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על הגבול עם יפעת בן שושן
 אירוח ביתי וסיור בנתיב העשרה

"איך זה שאין אצלכם בתים פנויים להשכרה או לקנייה?", זה מה ששואלים אותי בתחילת כל סיור שאני מארחת.

בסוף הסיור, אלו ששאלו, כבר רוצים להיכנס לרשימת ההמתנה.

אני מזמינה אתכם להתארח בביתי, להתכבד בשתייה חמה ובמשהו מתוק

ולשמוע על החיים במושב נתיב העשרה, שעל גבול רצועת עזה.

ניגע בהיסטוריה: מאיפה באנו (פתחת רפיח) ואיך הגענו דווקא לכאן,

תשמעו ממני על תחומי החיים  – קהילה, ביטחון, חוסן, כלכלה ותעסוקה,חקלאות, חינוך, איכות סביבה.

נדבר על ציונות הלכה למעשה וגם על נד"לן.

אתם תשאלו איך גדלים כאן ילדינו ואני אספר איך מגדלים אותם שמחים לצד האתגר הביטחוני. 

נצא לסיור ברחבי המושב, הכולל תצפית יפה על האזור, ביקור בחומת הגבול,

בשכונת ההרחבה החדשה ובאזור החממות. אספר מה הפך אותי לתושבת מעורבת ומעודכנת 24/7,

שמשקיעה זמן בלימוד סוגיית ישראל –עזה ומה אני עושה עם כל הידע הזה.

יפעת בן שושן – בת המושב, דרכתי על האספלט הראשון שנסלל בנתיב העשרה.
נשואה לאמנון שרגיאן ואמא של עומר ורון.

בינואר 2020 התחלנו לבנות את ביתנו כי כאן אנו רואים את עתידנו ואת עתיד ילדינו.
אני עוסקת בקולנוע, בעיתונות כתובה (כותבת בעיקר על החקלאות בעוטף עזה),

ממייסדי "התנועה לעתיד הנגב המערבי" ו"אחדות עם הדרום".
אני מארחת בביתי קבוצות מהארץ ומהעולם

ושמחה על כל מבקר שמגיע לשמוע על החיים בנתיב העשרה.
אני מפיקה טיולים וסיורים, כסוכנת תיירות, לקבוצות בכל הארץ. 

בתיאום מראש לקבוצות ולמשפחות בכל ימות השבוע, כולל סופ"ש

משך הסיור והאירוח: שעה ורבע – שעתיים וחצי

  | ifat70@gmail.com | 054-6700333  Ifat Ben Shoshan

נתיב
העשרה
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