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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

 .עיקרי הנעשה במחלקה בחודש האחרוןלעדכונכם ב תיירנים ויזמים שלום רב,

 

הזמין פעילויות. כבר כעת למתארחים ואפשרו להם למצורף קישור לאירועי החג. שילחו – אירועי חנוכה

  אירועי חנוכה בערבה -הקליקו ל

 

 . 26-27/12/19יתקיימו בימים חמישי ושישי  – 2019אירועי אקו ארט 

תיאטרון רחוב,  – 19:00-23:00אירוע מוזיקאלי במשק פורת בעין יהב בין השעות  26/12/19ביום חמישי, 

 לאדם. ₪ 30הקרנת סרטי "קצר במדבר" והופעת מחווה לשירי אריק איינשטיין. עלות: 

יתקיים האירוע המרכזי בכפר האומנים בצוקים שיכלול  10:00-16:00בין השעות  27/12/19ביום שישי, 

לכל המשפחה, לצד מגוון הופעות סדנאות אמנות ויצירה ברוח אקולוגית וסביבה  15-הפנינג ססגוני של כ

מוזיקה, תיאטרון ומחול אפריקאי. הכניסה חופשית וללא עלות לכל ההופעות,  הפעילויות והסדנאות. 

 קישור לאירועי אקו ארט

 

 עם משווקת לשווק את הערבהבחודשים האחרונים התחלנו  – שיווק תיירות לשוק המוסדי בארץ ובחו"ל

מחו"ל. במסגרת היכרות עם  תיירותוללי חפץ, המתמקדת בשיווק לשוק המוסדי בארץ -התיירות, אור

-17ימים ) לארבעהלאזור, והפעם  לי, בפעם השלישית-ההיצע התיירותי, המוצרים והתיירנים, תגיע אור

יתקיים  . לצד ההיכרותים והמוצריםפור(, כדי להכיר ולהיפגש באופן אישי עם התיירנים הסי20/12/19

, מפגש חשוב שיעסוק בעולם הסוכנים וכללי המשחק בערב בגמלייה 20:00בשעה ( 17/12היום )שלישי, 

 בענף. נוכחותכם חשובה וחיונית! מוזמנים להביא חומרי פרסום שלכם לחלוקה.

 

לאור הצלחת סיור סוכנים, שני שיתופי הפעולה מול משרד התיירות מתעצמים ו – סיורי עיתונאים מחו"ל

( וסיור עיתונאים 11/12ביקורים נוספים מטופלים כרגע. סיור עיתונאים מספרד שהתקיים ביום רביעי )

 (. 14/1מסקנדינביה שיתקיים בחודש הבא )

 

אחד ממוצרי התיירות המאוד מתבקשים באזור הוא שוק איכרים. מכירת תוצרת חקלאית – שוק איכרים

בדרך אל או מאילת.   90ת מקומית לתיירים ואורחים המבקרים באזור וגם לחולפים על כביש טרייה ואומנו

 , הועלו רעיונות רבים ואנו כעת בשלב בדיקתם.לישיבת התנעההתכנס חשיבה צוות 

https://goarava.co.il/hanukkah2019/
https://goarava.co.il/events/14/


 

 

 

אחד הפרויקטים שאנחנו מבקשים לקדם בערבה הוא "בתים  – פרויקט בתים פתוחים/מארחים

, התקיימה 24/11/19-מבקר בערבה. בעוגן משמעותי נוסף לתוכן איכותי ו הוספתפתוחים/מארחים", 

תגבשה קבוצה איכותית, העוסק בפיתוח תיירות חברתית קהילתית. המבוא בנושא מאת רז ארבל,  הרצאת

יזמים ואנו בפתחו של תהליך שיונחה על ידי רז ארבל ומעוף וילווה צמוד  24מגוונת ועשירת תוכן המונה 

 לקת תיירות.על ידי מח

 

בימים  חממת תיירות לליווי וסיוע לתיירנים, מטעם משרד התיירות, תתקיים בערבה – חממת תיירות

תיירנים המעוניינים בתוכנית עיסקית,  )אנו ממתינים לתאריך סופי(. 2020בינואר  8או  7שלישי או רביעי, 

ש, מוזמנים למלא הניירת הדרושה תפעולי למוצר קיים או תכנית היתכנות למוצר חד ליווי שיווקי או

 בקובץ( ולעלות לחממה. )מצורפת

 

וראשי  נערים מאוקראינה ובנוסף אליהם קורס מורי דרך 325אירח השבוע  – מרכז המבקרים ויידור

"שישי חקלאי" הכולל  קבוצות מגרמניה. במסגרת שיתופי הפעולה, הושק הכרטיס המשולש המשולב

יזמים נוספים להיפגש ולחשוב  בין השיטין ומשק עפאים. אנחנו מזמינים פעילות משולבת בויידור, חממת

 יחד איתנו על רעיונות נוספים לשיתופי פעולה.

 

 תיירות  חג אורים שמח, מחלקת

 aravatourism@arava.co.il||  8991336-052מרב עמית || 

 ossi@arava.co.il||  8666111-052אוסי ניר || 

    yonatan@arava.co.il||  3666418-052 || יונתן נריסנה
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