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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

לפנינו תקופה עמוסה, מרגשת ומאתגרת של ביקורי מחליטנים רבים, מהארץ  תיירנים ויזמים שלום רב,

 ומחו"ל. 

 

זכינו  בתום חצי שנה של תכנון וארגון מול משרד התיירות, – מאירופה  adventuresסיור סוכני תיירות

במסגרת שבוע היכרות שעות בערבה התיכונה  24-ל מאירופה שהגיעו adventures סוכני תיירות 27לארח 

בציר הדרומי )פארן, צוקים, צופר, עם מותג תיירות מדבר שארגן משרד התיירות. הסיור התמקד הפעם 

בדגש על פעילות שטח, שכללה שילוב של  עין יהב( והסוכנים זכו לחוויית מדבר משובחת ומיוחדת במינה

בבית הקולנוע של הטבע. תודות וברכות לכל  לו צפו בסרטמורשת, היסטוריה, פינוק, חקלאות, ואפי

  .הערבה על ייחודה ויופיה התיירנים שהשקיעו ויצאו מגדרם במאמץ לחשוף את

 

מכירות הגיעו לסיור בערבה כחלק מתוכנית שיווק וקידום  עיתונאים 11 – סיורי עיתונאי תיירות פנים

מיום ביקור  לקראת אירועי הספורט בתקופה הקרובה )מירוץ הערבה, סובב ערבה, גראן פונדו( ונהנו

 "ספורטיבי" בערבה שכלל, בין היתר, רכיבת אופניים, טיול ג'יפים ופעילויות שטח.

 

על והאחראית נציגת משרד התיירות אירחנו את אלן שפירו,  – סיור נציגת משרד התיירות בצפון אמריקה

חוותה את הערבה. אלן  , שהגיעה לסיור היכרות והתרשמות ובמשך יומייםיחסי הציבור בצפון אמריקה

 להגיע ולבקר לאזור.מאוד התלהבה והבטיחה להמליץ לקבוצות ומשפחות מצפון אמריקה 

 

ה הגיעו לראשונ נציגי חברות משדות תעופה באירופה 16 – סיור נציגי חברות משדות תעופה מאירופה

ויידור וקיבלו סקירה מעניינת לישראל להיכרות עם שדה התעופה רמון. בדרכם דרומה עצרו לביקור במרכז 

 ומעמיק יותר אצלנו. על הערבה התיכונה. הם הבטיחו לחזור שוב והפעם ליום ארוך

 

בתים הוא " אחד הפרויקטים שאנחנו מבקשים לקדם – פרויקט תיירות חברתית קהילתית ובתים פתוחים

או בתים מארחים  פתוחים/מארחים", כהוספת תוכן איכותי וחוויה למבקר בערבה. קונספט בתים פתוחים

ואותנטית ללקוח. התייר  מתמקד בתיירות מותאמת אישית המספקת חוויה חברתית, קהילתית, יצירתית

אחורי היזמות, הנרטיב המקורי מ מחפש היום את המפגש הבלתי אמצעי, האישי, הפולקלור הייחודי, את

לתיירנים כלים פרקטיים לקידום העסקים  מחלקת תיירות מעוניינת לספק .האומן )המארח( והיצירה

"שבוע יזמות" בחסות מעוף, בחרנו בהרצאה בנושא ומציעה רעיונות נוספים לעידוד התיירות. במסגרת 



 

 

בערב  19:30, בשעה 24/11/19ההרצאה תתקיים ביום ראשון,  תיירות חברתית קהילתית ובתים פתוחים.

בנוסף לרז, המרצה, רז ארבל, מאושיות תיירות המדבר בנגב, מוביל פרויקטים של בתים פתוחים.  בגמליה.

עסק של בית פתוח  יצטרפו שלושה תיירנים מוכשרים ומעוררי השראה, מתחומי אירוח שונים, המפעילים 

 מארח כדי לספר ולשתף בפיתוח היזמות שלהם:

  תיירנית מירוחם בעלת סטודיו "זואק" לאומנות מרוקאית -יצחק הדסה 

  תיירן מכפר בדואי -חליל אל עמור 

  בעלת "יונת מדבר", בית מלאכה וסדנאות לרוקחות  –מערד  –יונת מורדוך

 טבעית ומסורתית

הכניסה  כולם מוזמנים, מיועד לתיירנים ולתושבים )גם אלו שאינם תיירנים( ולכל מי שמביע עניין בנושא.

 חופשית!

 

לשיחה מעניינת  בהמשך לפגישות עם תיירני עין יהב ועידן, נפגשנו – מפגשי היכרות עם התיירות ביישובים

האחרונות. במפגשים  נוספת עם תיירני פארן שסקרו את העשייה התיירותית והחיבורים ביניהם בשנים

ולנסות לחשוב על  ייחודיות לכל יישובאנו מנסים, יחד עם תיירני היישוב, לאתר את נקודות החוזק ה

לפרסם לכם את  רעיונות לשיווק וצרכי הדרכה והכוונה שעולים מן השטח. בסיום המפגשים נשמח

 הנושאים והכיוונים שעלו מן המפגשים. בתחילת דצמבר ניפגש עם תיירני צופר.

 

ואנו  עיונות לשיתופי פעולהבמפגשים עם התיירנים ביישובים השונים, הועלו ר – מרכז המבקרים ויידור

להירקם  מרימים את הכפפה. בהמשך לשיתוף פעולה עם חוות בין השיטין, עולים רעיונות ומתחילים

תיירנים  שיתופי פעולה נוספים ובקרוב נציע כרטיס משולש משולב גם עם משק עפאים. אנו מזמינים

קשר עם יונתן  כולנו. המעוניינים אנא צרונוספים לחשוב יחד על רעיונות לשיתופי פעולה מהם נצא נשכרים 

קבוצות מבקרים,  10-בשבוע האחרון אירחנו כ. yonatan@arava.co.ilאו בדוא"ל:  3666418-052בנייד: 

שראלית איש מהחוויה הי 20ביקור נוסף היה של  גמלאי משרד החינוך. 200בהן קבוצות גדולות מאוד של 

היא החברה המובילה בתחום טיולי  ”חוויה הישראלית”הלהעמקת הקשר וחשיפה לפעילות באזור. 

השבוע נארח את חברת "דעת",  של "הסוכנות היהודית". הקבוצות החינוכיות במדינת ישראל, כחברת בת

 משווקי מסעות נוער יהודי מהארץ ומהעולם.

 

רישמו משמחת של אירועים והפקות. להלן אירועי חודשי דצמבר, ינואר, פברואר. לפנינו תקופה  – אירועים

הלקוחות  ביומנים ועניינו כבר כעת את הלקוחות שלכם. שילחו חומרים וקישורים דרך תפוצת שימור

 שלכם.

 27/12/19-26בכפר אמנים בצוקים  אקו ארט 
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  10/1/20מירוץ הערבה 

  18/1/20סובב ערבה 

  13/2/20-12אירועי היום הפתוח  

 

 שנת תיירות ברוכה לכולנו, צוות מחלקת תיירות החדשה

 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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