
 

 

 בראשית הטובות להתאהב בנו... חקלאות חדשנית, תיירות עולמית, פעילות קהילתית ואינסוף נופיכל הסיבות 

 

 "ט טבת תש"פי

 2020בינואר  16

 

 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

 נים.האחרו ייםעיקרי הנעשה במחלקה בחודשלעדכונכם ב. תיירנים ויזמים שלום רב

ראשית, ברכות חמות מכל הלב ליאיר ושירה לדרמן ולמתחם "זמן ערבה" בצוקים על עמידה בסטנדרטי 

 .9.9אירוח גבוהים ביותר שהביאום למקום הראשון בדירוג בוקינג בציון 

לשמחתנו חג החנוכה הציף את הערבה במבקרים, אורחים  – 2019אקו ארט ו אירועי חנוכהסיכום 

איש במשק פורת בערב מוזיקאלי נעים ולמחרת, בכפר  200-ומטיילים. באירוע אקו ארט השתתפו השנה כ

 .אנשים ביום שכולו יצירה, אמנות, אקולוגיה והופעות 1,200-האמנים בצוקים התארחו כ

אמנים, יוצרים  25. תח הכפר מחדש והוא יפה מתמידאחרי תקופת שיפוץ, נפ – כפר האמנים בצוקים

ויזמים מוכשרים מאכלסים את הכפר. תוכנית שיווק נבנית בימים אלו בשיתוף עם הכפר. מוזמנים לבקר, 

 .ובימים נוספים בתיאום מראש 10:00-14:00לחוות ולהמליץ לאורחים. הכפר פתוח בימי שישי בין השעות 

)עיתונאים מהארץ  בערבה של סיורי מחליטנים גדושה ומבורכתתקופה  –מהארץ ומחו"ל יורי מחליטניםס

 . הביקורים הרבים הציפו סוגייה לטיפול הנודעתומחו"ל, סוכנים, מורי דרך ומנהלי רווחה בחברות הייטק(

 ועדת תיירות ויפורסם נוהל מסודר וברור בנושא.ולקביעת סטנדרט אירוח. כפי שצוין, הנושא יועלה ב

 13-14/11/2019 :שפירו אלן, אמריקה בצפון התיירות משרד נציגת. 

 19-20/11/2019 :תיירות סוכני adventures סוכנים(. 30) מאירופה 

 20/11/2019 :(.עיתונאים 11) פנים תיירות עיתונאי סיור 

 11/12/2019 :עיתונאים(. 5ספרד )מ עיתונאים 

 16 מאירופה תעופה משדות חברות נציגי. 

 26-28/12/2019 :.עיתונאית גלובס אורלי גינוסר 

 26-27/12/2019."השף דור ונגר, עבור כתבה ל"על השולחן : 

 31/12/19 -1/1/20 סוכן גרמני.  

 5-6/1/2020.עיתונאית מסלול שירלי גולן : 

 6-7/1/2020.עורך תיירות וואלה זיו ריינשטיין : 

 7-8/1/2020.עיתונאי "מאקו" אביב בצון : 



 

 

 14/1/2020 :יהשבדמ עיתונאים. 

 17-18/1/2020 :דור תיירות ב"לאישה" צביקה בורג.עורך מ 

 22-23/1/2020 נציגי חברת :S.K.TOURS  . 

 

בתאריך . 31/12/19ועדת תיירות כונסה מחדש ונפגשה לישיבת התנעה ראשונה ביום שלישי,  – ועדת תיירות

תתכנס הועדה בשנית ואחד הנושאים הבולטים שעל הפרק הוא קביעת סטנדרט אזורי לאירוח  21/1/2020

עיתונאים וסוכנים. בימים אלו מתבצע אשרור מחדש של חברי הועדה. בסיום ההליך יפורסמו שמות חברי 

ת אלינו )מרב או אוסי( או הועדה. תיירנים המעוניינים להציף נושאים לדיון בוועדת תיירות מוזמנים לפנו

 דרך נציג ועדת תיירות יישובי.

 

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

 , התקיימה24/11/19-מבקר בערבה. בעוגן משמעותי נוסף לתוכן איכותי ו והוספתפתוחים/מארחים", 

תגבשה קבוצה איכותית, בפיתוח תיירות חברתית קהילתית. ההעוסק מבוא בנושא מאת רז ארבל,  הרצאת

פגישת  נפגשנו במתחם "מטמון בערבה" 15/1/2020ביום רביעי, יזמים ו 24מגוונת ועשירת תוכן המונה 

יזמים מפגשים, בשני מסלולים )ערב ובוקר(.  8הקורס יתקיים במשך תיאום ציפיות ויציאה לדרך. 

 שמעוניינים להיות חלק מן הפרויקט מוזמנים לעדכן אותנו )מרב או אוסי(.

 

 -הקרוב  של אירועים והפקות. להלן אירועי הרבעון לפנינו תקופה משמחת –אירועים והפקות 

שילחו חומרים  . רישמו ביומנים ועניינו כבר כעת את הלקוחות שלכם.2020 פברואר ומרץ, ינואר חודשים

לכל אירוע אנו נפרסם טבלת הנחות והטבות שהנכם  וקישורים דרך תפוצת שימור הלקוחות שלכם.

 מעוניינים להעניק לאורחים:

  17/1/2020-16כנס לימוד ערבה 

  18/1/2020סובב ערבה 

  24/1/2020מירוץ ערבה 

  13/2/2020-12היום הפתוח 

  "20-21/2/2020צעדת "יד לאישה 

  7/3/2020-6גראן פונדו ערבה 
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 מסומנים טיולים מסלולי של מ"ק 120 -כ פיתוח תכנית :ואזורית יישובית טיילות מכלול - אזורי פיתוח

 :עיקריים מרכיבים בשני בערבה

 . עידן ועד מפארן טיול למסלול הדרך על עניין ונקודות קיימים שבילים חיבור – ערבה חוצה שביל .1

 .המסלולים בין קישוריות עם ליישובים סביב טיול מסלולי מגוון – יישובית טיילות מכלול .2

 מהקהילה שטח מתנדבי, חצבה שדה הספר בית, תיירות וועדת נציגי של בפורום פותחו הטיול מסלולי

 אנו. בשטח הסימון תהליך לסיום עד ג"ברט אישורים להמשך ועברו במפות סומנו המסלולים. ג"והרט

 בתחום הערבה שביל והפעלת פיתוח של שונים אופנים ובוחנים העשייה את ומקדמים ממשיכים

 . חינוכי קהילתי תיירותיה

 

 מספר המחבר הצפוני הציר סביב תיירות לקדם המעוניינים, חצבה תושבי של ברוכה יוזמה - חצבה סובב

 . המייסדים גבעת – שיזף שמורת – עופרים שמורת – וידור מרכז – אובות מעיר תיירות מוקדי

 יוני בסיוע נערכה וסביבה טיילות, טבע, מורשת, אתרים שימור בתחום יוזמות בתוכה מאגדת התכנית

 והחיבורים התכנית את מקדמים אנו. תיירות מחלקת ובפני חצבה מושב הנהלת בפני והוצגה שטרן

 .המיזם לפיתוח ואפשרות הממשלה משרדי בין החשובים

 

 , מוזמנים לפנות אלינו לכל התייעצות וסיעור מוחות. צורך ולכל עת בכל לרשותכם עומדים אנו

 תיירות  מחלקתצוות , שנה אזרחית מוצלחת

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

 ossi@arava.co.il  || 8666111-052||  מנהלת שיווק ותיירות פנים||  אוסי ניר

 yonatan@arava.co.il||  3666418-052 || מנהל מרכז המבקרים ויידור||  יונתן נריסנה
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