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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

 . תיירנים ויזמים שלום רב

 שבתביום רוכבי אופניים מהארץ ומחו"ל השתתפו  800 – 2020הבינלאומי גראן פונדו ערבה אירוע האופניים 

, התקיים בערבה 2020פונדו ערבה הבינלאומי -אופניים הייחודיים בעולם. גראןה( באחד מאירועי 7/3) האחרון

אירוע אופני הכביש התחרותי הגדול והמשמעותי בישראל עם מסלולים מאתגרים  בפעם השנייה ברציפות והוא

ומגוונים. המסלול הייחודי שנבחר השנה מוגדר בתור "חוויה מדברית עם נופים עוצרי נשימה": מעלה עקרבים, 

באירוע  השנה השתתפו המכתש הגדול, נחל צין, דרך השלום, כל אלה ועוד הפכו את האירוע למאתגר ובלתי נשכח.

קבוצות רוכבים בעלי נכות )קבוצת "לא נכים לרגע"( וקבוצת עיוורים שרכבה בטנדם שאורגן על ידי עמותת 

 ברכות וכבוד לכל הרוכבים האלופים!"כןולא". 

 

נערכנו להופעה והצגה לראשונה ביריד תיירות בחו"ל כולל הפקת מפת תיירות חדשה  –בברלין  ITBהתיירות  יריד

האנגלית, תואמו פגישות עבודה מול סוכנים רבים, אולם מספר ימים בטרם היריד, התקבלה  ועדכנית בשפה

הקורונה. למרות שכך, אנו ממשיכים, בדרך אחרת, את הקשר וההתכתבות מול  וירוסהודעה על ביטולו בשל 

   הסוכנים וכשיתאפשר לטוס לאירופה, נחדש עימם את הפגישות המתוכננות.

 

לאור נגיף  במהירות ופה נפגע קשות ומשתנהתעהעולם התיירות ו –בצל התפשטות הקורונה  אתגרי התיירות

. גם אנחנו, שהתחלנו בחצי שנה האחרונה לעבוד הגורר אחריו הנחיות, הגבלות ואיסורים הקורונה המתפשט

יצרנו קשרים  . אירחנו סוכנים ועיתונאים מחו"ל,והכואב בזירת התיירות הנכנסת, מרגישים את הברקס המיידי

נעצר. בימים אלו אנו נבצע הערכת ו דרכם הזמנות לקבוצות והכול כרגע בוטל ומחויבות לאזור, הצלחנו לסגור

ולהיערך בהתאם  שיווק לתיירות הפניםמשך הכדי לבחון את ה באזור, מצב יחד עם גורמי הרפואה המוסמכים

 בתוך כך אנו נערכים לחג הפסח.  להנחיות שיפורסמו.

 

, התקיים באזור, בפעם השלישית ברציפות, אירוע צעדת 20-21/2/2020בסופ"ש  – אירוע עמותת "יד לאישה"

נשים של עמותת "יד לאישה", שתכליתו העלאת המודעות למורכבויות עימן מתמודדות נשים עגונות. באירוע 

 נשים והוא התקיים על טהרת ספקי שירות מהערבה התיכונה בלבד. 300-השתתפו כ



 
 

 

לצורך התרשמות  26-27/2/2020-השתלמות בערבה, ב שהגיעו ליומיים דרך מורי 15-אירחנו כ –סיור מורי דרך 

 בין המתווך הגורם הם. התיירות בתעשיית ביותר חשוב יסוד והיכרות עם מוצרי התיירות באזור. מורי הדרך הם

 והעדכונים. החידושים, התיירות מוצרי את שיכירו התיירות, ולכן הכרחי וצרכני הלקוחות לבין המתוייר האזור

 סוף לו שאין פנים ובמאור בחיוך, חפץ בלב, רחבה ביד, בנדיבות שמארחים הערבה לתיירני תמיד, תודה רבה וכמו

 גבולות. לו ואין

 

הוספת תכנים חדשים וחוויות רב חושיות, הם חלק ממערך רענון מבואת המרכז,  – מתיחת פנים למרכז ויידור

השינוי מבוצע יחד עם יועצת התיירות חגית  .שנות פעילות של המרכז 6כולל של מתיחת פנים למרכז ויידור, בתום 

 גל, לשעבר מנכ"לית פארק תמנע.

 

ובעוד כשבועיים תסתיים  מפגש שני של ההכשרה הסתיים בהצלחה – בתים פתוחים/מארחיםתיירני  הכשרת

נרשמים חדשים. ההכשרה  12של  הרשמתםת המחזור הראשון. מחזור שני של הקורס ייפתח עם השלמת הכשר

מפגשים  4הקורס, בהיקף של מתאימה במיוחד לאלו שאוהבים אנשים, אוהבים לארח ולספר את הסיפור שלהם. 

יועבר על ידי רז ארבל, שמומחה בתחום, בסבסוד מעוף ובליווי, הכוונה וייעוץ  ₪ 320ביותר של  ובעלות סימלית

 .ונשמח להסביר ולהרחיב שמתלבטים, מוזמנים ליצור עמנו קשר צמוד של מחלקת תיירות. תיירנים ויזמים

 

ת האזור לחג הפסח )מתוך , בה נדון בהיערכו18/3/2020ועדת תיירות הבאה תתקיים ביום רביעי,  – ועדת תיירות

הנחה שאנשים יעדיפו חופשה בארץ על פני חו"ל, בעת הזו(. נושאים שאתם מעוניינים להציף לוועדה יתקבלו 

 היישוב בוועדת תיירות או דרכנו במחלקת תיירות. בשמחה, דרך נציג

 

 מוזמנים!בחוות האנטילופות.  09:00בשעה  325/מפגש תיירנים לקראת פסח יתקיים ביום רביעי, 

 

 .וסיעור מוחות , חשיבה משותפתלינו לכל התייעצותא פנוצורך,  ולכל עת בכל לרשותכםעומדים 

 .צוות מחלקת תיירות


