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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

גם אנחנו לשגרת  " המבורכת, נכנסנו עכשיו, משנכנסה תקופת "אחרי החגים תיירנים ויזמים שלום רב,

 עשייה. 

 

 ,חג התמרמנתוני רט"ג עולה כי בימי חול המועד ביקרו בערבה עשרות אלפי מבקרים.  –סוכות בערבה 

מוזיקאליים, ערבים ביוזמת תיירות מושב עין יהב, הכניס צבע, ריח וטעם וכלל תוכן איכות, טבע וחקלאות, 

 איש. 200-סיור מודרך במטע תמרים, שוק איכרים ועוד הפתעות חגיגיות, מהם נהנו כ

 

באירוע המרכזי  איש 1,000האירוע העשירי של יוגה ערבה עבר בהצלחה רבה בהשתתפות  –יוגה ערבה 

 תמונות מהאירוע -קישור ל בתמנע. הגיעו השנה עשרות מתרגלי יוגה מחו"ל וכל הסדנאות שהוצעו נמכרו.

 

רישמו ביומנים . 14-23/11/19יתקיים בפעם השמינית בצוקים והשנה בין התאריכים  – פסטיבל הסרטים

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

 23/11/19-14פסטיבל הסרטים בצוקים 

 

ראשון, ביום , תתקיים רז ארבלהרצאה בנושא מאת  –תיירות חברתית קהילתית ובתים פתוחים 

שמקיים מעוף. רז שבוע יזמות" )בערבה. מקום יפורסם בהמשך(, במסגרת " בערב 19:30בשעה , 24/11/19

שלושה תיירנים,  יחד עם רז יגיעוארבל, מאושיות תיירות המדבר בנגב, מוביל פרויקטים של בתים פתוחים. 

מירוחם בעלת סטודיו לערבסקות  )תיירנית מתחומי אירוח שונים, המפעילים עסק של בית פתוח מארח

וסדנאות לרוקחות טבעית ומסורתית(, כדי  בית מלאכה מרוקאיות, תיירן בכפר בדואי ויונת המדבר מערד,

 נשמח להפצת ההרצאה בקרב התושבים )גם אלו שאינם תיירנים(.לספר ולשתף בפיתוח היזמות. 

 

ועניין  עצירהיוני שטרן הציג בפנינו את פרויקט סובב חצבה. הפרויקט כולל נקודות  –פרויקט סובב חצבה 

 הסובבות את היישוב כמו מרכז ויידור, מצפור שיזף, חוות בין השיטין ועוד.

 

סוכנת ביקרו אנשי צוות מחלקת תיירות, יחד עם  23-24/10-ב – היכרות מעמיקה עם עסקי התיירות

צרכים וקידום לי חפץ במתחמי התיירות לשם היכרות, התרשמות, מפגש עם התיירן, איתור -השיווק אור

. עם התיירות ביישובים מפגשי היכרותהכנה לקראת שיווק לתיירות נכנסת. בנוסף, נקיים במהלך החודש ו

השיווקי, העלאת צרכים, רעיונות,  כוונתנו לשבת לסיעור מוחות עם תיירני כל יישוב לחידוד היתרון היחסי

 תובנות. המפגשים שתואמו:

https://www.facebook.com/search/str/%D7%99%D7%95%D7%92%D7%94+%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94+2019+yoga+arava/photos-keyword?f=Abqi0AlctWAW0bNTONfDrhpGjrDTsdoXYt0EeV77BAkCIUewm4AwMKOavXyNYO2PaeonEsqWFbSmiJ0kyLJbp_miDFnxQP7mXTBSYbdMwoYr8TqFxJHaiNNSODIwgn0-AmgOxI7qiIhZvRMkv9Zl56BzWcjmsxJYE7qwTa0DqNpf0fZA1ITpT3CVAutt-RESlwQ&epa=SEE_MORE
file://///MOP/home/MOP/yair10/תירות%20משותף/שיווק/ניוזלטר%20לתיירנים/•%09https:/goarava.co.il/events/11/
file://///MOP/home/MOP/yair10/תירות%20משותף/שיווק/ניוזלטר%20לתיירנים/•%09https:/goarava.co.il/events/11/


 

 

  ,עין יהב 3/11/19יום ראשון : 

  עידן 4/11/19יום שני : 

  ,פארן 13/11/19יום רביעי : 

  ,צופר 26/11/19יום שלישי : 

 ** בחצבה וצוקים יתואמו מפגשים לחודש דצמבר

 

מדובר מפגשים.  4למשך  10/11/19ביום ראשון עתיד להיפתח  עינת דורוןבהנחיית  –קורס יזמות קשובה 

חדשה שמשלבת  גישה/צורת מחשבה שהותאם במיוחד לתיירני הערבה. יזמות קשובה היאבקורס ייחודי, 

לאתגרים הרגשיים, זיהוי  את הצרכים הרגשיים בהתנהלות העסקית שלנו. גישה שמראה איך הקשבה

משתתפים  12-הקורס מיועד להצרכים הרגשיים והמענה להם, יכולים להיות ממונפים ליוזמה כלכלית. 

, או 8844894-076מעוף: טל':  ניתן להתקשר אל הרשמה, בירורים ופרטים נוספיםלם ונשים(. בלבד )גברי

 dimona@4.maof.co.il מייל: 

 

מחג סוכות  מבקרים, עלייה משמעותית 1,000-בחג סוכות ביקרו במרכז למעלה מ – מרכז המבקרים ויידור

כרטיסים מוזלים של מרכז המבקרים, אנו מציעים לספק לתיירנים  הקודם. כחלק ממאמצי השיווק

היא לקבל כרטיסים  לביקור בווידור אותם יוכלו למכור או לתת כשירות נוסף למתארחים. אפשרות נוספת

052-ליונתן בנייד: ולחלק לאורחים בצימרים והאורחים ישלמו בקופה. המעוניינים מוזמנים לפנות 

 yonatan@arava.co.il או בדוא"ל: 3666418

 

 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

 

 

mailto:dimona@4.maof.co.il
mailto:yonatan@arava.co.il
mailto:aravatourism@arava.co.il
mailto:ossi@arava.co.il
mailto:yonatan@arava.co.il

