
 

 

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

 

 ' שבט תש"פי

 2020 פברוארב 05

 

 4.2.2020 מיום  20/201' מס תיירות ועדת סיכום: הנדון

(, צופר) ורד קריגן )ספיר(, יריב איתני(, יהב עין) יואבי שני ועדי מטמון (,עידן) הדס מוצ'ניק: משתתפים

 (. תיירות' מח) ניר אוסימרב עמית ו(, ויידור) נריסנה יונתן(, צוקים) בנציוני דורון

, (דירקטוריון נציג) מורגן אורן(, פארן) רטנר רותם(, ש"ביס) אביהר דורית(, חצבה) אלבז הילה: חסרים

 . אורן פריטל )נציג רט"ג(

 :והחלטות דיון, לעדכון שהועלו הנושאים להלן

, לאחר אשרור הנציגים בהנהלות היישובים. 2020ועדת תיירות התכנסה לישיבה ראשונה לשנת  .1

סוכם כי איתנו במסירות. ברכות למצטרפים החדשים ותודות לנציגים הוותיקים הממשיכים 

 :ועדת תיירות תתכנס אחת לחודש ביום שני הראשון לכל חודש. נציגי היישובים

 הדס מוצ'ניק :עידן 

 הילה אלבז :חצבה 

 יואבי שני/עדי מטמון :עין יהב 

 ורד קריגן :ספיר 

 יריב איתני :צופר 

 דורון בנציוני/שרדהה :צוקים 

 רותם רטנרפארן : 

 :תיירות בתחום פיתוח ותוכניות פרויקטים סקרהמרב עמית  .2

מלווה ע"י ק"מ של שבילים בערבה, התהליך  120 –פיתוח מסלולי טיול וטיילות אזורית  .א

נדרש פרויקטור לנושא והנושא מטופל דרך חממת התיירות )ניתן הסבר על פעילות  רט"ג,

 חממת התיירות(.

 לאזור המו"פ. יתממשק –פארק צפרות במתחם ביס"ש  .ב

 כעוגן תיירות.ארכיאולוגיה  .ג

 לישיבה הבאה להזמין את גלי כהן להצגת התוכנית בפארק. –פארק ספיר  .ד

 תמר המקראית. .ה

 הסכר בעין יהב. .ו



 

 

קק"ל מטפלים בשילוט. לישיבה הבאה להזמין את מור זילברשטיין להציג את  –דרך השלום  .ז

 התוכנית המקודמת כיום. 

 :בתחום שיווק תיירותאוסי ניר סקרה ביצוע  .3

 לי חפץ. -מעסיקים משווקת תיירות לשוק המוסדי בארץ ובחו"ל, אור .א

 מותג "תיירות מדבר" נמצא על סדר יומו של משרד התיירות והנושא מורגש בפעילות בשטח. .ב

 אירוחים בודדים ועוד סיור עיתונאים קבוצתי(. 6יחסי ציבור ואירוח עיתונאים מהארץ ) .ג

 נאים מספרד ושבדיה(.יחסי ציבור ואירוח עיתונאים מחו"ל )עיתו .ד

 הצעות מחיר עומדות בקנה לאישור(. 4סוכנויות התארחו ועוד  7אירוח סוכנים ומשלחות ) .ה

עידן, עין יהב, פארן וחצבה. ממתינים  נפגשנו עם תיירני –מפגשי תיירנים ביישובים  .ו

לתאריכים על מנת להיפגש עם ספיר וצופר. פגישה בצוקים תתקיים לאחר גיבוש מתווה 

 פעילות בכפר האומנים.

נסקרו האירועים האזורים ומידת חלקה של מחלקת תיירות בהם. נסקר אירוע  –אירועים  .ז

איש באירוע אצל פורת בעין  200ם. אקו ארט שטופל כולו במחלקת תיירות )אירוע של יומיי

שחוזרת כמעט כולה לתיירני  ₪ 80,000איש באירוע בכפר האומנים. תרומה של  1,200-יהב ו

 הערבה במודל של כלכלה מקומית מקיימת(.

 תיירנים ויזמים. 14פותחים הכשרה בנושא בהשתתפות  -פרויקט "בתים פתוחים/מארחים"  .ח

יועבר על ידי רז ארבל,  ₪ 320ת סימלית ביותר של מפגשים ובעלו 4הקורס, בהיקף של 

 .שמומחה בתחום, בסבסוד מעוף ובליווי, הכוונה וייעוץ צמוד של מחלקת תיירות

כידוע ועל פי הנהוג, סוכנים ועיתונאים  - הגדרת סטנדרט אזורי לאירוח עיתונאים וסוכנים .4

להלן פירוט סכום  האזור. (     כלומר, אירוח מלא שלon the house) O.T.Hמתארחים במסלול 

 :ההשתתפות של מחלקת תיירות בסבסוד אירוחים אלו )המחירים ללא מע"מ(

 .לאדם ₪ 50 –לינה בחאן  .א

 .לחדר ₪ 200 –לינה בצימר רגיל  .ב

 .לחדר ₪ 300 –לינה בצימר מפנק  .ג

 .לאדם ₪ 50 – אטרקציה בתיאום מראש .ד

 .לאדם ₪ 40 –ארוחת בוקר  .ה

 .לאדם ₪ 70 –ארוחת צהריים/ערב חמה  .ו

בשדה התעופה רמון.  משרד התיירותחומרי הערבה מוצגים בעמדת  – ירידים ותצוגות תיירות .5

 IMTM. גם השנה נציג ביריד התיירות הבינלאומי גלויות באנגליתתיירנים הוזמנו להעביר 

בביתן הרשות לפיתוח הנגב יחד  כמו בשנים קודמות, נציג. 11-12/2/2020-תקיים בתל אביב ביש

רמת הנגב, מצפה רמון, ירוחם וערד. בחודש הבא נופיע  –עם שותפנו למותג "תיירות מדבר" 

 .בברלין ITBלראשונה ביריד התיירות 



 

 

 : שעלו מחברי הועדהנושאים  .6

מבקשים לקיים דיון על סכום השתתפות יזמים  – אירועי היום הפתוח/פסטיבל הסרטים .א

מרב עדכנה  –מקומיים בדוכנים באירועים. כמו כן, שיתוף ספקים מקומיים ככל שניתן 

 שתלמד את הנושא לעומק ותביאו לדיון. 

יבוצע  –מבקשים כי פרסום הפעילויות יועבר לקהילה כולה ולא רק לתיירנים  – פרסום .ב

 מיידית.

חברי הועדה ביקשו לפרט כיצד מתנהלת כיום המדיה הדיגיטלית.  – ניהול מדיה דיגיטלית .ג

הוסבר על המצב כיום, על עבודת הבדיקה שביצע אלכס בונר ועל התוכנית לשכור גורם מקצועי 

 חיצוני. 

עדי מטמון מבקש ליצור מסמך עבודה הכולל את נקודות החוזק והחולשה  - תוכנית עבודה .ד

 –תנו ולגזור מהן מטלות אופרטיביות לתוכנית העבודה כפי שנתפסים על ידי כל אחד מאי

 יבוצע על ידי כל אחד מחברי הועדה ונדון בכך בפגישה הבאה. 

 

 

 ניר אוסי: רשמה

 

 

 :עותקים

 בקר נעמי – לפיתוח החברה לית"מנכ

 תיירות ועדת וחברי הישיבה משתתפי


