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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

ועמוס  מחלקת תיירות מאחלת לכם ולבני משפחותיכם חג סוכות שמח תיירנים ויזמים שלום רב,

  רבה.אורחים. שנה טובה ומתוקה, שנת שפע, שגשוג והצלחה 

 

ריכזנו עבורכם וכשירות לאורחים את מגוון פעילויות החג ואפשרויות ההסעדה.  –אירועי סוכות בערבה 

 :המועצה . הפעילויות מופיעות גם בדף הבית באתרכל האירועים, הפעילויות והאוכל-חגי תשרי קישור ל: 

www.arava.co.il  .:המפות נמצאות במרכז ויידורמפת הערבה קישור ל:,  חוברת מסלולי טיול קישור ל . 

מוכנים או להרכבה  הצעות למארזי חג  -בנוסף, קישור ל (.3666418-052וניתן לקחתן בתיאום מול יונתן )

 עצמית, ממיטב תוצרת הערבה. 

 

תוכן  "ש האחרון וכללחג התמר ביוזמת תיירות מושב עין יהב התקיים בסופ –אירועי חג התמר בעין יהב 

 איכות, טבע וחקלאות, ערבים מוזיקאליים, סיור מודרך במטע תמרים, שוק איכרים ועוד הפתעות חגיגיות,

 איש. 200-מהם נהנו כ

 

 כפי שהנכם רואים בקבוצת הוואטסאפ, חברת יחסי הציבור "תקשורות" מתגברת –שיווק ויחסי ציבור 

 לאורך ובחגים. מומלץ וכדאי לשלוח תמונות וחומרים מצולמים באופן שוטף ורציף פעילות לקראת סופ"ש

 השנה. תיירנים שעושים זאת, רואים ברכה בעמלם. מרבית החומרים מתפרסמים ויוצרים הד תקשורתי

 לערבה. גם אם חומר כלשהו לא התפרסם, יש סיכוי שיתפרסם במועד אחר ולכן חשוב לא להרפות ותמיד

סטילס ווידיאו של עד  -דע. ניתן בעזרת הסמארטפונים ברזולוציה גבוהה. צילום רוחב בלבד להזרים מי

או לנייד:  tksh5@tikshorot.co.ilולא יותר. מוזמנים לשלוח חומרים ישירות לעדי עצמון למייל:  קהד

052-8231843. 

 

ם השנה בפעם העשירית והוא אירוע יוגה ייחודי מסוגו בעולם. במשך סוף שבוע יתקיי -אירוע יוגה ערבה 

אירוע אורחים מחו"ל.  סדנאות יוגה בהנחיית בכירי המורים בארץ ומורים 40 -שלם, תתקיימנה למעלה מ

מתחמי  60-למעלה מ איילות, משתתפים בו ק"מ מעידן ועד קיבוץ 200מתפרס על פני  יוגה ערבה

. לפרטים, BAZAAR והשנה הוא דורג בין עשרת אירועי היוגה הטובים בעולם על ידי המגזין הבינ"ל אירוח

 052-3665935בירורים והזמנות: 
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 26/12/19. ביום חמישי, 26-27/12/19צפויים להתקיים בימים חמישי ושישי  – 2019אירועי אקו ארט 

יתקיים  10:00-16:00בין השעות  27/12/19אירוע מוזיקאלי במשק פורת בעין יהב וביום שישי,  יתקיים

האירוע המרכזי שיכלול הפנינג ססגוני של סדנאות אמנות ויצירה ברוח אקולוגית וסביבה לכל המשפחה, 

וע המרכזי מוזיקה, תיאטרון ומחול. אמני הערבה ויוצריה מוזמנים לקחת חלק באיר לצד מגוון הופעות

ויצירה. המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם שרדהה במייל  ולהפעיל סדנאות אומנות

ashramlove@gmail.com  5999755-052ובנייד  

 

 המוסדילי חפץ, אשת שיווק מטעמנו לשוק -את אור 4-5/10אירחנו בסופ"ש  –שיווק תיירות מוסדית וחו"ל 

-23-ולתיירות נכנסת. אורלי, שעבדה בעבר במשך מספר שנים במשרדו של גיל חובב מכירה את הערבה. ב

לי לשלושה ימים בהם תפקוד את כל מתחמי התיירות באזור לצורך ביצוע מיפוי הקיים -תגיע אור 25/10/19

 והתאמתו לתיירות נכנסת.

 

סוכנים  80 -התקיים בירושלים בהשתתפות של כ-הצרפתית   salan holidaysשיווק הערבה לחברת

נחשפו הסוכנים לערבה, למרחבים, למורשת, למקומות הלינה  החברה הצרפתית. במפגש זה מטעם

 והאטרקציות השונות, דרך הרצאה בצרפתית מפי אסתי הירש.

 

כל יישוב. בתקופה הקרובה נקיים מפגשי היכרות עם התיירות ב –מפגשי היכרות עם התיירות ביישובים 

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

  תובנות.

 

 יתארחו בערבה בפעם הראשונה )ביוזמת משרד התיירות( 19-20/11/19בתאריכים  –סיור סוכנים מחו"ל 

 שמבצע משרד התיירות. הסוכנים יגיעו לשבועסוכנים מאירופה, במסגרת מאמצי שיווק תיירות נכנסת  30

 בארץ ויתמקדו במותג תיירות מדבר ואצלנו ייחשפו, בין היתר, לאירועי פסטיבל הסרטים.

 

במסגרת שיתוף פעולה מול חוות בין השיטין, אנו מציעים כרטיס חוויה משולב  –מרכז המבקרים ויידור 

 וחוות בין השיטין. של מרכז ויידור

 

הקרוב  עונת התיירות נפתחה ולפנינו תקופה משמחת של אירועים והפקות. להלן אירועי הרבעון –אירועים 

שילחו  . רישמו ביומנים ועניינו כבר כעת את הלקוחות שלכם.2019אוקטובר, נובמבר ודצמבר  חודשים -

 חומרים וקישורים דרך תפוצת שימור הלקוחות שלכם.

  2/11/19-29/10יוגה ערבה  

  23/11/19-14פסטיבל הסרטים בצוקים 

mailto:ashramlove@gmail.com
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  26-27/12/19אקו ארט בכפר אמנים בצוקים 

 

 

 תיירות  שמח, מחלקת סוכותחג 

 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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