
 
 

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

 

 2020פברואר 
 

 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

 . תיירנים ויזמים שלום רב

, בעמדת המידע של משרד התיירות מונחות מפות תיירות שדה התעופה רמוןב– ותצוגות תיירותירידים 

לשדה גם וזמנים להעביר אלינו )למרכז ויידור( גלויות באנגלית ואנו נשמח להעבירן בנוסף מ. ערבה תיכונה

 התעופה. 

"תיירות ערבה" הופיעה והציגה  . 11-12/2/2020-התקיים בתל אביב ב IMTMהבינלאומי יריד התיירות  

רמת הנגב, מצפה רמון, ירוחם וערד.  –בביתן הרשות לפיתוח הנגב יחד עם שותפנו למותג "תיירות מדבר" 

עניין רב במוצר  ושמצא ומבקרים גדוש ועמוס במשווקים, סוכנים, מובילי דעת קהלהיה ביתן תיירות ערבה 

היה הפוקוס שמשרד התיירות שם השנה  המשמעותי ביריד השנההשינוי  .אנחנו מציעיםהמדברי הייחודי ש

מנכ"ל משרד אמיר הלוי, ו נגעו במוצר המדברי ,ברובם ,ההרצאות והתכניםעל תיירות הנגב והמדבר. 

ניתן להתרשם מחזון  .מצהיר כי הנגב ותיירות המדבר הם המותג התיירותי הבינלאומי הבאהתיירות, 

 https://youtu.be/q5hP0xznSa8 במיוחד ליריד:משרד התיירות בסרטון שהכינו 

 .בברלין ITBביריד התיירות  ,לראשונה ,בחודש הבא נופיע

 

בשעה טובה ומוצלחת התחדשנו במפת תיירות אזורית מעודכנת שהודפסה בשתי שפות,  –מפת תיירות 

 עברית ואנגלית. המפות נמצאות בויידור ותוכלו להשתמש בהן עבור אורחיכם.

 

נפגשנו לאחרונה עם תיירני מושב חצבה וצופר, במסגרת סבב פגישות עם  –מפגשי תיירנים ביישובים

תיירנים ביישובים. לפנינו עוד פגישות בספיר וצוקים ובסיומן נתכלל את כל הצרכים, הרעיונות, הבקשות 

והנושאים שהועלו, נציגם בפני ועדת תיירות, נדגום את הנושאים המהותיים שעולים ונפרוט אותם 

 יביות בתוכנית העבודה.למשימות אופרט

  

https://youtu.be/q5hP0xznSa8


 
 

בהשתתפות  "בתים פתוחים/מארחים"הכשרה בנושא פתיחת  – בתים פתוחים/מארחיםתיירני  הכשרת

מפגשים ובעלות  4הקורס, בהיקף של מבקר בערבה. עוגן משמעותי נוסף ל, תוכן איכותי ותיירנים ויזמים 12

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

צמוד של מחלקת תיירות. תיירנים ויזמים נוספים שמעוניינים בהכשרה זו, מוזמנים לפנות ולעדכן אותנו 

 )מרב או אוסי( ונשמח לפתוח הכשרה נוספת.

 

, לאחר שנציגיה אושררו מול 2020ועדת תיירות התכנסה לישיבה ראשונה לשנת   -עדת תיירות אזורית ו

הנהלות היישובים. ברכות למצטרפים החדשים ותודות לנציגים הוותיקים הממשיכים איתנו במסירות. 

ועדת תיירות תתכנס אחת לחודש ביום שני הראשון לכל חודש. מוזמנים לפנות אל נציגי היישוב שלכם או 

 דרך מחלקת תיירות, להעלות סוגיות שונות לסדר היום. נציגי היישובים: לחילופין,

 הדס מוצ'ניקעידן : 

 הילה אלבזחצבה : 

 עדי מטמון/יואבי שניעין יהב : 

 ורד קריגןספיר : 

 יריב איתניצופר : 

 דורון בנציוני/שרדההצוקים : 

 רותם רטנרפארן : 

 

ד הנושאים החשובים שנידונו בוועדת אח – החלטת ועדת תיירות בנושא סטנדרט אירוח ותשלומים

ההשתתפות מחלקת נקבע מחירון תיירות הוא הגדרת סטנדרט אזורי לאירוח עיתונאים וסוכנים ולפיכך, 

 תיירות בסבסוד האירוח. 

  לאדם. ₪ 50 –לינה בחאן 

  לחדר. ₪ 200 –לינה בצימר רגיל 

  לחדר. ₪ 300 –לינה בצימר מפנק 

  לאדם. ₪ 40 –ארוחת בוקר 

  לאדם. ₪ 70 –ארוחת צהריים/ערב חמה 

  



 
 

 

יתקיים בערבה בפעם , 7/3/2020-6גראן פונדו ערבה אירוע האופניים הבינלאומי  – 2020גראן פונדו 

. מוזמנים להציע ולעדכן אותנו בהנחות והטבות שהנכם 6-7/3/2020 השנייה ברציפות והשנה בסופ"ש

 מעוניינים להעניק לאורחים ואנו נשמח לפרסמם באתר האירוע.

 

מנכ"לים מהרשות לפיתוח הגליל במסגרת ביקור התרשמות של יומיים  20 -אירחנו לאחרונה כ – ביקורים

" מות את נשות חברת התיירות "צעדי ענקבערבה שיזם מאיר צור. בנוסף אליהם אירחנו לסיור התרש

של חברת  בוטיקי של יהודים אמריקאים. רונן קרומהולץ, מנהל השיווק-המטפלות בשוק המוסדי

שעות של היכרות עם החוויה המדברית, לקראת הבאת קבוצות נוספות ובמרכז ויידור  24-דיזנהאוז הגיע ל

. כמו תמיד, גם הפעם, תודה לכל התיירנים שנרתמים, מארחים אל מטייוואן-מבקרים של שר 315התארחו 

 ללקוח. wow-מכל הלב ויוצרים יחדיו את חווית ה

 

"תקשורות" שנשכר על ידינו לטובת חשיפת תיירות  יחסי הציבור אנו מדגישים שוב כי משרד –חסי ציבור י

ת התיירות בשיאה, מזג האוויר עונ וללא עלות מצידכם. לאורך כל השנההערבה בתקשורת, עומד לרשותכם 

שלנו כל  את משרד יחסי הציבור ,ברמה היומיומית ,להציף מומלץ וכדאינעים והעונה החקלאית בעיצומה. 

. יש חשיבות רבה בהזרמת המידע באופן שוטף , תמונות וסרטונים יפים )מצולמים לרוחב(במידע העת

 .8231843-052או לנייד:  tksh5@tikshorot.co.ilבמייל:  חומרים ישירות לעדי שלחו לאורך השנה. ורציף

 

 לינו לכל התייעצות וסיעור מוחות, , מוזמנים לפנות אצורך ולכל עת בכל לרשותכם עומדים אנו

 צוות מחלקת תיירות.

 

https://goarava.co.il/events/19/
https://goarava.co.il/events/19/
mailto:tksh5@tikshorot.co.il

