
 
 

 פ"תש שבט ט"כ

 2020בפברואר  24

 2020.224.מיום   20202/סיכום ועדת תיירות מס'  הנדון:

משתתפים: הילה אלבז )חצבה(, דורית אביהר )ביס"ש(, יואבי שני ועדי מטמון )עין יהב(, יריב איתני 

יונתן נריסנה )ויידור(, מרב עמית ואוסי ניר )מח' , )צופר(, דורון בנציוני )צוקים(, אורן פריטל )נציג רט"ג(

 תיירות(. 

  .ן )ספיר(חסרים: הדס מוצ'ניק )עידן(, רותם רטנר )פארן(, ורד קריג

  להלן הנושאים שהועלו לעדכון, דיון והחלטות:

אורן פריטל סקר את פעילות רט"ג בנושאי תוכנית אב לסימוני שבילים בערבה, תחנות מידע, הדרכות  .1

מטיילים בחגים, כנס שבילים וקהילות. הועלה נושא של אחריות וביטוחים בשטחים שאינם שמורות 

 טבע. לבדיקה.

וכן הוצג תקציב  על נתוני ופעילות מחלקת תיירות כפי שהוצגה במליאת המועצהמרב הציגה מצגת  .2

 בסעיפים של אירוח שיווק התקשרויות פרסום ייעוץ ועוד. כפי שאושר 2020פעילות המחלקה לשנת 

 .₪ 10,000-יריד תיירות מדבר אינו מתוקצב אך אנו מנסים לבנות אירוע בתקציב רזה של כ .א

 בברלין בו נופיע לראשונה. ITBוהיערכות ליריד  IMTMהופעה ביריד  –ירידים  .ב

 אבחון הנכסים הדיגיטלי שבוצע ע"י אלכס בונר והמלצות להמשך: -שיווק דיגיטלי  .ג

 .אתר ויידור נמצא לא עדכני ולא מותאם לצרכים והומלץ להחליפו 

 ד פייסבוק ויידור ותיירות ערבה.לאח 

 .ייפתח פייסבוק נוסף בשפה האנגלית 

 נסטגרם תיירות ערבה בעברית ואנגלית.כמו כן אי 

  נושא השיווק הדיגיטלי הוא תחום מקצועי שנדרשת בו מיומנות רבה והוא יעבור לידיים

 .נבחנות מספר הצעות לניהול המדיהמקצועיות בניהול שלנו. 

 .ותוכניות עתידיות )בית קפה, מבואה( יונתן הסביר על פעילות מרכז ויידור .3

 

 



 
 

 וק ופעילות המחלקה בחודש האחרון:אוסי סקרה נושאי שיו .4

סיור רונן קרומהולץ, מנהל השיווק והמכירות של חברת דיזנהאוז. סיור של יורם ארליך, סוכן  .א

 המביא קבוצות מגרמניה. מתחילים לחוש תזוזה ותנועה באזור.

אנשים ובהדרכת רז ארבל. מתארגנים  12קורס "בתים פתוחים מארחים" נפתח בהשתתפות  .ב

 חת מחזור נוסף.כעת על פתי

 פרסומי תיירות יופצו גם לקהילה, כהמלצת חברי הועדה. .ג

 נשים. 300אירוע עמותת "יד לאישה" בהשתתפות  .ד

 את תוכניות הפיתוח בפארק ספיר.הוזמנה להציג בפני חברי הועדה גלי כהן  .5

 נושאים שעלו מחברי הוועדה:  .6

 להציג לחברי הועדה נתוני אתר תיירות. .א

 את נושא הפיתוח והקרקעות. להזמין לישיבה הבאה את מור זילברשטיין להציג .ב

 בבוקר. 10:30ישיבות ועדת תיירות הבאות יתקיימו בימי רביעי בשעה  .7

 

 רשמה: אוסי ניר

 

 :עותקים

 מנכ"לית החברה לפיתוח –נעמי בקר 

 משתתפי הישיבה וחברי ו. תיירות


