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 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  ,תיירנים ויזמים שלום רב

תיירים המגיעים לנפוש בתקופה זו נותנים אמון רב וסומכים עלינו גל שני בפתח,  - הקפדה על נהלי התו הסגול

אנא, היצמדו להנחיות התו הסגול ולנהלים. מעבר לאחריות  .מקיימים את ההנחיות והנהלים במלואםכי אנו 

רוגע על ואישית, קהילתית וחובה חברתית של כל אחד ואחת מאיתנו, מהלכים אלו משדרים ביטחון ומשרים 

 .העסק את להפעיל אופן ובאיזה מותר למי ולראות להיכנס ניתן. עסקים לפעילות סימולטור. לרשותכם, האורחים

simulator-https://apps.moital.gov.il/tavsagol 

 היערכות מחלקת תיירות לתקופה הקרובה

, התיירניםבקרב  הפעילות התיירותית שלבתקופה זו אנו עדים לפעילות ענפה ודחיפה קדימה שיווק תיירות פנים 

 אתרים רבים במרחב מדווחים על ביקושים יפים ותפוסות מרשימות בסופי השבוע.

. היא יומיומית ואינטנסיביתעל התייר כל מחלקות ועמותות התיירות בארץ והתחרות מחוזר על ידי זה  פלח שוק

 . בארץ ני יתרונות ברורים על פני אזורים אחריםש, לנו

  ולכן אזור ירוקמאוד  מרוחקורחבים,  כאזור מבודד, עם נופי מדבר פתוחיםאזור הערבה והמדבר ממותג 

 . במובהק

  24/7כמעט  ,התיירנים כם,אמון על השיווק התיירותי שעומד לרשותהמקצועי צוות . 

 "משרד יחסי הציבור "תקשורות 

 עמודי הפייסבוק והאינסטגרם  עבור מדיה חברת ניהול 

 ר האינטרנט "תיירות ערבה". ניהול את 

התחרות על . , סיפורים ואנקדוטות ממתארחיםשתמשו בהם, שילחו להם תמונות, צילומים, עדכונים, סרטוניםה

חלק מן  יהיותיירני הערבה אנו מצפים כי . שלכם משמעותי והדוקמלא, נדרש שיתוף פעולה התייר היא קשה ו

 !נצליח –. בכוחות משותפים הפניםהשיווקית לעידוד ותגבור תיירות החזית 

 

עדי עצמון ממשרד "תקשורות" שעבד עימנו באופן צמוד ואינטנסיבי בשנה האחרונה, פורש כנפיו  יחסי ציבור

וממשיך לאתגרי דוברות ויחסי ציבור חדשים. בהצלחה רבה לעדי שמעבר להיותו מקצוען, היה נעים הליכות 

 tksh1@tikshorot.co.ilוכמובן במייל:  0777795-005בנייד: העביר ליעל שביט ניתן ל עדכונים ומידעואנושי. 

https://apps.moital.gov.il/tavsagol-simulator
mailto:tksh1@tikshorot.co.il


 
 

 לעדכונכם ולעדכון אורחיכם. .לאגם כניסה איסור חלוהפארק סגור  – ספיר פארק עדכוני

 

יתקיים שאירוע תוכן מתמשך מחלקת תיירות בשיתוף פעולה עם תיירנים יזמים, מציעה  – לילות לבניםאירוע 

המודעות לחופשה את  , במטרה להעלות14/8/20-ועד ה 23/7/20-מהיולי אוגוסט חודשים סופי שבוע בארבעה ב

כלל מאמצי השיווק שלנו לקמפיין מרוכז  תקופה זו.את בקושי הלינה בערבה בבהתאם לכך בערבה בחודשי הקיץ ו

יתקיימו  האירועים,תחת השם הממותג "לילות לבנים"  אשר יהווה מטריה כוללת לכל פעילויות הקיץ בערבה. 

הכוללת אירוע כוכבים תכנית דומה  יםמציע בבית ספר שדה, ראס השיטה, נוף צוקים וחוות האנטילופות,

, , פעילות זריחה, טיולים, תצפיות, סיורי שקיעהבדגש על פעילות בשטחבהדרכת אלון גולדשטיין ותכנים נוספים 

וקהל לקוחותיכם להירשם לאירועים בקישור המצורף:  . אנא עודדו אורחיכםועוד... יוגה, הרצאות

nights/-https://goarava.co.il/white . שיפורסמויות נוספות פעילותכנים ולהציע תיירנים המעוניינים 

  ., מוזמנים ליצור עימנו קשרלמתארחים

 

התרשמות והיכרות עם הגיעו נציגי משרד התיירות לסיור  15/6/2020ביום שני,  – משרד התיירותנציגי סיור 

. שמחנו לארח את ואהיל כאיוף, בקשתנו לשעות ייעוץ מהחממה התיירותיתל בהמשך, באזורמוצרי התיירות 

וצביקה מנהל האגף לתיירות כפרית, גילי טופר האחראית על חממות תיירותיות, הילה גור מהאגף לתיירות פנים 

למלא את הטפסים להגיש בקשות לשעות ייעוץ של חממות התיירות מוזמנים  תיירנים המעוניינים .מאגף אירוח

, מוזמנים ליצור עמנו קשר ונשמח להסביר ?וזקוקים לעזרה מתלבטים. נוהל חממות תיירותבקישור המצורף 

 ולהרחיב. לייעץ

 

, ומערכת תמיכהמעוף מציעים הלוואות בתנאים נוחים, קורסי אונליין בתחומים נדרשים  – סיוע לעסקים קטנים

להלן קישורים רלוונטיים. רפי איילון  .לשגרת הקורונה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים סיוע מימון והתאמות

 058-4222666ממעוף ישמח להסביר ולהדריך אתכם בנושא. מוזמנים לפנות אליו בנייד: 

 תוכניות סיוע במימון והטבות

 לכל קורס ₪ 100קורסים אונליין בעלות 

 התאמות בעסק לשגרת קורונה סיוע מימון

 

 .וסיעור מוחות , חשיבה משותפתלינו לכל התייעצותא פנוצורך,  ולכל עת בכל לרשותכםעומדים 

 .צוות מחלקת תיירות

https://goarava.co.il/white-nights/
https://www.arava.co.il/14874/
https://www.sba.org.il/hb/Pages/default.aspx?gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTf5emINq6n98fPAJZOI_bUSeMAvAHj4MNmMQNG44NFkQ5kBLghfH8xoCDVYQAvD_BwE
https://eventbuzz.co.il/producer/v2/5e94293da46da1d40d8b4568
https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km2.aspx

