
 
 

 "ז תמוז תש"פט

 2020ביולי  8 

 

 8.7.2020 מיום  20/204' מס (zoom) תיירות ועדת סיכום: הנדון

 יונתןשרדהה )צוקים(, (, פארן) רטנר רותם(, יהב עין) אלון גולדשטיין(, עידן) הדס מוצ'ניק: משתתפים

 (. תיירות' מח) ניר אוסימרב עמית ו(, ויידור) נריסנה

 (. צופר) ורד קריגן )ספיר(, יריב איתני(, ש"ביס) אביהר דורית(, חצבה) אלבז הילה: חסרים

 :והחלטות דיון, לעדכון שהועלו הנושאים להלן

 .אזורי תיירות פיתוחל בנוגע בהאב באזה"ת ספיר בו נדון 5.8.2020-ב המפגש הבא יתקיים .1

לבדיקה ישירה של התיירנים מול עינב דורי  –בעקבות קורונה  הקלות ארנונה לעסקי תיירות .2

 במועצה.

 תוך התייחסות להנחיות קורונה: אירועי "לילות לבנים בערבה"סקירת  .3

 מידע על פעילות כל סופ"ש בנפרד כולל הפעילות התוספתית .א

 מדיניות ביטולים / שינויים .ב

 לצרף הנחיות קורונה .ג

 tourism@arava.co.il מייל מח' תיירות  .ד

חברי הועדה סבורים כי המידע המועבר היום ותדירותו  – ותדירות אופן לתיירנים המועבר מידע .4

 מספקים.

מוגדש כי הקבוצה היא של התיירנים ובניהול  –קבוצת הוואטסאפ "תיירות ערבה"  .א

מעודדים זאת. יחד עם זאת יש מקום לרענון שימוש ונהלים. יופץ מסמך  התיירנים ואנו

 לחוו"ד חברי הועדה בטרם יופץ לתיירנים.

 לוודא שכל התיירנים נמצאים בתפוצה. –קבוצת הוואטסאפ " מידע לתיירנים"  .ב

 רענון נהלים. –קבוצת הוואטסאפ "לינה בערבה"  .ג

 אחת לחודש. –ניוזלטר  .ד

 מיילים לפי צורך. .ה

, לתיירניםלאחרונה הוספנו קישור מתעדכן באתר הערבה לכל העדכונים  –מידע לתיירן  .ו
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ים ובעיקר בעלי מופץ כל סופשבוע לעדכון המבקרים דרך התיירנ –"מה קורה בסופ"ש"  .ז

 גדוש ועמוס. יש לרענן לתיירנים את הקישור הספציפים בסרגל העליון.הצימרים. המידע 

פנייה נוספת לתיירנים לחברות ושותפות בדפים  –פייסבוק "תיירות ערבה" ואינסטגראם  .ח

 אלו.

ערבה  פרויקט משותף עם שותפות "ביחד –" לערבה מבט" לערבה תדמית סרטוני פרויקט .5

 2סרטונים בנושאים שונים בני דקה וחצי עד  6של הסוכנות היהודית, במסגרתו יופקו  "אוסטרליה

", מופיע בארץ מטייליםדוגמת ") מסלולים סרטוניעל  הדס/  רותם של המלצהדקות כל אחד. 

 . שרדהה ממליץ על רועי כפרי.(ביוטיוב

 נכס אזורי. תגבור שיווק וטיפול במדיה. – המקראית ותמר אובות עיר .6

 עדכונים שוטפים: .7

סיור צוות משרד התיירות וחממת תיירות, סיור מתוכנן  – וסוכניםסיורי מחליטנים  .א

 לשבוע הבא של עמיאל טורס.

 סובב חצבה .ב

 חמת תיירות .ג

 תקציב תיירות .ד

 .18:00-22:00החל לפעול גם בימי חמישי ערב בין השעות כפר אמנים בצוקים  .ה

נוסף מוצר  . לאחרונה11:00-17:00יפעל בימי לילות לבנים בימי חמישי בין השעות ויידור  .ו

 חדש וייחודי, משחק חדר בריחה מעניין.

 

 ב ואוסימררשמו: 

 

 עותקים:

 מנכ"לית החברה לפיתוח –נעמי בקר 

 משתתפי הישיבה וחברי ו.תיירות

 

 


