
 
 

 2020 ספטמבר

 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  ,תיירנים ויזמים שלום רב

בריאות מעל הכול, אל מול מצב כלכלי בשורת הסגר בחגי תשרי תפסה את כולנו ברגשות מאוד מעורבים. 

  וירידה בהכנסות. תפילתנו לימים בטוחים, רגועים, יציבים ולשנה טובה ומבורכת.מאתגר, ביטול נופשים 

תשומת שבועות. ל 3יבוצע סגר למשך  18/9/2020על פי הודעת משרד הבריאות החל מיום שישי,  – סגר בחגי תשרי

  .להודעה הנוגע לבתי עסק תיירותיים 3הלן סעיף לבכם, ל

 ופנאי בילוי, התרבות, המסחר בתחום קהל לקבלת העסקים כלל של לציבור מלאה סגירה. 3

 מקום, חיוניים שירותים - למעט) ומסעדות כושר חדרי, שחיה בריכות כולל, פנים ותיירות

 חנות, הגיינה מוצרי מכירת עיסוקה שעיקר חנות או אופטיקה מכון, מרקחת בית, מזון למכירת

 .(רפואיים ואביזרים תקשורת שירותי, תקשורת מוצרי, הבית לתחזוקת חיוניים למוצרים

 .בלבד משלוחים בשירות לפעול יורשו, מסעדות לרבות, עסקים*

ניתן לארח אורחים ( בהשתתפות נציגי מועצה, בריאות ומשטרה הובהר כי 16/9קר שהתקיימה היום )בישיבת בו

יש לקחת  !!!לפני כניסת הסגר ויוצאים בתום חול המועד בלבד ת ברציפות, כלומר,לשלושה שבועוהמגיעים 

התניידות בין אנא הקפידו על התנהלות אור לתקני התו הסגול.  .מוקפדת משטרתיתאכיפה בחשבון שתבוצע 

אנו נמשיך לעדכן בהנחיות משרד הבריאות ומשרד היישובים היא לטובת הצטיידות במזון או שירותים חיוניים. 

 התיירות.

 

זמן "שתי דקות, בן  צפינו בסרטון תדמיתבמהלכו  ירניםימפגש ת( 16/9, רביעי) קיימנו היום –מפגש תיירנים 

 חברת בעלת) שביט יעל. ראשון בסדרת סרטי תדמית לערבהה ,בשיתוף ערבה/אוסטרליה שהופק זה עתה "לערבה

את הרצאתה של יעל  .אזוריחסי הציבור ב לקידום לתיירן קטנות פעולותדיברה על "( תקשורות" יחסי הציבור

גם יעל וגם מאיה הדגישו  .לעיתונות איכותי צילוםנים כדי ליצור בטיפים מצוי( צלמת) מיימוני מאיההשלימה 

המדגישים את יתרונותיה של הערבה )נופים, טבע, מרחבים, מדבר, חיבורים,  את הצורך בצילומים איכותיים

. תנסו היית!"לא  –. בעידן התקשורת המקוונת והרשתות החברתיות "אם לא צילמת ולא פרסמת רגש, אנשים(

חב שמבטא תנועה, חוויה תוך תשומת לב לסביבת הרקע, מה רואים מסביב. מומלץ למצוא את הייחוד, צילום לרו



 
 

לביים את התמונה. תמונה טובה היא תמונה בגובה העיניים שמתחברת לחוויה, לרגש, למרחב שמסביב. מאיה 

 תודה רבה ליעל ולמאיה. יצירת עומק.ו קונטרס, לנושא, לאור, להתאמת צבעים להתייחס הממליצ

 

בהנחיית  "מנצחלצילום  זום "עקרונות נקיים הרצאתבערב  20:00בשעה  22/9ביום שלישי,  - הרצאת זום צילום

 מאיה מיימוני. קישור לזום יישלח בהמשך.

 

סוכנים ומחליטנים שביקרו בשנה האחרונה בערבה, החלו לבנות עבור לקוחותיהם  –בניית חבילות תיור לערבה 

חבילות תיור הכוללות לינה בערבה. כעת, יש צורך בתימחור החבילות כדי להתקדם לשלב השיווק בפועל. אנא 

  מלאו את הפרטים בסעיפים השונים, כדי שנוכל לשווק אתכם.

 בערבה" לינה אתרי קישור לשאלון "מחירון

  קישור לשאלון "מחירי אתרי אטרקציה"

 

 המתחם נצלו את ההפוגה המאולצת כזמן לשיפור ושדרוג הן מבחינת תחזוקה וניראות –זמן לשדרוג ושיפור 

 . וק הדיגיטליוהן בהיבט השיו

 אתר תיירות ערבה - עיברו על כרטיס העסק שלכם ב  

 ואת עמוד האינסטגרם עיברו, דייקו וחדשו את עמוד הפייסבוק העיסקי שלכם 

 חדשו ורעננו את אתר האינטרנט שלכם 

  הקליקו לכל הפרטים. מעוףהתמקצעו בנושאי שיווק. יש הדרכות והכשרות זום נהדרות דרך 

 

שיועבר בלימוד מרחוק על ידי  קורס מקצועימציעים לכם ב"קליקה ערבה"  –קורס עיצוב גרפי מקצועי 

פוטושופ, אילוסטרייטור )ללימוד שלוש התוכנות של עיצוב גרפי  המדריכים המקצועיים של מכללת מנטור,

 הקורס מיועד להיפתח לאחר החגים. ניתן ללמוד רק תוכנה אחת מתוך השלוש.(. ואינדיזיין

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp7rpdtB_3hNAZHUF3gZpmbVwNG9omM0I37Bmjr9TIAg3RWA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXoV4KBn-pvBRm_IULfGSZlZ_1Tt33oDks-bYO2g1fEW4yQ/viewform
http://www.goarava.co.il/
%09http:/maof-ba.co.il/events/8


 
 

 

 

 

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

 צוות מחלקת תיירות


