
 
 

 2021אפריל 

 כל מה שקורה כאן - ניוזלטר תיירות ערבה

  ,תיירנים ויזמים שלום רב

ביתר שאת, את היתרונות שבמרחבי המדבר הפתוחים ואת חוזקותיו של אזור הערבה  הדגישה תקופת הקורונה

ונאמן אקולוגיה. הביקושים לתיירות באזור, בתקופת הקורונה בין הסגרים, הרקיעו שחקים והם כנקי, ירוק, 

לא הייתה לרוב ומשגשגת ועל אף הסגרים,  מהגבוהים שידענו בשנים האחרונות. בשנה זו נהנינו מתיירות ענפה

. נקווה שנדע ברכה ועדנה גם כשייפתח שדה הוקפאה ,תכל פעילותנו באשר לתיירות נכנס פגיעה בענף בערבה.

מדגישים כי יש לפעול בהתאם להנחיות ו עם ההקלות אנו חוזרים התעופה ונופשוני חו"ל ישובו להיות ברי תחרות. 

אנו  , יציבים ולשנה טובה ומבורכת.תפילתנו לימים בטוחים .בעיקר באשר להתכנסויות והתקהלויות המוניות

 כאן לכל שאלה, הבהרה או התייעצות.

 

החג כל ימי שרר לאורך נפלא בתפוסה מלאה. מזג האוויר הצימרים עמוס ופעיל,  השנה הורגש חג– פסח בערבה

 . נתונים מספריים לסיכום החג:הוציא את המבקרים בערבה אל מרחבי הטבע. 

 30,000 החג ימי 10 לאורך חאנים 12-ו אירוח חדרי 350 ב ישנו אורחים. 

 1,500 יומיים חד מבקרים 10,000 כ עוד בו וביקרו ספיר בפארק ישנו אורחים. 

 1,500 בלבד המועד בחול וגוב ברק, מסור לנחלים בכניסה נספרו מטיילים. 

 180  משבוע שגרתי רגיל(. 3טון אשפה פונו )פי 

 3 וברק מסור, גוב לנחלים בכניסה ג"הרט בשיתוף פעולה עם הופעלו מידע תחנות. 

 40,000 ופארן.ציחור  ברק, חולית, צבירה, מרזבה, שיזף עקרבים עין. לילה חניוני 8 ב ישנו אורחים 

 1000 תיאטרליות והדרכות בסיורים וידור במרכז מבקרים. 

 

פארק ספיר. מזכירים לכם, כי ישיבת עבודה אחרונה התקיימה בו לפעילותחוזרת ועדת תיירות  - ועדת תיירות

נציג ועדת תיירות ביישוב הוא ערוץ נוסף עבורכם להשמיע את קולכם, צרכי תיירות ביישוב וכמובן רעיונות 

ובקישור  מידע לתיירן בערבה באתר המועצה -את סיכומי וועדת התיירות ניתן למצוא ב ונושאים לסדר היום.

 /https://www.arava.co.il/15101 הבא: 

https://www.arava.co.il/15101/


 
 

 

לצלחת. האירוע  מהחממה שני סופי שבוע של אירועי קיימנו, לראשונה, מרץ בחודש – אירוע מהחממה לצלחת

אורחים במגוון סדנאות ופעילויות  1,300-כ הופק בשיתוף ארגון השומר החדש וקרן מיראז' והשתתפו בו

תודה רבה לתיירנים הרבים שהיו שותפים ליצירה  ללינה בחממיות.פארק ספיר נפתח ו קולינריות-חקלאיות

 ולאירוח. זוהי סנונית ראשונה ואנו מתכוונים להפוך אירוע זה למסורת.

 

 בקרוב: כוכביםמתוכננים שני אירועי  –בערבה י כוכביםאירוע

 "בשעות הערב בנחל נמיה. 29/4לציון ליל יורי שיתקיים ביום חמישי,  אירוע "מיורי לבראשית 

האירוע יתקיים בשיתוף רט"ג ו"כוכבים בערבה" )אלון גולדשטיין( ויתמקד באסטרונומיה וחלל. לאירוע 

 איש. 150-נרשמו עד כה כ

  ירוע תוכן . מדובר באבכוונתנו לקיים את אירועי לילות לבנים בפעם השנייה – לילות לבניםאירועי

העלאת המטרה  .יולי אוגוסטחודשים שבוע ב סופיה חמישיתקיים באשר מתמשך בחודשי הקיץ 

האירוע מיועד  קושי הלינה בערבה ביולי אוגוסט.יהמודעות לחופשה בערבה בחודשי הקיץ והעלאת ב

 , הרצאהתצפית כוכבים תפעילות הכוללמציע כל סוף שבוע  .לאורחי מתחמי הלינה ותושבי הערבה

מתחמי לינה באתרים חוץ יישוביים  הקשורות לכוכבים ולחיי הלילה במדבר. תחנות הפעלה בסבביםו

תיירנים המעוניינים להציע פעילות נוספת  אירוע הכוכבים מוזמנים לפנות אלינו.את המעוניינים לארח 

 המוצעת ותלהפעי את ולכוון יצירתיים להיותסביב האירועים מוזמנים ליצור עמנו קשר. נסו 

 .לבנים לילות של בקונטקסט

 

 

 

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

 צוות מחלקת תיירות


