
 
 

 "ב טבת תשפ"אכ

 2021 ינוארב 06 

 בזום 1.20201.06 מיום  12/201' מס תיירות ועדת סיכום: הנדון

 שרדהה )צופר(, יריב איתני(, יהב עין) אלון גולדשטיין(, חצבה) אלבז הילה(, עידן) הדס מוצ'ניק: משתתפים

 .(ויידור) נריסנה יונתן , (תיירות' מח) ניר מרב עמית ואוסי (,פארן) רטנר רותם)צוקים(, 

 .ורד קריגן )ספיר((, ש"ביס) אביהר דורית: חסרים

 :והחלטות דיון, לעדכון שהועלו הנושאים להלן

 :סקירת אירועים אזורים במהלך השנה .1

 פברואר/מרץ. – מהחממה לצלחת .א

 19-20/3/2021 – גראן פונדו .ב

 2021מתוכנן להתקיים בחודש אוגוסט  – לילות לבנים .ג

 טרם נסגר תאריך. –יוגה ערבה  .ד

 4-13/11/2021 –פסטיבל הסרטים  .ה

, המשך עבודה שוטפת בנושא שיווק לשוק המוסדי לי חפץ-סיום התקשרות מול אור – שיווק תיירות .2

 .מול יעל שביט בנושא יחסי ציבור

לבודדים ולשוק המוסדי יבוצע במסגרת המחלקה. בשלב זה אנו שיווק תיירות פנים  .א

( שתכלול איסוף מידע מהתיירנים. CRMמתחילים בבניית מערכת לניהול לקוחות )

 בנוסף, הפקת חומרי תוכן איכותיים שיועברו לדיוור ושיווק במדיה.

 (.DMOשיווק תיירות נכנסת יבוצע במסגרת ניהול מרחבי משותף ) .ב

תר אינטרנט )בעזרת גילה טל(, עמוד פייסבוק ואינסטגרם )בעזרת אבישג א –ניהול מדיה  .ג

 איילון(.

סקירת מוקדי הפיתוח שכרגע בביצוע בשיתוף פעולה צמוד מול חל"י )החברה לפיתוח ים  – פיתוח .3

 המלח שמבצעת עבודות בערבה(:

 סובב חצבה ודרך המייסדים .א

 הוגשה בקשה לתכנון לאחר אישור במליאת המועצה. –מאגר עשת  .ב



 
 

הוגשה הצעה לאישור מינהלת משותפת לתיירות מדבר דרומית  – פיתוח המוצר המדברי .ג

הכוללת את הערבה הדרומית, הערבה התיכונה, ירוחם, ערד, הר הנגב ומצפה רמון 

 לניהול המוצר המדברי שתעסוק בעיקר בשיווק תיירות נכנסת.

 הוצג למשתתפים. – 2021מחלקת תיירות לשנת תקציב פעילות  .4

 

 העונה בשיא, הערבה יישובי בכל שיתקיים מתגלגל קולינרי תוכן אירוע – אירוע מהחממה לצלחת .5

 הסגר פתיחת לאחר סופית יעודכן תאריך) מרץ או פברואר בחודש שבוע סופי שני במשך, החקלאית

 של משותפת בהפקה מתקיים האירוע (.ואירוח אירועים קיום, תיירות להנחיות בכפוף וכמובן

הצעות חברי  .עדין הדס בפועל מפיקה, וקרן מיראז' "החדש השומר" ארגון עם יחד תיירות מחלקת

 הועדה:

 לשלב ולשתף את קהילת הערבה. .א

צוין כי "אדם  –סדנאות בישול ועשייה חקלאית לילדי הערבה במסגרת מערכת החינוך  .ב

ואדמה" והמכינות הקדם צבאיות שותפות באירוע. תיבחן אפשרות לשיתופי פעולה גם 

 מול מערכת החינוך.

 צילום ושידור אונליין מהאירוע. .ג

 



 
 

  – נושאים נוספים שעלו בישיבה .6

 פרויקט סימון מסלולים .א

 ממתין לפגישה עם נציגו רט"ג. –חניון יום ולילה בפארן  .ב

כיוון שהצורך  –ארנונה ורישוי עסק  ם סטטוטורים,ויות בנושאיצורך בסיוע מול הרש .ג

וכולל  , בכוונתנו להקים פורום עסקים נרחבאופן כלליהוא נרחב לעסקים קטנים ב

 שיסייע בהתרת חסמים ויעסוק בסיוע, שיווק והדרכות משותף.

דה תוכנית אסטרטגית לפיתוח תיירות ערבה לעשור הבא ובתוך כך גם בניית תוכנית עבו .ד

 רציפה ושנתית לועדת תיירות.

הוצע לקיים מערך הדרכה והסברה בנושא עם אורן פריטל, בשלב  –שמירת טבע וניקיון  .ה

 הראשון מול תיירנים המארחים קבוצות ג'יפאים שמטיילות בשטח.

 

 ניר : אוסיהרשמ

 

 עותקים:

 משתתפי הישיבה וחברי ו.תיירות

 

 

 


