
 
 

 "ה ניסן תשפ"א כ

 2021אפריל  07

 1.2024.7 מיום 1220/2' מס  תיירות ועדת סיכום: הנדון

מרב  , (ויידור)  נריסנה יונתן  (,פארן) רטנר  רותם)צוקים(,  דורון בנציוני(, יהב  עין)  אלון גולדשטיין: משתתפים

 (. תיירות ' מח) ניר עמית ואוסי

   .ספירנציג שלומית בן )צופר(, (, ש"ביס ) אביהר  , דורית)חצבה( אלבז הילה (, עידן) הדס מוצ'ניק: חסרים

 : והחלטות  דיון, לעדכון שהועלו הנושאים  להלן

  ויר הנפלאומזג האהורגשה תנועה רבה בערבה והצימרים היו בתפוסה מלאה. חג עמוס ופעיל,  – סיכום פסח .1

 נתונים מספריים לסיכום החג:  ל במרחבי הטבע.י לטי אורחים להעדיףאת ה ביל לאורך החג הו ששרר

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

 . 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 1,500 ✓

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

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

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

 .תיאטרליות והדרכות  בסיורים  וידור  במרכז מבקרים 1000 ✓

.  לצלחת  מהחממה  יאירוע  שני סופי שבוע של  , לראשונה,קיימנו  מרץ  בחודש  –  סיכום אירוע מהחממה לצלחת .2

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

 . פארק ספיר נפתח ללינה בחממיות.קולינריות-ופעילויות חקלאיות

מערך    הפעלתמעלה ביתר שאת את הצורך בגיבוש ו   , האצת פיתוח התיירות–הפעלות ועדות תיירות ביישובים   .3

בתקופה    ביישוב.  תיירותהענייני  את  קדם  עזר למרכז המשק ולתיירני היישוב לתיירות פנים יישובי שיהווה  



 
 

להגדיר   ועדת תיירות, על מנת  ונציג  נציגי הנהלה  יחד עם מרכז המשק,  ביישובים  פגישות  הקרובה נתאם 

 צרכים, כוונות, תחומי פיתוח ואף לבנות ולייצר תוכנית עבודה משותפת לקידום הנושא.

 . מקראיתבנושאים שביל המייסדים בחצבה ותמר הות עדכון על הגש  – הגשת "קולות קוראים" .4

, הוחלט  בעקבות ריבוי חדירות ואירועים בטחונים על קו הגבול עם ירדן  –  הקמת גדר גבול על דרך השלום .5

בפגישה עם ראש המועצה, גורמי צבא וגורמי ביטחון מועצתיים, על הקמת גדר גבול על דרך השלום, בשלב  

 .הראשון בין חצבה לעין יהב. נמשיך לעדכן בהמשך בנושא 

תכנית  גיבוש וכתיבת שעות מטעם חממת התיירות לטובת  120אושרו לנו   – אסטרטגית לתיירות תוכנית  .6

 .ויועצים נוספים  היועצת תמר קוכנר בהנחייתשתבוצע אסטרטגית 

 :מתוכננים שני אירועי כוכבים – אירועי כוכבים .7

- . מיועד לבנחל נמיה 29/4-בשיתוף רט"ג ב  , במסגרת אירועי "ליל יורי" שיבצעואירוע כוכבים .א

 איש. ללא עלות.  100-200

 . שהשנה יתקיים בשיתוף אשכול נגב מזרחי בחודש אוגוסט, אירוע לילות לבנים .ב

כפר האמנים  דורון העלה רעיון לקיים אירוע תיירות גדול, בדומה ליריד תיירות. סברנו כי  – יריד תיירות .8

 ן. סוכם כי מרב תשוחח עם איל שיראי לקידום הנושא.הוא לוקיישן נפלא לעניי בצוקים

הוצף קושי  שדנה בנושא,  4/2/2020-מה 1/2020עדת תיירות ובהמשך לו  –  חהשתתפות בהוצאות אירו .9

דעתם( גם כאשר  לבאכיפת הנוהל משום שבעלי מתחמי הלינה מסרבים להתכנס למחיר המסובסד )הנמוך 

כי   ואושרר שנית סוכם מוצע להם להלין עיתונאי /סוכן/ מחליטן שאמור לפרסם ולשווק אותם בהמשך. 

 שהסבסוד המוצע מקובל עליהם.  מתחמי לינהנעבוד רק מול בעלי 

 .בבוקר 10:30בשעה  5/5/2021הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי, 

 ניר   : אוסיהרשמ

 ותקים: ע

 הישיבה וחברי ו.תיירות שתתפי מ


