ועדת תיירות
סיכום ישיבה ראשונה21.5.19 -
נכחו בישיבה:
נאוה סבר ,מיכל עשת ,פיני אלמוג מלכה ,רותי קלנר ,רונן גולן ,עמיחי גרינברגר ,נפתלי
שושני ,אבילי לבנון ,אלון דה פיצ'וטו ,עדינה דה פיצ'וטו ,אירית גוריון ,אריאל סלושני ,צילי
רביץ ,הדסה רז ,רן שדה ,רחלי אלוף חגית מבורכת שוורץ ,איילת גונן ,חיה חצב ,דינור
אהרונסון ,עמוס אהרונסון ,אורי טמל ,רותי קריגר ,שעיה הלפרין ,אפרת שפורקר ,לינוי אבן,
רפי תורן ,דב קופליק ,מרטינה אז'יאס ,חנן הורביץ ,מיכל שני ,אלישבע קורנברג ,דורית
אורן ,רוני אלמוג ,גיא סימון ,עלמה ליבנה ,טובי רום
ועדת תיירות יצאה לדרך וההתרגשות רבה.
בפגישה נכחו כ 40תושבים ועוד רבים שלא הצליחו להגיע והיו איתנו ברוח.
אז מה היה לנו בישיבה..
הצגנו את ועדת התיירות שקמה זו הפעם הראשונה בטבעון ,את הגרעין הראשון של
האנשים שיזמו ואפילו בנו יחד את הפיילוט "בשביל האור" -מסלול טיול ראשון
ששילב :טבע ,אמנות ,תרבות ,יין טוב ,מוזיקה וגם טכנולוגיה ,הכל גאווה מקומית.
הסיור שהיה פתוח לקהל הרחב הצליח מעל המשוער ואתו ההבנה שזוהי רק
ההתחלה..
כל הנוכחים הציגו את עצמם להיכרות קצרה ,העלינו מצגת קצרה עם החזון של
ועדת התיירות:
עידוד תיירות מקיימת בטבעון תוך מימוש הפוטנציאל הגלום בה ובסביבתה ,של
אתרי הטבע ,ההיסטוריה והתרבות המקומית ועל ידי חיבורים בין עסקים מקומיים,
במטרה לעורר ולעודד את חיי הכלכלה והתרבות בטבעון.
דיברנו על המטרות השונות ודרכי הפעולה .בהמשך הצגנו בהרחבה דוגמאות של 2
יוזמות עתידיות :משחק אפליקציה שיכול להיות פה בקריה וללוות כל מסלול טיולים
ופעילות ,וחלום של הקמת מרכז למחול וקיימות.
העלינו את היוזמות /חלומות שלנו והעיקר ,קבענו כבר את המפגש הבא (ביום שני
 1.7ב  ) 19:30שיהיה ערב התנעה לחשיבה משותפת על החזון ,המטרות ודרכי
פעולה ,וגם התנעה ליוזמות השונות:

היוזמות שהועלו:
עלמה ליבנה  -מרכז מחול וקיימות
עמיחי גרינברג  -בניית אפליקציה  -למשחק (מציאות רבודה) ישלב היסטוריה ,גיאוגרפיה ,מוזיקה ועוד
נושאים המציגים את טבעון.
חנן הורוביץ  -שילוב אמנים  +בניית מסלול טבע
דורית אורן
" בין שתי מלחמות" בגבעה ביצחק שדה ,תצפית ,חפרים ,מסלול הליכה .סיפור מקומי והקמת
היישוב.
 מלאי עצום של פרחי בר מהגינה שלה .מוזמנים לבוא ולקבל.
לינוי אבן
 כפר אמנים עם הפעלות של אמנים; מיצגים ומייצבים בטבע מחומרים טבעיים; בתי קפה
בחצרות ובוואדיות; מרכז טיפולים – מרחב שמרכז חדר טיפולים ,מרכז ידע ,מרכזי התייעצות
(מרחב שמספקת המועצה).
 גלידריה ,בר ,אולם אירועים.
 בתים פתוחים בתחום האקולוגיה והקיימות.
רותי קריגר
 שילוב של המטפלים בימים של הופעות או ריקודים.
 קולנוע בטבע ,לילדים ולמשפחות.
 להציע לתושבים לארח בחדרים בבית שלהם.
נפתלי שושני
 טבעון על שביל ישראל העתידי לאופניים ,תיירות אקולוגית שאנחנו יכולים להשתלב בה .משולב
עם יקבים ובתי קפה .תיירות מקומית ובין לאומית .לנו יש הון אנושי ,צריך לדעת למנף אותו.
 להחזיר את הפנסיונים שהיו כאן בעבר.
 מרטינה הרבה סטודנטים ומרצים מאורנים מתארחים אבל אין מקומות בילוי בטבעון שמתאימים
להם.
שעיה הלפרין
 למצוא מרכז שישמש מקום ליצירה וחללי תצוגה לאמנים באופן קבע ,במקום שרק פעם בשנה
תושבים יתארחו בבתי האמנים .מקום שיש בו יצירה מושך מבחינת תוכן את התיירים ומושך את
האמנים.
 מרכז שיש בו בית קפה ,מוזיקה.
חגית מבורכת שוורץ  -יכולה לעזור בנושא שיווק ותוכן .מכירה סוכני נסיעות ומפיקים .חשיפה למרצים.
רן שדה רשות הטבע והגנים ומפעל הפיס – שיווק קהילות בשביל ישראל .מציע להתחבר אליהם.
רפי תורן  -מתעניין ברמת ההפקה הקהילתית יישובית .פרסום ,שיווק על ידי פלטפורמה.
אפרת שפורקר
 בנייה מקירות ירוקים בעזרת הקהילה .שילוב של אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
 מתחם אמנים במעיין צבי ,7-8.6.19 ,כדאי לבוא לקבל השראה.
פיני אלמוג
יוצרים מותג "תיירות טבעון" .תהליך .להקשיב ,ללמוד מטעויות ,ליזום ,לגרום לזה שזה יקרה.
מיכל עשת
 מפגש ההתנעה בתחילת יולי מיועד שאנשים יעלו רעיונות בנוסף על אלו שפה ,נתחלק לקבוצות
עבודה -כל אחד ישב בקבוצה שמתחבר אליה וכל קבוצה תבנה התחלה של תהליך עבודה .אנחנו
כרגע בחלקו הרחב של משפך שילך ויהיה צר ,כל שפע הרעיונות יתגבשו וידוייקו.
רשמה :מיכל עשת
נאוה סבר יו"ר הועדה

