ועדת תיירות טבעון
סיכום ישיבה 5.8.19 -
נכחו בישיבה :נפתלי שושני ,אבילי לבנון ,רונן גולן ,מיכל עשת ,נאוה סבר ,רותי קלנר
עקרון ,יעל משה קמה ,שעיה הלפרין ,מישי ,פיני אלמוג ,חגית גלעדי ,אורלי רפמן,
עינת בן יוסף ,אלון מור ,הדס רז ,דורית אורן
מהלך הישיבה

*הצגה עצמית ועדכון קצר של כל אחד לגבי תחום התיירות אצלו/ה
* עדכונים
נאוה

שימושי תיירות במסגרת תכנית המתאר החדשה :אושרו שימושי תיירות ,כולל לינה,
באזור רמת הדסה – החטיבה .בגבעת קושט אושרו שימושי תיירות ,מלאכה ואומנות.
באזור מרכז טבעון ומרכז קרית עמל אושר "ערוב שימושים" המאפשר הקמת יחידות
ארוח .לגבי אזורים אחרים בטבעון תתקבל החלטת מליאת מועצה לגבי שימוש
ביחידות משנה לארוח .במרחב הקישון אושרו שימושי תיירות לפנאי וטיילות בלבד
(שבילים וכדומה) ושני מתחמים קטנים לבתי קפה.
אתר אינטרנט תיירות טבעון :אושרה הקמת אתר אינטרנט ,במימון המועצה,
שיאפשר פרסום של ה"תיירנים" ,אירועי תרבות ופעילויות .נעה אבן חיים ,רכזת
חדשנות של המועצה ,אחראית על קידום הנושא.
תיירות יין :בהמשך לפגישה עם ליטל רוט מיקב טוליפ ,ליטל תקדם מפגש של
שותפים פוטנציאלים מהאזור (בעלי יקבים ,ייננים ,חנויות יין) לערב סיעור מוחות
שמטרתו לקדם תיירות יין ,קולינריה ותרבות באזור (סביב טבעון  10יקבים פעילים).
שעייה

מרחב יצירה לאומנים :הוקמה קבוצה פעילה בנושא ,מתוך האומנים שהשתתפו
בשבת אמנים .עובדים על תכנית רעיונית ואיתור מקום.
אבילי

פיתוח תרבות במרחבים קיימים :איתור מקומות מתאימים.
אלון

תרבות עכשווית :מתגבשת קבוצה שתעסוק בקידום יוזמות תרבות ברוח צעירה.
נדרש מקום שיאפשר מפגש ,יצירה ומופעים.
שיתוף פעולה עם יקב טוליפ :בעקבות המפגש הקודם נוצר קשר בין אלון לסיון וליטל
מיקב טוליפ שהוליד ארוע אוכל ויין טבעוני שיקיים ביקב טוליפ באוקטובר (מטעמים
של אלון יחד עם יינות יקב מאיה).

* נושאים שעלו לדיון:

-

בנית מע' כלכלית שתוכל לכלכל את עצמה
יצירת יחידות שישתפו פעולה ובכל יחידה יהיו :מרחב ,אמנות ,מופע ,קולינריה
וכו'
יצירת לוח שנה של אירועים
אתר אינטרנט
מציאת מרחב שישמש יוצרים ואומנים שונים (כמו אורוות האמנים בפרדס
חנה ועוד .)..שיתוף פעולה עם "המוזות"
עלה צורך בתפקיד רכז ,שתפקידו יהיה לרכז ולתאם בין יזמי התיירות והתרבות
השונים ולקשר בינם לבין המועצה.
שלטים שמספרים על ההיסטוריה של אלרואי וקרית חרושת נעלמו מהטיילת -
לבדוק מה קורה איתם -.נבדק ע"י נאוה ,היו בשיפוץ ויוחזרו

רשמה :מיכל עשת
נאוה סבר יו"ר הועדה

