ישיבת ועדת תיירות מתאריך) 15.11.15 :מלון יד השמונה(

18.11.15

נוכחים:
יוסי יתח ,יו"ר הוועדה )יינן בעל יקב(
ניב ויזל ,סגן ראש המועצה וחבר מליאה ,נתיב הל"ה
שאול נהרי ,חבר מליאה ,אורה
פרופ' אמיר אלעמי ,חבר מליאה ,רמת רזיאל
יוסף ברהום ,חבר מליאה ,עין ראפה
שרית עוזרי ,מנהלת אגף פיתוח ותיירות
ערן אוחנה ,מנהל מח' תיירות
עוזי פירו ,נווה אילן )שף ,יזם עסקי(
אפרת טובול ,שורש )סמנכ"ל מלון יד השמונה ,פורום בתי מלון(
איתן חברוני ,נחם )יזם ,בעל צימרים ,פורום האופניים(
ארם דקל ,צפרירים )מבשל בירה ,מסעדן(
שני סלע ,צור הדסה )אמנית(
אורי טישלר ,שריגים )בעל עסק בתחום האופניים(
הגר ארנון אלבז ,שריגים )אמנית(
דורית קניאס ,אורה )מורת דרך(

להלן סיכום עיקרי הישיבה:
•
•

•
•
•
•

נעשה סבב היכרות בין חברי הוועדה.
ניב ויזל הציג את תפיסת המועצה בתחום התיירות .ויזל הסביר על יכולות הוועדה להשפיע
בהחלטות על פרויקטים ,תקציבים ועוד ,והדגיש את חשיבות נוכחות חברי מליאה בוועדה –
דרכם ניתן להשפיע ולקדם דברים.
ערן אוחנה הציג את עבודת מחלקת התיירות ,סיכום עבודת המחלקה לשנת  2015והצצה
לקראת שנת . 2016
יוסי יתח הציג את ה"אני מאמין" התיירותי שלו.
מחלקת תיירות מהווה חוד החנית של המועצה .המחלקה צריכה לחבר בין כל התיירנים
והיזמויות במועצה ,להבין את הצרכים העולים מהשטח.
"הלב הירוק" מהווה גאוות יחידה לכלל התיירנים והתושבים .על המועצה למנף ולעגן את
המותג "הלב הירוק".

•

•

• חברי הוועדה מברכים על היוזמה לצרף תיירנים לוועדה ולשתף אותם.
• מס' פעמים עלה נושא חשיבות שיתוף הפעולה בין כל התיירנים ,נושא שבראשיתו מחייב
היכרות בין התיירנים .הועלה רעיון לקיים סיורי היכרות בשטח .סוכם כי באחריות ערן ומח'
התיירות לקיים ועדת תיירות "נוסעת" במהלך השנה הקרובה.
• הועלתה בקשה לשת"פ בין התיירנים באירועים הגדולים של המועצה ,גם בפרסום .לדוג'
בחוברת של פסטיבל היין לפרסם גם אמנים ,בתי מלון וכו'.
• שינוי כיווני חשיבה בתחום התיירות ,לצאת מדפוסים קיימים ולחשוב "מחוץ לקופסה" ,להיות
יצירתיים וחדשניים .נקודה זו מובאת לחברי הוועדה להעלאת רעיונות לישיבה הבאה.
עלה לדיון נושא היתרי בניה של תיירנים ,אישורים נדרשים וכדומה – הוחלט לזמן לישיבת
הוועדה הבאה את גב' מיכל נאור מהנדסת המועצה לעדכן ולהעביר מידע אודות תב"עות ,הסבר
על תהליך היתרי בניה ,בקשות למתן הקלות לתיירנים ועוד.
הועלה רעיון ל"שביל מטה יהודה" לפי מודל שביל ישראל אשר יעבור דרך נקודות חשובות
ואטרקציות תיירותיות במועצה .פרויקט שכבר קיים בשלוש מועצות בישראל  .שביל שיחבר בין
תחומים תיירותיים שונים – אתרי מורשת ,יקבי יין ,בירה ,אמנים ,אופניים ,מלונות ,צימרים וכו'.
• הועלה הרעיון לקיים כנסים שיסבירו ליזמים כיצד לפתוח \ לנהל \ לקדם עסק תיירותי )חוץ
מהקורסים של מעוף( – באחריות ערן אוחנה ומח' התיירות.
• הועלה הרעיון לגיוס משאבים ממשרדי ממשלה וגורמים ממשלתיים אחרים – באחריות ערן
אוחנה ומח' התיירות.
• עידוד קיום אירועי תיירות שמשאירים חותם ,ליותר מיום אחד ,כדוגמת מרוץ תנ"ך-תש"ח.
• הועלתה הצעה לאמץ באתר התיירות של המועצה את הרעיון של אתר  – FANZINGשיתוף
ביזמויות תיירותיות  .בטיפול ערן אוחנה מול אגף מערכות מידע ותקשוב.

ציפיות מהוועדה:
•
•
•
•
•

הגדלת תדירות הישיבות ליותר מ 4-מפגשים בשנה.
נוכחות קבועה של חברי הוועדה באופן רציף.
ציפייה לוועדה ביצועית  -של פרויקטורים ,של עשייה .גיבוש יעדים  ,פרסומם בציבור תוך
הצבת לו"ז לביצוע .ובהתאם לכך חלוקה לתתי-ועדות.
התמקדות בנושאים ספציפיים.
המלצה לחברי הוועדה לקחת חלק פעיל גם במפגשי הפורומים האזוריים .

לידיעתכם ,להלן תאריכי הוועדה לשנת  2016שנקבעו מראש ,נא לשריין ביומנים:
יום א' 7.2.16 ,שעה  18:30הודעה על מקום תצא בהמשך
יום א' 15.5.16 ,שעה  18:30הודעה על מקום תצא בהמשך
יום א' 14.8.16 ,שעה  18:30הודעה על מקום תצא בהמשך
לבקשתכם יתווספו תאריכים לישיבות נוספות ,כולל "ועדה נוסעת" .תצא הודעה בהמשך.
סיכם :ערן אוחנה

