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פרוטוקול 

17.11.2020ועדת תיירות ושימור אתרים מיום ה

משתתפים: רותם ידלין- יו"ר, יהודה שנייויס, עמית קפוזה , אילנית צמח, רן שובע, יוני שילה, 
מקס הרצברג, נריה הרואה, צבי גבע, יואל ויינגרטן, שי הרשקוביץ, רונית ברקאי, אודי רטי. 

חסרים : עמיר כהן , אלון שביט. 

על סדר היום:  סקירה רחבה אודות הפרוייקטים שמטופלים כיום ע"י המועצה כעוגנים : 

תוכנית כוללנית לתיירות •

תוכנית מורשת מרחבית  •

פיתוח בית הרצל ויער חולדה •

עבודות פיתוח תל גזר  •

עבודות פיתוח תל מלוט ועינות גיבתון  •

אפיון דרך היין  •

הקמת פורום עסקים והפעלתו •

חינוך -שת"פ תיירות •

שת"פ משרד הבריאות הקלות ברשיונות יצרן לעסקים תומכי תיירות  •

הוקם פורטל התיירות של גזר •

עבודה שוטפת מול משרד התיירות ומעו"ף  •

שת"פ רשות העתיקות לפיתוח תל שעלבים  •

ביקור נציגי משרד התיירות במועצה לקידום מיזמים  •

: סקירה רחבה אודות הפרוייקטים שמטופלים כיום ע"י המועצה.שניוייסיהודה 

רן שובע : במפגש האחרון קיימנו חלוקה לתחומי עשייה ועבודה ואנו מעוניינים לקדם את 
 להוביל ולייצר עשייה. חשוב שנדע  ,הפעילות הזו

ישנה כאן הזדמנות ליצירת חווייה הוליסטית ולייצר חיבורים אלה לכדי תוכנית אחת שאותה 
 נפעל לקדם ולהוציא לתיירים. 

מקס הרצברג: התקופה הזו יצרה הזדמנויות חדשות ויחודיות, דוגמא לכך היא שת"פ שנוצר עם 
 .שגרירות צרפת

יוני שילה: מציע להתביית על פרוייקט אחד או שניים ושחברי הועדה יצתוותו לנושאים אלו 
. עלינו לחשוב מה ראוי לקדם כמועצה 2021שנת ויסייעו בקידומם והם יהיו הפרוייקטים שנוביל ב

 כגוף עליון ולא את העסק הבודד. 

וקהילה, פורום מורי הדרך. : סקירה אודות מועדון הדיפלומטים, שת"פ אגף חינוך צמחאילנית 

 צבי גבע: פיתוח התשתית שיש לנו של דרכים וצירי תנועה, הצללות, שילוט וכד'. 

"משתתפים: רותם ידלין- יו""ר, יהודה שנייויס, עמית קפוזה , אילנית צמח, רן שובע, יוני שילה, מקס הרצברג, נריה הרואה, צבי גבע, יואל ויינגרטן, שי הרשקוביץ, רונית ברקאי, אודי רטי. חסרים : עמיר כהן , אלון שביט. על סדר היום : סקירה רחבה אודות הפרוייקטים שמטופלים כיום ע""י המועצה כעוגנים :"ועדת תיירות ושימור אתרים מיום ה 17.11.2020פרוטוקול • תוכנית כוללנית לתיירות • תוכנית מורשת מרחבית • פיתוח בית הרצל ויער חולדה • עבודות פיתוח תל גזר • עבודות פיתוח תל מלוט ועינות גיבתון • אפיון דרך היין • הקמת פורום עסקים והפעלתו "• שת""פ תיירות-חינוך" "• שת""פ משרד הבריאות הקלות ברשיונות יצרן לעסקים תומכי תיירות" • הוקם פורטל התיירות של גזר "• עבודה שוטפת מול משרד התיירות ומעו""ף" "• שת""פ רשות העתיקות לפיתוח תל שעלבים" – 1 –צבי גבע: פיתוח התשתית שיש לנו של דרכים וצירי תנועה, הצללות, שילוט וכד'."אילנית צמח: סקירה אודות מועדון הדיפלומטים, שת""פ אגף חינוך וקהילה, פורום מורי הדרך."יוני שילה: מציע להתביית על פרוייקט אחד או שניים ושחברי הועדה יצתוותו לנושאים אלו ויסייעו בקידומם והם יהיו הפרוייקטים שנוביל בשנת 2021. עלינו לחשוב מה ראוי לקדם כמועצה כגוף עליון ולא את העסק הבודד."מקס הרצברג: התקופה הזו יצרה הזדמנויות חדשות ויחודיות, דוגמא לכך היא שת""פ שנוצר עם שגרירות צרפת."ישנה כאן הזדמנות ליצירת חווייה הוליסטית ולייצר חיבורים אלה לכדי תוכנית אחת שאותה נפעל לקדם ולהוציא לתיירים.רן שובע : במפגש האחרון קיימנו חלוקה לתחומי עשייה ועבודה ואנו מעוניינים לקדם את הפעילות הזו, חשוב שנדע להוביל ולייצר עשייה."יהודה שניוייס: סקירה רחבה אודות הפרוייקטים שמטופלים כיום ע""י המועצה."• ביקור נציגי משרד התיירות במועצה לקידום מיזמים
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  הוחלט:

על מנת לגבש  צמח ואילניתשובע כל צוות יקבע פגישה עם רן  2020 שנת דצמברחודש עד אמצע 
 . 2021שנת תוכנית פעולה ולהחליט איך כל אחד מהצוותים בתחומו מקדם ומתקדם ב

 

תזומן פגישת עבודה מול מערכת החינוך וגיבוש תוכנית סדורה - באחריות רן שובע. 

יוגדר יעד מרכזי בתחום התיירות שהוועדה תלווה  

תבדק אפשרות לתב"ר ישובי בתחום תיירות לפיתוח תשתיות  

 

 

 רשמה: אילנית צמח, מנהלת תיירות ופיתוח עסקי 
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– 2 –סימוכין: 469129רשמה: אילנית צמח, מנהלת תיירות ופיתוח עסקי"תזומן פגישת עבודה מול מערכת החינוך וגיבוש תוכנית סדורה - באחריות רן שובע. יוגדר יעד מרכזי בתחום התיירות שהוועדה תלווה תבדק אפשרות לתב""ר ישובי בתחום תיירות לפיתוח תשתיות"עד אמצע חודש דצמבר שנת 2020 כל צוות יקבע פגישה עם רן שובע ואילנית צמח על מנת לגבש תוכנית פעולה ולהחליט איך כל אחד מהצוותים בתחומו מקדם ומתקדם בשנת 2021.הוחלט:




