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 : משתתפים

מנהלת  –יו"ר ועדת תיירות ושימור אתרים, אילנית צמח  –ס.ראשת המועצה, רן שובע  –יהודה שנייויס 

מצליח, מקס  –סתריה, נריה הרואה  -רונית ברקאי מהנדס המועצה,  –עמית קפוזה  , תיירות ופיתוח עסקי

גני  –בית חשמונאי, אלון שביט  –שעלבים, צבי גבע  –כפר בן נון, אודי רטי  –סתריה, שי הרשקוביץ  -הרצברג 

 כפר בן נון.  –עמיר כהן קיבוץ גזר,  –ג'ינג'י יואל וינגרטיין , הדר

 חסרו: יוני שילה

: על סדר היום

 סקירת תוכנית התיירות 2020.

 דיווח סטטוס תל גזר + כנס תל גזר.

 עדכונים שוטפים.

 דיון.

 –אלון 

  המועצה צריכה לערב יותר את חברי הועדה ולהפעיל אותם. עלינו לחשוב יחד האם היוזמות משרתות

ומקדמות את המועצה . חשוב לקחת בחשבון כי הרשויות )משרד הממשלה השונים וגופים ציבוריים( 

 מסתכלים על התועלות שהם יפיקו ולא בהכרח על התועלות שהמועצה ותושביה יכולים להפיק ועל כן

לקיים ערוץ מידע פתוח בקבוצת  –הוחלט חשוב להעזר בכוחות הקיימים בועדה זו המתמצאים בנושא. 

 הווטסאפ בהובלת אילנית צמח 

 –מקס 

  .אושר –מציע להקים צוותים מתוך הועדה שילוו את התהליכים שהוצגו בתוכנית העבודה  

  אירועים שהוכיחו עצמם בעבר הן ברמת החשיפה התקשורתית  –מבקש לקיים אירועי בתים פתוחים

דווח ע"י אילנית צמח כי מתגבשת יוזמה כזו לקראת מרץ / אפריל  –והן במענה הכלכלי לעסקים. 

הנושא בפיתוח

–שי 

 ברמה רחב הכפרי מצדד בדבריו של אלון ומבקש להוסיף כי ישנה מהמורה של העסקים הפועלים במ

הסטטוטורית שהיא אבן נגף בכל המדינה ולא רק במועצה גזר. עלינו להוביל תהליך יחד עם יתר 



 
מנהלת  –תתואם פגישה עם מירב אביב המועצות האזוריות )השלטון המקומי( להסדרת הנושא. 

 תיירות בשלטון המקומי

  והשימור וכי הביקור באתרי  מבקש לערב את מערכת החינוך של המועצה בנושא המורשת –חינוך

. יהודה מסר עדכון פורמלי-המועצה יהיה חלק מתוכנית החינוך שלהם. ההתייחסות לחינוך הפורמלי וא

 אודות תהליך שהחל עם מחלקת החינוך והתנ"ס בנושא

  יוחלט בישיבה הבאה –"תיירות שימור אתרים ומורשת"  –מבקש לשנות את שם הועדה ל 

 

  –רן 

 עדה יכירו את המרחב שאנו גרים בו על כל מורכבויותיו : אתרים, עסקים, מסלולים, חשוב שחברי הו

אילנית אפשרויות לפעילויות ועוד. בידי חברי הועדה כח רב שיכול לדחוף את פעילות העסקים במועצה. 

 תארגן יום סיור בעסקים לחברי הועדה במהלך חודש מרץ

 ם במועצה לטובת פיתוח מואץ של התחום. דיווח על פורום העסקים תיירות וחקלאות שהוק 

  המועצה  –אושר  – ימי ריענון גם במועצה גזר –מבקש להכניס לתוכנית של משרד התיירות למורי דרך

 תכין חומרים בהתאם להנחיות רן

 

 הקמת צוותי עבודה מתוך הועדה עפ"י תחומים: 

 

  הרשקוביץ שי, ג'ינג'י, שילה , יונישביט )ראש צוות( אלון –פארק תל גזר 

 

 ברקאי )ראש צוות( , רוניתהרצברג מקס –יין וקולינריה 

 

 , נריה הרואה, עמיר כהן , מוטי קלמרגבע )ראש צוות( צבי –תשתיות וספורט 

 

מורשת וחינוך – שי הרשקוביץ )ראש צוות(, צבי גבע, נריה הרואה  

 

  הצוותים יפגשו לגיבוש תוכנית עבודה יחד עם יהודה ואילנית בתחילת פברואר 

 

 

 רשמה: אילנית צמח

 

 




