13/1/16
סיכום פרוטוקול ישיבת ועדת תיירות מספר 008
נכתב על ידי אדווה גולני
מועד הישיבה:
11:00 ,13/1/16
מקום ההתכנסות:
מרכז צעירים
נוכחים בישיבה:
חברי מועצה -אורנה דותן
יו"ר -מר יואש לימון
נציג עמותת תיירות -הגב אדווה גולני (משקיפה) ,מר אפי פרי
נציגי ציבור -אביבה שרייבר ,יוסי קשקש ,אילן דביר
נעדרו:
מר ערן רז ,מר מיכאל אלחזוב ,מר מאור בקל ,מר אנדרי ונטל.
_____________________________
עדכונים (אפי):
.1

.2

.3

.4

.5
.6

החלטת ממשלה משמעותית למצפה רמון .ההחלטה מעבירה מליוני שקלים לאורך  5שנים .ראוי
לנושא של ועדת תיירות הבאה .בסביבת פברואר נקבל ממשרד התיירות את המידע המלא
מבחינת העברת הכספים -מנגנון וכו .מדובר בעיקר על התשתיות.
ציר צבעי הרמון ,בהיעדר תכנית מפורטת ,לא יכולה להתבצע שם עבודה של תשתית .אבל
בזכות "רפורמת הפרגולות" אפשר לבצע שם עבודות כמו שילוט ,הצללה וכו ,והדברים הנל
עומדים להתבצע בשנה הקרובה ,מתקציבים פנימיים של רט"ג.
שביל המכתשים/שביל הר הנגב:
יוצאים לסימון בקרוב .במרץ-אפריל יסומן הקטע ממרחב עם עד למצפה .עד סוף השנה גם
הרחבה מירוחם ועד לתוך המכתש ובחזרה.
בשאיפה בפסח יכריזו על הפתיחה של השביל.
בנושא שילוט -החמת ממש לקראת חתימה על חוזה מול מעצב .מדובר על מצפה רמון כולה -
.₪ 600,000
המטרה היא לעצב שפה שתדבר "מצפה רמון".
נבחר צוות היועצים שיכתוב את תכנית האב -רונית ניר ,דני גור ורז ארבל.
אתר העמותה החדש עולה לאוויר השבוע .הרעיון הוא למלא את האתר בתוכן עד מרץ אפריל.

אביבה -כדאי להעמיד "תחנה" להזנת המידע כאן במרכז הצעירים.
אפי -אדווה תסייע בעניין למי שזקוק ,וחוץ מזה התיירנים יקבלו חוברת הדרכה להעלאת חומרים
יוסי -מי מקדם את האתר? אתר לבדו זה לא מספיק ,צריך לקדם אותו.

אפי -כבר היום האתר מקודם אורגנית די טוב .ואנחנו נמשיך באותו אופן .מעבר לכך ,ברגע
שהעמותה תוכל לגייס תרומות ,ניתן לגייס מגוגל כסף לקידום.
 .7גיאופארק:
הרט"ג מקדמת תכנית של גיאופארק מול אונסקו .בסיוע של מרכז מדע רמון ניסחנו מסמך
מדיניות בעניין שידרוש מהרט"ג לשתף את הגורמים האחרים באיזור.
נדרשת מעורבות גדולה של התיירנים כמו גם של המועצות מצפה רמון ורמת הנגב.
המסמך יועבר לחברי הועדה בסוף הישיבה.
יש לנו עוד זמן בעניין -מדובר על צפי של מאי .17
שאלות:
סער -של מי שטח השיפוט של ציר צבעי הרמון? האם יהיו אטרקציות לאורך הציר ,ואיך אפשר למנוע
"זליגה" של תיירים ממצפה למוקד החדש.
אפי -שטח השיפוט הוא של מצפה רמון .בכל מקרה מדובר על אטרקציות קטנות ושירותי דרך  ,ולא
מסעדות או דברים כאלה .המדיניות של הרשות הוא של מפעילים ולא יזמים .אנחנו נדאג ,בין השאר,
שתהיה עדיפות למפעילים ממצפה.
יואש -האם בתקציבים המיועדים מתוקף החלטת הממשלה ישנם גם תקציבים לתוכן או רק
לתשתיות?
אפי – יש תקציב לתוכן .עדיין לא ידוע כמה.
עדיין לא יודעים את התנאים .מצפה רמון נדרשת לשים מצ'ינג 10%
בעניין זה רוני נפגש עם אמיר הלוי.
יוסי -האם השילוט כולל גם את החוות? בעבר החמ"ת טיפל בשילוט של כל החוות ברמת נגב .את
מצפה רמון של כללו .איך מטפלים בשלטים של החוות של מצפה.
אפי -החוות לא כלולות בתקציב השילוט הנוכחי .תהליך העבודה של השילוט יכלול שיתוף של
התיירנים.
סער -איך נושא ארגון התיירות האקולוגית שדיברנו עליו לפני  4חודשים ,מתחבר לתכנית
הגיאופארק?
האם נכון לערב את התיירנים והמועצה ולפתוח לדיון רחב יותר?
ליזט -איך מתמודדים עם נושא שטחי האש בפיתוח השבילים הארוכים? התיירות הנכנסת הרי לא
מתרכזת רק בסופי שבוע?
אפי -כרגע שטחי האש היחידים שחוצים הם באזור כפר אריכא ודה-פקטו אין שם בעיה .אנחנו
בטיפול של הקטע הבעייתי מאוד סביב ירוחם.

תכנית העבודה (אפי)
*התכנית מצורפת לסיכום
אסטרונומיה – מצפה כוכבים תיירותי
היזם – מועצה ,חב' כלכלית .יהיה מפעיל למצפה הכוכבים
אופניים – מקודם שביל ישראל לאופניים מצפה רמון שדה בוקר מתבצעים סיורים בשטח
מערכת שבילי אופניים סביב מצפה רמון סך של  3מליון שח – ניתן לקבל ב 2017

קורס מורי דרך מדברי למרחב –
אגף הכשרה לא מוכן לקורס מדברי ,אולם יש כאן צורך אמיתי .אנחנו מעלים את זה בבירור מול
השר.
תכנית אירועים :
תקציב אירועים – עד סוף החודש תשובה מנגב גליל לגבי כספים [פברואר]
רמון אופן – סמרתון – חד יומי יוצא לדרך
השנה אירוע קהילתי החזון לשנה הבאה מרוץ שדה בוקר -אילת
פריחה מדברית – סופי שבוע מודרכים – סבסוד של העמותה לגבי מדריכים
אביבה -חסר כח וייחודיות למצפה רמון .כדאי לחפש משהו מושך וייחודי למצפה רמון איך מעצימים
את הקיים?
יואש -התכנית של שנה שעברה היתה תכנית ראשונה .ידענו שהיא לא מושלמת כשכתבנו אותה.
כעת צריך להתקדם לתכנית טובה יותר -ואנחנו לא השכלנו להבשיל עם החזון התיירותי של מצפה
כדי שלתכנית של  2016כבר יהיה כיוון מהותי .יש לקבוע תאריך לכינוס הועדה לקביעת חזון תיירותי
למצפה עוד לפני שהיועצים של תכנית אב תיירות יתחילו לפעול בנושא.
בחודשים מאי יוני אין כמעט פעילות .איך עושים דברים? צריך עזרה בחשיבה
יוסי -חסר חיבור עם גוף במרכז שיכול להתחבר לקהלים ולאגודות כמו :חברות שמחברות מגדיר
צמחים/פרחים ,אגודות קטנות שיכולות להתחבר ,כנסים שנתיים ,כנס ייננים.
אפי -תקציב מכובד יגיע השנה ושנה הבאה יגיע עוד ,בואו ללטש ביחד.
אביבה -התכנית השנתית נראית לי ריקה.
אפי -אני מקבל את הצורך בעדכונים .תקציבים חיצוניים עדיין לא אושרו ואני לא רוצה להתחייב
סופית על אירועים שלא ייצאו לפועל.

שפת מדבר – מציג אילן דביר.
התכנית רצה הרבה מאוד שנים (כ  14שנים)
מנהל מקרקעי ישראל הוא היזם ,המועצה המקומית מצפה רמון היא המגישה.
ההתרשמות שלי במהלך הביקור שלי לעיון בתכנית היא שבמנהל לא יודעים מה באמת קורה
בתכנית.
התכנית מפורטת ואחרי אישורה בוועדה – יש תכניות בניה מידיות ללא יכולת לערער
רעיון תכנית שפת מדבר – ציר מסוים רווי מיזמים שיישאר באווירה מדברית ,שבילים פנימיים וציר
עוקף .בניגוד לחזון הזה ,בתכנית בפועל יש מספר הפרות של הנוף המדברי והשקט המדובר:
יש בניית בריכת מים באיזור רכס פתוח ובניית בריכת מים על גבעת עדנה.
המשמעות – לא תהייה אפשרות לעלות על גבעת עדנה ( בגלל חוקים של רשות המים)

קו הרכס היחידי הפתוח שעוד נשאר צמוד למצפה ובתוך שפת מדבר יופרע על ידי מבנה הבריכה
וכביש גישה .
הבקשה מהועדה -להיכנס לתכנית כדי שלא יהיה מאוחר מדי.
נושאים לתשומת לב:
-

צפיפות – צריך לצמצם את מספר הפרויקטים ומספר החדרים.
בריכה על קו רקיע.
גבעת עדנה
פרוייקט  50 – 104חדרי מלון

סער -מציג את בעיית השטחים החקלאיים בפרוייקט
ישנה החלטה שעל השטחים החקלאיים אי אפשר לבנות מבנים .אלו השטחים החקלאיים היחידים
בארץ עם התנאי הזה.
רוני הוציא מכתב למנהל כדי לעצור את הבלאגן .העיקרון שרוני מקדם הוא שמונה מיזמים ראשונים
שיעלו על הקרקע כדי שיהיה נפח.
אילן -כדאי לייצר גוף עם היבטים תכנוניים מרחביים לחבר בין חקלאות תיירותית וחקלאות
אינטנסיבית ,ללחוץ על המועצה ,מנהל ,ניקוז ים המלח ועוד גופים המעורבים במיזם.
ליצור פונקציה שתראה את שפת מדבר כחלק אינטגרלי ממצפה רמון והסביבה.
לוחות זמנים:
 1שבוע מיום הישיבה להתנגדויות לפני הפקדה.
המנהל מיוזמתו הזמין אנשים (לא יודעים את מי) כדי שיביעו את דעתם.
תוך חודש וחצי מיום הישיבה – התכנית נכנסת להפקדה
המועצה המליצה על התכנית.
הבקשה מהמועצה – לבחון את התכנית שוב אם ראויה במיוחד אחרי אישור המלונות ,ולאור המיתוג
והמע"ר התיירותי.
יואש( -מנסח המלצה -מצ"ב)
נקיים הצבעה על הגשת ההמלצה למליאה:
ההמלצה מתקבלת פה –אחד.

לביצוע:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מסמך המדיניות בנושא הגיאופאק יועבר להערות לחברי הועדה.
סער ואורנה אחראים לזמן את מיכל מהארגון לתיירות ברת קיימא לפגישה עם חברי הועדה
וגורמים נוספים במידת הצורך.
תכנית שפת מדבר תועבר לעיון חברי הועדה
חברות המליאה תעברנה את המלצת הועדה בנושא שפת מדבר למליאת המועצה ותעדכנה
את חברי הועדה.
אפי יתחיל דיון אינטרנטי בנושא המוצרים התיירותיים -חברי הועדה מתבקשים להגיב
ולהשתתף.
נושא דרכי התקשורת בין הועדה לציבור התיירנים יטופל בהמשך.

מסמכים מצורפים:
 .1תכנית שנתית
 .2נסח ההמלצה למליאת המועצה בנושא שפת מדבר.

