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 תלכבוד: הרשויות המוניציפליו

  

 בסיורים ללא תשלום מטעם משרד התיירותהרשויות המוניציפליות הנדון : השתתפות 

 שלום רב,

 בשיתוף משרד התיירות משיק בימים אלו פרויקט סיורים תיירותיים חינם לקהל הרחב. רשות הטבע והגנים

מטרת הפרויקט הינה תעסוקה למורי הדרך בימי המשבר הנוכחי. הסיורים יהיו מודרכים ע"י מורי דרך בעלי 

   לקבוצות. בהרשמה עצמית ובהמשך גםמיועדים לבודדים בשלב הראשון הם יהיו רישיון בתוקף ו

מרכז המועצות האזוריות הפעיל לחץ על משרד התיירות לקחת חלק פעיל בהדרכות הללו בתחומי המועצות 

האזוריות ולא רק בגנים הלאומיים, ואכן התקבל אישור להפעיל סיורים בשטחי המועצות על פי המלצות / 

ואנו מאמינים  גניםרשות הטבע וההפרויקט יתופעל באמצעות הצעות של מנהלי ורכזי התיירות האזוריים. 

 שהוא יסייע בהנעת תיירות הפנים ויתרום לעסקי התיירות באזורים השונים.

 במרחב הכפרי, העירוני ובגנים לאומיים. -הסיורים יתקיימו ברחבי הארץ 

 

 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות מבורכת זו באופן הבא:

את הפרטים אלינו המעוניינת שסיורים יתקיימו בשטחה )אחת לשבוע( מוזמנת להעביר  מועצה .1

 הבאים:

 .לולים ותיעדוף(, תוך ציון נקודת מפגש ברורהמס 3עד מסלול טיול מומלץ )ניתן להעביר  .א

 .אישור פרסום לתמונות בצירוף שם מלא של הצלם  .ב

 .בחירת יום סיור מועדף .ג

 רט"ג ישתדלוים מהאזור )בעלי רישיון וביטוח תקפים(. רשימה שמית של מורי דרך מומלצ .ד

 להתחשב בהמלצות ולשבצם.

 

 מספר דגשים נדרשים לקיום הסיורים באופן בטוח: .2

 חתימה( לעל כיסוי ביטוחי לסיור שבתחומה )מצ"ב טופס ביטוח תתחייב המוניציפלית  הרשות .א

 ויופעלו באמצעותו.הסיורים יתואמו  –העברת פרטי רכז/מנהל התיירות באזור  .ב
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 הסיורים יהיו חינמיים, ללא עלויות נוספות. .ג

הסיורים יתבצעו תחת עמידה בתנאי התו הסגול, תוך התאמה לשינויים )ככל שיידרש ובכפוף  .ד

 אנשים במקום סגור. 10אנשים בשטח פתוח ועד  20נכון להיום, עד  –לצו בריאות העם( 

 ירות ורט"ג, באמצעים העומדים לרשותה.תקדם את הסיור, בשיתוף עם משרד התי מועצהה .ה

 שתוגדרנה "אדומות" לפי שיטת הרמזור לא תוכלנה לקיים סיורים. מועצות .ו

 אונליין.רישום של רשות הטבע והגנים במערכת באתר הרישום לסיורים יתקיים  .ז

 

 המידע הנדרש ירוכז על ידי מרכז המועצות האזוריות ובאם יידרש סיוע בעניין נשמח לעזור.

 המידע ירכזו את 

 ראש תחום תיירות במרכז המועצות האזוריות.  -מירב אביב

carmelim@hcarmel.org.il ,5757869-050 

 מזכירת מרכז המועצות האזוריות. -לימור וקנין

limor@azoriot.co.il , 6929018-03 

 

 למנהלי / רכזי התיירות.גם יועברו והמידע הנ"ל פרטי ההתקשרות איתן 

 

 

 בברכה,

         

          

 

 שי חג'ג'       שטיין                        שאול גולד                                       

 מרכז המועצות האזוריות יו"ר          מנכ"ל רשות הטבע והגנים   
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