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 לכבוד

 מזכיר המושב

 ועד אגודה

 ועדת תיירות/תיירנים

 מזכירות המושב

 מיזמי תיירות כפרית בהובלת התנועה הנדון: 

 רב,שלום 

 . ולקדם אותם בחרה התנועה להוביל מיזמים לפיתוח וקידום התיירות הכפרית , 2 שמחה לעדכן על
 להצעיד קדימה את ההתארגנות המושבית התיירותית.מיזמים נרקמו מתוך אמונה שיאפשרו ה

ך בעתיד והן למושב ככל כהן לאלו המעוניינים ב,פועלים בתחום התיירות בהווה ן לם המאפשריהמיזמים 
 ."מוזיאון פתוח"ייחודיות ולהיות מאין ויזמויות  שיתופי פעולהלמקשה אחת של הפוך ל

 מושביפיתוח תיירותי זם מי.1

המחפשת מוקדי עניין שאינם תיירות  -בשנים האחרונות התיירות בישראל הופכת לתיירות נושאית
 ממוקמים במוזאונים ובקופסאות זכוכית אלא בסביבתם הטבעית.

תמהיל זה הוא  ,של ענפים אחריםייחודיות יות ויזמו הפכו עם השנים לתמהיל של חקלאותמושבים ה
לבקר במוקדים  בביקור ארוך זמן פוטנציאל תיירותי קיים ועתידי המאפשר לתייר לשהות במושב

חקלאים, ליהנות מטיפולים ורפואה אלטרנטיבית ולבקר אמנים בסטודיו הפרטי שלהם ולסעוד ארוחה 
, נוף וטבע  י אתר ,ומורשתה אתרי היסטוריגם  אותנטית בבתי המבשלים. ביקור זה יוכל לכלול 

 הפעלות ייחודיות ועוד ועוד.אקסטרים ,

חברתית וכלכלית  ית,תשואה תדמית המניבפרויקט  המושבתנועת המושבים רואה בפיתוח התיירותי של 
 . ותושביו למושב

ייעוץ עתיר ניסיון בתחום בכדי לקידום פיתוח  משרד צביקה פסטרנק,תנועת המושבים התקשרה עם 
שיהווה עוגן תיירותי במרחב הכולל של  םמושביאשכול משותף של מספר והן ל הן למושבים ומידיתיירותי 

 המועצה.

לקיים בשנה הקרובה  בזמינות מידית בכדי שיתאפשר כברמשרד הייעוץ הונחה לקדם פרויקטים אלו 
 ייחודי למושבים. מחירוהושג ים ותיים של המושבאירועי חשיפה תייר

 יצא לדרך ונפגשנו עם מספר מושבים . המייזםשאני שמחה לעדכן 

 

 



 

 

 :WishTrip אפליקציית.2

WishTrip תכנן, לתעד את הטיול ולחוות מחדשהינה אפליקציה המאפשרת למטייל ל- waze"   של
 ."המטיילים

 :מאפשרת לתכנן את הטיול בשני אופנים האפליקציה

 (, לדוגמא גיאוגרפי זורא או המושב שם) חיפוש מילות לפי טיול לבחור יכול המשתמש 

 .אליו הקרובים תיירות ואתרי מסלולי לו מציעה המערכת – לחילופין או 

 :מאפשרת לתעד את הטיולהאפליקציה 

 ד את כל שלבי הטיול באמצעות סט הכלים של האפליקציה:מתע המטייל המערכת באמצעות
 סרטון מדהים ועמוד לכל טיול תייצרתמונות, וידאו, טקסטים, הקלטת אודיו. בסוף כל טיול, האפליקציה 

 או מסלול שנוצר במערכת. 

 לחוות מחדש:מאפשרת האפליקציה 

מאפשר לו לחזור ובכך  WishTrip-אישי באפליקציה, המרכז את כל מסלולי הטיול שלו ב אזורלכל משתמש 

 ולחוות את המסלולים מחדש, ולשתף אותם בין חבריו ומכריו.

 https://youtu.be/2w5_uEp7RkY בסרטון הבא:עוד על האפליקציה אפשר לראות 

 http://bit.ly/2jTvqa9  ניתן להוריד את האפליקציה בלינק הבא:

התואמים את העידן בו המטיילים עם מכשיר נייד  שפות שונות 8ב דיגיטלייםר ום מפה וברושנישבאפליקציה 

, היא מאפשרת שליטה ובקרה בזמן אמת כך שניתן לעדכן את המבקרים לפני הביקור ,בזמן הביקור חכם

 ואחריו.

צור ול פוי התנועה בתחומי האתרבעזרת מיפעילות המבקרים באתר  ולנתח את  למודל האפליקציה מאפשרת

 הודעות למבקרים בזמן אמת  כמו גם לשלוח דו"חות מפורטים על פי פילוחים של גיל, שפה, מגדר ועוד.

 https://youtu.be/Y3FPJJrffGk מידע נוסף ניתן למצוא בסרטון הבא:

המידע באמצעות המערכת יסייע בקידום התיירות הכפרית חקלאית ויאפשר לכל  הנגשתמאמינם כי אנו 

כל עסק  ללהגדיל את הפעילות ש ,כךעקבות להאריך את משך שהותו וב ,המושב  מטייל לקבל מידע רב אודות

 .קטן כגדול

 משתמשים. 100,000-משתמשים כבר למעלה מ WishTripבמערכת 

 לטייל בדרך שלך WishTrip   – 2להלן קישור לכתבה בחדשות ערוץ 

  te/100520000100100https://www.wishtrip.com/si -דוגמא ליישוב אילניה 

 

ית חקלאית לתיירות מהארץ והעולם הרצון לסייע ולהנגיש את התיירות הכפרהנובע מבמסגרת שיתוף פעולה 
 מיד לאחר חופשת הפסח נתחיל בחשיפת האפליקציה למושבים..ייחודי למושבים מחיר  הושג ,ן אגם כ

https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
http://bit.ly/2jTvqa9
https://youtu.be/Y3FPJJrffGk
https://www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2018/Article-88bb1c1b2e72261004.htm?Partner=searchResults
https://www.wishtrip.com/site/100520000100100


 

 :נוספיםלפרטים 

 tzurit@tmoshavim.org.il /6086351-03מנהלת תחום תיירות כפרית   מיקיי,-וידהצורית 

     lm.org.iorli@tmoshavi /2524555-054 רכזת שטח צפון עמית,אורלי 

 zmeir@tmoshavim.org.il/8500936-053 רכז שטח דרום צפרירי,מאיר 

 

 איך יודעים שבא אביב? ..."

 מסתכלים סביב סביב         

 ואם רואים המון ידים חרוצות         

 נושאות סלים כבדים עם יין ומצות         

  -ואם שרים "שמחה רבה"         

 )דתיה בן דור(                "...""אביב הגיע, פסח בא        

 

 

 אביב שמח ,חג 

 

 בברכה,

 מיקיי-וידהצורית 

 תחום תיירות כפריתמנהלת 

 

 ר התאחדות חקלאי ישראל"ל תנועת המושבים ויו"מזכ מאיר צור, :העתקים

 עמית, רכזת שטח צפוןאורלי 

 צפרירי, רכז שטח דרום מאיר
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