פרוטוקול ישיבה וסיור משותף לוועדת תיירות ולוועדה החקלאית52.2.5.52 :
לו"ז:
 20:..התכנסות במשק שגיא – חוות פטל ארץ בתעוז
 20:..-20:..מפגש עם דוד שגיא חקלאי ומקים חוות "פטל ארץ" ,סיור בחווה והיכרות עם
המיזם המשלב בין חקלאות לתיירות.
 20:..-20:22נסיעה ליקב כרם ברק
 20:22-5.:0.ישיבת ועדה וכיבוד קל:


היכרות עם בעל היקב ,סיפור הקמתו פעילותו בתקופת הקורונה ובהווה.



הסבר על אזור היין "יהודה" ,אזור היין הראשון בישראל -רוני עירון ,מנהלת מחלקת
תיירות וחקלאות ,ברק כץ -יועץ התיירות של המועצה.



תהליך הסדרת יקבים ועסקי תיירות -מיכל אדלמן ,סגנית מהנדסת המועצה



עדכון בנושאים שוטפים :סיור שגרירים ,בחירות מועצת הלול ,סיור ועדות חקלאיות –
מרכז המועצות ,ועידת האקלים -מושב המזון.

נוכחים:




















ניב ויזל -ראש המועצה
בני אלירז -סגן ראש המועצה ומחזיק בתיק החקלאות והתיירות
מיכל אדלמן -סגנית מהנדסת המועצה
ניסן גלבוע -סגן מהנדסת המועצה
אסף סמרנסקי -צוער ,ועדה לתכנון ובניה
ד"ר גיל הכהן וטרינר המועצה
רוני עירון -מנהלת מחלקת תיירות
ברוך פלד -יו"ר ועדת תיירות
הילה אקרמן -מרכזת תחום חקלאות במרכז המועצות
איתן חברוני -חבר ועדת תיירות
לינה סלוצקין  -חברת ועדת תיירות
יוסי רוזנברג  -חבר ועדת תיירות
אחמד עבדאלה -חבר ועדת תיירות
משה פרץ -יו"ר ועדה חקלאית
חיים אהרון  -חבר ועדה חקלאית
רוני דוד -חבר ועדה חקלאית
אוקי מנשה -חבר ועדת חקלאות
דוד וילר  -חבר ועדה חקלאית
מוטי צמיר  -חבר ועדה חקלאית

מצ"ב מצגות אשר הוצגו בפני המשתתפים בסיור.

מצ"ב עיקרי הדברים אשר הועלו בישיבה:



סקירה של ניב ויזל אודות האתגרים עמם מתמודדת המועצה בספר תחומים:
התפשטות העירונית ,פיתוח תשתיות הכבישים ,אזורי התעשייה ,פיתוח תיירות
כפרית והסדרת הקיים ,מינוף עסקים בתקופת הקורונה.



שיתוף הפעולה בין מנכל משרד התיירות והשרה אורית פרק הכהן בדבר שותפות
בתהליך הסדרת היקבים והשקת קמפיין to sitices one brake



הסבר בדבר שיתוף הפעולה והניסיון לרתום את רשות מקרקעי ישראל לתהליכי
ההסדרה.



עדכון על סיורים בשטח עם אסף ראפלד וצוות מחוז ירושלים ברמ"י וסיור
משותף עם דלית זילבר -ראש מנהל תכנון במשרד הפנים וצוות משרדה בשיתוף
וליווי של מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי וצוות משרדו.



עדכון בדבר מהלכים משותפים עם משרד החקלאות בנושא הסדרת היקבים
והתיירות החקלאית.
מצגת בנושא אזור היין והתו האזורי -הושם דגש על עצם היותו של אזור היין
כמשוכן תיירות אשר יועיל לפיתוח כלל עסקי התיירות באזור.
מצגת תוכני מתאר סטטורית במטה יהודה -התוכנית מאפשרת פיתוח והסדרה
של עסקי תיירות בנחלות.
עדכון שוטף:



ב  5..3יתקיים סיור שגרירים -שת"פ עם אגף האירוח במשרד התיירות .בסיור
צפויים להשתתף כ  0.שגרירים וקונסולים ממגוון מדינות .מטרת הסיור היא
היכרות עם המרחב התיירותי במטה יהודה ואזור היין הראשון בישראל.



ב 72.27.72יתקיימו בחירות למועצת הלול -מוזמנים לקחת חלק בוועדת הקלפי.
מי שמעוניין פרטים אצל רוני.



הצגת מיפוי הכרמים שבוצע ע"י מחלקת התיירות והחקלאות -כ  23אלף דונם.



מוזמנים להשתתף במושבי ועידת האקלים אשר יתקיימו בזום  .ישלחו קישורים
בקבוצות ווצאפ הרלוונטיות.

