תיירות בחוף אשקלון לאחר "צוק איתן"
כתבה וצילמה :יפעת בן שושן ,מנהלת מחלקת תיירות ותושבת נתיב העשרה

אי שם במהלך אוגוסט קרא לנו הרמטכ"ל בני גנץ לשוב הביתה ותיאר בצבעים יפים את המקום
הפורח והיפה שבו אנו חיים .הנאום ההוא ,שעוד רבות ידובר בו  -זכה לכינוי "נאום הכלניות".
והיום בפרספקטיבה של חצי שנה ,אני יכולה לומר לכם שבני גנץ ידע בדיוק על מה הוא מדבר רק
שהעיתוי לדבריו היה אומלל .הוא הרי מכיר אותנו ,תושבי עוטף עזה והסביבה ,היטב .הוא יודע
שאחרי כל סבב או מבצע או איך שלא נקרא למה שמתרחש מעלינו ומתחתינו – נחזור לעבד את
השדות ,הגשם ישטוף את אבק הטנקים ,והאדום (במובן החיובי) יחזור לשטוף את הדרום כמו
בכל חודש פברואר.
והיום ,שישה חודשים בדיוק לאחר שהוכרזה הפסקת האש ועמה
הסתיים המבצע השלישי בתוך שש שנים  -עדיין לא סיימנו
להתאושש ועוד לא הרמנו את הראש כדי לחזור לשגרה .אך בעשור
האחרון מתקיים כאן בכל פברואר אירוע מיוחד שנותן לנו תחושה של
שגרה " -דרום אדום"  -פסטיבל פריחת הכלניות שגם אנחנו במועצה
האזורית חוף אשקלון שותפים לו בשנים האחרונות .זהו אירוע שכולו
חגיגה אחת גדולה  -כל האזור צבוע בירוק ובאדום ,והכבישים
צבועים בפקקים .מאות אלפי מטיילים פוקדים את הדרום ,מטיילים
ביישובים ,מבלים בירידים ובשווקים ובעיקר גודשים את אתרי
חזרה
הפריחות.
לתוכן
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מוניתי לנהל את תחום התיירות במועצה
האזורית חוף אשקלון לפני כשנה וחצי .במועצה
שלנו  21יישובים עם מגוון עצום של תרבויות
ואפשרויות :גיליתי שהמרחב שלנו משופע
בתכנים תיירותיים מרתקים  -טבע ונוף של
ים ,נחלים ושמורות ,היסטוריה ,תרבות
ואומנות ,מורשת ,תקומה ,שימור וחקלאות.
מזה כשנתיים שאנו מצויים בתהליך פיתוח
תיירותי מואץ ,שבו כל תיירן זוכה לליווי ולעידוד
מטעם המועצה ודרכה גם במרחבים האזוריים
והארציים.
אני מאמינה גדולה בשיתופי פעולה וכשהסתכלתי על המפה האזורית שלי הבנתי שהעיר
אשקלון היא חלק בלתי נפרד מחוף אשקלון .יזמתי שיתוף פעולה בתחום התיירות ולאחר
שראשי הרשויות הצהירו וסיכמו – התחלנו לעבוד .היום השיתוף הזה מצמיח לכולנו אפשרויות
רבות – האורחים בבתי המלון באשקלון נהנים מהקרבה של יישובי המועצה האזורית חוף
אשקלון ומגלים את התיירות הכפרית הקרובה ביותר לעיר .אנחנו שמקבלים קבוצות רבות
ומטיילים רבים ואין לנו היכן להלין אותם – משתמשים ביתרון שיש לאשקלון בתחום זה.
כשמבקר מגיע לאזור הוא נהנה כפליים כי פרושות לפניו כל האפשרויות של הכפר ושל העיר.
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כשנכנסתי לתחום התיירות הכל כך מאתגר ומרתק  -מהר מאוד הבנתי שהשמים הם
הגבול .כשאני פוגשת יזם בתחום הזה  -אני משתדלת להעביר לו את התחושה הזו
ולהתלהב ולחלום עמו ,לצד בחינת היכולות ליישם ולממש את החלום .כשהסתיים
המבצע האחרון ,חשבתי שכל מה שהתחלנו לפתח בתחום התיירות ייעצר .כתושבת
ביישוב הצמוד ביותר לגבול  -נתיב העשרה  -גם אני לא חזרתי מהר לשגרה שלי ולא
האמנתי שכל היזמים שהחלו בפיתוח האטרקציות  -ירצו להמשיך .אך המציאות ,חזקה
יותר מכל מבצע ,הוכיחה שבעלי האטרקציות לא מסתפקים עוד בהישרדות .כולם
רוצים להצליח ,לפרוץ קדימה ולהצטיין .מצאתי אותם ערוכים לתפוס את ההזדמנויות
בשתי ידיים ומוכנים להמשיך ולפתח .כולנו מבינים שהפוטנציאל של חבל הארץ היפה
שלנו הוא עצום ,וכדאי להיות חלק מההצלחה שאנו מובילים עם הגופים השונים
העוסקים בתחום .לשמחתי ,הצלחנו מאז סיום צוק איתן לפתח כאן כמה אטרקציות
חדשות:
• לפני כשלושה חודשים נפתחה חוות יעל במושב גיאה.
בחווה מגוון פעילויות לכל המשפחה :פינות ליטוף,
רכיבה על סוסי פוני ועל סוסים ,נסיעה בכרכרה ,פינות
יצירה ומקומות ישיבה נעימים .את החווה מפעיל חיים
סייג ,תושב ותיק ,ביחד עם ביתו יעל ,ובעצם בסיועה של
המשפחה כולה .החווה מציעה פעילויות בכל שבת מ-
 10:00בבוקר ועד  .16:00כיף גדול לילדים ולהורים.
ניתן כמובן לקיים אירועים בתיאום מראש גם בימים
אחרים.
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•

•

 - 217חנות ספורט מקצועית לרצים ,רוכבים ,ומה שביניהם  -נפתחה בקיבוץ
כרמיה .בחנות נערכת אף סדנה לתיקון ולטיפול באופניים .במהלך "דרום אדום
 "2015התקיימו ביוזמת בעלי המקום שני ירידים כפריים שאותם פקדו אלפים
מהמטיילים ונהנו מתוצרת האזור ומהציוד המקצועי שהחנות מציעה .שיתוף
פעולה מקומי שהתקיים בשבתות של "דרום אדום" נוצר בעקבות פנייה טלפונית
שקיבלתי מבחור צעיר ונמרץ ממושב מבקיעים  -בעל סוכנות אופניים (אידיאל)
שרצה להשכיר אופניים למטיילים .מאחר שכבר מתקיימים שני ירידים בכרמיה
ביוזמת חנות  - 217חשבתי שהחנות עשויה להוות נקודה מרכזית ליציאה לטיולי
אופניים וכך היה .האופניים הגיעו לחנות בכל שבת – המטיילים נהנו מהטיולים
וכולם יצאו נשכרים.
אטרקציה נוספת שהקמתה מסתיימת בימים אלה
היא מתחם חדרי מלח וספא וטיפולים טבעיים -
במושב הודיה .המתחם תוכנן בהקפדה והותאם
לקהלים מגוונים ,כולל לאוכלוסייה הדתית ,ולכן נבנו
שני חדרי סאונת מלח – האחד לנשים והאחר
לגברים ,עם שני מעברים מופרדים .כשאני פוגשת
יזם שהקפיד כל כך בשלב התכנון ולא מיהר לפתוח
את העסק עד שהכול מושלם – אני מקדישה לו את
כל הזמן לחשיבה ולתכנון של האופן שבו ישווק את
העסק ,איך לחבר אותו לשיתופי פעולה עסקיים
במרחב ולהפוך לחלק מחבילה אזורית המשווקת
חזרה
למטיילים.
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•

במושב כוכב מיכאל ,לצד הסטודיו של ראומה ,הפועל כאטרקציה תיירותית
ותיקה ,החלו ראומה ואריה נחמיאס ממש לאחרונה לייצר שמן זית איכותי " -הזית
 ."43הם כבר קיבלו את תו התקן המיוחל מענף הזית והפכו את השמן שלהם
למותג מבוקש באזור.
צ'וקה קאפקייקס  -נחתה בנתיב העשרה היישר מלב העסקים של תל אביב.
במקום נערכות סדנאות להכנת קאפקייקס ומתוקים לקבוצות ולבודדים ומתקבלות
הזמנות לכיבוד ייחודי לאירועי חברה ולאירועים מיוחדים .חן מיכאלוביץ' ,היא זו
שמניעה את העסק המתוק הזה ,ואנו במועצה מאחלים לה הצלחה גדולה .שיתוף
הפעולה האזורי הראשון של צ'וקה התקיים בפסטיבל "דרום אדום" האחרון עם
עדן אספרסו בר – עגלת הקפה הניידת של פנימיית עדן שבקיבוץ כרמיה ,מיזם
עסקי-תיירותי-חינוכי מרתק בפני עצמו.
בקרוב יתחילו לבנות  3יזמים ברחבי המועצה
את מתחמי הצימרים שכבר תוכננו ,ולא נותר לי
אלא לקוות כי אליהם יתווספו בכל שנה צימרים
נוספים ומגוון אפשרויות לינה.
לצערי ,לא כל העסקים הצליחו לשרוד ,ואחד
מהעסקים שלנו סגר את שעריו בסוף שנת
.2014

http://www.chuka.co.il/

http://www.tikva-hope.org/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%93%D7%9F/
http://lironc.wix.com/espressobar
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פיתוח תיירותי
המועצה מעודדת פיתוח תיירותי בתוך היישובים ,הכולל בניית תכנית אב ליישוב
המתארגן להפוך לתיירותי (כולל צימרים) ,הכשרות ,ייעוץ מקצועי ליזמים וליווי לאורך
כל הדרך.
כמו כן ,עוסקת המועצה בפיתוח עוגני תיירות אזוריים בשטחים הפתוחים :בימים אלה
החלה העבודה על "שביל האור מחוף לחוף"  -פרי יוזמתו של ראש המועצה ,יאיר
פרג'ון .השביל מציע מגוון מסלולים (הליכה ,רכיבת אופניים ,נסיעה ברכב) ,אורכו כ-
 50ק"מ ,מתחיל בחוף זיקים ועובר לאורך נחל שקמה ,לכיוון גברעם ,חוליקאת ,גבעת
תום ותומר ,גבעה  ,69ניצן ,ניצנים הישנה ,שמורת חולות ניצנים ומסתיים בחוף
ניצנים .קיימנו פגישה ראשונה של כל בעלי העניין בשביל ,גייסנו תקציב לפיתוח וכבר
מתחילים לחשוב על שיווק השביל למטיילים הרבים.
שני יישובים במועצה :כוכב מיכאל ונתיב העשרה  -הרימו את
הכפפה גבוה מאוד בתחום התיירות ובימים אלו זוכים להצבת
השילוט התיירותי שהמועצה גייסה עבורם ממשרד התיירות.
ביישובים אלו פועלים עסקים תיירותיים רבים ומגוונים (10
בנתיב העשרה ,ו 17-בכוכב מיכאל) .בכל יישוב פועלת
התארגנות המהווה דוגמה להתנהלות יישובית מוצלחת .כל
אחד מהם עיצב לוגו משלו והפיק חומרי פרסום משותפים
לכלל היזמים שבתחומו .כן ירבו יוזמות תיירותיות כאלו שיהוו
מקור לגאווה במועצה!
נתיב לשלום בנתיב העשרה
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