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 פעילות ההתאחדות למען הקהילה: 12פרק 
 

 
 ניצולי שואהקשישים ל יםמזון לחגסלי 

 
יזם יו"ר ההתאחדות הקמת קרן לסיוע לניצולי שואה. ליוזמה זו נענו משרדי נסיעות וגופי  2012בשנת 

מכינה ההתאחדות סלי מזון חגיגיים וברכה לקראת ראש השנה ופסח, תיירות רבים. פעמיים בשנה, 
 .2012לי שואה עמם נוצר הקשר מאז שנת ניצוקשישים בשם כל החברים, ומביאה אותם לבתיהם של 

 למותר לציין כי כל הזדמנות כזו מלווה בהתרגשות ובשמחה רבה לכל הצדדים.
 ההתאחדות מייחסת חשיבות רבה לפעילות 

 
 

 תיירות נגישה
 

עלה אתר האינטרנט החדש של ההתאחדות לאוויר. האתר מרכז תכנים רלוונטיים  2017בראשית שנת 
בהם, דו"ח המרכז קשיי נגישות שהציפו לקוחות המשרדים, במסגרת "קול קורא למשרדי הנסיעות ו

. הדו"ח כולל עצות להנגשת חוויית התיירות לכל הציבור, 2016נגישות" שפרסמה ההתאחדות בשנת 
 אשר הוצעו על ידי הלקוחות שנענו לקול הקורא, על סמך נסיונם וחוויותיהם כמטיילים ותיירים.

 
 (.2017חקיקה ומשפט / נגישות להנגשת תיירות זמין באתר ההתאחדות ) המסמך המרכז עצות

 

 
 
 

 כפר נהר הירדן
 

ענף הנסיעות הוא חלק בלתי נפרד מן החברה הישראלית, וההתאחדות וחבריה חתומים על הקוד האתי 
יט ועד ההתאחדות לערוך ישיבה לתיירות. במסגרת זו, וכן לטובת עידוד תיירות הפנים, החלהגלובלי 

 בכפר נהר הירדן, כולל סיור בכפר, שפעילותו מעוררת השראה.( 30.03.17מיוחדת ופתוחה לחברים )
 

בעקבות הביקור בכפר, שהפעים את כל משתתפיו, החליטו ועד ההתאחדות להירתם לקידום הכפר 
 איתו בקרב חברי ההתאחדות והציבור.והקשר 

כבר בכנס ההתאחדות לתיירות פנים הוזמן מנכ"ל הכפר, יובל חלמיש, להציג את כפר נהר הירדן בפני 
 מקצוענים העוסקים בתיירות פנים בארץ. 100-הזדמנות לחשיפה רחבה בפני יותר מ -באי הכנס 

השנתי של הכפר בניוזלטר לענף ובעמוד כמו כן, ההתאחדות קידמה מכירת כרטיסים לאירוע ההתרמה 
 הפייסבוק. הקשר עם אנשי הכפר נשמר וממשיך להתקיים לפי הצורך.

http://www.ittaa.org.il/legislation-and-law/accessibility/
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להלן, בכמה נקודות, תיאור הכפר והפעילות המבורכת שעושים שם אנשי הצוות ומאות מתנדבים, וכן 

 :אפשרויות שהכפר מציע אשר מתאימות למשרדים וחברות עסקיות, בתחום התיירות ובכלל
 
כפר נהר הירדן מארח ילדים עם מחלות כרוניות ומוגבלויות ומשפחותיהם למחזורי נופש מדהימים,  .1

  מתנדבים. 700-ללא כל תשלום. הכפר מופעל ע"י צוות קבוע קטן, ולא פחות מ

 הכפר מתקיים אך ורק מתרומות, ללא תמיכה משמעותית ממוסדות המדינה. .2

 ובה והמעולה שלו, הכפר מציע:כדי לגייס כספים הנדרשים לפעילות החש .3

  הכפר יפהפה, ארוחת הבוקר  -כשנוסעים לצפון, אפשר ומומלץ לעצור לסיור  -סיורים לקבוצות
 טעימה מאד ומגוונת, ומובטח לכם שכל מי שמבקר שם לא ישכח את המקום!

  איש, וניתן לערוך בו כנסים,  300-בכפר יש אודיטוריום יפהפה ל -אירוח לחברות עסקיות
 הופעות, ישיבות דירקטוריון וכו'.

  אולם ספורט, מתקני פעילות אתגרית מתקדמים, מתחם רכיבה  -ימי גיבוש לחברות עסקיות
 המון אפשרויות לימי גיבוש של חברה. -על סוסים, בריכה מקורה ואודיטוריום ועוד 

  .דונם של נוף כפרי יפהפה, ליד מחלף גולני )מול קיבוץ לביא(. 260והנוף 
 

 וגם ללב שלכם. -פעילות כזאת תורמת ישירות לקהילה ולרווחתם של ילדים עם מחלות  כל
 

 
 
 

 שולחן עגול: מניעת סחר בנשים במתקני תיירות )שר התיירות(
 

השתתפה ההתאחדות בשולחן עגול שזימן שר התיירות ח"כ יריב לוין, שהוקדש  2016בחודש פברואר 
במתקני תיירות. במפגש זה השתתפו גורמים ממשרדי ממשלה לנושא החשוב של מניעת סחר בנשים 

 וגופי התיירות המובילים בישראל.
ההתאחדות מייחסת חשיבות רבה לנושאים הנוגעים לתיירות אחראית ותמשיך לקחת חלק בדיונים 
כאלה. נזכיר, כי ההתאחדות וחבריה חתומים על הקוד האתי הגלובלי לתיירות ומחויבים לו, ועובדה זו 

 וצגת בבאנר התחתון בפרסומיה ובמסמכיה הרשמיים של ההתאחדות.מ
 

 
 

 




