
  
 

 

  2015קיץ מרכז הצפרות אילת, ניוזלטר 

  מנהלים, עמיתים, תומכים יקרים,

אנו מתכבדים להביא לידיעתכם את עיקר החידושים והחדשות בעבודת מרכז הצפרות באילת. אנא קראו את 

ויכולותיכם. כל העדכון ונסו לבדוק היכן תוכלו להשתלב, לפתח ולהעצים את עבודת המרכז בעזרת מעמדכם 

  .יוזמה או הערה תתקבל בברכה וברצינות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אתר אינטרנט שיווקי חדש

אתר שיווקי חדש  הושק  2015בחודש מאי 

למרכז הצפרות. האתר כולל מידע כללי על  

שיווק הפעילות שלו, אירועים מיוחדים   הפארק,

והוא מיועד לקהל רחב ולסוכני תיירות.   וחדשות

דקו אם יש לכם הערות ותוספות  אנא כנסו וב

 .eilatbirds.comwwwבכתובת 

בנוסף לאתר חנכנו דף פייסבוק שמקדם את  

האתר ובו ניתן להתעדכן באופן שוטף בחדשות  

סמנו אהבתי והתעדכנו   הפארק.

facebook.com/eilatbirdswww. 

שלומי מחברת סופטר מערכות  אנו מודים ל

 על הסיוע הרב בהקמת האתר. מידע

  השותפות

יודע ימים יפים של הגברת הפעילות, פיתוח תשתיות ועלייה בכמות  הצפרות באילת פארק

מעבר לתרומתו הגדולה של תאגיד התיירות אילת המנהל את פעילותנו המבקרים. 

הודות לשותפות מתקיים הרבה מזה השוטפת ומקדם אותנו ביצירתיות והתלהבות רבה, 

  שמאפשרת לנו את הסינרגיה והעזרה הנוספת הקטנה שכל שותף כאן יודע לתת כשצריך.

הרשמית.  הקק"ל משך  םבותלתת הרבה מעבר להתחיי תפים ידעווהש, כל בעבר ובהווה

שנים סייעה בעצים, השקיה, עבודות עפר, הבאת מדריכים ומתנדבים לאירועים, והבאת 

. החלה"ט סייעה ניכרתסיורי תורמים שהשאירו את רישומם על נראות הפארק בצורה 

, מימון של עובדיםכמעט בכל תחום אפשרי על ידי ניטור, מתנדבים, העסקה ישירה 

וגיוס עים בינלאומיים שמיתגו את אילת ואת מרכז הצפרות, שיווק ויחסי ציבור אירועים, אירו

טיפול בעופות תנדבים, שיתופי פעולה בשמירת טבע, . רט"ג מסייעת על ידי מתרומות

שיווק אירועים, עיריית אילת מספקת את ניהול הפארק דרך תאגיד התיירות ופגועים 

הפארק במסגרת הקמת רשת  משדרגת אתומסייעת בכל דרך דרך מחלקותיה וחמ"ת 

  מרכזי הצפרות.

מעבר לקידום  לקבל בחזרה את הערך המוסף שהמרכז נותן ודעיםשותפי המרכז גם י

מקור לגאווה ולהצגת פעילותם, קיום אירועים בשטח הפארק, שימוש  – מטרותיהם דרכו

, ת מדריכיהםאו להכשר בצוות המקצועי לעזרת הארגונים השותפים בזמן אסון (עברונה)

   .בעבודה היומיומיתאו בעזרה הדדית אירועים מיוחדים 

יקבלו ביטוי בפארק, על פי ירגישו כאן בבית ו כדי שכל השותפים  נוככל יכולתאנו עושים 

את כל השותפים להעמיק את מעורבותם זו ולהטביע  ניםמזמי נואמידת רצונם ומעורבותם. 

להמשיך לתת מעבר למתחייב, לקיים עבודת ונראות המרכז,  את סדר יומם וחותמם על

ולשלב אותנו לפרסם את עבודתנו המשותפת, להביא סיורי תורמים, אצלנו אירועים שלכם, 

  בפעילות הרחבה יותר שלכם.

  לטלפון מכם יםמחכ

  מרכז הצפרות אילתצוות 

  אהבת התאגיד למרכז הצפרות

סביבתית מקצועית ללא  עבודהאני לא מכיר הרבה מקומות שיכולים להתגאות ב

פשרות, פעילות תיירותית אטרקטיבית ייחודית וצומחת, פיתוח האתר כמעט ללא 

בשמחה גדולה. המקום מלא אמצעים ובעיקר מסירות צוות שעושה את הכול 

  באהבת עובדיו ורואים את זה בכל פינה בפארק.

נמשיך אולי משום כך פארק הצפרות נכנס ללב של תאגיד התיירות אילת ואנו 

  לקדם אותו ככל שיידרש ובכל דרך אפשרית.

  יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות אילת



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אגם אניטה המחודש 

משופע בבריכות מים. רוב הבריכות הן פארק הצפרות באילת 

בריכות מלח ובהן מים מלוחים במליחות משתנה, שמהווים מצע 

מזון נהדר לאצות וסרטניות שמאכילות מגוון ציפורים נודדות רב 
שכולל את הפלמינגו, השחפים למיניהם וציפורי חוף רבות. גוף 
המים היחיד המכיל מים כמעט מתוקים הוא אגם אניטה, החבוי 

טות בשבילי הולכי הרגל. בלב הפארק ונצפה רק תוך כדי שוט

שמש בית גידול ומצע מזון לציפורים המעדיפות מים מהאגם 

מתוקים כגון האנפות, הברווזים, הסופיות והאגמיות וציפורי סבך 

וקנים השוכנים בחישות הקנים שלאורך גדותיו. האגם נבנה 

וד שכלל בסיועה הנדיב של אניטה גת שהיה לה חשוב מא

הציפורים הנודדות דרך אילת, ימצאו בפארק מחסה מוגן ומקור 

 זון בדרכם הקשה.מ

במשך שנים היה האגם שומם יחסית מציפורים מסיבה שלא 

העלה בעזרת אקולוג המים אורי מורן הבנו. מחקר קצר שביצענו 

כי עומק המים בבריכה היה עמוק מדי ולכן ציפורים רבות התקשו 
הן יכולות לעמוד. כמו כן מצאנו כי מקור המים מקום בו  אלמצו

של האגם, מי התימלחת ממכון ההתפלה של אילת, הם לא סוג 
מים אחד אלא בכל פעם שמלאנו את האגם זרמו אליו מים מעט 

שונים מבחינת מליחות והרכב כימי, מה שגרם לביולוגיה באגם 

להיפגע בכל פעם שהוספנו מים. כדי לתקן את הבעיה נעזרנו 

ברשות ניקוז ערבה ובקק"ל שסייעו לנו לרדד את החלק המרכזי 

של האגם וליצור אגן גדול ונוח לציפורים ובד בבד, בעזרת 

תרומה נדיבה של מקורות אילת,  החלפנו את מקור המים לאגם 

למים קבועים יחסית ומליחים שישמרו על מרקם החיים באגם 

  ויקיימו את חישות הקנים שעל גדותיו.

ם מצביעות בכנפיים. מאז השיפוץ האגם התמלא הציפורי

ציפורים מכל המינים. להקות של אנפות שונות כגון לבניות 

גדולות וקטנות, אנפיות סוף ובקר, אנפיות גמדיות ואפורות, 

גודשות את גדות האגם וזוללות את הדגים שבו. שחפים וברווזים 

ציפורי באים לסנן את המים ולאכול את החלקיקים הקטנים יותר ו
מינים כבר תועדו נוברות בבוץ הרדוד שמרכז  15חוף מלפחות 

סנוניות מכל  מעליהם מרחפות מעל המים המוןהאגם מספק. 

המינים ומדי פעם מפרפר גם פרפור עקוד. בימים האחרונים 

נוסף גם זוג שלכים , עיטי דגים, שצדים בבריכה המחודשת. עוד 
ועבות מקור, שדמיות  כפנים, שחפיות ים, גמדיות –במיוחדים 

אדומות כנף, אנפית מנגרובים, שחייניות צרות מקור וביצנית 

אפורה. הקיץ מקננים באגם ועל גדותיו תמירון, סיקסק, קנית 

  קטנה וחמריה.

מיני  141נספרו  2015במסגרת ניטור מיוחד שערכנו באביב 
  ציפורים באגם בלבד.

  מוזמנים לבוא ולראות בעצמכם.



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 –ל ידת הדורסים באילת ובישראל בכליום שיא לנד -  2/5/2015-ה
 איות צרעים. 250,000

את אחד הימים היפים ביותר בתולדותיה, כאשר  2.5.15- באילת חוותה   

כרבע מיליון איות צרעים, עוף דורס גדול שעשה הסבה מאכילת מכרסמים 
ושקט מוחלטים מעל שמיה לכיוון אירופה  לדבש וזחלי צרעות, חלפו בשלווה

 ואסיה.

את העופות הדורסים  הפעיל האביב צוותי ניטור שספרומרכז הצפרות 

הנודדים כבר מתחילת פברואר בתחנות תצפית בהרי אילת וצוות ניטור כללי 

את שלומן של הציפורים לאורך ציר נדידתן. אם העונה החלה עם חשש  בדק

, )13,000- (כ בות שעברו במספרים נמוכים יחסיתכבד לגורלם של עיטי הער
איות הצרעים באו בגדול. כבר באור ראשון נהרות של איות ריחפו  בגובה 

נמוך מעל ומילאו את ערוצו של נחל שלמה כמו נהר זורם חי. עד השעה 

" שבהר יהורם כבר High Mountain, יוהאן מדנמרק שישב בעמדת "09:00
ת שאר הסוקרים כדי שיבדקו כל מה שעובר איות והזעיק א 40,000ספר 

-הוא כבר עבר את ה 12:00-באזורים שעליהם הוא לא יכול לצפות.  ב
. בינתיים בפארק הצפרות 150,000נרשמו אצלו מעל  14:30-וב 100,000

 אניטהממימי אגם  ןהחלה נחיתה של אלפי איות שבאו להרוות את צימאונ
דורסים. המחזה שם היה עוצר ששופץ לאחרונה והותאם לשתיית עופות 

נשימה כשהאיות  הנמיכו לגובה אפס ומילאו את שפת האגם עד אפס מקום. 

צוות מרכז הצפרות אילת שירד אל החוף הצפוני גילה עשרות אלפי איות 

נוספות שקיצרו את דרכן וחצו את הים האדום הישר אל ירדן, הרחק מצופי 

שדיווחו על להקות הענק מכל  הסקר. הטלפון לא פסק לצלצל מאנשים טובים

ניצים קצרי  11,000איות ועוד  250,000נקודה באזור. סגרנו את היום עם 

איות  200,000אצבעות, מין דורס נוסף, קטן ונדיר בהרבה. למחרת נספרו 

  ספות.ונ

אז  1985למאי  6-הפעם הקודמת שמספר דומה של איות נספר באילת היה ב
באילת. באותה שנה מיוחדת נספרו באותה הנקודה  228,000נספרו 

ימים. מאז לא התקיימו באילת סקרים מסודרים  10-איות בתוך כ 850,000

  ולא נראו מספרים כאלו של איות צרעים.

לאורך  נדידתן של איות הצרעים נמצאת תחת איום. מקורות מים מזוהמים
צוותים שלנו אספו עשרות איות פוגעים באיות שנוחתות לשתות.  הערבה

התלכלכו בחומר שומני באתרי טיהור השפכים של סמר ויוטבתה וסייעו ש

חלקן טופל על לפקחי רט"ג ואנשי המועצה המקומית למנוע את נחיתתן שם. 
כמה חשוב שאגם אניטה שלנו היווה מקור מים בטוח ידינו ושוחררו נקיות. 

ת באתר הספירה הייתה מתוכננת חווה של טורבינוונקי לאלפי איות אחרות. 
גם קווי מתח גבוה מסכנים את רוח שרק מאבק עיקש מנע את הקמתן.  

  האיות בשל סכנת התחשמלות והתנגשות.

בצפרים מאושרים. עם עיניים אדומות וחיוך שלא באותו היום אילת התמלאה 

, קיבל את המתנה לה העונהירד מהפנים, צוות הניטור שעובד כל כך קשה כל 
  .הוא חיכה



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בפארק הצפרות 2015הפנינג צפרות פסח 

ביצענו הפנינג לציבור הרחב.  8.4-ל 6.4-בחול המועד פסח, בין ה   
במסגרת האירוע הוזמנו תושבי אילת ואורחיה לסיורי חשיפה בפארק 

שכללו הסבר מקיף על נדידת הציפורים באילת, הדגמות טיבוע 

ציפורים, שיחה עם חוקרי ציפורים, הדרכה ייעודית של קק"ל בנושא 

ת מודרך בפארק, "סיור ורוד" אל בריכות ידיעת הארץ, סיור צפרו
במלח לתצפית בפלמינגו ופינת יצירה לכל המשפחה. כל הפעילות 

 הייתה בחינם.

האירוע שווק באמצעות מודעה בעיתון מקומי, יחסי ציבור (רדיו 

ועיתונות), פליירים שחולקו באתרי טבע בעיר ובערבה כגון חי בר 

אורחני הקיבוצים ולשכת  יוטבתה, שמורת האלמוגים, פארק תמנע,

המידע של משרד התיירות, באנרים ופוסטרים נתלו בדרכים אל 

הפארק , בעיר ובמתנ"סים ופרסום אינטרנטי יצא באתרי תאגיד 

התיירות אילת, עיריית אילת, רשת מרכזי צפרות, קק"ל (אי ירוק) 

  והחלה"ט.

בר חלה"ט מימנה את רובו (מע–כל השותפים נתנו יד להרמת האירוע 
, מדריכים ומתנדבים ,לתשלום עבור שותפותה בפארק) וסייעה בשיווק
, רט"ג סייעה בשיווק קק"ל סייעה בשיווק והעמידה מדריך מטעמה, 

האירוע באתריה, תאגיד התיירות של אילת  פרסם את האירוע ודאג 
ליחסי ציבור והיחידה הסביבתית של העיר סייעה במימון האירוע 

עזרה מיוחדת התקבלה גם מחוג ותף בשיווק. ומשרד התיירות היה ש

הצפרות של קיבוץ געש בראשות הדס שסייעו בהפעלת תחנות 

  ההדרכה.

איש שיצאו  1,100- בסה"כ, למרות החום הכבד, הגיעו למעלה מ

מהפארק עם חוויות נעימות והרגשה טובה שיש למקום מה להציע. 

היה לראות עופות נדידת הציפורים הייתה בשיאה ובכל רגע נתון ניתן 

דורסים חולפים מעל הפארק אגם אניטה היה מלא בציפורי מים וחוף 

  ותחנת הטיבוע סיפקה ציפורים להדרכה.

מטרת האירוע הייתה ליצור חשיפה של הפארק לציבורים חדשים כדי 

  להגביר את המודעות למוצר התיירותי של הפארק.

כה שאנו מבצעים ובחנו אירוע פסח מצטרף אל אירועים דומים בסוכות

, אל קייטנת הצפרות של חופשת הפסח ואם נצליח אז גם באופן קבוע
   הראשון של אילת בשנה הבא.לנוער אל חוג הצפרות 

 



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 העלאת אטרקטיביות הפארק למבקר

לאור משובים של מבקרים ללא הדרכה בפארק, שטענו כי קשה להם 
הציפורים, הוחלט להעלות את אטרקטיביות הפארק למבקרים לראות את 

מזרקה  על ידי צוות הפארק מזדמנים. בהדרכת תאגיד התיירות נבנתה

נבנתה עוד השילוט עודכן ושודרג, בכניסה לפארק, מעוטרת בציפורים 

תצפית ציפורים על בריכת המלח, התווספה צמחייה, אגם אניטה שופץ כדי 

אנו בתהליך הצבת מחסומי רכב בבריכות המלח  שימשוך יותר ציפורים,
החנות הועברה אל מבנה , וע את הפרעת טרקטורונים לציפוריםכדי למנ

ועבור התיירים המבקרים הפעלנו לאורך האביב  הזכוכית ועברה שדרוג
תחנת מידע לצפרים שאספה והפיצה מידע על ציפורים מעניינות באזור. 

יבוע הציפורים אל החלק הפתוח העברת תחנת ט היאאך גולת הכותרת 
 לציבור של הפארק.

אפשר לקהל המבקרים לפגוש מהעברת תחנת הטיבוע אל החלק הציבורי 

גם ציפורים שבדרך כלל מתחבאות בסבך, להתרשם מעבודת המחקר 

שנעשית בפארק ולשוחח עם אנשי המקצוע. העברת התחנה תאפשר לנו 

  ד, קרוב ונגיש לציבור.גם לרכז את כל כוח האדם המקצועי במקום אח

תחנת הטיבוע החלה כבר לפעול במיקומה החדש אך תחנך רשמית 

  בהפנינג סוכות הקרוב.

התקדמות פרוייקט חמ"ת ורשת מרכזי הצפרות 
 בפארק

במסגרת החלטת הממשלה להקמה ושדרוג של רשת   

מש"ח להשקעה  5מרכזי הצפרות, הוקצה סכום של מעל 

הצפרות באילת. האדריכל אבנר דרורי מונה במרכז 

לתכנן את השינויים שיכללו שיפור בתי הגידול של 

הפארק, בניית מערך שבילים ונקודות תצפית ובניית 
 מרכז מבקרים.

כרגע אנו ממתינים למינוי יועצים כדי שיבדקו את 

היתכנות העברת הכניסה ובניית מרכז המבקרים אל 

ת נגישות טובה יותר מהעיר מערב הפארק. נקודה זו יוצר
אל הפארק ומאפשרת תצפית יפה אל גופי המים 

  והציפורים, כבר מהרגע הראשון של הביקור.

מבדיקה עם אדריכל העיר אילת, שינויי התב"ע הנדרשים 
הם כולם בסמכות וועדה מקומית שלא תערים קשיים. 
פרוגרמה תיירותית ותוכנית עסקית לפארק, ומדידת 

  טיים כבר נעשו ואושרו על ידי השותפים.האזורים הרלבנ

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קליטת אנשי צוות חדשים

התקבלה מזכירה חדשה למרכז  2015בחודש ינואר  

שעבדה במרכז  הצפרות, ליבי, שהחליפה את ליאת טנדלר

. ליבי אחראית על תיאום ההדרכות, 2008הצפרות משנת 

בחודשיה עבודות מזכירות שוטפות, וחנות בפארק. 

הראשונים בעבודה היא הספיקה ליצור קשרים מצויינים עם 

סוכני התיירות ולהגביר את כמות המודרכים ומכירות 

 החנות.

וזן. , חן רראשי נכנס לתפקיד מדריך 2015בחודש פברואר 

הוא צפר מגיל ילדות ויש לו קסם ויכולת הדרכה יוצאי חן 

. נוסף לעבודות ההדרכה חן עוסק גם בעבודות דופן

  תחזוקה, טיבוע ואחראי על המתנדבים בפארק. 

עבודת המתנדבים בפארק התגברה גם כן. שיתוף הפעולה 

 3-עם בית ספר מעלה שחרות מיוטבתה התרחב ל

נו עינת, במסגרת תוכנית והצטרפה אלי מתנדבים בשבוע

"הדבר הבא" של התמחות סטודנטים מקמפוס אילת. 

מדריכי החברה להגנת הטבע מגיעים אל הפארק באופן 

מבצעים מיוחדים שהפארק עושה לסדיר לעזרה בטיבועים ו

וסילביה המתנדבת הקבועה שלנו, מסייעת בהנבטת מיני 

 צמחים נדירים שחסרים בפארק.

 שיפור ושיפוץ חנות הפארק

הועברה החנות שלנו אל מבנה הזכוכית ששימש עד  במרץ האחרון

 צריף החנות הישן הוסב לתחנת הטיבוע החדשה.. עתה כמשרד

העברת החנות הפכה אותה מרווחת, מוצפת אור ומסודרת בצורה 

יום לראות דרך קיר הזכוכית כידידותית יותר. את החנות ניתן 

והיושב בחנות יכול לראות את כל מה שקורה  מרחבת ההדרכה

 .הכניסה אל הפארק ולהתייחס אל המבקרים שמגיעיםברחבת 

 2014מאי  –בשנה שעברה הכנסות החנות בין החודשים ינואר 

בעוד שהשנה באותם החודשים ההכנסות  ₪ 23,058עמדו כל 

. הוכן דו"ח חדש המאפשר להבין באופן ברור  ₪ 49,413עמדו על 

ומדויק יותר את רווחי החנות. הממוצע החודשי של רווח החנות 

 ₪ 4333עומד על  2015ועד מאי  2015החל מחודש ינואר 

ירות חנות היה פברואר לחודש.  החודש החזק ביותר מבחינת מכ

את העלייה במכירות החנות ניתן לייחס והחודש החלש ביותר יוני. 

להעברתה ושיפוצה, לאיושה על ידי ליבי, עובדת הפארק, במשך 

חולצות מדגמים שעות העבודה ובחידוש מוצרי החנות. התווספו 

חדשים, כובעים של הפארק, פאזלים תלת מימדים של ציפורים עם 

 רק הצפרות,  ספר ילדים חדש ומגדיר ציפורים. לוגו של פא

על ידי משפחת חן מקיבוץ נאות  פוחלצים חדשים 3לחנות נתרמו 
 ם. י

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פיתוח ותחזוקה

שלטי כניסה הוסרו שלטים ישנים. הותקנו  - שילוט

חדשים ובהם מרוכז מידע על הפארק לטובת 

המבקרים, שעות פעילות מרכז המידע, מפת 

התמצאות, וכן לוגואים עדכניים של כלל שותפי 

הפארק.  הוכנו שלטים האוסרים על הבערת אש, 

  לינה והכנסת כלי רכב לשטח הפארק.

 

שלטי שמות צמחים למגוון הצומח  צבובקרוב יו

פרות ותרומתם לציפורים הקיים בפארק הצ

 הנודדות באזור. 

  

 

 2015עונת התיירות מחצית ראשונה של שנת 

מרכז הצפרות שם דגש על שיווק פעילותו התיירותית.  2014החל מקיץ 

התחלנו לעבוד עם גיל חובב ומשרדו, שמשווקים את הפארק בקרב סוכני 

נסיעות וועדי עובדים. עבודתו כוללת עבודת שטח עם סוכני נסיעות ומקבלי 

ועשרות סיורי חשיפה שנערכו אצלנו בפארק החלטות בוועדי עובדים 

, יריד מקומות עבודה ויריד IMTM(  חשוביםוהשתתפות בירידי התיירות ה

יצאנו עם לא מעט אייטמים של יחסי ציבור לעיתונות המקומית וועדים). 

תאגיד התיירות אילת הקצה עבורנו את ואירועים) ו צפרות והארצית (חדשות

הפארק גם , עובדת התאגיד, שמסייעת רבות בשיווק מאילת. אולי ברששת

פעמים בשנה ומתנדבת שלנו  3מקיים אירועי חשיפה גדולים לקהל הרחב 

בשם עינת קידמה את העבודה עם מקומות עבודה אילתיים. במהלך השנה 

קשרנו קשר מיוחד עם מלון דן פנורמה באילת, שמוציא את אורחיו לסיור 

וף שבוע בחורף, באביב ואנו מלאים תקווה שזה יתחדש מודרך בפארק בכל ס

גם לקראת הסתיו. למרות שזו עבודה עם אופי של טווח ארוך, כבר עתה ניתן 

 2014יוני בשנת  –בעוד שבחודשים ינואר  לראות השתפרות בתוצאות.

 2015יוני בשנת  –, בחודשים ינואר ₪ 54,790ההכנסות מהדרכה עמדו על 

  . ₪ 72,900ומדות על ההכנסות מהדרכות ע

 

מספר הקבוצות שהגיעו להדרכה בפארק באופן ישיר (החברה להגנת הטבע, 

בתי ספר לתיירות, סוכנים מפה לאוזן, מכללות) מלון דן פנורמה, בתי ספר, 

גיל חובב עמד על המשווק קבוצות. מספר הקבוצות שהגיעו דרך  75עמד על 

 70- כ 2015ה של שנת . עוד קיבלו הדרכה בפארק במחצית הראשונ29

סך כמות המבקרים בפארק (מודרכים ולא מודרכים) משפחות.  20-בודדים וכ

 איש.  21,000 - על כ 2015עמדה במחצית הראשונה של שנת 

 

עבור חיילים, קידום  תרומהמתוך הקבוצות המודרכות, נערכו מספר הדרכות 

 נוער ואנשי קק"ל.

ודש פברואר ולאחריו מרץ, החודש הטוב ביותר מבחינת התיירות היה ח

ינואר, אפריל, מאי ויוני, בסדר יורד, מה שעומד כמעט בקנה אחד עם הכנסות 

הסתיו והחורף העומדים בפתח הן עונת משמעותיות מאוד  חנות הפארק. 

  בעבודה התיירותית של הפארק.

 



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 שמרו על קשר ובואו לבקר

  נשמח לשמור אתכם על קשר, לענות על כל שאלה ולתת עצה טובה

  

אם אתם בסביבה אתם יכולים להתקשר, לבקר ולראות מה הולך, או לקחת חלק 

 בפעילויות שאנו מארגנים. 

  נועם וייס, צדוק צמח, ליבי יפרמוב וחן רוזן

  המרכז הבינלאומי לצפרות אילת

Ibrce.office@gmail.com 

+972-50-7671290  

 


