
  
               

  
  , 5 - האופניים ותיירות תשתיות כנס 
  א' חנוכה, ירביעיום יתקיים ב 

  (משתלת פולק)חנות האופניים "על דרך בורמה" ב, 1/112/21 - ה
  
  

בהתאם להחלטת הממשלה לקידום ענף רכיבת האופניים בישראל. הממשלה מינתה 

ף בהיבט ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד התיירות, להכנת  תכנית כוללת לקידום הענ

  הנופש והיוממות.  התיירותי, הפנאי,

מטרת התוכנית הנה לקדם את תחום רכיבת האופניים כמרכיב מהותי בתרבות בילוי 

שעות הפנאי בטבע וכמסגרת למיצוב ישראל כיעד תיירותי בתחום רכיבת האופניים 

  העולמי. 

 יירותי, אתר תללמוד כיצד להפוך את הרשות/מועצה המקומית םאם אתם מעונייני

ללמוד  שלכם לידידותית לרוכבי אופניים, להבין כיצד מתכננים אירועי אופניים מוצלחים,

לראות איך אופניים על הפוטנציאל הכלכלי/תרבותי/חברתי של מערכות שבילי אופניים ו

  לכנס. ושינו את דרך החיים של אנשים בארץ ובעולם, הירשמ

 אייטור אספיאסו, -ות אופניים מאירופההשנה יכבדו אותנו בנוכחותם שני מומחי תייר

  .צרפתמ Eco Counterחברת מואנריקו דורבנו, מספרד  ozone11 חברת 

משרד התיירות, אזורית מטה יהודה, המועצה היהודה בשיתוף -עמותת התיירות יואב

  , בנושא תיירות אופניים.5-איגוד האופניים בישראל וקק"ל, מתכבדים להזמינכם לכנס ה

  .כרוכה בתשלוםאינה ההשתתפות ס יוגשו שתייה חמה וכיבוד, במהלך הכנ

  
    ,201112/21/- י, הרביעיום העיון יתקיים ביום 

  (משתלת פולק) "על דרך בורמה"בחנות האופניים 
  חנות האופניים "על דרך בורמה", במשתלת פולק, כנס זה נעשה בחסות 

  .גוד האופניים בישראלנותנת החסות הרשמית לאי ,וחברת נביעות ליד מסילת ציון

  משתתפים/ות. 100 - מספר המקומות מוגבל ל-לתשומת לבכם

  08-8502240טל.  :עמותת התיירות יואב ויהודההרשמה דרך 
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 :הכנס תוכנית

  
  (יציאה ממשתלת פולק) –"על דרך בורמה" רכיבת שטח מודרכת   06:30 – 09:00
  התכנסות, כיבוד קל ורישום  09:00 – 09:15

  

  "מטה יהודה" ראש המועצה האזורית, דדוןמשה מר : דברי פתיחה  09:30 – 09:15
  , יו"ר איגוד האופניים בישראללבוני אש              

  

  משרד התיירות, סמנכ"ל הפיתוח בערן ניצן –תשתיות אופניים בישראל   10:00 – 09:30

  

  (הרצאה באנגלית) צרפת Eco Counter , חברתאנריקו דורבנותיירות אופניים בצרפת,   10:30 – 10:00

  
  ראל בשביל האופנייםיש – יותם אבי זוהר –תיירות אופניים אורבאנית   11:00 – 10:30

  

  , עיריית מודיעיןגלית ירושלמימסלולי אופניים במודיעין,  11:00 – 11:30
  

  אד' אוטו פרידמן –"סינגלים ביער בן שמן" מיפוי ותיקון מערכת שבילים קיימת   12:00 – 11:30

  

  הפסקת צהרים  12:00 – 12:30

  

  , מדוושי ישראלאבינועם ינאי – הפקת אירועי אופני שטח (עממיים ואתגריים)  12:30 – 13:00
  

  (הרצאה באנגלית) Ozone 11, אייטור אספיאסותיירות אופניים בספרד,  13:00 – 13:30
  

  אד' ארז לוטןמערכות שבילי אופניים התומכות במרחב התיירותי המקומי,  13:30 – 14:00

  

  גיא גרינוולדסיפורי דרך ממוחשב ככלי לקידום התיירות,  14:00 – 14:30
  

    , מדרשת שדה בוקרדר' חזי יצחקטיולי אופניים בירדן,  14:30 – 15:00
  
  

  יהודה"-, מנכ"ל עמותת התיירות "יואבשלומי שקד: מנחה הכנס •
  
  

  tour@yoav.org.il:  / דוא"ל08-8500712פקס: , 08-8502240טל. טלפון לפרטים והרשמה: 
  
  

  : __________________ דוא"ל: ____________כתובת/תפקיד טלפון נייד: ____________השם: 
  

  ייתכנו שינויים. •
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