
אבירי התעשייה

תיירות נושאית באשכול רשויות גליל מערבי



תפןקצת פרטים על מועצה מקומית תעשייתית 
?  בתפןאו מה מיוחד דווקא 

.  תעשייתיותמוניציפליותבישראל קיימות רק שתי רשויות •

(תפן ונאות חובב)

.  עובדים7,500-מפעלים המעסיקים כ80-במועצה קיימים כ•

.נותני שירות על בסיס יומי המגיעים לתפן4,000-לעסקים אלו יש כ

ארבעה מצפורים הצופים לנופי הגליל המערבי -במרחב המועצה •
.המגוונים

.תיאטרון זיקית-חי ובועט •



קצת פרטים על מועצה מקומית תעשייתית תפן
?  בתפןאו מה מיוחד דווקא 

המביא אלפי  " חוויה בתעשייה"אחת לשנה מתקיים פסטיבל •
. מבקרים

המקבל אורחים כל השנה תפןבתחום המועצה נמצא גן התעשייה •
:וכולל

גלריה לאומנות•
הייקיםמרכז מורשת •
אוסף המכוניות  •

גן הפסלים•
מוזיאון התעשייה•
אירועים  , קורסי צילום, חינוך והדרכה)פעילויות •

(ועוד



?מהי תיירות בתעשייה 

סיורים במפעלי תעשייה שונים שבהם עוקבים מקרוב •
אחר 

מהשלב הראשון שהוא חומר הגלם , תהליך הפקת המוצר

.דרך תהליך היצירה ועד למוצר הסופי

נושאים שונים לקהל הרחב בדרך ידידותית  הנגשת•
.  ומובנת



?  למי ולמה זה טוב

ת\לתייר
מתן מענה לסקרנות טבעית•
תוספת עניין לסיורי טבע  •
סיור –( חם או קר)במקרים של מזג אוויר •

(מצונן או מחומם)מעניין במקום מקורה 
הוזלה משמעותית בעלות בסיס הסיור  •

לתעשייה 
לבין  " עובדי היצור"הסיורים מפגישים בין •

מה שמחזק את הקשר בין המבקר , המבקרים
.שהוא הצרכן לבין המפעל

המפעל מנצל את ההזדמנות כדי לשפר את •
-תדמיתו בעיני הציבור בתחום האקולוגי

חדשנות או  , קדמה, שמירת איכות הסביבה
.נושאים שונים אותם הוא מעוניין לחזק

.לויאליות של עובדי המפעל למקום העבודה•
הכרת טכנולוגיה חדשנית שמסייעת למפעל  •

.לפרסם את מעמדו ולהבליט את חוזקו
הצגת המורשת ההיסטורית של המוצר אותו •

.הם מייצרים



משתמשים עיקריים בתיירות בתעשייה

עד כה עיקר הנהנים מסיורים בתעשייה הינם סיורים  

:מדריך\ראש קבוצה \י סוכן "ע: מאורגנים מראש

הסיור מוסיף ערך תוכני  •
על פי רוב ההדרכה הינה ללא עלות  •

התיירים קונים בסיום הסיור ובכך משלמים על      )
(  ההדרכה



בתפן-מפעלים שעושים היום סיורים 

(.לקראת סיום בניית מרכז מבקרים)בירה מלכה •

.מילה'גסבתא •

. .W.Dדיגיטלווסטרן•

.ישקר•



בתפןמה מתעתדים לעשות 

הקמת פארק משפחה בחלקה הצפוני של המועצה•

(.854בסמוך לכביש מס )

(.נמצא בתכנון פרטי)הקמת מרכז למסחר ופנאי •

(.נמצא בתכנון פרטי)הקמת יקב עם מרכז מבקרים •

.סלילת שביל אופנים סובב תפן•



בתפןמה מתעתדים לעשות 

מקומות  5,000-דונם אשר יספקו כ600-לשווק עוד כ•
.עבודה נוספים

להקים מבנה רב תכליתי אשר ייתן שירותים לכלל  •
מרכז , מרכז תעסוקה והשמה: עובדי המפעלים דוגמת

.מרכז בריאות ועוד, מעונות יום
ליזמי האזור  HUB" האב"מקימים •

(.נמצא לקראת סיום ביצוע)



לסיכום

רואה עצמה מועצה מקומית תעשייתית תפן  , כתושבי האשכול

כמובילה את התיירות התעשייתית במרחב הגליל המערבי

.  כמוקד תיירותי איכותי בדרכי האבירים


