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 : פע     הה  חד    מען הקה  ה12פרק 
 

 
 ) הפעם עם פר דה(   צ    ש  הקש ש ם    םס   מז ן  חג

 
, מכינה ההתאחדות קרן לסיוע לניצולי שואה, עת יזם יו"ר ההתאחדות קובי קרני הקמת 2012מאז שנת 

מזון חגיגיים וברכה בשם כל החברים, ומביאה אותם סלי  –לקראת ראש השנה ופסח  –פעמיים בשנה 
 .עמם נוצר הקשר מאזש .לבתיהם של קשישים ניצולי שואה

 
בחודש מארס השנה, לקראת פסח, התקשרנו לתאם הגעה לביתו של מיכאל, אחד הקשישים "שלנו", 

האחרונים.  ע"י מתנדב צעיר שהרבה לבקר אותו, כי מיכאל הלך לעולמו ממש בימיםוהצטערנו להתבשר 
 . יהי זכרו ברוך.במפוחית ואהב לנגן שמח לפגוש אנשיםתמיד אשר ערירי, מיכאל היה איש 

 
 בדלו לחיים ארוכים וטובים. יהשואה שי ניצוליההתאחדות ממשיכה מסורת זו עם 

 
 

 
 

    ר    ג שה
 

האתר  עלה אתר האינטרנט החדש של ההתאחדות לאוויר. 2017בראשית שנת כפי שדיווחנו כבר, 
קש    ג ש   שהצ פ   ק ח    דו"ח המרכז הםינימרכז תכנים רלוונטיים למשרדי הנסיעות וב

. הדו"ח כולל עצות 2016, במסגרת "קול קורא נגישות" שפרסמה ההתאחדות בשנת המשרד ם
להנגשת חוויית התיירות לכל הציבור, אשר הוצעו על ידי הלקוחות שנענו לקול הקורא, על סמך נסיונם 

 בשל חשיבות הנושא, אנו כוללים תזכורת זו גם בדו"ח הנוכחי. וחוויותיהם כמטיילים ותיירים.
 

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

כפרים בעולם, שנוסדו ע"י השחקן והבמאי פול ניומן, אשר פועלים  16כפר נהר הירדן הוא אחד מתוך 
 לטובת ילדים עם מחלות כרוניות ומוגבלויות ומשפחותיהם.

 יו"ר ועד הכפר בישראל הוא השחקן והבמאי חיים טופול, אשר לבו הלך אחר הרעיון ויישומו.
 

(, 30.03.2017במסגרת ישיבה מיוחדת ופתוחה לחברים שקיים ועד ההתאחדות )בעקבות ביקור בכפר 
ההתאחדות מאמצת את כפר נהר הירדן ומסייעת בקידומו לא רק כמקום המעורר השראה, אלא גם 
כאתר המציע אפשרויות מרתקות לעסקים אשר מחפשים מקום לערוך בו כנס, ימי עיון, סמינר חשיבה 

 בהתאמה אישית. –וכיו"ב 
 

  מה ך  ק פ  הד "ח ד   רה הה  חד    ח ר ה ה דע   מ   הכפר  כן ק דמה ער   ה רמה. 
 

להלן, בכמה נקודות, תיאור הכפר והפעילות המבורכת שעושים שם אנשי הצוות ומאות מתנדבים, וכן 
 : פשר     שהכפר מצ ע  שר מ   מ    משרד ם  ח ר   עסק   ,   ח ם ה   ר     כ  

 
ירדן מארח ילדים עם מחלות כרוניות ומוגבלויות ומשפחותיהם למחזורי נופש מדהימים, כפר נהר ה .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

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

הכפר יפהפה, ארוחת הבוקר  -כשנוסעים לצפון, אפשר ומומלץ לעצור לסיור  - ס  ר ם  ק  צ   ✓
 טעימה מאד ומגוונת, ומובטח לכם שכל מי שמבקר שם לא ישכח את המקום!

המקום מציע מתקנים חדישים ובהם כל הנדרש לקיום כנסים: מגוון אולמות וכיתות  - כ ס ם ✓
 ה והגברה, למליאה ולחדרי ישיבות.עם אמצעי הקרנ

איש, וניתן לערוך בו כנסים,  300-בכפר יש אודיטוריום יפהפה ל -   ר ח  ח ר   עסק    ✓
 הופעות, ישיבות דירקטוריון וכו'.

אולם ספורט, מתקני פעילות אתגרית מתקדמים, מתחם רכיבה  -  מ  ג   ש  ח ר   עסק    ✓
 המון אפשרויות לימי גיבוש של חברה. -על סוסים, בריכה מקורה ואודיטוריום ועוד 

 משובח מציע ארוחות בוקר וצהריים והפסקות קפה. ק  טר  ג ✓
 דונם של נוף כפרי יפהפה, ליד מחלף גולני )מול קיבוץ לביא(. 260 ! ה  ף ✓

 
הכ ס   מ  ר ע ם הן ק דש  מ מ ן   פש ח  ם  כפר  הר ה רדן    ד ם המ מ דד ם עם מח    כ  ה

 גם     ש כם..  כ  פע     כז     רמ   ש ר    קה  הקש   .  כן, 
 

 organizations-and-http://jrv.org.il/companies      בקישור נוספים פרטים
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  ספרד UNWTOח  מה חג ג   ע  הק ד ה    הג          ר    כ   ס ש  
 

בארמון הממשל בוולנסיה שבספרד, חתמה  2017בטקס חגיגי שנערך בתחילת חודש נובמבר 
התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל על הקוד האתי הגלובלי לתיירות של ארגון התיירות 

 .UNWTOהעולמי של האומות המאוחדות 
 

חגיגי, אשר נערך בתחילת חודש נובמבר מנכ"לית ההתאחדות, חני סובול, ייצגה את ההתאחדות בטקס 
בארמון הממשל בוולנסיה שבספרד, בנוכחות ראשי ממשל של ממשלת ספרד והאומות  2017

המאוחדות וכן ראשי התאחדויות נסיעות ותיירות מכל העולם. הטקס פתח את הוועידה העולמית 
 הרביעית של התאחדויות סוכני הנסיעות.

 
, הוא מערכת עקרונות, UNWTOיוזמה של ארגון התיירות העולמי  -הקוד האתי הגלובלי לתיירות 

בתעשיית התיירות  –המנחים את בעלי העניין בפיתוח תיירות בממשלות, בממשל המקומי וכמובן 
 הבינלאומית. עקרונות אלה עוסקים בשלושה מעגלים:

 
ת המארחות, גורם : כלי למימוש אישי וקבוצתי, פעילות המועילה למדינות ולקהילומהות התיירות

 לפיתוח בר קיימא
 : להבנה הדדית ולכבוד בין עמים וחברות, לשיפור המורשת התרבותית של האנושותתרומת התיירות

: הזכות לתיירות וחופש התנועה לתיירים, מחויבות בעלי עניין בפיתוח תיירות וזכויות זכויות וחובות
 העובדים והיזמים בענף התיירות.

  
וחבריה כבר פועלים בהתאם לקוד האתי הגלובלי לתיירות, והחתימה בטקס החגיגי  כידוע, ההתאחדות

מכיר בהם כפועלים  UNTWOבאה להשלים את התהליך ולהימנות באופן רשמי עם גופי התיירות אשר 
 ליישום עקרונות הקוד האתי הגלובלי לתיירות בעבודתם. 

 
 .50ההתאחדות, עמ' של לאומית -פעילות בין - 6בפרק  :תמונות מן האירוע

 

 
 

 

  




