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 הרקע .1
המועצה האזורית באר טוביה מעוניינת להקים בתחומה מרכז תיירות ונופש שיוביל  .א

 לתנופת פיתוח של האזור, יישוביו ותושביו.
האיזור המוצע להקמת המרכז התיירותי הוא בניין משטרת הרוכבים/בית דראס,  .ב

 כמפורט בהמשך. והשטח שסביבה 
תשתית   R.F.Iיזמים עסקיים שיציעו בשיטת לאתר לצורך זה מעוניינת המועצה  .ג

 .B.O.Tהלנה ותיירות כאשר ההצעות האטרקטיביות יעברו בהמשך למכרז 
המועצה לא מתחייבת לקבל או לבצע שום הצעה שתוצע ושומרת לעצמה את  .ד

 הזכות לקדם את המיזם בדרך שתבחר. 
 ה.המועצה תעמיד לרשות היזמים את כל הפרטים והסיוע הנדרש למתן הצע .ה
 המועצה תסייע בכל האינפורמציה הדרושה.  .ו

 

 מטרת המסמך .2
בסיס לקבלת  ונתונים ומידע שישמש לדרך להציג בפני משקיעים ושותפים פוטנציאליים

תיירות ומורשת במ.א. באר טוביה, שבמרכזו החלטות בנושא הקמה והפעלה של מרכז 
 הבריטית, כמוצג בהמשך. מבנה המשטרה

 
 האתר מיקום .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 דונם בסטטוסים שונים. 011 -סביב האתר פרוסים כ   
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 בחיצוניותו המבנה .4
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 תיאור פנים המבנה .5
  מבואה בצורת "ח",  שימשה לפקיד הקבלה; מהמבואה ניתן היה להגיע לכל החדרים

 הסמוכים. 
 .החדרים בגדלים שונים, הפנימיים ברמה טובה, החיצוניים נותרו ללא קורת גג 
  מלבניים וקטנים ביחס לפנימיים, בעלי רצפת בטון וחלונות צרים החדרים החיצוניים

 וגבוהים.
  ,בסמוך למבואה ישנן מדרגות בטון המובילות לקומה השנייה, ובה חדר גדול נוסף

 בעל שני חלונות גדולים.
 .ממול המדרגות מונח דוד מים גדול עם צנרת שהובילה מים לקומות התחתונות  
 יאה אל הגג.במעלה המדרגות ישנו פתח יצ 
 בחלקה האחורי של תחנת המשטרה, מבנה חד קומתי ששימש ללינת רוכבי סוסים. 

המבנה מחולק לשמונה תאים על ידי חוצצים בגובה של כמטר וחצי. בכל תא שכזה, 
 ישנה שוקת מובנית מבטון, טבעת פלדה המחוברת לקיר וחלון. 

  המבנה.בקצהו השמאלי של המבנה, קיים חדר ששימש את השומר של 
 
 : על פי הנחיות הרשות לשימור אתרים חלה חובה לשמר את חיצוניות המבנה בלבד. הערה
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 מצב סטטוטורי -המבנה  .6
  ,בבעלות מנהל מקרקעי ישראל 
 010.0  ,דונם.  80.0הסובבים את המבנה. יעמדו לרשות המיזם דונם 
  111.000/011.500,נ.צ. מרכזי  2, חלקה  0000גוש , 
  .תחום השיפוט של המועצה האזורית באר טוביה, נפת אשקלון, מחוז הדרום 
  זמיניםהשטח והמבנים אינם בשימוש, והם. 

 
 רקע היסטורי -המבנה  .7

 על ידי ממשלת המנדט, כדי לתת מענה בטחוני ליישוב  0825-6 -המבנה הוקם ב
 הצעיר באר טוביה, כנגד פורעים ערבים,

  באר טוביה שהוקם בסמוך לכפר הערבי קסטינה ולכפר בית דראס, סבל רבות
 מהתקפות תושבי הכפרים הסמוכים, זאת למרות קשרי הסחר בינהם. 

  המשטרה שימשה שני שוטרים בריטים ושני ערבים. לפעמים התאכסנה בו יחידת
 רוכבים. 

 0837ץ שלהם במחצית מר ותעם תחילת עזיבת הבריטים את הבסיסים והמשטר ,
 השתלטו עליהם כוחות גבעתי בדרום. 

 מבצרים מבטון שחלשו על סביבתם. ןעקב היות ףהיוו יעד מועד ותהמשטר 
  המשטרה הראשונה שנתפסה בדרום הייתה משטרת הבאטאני. היא נתפסה על ידי

 אנשי באר טוביה עצמם. 
 והמנחת הסמוך לו. הקצין הערבי שנשאר ופקודיו עזבו  לאחר פינוי מחנה בית דראס

 ללא התנגדות לאחר שבחורי באר טוביה איימו עליהם.
 נחת בסמוך למבנה המשטרה  לאחר מלחמת העצמאות וטרם הכרזת העצמאות

מטוס שנשא נשק מצ'כוסלובקיה. הנשק היה חיוני לביצועו של מבצע נחשון 
 כונה "מבצע חסידה".  לפריצת הדרך לירושלים הנצורה. המבצע
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 באר טוביה המועצה האזורית .8
 יואב, המועצה האזורית באר טוביה שוכנת בדרום מישור החוף , וגובלת במועצות הבאות:

שפיר ולב המועצה  בני עייש, גדרה, גן יבנה, גדרות, העיר אשדוד, חוף אשקלון, נחל שורק,
 .קריית מלאכי

 12,111תחומה . בדונם 031,111שטח שיפוטה ו ,0841המועצה האזורית הוקמה בשנת 
רבעה א באזור פועלים ., וכן בסיס חצורישובים, רובם מושבי עובדים 11-בהמתגוררים  נפש

חלקה נמצא, המועצה  וםחתמתחמי תעשייה גדולים, בי"ס חקלאי כנות ומכללת אחווה. ב
 המרכזי של שמורת חולות ניצנים הגובל בים.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  סטטוטוריצב מ -המועצה  .9

 אין תוכניות מוגדרות לפיתוח תיירות כפרית , להוציא מושב ערוגות. 
 ישובי המועצה נמצאים בתהליך של אישור פלח. 
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 אתרים באזור: .10

חשיבותו של פארק החולות בכך  דונם. 03,171-שטח הפארק כ -החולות-פארק ניצנים
לשטחי הדיונות הגדולים שכיסו פעם את כל רצועת שאזור זה הוא שריד לא מופר אחרון 

מקלטם האחרון של צמחים ובעלי חיים  אזור זה הוא בבחינת עולם הולך ונעלם, החוף.
פארק החולות כולל את הדיונה  אנדמיים לחולות ומקום אחרון בו ניתן לשקוע בים החולות.

שטחי  של מטר בשנה , שהנה חולית בצורת סהרון חי הממשיכה לנוע ולנדוד בקצב-הגדולה
 חורשות שקמים, מחצבות ובהן בריכות מי תהום, שרידי בוסתנים, חופים, חולות נודדים,

 םברוב בפארק החולות מבקרים רבבות מטיילים בשנה, סבך שיטה מלבינה ואתרי פריחה.
  משפחות ובני נוער.

 
בין השאר נחשפו  שכבות היסטוריות, 12ממוקמת בדרום העיר,בעיר נתגלו  :אשדוד העתיקה

 שערים  שבנה בה יהושע וממצאים רבים מהתקופה הפלשתית.
 

מצויים אתרים מההיסטוריה  הקרובה והרחוקה של מדינת  בסמוך לפרדסים, :פארק עד הלום
בידי התורכים שהקימו אותו על שלוש אומנות  08-גשר עד הלום, שנבנה במאה ה-ישראל וביניהם

,נבלם כאן צבא  0837במאי  18-הבריטים בתקופת מאורעות תרצ"ו.בהמצדית שימשה את .  אדירות
באתר קיר הנצחה לנופלים ואובליסק מיצרי  שניסה לפרוץ למבואות תל אביב. הפלישה המצרי,

מצויד לטיולי משפחה  סמל לאבדות המצרים. המקום יפהפה , עליו חרוטים שמות של חיילים,
 יש המאפשרת עריכת טיולי אופנים או רגלי לאורכה. כאן ראשיתה של שמורת נחל לכ ופיקניקים.

 הקמת טיילת שלאורכה יהיו אטרקציות ובתי קפה. בתכנון:
 

. מושב באר טוביה השתתף בקליטת ילדי ניצנים במבצע בה נערכו קרבות קשים בתש"ח : 69גבעה 
 "תינוק" )הראשון שהוקם באזור(. 

 
רצועת החול  אינה  חוף הים כולל חופי רחצה מוסדרים מהיפים בארץ. איזור איזור חוף הים :

פנינת  מצוקית כבשאר חופי הדרום וגם רחבה מאוד בנוסף הוקמו מבני מרכז שרותי חוף גדולים.
 יכטות וכלי שייט. 441-לכ ןבה מעג החן לאורך החוף הינה "המרינה הכחולה",

המרינה  אגם נוי ובתי מגורים יוקרתיים. לנופש, בתי מלון 6-מסעדות ו הקמת בתי קפה, בתכנון:
 תהווה גם מרכז לענפי ספורט המים והצלילה.

מצודת אשדוד ים שהוקמה במאה -מדרום למרינה האתר הארכ' האטרקטיבי ביותר בעיר אשדוד
מגדלי פינה ושני שערים  3המצודה מלבנית ולה  הרביעית כעיר נמל של אשדוד היבשתית.

 שוחזרו לאחרונה שורות חדרים ונחשפו בה תנורי בישול ואפיה.במצודה  מעוגלים.
 בעיר אשדוד שפע של מרכזים מסחריים גדולים ומודרנים המתאימים כתשתיות ביקור לתיירות.
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 מרינה גדולה, בתי מלון חדישים, 1בעיר  הנה המוקד התיירותי המשמעותי באזור. העיר אשקלון
דקות  04-אתרי התיירות באשקלון מהאתר הינו פחות ממרחק  אטרקציות אחרות. פארק אשקלון,

 נסיעה.
 

צאפי -בקרבת כפר מנחם המזוהה כגת פלשתים. במקום בו שכן הכפר הערבי תל אתל צפית: 
נערכו באזור התל קידוחים  0843פאר במלחמת העצמאות. בשנת -שנכבש במסגרת מבצע אנ

  . לחיפושי נפט והוקם במקום מחנה עבודה לפועלים ולציוד
 

 דקות נסיעה 04אתרים נוספים בטווח 
 פסל מרדכי  בית הדבש והדבורה, אתר ההנצחה והמוזיאון לשואה ולתקומה,-קיבוץ יד מרדכי

 מרכז שרותי דרך. אנילביץ',
 מרכז אירועים פתוח  שיט באגמי מי התהום, פארק מוטורי, חוף יפה מוסדר,-חוף ניצנים

 גדול בקיץ.
 אשקלון.-על כביש קרית גת חטיבת גבעתי,בית  מוזיאון, -מצודת יואב 
 אשקלון ,בו מבקרים כרבע מיליון איש בשנה.-מרכז חמי מרפא בכביש קריית גת-חמי יואב 
 נופש לאוכלסיה חרדית. מרכז  מרכז מבקרים לזית ולשמן זית,-בני דרום 
 מוזיאון הבלו"יים בגדרה 
 בית חלומותי, אולמות אירועים -גבעת ברנר 
  בגן  בו שרידים של העיר הרומית והמקראית וכן חוף רחצה ואזורי פיקניק.-אשקלוןגן לאומי

 כניסות רשומות בשנה. 51,111-לאומי אשקלון כ
 ,אחד המפעלים המשוכללים והיפים בעולם -מבשלת קארלסברג באשקלון מרכז מבקרים

העזר  במהלך ביקור במפעל ניתן לראות מערכות נמצא באזור התעשייה הדרומי באשקלון.
במרכז המבקרים ניתן לראות תצוגה היסטורית של הבירה  וקווי המילוי המשוכללים מסוגם.

 בא"י ועשרות כלים עתיקים שנמצאו בחפירות.
 בסמוך לקריית גת נמצא אחד מגדולי התילים בא"י שנחפר חלקו.ניתן לעלות על -תל לכיש

 וזיאון בלונדון.התל דרך שערי החומה שמופיעות במגילות המצור של סנחריב במ
 אחד הגנים הלאומיים המרשימים והגדולים בארץ כולל מערות פעמון,-בית גוברין 

 תל מארשה העתיק, מערות קבורה פניקיות משוחזרות, ענקיים, קולומבריומים 
 אמפיתיאטרון.

  חדרים המאפשרים לינת זוג  137במלון המפואר  -גני דן אשקלוןמלון -אתרי לינה מובילים
ספא ומכוני  מגרשי ספורט, ים בחדר.במלון חדרי אוכל ,בתי קפה,בריכה מחוממת,ושני ילד

בן  עגלגל,–מלון בעל עיצוב ארכיטקטוני ייחודי – אין אשקלון יהולידימלון  יופי וכושר.
 במלון מתקני ספורט וספא. חדרים מרווחים ומהודרים. 104
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 חדרי אירוח באזור: .11
 
 חדרים 15 -שדה יואב 

  חדרי סוויטות 21 –חמי יואב 

 חדרים )דתי( 68-יד בנימין 

 חדרים )דתי( 41-עין צורים 

 חדרים נוספים באשדוד 

 חדרים נוספים באשקלון 

 

 )רשימה חלקית( אטרקציות חקלאיות בתחומי המועצה .12
 

 מיקום האתר שם
 חולות משק שור וולף
 ערוגות משק ויינברגר

 בנים ניר הארטישוק מרכז
 בנים ניר הבשן דבש

 באר טוביה  מחלבת עיזים ומרכז מבקרים
 ערוגות מיטל משתלת

 כפר ורבורג חוות ההיביסקוס
 תימורים יקב סודות
 באר טוביה חוות אמיר

 באר טוביה קטיף נוריות
 בית עזרא, באר טוביה חוות סוסים

 אמונים 61יקב 
 ביצרון חוות הבופאלו

 נווה מבטח יקב חיטין
 ניר בנים בילוי משפחתי –רפת איתי 

 זרחיה יקב מרשיה
 מרכז שפירא שלולית החורף

 אחיםכפר  בזית יוגשמן 
 

  



Beer Tuvia Regional Council 

 

 מועצה אזורית באר טוביה

                                                        

12 

 

 סקר תיירות מסקנות . 13
 חקלאי מובהק.-האזור מהווה למעשה "חומת מגן" של האזור האורבאני והינו בעל צביון תיירותי 

 
  .בשלב זה , הקף התיירות הכפרית בישובים נמוך למקובל בארץ 

 
 קיימת נכונות ורצון לפיתוח תיירותי בתחומם בתנאי של שמירה על  בקרב אגודות כל הישובים

 צביון כפרי של הישובים.
 

  )הבעיה המרכזית בפיתוח הנה תמריצים שליליים של עלויות הקרקע )מנהל מקרקעי ישראל
בעיה נוספת הנה  ומדיניות משרד הפנים לגבי הקצאת קרקע למטרות לא חקלאיות באזור.

 ם.היטלי ההשבחה הגבוהי
 

  האזור מהווה "גוש אדיר" של שדות, מטעים וקריית רפתות , וכן בתי אריזה ופרויקטים איכותיים
 עם סיפורים, אחרים. כמו כן מדובר בסיפור של קהילות יהודיות שנקבצו מארבע כנפות תבל ,

היסטוריה, ורקע אתנוגראפי מרתק.  ע"י שזירה מתאימה , ניתן יהיה לפתח "חבילות" במרחב 
 התיירותי.  

 
  בבאר טוביה ארבעה אזורי תעשייה , שבהם אותרו מיזמים שונים, שע"י התאמה של חלקם

 לקליטת תיירות , ניתן   לפתח מרכזי מבקרים וכן לשבצם ,כחלק ממערך סיור באזורים עצמם.
 

 בכנות :בי"ס חקלאי ומרכז רכיבה בעל שם עולמי, מכללה -ר טוביה שלוש קריות לימודיותבבא
אוניברסיטאית אחווה בה ניתן לערוך כנסים בינלאומיים באווירה כפרית, בי"ס אזורי באר טוביה 

 ניתן לעשות הפנינגים ואירועים עונתיים. שבו ובמתחם הסמוך יער עזריקם ,
 

 חיבוריות טובה לאזור הים מחד ולאזור הרי -טת טיולי וסיורי אתגרבאזור תשתית מצוינת לקלי
 לאורך אפיקי הנחלים ניתן לפתח מסלולי אופניים , רכיבה על סוסים, הליכה. יהודה מאידך.

ברכות שחיה, -תן להסבה למטרות תיירותיותיתשתית טובה שנקיימת כבר צוין שבבאר טוביה 
 מורי דרך.  חוות רכיבה, מפעילי תיירות אופניים, 

 
  באר טוביה ששוכנת בעורף ערי החוף אשקלון , אשדוד וכן ערי דרום השפלה, יכולה להוות

 נקודה מצוינת ליציאה לטיולים ולשזירת חבילות תיירותיות.
 

 דומה לן  'ישראלים ועוד מס 211,111במרחב ת"א מרכז ודרום לנו -תיירות פנים מבקרת
דקות נסיעה ,  21ור באר טוביה , במרחק של ז, עבור א בקמצוץ של תיירי פנים די בירושלים.

 ת אתרי ביקור, משתלות, דרכי מורשת, מסעדות.  א בסופי שבוע, למלא
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 סביר , שבמגמות ,היום בתנאי של המצאות יחידות אירוח ומלוניות, שבודדים  -תיירות פנים לנה
באזור.מבאר טוביה לדוגמא , יוכלו וקבוצות , יעדיפו בחלקן, להשתכן , במושבים ובקיבוצים 

 לבקר באזור יהודה, תל אביב ואתרים נוספים באזור.
 

 חלק 1116תיירים בשנת  461,111באזור תל אביב למעט הרצלייה, לנו לפחות -תיירות נכנסת.
 מתיירות זו באה למטרות עסקים, חלקה לביקורי קרובים וחלק משמעותי היוו הצליינים. 

תיירות נוצרית פרוטסטנטית המעוניינת לראות תקומת ל להוות מוקד ללינת אר טוביה יכואזור ב
 ישראל בצד אתרים עתיקים. קרבתו של  האזור, למרכז ולירושלים, מוסיפה לאטרקטיביות שלו.

 
 דרכי שדות-הכשרת מסלולי אופני   שטח לאורך הצירים המרכזיים 

 
 יצירת מסלולים חקלאיים ואקולוגיים למשפחות 

 
  עזריקם, שיהיה מבוסס על שימור מבנים הסטורים -מכלול תיירותי באזור באר טוביהפיתוח 

 ויציאה לטבע
 

 כנת תוכנית שילוט תיירותיתה 
 

 :תיירותיות ומסחריות תיירותיות-עידוד יזמויות כלכליות
 ידום תוכניות פל"חק 

 
 הורדת שומת מנהל והיטלי השבחה למיזמים תיירותיים 

 
  חקלאיים והגדרתם-הליכים, של ועדות תכנון למיזמים תיירותייםשינוי יחס ופישוט 

 
 עידוד הקמת יחידות אירוח , בין השאר ע"י החלת מענקים 

 
 מלוניות.–דוגמא מומלצת -הקמת מיזמים מלונאיים קטנים , בשולי הישובים 

 
 (הקמת מיזמים אקולוגיים, סביב  חולות ניצנים , ויובלי נחל לכיש )ג'וברין,האלה,ברקאי 

 
 רותים גם יעידוד מיזמים מתאימים באזורי התעשייה והפיכתם למרכזים קולטי קהל ונותני ש

 רים ולעוברי אורחקלמב
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 משתתפים: 
 ראש המועצה,  –קובי אביבי  :מועצה אזורית באר טוביה

 רכזת ועדת תיירות,  –מהנדס, נופר משה  –חגי קול
 חבר מליאה ויו"ר ועדת תיירות,  – אלכס גולדפרב
 . מזכירת ראש המועצה –סמדר גולדפדר 

 מהנדס,  –מנכ"ל, אהרון לויתן  -עמרי שלמון :המועצה לשימור אתרים
 צוות תכנון; , מנהלת מחוז דרום –מריה מצרפי 

 
 16.11.2021קידום תכנון ושימור של האתר, מיום  -הנדון: משטרת בית דראס 

למועצה האזורית באר טוביה נערך סקר היסטורי של אתרי המורשת. המוא"ז מעוניינת לקדם את שימור מבנה 
בית דראס. רוצים להקים מוזיאון, מקום לאירועים וכנסים, ארכיון, אתר חינוכי ממנו ניתן  –המשטרה הבריטי 

 לצאת לטיולים בסביבה.

ע"י האדר' אורי עמיר. שטח בבעלות רמ"י, יעוד קרקע בעבר הוכנה פרוגרמה לפיתוח האתר כאתר תיירותי 
 חקלאי שבסמוך לו יעוד קרקע ציבורי.

 בסמוך לאתר נמצא יער עזריקם ומאגר מים המקודמים כיום יחד עם קק"ל. 

האתר דומה מאוד למשטרת נהלל שעברה כבר שימור ונמצאת בשימוש של משטרה ומועצה לשימור 
 לדות המקום והסביבה. ומשמשת גם כמוזאון המספר על תו

עמרי המליץ להקים צוות פעולה מצומצם שידאג לקדם את התכנון הסטטוטורי ואת התכניות לשימור האתר. 
בשלב הראשון עד לאישור התב"ע יקודם שימור המעטפת של המבנה. בשלב השני יקודם תכנון עם כלל 

 בעו בפרוגרמה.היועצים המקצועיים לאחר אישור התב"ע ובהתאם לשימושים כפי שיק

על מנת לקדם את התכנון לשימור המבנה נדרש להכריז עליו כאתר לשימור. לצורך כך ובהתאם לתוספת 
הרביעית לחוק התכנון והבניה, תוקם ועדת שימור בהובלת קובי, עם אלכס וחבר מליאה נוסף, חגי כמהנדס 

וחגי יכינו סדר יום ומריה תביא לכל חבר ומריה כיועצת שימור, ונציג ציבור נוסף. לקראת דיון הוועדה מריה 
 פולדר עם מידע נוסף בנוגע לשימור.

 סוכם,

 מריה תארגן יחד עם מנהלת הלשכה את הביקור באתר בנהלל. .0
 המועצה לשימור תסיע בהכנה של תיק תיעוד, סקר הנדסי ותכנון הנדסי לביצוע. .1
 ט לפגישה מדי רבעון.מריה תקבע פגישה עם חגי לקידום הקמת ועדת שימור. וקביעת גאנ .2
 חגי יקדם הזמנת מדידה לאתר. מריה תעביר לו הנחיות לעריכת מדידה למבנה לשימור. .3
המוא"ז תקדם באמצעות מהנדס המועצה הכנה של פרוגרמה לאתר, ע"ב המדידה והשימושים  .4

 דוגמאות.  1המבוקשים שיופיעו גם בתב"ע. מריה תעביר 
 ל מנת לאפשר שימושים ציבוריים באתר.המוא"ז תקדם שינוי תב"ע ליעוד קרקע ע .5
 יוקם צוות פעולה מצומצם להובלת התכנון: חגי, המתכננים ומריה. .6
 יוקם צוות ניהול פרויקט: מריה, אלכס ונופר. .7

 מבנה מסוכן.מכיוון שהמבנה לא יציב, יש לגדרו מידית ולשים שלט  .8

 

       

 מריה מצרפי: שמהר

 מנהלת מחוז דרום, 

 מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
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שלום לכבוד מר / גב'   08.5.11                                                                              וברכה  
 

 הנדון: מכתב הבהרה RFI, להקמת אתר הלנה בשטח (גלאמפינג), בשטח מ.א. באר טוביה
 ג"נ/א"נ,

 
להקמת  – RFI,מר קובי אביבי, ראש מ.א. באר טוביה הנושא כותרת  בהמשך לפנייתו של 

 אתר הלנה בשטח בסגנון "גלאמפינג" בשטח מ.א. באר טוביה
 ברצוננו למסור הבהרות חשובות נוספות: 

 - תאריך ן בשטח בסגנון "פינג. 05:11בשעה  0/00/11הגשה נדחה למועד לתאריך אחרון 
. זאת מעצם העובדה שהמועצה תיתתיירו  - עלינו לציין שהמועצה נמצאת בתנופת פיתוח 

 האזורית באר טוביה רואה בתחום התיירות הכפרית ענף שמוסיף ומכפיל כח לחקלאות
 ולתושבים. רק לאחרונה הוחלט על הקמת מיזם תיירות מוטורית בשטח המועצה בתחום

 ה"מוטוקרוס". כיום יש מסלול אחד מוכר מסוג זה במכון וינגייט. לטובת עניין זה גייסנו את
 עמותת הספורט המוטורי בישראל לטפל בקידום העניין במסגרת הקול קורא שפורסם ע"י

 משרד המדע והספורט שהיקפו כ-9 מיליון ₪.
 

 בנוסף התבשרנו על הקמת יקב בוטיק חדש במושב ביצרון שיתווסף לשורה של יקבים
 פעילים במועצה. בעניין זה צרפנו צילומים מהיקב:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בהמשך לכך, חשוב להדגיש שהשקעה במתחם ההלנה תשתלם מאוד לאיזור מרכזי בארץ

 הקרוב לגוש דן, ירושלים ובאר שבע
 בכבוד רב מחזיק תיק התיירות במ.א. באר טוביה

 אלכס גולדפרב
 פלא.: 0505212919

beertuviatourism@gmail.com :מייל 
 

mailto:beertuviatourism@gmail.com
mailto:beertuviatourism@gmail.com
mailto:beertuviatourism@gmail.com

