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מרבית עמותות התיירות האזוריות מחזיקות  
במידע רלוונטי. 

מומלץ לפנות אליהן בשאלה נקודתית בעת 
הצורך ולא להסתפק בגלישה באתריהן, 

משום שהמידע הרלוונטי "מסתתר" מאחורי 
האטרקציות הבולטות והמוכרות של כל אזור.

בעשור האחרון, החלו כמה גופים גדולים 
לעסוק במפגשים שונים. 

גופים אלה מסוגלים לתת הפניות ישירות 
אל ספקים ולמיזמים רלוונטיים, שקיים בהם 

האיזון העדין שהוזכר לעיל.

  אגף צעירים, היחידה לאקטיביזם חברתי    

     בסוכנות היהודית, תומך במגוון עצום של 
     פרויקטים, המסוגלים לייצר מפגש אנושי 
     שעונה על הצרכים שתוארו לעיל – איזון 

     בין אנושיות ואותנטיות ובין הגדרות 
     מסודרות של המוצר שמקבל התייר, ומחזיק 
     במאגר מסודר של מידע על-אודות האנשים 

    או הגופים הרלוונטיים. 

   הג'וינט, באמצעות קרן IVN, וכן קרן 

     "דואליס", תומכים בעסקים חברתיים שונים 
    בארץ )כל גוף בנפרד(. 

     חלק מהעסקים הללו רלוונטי לתחום   
    התיירות באמצעות מפגשים שונים. 

   ארגונים חברתיים גדולים המנהלים האבים 

מקורות מידע
     )Hubs( חברתיים, כגון בית העמותות 

     בתל-אביב, עמותת תור המדבר 
    בבאר שבע, ועוד. 

רשתות חברתיות הן כלי משמעותי ביותר 
במציאת הזדמנויות לתיירות מפגשים.

יש קבוצות שאינן קבוצות מקצועיות בתחום 
התיירות, אלא בתחומים אחרים, והן מהוות 

מקור מידע מרתק לאיתור מפגשים אנושיים.
בנוסף, אפשר להתייחס לרשתות 

כמנוע חיפוש. 
להלן כמה דוגמאות:

   קבוצת לינקדאין העוסקת 

 ."responsible tourism"-ב    

  קבוצת פייסבוק העוסקת באחריות  

     תאגידית היא מקור בלתי נדלה לאיתור 
     אנשים שמסוגלים להאיר באור מרתק 
    תופעות עסקיות-חברתיות ישראליות; 

     קבוצה העוסקת ברובוטיקה בעברית היא 
    מקור מצוין למפגש עם יזמים. 

  חיפוש המונח "מפגש + חרדים" בפייסבוק 

     מוביל אל אנשים מרתקים, שמסוגלים   
    לפתוח צוהר אמתי ועדכני )ולכן גם מרתק( 

     אל העולם החרדי בארץ. דוגמה נוספת 
     כזאת: החיפוש "דרוזים +מנהיגות" 

     מוביל אל כמה פרויקטים ואנשים מרתקים, 
    שמקיימים לעתים מפגשים אנושיים.
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