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 לכבוד

 ח"כ יריב לוין  –שר התיירות 
 

 תיירות במרחב הכפריב פגיעה: הנדון
 מכובדי שלום רב,

 אוגוסט. -בעוד כשבועיים תגיע לסיומה עונת תיירות הקיץ בישראל, ששיאה בחודשי יולי
 ילדי ישראל ישובו אל מערכות החינוך וההורים יחזרו לעבודה לאחר חופשות הקיץ. 

 
קיץ מתמיכת בשנה ובעיקר ת"א, ירושלים, אילת וחיפה, נהנו במהלך ה –ערי התיירות של ישראל  

משרד התיירות, שיצא בקמפיין עתיר תקציב ברחבי העולם, במטרה לעודד תיירות נכנסת לערים 
 השנה ולעיתים מביקוש יתר.  ךנהנו מתפוסות גבוהות לאור םעריה –אלו. ואכן הקמפיין עבד 

 
משטח המדינה, ספג בשיא  80%מועצות אזוריות ומתפרס על פני  54מנגד, המרחב הכפרי, המונה 

 בתפוסות ובהכנסות לעומת אותה התקופה, בשנה שעברה.  30%-של עד כחדה הקיץ ירידה 
 המצב גרוע משמעותית. –סביב עוטף עזה  פגיעה קשה יותר.הכך  –וככל שהיעד צפוני יותר 

 
 , מתמקדת בעקבות הקמפיין של משרדך בערים הגדולות, ארצהמגיעה התיירות הנכנסת ה

המרחב  בעוד תיירות הפנים יוצאת לחו"ל, בשל הוזלת המחירים ומדיניות "השמיים הפתוחים".
ראשית, בשל היעדר הזמנות ישראלים, שהותירו את  –פעמיים  ענפגאינו שקוף והוא  הכפרי

ך נית נוכח מדיניות השיווק של משרדוש ,מאודת בתפוסות נמוכוהצימרים ואת אתרי הנופש 
 יעד נוסף ואטרקטיבי לתיירות הנכנסת.  , שהינומרחב הכפרי של ישראלשמתעלם מהבחו"ל, 

 
וריד את לצד הבעיה המהותית של היחלשות תיירות הפנים במדינה, המצב הביטחוני בעוטף עזה ה

" שהתגלתה בצפון הארץ, נעצה סיכה כואבת מגפת "העכברת. מנגד, לאפסבאזור מספרי התיירות 
 . וארוך טווח בנושא טיפול מעמיקדרוש אי לכך, נוספת בבלון התיירות, שהתפוצץ בשיא העונה. 

 
בהכנסות  קשה מסתמנת פגיעההתיירות של ישראל, הקיץ וסיום שני שליש מעונת עונת  בתום

 נושאים: בשניקש את סיוע משרדך אב . בשל כך,במרחב הכפרי ובמבקרים
המרחב העירוני תושבי  יוזמנובו  ,ת הסתיו והחורףוקידום קמפיין תיירות פנים בעונ .1

הוגשה על ידינו ללשכת  בנושא. הצעה במרחב הכפרי ליהנות מלינה בשילוב אטרקציות
 מנכ"ל.ה

המרחב לסל מוצרי התיירות של ישראל את וסיף לה - נכנסתקידום קמפיין תיירות  .2
מוצר תיירות אטרקטיבי המציע מרחבי טבע, נוף, מורשת, היסטוריה מרתקת,  :הכפרי

 קולינריה כפרית משובחת, אתרי תיירות חקלאית ומפגש בין אישי עם אנשים מרתקים. 
 תתמקד רקתפקוד את כל שטחי מדינת ישראל ולא  נכנסת ההולכת וגדלה,תיירות הה, כך

 ערים הגדולות. במרכז וב
 

, באזור חוף הכרמל והשרון, במטה במיפוי מוקדי התיירות ברמת הגולן, בגלילנשמח לקחת חלק 
 ובאזורים שלמים הנפקדים מהקמפיין הנוכחי. יהודה

  
 בברכה,

 
 עמיר ריטוב 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות
 וראש המועצה האזורית לב השרון

 העתקים:
 כרמל סלע, יו"ר ועדת התיירות, מרכז המועצות האזוריות

 י המועצות האזוריותראש
 מנהלי ורכזי התיירות במרחב הכפרי


