
 
 

 
 

 2018במאי  16                 
  לכבוד

 לוין ח"כ יריב
 התיירות שר

 
 

 2018 אזוריות מועצות שיווק נוהל ל"מנכ חוזר בדבר תודות :הנדון
 

 שלום רב,
 

 במרחב התיירות מנהלי, האזוריות המועצות ראשי, הארצית הכפרית התיירות ועדת חברי בשם
 אנשי ותמיכת תמיכתך על תודה לך לומר רוצים אנו, האזוריות המועצות במרכז והחברים הכפרי
 .הכפרי במרחב התיירות לקידום התיירות משרד

 
 הכפרית התיירות ועדת של הקמתה בדבר לעדכונך פגישתנו לאחר כי העובדה את מעריכים אנו

 של המקצועיים הצוותים עם שקיימנו העבודה ופגישות, האזוריות המועצות במרכז הארצית
 המשרד תמיכת המשך חשיבות הובנה אכן, הלוי אמיר מר, המשרד מנכ״ל ובראשם משרדך
 .בישראל הכפרית התיירות של החשוב במפעל

 
, אלו בימים משרדך מנכ״ל ע״י שהופץ כפי, המעודכן הכפרית התיירות בשיווק התמיכה נוהל

 במועצות התיירות ומחלקות עמותות של בפעולתם השעה צרכי בהבנת מדרגה קפיצת מהווה
 .הארץ ברחבי האזוריות

 בתחומה אשר מועצה כל כי תיווכחו האזוריות מהמועצות הפניות הגשת בעת כי בטוחים אנו
 את מדרגה יעלה אשר דבר, העבור הצעתם אשר בעידוד חלק תיקח, משמעותית תיירותית פעילות
 .הפנים תיירות קהלי בקרב בעיקר שלהם העצמיות השיווק יכולות

 
 לפתיחת משרדך צוותי מול המקצועית בעבודה הכפרי במרחב התיירות מנהלי ממשיכים במקביל

 .הכפרי במרחב והאטרקציות הלינה אתרי עבור נכנסת תיירות קהלי של חדשות אפשרויות
, במשרדך המקצוע אנשי ומול מולך הארצית הכפרית התיירות כוועדת לפניותינו הקשבת האוזן

 הענפה הכפרית התיירות גם תוצב ומשותפת רבה בעבודה אכן כי ואמונה אופטימיות משדרות
 .ישראל מדינת של התיירותיות וסגולותיה נפלאותיה יתר עם אחת בחזית

 
 שנעשתה המשמעותית העבודה את בהערכה ומציינים זו ונכונות פתיחות על מאוד לך מודים אנו
 .הלוי אמיר מר המשרד ל"מנכ בראשות משרדך, צוותי מול

 והצלחת הצלחתך הינה הצלחתנו כי והבנה פעולה תוףיש תוך פורה עבודה להמשך מקווים
  התיירות. משרד

   
 בתודה,                                                          

                                         
 כרמל סלע      עמיר ריטוב                                                                  
 הארצית הכפרית התיירות ועדת ר"וי   יו"ר מרכז המועצות האזוריות       

  ראש מ.א. חוף הכרמלו             ראש מ.א. לב השרון ו        
 
 

 העתקים:
 , אמיר הלויתמנכ"ל משרד התיירו

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, ישראל נדיבי
 ראשי המועצות האזוריות

 מירב אביב, מנהלת תחום תיירות במרכז המועצות האזוריות.
 .חברי ועדת תיירות ארצית


