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 לכבוד 
 יואל רזבוזוב 
 שר התיירות 

 

 שלום רב, 

 

 לסיוע בהקמת תשתיות קולטות קהל באתרי הטבע והנופש במועצות האזוריותבקשה הנדון: 

 

 מהשטחים הפתוחים במדינה.   85%-המועצות האזוריות מחזיקות כ

על  כבר שנים רבות  פנאי ונופש. המועצות האזוריות שומרות    , שטחים אלו כוללים גם אתרי טבע

 . מדינת ישראללטובת תושבי הנכסים הלאומיים הללו, 

 ותר. ה, משימה זו הפכה מורכבת יבשנים האחרונות, עם העלייה בכמות התושבים במדינ 

 

 . מאז החלה הקורונהמורכבות זו קפצה מדרגה, 

(  וחופים  יינותמע  ,)נחלים  על השטחים הפתוחים, במיוחד באתרי הטבע בהם מקורות מים  עומסה

בשטחה    ,מועצה האזוריתהאינם תושבים  . מרבית המבקרים בשטחים אלו,  עלה באופן משמעותי

 .  מגיעים מכל רחבי הארץו נמצא אתר הטבע

מעומס   פוגש  אותםהמבקרים  לקלוט  שיוכלו   בתשתיות  פוגע  חסור  באיכות    ,הביקור  תבחוויי, 

 . ית רכבים בצידי דרכים(י חייהם של התושבים ולעיתים אף גורם לסיכון חיים )חנ

 במקביל עלו באופן חד עלויות התחזוקה והטיפול, וזאת ללא כל סיוע מהמדינה.  

  כספי הארנונה לממן מ  ות נאלצ  אילונמצאים אתרי    , המועצות האזוריות בשטחןששמעות היא  המ

 .  אתריםהטיפול והתחזוקה באת 

 

בשטחן נמצאים אתרים אלו, קורסות תחת העומס ומתקשות לתת את רמת  ש  המועצות האזוריות

 השירותים הנדרשת.  

אתרי טבע להם אפילו  . כך למשל ישנם  בנוסף, קיים גם חוסר משמעותי בתשתיות קולטות קהל

יכולות להתקין שירותים לציבור בגלל    ןאו אינ אין כביש גישה לצורך איסוף אשפה של מבקרים  

הביקור לצד    בחווייתבאופן משמעותי  וחוסר התשתיות פוגע  הגדול  . העומס  בתשתיות ביוב  מחסור

 . בערכי טבע פגיעה

 



 

 

 

 

 

 

 

מה   זמן  עוד  לחיות  צפויים  אנו  כי  ההערכות  בכמות  לאור  הצפוי  הגידול  ועם  הקורונה,  לצד 

  ן התושבים במדינת ישראל, שיפור חווית הביקור והגדלת כושר הנשיאה באתרי הטבע והנופש הינ

כמו כן, כאשר הקורונה תעזוב את חיינו, שיפור חווית הביקור באתרי הטבע  ת.  ו לאומי  ות משימ

 המגבלות בעתיד.   שצפויה להתחדש עם סיום   הנכנסת תיירות התוכל גם לשמש את 

 

  לסיכום:

העל  במסיעם  הטבעית  ל    פריה  )תחזית  ב  13התושבים  תושבים  חזרת   (2040-מיליון  ולקראת 

 אנו סבורים כי משרד התיירות הוא השותף המרכזי במשימות לאומיות אלו. התיירות הנכנסת  

   .הנושא בהרחבהלצורך הצגת בהקדם נשמח לקיים פגישה על כן  

 

 

 בברכה,

 

    

 ניב ויזל                                                                                          'ג'שי חג                     

 ראש המועצה האזורית מטה יהודה                    ראש המועצה האזורית מרחבים                             

 ש"א יו"ר ועדת תיירות, מו                                                    בישראל  אזוריהשלטון היו"ר מרכז ו

 

 

 

 העתקים:

 אזוריות המועצות  הראשי 

 בישראל  אזוריהשלטון האיציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז  

 בישראל אזוריהשלטון  המרכז  ,ארנון בירן, ראש תחום תיירות


