אזרחי ישראל הערבי ותעשיית התיירות

נקודות לדיו של עמותת סיכוי ע שר התיירות  1באוגוסט 2006
אפילו בימי אלה בזמ המלחמה ,נית וצרי לבחו את כל הדרכי להכליל את הערבי בתכניות
הפיתוח לתיירות ,אשר בכוחה ה להעלות את המצב הכלכלי של הערבי בישראל ,וה לשלב
בכלכלה ברמה האזורית והארצית.
נתוני נבחרי לדיו :
מחצית מתושבי הגליל ה אזרחי ערבי
מעל  60%מהאזרחי הערבי חיי בגליל.
 24%מתושבי הנגב ה ערבי )בדווי (.
באזור וואדי עארה חיי כ –  100,000אזרחי ערבי .
תעסוקת ערבי בענ שירותי האירוח והאוכל:
על פי נתוני הלמ"ס ,נכו לשנת  ,2004כ  14,300ערבי היו מועסקי בענ שירותי האירוח
והאוכל .המועסקי הערבי בענ שירותי האירוח והאוכל מהווי  5.2%מהמועסקי הערבי
)לעומת  4.1%מכלל המועסקי היהודי בענ זה( .כמו כ  ,מהווי המועסקי הערבי 13.8%
מכלל המועסקי בענ בעוד ששיעור של המועסקי הערבי מכלל המועסקי במשק עמד
באותה תקופה על  11.4%בלבד.
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כוח המשימה הלאומי שמונה בפברואר  2005והגיש המלצות במארס  2006הציב מספר מטרות
לאומיות בכל הקשור לענ התיירות:
•

להפו את ענ התיירות לאחד ממנועי הצמיחה המובילי במשק

•

לייצר מקומות עבודה נוספי

•

להוות מנו לשיפור תדמיתה של ישראל בעול באמצעות התיירי המבקרי בה

תחומי הנכללי בענ התיירות ובה נית לשלב ישובי ערביי ובתחומיה נית ליזו
פרוייקטי :
•

אתרי היסטוריי וארכיאולוגיי

•

נופי

•

אזורי מסחר תיירותי אותנטי

•

אכסו תיירותי :צימרי  ,בתי הארחה ,מלונות

•

תשתית תיירותית ציבורית )טיילות מוזיאו מורשת וכד'(

•

אטרקציה תיירותית – שעשועי ובילוי

•

תיירות חקלאית

•

מער לשכות תיירות

מעמד וקטגוריה של ישובי
•

ערי תיירות

•

אזור פיתוח במסגרת החוק לעידוד השקעות הו

האוכלוסייה הערבית וענ התיירות – חסמי והזדמנויות
חסמי :
•

עסקי תיירות קטני מתקשי לעמוד בהשקעה הראשונית הנדרשת להקמת העסק

•

קשיי בהשתתפות של רשויות מקומיות ערביות במאצ'ינג בכל הקשור בהקמה ,פיתוח
ותחזוקה של אתרי תיירות

•

מיעוט ישובי ערבי הנכללי במסגרת חוק עידוד השקעות הו למטרות תיירות ותיירות
חקלאית

•

אי א מוזיאו אחד מוכר בשלושת הרמות – מקומי/אזורי/ארצי בישוב ערבי

הזדמנויות ופוטנציאל
•

תיירות מזרח תיכונית חוצה גבולות

•

תיירות נישה כגו  :תיירות מרפא ,צמחי תבלי

•

תיירות מדברית בנגב

•

ערי תיירות :נצרת ,עכו,יפו ,חיפה

•

תיירות חקלאית :מסיק ,וכו' במשות ע משרד החקלאות

•

תיירות כפרית צימרי

•

מסחר תיירותי

•

האוכלוסייה הערבית כצרכנית פוטנציאלית של תיירות על פי נתוני הלמ"ס בשנת  2003כ
 189אל מבוגרי מוסלמי  ,דרוזי ונוצרי )כולל נוצרי שאינ ערבי ( מעל גיל  20יצאו
לנופש או לטיול באר .

צרכי הכשרה מקצועית:
•

הכשרת יזמי

•

הכשרה מקצועית בתחומי שוני של התיירות :טבחות ,מלונאות ,מסחר תיירותי

•

הכשרה בתחו הניהול התיירותי

פיתוח והשקעה בתשתיות ואטרקציות:
•

הכללת הישובי הערביי במפת התיירות הישראלית במסגרת תמ"א  12שנמצאת בתהליכי
עידכו .

•

להגדיל את ההשקעה בתשתיות תיירותיות ציבוריות בכפרי תיירות וערי תיירות.

•

שיתו ישובי ערביי בסקרי השיווקיי .

•

שיתו ישובי ערביי במינו יוזמות אזוריות.

•

באשר למקומה של הרשות המקומית בכל הנוגע להשקעות משותפות ע המדינה :לבחו
צורות התאגדות אזוריות שיוכלו להתבסס על הכנסות עצמיות ,ויפחיתו את תלות
בתקציבי ממשלתיי או עירוניי  .אחת הדרכי היא הקמה של קר ייעודית למימו הקמה,
פיתוח ותחזוקה של תשתיות ציבוריות לתיירות.

•

לבדוק את האפשרות לביטחונות מדינה או קר למשקיעי זעירי מתחילי בתחו
התיירות.

•

ישובי ערביי כאזור פיתוח א' לצרכי תיירות במסגרת חוק עידוד השקעות הו .

•

שיתו ישובי ערביי בפיתוח אטרקציות תיירותיות אסטרטגיות שעשויות למנ פתוח
כלכלי אזורי ,לתרו להארכת מש שהיית של תיירי בישראל ולמשו תיירות פני .

•

חשיפת מדריכי טיולי לאתרי התיירות בישובי הערביי ה במסגרת השתלמויות שנתיות
וה במסגרת קורסי ההכשרה.

•

הגדרת אזור ואדי עארה כאזור מועד לפיתוח תיירות ,בשל חשיבותו לכלכלה המקומית

•

למנ שינוי תדמית לאוכלוסייה הערבית מתו הפוטנציאל הגלו בהתארגנות מקומית שמזה
שנתיי קורמת עור וגידי .

מה נעשה עד כה ב –  3השני האחרונות:
•

קורס יזמות בתיירות לבדואי בצפו ) 25משתתפי ( הקורס ביוזמת משרד התיירות
ובשיתו המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי ומרכז טיפוח היזמות "לב הגליל".

•

קורס יזמי למגזר הבדואי בנגב ובעקבותיו השתלבו קרוב למחצית המשתתפי ביוזמות
תיירותיות עסקיות בדרו והשאר נמצאי בשלב החונכות.

•

כוח המשימה הלאומי להגדלת מספר התיירי הנכנסי לישראל הגיש את מסקנותיו
בפברואר 2005

הכינה :מיכל בליקו  ,מחלקת מחקר של עמותת סיכוי
עריכה :שלו )שולי( דיכטר
חיפה ,ירושלי יולי 2006
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