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י"א בחשון תשפ"ב
לכבוד:
ח״כ אלכס קושניר ,יו״ר ועדת כספים
חברי ועדת הכספים

הנדון :הבטחות לוועדה ושל הוועדה לסייע לתיירות הנכנסת אינן מתקיימות
אדוני יו״ר הוועדה,
אני פונה אליך בבקשה כי תעמוד על כך שדברים שהוועדה אשר בראשותך דרשה מהאוצר ,אכן יתקיימו עפ״י הסיכומים
וההבטחות שנמסרו לך ולחברי הוועדה ואף מופיעים בפרוטוקולים.
מאז חודש מרץ  2020ועד היום ,מנועים מארגני התיירות הנכנסת לישראל לפתוח את עסקיהם בהוראת המדינה .עד
לחודש יולי  ,2021קיבלו המארגנים תמיכה במסגרת חוק הקורונה.
קיימת תמימות דעים והסכמה ללא יוצא מהכלל ,בין כל הגורמים האפשריים ,כי יש לתמוך במארגני התיירות הנכנסת
לישראל.
כל הגורמים ,החל מראש הממשלה ,שר האוצר ,משרד היועץ המשפטי לממשלה ,אגף תקציבים באוצר ,ועדת הכלכלה
ולבסוף גם ועדת הכספים ,תמימי דעים ונחרצים בכוונה שתמיכה כאמור תינתן .לא מיותר להזכיר שהנושא אף מופיע
בהסכם הקואליציוני להקמת הממשלה.
בישיבת ועדת הכספים בראשותך שהתקיימה ביום  6ליולי  ,2021דרשת לקבל את התייחסות אגף התקציבים .נציג
אג״ת בדיון מסר לך כי הנושא הוסכם ונסגר עם מארגני התיירות הנכנסת.
להלן הציטוט כפי שמופיע בפרוטוקול הרשמי של הוועדה:
"באמת לאור העובדה שתנועת התיירים לא חזרה באופן מוחלט ,הוחלט על ידי שר האוצר ,ופה צריך גם לציין
את מעורבות הוועדה ויו"ר הוועדה ,על גיבוש מתווה ייחודי לענף התיירות"...
" לגבי מארגני תיירות נכנסת פה חשוב לי להגיד ,יושב איתי פה לצידי יוסי פתאל .היה לנו שיח מאוד ארוך,
הוא יכול להגיד גם מאוד מייגע ,עד אתמול בשעות הקטנות של הלילה ועד ממש לפני ,היום בבוקר ,גם יו"ר
הוועדה היה מאוד מעורב בלנסות ולהצליח לסגור את האירוע הזה ,הצלחנו בסופו של דבר להגיע לסיכום
עקרוני על המסגרות ,סדר גודל של  40-45מיליוני שקלים ,עוד צריך באמת לטייב את המספרים ,זה סיוע
שיתבסס בעצם גם על קרן השיווק ,גם על קרן שימור העובדים הקיימת ואנחנו כנראה נכניס עוד איזה שהוא
מנגנון נוסף ,עוד איזו שהיא דרך טיפה להרחיב את הכלים הללו ,אני אומר שוב ,זה סיכום עקרוני על המסגרות.
מפה נשאר לנו עוד קצת לסגור את הפרטים אבל ברמת העקרון הייתי אומר  95%מהעבודה מאחורינו וגם
האירוע הזה אני שמח להגיד שהוא נפתר כי באמת זה סקטור שבאמת"....

כאמור ,גם שר האוצר וגורמים נוספים הצהירו מפורשות בנושא.
לנוחיותך מצורף מסמך עם לקט ציטוטים דומים.
אדוני יו״ר ועדת כספים,
עד היום טרם נמצאה הדרך להעביר את הסכומים שהובטחו במסגרת הדיון בוועדה אשר בראשותך.
מבוך בירוקרטי בלתי אפשרי מותיר אותנו מול שוקת שבורה.
כולם מסכימים ואף אחד לא מצליח לבצע.
אנו מבקשים את התערבות הוועדה אשר בראשותך ,טרם נתדרדר אל תהום ממנה לא נוכל לשוב.
מאז חודש מרץ  2020אין למארגני התיירות הנכנסת לישראל הכנסות כלל.
חשיבותה של התיירות הנכנסת לפריפריה היא עצומה .כ 15%-ממקומות העבודה בפריפריה תלויים בתיירות
הנכנסת .ערים כמו :טבריה ,נצרת ,עכו ,צפת ,וגם ירושלים ,חייבות תיירים מסיירים בכדי לשקם את כלכלתן.
בנוסף ,התיירות הנכנסת מהווה את ענף היצוא השישי בגודלו במשק (בדומה לענף התעשייה הבטחונית).
ללא התערבותך אנחנו נקרוס ,והמחיר הכלכלי שיידרש אינו עומד בשום פרופורציה לתקציבים המובטחים
הנדרשים כדי להבטיח את המשך קיומנו.
בכבוד רב,
יוסי פתאל,
מנכ"ל
העתק :חברי ועדת הכספים

ציטוטים ח"כ ושרים לתמיכה בתיירות הנכנסת:
 .1ח"כ מיכאל ביטון ,יו"ר ועדת הכלכלה ,בדיון מיום " -5.9.21אני רוצה שתהיה התייחסות גם בדיון
זה וגם בשיח ישיר עם מארגני התיירות הנכנסת .זהו מספר של חברות מצומצם שיש לו פגיעה
ייחודית וכמו שעשינו עם גופים אחרים-אני אבקש איש קשר גם במשרד האוצר וגם במשרד
התיירות שלוקח על עצמו לשבת איתם באופן ספציפי".
לינק לדיוןhttps://www.youtube.com/watch?v=ypILopIwlNA&t=2s-
 .2המשנה ליועמ"ש ,רז נזרי בדיון ועדת חוק חוקה ומשפט מיום " :18.8.21הרי אם נסגור עסקים
של אנשים ומטה לחמם של מאות אלפי אנשים ייפגע – בוודאי שיש כאן פגיעה בזכויות לא פחות
חשובות".
לינק לפרוטוקול הדיון/ https://israeltravel.co.il/wp-content/uploads/2021/09-פרוטוקול-
docx.18.8

 .3ח"כ אפרת רייטן מרום ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,בדיון מיום  " -2.8.21אנחנו כאן
לרשותך .אתה יכול לפנות אלינו ולעדכן במידה שיש שינויים כאלה או אחרים בדיונים מול משרד
האוצר וכדאי שאנחנו ניכנס לתמונה".
לינק לדיוןhttps://www.youtube.com/watch?v=GwOqkZkOTjE&t=2s-
 .4שר האוצר ,אביגדור ליברמן בתגובה לאישור תכנית הסיוע לענף התיירות ע"ס  60מיליון ₪
(" :)25.7.21לאחר שהתחייבתי כי יינתן מענה לתעשיית התיירות ,הצלחנו לייצר הסכמות
משמעותיות שייתנו מענה הן לענף המלונאות והן לענף התיירות הנכנסת.
אנחנו כאן כדי לטפל במצוקות ,ואנו עושים זאת באופן דיפרנציאלי שמיטיב עם אותה אוכלוסייה
שנדרשת לסיוע .המצב בו מצוי המשק כיום דורש מאיתנו התנהלות אחראית וכך אנו פועלים".
לינק לכתבהhttps://finance.walla.co.il/item/3450195 -
 .5הראל שליסל רכז תיירות ,תעשייה ומסחר באגף תקציבים של משרד האוצר ,בדיון ועדת
הכספים -6.7.21

"באמת לאור העובדה שתנועת התיירים לא חזרה באופן מוחלט ,הוחלט על ידי שר האוצר ,ופה
צריך גם לציין את מעורבות הוועדה ויו"ר הוועדה ,על גיבוש מתווה ייחודי לענף התיירות"...
"לגבי מארגני תיירות נכנסת פה חשוב לי להגיד ,יושב איתי פה לצידי יוסי פתאל .היה לנו שיח מאוד
ארוך ,הוא יכול להגיד גם מאוד מייגע ,עד אתמול בשעות הקטנות של הלילה ועד ממש לפני ,היום
בבוקר ,גם יו"ר הוועדה היה מאוד מעורב בלנסות ולהצליח לסגור את האירוע הזה ,הצלחנו בסופו
של דבר להגיע לסיכום עקרוני על המסגרות ,סדר גודל של  40-45מיליוני שקלים ,עוד צריך באמת
לטייב את המספרים ,זה סיוע שיתבסס בעצם גם על קרן השיווק ,גם על קרן שימור העובדים
הקיימת ואנחנו כנראה נכניס עוד איזה שהוא מנגנון נוסף ,עוד איזו שהיא דרך טיפה להרחיב את
הכלים הללו ,אני אומר שוב ,זה סיכום עקרוני על המסגרות .מפה נשאר לנו עוד קצת לסגור את
הפרטים אבל ברמת העקרון הייתי אומר  95%מהעבודה מאחורינו וגם האירוע הזה אני שמח
להגיד שהוא נפתר כי באמת זה סקטור שבאמת"....
לינק לפרוטוקול הדיון-
/https://israeltravel.co.il/wp-content/uploads/2021/09ועדת-הכספים-יוליdocx.2021-
לינק לדיוןhttps://www.facebook.com/travel2israel/videos/563328127995498-
 .6אסף וסרצוג ,סגן ראש אגף תקציבים של משרד האוצר ,בדיון ועדת הכספים מיום -29.6.21
"לגבי מה שיוסי אמר יש שם סוגיות משפטיות לגבי שימוש בקרן ,אנחנו נפתור אותן אני מניח".
לינק לדיוןhttps://www.youtube.com/watch?v=R-4vaJH7KZ0&t=3s -
 .7סעיף בהסכם הקואליציוני שכולל סיוע לענף התיירות-
בהסכם להקמת ממשלת השינוי נכלל סיוע גם לענפי המלונאות והתיירות" .הסיוע יכלול בין השאר
הקלות בארנונה גם בחודשים יולי-דצמבר ."2021
לינק לכתבהhttps://passportnews.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2--
%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%a3%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa_%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/?_atscid=7_138189
=216635376_1887917_0_Txzww3f3a3sdcca2aua&utm_source=newsletter&utm_medium
mail&utm_campaign=%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%94%D7%A1
%D7%9B%D7%9D&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%d7%

9e%d7%91%d7%96%d7%a7%201.%20%d7%9e%d7%90%d7%99%20%d7%91%d7%a0%d7
%aa%d7%91%22%d7%92
 .8ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים בדיון הועדה מיום " -31.5.21אנחנו אתכם ,אנחנו חושבים
שזו טענה צודקת .אגב ,גם נועם דן ממשרד האוצר לא מתווכחת על זה ,וכולם .אני מבקש בשבוע
הבא תשובה שאנשים ידעו איפה הם עומדים.
לינק לדיוןhttps://www.facebook.com/travel2israel/videos/380061470092273-
 .9דיון ועדת הכספים מיום -19.5.21

ח"כ קרן ברק" :נמצאים פה ענף התעופה ,סוכני הנסיעות ,המלונאים ,המגזר העסקי ,מארגני
התיירות ,מדובר גם בחברות גדולות יותר וגם בעסקים קטנים שצריכים לדעת מה קורה איתם,
ואנחנו מחויבים לכל מי שעסקיו נותרו קיימים והוא לא יכול לפעול"...
ח"כ קטי שטרית ":מדובר בענף ייצוא אני חושבת השישי בגודלו בישראל ,התחושה שביוני החליטו
שבאוצר שזהו ,אחרי זה המבול ,זה הרופאים שהתווספו שמסיימים ביוני ,וזה עכשיו עוד ענף.
הקורונה עוד אתנו ,הענף הזה ממשיך לחטוף ברמה שחייבים לשים את זה לתשומת ליבנו ,כמשהו
שהוא אחר לגמרי ...אני מקווה שגם הפעם ייצא לנו לסייע לעשרות אלפי עובדים ,זה ענף שמחזיר
את ההשקעה בו כפול ומוכפל ,יש לסייע ולדעת שזה זמני".
ח"כ ולדימיר בליאק" :אנחנו מדברים על ענף שמאוד ייחודי 2.6 ,אחוז מהתמ"ג 40 ,אלף משרות,
אנחנו צריכים לדאוג לאנשים שלא יצליחו לחזור לעבודה ,לכן החל"ת הייעודי נכון בעיני ,מצד שני
כבר עכשיו צריך לחשוב איך מתניעים את הענף" .אחת הבעיות לדעתי היא שהתיירות נמצאת בידי
משרד הבריאות ,והוא לא מבין בתיירות ,אולי עם המצב הבריאותי שלנו ,הגיע הזמן להחזיר את
המפתחות למשרד התיירות".
ח"כ יפעת שאשא ביטון " :לקראת יוני אנחנו צריכים לפרק את הענף הזה כמו גם ענפים אחרים
לחלקים ,ולראות איך אנחנו נותנים מענה נכון לכל חלק .הגיע הזמן לעשות עבודה מדויקת ....צריך
לראות איך משחררים את הפלונטרים ונותנים לאנשים לעבוד ,לתמוך בסוכנויות נסיעות מבחינת
מענקים וסל ההטבות ,ולראות את התמונה בצורה רחבה ,וכל ענף מה שנכון לו ,חליפה לכל דבר".
נעם דן ,משרד האוצר " :אנחנו מכירים את הפגיעה היחידית בענף".
לינק לפרוטוקול הדיון-

https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press19052021b.aspx

 .10ח"כ עופר שלח ,יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה בדיון מיום -5.8.20
"...האחד ,זה כמובן הדבר המתמשך שבו כמו יוסי פתאל אמר ,מקימים משרד ממשלתי ,יש לו תוכניות ,הוא מפתח
מומחיות ,הוא נוגע בשטח ,ואז למעשה אגף תקציבים או החשב הכללי מודיעים לו שהמדיניות אינה מקובלת עליהם.
זה סיפור מתמשך בדרך שבה מתנהלת הממשלה בישראל .אבל אני רוצה להגיד שבהקשר של ענף התיירות עכשיו,
הוא חמור במיוחד.
ענף התיירות – זה ברור לכולם – נמצא במשבר .יש לי פה את הנתונים ,זה ענף שההכנסה שלו ,רק המלונות
בישראל ,גלגלו למעלה מ 13-מיליארד שקלים בשנה שעברה .אגב 56% ,מהם מתיירות פנים .תיירות פנים היא כן
עסק גדול .והדבר הזה ,שבהיעדר תיירות חוץ כתוצאה מהיעדרה של מדיניות – כמו שנאמר פה – שצריכה להגיד איך
כן ,ולא למה לא ,ההישענות על תיירות פנים נהיית הרבה יותר גדולה .ואם אנחנו לא נעודד אותה או הממשלה לא
תעודד אותה ,אז כשתיפתח תיירות החוץ ,לא יהיה להם לאן להגיע ,לא יהיו האנשים שמסוגלים לארגן את זה ,ולא
יהיו המוסדות ,המלונות והסדרי הלינה האחרים שמסוגלים לקלוט את זה ,ולא יהיו הסדרי המקומות של הבידור
שאליהם התיירים באים וכן הלאה.
ובמקום לראות את הדבר הזה מול העיניים ולראות איך בסוף ,הן מהצד של משרד הבריאות והן מהצד של משרד
האוצר ,לוקחים ענף שהוא ענף משגשג ,שמעסיק הרבה מאוד אנשים ,שהכניס ומכניס למדינת ישראל מיליארדים
שקלים ,ומציפים אותו דרך הקושי האובייקטיבי הקשה מאוד שאנחנו מכירים אותו בכל העולם ודואגים שהוא ייצא טוב
יותר מהצד השני ,אז אנחנו רואים גישה שהיא גישה שלילית ,לא במובן שרוצים שזה ימות ,אלא גישה שאומרת קודם
כל למה לא ,הן במשרד הבריאות והן במשרד האוצר .והתוצאה היא סכנה לקיומו של הענף הזה.

לינק לפרוטוקול הדיון/https://israeltravel.co.il/wp-content/uploads/2021/09 -ועדה-לענייני-ביקורת-
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 .11ח"כ יעקב מרגי ,יו"ר ועדת הכלכלה ,בדיון מיום " -6.7.20ענף התיירות המאורגנת לישראל ומישראל
אחראית על הכנסות גדולות לקופת המדינה בשגרה .ענף התיירות משליך ישירות על ענפים רבים ,ענפי
משנה – הסעות ,משרדי נסיעות ,מורי דרך ,מסעדות ,חברות הסעדה ועוד .המלונות קיבלו התייחסות
כלשהי – זה הכיסוי שלהם .שמעת את המלונות שבע פעמים בשיחה .עשרות-אלפים ,אם לא מאות-אלפי
עובדים במישרין ובעקיפין.
הוועדה רואה בחומרה את אי-השתתפותו של מנכ"ל משרד התיירות על אף שהבטיח זאת ,ועל חדלות
המעש לנוכח המשבר הענק בענף התיירות .אני מתנצל שאני אומר את זה אך חייבים לומר את הדברים
בחריפותם.
הוועדה החליטה לקיים סדרת ישיבות ועדה ולייחד אותן לענפים השונים במשק על רקע המשבר בגל החדש
לקורונה .בהתחלה חשבנו לדבר באופן כללי ,והתחושה היתה שאנו לא מתייחסים לענפים כאלה ואחרים
– כל אחד ,מי שזועק – שומעים אותו ,אז אמרנו שבנוסף לדיונים שלנו נתייחס יום אחד בשבוע כל פעם
לענף אחר.

במלחמה בנגיף הקורונה נדרש תיאום ושילוב ידיים שבינתיים אינו קיים בממשלה ,וזו התחושה
שהממשלה משדרת .זו לא תחושה אופוזיציונית-קואליציונית .זה השדר של הממשלה ,שאין שילוב ידיים.
אין עבודה מתכללת .סוכני הנסיעות וענף התיירות כולו סובל ,כמו ענפים אחרים במשק ,מהיעדר תהליך
מקצועי ויעיל של קבלת החלטת ומהיעדר תוכניות לטווח המיידי ולטווח הארוך לענפי התיירות והתעופה.
במיוחד נדרשת תוכנית מיוחדת ארוכת טווח מאחר ששיקום הענף לאחר המשבר ייארך זמן .ובוא נזכור –
זה הענף שחטף ראשון את המכה"...
לפרוטוקול הדיון-
https://israeltravel.co.il/wp-content/uploads/2021/09/23_ptv_575954.doc.docx
 .12פוסט תמיכה בענף התיירות שהעלה יאיר לפיד בעמוד הפייסבוק שלו ביום :28.6.20

 .13מתוך מכתב שהעביר שר התיירות דאז ,יריב לוין לשר האוצר דאז משה כחלון ביום
" -23.3.2020אודה אם תפעל באופן מיידי להכללת ענף התיירות באופן הולם וראוי במסגרת
תוכנית השיקום למשק .כמו כן ,אבקש את התערבותך על מנת שיאושר חל"ת גמיש בענף
המלונאות ובענף ההיסעים ,ועל מנת שיינתן הסיוע שהובטח למארגני התיירות הנכנסת .כמו כן
אבקש את התערבותך על מנת שיתאפשר למשרד התיירות להמשיך בפעילות מינימלית ההכרחית
ליצירת התנאים לצמיחת ענף התיירות בתום המשבר".

-לינק למכתב
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