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2019אוגוסט20
ט"תשעאבט"י

 2591/19הוד.

 הודעה לעיתונות

 "אחכה לך בשדות..."

  "נישאר על המפהאנחנו על המפה ואנחנו "
 :וכפרית תיירות חקלאיתמפרסם נתוני סקר מיפוי ארצי לאתרי משרד החקלאות 

, וכפרית קפיצה בפתיחת אתרי תיירות חקלאיתבשש השנים האחרונות נרשמה 

חדשים הפזורים בכל רחבי  וכפרית אתרי תיירות חקלאית 0,333נפתחו  2300משנת 

 והכפרית במספר אתרי התיירות החקלאית 03%-של למעלה מעלייה , המהווים הארץ

סיור  מבקריםאיפה בארץ יש הכי הרבה אתרי תיירות חקלאית? מה מעדיפים ה

 ? חקלאי, ביקור ביקב או במגבנה

התיירותהישראליתכברמזמןהפכהלמעצמהבפניעצמה.עודועודמפורסמיםובעלישםמגיעיםלחוותאתמקומות

חלקםמתענייניםבמקומותהקדושיםהקיימיםכאן,חלקםבפלאיהטבע,כמויםבישראלמכלרחביהעולם.התיירות

 כעת, הנפלאה. להתרשםמהטכנולוגיה וחלקםבאיםכדי התיירותהחקלאית2,846המלח, הפזוריםוהכפריתאתרי

וםתיירותאחר.בארץמציעיםלכלאותםהתייריםוהמקומייםלחוותחוויותשלאנופלותמאףתח

עולהשרדהחקלאותמכההרשותלתכנוןבשערהתיירותסקרמ במספרניכרתכיבששהשניםהאחרונותחלהעלייה,

התיירות עסקי הבמרחב כפרי. 750לצד תיירותשנסגרו, כנפבששהשניםהאחרונותאתרי תיירות1,000-תחו עסקי

תיירותהכפריתהסקרכירבעמכללהןעודעולהמתיירותבמרחבהכפרי.עסקי2,846םנכוןלהיוםקיימיחדשים,כךש

 כלומר חקלאית, תיירות חקלאייםהיא בנושאים העוסקת וסיוריםתיירות ביקב מודרך סיור פירות, קטיף כגון: ,

וכבשדות 75%-; מכלל הםהחקלאיתהתיירותאתרי אתרי כלומר, תיירתיירותכפרית, םותכלליתהממוקמיאתרי

הכפרית, בסביבה ועודכגון: מוזיאונים ואומנות, אומנים היישוב. סוגי בין במושביםיםבהשוואה כי עולה השונים

קיימים יותרשל אחריהםנמצאיםהקיבוציםעם36%מקומותתיירות)מספררב נמצאים33%(, ובמקוםהשלישי ,

.21%הקהילתייםעםםהיישובי

המוע לפי התיירות אתרי מחלוקת צות האזוריות שבשנת בעוד כי עולה בתחום, הפועלות המועצות2013השונות ,

במספרהאטרקציותבתחוםהתיירותהחקלאית עםלמעלהמוהכפריתשהובילו והגולן עליון גליל מקומות180-היו

(של166)מטהיהודההיאהמובילהונמצאתבראשהטבלהכשבשטחההמספרהרבביותראזוריתתיירות.כיום,מועצה

עםכפריות-חקלאיותירותיותיתאטרקציות ממוקםהגלילהעליון אחריה, עם157. והגולן לצד155אתרים, אתרים.
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נווהכדוגמת,כפרית-תנופתהקמתמיזמיתיירותחקלאיתאלו,במהלךהשניםניתןלראותכימועצותנוספותהצטרפול

התיירותשבשטחה.אתרימנשהשהכפילהאתמספרהאזוריתהמועצהכדוגמתמדבר;אוהתבססובתחום,

ות,סדנאות,טיפוליםעודנמצאכיהאטרקציההמובילהמביןשללהאטרקציותבתחוםהיאמסוגאירוחנלווהלתייר

הןמתוךהאטרקציותהשונות24%צאכילאחרמכןנמ.מתוךכללסוגיהאטרקציות39%וספא,המהווהאלטרנטיביים

 תוצרתמסוג הבוטיקלעיבוד אחריהמדורגיםמפעלי בגדיםידשנייהועוד. מזכרות, גלריות, כגון: אומניםואומנות,

מכללהאטרקציותבתחום.10%חקלאית,כגון:יקב,ביתבדומגבנה,עם

 מכך, יתרה בשנת האטרקציות סוגי בין הלעומת2013ובהשוואה אלו בשנת ה2019קיימות על ללמוד ניתן עדפות,

:המבקרים שבשנת 2013בעוד 793היו בשנת ואומנות, באומנים הנוגעים תיירות במספר2019אתרי ירידה חלה ,

 עומדיםעל ואלו המבקרים666האתרים, ככלהנראהישנםפחותמבקריםהמגיעיםלמרכזי גם, כמו אתריםסה"כ.

 שנת בין בהשוואה ירדו ל83)2013ואלו ( במחצי2019שנת לכמעט עלתה47-ת הנראה, ככל זאת, לעומת אתרים.

נמצאו2019אתרים,בשנת219היו2013בעודשבשנת–ההתעניינותהציבורבמפעליהבוטיקלעיבודתוצרתחקלאית

חוות296 מספר גם אתרים.

 חיים עלההבעלי תיירותיות

.45%-כב



 

 

 

 

 

 

 

תיירותהחקלאיתוהכפריתבישראלהיאתחוםה" החקלאות:שי דותן, מנהל תחום כלכלה כפרית ותיירות במשרד 

עםהשנים,אנימרגישכיתחום,נתקלתבאתגריםובחסמיםהאתריםהללוהקמתעלאףש.שניםהאחרונותשמתפתחב

.הןתיירותנכנסתוהןתיירותפניםמושכותכפריות-האטרקציותהחקלאיותזהמבססאתעצמובישראל,ובזכותזאת,

בהזדמנותכמוגם,משתלמת.ושלמשרדהתיירותשלנו,נוכחישביצענומוכיחכיהעבודההקשהשלהאתריםהסקרה

ל אתכם להזמין רוצה אני הגדול, החופש של בשיאו תרבותזו, ונוף, טבע מבוססי תכנים של עשיר למכלול היחשף

 ".ברחביהארץוהמרחבהכפרילחוותאתהחקלאותובואוהיסטוריה,מורשתוחקלאות.
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בברכה,

דפנה יוריסטה
דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר






