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"סגירת שדה דב לפעילות תפגע באופן אנוש בתיירות בישראל וממנה ,במאות עסקים בערים תל אביב ואילת ובאלפי
המשפחות הנסמכות עליהם" ,אומרת מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות ,חני סובול.
אילת מוחה היום על סגירת השדה באמצעות שביתה כללית.
לדבריה ,לא ניתן לסגור את שדה דב מבלי להציע לתושבי אילת ולציבור המטיילים חלופה ראויה .מאז שנת  ,2015זוהי
עמדתה העקבית של התאחדות משרדי הנסיעות ,המייצגת  400משרדי נסיעות ו 4,500-סוכנים ,מכל קשת התמחויות
התיירות :תיירות יוצאת ,נכנסת ופנים.
ההתאחדות הביעה עמדה זו במכתבים שהפנתה בשנים האחרונות אל שרי התחבורה והתיירות ,וכן בישיבות ועדת
הפנים והגנת הסביבה של כנסת ישראל ובפורומים נוספים.
"שדה דב הוא הלב הפועם של התיירות לאילת" ,אומרת סובול
ומוסיפה כי חשיבותו של השדה נובעת בראש ובראשונה ממיקומו –
במרחק נסיעה קצרה מכל מקום בתל אביב ,וגם מעצם היותו שדה לא
גדול ,המציע שרשרת פעולות קצרה וממוקדת לנוסע.
סגירת השדה תגרום לישראלים לוותר על אילת ולטוס לחו"ל
בהתאחדות מסבירים כי טיסה לאילת מנתב"ג כרוכה בנסיעה ,חניה
ותעבורה לטרמינל ,בידוק בטחוני מסורבל – הליך ממושך ומעיק ,אשר
סביר שיביא את הנוסעים לשקול את כדאיות הטיסה הפנימית ויגרום
לרבים להעדיף טיסה לחו"ל על פני חופשה בישראל.
תרחיש כזה צפוי לפגום בהכנסות המדינה מתיירות פנים ולפגוע
בעסקים קטנים ובינוניים בנגב הדרומי ,הנסמכים על התיירים
הישראלים הפוקדים את הדרום.

חני סובול ,מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות.
צילום יח"צ

"אילת היא אחד ממוקדי התיירות המשמעותיים בישראל ,עבור ישראלים וכן עבור תיירים" ,מסכמת סובול" ,סגירתו של
שדה דב ללא מתן אלטרנטיבה נוחה וזמינה באזור תל אביב לטיסות לאילת ,עלולה להיות מכת מוות לתיירות ולעיר
הנופש הדרומית של ישראל ,אשר רק לאחרונה ) (01.19הוצבה במקום השישי ברשימה היוקרתית של  52היעדים
המומלצים לטיול השנה של הניו יורק טיימס".
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