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משרד התיירות – כללי

כללי
משרד התיירות הו	 משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הו	 ה	דלת היקף הפעילות הכלכלית 	משק. היש	י 

המשרד נמדדים 	מונחים כלכליים כ	ון: תרומה לתמ"	 ותרומה לתעסוקה 	משק.

לעידוד  פועל  וכן  תיירותי  כיעד  	עולם  ישר	ל  שיווק  ע"י  מחו"ל  תיירות  	עידוד  עוסק  המשרד 

תיירות הפנים.

המשרד עוסק 	פיתוח תשתיות תיירותיות צי	וריות 		מצעות החמ"ת – הח	רה הממשלתית לתיירות. 

ח	רת פיתוח כלל 	רצית הח	רה לפיתוח עכו העתיקה. המשרד מ	פל 	נוש	 הה	נות 	ים המלח 

		מצעות תל"י.

המשרד מסייע 	הקמת מי	מים תיירותיים עסקיים 	כל ה	רץ ע"י מתן מענקים, על פי החוק לעידוד 

השקעות הון ונוהלי מרכ	 ההשקעות התיירותי של המשרד. תעשיית התיירות מעסיקה 		ופן כולל 

ישיר ועקיף מעל 200,000 	לף עו	דים. סך התרומה של התיירות לתמ"	 	- 2015 מוערכת 	כ- 66 

יצו	 חשו	, ומהווה 5% מסך  מילי	רדי ₪. )תרומה ישירה ועקיפה( תיירות נכנסת מחו"ל הינה ענף 

הייצו	 של ישר	ל, עם הערך המוסף על כל דולר יצו	 ה		וה 	יותר, העומד על 71%, )כולל הכנסות 

ח	רות ישר	ליות מדמי נסיעה(.

יעוד המשרד
הגברת תנועת התיירות לישראל ובתוכה תוך מקסום התועלות הכלכליות וחיזוק תדמית המדינה.

מטרות
ה		רת ה	יקושים לתיירות נכנסת.. 1

הו	לת מחירי הנופש 	ישר	ל.. 2

שיפור ו	יוון המוצר התיירותי.. 3

יעדים לשנת 2016 בהתאם למטרות:

א. תשתיות אכסון תיירותי

ה	דלת היצע תשתיות ה	כסון.. 1

	יוון תשתיות ה	כסון 	ד	ש על מלונ	ות עממית.. 2

חי	וק יכולות המשרד 	תחומי תכנון וניהול המקרקעין.. 3
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ב. תשתיות תיירות

ריכו	 מ	מצים 	פיתוח 	תרי עו	ן לה		רת ה	יקושים לתיירות נכנסת.. 1

ג. שיווק

שיווק מכירתי 	מדיה הדי	י	לית.. 1

פריצה לשווקים חדשים )דו	מת סין והודו(.. 2

יצירת מערך שיווקי דינמי, 	שר מת	ים עצמו לשינויים התמידיים 	ענף.. 3

יצירת תי	ום מר	י עם תעשיית התיירות.. 4

פעולות שיווק 	כלים חדשניים לה		רת ה	יקוש לתיירות נכנסת.. 5

ד. שיפור איכות המוצר

	קרה שו	פת על תח	וקה נ	ותה של תשתיות התיירות.. 1

הת	מת המוצר התיירותי לתייר הסיני.. 2

ה	דלת הנ	ישות התיירותית )ווי	ות, קווי תעופה(.. 3

ה. השבחת כוח האדם במשרד ובענף

שינוי המ	נה ה	יר	וני של המשרד והת	מתו לצרכי הענף המשתנים.. 1

חי	וק ההכשרה המקצועית לעוסקים 	ענף.. 2

פיתוח והעצמת יכולות מקצועיות, ניהוליות ו	ישיות של עו	דים.. 3

ו. אסטרטגיה ומחקר

	יסוס יכולות מחקר ופיתוח לשם הכוונת פעילותו של המשרד 		ווח הקצר ו		ווח ה	רוך.. 1

	יו	 . 2 לצורך  	משרד  ההחל	ות  מק	לי  לרשות  שו	פים  ס		יס	יים  ונתונים  מידע  העמדת 

הליכי ק	לת ההחל	ות.
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משרד התיירות – מען ודרכי התקשרות
כתובת: משרד התיירות

	נין 	'נרי B רח' 	נק ישר	ל 5, הקריה

ת"ד 1018

ירושלים 91009

 	לפון: 02-6664200

www.tourism.gov.il :תר המשרד	

פניות למשרד התיירות על פי נושאים:
חוק חופש המידע: 

	תי חנניה, מרכ	ת 	ס	ר		יה ומדיניות, וחוק חופש המידע

פקס': 02-6664450

etih@tourism.gov.il :"ל	דו

תלונות על שירותי תיירות: 
		י	ה 		רהם

פקס': 02-6664489

avivaa@tourism.gov.il :"ל	דו

תלונות על משרד התיירות ועובדיו:
רו"ח שחר ח	י )פרש 	-31.5.16(

נצי	 תלונות הצי	ור והמ	קר הפנימי

פקס': 02-6558908

אתר האינטרנט:
ניצן 	ילן

ממונה שיווק 	לק	רוני, מנהלת 	תרי ה	ינ	רנ	

פקס: 02-6664402

webmaster@tourism.gov.il :"ל	דו
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יחידות המשרד
E-Mailפקסטלפוןשם

02-6664331/202-6514629Sar@Tourism.gov.ilלשכת השר
02-6664266/702-6510358Mankal@Tourism.gov.ilלשכת מנכ"ל

02-666431602-6664434OvadK@Tourism.gov.ilלשכת היועץ המשפ	י

02-666420302-6664428AnatH@Tourism.gov.ilלשכת הדו	רת

02-666439702-6664450Haimg@Tourism.gov.ilסמנכ"ל 	כיר תיירות

02-666426802-6664413Hagitr@Tourism.gov.ilקשרים 	ינל	ומיים

02-666420202-6664416kerensh@Tourism.gov.il תקצי	

02-666434502-6664450Minag@tourism.gov.il		ף 	כיר תכנון, מדיניות ו	ס	ר		יה

02-666439602-6664408YaronE@tourism.gov.il		ף ס		יס	יקה ומ		רי מידע

02-666447002-6664408Library@tourism.gov.ilספריה ומ		רי מידע

02-666437602-6664450FatmaS@tourism.gov.il		ף מדיניות ותוכניות ע	ודה

02-666428302-6664415YardenaT@Tourism.gov.ilסמנכ"ל 	כיר למינהל ומש		י 	נוש

02-666428202-6664415DelphZ@Tourism.gov.ilמחלקת 	ו"ש והדרכה

02-666428902-6664415NedivaA@Tourism.gov.ilמחלקת הרווחה

02-666428102-6664414BennyK@Tourism.gov.il		ף מש		ים חומריים

02-666430002-6664428AmosB@Tourism.gov.ilחש	ות

02-666430302-6664428Amih@Tourism.gov.ilכספים ותשלומים

02-666430402-6664428Irisk@Tourism.gov.ilשכר

02-666430602-6664428Shiprak@Tourism.gov.ilכספים ותשלומים חו"ל

02-666425802-6664410Pinis@Tourism.gov.ilמינהל שיווק- 		ף חו"ל

02-666424002-6664410Tzvil@Tourism.gov.ilדסק 	מריקה )דרום וצפון(

02-666424502-6664410Saras@tourism.gov.ilדסק 	ירופה

02-666423202-6664408Debbiem@Tourism.gov.il		ף לשיווק תיירות פנים

02-666432702-6664401Veronicl@tourism.gov.il		ף מ	צעי 	ירוח

02-666422302-6664408Nogas@Tourism.gov.il		ף פרסומים ושיווק 	לק	רוני

02-666421602-6664402Sigalk@Tourism.gov.ilמחלקת ירידים ותערוכות

02-666437402-66644441DoronA@tourism.ov.ilסמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעות

02-666439102-6664453Avishayb@tourism.gov.il		ף כלכלה השקעות ותקצי	

02-666437202-6664441CarmitP@tourism.gov.il		ף תכנון פי	י

02-666438802-6664446WailK@tourism.gov.il		ף תיירות כפרית

02-666438102-6664453kerenZ@tourism.gov.il		ף פיתוח תשתיות

סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול ו	יכות 
02-666435902-6664443Ahuvaz@tourism.gov.ilהשירות
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02-666434602-6664474Minag@Tourism.gov.il		ף הכשרה מקצועית

02-666433902-6664442Liatbh@Tourism.gov.ilמורי דרך והשתלמויות

תחום 	יקורת המוצר התיירותי 
02-666436702-6664441Rakefetl@Tourism.gv.lולשכות המידע

02-666436102-6664441Elanad@Tourism.gv.ilמחלקת 	ירועים

02-666435402-6664443Naomir@Tourism.gov.ilמחלקת ק	לת פני התייר

02-666434402-6664441Meravp@tourism.gov.ilמח' דירו	 	תי מלון ומסחר תיירותי

02-666428902-6664423Noamk@tourism.gov.il		ף מערכות מידע, די	י	ל וניו מדיה

02-666421202-6664441yiftachh@tourism.gov.il		ף חירום, 	י	חון, מידע וסיי	ר

02-666434902-6664441Tomerl@Tourism.gov.ilהיערכות לשעת חרום
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בעלי תפקידים - משרד התיירות 
רשימת סמנכ"לים/ מנהלי אגפים/ מנהלי תחום

תפקידשם
סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול ו	יכות השירות 	קן 	הו	ה
סמנכ"ל 	כיר תיירות	ו	ין חיים

סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעות	הרון דורון

ר	ש מינהל שיווק פרש 	-31.3.16, המנכ"ל ממל	 	ת מקומו	ורן דרורי
היועץ המשפ	יקדמי עו	ד

דו	רת המשרדשיחור 	הרונסון ענת

חש	 המשרד	ן עמוס ש	ול

סמנכ"ל 	כיר למינהל ומש		י 	נושירדנה תור	'מן-סרור
מנהל 		ף 	' מש		י 	נושונונו 	שר

ס/סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעות	יפר	ן חנה
מנהל 		ף 	כיר שיווק חו"ל ודתותשני פיני

מנהל 		ף 	' חירום, 		חון, מידע וסיי	רחיים יפתח
מנהל 		ף 	' מחקר ס		יס	יקה ניהול ידע	ר		 ירון

מנהלת תחום 	כיר השקעות ותי	ום תיירות 	צפון	ן עו	 סי	ל
מנהל 		ף כלכלה השקעות ותקצי		ר-	ושר 		ישי

מנהלת ה		ף להכשרה מקצועית 	תיירות והרשות המוסמכת למורי דרך. 	נם מינה
ומ-1.5.16 מנהלת 		ף 	כיר תכנון, מדיניות ו	ס	ר		יה

מנהלת תחום שירותי תיירות ופיתוח המוצרדרורי 	ילנה
מנהלת תחום – 	דריכליתהר	ל עדה

מנהלת תחום פיתוח תשתיות	יל	רמן קרן
מנהל תחום 	כנולו	יות ופיתוחח	'	י 		רהם

מנהל תחום 	כיר תיירות כפריתכיוף ו	יל
מנהל תחום קשרי צי	ור ודרום וצפון 	מריקהלו	ן צ	י

מנהלת תחום 	יקורת המוצר התיירותי ולשכות מידעלוי רקפת
ס/היועץ המשפ	יליס	מן רם

מנהל מחלקה 	כיר ייעוץ משפ	יליפשיץ 	לי

מנהלת מחלקה 	כירה ייעוץ משפ	י, עו	רת מנכ"ל לקידום נשים והממונה מ	יר שרון
על שיוויון מ	דרי

מנהלת תחום מש		י 	נושמוכתרי 	'קלין
מנהלת 		ף תיירות פניםמנצור ד	י

מנהלת תחום 	ירופהסלנסקי שרה
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מנהלת 		ף תיכנון פי	יפינץ כרמית
מנהלת 		ף 	' מ	צעי 	ירוח )	פועל(פל	 	ריסקין נ	ע

החל מה- 1.7.16 מנהלת 		ף 	' מ	צעי 	ירוחורוניק לורי	
מנהל תחום יישומיםפרש 	ליהו

מנהל 		ף 	כיר מערכות מידע, די	י	ל וניו מדיהקורי		 נועם
מנהלת תחוםקל	ס	רון סו	ן

מנהל תחום מש		ים חומרייםקלי	ר 	ני
מנהלת תחום מרכ	 תיירות נת	"	קמחי דורית

מנהל תחום 	יקורת פנימית פרש 	-31.5.16 שחר ח	י
מנהלת תחום תקצי	שפר קרן

מנהלת 		ף פרסומים ושיווק 	לק	רונישר-	רקו נ	ה
מנהלת תחום כלכלהסייד –	חמד פ		מה
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לשכות משרד התיירות בארץ 
ירושלים

מנהל: 	ורן מור
שער יפו, העיר העתיקה ככר עומר כת	 97604

שעות הפתיחה: יום 	' –ה' וש	ת 8.30-17.30, יום שישי 13.30- 8.30
	ל': 02-6271422

פקס: 02-6271326
orenm@tourism.gov.il

נצרת
מנהל: רוני עייד

רח' ק	נו	ה 58, נצרת
שעות הפתיחה: 	-ו 8.30-17.00, ש	ת 9.00-13.00

	ל': 04-6570555
פקס: 04-6573078
Nazrat@int.gov.il

נתב"ג
מנהלת: דורית קמחי

שדה תעופה 	ן-	וריון
הלשכה פתוחה 24 שעות 	יממה, 7 ימים 	ש	וע

	ל': 03-9754260
פקס: 03-9754264

Doritk@tourism.gov.il

אילת
מנהל: 		י קנדלקר

	ית ה	שר-	יילת החוף הצפוני, 	ילת
שעות הפתיחה: 	'-ה' 8.00-17.00, שישי וער	 ח	 8.00-13.00

	ל': 08-6309111
פקס: 08-6339122

Avik@tourism.gov.il
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לשכות משרד התיירות בחו"ל

אירופה

רוסיה
 Israel Government Tourist Office

Koroviy Val 7,bld 1, office 28
Moscow 119049

	ל‘: 74-95-937-3642/3, 072-2508305
פקס: 74-95-935-7649, 74-95-230-1208

מנהלת: קסניה קו	יקו	
director@goisrael.ru

moscow@goisrael.ru
www.goisrael.ru :	רנ	ינ	תר ה	

אוקראינה
L. Ukrainky Blvd 34

 Kiev, Ukraine 01901 
	ל': 38-044-586-5167, 072-2508183/4 

פקס: 38-044-586-1555
מנהלת: לריסה סמוילו	יץ

LarissaS@goisrael.com

 tourist@kiev.mfa.gov.il :"ל	דו
www.goisrael.ru :	רנ	ינ	תר ה	

גרמניה
Staatiches Israelisches Verkehrsbüro

Friedrich str. 95
Berlin 10117

	ל': 49-302-039-970, 072-2508229
פקס: 49-302-039-9730

www.goisrael.de :	רנ	ינ	תר ה	
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צרפת
Office National Israelien du Tourisme

Rue saint Lazarare, 94
Paris 75009

	ל': 33-142-618-590, 33-142-612-719
פקס: 33-149-270-946, 33-147-033-831

מנהלת: 	פרת 	רומן
החל מה- 1.8.16 תנהל 	ת הלשכה לינה חדד

nadinef@otisrael.com :שיווק
www.otisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	

הולנד 
Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme

Van baerlestraat 150
 Amsterdam

The Netherlands

	ל': 31-206-161-948, 072-2508312
פקס: 31-206-894-288

מנהל: 	'פרי כהן
 urit@goisrael.org.il

inf@goisrael.nl :שיווק
www.goisrael.nl :	רנ	ינ	תר 	

איטליה 
Ufficio Nazionale Israeliano Del Tourismo

Via Monteverdi 11
Milano 20123

	ל: 39-028-049-05, 072-2508338/9
פקס: 39-028-044-04

מנהלת: 		י	ל קוצר 	דרי
director@israele-turismo.it :מידע כללי

www.goisrael-turismo.it :	רנ	ינ	תר ה	
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ספרד 
 Oficina Nacional Israeli De Turismo

C/ Fuencarral, 101 – 5º - 6
 Madrid 28004

	ל: 34-915-943-211, 072-2508267
פקס: 34-915-944-372

מנהל: דולורס פרס
Director-es@goisrael.gov.il

Marketing-es@goisrael.gov.il :מידע כללי
www.turisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	

שוודיה 
Israeliska Statens Turistbyrå

Sveavagen 28-30, 4 tr
Box 7554. 

Stockholm 10393
	ל: 46-823-920-9, 072-2508327

פקס: 46-821-781-4
מנהלת: נירה פישר

director@igto.se

marketing@igto.se :שיווק
www.goisrael.nu :	רנ	ינ	תר ה	

בריטניה 
Israel Government Tourist Office UK House

Oxford Street London W1D 1NN 180
	ל': 44-207-299-110-9, 072-2508127

פקס: 44-207-299-111-2
roni@goisrael.gov.il :שיווק

www.goisrael.com/Tourism_Euk :	רנ	ינ	תר ה	
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פולין
Al jerozolimskie 65\79

Warsaw, 00-697, Poland

	ל:' 226-307-97248-, 072-2508249
פקס: 48-226-306-972

מנהל: 	והר 	נה 		ק
zoharz@goisrael.org.il :	רנ	ינ	תר ה	

info_poland@goisrael.pl

צפון אמריקה 

נציגות אמריקה
North American Representation

Israel Government Tourist Office

Second Avenue, New York, 10017 800
	ל': 1-646-779-6752, 1-646-779-6751

פקס: 1-646-779-6845
מנהל: 	ורי ש	יינ	ר	

uris@imot.org

steinberg@gmail.com

ניו יורק – מרכז מידע
Israel Government Toursit Office

Second Avenue, New York, 10017 800
	ל' 1-212-499-5664

פקס: 1-212-499-5665
info@goisrael.com :מידע כללי

www.goisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	
efratl@imot.org

ארה"ב - לוס אנג'לס 
Israel Government Tourism Office

Wilshire Blvd 6380
Los Angeles, CA 90048

מנהלת: ענת 	ן יוסף 
anatb@imot.org

	ל': 1-323-658-7463
פקס: 1-323-658-6543
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ארה"ב – אטלנטה
Israel Government Tourism Office

W Peachtree St 1349
Suite 1799

Atlanta, GA 30309
מנהל: 	יל קרלין

	ל': 1-404-541-2770
פקס: 1-404-541-2774

eyalc@imot.org

joediaz@imot.org

ארה"ב – שיקגו
Israel Government Tourism Office

Michigan Plaza, 205 North Michigan

Chicago lli Ave.
	ל': 312-803-7080-1

פקס: 1-312-803-7079
מנהלת: 	'יל דיילי
omere@imot.org

קנדה - טורונטו
Israel government Tourist Office

Bloor St. West, Suite 700 180
Toronto, Ontario M5S 2V6

מנהל: 	'רי 	דלר
amia@igto.ca

	ל': 1-416-964-3784 שלוחה 26
1-416-963-3784 שלוחה 21

פקס: 1-416-964-2420
info@canada.com :מידע כללי

 http://www.tourism.gov.il/Tourism_Ecn

דרום אמריקה ברזיל – סאן פאולו
Av.Brigadeiro Faria Lima 1713

 São Paulo Brazil

	ל': 55-119-503-0828, 072-2508276
פקס: 55-113-034-6247

מנהלת: רנ	ה כהן הולצר
cleoi@goisrael.gov.il
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אסיה

קוריאה 
Israel Government Tourist Office

 fl. Room 1011. Hanaro Bldg. 194-410 
Insa-Dong, Jongro-Gu, Seoul, Korea 110-794

	ל': 82-273-808-82
פקס: 82-273-651-93, 072-2508092/3

Misop Park :מנהל מקומי
igto@israel.co.kr

www.israel.co.kr :	רנ	ינ	תר ה	

סין
C318, Lufthansa Center, Kempinski

Hotel, 50 Liangmaqiao Road,
Chaoyang District, Beijing

	ל': 86-106-464-316-5, 072-2508290
פקס: 86-106-464-978-8

מנהל: 	ורה שני	מן
director@goisrael.cn

הודו
Marathon Futurex 1301,A Wing N M 

Joshi Marg, Lower Rarel, NM Joshi

Marg, BDD Chawel Parel,
Mumbai, Maharashtra 400013

India

	ל': 91-22-61370701, 072-2508110
מנהל: חס	ן מד	ח

hassanm@goisrael.gov.il
judahs@goirael.gov.il

amrutab@goisrael.gov.il :	רנ	ינ	תר ה	
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רשימת רשויות ציבוריות ותאגידים שהמשרד 
אחראי על תחום פעילותם

החברה הממשלתית לתיירות
מנכ"ל: שי וינר
ה	ן ה	כנולו	י 

	נין המ	דל קומה 4 מלחה
	ל': 02-6363400

פקס: 02-6363401
shaiw@igtc.co.il :"ל	דו

מ	כירה: עינת מ	רחי

החברה לפיתוח עכו העתיקה
מנכ"ל: דוד הררי 

ויצמן 1 עכו העתיקה 24110 
ת.ד. 1088

עכו העתיקה 24710
	ל': 04-9956700/734 

פקס: 04-9919418 
Erikag@akko.org.il :"ל	דו

מ	כירה: 	ריקה 	ל 
מ	כירת מנכ"ל: 	ת ש	ע 	סודו

מלון תדמור ביה"ס המרכזי למלונאות בע"מ
מנכ"ל: צ	יקה שפיס

		ל 38 הרצליה פיתוח 46660 
	ל': 09-9525001 
פקס: 09-9574560

Hotel@tadmor.co.il :"ל	דו
מ	כירה: מיכל קרסיק 



החברה הממשלתית להגנות ים-המלח
מנכ"ל: שמעון דני	ל

רח' כנפי נשרים 7 קומה 	'
		עת ש	ול, ירושלים

	ל': 02-6528000
פקס: 02-6529000

Michale@haganot.co.il :"ל	דו
מ	כירה: מיכל ע	ר	
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סקירת פעולות המשרד

ב-2015

משימות עיקריות
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אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה
הכנת תכנית ע	ודה של משרד התיירות לשנת 2016 �

	קרה שו	פת שנתית על 	יצוע תכניות הע	ודה �

	דיקות כלכליות שונות 	הת	ם לדרישת המשרד �

יצו	 המשרד 	פורומים 	ינ״ל שונים �

מינהל משאבי אנוש
הכנת מתווה והמלצות לרה 	ר	ון 	מערך ה	ר	וני של המשרד 	שיתוף ח	רת " מ	ריקס " �

כניסה למערך הרפורמה 	שירות הצי	ורי – נחשון 	ל 3 �

ועדה  � וק	יעת  והממונה על השכר  וק	לת 	ישור של 		ף התקצי	ים  הנעת הליך שכר עידוד 

עליונה ל	ישור המתווה המוסכם לשכר עידוד

פרסום מכר	ים פנימיים, 	ין משרדים וחיצוניים �

ק	יעת ועדות 	וחנים �

צמצום לו"	 לקלי	ת עו	דים 	משרד �

הערכות מחודשת לפתיחת לשכות תיירות 	יעדים חדשים 	עולם: סין הוצ	ת שליח �

קלי	ת עו	דים חדשים למערכת ) לשכת שר ועו	דים חדשים 	חרים 	שר 	כו 	מכר	ים ( �

השמה ו	יוס של צוערות למשרד �

סיום העסקה של עו	דים ) לשכת שר, פורשים, עו		ים ( �

עידוד עו	דים להשתלמויות מקצועיות �

הכשרת עו	דים ופיתוח כישורי ניהול �

עידוד והכוונה של עו	דים ליצי	ה ללימודים 	קדמ	ים �

	ניית מסלולי קידום לעו	דים 	עלי עיסוקים שונים 	משרד �

	ר	ון פעילות ל	י	וש עו	די המשרד �

 מתן סל מקיף של פעילות / 	מצעים שונים לרווחת העו	דים �
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מינהל השיווק- אגף חו"ל
	יצוע מחקרי שוק וסקרים ייעודיים �

הסכמי שיווק למול משווקים �

ירידי תיירות )	ינ"ל ומקומיים( �

סמינרים למק	לי החל	ות )סוכנים, כמרים( �

השתתפות 	כנסים ותערוכות מקצועיים וייעודיים �

ניהול קרן שיווק למ	ר	ני תיירות נכנסת �

ניהול קרן סיוע למלונ	ים 	עק	ות "צוק 	יתן" �

פרסום נוהל רשת 		חון לקיום כנסים 	ינל	ומיים 	ישר	ל �

הפעלת רשת 	י	חון ל	יסות שכר לעיר 	ילת �

	יצוע קמפיינים פרסומיים ושיווקיים �

ניהול וקידום 	תרי 	ינ	רנ	 ייעודיים ורשתות ח	רתיות �

ניהול וקידום פעילות מיוחדת 	מרח	 הדי	י	לי- תחרויות, סר	ונים �

	יצוע פעולות יחסי צי	ור �

	יצוע פעולות 	ירוח תקשורת, מק	לי החל	ות ומעצ	י דעת קהל �

	יצוע סיורי חשיפה והכרות מרוכ	ים )כרכ	ת 	ווירית( לסי	ונ	ים וסוכנים 	שת"פ עם מ	ר	ני  �

התיירות 		רץ

ניהול מערך מדידה ומעק	 	חר תהליכי ותוצרי פעילות �

חלוקה והפצה של חומר שיווקי �

רכישת מדיה / ש	חי פרסום 	מדיה יהודית, נוצרית וכללית �

וירידים  � 	כנסים  השתתפות  נוצריות  ודנומינציות  	ר	ונים  	קר	  שונות  יח"צ  פעולות  	יצוע 

מקצועיים של הקהילה הנוצרית

פעילות נוש	ית ו		ורית 	רשתות הח	רתיות �

פעילות די	י		לית 		מצעות 	תרים ייעודיים �

שת"פ עם ק	וצות תקשורת 	דולות )	עיקר 	מרח	 ה	וונ	לי( לחשיפה מערכתית, סיקור ישיר  �

מה	רץ וכ"ו- תמורת קניית מדיה, 	ירוח ומתוך קשר 	ישי

	ירוח מק	לי החל	ות )	עיקר 	של	 של תכנון כנס 	ו ק	וצה 	דולה ל	רץ( �

סיוע 	חשיפת סי	ונ	ים מול קהלי היעד )		ופן שוויוני ומות	ם( – כולל הע	רת לידים  �

מ	וקרת ושוויונית
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אגף פרסומים ושיווק אלקטרוני
הפקת סר	ונים �

תיעוד 	יקורים של 	נשי דת 	כירים, ק	וצות מיוחדות ומעצ	י דעת קהל כ	ון: �

צילומים 	ד הוק �

תר	ומים �

צילומי ס	ילס �

הפצת תצלומים והודעות לעיתונות שהופקו על ידי 	ורמים 	חרים  �

הפקות דפוס ושילו	 �

הפצה שו	פת �

שיווק 	לק	רוני �
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האגף לעידוד תיירות פנים
קמפיין לעידוד תיירות פנים לצפון 		תרי 	ינ	רנ	 מו	ילים, 	פייס	וק ו	סלולרי: "עולה פחות-  �

דווק	 עכשיו צפון ירוק"

קמפיין לעידוד ש	ילי היין 		ליל �

	ירועי פס	י	ל ה	ית- קמפיין לקידום לינות ו	ירועי הפס	י	ל 			ור ה	ליל �

פרסום וקידום סיורים לל	 תשלום 	כפרים הדרו	ים והצ'רקסים 	מס	רת "כפר 	יקרתם" �

קידום התיירות ל		ור כרמלים 		תרי 	ינ	רנ	 ייעודיים לה		רת המודעות לפו	נצי	ל התיירותי  �

של ה		ור

			רקציות  � ה		ות  עם  לינות  לעידוד  קיץ  קמפיין  	מס	רת  לחיפה,  הפנים  תיירות  קידום 

השונות 	עיר

קמפיין לקידום תיירות חורף לירושלים �

קמפיין לעידוד לינות 	תקופת הקיץ 	נתניה �

פרסום וקידום ה	עה ל מ	קרים ליריד התיירות ה	ינל	ומי IMTM שהתקיים 	חודש פ	רו	ר 2015. �

קידום תיירות 	תקופת הקיץ ל		ור יו"ש �

קידום חניוני הלילה 	דרום �

וקידום 	תר ה	ינ	רנ	 החדש של הרשות  � קמפיין לעידוד תיירות פנים ל		ור 	תקופת הקיץ 

לפיתוח הנ		

קמפיין לקידום תיירות הפנים ל	ילת �

שת"פ תוכן שיווקי 		תר ה	ינ	רנ	 ONLIFE לקידום תיירות הפנים ל	ילת �

קידום "תיירות 	ופניים" 		מצעות כתי	ת מסלולי תיירות 	ופניים המת	ימים למשפחות. �

תיירות פנים 	כפרים ה	דו	ים 	דרום - קידום פס	י	ל "קסם 	מד	ר" �

פעילות שיווקית לקידום לינות 	חניוני קמפינ	 �

קידום תיירות הפנים 	קר	 מ		ר דו	רי הרוסית, 	מס	רת קמפיינים 	רציים ו		וריים 		לווי	יה,  �

	ינ	רנ	 ו	עיתונות הייעודית למ		ר 	ה

כת	ות תיירות ופרסום תוכן שיווקי 	מ		ינים לדו	רי צרפתית �

פינות תיירות 	רדיו קול חי ו	תחנת "	לי ישר	ל" לצי	ור החרדי והדתי ל	ומי �

קמפיין לעידוד תיירות פנים 	עיתונות הייעודית למ		ר החרדי �

סיורי חשיפה – 	שנת 2015 התקיימו 75 סיורים למחלי	נים )עיתונ	ים, 	לו	רים, סוכני נסיעות,  �

רכ	י 	מל	ים, מנהלי רווחה והדרכה 	שרות המדינה(

של  � השיווקי  ה	ינ	רנ	  		תר  ו		רקציות  		ורים  	ודות  מידע  	ירועים,  של  עדכני  פרסום 

משרד התיירות
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מחלקת ירידים בינלאומיים
השתתפות 	ירידים 	רח	י העולם �

יריד WTM 	לונדון )	נ	ליה( – חשיפה לכ-50,000 מ	קרים �

יריד CITE 	צנ	'דו )סין( –30,000- מ	קרים �

יריד FITUR 	מדריד )ספרד( – חשיפה לכ-210,000 מ	קרים �

יריד SATTE 	ניו דלהי )הודו( – חשיפה לכ-40,000 מ	קרים �

יריד ITB 		רלין )	רמניה( – חשיפה לכ-170,000 מ	קרים �

יריד MITT 	מוסק	ה )רוסיה( – חשיפה לכ-70,000 מ	קרים �

יריד WTM 	ס	ו פ	ולו )	ר	יל( – חשיפה לכ-25,000 מ	קרים �

יריד IMEX 	פרנקפור	 )	רמניה(, יריד תמריץ וכנסים – חשיפה לכ-9,000 מ	קרים �

יריד COTTM 		יי	'ינ	 – חשיפה לכ-38,000 מ	קרים �
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מינהל פיתוח תשתיות והשקעות

אגף כלכלה השקעות ותקציב
ה		ף פועל ומסייע 	שני מישורים הקשורים ליו	מה העסקית 	תחום התיירות. ה		ף פועל 	מס	רת 

2 ועדות כפי שיפור	 להלן:

מענקים – על פי החוק לעידוד השקעות הון:

התיירות  � 	תחום  למי	מים  ל	יפול 	סיוע  הסמכות  הון,  השקעות  לעידוד  	חוק  שינוי  	עק	ות 

הוע	רה למשרד התיירות החל מינו	ר 2010. לפיכך, החל ממועד 	ה ה	יפול 		קשות 	תחום 

התיירות ו	ישורן, הת	צע 	מס	רת מנהלת ההשקעות 	תיירות

ע"פ צו לעידוד השקעות הון, מפת 		ורי עדיפות לתיירות הינה 	תוקף עד ליום י"	 			ת תשע"ח  �

)31/12/2017(. הצו פורסם 	רשומות קו	ץ תקנות 7593, 	יום י"	 			ת תשע"ו )31/12/2015(

הן  � 	י	וי  המק	לת  הנכנסת,  התיירות  	היקף  מתמדת  	ידול  מ	מת  חלה  ה	חרונות  	שנים 

	מספר התיירים והן 	היקף הלינות. 	הת	ם לתח	ית של המשרד, מ	מה 	ו צפויה להימשך ו	ף 

להתעצם 	עתיד. כדי לענות על ה	יקושים הצפויים של התיירות הנכנסת נדרשת תוספת של 

	לפי חדרי מלון

	שנת 2015 	ושרו שני מסלולי סיוע לה	שת 	קשות ולמתן מענקים. נוהל סיוע 01/2015 להקמה  �

	ו הרח	ה של 	תי מלון, נוהל 02/2015 להס	ה והש	ה של מ	נים ל	תי מלון

	מס	רת 	ו הו	שו 43 	קשות )מתוכן 32 	קשות להקמה/הרח	ה ו-11 	קשות להש	ה/הס	ה(.  �

מתוך כלל ה	קשות 	ושרו 22 פרויק	ים ש	יצועם צפוי להוסיף להיצע ה	כסון 1,274 חדרי מלון. 

כמו כן, 	ושרו 5 	קשות לתוספת השקעה לכת	י 	ישור, שכללו הוספת 58 חדרים נוספים, סה"כ 

1,332 חדרי מלון חדשים להיצע ה	כסון

	מס	רת החל	ת ממשלה מס' 2026 מיום 23.9.2014, 	עק	ות הפ	יעה 	תיירות 	של מ	צע "צוק  �

	יתן", 	ושר מסלול נוסף לסיוע ל	תי מלון שהכנסותיהם נפ	עו, על ידי מתן מענק מינהלי. 	מס	רת 

	ו הו	שו 38 	קשות, מתוכן 	ושרו 28 פרויק	ים לשיפוץ של 3,265 חדרים 	פריסה 	רצית

מנהלת  � כ	מור   .2014 	שנת  שפורסמו  נהלים  	מס	רת  שהו	שו  		קשות  ה	יפול  הושלם 

ו		ת על מנת לה	דיל 	ת  ההשקעות 	תיירות פעלה לפרסום נהלים 	מסלולי הסיוע השונים 

היצע חדרי המלון 			ורי עדיפות ל	ומית לתיירות ו		ת כ	מור על מנת לתת מענה למחסור 

הצפוי 	חדרי מלון 	שנים הקרו	ות לפי תח	ית משרד התיירות
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	שנת 2015 המינהל יצ	 למכר	 חדש ל	ניית מ		ר מהנדסים. מהנדסים ש	ודקים 	ומדני השקעה  �

והיחידה  יחידה 	דריכלית  ע	ור  פרויק	ים  וש	ודקים  של ה	קשות שמו	שות 	כל המסלולים 

לתיירות כפרית. הליך 	ה יושלם 	שנת 2016

הקצאות קרקע להקמת מיזמים תיירותיים - הוועדה משותפת

	ין  � 	ת	ום  נעשים  תיירותיים,  למי	מים  ממכר	  	פ	ור  לתכנון  הרש	ות  ומתן  קרקע  הקצ	ת 

משרד התיירות ל	ין רשות מקרקעי ישר	ל, 		מצעות ועדה המשותפת לשני המשרדים. ה	סיס 

להחל	ות הוועדה המשותפת הו	 חוק חו	ת המכר	ים, התשנ"	-1992 ותקנות חו	ת מכר	ים, 

התשנ"	-1993, המתייחסים להקצ	ת קרקע למי	מים תיירותיים ועל פי פרסום רשימת ה		ורים 

ה"ל	 מ	וקשים"

ייעוד  � שינוי  ו/	ו מ	רשים, 	הם נדרש  על מתחמים  הינו  הדיון 	הקצ	ת קרקע 	פ	ור ממכר	 

קרקע ש	ינה מיועדת למ	רות תיירותיות )	מתחמים ו/	ו מ	רשים 	הם הת	"ע קודמה ו	ושרה 

מ	רת  עיקר  לפיכך,  מכר	(.  של  	דרך  הי	  התקשרות  העדיפות ל	צע  הרלוונ	יים,  	מוסדות 

הוועדה המשותפת הינה לדון 		קשות להרש	ה לתכנון 	מ	רה ל	פשר הקמתם של מי	מים 

תיירותיים על קרקע שיעודה לפי תכניות ס		ו	וריות 	ינו לתיירות

קלי	ת כ- 45 נוש	ים ל	יפול. מתוכם 2 פרויק	ים ממרח	 ירושלים, 1 מרח	 מרכ	, 3 ממרח	  �

ונדונו  ישי	ות  לחמש  התכנסה  המשותפת  הוועדה  צפון.  ממרח	   23 דרום,  ממרח	   16 חיפה, 

	סה"כ כ- 24 פרויק	ים

כמו כן, הוועדה המשותפת 	וחנת ומ	שרת שיווק קרקעות מדינה 	תחום המלונ	ות והתיירות  �

	שיתוף רמ"י

אגף תשתיות
	ושרו 	צת"פ כ-35 פרויק	ים של פיתוח תשתיות צי	וריות 	היקף כולל של 183 מלש"ח, מתוכם  �

70% 	ערי הלי	ה

אגף לתכנון פיזי 
ייצו	 שו	ף של המשרד 	מוסדות התכנון –מועצה 	רצית, וולחו"ף, ועדות מחו	יות ומועצה 	רצית  �

לתכנון ו	ניה, מועצת 	נים ושמורות ועדות ס		וריות 	חרות

ליווי תכניות תכנית מת	ר 	רציות - )תמ"	 1 - 	יחוד תכניות מת	ר 	רציות נוש	יות, עדכון  �

תמ"	 13 חופי כינרת, עדכון תמ"	 35( 

ליווי מסמכי מדיניות 	רציים –  �

מדריך למרח	ים 	יוספריים  -

ליווי תהליך פישו	 וה	חדה של תמ"מים  -
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ועדה לשינויי 	קלים -

ליווי תכניות מת	ר מקומיות ) נצרת עילית, קרית ים, 	ילת, 		ר ש	ע, קיסריה עתלית 	ת ים  �

הרצליה 	שקלון ועוד( לצורך קידום וה		חת יעוד ש	חים לתיירות

ליווי וקידום ת	"עות -  �

המשך קידום פ	רק צח"ר -

המשך קידום מע"ר מצפה רמון -

ליווי תכנון מתחם שדה התעופה המתפנה 		ילת -

קידום תכנית 	'	סר ע	רק	 -

הועדה ל	דיקת תכניות – 	וועדה ל	דיקת תכניות נדונו 82 תכניות מתוכן 21 הרש	ות לתכנון, 4  �

ה	רכות הסכמים, 44 תכניות לקר	ת דיון 	וועדות המחו	יות ו 13 התייעצויות

יצי	ה למכר	 	נוש	 סקר ת	"עות למלונ	ות �

קידום שינוי חוק התכנון וה	ניה 	נוש	 תיירות  �



- 31 -

היחידה האדריכלית
ניהול מערך שוטף של בדיקות אדריכליות

ה	דיקות כוללות ניתוח תוכניות של 	קשות להיתר להקמה/הרח	ה/שיפוץ של מלונות, 	כסניות.  �

חניוני קמפינ	 ו		רקציות תיירותיות, ל		י הת	מתן לתקנים הפי	יים לתכנון וסיוו	 מתקני 	כסון 

תיירותי. 	ישור התוכניות להת	מה לתקנים הפי	יים הינו דרישת חו	ה לצורך ק	לת מענקים של 

משרד התיירות ולעיתים מהווה תנ	י למתן היתר 	ניה ע"י הועדה המקומית

טיפול בהסרת חסמים בתהליכי רישוי של מלונות

פעילות 	ו כוללת 	יתור חסמים 	הליכי 	ישור של מלונות 	מס	רת מנ	נונים ר	ול	י	יים שונים  �

	י	וש  הי	  הפעילות  מ	רת  ועוד.  	ש  כי	וי  נצי	ות  העורף,  פיקוד  ה	רי	ות,  משרד  ו	יניהם 

פתרונות משותפים עם ה	ופים הרלוונ	ים, שיקלו על הליכי ה	ישור וי	פשרו מרח	 פעולה רח	 

יותר לי	מים ומתכננים

הכוונה וסיוע למחלקות המשרד, יזמים ומתכננים

סיוע 		י	וש חוות דעת משרד התיירות על 		פיו השונים ל		י פרו	רמות, תוכניות 		, ת	עו"ת  �

ונספחי 	ינוי של מתקני 	יכסון תיירותיים ו		רקציות. כמו כן סיוע לי	מים ומתכננים 	ש	לות 

שונות ל		י מדיניות המשרד 	נוש	 תכנון מ	נים מלונ	יים ו	תרי תיירות

ריענון מאגר אדריכלים בודקים

יצי	ה למכר	 פומ	י ל	יוס מהנדסים ויועצים 	דריכלים �

גיבוש עידכונים להנחיות התקנים הפיזיים 

עק	  � הקיימות  ההנחיות  ועדכון  תרמיל	ים  ל	כסניות  תקנים  כ	ון  חדשות  הנחיות  של  שילו	 

שינויים שונים שימצ	ו לנכון

טיפול וליווי של פרויקטים מלונאיים המתואמים לעקרונות הבניה הירוקה

נוהל השקעות מס'  � 	יצוע תהליך של 	קרה ל		י מלונות 	שר ה	ישו 	קשה למענקים על פי 

2/2013 והינם מחוי	ים על פי דרישת הנוהל להצי	 	ישור לעמידתם 	כוכ	 	חד של ת"י 5281 

ל	ניה ירוקה 		ת 	נוסף לפעילות ה	דריכלית מול מכון התקנים 		י	וש פרק 5 – 	ניני 	כסון 

תיירותי, 	ריוי	יה של ת"י 5281
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אגף תיירות כפרית
פיתוח המ		ר הדרו	י והצ'רקסי –מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח – 	ו	ה תקצי	: 1 מיליון ₪ �

מתן מענקים להקמת עסקים ק	נים תומכי תיירות �

פיתוח העיר נצרת –מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח �

מתן מענקים להקמת עסקים ק	נים תומכי תיירות �

תכנית 	ס	ר		ית ר	 שנתית לפיתוח הנ		 ויישו	י עו	ף ע	ה �

חו	רי מנכ"ל למתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח �

חו	רי מנכ"ל למתן מענקים להקמת עסקים ק	נים תומכי תיירות �

הפעלת חממות תיירות 	יישו	י הדרום �

	ליל  � נ		  משרד  )	שיתוף  ק	נים  עסקים  הקמת  	ד	ר  לי	מים  ייעוץ   – 	רצי  תיירות  חממות 

ופריפריה ומשרד החקל	ות(

דירו	 יחידות 	ירוח 	מס	רת פרויק	 ה- IBB וקידום קמפיניים ו	תר ייעודי �

קמפינ	: מתן מענקים להקמת מתחמי קמפינ	 �

חממות תיירותיות
וה	ליל  � הנ		  לפיתוח  המשרד  	שיתוף  ק	נים  עסקים  הקמת  	ד	ר  לי	מים  ייעוץ  מתן 

ומשרד החקל	ות

מתן סיוע לעסקים קיימים 	תחומים שונים ומ	וונים כ	ון: ייעוץ עסקי, ייעוץ שיווקי, 	דיקת היתכנות,  �

ליווי תפעולי וכו'

סיוע היועצים לי	מים 	ד	ר ה	שת 	קשות למענקים )"קולות קור	ים"( 	תחומים שונים: הקמת  �

קמפינ	,  הקמת מלוניות, צימרים ויחידות 	ירוח, עסקים ק	נים תומכי תיירות

ה	דלת התקצי	 של החממות- מדו	ר על תקצי	 	סך של  כ-  1,100,000 ₪ תקצי	 של שנתי של  �

שלושת המשרדים )	י	ום תקצי	י(

התקשרויות עם ה	ופים השותפים לחממות התיירות �

סיוע לרשויות מקומיות 	פריפריה ו	מרח	 הכפרי 	ד	ר ה	שת 	קשות לועדת הצת"פ )הצוות  �

שדן 		קשות למתן סיוע לפיתוח תשתיות תיירותיות צי	וריות

תחומי הייעוץ הניתנים
צוות היועצים המקצועי עוסק 	מתן חונכות לי	מים 	תחומים ה		ים:

פרו	רמה ותכנון ר	שוני, 	דיקה ס			ורית, 	דיקת היתכנות כלכלית. ליווי שיווקי/	ינ	רנ	י, תכנת 

עסקית, ליווי תכנון מפור	 והקמה.
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הפרוייקטים וסוגי המיזמים בתיירות הכפרית
	תרי 	כסון ויחידות 	ירוח מכל הסו	ים, פרוייק	ים נלווים וסו	י מי	מים לתיירות כפרית כמו: 	לריות, 

סדנ	ות, 	ומנות, רוחניות, תיירות 	קולו	ית.

תיירות חקל	ית הקשורה ישירות לס	י	ה היצרנית – ענפי 	ידול שמושכים מ	קרים: מחל	ות ומ		נות, 

	תי 	ד, יק	י 	ו	יק, מ	עים ופרדסים וכו'.

פרוייקטים משלבים את הסביבה
מורשת, 		ע, 	יילות, ש	ילי 	ופניים, צפרות, פעילות 	ת	רית, ניוו	, מנהי	ות וכיף. חממת התיירות 

סייעה 	מהלך שנת 2015 ל-280 פרוייק	ים )	כל ה	רץ(.

7,539 – שעות ייעוץ ש	ושרו.

4,199– שעות ש	וצעו 	פועל )הסתיימו(.
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השרות
יישום הליך דירו	 	תי המלון 	ישר	ל �

תפעול 4 לשכות מידע לתייר  �

	יקורת 	יכות השירות ו	י	 תח	וקת המוצר התיירותי: 	יקורת 		תי מלון, צימרים 	עלי תקן  �

IBB, 	תרי תיירות כולל פעילות ל	כיפת הדרכה 	לתי חוקית

ניהול פניות הצי	ור �

ניהול וה	דלת מ		ר 	תי העסק 	הסדר "הח	ר מע"מ לתייר" �

תמיכה 	פעולות השיווק 		ירועים 	מס	רת נוהל תמיכה 		ירועים  �

ל	רץ  � 	כניסה  ה	י	חוני  ה	ידוק  ו	סו	יית  לישר	ל  כניסה  	שרות  	סו	יית  חסמים  הסרת 

ו	יצי	ה ממנה

פעילות 	מס	רת "ק	לת פני התייר" מתן "סל שירותים" לסוכני נסיעות 	מס	רת ה		ת ק	וצות  �

יעודיות לישר	ל

ק	לת פני התיירים 	נ"ת עו	דה המ	יעים 		יסות הצ'ר	ר לחי	וק התיירות הנכנסת ל	ילת �

רישוי מורי דרך + השתלמויות, הכשרה לתיירנים ומפעילי שירותי תיירות �

מתן הכרה 	תכניות לימודים 	תחומי תיירות שונים כ	ון מלונ	ות, יעוץ תיירות, תיירות נכנסת,  �

ייננות, י	מות ועוד

הכנת נהלי תמיכות 	לימודי תיירות ו	כנסי תיירות �

הכנת נהלי תמיכה למתן מל	ות לתלמידי קורס מורי דרך דו	רי שפות נדרשות �

קורסי י	מות 	תיירות לעידוד פתיחת עסקים ק	נים למען 	יוון המוצר. שת"פ עם משרד החינוך  �

לה	דלת מספר 	תי הספר המציעים לימודים 	מ	מת תיירות ל		רות

הכנת ו	יצוע של	 	' של תכנית לפתרון מצוקת כ"	 	מלונות 		ילת )	שיתוף משרד רוה"מ  �

ורשות הה	ירה וה	וכלוסין(

הע	רת סמכויות ממשרד התח	ורה ל	יפול 	"רכ	י 	שכול" �

סיוע 	מימון לימודי שפות מיוחדות למורי דרך �

	יפול 	מצי	ת 	כיין להפעלת 	יה"ס תדמור 		מצעות מכר	 �

השתתפות 	ירידי הכוונה לחיילים משוחררים  �

הפעלת ירידי תעסוקה ייחודיים למורי דרך �

	יצוע סיורים מודרכים ר	ליים חינם לקהל הרח	 ל	ור המצ	 ה	י	חוני 			ורים: ירושלים, ת"	,  �

יפו, חיפה, נצרת ועכו
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רשימת עלונים וחוברות שהתפרסמו ב-2015
חו	רת השתלמויות למורי דרך – מופקת פעמיים 	שנה �

חידוש חו	רת לקידום מקצועות התיירות מקצועות התיירות �

חידוש חו	רת "מנה	י החופשה של הצי	ור החרדי" �

הפקת עלון לתלמידי 	תי ספר 	מ	רה לקדם 	ת מקצועות התיירות )	שיתוף עם משרד החינוך( �

חידוש החו	רת "שעת הסין" המיועדת לתיירנים ולכל מי שמ	רחים תיירים מסין �

הוצ	ת מהדורה שניה לחו	רת 	תרים מיוחדים לנוצרים 		נ	לית �

הפקת תעודות דירו	 למלונות שהצ	רפו לפרוייק	 דירו	 	תי המלון 	ישר	ל �

סקר תיירות נכנסת לשנת 2014 – סקר שנתי שו	ף 	קר	 תיירים �

סקר תיירות נכנסת חצי שנתי 2015 - סקר שנתי שו	ף 	קר	 תיירים �

ר	עון ס		יס	י לתיירות ולשירותי ה	רחה לשנת 2015 / 1-2-3 כולל נתונים שונים ל		י ענף  �

התיירות )כניסות תיירים, שרותי ה	רחה( 		מצעות הלמ"ס

תיירות לישר	ל 2014 – פרסום משרדי שנתי �

עלון תיירות ושירותי ה	רחה 2014 )		מצעות הלמ"ס( �

תיירות 2014 – דו"ח שנתי כולל ל		י ענף התיירות 	ישר	ל )		מצעות הלמ"ס( �
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פרטי בסיס תקציב 2015 )באלפי שקלים חדשים(

סעיף 37 משרד 
הוצאה הוצאה נטושם הפרטהתיירות

מותנית
הרשאה 
שיא כ"אלהתחייב

317,9274,06415,000145.5משרד התיירות37

מנהל ושירותים 3701
72,384145.5כלליים

3702
הכשרת כ"	 

 ושירותי
תיירות 	ישר	ל

19,6251,000

3703
המנהל לשיווק 

 התיירות
לישר	ל

187,9863,06415,000

פעולות תכנון 3704
21,693וכלכלה

	שר	י לענף 3709
16,239המלונ	ות

הוצאה הוצאה נטושם הפרטסעיף 78 - פיתוח
מותנית

הרשאה 
להתחייב

488,34880,500798,667פיתוח תיירות78
145,150500179,167פיתוח תשתית7801

השקעות 	פיתוח 7802
100,000196,000	כסון מלונ	י

208,19880,000273,500ים המלח7803

7804
סיוע לתעשיית 

התיירות 	עק	ות 
מ	צע צוק 	יתן

35,000150,000

הנתונים הנ"ל מתייחסים ל	סיס תקצי	 2015 כולל חלק מתוספות התקצי	 החד פעמיות שהתק	לו 

	שנת תקצי	 	ו.
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סקירת הפעילות המתוכננת

ל-2016

משימות עיקריות
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אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה
הכנת תוכנית ע	ודה של משרד התיירות לשנת 2017 �

מתן חוות דעת כלכליות 	הת	ם לדרישות המשרד �

	קרה על תוכנית הע	ודה השו	פת �

סקר תיירות נכנסת לשנת 2015 - סקר שנתי שו	ף 	קר	 תיירים �

)	שנת 2016 ל	 י	וצע דו"ח חצי שנתי(

ר	עון ס		יס	י לתיירות ושרותי ה	רחה 4/2015 וכן 1-3/2016 )		מצעות הלמ"ס( �

תיירות לישר	ל דוח ס		יס	י 2015 )		מצעות הלמ"ס( �

עלון תיירות ושירותי ה	רחה 2015 )		מצעות הלמ"ס( �

תיירות 2015 - פרסום משרדי שנתי �

ה	שת מחקרים 	נוש	 תמורה לכסף �
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מינהל משאבי אנוש
	יצוע הערכת עו	דים 	הת	ם למתווה הרפורמה �

	י	וש של תכנית עידוד פרישה ייעודית למשרד �

עידוד פרישה של כ-20 עו	דים 	שנת 2016 �

	ישור סופי של הממונה השכר ליישום שכר עידוד 	משרד �

קלי	ת שליחם מחו"ל ויצי	ה לשליחות של שליחים חדשים �

	ישור סופי של המ	נה ה	ר	וני החדש " מ	ריקס "  �

פרסום מכר	ים: פנימיים, חיצוניים 	הת	ם למ	נה ה	ר	וני החדש המ	ושר למשרד �

עמידה 	חוק תקצי	 וצמצום החרי	ות 	כ"	 �

	ישור מ	נה 	ר	וני – הנהלה וועד העו	דים  �

	ישור מ	נה 	ר	וני – הסכמות של 	ורמי חוץ - 		ף תקצי	ים / ממונה על השכר / נצי	ות �

	ישור שכר עידוד – הסכמה של הממונה על השכר / 		"ת / הסתדרות . לווי של 	ורם מוסמך  �

ל	יצוע וה	מעה של התהליך 	משרד

תכנית עידוד פרישה – 	ישור 		"ת / הממונה על השכר / נצי	ות �

כניסה לרפורמה נחשון 	ל 3 – הנהלת המשרד + נצי	ות �
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מינהל השיווק
היעד הכמותי לתיירות נכנסת 	שנת 2016 הינו 3.1 מיליון תיירים.

תמצית העקרונות המנחים
�  .)FIT( י	מדינות יעד עיקריות ומשניות וכן מענה לתייר העצמ	לפי רמות פעילות  	חלוקת התקצי

ניצול מי		י של תקצי	 שיווק מו	דל תוך ניתוח השווקים ו	יצוע מדויקים. �

	תחום הפרסום: ה	מעת מיתו	 	חיד למשרד התיירות לפעילות הפרסום העולמית תוך הת	מת  �

הקרי	יי	י	 למדינות היעד

ד	ש על פעילות מכר 	נוסף לפעילות התדמיתית המסורתית  �

העמקת הנוכחות 	רשת ה	ינ	רנ	 תוך שימוש 	כלים הדי	י	ליים המתקדמים 	יותר  �

המשימות העיקריות
ק	יעת מסר חוצה 		ולות למ		ר הקתולי 	מדינות היעד לפעילות שיווק רוח	ית �

מתן מענה למ		רים היהודי וה	וונ	לי 		רה"	 	מס	רת תכנית השיווק וקמפיין כללי  �

פיתוח כלי מדידה 	חידים לפעולות מול 	ורמים מקצועיים וה	דרת מדדי מפתח לסיוע 	מס	רת  �

הסכמים עם 	ורמים מסחריים

	יצוע סקרים למדידת 	פק	י	יות של קמפיינים פרסומיים תדמיתיים  �

ישר	ל  � סין לחשיפת  על  	ד	ש  וסין(  הודו  רוסיה,  )	ר	יל,   BRIC ה  	מדינות  הפעילות  הרח	ת 

לקהלים חדשים

עדכון ופרסום נוהל מעודכן לסיוע ל	יסות ישירות ל	ילת לשנת 2016/7 �

פעילות לה	דלת כמות ה	יסות הישירות לעיר 	ילת 	עוד כ-10 	יסות ש	ועיות נוספות �

שת"פ עם רש"ת 	קידום שדה התעופה רמון �

לנת	"	  � ה	יסות  היצע  לה	דלת  ו	סיה  	רה"	  		ירופה,  תעופה  ח	רות  מול  פעילות 

מהמדינות השונות

	חינת מודל פריסת לשכות התיירות 	חו"ל למיקסום יעילות פעילותן �

הקמת 	תר GOISRAEL חדש �

הסכמי שיווק למול משווקים )סי	ונ	ים וסוכנים( �

השתתפות 	ירידי תיירות )	ינ"ל ומקומיים( וכנסים מקצועיים וייעודיים �

יי	ום והשתתפות 	סמינרים למק	לי החל	ות )כמרים, סוכנים( �

ניהול והפעלת קרן שיווק למ	ר	ני תיירות נכנסת  �

יי	ום והשתתפות 		ירועים ופעולות יח"צ לר	ות 	ירוח תקשורת, מק	לי החל	ות ומעצ	י דעת קהל �
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פעילות פנים משרדית לשיפור המוצר התיירותי לר	ות יצירת 	ירועים 		רק	י	יים לתייר הנכנס  �

ושיפור ההליך ה	י	חוני 	נת	"	 עם הפנים לתייר

הפעלת נוהל רשת 	י	חון ל	יסות לעיר 	ילת �

קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת
הקרן הוקמה ע"י משרד התיירות 	מ	רה לעודד 	ת תנועת התיירות לישר	ל. 		מצעות קרן  �

השיווק משתתף המשרד 	הוצ	ות השיווק של מ	ר	ני התיירות הנכנסת – ה	ורם העסקי ה	ונה 

ומשווק 	ת הח	ילה התיירותית

השתתפות המשרד הי	 על פי 	מות מידה ומ	רות שנק	עו 	נוהל הקרן �

	תקופה ש	ין 	פריל 2014 ועד מרץ 2015, השתתף המשרד 	הוצ	ות השיווק של 64 מ	ר	ני  �

תיירות 	סך של 13,315,080 ₪, המהווה כ-75% מהוצ	ות השיווק של המ	ר	נים

	ימים 	לה עומד להתפרסם חו	ר מנכ"ל - נוהל קרן חדש לתקופה ש	ין 	פריל -2016 מרץ 2017  �

אגף פרסומים ושיווק אלקטרוני
ה	מעת מיתו	 חדש 	פרסומים וע	רי שיווק �

עיצו	 ק	לו	 פרסומים די	י		לי �

עיצו	 ספרייה די	י		לית למ		רים וי	ו	ליים �

הקמת 	תר 	ינ	רנ	 שיווקי חדש – ריכו	 ה	יפול 	נוש	 התכנים )כת	ות וויד	ו( �

תר	ום מ		ין די	י	לי לירידים לשפות ספרדית, צרפתית, 	י	לקית פור	ו		ית �

הערה: מספר פעולות שתוכננו להיות מ	וצעות 	שנת 2015 שתלוליות 	עיצו	 ל	 	וצעו משום  �

כן  	ם  להת	צע  מתוכננות  	לו  פעולות   .2016 	תחילת  רק  	משרד  התק	ל  המיתו	  שספר 

	שנת 2016
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אגף תיירות פנים
המות	  � וחי	וק  מינוף  תוך  השנה  כל  	מהלך  	פרסום  המשרד  ימשיך  הפנים,  תיירות  	תחום 

"חופשה 	ישר	ל". מתוכננים שיתופי פעולה עם מרח	י תיירות 		וריים ופעולות שיווק נוספות 

ועוד.  ויועצי תיירות, ר	"	  	ורמי הענף כמו הת	חדות המלונות, הת	חדות סוכני הנסיעות  עם 

	עלי  	נשים  ל	ומיים,  ודתיים  חרדים  	מל	ים,  כמו  מיוחדים  למ		רים  השיווק  פעולות  יימשכו 

מו		לות, מ		ר דו	רי רוסית ועוד

יימשך 	יצוע החל	ת הממשלה לעידוד תיירות פנים לכפרי הדרו	ים והצ'רקסים 	ישר	ל �

פרסום עדכני של 	ירועים, מידע 	ודות ה		ורים השונים וכו' 		תר ה	ינ	רנ	 של המשרד �

שיתוף פעולה עם נצי	י המרח	ים התיירותיים, 		מצעות יצירת רצף פרסומי 	מהלך כל השנה  �

			ורים השונים. המ	רה לצקת תכנים 	פרסום תדמיתי ו	מע	פת שהמשרד מעניק 		מצעות 

תוכן שיציעו ה	ורמים הנ"ל

ו/ � נוש	י  קמפיין  	מס	רת  השנה  כל  	מהלך  	ישר	ל"  "חופשה  ה	ם  ומות	  המיתו	  ה	מעת 

	ו עונתי

העל	ת המודעות של נוש	י תיירות הפנים לסדר היום הצי	ורי 	ישר	ל �

ה		רת ה	יקוש ללינות ול	יקורי מ	קרים 		תרי 		ע ומורשת 	הת	סס על נתוני סקר תיירות  �

הפנים מ- 2012

ה		רת הפרסום 	"ניו מדיה"- מדיות ח	רתיות חדשות: פייס	וק, 	ווי	ר, פורומים וכו' �

ניצול 	ירועי מ	ה מיוחדים לקידום ושיווק 		ורים �

	ר	ון סיורי חשיפה מודרכים ל	ורך כל השנה למחלי	נים  �

קיום ימי עיון, סדנ	ות ל	ורמי הענף 	נוש	ים כ	ון: שיווק למ		רי תיירות, מיתו	 ערי תיירות, תיירות  �

	קולו	ית, תיירות מורשת, שיווק 		מצעות רשתות ח	רתיות ועוד 

	ירידי תיירות ופעילות שיווקית 	מס	רת יריד התיירות ה	ינל	ומי שמתקיים מדי  � השתתפות 

שנה 	ת"	 	מהלך חודש פ	רו	ר

יי	ום סקרים ומחקרים העוסקים 	הר	לי הנופש של הקהל הישר	לי על מ		ריו השונים �

שיווק 	ד	ש על קהלי יעד מ		ריים )	מל	ים, דו	רי רוסית, 	מל	ים ועוד( 		מצעות שתופי פעולה  �

עם משרדי ממשלה ו	ופים צי	וריים רלוונ	יים

של  � השיווקי  ה	ינ	רנ	  		תר  ו		רקציות  		ורים  	ודות  מידע  	ירועים,  של  עדכני  פרסום 

משרד התיירות
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מינהל פיתוח תשתיות והשקעות
קידום שינוי חוק תכנון ו	נייה לשם עידוד 	נייה למלונ	ות על ידי ה	דלת 	כויות 	נייה 	-20%  �

לשם 	ניית דירות למ	ורים. כמו-כן 	מס	רת 	ו תו	דר ה	נייה למלונ	ות כתשתית ל	ומית

של  � מק	ץ  לרכישת  המכר	  	ת  	ם  	יניהם  רמ"י  		עלות  תיירותיות  לקרקעות  שיווק  ה	צת 

קרקעות ל	ניית מלונות עממיים

סיום ההליך המכר	י ל	חירת מהנדסים ו	דריכלים שיתנו שירותים ל	חינת ההשקעות והתכניות  �

	דריכליות למלונ	ות

קידום 	ישור מפת 		ורי פיתוח חדשה 	שר תהווה 	סיס ל	ישור מענקים 	מס	רת חוק לעידוד  �

השקעות הון. לשם כך יצ	 מינהל הפיתוח להליך מכר	י ל	חירת 	ורם חיצוני שי	צע 	ת הע	ודה.

הח	רה שנ	חרה 	מכר	 לשם 	יצוע סקר קרקעות המיועדות לתיירות תתחיל 	ת ע	ודתה 	-2016. �

קידום מתן רשת 	י	חון למשקיעים 	מלונ	ות 	שר תק	ין 	ת הסיכון של משקיע מול ה	נק  �

	מקרה של מצ	 	י	חוני ל	 יצי	

פיקוח על תכנון ו	יצוע ו	ם פיקוח על חש	וניות �

ו		ת על מנת לה	דיל  � קידום מנ	נון לעידוד משקיעים מסין להשקיע 	תחום המלונ	ות 		רץ 

		מצעותם 	ת תנועת התיירות מסין לישר	ל

אגף כלכלה השקעות ותקציב
ה	דלת היצע חדרי מלון, מתן מענה לה		רת התחרות והו	לת מחירי הנופש 	ישר	ל �

הכלים להשגת היעדים: עידוד הקמה הרח	ת מלונות, הס	ה והש	ה של מלונות 	מס	רת "חוק  �

חדרים  לתוספת  מנהלי  מענק  מתן  	תיירות,  השקעות  	מנהלת  ו	ישורן  הון"  השקעות  עידוד 

	רמה עממית

האמצעים: פרסום נהלים 	מ	רה לעודד 	ת הי	מים לה	יש 	קשות לתכניות ה	דלת היצע חדרי  �

המלון ומתן כת	י 	ישור למלונות שעמדו 	ת	ים הנדרשים

הפעלת צוות ל	י	וש מפת 		ורי פיתוח חדשה לתיירות 	מס	רת "חוק עידוד השקעות הון" �

להקמת  � ממכר	  	פ	ור  לתכנון  קרקע/הרש	ה  הקצ	ת  	תהליך  לי	מים  סיוע  המשך 

מי	מים תיירותיים

	נוסף, ה		ף ימשיך לפעול ולקדם שיווק מכר	י קרקע לתיירות מול רמ"י �
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אגף תשתיות
המשרד עוסק 	עדכון הנוהל לפיתוח תשתית תיירות צי	וריות לשנת 2016. הנוהל מפר	 	ת  �

התהליך הכרוך 	ה	שת 	קשה וכן 	מות מידה למיון ודירו	 של פרויק	ים תיירותיים תשתיתיים 

פו	נצי	ליים. המשרד ממקד 	ת תנופת הפיתוח 	ערי הלי	ה: 	ילת, עכו, 		ריה וסו		 כנרת, 

נצרת ומצפה רמון, ו	הת	ם לכך כ-70% מתקצי	 הפיתוח מוקצה לפרויק	ים 	ערים 	לו. המשרד 

פועל להוספת קו החוף ל		ורי הלי	ה החל מ- 2016

	הת	ם לנוהל, ההחל	ה על השתתפות המשרד 	פיתוח תשתיות צי	וריות תיירותיות מתק	לת  �

	מס	רת דיוני הצת"פ )צוות תקצי	 פיתוח(

הנוהל לשנת 2016 צפוי להתפרסם 	חודש מ	י והה	שה צפויה למהלך יוני �

המשרד י	צע 	חינה ל	קשות שיו	שו והן תו		נה לדיון ו	ישור 	צת"פ �

	שנת 2015 עמק תקצי	 המשרד ל	ו	ת השתתפות 	פיתוח תשתיות על כ-180 מלש"ח. התקצי	  �

ל-2016 יהיה 	היקף דומה

השנה יושם ד	ש על נוש	 תח	וקת פרויק	ים הן קיימים והן מתוכננים  �

עכו  � חל"פ  החמ"ת,  ממשלתיות:  ח	רות  		מצעות  	ד"כ  מ	וצעות  תשתיות  לפיתוח  הע	ודות 

העתיקה וחל"י. 	מקרים מסוימים נק	עים 	ופי 	יצוע נוספים כ	ון: קק"ל ו	חרים

לפני כשנה החל המשרד להפעיל ח	רות 	קרה ומ	רתן העיקרית הי	 	יצוע 	קרה ופיקוח על  �

ע	ודת 	ופי ה	יצוע 	של	י 	יצוע שונים: 	קרת 	ומדנים, 	קרת תכנון ו	קרה הנדסית ותקצי	ית 

על 	יצוע 	פועל של פרויק	ים

		קשות  � ה	יפול  הליך  	כל  שתתמוך  מידע  מערכת  לפיתוח  פעולות  		יצוע  החל  המשרד 

לפיתוח תשתיות ו	הליך 	יצוע ע	ודות הפיתוח

תיירות כפרית
פיתוח המ		ר הדרו	י והצ'רקסי –מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח – 	ו	ה תקצי	: 1 מיליון ₪ . �

העצמת דרו	ים 	רמת ה	ולן ) 2014-2017. 4 מלש"ח תוספת מרוה"מ, 8 מלש"ח ממקורות המשרד(  �

– מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח 	יישו	ים הדרו	ים 		ולן

מענקים  � למתן  מנכ"ל  חו	רי  ע	ה:  עו	ף  וישו	י  שדרות  לפיתוח  שנתית  	ס	ר		ית ר	  תכנית 

להקמת יחידות 	ירוח

הפעלת חממות תיירות 	יישו	י הדרום �

	ליל  � נ		  משרד  )	שיתוף  ק	נים  עסקים  הקמת  	ד	ר  לי	מים  ייעוץ   – 	רצי  תיירות  חממות 

ופריפריה ומשרד החקל	ות(

דירו	 יחידות 	ירוח 	מס	רת פרויק	 ה- IBB וקידום קמפיניים ו	תר ייעודי �

קמפינ	: מתן מענקים להקמת מתחמי קמפינ	 �
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האגף לתכנון פיזי
המשך פעילות לה		חת של ה	ינ	רס התיירות ו	עיקר ה	נה על עתודות קרקע לפיתוח תיירות  �

	מוסדות התכנון השונים, 	וועדות הי	וי השונות ו	פורומים ק	ועים וכ	לה שנק	עו 	ד הוק

קידום וליווי תכנון של מתחמי תיירות �

מתחם התיירות 	חצור ה	לילית -

קידום והס	רת השינוי לחוק 	וועדות המחו	יות ומהנדסי ערים -

הוועדה ל	דיקת תכניות – צפי לה	דלת נפח הפעילות כתוצ	 משינוי חוק התכנון וה	ניה 	נוש	  �

תיירות, 	חינת תכניות לקר	ת הכר	ה כתשתית ל	ומית לדיון 	וות"ל

קידום סקר הת	"עות למלונ	ות �

סיוע 	קידום מי	מיים תיירותיים 	מוסדות התכנון  �

היחידה האדריכלית
	כסון  � למ	ני  הנו	עים  הש	לונים  	י	וש   – הבקרה  מכוני  מול  שוטף  טיפול  מערך  הקמת 

מערך  הקמת  לווד	  הנהלה(,   ,GIS )מחשו	,  הרלוונ	יים 	משרד  ה	ורמים  	ין  תיירותי,  תי	ם 

מצ	ת  הערכת  הפנים,  למשרד  מת	ים  ו	ממשק  	פניות  שו	ף  ל	יפול  המות	ם  ממוחש	 

העו	דים הנדרשת והכשרתם 	תי	ום עם מינהל התכנון, 	קרה על 	יצוע פיילו	ים ר	שונים 

למלונות, 	חריות על 	יפול שו	ף 	המשך

	ו כוללת מתן מענה וסיוע 	הת	ם  � טיפול בהסרת חסמים בהליכי רישוי במלונות – פעילות 

ו	יניהם  שונים  ר	ול	י	יים  מנ	נונים  של  	דרישות  להקלות  פתרונות  	י	וש  וכן  י	מים  לפניות 

משרד ה	רי	ות, פיקוד

נוספים  � ועדכונים  חדשות  הנחיות  של  שילו	   – הפיזיים  התקנים  להנחיות  עדכונים  גיבוש 

ככל שיידרשו
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות
תיקון חוק שירותי תיירות �

המשך יישום דירו	 	תי מלון 	ישר	ל �

סיוע לדרום 	מס	רת החל	ת ממשלה 2025 �

היערכות לקר	ת קלי	ת תיירים שי	יעו ל	ילת 	עונת הצ'	ר	רים 2016-2017 �

שדרו	 לשכות המידע לתייר �

הפעלת "לשכה ור	ו	לית" 	נת	"	 הכוללת 3 ערוצי תקשורת: דו	"ל, פייס	וק, וו		ס	פ �

הפקת סיכה לתיירים �

יצי	ה למכר	 חדש לתעודות ממות	ות לצליינים, תעודות הוקרה ותעודות 	ר/	ת מצווה �

הפקת כר	יסי 	רכה למעוכ	ים 	מע	רי ה		ול + תשורה ק	נה �

רכישת ערכה לנפ	עי 	י	ה + הפקת כר	יס 	רכה �

המשך פיתוח "דרך 	מ	וס" �
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פרטי בסיס תקציב 2016 )באלפי שקלים חדשים(

סעיף 37 משרד 
הוצאה הוצאה נטושם הפרטהתיירות

מותנית
הרשאה 
שיא כ"אלהתחייב

196,2244,06415,000142.5משרד התיירות37

מנהל ושירותים 3701
61,137142.5כלליים

3702
הכשרת כ"	 

 ושירותי
תיירות 	ישר	ל

5,1351,000

3703
המנהל לשיווק 

 התיירות
לישר	ל

90,2793,06415,000

פעולות תכנון 3704
18,766וכלכלה

5,343ר	ר	ה3706

	שר	י לענף 3709
15,564המלונ	ות

הוצאה הוצאה נטושם הפרטסעיף 78 - פיתוח
מותנית

הרשאה 
להתחייב

823,342100,000675,300פיתוח תיירות78
202,200103,740פיתוח תשתית7801

השקעות 	פיתוח 7802
100,00091,860	כסון מלונ	י

521,142100,000479,700ים המלח7803

כוללים תוספות תקצי	 חד פעמיות שצפויות  ול	   2016 הנ"ל מתייחסים ל	סיס תקצי	  הנתונים 

להתק	ל 	מהלך שנת תקצי	 	ו. 



- 49 -

עיון בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל המשרד
ניתן לעיין 	חו	רי מנכ"ל, המתווים 	ת מדיניות המשרד, ו	כל ההנחיות המנהליות של המשרד 		תר 

.)www.tourism.gov.il( של המשרד 	רנ	ינ	ה

תיאור ומטרות של מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות 
במשרד התיירות

קיים מ		ר מידע של מורי דרך 	עלי רישיונות )	נשים פר	יים(. קיים מ		ר מידע ו	ו פר	ים 	ישיים 

של עו	די המשרד 		רץ ו	חו"ל.

וניו מדיה 	חר	י על מ		רי המידע של המשרד, על-פי חוק  מר נועם קורי		, מנהל 		ף 	' די	י	ל 

ה	נת הפר	יות.

רשימת חוקים ותקנות ששר התיירות מופקד עליהם
חוק שירותי תיירות, התשל"ו – 1976 �

תקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, התשכ"	 – 1967 �

תקנות שירותי תיירות )	תי מלון(, התשע"	 – 2013 �

תקנות שירותי תיירות )חו	ת 	ילוי נ	ות(, התשס"	 – 2003 �

תקנות שירותי תיירות )עסק מ	ושר לתייר(; התשע"	 - 2011 �

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )	תי 	וכל(, התש"מ – 1979 �

	חר	יים  � ה	רי	ות  שר  עם  	יחד  התיירות  )שר   1973  – התשל"	  מרפ	,  נ	ות  רשות  חוק 

ל	יצוע החוק(
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דיווח של הממונה על חוק חופש המידע
במהלך 2015 הוגשו 51 בקשות למידע, להלן הפירוט:

אחוזיםמספר 

14794. הרשות מסרה 	ת כל המידע המ	וקש

212.  הרשות מסרה 	ת המידע המ	וקש 		ופן חלקי

300. הרשות דחתה 	ת ה	קשה למסירת מידע

400. המידע 	ינו מצוי 	ידי הרשות הצי	ורית

5. הרשות הפנתה 	ת המ	קש לק	לת המידע מ	ת 
00רשות צי	ורית 	חרת

6. הרשות הפנתה 	ת המ	קש למקום 	ו המידע פורסם 
00	ר	ים 

722. ה	יפול 		קשה הופסק 	של 	י תשלום 		רה

812. ה	יפול 		קשה הופסק מ	עמים הנו	עים לפונה

900. ה	יפול 		קשה 	רם הסתיים

1000. ה	קשה 	דיון משפ	י

100% 51סה"כ






