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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. המשרד עוסק 	עידוד 

תיירות מחו"ל ע"י שיווק ישר	ל 	עולם כיעד תיירותי וכן פועל לעידוד תיירות הפנים. 

המשרד עוסק 	פיתוח תשתיות תיירותיות צי	וריות 		מצעות ח	רת פיתוח כלל 	רצית ו		מצעות 

ח	רות פיתוח 	י	וריות. 

המשרד מ	פל 	נוש	 הה	נות 	ים המלח וכן 		תרים הקדושים, 		מצעות המרכ	 ה	רצי לפיתוח 

המקומות הקדושים.

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

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

ו	עקיפין כ-200,000 	לף עו	דים. סך התרומה של התיירות לתמ"	 	- 2011 מוערכת 	כ- 55 מילי	רדי 

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

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

ישר	ליות מדמי נסיעה.

מטרות ויעדי המשרד
שיווק ישר	ל לתיירות נכנסת 	קר	 קהלים ממוקדים ו		רצות נ	חרות 	חו"ל והעל	ת המודעות . 1

לישר	ל כיעד תיירותי.

תכנון, פיתוח תשתיות תיירותיות על 	סיס 	י	ורי ונוש	י.. 2

ה	דלת היקף תיירות החוץ והפנים.. 3

פיתוח ו	יוון המוצר התיירותי הישר	לי ו	יו	ו.. 4

הכשרת כוח-	דם מקצועי, 	קדמי	ציה 	תעשיית התיירות, ועידוד תעסוקה 	מקצועות התיירות.. 5

עידוד ומשיכת השקעות חדשות לענף התיירות.. 6

פיתוח מוצרי תיירות חדשים.. 7
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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 :אתר המשרד

פניות למשרד התיירות על פי נושאים:
חוק חופש המידע:

	דעון שניר, הממונה על חוק חופש המידע
פקס': 02-6664450

gidons@tourism.gov.il :"ל	דו

	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

נצי	 תלונות הצי	ור והמ	קר הפנימי
פקס': 02-6558908

hezis@tourism.gov.il :"ל	דו

הערות לגבי אתר האינטרנט: 
ניצן 	ילן 

ממונה שיווק 	לק	רוני, מנהלת 	תר ה	ינ	רנ	

פקס: 02-6664402

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

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

02-666431602-6664434Ilanaam@tourism.gov.ilלשכת היועץ המשפ	י
02-666420302-6664400Talb@tourism.gov.ilלשכת הדו	רת

02-666430002-6664428Hanaa@tourism.gov.ilחש	ות
02-666426802-6664413Hagitr@tourism.gov.ilקשרים 	ינל	ומיים

נצי	 תלונות הצי	ור והמ	קר 
הפנימי

  02-666434102-6558908 Hezis@tourism.gov.il

סמנכ"ל 	כיר 	ס	ר		יה 
 ומדיניות, מינהל ומש		י 	נוש
והממונה על חוק חופש המידע

02-666439502-6664450Gidons@tourism.gov.il

02-666439602-6664408Esthers@tourism.gov.il		ף ס		יס	יקה ומ		רי מידע
02-666447002-6664408Yifata@tourism.gov.ilספריה ומ		רי מידע

סמנכ"ל 	כיר-פיתוח תשתיות 
והשקעות

02-666437402-6664441Irisa@tourism.gov.il

02-666437202-6664441Sharonay@tourism.gov.il		ף תכנון ופיתוח
02-666439102-6664453Avishayb@tourism.gov.il		ף מימון והשקעות
02-666438802-6664446Ramab@tourism.gov.il		ף תיירות כפרית

02-666424202-6664410Orend@tourism.gov.ilסמנכ"ל 	כיר לשיווק
02-666425802-6664410Pinis@tourism.gov.il		ף חו"ל

02-666424002-6664410Uris@tourism.gov.ilדסק 	מריקה )דרום וצפון(
02-666424502-6664410דסק 	ירופה

02-666423202-6664408Debbiem@tourism.gov.il		ף לשיווק תיירות פנים
02-666421502-6664401Bgn@tourism.gov.il		ף מ	צעי 	ירוח

02-666425102-6664408Nogas@tourism.gov.il		ף פרסומים ושיווק 	לק	רוני
02-666421602-6664402Saras@tourism.gov.ilמחלקת ירידים ותערוכות

סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול 
ו	יכות השירות

02-666435902-6664443Hemdad@tourism.gov.il

02-666434602-6664474Minag@tourism.gov.il		ף הכשרה מקצועית
02-666433902-6664442Liatbh@tourism.gov.ilמורי דרך והשתלמויות

תחום 	יקורת המוצר התיירותי 
ולשכות מידע

02-666436702-6664441Rakefetl@tourism.gov.l

מחלקת מסחר תיירותי ו	תי 
מלון

02-666435102-6664441Yaelm@tourism.gov.il

02-666436102-6664441Elanad@tourism.gov.ilמחלקת 	ירועים
02-666435402-6664443Naomir@tourism.gov.ilמחלקת ק	לת פני התייר

02-666434902-6664441Iritm@tourism.gov.ilסוכני נסיעות ומל"ח
02-666428902-6664423Yossis@tourism.gov.il		ף מערכות מידע
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בעלי תפקידים - משרד התיירות – בשנת 2011
רשימת סמנכ"לים/ מנהלי אגפים/ מנהלי תחום

תפקידשם
סמנכ"ל 	כיר 	ס	ר		יה ומדיניות, מינהל ומש		י 	נוש	דעון שניר
סמנכ"ל 	כיר ור	ש מינהל שיווק	ורן דרורי
סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול ו	יכות השירות 	הו	ה 	קן

סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעותערן ניצן
היועץ המשפ	יעו	ד קדמי
חש	 המשרדמיכ	ל לוי 

דו	רת המשרדענת שיחור 	הרונסון
מנהל 		ף 	כיר שיווק חו"ל ודתותפיני שני

ס/סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעותחנה 	יפר	ן
מנהלת 		ף תכנון פי	יכרמית פינץ-קדמי

מנהל תחום מרכ	 ודרום 	ירופהיהודה שן
מנהלת 		ף תיירות פניםד	י מנצור

מנהלת 		ף פרסומים ושיווק 	לק	רונינ	ה שר-	רקו
ס/היועץ המשפ	ירמי ליס	מן

מנהל 		ף מימון השקעות ותקצי			ישי 	ר-	ושר
מנהלת תחום 	כיר השקעות ותי	ום תיירות 	צפוןסי	ל 	ן עו	

מנהל תחום מש		ים חומריים	ני קלי	ר
מנהלת תחום ס		יס	יקה ומ		רי מידע	סתר סול	ן

מנהלת ה		ף להכשרה מקצועית והרשות המוסמכת מינה 	נם 
למורי דרך

מנהל 		ף 		חוןמשה דו	ד	ני 
מנהל 		ף 	כיר מערכות מידעיוסי ש	י	ר

מנהל תחום 	יקורת פנימיתח	י שחר
מנהל תחום מש		י 	נוש ותקצי		שר ונונו
מנהל תחוםעו	י 	פני

מנהל 		ף תיירות כפריתו	יל כיוף
מנהל תחום שלי	ה ו	קרה	ל	ר	 	ן-		ו
מנהל תחום )דרום וצפון 	מריקה(	ורי ש	יינ	ר	

מנהלת תחום שירותי תיירות ופיתוח המוצר	ילנה דרורי
מנהלת תחום 	יקורת המוצר התיירותי ולשכות מידערקפת לוי

מנהלת תחום מרכ	 תיירות נת	"	דורית קמחי
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רשימת ממונים
תפקידשם

ממונה תיירות פנים	ריה צדוק
ממונה תיירות כפריתרמה 	ן-ידידיה

מרכ	 	כיר עדינה חנו
מרכ	 	כיר ירידים ותערוכותשרה סלנסקי
מרכ	 	כיר 		ף 	ירוחורוניק לורי	
ממונה קשרים 	ינל	ומייםח	ית רינ	ל

ממונה תכנון תיירותיירון 	ר		
ממונה התחיי	ויות והתקשרויות 		רץ ו	חו"לשפרה קי	ו	יץ

ממונה תכנון פי	י-	י	ור מרכ	 ת"	משה צימרמן
ממונה כלכלהקרן 	יל	רמן

מרכ	 	כיר לריסה שמו	לו	יץ
ממונה מש		י 	נוש	'קלין מוכתרי

ממונה על שיווק תיירות דתיתלינה חדד
ממונה 	ו"ש והדרכהדלפין 	ר	י	
מנהל מח' 	כיר יעוץ משפ	י	לי ליפשיץ

מרכ	 	כיר הכשרת כח-	דםציפי ונונו
ממונה ק	לת פני התיירנעמי רו	נ	ר	

ממונה 	כסון ומסחר תיירותייעל מ	רחי
ממונה 	י	ור צפוןתחסין חוסיסי

ממונה פיתוח השקעות	ורית חמד
ממונה התקשרויות וקנייניםדוד ח	ן

ממונה סוכני נסיעות ומל"ח	ירית מלול
ממונה מ	צעי 	ירוח	נימין 	ד נינ	י

ממונה משכורת	יריס כ	לף
מרכ	 	כיר חסמיםננסי שדל	
מרכ	 	כיר )	דריכלית משרד התיירות(עדה הר	ל
מרכ	 	כיר 	יצוע תקצי	 ו	קרהפ	ו	י ח'ורי

מרכ	 	כיר פירסומיםיצחק 	מיתי
מרכ	 	כיר כספים וחש	ונותעמי חמץ
ממונה שיווק 	לק	רוני ומנהלת 	תר 	ינ	רנ	ניצן 	ילן
ממונה תקצי	קרן שפר

מרכ	 	כיר – י	מים 	תיירותמר	 			י-פל	
מרכ	 	כיר – פיתוח תשתיותמ	יה 		רמו	יץ

מרכ	 	כיר 	ר	ונים ורש"פ	ו'רדנה רו	מן
ממונה – חש	ותוסים ע		ם

ממונה כלכלה ומדידהפ		מה סייד 	חמד
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לשכות משרד התיירות בארץ

ירושלים
מנהל: 	ורן מור

שער יפו, העיר העתיקה ככר עומר כת	 97604 
שעות פתיחה: יום 	' – ה', וש	ת 8.30-17.30

                     יום שישי – 8.30-13.30
	ל': 02-6271422

פקס': 02-6271326
orenm@tourism.gov.il

 נצרת
מנהל: רוני עייד 

רח' ק	נו	ה 58, נצרת
שעות פתיחה: 	'-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

שעות הפתיחה: 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' 8:00-16.30

                        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

B. Ordinka 51, 113095  Moscow

	ל': 74-95-937-3642
פקס': 935-76-49 -74-95

director@goisrael.ru :מנהלת
moscow@goisrael.ru

www.goisrael.ru :	רנ	ינ	תר ה	

אוקראינה
Lesi Ukrainky Blvd., Kiev, Ukraine ,34

	ל': 38-044-586-1584     
פקס': 38-044-586-1555

tourist@kiev.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
פקס': 49-302-039-9730

amit@goisrael.org.il :מנהל
www.goisrael.de :	רנ	ינ	תר ה	

צרפת
Office National Israelien du Tourisme

94, Rue saint Lazarare

Paris 75009
	ל': 33-142-618-590

פקס':33-149-270-946
dorit@otisrael.com :מנהל

nadinef@otisrael.com :שיווק
www.otisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	
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הולנד 
Israëlisch Nationaal Bureau voor Tourism

P.O. Box 3240,1001 AA

	ל': 31-20-616-1948
פקס': 31-20-689-4288

urit@goisrael.org.il :מנהל
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
פקס: 39-028-044-04

director@israele-turismo.it :מידע כללי
www.goisrael-turismo.it :	רנ	ינ	תר ה	

ספרד
Oficina Nacional Israeli De Turismo

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

	ל: 34-915-943-211
פקס: 34-915-944-372

dolores@turisrael.com  :מנהל
israel@turisrael.com :מידע כללי

www.turisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	
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שוודיה
Israeliska Statens Turistbyra

Sveavagen 28-30, 4 tr
 Box. 7554

 Stockholm10393 
	ל: 46-824-4276

פקס: 46-821-7814
urit@goisrael.org.il :מנהל
marketing@igto.se :שיווק

info@igto.se :מידע כללי
www.goisrael.nu :	רנ	ינ	תר ה	

בריטניה
Israel Government Tourist Office UK House

180 Oxford Street London W1D 1NN

	ל': 44-207-299-1109
פקס': 44-207-299-1112

rafi@igto.co.uk :מנהל
ron@igto.co.uk :שיווק

www.goisrael.com/Tourism_Euk :	רנ	ינ	תר ה	

צפון אמריקה 

נציגות אמריקה
North American Representation

Israel Government Tourist Office

800 Second Avenue, New York, 10017
	ל': 212-499-5644/2
פקס': 212-499-5645

haimg@imot.org :מנהל

ניו יורק– מרכז מידע
Israel Government Tourist Office

800 Second Avenue, New York, 10017
	ל': 1-212-499-5651/0
פקס': 1-212-499-5655

info@goisrael.com :מידע כללי
www.goisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	
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ארה"ב - לוס אנג'לס 
Israel Government Tourism Office

6380 Wilshire Blvd

Los Angeles, CA 90048
eliezer.hod@gmail.com :מנהל

	ל': 1-323-658-7463
פקס': 1-323-658-6543

ארה"ב –אטלנטה
Israel Government Tourism Office

1349 W Peachtree St

Suite 1799
Atlanta, GA 30309

	ל': 1-404-541-2773
פקס': 1-404-541-2775

joediaz@imot.org :מנהל

ארה"ב – שיקגו
Israel Government Tourism Office

205 N. Michigan Avenue Suite

Chicago lli
	ל': 1-312-803-7080

פקס': 1-312-803-7079
omere@imot.org :מנהל

קנדה - טורונטו
Israel government Tourist Office

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

odedg@igto.ca :מנהל
	ל': 1-416-964-3784 שלוחה 26

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

ברזיל–סאן פאולו
1713 Av.BrigadeiroFaria Lima 

 São Paulo, Brazil

	ל': 55-11-3034-6423
פקס': 55-11-3034-6247

suzank@goisrael.gov.il :מנהלת

אסיה

קוריאה 
Israel Government Tourist Office

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

	ל': 82-27-380-882
פקס': 82-27-365-193

igto@israel.co.kr :מנהל
www.israel.co.kr :	רנ	ינ	תר ה	

סין
C318, Lufthansa Center, Kempinski

Hotel, 50 Liangmaqiao Road

Chaoyang District, Beijing

	ל':86-106-464-3165 
פקס': 86-106-464-9788

YU WANG :מנהל
Igto.china@gmail.com
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 רשימת רשויות ציבוריות ותאגידים 
שהמשרד אחראי על תחום פעילותם

החברה הממשלתית לתיירות
מנכ"ל: שי וינר

רח' 	ית הדפוס 20 מ	דל דונה
קומה 10, ת.ד. 4258

		עת ש	ול ירושלים 95483
	ל': 02-6597070

פקס': 02-6597080
shaiw@igtc.co.il :"ל	דו
מ	כירה: 	ורלי, רוחמה 

החברה לפיתוח עכו העתיקה
מנכ"ל: דוד הררי 

ויצמן 1 עכו 24110 
ת.ד. 1088 

עכו העתיקה 24710
	ל': 04-9956700/734 

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

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

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
מנכ"ל: יוסף שווינ	ר

רח' כנפי נשרים 68 ירושלים
	ל': 02-6540303 

פקס': 02-6540877
holyjud@walla.co.il :"ל	דו

מ	כירה: יהודית 	רשון
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החברה לפיתוח אתרים בחוף תל אביב
מנכ"ל: 	יתמר שמעוני 

ה	ר	עה 21 תל 		י	 64739
	ל': 03-6851717

פקס': 03-6851522
atarimco@zahav.net.il :"ל	דו
יו"ר הדירק	וריון: הרצל שלם 

הר	 	שי 7 ת"	 
מ	כירה: 	ילנה חו	ה

החברה לפיתוח יפו העתיקה
מנכ"ל: ירון קליין 

סמ	ת מ	ל ד	ים 17 יפו העתיקה 68036 ת.ד 1 
	ל': 03-6828006 

פקס': 03-6811971
www.oldjaffa.co.il :	רנ	ינ	תר ה	

יו"ר הדירק	וריון: קו	י 		מון
מ	כירה: רחל כהן

החברה לפיתוח מזרח ירושלים
מ"מ: מר ולדימיר שקל	ר

שמ	י 8 ירושלים  9463 ת.ד. 2395
	ל': 02-6231221

פקס': 02-6247137
pola@pami.co.il :"ל	דו

מ	כירה: פולה

החברה לפיתוח חוף ים המלח
נוה 	והר סדום 84960

	ל': 08-6584148/9
פקס': 08-6584187

dead-sea@zahav.net.il :"ל	דו
יו"ר הדירק	וריון: יצחק 	ור	ה

	ל': 09-7419190
מ	כירת הח	רה: ע	ה ר	יד 
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החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
מנכ"ל: ממל	 מקום ערן 		רי

חוף צפוני 	ילת 88104ת.ד. 522

	ל': 08-6330011

פקס': 08-6330012

eran@efdc.co.il :"ל	דו

מ	כירה: רונית פרץ

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 משולמי

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

רח' 	ית הדפוס 11

לו	י 2 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-2011
	שנת 2011 ה	יעו לישר	ל 3.40 מיליון תיירים, עליה של 2% משנת 2010.

פעילות המשרד התרכ	ה 	מס' תחומים עיקריים:

מינהל שיווק

טיסות סדירות
ה	דלת קי	ולת תעופה, ח	רות סדירות חדשות ו	יסות שכר, הח	רות הן:

Corsair, Jet Air, Air Berlin,Easy Jet והרח	ת תדירויות 	יסות השכר.

טיסות שכר
ה	יעו ל	ילת 25 סדרות מל	ות לעונת חורף 2010/11.

סיטונאים וחברות שייט
100 סי	ונ	ים חדשים/מתחדשים, עם 276 הסכמי שיווק וכ-135 ע	ינות של למעלה מ-30 ח	רות.

סיכום ירידים 2011
וחדשים.  מוכרים  יעד  קהלי  כמוצר תיירותי 	פני  ישר	ל  	ת  	ירידים מ	רתה לחשוף  ההשתתפות 

	שנת 2011 עלה מספר המצי	ים הישר	ליים 	ירידים, למרות הירידה 	מספר הירידים 	הם המשרד 

השתתף, ול	ור העלייה 	תיירות לישר	ל השתתפנו 	ירידים חדשים. 	שנת 2011 הופקו 19 ירידים 

הכוללים השתתפות 	ירידים חדשים כמו היריד תיירות ה	דול 	הודו OTM, שהתקיים 	מומ		י והמשך 

ההשתתפות 	ירידים חדשים ד	שתקד, ל	ור הצלחתם, כמו יריד תיירות UITT 		וקר	ינה, יריד תיירות 

מרכ	י 		סיה ITB ASIA ויריד התמריצים וכינוסים IMEX  ש	פרנקפור	 ש		רמניה. 
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תוצריםחשיפה למבקריםירידי תיירות בינלאומיים
FITUR211,000ים	ות מול מצי	ות עסק	מ *

* מ	ות פ	ישות עם 

משווקים מו	ילים וחדשים

* מ	ות ר	יונות לתקשורת

* מיצו	 ישר	ל כיעד תיירות

BIT153,000
ITB169,000

MITT85,741
UITT17,300
IMEX8,905

TOP RESA27,100
WTM47,500
OTM186,000

ירידים מקצועיים/יעודים/
מקומיים

תוצריםחשיפה למבקריםכמות

יצירת קשרים וה	דמנויות 2.2 מיליון16	ירופה
עסקיות 

חשיפת המוצר התיירותי 
הישר	לי

6300,000	רה"	, 	סיה, דרום 	מריקה

אגף פרסומים 

הפקות סרטים 
הופק סר	 לקידום ה	חירה 	ים המלח כ	חד מ-7 פל	י ה		ע החדשים. �

הופק סר	ון לשיווק ים המלח. �

הופק סר	 לעידוד כנסים ותמריץ 	ישר	ל.  �

הופק סר	 למיצו	 	ילת . �

הופק סר	ון לתיעוד 	יקור הכורים מצ'ילה. �

החלה היערכות להפקת סר	 	ינ	ר	ק	י	י . �

החלה היערכות להפקת סר	 תדמית.  �

החלה היערכות להפקת סידרה 	ינ	רנ	ית.  �

הפקת חוברות
הופקה חו	רת לקידום מסלול צלייני חדש 	עק	ות מרים )לקהל הקתולי( 	-6 שפות.  �

� .BIBLICAL SITES FOR CHRISTIANS רת	החל תהליך עריכה מחדש ועדכון של החו

החל תהליך היערכות להפקת חו	רת מסלולים 	נוש	ים שונים. �
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הפקת שקיות
הופקה שקית 	עיצו	 חדש לירידים ולשימושים 	חרים מנייר ממוח	ר. 

הפקת מפות 
מפת ירושלים. �

מפת תל-		י	. �

מפת 	ילת. �

סייענו לח	רה הממשלתית לתיירות להפיק מפת דרך ה	שורה. �

הפצה שוטפת 
� .Your next vacation רת תיירות כללית	חו

� .Biblical Sites in The Holy Land רת תיירות נוצרית	חו

מפת ישר	ל. �

מפת צליין. �

חו	רות 	י	וריות 	שפות שונות. �

שקיות ממות	ות. �

מתנות
מל	י המתנות חודש. 

תשתיות
הוקמה מערכת ממוחש	ת לניהול מל	י מתנות. �

הוקמה סר	ייה די	י	לית.  �

תצלומים 
הוש	ו 78 תצלומים 		יכות 		והה מ	ורמי תיירות מרכ	יים.  �

הוע	רו תצלומי פנורמה של הצלם 	'ור	' 	ר	ל לעי	ור לשכות התיירות ו	ניין המשרד.  �

החלה היערכות לפרסום מכר	 פומ	י ל	ספקת תמונות חדשות למ		ר התמונות של המשרד . �
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שיווק אלקטרוני 

אתרים חדשים 
הועלה ל	ויר 	תר חדש 	פולנית.  �

הועלה 	תר ייעודי לקהל 	וונ	לי. �

עלה ל	ויר 	תר לקידום ה	חירה 	ים המלח 	מס	רת תחרות 7 פל	י ה		ע החדשים. �

הסבת אתר האינטרנט
	יפול 	הס	ת ה	תר הישן ל	תר חדש 	-17 שפות.  �

הועלו ל	ויר 4 	תרים 	עיצו	 החדש. �

קמפיינים
פינלנד,  � 	רמניה, צרפת, דנמרק,  	י	ליה,  רוסיה,  קידום 	תרי משרד התיירות  		רי	ניה,  	וצע 

נור		יה, שש	דיה, הולנד וצפון 	מריקה 	מהלך כל השנה )		מצעות לפ"מ(.

תכנון פיקוח ומעק	 	חר הקמפיינים ה	ינ	רנ	יים.  �

קידום ה	תר הנוצרי קתולי 	מדיה ה	לק	רונית )		מצעות לפ"מ(. �

תי	ום שיתופי פעולה עם קמפיינים חיצוניים של תל-		י	 )		ף חו"ל(. �

שילוב טכנולוגיות חדשות 
	וצע פיילו	 להעשרת מיילים 			נרים לחי	וק הקמפינים. �

	וצע פיילו	 לשילו	 	רקודים 	פרסומות המשרד. �

שימוש בפלטפורמות במדיה חדשה
ניפתח ערוץ 	-Flickr  להפצה ו	חסון תצלומים.  �

ניהול דפי פייס	וק 		תר לקידום ה	חירה 	ים המלח )		מצעות לפ"מ(. �

נפתח ערוץ  Youtube  לקהל כללי 	הרצה עדיין ל	 ממות	 ש	ליו הועלו כ-60 סר	ים 	נוש	י  �

תיירות. 

נפתח ערוץ  Youtube  לקהל נוצרי קתולי )מ	ופל על ידי לפ"מ ודסק צליינות(. �

נפתח ערוץ  Youtube  לקהל נוצרי כללי )מ	ופל על ידי לפ"מ ודסק צליינות(. �

נפתח דף פייס	וק ייעודי לקהל נוצרי קתולי )דסק צלייני / לפ"מ(. �

נפתח דף פייס	וק ייעודי לקהל נוצרי כללי )דסק צלייני / לפ"מ(. �

קתולי,  � הנוצרי  	יו	  היו  הקתולי+ערוץ  פייס	וק  הקתולי+  ה	תר  	שילו	  תחרות  התקיימה 
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להעל	ת סר	וני 	ולשים לקר	ת ח	 הפסח	 	מ	רה לקדם 	לישה 	ל ה	תר ועידוד ה	יקור 

	ישר	ל, 	ד	ש על ח	 הפסח	 – פעילות של הדסק צלייני. 

קיום תחרות 7 פל	י ישר	ל 	פייס	וק של ערוץ 12 – שת"פ 	ין ה		ף לעידוד תיירות פנים לחדשות  �

ערוץ 2.

עבודה שוטפת 
עדכון שו	ף של 	מצעי לינה ו-355 		רקציות.  �

עדכון שו	ף של 18 	תרים 	שפות שונות. �
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אגף תיירות פנים
מיזמים משותפים עם 10 מרחבי תיירות לעידוד ושיווק תיירות הפנים במהלך כל 

השנה לאיזורים:

הפעילות  וים-המלח.  כרמלי  חיפה,  נתניה,  ת"	,  	ילת,  יהודה,  יו		  ים-המלח,  נ		  ירושלים,  	ליל, 

התיירות  משרד  של  חלקו  ועוד.  		רקציות  פרסום  	ירועים,  פרסום  לינות,  כוללת.עידוד  השיווקית 

	הסכמי השיווק המשותפים לשנת 2010 עמד על 5,400,000 ₪.

פעולות שיווק למגזרי שוק – מגזר דוברי רוסית:

פרסום תוכן שיווקי 		תרי 	ינ	רנ	 נ	חרים.

פעולות שיווק – המגזר החרדי והדתי לאומי:

סדרות כת	ות 		תר ה	ינ	רנ	 החרדי "חדרי חרדים". �

סדרת כת	ות 		תר ה	ינ	רנ	 החרדי "קו	ל". �

סדרת 	ינסר	ים 	נוש	 תיירות פנים 	עיתונים: המ	שר, יום ליום, המודיע, יתד נ	מן משפחה  �

ו	ש	ע.

פעולות שיווק למגזרי שיווק – מגזר הגמלאים:

סדרת כת	ות תיירות 	מ		ין "ה	מן השלישי".

קמפיין לעידוד תיירות פנים לכפרי הדרוזים והצ'רקסים בעיתונות ובמסגרת 
שקופיות חסות בטלוויזיה

סיור מחליטנים

	מהלך 2011 י	מנו ו	יצענו 23 סיורים לימודיים למחלי	נים: כת	י סוכני תיירות פנים, סיורים רכ	י מתנסים 
)	מל	ים/נכים(.

	מס	רת שת"פ שלנו עם ערוץ הספור	 	מהלך 2011, המשכנו להקרין 	ת פינות תיירות הספור	 
	ערוץ 5 עד סוף מרס 2011. הפינות משודרות 	חת לש	ועיים 	מהדורת החדשות של ערוץ הספור	 

5 ו-5+.

ס"ה: 6 פינות 	מהלך 2011, 	ורך כל פינה 4-5 דקות.

	מס	רת שת"פ שלנו מול ערוץ 2 	מהלך 2011, הוחל	 על הפקת פינות תיירות 	עלות תוכן שיווקי 
תדמיתי 	תוכנית של "	די סוקניק", התוכניות שודרו עד מרס 2011.

	מהלך 2011, הוחלפה התוכנית לפינות 	מס	רת תכנית 	ישול עם השף משה ש		, שודרו 3 פינות 
	חודשים ינו	ר-פ	רו	ר 2011.
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	מס	רת שת"פ שלנו מול ערוץ 2 להפקת 100 פינות תיירות 	עלות תוכן שיווקי תדמיתי שהשידור 
שלהם החל 	- 2010 וימשיך עד 	וק	ו	ר 2011, משודרות פינות 		ורך של דקה פעמיים 	ש	וע 	שי	 

הפריים 	יים )דקה לשמונה( לפני החדשות.

	מהלך ינו	ר-מרס שודרו ס"ה 26 פינות 		ורך של דקה.

עידוד תיירות פנים למגזר החרדי והדתי-לאומי

הופקו 5 	ינסר	ים 	שר הופצו 	תקופת 	ין ה	מנים )יולי 2011(  	עיתונים: יתד נ	מן, המ	שר, מ		ין 

"המשפחה", "יום ליום" ועיתון "	ש	ע". 

	וצע פרסום נוסף 	מדיות ה		ות: רדיו ועלוני ש	ת. 

סך תקציב: 760,000 ₪. 

קידום ההצבעה לתחרות ים המלח "7 פלאי עולם הטבע":

מיתו	 	ולם יריד התיירות IMTM עם של	ים הקור	ים להצ	עה לים המלח. �

דיוור 	ינסר	 הכולל מכת	 	ישי ל-5,000 מנהלי 	תי ספר 		רץ הכולל מפה "חוש	ים ירוק"  �

שהופקה ע"י עמותת "החוויה החינוכית".

קרי	ה לכל עו	די המדינה 		רץ 		מצעות תלושי המשכורת להצ	יע לים המלח.  �

דיוור פל	יירים הכוללים קרי	ה להצ	עה לים המלח לכל 	תי המלון 	ירושלים. �

קמפיין פרסומי 	מדיות השונות.  �

פעילות יח"צ . �

פעולות לעידוד הצ	עה 		מצעות מסרונים. �

תקציב: 1,335,000 ₪.

השתתפות ביריד התיירות הבינלאומי IMTM בת"א

פרסום היריד 		ינ	רנ	. �

קיום מפ	ש לקידום תיירות 	תנית למ		ר הדרו	י/צ'רקסי 	מס	רת היריד: השתתפו 	מפ	ש 	ה  �

70 תיירנים ו	נשי ענף התיירות. 	מפ	ש 	ה, הוקרן פרומו שהופק לקידום 5 התוכניות שישודרו 

ינו	ר-	פריל 2011, הוצ	ה תוכנית הע	ודה לקידום  10 ו	ערוץ החיים ה	ו	ים 	מהלך  	ערוץ 

התיירות למ		ר 	ה וחולקו תעודות IBB לתיירנים ה	כ	ים לתו-תקן 	ה.

תקציב: 200,000 ₪ לסעיף א' בלבד )סעיף ב' ללא עלות מתקציב משרד התיירות(.
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עדכון שוטף של דף הבית של אתר האינטרנט השיווקי:

שילו	 תכנים חדשים, מקומות חדשים, 	רועים מיוחדים, 	י	ורים ש	נו מעוניינים לסייע 	חשיפתם ועוד 

ועוד.

פעילות 	ו מ	וצעת 	חת לש	וע.

ממתינה לדו"ח ממח' ה	ינ	רנ	 של המשרד.

תקציב: ללא עלות.

פרסום במדיה מקומית לדוברי צרפתית בישראל

הופקו 4 כת	ות מערכתיות תדמיתיות ל		ורים ש	נו מ	קשים לחשוף לקהל הנ"ל. 

כ-672,000 דו	רי צרפתית 		רץ.

המ		ינים ש	חרנו לפרסם:

La Ptit Hebdo

Hamodia

Israel 7

Israel Magazine

2 כת	ות פורסמו 	מהלך 2010 ו-3 פורסמו 	מהלך ינו	ר-מרס 2011.
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מינהל תכנון, פיתוח ותשתיות

האגף לתכנון פיזי

היעוד 
היעוד של 		ף התכנון הו	 קידום תעשיית התיירות 		רץ, ע"י הכוונת התכנון והפיתוח של תשתית 

תיירותית 	ת קיימ	 המשל	ת  שיקולים כלכליים, ח	רתיים וס	י	תיים. 	מ	רה לה	דיל 	ת הפו	נצי	ל 

הכלכלי של ענף התיירות, שי	ו	 ל	י	וי 	ה	דלת הכנסות המדינה וה	דלת מקורות התעסוקה 	משק 

מענף התיירות, וכמענה לצרכי הפנ	י של תוש	י המדינה.

פעילות אגף התכנון בשנת 2011
הבטחת עתודות קרקע לפיתוח ענף התיירות ע"י: 

ייצוג המשרד במוסדות התכנון – ועדות מחו	יות ומועצה 	רצית לתכנון ו	ניה וועדות ס		ו	וריות  �

	חרות , הוולח"ף, ולנת"ע וועדת ערר, הועדה לה	לת שפכים )		ופן שו	ף וק	וע(.

ליווי תכניות מת	ר 	רציות, מחו	יות ומקומיות 	מס	רת ועדות הי	וי 	ין משרדיות, שמירה על  �

ה	ינ	רס התיירותי 		מצעות ק	יעת ש	חים לייעוד תיירותי 	תוכניות מת	ר מחו	יות ומקומיות.
הרחבת ההיצע והמגוון של פרוייקטים תיירותיים:

ליווי תכניות 		 לפיתוח תיירות –מסלולי 	ופנים, צפרות, דרכי יין. �

סיוע 	קידום מי	מים תיירותיים 	מוסדות התכנון. �

שמירה ושיפור רמת המוצר התיירותי: 

.CRM-ה 	מצעות הקמת פרויק		קרה על תכניות 	שיפור מערך ה - CRM

עדכון חו	רת התקנים הפי	יים לתכנון.

ועדה לבדיקת תכניות -  	חינת תכניות למי	מים תיירותיים.  

סה"כ המי	מים שנדונו 	וועדה ל	דיקת תכניות 	שנת 2011 הם: 107. 

להלן הפירו	:

סה"כארצית"אירושליםצפון מרכזיו"שחיפה דרום אזור תכנון
11--231--5	ישור

72--395-2206	ישור 	תנ	ים
6--12--21נדחו

7-11251118החל	ת 	יניים
53615261411107סה"כ תכניות
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קידום תוכניות
שינוי ת	"ע למלונ	ות 			ם מעלות )שת"פ עירית מעלות(. �
ת	"ע למלונ	ות ומ	ורים )שת"פ ממ"י(.  �
עדכון התכנית לתיירות ירוקה. �

אגף כלכלה השקעות ותקציב
	שנת 2011 	ושרו מסלולי סיוע למתן מענקים להקמה והרח	ה 	תי מלון ולהס	ה ולהש	ה של 	תי 

מלון. 	הת	ם לכך פורסמו נהלי מנהלת השקעות 	תיירות 1/2011 ו- 2/2011 לה	שת 	קשות ולק	לת 

מענקים. 

	מס	רת 	ו הו	שו 41 	קשות )מתוכן 27 	קשות להקמה/הרח	ה ו-14 	קשות להש	ה/הס	ה( מתוך 

כלל ה	קשות 	ושרו 24 פרויק	ים ש	יצועם צפוי להוסיף להיצע ה	כסון למעלה מ	לף חדרי מלון.

הליך  4/2011. השלמת  "שיפוצים" שמספרו  נוהל  הוצי	 המשרד  	עק	ות החל	ת ממשלה,  כן  כמו 

ה	דיקה ו	ישור ה	קשות לשיפוצים 	מור להת	צע 	מהלך 2012.

	נוסף, ל	חר מס' שנים של	 הוקצה תקצי	 ל	ו	ת 		רקציות, חידש המשרד מסלול סיוע 	ה ופרסם 

נוהל 3/2011 להקמת 		רקציות 	מס	רתו הו	שו 20 	קשות. 5 	קשות להקמת 		רקציות 	ושרו 

	שנת 2011, המשך ה	יפול 	יתר ה	קשות צפוי 	- 2012.

	עק	ות שינוי 	חוק לעידוד השקעות הון, הסמכות ל	יפול 	תחום התיירות 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. 

	מהלך שנת 2012 צפויה לפרסם מנהלת ההשקעות 	תיירות נהלים נוספים 	מסלולי הסיוע השונים 

ו		ת על מנת לה	דיל 	ת היצע חדרי המלון 			ורי עדיפות ל	ומית לתיירות.

	נוסף, 	מהלך שנת 2011 	ישרה הממשלה 	ת מפת 		ורי העדיפות הל	ומית החדשה, ונוספו 	ה 

		ורים חשו	ים נוספים כ	שר העיקריים ש	הם: העיר 	ילת ותחום המועצה ה		ורית עמק המעיינות. 

תוקף המפה עד סוף 2012. 

	מהלך 2012 תתקיים 	חינה נוספת של מפת 		ורי העדיפות לקר	ת ק	יעת 		ורי העדיפות לשנת 

.2013
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אגף תיירות כפרית
חממות תיירותיות

תקצי	 חממות התיירות לשנת 2011 עמד על 2,400,000 ₪ כולל תקצי	 שיקום הכרמל. מערכת חממות 
התיירות סיימה 	ת שנת התקצי	 2011 	מעל 471 מי	מים ק	נים ו	ינוניים 	שר קי	לו - 12,645 שעות 

ייעוץ וליווי מקצועי.

עריכת  כלכלית,  וכד	יות  היתכנות  התכנונית,  ההיתכנות  		דיקת  מתמקד  	חממות  המוצע  הייעוץ 
פרו	ר	מות, ליווי ס		ו	ורי, סיוע 		יתור מקומות מימון, ליווי 	הקמת המי	ם, חונכות תפעולית וחונכות 

שיווקית.

כת	ו	ה ל	סון שריפת הכרמל הוקמה חממת תיירות מיוחדת ל		ור 	תקצי	 העומד על 0.5 מיליון ₪, 
על מנת לעודד הקמת/הש	ת מי	מים תיירותיים 			ור, כ	שר הי	מים פ	ורים מהשתתפות 		ו	ה של 
25% משכר היועצים. התקצי	 נוצל כמע	 	מלו	ו, 	ושרו 47 פרויק	ים 	היקף של 1760 שעות ייעוץ. 

	נוסף, 	שנת 2011 ו	המשך להחל	ת ממשלה 412 משנת 2006 הקצה ה		ף לתיירות כפרית כ- 5000 
שעות יעוץ לכ-150 י	מים דרו	ים וצ'רקסים.

החלטות ממשלה – ישום
החל	ות הממשלה הנו	עות לפיתוח כלכלי –תיירותי שה		ף 	חר	י ופעל ליישומם הן :

החל	ה 747 לפיתוח הנ		. �

החל	ת ממשלה 1539 	ד	ר פיתוח התיירות 	מ		ר המיעו	ים.  �

ה	יפול 		קשות לסיוע ישיר לי	מים הת	צע 		מצעות מענקים מנהליים:

ועסקים  	ירוח  יחידות  סיוע להקמת   ,₪ מיליון   2.4  2011 לשנת  היקף תקצי	י  ונצרת:  עוספי	 דליה, 

ק	נים

נגב
תכנית הסיוע לי	מים מתוקף החל	ה 747 הנמצ	ות 		יפול ה		ף הן –

�  ( סיוע להקמת יחידות 	ירוח לתוש	י היישו	ים הכפריים 	נ		. היקף תקצי	י: עד 1 מיליון ₪ 

פורסם חו	ר מנכ"ל 		ו	וס	 2011(.

סיוע להקמת מי	מים 	תיירות )עסקים ק	נים 	תיירות( – 	כלל הנ		. היקף תקצי	י: עד 1 מיליון  �

₪ )פורסם חו	ר מנכ"ל 		ו	וס	 2011(.
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עסקים קטנים תומכי תיירות
	המשך להחל	ת הממשלה 1539 ו	מס	רת תכניות הסיוע להקמת עסקים ק	נים תומכי תיירות ייועדו 

תקצי	ים מת	ימים ליישו	ים: דלית 	ל כרמל, שפרעם, עוספי	 ונצרת, התקצי	 המיועד לתוכנית הנ"ל 

ע"ס 33 מיליון ₪  ל	ר	ע שנים.

התקצי	 מיועד להקמת תשתיות תיירותיות, יחידות 	ירוח 	ותנ	יות, עסקים ק	נים 	תיירות ,שיווק 

והכשרות מקצועיות.

IBB - דירוג צימרים

הצורך 	קלי	ת 	ורחים מחו"ל, ה	י	ה ל	ניית מערכת ניהול 	שר תענה על צרכי  סוכני הנסיעות 

עם  	שילו	  צימרים  המשפחות ש		עלותן  למ	ות  מרוכ	ת  	חת  לנ	ישות  	קוקים  	שר  והתיירות, 

מחירים הו	נים, שירות מקצועי ו	ס	נדר	ים 	ינל	ומיים. מערכת הדירו	 	וחנת 140 קרי	ריונים שונים 

.A ,B ,C ירוח לרמות של	ת חדרי ה	ת 	ומיים, ומדר	ינל	ם לתקנים 	הת	

ה		ף משקיע סכום של מיליון שקלים 	סדנ	ות הס	רה ל	עלי הצימרים 	כל רח	י ה	רץ.

עד סוף 2010 דור	ו 	שיתוף הרשות לפיתוח ה	ליל כ- 600 יחידות 	ירוח 	צפון, שע	רו סדנ	 ודירו	 

ל	חר 	דיקת החדרים על ידי יועץ מ	עם משרד התיירות.
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות 
ה	ירופ	ית.  � הדירו	  ע"פ שי	ת  לדירו	  קרי	ריונים  ק	יעת   – 	ישר	ל  המלון  	תי  חידוש דירו	 

	חירת ח	רה ל	יצוע הדירו	.

– עריכת 	יקורת ע"י מ	קר המשרד 		תי מלון. מרכ	י תיירות עירוניים,  � שיפור 	יכות המוצר 

	תרי תיירות, מורי דרך ועוד.

	נקודות  � לתיירים  		חון  	דיקות  הליכי  ייעול  וי	ות,  	י	ול   – לתיירות  	חסמים  ו	יפול  	יתור 

הכניסה והיצי	ה מישר	ל. 

לעו	די  � מקצועית  השתלמויות  מדיניות  וה	ווית  צרכים  	דיקת   – תיירותית  מקצועית  הכשרה 

תעשיית התיירות.

רישוי מורי דרך. �

עידוד תעסוקה 	תיירות. �

חינוך לתיירות. �

עידוד פתיחת מ	מות ל		רות. �

	יפול 	תדמית מקצועות התיירות והתעשייה כולה, 	יצוע קמפיין לעידוד מקצועות התיירות. �

	קדמי	ציה, הסמכה והתעדה 	מקצועות התיירות. �

	יפול 	מקומות הקדושים ליהודים עם המרכ	 ה	רצי לפיתוח המקומות הקדושים. �

הקמת מש	רת תיירות 		ילת. �

עריכת ק	לות פנים לק	וצות תיירים מיוחדות. �

השתתפות 	תחרות העו	ד המצ	יין 	תיירות. �

סיוע לקיום 	ירועים מושכי תיירות וי	ום 	ירועים מיוחדים. �

	יפול 	נוש	י מל"ח תיירותיים. �

הפעלת 	ר	ע לשכות מידע לתייר, הפקת חומר פרסומי ומידע לתייר. �

הפקת לוח שנה נוצרי ל	ירועים צליינים 	ישר	ל. �

מסחר תיירותי – מתן 	ישור ל	תי עסק מ	ושרים לתייר וסיוע 	הפעלת הסדר הח	ר מע"מ לתייר. �

פיתוח מסלולי תיירות צליינים מיוחדים – דרך ה	שורה. �
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סקירת הפעילות המתוכננת ל-2012

מינהל השיווק
משרד התיירות הצי	 לו כיעד לה	יע ל-4 מיליון תיירים נכנסים 	שנת 2012  תכנית הע	ודה של מינהל 

השיווק נ	נית על 	סיס מס	רת תקצי	 פעולות של 250 מלש"ח.

התכנית נגזרת בעיקר מתוך המשתנים הבאים:
מדיניות שר התיירות כפי ש	ו	שה לקר	ת 2012. �

מימוש קיים ו	ופק 	ידול פו	נצי	לי מיעדים שונים. �

קי	ולת 	יסות סדיר ושכר נכון להיום, וצפי עתידי. �

 מחקרים וסקרים, ניתוחי שוק. �

 מ	נה השוק – פלחי שוק עיקריים ומ	פיינם. �

טיפול בחסמים
פישו	 הליכי הוצ	ת וי	ות ממדינות 	עלות פו	נצי	ל כ	ון: סין, הודו, 	י	ור	יה. �

 פישו	 הליכי 	יצוע ו	ירוקר	יה פנים וחוץ משרדית. �

 	יפול נקודתי 	חסמי תעופה 	מס	רת מדיניות "השמיים הפתוחים". �

המטרה
מינהל השיווק, 	שיתוף עם תעשיית התיירות, יפעל לפיתוח וה		רת תנועת התיירות לישר	ל ו	תוכה, 

השונים  מ	ווניו  על  כיעד תיירות  ישר	ל  ו	יסוס תדמיתה של  שינוי  תוך  ועונתי,  	י	ו	רפי  פי	ור  	ד	ש 

ישר	ל 	קר	 הקהלים  רציף של  הנוצרי, 		מצעות שיווק  והתיור ופלח השוק  על פלח הסיור  	ד	ש 

השונים 	עולם ו		רץ. 		ת כ	מור, על מנת לה	דיל 	ת ה	יקוש והיקף תנועת התיירים ו	כך לה	דיל 	ת 

התרומה לכלכלה.

מיצו	 ישר	ל כיעד תיירות מו	יל ומוכר, ד	ש עיקרי על היתרון היחסי של ישר	ל 	רץ הקודש שמרכ	ה 

ירושלים.

יעדים איכותיים מרכזיים
	יוס סי	ונ	ים כלליים מרכ	יים 		ירופה, 		רה"	 ו	סיה, השרשה/	יסוס קיימים תוך יצירת שיתוף 

פעולה שיווקי 	קנה מידה רח	 ו	ד	ש על פרסום משותף לקהלי יעודי ממוקד. יצירת פעילות ופיתוח 

שוק 	שווקים מתפתחים:פולין, 	ר	יל, סין הודו, 	וקר	ינה.
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אגף תיירות פנים
וחי	וק  מינוף  תוך  כל השנה  	רצי-תדמיתי 	מהלך  ימשיך המשרד 	קמפיין  הפנים,  	תחום תיירות 

ושיתופי פעולה  "חופשה 	ישר	ל". מתוכננים מי	מים משותפים עם מרח	י תיירות 	י	וריים  המות	 

שיווקיים עם 	ופים תיירותיים וסמי-תיירותיים כמו הת	חדות המלונות ור	"	. ימשכו פעולות השיווק 

	יצוע  ועוד.  רוסית  דו	רי  מו		לות,  ו	עלי  ל	ומיים  ודתיים  חרדים  	ימל	ים,  כמו  מיוחדים,  למ		רים 

החל	ות ממשלה לעידוד תיירות פנים לכפרי הדרו	ים והצ'רקסים 	ישר	ל.

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

שיתוף פעולה עם נצי	י המרח	ים התיירותיים, 		מצעות הסכמי שיווק 	מס	רת מי	מים משותפים 

			ורים  השנה  כל  פרסומי 	מהלך  רצף  ויוצרת  מ		מת מש		ים  	ו  פעילות  פנים.  לשיווק תיירות 

השונים.

המלונות,  הת	חדות  הנסיעות,  סוכני  הת	חדות  כ	ון:  	רציים  	ורמים  עם  משותפים  שיווק  הסכמי 

רש	"	, הח	' לה	נת ה		ע, המועצה לשימור 	תרי מורשת ועוד.

המ	רה לצקת תכנים 	פרסום תדמיתי ו	מע	פת שהמשרד מעניק 		מצעות תוכן שיציעו ה	ורמים 

הנ"ל.

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

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

הפנים  תיירות  סקר  נתוני  על  	הת	סס  ומורשת  		תרי 		ע  מ	קרים  ה	יקושים ל	יקורי  ה		רת 

מ-2010.

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 סיורים מודרכים ל	ורך כל השנה למחלי	נים 	מ	רה לחשוף 	פניהם 	ת החידושים 		תרי 

התיירות ולהניע לפעולה עוד ועוד קהלי מ	רה.

קיום ימי עיון, סדנ	ות, ל	ורמי הענף 	נוש	ים כ	ון: מיתו	 ערי תיירות/תיירות 	קולו	ית/תיירות מורשת 

ועוד. השתתפות 	ירידי תיירות ופעילות שיווקית 	מס	רת  ועוד/שיווק 		מצעות רשתות ח	רתיות 

יריד התיירות ה	ינל	ומי שמתקיים מדי שנה 	ת"	 	מהלך חודש פ	רו	ר.

יי	ום 	דיקות, סקרים, ומחקרים.

צי	וריים  ו	ופים  ממשלה  משרדי  עם  פעולה  שתופי  		מצעות  מ		ריים  יעד  קהלי  על  	ד	ש  שיווק 

רלוונ	ים.
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מינהל פיתוח תשתיות והשקעות
משרד התיירות ימשיך לפעול לה	דלת היצע החדרים לשם 	ירוח של 5 מליון תיירות 	שנים הקרו	ות  �

ו	ם לענות על ה	יקוש הודות ל	ידול מתמיד של תנועת התיירות לישר	ל שיצר מחסור 	חדרי מלון. 

	שנת 2012 משרד התיירות תיקצ	 200 מ' ₪ לשם עידוד הקמת/הרח	ת 	תי מלון.

ל	ור החשי	ות הר	ה של ירושלים 	מסלול של התייר ו	ח	ילות נופש, 	ושרה תוספת מענק של  �

8% ע	ור הקמת חדרי מלון חדשים 	ירושלים ולשם כך תוקצ	 תקצי	 דו שנתי של 75 מ' ₪.

לשם העל	ת רמת ה	ירוח והת	מתו לס	נדר	ים 	ינל	ומיים, מימש המשרד 	ת החל	ת הממשלה  �

לשדר	 	ת חדרי מלון ולכך תיקצ	 כ-10 מיליון ₪ לשנת 2012.

ל		רקציות תיירותיות  � מענקים  יקצה  התיירות  משרד  התייר,  של  השהות  ה	רכת  ולשם  	נוסף 

	תקצי	 שנתי של 15 מ' ₪.

לשם הרח	ת הפיתוח התיירותי, שונתה מפת 		ורי פיתוח לחוק עידוד השקעות הון והי	 הורח	ה  �

ל		ורים נוספים ו	יניהם 	ילת, ים המלח, עמק המעיינות, 	ליל תחתון, 	ית ש	ן, ו		ור נצרת ר	תי 

ועוד. 	נוסף, מ	חר ותוקפו של המפה תפו	 	סוף השנה, הוקם צוות ר	 תחומי לשם 	י	וש מפה 

חדשה ו	ישורה על ידי ה	ורמים המוסמכים.

משרד התיירות קידם החל	ת ממשלה לשם קידום תכנית לפיתוח העיר 		ריה ש	מס	רתה הוחל	  �

לשפר 	ת התשתיות ולהעניק תוספת של 8% למענק 	מס	רת חוק לעידוד השקעות הון. 

ו	ף י	צע  � קיימים  וימשיך 	פיתוח 	תרים  יפעל לשדרו	 של תשתיות תיירותיות  משרד התיירות 

תשתיות 			ורים חדשים.

משרד התיירות קידם, 	שיתוף עם משרד ל	יכות הס	י	ה,  תכנית ר	 שנתית לשיקום של 		ור ים  �

המלח. התכנית 	ושרה 	ממשלה ותוקצ	 סך של 833 מלש"ח 	משך 5 שנים ה		ות. כ	ר 	שנת 

	ו הרח	ת  מלון  הון לשם הקמת חדרי  לעידוד השקעות  חוק  9 מלש"ח 	מס	רת  יתוקצ	ו   2012

מלונות חדשים.

תיירותי  � ופיתוח  	נייה  	כויות  וק	יעת  מרכ	יים  תיירותיים  		ורים  לתכנון  יפעל  התיירות  משרד 

			ורים מועדפים )ירושלים, 	ילת, נצרת(.

החברה להגנות ים-המלח בע"מ, הינה ח	רת-	ת של משרד התיירות, 	שר מתוקף תפקידה מנהלת ע	ור 
המשרד ו	שמו 	ת כל ע	ודות הה	נה על המלונות השוכנים לחופה של 	ריכה תעשייתית מספר 5. 	מס	רת 
ה	מורה מ	וצעות 		ופן שו	ף פעולות ה	נות 	יניים דחופות/	מניות, ו	מק	יל הוחל 	יישומו של הפתרון 
	רוך-ה	ווח, שנ	חר ל	חר סדרה של 	דיקות והתייעצויות עם 	ורמים מו	ילים 	תחומים השונים )הנדסה, 

כלכלה, 		יחות וכיו"	( ול	חר שהנוש	 	ושר 	החל	ת ממשלה.

	נוסף, מנהלת הח	רה 	ת מרח	 הפתרונות ה	פשריים לנוש	 תכנון רצועת החוף ש	ין עין 	וקק לנווה 
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ייעוץ 	ין ל	ומית, 	שר תתווה 	ת  יוצ	 מכר	 ל	חירת ח	רת  "	י	ור ה	יניים". 	ימים 	לה  	והר, המכונה 
עקרונות התכנון 	מקום.

אגף תיירות כפרית
	שנת 2012 ה		ף ימשיך ליישם החל	ת ממשלה מס' 1539 	ד	ר הפיתוח הכלכלי ו	מס	רתה הוקצה 

סך של 33 מיליון ₪ לפיתוח התיירות 	עוספי	, דלית 	ל כרמל,שפרעם ונצרת 	תוכנית 	ר	ע שנתית 

   .2010-2013

	כל שנה יוקצה למענקים סך של 4 מיליון שקלים לכל 	חד מהנוש	ים ה		ים: 

הקמת יחידות 	ירוח. �

הקמת עסקים ק	נים. �

שיווק.  �

הכשרת כ"	 לתיירות.  �

	סה"כ כ-16 מיליון ₪ 	משך ה	ר	ע שנים.  

נוסף המשרד ישקיע כל שנה כ-2.25 מילון שקל 	תשתיות ו	סה"כ 9 מיליון ₪ 	יישו	ים עוספי	, נצרת 

ודליית 	ל כרמל.

כמו כן המשרד החלי	 להשקיע 	תשתיות תיירות 	יישו	 שפרעם 	סך 4 מיליון ₪  מתקצי	ו ועוד 4 

מיליון ₪ מהרשות לפיתוח כלכלי 	מ		ר הער	י . 

	שנת 2012 		ף תיירות כפרית יישם החל	ת ממשלה מס' 412 )המשך( שהתק	לה 	פ	רו	ר 2011 

	ד	ר פיתוח התיירות 	מ		ר הדרו	י והצ'רקסי ו	מס	רתה הוקצה סך של 40 מיליון ₪ לפיתוח התיירות 

	מ		ר הדרו	י והצ'רקסי 	תוכנית 	ר	ע שנתית 2011-2014. 

	כל שנה יוקצה למענקים סך של 2 מיליון שקלים לכל 	חד מהנוש	ים ה		ים: 

הקמת יחידות 	ירוח. �

הקמת עסקים ק	נים. �

שיווק. �

	סה"כ כ-16 מיליון ₪ 	משך ה	ר	ע שנים .

	נוסף המשרד ישקיע כל שנה כ-2.5 מיליון ₪ 	תשתיות ו	סה"כ 15.6 מיליון ₪ . 

חממות תיירות
תח	ית 	צוע לשנת 2012 מצ	נו שקיים צפי ל-684 פרוייק	ים 	היקף של 17,150 שעות יעוץ, 	תקצי	 

של כשני מיליון ש"ח.
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IBB – דירוג צימרים

הנסיעות  סוכני  על צרכי  	ורחים מחו"ל, ה	י	ה ל	ניית מערכת ניהול 	שר תענה  הצורך 	קלי	ת 

עם  	שילו	  צימרים  המשפחות ש		עלותן  למ	ות  מרוכ	ת  	חת  לנ	ישות  	קוקים  	שר  והתיירות, 

מחירים הו	נים, שירות מקצועי ו	ס	נדר	ים 	ינל	ומיים.

מערכת הדירו	 	וחנת 140 קרי	ריונים שונים 	הת	ם לתקנים 	ינל	ומיים, ומדר	ת 	ת יחידות ה	ירוח 

.A, B , C לרמות של

ה		ף משקיע סכום של מיליון שקלים 	שיווק, 	יקורות ו	סדנ	ות הס	רה ל	עלי הצימרים, 	כל רח	י 

ה	רץ. 

היעד הינו דירו	 עוד 1000 יחידות עד סוף שנת 2012.

וה	ליל תוכנית לסיוע לשידרו	 והת	מת יחידות ה	ירוח לתקן  המשרד 	וחן 	יחד עם משרד הנ		 

ה-IBB 	תקצי	 של 4 מיליון ₪ ל-3 שנים 2012-2014.
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות
ה	ירופ	ית,  � הדירו	  ע"פ שי	ת  לדירו	  קרי	ריונים  ק	יעת   – 	ישר	ל  המלון  	תי  חידוש דירו	 

	חירת ח	רה ל	יצוע הדירו	. ניסוח תקנות שרותי תיירות ו	יצוע הליך ל	חירת ח	רה.

– עריכת 	יקורת ע"י מ	קר המשרד 		תי מלון, מרכ	י תיירות עירוניים,  � שיפור 	יכות המוצר 

	תרי תיירות, מורי דרך ועוד.

	נקודות  � לתיירים  		חון  	דיקות  הליכי  ייעול  וי	ות,  	י	ול   – לתיירות  	חסמים  ו	יפול  	יתור 

הכניסה והיצי	ה מישר	ל, פתיחת נצי	ות 	מע	ר 	לנ	י.

לעו	די  � מקצועית  השתלמויות  מדיניות  וה	ווית  צרכים  	דיקת   – תיירותית  מקצועית  הכשרה 

תעשיית התיירות.

רישוי מורי דרך. �

עידוד תעסוקה 	תיירות. �

חינוך לתיירות. �

עידוד פתיחת מ	מות ל		רות. �

	יפול 	תדמית מקצועות התיירות והתעשייה כולה, 	יצוע קמפיין לעידוד מקצועות התיירות. �

	קדמי	ציה, הסמכה והתעדה 	מקצועות התיירות. �

	יפול 	מקומות הקדושים ליהודים עם המרכ	 ה	רצי לפיתוח �

המקומות הקדושים. �

	חינת ה	פשרות של הקמת מועצה ל	ומית להכשרה מקצועית 	תיירות �

עם  � 	שת"פ  		ילת  תיירות  מש	רת  והפעלת  משול	  שי	ור  	נוש	  נצרת  עיריית  עם  שת"פ 

המש	רה ועיריית 	ילת.

עריכת ק	לות פנים לק	וצות תיירים מיוחדות. �

CRM למעק	 	חר  � וי	ום 	ירועים מיוחדים הקמת מערכת  סיוע לקיום 	ירועים מושכי תיירות 

	ירועים.

	יפול 	נוש	י מל"ח תיירותיים. �

הפעלת 	ר	ע לשכות מידע לתייר, הפקת חומר פרסומי ומידע לתייר. �

מסחר תיירותי – מתן 	ישור ל	תי עסק מ	ושרים לתייר וסיוע 	הפעלת הסדר הח	ר מע"מ ע"פ  �

התקנות החדשות.

פיתוח מוצרי תיירות מיוחדים. �
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 פרטי בסיס תקציב 2011
)באלפי שקלים חדשים(

 סעיף 37 
משרד התיירות

 הוצאה  שם הפרט
נטו 

הוצאה 
מותנית

הרשאה 
להתחייב

שיא כ"א

866815,814136.5 353,272 משרד התיירות37

6274600136.5מינהל ושירותים כלליים3701

הכשרת כח 	דם ושירותי 3702
תיירות 	ישר	ל

14,917367200

המינהל לשיווק התיירות 3703
לישר	ל

184,186306415,8140

35421,93200פעולות תכנון וכלכלה3704

3,055000ר	ר	ה3706

76,075000תמיכה 	פיתוח התיירות3707

1,575000ר	ר	ה לתמיכות3708

7,176000	שר	י לענף המלונ	ות3709

 הוצאה שם הפרטסעיף 78 - פיתוח
נטו 

הוצאה 
מותנית

הכנסה 
מיועדת

 הרשאה 
להתחייב 

53,394 00 72,442 פיתוח תיירות78

72,4420053,394פיתוח  תשתית7801

הנתונים הנ"ל מתייחסים ל	סיס תקצי	 2011 על 	סיס 	ה חלו קיצוצים. 	נוסף, משרד התיירות ק	ל 
תוספות חד פעמיות שחלקן ל	 נכללות 		סיס התקצי	.
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 פרטי בסיס תקציב 2012 
)באלפי שקלים חדשים(

 סעיף 37 
משרד התיירות

הוצאה  הוצאה נטו שם הפרט
מותנית

הרשאה 
להתחייב

שיא כ"א

משרד 37
התיירות

328,960866815,831135.5

מינהל 3701
ושירותים 

כלליים

61,01700135.5

הכשרת כח 3702
	דם ושירותי

תיירות 
	ישר	ל

14,411367200

המינהל 3703
לשיווק 

התיירות
170,640306415,8310לישר	ל

פעולות תכנון 3704
וכלכלה

3,4581,93200

4,459000ר	ר	ה3706
תמיכה 3707

	פיתוח 
התיירות

74,975000

 הוצאה שם הפרטסעיף 78 - פיתוח
נטו 

הוצאה 
מותנית

הכנסה 
מיועדת

 הרשאה 
להתחייב 

53,394 00 88,071 פיתוח תיירות78

88,0710053,394פיתוח  תשתית7801

הנתונים הנ"ל מתייחסים ל	סיס תקצי	 2012 על 	סיס 	ה חלו קיצוצים. 	נוסף, משרד התיירות ק	ל 
תוספות חד פעמיות שחלקן ל	 נכללות 		סיס התקצי	.
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רשימת עלונים וחוברות שהתפרסמו ב-2011

הכשרה מקצועית
חו	רת השתלמויות מורי דרך – ינו	ר-יוני 2011. �

חו	רת השתלמויות מורי דרך יולי-דצמ	ר 2011. �

מדריך לתיירנים – תיירות חרדית. �

מחקר וסטטיסטיקה

פרסומים בשנת 2011: 
דו"ח ס		יס	י תיירות לישר	ל - 2010. �

 “סקר תיירות נכנסת”. �

ינו	ר-דצמ	ר 2010

ינו	ר-יוני 2011

תיירות 2010 – 	שיתוף עם הלמ"ס. �

ר	עון ס		יס	י לתיירות ושרותי ה	רחה – יחד עם הלמ"ס, מס' 1-4/2011. �

“עיצו	 מדיניות לה	נת הצרכן 	תחום התיירות 	ישר	ל". �

ד"ר 	סף מידני, עו"ד המכללה ה	קדמ	ית של תל-		י	 יפו, 	יה"ס לממשל וח	רה.

ד"ר הני 	ו	ידה, המרכ	 ה	ינתחומי הרצליה, 	ית ספר ל	ודר לממשל, דיפלומ	יה ו	ס	ר		יה.

ד"ר דוד מקל	ר	, שנקר, המסלול לתקשורת.

מינהל שיווק
חו	ר מנכ"ל 	נוש	 קרן שיווק למ	ר	ני תיירות נכנסת לישר	ל לתקופה 31.3.2013 – 1.4.12.  �

 חו	ר מנכ"ל 	נוש	 נוהל התקשרות מיוחד 	הסכמי "רשת 		חון" ל	יסות שכר לשנת 2012 נמצ	  �

		תר ה	ינ	רנ	 של המשרד.

מינהל השיווק – תיירות פנים
משרד  � של  השיווקי  ה	ינ	רנ	  		תר  ו		רקציות  	י	ורים  	ודות  מידע  	ירועים,  של  עדכני   פרסום 

התיירות.

עידכון מ		ר 	נשי קשר מרכ	יים 	ענף התיירות. �
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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.

מר יוסי ש	י	ר, מנהל 		ף 	כיר מערכות מידע 	חר	י על מ		רי המידע של המשרד, על-פי חוק ה	נת 

הפר	יות.

תמיכות
	שנת 2011, ל	 נתן משרד התיירות תמיכות כלשהן למוסדות צי	ור.

קרנות: 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 	מוד מידה ומ	רות שנק	עו 	נוהל הקרן.

	תקופה ש	ין 	פריל 2010 ועד מרץ 2011, השתתף המשרד 	הוצ	ות השיווק של 44 מ	ר	ני תיירות 

	סך של  4,920,000 ₪, המהווה כ-37% 	ממוצע  מהוצ	ות השיווק של המ	ר	נים.

	ימים 	לה פורסם חו	ר מנכ"ל - נוהל קרן חדש לתקופה ש	ין 	פריל 2012 - מרץ 2013, 	נוהל החדש 

ניתנת  עדיפות לפעולות 	שווקים מתפתחים ו	מדינות 	הם נכוחות המשרד ק	נה 	ו ל	 קיימת כ	ון: 

	סיה, דרום 	מריקה וכו'. 
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מענקי מחקר
	שנת 2011 ניתנו מענקי מחקר :

למוסדות 	קדמ	ים. 1

נושא המחקרשם החוקר/יםשם המוסדמס' 

.1

	וני	רסי	ת 	ן 	וריון 
	נ		 - הרשות למחקר 

ופיתוח המחלקה 
לניהול מלונ	ות 

ותיירות

ד"ר יני	 פוריה- חוקר
פרופ' 	ריה רייכל – חוקר
ד"ר דליה פוקס – חוקרת 

תדמית ענף התיירות והמלונ	ות 
והשפעתו על 	חירה/ הש	רות/ 

ונ	יות הע	י	ה – התמקדות 
	מקצועות "צוו	רון כחול" 

.2

	וני	רסי	ת 	ן 	וריון 
	נ		 הרשות למחקר 

ופיתוח

ד"ר 	מיר שני – חוקר ר	שי
פרופ' 	יילה מל	ך- פיינס – 
חוקרת דוק	ורנ	ית. יעל רם 

- חוקרת

תעסוקה 	מלונ	ות: התמודדות עם 
	ת	רי לחץ ושחיקה

.3
	וני	רסי	ת 	ן 

	וריון 	נ		 המחלקה 
לע	ודה סוצי	לית

ד"ר יני	 	לחסן - חוקר
פרופ' ריצ'רד ישר	לו	יץ - 

חוקר
ד"ר 	לכסנדר ר	ניק - חוקר

סינדרום 	ילת: תפיסת הע	ודה 
	קר	 עו	די מלונות 		ילת

.4
	וני	רסי	ת 	ן 	וריון 

	נ		 המחלקה לניהול 
מלונ	ות ותיירות

פרופ' 		יעד ישר	לי – חוקר 
	כיר 

משה שמ	 – חוקר 

	ורמי הצלחה הכרחיים 	מיתו	 
	תרי תיירות 	ישר	ל- 	חינה 

והשוו	ה של צרכי לקוחות מול 
פעילות מק	לי ההחל	ות 		ופים 

ממשלתיים ועסקים

לס	ודנ	ים הלומדים 	מוסדות 	קדמ	ים. 2

נושא המחקרשם החוקר/יםשם המוסדמס' 

	וני	רסי	ת 	ן 	וריון1.
 ומרכ	 יצחק ר	ין

	דוה וילצ'ינסקי – ס	ודנ	ית
הפולי	יקה של התיירות 	ישר	לתו	ר שני

.2
	וני	רסי	ת 	ר-	ילן

המחלקה ל	י	ו	רפיה 
וס	י	ה

יצחק שמש – ס	ודנ	
התנה	ות מרח	ית של תייריםתו	ר שני

רקפת רו	נ	ל – ס	ודנ	ית	וני	רסי	ת חיפה3. 
תו	ר שני

"מה 	נו חוש	ים עליהם? מ		 
המועסקים  	ענף התיירות על 

התיירות הנכנסת לישר	ל"
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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(, התשס"	 – 2001. �

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

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )	יהוי עסקים למכירת 	ו	ין ומתן שירותים לתיירים(, התשכ"	  �

.1967 –

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

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

החוק(.
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דיווח של הממונה

במהלך 2011 הוגשו 109 בקשות למידע:

בקשת מידע ממינהל פיתוח תשתיות והשקעות – 19 פניות   .1

כל הפניות נענו  

בקשת מידע ממינהל תקינה תפעול ואיכות המוצר – 28 פניות  .2

כל הפניות נענו  

בקשת מידע מאגף תיירות כפרית – 5 פניות  .3

כל הפניות נענו  

בקשת מידע מאגף הכשרת כ"א בתיירות – 11 פניות  .4

כל הפניות נענו  

בקשת מידע מאגף תיירות פנים – 2 פניות  .5

כל הפניות נענו  

בקשת מידע מאגף פירסום ושיווק אלקטרוני – 13 פניות  .6

כל הפניות נענו  

בקשה למידע מאגף סטטיסטיקה ומידע – 11 פניות  .7

כל הפניות  נענו  

בקשה למידע מהלשכה המשפטית – 3 פניות  .8

כל הפניות נענו  

בקשה מידע לגבי הטרדות מיניות – 1 פניה  .9

הפניה נענתה תוך יום  

התקבלו 16 פניות בנושאים שונים  .10

כל הפניות נענו  

הגשת עתירות
לא הוגשו עתירות במהלך השנה.


