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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 המשלתית 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"	 	- 2014 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(.

מטרות ויעדי המשרד:

מטרות
ה		רת ה	יקושים וה	דלת תנועת התיירים מחו"ל הינה 	ר	ש סדר העדיפויות 	השקעת מש		ים �

ה		רת תנועת תיירות הפנים �

יעדים
צמצום חסמים �

	הקמת תשתיות 	חסון כ	סיס להו	לת מחירים �

	כניסת תיירים ל	רץ )וי	ות, הסכמי תעופה וכד( �

שיפור יכולת הניהול וה	צוע של 	נשי המשרד �

חי	וק יכולות המשרד 	תחומי תכנון וניהול מקרקעין 	תחומי תשתיות תיירות �

שיפור יכולת ניהול ו	קרה על הח	רות המ	צעות �

שיפור יכולת הפקוח וה	כיפה כ	סיס להעצמת חוויית התייר �

חי	וק ע	ודת המ	ה ה	ינמשרדית 		רץ ו	חו"ל �
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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

טלפון: 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

etih@tourism.gov.il :"ל	דו

פקס: 02-6664450

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

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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E-Mailפקסטלפוןשם

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

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

02-666430002-6664428HanaA@Tourism.gov.ilחש	ות
02-666439702-6664450Haimg@Tourism.gov.ilסמנכ"ל 	כיר תיירות

02-666426802-6664413Hagitr@Tourism.gov.ilקשרים 	ינל	ומיים
Hezis@Tourism.gov.il 02-666434102-6558908  נצי	 תלונות הצי	ור והמ	קר הפנימי

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.ii		ף מדיניות ותוכניות ע	ודה
02-666424202-6664410Orend@Tourism.gov.ilסמנכ"ל 	כיר ור	ש מנהל שיווק

02-666425802-6664410Pinis@Tourism.gov.il		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

02-666421502-6664401Bgn@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
סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות 

02-666437402-6664441Irisa@tourism.ov.ilוהשקעות

02-666439102-6664453Avishayb@tourism.gov.il		ף כלכלה השקעות ותקצי	
02-666437202-6664441Sharonay@tourism.gov.il		ף תכנון ופיתוח

02-666438802-6664446Iritm@tourism.gov.il		ף תיירות כפרית
סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול ו	יכות 

02-666435902-6664443Ahuvaz@tourism.gov.ilהשירות

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

02-666435102-6664441Yaelm@Tourism.gov.ilמחלקת מסחר תיירותי
02-666436102-6664441Elanad@Tourism.gv.ilמחלקת 	ירועים

02-666435402-6664443Naomir@Tourism.gov.ilמחלקת ק	לת פני התייר
02-666434902-6664441Tomerl@Tourism.gov.ilהיערכות לשעת חרום

02-666434402-6664443Meravp@Tourism.gov.ilמח' דירו	 	תי מלון
02-666428902-6664423Noamk@Tourism.gov.il		ף מערכות מידע, די	י	ל וניו מדיה
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בעלי תפקידים - משרד התיירות
רשימת סמנכ"לים/ מנהלי אגפים/ מנהלי תחום

תפקידשם

סמנכ"ל 	כיר ור	ש מינהל שיווק	ורן דרורי
סמנכ"ל 	כיר תיירותחיים 	ו	ין
סמנכ"ל 	כיר תקינה תפעול ו	יכות השירות 	הו	ה 	קן

סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעותדורון 	הרון
היועץ המשפ	יעו	ד קדמי

חש	 המשרדעמוס 	ן ש	ול 
דו	רת המשרדענת שיחור 	הרונסון

סמנכ"ל 	כיר מינהל ומש		י 	נוש – מינוי 	פועל	שר ונונו
מנהל 		ף 	כיר שיווק חו"ל ודתותפיני שני

ס/סמנכ"ל 	כיר פיתוח תשתיות והשקעותחנה 	יפר	ן
מנהלת תחום 	כיר ס		יס	יקה ומ		רי מידע	סתר סול	ן
מנהלת 		ף תיכנון פי	יכרמית פינץ

מנהל 		ף 	' מערכות מידע, די	י	ל וניו מדיהנועם קורי		
מנהלת ה		ף להכשרה מקצועית 	תיירות והרשות המוסמכת למורי דרךמינה 	נם

מנהלת 		ף תיירות פניםד	י מנצור
מנהלת 		ף פרסומים ושיווק 	לק	רונינ	ה שר-	רקו

ס/היועץ המשפ	ירם ליס	מן
מנהל 		ף כלכלה 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 	ירופהשרה סלנסקי
מנהל 		ף 	' חירום, 		חון, מידע וסיי	רמשה דו	ד	ני 

מנהל תחום 	יקורת פנימיתח	י שחר
מנהל תחום קשרי צי	ור ודרום וצפון 	מריקהצ	י לו	ן
מנהל תחום 	כיר תיירות כפריתו	יל כיוף

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

מנהלת תחום מרכ	 תיירות נת	"	דורית קמחי
מנהלת תחום – 	דריכליתעדה הר	ל

מנהלת תחום תקצי	קרן שפר
מנהל תחום יישומים	ליהו פרש

מנהל תחום 	כנולו	יות ופיתוח		רהם ח	'	י
מנהלת 		ף 	' מ	צעי 	ירוח )	פועל(נ	ע פל	- 	ריסקין
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רשימת ממונים

תפקידשם
ממונה תיירות פנים	ריה צדוק

ממונה פיתוח מי	מים 	תיירות 	ירית מלול
מרכ	 	כיר 	ירופהעדינה חנו

מרכ	 	כיר ירידים ותערוכותסי	ל 	י	נהמר
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

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
מרכ	 	כיר מ		רים וקרן תיירותשרה 	מסלם
מרכ	 	כיר 	יקורתתחסין חוסיסי

ממונה פיתוח השקעות	ורית חמד
מרכ	 	כיר היערכות לשעת חרוםתומר לוי

ממונה מ	צעי 	ירוח	נימין 	ד נינ	י
ממונה משכורת	יריס כ	לף

מרכ	 	כיר חסמיםננסי שדל	
מרכ	 	כיר 	יצוע תקצי	 ו	קרהפ	ו	י ח'ורי

מרכ	 	כיר פירסומיםסמי יחי	
מרכ	 	כיר כספים וחש	ונותעמי חמץ
ממונה שיווק 	לק	רוני ומנהלת 	תר 	ינ	רנ	ניצן 	ילן

מרכ	 	כיר י	מים 	תיירותעמי צו	רי
ממונה דירו	 	תי מלוןמר	 			י-פל	

מרכ	 	כיר פיתוח תשתיות )חל"ת(מ	יה 		רמו	יץ
מרכ	 	כיר 	ר	ונים ורש"פ	ו'רדנה רו	מן

מרכ	 	כיר חש	ונ	ות ודיווחוסים ע		ם
ממונה כלכלה ומדידהפ		מה סייד 	חמד
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מנהלת מחלקה 	כירה, עו	רת מנכ"ל לקידום נשים והממונה על שרון מ	יר
שוויון מ	דרי

מרכ	 	כיר רווחהנדי	ה 		רהם
ממונה השתלמויות ומורי דרךרותי פר	ולוצקי

מרכ	 	כיר התקשרויות, רכש, פיקוח ותקצי	מרים  פרידמן
ממונה 	יקורת 	יכות המוצר התיירותימורי	ל 			י

מנהל לשכת 	ילת		רהם קנדלקר
מרכ	ת 	דריכלותדוע	 		ו-דיה
מרכ	 מת	ם תיירות דרו	ית וצ'רקסית	י	ן 	לק	סם

ממונה יישום 			חת מידע	לעד 	ייקר
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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.i

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

119049 Moscow

	ל‘: 74-95-937-3642
פקס‘: 935-7649- 74-95

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

www.goisrael.ru :	רנ	ינ	תר ה	

אוקראינה
 34 L. Ukrainky Blvd Kiev, Ukraine 01901

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

LarissS@goisrael.org.il :מנהלת
 tourist@kiev.mfa.gov.il :"ל	דו

www.goisrael.ru :	רנ	ינ	תר ה	

גרמניה
Staatiches Israelisches Verkehrsbüro

95, Friedrich str

10117 Berlin

	ל‘: 49-302-039-970
פקס‘: 49-302-039-9730

urish@goisrael.de :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

efratg@otisrael.ru :מנהל
nadinef@otisrael.com :שיווק

www.otisrael.com :	רנ	ינ	תר ה	
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הולנד 
Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme

P.O. Box 3240,1001 AA, Raadhuisstraat 15 Amsterdam

	ל‘: 31-206-161-948
פקס‘: 31-206-894-288

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	

שוודיה 
Israeliska Statens Turistbyrå

Sveavagen 28-30, 4 tr

 Box 7554

 Stockholm 10393
	ל‘: 46-823-920-9

פקס‘: 46-821-781-4
Urit@goisrael.org.il :מנהל
marketing@igto.se :שיווק

www.goisrael.nu :	רנ	ינ	תר ה	
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בריטניה 
Israel Government Tourist Office UK House

180 Oxford Street London W1D 1NN

	ל‘: 44-207-299-110-9
פקס‘: 44-207-299-111-2

naama@igto.co.uk:מנהלת
ron@igto.co.uk :שיווק

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

פולין
Al jerozolimskie 65\79

Warsaw, 00-697, Poland

	ל‘: 48-226-307-972
פקס‘: 48-226-306-972

zoharz@goisrael.org.il :	רנ	ינ	תר ה	
Info Poland@goisrael.pl

צפון אמריקה 

נציגות אמריקה
North American Representation

Israel Government Tourist Office

800 Second Avenue, New York, 10017

	ל‘: 1-212-499-5644
פקס‘: 1-212-499-5645

uris@imot.org :מנהל

ניו יורק – מרכז מידע
Israel Government Toursit Office

800 Second Avenue, New York, 10017

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

 Wilshire Blvd 6380

 Los Angeles, CA 90048

anatb@imot.org :מנהל
	ל‘: 1-323-658-7463

פקס‘: 1-323-658-6543

ארה"ב – אטלנטה
Israel Government Tourism Office

W Peachtree St 1349

1799 Suite

Atlanta, GA 30309

	ל‘: 1-404-541-2770
פקס‘: 1-404-541-2774
eyalc@imot.org :מנהל

joediaz@imot.org

ארה"ב – שיקגו
Israel Government Tourism Office

Michigan Plaza, 205 North Michigan

Ave. 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
Amia@igto.ca :מנהל

	ל‘: 1-416-964-3784 שלוחה 26
פקס‘: 1-416-964-2420

info@canada.com :מידע כללי

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

 São Paulo Brazil

	ל‘: 55-119-503-0828
פקס‘: 55-113-034-6247

suzank@goisrael.gov.il :מנהלת
cleoi@goisrael.gov.il
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אסיה

קוריאה 
Israel Government Tourist Office

 10 fl. Room 1011. Hanaro Bldg. 194-4

Insa-Dong, Jongro-Gu, Seoul, Korea 110-794

	ל‘: 82-273-808-82
פקס‘: 82-273-651-93

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‘:86-106-464-316-5
פקס‘: 86-106-464-978-8

Igto.china@gmail.com

הודו
 Marathon Futurex 1301,A Wing N M

Joshi Marg, Lower Rarel, NM Joshi

Marg, BDD Chawel Parel

Mumbai, Maharashtra 400013
India
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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 

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 
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 
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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	



- 18 -

סקירת פעולות המשרד

ב-2014
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מינהל השיווק

משימות
עמידה 	יעדי 	יצוע פעולות �

עדכון סו	 וד	שי פעולות כת	ו	ה למש	ר 	עק	ות "צוק 	יתן" �

תוצרי כמויות תיירים- מינוס 7% 	כניסות. 	של מ	צע צוק 	יתן �

משווקים"  � "	ריחת  למנוע  מנת  על  תיירות  סי	ונ	י  למול  השיווק  הסכמי  משמעותית  תו		רו 

ולשמר 	ת ישר	ל כמוצר מדף תיירותי

לתקופת  � מ	שר  מענה  לתת  מנת  על  נכנסת  תיירות  למ	ר	ני  השיווק  קרן  והו	משה  תו		רה 

המש	ר ולתמרץ פעילות שיווק ומכירה על ידם

	ו	ש מנ	נון סיוע ל	יסות ישירות ל	ילת )לשם מתן מענה למש	ר המתמשך 	תנועת התיירות  �

הנכנסת ל	ילת(

	יצוע מידי של קמפיין תיירות פנים מ	סי	י- דווק	 עכשיו חופשה 	ישר	ל , על מנת לייצר 	ורם  �

מ		ן מידי מסוים נוכח ההפחתה 	תנועת התיירות הנכנסת. 

ת		ור של פעולות יחסי צי	ור שונות על ידי הלשכות ו	עיקר ת		ור פעולות ה	ירוח של תקשורת  �

ומחלי	נים על מנת לשדר " עסקים כר	יל" וליצר המשכיות ורציפות של נר	ות ונוכחות המוצר

קיום קמפיינים פרסומיים ממוקדים 	מדינות היעד העיקריות : 	רה"	, רוסיה ו	רמניה �

�  )SEO( "פיון, פילוח, "רדיפה	מכלול כלים מתקדמים של 	ליים 	י	קיום קמפיינים ומהלכי קידום די

למול קהלי יעד מו	דרים על מנת לייצר הנעה לפעולה מידית למול קהלים/נישות ייחודיות

המקור  � 	מדינות   - הפו	נצי	לים  הצרכנים  של  הרוח  הלכי  מידיים ל	דיקת  שוק  סקרי  	יצוע 

העיקריות ומשם ל		ור 	ס	ר		ית 	ת תכנית הפעולה

תקשורת  � הסי	ונ	ים,  למול  הלשכות  מנהלי  		מצעות  שו	פים  וני	ור  מעק	  פעולות  	יצוע 

והלכי הרוח 		רצות שרותם- תוך סנכרון שו	ף מול תעשיית התיירות 		רץ
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אגף פרסומים 

הפקות סרטים 
הופק סרט תדמית  �

 הופק קדימון לסר	 ה	ינ	ר	ק	י	י  �

400 קטעים נבחרים )video shots( מחומרי 	לם נערכו והועלו לשרת לשימושים שונים של 	ורמים  �

	תעשיית התיירות ו	ורמי תקשורת ישר	לים ו	רים

פעילות מיוחדת לרגל ביקור האפיפיור פרנציסקוס 
ה	ינ	רנ	  � 		תר  הוצ	  שפות  ל-7  תור	ם  	שר  הקוסטוס,  מפי  מסר  צולם  הביקור  לקראת 

השיווקי לקתולים

שוטים נבחרים של האתרים הקדושים לנצרות הועלו לשרת לשימוש כת	ים 	רים �

הופקה כרזה נגללת )רול	פ( להצ	ה 	נת	"	 ו	מרכ	 התקשורת �

בזמן הביקור צולמו והופצו עדויות של צליינים  �

בזמן הביקור הופצו הודעות לעיתונות, נאומים, קישוריות לחומרי גלם מוסרטים ולתצלומים  �

של לשכת העיתונות הממשלתית( 

בזמן הביקור הופצו סרטונים שמסכמים את ימי הביקור )בהפקת משרד החוץ(  �

נערך והופץ סרטון מהופעת מקהלות ילדים מעורבות ששרו הללויה בפני האפיפיור בבית הנשיא  �

הוסף ק	ע מ	יקור ה	פיפיור לסר	 התדמית שמיועד לקהל קתולי  �

תיעוד ביקורים של אנשי דת בכירים, קבוצות מיוחדות ומעצבי דעת 
קהל:
צולם שחקן הקולנוע הסיני, Liu Hui ונערך סר	ון ממסי	ת עיתונ	ים שערך עם שו	ו 	סין  �

אורגן צוות צילום ועורך לשדרן היספאני  �

צולמה תהלוכת האיקונה של מרים  �

נערך מסר evergreen לקראת פסחא מתוך סיור עיתונ	ים לקר	ת 	יקור ה	פיפיור �

פעילות במהלך מבצע צוק איתן 
אותרו קבוצות של תיירים וצליינים בני דתות שונות, שהמשיכו לבקר בישראל למרות המצב.  �

הופקו 9 סרטונים של עדויות עם מסרים מקדמי צליינות ותיירות ב-9 שפות. החומרים הופצו 

לכל 	ורמי הענף

צולמו עדויות והופעת מקהלת הצעירים של הדיוצ'	י של מיל	נו  �
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שר התיירות צולם מ	רך 		י כנס 		'ור	'יה �

	ור	ן צוות צילום ועריכה לשדרנית 	מריק	ית היספ	נית )פלמירה פר	( �

צולמו ונערכו מסרים מפי ש	ריר הותיקן 	ישר	ל וממנכ"ל Opera Romana Pellegrinaggi, מ	ר	ן  �

הצליינות המסונף לותיקן

נפתח חש	ון flickr ש	ליו הועלו 730 תצלומים חדשים לשימוש "	יום ש	חרי" �

צילומי סטילס
צולם רץ המרתון Bruce Fordyce מדרום 	פריקה  �

צולם שחקן הקולנוע הסיני ליו הי  �

צולמה משפחה מ	רי	ניה ש	כתה 	מס	רת קמפיין ל	קר 	ישר	ל �

הפצת תצלומים והודעות לעיתונות שהופקו על ידי גורמים אחרים
ביקורים בבית הנשיא של: נשיא סרילנקה, ראש ממשלת קנדה, שחקן הכדורגל יוהאן קראף  �

ובנו, קנצלרית גרמניה, נשיא הבונדסטראט, שחקני הלייקרס

תפילה לשלום משותפת שהתקיימה בותיקן עם ה	פיפיור, הנשי	 פרס ו		ו מ		ן  �

נשי	 המדינה עם ר	ש הקונסיס	ו	ר, עם מושל ניו-יורק, עם הנשי	 	ו	מה �

הענקת מדליה לנשי	 	י	ליה על ידי הנשיא פרס  �

איגרת נשיא המדינה לרגל הכתרת מלך ספרד פיליפה  �

מידע וסרטון על קבוצת סולידריות מקנדה )קק"ל( �

לינק לגלריית תצלומים מקוונת של מרתון ירושלים  �

הפקות דפוס
החו	רת for Christian visitors  Biblical Sites הודפסה ל	חר עדכון 	-6 שפות.  �

הופק לוח שנה 	קומני עם ד	ש על ח	ים ו	ירועים נוצריים 	ישר	ל  �

הופקה חו	רת hidden Gems 	צרפתית �

עוצ	 פולדר חדש 	רוח המיתו	 �

הודפסה 	לויות 	רכה לשנה החדשה  �



- 22 -

הפצה שוטפת 
� Your next vacation רת תיירות כללית	חו

� Biblical Sites in The Holy Land רת תיירות נוצרית	חו

מפת ישר	ל �

מפת צליין �

מפת דרך ה	שורה  �

מפות עירוניות  �

חו	רת 	עק	ות מרים 	מו של ישו �

שקיות ממות	ות �

קישוריות למאגרים הויזואלים הכוללים סר	ים, תצלומים וחומרי 	לם  �

שיווק אלקטרוני 
הסתיימה הס	ת 	תר קתולי לסלולר  �

הוע	ר לוח 	ירועים להצ	ה 		תרי הלשכות  �

הסתיימה הס	ת 	תר 	ר מצווה �

הסתיימה הס	ת 	תר ים המלח  �

לו	ו המשרד 		תרי ה	ינ	רנ	 שונה 	רוח המיתו	 החדש �
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האגף לעידוד תיירות פנים
תיירות הפנים הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7 מיליון לינות של ישראלים בכל אמצעי האכסון, עליה 

של 3% בהשוואה לשנת 2013.

קמפיינים ופרסום:

קמפיין 	רצי לעידוד תיירות פנים 	תקופה של	חר מ	צע "צוק 	יתן" 	סכום של 7.8 מליון ₪ 	כל 

	מצעי המדיה העיקריים )	לווי	יה, של	י חוצות, עיתונות, 	ינ	רנ	 ורדיו(. הסלו	ן של הקמפיין היה 

היעד  קהלי  ולכל  הכללי  לקהל  המיועדות  הופיע 	מדיות  הפרסום  	ישר	ל".  חופשה  "דווק	 עכשיו 

הנוספים )מ		ר חרדי ודתי ל	ומי, דו	רי רוסית וער	ים(. 

צפון

קמפיין לעידוד ש	ילי היין 		ליל – עידוד תיירות היין 		ליל )	שיתוף רשות ה	ליל + ה		ף לפיתוח 

כלכלי 	משרד רוה"מ(.

	ירועי פס	י	ל ה	ית- קמפיין לקידום לינות ו	ירועי הפס	י	ל 			ור ה	ליל )	שיתוף רשות ה	ליל 

ומשרד רוה"מ(.

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

הכפרים הדרו	ים והצ'רקסים )	שיתוף רשות ה	ליל ומשרד רוה"מ(.

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

ה		ור )	שיתוף עמותת התיירות כרמלים(.

מרכז

קמפיין לקידום תיירות חורף לירושלים )	שיתוף הרל"י והת	חדות המלונות 	ירושלים(.

קמפיין תיירות 	תל-		י	 - 	ל 1 	חודש 	ו	וס	-ספ	מ	ר  	ל 2 	חודש דצמ	ר: עידוד הלינות 	מרח	 

ת"	 יפו )	שיתוף עם עיריית ת"	 והת	חדות המלונות ת"	(.

קידום יריד התיירות ה	ינל	ומי IMTM שהתקיים 	חודש פ	רו	ר 2014.

קידום תיירות 	תקופת הקיץ ל		ור יו"ש )	וש עציון, דרום הר ח	רון והשומרון(.
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דרום

קידום חניוני הלילה 	דרום )	שיתוף עם הרשות לפיתוח הנ		(.

קמפיין 	רצי לעידוד תיירות פנים ל		ור הדרום 	מהלך "צוק 	יתן" ולתקופת החורף

)	שיתוף הרשות לפיתוח הנ		(.

קמפיין לקידום תיירות הפנים ל	ילת )הקמפיין התקיים 	ר	עון הר	שון של שנת 2015( .

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

תיירות נושאית

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

פרסום פעילות 	כפרים דרו	ים/צ'רקסים.

לכפרים  רמד	ן  סיורי  וקידום  		ליל  ה	ית  פס	י	ל  	מס	רת  הער	יים  לכפרים  פנים  תיירות  קידום 

	ו	די ע	רה ו	כרמלים. 	נוסף, פורסמו מודעות לעידוד תיירות פנים לעיר נצרת.

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

פעילות שיווקית לקידום לינות 	חניוני קמפינ	 )	שיתוף ר	"	( 

פעילות שיווקית לדוברי שפות ומגזרי שוק

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

	ינ	רנ	 ו	עיתונות הייעודית למ		ר 	ה. 

כת	ות תיירות 	עיתון 	'רו	לם פוס	 לדו	רי 	נ	לית ופרסום תוכן שיווקי 	מ		ינים לדו	רי צרפתית.

פינות תיירות 	רדיו קול חי לצי	ור החרדי והדתי ל	ומי.

קמפיין לעידוד תיירות פנים 	עיתונות הייעודית למ		ר החרדי. 

פעילות כללית

סיורי חשיפה – 	שנת 2014 התקיימו 57 סיורים למחלי	נים )עיתונ	ים, 	לו	רים, סוכני נסיעות, רכ	י 

התיירות.  מרח	י  ו	שיתוף  השונים  ה	רץ  			ורי  המדינה(  	שרות  והדרכה  רווחה  מנהלי  	מל	ים, 

	סיורים 	לה השתתפו 1884 מק	לי החל	ות ומעצ	י דעות. 

פרסום עדכני של 	ירועים, מידע 	ודות 		ורים ו		רקציות 		תר ה	ינ	רנ	 השיווקי של משרד התיירות.
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מחלקת ירידים בינלאומיים
מחלקת הירידים השתתפה 	מהלך עונת הירידים 2014-2015 	כ-11 ירידים 	רח	י העולם.

כן,  כמו  תיירות.  כיעד  ישר	ל  	ת  למצ	  ו	ר	שונה,  	ר	ש  הי	  	ירידים  ההשתתפות  מ	רת 

ההשתתפות מהווה פל	פורמה לענף התיירות הישר	לי להצי	 	ת מרכולתו וליצור עסקים עם קהלי 

היעד 	מדינות השונות.

להלן הירידים המרכ	יים 	הם השתתפנו 	מהל העונה שחלפה:

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

יריד CITM 	שנח	י )סין( – חשיפה לכ-20,000 מ	קרים.

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

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

יריד BIT 	מיל	נו )	י	ליה( – חשיפה לכ-90,000 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.

נוצרו  ישר	ל,  וחדשים 	שיווק  מו	לים  פ	ישות עסקיות עם משווקים  	ירידים הללו התקיימו מ	ות 

עסקים 	ין המצי	ים הישר	לים למ	קרים המקצועיים 	ירידים. 	נוסף, נוצרה חשיפה רח	ה 	עק	ות 

ר	יונות לכלי תקשורת 	רים ופר	נ	ציות של מנהלי הלשכות 	פני עיתונ	ים מהעולם.
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מינהל פיתוח תשתיות והשקעות
ה	דלת היצע החדרים לשם 	ירוח של 5 מיליון תיירים 	שנים הקרו	ות ו	ם לענות על ה	יקוש  �

הודות ל	ידול מתמיד של תנועת התיירות לישר	ל שיצר מחסור 	חדרי מלון

	שנת 2014 תקצי	 המענקים של משרד התיירות עמד על 200 מיליון ₪ לשם עידוד הקמת/ �

הרח	ה, הס	ת מ	נים למלונ	ות והש	ה של 	תי מלון לשם ה	דלת היצע חדרי מלון

מימוש 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

שדרו	 תשתיות תיירותיות וימשיך 	פיתוח 	תרים קיימים ו	ף יפתח תשתיות 			ורים חדשים. �

הכנת ת	"עות חדשות לתיירות 		מצעות החמ"ת, ח	רה ממשלתית לתיירות, על מנת לה	דיל  �

היצע חדרי מלון 		תרי תיירות 	רח	י ה	רץ

)ירושלים,  � 	כויות ופיתוח תיירותי 			ורים מועדפים  וק	יעת  תכנון 		ורים תיירותיים מרכ	יים 

	ילת, נצרת(

שיווק של 680 חדרים מתוך 1,330 מהמ	רשים המיועדים למלונ	ות 	מתחם הרכס 	ירושלים.  �

		ילת מקדם המשרד שיווק של חלק מהקרקעות למלונ	ות ס	י	 לל	ונה המ	רחית

	עק	ות הפ	יעה ישירה ועקיפה שחלה על ענף התיירות 	משך 	מ	צע צוק 	יתן ו		ת 	משך  �

	תיירות  ק	נים  חי	וק העסקים  לשם  קידם החל	ות ממשלה  התיירות  	רוכה, משרד  תקופה 

ויצירת קרן 	היקף של 180 מ' ₪ ע	ור שיפוצים והש	חת 	תי מלון שיתוקצ	 	שנת התקצי	 2015.

עידוד הקמת חדרי מלון 	רמה עממית על מנת לה	דיל תנועת התיירות ל	רץ- לשם כך פרסם  �

המשרד חו	ר מנכ"ל למתן מענקים להקמת חניוני קמפינ	, כמו כן מקדם המשרד שיווק מ	רשים 

מיועדים להקמת מלונות עממיים
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אגף כלכלה השקעות ותקציב
		ף כלכלה השקעות ותקצי	 	משרד התיירות פועל ומסייע 	שני מישורים הקשורים ליו	מה העסקית 

	תחום התיירות. ה		ף פועל 	מס	רת 2 ועדות כפי שיפור	 להלן:

מנהלת השקעות:

	עק	ות שינוי 	חוק לעידוד השקעות הון, הסמכות ל	יפול 	סיוע למי	מים 	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.

ע"פ צו לעידוד השקעות הון, מפת 		ורי עדיפות לתיירות הינה 	תוקף עד ליום 31.12.2015. הצו פורסם 

	רשומות מיום כ"ה 		ייר תשע"	 5.5.2013.

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

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

	שנים הקרו	ות. כדי לענות על ה	יקושים ההולכים ו	דלים של התיירות הנכנסת נדרשת תוספת של 

	לפי חדרי מלון.

	שנת 2014 	ושרו שני מסלולי סיוע לה	שת 	קשות ולמתן מענקים. נוהל סיוע 01/2014 להקמה 	ו 

הרח	ה של 	תי מלון, נוהל 02/2014 להס	ה והש	ה של מ	נים ל	תי מלון.

	מס	רת 	ו הו	שו 43 	קשות )מתוכן 34 	קשות להקמה/הרח	ה ו-11 	קשות להש	ה/הס	ה(. מתוך 

כלל ה	קשות 	ושרו 25 פרויק	ים ש	יצועם צפוי להוסיף להיצע ה	כסון כ- 1,620 חדרי מלון.

ועדה משותפת:

)15( לתקנות חו	ת המכר	ים  ורמ"י( פועלת על 	סיס תקנה 25  הוועדה המשותפת )משרד התיירות 

התשנ"	 1993-. הועדה התכנסה לשש ישי	ות 	שנת 2014, משרד התיירות קל	 לדיון כ-70 נוש	ים מתוכם.

נדונו 	סה"כ כ-44 פרויק	ים ו	-34 פרויק	ים ה	יפול הושלם והתק	ל 	ישור סופי. 

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

	שיתוף רמ"י.
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אגף תכנון פיזי
ליווי תכניות מתאר ארציות

תמ"	 1 – תכנית מת	ר 	רצית מ	וחדת – ש	חים פתוחים 

תמ"	 13 –שינויים לתכנית מת	ר 	רצית לחופים על פי 		ורים �

תמ"	 13 מצוקים �

חופי נתניה �

סו		 כינרת  �

עדכון תמ"	 14 /2– כריה וחציה  �

עדכון תמ"	 35  �

תמ"	 38 – תכנית מת	ר 	רצית לה	נה מפני רעידות 	דמה  �

תמ"	 2 /4 נת	"	 חלקית  �

ליווי תכניות מתאר מחוזיות

פישו	 ו	חדה של התמ"מים �

תכנית מחו	ית חלקית - 	קעת הנדי	  �

ליווי תכניות אב ומתאר מקומיות

מחו	 צפון – נהריה, מעלות, עכו, מ	ולה

מחו	 חיפה - קיסריה  �

מחו	 מרכ	 - תכנית 		 ומת	ר נתניה. �

מחו	 תל 		י 	 תכנית מת	ר 	ת ים �

מחו	 ירושלים - מ	שרת ציון, 		ו 	וש, מ	ה יהודה �

מחו	 דרום – ערד, 		ר ש	ע, 	שקלון, 	שדוד, 	ילת, מ	רח לכיש. �
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ליווי תכנון תב"עות שמקודמות באמצעות החמ"ת 

למתחם תיירות 	פ	רק צח"ר �

מתחם תיירות נחל שלמה 		ילת �

מתחם 		רקציות 	כניסה ל	ילת  �

מתחם תיירות – מע"ר מצפה רמון  �

תכנון מפור	 	ני חו	ה �

מתחם תיירות ממשית  �

ועדה לבדיקת תוכניות – בשנת 2014 נדונו 80 תוכניות לפי הפירוט שלהלן:

סה"כ ת"א י-ם צפון מרכז יו"ש חיפה דרום אזור תכנון
סוג החלטה

18 - - 13 1 1 - 3 אישור
38 - 6 16 1 - 5 10 אישור 

בתנאים
4 - 1 2 - - 1 - נדחו

17 - 2 12 - 1 - 1 החלטת 
ביניים

3 - - 2 - - - 1 לא נדרש
80 - 9 45 2 2 6 15 סה"כ

שיווק קרקעות למלונאות

מתחם הרכס ירושלים

מ	רש ה	ולף 		ילת

מתחם המלונ	ות 	נתניה
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היחידה האדריכלית
1.  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.

2.  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 

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

יותר  וי	פשרו  מרח	 פעולה רח	  משותפים עם ה	ופים הרלוונ	יים, שיקלו על הליכי ה	ישור 

לי	מים ומתכננים. 

3.  הכוונה וסיוע למחלקות המשרד, יזמים ומתכננים:

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

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

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

4.  ריענון מאגר אדריכלים בודקים– יצי	ה למכר	 פומ	י ל	יוס מהנדסים ויועצים 	דריכלים.

 5.  גיבוש עדכונים להנחיות התקנים הפיזיים– שילו	 של הנחיות חדשות כ	ון תקנים 
      ל	כסניות תרמיל	ים ועדכון ההנחיות הקיימות עק	 שינויים שונים שיימצ	ו לנכון.

 6.  טיפול וליווי של פרויקטים מלונאיים המותאמים לעקרונות הבניה הירוקה– 
       	יצוע תהליך של 	קרה ל		י מלונות 	שר ה	ישו 	קשה למענקים על פי נוהל השקעות מס' 

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

       ל	ניה ירוקה. 		ת 	נוסף לפעילות היחידה 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
סיכום פעילות האגף לשנת 2014-15 בהתאם להחלטת ממשלה 2861-1539.

סיוע 	הקמת יחידות 	ירוח ועסקים תומכי תיירות:. 1

2015 צפי2014החלטהישוב
עסקיםיחידות אירוח

החל	ות 1539500,000500,000נצרת
חדשות 

– י	ושרו 
	ספ	מ	ר 

להמשך 
פעילות 

1539500,000500,000דליה ועוספיה
דרו	ים 

וצ'רקסים
28611,000,0001,000,000

יישו	ים 
הצמודים לדרך 

ה	שורה

מדיניות 
המשרד

התכנית 500,000500,000
הסתיימה

מדיניות עכו
המשרד

התכנית 500,000
הסתיימה

יישו	י הדרום 
ועו	ף ע	ה

מדיניות 
המשרד

תכנית חדשה 500,000500,000
ספ	מ	ר 2015

הקמת 	תרי 
קמפינ	 

"חניוני לילה" 
ו	תרי קלי	ת 

קרוו	נים

מדיניות 
המשרד

3,500,000
חו	ר מנכ"ל 

חדש לקר	ת 
סוף 2015

2 .IBB צימרים 	ות לדירו	סדנ

	שנת 2014 התקיימו סדנ	ות ל	עלי צימרים המעוניינים לדר	 	ת הצימרים שלהם ו	ימים הקרו	ים 

יחולקו התעודות.

.IBBייעוצי ל 	רנ	ינ	תר 	יקושים, ולהשיק 	רץ על פי ה	כל ה	ות 	לקיום סדנ 	לשנת 2015 הצפי הו

חממות תיירותיות
פיתוח י	מות 	תיירות )חממות( – חממת התיירות פועלת 	ר	שות המשרד ומימון:  משרד התיירות, 

משרד החקל	ות ופיתוח הכפר והמשרד לפיתוח הנ		 וה	ליל.

השתתפות 	עלות הייעוץ 	- 75%, הי	ם 25% מעלות שכר הייעוץ.

החממה כוללת צוות מקצועי המתמחה 	כל 	תרי ומי	מי התיירות הכפרית 		רץ 	שר 	קי 	תהליכים 

הרלוונ	יים להקמת המי	ם 	תיירות. הפנייה ליועצים מקצועיים ה	ו	ים והמת	ימים 	יותר לצורך קידום 

המי	ם 	מ	רה לסייע   		דיקת המי	ם 	של	יו השונים 	כל המהלכים, התקנים והתנ	ים הרלוונ	יים.
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היתרונות ה	ול	ים של פעילות החממה הי	 	יכולתה להניע ולמנף 	ת הי	מות החדשה מחד 	יס	, 

לשדר	 ולהעצים 	ת מי	מי התיירות הקיימים והפעילים מ	ידך 	יס	.

החממה מסייעת ליזם להגשים את החלום במעבר מרעיון למיזם וממיזם לעסק תיירותי 
כלכלי – והגשמה עצמית.

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, תכנית 

עסקית, ליווי תכנון מפור	 והקמה.

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 המשלבים את הסביבה

מורשת, 		ע, 	יילות, ש	ילי 	ופניים, צפרות, פעילות 	ת	רית, ניוו	, מנהי	ות . 

חממת התיירות סייעה 	מהלך שנת 2014 ל-362 פרויי	קים )	כל ה	רץ(.

9,310 – שעות ייעוץ ש	ושרו.

4283 – שעות ש	וצעו 	פועל  )הסתיימו(.
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השרות
מינהל תקינה תפעול ו	יכות השירות- שנת 2014 �

משרד התיירות 	חר 	מס	רת מכר	 פומ	י 	ח	רה 	עלת ניסיון 	דירו	 	תי מלון המת	ססת של  �

שי	ת 	ר	ון HOTELSTARS. הח	רה שנ	חרה, ח	' 	נמו	ר  מ	וס	ריה

	יצוע ויישום הדירו	- קיץ 2014 �

היערכות ל	יקור ה	פיפיור 	חודש מ	י 2014 �

עדכון רשימת 	תרי תיירות 	ישר	ל למ		ר המידע של משרד התיירות �

פיתוח "סל מוצרי תיירות" לסוכני נסיעות ומחלי	נים 	ד	ש על ש	ילים נוש	יים �

הפקת עלון "מידע חיוני לתייר" שיחולק מע	רי ה		ול ו	לשכות המידע של המשרד �

הפקת עלון "הח	ר מע"מ לתייר" שיחולק מע	רי ה		ול ו	לשכות המידע של המשרד �

יישום נוהל תמיכות 	פעולות השיווק של 	ירועים 	עלי פו	נצי	ל להנעת תנועת תיירות הפנים  �

ותיירות נכנסת

הפקת תעודות לתיירים: תעודת צליין, תעודות 	ר/	ת מצווה, תעודות הוקרה �

עריכת ק	לות פנים לק	וצות תיירים מיוחדות �

הע	רת ה	חריות למשרד לענייני דתות 	ניהול שו	ף של קרן הרש	"י, כולל הילולת ל"	 	עומר.  �

הכשרה מקצועית 	תיירות- 	דיקת צרכים, התוויית מדיניות �

מקוונים  � )קמפיינים  ו		קדמיה  מקצועיים  	קורסים   , 	תיכונים  תיירות  ללימודי  ה	יקוש  עידוד 

	עיקר ומ		ינים מקצועיים וממוקדי קהל(

	יוון ההיצע של לימודי התיירות – מתן הכרה לקורסים �

	יצוע השתלמות מקצועיות לעו	די תעשיית התיירות �

פיקוח על קורסי הכשרת מורי דרך + 	חינות רישוי מורי דרך חדשים �

השתלמויות למורי דרך וחידוש ורישוי �

שיפור 	יכות המוצר 		מצעות 	יקורות 		ופן שו	ף ע"י עו	די יחידת ה	יקורת של המשרד.  �

ה	יקורות נערכות 		תי מלון, 		תרי תיירות ומרכסי ערים תיירותיים

כולל 	כיפת הדרכה 	לתי חוקית של מי ש	ינו מורשה להדריך עפ"י חוק �

	יפול שו	ף 	פניות צי	ור ותלונות �

סיוע לדרום 	עק	ות מ	צע "צוק 	יתן": �

סיורים מודרכים חינם כולל כניסה ל	תרי ר	"	 ו	תרים 	חרים לל	 תשלום. 1

קחל"ת מקצועי לסוכני נסיעות, נצי	י מלונות, נצי	י ח	רות הסעות ל	ו	ו	וסים. 2



- 34 -

מינהל מדיניות פיתוח ובקרה

מעגל התכנון המשרדי

ומשימות  יעדיו  המשרד,  מ	רות  	ת  ומפר	  ו	קרה,  מדיניות  		ף  ע"י  מנוהל  המשרדי  התכנון  מע	ל 

להש	ת היעדים.

מע	ל התכנון והפיקוח מת	צע 	שלושה מהלכים רציפים:

ומות	מות להתרחשויות . 1 והנ		רות ממ	רות העל של המשרד  תכנון תכניות הע	ודה השנתיות 

השונות 	תעשיית התיירות ולהחל	ות הממשלה השונות.

פיקוח ו	קרה על 	יצוע המשימות ו		ירת חסמים ל	י הש	ת יעדים.. 2

מיפוי החסמים, הת	מת התכנון והפקת לקחים.. 3

	שנת 2014, המשרד ע	ר 		ופן רשמי לע	וד עם מערכת תמ"ר, 	נוסף שול	ו הח	רות הממשלתיות 

ה	נות  שהינן 		חריות המשרד.
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פרטי בסיס תקציב 2014 )באלפי שקלים חדשים(

סעיף 37 משרד 
הוצאה נטושם הפרטהתיירות

הוצאה 
מותנית

הרשאה 
שיא כ"אלהתחייב

223,5198,28615,000144.5משרד התיירות37

3701
מנהל ושירותים 

כלליים
66,681144.5

3702

הכשרת כ"	 
 ושירותי

תיירות 	ישר	ל
13,8603,872

3703

המנהל לשיווק 
 התיירות
לישר	ל

100,0003,06415,000

3704
פעולות תכנון 

22,0851,350וכלכלה

3,617ר	ר	ה3706

3709
	שר	י לענף 

17,276המלונ	ות

הוצאה נטושם הפרטסעיף 78 - פיתוח
הוצאה 
מותנית

הכנסה 
מיועדת

הרשאה 
להתחייב

482,79050,000483,000פיתוח תיירות78
97,346100,000פיתוח תשתית7801

7802
השקעות 	פיתוח 

56,000100,000	כסון מלונ	י
329,44450,000283,000ים המלח7803

הנתונים הנ"ל מתייחסים ל	סיס תקצי	 2014. משרד התיירות ק	ל תוספות חד פעמיות שחלקן ל	 נכללות 

		סיס התקצי	 )כך למשל קי	ל המשרד 	שנת 2014 תוספת של עוד 100 מלש"ח לתקצי	 ההשקעות(.
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סקירת הפעילות המתוכננת

ל-2015
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מינהל השיווק

מטרת על של משרד התיירות – החזון )לטו"א( 
פיתוח ו	יסוס תעשיית התיירות לתיירות נכנסת ופנים- כמרכי	 חשו	 	כלכלת ישר	ל.

משימות עיקריות
	יצוע מחקרי שוק וסקרים ייעודיים )	יהוי מ	מות והת	מת פעילות( �

הסכמי שיווק למול משווקים )סי	ונ	ים וסוכנים( �

ירידי תיירות )	ינ"ל ומקומיים( �

סמינרים למק	לי החל	ות )סוכנים, כמרים( �

השתתפות 	כנסים ותערוכות מקצועיים וייעודיים )נוצרים, יהודים וכ"ו( �

ניהול קרן שיווק למ	ר	ני תיירות נכנסת )יתכן ש	ם למלונ	ים( �

הפעלת רשת 	י	חון ל	יסות שכר �

	יצוע קמפיינים פרסומיים ושיווקיים )כלליים וייעודיים 	פילוח קהלי יעד( �

ניהול וקידום 	תרי 	ינ	רנ	 ייעודיים ורשתות ח	רתיות �

הקמת 	תר GOISRAEL חדש �

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

הפקת חומר פרסומי וע	רים שיווקיים �

	יצוע פעולות יחסי צי	ור שו	פות וייחודיות. )תחרויות, 	ימיקים וכ"ו( �

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

	יצוע סיורי חשיפה והכרות מרוכ	ים )כרכ	ת 	ווירית( לסי	ונ	ים וסוכנים �

מי	מי שיווק משותפים עם מרח	י תיירות �

וישיר שו	ף למול מערך  � ותוצרי פעילות. קשר 	ישי  ניהול מערך מדידה ומעק	 	חר תהליכי 

מק	לי ההחל	ות ו	ורמי המכירה

"ארגז כלים" - משימות עיקריות
כלים מול קהילה יהודית 

הסכמי שיווק - מול הסוכן המיצ	/הפדרציה �

	יצוע פעולות אירוח מול תקשורת יהודית ומק	לי החל	ות �

	יצוע /השתתפות באירועים ופעילות יח"צ לקידום ק	וצות �

השתתפות בירידים/תערוכות של הקהילה היהודית �
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חלוקה והפצה של חומר פרסומי ושיווקי לצרכי קידום ק	וצות �

קישור למ	ר	ני תיירות / סי	ונ	ים )למי ש	ין עד כה( �

סיוע 		מצעות מכתבי עידוד 	חתימת שר וכדומה. ) נ	יעה 	סו	ית ה	הות היהודית וכמה 	יקור  �

	ישר	ל מחדד נקודה 	ו(

קישור למיני סייט 	נוש	 היהודי- שיוקם �

הפניה לאתר הבר מצווה הייעודי ש	נו מפעילים ) למי שמתעניין 	תחום( �

רכישת מדיה / פרסומת 	מדיה יהודית )לדו	מ	 מודעה 	עיתון יהודי( �

קשר ישיר ואישי עם נצי	נו 	צפו"	 �

חיבור למורי דרך ומרצים 	ורחים 		מצעות מ	ר	ן התיירות 	ליו הם קשורים )המשרד משתתף  �

		מצעות קרן שיווק(

הצעה לשימוש "בבוגרי" תגלית וכדומה להרצות בפני ארגונים /קבוצות/פדרציות  �

הצ	ת מרכז התחום היהודי בנציגות שיהיה 	יש הקשר וירכ	 הפעילות למול הקהל היהודי �

סקירת קמפיינים ופעילות מתוכננת לשם סנכרון מ	מצי שיווק מצידם �

מתן / השתתפות 	פעילות 		ו	ם 	רצה כ	ון 	רוחת ער	 וכדומה �

כלים מול קהילה נוצרית 

הסכמי שיווק – מול מ	ר	ן התיירות )לעיתים ישירות מול ה	ר	ון( �

	יצוע פעולות יח"צ שונות 	קר	 	ר	ונים ודנומינציות )למשל נ	יעת עצים 	שיתוף קק"ל 	כנסיה( �

השתתפות בכנסים וירידים מקצועיים שלהם )של ה	ר	ון /דנומינציה וכ"ו( �

פעילות ברשתות החברתיות �

פעילות דיגיטאלית באמצעות האתרים הייעודיים- קישור שלהם ל	תרים 	לו �

קיום סמינרים לכמרים �

שת"פ עם קבוצות תקשורת גדולות )	עיקר 	מרח	 ה	וונ	לי( לחשיפה מערכתית, סיקור ישיר  �

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

הפצה של חומר פרסומי ושיווקי �

אירוח מקבלי החלטות )	עיקר 	של	 של תכנון כנס 	ו ק	וצה 	דולה ל	רץ( �

פרסום ורכישת מדיה 	כלי המדיה הייעודיים שלהם �

קשר אישי וישיר עם מ	וון נצי	נו הפ	ורים 	צפו"	 �

מתן / השתתפות בפעילות בבוא הקבוצה ארצה – כ	ון 	רוחת ער	 וכדומה �

פעילות של מרכז תחום נוצרי בנציגות �

חי	ור למורי דרך/מרצים 		מצעות מ	ר	ן התיירות 	ליו הם קשורים )	מידה ו	ין לקשר ולת	ם  �

להם מ	ר	ן תיירות מת	ים( 

סיוע 		מצעות מכתבי עידוד/ הסבר וקריאה לפעולה מהשר �
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כלים למול סיטונאים 

הסכמי שיווק �

סמינרים לסוכנים �

פרסום 	תקשורת מקצועית  �

חומר פרסומי �

קישור לאתרים ייעודיים 		ינ	רנ	 �

ת	ום וקישור למ	ר	ני תיירות  �

אירוח לסיור הכרות- 	של	 ההחל	ה 	ל	ד �

שיתוף 	ירידים / 	ירועים מקצועיים כנד	ך עסקי שהינו חלק מחשיפת המוצר �

סיוע 	חשיפה מול קהלי היעד )		ופן שוויוני ומות	ם( – כולל העברת לידים מ	וקרת ושוויונית �

שת"פ הדוק ומובנה עם מארגני התיירות בארץ למסה של סיורי הכרות לסוכנים / סי	ונ	ים  �

שמת	צעת 	חורף הנ"ל ) נרשמו כ	ר כ- 800 (
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אגף פירסומים

יצירת עיצו	 	רפי 	חיד למ	וון הפרסומים וע	רי השיווק של המשרד.

עיצו	 ק	לו	 פרסומים די	י		לי.

עיצו	 ספרייה די	י		לית למ		רים וי	ו	ליים.

ליווי 	ניית 	תר 	ינ	רנ	 שיווקי חדש.

ריכו	 ומעק	 	חר פעילות קמפיינים די	י	לים.

אגף תיירות פנים

	תחום תיירות הפנים, ימשיך המשרד 	פרסום 	מהלך כל השנה תוך מינוף וחי	וק המות	 "חופשה 

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

כמו הת	חדות המלונות, הת	חדות סוכני הנסיעות ויועצי תיירות, ר	"	 ועוד. יימשכו פעולות השיווק 

למ		רים מיוחדים כמו 	מל	ים, חרדים ודתיים ל	ומיים, 	נשים 	עלי 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 התיירותים.

ה	מעת המיתו	 ומות	 ה	ם "חופשה 	ישר	ל" 	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.

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.

	יר	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. 

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

	ת"	 	מהלך חודש פ	רו	ר.

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

פרסום עדכני של 	ירועים, מידע 	ודות 		ורים ו		רקציות 		תר ה	ינ	רנ	 השיווקי של משרד התיירות.

עדכון מ		ר 	נשי קשר מרכ	יים 	ענף התיירות לצורך שימוש של ה		ף לעידוד תיירות פנים ו		פים 

נוספים 	משרד.
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מינהל פיתוח תשתיות והשקעות
	שנת 2015, המינהל יצ	 למכר	 חדש ל	ניית מ		ר מהנדסים, מהנדסים ש	ודקים 	ומדני השקעה 

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

לתיירות כפרית.

קידום מול מנהל מקרקעי ישר	ל, המכר	 ליצירת חמש קרקעות ל	ניית מלונות עממיים.

	י	וש מפת 		ורי פיתוח חדשה 	מס	רת "חוק עידוד השקעות הון".

	שנת 2015, ניתנה עדיפות לקידום שיווק מכר	י קרקעות מול המנהל.

אגף השקעות
עידוד ה	דלת היצע חדרי מלון כדי לה		יר 	ת התחרות ולהו	יל 	ת מחירי הנופש 	ישר	ל. . 1

עידוד הקמה, הרח	ה, הס	ה והש	ה של מלונות 	מס	רת חוק עידוד השקעות הון- 	חינת ה	קשות . 2

ו	ישורן 	מנהלת השקעות 	תיירות.

שמו	שות . 3 	קשות  	חינת  	יתן",  "צוק  	מ	צע  שנפ	עו  מלון  		תי  שיפוצים  לעידוד  נוהל  יצירת 

	מסלול 	ה ומתן 	ישור למלונות שעמדו 	תנ	ים.

יש לציין כי תקצי	 השנתי י	ושר רק 	סוף שנת 2015 והמ	רה הי	 להכין כל הנוהליים , לרכ	 . 4

ול	דוק כל ה	קשות על מנת לדון 	כל 	הן 	סוף השנה. 

אגף תשתיות.
המשרד פרסם נוהל מעודכן לפיתוח תשתית תיירות צי	וריות. הנוהל מפר	 	ת התהליך הכרוך . 1

ולדירו	 של פרויק	ים תיירותיים תשתיתיים פו	נצי	ליים.  וכן 	מות מידה למיון  	ה	שת 	קשה 

המשרד ממקד 	ת תנופת הפיתוח 	ערי הלי	ה: 	ילת, עכו, 		ריה וסו		 כנרת, נצרת ומצפה רמון, 

ו	הת	ם לכך לפחות 70% מתקצי	 הפיתוח יוקצה לפרויק	ים 	ערים 	לו.

	הת	ם לנוהל, ההחל	ה על השתתפות המשרד 	פיתוח תשתיות צי	וריות תיירותיות מתק	לת . 2

	מס	רת דיוני הצת"פ )צוות תקצי	 פיתוח(.

המועד ה	חרון לה	שת 	קשות לשנת 2015 	מס	רת נק	ע ל- 15.07.2015. . 3

	מהלך החודשים הקרו	ים י	צע המשרד 	חינה ל	קשות שיו	שו והן תו		נה לדיון ו	ישור 	צת"פ. . 4

	שנת 2014 עמד תקצי	 המשרת ל	ו	ת השתתפות 	פיתוח תשתיות על כ- 170 מלש"ח. תקצי	 . 5

2015 	רם 	ושר ולפיכך מס	רת התקצי	 הסופית ל- 2015 	ינה ידועה. 
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הע	ודות לפיתוח תשתיות מ	וצעות 	ד"כ 		מצעות ח	רות ממשליות: החמ"ת, חל"פ עכו העתיקה . 6

וחל"י. 	מקרית מסויימים נק	עים 	ופי 	יצוע 	חרים. 

	מהלך שנת 2014 	חר המשרד ח	רות 	קרה ש	מורות להתחיל 	ת פעילותן 	מהלך שנת 2015 . 7

ומ	רתם העיקרית הי	 	יצוע 	קרה ופיקוח על ע	ודת 	ופי ה	יצוע השונים.

אגף לתכנון פיזי

משימות
הבטחת עתודות קרקע לפיתוח ענף התיירות ע"י:. 1

ייצוג שוטף של המשרד במוסדות התכנון – ועדות מחו	יות ומועצה 	רצית לתכנון ו	ניה, הוולח"ף,  �

וועדות ס		ו	וריות 	חרות 

ליווי תכניות מתאר 	רציות, מחו	יות ומקומיות 	מס	רת ועדות הי	וי 	ין משרדיות, ו	כל הפעולות  �

הרלוונ	יות 	מוסדות התכנון השונים 	הקשר 	ה 

קידום יעוד שטחים לייעוד תיירותי 	תוכניות מת	ר מחו	יות ומקומיות �

תכנון  � אגף  וניהול  בריכוז  התיירות  משרד  של  		פית  	ין  ועדה   - תוכניות  הוועדה לבדיקת 

שמ		שת 	ת עמדת משרד התיירות ל		י תכניות תיירותיות ויו	מות למי	מים תיירותיים 	של	י 

תכנון שונים 

שמירה ושיפור רמת המוצר התיירותי:. 2

הועדה  � מס	רת  מי	מים  לקידום  וסיוע  הפרויק	ים  היצע  של  נכון  ופי	ור  	י	ון  על  שמירה 

ל	דיקת תוכניות

� GIS -וה CRM מצעות מערכת ה		קרה על תכניות 	שיפור מערך ה

 ק	יעת עקרונות וכללים לפיתוח התשתית התיירותית  �

שמירת משאבי הטבע והמורשת כבסיס לפיתוח התיירות:. 3

קידום תכנית לניהול ופיתוח 	ר-קיימ	 �

קרי	ריונים ל	חינת מי	מים על פי עקרונות פיתוח 	ר-קיימ	  �

	ניה ירוקה �

כלי להערכה עצמית של מי	מים �

ליווי תכנון מרח	ים 	יוספרים �

ועדה לשינויי 	קלים �

מועצת 	נים ושמורות �
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הרחבת ההיצע והמגוון של פרויקטים תיירותיים:. 4

קידום תוכניות 		 לפיתוח תיירות �

שיקום  � נחלים,  )שיקום  לנוש	ים  ייחודיות  הי	וי  ועדות  		מצעות  נקודתיים  	נוש	ים  	יפול 

מחצ	ות ועדת 	דם ו	יוספירה(
סיוע 	קידום מי	מים תיירותיים 	מוסדות התכנון �

אגף תיירות כפרית

משימות בעקבות החלטות ממשלה

תיירות כפרית צפון

פיתוח המ		ר הדרו	י והצ'רקסי- מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח.. 1

העצמת דרו	ים 	רמת ה	ולן )2014-2017. 4 מלש"ח תוספת מרוה"מ, 8 מלש"ח ממקורות המשרד( . 2

- מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח 	יישו	ים הדרו	יים 		ולן.

קצרין )חו	ר מנכ"ל להקמת עסקים ק	נים ויחידות 	ירוח, ועוד 8 מלש"ח לפיתוח תשתיות תיירות . 3

ועסקים  	ירוח  יחידות  מענקים להקמת  מתן   - 	שנים(  מו	דר  ל	  תכנית שתו	ש.  צי	וריות לפי 

ק	נים 	קצרין.

תיירות כפרית דרום

תכנית 	ס	ר		ית ר	 שנתית לפיתוח שדרות וישו	י עו	ף ע	ה: חו	ר מנכ"ל למתן מענקים להקמת . 1

ויחידות 	ירוח ותקצו	 חממות תיירות - מתן  מענקים מינהליים להקמת עסקים  עסקים ק	נים 

ק	נים ויחידות 	ירוח וכן עוד חממות תיירות.

הפעלת חממות תיירות 	יישו	י הדרום – 1 מלש"ח, 	פריסה לשנתיים )2015-2017(.. 2

תיירות כפרית כל הארץ

פיתוח כלכלי 	יישו	י המיעו	ים - מתן מענקים להקמת יחידות 	ירוח 	יישו	י המיעו	ים.. 1

משימות שלא במסגרת החלטות ממשלה:
	ליל . 1 נ		  משרד  )	שיתוף  ק	נים  עסקים  הקמת  	ד	ר  לי	מים  –ייעוץ  	רצי  תיירות  חממות 

ומשרד החקל	ות(.

דירו	 יחידות 	ירוח  	מס	רת פרויק	 ה-IBB וקידום קמפיינים ו	תר ייעודי.. 2
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מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות
המשך יישום דירו	 	תי המלון 	ישר	ל �

מסחר תיירותי- מתן 	ישור ל	תי עסק מ	ושרים לתייר 	נוש	 הסדר הח	ר מע"מ על פי התקנות  �

)	שיתוף עם רשות המיסים(

תפעול שו	ף של 	ר	ע לשכות מידע לתייר )נת	"	/ ירושלים/ נצרת/ 	ילת(, הפקת חומר פרסומי  �

ומתן מידע לתייר

תפעול מע	ר רחל )	ית לחם( ומע	ר 	לנ	י 		מצעות נצי	ת המנהל �

יישום נוהל תמיכות 	פעולות השיווק של 	ירועים 	עלי פו	נצי	ל להנעת תנועת תיירות הפנים  �

ותיירות נכנסת

הפקת תעודות לתיירים: תעודת צליין, תעודות 	ר/	ת מצווה, תעודות הוקרה �

עריכת ק	לות פנים לק	וצות תיירים מיוחדות �

פיתוח סל מוצרי תיירות לסוכנים ולמק	לי החל	ות �

הכשרה מקצועית 	תיירות- 	דיקת צרכים, התוויית מדיניות �

מקוונים  � )קמפיינים  ו		קדמיה  מקצועיים  	קורסים   , 	תיכונים  תיירות  ללימודי  ה	יקוש  עידוד 

	עיקר ומ		ינים מקצועיים וממוקדי קהל(

	יוון ההיצע של לימודי התיירות – מתן הכרה לקורסים �

	יצוע השתלמות מקצועיות לעו	די תעשיית התיירות �

פיקוח על קורסי הכשרת מורי דרך �

	חינות רישוי מורי דרך חדשים + השתלמויות למורי דרך וחידוש הרישוי �

שיפור 	יכות המוצר- עריכת 	יקורות 		ופן שו	ף ע"י עו	די יחידת ה	יקורת של המשרד �

ה	יקורות נערכות 		תי מלון, 		תרי תיירות ומרכ	י ערים תיירותיים �

כולל 	קורת 	כיפת הדרכה 	לתי חוקית �

	יפול שו	ף 	פניות צי	ור ותלונות �

תשלום  � לל	  קהל  מושכות  פעילויות  		מצעות  	יתן"  "צוק  מ	צע  	עק	ות  לדרום  סיוע 

וסיורים מודרכים

	חירת 	כיין להפעלת 	ית ספר "תדמור" והמלון �
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מינהל מדיניות פיתוח ובקרה

מטרות ויעדים
יצירת שפה משותפת 	ין הפנים לחוץ )משרדי ממשלה, תעשיית התיירות, 	י	ום מש		ים( �

לה		יר 	ת הקשר עם 	ופים חיצוניים פר	יים ומוסדיים על מנת ליצור פל	פורמות, ושיתופי פעולה �

הכרת הממשלה 	נוש	 התיירות כמ	יץ כלכלי לפיתוח ותרומה למשק 	פריפריה �

	נית 	ס	ר		יה ר	 שנתית מסונכרנת עם סדר עדיפות מו	דר וממוקד, ווד	ות תיכנונית ו	יצועית �

לישר	ל עפ"י  � וכניסות תיירים  התיירות למשק  על תרומת  יעודים,  וסקרים  שוק  	יצוע מחקרי 

חתכים שונים

מעק	 	חר 	יצוע החל	ות הממשלה 	תחום התיירות והכנת ניירות עמדה �

תכנון ויישום תוכניות הע	ודה 	הת	ם למדיניות השר והמנכ"ל �
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רשימת עלונים וחוברות שהתפרסמו ב-2014
הכשרה מקצועית

חו	רת השתלמויות מורי דרך – ינו	ר-יוני 2014.. 1

חו	רת השתלמויות מורי דרך יולי-דצמ	ר 2014.. 2

מחקר וסטטיסטיקה
פרסומים בשנת 2014:

דו"ח ס		יס	י תיירות לישר	ל – 2013 �

"סקר תיירות נכנסת"  �

ינו	ר-דצמ	ר 2013 �

ינו	ר-יוני  2014  �

תיירות 2013 – 	שיתוף עם הלמ"ס  �

ר	עון ס		יס	י לתיירות ושרותי ה	רחה יחד עם הלמ"ס מס' 1-4/2014 �

מענקי מחקר
מענקי מחקר ניתנים על ידי משרד התיירות למוסדות מחקר 	קדמיים, ולס	ודנ	ים הלומדים תיירות 

לת	רים 	קדמיים. 	שנת 2014 פורסם קול קור	 	-25.7.2014, ו	לה המחקרים ש	ושרו להם מענקים:

נושא המחקרמוסד
הצעות לשיפור הציון של "התמורה לכסף – מכללת עמק י	רע	ל

”Value for money
שהתייר מדר	 	ת ה	יקור 	ישר	ל

ש	יל ישר	ל:	וני	רסי	ת חיפה
מ	פיינים ופו	נצי	ל

ה	ם ו	יך  ניתן ליצור  	קר	 תיירים 	מדינת 	וני	רסי	ת 	ן 	וריון
ישר	ל, תחושה כי החוויה 	ותה חוו מהווה 

תמורה הולמת 
 )Value for money(
ע	ור עלות החוויה

סכום מענק לכל מחקר 35,000 ₪.

מינהל שיווק
1.4.13  –  31.3.2014 לתקופה  לישר	ל  נכנסת  תיירות  למ	ר	ני  שיווק  קרן  	נוש	  מנכ"ל   חו	ר 
2014 לשנת  שכר  ל	יסות  		חון"  "רשת  	הסכמי  מיוחד  התקשרות  נוהל  	נוש	  מנכ"ל   חו	ר 

)נמצ	 		תר ה	ינ	רנ	 של המשרד(.
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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 נועם קורי		, מנהל 		ף 	' 

מערכות מידע די	י	ל וניו מדיה 	חר	י על מ		רי המידע של המשרד, על-פי חוק ה	נת הפר	יות.

קרנות: קרן שיווק למארגני תיירות נכנסת
קרן שיווק למ	ר	ני 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 2013 ועד מרץ 2014, השתתף המשרד 	הוצ	ות השיווק של 46 מ	ר	ני תיירות 

	סך של 8,297,189 ₪, המהווה כ-58.2% 	ממוצע מהוצ	ות השיווק של המ	ר	נים.

 ,2016 -2015מרץ  קרן חדש לתקופה ש	ין 	פריל  נוהל   - מנכ"ל  חו	ר  עומד להתפרסם  	לה  	ימים 

	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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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 �

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

ל	יצוע החוק(



- 50 -

דיווח של הממונה
במהלך 2014 הוגשו 60 בקשות למידע, להלן הפירוט

אחוזיםמספר 

15286.6. הרשות מסרה 	ת כל המידע המ	וקש 

200.  הרשות מסרה 	ת המידע המ	וקש 		ופן חלקי

300. הרשות דחתה 	ת ה	קשה למסירת מידע

435. המידע 	ינו מצוי 	ידי הרשות הצי	ורית

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

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

700. ה	יפול 		קשה הופסק 	של 	י תשלום 		רה

811.6. ה	יפול 		קשה הופסק מ	עמים הנו	עים לפונה

946.6. ה	יפול 		קשה 	רם הסתיים

1000. ה	קשה 	דיון משפ	י

100% 60סה"כ


