
  
 
 
 
 

  2018   תידין וחשבון שנ

 

 1998ח ”התשנ –לחוק חופש המידע ’( )א 5י סעיף ”עפ    

 

 תכנון מדיניות ואסטרטגיה אגף

 והממונה על חוק חופש המידע

 

 2018יוני , טתמוז  התשע"

 מלולאירית עריכה: 

 

 

 



 

2 
 

  תוכן העניינים

 

 עמוד הנושא

 3 משרד התיירות

 4 מען ודרכי התקשרות   

 5 מבנה המשרד

 6-8 יחידות המשרד

 9-10  תפקידיםבעלי 

 11 לשכות מידע לתייר בארץ

 12-14 בחו"ל לשכות המשרד 

 15 רשויות ציבוריות ותאגידים באחריות המשרד

 16 מפעולת המשרד 

 17 תוכניות עבודה, הנחיות מנהליות 

 18 קציבת

 19-20 מאגרי מידע מונגשים לציבור

 21 חוקים ותקנות עליהם מופקד שר התיירות

 22 הממונהדו"ח 

  

 



 

3 
 

 משרד התיירות

משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שייעודו הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק 
באמצעות הגדלת תנועת התיירות לישראל תוך חיזוק התדמית החיובית של ישראל 

 כיעד תיירותי מוביל.

נשבר  2016בשנים האחרונות ישנו גידול דרמטי במספרי התיירים כשבמהלך שנת 
מיליון התיירים והשנה הסתיימה בשיא של  3שיא ראשון ונחצה לראשונה אי פעם רף 

מיליון תיירים  4.1הסתיימה בשיא חסר תקדים של  2018מיליון תיירים. גם שנת  3.6
ממשיכה את המגמה החיובית ועתידה להסתיים בשיא נוסף. הגידול  2019ושנת 

ה משינוי מהותי בתפיסת שיווק המשמעותי בכניסות תיירים נובע בראש ובראשונ
ישראל כיעד תיירות ומעבר משיווק ישראל כיעד צליינות לשיווק ישראל כיעד 

, נגב, אילת, ספורט וכו( city breakלחופשה תוך שימוש בתתי המותגים של ישראל )
 שיווק ממוקד לקהלי יעד.  וב

ב"ג והן לאילת חברות תעופה לפתוח קווים חדשים הן לנת רץמלתבנוסף, פעל המשרד 
וכן ערך המשרד שינוי ארגוני משמעותי שהתאים את בעלי התפקידים בו לתחומי 

 הפעילות החדשניים בתחום השיווק ובהתאמה למקובל בשוק הפרטי. 
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   מען ודרכי התקשרות

 ית הממשלהי, קר5רח' בנק ישראל  Bבנין ג'נרי : כתובת

 1018ת"ד  

 91009ירושלים 

     02-6664200טלפון: 

 www.tourism.gov.ilאתר המשרד: 

 פניות למשרד התיירות על פי נושאים:

 חוק חופש המידע: 

 ממונה על העמדת מידע לציבור –אירית מלול 

  02-6664435פקס: 

 Hofesh.Meida@tourism.gov.il   דוא"ל:    6664253-02טלפון: 

 פניות הציבור:
 רחלי אברהם 

 מרכזת תלונות הציבור

  02-6664441פקס: 

 RachelA@tourism.gov.il א"ל: דו   6664467-02טלפון: 

 : פנים מבקר

 פרג' שיבאני

 מבקר הפנים

 02-6558908פקס: 

 Farags@tourism.gov.ilדוא"ל:  6664349-02טלפון: 

 אתר האינטרנט:
 אלי פרש

 תחום יישומים מנהל 

  02-6664402פקס: 

  lwebmaste@tourism.gov.i    דוא"ל:  6664294-02טל: 

 

http://www.tourism.gov.il/
mailto:Hofesh.Meida@tourism.gov.il
mailto:RachelA@tourism.gov.il
mailto:Farags@tourism.gov.il
mailto:webmaste@tourism.gov.i
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 עודכן  – מבנה ארגוני
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    יחידות המשרד

 Email  פקס טלפון שם

 sar@tourism.gov.il 02-6514629 026664331/2 לשכת השר

 mankal@tourism.gov.il 02-6510358 026664266/5 לשכת המנכ"ל

 duduk@tourism.gov.il.il 02-6664434 02-6664316 לשכת היועץ המשפטי
@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664203 לשכת הדוברת anats@tourism.gov.il 

 02-6664292 תקציב
66666666642

92-6664292 

02-6664416 kerensh@tourism.gov.il 

 farags@tourism.gov.il 02-6558908 02-6664341 מבקר הפנים

תכנון מדיניות 
 ואסטרטגיה 

02-6664345 02-6664450 minag@tourism.gov.il 

 ומידענותמחקר 
   

02-6664396 02-6664408 yarone@tourism.gov.il 

 hagitr@tourism.gov.il 02-6664413 02-6664268 קשרים בינלאומיים

 GalitH@tourism.gov.il 02-6664450 02-6664362 המשרדנית כלכל

 כניות עבודה וניהולת
 UriT@tourism.gov.il 02-6664450 02-6664362  ידע

 Hofesh.Meida@tourism.gov.il 02-6664435 02-6664253 חופש המידע

 library@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664470  ספריה 

 YaacovBS@tourism.gov.il 02-6664415 02-6664283 נהל ומשאבי אנושימ
 

 02-6664415 02-6664282    הדרכה 
 

delphz@tourism.gov.il 
 

 02-6664414 02-6664281 נכסים ולוגיסטיקה 
 

bantiy@tourism.gov.il 
 

 orlits@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664300 חשבות

 amih@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664303 כספים ותשלומים

 irisk@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664304 שכר

כספים ותשלומים 
 YaffaP@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664306 חו"ל

    02-6664451 02-6664242 שיווק
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 Email  פקס טלפון שם

 eyalk @tourism.gov.il 02-6664410 02-6664258 חו"לאגף 

 KseniaK2@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664375 פיתוח שווקים חדשים 

 eyalk @tourism.gov.il 02-6664410 02-6664240 דסק אמריקה

 saras@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664245 דסק אירופה

 SofiyaP@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664256 דסק  אסיה 

 AmiA@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664251 שירותי שיווק 

 ariaz@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664232 שיווק תיירות פנים

 NitsanI@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664269 תוכן דיגיטלי

 SaraA@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664235 קרנות שיווק ונהלים 

 תערוכות, ירידים
 sigalk@tourism.gov.il 02-6664402 02-6664216 וסמינרים 

 veronicl@tourism.gov.il 02-6664401 02-6664327 מבצעי אירוח

 LariS@tourism.gov.il   02-6664410 02-6664238  מותגי תיירות  

 NogaS@tourism.gov.il 02-6664406 02-6664223 מותגי תיירות דתית 

 EfratG@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664240 פרוייקטים אגף חו"ל

גיוון תעסקותי ומניעת 
 EfratG@tourism.gov.il 02-6664410 02-6664240 גזענות 

 dorona@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664374 תכנון פיתוח והשקעות 

מרכז השקעות 
 בתיירות 

02-6664391 02-6664453 avishayb@tourism.gov.il 

 orlyz@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664372 סטטוטורי תכנון 

 wailk@tourism.gov.il 02-6664446 02-6664388 קידום יזמות וחממות

 kerenz@tourism.gov.il 02-6664453 02-6664381 תשתיות ציבוריות 

 AdaH@tourism.gov.il 02-6664454 02-6664379 אדריכלות 

 pinis@tourism.gov.il 02-6664443 02-6664359 חוויית התייר
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 Email פקס טלפון שם

 rakefetl @tourism.gov.il 02-6664441 02-6664361 שירותי תיירות

 DinaO@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664367 מידע לתייר 

 הכשרה מקצועית
 MayaA@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664354 בתיירות 

הכשרה ורישוי מורי 
 RuthiY@tourism.gov.il 02-6664442 02-6664392 דרך  

 morielg @tourism.gov.l 02-6664441 02-6664367   פיקוח אזורי ארצי

 RachelA@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664467 פניות ציבור

 nancys@tourism.gov.il 02-6664443 02-6664355 הסרת החסמים

דירוג בתי מלון 
 AvivaA@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664344 ומסחר תיירותי

טכנולוגיה דיגיטלית  
 ומידע 

02-6664289 02-6664423 noamk@tourism.gov.il 

 kfiri@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664212 וסייבר חירום, ביטחון

 iritm@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664349 היערכות לשעת חרום

 KerenB@tourism.gov.il 02-6664435 02-6664212 וחירום  מרכזת בטחון
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   בעלי תפקידים 

 תפקיד שם

 שר התיירות יריב לוין

 מנכ"ל אמיר הלוי

ל לקידום נשים והממונה על שיוויון ”עוזרת מנכ, דוברת המשרד  שיחור אהרונסון ענת 
 מגדרי

 יועץ משפטי עו"ד דודו קובנסיאנו 

 סגן בכיר היועץ המשפטי  ליסטמןעו"ד רם 

  מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי  מאיר עו"ד שרון 

 עוזר ראשי יועץ משפטי   עו"ד שני פרידמן

 המבקר הפנימי  ’שיבאני פרג

 המשרד תחשב אורלית שאוליאן 

 מנהל תחום כספים ותשלומים  עמי חמץ

 מנהלת תחום בכיר תקציב שפרקרן 

   תכנון מדיניות ואסטרטגיהמנהלת אגף בכיר   גנםמינה 

 ומידענותמחקר  ’ מנהל אגף א ארגז ירון ד"ר 

 מנהל תחום תכניות עבודה וניהול ידע אורי טאוב

 כלכלנית המשרד לוי-גלית חדקוב

 תכנון פיתוח והשקעותל בכיר ”סמנכ   ןאהרדורון 

 ציבוריות מנהלת אגף א' תשתיות  זילברמן קרן 

 בתיירות(השקעות א'  )מרכז מנהל אגף   אושר -בראבישי 

 מנהלת אגף א' תכנון סטטוטורי וקידום יזמות אורלי זיו

 המשרד אדריכלית –מנהלת תחום   הראל עדה 

 קידום יזמות וחממותמנהל תחום בכיר   כיוף ואיל 

 מנהלת תחום בכיר השקעות ותיאום תיירות בצפון בן עוז סיגל 

 סמנכ"ל/ית  בכיר/ה מינהל חווית התייר  שני פיני 

 אגף א' שרותי תיירות מנהלת   לוי רקפת 

 מנהלת תחום הכשרה מקצועית בתיירות  מיה אברמוביץ
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 תפקיד שם

 מנהל תחום מרכז קבלת פנים נתב"ג תומר לוי

 אגף חו"למנהל  אייל קרלין

 מנהלת אגף א' אירופה שרה סלנסקי

 מנהלת אגף א' אירוח ויחסי ציבור  ורוניק לוריא 

 מנהלת אגף פרוייקטים )אגף חו"ל( וממונה אגיוון תעסוקתי    גרומן -אפרת מאיר

 מנהלת אגף א' דסק אסיה  פנקס-סופיה פריזנט

 מנהלת תחום מותגי תיירות  לריסה סמויאלוביץ 

 פיתוח שווקים חדשיםמנהלת תחום  קסניה קוביאקוב

 מנהלת תחום מותגי תיירות דתית  גרקו-נגה שר

 ממונה שיווק תיירות פנים  אריה צדוק

 מנהלת תחום ירידים, תערוכות וסמינרים  סיגל אייזנהמר 

 מינהל ומשאבי אנוש יעקב בן שמעון   

 מנהלת תחום הדרכה דלפין זרביב  

 מנהלת תחום משאבי אנוש מוכתרי ג'קלין 

 טכנולוגיה דיגיטלית ומידעמנהל אגף א'  ד"ר נועם קוריאט

 מנהל תחום יישומים פרש אליהו

 מנהל תחום טכנולוגיות ופיתוח  בי ’חגאברהם 

 חירום, בטחון, מידע וסייבר’ מנהל אגף א איבגי כפיר 

 מנהלת תחום חירום  אירית מלול
 וממונה על העמדת מידע לציבור
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   לשכות מידע לתייר בארץ

 ירושלים

 שמואליויוי : תמנהל

 97604שער יפו, העיר העתיקה ככר עומר כתב 

13.30-8.30, יום שישי 17.30-8.30ושבת ’ ה–’ שעות הפתיחה: יום א  

       vivis@tourism.gov.il  6271326-02  ’: פקס    6271422-02’: טל

 נצרת

  מרי אבו עטא:  תמנהל

 , נצרת58קזנובה ’ רח

 9.00-13.00, שבת 8.30-17.00שעות הפתיחה: ביום ו' 

 Nazrat@tourism.gov.il        6573078-04 ’: פקס   6570555-04’: טל

 נתב"ג

 תומר לוי: מנהל

 גוריון-שדה תעופה בן

 ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24הלשכה פתוחה 

 tomerl@tourism.gov.il    9754264-03’: פקס   9754260-03’: טל

 אילת

 ג'ודי סירוטה: ת מנהל

 טיילת החוף הצפוני, אילת-בית הגשר

 8.00-13.00, שישי וערב חג 8.00-17.00’ ה-’שעות הפתיחה: א

  jodys @tourism.gov.il           08-6339122’: פקס    08-6309111’: טל

 הלשכה הוירטואלית
https://virtual.goisrael.com/he  

 

mailto:vivis@tourism.gov.il
mailto:Nazrat@tourism.gov.il
mailto:tomerl@tourism.gov.il
mailto:tomerl@tourism.gov.il
https://virtual.goisrael.com/he
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 לשכות  בחו"ל

טלפון ’ מס מנהל/נציג  שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 Email-כתובת ה 

 נציגות
  – אמריקה

 NYניו יורק 

 

-איל קרלין
 מנהל 

Eyal Carlin 

 צ'אד מרטין

Chad 

Martin 

1-646-779-6752 
1-6464-779-6751 

 

1-646-779-6752 

1-646-779-6751 

1-646-779-6845 

 

 

1-646-779-6845 

 NY@goisrael.gov.il 

 

 

ChadM@goisrael.gov.il 

 לוס אנג'לס

Los Angeles 

 ענת בן יוסף 
Anat Ben 

Yosef 

1-323-658-7463 1-323-658-6543 anatb@goisrael.gov.il 

 אטלנטה
Atlanta 

 יעל גולן

Yael Golan 

1-404-541-2770 1-404-541-2774  atlanta@goisrael.gov.il 

שיקגו 
Chicago 

 ג'יל דיילי

Jill daily 

  

1-312-803-7080 1-312-803-7079 jilld@goisrael.gov.il 

 טורונטו 
 קנדה

Toronto 

  

 גל חנה

Gal Hanna 

1-416-964-3784 

 26שלוחה 
1-416-963-3784 

 21שלוחה 

1-416-964-2420  Canada@goisrael.gov.il 

 סאו פאולו

 ברזיל

Sao Paulo 

רנטה כהן 
 הולצר

Renata 
Cohen 

55-11-3034-6423 

 

55-11-3034-6247 renatac@goisrael.gov.il 

 

  

 סיאול
 קוריאה

 Seoul 

Jules Jung 
Yun Cho  

  גו'ליס יאנג

82-27-380-882 82-27-365-193  kr@goisrael.gov.il 

  India@goisrael.gov.il    91-22-61370701 סמי יחיא הודו

mailto:%20NY@goisrael.gov.il
mailto:ChadM@goisrael.gov.il
mailto:anatb@goisrael.gov.il
mailto:%20atlanta@goisrael.gov.il
mailto:jilld@goisrael.gov.il
mailto:%20Canada@goisrael.gov.il
mailto:%20kr@goisrael.gov.il
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טלפון ’ מס מנהל/נציג  שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 Email-כתובת ה 

Sammy 
Yahia 

91-22-61370702 

91-22-61370700 

 רועי קרייזמן Shanghai סין

Roy 
Kriezman 

 יעודכן יעודכן יעודכן

 בורה שניטמן  Beijingסין 
Bora 

Shnitman 

86-1064643165 
 

86-1064649788 director_cn@goisrael.gov.il 

 אמסטרדם
 הולנד

Amsterdam 

אריק 
 וורשכאוף

Erik 
Verschoof 

 פרי כהן ’ג

Jeffrey 
Cohn 

31-20-6161948 

 

31-20-689-4288 info@goisrael.gov.il 
marketing@goisrael.gov.il 

 

 ברלין
 גרמניה

Berlin 

אלה זק 
 סולומון

Ella Zack 
Solomon 

49302039970 

 

493020399730 

493020399723 

 Director-DE@goisrael.gov.il 

 לונדון 

     אנגליה

London 

שרון 
 ברשדצקי

Sharon  

Bershadsky 

44-2072991100 

  

44-2072991112 sharone@goisrael.gov.il 

 

 מדריד 

 ספרד
Madrid 

 דולורס פרס

Dolores 
Peres 

34-915943211 

 

34915944372 director-es@goisrael.gov.il 

marketing-es@goisrael.gov.il 

  

 פריז 

 צרפת
Paris 

 לורלין מורל

Laureline 
Morel 

33142618590 

33142612719 

 

33149270946 

33147033881 

LaurelineM@goisrael.gov.il 

mailto:info@goisrael.gov.il
mailto:marketing@goisrael.gov.il
mailto:%20DE@goisrael.gov.il
mailto:sharone@goisrael.gov.il
mailto:director-es@goisrael.gov.il
mailto:marketing-es@goisrael.gov.il
mailto:LaurelineM@goisrael.gov.il
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טלפון ’ מס מנהל/נציג  שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 Email-כתובת ה 

 שטוקהולם

 שוודיה

Stockholm 

 נירה פישר
Nira Fisher 

+46-8-239209 

  

+46-8-21-7814  director-se@goisrael.gov.il 

 מוסקבה

 רוסיה

Moscow 

ולדימיר 
 שקלאר

Vladimir 
Shklar 

74959373642/3 

 

74952301208 

74959357649 

ru@goisrael.gov.il-director 

 קייב
 אוקראינה

Kiev 

Savenkova 

Anna 

380445865167 

  

380445861555 annas@goisrael.gov.il 

 ורשה פולין

Warsaw 

 4822-630-7-972 48-22-630-6972 zoharz@goisrael.gov.il  

מנהלת שיווק  פיליפינים 
Anna Abban 

 +63 2 883 9550 ph@goisrael.gov.il-marketing 

קסניה מנהלת 
שווקים פיתוח 
 חדשים

 

מקסיקו  * 
 )חברה מייצגת
Links World   

 

 בוקרשט *
רומניה 

Romania 

 

 

 

רודריגו 
 בטנקורט

Rodrigo 

Betancourt 

 

אנדרה פסקו 

Andra Pascu 

 

 

 

 

אין לשכה פיזית  
 פניה דרך אימייל

050-9223541 

 

 

 

 

 חברת שיווק 

KseniaK2@tourism.gov.il 

 

  

Rbetancourt@linkswg.com 

 

andra@travelcommunication.ro 

 

mailto:director-se@goisrael.gov.il
mailto:director-se@goisrael.gov.il
mailto:director-ru@goisrael.gov.il
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 ציבוריות ותאגידים באחריות המשרדרשויות 

 החברה הממשלתית לתיירות
 עידן מועלם  :מנכ"ל

 מלחה 4בנין המגדל קומה  ,הגן הטכנולוגי

         idanm@igtc.co.il ל:  דוא"     6363401-02פקס:    6363400-02טל': 

: עינת מזרחי ת לשכת מנכ"למזכיר   

 החברה לפיתוח עכו העתיקה
  יובל פורת מנכ"ל: 

 24710עכו העתיקה    1088ת.ד.    24110תיקה  עכו הע 1ויצמן 

 akko.org.ilyuvalp@    :דוא"ל 9919418-04פקס:    9956700/734-04טל': 

 מזכירה: אריקה גל 

 מזכירת מנכ"ל: בת שבע בסודו 

 )בתהליך הפרטה( מור ביה"ס המרכזי למלונאות בע"מ תד
 מנכ"ל: הראל בלינדה

  46660הרצליה פיתוח  38בזל 

      Hotel@tadmor.co.il ל: דוא" :    9574560-09פקס:     9525001-09טל': 

  מזכירה: מיכל קרסיק

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

 גבעת שאול , ירושלים,   קומה א' 7רח' כנפי נשרים 

  02-6529000פקס:       02-6528000טל': 

 shimond@haganot.co.il                    

    Michale@haganot.co.il      :דוא"ל   

 מזכירה: מיכל עזרא

 )בתהליך הפרטה(  בניהול החמ"ת  החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

 מנכ"ל:  ערן בארימ"מ 

     522ת.ד.  88104חוף צפוני אילת 

   Eran@efdc.co.il      דוא"ל: 6330012-08פקס:     6330011-08טל': 

 

 

 

 

mailto:idanm@igtc.co.il
mailto:idanm@igtc.co.il
mailto:yuvalp@akko.org.il
mailto:yuvalp@akko.org.il
mailto:Hotel@tadmor.co.il
mailto:shimond@haganot.co.il
mailto:Michale@haganot.co.il
mailto:Michale@haganot.co.il
mailto:Eran@efdc.co.il
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   סקירה –ת המשרד מפעול   

 

  נציגויות ברחבי העולם העוסקות בפיתוח עסקי והגברת הפעילות  23הפעלת
העסקית תיירותית לשם מכירת ישראל כיעד תיירותי ולהגדלת מספר 

 התיירות הנכנסת

  כולל הסכמים מבוססי הצלחה עם חברות שיווק דיגיטלי בכלים מתקדמים
 ( OTA - On-Line Travel Agenciesתיירות דיגיטליות )

  שיווק ממוקד לקהלי יעד על פי מותגי תיירות נבחרים בישראל 

  ,גיוון תשתיות האכסון העממיות ועידוד הקמת מלונות עממיים, הוסטלים
 מלון-בתיוחניוני קמפינג במסגרת מתן מענקים להקמה/הרחבה של 

 חיזוק יכולות המשרד בתחומי תכנון מקרקעין וניהולם 

  הקמת חממות תיירות להקמת וקידום עסקים קטנים ובינוניים, והפעלת
 להקמת צימרים בפריפריה ובמגזרי המיעוטים מערכת תמיכה 

 יות תיירות ציבוריות ברחבי הארץשיפור והקמת תשת 

 לתשתיות לאומיות )ות"ל( קידום תשתיות תיירות לאומיות במסגרת הועדה 

 )הגדלת הנגישות התיירותית )ויזות, קווי תעופה 

 התאמת המוצר התיירותי לתייר הסיני 

 שיפור איכות המוצר התיירות 

  ,באמצעות עדכון עדכון והתאמת החקיקה התיירותית לתנאים ולצרכים כיום
 חוק שירותי תיירות

 יישום מבנה ארגוני חדש 

  ביצועאחר  המשרד ומעקב ובקרהבניית תכניות העבודה של 

 בנושאים שונים כולל עבודות טרום פרויקטים  ביצוע עבודות אסטרטגיות 

  העמדת מידע ונתונים לרשות מקבלי ההחלטות במשרד ובתעשייה לצורך טיוב
 תהליכי קבלת ההחלטו

 צוג הולם של ישראל בפורומים בינלאומיים, וקידום הקשרים הבינלאומייםיי 
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   2019 - עבודהכנית ת

-2019/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-work-of-plan-https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/tourism

-2019-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%

-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-D7%A4%D7%A8%D7%A7%

7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9D.pdfD% 

 

 

  מנהליות הנחיות  

  

באתר   את מדיניות המשרד ת המתוו הנחיות המנהליות וב ל”ניתן לעיין בחוזרי מנכ

  tourism.gov.il   האינטרנט 

 

 

https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/tourism-plan-of-work-2019/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-2019-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/tourism-plan-of-work-2019/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-2019-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/tourism-plan-of-work-2019/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-2019-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/generalpage/tourism-plan-of-work-2019/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-2019-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9D.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_tourism
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   8201לשנת תקציב משרד התיירות 

 

משרד  37סעיף 
 שם הפרט התיירות

 

 נטו  הוצאה
הוצאה 
 מותנית

הרשאה 
 להתחייב

תקני 
 א”כ

 

  178 90,100 5,764 563,139   משרד התיירות 37

מנהל ושירותים  3701
 כלליים

  78,249 
   

 

א ”הכשרת כ 3702
תיירות  ושירותי

 בישראל 

  10,889 1,500 

  

 

המנהל לשיווק  3703
 התיירות
 בישראל 

  460,075 3,064 90,100 

 

 

פעולות תכנון  3704
 וכלכלה

  13,926 1,200 
  

 

 שם הפרט פיתוח - 78סעיף 

 נטו הוצאה 
 

הוצאה 
 מותנית

הרשאה 
 להתחייב

  

   492,050 100,000 323,866   פיתוח תיירות 78

   284,462   119,414   פיתוח  תשתית 7801

השקעות  7802
אכסון  בפיתוח
 מלונאי

  82,560   164,313   

   18,477 100,000 121,892   ים המלח 7803
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 מאגרי המידע של המשרד 

  
 מאגרי נתונים המונגשים לציבור  41 רשימת

 

  שירותי בריאות- Health Services 

  השכרת רכב- RentCars 

  מסעדות- Restaurants 

  השכרת אופניים- Bicycle Rental 

  חישוב כניסות תיירים ולינות -מידע מחקרי 

  סקרי תיירות נכנסת -מידע מחקרי 

  דוח ארנסט & יאנג -מידע מחקרי 

  כניסות מבקרים ותיירים -מידע מחקרי 

  הנחיות ומידע- Guidelines and Information 

  מילון ישראלי- Israeli Dictionary 

  תיירות  -ספרייה מקצועית- Professional Library 

  חגים בישראל- Holidays in Israel 

  ערים בישראל- Cities in Israel 

  שירותים לבעלי מוגבלויות- Accessible Services 

  גלריית תמונות- Picture Gallery 

 VOD  -  סרטונים לקידום התיירות בארץ 

  מוסדות לימוד- Educational Institutions 

  סיורים מודרכים- Guided tours 

 מ לתייר "עסקים במסגרת החזר מע- VAT Refund Stores 

  תוכניות טיול- Itineraries 

  אתרי אינטרנט ואפליקציות- Websites and Applications 

  מרכזי כנסים- Convention Centers 

  מידע מחקרי- Research data 

  שאלות ותשובות- FAQ 

  חניונים- Parking 

  חברות תעופה- Airlines 

  בית ספר שדה- Field Camping 
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  מסלולים- Tracks 

  סוכני תיירות נכנסת- Incoming Tour Operators 

  פרסומים בעיתונות- Official Press Publications 

  דרכי הגעה- Public Transportation 

  מעברי גבול- Border Checkpoints 

  חניוני לילה- Camping 

  צימרים- B and B 

  בתי מלון- Hotels 

  אכסניות- Hostels 

  אטרקציות- Attractions 

  אירועים- Events 

  לשכות מידע- Tourist Information 

  לשכות תיירות חו"ל- Tourism Offices abroad 

  מורי דרך- Tour Guides 
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  רשימת חוקים ותקנות ששר התיירות מופקד עליהם 

 1976 –ו ”חוק שירותי תיירות, התשל 

 1967 –ז ”תקנות שירותי תיירות )מורי דרך(, התשכ 

 2013 –ג ”תקנות שירותי תיירות )בתי מלון(, התשע 

 2003 –ג ”תקנות שירותי תיירות )חובת גילוי נאות(, התשס 

 2011 -ב  ”תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(; התשע 

 הבריאות )שר התיירות ביחד עם שר  1973 –ג ”חוק רשות נאות מרפא, התשל

 אחראיים לביצוע החוק(

  יחד עם שר האוצר בכל עניין לפי   1959-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 חוק זה הנוגע למפעל תיירותי 

  שר התיירות יחד עם המנהל  –החזר מס לתייר  –חוק מס ערך מוסף 

 )מי שמונה על שר האוצר(

  יש נציג שר  בוועדות הקשורות לתשתיות תיירות –חוק התכנון והבניה

 התיירות

 חיקוקי תיירות()תיקון(, התשס"ה -)קנס מינהלי המנהליותת העבירות תקנו-

 (2016-)ויש תיקון מ 2004

 החוקים הבאים הדורשים התייעצות עם שר התיירות:

 , לעניין שירותי מלונאות1981-חוק הגנת הצרכן, תשמ"א .1

 שיוןילעניין קביעת תנאים בר 2011-חוק הטיס, תשע"א .2

לעניין מקומות מרפא ובריכות  1964-הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד חוק .3

 שחייה

 שיוןילעניין קביעת תנאים בר 1963-חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג .4

 לעניין מטבח מוסדי במלון 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו .5

קיף( תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק ע .6

 לעניין אטרקציה תיירותית 2006-)הוראת שעה(, תשס"ו

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(,  .7

 לעניין אטרקציה תיירותית 1973-תשל"ג
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 2018 -   דיווח הממונה על חוק חופש המידע

 בקשות לקבלת מידע:

 

 סה"כ בקשות   אופן המענה לבקשה

 45 את כל המידע המבוקשהרשות מסרה 

המידע המבוקש באופן  את הרשות מסרה 
 חלקי

2 

 0 הבקשה למסירת מידע הרשות דחתה 

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום 
 אגרה

1 

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים 
 הקשורים לפונה

1 

 1 הטיפול בבקשה טרם הסתיים

 50 סה"כ
 
 

מספר בקשות  זמן טיפול
 שטופלו במסגרת זו

 הבקשות אחוז מכלל 

 
 יום 15לא עלה על 

0 0.0% 

 
 יום 16-30בין 

40 85.1% 

 
 יום 31-60בין 

7 14.9% 

 
 יום 61-120בין 

0 0.0% 

 
 יום 120מעל 

0 0.0% 

 100% 47 סה"כ
 

 אגרות
 ₪  400  סה"כ אגרות שנגבו 

 


