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   משרד התיירות

משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות 
הכלכלית במשק. הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון: תרומה לתוצר 

למאזן התשלומים, הגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות ותרומה הלאומי, תרומה 
 לתעסוקה במשק.

   
עובדים ישירים ועוד מספר דומה של  125,000 -תעשיית התיירות מעסיקה ישירות כ

 -נאמדת בכ  2017 -מועסקים עקיפים. סך התפוקה הכוללת של תעשיית התיירות ב
תיירות נכנסת מחו"ל הינה ענף יצוא חשוב עם הערך המוסף  שקלים. מיליארד 41

 הגבוה ביותר.
 

המשרד מסייע בהקמת מיזמים תיירותיים עסקיים (אטרקציות, בתי מלון) בכל 
 הארץ ע"י מתן מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון ונוהלי מרכז ההשקעות.

השקעות בתשתיות , בעידוד המשרד עוסק בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות
תיירותיות ובעיקר מתקני אכסון, בפיתוח וגוון חוויית התייר ובשווק ישראל כיעד 

  ל במטרה להגדיל את תנועת התיירות בארץ.ותיירותי, הכ
 

 ייעוד:
 

ם התועלות הכלכליות וחיזוק הגברת תנועת התיירות לישראל ובתוכה תוך מקסו
 ת המדינה.תדמי

 
 :עבודת המשרד כפי שהוגדרו בתכניות העבודה מטרות

 

 . הגדלת תנועת התיירות והתרומה של התיירות לכלכלת ישראל1

 שימור שווקים וקהלי יעד קיימים

 פעילות שיווקית עם שווקים, קהלי יעד ומוצרים חדשים

 . שיפור וגוון המוצר והעצמת חוויית התייר2

 פיתוח  תשתיות ציבוריות בתיירות

 צרי ומסלולי תיירות חדשיםפיתוח מו

 שיפור איכות המוצר והתאמתו לקהלי יעד

 הנגשת מידע תיירותי

 הוזלת מחירי הנופש

 . ייעול עבודת המשרד תוך יישום הליך ההסדרה הארגונית3

 מימוש המבנה הארגוני החדש וניהול ופיתוח כוח אדם

 ניהול הידע במשרד

 ם מתקדמיםייעול וניהול תהליכים כולל אמצעים טכנולוגיי
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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 
  02-6664446פקס: 

 Hofesh.Meida@tourism.gov.il   דוא"ל:    6664386-02טלפון: 

 פניות הציבור:
 אביבה אברהם

 מרכזת תלונות הציבור
  02-6664489פקס: 

 avivaa@tourism.gov.ilא"ל: דו     6664467-02טלפון: 

 : פנים מבקר

 פרג' שיבאני
 מבקר הפנים

 02-6558908פקס: 

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

 אתר האינטרנט:
 אלי פרש

 מנהל אתרי האינטרנט
  02-6664402פקס: 

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

 

http://www.tourism.gov.il/
mailto:Hofesh.Meida@tourism.gov.il
mailto:avivaa@tourism.gov.il
mailto:Farags@tourism.gov.il
mailto:webmaste@tourism.gov.i
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 יחידות המשרד 

 E-Mail 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
 anath@tourism.gov.il 02-6664428 02-6664203 לשכת הדוברת 

 02-6664292 תקציב

 

02-6664416 kerensh@tourism.gov.il 

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

 minag@tourism.gov.il 02-6664450 02-6664345    תכנוןאסטרטגיה ו
 yarone@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664396  סטטיסטיקה מחקר ו

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

 galith@tourism.gov.il  6664450-02 02-6664395 המשרדנית כלכל
כניות עבודה וניהול ת

 
02-6664362 02-6664450 sofiyap@tourism.gov.il 

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

 yardenat@tourism.gov.il 02-6664415 02-6664283 מינהל ומשאבי אנוש
 02-6664415 02-6664282 ורווחה  או"ש והדרכה 

 
delphz@tourism.gov.il 

 
 02-6664414 02-6664281 משאבים חומריים

 
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

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

   02-6664451 02-6664242 שיווק

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

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

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

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

 veronicl@tourism.gov.il 02-6664401 02-6664327 מבצעי אירוח
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 nogas@tourism.gov.il 02-6664408 02-6664223  פרסומים 

 sigalk@tourism.gov.il 02-6664402 02-6664216 ירידים ותערוכות

 dorona@tourism.gov.il 02-6664441 02-6664374 והשקעותפיתוח תשתיות 

כלכלה השקעות 
 

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

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

 wailk@tourism.gov.il 02-6664446 02-6664407 תיירות כפרית

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

 pinis@tourism.gov.il 02-6664443 02-6664359 חוויית התייר
 efratm@tourism.gov.il 02-6664474 02-6664346 הכשרה מקצועית

 liatbh@tourism.gov.il 02-6664442 02-6664339 מורי דרך והשתלמויות

 morielg @tourism.gov.l 02-6664441 02-6664367   ביקורת איכות המוצר

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

 nancys@tourism.gov.il 02-6664443 02-6664355 הסרת החסמים
דירוג בתי מלון ומסחר 

 
02-6664344 02-6664441 meravp@tourism.gov.il 

מערכות מידע, דיגיטל 
  

02-6664289 02-6664423 noamk@tourism.gov.il 
חירום, ביטחון, מידע 

 
02-6664212 02-6664441 kfiri@tourism.gov.il 

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

 תפקיד שם

 שר התיירות לויןיריב ח"כ 

 מנכ"ל אמיר הלוי

 ל בכיר פיתוח תשתיות והשקעות”סמנכ   ןאהרדורון 

 היועץ המשפטי קובסניאנו דוד עו"ד 

 ל בכיר מינהל ומשאבי אנוש”סמנכ  סרור -מן’תורגירדנה 

 דוברת המשרד  שיחור אהרונסון ענת 

 המשרד תחשב אורלית שאוליאן 

 מנהלת אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה  גנםמינה 

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

 מנהל אגף א' מערכות מידע , דיגיטל וניו מדיה נועם קוריאטד"ר 

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

 מנהלת תחום חירום וממונה על העמדת מידע לציבור אירית מלול

 וניהול ידעסטיקה טימחקר סט’ מנהל אגף א ארגז ירון ד"ר 

 מנהלת תחום בכיר השקעות ותיאום תיירות בצפון בן עוז סיגל 

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

 המשרד אדריכלית –מנהלת תחום   הראל עדה 

 מנהלת אגף א' תשתיות תיירות ציבוריות  זילברמן קרן 

 מנהל תחום טכנולוגיות ופיתוח  בי ’חגאברהם 

 מנהל תחום בכיר תיירות כפרית  כיוף ואיל 

 מנהלת תחום הדרכה  זרביב דלפין 

 אגף א' שרותי תיירות מנהלת   לוי רקפת 

 סגן בכיר היועץ המשפטי  ליסטמןעו"ד רם 

 מחלקה בכיר ייעוץ משפטי  עו"ד שני פרידמן

לקידום ל ”מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי, עוזרת מנכ  מאיר עו"ד מאיר 
 נשים והממונה על שיוויון מגדרי
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 מנהלת תחום משאבי אנוש מוכתרי ג'קלין 

 ממונה שיווק תיירות פנים   אריה צדוק 

 מנהלת אגף א' (אירופה) שרה סלנסקי

 מנהלת אגף א' תכנון סטטוטורי וקידום יזמות אורלי זיו

 אירוח ויחסי ציבור’ מנהלת אגף א ורוניק לוריא

 מנהל תחום יישומים פרש אליהו

 ג”נתבקבלת פנים מנהלת תחום מרכז  לוי תומר 

 המבקר הפנימי  ’שיבאני פרג

 מנהלת תחום בכיר תקציב שפרקרן  

 מנהלת תחום פרסומים ושיווק אלקטרוני גרקו -שרנגה 

 מנהלת תחום תוכניות עבודה וניהול ידע פריזנט פנקס  סופיה

 פיתוח והכשרה מקצועית בתיירותמנהלת אגף א'  גרומן -מאיראפרת 
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 לשכות מידע לתייר בארץ

 ירושלים

 ויוי שמואלי: 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

 הצפוני, אילתטיילת החוף -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 שם השליח שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 E-mailכתובת ה 

 נציגות
 אמריקה

 אורי שטיינברג
Uri Steinberg 

1-646-779-
6752 

1-6464-779-
6751 

1-646-779-
6845 

uris@goisrael.gov.il 

 NYיורק -ניו
New York 

 צ'אד מרטין
Chad Martin  

1-646-779-
6764 

 chadm@goisrael.gov.il 

 אנג'לסלוס 
Los 

Angeles 

 ענת בן יוסף 
Anat Ben 

Yosef 

1-323-658-
7463 

1-323-658-
6543 

anatb@goisrael.gov.il 

 אטלנטה
Atlanta 

yael gola יעל
 גולן

1-404-541-
2770 

1-404-541-
2774 

director-
atlanta@goisrael.gov.il

@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 
 

 ג'רי אדלר
Jerry Adler 

 אלן מלמן
Ellen Melman 

1-416-964-
3784 

 26שלוחה 
1-416-963-

3784 
 21שלוחה 

1-416-964-
2420 

jerrya@goisrael.gov.il 
ellenm@goisrael.gov.il 

 סיאול
קוריאה  

מנהל מקומי 
Seoul 

Jules Jung Yun 
Cho 365  גו'ליס

  יאנג

82-27-380-882 
072-2508092/3 

82-27-365-
193 

director-
kr@goisrael.gov.il 

 סאו פאולו
 ברזיל

Sao Paulo 

 הולצררנטה כהן 
Renata Cohen 

  

55-11-3034-
6423 

072-2508276 

55-11-3034-
6247 

renatac@goisrael.gov.il 
urit@tourism.gov.il 

 חסאן מדאח הודו
Hassan Madah 

 ג'ודה סמואל
Judah Samuel 

Amruta 
Bangera 

91-22-
61370701  

072-2508110 
91-22-

61370702 
 

 hassanm@goisrael.gov.
il 

 
judahs@goisrael.gov.il 

 

mailto:Director-Atlanta@goisrael.gov.il
mailto:Director-Atlanta@goisrael.gov.il
mailto:Director-kr@goisrael.gov.il
mailto:Director-kr@goisrael.gov.il
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טלפון ’ מס שם השליח שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 E-mailכתובת ה 

91-22-
61370700 

amrutab@goisrael.gov.i
l 

 בורה שניטמן  Beijingסין 
Bora Shnitman 

86-1064643165 
072-2508290 

86-
1064649788 

director@goisrael.cn 

 אמסטרדם
 הולנד

Amsterda
m 

 אריק וורשכאוף
Erik 

Verschoof 
 פרי כהן ’ג

Jeffrey Cohn 

31-20-6161948 
03-7638139 

31-20-689-
4288 

info@goisrael.gov.il 
marketing@goisrael.gov.il 

 

 ברלין
 גרמניה
Berlin 

 אורי שרון
Uri Sharon 

 גלעד פרל
Gilad Pearl 

49302039970 
072-2508229 
072-2508227 

49302039973
0 

49302039972
3 

 urish@goisrael.gov.il  
giladp@goisrael.gov.il  

לונדון 
אנגליה  
London 

שרון 
Sharoברשדצקי

n  
Bershadsky 

 רון ישראל
Ron Israel  

44-2072991100 
072-2508127 

 
44-2072991101 

072-2508129 

44-
2072991112 

sharone@goisrael.gov.i
l 

roni@goisrael.gov.il 
 

 מדריד ספרד
Madrid 

 דולורס פרס
Dolores Peres 

34-915943211 
072-2508267 

34915944372 director-es@goisrael.gov.il 
marketing-

es@goisrael.gov.il 
 

 פריז צרפת
Paris 

 לינה חדד
Lina Hadad 

 נדיה פרנסיה
Nadine francia 

Delgado 

33142618590 
33142612719 
072-2508134 

33149270946 
33147033881 

linah@goisrael.gov.il 
nadinef@goisrael.gov.il 

 שטוקהולם
 שוודיה

Stockholm 

 נירה פישר
Nira Fisher 

 יורן נירנוויל
Goran 

Nilervall 

+46-8-239209 
03-9707357 

+46-8-21-
7814 

director@igto.se 
www.otisrael.nu 
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טלפון ’ מס שם השליח שם הלשכה
 בלשכה

פקס ’ מס
 בלשכה

 E-mailכתובת ה 

 מוסקבה
 רוסיה

Moscow 

 קסניה קוביקוב
Ksenia 

Kobiakov 

74959373642/3 
072-2508306 

74952301208 
74959357649 

director@goisrael.ru 
moscow@goisrael.ru 

 

 קייב
 אוקראינה

Kiev 

Hanna 
Romanenko 

365Savenkova 
Anna 

380445865167 
072-2508183/4 

38044586155
5 

  
AnnaS @goisrael.gov.il 

 

 ורשה פולין
Warsaw 

 זוהר אנה זק
Zohar Anna 

Zak 

4822-630-7-
972 

072-2508249 

48-22-630-
6972 

zoharz@goisrael.org.il 
 

מילנו/איטלי
 ה

Milano 

אביטל קוצר 
 אדרי

Avital Kotzer 
Adari 

39-0284086005 
072-2508338/9 

39-
0284086009 

director-it@goisrael.gov.il 
director-it@goisrael.gov.il 
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 ציבוריות ותאגידים באחריות המשרדרשויות 

 החברה הממשלתית לתיירות
 עידן מועלם  :משפט ופיתוח עסקיסמנכ"ל מינהל 
 דיוויד מינגלגרין –משנה למנכ"ל 
 מלחה 4בנין המגדל קומה  ,הגן הטכנולוגי

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

: עינת מזרחי ת לשכת מנכ"למזכיר   

 עכו העתיקההחברה לפיתוח 
  יובל פורת מנכ"ל: 

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

 yuvalp@akko.org.il    :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: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 -מפעולות המשרד 

 יצירת מערך שיווק דינמי המתאים את עצמו לשינויים התמידיים בענף •
 פעולות של קידום מכירות •
פעולות שיווק בכלים חדשניים להגברת הביקוש לתיירות נכנסת באמריקה   •

 אירופה ואסיה
 שיווק מכירתי במדיה הדיגיטלית •
 מכל הסוגים והרמות הוספת מתקני אכסון בארץ •
 יוון תשתיות האכסון העממיות ועידוד הקמת מלונות עממיים והוסטליםג •

 מלון-במסגרת מתן מענקים להקמה/הרחבה של בתי
 חיזוק יכולות המשרד בתחומי תכנון מקרקעין וניהולם •
 קידום הקמת צימרים ועסקים קטנים בפריפריה ובמגזרי המיעוטים •
 מוצרי התיירות” סל“והעשרת יוון איכות המוצר התיירותי ג •
 רותית (ויזות, קווי תעופה)יהגדלת הנגישות התי •
 התאמת המוצר התיירותי לתייר הסיני •
 שיפור איכות המוצר התיירותי •
 יישום מבנה ארגוני חדש •
 בניית ידע ויכולות בתחום התוכן הדיגיטלי •
 בניית תכניות העבודה של המשרד ומעקב ובקרה אחר ביצוע •
 סטרטגיות  בנושאים שונים כולל עבודות טרום פרויקטיםביצוע עבודות א •
לצורך  ובתעשייה העמדת מידע ונתונים לרשות מקבלי ההחלטות במשרד •

 טיוב הליכי קבלת ההחלטות
יצוג הולם של ישראל בפורומים בינלאומיים, וקידום הקשרים י •

 הבינלאומיים 

   מנהליות הנחיות 

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

  tourism.gov.il    :האינטרנט

 

  2018 – תוכנית עבודה

 ניתן לעיין בתכנית העבודה של המשרד:

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tourism_freedom_of_infor

mation1/he/plane_2018.pdf 

 

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_tourism
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tourism_freedom_of_information1/he/plane_2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tourism_freedom_of_information1/he/plane_2018.pdf
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 2017תקציב משרד התיירות לשנת 

 37סעיף 
משרד 

 שם הפרט התיירות

 

 נטו  הוצאה
הוצאה 
 מותנית

הרשאה 
 להתחייב

תקני 
 א”כ

 178 70,000 5,764 472,681  משרד התיירות 37

3701 
מנהל ושירותים 

 כלליים

 
79,626    

3702 

א ”הכשרת כ
 ושירותי

 תיירות בישראל

 
9,038 1,500   

3703 

המנהל לשיווק 
 התיירות
 לישראל

 
368,318 3,064 70,000  

3704 
תכנון פעולות 
 וכלכלה

 15,699 1,200   

       

 - 78סעיף 
 שם הפרט פיתוח

 נטו הוצאה 
 

הוצאה 
 מותנית

הרשאה 
 להתחייב

 

  606,521 100,000 332,929  פיתוח תיירות 78

  244,615  132,251  תשתית  פיתוח 7801

7802 
השקעות בפיתוח 

 אכסון מלונאי
 

110,150  193,287 
 

  168,619 100,000 68,528  ים המלח 7803
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   פרסומים

  הפקת סרטונים

ברכה לחג המולד ולשנה החדשה עם מסרים מעודדי צליינות מפיו של ג'קינטו  •
 בולוס מרקוצו, סגן הפטריארך לירושלים

 על הקולנריה בישראל   Tori Aveyצילומי אוכל לספר בישול של  •

 (סיטונאי תיירות צעירים מארה"ב)  YTPסרטונים מביקור משלחת  3 •

 Carlos Vivesסרטונים מביקורו בישראל של הזמר הידוע  4 •

בסיור בירושלים ובים  Beto Perezסרטונים מביקורו של ממציא הזומבה  4 •
 המלח

  Despacitosבים המלח עם השיר הפופולרי   ZUMBAקליפ  •

 ידוענים, כוכבי קולנוע מקולומביה סרטון •

 עבור בלוג לבעלי מוגבלויות   Cory Leeבלוגר סרטון  •
 

 הפקות דפוס 
 2018לוח שנה אקומני לשנת  •
 חוברת נגב •
גלית, פולנית, צרפתית, אנ( מהדורה מקוצרת של חוברת תיירות לקהל כללי •

 איטלקית, פורטוגזית, ספרדית, גרמנית, רוסית)
 חוברת כללית באנגלית  •

 תעודות צליין בעיצוב חדש  •
 בעיצוב חדשתעודות הוקרה  •
  מניפה עם מידע שימושי לתיירים  •
 פולדר חדש  •

 

 אלקטרוני  שיווק
 של המשרדסרטונים וכתבות עבור אתרי האינטרנט השיווקיים הפקת  •
 סרטונים נבחריםתרגום והנגשת   •

 שפות  8-לותרגומו   Goisraelאתר שיווקי חדש הקמת  •

   השיווקי   Youtube -ערוץ הענון והעשרה של יר •

 אתר השיווקי בתכנים ייעודים לשיווק הנגב הוספת  •
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 מאגרי המידע של המשרד
  

  מאגרי נתונים המונגשים לציבור 53
 
 

  מוסדות לימוד בתחומי התיירות -מוסדות לימוד 
  אתרי אינטרנט ואפליקציות בתחום התיירות  –אתרי אינטרנט ואפליקציות

 בישראל
  שרותי בריאותפירוט סניפים בהם ניתן לקבל  –שרותי בריאות 
  משרד התיירות מציג באתרי האינטרנט שלו גלריית  –גלריית תמונות

תמונות של נופי הארץ ואתריה. התמונות  2000-תמונות, ובה למעלה מ
 מוצגות במספר רזולוציות לנוחות הגולשים

 VOD - סרטונים לקידום התיירות בארץ 
  שכנותפירוט מעברי גבול בישראל עם מדינות   –מעברי גבול 
  פירוט חברות אשר מספקות שירותי השכרת רכב –השכרת רכב 
  הצגת חניונים בישראל –חניונים 
  הצגת דרכי הגעה ליעדים בישראל –דרכי הגעה 
  מרכזי כנסים בישראל –מרכזי כנסים 
  הצעות לתוכניות טיולים עצמאיים ללא הדרכה (אין מדובר –תכניות טיול

 התיירות) בטיולים המאורגנים על ידי משרד 
  הצעות למסלולים בסיווג של: מסלולי הליכה, מסלולי אופניים   –מסלולים

 ומסלולים ברכב
  הצגת מסעדות –מסעדות 
  הצגת אטרקציות, לרבות: אטרקציות חקלאיות,   –אטרקציות

ארכיאולוגיה והיסטוריה, אתרים לאומיים, חופים, טבע ובעלי חיים, יקבים, 
קולנוע, תיאטראות, מקומות קדושים, פארקים מוזיאונים ותרבות, בתי 

 וגנים
  תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על פי   –צימרים

 שלוש רמות
  מאגר מידע זה מאפשר קבלת מידע בסיסי על מלונות בכל רחבי  –בתי מלון

בתי המלון מפורסמים (הארץ, תוך אפשרות סינון עפ"י מאפיינים שונים 
 )א בדיקה של רישיון העסק על ידי משרד התיירותבאתר לל

  שלב ראשון בפרסום מיפוי מאגרים ממשלתיים –מיפוי מאגרים ממשלתיים 
  תיאור חגים מרכזיים בישראל  –חגים בישראל 
  דילים לחופשות בישראל מחו"ל –דילים 
  דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה מעקב אחר ביצוע  – 2016דו"ח מסכם

 2015-16שיועדו להתבצע בשנים  34-ה ההחלטות הממשל
  פריטי תיירות מבוססי מיקום –מידע עם נתונים מבוססי מיקום 
  פירוט בתי עסק המשתתפים במסגרת  –עסקים במסגרת החזר מע"מ לתייר

 ההסדר להחזר מע"מ לתייר
  הצגת מגזינים דיגיטליים  –מגזינים דיגיטליים 
  המציעות פעילות תיירותיתהצגת פרויקט נשים  –נשים עושות תיירות 



 

19 
 

  מאגר מידע זה מאפשר קבלת מידע בסיסי על אכסניות בכל רחבי –אכסניות
(האכסניות מפורסמות  הארץ, תוך אפשרות סינון עפ"י מאפיינים שונים

 )באתר ללא בדיקה של רישיון העסק על ידי משרד התיירות
  מילון למילים שימושיות בעברית –מילון ישראלי 
 תיאור נתוני ספרים העוסקים בתיירות –עית תיירות ספרייה מקצו 
  מיקומים של כספומטים–כספומטים 
  פירוט חברות אשר מספקות שירותי השכרת אופניים –השכרת אופניים 
  רשימת בתי מלון בחיפה, מתעדכנת בתדירות חודשית –בתי מלון בחיפה 
  (כניסות מבקרים ותיירים) מידע מחקרי של משרד התיירות,  -מידע מחקרי

 ואילך.  2006מכיל קבצים משנת 
  קטגוריות של פריטי תיירות   –קטגוריות למידע עם נתונים מבוססי מיקום

 מבוססי מיקום
 הצגת אטרקציות התיירות  -מאגר אטרקציות התיירות החקלאית/כפרית

 פי חתכים שוניםהחקלאית הקיימות בארץ על 
  מידע מחקרי וסקרים של  –חישוב כניסות תיירים ולינות  –מידע מחקרי

 משרד התיירות
  מידע מחקרי של משרד התיירות –דו"ח ארנסט & יאנג  –מידע מחקרי 
  הצגת מאפייני מפרט  –פירוט מאפייני מפרט 
  רשימת נציגויות ישראל בעולם –נציגויות ישראל בעולם 
  חברות תעופה שמפעילות טיסות לישראל  –חברות תעופה 
  תיאור ערים בישראל  –ערים בישראל 
  שאלות ותשובות נפוצות בתחום התיירות  –שאלות ותשובות 
  מידע על תחנות דלק  –תחנות דלק 
 הצגת סיורים מודרכים בישראל -סיורים מודרכים 
  פירוט חברות אשר מספקות שירותי השכרת קרוואנים –השכרת קרוואנים 
 פירוט חברות אשר מספקות שירותי השכרת אופנועים  –שכרת אופנועים ה 
  פירוט לשכות תיירות בחו"ל –לשכות תיירות חו"ל 
  פריטי המידע הקיימים בקטגוריה "מידע מחקרי" כוללים:   –מידע מחקרי

מחקרים, סקרים ומאמרים במימון משרד התיירות. קבצים מתוך סקר 
 גולמיים של סקר   SPSSובצי התיירות לרבות לוחות אקסל וק

  אתרים בהם ניתן לבקר בתיאום מראש  –ביקורים באתרים 
  תיאור ארגונים המספקים שירותים עבור  –שירותי תיירות לבעלי מוגבלויות

 בעלי מוגבלויות
  הצגת הנחיות ומידע בתחום התיירות –הנחיות ומידע 
  תיאור אזורים מרחביים  –מרחבים בישראל 
  רשימת מורי דרך –מורי דרך 
  לשכות תיירות –לשכות מידע 
  הצגת אירועים –אירועים 
  הצגת פרסומי משרד ממבצעי אירוח שבוצעו לאורחים  –פרסומים בעיתונות

 מחו"ל
  רשימת סוכני תיירות נכנסת בישראל –סוכני תיירות נכנסת 
  הצגת חניוני לילה –חניוני לילה 
 ההצגת פרטי בתי ספר שד –ספר שדה  בית 
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   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  ”התשע תקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר);

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

 אחראיים לביצוע החוק)

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

 הנוגע למפעל תיירותי 
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    דיווח הממונה על חוק חופש המידע

 שטופלו: לקבלת מידעבקשות  

 סה"כ בקשות   אופן המענה לבקשה

 31 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש

המידע המבוקש באופן  את הרשות מסרה 
 חלקי

0 

 0 הבקשה למסירת מידע הרשות דחתה 

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום 
 אגרה

0 

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים 
 הקשורים לפונה

0 

 3 טרם הסתייםהטיפול בבקשה 

 34 סה"כ
 
 
 
 

מספר בקשות  זמן טיפול
 שטופלו במסגרת זו

 הבקשות אחוז מכלל 

 
 יום 15לא עלה על 

15 48.4% 

 
 יום 16-30בין 

6 19.4% 

 
 יום 31-60בין 

6 19.4% 

 
 יום 61-120בין 

1 3.2% 

 
 יום 120מעל 

3 9.7% 

 100% 31 סה"כ
 
 

 אגרות
 ש"ח 240 –סה"כ אגרות שנגבו 

 


