
 

 
 

 41עמ'   2016-2017דו"ח שנתי 

 : כינוסים ענפיים 7פרק 
 
 

קיומו של קשר ההתאחדות מקיימת כנסים בפורומים שונים, המאפשרים מרחב והזדמנות חשובים ל
 ישיר בין חברי ההתאחדות להנהלה, באופן הדדי ומרוכז.

של ההתאחדות היא המוסד העליון של העמותה וכן מהווה פורום ההתכנסות המרכזי  האסיפה הכללית
(, האסיפה הכללית הרגילה מתכנסת לפחות 10-19שלה. בהתאם לקביעת תקנון ההתאחדות )סעיפים 

-אחת לשנה. היה ועלה הצורך, אפשר שתכונס אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך קבלת החלטות אד
 רה. הוק או לצרכי הסב

האסיפה הכללית מכונסת לצורך דיווח ודיון בעניינים שוטפים הנוגעים לעמותה ומקנה הזדמנות לחברי 
העמותה להעלות הצעות לפעולה בתחומים שונים, לביקורת על פעילות העמותה ולהחלפת רעיונות 

וח המילולי מובאים לאישור הדוחות הכספיים הדודעות בין החברים לבין עצמם. בפני האסיפה השנתית 
דו"ח ועד ההתאחדות לשנה החולפת וכן דו"ח לרשם העמותות וכן אישור רואי החשבון . כמו כן מוצגים 

ועדת ביקורת. האסיפה נדרשת לאשר את תקציב העמותה לשנה העוקבת; לבחור )אחת לשנתיים( 
המוצעים ישנם ככל שאת יו"ר העמותה ונציגים לוועד ההתאחדות וכן לדון בשינויים בתקנון העמותה 

 על ידי חברי העמותה או על ידי הוועד.  

 

  2016בספטמבר  19-בכפר המכביה ביום ה להלן דיווח מן האסיפה הכללית מן המניין שהתקיימה 
 
 

   :הוחלט כדלהלן

 
 2015הדו"חות הכספיים של ההתאחדות לשנת  .1

על  2015של ההתאחדות לשנת  האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"חות הכספיים
 .נספחיהם

 
 2015הדו"ח המילולי של ההתאחדות לשנת  .2

 ונספחיעל  2015האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדו"ח המילולי של ההתאחדות לשנת 
 

 מינוי רו"ח מבקר  .3

האסיפה הכללית אישרה פה אחד את מינוי משרד ברייטמן אלמגור זוהר דלויט רואי חשבון, 
 . 2016המבקר של העמותה לשנת  לרואה החשבון

 
 2017התקציב השנתי לשנת  .4

 .2017האסיפה הכללית אישרה פה אחד את התקציב השנתי של ההתאחדות לשנת 
 
 אישרור ביטוח דירקטורים והמצאת כתבי שיפוי .5

האסיפה הכללית אישררה פה אחד ביטוח דירקטורים והמצאת כתבי שיפוי לחברי הוועד 
 .ונושאי משרה

 

 בתקנון ההתאחדות שינויים .6

 .ההצעות לשינויים בתקנוןאת כל אישרה האסיפה הכללית 
 

 בחירות  .7
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 חברי ועד:
 

 האסיפה אישרה פה אחד את בחירתם לחברי ועד ארצי, של החברים הבאים )לפי סדר א"ב(:
 

 עדי טורס  אלי ברגמן  .1
 עלית נסיעות דניאלה הורוביץ .2
 אופיר טורס  יוני וקסמן  .3
 דיזנהאוז בי.טי.סי.  עודד חודורוב  .4
 עתיד טורס  שלומי חליבנר .5
 גנים טורס  רוני נוסבאום .6

 
 חברי הוועד המצוינים לעיל יכהנו לצד חברי הוועד הבאים המכהנים נכון למועד האסיפה: 

 
 אמסלם נסיעות ותיירות  אייל אביגדור .1
 מונה טורס  אמנון מלכא .2
 ברון טורס  יוסי סליקטר .3
 איסתא  רונן קרסו .4
 שוש טורס  שי משלניק .5

 
 
 

 חברי ועדת ביקורת:
 

 האסיפה אישרה את בחירתם לחברי ועדת ביקורת, של החברים הבאים )לפי סדר א"ב(:
 

 עולמי נסיעות ותיירות  צבי ויס .1
 עולם ומלואו נסיעות ותיירות  ירון פרל .2
 בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות נאוה רוטברד .3

 
 

 
 
 
 

   היום ננעלה הישיבה.בהעדר נושאים נוספים על סדר 
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 2016הכנס השנתי של ההתאחדות 
 

 .2016בנובמבר  22-24קיימה ההתאחדות באתונה, יוון, בימים  2016את הכנס השנתי לשנת 

 

ההחלטה לערוך את הכנס השנתי בחו"ל נתקבלה ע"י ועד ההתאחדות לאחר הזמנה משותפת 
מהתאחדות סוכני הנסיעות של יוון ומשרד התיירות היווני, אשר אף נתן חסות נרחבת לאירוע. זה 

 אירית בן אבא. ד"רהמקום לציין אף את תמיכתה הבלתי מסויגת באירוע של שגרירת ישראל ביוון, 

מנהלי משרדים, סוכני נסיעות וחברות תיירות מישראל הגיעו לאתונה להשתתף בכנס,  300-יותר מ
 , והציע למשתתפים שלושה ימי תוכן כדלהלן:Divani Caravelאשר התקיים במלון 

 

 יום ההתאחדות - 22.11.2016

, אשר נתנה חסות מיוחדת לכנס השנתי, Ageanחברי ההתאחדות טסו לאתונה ובחזרה עם חברת 
 המייצגת אותה בישראל. Open Skyדיבות חברת בא

 הכנס נפתח אחר הצהריים, לאחר התמקמות בחדרים וארוחת צהריים.
 קובי קרני סיפר את "כל האמת אודות פעילות ההתאחדות" יו"ר ההתאחדות 
 חני סובול סקרה את הנושאים העיקריים בהם טיפלה ההתאחדות באותה העת  המנכ"לית

 מערכת הטבות ללקוחות סוכני הנסיעות. – WeCRMוחשפה את המיזם 
  מזכ"ל ארגוןECTAA –  איגוד התאחדויות סוכני הנסיעות של האיחוד האירופי שההתאחדות

 חברה בו, סקר את פעילות אקטא בנושאי תעופה ויאט"א.
  מן  %80-, ולפיו כסקר שנערך במיוחד לקראת הכנסלבאי הכנס הוצגו לראשונה תוצאות

לחו"ל, רוכשים טיסות אצל סוכני נסיעות ישראלים )הודעה בעניין מצוטטת  הישראלים שנוסעים
 בסוף פרק זה(.

 
 לאחר מנוחה קצרה והתארגנות, יצאו באי הכנס

 חגיגי שנערך במוזיאון בחסות חברת  ערב גאלהו סיור ערב במוזיאון האקרופוליסלAgean ,
 בנוכחות שרת התיירות של יוון.

  בנימין פלסקוב  חיים לחברת ההתאחדות נאוה רוטברד פרס מפעלבמהלך הערב הוענק(
נסיעות תיירות(. נאוה היא מוותיקי הענף, דור שני לסוכני נסיעות בישראל, ופעילה במשך עשרות 
שנים בוועדות ההתאחדות השונות. על תרומתה המתמשכת, מסירותה ומחויבותה לענף, הוענק 

ת, נאוה הבינה מדוע בן זוגה מוטה החליט חיים. רק ברגע ההכרזה החגיגימפעל לנאוה פרס 
 פתאום, שבוע קודם, להצטרף אליה לכנס )אחרי ששיתפנו אותו בסוד(... היה מרגש מאד.

נאוה היא דוגמה ומופת לסוכנת נסיעות אישית ומקצועית, אשר באופן קבוע מטמיעה תרומה 
 בנפש חפצה.למען הכלל לקהילה המקצועית שלה בדרך של פעילות 

 ( הגיעה נאוה לגבורות, וכולנו מאחלים לה המשך פעילות, בריאות והתחדשות.2017השנה )
 

  
 עסקייום  - 23.11.2016

  יעדים מיוחדים ביווןמשרד התיירות של יוון הציג בפני באי הכנס 
  אנדי הארמר סגן נשיא  הרצה תפקיד סוכן הנסיעות במגמת הגידול העולמי של תיירות שיטעל

CLIA 
  פרדריק דשאמפ, סגן נשיא בריסל איירליינס, הציג את תוכנית החברה להתמודדות עם השפעת

 .: יציאה אל המרחב אחרי אתגרי השנה2017 –מתקפת הטרור בנמל התעופה בבריסל 
  מפגשי שעות התקיימו  3במשךB2B שיצרו קשרים עסקיים חדשים חברות מיוון 20-עם יותר מ ,

 רבים
  הוגרלו פרסים בין חברי ההתאחדות שהשתתפו בפעילויותלסיום היום העסקי 

 
  מודרך באתונה הפחות מוכרתמקצועי סיור ליצאו באי הכנס אחה"צ 
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 שהיתה חברת התעופה אל עלארגנה ערב גאלה בלתי נשכח ש - חלום יווניובערב התארחו ב ,
ערב הכנס נתונה באותה עת במשבר השביתות הקשה. מנכ"ל החברה דוד מימון הגיע במיוחד ל

 וזכה לקבלת פנים אוהדת וחמה.
 

 השראה: מבט על העולם מכיוונים חדשים שרלוונטיים לתיירותיום  - 24.11.2016

  הרצתה קרן שקד דאטהחווית לקוח התיירות בעידן ביג על 
 העביר מני ברזילי, שהקהל לא שבע מדבריו סמטאות החשוכות של העולם הווירטואליסיור ב 
  תהליכים בעולם והשפעות אפשריות על התיירות, הציג 10נדב איל, ראש דסק החוץ של ערוץ ,

 והתפתחויות שהציג אכן מתרחשות )למשל, התגברות התיירות מאפריקה(
  :סוכני הנסיעות הכירו היטב את  הישראלי הנודדלסיום הכנס, עלה מופע הומור מוזיקלי(

 הבדיחות...(
  מן המשתתפים, שנרשמו מראש, לסופ"ש של סיורים מקצועיים:  הכנס יצאו חלקסיום לאחר

 באתונה, ובסלוניקי ומרכז חבל מקדוניה. 

 בישראל. 10בערוץ סיקור נרחב , כולל הכנס עורר הדים רבים וחיוביים בתקשורת בישראל וביוון

עמד כולו בסימן שיתופי פעולה: בין התאחדות הסוכנים של יוון להתאחדות הישראלית,  2016כנס 
 23פעילות משותפת עם חברות תעופה, עם חברות תיירות שאינן חברות בהתאחדות מישראל ומיוון, 

חתימת הסכם  –שיאם של שיתופי הפעולה  –נותני חסות מיוון לכנס, וכמובן  14-נותני חסות מישראל ו
פעילות בינלאומית  – 6ראו הרחבה בפרק בנושא זה )רי לקידום התיירות ההדדית בין יוון לישראל היסטו

 (.35של ההתאחדות, עמ' 

ניתוח של שאלוני משוב שמילאו המשתתפים העלה, כי הרוב הגדול של המשתתפים העניק לכנס ציון 
מן המשתתפים ענו שהיו  75%-. ככללי מעולה/טוב מאד/טוב, וציונים דומים הוענקו גם לתכנים ולארגון

 רוצים לראות כנס שנתי של ההתאחדות בארץ ובחו"ל לסירוגין.

נציין כאן, כי התיאור של תכני הכנס ושביעות הרצון של המשתתפים אינם יכולים להעביר, ולו את קצהו 
ם כל במלון, בכל אחד מן האתרים בהם ביקרנו, ע –של האירוח החם והלבבי שבאי הכנס נתקלו בו 

 אחד מעשרות אנשי התיירות של יוון שפגשנו. 

שיתופי פעולה עסקיים רבים הנצו בכנס השנתי של ההתאחדות באתונה, ואת פירותיהם רואים כבר 
 השנה. 

 (.35, אשר הוקדש לה פרק נפרד בדו"ח זה )עמ' הכנס תרם רבות גם לפעילות הבינ"ל של ההתאחדות
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 http://www.ittaa.org.il/gallery/gallery-9באתר ההתאחדות  של תמונות מן הכנס השנתי גלריה 

http://www.ittaa.org.il/gallery/gallery-9
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 2016נובמבר,  30

 כ"ח חשוון, תשע"ז
 לתקשורתהודעה 

 

 מהישראלים הנוסעים לחו"ל מזמינים טיסות דרך סוכני נסיעות בארץ %80-כ
 עולה מנתוני סקר טלפוני חדש שערך מכון סמית כך

 
לקראת הכנס השנתי של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, ערך מכון סמית סקר 
שבחן את הרגלי הישראלים בהזמנת מוצרי תיירות שלא למטרות עסקים, תדמית סוכן הנסיעות וכן 

 י הזמנות גלובליים.גורמי העדפה לרכישה דרך משרדי נסיעות, מול מנוע
+ בפריסה ארצית. טעות הדגימה: 18איש/ה, מגזר יהודי, גילאי  450)סקר טלפוני: מדגם מייצג של  

%4.6) 
 

מן הישראלים נסעו לחו"ל לפחות פעם אחת בשנתיים האחרונות. יותר ממחצית הישראלים  3/4-קרוב ל
 פעמים ויותר. 3למטרות עסקים נסעו יותר מפעם אחת, וכשליש מן הישראלים נסעו לחו"ל שלא 

 %17פעמים ויותר בשנתיים האחרונות שלא למטרות עסקים,  3נתון מעניין: מתוך אלה שנסעו לחו"ל 
 ציינו כי רמת הכנסתם נמוכה מן הממוצע.

 
הזמינו טיסות דרך סוכני נסיעות בארץ  %79מתוך הישראלים שנסעו לחו"ל בשנתיים האחרונות, 

 Online Travel  –OTA –עות, או באתר ישראלי המייצג משרד נסיעות )ישירות מול משרד נסי
Agency .)%56 .הזמינו מלון בחו"ל דרך סוכן בארץ 

 
מזמינים דרכם  %53 –בהזמנת חופשות בארץ חלקם של הסוכנים נמוך יותר, אך הוא למעלה ממחצית 

נוספים הזמינו דרך מקום העבודה או מועדון לקוחות, אשר  %19חופשות בישראל. עם זאת יצוין, כי 
בד"כ עובדים מול משרדי נסיעות, כך שגם כאן ניתן לשער כי חלקם של הסוכנים בהזמנות תיירות 

 .%70-הפנים הוא קרוב ל
 

היכרות אישית, מקצועיות ושירות  -סוכן נסיעות עוד איתר הסקר את הגורמים לרכישה קבועה דרך 
מהם מוכנים ברמה  %75-טוב. הנסקרים נשאלו לגבי רעיונות לשירותים נוספים שיוצעו ע"י הסוכנים, ו

העקרונית לשלם עבור שירותים שהוצעו. לאהדה מיוחדת זכה רעיון של מוקד חירום בחיוג חינם, שיהיה 
 משרדי נסיעות, בעת שהותם בחו"ל. לקבלת שיחות מלקוחות של 24/7פתוח 

 
שנערך השנה בארה"ב, לפיו נסיעה דרך סוכן חסכה  ASTAהמשתתפים בסקר נחשפו לנתוני סקר 

 %69לסוכן נסיעות, אולם כי יעברו  %18רק . בעקבות מידע זה אמרו $ 470-שעות ו 4לנוסע בממוצע 
 .מה יש לסוכן נסיעות להציעאמרו כי יבדקו לפני נסיעתם הבאה 

כמו כן, מעל למחצית הנסקרים אשר לא ידעו כי רכישה דרך סוכן או אתר ישראלי כפופה לחוק הגנת 
 הצרכן, אמרו כי מידע זה ישפיע על שיקוליהם ברכישת נסיעתם הבאה לחו"ל.

 
"הסקר מוכיח שוב את מה שידענו: סוכן הנסיעות נמצא כאן כדי להשאר", אומרת חני סובול, מנכ"לית 

ומוסיפה: "עודף המידע שהלקוח כיום צריך להתמודד איתו באינטרנט, כמו גם אירועי ההתאחדות, 
הטרור שהעולם חווה בשנה האחרונה, גורמים ללקוחות לחזור ולהעדיף את הטיפול האישי והמקצועי 
של סוכן הנסיעות". את הנתון של ריבוי הטיסות לחו"ל גם בקרב בעלי הכנסה נמוכה מן הממוצע מייחסת 

ל כביטוי לאטרקטיביות הכלכלית בנסיעות לחו"ל בעקבות מדיניות השמים הפתוחים, בהשוואה סובו
 ליוקר המוצר התיירותי בישראל.

 
את נתוני הסקר החדש הציגה מנכ"לית ההתאחדות במושב הפתיחה של הכנס השנתי של התאחדות 

סוכנים וראשי ענף  030-משרדי הנסיעות שנערך בשבוע שעבר באתונה, יוון, בו השתתפו למעלה מ
 התיירות בישראל. הכנס זכה לשבחים רבים.

 
  5269102-03לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות ההתאחדות 

  



 

 
 

 47עמ'   2016-2017דו"ח שנתי 

 IMTM 2016פעילות ההתאחדות ביריד 
 

היא תערוכת התיירות הגדולה והחשובה בישראל, המתקיימת מדי שנה בחודש  IMTMתערוכת 
 פברואר בגני התערוכה בתל אביב.

 
 מינפה ההתאחדות לראשונה את פלטפורמת היריד ללוח פעילויות, אשר במסגרתו נערכו: 2016בשנת 

החברים בהתאחדות, בהשתתפות יו"ר ההתאחדות והמנכ"לית,  מפגש סגור למנהלי משרדים .1
 בו עודכנו המנהלים בנושאים בהם טיפלה ההתאחדות באותה העת, והוצגו יוזמות חדשות.

, בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל תאגיד התיירות רות פניםמפגש פתוח בנושא תיי .2
אילת ועשרות רבות של עוסקים בתיירות פנים. במפגש זה הסתמן הצורך בגוף רשמי ואמין 

 שיוביל את תחום תיירות הפנים בישראל. 
 שערך משרד התיירות בנושא תיירות האקתוןמנכ"לית ההתאחדות הנחתה צוות טכנולוגי ב .3
 של משרד התיירות Hosted Buyersות אירחה סוכנים מאירופה במסגרת תוכנית ההתאחד .4

 

          

           



 

 
 

 48עמ'   2016-2017דו"ח שנתי 

     

 

 

 
  



 

 
 

 49עמ'   2016-2017דו"ח שנתי 

 IMTM 2017פעילות ההתאחדות ביריד 
 

 .IMTM 2017, בנתה ההתאחדות לוח פעילויות מגוון לקראת יריד 2016-לאור הצלחת הפעילויות ב

החברים בהתאחדות, ושמעו מן המנכ"לית סקירה על מפגש סגור בו השתתפו מנהלי משרדים  .1
 פעילות ההתאחדות.

 הרצאה של שחר שילה )המצוין!( –מפגש פתוח לתיירות פנים  .2
 של משרד התיירות. Hosted Buyersההתאחדות אירחה סוכנים מאירופה במסגרת תוכנית  .3
תיירות ההתאחדות )באמצעות שירות ש.ע.ל. ביזנס( קיימה אירוע עסקי משותף לחברת  .4

 (35 עמ' לאומית,-פעילות בין 6מאיטליה וללשכת התיירות של קפריסין. )האירוע מפורט בפרק 
 

 

 

  



 

 
 

 50עמ'   2016-2017דו"ח שנתי 

 

 

 2017אפריל  –התאחדות לתיירות פנים כנס ה
קיימה ההתאחדות כנס ראשון מסוגו לתיירות פנים, אשר עורר עניין רב בענף  2017בחודש אפריל 

  הניכרים לעין כל.כולו, והצמיח עשייה ושיתופי פעולה 

 .להלן 8בפרק  -ל כנס ההתאחדות לתיירות פנים פירוט מורחב ע

 

 

 2017מאי  –כנס ההתאחדות לתיירות נכנסת 
ערכה ההתאחדות כנס ראשון לתיירות נכנסת, בהשתתפות חברים רבים וגורמים  2017בחודש מאי 

עדכון משמעותי במעמדה של בכירים בענף התיירות הנכנסת. כנס ההתאחדות לתיירות פנים הביא ל
  ההתאחדות בתחום התיירות הנכנסת בקרב הגורמים הרשמיים כמו גם בענף כולו.

 .להלן 8בפרק  -פירוט מורחב על כנס ההתאחדות לתיירות נכנסת 

 

 
 
 
 

  




