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ברוכה הבאה ובהצלחה  

שרת  לתפקיד  כניסתך  עם  אותך  לברך  מבקשת  לישראל  נכנסת  תיירות  מארגני  לשכת 
התיירות ולאחל לך הצלחה. 


ימים מאתגרים ומורכבים מהימים האלה לא היו לענף התיירות מאז קום המדינה.
בתיירות  לכת  מרחיקי  לשינויים  יגרום  הקורונה  מגפת  של  בעטיה  עולם  סדרי  שינוי 


העולמית ובהכרח בתיירות לישראל.

התיירות  בענף  שנה  באותה  מתרחשים  שפל  ושנת  שיא  ששנת  הראשונה  הפעם  זו  אין 
הנכנסת לישראל. אנו למודי משברים ואתגרים. אין עוד ענף בישראל שידע עליות ומורדות 
מציב  הקורונה  משבר  דופן שפיתחנו,  יוצאת  שרידות  ויכולת  הרב  נסיוננו  למרות  כמונו. 
משרד  עם  משותפת  בעבודה  רק  נוכל  להם  ומיבניות  ארגוניות  משוכות כלכליות,  בפנינו 


התיירות בהנהגתך. 

התיירות  מארגני  כלל  את  המאגד  הגוף  היא  לישראל  נכנסת  תיירות  למארגני  לשכת 
לישראל. רוב מוחלט של קבוצות התיירים המגיעות לישראל וכרבע מהתיירים המגיעים 


באופן עצמאי, הינם לקוחותיהם של חברי הלשכה.


משרד התיירות הינו ביתנו המקצועי ולאורו אנו פועלים בעולם ובארץ.



אנו מאחלים לך בהצלחה, במידה רבה אנו תלויים בה ולכן נעשה כל שלאל ידנו לסייע, 

לעבוד במשותף ולהרתם לכל יוזמה להצלת הענף.

בגודלו  השישי  הינו  הנכנסת  התיירות  ענף  ישראל וכלכלתה.  למדינת  חשובה  הצלחתך 
מבין כלל ענפי היצוא של ישראל, התיירות בכלל מחוללת כעשרה אחוז ממקומות העבודה 


במשק ובמיוחד באזורי הפיריפריה.
 

לקט נתונים ומידע על פעילות הלשכה ומשקלה הכלכלי מצורף למכתב ברכה זה, כמו 

כן פירטנו את הדברים החשובים לטיפול במטרה לחדש את תנועת התיירות לישראל.

אנו מבקשים מכבוד השרה, שלא להתרשם מהאמירות חסרות הבסיס והידע המקצועי 
לפיהן תנועת תיירים לישראל לא תיתכן בטווח הבינוני. חברי הלשכה מחזיקים 
בפוטנציאל מוכח הממתין לאישור המתווה לכניסת תיירים בקפסולות, שכבר אושר 

ע״י כל גורמי המקצוע במשרד הבריאות וממתין לחתימת שר הבריאות.  

לרשותך ולשרותך. הנהלת הלשכה מבקשת להיפגש בהקדם להיכרות  עומדים  אנו 
וסקירה כללית ובמיוחד לדון בהיערכות הנדרשת לתקופה הקריטית העומדת 


לפתחנו.
אין בליבנו ספק כי את עומדת להתאהב בארץ מחדש, לגלות את נופיה ואתריה בדרכים 
של  ולרוחבה  לאורכה  המפוזרים  התיירות  אנשי  את  ולאהוב  להכיר  שלא ידעת,  חדשות 
הארץ, כולם מונעים ברצון עז להצליח המתובל באהבה ללא תנאי, ליופיה על שלל אתריה 


שהם מנכסי צאן הברזל של התרבות האנושית.


בכבוד רב,




	דני אמיר 	 	 יוסי פתאל


	יו״ר הלשכה 	 מנכ״ל הלשכה

העתק :  אמיר הלוי, מנכ״ל משרד התיירות 



פעולות דחופות לשימור תשתיות השיווק והארגון של התיירות המאורגנת לישראל 
והנעת תנועה מחודשת של תיירות נכנסת 

״שיחרור״/אישור  המתווה לכניסת תיירים ממדינות ירוקות 1.
תיירות  לכניסת  הלשכה  בסיוע  שגובש  כפי  המפורט  המתווה  מצורף  הבא  בעמוד 
ממדינות ירוקות. המתווה המפורט יאפשר כניסת תיירים כבר לקראת סוף שנה זאת. 
ארגון תיירות לישראל כרוך בהכנות של מספר חודשים ואינו דומה להחלטת ממשלה 
מספר חודשים,  בעוד  תיירים  להביא  שנוכל  בכדי  מהיום למחר.  קניות  מרכזי  לפתוח 
המתווה לאלתר,  את  לקבל  חייבים  אנו  והחלטות הממשלה,  הבריאותי  למצב  כפוף 
להטמעה  בחו״ל  לעמיתנו  ולהעבירו  הנדרשות  הארגוניות  הבחינות  מכל  אליו  להערך 

במפרט ושיווק חבילות התיור לישראל.  

קרן שיווק 20-21 2.
מאוד  המצומצם  האדם  בכוח  תמיכה  של המשבר.  בעתיו  שונו  הקרן  ונוהל  מתכונת 
שממשיך להיות מועסק במשרדים, במטרה לשמר לקוחות ופוטנציאל, נתמך ע״י הקרן 
עד לחודש ספטמבר שחלף. ההחלטה לתמיכה התקבלה עוד בחודש אפריל מתוך הנחה 
שתספיק. נוכח המציאות הטופחת על פנינו, נדרשת התאמה והערכות להמשך פעילות 

התמיכה של הקרן בכוח האדם המועסק עד למועד סיומה בחודש מרץ 2021 

התאמת המוצר התיירותי 3.
המוצר התיירותי,  בהרכב  שיתבקשו  בשינויים  לדון  עם המשרד,  יחד  טרם התחלנו, 
פעולות  משבר הקורונה.  השלכות  לאור  בארץ  התיירים  תנועת  ניהול  ודרך  באופיו 
כל  פעילות  להתאמת  תקציבים  ויחייבו  עתה  כבר  נדרשות  ויישום  תכנון  החשיבה, 
תקנים קיימים-בינלאומיים,  אימוץ  היא  הנדרשות  מהפעולות  אחת  מרכיבי השוק. 
שיוטמעו בפעילות ובשיווק מוצרי התיירות בחו״ל. נדרש פיתוח נהלים ותקנים לשמירת 


בטחונם הבריאותי של התיירים בזמן ביקורם בארץ. דוגמאות מהעולם קיימות.

תימרוץ והאצת שיווק ותנועה  4.
הפעילות  של  מחדש  בהנעה  מרכזי  כלי  התיירות  בענף  רואות  העולם  ממדינות  רבות 
תנועה  יוצרת  פחות חשוב,  לא  אך  כלכלית  פעילות  יוצרת  תיירות  תנועת  הכלכלית. 
מחודשת של אנשים במרחבי הארצות. מדינות רבות מעודדות פעילות כלכלית תיירותית 


ע״י תמריצים לתיירים ולמארגני תיירות וחברות תעופה . 
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משרדים במונקו - קטאר - איסטנבול



 

 

 

 

תרומה ופעילות כלכלית 



 

 

 



 



 












