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ממשבר להזדמנות
משרד התיירות



מטרת המשרד

תנועת התיירות לישראל  פיתוח והגדלת 

הכלכלית מתיירות  לטובת מקסום התרומה 

הישראלילמשק 

הלאומי לשימור התשתיות וההון האנושי של תעשיית התיירות  המאמץהובלת 

.מנת לאפשר שרידות וצמיחה מחודשת של התיירות בישראלעל 
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אסטרטגיית השיווק

התמקדות בשחקנים ובאירועים הגדולים בכל שוק•

שיווק מותגים ואזורים תיירותיים•

•Always On

קידום נהלי תעופה•

שילוב מדינות מקור ושווקים חדשים•

שיווק פעולות המשרד ברחבי העולם•



איפה היינו

צמחה התיירות לישראל  2016-2019בין השנים •

צמיחה  4%בממוצע לעומת 13%בשיעור של 

.עולמית

4.6צמיחה עקבית בכניסת תיירים עד לשיא של •

.  2019מיליון תיירים בשנת 

23-בכההכנסות מתיירות נכנסת הסתכמו •

ג  "מהתמ-2.6%כוהיוו  2019ח בשנת"שמיליארד 

ייצוא  מסך  13.9%-וכשל מדינת ישראל 

.  השירותים של ישראל

תעשיית התיירות העסיקה  ,טרום משבר הקורונה•

.  כרבע מיליון מועסקים באופן ישיר ועקיף



ממשבר להזדמנות

העשייה בתקופת המשברעיקרי 

 ציבוריותוהאצה של תשתיות לרבות שימור , בישראלהתיירות פרסום נהלי המשרד לטובת תעשיית.

.נוהל תשלום מענקים למתקנים מלונאים ועוד, השבה לשימוש מלונאי/ הסבה -הרחבה / נוהל הקמה , נוהל פיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות

ל ופיתוח השוק עם איחוד האמירויות"שימור תשתיות שיווק קיימות בחו.

(.ב"אירופה וארה, מדינות מקור עיקריות באסיה, תיירות עירונית, נוצרי)שימור הקשרים עם שווקי התיירות שהיו פופולריים עד לתחילת המגיפה 

באילת ובים המלח והרחבת פתיחת עסקי התיירות בהתאם  " איים ירוקים"-יצירה והפעלה של מתווים ל
.  לרבות כתיבה ופרסום של תווים סגולים מותאמים לתעשייה, (צימרים ומרחבי טבע)למגבלות 

 ממדינות אדומות תוך שיתוף  וירוקות ממדינות בודדים /להגעת תיירים בקבוצותמתווים יצירה וקידום של
.פעולה עם משרד הבריאות



החזון-מותג נגב 



החזון-מותג נגב 

אפשרויות לינה למגוון קהלי יעד

אטרקציות והסעדה

אירועי תוכן

סטנדרט גבוה של מוצר

תחזוקה

שיתוף פעולה בין רשויות  

תחבורה ציבורית

תכנית סטטוטורית מפורטת

אדםכח



ארץ ים המלח

  מורשת ותרבויות

  המדבר הפורח

ארץ המכתשים ודרכי הבשמים

 הערבהעמק

 האדוםהרי אילת והים

תחילת תהליך המיתוג



תשתיות  

ציבוריות

במאות  

ח"מלש

עם הפנים קדימה

מענקים  

/  להקמת

הרחבת  

מלונות



דוגמאות 

לפרויקטים



ארץ ים המלח



ארץ המכתשים ודרכי הבשמים

מצפה רמון, אמפיסטאר



ארץ המכתשים ודרכי הבשמים

שדה בוקר, הציניםטיילת מצוק 



עמק הערבה

ערבה תיכונה, צוקיםהאמניםכפר 



אילת  -הרי אילת והים האדום 



אילת  -הרי אילת והים האדום 



הטמעת מותגי התיירות

פ שביל ישראל לאופניים"שת Adventureמותג 

ששת המרתונים



על פיתוח( רק)דגש על טיפוח ולא 



תיירות פוסט קורונה

קמפינג וחניוני לילהפיקניק ויין 



תודה על ההקשבה


