
-מנהל אגף תיירות כפרית –ואיל כיוף 

פיתוח תשתיות והשקעותמינהל

משרד התיירות



מטרת המשרד

ופיתוח תשתיות , קידום מיזמים, הגדלת היצע האכסון המלונאי. 1

.ח"מלש640תקציב שנתי -ציבוריות 

הגדלת תנועת התיירות באמצעות. 2

שיווק מדינת ישראל ברחבי העולם והגדלת כושר הנשיאה כמענה לתנועת  

התיירות הפוטנציאלית הצפויה

פיתוח מותגי תיירות תוך התמקדות בקהלים בעלי פוטנציאל להגדלת  

התרומה הכלכלית

פיתוח קהלי היעד שבמיקוד

פיזור עונתי וגיאוגרפי בהתאם לכושר הנשיאה



תהליכי עבודה



טיפול בפניות  

יזמים

92 צפון

95 מרכז

135 דרום

322 כ"סה

₪  1,733,063(: מ"כולל מע)תקציב מאושר 

צפון
31%

מרכז
33%

דרום
36%

טיפול בפניות  

רשויות

27 צפון

19 מרכז

10 דרום

56 כ"סה

צפון
48%

מרכז
34%

דרום
18%

₪  1,007,370(: מ"כולל מע)תקציב מאושר 

-" תורבו"

חממות תיירות

וועדה לבדיקת  
תכניות

מענקי הקמה ומענקים  
מנהליים

תקצוב פיתוח  

תשתיות

אגף מיזמים בתיירות

ועד היום2018מתחילת הפעילות בספטמבר , ורשויותיות/טיפול בפניות יזמים



חממות  -" תורבו"

תיירות

וועדה לבדיקת 
תכניות

מענקי הקמה ומענקים  
מנהליים

תקצוב פיתוח  

תשתיות

אגף תכנון פיזי
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התחלות בניה-מס חדרים שאושרו למענק 
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מנהלת ההשקעות בתיירות

חממות  -" תורבו"

תיירות

וועדה לבדיקת  
תכניות

מענקי הקמה ומענקים  
מנהליים

תקצוב פיתוח  

תשתיות

(₪מיליוני )לתקציב התחלות בנייה ביחס –חדרים שאושרו למענק ' מס



(₪אלפי )התפלגות תקציבית שנתית לפי גורם מבצע 

היקף תקציבי20152016201720182019גורם מבצע

56,17447,40639,39955,07291,977290,028ת"חמ

8,0008,70019,88332,48371,905140,971י"חל

11,05017,42023,1704,21012,51968,369פ"חל

63,68061,00045,000128,800142,300440,780י"הרל

29,56264,85660,69325,9525,500186,563רשויות מקומיות 

25,7505,0503,50034,300--ג"רט

9,0003,0006,05018,050--רשות העתיקות

168,466199,382222,895254,567333,7511,179,060סכום כולל

אגף תשתיות תיירות ציבוריות

חממות  -" תורבו"

תיירות

וועדה לבדיקת  
תכניות

מענקי הקמה ומענקים  
מנהליים

תקצוב פיתוח  

תשתיות



ח"מלש27, עיר דוד" הללויה", ירושלים ח"מלש6, טיילת שאול המלך, בית שאן

ח"מלש11, מרכז מבקרים, תל דורח"מלש25, טיילת דרומית, עכו



הדמיית מגרשיםים המלח

מעברי מיםחופים בעין בוקק



ח"מלש220-כ, רכבל, ירושלים

ח"מלש10-כ, תאורת חומות ושערים, ירושלים ח"מלש220-כ, רכבל, ירושלים

ח"מלש40, שער האשפות, ירושלים



לפני

הדמיה, אחרי

ח"מלש20, שדרוג המרינה והנמל העתיק, עכו



נתניה-מעלית הנגשה לחוף הים

mailto:https://viewer.mapme.com/israelhotelinvestment?showinfo=landscape&subject=אפליקציית%20משקיעים


ח"מלש6.5, שווארדהחאן אל , עכו

אחרי

לפני



שביל הדתות / שפרעם-תשתיות בחברה הערבית
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שוק אותנטי–כמאכפר 









"חממות התיירות"חונכות עסקית -תורבו

" :תורבו"מה זה 

, הנעזרת ביועצים מקצועיים בשלל התחומים העוסקים בתכנון ובקידום עסקים, מערכת חונכות עסקית

או לשפרם כך שיהיו תחרותיים ואטרקטיביים  , אשר מסייעת ליזמים בתכנון וקידום עסקיהם התיירותיים

.מעלות הייעוץ75%המשרד מממן , 

-בהתחשב בהשפעה הרבה שעשויה להיות לרשויות מקומיות ואזוריות על המוצר התיירותי ה, בנוסף

יסייע לרשויות לממש את הפוטנציאל התיירותי ולעודד גיבוש תכנית אב לתיירות אשר " תורבו"

.מעלות הייעוץ90%המשרד מממן , מתייחסת לכלל המרכיבים במוצר התיירותי במרחב

ל מפרסם נוהל המפרט את התנאים לקבלת שעות הייעוץ"כל שנה המנכ





דוגמאות לפניות יזמים שאושרו בוועדות
אפ מתנייד-מלון פופ

ושלרושרון לבנשטייןענת : היזמים



דוגמאות לפניות יזמים שאושרו בוועדות
במושב ברקתחבאןפיתוח מורשת יהדות 



דוגמאות לפניות יזמים שאושרו בוועדות
הקמת חניון קמפינג משולב–תיירות קבוץ אליפז 

חגית גל: היועצת



דוגמאות לפניות יזמים שאושרו בוועדות
מלון קפסולות תל אביב

אשכלותירון : היועץ, תומר כהן: היזם



דוגמאות לפניות יזמים שאושרו בוועדות
בתמנעמרכז לאריכות ימים באגם הנעלם 

רז ארבל: היועץ, (Force4Good)קובי אבישר : היזם



תודה


