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חברת סמייל שירותי תיירות משווקת לקהל מטרה מפולח וממוקד. החברה מציעה לכם כלי שיווקי חדשני, המאפשר 
חשיפה לחברות ומארגני תיירות העוסקים בתיירות הנכנסת לישראל - בצורה המהירה, היעילה והאיכותית ביותר.

לחברת סמייל מאגר מידע מעודכן ומקיף, הכולל כתובות דוא״ל ופרטי התקשרות שונים של מארגני התיירות הנכנסת 
יהודי,  שוק  נישה,  תיירות  בודדים,  )קבוצות,  והתמחויות  גיאוגרפים  יעדים  יעד,  קהלי  פי  על  מפולח  המידע  לישראל. 

צליינים ועוד(.

נרחבת  בתפוצה  הנכנסת  התיירות  מארגני  בקרב  שלהם  המוצר  את  לפרסם  המעוניינים  ללקוחות  ניתן  זה  שירות 
במערכת הפצה ידידותית וחדשנית .

הטבע  רשות  העתיקה,  יפו  לפיתוח  החברה  העתיקה,  עכו  לפיתוח  החברה  ירושלים,  לפיתוח  הרשות  לקוחותינו:  בין 
והגנים, מכון ויצמן, מוזיאונים, מסעדות, מלונות וצימרים, חברות תכשיטים ויהלומים וחברות נוספות.

• תפוצה ישירה לחברי לשכת מארגני תיירות נכנסת וחברות נוספות • חשיפה מיידית למקבלי ההחלטות

• פנייה אישית למארגן התיירות • עיצוב חדשני ונוח לקריאה • דיוור על פי מועד • אפשרות לסקרים ומשובים 

שירות הפצה אלקטרוני למארגני תיירות נכנסת

יתרונות ההפצה באמצעות חברת סמייל שירותי תיירות
חברת הבת של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל - הגוף היציג של מארגני התיירות

חבילת הפצות )3-6 הפצות בשנה( 2הפצה חד פעמית  1

הפצה של ניוזלטר עד ארבעה מוצרים שונים3
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שמורת טבע נחל חרמון (בניאס)

בעוצמה  זורמים  ומימיו  החרמון,  למרגלות  בוקע  בניאס  מעיין 

רבה באפיק קניוני. לאורך שלושה וחצי קילומטרים. בדרכו יוצר 

הנהר את מפל הבניאס, מפל גועש ושוצף, המפל העז והמרשים 

בישראל. 

לאחר זרימה של תשעה קילומטרים, נחל חרמון נפגש עם נחל דן 

והשניים מתמזגים לנהר הירדן.
 

סמוך למעיין בניאס עולה שביל מדרגות רחב אל מערת בניאס. 

חמש הגומחות החצובות במצוק שליד המערה הן שריד ממקדשו של האל פאן, שמשמו נגזר גם שם המקום 

- פניאס, או פמיאס (בפי הערבים - בניאס). בחזית המערה נמצאים שרידי מקדש שבנה המלך הורדוס.
 

בשלהי המאה הראשונה לפני סה"נ, צירפו הרומאים את אזור הבניאס לממלכת הורדוס. לאחר מותו ירש בנו 

פיליפוס את צפון הארץ ושנתיים לפני סה"נ יסד פיליפוס בקרבת המעיינות את בירת ממלכתו - קיסריה של 

פיליפוס, אם כי השם פניאס המשיך להיות שגור בפי כל.
 

את  ושאל  למקום  הגיע  ישו  בנצרות.  ביותר  המשמעותיים  האירועים  אחד  התרחש  פיליפוס  של  בקיסריה 

תלמידיו מה אומרות הבריות עליו. שמעון פטרוס ענה לו: "אתה הוא המשיח בן אלוהים חיים". ישו ענה לו: 

"אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמים". פטרוס קיבל מישו במעמד זה 

את מפתחות מלכות השמים (מתי ט“ז 13-20). אירוע זה הפך את בניאס למוקד עלייה לרגל לנוצרים.
 

קיים מסלול מעגלי, 45 דקות, העובר בין האתרים מן התקופה הרומית והצלבנית.

נמשיך בסיור בשביל משולט לאורך הנחל לכיוון המפל והשביל התלוי, סה"כ 90 דקות. לאחר כ- 150 מ' נחצה 

את נחל גובתא מתחת לגשר הרומי לכיוון התחנה ההידרואלקטרית וטחנת מטרוף. טחנת קמח משוחזרת 

המונעת בכוח המים. ניתן לקנות פיתות דרוזיות עם לבנה במקום.

נמשיך במסלול, 350 מ', כאן הייתה "בריכת הקצינים" בריכה מביטון ששימשה את הקצינים הסורים ששהו 

באזור. כיום הבריכה משמשת כבית גידול לדגי חפף ארצישראלי.

להזכירכם, הכניסה למים אסורה בכל השמורה!
 

מכאן שתי אפשרויות

1. להמשיך עד למפל והשביל התלוי, כ- 60 דקות, רצוי להשאיר רכב בחניון המפל.

2. לחזור 150 מ' למסלול מעגלי לכיוון ארמון אגריפס - חניון המעיינות.

קיימת אפשרות לנסוע באותו כרטיס לחניון המפל לסיור מעגלי של 45 דקות באזור המפל והשביל התלוי.
 

תיכוני  הים  החורש  צמחי  ומגוון  רפואי,  לבנה  מצוי,  אלון  במדרון,  וצפצפה.  ערבה  דולב,  עצי  הנחל  לאורך 

המתחלפים לאורך השנה. המסלול יפה ומיוחד בכל עונות השנה.

מדרום למפל הבניאס חצב הנחל ערוץ עמוק ותלול עם קירות ציוריים, נופי זרימה ואשדות מרשימים .

רשות הטבע והגנים מימשה את רעיון הנגישות לחלק מקטע זה באמצעות שביל תלוי מעל הנחל .

השביל בנוי מפלדה ומרוצף בלוחות עץ, אורכו כ-100 מ' ורוחבו 1.2 מ', דרכו ניתן לראות מקרוב ולהתפעל 

ממים שוצפים , צמחיית גדות נחלים ומסלע מיוחד במינו.
 

חבילות הפצה

החבילות כוללות המלצה לפורמט לכתיבת חומרי הפרסום 
המותאם באופן מלא לתיירות הנכנסת

marketing@israeltravel.co.il  03-6299348  לפרטים נוספים: סמייל שירותי תיירות



לשכת מארגני תיירות נכנסת

לשכת מארגני תיירות נכנסת מאגדת בתוכה את מרבית סוכני הנסיעות העוסקים 
 Tour Operators בתיירות נכנסת לישראל. במסגרת חברות אלו עובדים מאות
חבילות  את  המייצרים  הסוכנים  הם  הלשכה  חברי  דרך.  מורי  מאות  ומועסקים 

התיירות לישראל ומשווקים אותן אל מול עמיתיהם ברחבי העולם.

סמייל שירותי תיירות 

תיירות  ללשכת מארגני  השייכת  הכלכלית,  הינה החברה  תיירות  שירותי  סמייל 
נכנסת לישראל. הפעילות הכלכלית של סמייל מתבססת על האפיק הישיר של 

חברת סמייל למנהלי החברות וה-Tour Operators בתיירות הנכנסת.

הפעילויות השונות המתבצעות על ידי סמייל בתיירות הנכנסת לישראל

וקידום מכירות של  בייעוץ, שיווק, מכירות  - עוסקת  ומכירות  סמייל שיווק   
אתרי תיירות לתיירות הנכנסת. 

ייעוץ שיווקי - סמייל צברה ידע נרחב בתחום התיירות הנכנסת ומכירה את   
הצרכים והתוכניות של השווקים השונים, סמייל לוקחת חלק באריזת המוצר 
היעד  לקהלי  הפרסום  חומרי  את  ומתאימה  בוחנת  סמייל  לתייר.  והתאמתו 

בשלבי ההקמה או השדרוג של המוצר התיירותי.

שיווק - צוות סמייל מבקר בתדירות במשרדים של מארגני התיירות, עורך סיורים  
 לימודיים להיכרות של מארגני התיירות עם אתרי הלקוחות, מפיץ חומרי פרסום

ומפתח פרויקטים ומוצרי תיירות חדשים עבור לקוחותיו.

לאתרים  היתכנות  בחינת  ייעוץ,  עבודות  כתיבת   - היתכנות  פרוגרמות   
ואטרקציות  אתרים  מיפוי  יעד,  קהלי  מיפוי  מגמות,  ניתוח  ואטרקציות, 
רלוונטיות לתיירות הנכנסת, אכסון מלונאי והסעדה, אריזת המוצר התיירותי 

והבנת הכלים לעבודה בתיירות הנכנסת.

סמייל בשדה התעופה - קבלת פנים וליווי נוסעים, בהגיעם לשדה התעופה בן   
גוריון ובצאתם ממנו, על ידי צוות דיילים מקצועי. הסעה למלונות ולכל כתובת 

מנתב״ג.
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