הזמנה להצטרפות ללשכת מארגני תיירות נכנסת
במעמד של עמית הלשכה
 .1על הלשכה
לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל הוקמה לפני למעלה מ 50-שנה במטרה לפעול לפיתוח
התיירות הנכנסת לישראל .שכת מארגני תיירות נכנסת לישראל מאגדת בתוכה כ 120-חברות
שהן מרבית החברות שתחום פעולתם תיירות נכנסת לישראל.
במסגרת חברות אלו עובדים מאות  Tour Operatorsומועסקים אלפי מורי דרך.
הלשכה הינה עמותה רשומה ע.ר.
ללשכה חברת בת בשם "סמייל שירותי תיירות בע"מ".
חברת הבת פועלת כחברה כלכלית של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל.

 .2הייחודיות של מארגני התיירות הנכנסת לישראל בתעשיית התיירות.
למארגני התיירות הנכנסת מעמד ייחודי בפיתוח התיירות הנכנסת לישראל:
 מארגני התיירות הנכנסת משווקים את ישראל ברחבי העולם במגוון של יעדים גיאוגרפיים
מול כ 6000-צינורות שיווק הפזורים ברחבי תבל.
 מארגני תיירות נכנסת משווקים מגוון של מוצרים מותאמים לפלחי שוק שונים.
 מארגני תיירות נכנסת משווקים חבילות תיור הכוללות את כלל מרכיבי חבילת התיור:
אכסון ,תחבורה ,הדרכה ,הסעדה ,אתרים ואטרקציות ,מוזיאונים ,מסחר תיירותי ושירותים
ייחודיים נוספים.
 מארגני תיירות נכנסת מספקים למעלה מ 65%-מלינות התיירים בבתי מלון בישראל.
 חבילות התיירות והמוצרים הייחודיים מספקים מגוון של שירותים התורמים לתעסוקה בכל
תחומי התיירות.
 חלק ניכר מחבילות התיור מתבצעות ברחבי ישראל וכוללות את ירושלים ,מרכז הארץ,
מישור החוף ,הגליל ,הגולן ,ים המלח ,הנגב ואילת.
 למארגני התיירות מוצרים ייחודיים המוגדרים כהיי-טק של תיירות :כנסים בינ"ל ,סיורי
תמריץ וחבילות ייחודיות שמכניסות למשק כ 400-דולר ליום לתייר וחבילות תיירות בעלות
של  $ 3000-ומעלה.

 .3הפעילות של הנהלת הלשכה לפיתוח התיירות הנכנסת
אופי הפעילות של העמותה מכתיבים פעילות יום-יומית ואינטנסיבית לפיתוח תיירות
נכנסת לישראל.
מפעילות זו נהנים כלל הגורמים בתעשיית התיירות.
להלן מספר דוגמאות למיגון נושאים שבטיפולה של לשכת מארגני תיירות נכנסת ,ממנה נהנים,
כלל העוסקים בתיירות נכנסת.
 הבטחת מע"מ בשיעור  0על תיירות נכנסת.
 הרחבת היצע אכסון התואם את פוטנציאל התיירות של ישראל.
 פעילות לתקציבי שיווק לתיירות נכנסת.
 הבטחת מדיניות תעופה שתעודד תיירות נכנסת לישראל במחירים אטרקטיביים.
 ביטול הצורך באשרות והסרת חסמים בתחום מתן אשרות לתיירים.
 פיתוח תשתיות תיירות במרחבי ישראל.
 פתרונות לחסמי קיבולת תנועה.
 פיתוח של עוגנים לתיירות נכנסת.
 הבטחת היצע מורי דרך בשפות שונות.
 הקלת דרכי פעולה במעברי גבול אוויריים ,יבשתיים וימיים התואמים את צורכי התיירות
הנכנסת.


הנהלת הלשכה עורכת סקרים ,מספקת תחזיות ונתונים כלכליים שוטפים בצד אספקה
עדכנית של אינדיקטורים תיירותיים.

פעילות זו יוצרת ממשקי עבודה וקשרי גומלין של חברי הלשכה עם גורמים וספקים בתעשיית התיירות
הנכנסת.

.4

הזמנה להצטרף ללשכת מארגני תיירות נכנסת במעמד של עמית
ממשקי העבודה ,קשרי הגומלין והפעילות לפיתוח תיירות נכנסת ,הביאו את הנהלת הלשכה לצרף
לשורותיה ארגונים גופים ולקוחות מסחריים העוסקים בתיירות הנכנסת במעמד של עמיתים ופונה
אליכם להצטרף כעמית בלשכה.
במסגרת החלטה זו ,הנהלת הלשכה פונה לעמיתי הלשכה שיהיו שותפים לפעילות הלשכה
בפיתוח התיירות הנכנסת ובמקביל ייהנו מסל השירותים הבאים.
 קבלת עדכונים ונתונים מסקרים ,מגמות ,ציפיות בתיירות הנכנסת בהתייחסות לארצות
ופלחי שוק.
 חשיפה ונגישות לחברי הלשכה.
 יצוג ויזום לנושאים משותפים לפיתוח תיירות נכנסת.
 קבלת מידע תיירותי בדרך שוטפת על אינדיקטורים תיירותיים.
 שיתוף וקבלת ניירות עמדה המתייחסים לפיתוח תיירות נכנסת.
 הזמנה לימי עיון ,הרצאות ומפגשים.
 לוגו של העמית באתר הלשכה.
 10% הנחה בקניית שירותי השיווק של חברת סמייל.
 הפצה אלקטרונית חד-פעמית של חומר פרסומי לחברי הלשכה לפי פילוח של מנהלים,
מחליטנים וטור אופרייטורים.

.5

מי יכול להימנות ממעמד של עמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל
במסגרת מעמד של עמית בלשכה יכולים להימנות העוסקים בתחום התיירות הנכנסת במגזרים
הבאים:














אכסון (מלונות וגורמים אחרים בתחום האכסון).
חברות תחבורה לתיירות נכנסת.
ארגונים שפועלים בתחום תיירות נכנסת (ארגונים יהודים וארגונים אחרים)
אטרקציות תיירותיות
מוזיאונים
עמותות תיירות
חברות למסחר תיירותי
חברות השכרת רכב
רכבי אשכול
חברות תעופה
חברות צ'רטרים
מרכזי כנסים
ארגונים כלכליים

.6

עלות השתתפות במעמד של עמית בלשכה מארגני תיירות
החברות במעמד עמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת הינה  ₪ 4,000לשנה (מינימום שנת חברות
אחת).
העלות יכולה להשתנות לפי החלטות של הנהלת הלשכה.
הפסקת חברות בלשכה במעמד של עמית ,דורשת הודעה מראש.
חברות במעמד של עמית ,מותנית בהגשת בקשה לחברות במעמד של עמית ובאישור של הנהלת
הלשכה.
חברות במעמד של עמית ,אינה מאפשרת להשתתף בבחירות למוסדות הלשכה או להיבחר אליהם
ולא להשתתף בהצבעות שעניינן נוגעות לחברי הלשכה.
הגשת בקשות להצטרפות כחבר עמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל
מצורפים טפסים להגשת בקשה להצטרפות כחבר עמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל.

ב ב ר כ ה,
שמואל מרום
יו"ר הלשכה
העתק :חברי ההנהלה
יו"ר ועדת ביקורת

יוסי פתאל
מנכ"ל הלשכה

לכבוד
אילן שקולניק
מנהל שיווק ומכירות
המוזיאון לידידי ישראל

הנחיות ותנאי סף להגשת בקשה להתקבל כעמית
בלשכה מארגני תיירות נכנסת לישראל
ההנהלה תבחן את קבלת העמיתים החדשים ותדון בבקשה שמתקיימים בה התנאים הבאים:

.1

מילוי של כל הפרטים בטופס הבקשה.

.2

פרטים על מעמדו המשפטי של העסק.

.3

פעילות הקשורה לתחום התיירות הנכנסת לישראל.

.4

הפעילות בתחום התיירות הנכנסת מתבצעת בישראל.

יוסי פתאל
מנכ"ל

לכבוד
לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ע.ר
הנדון :בקשה להתקבל כעמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל
הריני מבקש בזאת להתקבל כעמית בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל (ע.ר).
להלן השאלון והמסמכים הנדרשים לטיפול בבקשתי:
.1

שם העסק/חברה/ארגון/עמותה/אחר
שם בעברית:

_____________________________________________

שם באנגלית:

_____________________________________________

שם מסחרי:

.2

שם בעברית:

_____________________________________________

שם באנגלית:

_____________________________________________

כתובת העסק:
_____

רחוב ומספר :עברית:

אנגלית___________________________________ :
עיר:

עברית:

מיקוד:

אנגלית_ :
מיקוד ת.ד:

ת.ד:.

פקס:

טלפון:
אתר אינטרנט
כתובת דואר אלקטרוני
.3

מעמדו המשפטי של העסק:
סוג העסק

מס' רישום

חברה ציבורית בישראל

ח.צ/

חברה פרטית בישראל

ח.פ/

שותפות בישראל

ש.ת/

עוסק מורשה בישראל

ע.מ/

.4

תחום הפעילות של המבקש בתיירות נכנסת לישראל( :לסמן את תחום הפעילות)














.5

אכסון (מלונות וגורמים אחרים בתחום האכסון).
חברות תחבורה לתיירות נכנסת.
ארגונים שפועלים בתחום תיירות נכנסת (ארגונים יהודים וארגונים אחרים)
אטרקציות תיירותיות
מוזיאונים
עמותות תיירות
חברות למסחר תיירותי
חברות השכרת רכב
רכבי אשכול
חברות תעופה
חברות צ'רטרים
מרכזי כנסים
ארגונים כלכליים

פרטים בדבר נושאי תפקיד בכירים
 )1יו"ר  /נשיא
 )2מנכ"ל
שם

.6

פרטי תפקיד

פרטי שם

ומשפחה

ומשפחה

(בעברית)

(בלועזית)

טלפון משרד

טלפון נייד

אי-מייל

פרטים בדבר אנשי קשר עם הלשכה

שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז.

כתובת

טלפון עבודה

טלפון נייד

שם החברה:

אי-מייל

_____________

שם המנכ"ל_____________ :

