
 

 

 

 

   הלשכה  וחברי  ישראלל הנכנסת התיירות  אודות  נתונים  לקט 
 

  :ישראל לכלכלת  הנכנסת  התיירות   חשיבות 
 הבטחוני(  ליצוא   בהיקפו )דומה  ישראל. של  היצוא  ענפי  מבין בגודלו  השישי היצוא ענף -

   הלאומי.  מתל"ג  4% -

 בפריפריה.  בעיקר  בישראל  העבודה ממקומות  5% -

 . מאורגנות  בקבוצות  הנכנסת התיירות  מארגני  ע״י  ישירות ישראל   של היצוא  מסך 6% -

 1,600 $ קבוצתי לתייר   ממוצעת הכנסה -

 עבודה   מקומות 3,500 =  תיירים 100,000 כל -

 .למדינה הכנסה דולר  מיליון   160 =  תיירים 100,000 כל -

 

 
  :לישראל  קבוצתית - מאורגנת התיירות   חשיבות 

 .ועסקים( משפחות ביקורי  )ללא  לישראל   הנכנסים התיירים  מסה״כ 51% 

 . ישראל   לכלכלת הכנסה שקלים   מיליארדי  8.8 

 . ועסקים( משפחה  )ללא המשווקת  מתיירות הכנסות מסה״כ   61%

 

 :הלשכה חברי   שמביאים התיירים   בקבוצות  תלויה שכלכלתן   בישראל ערים
 . טבריה  בעיר   מתיירות הכנסות 90% 

 . והגולן בנצרת  מתיירות הכנסות 55% 

 . המלח  וים  נגב מתיירות הכנסות 55% 

 . בירושלים   מתיירים הכנסות 57% 

 

  :לישראל  נכנסת תיירות מארגני לשכת  חברי   זהות תעודת 
 . לחו״ל הארץ  ובין  התיירות  ענף  חלקי   כל בין  גשר   המהווים חברות 150 -ו  עובדים   1600 -כ -
 .אליהישר  התיירותי  המוצר ליצירת ספקים  בין   לחיבור והצומת   התנועה מחוללי -
 .התיירותי המוצר והרכבת יצור  בית -
 .התיירות מ. וסיוע בשיתוף   הפרטי מהמגזר בחו״ל  הישראלי  השיווק  של  החנית חוד -
 

 :במספרים  הלשכה  חברי  של בלבד  ישירה  תרומה 
    בטחון,   חדרניות,  דרך,  מורי )   לישראל   תיירים   קבוצות  בהגעת   בלעדית   התלויות   ישירות   משרות  40,000 

   (. ועוד  רועים י א  הפקת ,אודיו  ציוד  ותיירות,   טבע אתרי   עובדי מוניות  נהגי אטרקציות,   מסעדות, מזון, 
 ישראל   רחבי  בכל  המלון בבתי  לינות   7,500,000 
 בפריפריה   בעיקר במסעדות  ארוחות  6,500,000 
 אוטובוסים(  נהגי  של  משרות 2,600 )  באוטובוסים נסיעה ימי  200,000 
 התיירות(  משרד  מוסמכי דרך מורי  משרות 2500 )  הדרכה  מי י 230,000 
 

 : הלשכה  פעילות 
  ומול   ומדיניים   ציבוריים   מוסדות   בפני   חבריה   את  מייצגת  לישראל,   התיירות   תנועת   את   מקדמת   הלשכה

   נוספים.  תיירות  ושירותי  תחבורה מלונאות, תעופה, בענייני  העוסקים גופים 



 

 

 

 

   עבורם.   שיווק  תקציבי  ולהבטחת חבריה  של האינטרסים  על  להגן פועלת  הלשכה
 

 : הלשכה  חברי
  פורצי   העולם.  ברחבי   עמיתיהם   מול   אל   אותן   ומשווקים   לישראל   התיירות   חבילות   את   ויוצרים   מארגנים 

  הלשכה   חברי   בעולם.   ישראל   של   והתדמית   ההסברה  שגרירי   ומתפתחים.   חדשים  לשווקים   המובילים  הדרך 
  וי בכיס   ועוד  כנסים  נוער,   צליינים,   יהודים,  בודדים,   קבוצות,   כגון:   הנכנסת  לתיירות  שונים  שוק   בפלחי  פועלים

   העולם.  רחבי   בכל נרחב גיאוגרפי

 


