
 
 

 

18.10.2020 

 ל׳ בתשרי תשפ״א 

 בגליל*  לרשויות מקומיות קול קורא 

 WTMביריד התיירות הבינלאומי הוירטואלי  ו  GoGalileeאינטרנט הבפורטל השתתפות 

 רקע

מיתוג התיירות הנכנסת  מזמינה בזאת את הרשויות בגליל להצטרף לתהליך של   ,הרשות לפיתוח הגליל

חזק את התיירות והתרבות כחלק ממדיניות, אסטרטגיה  ממשיכה ל  במיוחד בימים קשים אלו, בגליל. 

: גולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון,  *ותכנית פעולה לקידום מנועי צמיחה כלכליים במרחב הגליל

 .בכלל ובתיירות הפנים ובתיירות הנכנסת עמקים,

במיוחד בימים מאתגרים של ימי קורונה ופגיעה קשה בכלל ענף התיירות והתרבות ובאנשי המקצוע  

הרשות ממשיכה לסייע ולחזק את הרשויות המקומיות בתהליכים ופעילויות והכלכלה המקומית,  

 . רלוונטיות לחיזוק התיירות והתרבות ב"יום שאחרי"

 Goחלק מפעולות אלו היא בניית מערך תיירות נכנסת בראייה על אזורית מייצגת את כלל המרחב כ  

Galilee  אזוריות ועל אזוריות.  מקומיות, עם התייחסות לרשויות מקומיות, מוצרי וחבילות תיירותיות 

יקבלו תמונה מלאה   , גם בימים לא פשוטים אלו,קיימת חשיבות רבה לכך שסוכני התיירות בארץ ובעולם

על מרחב האפשרויות של הגליל כיחידה גאוגרפית אחת. המגוון התרבותי, הקולינרי והנופי של הגליל הופך  

אותו למתאים לתיירות לכל קהלי היעד בתיירות הנכנסת והגליל כולו יכול להפוך לחבל ארץ אליו מגיעים  

 ישראל.  לשהות ארוכה ייעודית או בשילוב בנוסף באתרים נוספים ב

 GoGalilee פורטל אינטרנט ייעודי לתיירות נכנסתבימים אלו לצורך כך מקימה הרשות לפיתוח הגליל 

 אשר יהיה חלק ממערך גדול יותר אסטרטגי, שיווקי ותשתיתי לקידום התיירות הנכנסת במרחב. 

  11-9אשר יתקיים ב   WTMהקרוב תיירות הבינלאומי הוירטואלי יריד הבלראשונה  יוצג הנ"ל הפורטל 

יקודם וישווק אל מול מערכי תיירות בינלאומיים, סוכנים, נציגויות    ותכניו הפורטל  .2020בנובמבר 

 תיירות שונות ועוד וישמש כפלטפורמה לקידום פעילות תיירות נכנסת אל מרחב הגליל. 

ותרבות  תיירות    גופיאשר במרחבן פועלים עסקים ו רשויות מקומיות הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת 

)בשפה האנגלית חובה. שפות   אנגלית בשפה הלשלוח חומרים   רלוונטים ומותאמים לתיירות נכנסת,

 .נוספות יכולות להישלח גם כן(

 

 

 



 
 

 

,  תיירות נכנסת ימכוונרבותי תתיירותי ועל החומרים והמידע שישלחו להיות רלוונטים לפעילות ועניין 

 : גולן, עמקים, גליל עליון, גליל תחתון, גליל מערביעניין במרחב הגליל: אתרים, פעילויות ומוקדי 

מסלולי  אתרי מורשת / גלריות / אתרי תיירות חקלאית / /  / מוקד עניין  אתר תיירות / אטרקציה •

 מרכזי תרבות ומוסיקה וכו'... טיול / 

 )סדנאות, סיורים, קולינריה, הדרכות, אומנות וכו'...(בשפה האנגלית פעילות חוויתית  אשר מפעיליםתיירנים  •

או מציגים פעילות תיירותית / תרבותית רלוונטית  מפעילים אנשי תרבות ואומנות על שלל סוגיה אשר  •

 לתיירת נכנסת 

 ספא /   / חדרי אירוח / אכסניות לינת שטח // צימרים / מתחמי קמפינג  מלונות •

 ושפות נוספות יתרון.(   )דוברי ומדריכים בשפה האנגלית מורשי משרד התיירות מורי דרך  •

 ..(מוקדי קולינריה )מסעדות, אירוח ביתי, סדנאות שף, בתי קפה וכו'. •

 משפחתי, תחרותי ואתגרי  עממי, – אתרי ספורט •

 נאי סף למשלוח מידע וחומרים ת

 . גם לתיירים מחו"ל הם מכווניםהנ"ל מוקדי הפעילות   /אתרים  •

 ., כל שפה נוספת יתרוןרשת חברתית בשפה האנגלית /  בעלי אתר אינטרנט / דף נחיתה בשפה האנגלית •

 , כל שפה נוספת יתרון קבלת הפנים בשפה האנגליתו/או מתן שירות טלפוני יכולת ל •

 נגישות תחבורתית ואפשרות חניה לכלי רכב פרטיים ו/או אוטובוסים, תחבורה ציבורית  •

 . / בקרבת מקום מתקן שירותים / נוחיות במקום •

 וכו'... ooking, TripAdvisorBאתרים / חדרי אירוח המופיעים באפליקציות בינלאומיות כגון  :אופציונלי

 יש לשלוח את המידע המלא, קישורים וכו'... 

 הוראות הגשה

 https://forms.gle/UfaENGHiRf1uk2kc7את ההגשה יש לבצע באמצעות טופס בקישור הבא:  •

 . אישור ועריכהסינון, באופן ישיר אל הרשות לפיתוח הגליל ויעברו  יועברוהחומרים  •

 להיות באיכות גבוהה, ייצוגית ובויזואליות גבוהה.   ,הן המלל והן החומרים הגרפים / צילומים  ,על החומרים •

הרשות לפיתוח הגליל לא מתחייבת לפרסם כל מסמך אשר יוגש, אלא בהתאם לצרכים של פרסום   •

 . האתר בפועל

ט וישמשו לצורך פעולות שיווק, יח"צ, פרסום  נהמתורגמים יופיעו בפורטל האינטר החומרים  •

  והפצה לקידום תיירות נכנסת על ידי הרשות לפיתוח הגליל ובשותפות עם גורמי תיירות נוספים

 אשר פועלים יחד עם הרשות לפיתוח הגליל והרשות המקומית. 

 

https://forms.gle/UfaENGHiRf1uk2kc7


 
 

 

 

 החומרים והמידעהנחיות להגשת 

קישור המצ"ב באמצעות הבאופן דיגיטלי  10.202028.את כל החומרים יש לשלוח עד לתאריך   .1

https://forms.gle/UfaENGHiRf1uk2kc7 

כחלק מהקבצים לצירוף בקישור   בלבד  wordהמידע והחומרים המתורגמים יוגשו על גבי מסמך   .2

 "ל הנ

 עבור הרשות לפיתוח הגליל.ימוש ואישור ש לצלם  !מלארק עם קרדיט  יתקבלו תמונות .3

 אין לשלוח צילומי מסך של חומרים  .4

 . wordה  כיקישורים יש לשלוח רק כתוספת! לחומרים כתובים במסמ .5

 

גילה   ,לראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגלילפנות ניתן ל הצעות ומידע נוסף  ,שאלות הבהרה

 . gila@galil.gov.il  "לבדוא  יעקבי גורביץ

 

 בברכה,

 הרשות לפיתוח הגליל  
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