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 י"ב בכסלו תש"פ

 2019בדצמבר  10

1100-0005-2019-658166 

 לכבוד

  בתי המלון כ"לימני הרשתות ומנכל"

 באמצעות התאחדויות בתי המלון

 שלום וברכה,

 סקר אמצעי אכסון תיירותי –בקשה לשיתוף פעולה הנדון: 

 

של כל מתקני הלינה בארץ, לצרכים פנימיים של אגפיו  משרד התיירות מבקש לבצע סקר כללי

 להיערך להיקף התיירות הצפוי לפקוד את ישראל בשנים הקרובות. כדיהשונים ובעיקר 

מלון ובנוסף מידע על מתקני אכסון הבתי מסטטוטורי ואינפורמטיבי איסוף מידע הסקר יכלול 

וקרוואנים(. באמצעות המידע  )אכסניות נוער, הוסטלים, צימרים אחריםתיירותי מסוגים 

המיטות לתיירות באזורים השונים בארץ והוא יכיל גם  מצאיייבנה מאגר מידע של  ,שייאסף

    מידע לגבי סוג האכסון, מתקניו ופרטים נוספים ממגוון מקורות מידע.

תעשיית התיירות  למען ,סףמיותר להסביר את נחיצות המאגר ואת חשיבות המידע שייא

 המותאמות לביקושים הצפויים. , בתשתיותיערכות לקראת השנים הבאותבסיס להוכ

אשר צפויה להתחיל  פורסם מכרז פומבי בו זכתה חברת "גיאודע",  לשם ביצוע הסקר, 

 .2020בעבודתה בינואר 

( של 2021עבודת החברה כוללת שלב ראשוני של איסוף פרטים, ושלבים נוספים )החל משנת 

 עדכונם.

בוצע פיילוט ע"י החברה בטבריה. מסקנות הפיילוט הוטמעו בשאלון  2019במהלך שנת 

ובשיטת ביצוע הסקר. הנ"ל הוצג בפני מנכ"לי ההתאחדויות האזוריים, מנכ"לית ההתאחדות 

בישיבה שהתקיימה בנושא במשרד התיירות. גם הערות  ,הארצית וכלכלנית ההתאחדות

 בסקר. המשתתפים בישיבה הוטמעו ואנו מבקשים להתחיל

פריטי מידע על המלון מותנים  25-30 -מתוך כלל פרטי המידע שאנו מבקשים לאסוף, כ

בשיתוף פעולה מצדכם, אשר על כן, במסגרת הסקר החברה צפויה לפנות לכל מנכ"ל מלון, 

 שאלות לגבי המלון.  25-30עם שאלון הכולל 

 רכים פנימיים ולא יופצו.הממצאים לצ שיתוף הפעולה עמכם וסיועכם חיוניים להצלחת הסקר.

                                                                          נודה מאוד על שיתוף הפעולה שלכם עם נציגי החברה, אשר ייפנו אליכם בחודשים הקרובים.

 בכבוד רב,                                                       

  
 מינה גנם                                                                                   

 מנהלת אגף בכיר תכנון, מדיניות ואסטרטגיה                                                            

 

 העתקים: מר אמיר הלוי, מנכ"ל משרד התיירות

 מחקר וניהול ידע, אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה -רגז, מנהל אגף א מר ירון א             

 גב' יעל דניאלי, מנכל"ית התאחדות בתי המלון בישראל             

 ות"לי ההתאחדות האזורימנכ             
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