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 :דבר הממונה
 
הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי. היא תנאי "

יות והאחרות של אדם בכל תחומי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליט
החיים. נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק 

 וכיבוד זכויות האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון"
 
 (.2630, ה"ח 1997-התשנ"זחוק חופש המידע,  )מתוך המבוא לדברי ההסבר להצעת 

 
 .2019, לשנת 1998-הממונה על חוק חופש המידע, התשנ"חמטעם  מוגש בזאת לעיונכם דו"ח

 
מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע  ,1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות שהותקנו מכוחו החוק והתקנות  .מרשויות ציבוריות
יד לרשות הציבור מיוזמתן ולגבי מידע שהן חיבות להעמיד לרשותו של ציבוריות חייבות להעמ

 היחיד על פי בקשתו. 
 

דו"ח הממונה כולל מידע בדבר הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע שהופנו לממונה בשנת 
תפקידיה ועיקרי , החברה הממשלתית לתיירות אודותכולל הדו"ח סקירה מקיפה  ,. כמו כן2019

 פעילותה.
 
 תן להוריד/לצפות בדו"ח זה באתר האינטרנט של החברה.ני
 
 

 בכבוד רב,
 

 
 , עו"דנגה סלומון

 רכש והתקשרויות ראש תחום 
 וממונה על יישום חוק חופש המידע

 החברה הממשלתית לתיירות
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 :מען החברה ודרכי התקשרות
 

 :כתובת משרדי החברה
 91026, ירושלים 3גן טכנולוגי מלחה, בניין המגדל קומה 

 . 4258ת.ד. 
 .02-6363400טלפון: 
 .02-6363401פקס: 

 www.igtc.co.ilאתר האינטרנט של החברה: 
 

 :פרטי הממונה על יישום חוק חופש המידע
 .נגה סלומוןעו"ד 

 .02-6363436טלפון: 

 .026363401פקס: 
 noga@igtc.co.ilדוא"ל:

 
 

 :אודות החברה הממשלתית לתיירות
, הממשלתיות החברות בחוק כהגדרתה, ממשלתית חברה ינהה לתיירות הממשלתית החברה

 בתחום התשתיות פיתוח מדיניות ליישום ממשלתית כלל מבצעת זרוע הינה החברה .1975-ה"תשלה
 תיירות ובמרכזי שונות תיירותיות בערים פרויקטים ומנהלת מובילה החברה. בישראל התיירות

 אתרי, אופניים שבילי, טבע אתרי, טיילות, ותותייר מלונאות מתחמי מפתחת החברה. הארץ ברחבי
 . בישראל תיירות אתרי להנגשת פועלת וכן תיירות כפרי, צליינות

 
כחברה בע"מ הנשלטת על ידי מדינת ישראל. החברה הוכרה  1955בחודש אוקטובר הוקמה החברה 

, 17.10.2012על ידי ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )הקבינט החברתי כלכלי( בישיבתה מיום 

 כזרוע ביצוע של הממשלה על ידי משרד התיירות לתחומי התמחותה.
 

 החברה אינה פועלת למטרת רווח, ועל פי מסמכי ההתאגדות שלה לא ניתן לחלק את רווחיה.
 

שכולם משתתפים בשלבי ייזום הפרויקטים,  עיקריים אגפים ארבעהבאמצעות פועלת החברה 
 תכנונם ביצועם וליוויים:

 
ועד הכנתם למכרז ולניהול  אשוניהפרויקטים מהשלב הרוביצוע כנון תאחראי על  – הנדסה אגף

 .לרשותועד למסירתם  ביצוע הפרויקטים
 
 

אחראי על תזרים המזומנים, הנהלת חשבונות, תקציב הפעולות והקשר למשרד  – אגף כספים

 התיירות, למשרדי הממשלה, לרבות משרד האוצר.
 

אי על  ההיבטים המשפטיים הקשורים עם פעילותה של החברה וכן אחראי אחר – רכשומשפט אגף 

של החברה, לרבות באמצעות ועדת מכרזים, חוזים, רגולציה מול כלל  על כל נושא ההתקשרויות

 . וסוגיות משפטיות, וניהול מאגר היועצים של החברה תהגורמים להם כפופה החברה, התדיינויו
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 :מטרות החברה ויעדיה

  משרדי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות  מובילה לכללשמש זרוע ביצוע תהחברה

 ר משרד התייורת, משרד ירושלים ומורשת, ורשות מקרקעי ישראל.ו, לרבות עבהתיירותיות

  לפעילות הסקטור כלכלי סיוע בפיתוח תשתיות ציבוריות לענף התיירות כבסיס ומנוף

 הפרטי, כנגזרת ממדיניות משרד התיירות.

  תכניות אסטרטגיות לתכנון ופיתוח תשתיות תיירותיות בערי התיירותבניית. 

 הקיימיםאתרי התיירות ושיפור ושיקום  פיתוח אתרי תיירות חדשים. 

 ברחבי הארץ יזום והכנת תוכניות תיירות אזוריות ומקומיות. 

 אום הפיתוח בין גופים ממשלתיים וציבוריים המעורבים בנושאים תיירותיים כגון קרן ית

 יימת לישראל, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ועוד.ק

  פיתוח נגישות באתרי תיירות והתאמתם לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )בשיתוף

 המוסד לביטוח לאומי(.

 .תכנון סטטוטורי של מתחמי תיירות על פי הרשאות שמתקבלות 

 הכנת מתחמי מלונאות לתכנון, פיתוח והכנת שיווקם. 
 .פיתוח שבילי אופניים ומצפורים 
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  :מבנה החברה
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 :בעלי תפקידים בכירים בחברה
 

 דוא"ל מספר טלפון שם ותפקיד
 Idanm@IGTC.CO.IL 02-6363439 מנכ"לעידן מועלם, 

עו"ד ירון סדן, סמנכ"ל 
 התקשרויות ומשאבים

02-6363439 yarons@IGTC.CO.IL 

סמנכ"ל  ר, אינג' אדי שומ
 הנדסה

02-6363428 Edi@IGTC.CO.IL 

סמנכ"ל כספים , איתי אמיר
 בפועל

02-6363416 Itaya@IGTC.CO.IL 

מנהל אגף ירון הירשפלד, 
 תיאום, מעקב ובקרה

02-6363414 yaronh@IGTC.CO.IL 

 
  :סקירת עיקרי פעילות החברה בשנה החולפת

 

פרויקטים,  160-נים, שבוצעו ע"י החברה בכסך כל התקציבים, לרבות חלקם של השותפים השו
 מלש"ח. 495-, וסך ביצוע מצטבר של כ2019מלש"ח בשנת  88-הסתכמו בכ

 
פרוייקטים בשנה החולפת עבור משרד התיירות,  25 -כהחברה הממשלתית לתיירות סיימה לבצע 

 משרד ירושלים ומורשת וכן עבור רשות מקרקעי ישראל.
 

שנה החולפת ניתן למצוא את טיילת שאול המלך בבית שאן, תאורה בין הפרויקטים שהסתיימו ב
בבית שערים, שילוט תיירותי בבית ג'אן, שביל אופניים מיתר, קמפינג יער השלום בירושלים ועוד, 

מלש"ח, והמשיכה לבצע  550 -החברה תכננה פרוייקטים בהיקף של כ  מלש"ח, 50 -בהיקף כולל של כ

 .מלש"ח 400,251פרוייקטים בהיקף של מעל 
 

טיילת מלכים בנתניה, טיילת שאול מלך בית שאן, קמפינג הסתיימו הפרויקטים הבאים:  ,בין היתר
  .ביער השלום בירושלים ועוד

 
 

 :לות המתוכננות לשנה הנוכחיתיסקירת עיקרי הפע
בכל החברה פועלת ה. מלש"ח800 -כ פרוייקטים בהיקף של  133 -כ  השנה החברה מנהלת ומפתחת

  ועוד.ארץ ממג'דל שמס ועד אילת ה
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 [אלש"ח 11,000] :תקציב החברה בשנה החולפת
 

 באלש"ח 2019תקציב  סעיף

 6,249 שכר ונלוות 

 690 שירותים מקצועיים

 100 הוצאות משפטיות

 1,600 דמי שכירות אחזקה וארנונה

 909 אחזקת רכב

 100 צרכי משרד

 700 מחשוב

 100 תקשורת

 212 הוצאות בשל פעילות הדירקטוריון

 55 השתלמויות וארגונים מקצועיים

 200 ביטוח 

 85 כיבודים אירוח ונסיעות

 11,000 סה"כ
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  :פירוט הוצאות החברה
  בין הפרויקטים המהותיים )היקף כספי( ניתן למנות:

מלש"ח,  15-כ המלש"ח, שיפוץ מבנה ההנהלה המנדטורי בנמל חיפ 27-כעכו טיילת דרומית 
 50-שבילי אופניים כ מלש"ח, 46-בית ש"ץ ירושלים כ מלש"ח, 50-כמלונות הרכס ירושלים 

וכן ביצוע תוכנית רב שנתית ביפו  לש"ח,מ 36 -כ  (כולל מופע מים)אילת  , הפארק המרכזימלש"ח
 .ש"חלמ 35-בהיקף של כ( רוסלאן והבאזר המזרחי ברחבות: רזיאל,)
 

 :הנוכחיתתקציב החברה לשנה 
 .₪מיליון  13.5 -כ
 

 :בשנה החולפת מהפרס שהחברהרשימת חוברות ועלוני מידע לציבור 
   .לא חולקו בשנה החולפת חוברות ועלוני מידע לציבור

 
 :הנחיות מינהליות כתובות

חוק על פי החלה עליה, בין היתר,  תהחברה הממשלתית לתיירות פועלת על פי החקיקה הרלוונטי
ותקנותיו, חוק החברות הממשלתיות, חוזרי רשות החברות הממשלתיות ונהלי  חובת המכרזים

 הקוד האתי של החברה מפורסם באתר החברה. החברה. אוגדן נהלי החברה נמצא במשרדיה.
 

 :תיאור ומטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה
 ברשות החברה מאגר מידע רשום אחד, כדלקמן:

 

 אגר הרשוםמספר המ ומטרת המאגר שם המאגר

 337478 רשימת מקבלי המשכורות בחברה

 
 הנקרנות ומלגות שבמימואין לחברה 

 

 תמיכות למוסדות ציבורהחברה אינה מעבירה 
 

 :על יישום חוק חופש המידע הממונהדיווח של 
להלן דיווח של ממונה על יישום חוק החופש , 1999-לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 7בהתאם לתקנה 

 ה.המידע בחבר
 

על פי חוק חופש המידע. כל שתי הבקשות כאמור נענו בקשות שתי התקבלו במהלך תקופת הדו"ח, 
 בחיוב ובמועד הקצוב לכך בחוק.
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