
 
 

 

 

 2020ינואר 

 הרשות לפיתוח הגליל  

 

 קול קורא לרשויות מקומיות

  IMTM 2021בתערוכת התיירות   Go Galilהשתתפות במתחם

 

IMTM -  במתכונת שונה 27של ישראל תתקיים השנה בפעם ה תערוכת התיירות הבינלאומית : 

, כנסים וירטואלית בינלאומית, נטוורקינגבפברואר עם תערוכה  9-10ב יריד וירטואלי  .א

 ים.וירטואלי 

בכפוף לרמת התחלואה  שיתקיים , גני התערוכה בתל אביבביוני ב 15-16ב יריד פיזי אשר יתקיים  .ב

 והנחיות משרד הבריאות.  

 

תיירות מכל רחבי הארץ,   ארגוני מכל העולם,  וסוכנים  שנה משתתפים ביריד מגוון רחב של מדינות כבכל

, למעשה  ונותני שירותים שונים בעלי אטרקציות    אנשי תיירות, ,  תיירות ימית   ות,אחברות תעופה, מלונ

 . IMTMבתערוכת יחד בענף ייפגשו  בעלי הענייןכל 

 

מתוך כך, החליטה הנהלת הרשות לפיתוח הגליל, במימון המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל   

להקצות משאבים לפיתוח התיירות הנכנסת ולנצל את משבר הקורונה לקפיצת מדרגה וגידול משמעותי  

 בכמות התיירים המגיעים לגליל.  

 

ליון,  עיה את מתחם הגליל )גולן, גליל פבתערוכה ותוביל עם שות הרשות לפיתוח הגליל תציגגם השנה,  

מטרת המתחם להציג יחד את 'מוצרי' התיירות הקיימים במרחב,  , גליל תחתון, גליל מערבי, עמקים(

לייצר שיתופי פעולה וליצור 'חלון ראווה' למגוון התיירותי בראייה על אזורית עבור תיירות הפנים  

 והתיירות הנכנסת. 

 

 תנאים כללים להשתתפות במיזם: 

 מחייבת השתתפות הן ביריד הוירטואלי והן בפיזי.   IMTM2021ההשתתפות ב  •

. ליריד  נציגים ליריד הוירטואלי )כל נציג נוסף על בסיס מקום פנוי(  2 לשלוחכל רשות רשאית  •

   הפיזי, אין מגבלה.

 באופן כללי ועם ייחודיות לכל ביתן / רשות מקומית.  יעוצב וימותגהפיזי מתחם  ה כל •

 מ"ר )נתון לשינויים(  170ישתרע על פני כ ביריד הפיזי  כלל המתחם  •

סה"כ  המציגים  מותנה במספר. מ"ר, על פי דרישתה 12מ"ר ל   6לכל רשות מקומית, יוקצה בין  •

 מקום פנוי במתחם שהרשות לפיתוח הגליל משריינת. על בסיס ו

 



 
 

 

 

 הרשות לפיתוח הגליל:  תמיכת

מ"ר, תלוי בכמות המשתתפים   12שטח הביתן )עד   -מההשתתפות ביריד   25%סבסוד של כ   •

 ₪ )כולל מע"מ( לפני סבסוד.  1,230במתחם( עלות לפי מ"ר הינו כ 

 ולכל ביתן.  ת שילוט מרכזיעיצוב, הדפס  כולל: מיתוג לכל המתחם;  ת המתחם הפיזי.הפקמימון  •

 , תאורהריהוט )על פי גודל הביתן(פירוק, ,  בינוי, התקנה. כולל: ית המתחםבנימימון של  •

 . יח"צ ושיווק •

,  הרלפ"ג תעמיד לטובת הרשות המקומית ליריד הוירטואלי וליריד הפיזי  – פלטפורמה דיגיטלית •

 בתיאום עם הרשות המקומית

 

 הרשות המקומית השתתפות

 . ₪ )כולל מע"מ( 1,230מתוך עלות לפי מ"ר הינו כ  הבנוי. משטח הביתן  75%כ של תשלום התחייבות ל •

 .היריד  לאורך כל, )הוירטואלי והפיזי( בביתן  מקצועיתעל נציגות   התחייבות •

 תיירותי בביתן הפיזי וביריד הוירטואלי הפקת פעילות / פרסום ושיווק  •

 ליריד הפיזי.  בעברית ובאנגלית על הפעילות התיירותיתפקת חומרי פרסום  ה •

 הפיזי ואחריות לנראות שלו  תחזוקת הביתן  •

 הביתן ) מסכים, תוספת חשמל וכו'...( כל  לפי פעילות ספות לתוספות ת נועלויו •

 

המצורף  על ידי מילוי הטופס המצ"ב לשריין את מקומה  ,  אשר מעוניינת להשתתףל כל רשות מקומית ע

   gila@galil.gov.ilאל  16:00בשעה  1.202121.ולשלוח אותו עד ל 

 

והתנעת  הווירטואלי הכנה ליריד מידע נוסף,  אשר תכלולפגישת עבודה ראשונה עם השותפים, 

 קישור לזימון ישלח לנרשמים.  בזום.  9:30בשעה  1.202124.רביעי  התהליכים, תתקיים ביום

 

 רשות לפיתוח , הראש תחום תיירות ותרבות  –יעקבי גורביץ למידע נוסף ניתן לפנות לגילה 

 gila@galil.gov.ilבנייד  050-8841306

 

יסייעו ויחזקו את  , יקלו במעט על הקשיים בשנה זו וכי כלל הפעולות והמשאבים של כולנוכולנו תקווה 

 והפעולות לטובת כלל האזור, התושבים והתיירנים. מנועי הצמיחה  

 

 בברכה,

 הרשות לפיתוח הגליל 
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 IMTM 2021טופס בקשה להשתתפות ב  

 Go Galileeבמתחם 

 

 שם הרשות המקומית 

 

 _______________________________ ___________________________ 

 

 

 כן / לא  הרשות המקומית ?  עמותת תיירות מטעם  / / אגף ההאם קיימת מחלק

 

 

 העבודה על היריד? לטובת ם הרשות המקומית קשר ממונה מטעאנשי  /איש 

 

 ______________________________  טלפון נייד איש קשר:

 

 _________________________________  טלפון איש קשר:

 

 ________________________________________  דוא"ל:

 

  בהתאם IMTM 2021   במתחם הגליל ביריד התיירותמצהיר בזאת כי ברצוננו להשתתף אני החתום מטה, 

 :  הנ"ל  לתנאים

 

 וחותמת ___________________.  חתימה _________שם ראש הרשות : _______________ 

 

 

 ________________________ חתימה וחותמת ___________________.          שם הגזבר/ית

 

 

 .1.202112.עד לתאריך   gila@galil.gov.ilאת הטופס הנ"ל יש לשלוח לדוא"ל 

 

 

 בברכה,

 הרשות לפיתוח הגליל 

mailto:gila@galil.gov.il

