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IBB -  לחדרי האירוח הכפרי בישראל איכות תו  

IBB -Israel Bed &Breakfast, המדרג את חדרי האירוח הכפריים בישראל על פי , תו איכות

 .נכנסת פנים ולתיירות לטובת שיווק החדרים לתיירותקריטריונים בינלאומיים אשר הותאמו לישראל 

מובילים את תהליך הדרוג מתוך מטרה  יירותת התופורום עמותו משרד התיירות, הגליל הרשות לפיתוח

אמת "לשמור על , לתת לאורחים את מירב המידע. ליצור שפה אחידה בין בעלי הצימרים והלקוחות

 .  וכן  לעלות את רמת השרות ואיכות המוצר" בפרסום

  : תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על פי שלוש רמות

 

 

 

הל ידי יועץ  ת פיזית בחדרי האירוח וסביבתם הקרובהקורסדנת איכות ובעובר ל יחידות אירוח כל מפעי

, אמת בפרסום:  ביניהם איכותיים וכמותייםקריטריונים  140בביקורת נבדקים  . מוכר של משרד התיירות

שירותי הסעדה  ,מידע לגבי האזור, ניקיון ותחזוקה, חימום/ מיזוג , של היחידה יגודל מינימאל, בטיחות

 .במקום או בסביבתו 

 .משוקללים לציון סופי על פיו נקבעת רמת הדרוגמביקורת זו כל הציונים 

קוזי 'ג, היחידה מציעה פרטיות מוחלטת ונוף. ר"מ 35גודל החדר לפחות : תדרישות מינימאליו -Aרמה 

 -מערכת קול, ונית לילהאר, פינת ישיבה/ מערכת סלון , 00X00מקלחת בגודל , שירותי כביסה, מרווח

 .סטריאו או מערכת קולנוע

, הפרדה על ידי מחיצה/ כניסה נפרדת לחדר . ר"מ 30-35גודל החדר בין : דרישות מינימאליות  -Bרמה 

סטריאו או מערכת  -מערכת קול, ארונית לילה ,00X00מקלחת בגודל , ספת ישיבה, קוזי'ג,  נוף/ גינה 

 .קולנוע

כולל לפחות כסאות , מרפסת/ נוף / גינה . ר"מ 20-30גודל החדר בין :  תדרישות מינימאליו -Cרמה 

 .רדיו, ארונית לילה או מדף, 00X00מקלחת בגודל , לישיבה

ופניות דירוג  המציגה אתברשת  גלישהמתחברים למערכת ממוחשבת המאפשרת  התיירנים, בסוף התהליך

הדירוג ותעודה המעידה על  בפרויקטהמצביע על השתתפות הצימר מחוץ לחדר הצימר נתלה שלט . הצימר

המחובר , לסוכן התיירות נגישות ישירה לתיירן הןלתייר פרטי והן המערכת מאפשרת  .דירוג הצימר

 .ת מחשב למערכת הזמנות און לייןבאמצעו
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 :הצטרפות לפרויקט מחייבת את התנאים הבאים

 .חברות בעמותת תיירות •

 (.עסק ןרישיו –יחידות  4 -מ, היתרי בניה – יחידות כולל 3עד )עסק רישוי / היתרים  •

 .השתתפות בסדנת הכנה בת יום אחד •

 .ביצוע ביקורת באתר •

 . A,B,Cדרוג החדרים לפי רמות קבלת  •

 .השרת ואתר האינטרנט לעדכון ההפעלתו ממוחשבת לניהול חדרים התקנת תוכנה •

 

 : דמי ההשתתפות בפרויקט מסובסדים והינם כדלקמן

  .₪ 100הסדנה 

 .₪ 400: רוגהד

 

 
 :לפרטים נוספים

 .הרשות לפיתוח הגליל -IBBרכזת פרוייקט  –שירה רוכברג 
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