
 

 

 

 

הרשות לפיתוח הגליל ומשרד התיירות מזמינים המשרד לפיתוח הנגב והגליל, 

 ." לחדרי האירוח הכפרי בישראל איכות"תו  -   IBBאתכם להצטרף לפרויקט 

IBB -Israel Bed &Breakfast, תו איכות, המדרג את חדרי האירוח הכפריים בישראל על פי 
שיווק החדרים לתיירות פנים ולתיירות ב על מנת לסייע קריטריונים בינלאומיים אשר הותאמו לישראל 

לתת לאורחים את מירב  ,ליצור שפה אחידה בין בעלי הצימרים והלקוחות ת הפרויקטנכנסת. מטר
 המידע, לשמור על "אמת   בפרסום" וכן לעלות את רמת השרות ואיכות המוצר.

 .A,B,C :תו האיכות מציג בפני האורח את רמת החדר והסטנדרטים על פי שלוש רמות

ידי על כל מפעיל יחידות אירוח עובר סדנת איכות ובקורת פיזית בחדרי האירוח וסביבתם הקרובה 
קריטריונים איכותיים וכמותיים ביניהם: אמת  041מוכר של משרד התיירות. בביקורת נבדקים  יועץ

דע לגבי האזור, בטיחות, גודל מינימאלי של היחידה, מיזוג / חימום, ניקיון ותחזוקה, מי בפרסום,
 במקום או בסביבתו . שירותי הסעדה

 כל הציונים מביקורת זו משוקללים לציון סופי על פיו נקבע הדרוג.

מ"ר. היחידה מציעה פרטיות מוחלטת ונוף,  53דרישות מינימאליות: גודל החדר לפחות  - Aרמה 
ת ישיבה, ארונית לילה, , מערכת סלון / פינ 80X80מרווח, שירותי כביסה, מקלחת בגודל  ג'קוזי

 סטריאו או מערכת קולנוע. -מערכת קול
מ"ר. כניסה נפרדת לחדר / הפרדה על ידי  51-53דרישות מינימאליות: גודל החדר בין  -Bרמה 

סטריאו  -, ארונית לילה, מערכת קול 80X80מחיצה,  גינה / נוף, ג'קוזי, ספת ישיבה, מקלחת בגודל 
 או מערכת  קולנוע.

 מ"ר. גינה / נוף / מרפסת, כולל לפחות כסאות 01-51דרישות מינימאליות: גודל החדר בין  - Cרמה 
 , ארונית לילה או מדף, רדיו. 80X80לישיבה, מקלחת בגודל 

בסוף התהליך בעל הצימר מקבל שלט המעיד על היותו חלק מהפרויקט ותעודה עם התו ורמת 
 דה עומדת בסטנדרטים של תחזוקה, ניקיון ואיכות.שלושת הדירוגים מעידים על כך שהיחיהדרוג. 

 
 הצטרפות לפרויקט מחייבת את התנאים הבאים:

 חברות בעמותת תיירות.• 
 .(רישיון עסק –יחידות  4 -היתרי בניה, מ –יחידות כולל  5עד ) היתרים / רישוי עסק• 
 השתתפות בסדנת הכנה בת יום אחד.• 
 ביצוע ביקורת באתר.• 
 . A,B,Cחדרים לפי רמות קבלת דרוג ה• 
 

 והינם כדלקמן:לחברי עמותת תיירות דמי ההשתתפות בפרויקט מסובסדים 
 לתיירנים שאינם חברי עמותת תיירות(₪  ₪011. ) 011הסדנה 
 לתיירנים שאינם חברי עמותת תיירות(₪  ₪011. ) 411הדרוג: 

 

  2.1.01..0סדנה למצטרפים חדשים תתקיים ביום ב' 
 ברשות לפיתוח הגליל  .03:7-..:01בין השעות 

 .)בפארק תעשיה בר לב(

 ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש!
 
 

 פרטים נוספים:הרשמה ול
 .שירה רוכברג 

 הרשות לפיתוח הגליל. – רכזת תיירות
shira@galil.gov.il 
www.gogalil.org 


