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תודות

בעבור קובעי מדיניות ובעלי עניין כתבה על בסיס עבודת מחקר שנויד דנקר וידי די-נייר מדיניות זה נכתב על

גם  התוד דרכה וההכוונה.ההסטיב זכר ממרכז מילקן לחדשנות על לגלן יאגו ו 'חדת לפרופומי התוד .בירושלים

 .בעיבודםנתונים והבאיסוף החשובה  ותעל עזר ב,לעומר יני פרטבו, במכון ירושלים למחקרי מדיניות שותפינול

לנדסקרונר על העריכה והקפדה על הפרטים. תודה לעורך -פיטרס ואורלי מובשוביץ-תודה לליאורה שוהם

 הלשוני אייל טלמון.

אודות מרכז מילקן לחדשנות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

עוסק בפיתוח פתרונות מבוססי שוק לאתגרים הגדולים  מרכז מילקן לחדשנות במכון ירושלים למחקרי מדיניות

להאיץ את הצמיחה מטרתנו אפ לאומה גלובלית. -סטארטאומת המעבר שלה מבתהליך  ,ביותר של ישראל

אנושי ולבסס את מעמדה של ישראל כחלוצה בהתמודדות עם אתגרים גלובליים בתחומי  הכלכלית, לבנות הון

 אפשר ליישם גם במקומות אחרים.פתרונות שבעזרת אנרגיה, הבריאות והחינוך, המזון, ההמים, 
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 מבוא

מערב. אין זה ב והעשירה ביותרהקדומה תית והדתית ההיסטורית, התרבו בעלת המורשתעיר ירושלים היא 

מיליארד  1.3תיירים המבקרים בעיר מכניסים ה. המפתיע שהתיירות היא אחד המנועים המרכזיים בכלכלת

קבוצה של פקידי  1אלף מקומות עבודה בירושלים. 20-עסקים, ויוצרים כ 2,000-מתר יו, תומכים ביםשקל

ביקשו בה, קיימות ענף התיירות בממשלה ומנהיגים מקומיים בירושלים העוסקים בפיתוח הכלכלי של העיר ו

ום קידשם לעל ירושלים מס תיירות מהן הדרכים המומלצות להחיל ממכון ירושלים למחקרי מדיניות לבחון 

 .ופיתוחה התיירות

אף שיש מגוון רחב של אסטרטגיות הנהוגות בעולם לשם הגדלת ההכנסות מתיירות, בהן מס על מכוניות 

מיכה יימא לתק-אין בירושלים מקור הכנסה ברשכורות, על ארוחה במסעדות, ואף מס על לינה במלונות, 

לינה המבוסס על פוסה מס תת זה מתמקד ב, נייר מדיניוהגיות האלט. מבין האסטרקידום התיירותבבפיתוח ו

(. ההכנסות tax, bed tax  occupancy–נקרא לעתים קרובות מס לינה מס זה של תיירים מחו"ל במלון )

הפעילות את למנף ו העירייההכנסות את  להגדילכיעד תיירותי,  ירושליםלחזק את לשמש כדי יכולות  מהמס

 ירות.יהעסקית בירושלים באמצעות פיתוח ענף הת

 

 . הנייר כולל בחינה שלתיירותמס החלה של שיטות עבודה מומלצות לתכנון ולהוא סיכום של נייר מדיניות זה 

 . בנוסף, הנייר מביא את אותם בירושליםוליישם לתרגם אפשר ושל הדרכים שבהן  מרחבי העולם םמקרי

 בירושלים.כזה מס פיננסית של ההשפעה ה תהערכ

 

 צמיחהאת הלמנף כדי התיירות לחזק את תשתית  הצורך

          ם ענף התיירות הגלובלית. לפי נתוני ארגון התיירות העולמי של האו"חלה עלייה עצומה ב 2010משנת 

(UN World Tourism Organization מספר כניסות ,)2018בין ינואר לאפריל  6%-גדל בעולם תיירים בה 

-יותר מלוהגיעו  2017-ב 5%-גדלו בבעולם ענף התיירות מהכנסות ה .2017-תקופה המקבילה בבהשוואה ל

 2נפט ומכוניות.השווה לייצוא טריליון דולר, היקף  1.3

 

היה מספר התיירים  2018עד אוקטובר בשנים האחרונות. ניכר באופן  הנכנסת לישראל צמחהיירות גם הת

ייה המצטברת מאז שנת . שיעור העל2017-תקופה המקבילה בממספרם ב 15%-ל בודגשנכנסו לישראל 

 4יעלה על  2018עד סוף ראל שיבשמספר המבקרים  צופהבישראל משרד התיירות  .35%-יותר מהוא  2010

 תיירים ממשיכים לבקרה, ליעדים אחריםהשוואה בישראל במזון המחירים הגבוהים של לינה ולמרות   3.מיליון

מלאה, ותנועת הנוסעים  ים על תפוסהמלונות ישראלים מדווח 4.בישראל במספרים הולכים וגדלים

 2018.5דרך נתב"ג הגיעה לשיא של כל הזמנים בשנת  תהבינלאומי

                                                      
 .[0192-]יוצא לאור ב 2019מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שנתון סטטיסטי ירושלים    1
2  UNWTO, June 2018” World Tourism Barometer,“. 
נובמבר  5ויסברג, שיא היסטורי: כמעט חצי מיליון תיירים הגיעו לישראל באוקטובר, דה מרקר, -גבריאלה דוידוביץ'  3

2018. 
 s 2017 Travel ’World Economic Forum-מדינות במדד תחרות מחירים של ב 136מתוך  133ישראל מדורגת במקום   4

and Tourism Competitiveness Index 
 .2018בינואר  1אבל לא בטוח שיהיה להם איפה לישון, דה מרקר,  –באים רינה רוזנברג קנדל, התיירים   5
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 שלוש תחזיותולילה( ל: תיירים נכנסים לישראל )לפחות 1 איור
 

 
 מרכז מילקן לחדשנות מקור: למ"ס; תחזיות:

 
הוא חלק מרכזי ר בירושלים ווביקהתיירות בירושלים, ענף ור בעהיא סוגיה מרכזית בינלאומי הת התייר יחווי

 29%בישראל. שביקרו  מחו"לירים ימסך הת 77%-ביקרו בירושלים כ 2017בשנת . בכלל בישראל ותהתיירמ

באזור ים  6%ה, יבטבר 12%בתל אביב,  24%ירושלים, לעומת ב לנובישראל שביקרו  מחו"לתיירים המ

בירושלים. אם ירושלים לא יו ה נותרים במלותייהמסך כל לינות  33%בחיפה.  3%-ו  באילת 5%המלח, 

 6פגע.י, כל ענף התיירות בישראל ימושך ללינת תייריםכיעד ישמר ת

 
 2017, בישראל במלונות בערים נבחרות מחו"ל: לינות ישראלים ותיירים 2 איור

 
 למחקרי מדיניות מקור: מכון ירושלים

 
לילות בירושלים. תיירים ישראלים  3.3לנים בממוצע  למחו"לא כל התיירים בירושלים דומים זה לזה. תיירים 

 יםכשני שלישהן  מחו"למתיירים הכנסות . הכמו בתל אביב ובחיפה –ות ללי 1.7בממוצע בה ירושלים לנים ב

                                                      
 ., מכון ירושלים למחקרי מדיניות. על נתונייך ירושלים2018 קורח מ', וחושן מ'.   6
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נקבע  2017שנת ב 7(.יםמיליון שקל 955-מסך הכנסות של כ יםמיליון שקל 654כנסות המלונות בירושלים )המ

. בממוצע, מחו"למיליון לילות של תיירים  3.5-כמהם מיליון לילות במלון בירושלים,  4.5-יותר משיא של מספר 

 8כמחצית מכלל ההוצאות.היא לינה ו ,דולר במהלך שהייתו בירושלים 730מוציא מחו"ל תייר 

 

 9במהלך שהייתו בירושלים מחו"ל: ממוצע סך ההוצאות של תייר 3 איור

 רכז מילקן לחדשנותנתונים: מכון ירושלים; עיבוד: מ

 

תיירים ה העדפותלדומות התיירים בארץ העדפות ראה שמהישראלית תיירות תעשיית הבשנצבר הניסיון 

י מראים כי הביקוש ליעדים תיירותיים פידי האיחוד האירו-על( 2018)באירופה. מחקרים שנערכו לאחרונה 

מציעה רושלים י, ועדים אלימס תיירות. בדומה לל גבייה ש-גבייה או איייחודיים, כמו פריז ורומא, אינו מושפע מ

אלפים שנה. למעשה, למרות  תשלושכבר יותר משהם מקור לכמיהה  נכסים היסטוריים ותרבותיים ייחודיים

 ור ביעדים אלוקיאיים הבלאריים, הביקוש לבובברלין בשהוטלו על תיירים באמסטרדם,  המסים החדשים

גמישות הביקוש  10למחיר.מאוד ון אתרי נופש בחופים, גמיש כג ביקוריםמת זאת, הביקוש לוממשך לעלות. לע

 .מחו"למסים חדשים על תיירים אגרות ושל בוחנים את ההשפעה היא שיקול חשוב כאשר 

 

יותר ויותר חוששים מומחים בתחום התיירות בישראל  בישראל,הן בעולם והן עם תחזיות תיירותיות חיוביות 

ים בפרט, התשתית ללעמוד בביקוש הגובר. בירוש והתיירותיות בישראל לא יצליחירות והתשתיות ישענף הת

 נועאפשרויות תחבורה נוחות, עלולים למהיעדר הירודה, המחסור בחדרי מלון במחירים סבירים ו יתהתיירות

                                                      
, 2018בספטמבר  13-, נצפה ב1820יוני -פדיון ותעסוקה במלונות תיירות: ינוארהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   7

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201828271. 
  .מכון ירושלים למחקרי מדיניות על נתונייך ירושלים,. 2018 קורח מ', וחושן מ'.   8
 .הייתה עקב ירידה במחירים בשל גל פיגועי דקירה באזור ירושלים 0162-הירידה בהוצאות ב   9

10  October 2017, European Commission; ” e Competitiveness of European TourismThe Impact of Taxes on th”
Gurel Cetin, et al, “Willingness to Pay for Tourist Tax in Destinations; Empirical Evidence from Istanbul,” 

Economies, June 2017 
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נכנסת לישראל, התיירות היוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני  11ציאל שלו.נאת הפוט משמענף התיירות למ

 כך שביעות -התיירים לישראל עולה מספר ששם בלונדון, "כ WTMהתיירות הבינלאומי  לאחרונה ביריד אמר

פתאל ואחרים חוששים שישראל לא משקיעה מספיק כדי ליצור  12."תהרצון שלהם מחוויית הביקור בארץ יורד

פקת היא אף ושללא השקעה מס ,צמיחתה של תעשיית התיירות הישראלית תקפאש ת,מספקית ביקור יחוו

 .הידרדרתתחיל ל

 

את  הןאת התיירים והן דרישות חדשות מתשתיות ציבוריות המשרתות  ציבמ , הגידול בתיירותעל כך נוסף

של ירושלים מונעות  יהמוניציפאל. מגבלות חמורות על התקציב ביטחוןכגון תברואה, בריאות ו ,התושבים

מצפים  מחו"לתיירים שן שירותי תיירות מודרניים קיע מספיק בפיתוח התשתיות הדרושות ובמתשמהעיר לה

 .להם

 

 ערךהגידול ת אאיך למנף  –תיירות היא עסק 
 

קצב של העירייה צפוי לגדול בגירעון התפעולי של רעון מובנה. היעיריית ירושלים סובלת מגשכמה עשורים  זה

הטבעי של קצב הגידול בלעמוד  יםיכול ינםמקורות ההכנסה הקיימים, בעיקר ארנונה, א 13בשנה.אחוזים  8-10

 .יתיירותבשיווק לתגבר את ההשקעות בתשתיות התיירות וון חדשים ו. על ירושלים למצוא מקורות מימהעיר

 

שם תקציב העירייה המוגבל, השימוש בהכנסות ממסים לעל שענות על מענקים ממשלתיים ויבהשוואה לה

יום, כ. ת הקיימות שלווגנת לקידום ענף התיירות ולהבטחירות הוא דרך מאוזנת והיפעילויות לקידום התמימון 

. מוצר תיירותי אחרכל על לינה במלון או  לעלא מס  כלמשלמים אינם מוסף ו ךפטורים ממס ערמחו"ל ם יתייר

בענף  קיימא-לקדם פרקטיקות בנותוהמקומיים המצומצמים המשאבים הוא אמצעי לתגבר את מס תיירות 

וסף מרך ירת עלקידום תיירות וליצ קיימא-ר מימון ברור מקונות ליצמהזדהיא גם ת מס תיירולת טההתיירות. 

 14.עצמו נף התיירותער להשקיע בששאפ

 

ענף ברווחיות ה, מסים משפיעים ישירות על שיתרא: חשובות שפיע על מגזר התיירות בשתי דרכיםמיסוי מה

האזור שבו נמצא המבנה,  פי-ה נקבעים עלארנונהתיירות. בישראל מסי שירותי ההתיירות ועל המחירים של 

בישראל מכיוון שמלונות בתי מלון . מסי ארנונה מכבידים על להכנסות ממנואו המבנה ללא קשר לערך 

המרכזית  הלשכה ידרונות. לפי נתונומסזורי מפגש לובי, אכגון רבים שאינם מניבים, מחזיקים שטחים 

)לפני  19.5%-והרוויחו כ יהם,מהכנסות 4%-כשל בגובה שילמו בתי המלון מסים  2017-ב ,יסטיקהטלסט

 15ות פחת ומימון(.צאהו

                                                      
וזה מה שהם מגלים,  –ולים להיות': התיירים נוהרים לישראל , 'זה אחד הדברים הכי נוראים שיכויסברג ג'-דוידוביץ'  11

 .2018ביולי  12דה מרקר, 

  .2018בנובמבר  6, גלובס הרצון שלהם יורדת,-אך שביעות –חיימוביץ' מ', מספר התיירים בישראל עולה -רז 12 
 .תחזית מרכז מילקן לחדשנות, מבוססת על נתוני הלמ"ס ועיריית ירושלים  13
14  s the right thing to ’but it –Expecting tourists to pay more than locals can be controversial “verett,, Sally E

do,” Quartz, 5 July 2017; see an explanation of sustainable tourism taxes here: 
http://www.tourism4development2017.org/. 

 .הכנסות, הוצאות, ורווח המלונות. 7201הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  15

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/28_18_162t1.pdf. 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2018n/28_18_162t1.pdf
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ואפשר להשתמש בהם לשם , ות בכל העולםלממשלהכנסה חשוב מסים על ענף התיירות הם מקור  שנית,

 16מימון הפיתוח והקידום של תשתיות תיירות.

 
 על ענף התיירותהמשפיעים : מסים 1טבלה 

 

 מס תיאור

 מס הכנסה ומס חברות רים למגזר התיירותמעט מאוד פטו

 נדל"ן עיריות גובות מסי נדל"ן לפי השטח או לפי ההכנסה מהשכרה

 מע"מ במדינות רבות מגזר התיירות נהנה משיעורי מע"מ מופחתים

 מס לינה שהיות קצרות של לילה אחדמוטל על המס 

 היטלי טיסה/ מס יציאה למחיר כרטיסי טיסההנוספים היטלים 

 מס על השכרת רכב השכרת רכבהמוטל על מס מיוחד 

 מסי יוקרה אחרים מוטלים על אתרי נופש, מקומות בילוי וכד'

 מקור: מרכז מילקן לחדשנות
 

מוטלים על שהייה לטווח קצר המוטלים על מגזר התיירות, אנו נתמקד במסי התפוסה. מסים אלו מסים בין ה

( מכונה לעתים Occupancy Taxלמשל(. מס על לינה ) Airbnbיות )באירוח מקומי בבית מלון או בדירות פרט

להטיל  אפשר(". City Tax(" או "מס עירוני )Hotel Tax(", "מס מלון )Tourism Taxקרובות "מס תיירות )

י פ-עלבדרך כלל משתנים חדר ללילה )"מס חדר"(. שיעורי המס  לעעל אדם ללילה )"מס מיטה"( או  ומסים אל

 מסים אלו מוטלים באישור השלטון המקומי, האזורי או. (כוכבים של מלוןהדירוג פי -למשל, על)ח רמת האירו

קביעת שיעור המס,  ו:ליישום המס והשימוש ברווחיבנוגע לרשויות יש בדרך כלל שיקול דעת רחב , ולאומיה

 קביעת כללים לגבייתו וניהול ההכנסות ממנו. 

 

רית, משתמשות בהכנסות ממסים לפיתוח תעשיית התיירות, לעתים רשויות מסוימות, במיוחד בארצות הב

-( או עלTourism Promotion Agenciesידי מימון פעולות של מלכ"רים לקידום תיירות מקומית )-קרובות על

כדי להשלים את התקציב  מסיםתיירות. רשויות אחרות משתמשות בהכנסות מהתורמים לידי מימון פרויקטים 

 העירוני הכללי.

 

. תכלכליצמיחה להלן, הכנסות ממס תיירות יכולות לתרום באופן משמעותי ל מקרי הבוחןניתן לראות מפי שכ

שקלים לכלכלה. עם המכפיל הזה, השאלה  70יניב  ,בקידום התיירותבאופן מושכל המושקע כל שקל 

 .גידול זה בהכנסותלירושלים למנף יאפשר מס שהחיל העיקרית היא איך ל

 

 מקרי בוחן
 

בעזרת הלקחים שהופקו מניסיונות אלו ליישום מס תיירות. תיירות מרכזיים  מקרי הבוחן הבאים יעדישבעה 

 מס תיירות.מוצלח של שיטות עבודה מומלצות ליישום אפשר לגבש 

 

                                                      
16  UNWTO, 2018 ,”2018World Tourism Highlights, “. 
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 )אשוויל, צפון קרוליינה, ארה"ב )מחוז בונקום - Asheville, Buncombe County, NC, USA 

היעדים  דייתה אחה . אשוויל2017שנת לבארה"ב  Lonely Planet דריךמ של תעד מספר אחיזהו ה

 1983. בשנת ולהגן עליוענף התיירות את לפתח כדי מס תיירות  והטילשהתיירותיים הראשונים בארה"ב 

מאפשר להטיל החוק חדש חוקק המלונאים במחוז בונקום שדולה בבית המחוקקים של המדינה כדי להקימו 

כניות לפיתוח תעשיית התיירות. השימוש בהכנסות ממסים וים ולייעד את רווחי המס לתמס מיוחד על תייר

של  ת היגויעדואשר משתתפים בהתנדבות בו ,ידי נציגי התעשייה הפרטית-ממחיר הלינה( נשלט על 6%)

סוכנות לזה  מסמכנסות המה 75% המעביררשות . החברים 11בה , שתהרשות לפיתוח התיירות המחוזי

 לקרן לפיתוח מוצרי תיירות.הנותרים  25%, ומקצה את שיווק צורךמלכ"ר לעצמאית הפועלת כמקומית 

 

 :עיקריים לקחים

התיירות ובין ענף שיתוף פעולה בין  תמאפשרלענף התיירות  מוכוונתשל כספי ציבור ההשקעה  •

 הממשלה לפיתוח כלכלי יעיל.

קטנים, מלון ירות: בתי מלון גדולים, בתי ענף התיבשונים  גורמיםצריכים לייצג  ת ההיגויחברי ועד •

 ועסקים אחרים בענף התיירות.בעלי חדרי אירוח 

 השקעות בנכסים ובתשתיות מקומיות מסייעות להגביר את תמיכת התושבים בקידום התיירות. •

 ידי ועדות של מתנדבים.-ההכנסות ממסים יכולות להיות מנוהלות בהצלחה על •

 תמיכה ומעורבות קהילתית. בהשגתשקיפות היא מרכיב מרכזי  •

 

 אמסטרדם, הולנד 

העיר אמסטרדם.  שלמחדש המיתוג קמפיין  הואווק עיר ילשהישגים המפורסמים והנלמדים ביותר אחד ה

מאמץ המיתוג בזכות פשע, סמים קלים וזנות. מתדמית של עיר אמסטרדם סבלה  2000-בתחילת שנות ה

חד היעדים האיכותיים והיקרים ביותר באירופה. בשנת אמסטרדם לאהפכה המקיף של כל המגזרים בעיר, 

ובו חברו בעלי עסקים מקומיים, לשותפות בין הממשלה  – "Amsterdam Partners" ,הוקם ארגון חדש 2004

עבור העיר. אסטרטגיה זו, שעדיין בשימוש, אחידות שפה ואסטרטגיה שיווקית העניין הרבים לשם יצירת 

התאחדו הארגונים השונים העוסקים בפיתוח  2008י אמסטרדם". בשנת "אנצמד המילים מבוססת על  

החלטות תהליך קבלת המיוצגים ב עסקייםהשותפים ה". Amsterdam Marketing" –לארגון אחד תיירות 

חברות במועדון מעניקה גישה למותג ולכלי השיווק  .מטרופולין אמסטרדם"אזור ה"מועדון באמצעות ארגון ב

. חשוב Amsterdam Marketingמהתקציב של  50%. המגזר הפרטי מספק Amsterdam Marketingשל 

. Airbnbלהסכם גביית מס עם שהגיעה שאמסטרדם הייתה הבירה האירופית הגדולה הראשונה  לציין

מסך  8%-כ –רו אימיליון  46.4 לקופתה אמסטרדםממחיר החדר, הכניסה  5%באמצעות גביית מס בגובה 

את מס התיירות כדי לעודד תיירות איכותית יותר עוד . אמסטרדם שוקלת להעלות סיםממ הכנסות העירייה

 ולהוריד את הצפיפות במרכז העיר.

 

 :עיקריים לקחים

 להניב תשואה גדולה. יםיכולאחיד השקעה משמעותית בשיווק ומיתוג  •

 יכול להיות מקור הכנסה מרכזי.לינה מס  •
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באופן  מסיםגבות , כדי לAirbnbכגון המקומית, לכלה בכ שתתפיםהמעם  כםערים צריכות להגיע להס •

 שקוף ויעיל.

כמו משיכת קבוצות ספציפיות של מבקרים או  ים גם למטרות מדיניות אחרות,להשתמש במסאפשר  •

 הורדת הצפיפות.

 

 ברלין, גרמניה 

בדומה  .חהיתוח וצמיפבמטרה לעודד  1996נוסדה בשנת  ,"visitBerlinהסוכנות לקידום התיירות בברלין, "

לאחר אחרי עשורים של דעיכה ו רק , ברלין התקשתה לצמוח כלכלית90-גרמניה בשנות הלאזורים נוספים ב

 באירופה. אחד היעדים התיירותייםלבירה כלכלית ותרבותית מובילה בעולם ולברלין הפכה מאמצים נרחבים, 

ל משאבי העיר שדי לכסות את העלויות כנסות לעירייה וכההגדיל את כדי לה 2014-ברלין הטילה מס תיירות ב

אנשי עסקים פוטרת ממס  ובאופן ייחודי ,מחיר החדר במלוןמ 5%מס בגובה  גידול בתיירות. ברלין גובההעקב 

נמצאת בבעלות משותפת של העיר ברלין, ארגון המלונאות המקומי,  visitBerlinהמבקרים בעיר. הסוכנות 

 והמועצה לתיירות ברנדנבורג.אירועים ל ברלין, מרכז הבנק ההשקעות של ברלין, נמל התעופה ש

 

 :עיקריים לקחים

בסוכנויות שותפים להיות  יכוליםתעופה ומרכזי כנסים נמלי ניין אזוריים, כגון איגוד המלונאות, בעלי ע •

 לפיתוח התיירות.

של המלונות  ארגון בעליידי ארגונים עצמאיים, כגון -בעלי עניין מקומיים יכולים להיות מיוצגים על •

נציגיו . הארגון בוחר את visitBerlinברלין. חברות בארגון כזה מעניקה גישה לשירותי השיווק של 

 .visitBerlinמועצת המנהלים של ל

 

 ארה"ב יאהוגה(ו)מחוז ק קליבלנד, אוהיו-Cleveland, Ohio, USA (Cuyahoga County) 

יתה לממן את בניית היכל יהעיקרית הומטרתו  1992ל לינה בבתי מלון בשנת עיאהוגה הטיל מס ומחוז ק

 60%, 2015ולשווק את קליבלנד כיעד תיירותי. נכון לשנת של קליבלנד התהילה ומוזיאון הרוקנרול 

משמשים  40%-לשווק ולקדם את קליבלנד, וכדי עלות החדר( משמשים מ 8.5%מההכנסות ממס התיירות )

-, הסוכנות לפיתוח התיירות של המחוז, מקבלת כDestination Clevelandלמימון פרויקטים גדולים בעיר. 

חבר הנאמנים הנציגים ב 32והיתרה מדמי חברות של עסקים מקומיים.  ,כנסות מסהמהתקציב שלה מה 91%

תרבות,  ותהמקומי, מוסדהשלטון מגיעים מהמגזר הפרטי, הם מתנדבים השל הסוכנות לפיתוח התיירות 

 אקדמיה.הבריאות ומוסדות 

 

 :עיקריים לקחים

 תיירות. מנפיםגדולים המלממן פרויקטים כדי  מסיםלהשתמש בהכנסות מאפשר  •

 התושבים )כגון תאורת רחוב(.חיי גם לענף התיירות וגם עבור שמש פרויקטים יכולים ל •

פעילויות  אשר מקיימת גם( 2016-כנס המפלגה הרפובליקנית במינוף אירועים מרכזיים )כגון ל •

 .ארוכת טווחהשפעה חיובית היות ל היכול ,המשך
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הנכסים של שדרוג בהתמקדה בשיווק ו 2014חדש של קליבלנד בשנת האסטרטגיית המיתוג  •

נד ל, בית החולים קליבקליבלנד קאבלירסקבוצת הכדורסל משל קיימים בקליבלנד )לשכבר הייחודיים 

 .קליניק, ומרכז הכנסים

 

 האיים הבלאריים, ספרד 

-ת"מס תיירות ב 2016ביולי ילה מחדש טה – איביזיה, מיורקה ופורמנטרהבהם  –ממשלת האיים הבלאריים 

. זינוק במספר התייריםהבשל שנגרם ניכר כדי למתן את הנזק הסביבתי ההלנים במקום, תיירים  לעקיימא" 

. עוסקים בענףההתנגדות בשל  צלחהלא , אך 2003-2002מס דומה בשנים החיל ניסתה לממשלת המחוז 

יישמה ענף התיירות ובעלי עניין אחרים, העוסקים ב, בתמיכתם ובמעורבותם הישירה של 2016מאז שנת 

ס של . הממשלה גובה מתיירותמם הנזק הסביבתי הנגרם וכנית חדשה ופופולרית לצמצומשלה בהצלחה תהמ

 מתשלום זה. פטורים 16מתחת לגיל תיירים בהתאם לרמת הלינה.  ,רו לאדם ללילהאי 2עד  0.5

איים סקר מקיף של בעלי עניין מקומיים ומבקרים, נעשה ב, 2002בשנת כישלון התוכנית להטיל מס בעקבות 

בדיוק יידעו קיימא אם -תתיירים יהיו מוכנים לשלם מס תיירות בסקר העלה שבעיקר מאנגליה ומגרמניה. ה

 100%-, הממשלה התחייבה ש2016בשנת המס מחדש  טלולמה הכסף שלהם מיועד. לפיכך, כאשר ה

מענף מהממשל המקומי,  –ועדה וקיימא. חברי ה-בתתיירות מיוחדת ל הועדשל  תהמההכנסות יהיו בשליט

מאמצי קיים מאשרים מענקים לרשויות מקומיות כדי ל – הביבאיכות הסארגוני מאיגודי עובדים והתיירות, מ

 12-מיותר רו מאימיליון  120ם צפויים לגייס הכנסות מס של קיימא. האיי-תשימור סביבתיים ולעודד תיירות ב

 שפות.כמה . כל הפרויקטים הנתמכים מתפרסמים באתר אינטרנט ב2017-מיליון תיירים ב

 

 :עיקריים לקחים

 מסייעת להקל  –הן לאנשי הענף והן למבקרים  – שקיפות מלאה בתהליך קבלת ההחלטות

 מס תיירות.גבייה של על 

 מוצלח של מס תיירות.של אנשי ענף התיירות חיוניים ליישום  תמיכה ופיקוח 

 

 רומא, איטליה 

ין שלושת הראשונים אופן קבוע בוב ,(2017-ב 12היעדים התיירותיים המובילים בעולם )מספר  דרומא היא אח

חיפשו , 2011ידי ממשלת איטליה בשנת -באירופה )יחד עם פריז ולונדון(. עקב קיצוץ בתקציבים העירוניים על

הכנסתן. עיריית רומא, שהתקשתה לכסות את הוצאותיה, החליטה את ערים איטלקיות דרכים חדשות להגדיל 

טיל מסים לא ת ייהעירה"כדי ש טלהצהיר בפומבי כי המס מות העיר . חבר מועצ2011-בתפוסה מס הטיל ל

אירו  7-3בגובה גובה מס  ". ההכנסות ממס נכללות בתקציב התפעולי הכללי של העיר. רומאעל תושבי העיר

פטורים  10ואורחים מתחת לגיל לכל היותר, לילות רצופים  10בהתאם לרמת המלון. המס חל על לאדם, 

ללא הודעה מוקדמת. רבים מן המלונאים והאורחים כמעט  2011מתשלום. רומא הטילה את המס בשנת 

עיריית הקימה  2016. בשנת מסעל ההכנסות מה הופתעו מהחוק החדש והתקשו לדווח לרשות המקומית

ממס התיירות העיר הכנסות רו. אימיליון  5.5",  עם תקציב של Turismoromaרומא מחלקת תיירות חדשה, "

 מיליון אירו. 123היו  2016בשנת 
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 :עיקריים לקחים

 שקופה לעסקים ולתיירים.להיות צריכה  ומס, הטלתהתנגדות לכדי למנוע  •

 רים קשיים על המלונות ובתי האירוח.אינה צריכה להעגביית המס  •

 מחלקה עירונית. בתורסוכנויות לקידום תיירות הפעיל ל אפשר •

 

 פראג, צ'כיה 

 Prague, "1958מקומית. מאז ם תיירות פראג הייתה אחת הערים הראשונות באירופה שפתחה חברה לקידו

City Tourism( "PCTניהל )רחבי העולם. החברה מבקרים מ כהאת תשתית התיירות של פראג ומש ה

 – מורכב בעיקר מהכנסות מדמי כניסה לבית העירייה הישן של פראגה בבעלות של עיריית פראג, ותקציב

לאדם ללילה. שקלים(  2.5-)כCZK  15האטרקציות המרכזיות של העיר. פראג גובה מס תיירות של אחת 

שנתיים מקיפים הכוללים הכנסות, מפרסמת דוחות  PCT נכללות בתקציב העירייה.אינן המס מההכנסות 

 הוצאות, פעילויות ותוצאות.

 

 :עיקריים לקחים

 שירותי שיווק.ללמצוא מקורות תקציב מעבר להעברות ממשלתיות וות סוכנויות לקידום תיירות יכול •

 עירוני, הסוכנות צריכה לפעול בשקיפות מלאה כדי לעודד שותפויות עם בעלי עניין מקומיים. גוף כ •

 

 מבחןמקרי הם של מאפייניהסיכום  :3טבלה 
 

האיים  קליבלנד אשוויל 
 הבלאריים

 פראג ברלין אמסטרדם רומא

אוכלוסייה 
מקומית 

2016 
 (*אלפים)

256 1,280 1,107 4,300 2,333 4,460 2,156 

שטח 
גיאוגרפי 

 (ר"קמ)

1,709 1,184 5,000 5,352 2,580 3,743 496 

מבקרים 
 ()כולל לינה

2016 
 )באלפים(

10,900 7,400 12,000 9,600 8,000 12,700 7,000 

אופן גביית 
 תיירותהמס 

6%  
מחיר מ

 החדר

8.5%  
חיר ממ

 שהייהה

€0.5 - 2  
 לאדם 
 ללילה

€3 - 7  
לאדם 
 ללילה

5%  
 ממחיר
 החדר

5%  
מחיר מ
  שהייהה

CZK 15  
לאדם 
 ללילה

הכנסות ממס 
התיירות 

 2016בשנת 
 (מיליונים)

$ 18 $ 22.5 € 30** € 123 € 46.4 € 45 CZK 
158 

הכנסות ממס 
התיירות 

 2016בשנת  
 קליםבש

 (מיליונים)

64   79  126  515   194.25  189   26   

מיליון  502) 2017-ב אירומיליון  120ס יוצפוי להכנ 2016מס הוטל בחצי השנה של שנת ה** *אזור מטרופוליני
 .(קליםש

 מקור: מרכז מילקן לחדשנות
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: אופי הסוכנות, מקורות המימון ינים של הסוכנויות לקידום התיירות במקרי הבוחןת המאפיא מסכמת 4טבלה 

, חלק מהן גופים פיםמשות יםפרטי-יםציבורי פיםלעתים קרובות גוהן סוכנויות לקידום התיירות  והפעילויות.

איש צוות יקות בממוצע , והם מעסתיירים 200,000-ל יםמיליון שקלהוא הסוכנויות תקציב בממוצע,  ציבוריים.

יות ניות האמריקולות שיווק. הסוכנועל פע ןב משאביהות מוציאות את רותיירים. הסוכנוי 600,000-אחד ל

 תשתיות.ם גדולים של פרויקטיגם במשקיעות 

 : סוכנויות לפיתוח תיירות4טבלה 
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 תובנות עיקריות

 תובנות עיקריות:מספר עולות  םולמניתוח מקרי הבוחן של יישום מס תיירות ברחבי הע

 

קשורים העסקים עם הבפרט ומקומיים, עניין כל בעלי מס תיירות בשותפות עם יש ליישם  .1

מגביית . לבעלי העניין צריך להיות תפקיד בהחלטה אילו שימושים ייעשו בהכנסות תיירותב

 .צריכות להתקבל בשקיפות מלאה לכל החלטות הנוגעות לשימוש בהכנסות המס.

 

לממן השקעות קת אג"ח או כלים אחרים( כדי פ)למשל דרך הניש למנף הכנסות מהמס את ה .2

השתמש בתזרים הכנסות חוב מאפשר לרשויות מקומיות לבאמצעות . מימון בענף התיירות

 את ההכנסות מהמס בעתיד. מנףעתידי כדי לכסות עלויות שוטפות, וכך להגדיל את הסיכוי ל

 

 .לכל מרכיבי ענף התיירות לה ושקופהגביית המס צריכה להיות ק .3

 

כמו , עם רשתות כלכלה שיתופיתהנוגעות לגביית המס הרשויות צריכות להגיע להסכמות  .4

Airbnb. 

 

עבור סוכנויות לקידום התיירות צריכות לגבות עמלות או דמי חברות משותפים עסקיים  .5

  וזאת גם על מנת ליצור תחושת שותפות.. שירותי פרסום

 

כמה מסוגי מסי התיירות  הגינות.שוויון ולריכות לתכנן את המסים מתוך דאגה להרשויות צ .6

 ותפנאי על פני תייר ותלשהי על פני קבוצות אחרות, למשל תיירנותנים עדיפות לקבוצה כ

, למבוגרים על פני צעירים, לתיירים עתירי תקציב על פני תיירים דלי תקציב, ולתיירים תעסקי

 קומיים.מחו"ל על פני תיירים מ

 

, באופן שיסייע למקבלי ההחלטות. על הרשויות לאסוף ולפרסם נתונים מדויקים ושקופים .7

 מידע זה מדגים את החשיבות של השקעה ציבורית בתשתיות תיירות לכלכלה המקומית.
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 מודל ליישום סוכנות לקידום התיירות בירושלים

 

ארגוני , נציגי השלטון המקומיכולל נציגי ממשלה,  ,זייםמקרי הבוחן ודיונים עם בעלי עניין מרכניתוח ר חלא

תיירות בירושלים כדי לעודד המלונאים, מרכז מילקן לחדשנות ממליץ להקים סוכנות לפיתוח ארגוני ותיירות 

תהיה  זו. סוכנות ם בהמבקריהוירושלים ם של תושבי יצמיחה כלכלית, לייצר תעסוקה ולשפר את איכות החי

וישראלים. היא תרחיב את הפעילות של הרשות מחו"ל עבור תיירים  ירושלים כיעד תיירותאחראית לקידום י

 תיירות.הם ודילמימון פעילות לקייעודי ותבטיח מקור הכנסה תחום זה ב )הרל"י( לפיתוח ירושלים

 

 פרטית בין ענף התיירות, נציגי הקהילה, הרל"י ועיריית-ציבוריתותפות גוף עצמאי בשתוקם כהסוכנות 

 יםשלהתיירות בירויציבות במאמצים לקדם את תבטיח וענף התיירות בשיתוף עם  תפעלסוכנות הירושלים. 

 גם כאשר עיריות וממשלות מתחלפות.

 

 

השקעות מצר וך שנהעראת  פתממנהים לות לקידום התיירות בירושכנ: מבנה מוצע לסו4 איור

 אסטרטגיות

 

 

 מקור: מרכז מילקן לחדשנות

 

הכנסות מערך שנצבר המחדש את  היעקומשצוברת סוכנות לקידום התיירות המפרט כיצד מבנה מציג  4 איור

מועצת ידי -( שמנוהלת על2( נאספות לתוך קרן ייעודית )1)חדשות מענף התיירות. הכנסות ממס התיירות 

קידום כנות לוב של הסיאך ורק לקידום ענף התיירות. הקרן תומכת בתקצמשמשת ו תפרטי-ריתוציב מנהלים

בפיתוח  הוגם משקיע ,כגון שיווק ותכנון כנסים ,לקידום התיירות תפעילויו( מבצעת 4( הסוכנות )3התיירות )
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לפיתוח נכסים ( המיועד 5)דרך אג"ח ייעודי גם ת והכנסות ממס תיירות ממונפהים. יגטנכסים אסטר

הכנסות לגידול בהתיירות ו צמיחת ענףמובילים לגיות טטגיים. קידום ענף התיירות והשקעות אסטרראסט

ארנונה הן בובהכנסות ממס התיירות הן העסקים, ומתבטאות פעילות את מגדילות (. הכנסות אלה 6מתיירות )

 .שגובה הרשות המקומית שוטפתה

 

אף שלכל המגזרים התיירות. מפקחת על השימוש בכספים שנגבו במסגרת מס מועצת המנהלים של החברה 

נציגים צריכים לכלול . חברי המועצה נוסףמשקל  היגי ענף התיירות יהיצלים, לנבמועצת המנה ותיש נציג

ומסעדות(, עיריית ירושלים, סיורים מודרכים )כגון שעיסוקם אינו לינה עסקי תיירות מקטנים, וממלונות גדולים 

ית הסוכנות רשאושימוש בהכנסות ממס התיירות, העל מפקחת מועצת המנהלים  וממשלת ישראל. הרל"י

 –ם אמסטרדבו קליבלנדבברלין, בכמו שנהוג באשוויל,   –ת וכגון דמי חברגם ממקורות אחרים, לקבל הכנסות 

 מענקים ממשלתיים.כן ו

 

 ות ממס תיירות בירושליםסהכנההערכת 

 

 3-ב את פוטנציאל ההכנסות מהטלת מס תיירות בירושלים מציג, מעריךמרכז מילקן לחדשנות שהמודל 

 וסוגי מיסוי שונים.תרחישי צמיחה 

 

 תרחישי צמיחה

בירושלים עד שנת  מחו"לצמיחה של לינות תיירים  נבחנו תרחישיההכנסות ממס תיירות   להעריך אתכדי 

 .אחרונותשמונה השנים הבשהיית תיירים ממוצע מתבסס על . הניתוח 2021

מיתון לאחר הפה זו באה ימשכו. תקוי 2016-2010בשנים התקיימו שמגמות הצמיחה ש חמני התרחיש הנמוך

את הירידה כמו כן התקופה כוללת  .ירד היקף התיירות ברחבי העולםשבו , 2010-2009בשנים כלכלי ה

 .2016-2015ומקרי אלימות בירושלים בשנים  2014-בתיירות בארץ בעקבות מבצע צוק איתן ב

 ןים לאחר מבצע צוק איתחודש כמהממשיך את מגמת הצמיחה החיובית בתיירות שהחלה  רחיש הבינוניתה

בין  "שמים פתוחים"מיות לישראל, בעקבות יישום הסכם ובינלאההעלייה במספר הטיסות את ו ,2014בשנת 

 איחוד האירופי לישראל, וירידת מחירי הנפט.ה

 בתיירות. 10%גידול שנתי של  מניח הוהתרחיש הגב

 

 הערכותשבבסיס ההנחות ה

 : הללוהניתוח כלל את ההנחות 

 בשלושת  -בו ישההומספר הלילות לינה  בורעמחו"ל ממוצעת של תייר  ההוצאות מבוססות על ההכנס

 תרחישי הצמיחה. 

 תממשוציאליות ינההכנסות הפוטמ 50%שרק  המניח ההערכה, שמור על תחזית שמרניתכדי ל . 

 חזרו ומההכנסות י 0.25%סוף, בלייגבו. מההכנסות הנותרות יאבדו או לא  5%כי  ותמניח ההערכות

 בתשלום.באמצעות קנסות או פיגורים 
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 שיטות מיסוי

  17מס שהוא שיעור מעלות החדר. , אואדםכל קבוע לתשלום י שיטות מיסוי נבחנו: תש

דומה לעמלות ברחבי העולם, זה ם סכו – ש"ח ללילה 10-20בין המודלים שנבחנו היו עמלה קבועה לחדר 

מחיר מ 10% של וגם 5%תרחיש של נבחן  ,עלות החדרמ שיעורכ בנוגע למס. יםדולר 15-ל 3בין הנעות 

 תיירים מרחבי העולם.לומע"מ מיוחד קנייה שיעורים דומים למסי  –החדר 

 

 : תחזית הכנסות ממס לינה בשלוש תחזיות הצמיחה5 איור

 

 מקור: מרכז מילקן לחדשנות

 

הגבוהה שנתית  הניב הכנסתעל לינות במלון  10%מס של הטלת , 2019כי עד סוף שנת ראות ההערכות מ

 מההוצאה השנתית של ירושלים על יחסי ציבור ותרבות.

 

 בהכנסות ממס התיירות להשתמשעולה שיש בעלי העניין בירושלים מהמלצות מקרי הבוחן וגם מניתוח 

תווסף מיועדים לקידום התיירות והתרבות בעיר. מקור הכנסה זה צריך לההעירייה ה ייבתקצפת לכתוס

פים עניין בענף התיירות צריכים להיות שותהלעיל, בעלי  ן. כפי שצויןחליף אותהקיימות ולא להוצאות הל

 תיירות צריכות להיות תוספת לתקציבים העירוניים.ה, וההכנסות ממס ובכספים אלבהחלטות על השימוש 

 

 מינוף הכנסות עתידיות

                                                      
 6,562, לפי דירוג הלמ"ס, היו בירושלים 2017-ות. בשימוש בעמלות מדורגת לפי רמת המלון נהוג בערים אירופי  17

קורח חדרים ללא דירוג. ר'  904-( במלונות ברמה בינונית, ו50%) 3,275(, II-ו I( חדרים במלונות יוקרה )רמת 61%)

 , מכון ירושלים למחקרי מדיניות2018, על נתונייך ירושליםחושן, ו
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מס התיירות צפוי מרים המזומנים הערך תזמימוש ידי -בענף התיירות עלרבות ירושלים יכולה להשקיע 

 . הכסי התיירות שלנשיפור בהושימוש בערך זה למימון 

 

קת אג"ח פרחיש הצמיחה הבינוני יאפשר הנתב 2021עד שנת  טלללילה שיו יםשקל 10באופן שמרני מס של 

עלויות ו"ח לויות הנפקת האגע יסויבשנה לכ יםמיליון שקל 13.5ר יבאופן שיות, יםמיליון שקל 24בשווי של 

; 1.5 הכיסוי החוב יהי קצבלכיסוי החוב;  יםנזיל ומהקרן יישאר 25%התפעול של הסוכנת לקידום התיירות. 

 . 6%שנים; והריבית השנתית תהיה  10-אג"חים יונפקו ל

 

 .בתרחישי המיסוי השוניםמהנפקת אג"ח המוערך המימון  פוטנציאללהלן מציג את  6איור 

 

 ות ממס תיירות בשלושת תרחישי הצמיחהסח מבוסס על הכנ"מון מהנפקת אגמיה: פוטנציאל 6איור 

 

 מקור: מרכז מילקן לחדשנות
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 צעדים הבאיםה

 

תפקח על השימוש בהכנסות ש אית לקידום התיירותמפרטית עצ-יישום מס תיירות והקמת סוכנות ציבורית

בי חברמכירים את מסי התיירות ם. תיירים ף התיירות בירושלינבטיח את הקיימות על עהיסייעו למהמס 

 ,במחיריםקלה לא יירתעו מעלייה יכולה להרשות לעצמה לגבות מס תיירות. התיירים ירושלים גם ו ,העולם

הן  המוצרים שהעיר יכולה להציער ופיחדש למימון פיתוח ענף התיירות ולשהכנסה ירושלים תפתח מקור אילו ו

 לתושבים והן לתיירים.

 

 :באיםצעדים האת הלנקוט יש עי המדיניות המעוניינים לקדם את הרעיון של מס תיירות בירושלים על קוב

 

 ליםושלגבש תמיכה בקרב מובילי ענף התיירות, במיוחד המלונאים ביר. 

 הלאומית כדי לאפשר פוליטית ברמה לפתח את המסגרת המשפטית הנדרשת ואת התמיכה ה

 .הכנסות המס להנפקת אג"חב ולהשתמשלים לגבות מס שלעיריית ירו

 להקים סוכנות עצמאית לקידום התיירות. 

  יםלמלון בירושהגבות מס בשותפות עם בתי ללהתחיל. 



 



מרכז מילקן לחדשנות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות רחוב 

רד"ק 20
ירושלים 9218604

טלפון: 02-5630175
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