
 
 

 דרך משרד התיירות  -לקהלי צפון אמריקה  -חשיפה של מוזיאונים מישראל  
 

חגיגה של מוזיאוני ישראל בין  משרד התיירות בצפון אמריקה נרגש להכריז על שבוע "שיגעון המוזיאונים";
 שעון ישראל. 20:00-21:00שעון מזרח ארה"ב /  13:00-14:00  12/3/2021 –  8/3/2021התאריכים 

במשך שנים רבות, משרד התיירות מתגאה בנתון על פיו בישראל יש יותר מוזיאונים לנפש מכל מקום אחר בעולם.  
עם זאת, מעבר לנתון זה, מעטים יודעים פרטים על האושר הזה ועל מגוון המוזיאונים בישראל. אנו רוצים לעודד 

 והייחודיים.  תייםתיירים המגיעים מחו"ל לבקר במוזיאונים הגדולים, הקטנים, הניש
חגיגית מוזיאונים בת שבוע שתציג את   –בכדי לחשוף את ההיצע, אנו מתכננים שבוע של אירועים וירטואליים 

  20,000 וישודר למעל ישותף מיליון תיירים פוטנציאליים מצפון אמריקה. האירוע מוזיאוני ישראל למעל
מתנועת    60% -האחראים לכ וקונסורציומים, תשלנו מתעשיית התיירות המקומית, ארגוני תיירו קשר אנשי

 התיירות לארץ.
 

 כל יום בשבוע יאיר נושא אחר: 
 יציג מוזיאונים ארכיאולוגיים, מקראיים, היסטוריים ובטחוניים; יום שני מונומנטלי        •
של יציג מוזיאונים המציגים ססגוניות חגיגת מוזיאונים רב תרבותית  –יום שלישי ססגוני          •

 עדות ודתות;
 יציג חדשנות, אדריכלות וצילום; - יום רביעי הנפלא        •
 יציג מוזיאוני מדע טבע והיסטוריה מודרנית; יום חמישי בחזרה לעתיד        •
 ומפתיעה. יציג אמנות מודרנית, עכשווית יום שישי המשוגע         •

 
 כיצד משתתפים? 

   .3/3/21- עד ה חובת רישום
 - הקשר מטה עם הפרטים הנ"לדרך אנשי 

 שם המוזיאון:         •
 מקום:        •
 מועצת תיירות מקומית:         •
 מנכ"ל/מנהל בכיר:         •
 אימייל:        •
 סוג המוזיאון:         •

 
 :תוכן נדרש

)אנחנו   Zoomאו הקלטה עצמית ב power point ע"י המנכ"ל בתצוגת באנגליתדקות מראש  2מוקלט של  וידיאו
  נשלח בקרוב סרטון הדרכה(.

דקות   7איש מקצוע שיהיה זמין ביום האירוע לפגישות/ראיונות תקשורת בשידור חי במשבצת של   –אפשרות 
 באנגלית בלבד.  –

 שיחשוף את הייחודיות המוזיאלית שיש לישראל. אנחנו מאמינים כי אירוע זה יכול להפוך לאירוע שנתי
  

הם צ'אד מרטין, מנהל לשכת צפון מזרח )ניו יורק( יעל גולן, מנהלת לשכת דרום ארה"ב   אנשי הקשר למיזם 
 וסיון זיו, מתאמת שיווק )אטלנטה(. )אטלנטה(

 

>ChadM@goisrael.gov.il< Chad Martin 
>Atlanta@goisrael.gov.il-Director< Golanael Y 

>atlanta@goisrael.gov.il-Coordinator< Sivan Ziv 
 

 מאחר ולוח הזמנים קצר יחסית. ם הקדימו להירש
 בברכה, 

 משרד התיירות, צפון אמריקה. 
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