
Kansallinen Israelin museot -portaali
Hiljattain lanseerattu "Kansallinen Israelin museot -portaali" on pioneeriprojekti, jonka tarkoituksena on esitellä Israelin kulttuurin ja perinnön
vaalimista digitaalisella ajalla.  Portaali tarjoaa koko maailman kansalle mahdollisuuden päästä nauttimaan Israelin museoiden yltäkylläisestä
tarjonnasta verkossa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen välityksellä.

Lukuisat Israelin museot ylläpitävät pysyviä ja vaihtuvia näyttelyjä läpi vuoden yleisön iloksi. Näytteille asetettavat teokset muodostavat
kuitenkin vain murto-osan kustakin kokoelmasta. Museoiden varastoissa säilytetään paljon kokoelmiin kuuluvia esineitä, jotka eivät yleensä
ole kokonaisuudessaan näytillä tutkijoille ja muille asiaan vihkiytyneille ja joiden tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaisempi kuva Israelin
kulttuuriperinnöstä. Yhteensä Israelin museoissa on noin 1,5 miljoonaa esinettä esimerkiksi seuraavilta aloilta: taide, juutalaisuus, historia,
arkeologia, maailman kulttuurit, luonto ja tiede.

Portaalissa on tietoa Israelin museoista ja niiden pysyvistä ja vaihtuvista näyttelyistä sekä aikaisemmista näyttelyistä. Lisäksi se esittelee
yleisölle maailmankuulujen teosten lisäksi vähemmän tunnettuja esineitä, jotka tulevat yleisön tietoisuuteen ensimmäistä kertaa. Jokaisella
museolla on oma sivunsa, jossa kerrotaan museon tarkoitus, aukioloajat, yhteystiedot ja reittiohje. Lisäksi esiteillä on katsaus museon
kokoelmista.

Suuren yleisön tarpeisiin kehitetty museoportaali on yleisön käytettävissä Israelissa ja kaikkialla maailmassa.

Lisäksi Israelin ja Euroopan välisen yhteistyön tuloksena portaalin välityksellä on mahdollista käyttää yhteiseurooppalaista Europeana-
digitaalikirjastoa, joka on tarkoitettu tiedon ja tutkimusmateriaalin hakuun ja tarkasteluun. Portaali tarjoaa myös kehittyneet työkalut asioiden
hakuun ja niiden vertailuun.
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Israelin Valtion Matkailutoimiston tehtävänä on markkinoida Israelia matkakohteena Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä välittää
matkailua koskevia tietoja näiden maiden suurelle yleisölle. Israelin valtion matkailutoimisto toimii suoraan Israelin matkailuministeriön
alaisuudessa. Israelin suuntautuvan matkailun edistämisessä toimii kaikkiaan 18 matkailutoimistoa ympäri maailmaa.

Koe Israelin ainutlaatuisuus – Käy Tel Avivissa, juhla- ja rantalomakaupungissa Välimeren rannalla. Se ei nuku koskaan – Patikoi ympäri
kiehtovaa Jerusalemia, jossa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa – Kellu terveellisessä Kuolleessameressä – Ui delfiinien kanssa ja
snorklaa Punaisessa meressä Eilatin koralliriutoilla – Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä Pyhässä maassa – Vaella Galilean ainutlaatuisessa
luonnossa.
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