
 
 

  סיכום חכמת ההמון

 שינוי מציאות בתיירות בישראל בעקבות משבר הקורונה
 

העולם. מדינות בכל החיים תחומי כל על משפיע המשבר תקדים. חסר הוא הקורונה מגפת                משבר

את יוצרת גם היא שכזו ובתור ההמונים, תיירות בעידן הראשונה העולמית המגיפה על               מדובר

התפרסמו האחרונים בשבועיים העולמי. התיירות ענף של בהיסטוריה הגדול הכלכלי            המשבר

הוא לרובן המשותף אולם ממנו, וההתאוששות המשבר משך לגבי שונות הערכות ובעולם              בישראל

אין כי מעריכים, אנו "שיקום". או לשגרה" "חזרה "התאוששות", דוגמת במונחים             השימוש

יהיו השינויים הקורונה. משבר בעקבות לצמיתות ישתנו שלא כלכלי ענף או חיים תחום               כמעט

בכל ,2019 שנת סוף עד שהכרנו מזו שונה חדשה, מציאות יכתיבו הם אולם גדולים או                 קטנים

עמותות העסקים, בעלי על הפנאי. חווית את תופסים אדם בני בה בדרך ובפרט החיים                תחומי

חזרה תהיה שלא העובדה את להפנים העולמיים התיירות וארגוני הממשלה משרדי             התיירות,

יהפכו הקורונה משבר של החברתיות ההשלכות הקורונה. לפני שהיה למצב שיקום או              לשגרה

החיסון מציאת לאחר גם לקיומן. תסתגל והאנושות ה-21, במאה החיים בעובדות             למרכיב

סנונית היתה הקורונה החברתי. הבידול תקופת של התודעתיות ההשלכות יישארו            המתאים,

הערכת בעקבותיה. יבואו יותר, מסוכנים אף או דומים, שנגיפים מניעה שום אין אולם               ראשונה,

המודעות אולם האפידמיולוגים, של מלאכתם היא כאלה נוספות להתפרצויות           הסבירות

המציאות עיצוב על משפיעה והיא כולו, העולם אל התפשטה כזאת, מגיפה של              לאפשרות

  התיירותית בעידן הקורונה.

תובנות איסוף באמצעות הערכה לגבש בחרנו המומחים, בהערכות כאן שתוארה החולשה             בגלל

פורסם השאלון הישראלי. התיירות בשוק עניין בעלי בקרב סקר נערך כך לשם              מהשטח. 1

למענה זמין והיה 29.03 ביום עניין בעלי אל ישירות במיילים ונשלח חברתיות ברשתות               דיגיטלית

במגוון בישראל, התיירות ענפי כל את המייצגים משיבים 278 ענו השאלון על .06.04 ליום                עד

 תפקידים, מהסקטור הפרטי והציבורי, בכלל ענפי התיירות- נכנסת, פנים ויוצאת.

 

 

 

  קישור לשאלון1
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 להלן סיכום מענה חכמת המון:

 צמיחת רמת הפעילות הכלכלית התיירותית:1.

לרמתה הכלכלית הפעילות התאוששות לגבי הנשאלים להערכת נגעה הראשונה           השאלה 2

התקבל והוא שנים 15 היה זו בשאלה להזין היה שניתן המקסימלי הערך המשבר.               טרם

הממוצע פעמים. 8 התקבל והוא 0 היה להזין היה שניתן המינימלי הערך אחת, פעם                רק

 וגם החציון שהתקבלו הם שנתיים. סטיית התקן עמדה על 1.738 .

העריך בישראל בתיירות העניין בעלי ציבור למדי, רחבה שבהסכמה מעידים אלה             נתונים

לפני של לזו דומה לרמה שנתיים תוך תגיע בישראל התיירותית הכלכלית             שהפעילות

התעופה וארגון העולמי התיירות ארגון הערכות עם אחד בקנה עולה זו הערכה              המשבר.

.   העולמי 3

 עתידם של הענפים השונים בתעשיית התיירות בישראל:2.

הענפים שלושת ואת מהר שיתאוששו הענפים שלושת את לסמן התבקשו            הנשאלים

 שיתאוששו לאט. מסיכום תשובותיהם מצטיירת התמונה הבאה:

 בקבוצת ההתאוששות המהירה נמצאים הגנים הלאומיים, המסעדות והמוניות.

 בקבוצת ההתאוששות האיטית מובילים סוכני הנסיעות, מורי הדרך ובתי המלון.

 להלן גרף התאוששות הענפים:

  למרות מה שנכתב בפתיחה למסמך זה, השתמשנו במונח "התאוששות" בשאלה זו מכיוון שהיא מתייחסת לרמת2
 הפעילות הכלכלית. זהו נתון שניתן לבדוק אמפירית, ומבחינת חזרה לרמת פעילות כלכלית קודמת למשבר, בניגוד

 להתאוששות מבחינת אופי פעילות או תמהיל פלחי שוק.
  למשל: ארגון התעופה האזרחית העולמי.3
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מתקציב המתוקצבים הלאומיים הגנים עם הסקר, פי על מזוהה, המהירה            ההתאוששות

להם נוסף בהמשך. שיפורט כפי הפתוח, באוויר בילוי חלופת מציעים ואשר מחד,              המדינה

והמסעדות המוניות בלבד- תיירותיים שאינם ענפים בשני מהירה להתאוששות ציפייה            יש

גם ראשונית כלכלית לפעילות לחזור ויוכלו יומם, בשגרת רבים מקומיים            המשרתים

 בימים הקרובים לכשיוסרו מגבלות תנועה ראשונות.

ביותר, האיטית להתאוששות היא המשיבים ציפיית שבהם הענפים לשלושת           המשותף

בתי רבה ובמידה הדרך מורי הסוכנים, המאורגן. השוק עם האינטנסיבית העבודה             הוא

יסבול זה שפלח מצפה המשיבים שציבור ונראה קבוצות, על מתבססים            המלון,

בקרב היום הנשמעות ההערכות עם מתיישבת זו הערכה המשבר. מהשפעות            משמעותית

.  דוברים שונים בענף 4

 מדינות מקור בתיירות הנכנסת:3.

שלאחר בשנה שונות מקור מדינות של הדומיננטיות את להעריך התבקשו            המשיבים

התיירות לכלכלת תרומתן מבחינת שיובילו המדינות ארבע תשובותיהם פי על            המשבר.

לישראל התיירים כניסות נתוני ורוסיה. גרמניה סין, ארה"ב, הן- הסדר לפי             בישראל,

לא שסין מעידים מדינה), מכל שונים צריכה הרגלי על מידע כוללים (שאינם 2019               מסוף

התיירות לכלכלת ממנה תיירים של בתרומתם כך, כל משמעותי מקום היום עד              תפסה

של אפשרית ולצמיחה מציאות, לשינוי מסוים רמז מהווה המשיבים הערכת            הישראלית.

  סין ביציאה מהמשבר.

 תיירות הפנים:4.

מהר יתאושש הפנים תיירות ענף כי העונים השיבו הפנים, תיירות אודות לשאלות              במענה

לנפוש יוצאים מטיילים נראה התנועה, הקלות עם וכי הנכנסת התיירות מענף             יותר

או בארץ לנפוש יעדיפו הישראלים האם השאלה לגבי הארץ. ברחבי השונים             באתרים

וגם זו, בשאלה (5 מתוך 3) זהים וחציון ממוצע על מצביעות שהתקבלו התשובות               בחו"ל,

ביעדים מחירים הורדת ותבוצע במידה הישראלי הלקוח העדפת את הבוחנת            בשאלה

ומורכבת קשה תהיה הישראלי הלקוח על התחרות זה, במקרה כי נראה בחו"ל.              שונים

הנופש אתרי בין החופשה מחיר ובפרט וניקיון חיטוי תקנות כגון שונים פרמטרים              מאוד,

בתהליכי משמעותי תפקיד ישחקו בחו"ל השונים ביעדים המתחרים לעומת           הישראלים

 צמיחת הענף בשנים הקרובות.

   למשל: הרצאתו של ד"ר שחר שילה, מחשבות והערכות לקראת התחדשות ענף התיירות בעידן הפוסט-קורונה.4
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 ערוצי המכירה של עידן הקורונה:5.

של שונים מכירה בערוצי בשימוש צמצום או גידול על דעתם לחוות התבקשו              המשיבים

השיווק במנגנוני הצפויה הירידה את לראות ניתן כאן גם תיירותיים.            מוצרים

מעניין הדיגיטליים, המכירה אמצעי של עלייתם ואת המאורגן, השוק של            המסורתיים

 בפרט לראות את התייחסות המשיבים לערוץ המכירה הדיגיטלי הישיר בעמודי הבית.

 

 

 סיכום:

והצמיחה ההסתגלות תקופת על תובנות מספק השאלון באמצעות מהשטח שנאסף            המידע

ועדיין במהותן, איכותניות הן אלה תובנות זאת, עם יחד הקורונה. עידן של הכלכלי               מהמשבר

בתוצאות עיון הקרובות. בשנים שיתגבשו התיירותית הצריכה הרגלי על כמותיות הערכות             חסרות

הנכנסת, התיירות פלח לפעילות. יותר מוקדם יחזור הפנים תיירות ענף כי בבירור מציג               המשיבים

בהרבה. לאט יצמח המשבר, עם אחרות מדינות של ובהתמודדותן העולמי התעופה בשוק              התלוי

במידה מצביעה הקרוב, בזמן הטבע בחיק ישראלים של לפעילות המשיבים של הבחירה כי               נראה

  מסוימת גם על הבחירות האישיות של כל אחד ומשפחתו.

או בהתאמה המאמצים את למקד יש מוטעה. הוא ב"התאוששות" העיסוק כי ולהדגיש לשוב               יש

אופי אולם "אישוש", למדוד ניתן הכלכליים הביצועים בתחום רק החדשים. לתנאים             הסתגלות

 מוצרי התיירות וחווית התייר, שיניעו את הפעילות הכלכלית, יעברו התאמות למציאות החדשה.
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 מסקנות והמלצות בתחום הדיגיטל בתיירות:

הצמיחה על המשיבים רוב הערכת עם יחד המאורגנת, התיירות בשוק הפגיעה על              העדויות

רמת עם להתעמת אותנו מחייבת והישירים, האינטרנטיים ההזמנות מנועי של            בחשיבותם

יידרשו התיירות עסקי הישראלי. התיירות בשוק כאלה מערכות של יחסית הנמוכה             ההטמעה

של השונים האינטרנט באתרי המשתמש חווית את ולשפר יותר רבים דיגיטלים כלים              להטמיע

משימות הן השונים הדירוג ערכי והעלאת הבינלאומיים ההזמנות באתרי הנראות שיפור             העסק.

הכלכלי שהמשבר בישראל, הקטנים לעסקים במיוחד מאתגרות אלה התאמות לביצוע.            חשובות

  הנוכחי רוקן את מעט המשאבים הכספיים שהיו להם, ואשר נחוצים לביצוע השינויים הדרושים.

הזמנה מערכות של החדירה תהליכי וסבסוד זה, בתחום העסקים בעלי בהכשרת ציבורית              השקעה

ממליצים ואנו התיירותית הפעילות להצמחת חשובים מנופים להוות יכולים           דיגיטליות,

 שיתקיימו במקביל לדיונים הנערכים בימים אלה על החייאת ענפי התעופה והמלונאות.

 

 

 כתבו:

 יואש לימון

 יוני שטרן

 ד"ר ירון פינצי

 שלוחת מצפה רמון

 מו"פ מדבר וים המלח
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