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ושעשוייםהחולפתבשנהשראינוהמגמותאתמציגהזההמסמך

.הקרובבעתידהתיירותיהמוצראפיוןעללהשפיע



עידוד 

החדשנות והיזמות

איך התאוששות ממשבר הקורונה משנה את העולם

4

להסתגלבניסיוןרבותהשקיעועסקים

אףעל.שעברהבשנההדופןיוצאותלנסיבות

,ניצחלאעדייןהקורונהמגיפתנגדשהמאבק

.המנהרהבקצהאוריש,החיסוןעם

יהיואםמלבד.מעברשנתהיא2021שנת

וחברהעסקים,אנשים,צפוייםבלתיאסונות

.עתידםאתלעצבלהתחיליכולים

אתלעצבשעשויותמגמותמספרבתרשים

:הבאותבשניםהעולמיתהכלכלה

האצת 

המהפכה

התעשייתית הרביעית

עבודה מרחוק

והגדרה חדשה 

של מקום העבודה 

מהפכת הביופארמה

מתחזקת

האצת

מחדשהארגון 

(port folio)העבודות של תיק 

בהתנהגות שינויים 

בשיווק , הצרכנים

הרכישהובחויית

האמון משחררת החזרת 

הצרכניםאת רתיעת 

סיעות פנאינ

מתאוששות

פחותאך נסיעות עסקים 

רשתות האספקה

משתנות  

הזיהום  עלויות 

ויתרונות הקיימות הסביבתית

יותר ויותרמוכרות 

מקור

https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond


Covid-19אתגרים בהליך הפצת החיסון נגד 
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מגבלות בחומרי גלם בשלב הייצור•

הייצורבאבטחת האיכות בשלב אתגרים •

שרשרת ניהול החיסוןאתגרים לוגיסטיים בהחזקת •

מוגברותעבודהדרישות•

החיסוןמתן במוקדי בזבוזים •

סנכרון בין מערכות  , טכנולוגיית המידע  I.Tאתגרי •

אבטחת מידע והגנה נגד מתקפות סייבר, שונות

אנשיםשלעצוםמספר,המגיפהשלאחרלעידןלהגיעכדי

בחודשיםבאינטנסיביותלעבודלהמשיךיצטרכומסורים

.הבאותובשנים

אתגריםבפניעומדתהקורונהנגיףנגדהחיסוןהפצת

:רבים

הרשויותעםמאינטראקציהאנשיםשלזהירות•

ענייםבאזוריםחיסוןמתןלנקודותבהגעהקושי•

רביםאוכלוסיהפלחי לגבי החיסון בקרב ספקנות•

מקור

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-risks-and-challenges-of-the-global-covid-19-vaccine-rollout?cid=other-eml-nsl-mip-mck&hlkid=4702cb2cec3a4a6d971f6d16a6555c43&hctky=12153951&hdpid=b812b692-ed48-496d-a1e4-9eb133561e6b


UNWTO- 2021-2024לשנים תרחישים
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להתחילצפוייההבינלאומיתהתיירות

בכפוף,2021שנתבמהלךלהתאושש

התפשטותעלההדרגתיתלהשתלטות

שיפור,הנגיףנגדהחיסוןהפצת,המגיפה

והסרההמטייליםבביטחוןמשמעותי

אמצעעדהנסיעהמגבלותשלמשמעותית

תוצאהגםהיאהצפויהההתאוששות.השנה

ארוכהתקופהלאחרהכבושיםהביקושיםשל

.סגריםהטלתשל

כי התיירות הבינלאומית תצטרך שנתיים  צפוי 

.2019וחצי עד ארבע שנים כדי לחזור לרמות 

שנתיים וחצי  התאוששות בעוד: 1תרחיש 

(2023אמצע )

סוף  )שנים 3התאוששות בעוד : 2תרחיש 

2023)

סוף  )שנים 4בעוד התאוששות: 3תרחיש 

2024)

מקור

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism


UNWTO-  שיקולים מרכזיים
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מגיפה

כמה זמן  
תימשך  

המגיפה ואיך  
תתנהל הפצת  

?החיסונים

מגבלות 
נסיעה ואמצעי 

בטיחות

מתי מדינות  
יתחילו להקל 

במגבלות  
?וכיצד

איך הצורך  
בהתרחקות  

חברתית  
ישפיע על  

?  ההיצע

אמון צרכני 
ועסקי

כמה זמן ייקח  
לאנשים כדי  
לחדש את 

?הנסיעות

איך תשנה  
התנהגות  

?  הנוסעים

השפעה  
כלכלית

כמה קשה 
יהיה המיתון  
העולמי וכמה  

?זמן ימשך

מה יהיו  
החלטות  

הצרכנים לגבי  
?הוצאותיהם

תמיכה 
ממשלתית

כיצד תומכים  
הצעדים  

הממשלתיים  
?בתיירות



UNWTO-  שינויים בהתנהגות הנוסעים
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?טרנדים חולפים או שינויים שישארו עמנו: שינויים בהתנהגות הנוסעים בעידן הקורונה

staycations קרוב לביתאו  בחופשות

טיולי דרך וחוויות באוויר הפתוח, תיירות כפרית, טבע

יותר בקרב קהלים צעיריםגבוהה התאוששות הנסיעות 

ומדיניות הביטולים, ובטיחותאמצעי בריאות 

, קיימות

אותנטיות  
ומקומיות

וחיפוש  רבה יותר ליצירת השפעה חיובית על הקהילות המקומיות חשיבות 

אותנטיותחווייותאחר 

יותר קרוב

בריחה לטבע

שינוי  
בדמוגרפיה

חששות חדשים

עקב אי הוודאות והמציאות המשתנהברגע האחרון הזמנות  ברגע האחרון

מקור

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/2020_Year_in_Review_0.pdf


UNWTO-SWOT
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מקור

קודמיםעמידות מוכחת של תיירות במשברים •

סופג הלםתיירות פנים יכולה להוות •

,והיגיינהבטיחותפרוטוקולי:הסתגלותיכולת•

התנהגות,לכסףתמורה,לביתקרוביםטיולים

אחראיתצרכנית

תמיכה ממשלתית במגזר•

חוזקות

Strengths 

אלה של  שעלולים להיות מושפעים הם מגזרים •

נסיעות  , נסיעה ארוכה, בינלאומי: הוצאות גבוהות

ואירועים  עסקים 

שיבוש גדול בתעשיית התעופה  •

כסיכוןתפיסת הנסיעות •

רמות נמוכות של ביקוש  •

חולשות 

Weaknesses 

המודלים העסקייםעל מחודשת חשיבה •

ודיגיטציהחדשנות •

,  כפריים)קיימא -קיימא ומכוונים בר-מגזרים בני•

(בריאות, טבע

נורמלי  "היוזמות של מספר מדינות לכיוון •

"החדש

התקדמות בתוכניות הסתגלות ביעדים וחברות•

הזדמנויות 

Opportunities  

עלייה באבטלה  , מיתון עולמי: סביבה כלכלית•

סגירת עסקים בעיקר חברות , ומשרות בסיכון

וודאותאי , קטנות ובינוניות

( כולל התחדשות)מועד סיום המגיפה לא ברור •

ואי זמינות של חיסונים

והגבלות הנסיעההסגרים היקף •

שאינה ידועה  " הנורמלי החדש"צורה של •

איומים 

Threats  

גורמים  

פנימיים

גורמים  

חיצוניים

חיובי 
שלילי

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism


 Tourism Economics: An Oxford Economics companyתרחישי 
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2021בשנתלהתחילשאמורה,ההתאוששותאתהמאפיינותהמגמות

:2021שנתבמהלךבהתאוששותיתמכווהפצתוהחיסוןפיתוח

2021שנתבמהלךרבותבמדינותנסיעותעלמגבלותלהפחתתהסבירותאתמגדילהחיסוניםפיתוח

.המטייליםאמוןאתומחזק
:2021בשנתההתאוששותאופיאתיגדירוהחיסוניםבחלוקתהאתגרים

החיסוניםשלהעולמיתוההפצההייצורשכןמידיבאופןתתרחשלאהחיסוניםשלהחיוביתההשפעה

.נרחבתהפצהשתהיהעדמהותיתתועלתיראהלאהנסיעותענף.זמןייקחו
:הביקושעלישפיעוהעבודהושוקהכלכליהמצב

הממשלותשלהפיסקליהסיועלמרותירדושההכנסותבעודעלוהאבטלהשיעוריהמגפהבמהלך
.לחופשהולצאתלנסועההחלטותעםיותרלזהיריםיהפכוהאזרחיםלכן.עבודהמקומותעללהגנה

ולטווחמקומיותונסיעות,הגבוהותהעלויותעקבביותרהשליליתבצורהיושפעוטווחארוכותנסיעות
.יותרזולותנסיעהבאפשרויותייבחרושתייריםמכיוון,מהמצבלהרוויחעשויותקצר

:לביתיותרקרוביםביעדיםיבחרוהמטיילים

הבריאותשמשברמכיווןבמיוחד,הקרובבטווחהמטייליםאצלראשונההעדפהיישארופניםנסיעות

.חוץנסיעותתכנוןעלמאודמקשההעולמי

:2021בשנתמגמהתישארטיסהפניעלברכבנסיעההעדפת

אתשיניעוקצרלטווחהנסיעותלעומתאיטיתיותרתהיההבינלאומיותהנסיעותשללשגרההחזרה

אובלבדקצרותולטיסותארוכותפניםלנסיעות,מוכריםאזורייםליעדיםתהיהההעדפה,ההתאוששות

.ברכבתאוברכבנסיעה

:שכיחותיישארוהעסקיםנסיעותכאשרהתאוששותאתיובילוהפנאינסיעות

אירועים.מוגבליםישארועסקיםנסיעותתקציבי,קודמיםממיתוניםההתאוששותלדפוסבדומה

דברשלבסופואך,פניםאלפניםואירועיםפגישותבמקוםלהתקייםימשיכווהיברידייםוירטואליים

.ההתאוששותאתיבטיחאישיותפגישותשלהערך
- Tourism Economics: מקור An Oxford Economics Company - Tourism Economics

https://www.tourismeconomics.com/about/economist-perspectives-2/economist-
perspectives-1/

Contact: Sarah-Jane Trimble | sjtrimble@oxfordeconomics.com

https://www.tourismeconomics.com/
https://www.tourismeconomics.com/about/economist-perspectives-2/economist-perspectives-1/
mailto:sjtrimble@oxfordeconomics.com


ETC-אירופיות-כוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים
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.אירופיות בעתיד הקרוב -עוקב אחרי כוונות האירופיים לנסיעות פנים ופניםה, (מתוך שישה דוחות)ח הרביעי  "פרסמה את הדונציבות האיחוד האירופי 

:2020בדצמבר נתונים נאספו ה

COVID-19הולך וגדל עם הפצת החיסון נגד הנגיף 2021האביב הכוונה של האירופאים  לנסוע במהלך 

בהשוואה לסקר הקודם20%עלייה של , 2021יוני -מתכננים לצאת לטיול במהלך אפריל

2020בהשוואה לסקר נובמבר 5%עלייה של , החודשים הקרובים6-מתכננים לנסוע ב

ירגישו בטוחים ונינוחים בכדי ליהנות מטיולם עם יישום פרוטוקולי בריאות ובטיחות מחמירים

מתכננים לנסוע למדינה אחרת  באירופה  

מעדיפים נסיעת פנים  

מבין אלה שמתכננים -בתרבות ומורשת 14%, בחוף CITY-BREAK ,16%מעוניינים בחופשת 
חודשים הקרובים  6לנסוע במהלך 

מוכנים לטוס ליעד בו הם רוצים לבקר  

63.40%

21.50%

8.90%
6.20%

פנאי / סיור  ביקור משפחה  
וחברים

עסקים אחר

מטרת הנסיעה עבור אלה שסביר מאוד 
החודשים הבאים6-שייסעו ב

2020דצמבר–נובמבר

32%

52%

67%

40%

36%

17%

52%

https://etc-corporate.org/news/europeans-increasingly-eager-to-travel-during-spring-2021-as-covid-19-vaccine-rollout-begins/


ETC-אירופיות-כוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים
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:מתכננים לנסוע34עד 25יותר בני 

13.70%

17.70% 17.10% 17.80% 17.60%

32.80%

38.50%

34.80%
36.40%

32.80%

20% 19.60%
20.00%

20.40% 18.30%21%

16.20%
17.80% 16.10%

15.50%
13%

8%
10.20% 9.30%

15.80%

18-24 25-34 35-44 45-54 55 +

החודשים הבאים לפי קבוצות גיל 6-כוונות לנסוע ב

סביר מאוד סביר   נוטלרי   לא סביר  מאוד לא סביר
2020דצמבר–נובמבר



ETC-אירופיות-כוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים
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המלצות ליעדי תיירות

להשקיע בשיווק  
ותוכן ברשתות  

חברתיות  
,  בנושאי תרבות

מורשת ואמצעי  
בטיחות  

להמשיך  
ולהשקיע  

בפרוטוקולי  
היגיינה ובטיחות  
ולהשקיע במסעי  

פרסום על  
אמצעי ההיגיינה  

כדי , והביטוח
להרגיע את 
הנוסעים  

להחזיר לאט את  
ההתמקדות  

חוצתבתיירות 
גבולות במיוחד  
בתקופה שבין  

אפריל ליוני  
2021

המלצות לעסקים

להגדיל את 
הנוכחות  

הדיגיטלית  
ולחזק את 

הפלטפורמות  
להזמנות  
מקוונות  

לנצל את  
המוכנות לנסוע  
בתקופה שבין  
אפריל ליוני  

כדי 2021
לתמוך במכירות  

לקיץ וסתיו  
עם  , הבאים

מדיניות ביטולים  
גמישה  

להגדיר קהלים 
נישתיים

(niche 
audiences)

  קישור להורדת המסמך

https://etc-corporate.org/reports/monitoring-sentiment-for-domestic-and-intra-european-travel-wave-4/
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הצרכניםביקושהגדרתבמפתחתפקידממלאיםהצעירים●

(UNWTO)העולמיהתיירותארגוןעבורשנערךמחקר●
תיירותהונסיעותהנושאאתתופסיםצעיריםכיהראה

בחייםחיוניכחלק

:רביםיתרונותמייצרתצעיריםתיירות

דיםליעיותרגדולערךולתתלחזורשעשויקהל■

חדשיםיעדיםמגליםההחלוציםהם■

חדשהבטכנולוגיהמשתמשים■

ותורמיםתרבותיתמבחינהמנסיעתםמרוויחים■

םמבקריהםבהםלמקומות

תפקידלמלאעשויZ*–הדור

חדשנותצתאבהמפתח

ענףובפיתוחביעדיםטכנולוגית

שאימץהדורוזהשכן,התיירות

והואהטכנולוגיתהחדשנותאת

להתנסותמוכןשראשוןה
לקופסאמחוץולחשובחידושיםב

Generation Z -Gen Z - Gen Zers 1996-2012שנולדו בין השנים מוגדר  כמי  *



Z-את דור ה המעצבים נושאים וערכים 

15 מקור

בקרבביותרהמדאיגהנושאהואהאקליםשינוי

חסרתמודעותשלבעידןגדלזהדור.Z-הדור

עלהגלובליתההתחממותלהשפעתתקדים

הביולוגיהמגווןועלהאקלים

שינוי האקלים 

,הליברליתהמדיניותשלהעכשוויתהדינמיקה
Z-הדורעלמאודההשפיעוהמגווןהשוויון

במהמסורתיותמהשקפותולהתרחקותוהובילה

מגדרלשנוגע

, שוויון מגדרי

נטייה מינית

וזהות מגדרית

94%כימצאמדינות20-בעולמימחקר

לשביעותהמובילהגורםכי,הצהירומהנשאלים

ונפשיתפיזיתבריאותהואוסיפוקרצון

בריאות

אישיתורווחה 

בזכותבהיסטוריהביותרהמגווןהדורזה

המקוונתבמדיההגדולהוהנראותהעצמיהביטוי גזע ואתניות

דורעבורבמיוחדחשובושייכותבקבלההצורך

שלמדעתםמושפעלהיותנוטההואZ.-ה

.הקודמיםהדורותמאשריותראחריםאנשים

"מכובדיםלהרגישחשוב"כיסבורים73%

אישיטיפול 

ותדמית

הכלכלהאתלחלוטיןמאמץהזההדור

אולשתףפתוחיםמאודצעיריםה.השיתופית

,בתיהם,מכוניותיהםאתלהחליףאורישכהל

ציודםובגדיהם

הגישה 

הבעלותמעל 

זאתובכלY-המדוריותראמוןנותןZ-הדור

ולנוכחותלפרטיותבנוגערביםחששותקיימים

שלביחסגםחשובהאמוןנושא.באינטרנט

ולחברותלמותגיםהצעירים

ואמוןפרטיות 

עבורם,העבודהמתחילתחוששיםהצעיריםרוב

התקדמות-ואיהשכרמרמתהרצוןשביעותחוסר

.העבודהמקוםאתלעזובהעיקריותהסיבותהם

שלוהמטרההמשמעותאתמעריכיםהם

לסביבהידידותיתוהיותההעבודה

קריירה 

העבודהומקום 

https://etc-corporate.org/uploads/2020/07/2020_ETC-Study-Generation-Z-Travellers.pdf
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או בידוד החשש מהדבקה 

גורם לנוסעים  , ביעד רחוק

להעדיף נסיעות מקומיות  

ואזוריות

תיירות מקומית  

ואזורית

הראשונים יהיו התיירים 

רווקים ואוהדי , כנראה צעירים

הם  . תיירות אקטיבית

יתעניינו בפעילויות ובביקורים 

מאתגרים יותרביעדים 

תיאבון

לסיכון

יחפשו יותר  המטיילים 

מחוץ לדרך "יעדיםויותר

כבר רואים הזמנות  ". המלך

כגון  מיוחדים ליעדים עתידיות

אלסקה

Off the beaten-
path

ישקיעו זמן המטיילים 

:  הנסיעהמשמעותי בתכנון 

הם ירצו לייעל את ניצול 

ההזדמנויות שבנסיעה ויבחרו 

חופשות ארוכות יותר ממה  

שהיה לפני עידן הקורונה

ארוךמעמיקתכנון 

ומקיף

שגוברת קריסת ענפי ככל 

יוכלו המטיילים  , התיירות

יותר שינויים לדרוש

ופעילויות

בכל הנוגע לבטיחות  

ולגמישות

מטיילים

מועצמים

תיירות עסקים לא אמנם 

,  תהיה הראשונה להתאושש

אך היא גמישה וחיונית  

תיירות  . לכלכלה העולמית

עסקים מקומית ואזורית

להתאושש תחילהצפויה 

עסקיםנסיעות

מקומיות ואזוריות

מקור

https://wttc.org/Research/To-Recovery-Beyond


WTTC- והיגיינהבריאות

17

בנגיףלהידבקמפחדמושפעתתהיההקרובהבתקופההמטייליםהתנהגות•

הזההחדשבעידןביותרהחשוביםהםובטיחותבריאות•

ובטיחותבריאותשלהפרוטוקוליםאתליישםיצטרכועסקים•

מהצרכנים סומכים על 

המלצות מפה לאוזן 

ממשפחה וחברים

92%

מהאמריקאים יותר מודעים  

לחיידקים עכשיו מאשר לפני  

הקורונה

89%

/  מהמטיילים חוששים מבידוד

הסגר באותה מידה כמו 

מהדבקה

80%

מהמטיילים מציינים את  

הניקיון ואמצעי הבריאות 

כמרכיבים קריטיים

בתגובה של חברות נסיעות  

מול המשבר 

69%

מטייליםעבור ה

:בטיחותכלקודם

והיגיינהלבריאותהנוסעיםשלהמודעות

גם,מנסיעותציפיותיהםעלומשפיעהדלהג

צפוייםהמטיילים, חיסוןקבלתלאחר

לבריאותהנוגעבכליותרזהיריםלהישאר

:האמוןגורם

סומכיםשהםלרשויותיותריפנומטיילים

.  המסעלפנימדויקמידעלקבלתעליהן

בתהליךחשובקריטריוןלתהפוךהיגיינה

.ומיקוםממחירפחותלא-ההחלטותקבלת

":להתקע"-מהפחד

המטייליםיחששו, "בטוחים"ביעדיםגם

(בינוניעדקצרזמןטווח)הקרובהבתקופה

שלעתידיותהתפרצויותשלמהאפשרות

.יםסגרוהטלתהנגיף



WTTC–חדשנות ודיגיטציה
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טכנולוגיות חדשותולשילוב חדשנות לפיתוח מגפת הקורונה מתגלה כזרז •

,מגעלטכנולוגיות ללא הצריכה הדיגיטלית נמצאת בעלייה והצרכנים מצפים •
לחוויית נסיעה בטוחה וחלקה כתנאי 

השתתפו בכנסים  מהאנשים
מקוונים בפעם הראשונה 

והמגמה  במהלך המגפה 
להימשךצפוייה

69%

משתמשים פחות  מהצרכנים 
בכסף מזומן ועוברים לשיטות 

ללא מגעתשלומים

66%

מהנוסעים באוויר מוכנים  
להחליף את דרכון הנייר 
בתעודת זהות דיגיטלית

45%

מהמטיילים גלשו יותר זמן 
ברשתות החברתיות מאז  

המגיפה

44%

מטייליםעבור ה

:בום דיגיטלי

מסתמכים יותר ויותר על הצרכנים 
טכנולוגיה דיגיטלית לפני הטיול לקבלת 

,   וגם במהלך נסיעותיהםהמלצות והשראה 
.  הפיזיותלמזער את האינטראקציות כדי 

:נוחות ללא מגע

דיגיטליים משולבים המאפשרים פתרונות 
יהיו נחוצים כדי , וחלקהנסיעה בטוחה 

,  עם זאת. להפחית נקודות מגע פיזיות
הנוסעים נשארים זהירים לגבי סיכוני  

דבר ; הסייבר ופרטיות הנתונים שלהם
שהתברר עם הופעתן של אפליקציות 

המעקב
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בנגיףלהידבקמפחדמושפעתתהיההקרובהבתקופההמטייליםהתנהגות•

הזההחדשבעידןביותרהחשוביםהםובטיחותבריאות•

ובטיחותבריאותשלהפרוטוקוליםאתליישםיצטרכועסקים•

אומריםמהצרכנים58%

עליותרחושביםשהם

התפרצותמאזהסביבה

הנגיף

סביבה

השימור נפגעו מאנשי 78%

הנגיף  כלכלית מהשפעות 

חיות בר

2000-יותר מ

ברחבי העולם ארגנו  ערים 

מחאות נגד גזענות עקב רצח 

ורג פלויד'ג

שוויון

בענף  משרות מיליון 121

התיירות והנסיעות  

מאז תחילת  אבדו  /נסגרו

לפי הערכה, המגפה

תעסוקה

מטייליםעבור ה

:סביבתיתזהירות

,קיימא-בתבתיירותמחודשתהתעניינותצפויה

חברותעלמוגברתביקורתיערכוהצרכנים

הרגלטביעותהפחתתלהבטיחכדיהתיירות

אנרגיה,במיםשימושכולל,הסביבתיות

.ופסולת

:הברשמירה על חיות 

סחרשביןבקשרהתקשורתכליהתמקדותעם

והתפשטותגידולבתישיבוש,ברבחיות

חיותלנושאיהמטייליםמודעותגדלה,מחלות

.עליהןוהשמירהבר

:שוויון-אידגש על 

.והאפליההגזענותלבעייתמודעיותרהעולם

להעצמהלתרוםיכולוהתיירותהנסיעותענף

קבוצותשלאפליה-ולאיכלכלית-חברתית

בכוחלהשתתפותהזדמנויותמתןתוך,חלשות

.ויזמותמנהיגות,העבודה



מודעות לסכנות שינויי האקלים  
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לגבי  Pew Research Centerלפי ניתוח ,העולמייםומחלות זיהומיות  נמצאים בראש הרשימה של האיומים שינויי האקלים 

(2020ספטמבר )מדינות מתקדמות תופסים איומים בינלאומיים 14–האופן שבו אנשים ב 

מספר גדול של אנשים שעוברים ממדינה אחת לאחרת

סכסוך ארוך שנים בין מדינות או קבוצות אתניות

העוני העולמי 

מצב הכלכלה העולמית

התפשטות  נשק  גרעיני

מתקפות סייבר ממדינות אחרות

טרור

התפשטות  מחלות זיהומיות 

שינוי אקלים עולמי

40%

48%

53%

58%

61%

65%

66%

69%

70%

40%

41%

35%

35%

31%

30%

30%

28%

24%

18%

9%

9%

6%

9%

4%

4%

3%

5%

הם איום לארצםהאומרים כי הדברים הבאים % 

איום גדול איום שולי אינו איום

אוסטרליה

דנמרק

ארצות הברית 

שבדיה

קנדה

גרמניה

הולנד

בלגיה

בריטניה

יפן

דרום קוריאה

איטליה

צרפת

ספרד

59%

60%

62%

63%

67%

69%

70%

70%

71%

80%

81%

83%

83%

83%

68%

59%

78%

56%

67%

55%

62%

69%

74%

88%

89%

69%

74%

78%

גדוליםכאיומים האקלים והתפשטות מחלות זיהומיות הרואים את שינוי % 
מדינות  לפי 

שינוי אקלים עולמי   התפשטות מחלות זיהומיות  

קוריאה יפן ודרום , אוסטרליה, בריטניה, שבדיה, ספרד, הולנד, איטליה, גרמניה, צרפת,דנמרק, בלגיה, קנדה, בארצות הברית2020באוגוסט 3ביוני עד 10מבוגרים בין 14,276הדוח מבוסס על נתונים מסקרים מייצגים ארציים של 
Despite COVID-19 Pandemic, Many Europeans Still See Climate Change as Greatest Threat to Their Countries | Pew Research Center© PEW RESEARCH CENTER

https://www.pewresearch.org/global/2020/09/09/despite-pandemic-many-europeans-still-see-climate-change-as-greatest-threat-to-their-countries/
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מקור-2020השתתפו במחקר שפורסם באוקטובר  , כולל ישראל, מדינות28-מטיילים ב20,000

תקני בריאות ובטיחות

מוכנים לנסוע ליעדים שיש בהם נקודות לבדיקות 

(מהישראלים81%)בריאותיות בעת הגעה  67%

במתקן אירוח מסוים אם ברור איזו מדיניות  זמינו י

(מהישראלים73%) בו בריאות והיגיינה קיימת  70%

ישקלו השכרת רכב ביעד כדי להימנע מתחבורה  
ציבורית 50%

WORKATIONשילוב עבודה וחופשה 

נסיעות העסקים כדי את את ההזדמנות להאריך ינצלו
ליהנות גם משעות הפנאי ביעד 52%

הנאות פשוטות

חוויות פשוטות יותריעדיפו 
69%

,מחוץ למסלול, כפריותחוויות יחפשו 

הטבעבחיק  56%

הטכנולוגיה לשירות הנסיעות 

שיתרום להתאים  מתרגשים מהפוטנציאל הטכנולוגי 
בעתיד את חוויית נסיעותיהם להעדפותיהם האישיות

55%

הזמנות של הרגע  אפשרויות  טכנולוגיות לביצוע ירצו 
האחרון 53%

יצטרכו להשתמש בטכנולוגיות  סברו כי  מתקני אירוח 
העדכניות ביותר כדי לגרום למטיילים להרגיש בטוחים 63%

מודעות לתיירות מקיימת 

פירוט )מקיים בעתיד מעוניינים לנסוע באופן יותר  

(בנפרד 53%

https://globalnews.booking.com/smarter-kinder-safer-bookingcom-reveals-nine-predictions-for-the-future-of-travel/
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מקור-2020השתתפו במחקר שפורסם באוקטובר  , כולל ישראל, מדינות28-מטיילים ב20,000

חשק לנסוע 

מתרגשים לקראת הרגע שבו יוכלו לחזור לנסוע ולטייל  
לאחר הסרת הסגרים 65%

שהחמיצו עקב נגיף  חגיגות טיול לפצות על יתכננו 
קורונה 38%

יותר מקומות בעולםלראות מוגבר רצוןהביעו 

(מהישראלים41%) 53%

מודעות למחיר
ר

יותר שקיפות בפלטפורמות ההזמנות לגבי וציםר

תהליכי החזר ואפשרויות ביטוח  , הביטוליםמדיניות 
נסיעה

74%

ויתכננו טיול בעתיד כשיחפשו יותר מודעים למחיר יהיו  62%

כנראה יחפשו מבצעים והנחות 55%

תיירות מקומית בחזית 

12עד 7-במתכננים לטייל בתוך המדינה שלהם 
החודשים הקרובים 47%

מעל)זאת בטווח הארוך יותר מתכננים לעשות 

( שנה 38%

,2021מתכוונים לנסוע לצד השני של העולם עד סוף 

2020בלבד בסוף שנת 6%לעומת  21%

ללא  בוחרים בו היו מעדיפים טיול מוזל למקום שלא

מאשר לשלם יותר עבור יעד חלומי, ההנחה

(מהישראלים36%)

40%

בריחה מהמציאות

הסגרחיפשו השראות לחופשה בזמן  95%

https://globalnews.booking.com/smarter-kinder-safer-bookingcom-reveals-nine-predictions-for-the-future-of-travel/
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53%

מעוניינים לנסוע באופן  

דיותר  מקייים בעתי

69%
מצפים שתעשיית  

הנסיעות תציע יותר  

אפשרויות נסיעות  

קיימא -בנות

51%

רוצים להימנע  

בעונת השיאמנסיעות 

38%

קבעו שהם רוצים תמריץ 

(  למשל הקלות מס)כלכלי 

למטיילים שבוחרים בטיול  
ידידותי לסביבה בעתיד

67%
ירצו שבחירות  

הנסיעה שלהם 

יתמכו במאמצי 
היעדההחלמה של 

999,מצרפת996,מאיטליה996,מספרד999,זילנדמניו499,מאוסטרליה995,מארגנטינה499,מברזיל999,מקולומביה997,ממקסיקו497,מקנדה496,ב"מארה999כולל)מדינות28-ממשיביםBooking.comידיעלהוזמןהמחקר

995-ומווייטנאם500,קוריאהמדרום997,מטאיוואן499,מסינגפור496,מתאילנד497,קונגמהונג499,מסין994,מהודו997,מישראל498,מרוסיה1001,מקרואטיה498,משוודיה499,מדנמרק499,מהולנד498,מגרמניה996,מבריטניה

2020https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.htmlביולימקווןסקרהשלימוהמשיבים.(מיפן

46%

מאמינים כי התעשייה חייבת 

של  להסתגל לחשיבה 

הארוך על ידי קיימות לטווח 

הצעת חבילות נסיעות  
אטרקטיביות מחוץ לעונה

53%
פסולת להפחית שוקלים 

מחזור  או הפלסטיק  

שלהם בעת הפלסטיק 

כל  שיבוטלו ברגע , נסיעה

מגבלות הנסיעה 

48%

להימנע  רוצים 

מציפויות 
מעוניינים לנסוע באופן  

דיותר  מקייים בעתי

מצפים שתעשיית  

הנסיעות תציע יותר  

אפשרויות נסיעות  

קיימא -בנות

רוצים להימנע  

בעונת השיאמנסיעות 

רוצים  להימנע   

מצפיפות 

https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.html


–מקיים יותר באופן גובר הביקוש לנסיעה-עקב המגיפה
Booking.com

999, מצרפת996, מאיטליה996, מספרד999, מניו זילנד499, מאוסטרליה995, מארגנטינה499, מברזיל999, מקולומביה997, ממקסיקו497, מקנדה496, ב"מארה999כולל )מדינות 28-ממשיבים   Booking.comידיהוזמן על המחקר 

995-מווייטנאם ו500, מדרום קוריאה997, מטאיוואן499, מסינגפור496, מתאילנד497, מהונג קונג499, מסין994, מהודו997, מישראל498, מרוסיה1001, מקרואטיה498, משוודיה499, מדנמרק499, מהולנד498, מגרמניה996, מבריטניה

https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.html 2020ביוליהמשיבים השלימו סקר מקוון (. מיפן

27%
30% 32%

38%
41% 41% 42% 43% 44% 44%

47% 47% 49% 49%
52% 53% 55% 57% 59% 60% 60% 60%

65% 65% 67% 69% 70% 71%
74%

את עיניי להשפעת בני האדם על הסביבהשנגיף הקורונה פתח יותר מקיים  מכיוון באופן אני רוצה לנסוע 

https://www.booking.com/articles/impact-awakening-the-rise-of-responsible-travel.html


OECD-נסיעה חלקה
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Seamless-חלקהנסיעה Travel-כמוגדרת:

מנקודתומהנהבטוחה,יעילה,חלקהנסיעהחוויית

.ובחזרה,היעדבתוך,ליעדהמטיילשלהמוצא

:הםמשופרתמטייליםוחווייתחלקהנסיעהיעדי

יותריעילטיפולידיעלקיימאבתצמיחהלאפשר•

במטיילים

ולקהילותלמטייליםוהאבטחההבטיחותאתלחזק•

המארחות

מקומותוביצירתומקומיתאזוריתבכלכלהלתמוך•

משופרתקישוריותבאמצעות,עבודה

מבקריםזרימתניהולידיעלהקיימותאתלשפר•

חלופייםנסיעהאופציותוקידום

מאודמושפעאוישירותתורםהחלקותהנסיעותשיפור

SDGs.ם"האושלקיימא-ברהפיתוחמיעדי 2030

:למדיניותמפתחכתחומיזוהונושאיםארבעה

ויזותוקבלתלוויזותבקשות•

וביומטריהדיגיטליתהמטייליםזהותתעודת•

שוניםתחבורהאמצעיביןקישוריות•

וניהולמידע,במבקרטיפול•

מקור

http://www.oecd.org/cfe/tourism/Safe-and-seamless-travel-and-improved-traveller-experience-OECDReport-for-the-G20-TWG_merged.pdf
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26

OECDהגדיר קווים מנחים לפעולה וקורא לממשלות ליישמם בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי:

מקור

נסיעה חלקה לטווח הארוך וכחלק להכיר בחשיבות •

COVID-19-מההחלמה ממגפת ה

כי הפרספקטיבות של ענף הנסיעות והתיירות באות לידי לוודא•

ביטוי במדיניות הפעולה המשפיעות על נסיעה לארץ ובתוכה

לשתף פעולה ברמה הבינלאומית באמצעות פורומים מתאימים  •

שיתוף ושימוש בנתונים על  , לבחינת סטנדרטים לאיסוף

למעקב וניהול בהתאם  , לבדיקת הזהות שלהם, מטיילים

לעקרונות המוסכמים בנושא פרטיות נתונים

,  לעבוד עם הרשויות הרלוונטיות לייעול תהליכי נסיעות וויזות•

תוך שמירה על ביטחון

לקדם את השימוש בתעודת זהות המטיילים הדיגיטליות •

ובביומטריה תוך שמירה על פרטיות הנתונים בהתאם  

לסטנדרטים ועקרונות בינלאומיים מוסכמים

י הספקת  "עלקשר בין תפעול תחבורה ותכנון תיירותי•

קישוריות חלקה בין אמצעי תחבורה שונים

כולל לבעלי  , לעודד ולתמוך במתן מידע בזמן אמת וסיוע למטיילים•

במטרה להקל על נסיעותיהם ולהעצים את חוויתם, צרכים מיוחדים

בתיאום עם רשויות , לתמוך בבניית יכולות והשקעות בנסיעה חלקה•

רלוונטיות אחרות

ובמידת הצורך ליישם אסטרטגיות לניהול , לעדכן באופן קבוע, לבנות•

משברים בענף נסיעות ותיירות

כולל חברות טכנולוגיה , להכיר בתפקיד המפתח של המגזר הפרטי•

בהפעלת נסיעות בטוחות וחלקות , כמו גם ספקי תחבורה ושירותים

http://www.oecd.org/cfe/tourism/Safe-and-seamless-travel-and-improved-traveller-experience-OECDReport-for-the-G20-TWG_merged.pdf
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- Safe & Seamless Traveler Journeyנסיעה חלקה ובטוחה רכיבי  SSTJ - לפיWTCC :

של הנוסעים בתכניתהרשמה 

ביומטרית או תעודת זהות דיגיטלית  

1

אצל ספק נסיעותרכישה , הזמנה

2

משתמש בתעודתהנוסע ,נסיעהאישור 

להגיש בקשה  כדי הדיגיטלית הביומטרית הזהות 

למסמכים כגון ויזה או ויזה אלקטרונית

3

הנוסע עם ספק הנסיעותקשר, ק אין'צ

תחילת חוויית המטייללפני קצר זמן 

4

,המסעחוויות תוך כדי 
אינטראקציה בין הנוסע לספק נסיעות

5

ביטחוניתביקורת נקודות 

שהמטייל נתקל בהן 

6

בהם מטיילים נדרשים  גבול מעברי 

להזדהות

7

מסיים חלק מהמסע הנוסע ,  ק אאוט'צ

שלו עם ספק נסיעות מסוים

8

הנוסע שולט , מטייליםנתוני ניהול 

, שלומקומי במכשיר בנתונים שלו הנשמרים באופן 

ממשלותאו / לספקי נסיעות ו המועברים 

על ידי ספקי נסיעותוהנשמרים 

9

https://wttc.org/Initiatives/Security-Travel-Facilitation


- UNWTO נסיעה חלקה

28

UNWTOעםפעולהשיתףWanderlust World
בטוחהנסיעהעללהקלשנועדהאפליקציהלהשקת

.COVID-19בעקבותוחלקה

:האפליקציה

WORLD TOURIST IDENTIFICATION-

WTIDכדישפותחו,הרביםהפתרונותאחדהיא

,כאחדויעדיםתייריםשלהחדשותהדרישותעללענות

בכדיUNWTO-השליוזמותממספראחתוהיא

מאפשרתהאפליקציה.התיירותהתאוששותאתלהניע

מפתחמסמכישלדיגיטלייםעותקיםלשאתלתיירים

.התייריםכניסותזיהויעלשיקלדבר,אחדבמקום

להונאההסיכוןאתלהפחיתגםנועדההאפליקציה

.זהותוגניבת

https://www.youtube.com/watch?v=ftFpdr81gWw

מקור

https://www.worldtouristid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ftFpdr81gWw
https://www.unwto.org/news/welcomes-new-app-designed-to-facilitate-safe-and-secure-border-crossings
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https://www.youtube.com/watch?v=Zx3otZ63wFw

IATA אלמנטים קריטיים הקשורים ל3הדגישה-
IATA TRAVEL PASS:

על המידע האישי שלהם לצורך  מתן שליטה למטיילים•

שלהםאבטחת נתונים ושמירה על הפרטיות 

שימוש בתקנים גלובליים המוכרים על ידי ממשלות כדי •

חיסון/ להבטיח אימות זהות המטייל והמידע על בדיקה 

באמצעות תהליכי שיפור הנוחות והבטיחות הביולוגית •

מגע  נסיעה ללא 
ספטמבר)COVID-19-המשבררקעעלIATAמחקר

בקרבפופולרייםיהיומגעללאתהליכיםכימראה(2020

:המטיילים

הטלפון או כרטיס  , מהנוסעים חששו ממסירת הדרכון70%•

בנמל התעופהאנשי ביטחון או פקידי ממשל , תעופהלסוכני 

ללא מגע בכל נמל מהמטיילים אמרו כי תהליך85%•

יותרהתעופה יגרום להם להרגיש בטוחים 

מהמטיילים אמרו שהם מוכנים לשתף נתונים אישיים  44%•

מגעכדי לאפשר תהליך ללא 

מקור

https://www.youtube.com/watch?v=Zx3otZ63wFw
https://www.youtube.com/watch?v=Zx3otZ63wFw
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-12-16-01/
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טכנולוגיה ללא מגע ושירות עצמי  

30

מבצעשהצרכןהצרכניותהעסקאותכלאתכוללעצמישירות

באפליקציהלטיסהאין-ק'צ.כלשהיטכנולוגיהבעזרתבעצמו

.עצמילשירותדוגמההואהתעופהבנמלאובבית

חווייתאתומשפרההמתנהזמניצמצוםמאפשרעצמישירות

.הלקוח

.במשהונוגעלאהצרכןשבושירותהואמגעללאשירות

ללאטכנולוגיה"בביטוילרעהשימושהיה,האחרונותבשנים

משתמשיםהםכיטענוומותגיםחברותשלקטןלאמספר,"מגע

.המצבהיהלאזהובמציאותמגעללאבטכנולוגיה

צרכנים.נחוצותאךיקרותמגעללאטכנולוגיהתשתיותלמעשה

הניידיםוהמחשביםהחכמיםהטלפוניםאתלפתוחשהתרגלו

אתולפתוחלמטוסלעלותמצפים,פניםזיהויבאמצעותשלהם

מגיפתהתפשטותלאחרבמיוחד,דרךבאותהבמלוןהחדרדלת

.הקורונה

2מקור 1מקור 

במלונות טכנלוגיות ללא מגע 

הקורנה  שלאחר לתקופה 

NFCקרוב תקשורת בשדה :אין ללא מגע-ק'צ

(ושירותי אורחים אחרים)כניסה ללא מפתח 

לוחות בקרה ללא מגע

טכנולוגיית פיקוד קולי

רובוטים המספקים מגבות ושירות חדרים

מדריכי טיולים דיגיטליים  , דיגיטלימידע 

אורחומותאמים אישית לכל 

https://blog.smartvel.com/blog/hotel-contactless-technologies-for-the-covid19-world
https://www.linkedin.com/pulse/contactless-self-service-here-stay-liliana-petrova/
https://hospitality.economictimes.indiatimes.com/blog/the-rise-of-contactless-technology-in-the-travel-and-tourism-sector/4433
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אישורי חיסונים נגד  , בידוד, גבולותלמדיניות סגירת הנוגע ותיאום בין המדינות בכללסנכרון קוראים ארגוני התיירותית הבינלאומים

: לתו בינלאומידוגמאות להלן ... בדיקות וכוליתוצאות / הקורונה 

'Safe Travels': Global Protocols & Stamp for the New Normal
היאWTTCשלהחותמתמטרת

להכירלמטייליםלאפשר

ברחביובחברותבממשלות

פרוטוקוליםאימצואשרהעולם

בתחוםגלובלייםסטנדרטיים

כך-וההיגיינההבריאות

מסעות"לחוותיוכלושהצרכנים

,מסעדות,מלונות."בטוחים

מפעילי,שיוטקווי,תעופהחברות

מתקני,אטרקציות,תיירות

חברות,קצרלטווחהשכרה

ושדותתחבורה,רכבהשכרת

בחותמתלהשתמשיוכלו,תעופה

הבריאותפרוטוקולייישוםלאחר

ידיעלשנקבעוכפיוההיגיינה

WTTC.

© World Travel & Tourism Council מקור

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp


ביטוח נסיעות בעידן הקורונה  
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עידןלפנירכשושהתייריםהנסיעותביטוחפוליסות

.העולמיתהמגיפהמפניהגנהמאודמעטמציעותהקורונה

WTTCלהיערכותהביטוחלחברותהמלצותפרסם

.מחדשהצרכןאמוןולבנייתתפעולית

עבורובריאותנסיעותלביטוחההמלצותעיקרילהלן

:"ועסקיםפנאי-בודדיםמטיילים"

הרפואיתהתמיכהאתלהרחיב/לשפר•

הצורךלפילמגפותהקשורהכיסוישיעורלשנות•

בטיולוהפרעהביטוללכיסויפוליסותלרכושהמטייליםלעודד•

הקשורכיסוילגבילבררביטוחקניותבעתהמטייליםלעודד•

COVID-19כגוןזיהומיותלמחלות
מקור

?2021מציעות חברות הביטוח לנוסע בשנת מה 

 AXA Assistance USA, Berkshire Hathawayכמו חברות 
Protection Plan, Seven Corners,Generali את שינו

כמו , לא צפויהינו אירוע הידבקות בנגיף הקורונה : הפוליסות שלהן

. אחרכל מחלה או נגיף 

על  והפוליסות הרפואיות מגנות הפוליסות הרגילות לביטול נסיעות 

.  הקורונההנוסע מפני הפסדים כספיים רק אם הוא נדבק בנגיף 

.ממשלותי "המוטלים עלסגרים אין כיסוי 

הפכה  CFAR: Cancel For Any Reasonפוליסת

ממהפרוץ המגיפה מאז פופולרית הרבה יותר 

.בעברשהייתה 

מעט מאוד יעדים דרשו ביטוח רפואי או  , לפני המגפה

.ביטוח נסיעות לנוסעים נכנסים

רשימת המדינות שדורשת ביטוח מהנוסע הולכת עכשיו 

.הדרישות משתנות לפי היעד.וגדלה

מקור

Koala   ביטוחלצרכנים הציעה , חברת ביטוח צרפתית

,או מניעהסבר המאפשר לבטל נסיעה ללא 

נסיעותביטוח עקב הביקוש לפוליסות 

מקוריותר  גמישות 

https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp
https://edition.cnn.com/travel/article/travel-insurance-pandemic-2021/index.html
https://skift.com/2021/02/05/6-french-travel-startups-thriving-despite-the-pandemic/
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ירד2020בשנתבינלאומיותלטיסותהביקוש

-בירדהוהקיבולת,2019לעומת75.6%-ב

68.1%.

שלשיפורהיא2021לשנתIATAשלהבסיסתחזית

הענףאתשיביא,2020בשנתהביקושלעומת50.4%

2019.לשנתבהשוואה50.6%-ל

בתגובהיוחמרוהנסיעותמגבלותאםלהרעהסיכוןקיים

שיפור,אז.הקורונהנגיףשלהחדשיםלוריאנטים

.2020לעומתבלבד13%יהיההביקוש

2מקור 1מקור 

OECD-המלצות ה

:עםמתמודדותתעופהחברות,הבינוניבטווח

עשויותהתפעולעלויות.לבריאותהקשוריםאמצעיםעלויות•

שדותבוהןתעופהחברותעבורהןהקצרבטווחלעלות

נוספותובטיחותיותבריאותיותדרישותבשל,תעופה

הכלכליתהפעילותהתכווצות,בינלאומיותנסיעהמגבלות•

הצרכניםשלהתחבורהבהתנהגותושינויים

OECDלממשלותממליץ:

לעיוותהסיכוןלביןבתמיכההצורךביןהאיזוןאתלחפש•

התחרות

העסקיתהדינמיקהעללשמור•

ירוקלתפעולבמעברהשקעותלעודד•

התעופהבענףהערךשרשרתכללאורךלקיימותלהתייחס•

מקור
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https://centreforaviation.com/members/direct-news/2020-worst-year-in-history-for-air-travel-demand-550629
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/weak-year-end-for-air-travel-and-deteriorating-outlook/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-aviation-industry-impact-and-policy-responses-26d521c1/
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תעופה וקיימות  

57%-בCO2-הפליטתאתמפחיתהSASחברת•

התנועהצמצוםעקב2020בשנת

Airקבוצת• France - KLMתעופהדלק"תכניתמשיקה

"קיימא-בר

שימושלחייבעקרוניבאופןמסכימהזילנדניוממשלת•

ביולוגיתדלקבתערובת

•BPו-Qantasלקידוםאסטרטגיתשותפותיוצרות

(נטו)פליטותאפס

•Qatar Airways Cargoשל'2פרק'אתהשיקה

WeQareשלהקיימותתוכנית

מקור

למטוסינוסעיםמטוסיהופכותתעופהחברות•

המשומשיםהמטוסיםשערךהעובדהעקב,הובלה

המגפהבגללירד

הובלהלמטוסינוסעיםמטוסיהמרותשמספרהיאההערכה•

2021בשנת36%-ביעלהבעולם

המגמהבחיזוקלסייעצפויההמקווןהמסחרתנופת•

מקור

•Etihad Airways,American Airlines, Japan
Airlines,עצמילשירותחדשותטכנולוגיותבמשתמשות

מגעללא

מקוונתפלטפורמההשיקהAirAsiaשעברהבשנה•

ממכספטוריםמוצריםלרכושללקוחותהמאפשרתחדשה

הבאהעבודהביוםבביתםאותםולקבל

מראשהזמנה)מגעללאוהמשקאותהמזוןמגמתכיצפוי•

התעופהובנמליבמטוסים2021בשנתתימשך(ותשלום

מקור

https://centreforaviation.com/analysis/reports/aviation-sustainability-and-the-environment-capa-02-feb-2021-550687
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/aviation-e-commerce-covid-coronavirus-pandemic-flights-jets-planes/
https://www.futuretravelexperience.com/2021/01/13-trends-that-will-drive-the-air-transport-industry-recovery-in-2021/


-LHTB*טווחארוכותהנסיעותברומטרתוצאות Long-Haul Travel Barometer האירופיהאיחודנציבותשל1/2021’

ל"לחולנסיעותהאנשיםבכוונותקלשיפוריש,הקורונהנגיףנגדהחיסוניםשלהצפויההחיוביתההשפעהעםיחדכימעידותלתיירות

.לבריאותםחוששיםעדייןאנשים.2021לאפרילינוארבין

מחוץאחתלנסיעהלפחותלצאתמעונייניםמהנשאלים68%כאשר,לדרךשובלצאתביותרהחזקהאינטרסאתמראיםהסינים•

.2021לאפרילינוארביןאסיהלמזרח

אךיורדיםהמדדערכישברוסיהבעוד,ב"ובארהבברזילגםמשתפרטווחארוכתלנסיעההכוונותמדד,קודמיםלגליםבהשוואה•

.חיובייםנשארים

אלהבמדינותהקודריםוהפוליטיהכלכליהמצב,לנגיףהקשוריםלחסמיםמעברשכן,בזהירותהתוצאותאתלפרשיש,זאתכלעם

.שלהםהנסיעותתוכניותאתלממשהצרכניםעללהקשותעלול

.2021שלהראשוניםהחודשיםבארבעתטווחארוכתנסיעהשוקליםמהנשאלים13%רק,בטוחהפחותהשוקנותרהיפן•

Eurail,(ETC)האירופיתהתיירותנציבותשליוזמההואטווחארוכותהנסיעותברומטר* BVביותרהחשוביםהמקורמשווקיבכמההנוסעיםרצוןאחרלעקובשמטרתה

.הבריתוארצותרוסיה,יפן,סין,ברזיל:אירופהליבשת

ETC–ברומטר הנסיעות אורכות טווח

35
מקור

https://etc-corporate.org/news/chinese-travellers-demonstrate-the-strongest-enthusiasm-for-resuming-overseas-travel/
https://www.unwto.org/news/welcomes-new-app-designed-to-facilitate-safe-and-secure-border-crossings


- ETC  הנסיעות אורכות טווחברומטר
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3% 4%

12%

6%

1% 1% 0% 1% 2%

ברזיל סין יפן רוסיה   ב"ארה

2021ל בין ינואר לאפריל "לחולא לנסוע הסיבה העיקרית להחלטה 

הקורונהלנגיףקשוריםחששות

לנסועתכנוןאין

לנסיעההקשורותעלויות

עקבזמינותיהיולארבותחוויות
הקורונהנגיףנגדאמצעים

למשל)ביעדהגבלותדרישות
משך,בידוד,מסכותעטיית
(שהייה

גבולותלמשל)נסיעהאיסור
(סגורים

בוטלהטיול



ETC- טווחברומטר נסיעות ארוכות

20%

20%

21%

21%

22%

22%

28%

30%

35%

36%

ביעד יש  אתרים בעלי שם עולמי  שחובה לראות

,  למשל משפחות)היעד מציע חוויות לכל סוגי המבקרים 
(אנשים עם מוגבלות

היעד מציע גישה נוחה לאתרים ולאטרקציות

היעד נוקט בפעולות לשימור מורשתו הטבעית 
והתרבותית

ביעד יש קהילות מקומיות ידידותיות ומסבירות פנים

היעד מספק שירותים משתלמים

היעד לא צפוף

(שקט אזרחי-אי, למשל)היעד בטוח לביקור 

COVID-19-היעד מיישם אמצעים להגבלת התפשטות ה

COVID-19ביעד יש מספר נמוך של מקרי 

הרבה יותר כתוצאה מהתפרצות  לבחירת יעד נופש שהפכו חשובים קריטריונים 
הקורונהנגיף 
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Google travel insights 
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טיסותחיפושים/צמיחהאחוז

01.01.2020ביןלישראל

:04.02.2021-ל

75%-עד50%-:ישראל

75%-עד50%-:יפו–אביבתל

75%-למתחת:אילת
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חיפושים טיסות  / אחוז צמיחה 

עד  01.11.2020לישראל בין 

04.02.2021  :
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75%עד50%: +אילת
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WTTC  09/2019: השפעת המשברים  על התיירות לפי סוג ותאריך 

כניסות המשבר  )-1-שווה ל )ההשפעה עומקתאריךמשבר

((    כניסות לפני המשבר/ הנמוכות ביותר 

(חודשים)התיירות זמן להתאוששות

מחלות

200110%35פברואר מחלת הפה והטלפיים: בריטניה

200313%16פברואר SARSסין 

200328%25פברואר SARSטאיוואן 

201441%23מאי  EBOLA–גינאה 

20161%10פברואר ZIKA-מיאמי 

אסונות טבע 

200457%93ספטמבר הוריקן  -קיימןאיי

201026%22ינואר רעידת אדמה-האיטי 

201127%21מרץ רעידת אדמה  –יפן

אי יציבות פוליטית  

200248%45ינואר משבר פוליטי –ונצואלה 

200613%15יולי בגבול  התנגשות–ישראל 
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200633%28יולי התנגשות בגבול  –לבנון 

201031%12דצמברהאביב הערבי  –טוניסיה 

201132%29ינואר האביב הערבי  –מצרים 

20117%12ינואר האביב הערבי  –ירדן 

20179%10ינואר סנקציות על דרום קוראה–סין

אירועים קשורים לביטחון וטרוריזם  

200218%22אוקטובר פיצוץ –אינדונזיה

20030%2מרץ פיצוץ -ספרד

201510%24ינואר פיגועים  -פריס

201623%41ינואר פיגועים-טורקיה

201617%6מרץ פיגוע  –בריסל –מנך התעופה

20163%6יולי פיגוע –צרפת -ניס

20162%5יולי פיגוע בקניון  –גרמניה -'מוניץ 

20171%4אוגוסט פיגוע –ספרד–ברצלונה 

20172%12אוקטובר ספר ירי בבית–לאס וגאס 

מקור 

https://wttc.org/Initiatives/Crisis-Preparedness-Management-Recovery
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מסגרתלספקהיאUNWTO-הההמלצותמטרת

בענףהמשברעםלהתמודדותביצועיאופיבעלת

.הקורונהנגיףההתפשטותעקב,והנסיעותהתיירות

ישאידיאליבאופן.קבוצותלשלושמחולקותההמלצות

הענייןבעליביןפעולהשיתוףתוךבמקביללבצען
:הרלוונטיים

.I השפעתו  ניהול המשבר והפחתת

.II  מתן תמריצים והאצת ההתאוששות
.III לעתידהכנה

: מקור
SUPPORTING JOBS AND ECONOMIES THROUGH TRAVEL & TOURISM 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_English_1.pdf


,לניהול המשברUNWTOהמלצות 
ההתאוששות והעתיד  
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השפעתו  ניהול המשבר והפחתת 

על מקומות מתן תמריצים לשמירה . 1

תמיכה בעצמאים והגנה על  , עבודה

הקבוצות הפגיעות ביותר

בנזילות של חברות  סיוע . 2

חיובים  , בחינה מחודשת של מיסים. 3

ותקנות המשפיעים על התחבורה  

והתיירות

הבטחת ההגנה על הצרכן ושמירה . 4

על האמון שלו

במיוחד  , קידום פיתוח מיומנויות. 5

דיגיטליות

שילוב התיירות בחבילות חירום  .  6

אזוריות וגלובליות, כלכליות לאומיות

יצירת מנגנונים ואסטרטגיה לניהול  .7

משברים

ההתאוששותמתן תמריצים והאצת 

כספיים להשקעות  מתן תמריצים . 8

תיירותיותולפעולות 

חיובים  , בחינה מחודשת של מיסים. 9

ותקנות המשפיעים על נסיעות ותיירות

קידום הקלות בנסיעות  . 10

קידום משרות חדשות ופיתוח  . 11

במיוחד דיגיטליות, מיומנויות

קידום קיימות סביבתית בחבילות  . 12

תמריצים והתאוששות

הבנת השוק כדי להחזיר את הביטחון  . 13

ולעורר את הביקוש

האירועים והמפגשים, חיזוק השיווק. 14

השקעה בשותפויות. 15

הכללת התיירות בתוכניות  . 16

האזוריות  , הלאומיותההתאוששות 
ופיתוח הסיועוהבינלאומיות 

הכנה לעתיד  

מוצרים  , גיוון של שווקים. 17

ושירותים

השקעה במערכות מידע על . 18

שווקים וטרנספורמציה דיגיטלית

חיזוק הממשל התיירותי בכל . 19

הרמות

בניית חוסן  , הכנה למשבר. 20
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Tourism and Transport: 
Commission's guidance on how 

to safely resume travel and 
reboot Europe’s Tourism in 2020 

and beyond 

:והנחיות להחזרה בטוחה שללתיירות פרסמה המלצות האירופית הנציבות 

תנועה חופשית ללא הגבלה ופתיחת הגבולות הפנימיים•

תחבורה וקישוריות•

שירותי תיירות  •
האימוןמתייחסות למשבר הנזילות ולהחזרת ההמלצות 

:במפורט להורדה בקישורים הבאיםההמלצות
• Communication from the Commission: Tourism and transport in 2020 and beyond
• COVID-19: Towards a phased and coordinated approach for the lifting of internal border controls and 

restoring freedom of movement
• COVID-19: Guidelines on the progressive restoration of transport services and connectivity
• COVID-19: Recommendation on vouchers offered to passengers and travelers as an alternative to 

reimbursement for cancelled package travel and transport services
• COVID-19: EU Guidance for the progressive resuming of tourism services and for health protocols in 

hospitality establishments

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-tourism-and-transport-2020-and-beyond_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_en
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התחבורה  שיקום •

חידוש שירותי התיירות ומזעור הסיכונים הבריאותיים•
שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות•

חידוש תנועה חופשית בלתי מוגבלת ופתיחת גבולות פנימיים•

הזכויותהגנה על •

אזוריות ולאומיות  , בין רשויות מקומיות, פעולה אופקישיתוף •

ספקי , ספקי תחבורה, שיתוף פעולה אנכי בין פקידי מכס•

הרלוונטייםאירוח וכל שאר השחקנים 

בחינת השפעת המשבר  •

במצוקת הנזילותטיפול •

שוברים אטרקטיביים•

מקומות עבודה  הצלת •
עידוד תיירות פנים •

יש להביט קדימה . הענףעל להקלה המידייםלצעדים מעבר 

לעתיד התיירות והתחבורה באיחוד האירופי וללמוד  כיצד להפוך 

ללמוד מהמשבר ולדעת מראש מה המגמות , אותם למקיימים

.הצריכההחדשות ודפוסי 

את הביטחון ואת  , היכולתלהחזיר את 
:לנסועהבטיחות

:עובדים ביחד

:למסלוללהחזיר את התיירות 

:קיימא-ברלקראת עתיד -אופקים חדשים 
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המשבראתלשרוד

אתלצמצם

שאינןהפעילויות

ידעמבוססות

פתיחתלתאם

והחזרתגבולות

תיירים

תקנילהגדיר

ובטיחותבריאות

משותפים

עדיפותלתת

היעדלהכנת

בעסקיםלתמוך

מדיניותלאמץ

לעסקיםהמאפשרת

לפעול

יעדיםלשווק

שבמצוקה

בעובדיםלתמוך

ניידותעללהקל

כוחשלקצרלטווח

האדם

תכניותאתלחזק

בעובדיםהתמיכה

New Normal-ללהסתגל 

להתחיל מחדש

לתמרץ נסיעות

תיירות  לקדם 

מקומית ואזורית 

תחילה

ליצור יחד עם  

המגזר הפרטי

להשקיע  

בדיגיטל 

את המעבר  להאיץ 

לנסיעות חלקות 

ונטולות מגע 

לשלב תעודות 

זהות דיגיטליות

לעצב מחדש את 

העבודה

לדאוג לבריאות 

הנפש

לייעל את  ארגון 

העבודה החדש 

לדאוג  לאבטחת 

סייבר מוגברת

להרחיב את 

התשתיות  

הדיגיטליות ליעדים 

כפריים

לפתח שותפויות 

לשדרוג המיומנויות
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לטפח את החוסן

,  להגן על אנשים

על החיים ועל  

הסביבה

למגר סחר בבני 

אדם

לאסור סחר בחיות 

בר

לקבוע הנחיות 

לקיימות

לטפח את  

הקהילה

להגביר את קולות 

המקומיים ותפקידם 

לקדם יעדים 

פחות ידועים

לטפח את כוח  

העבודה

להעסיק מרחוק

לקדם מדיניות 

לשיפור הגיוון  

והשוויון וליישמה

להמריץ נוהלי 

קיימות

להגן על הנוסע

לאזן בין ההגנה 

על העובד לבין 

גמישות תנאי  

העסקה בתקנות  

העבודה 

Source: World Travel and Tourism 
Council: To Recovery & Beyond: The 
Future of Travel & Tourism in the 
Wake of COVID-19 - September 
2020. All rights reserved. Licensed 
under the Attribution, Non-
Commercial 4.0 International Creative 
Commons Licence.”

https://wttc.org/Research/
To-Recovery-Beyond

https://wttc.org/Research/To-Recovery-Beyond
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לעתידהחלטותפרסום,האירועוהבהרתשקיפותעלשמירהכדיתוךהמשברסיוםעלהודעה

:עתידייםמשבריםעללהשתלטכדיהתיירותיהיעדיפעלכיצדכולל

:2015בשנתMERS-הנגיףהתפשטותומשברקוריאהדרום
.קוריאהלדרוםנסיעתםאתביטלותייריםאלף54←מוותמקרי38-והדבקהמקרי186נרשמו

למאבקאסטרטגיהבתכנוןמהמחדלהלקחיםאתתכלולכיוהדגישההתנצלה,במחדלרשמיתהכירהקוראהדרוםממשלת

.הבריאותמערכתובחיזוקעתידייםבמשברים

:2014בשנתהפוליטיוהמשברתאילנד
.המבקריםבמספראלף790שלירידה←שבועותשלושהנמשךהמשבר

עינייםבארבעאישיתלדברכדיהעיקרייםלשווקיםבכיריםשלחוהתיירותורשותהתאילנדיהתיירותמשרדהמשברבתום

.תייריםלקבלמוכנהשתאילנדלהםולהגידהרלבנטייםהגורמיםעם

:2015בשנתZIKAונגיףמיאמי
בצעדיםנקטהמיאמיזאתבכל.מעטירדהבינלאומייםהתייריםמספר.במהירותהנגיףהתפשטותבעצירתהצליחוהרשויות

.והרחובותמהחופיםחישמשדראינטרנטאתרהקימהמיאמי.והציבוריהפרטיהמגזרעםפעולהבשיתוףיצירתייםתקשורתיים

מקור 

https://wttc.org/Initiatives/Crisis-Preparedness-Management-Recovery
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,תאילנד.בוויזהההקלותמתןהיאביותרהנפוצהההקלה

בשנתוהצונאמיהאדמהרעידתלאחר)ויפןקוראהדרום

אתלעודדמנתעלויזותבמתןהקלותעלהחליטו(2011

.לשובהתיירים

להחזיר את אמון  במטרה "  ”Project Phoenixהשיקה את SARS  ,(PATA) Pacific Travel Association-המשבר בתום 

.  והנסיעותקול אחיד ועקבי בענף התיירות הנסיעה וליצור הצרכנים בחוויית 

של הפרויקט נבעה מהמסרים האופטימיים והשימוש ההצלחה העיקרית . התיירותלשיקום BENCHMARKנחשב הפרויקט 

.BBC-וCNNברשתות מדיה עולמיות כגון 

:  הורדת מחירים: לתייריםהקלות ותמריצים 

המלוןוחדריהתיורחבילותמחיריאתהורידהטורקיה

2009בשנתהעופותשפעתמשברלאחרדרסטיבאופן

.אחריםמשבריםולאחר

:   מסר אחיד ואופטימי
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לסבסדהחליטהטורקיהממשלת,משבריםמספראחרי

יוזמותלעודד,התיירותענףאתישיראועקיףבאופן

.בהןולתמוךתעסוקתיות
מקור 

: פרסום עדויות

2017בשנתבקליפורניההשריפותמשברבתום

Visitפרסמה Californiaמנתעלתושביםשלעדויות

.כרגילעובדיםועסקיםלשגרהחזרושהחייםלהראות

: תשתיותהתאמת 

תאילנדהשיקה,2004בשנתהצונאמיאסוןלאחר

לגמרייהיושהחופיםוקבעהלבנייהחדשיםסטנדרטים

לאפשרהממשלההסכימהמכןלאחר.ציודמכלריקים

פיתוחיםמנעה,כןכמו.מסוימיםבאזוריםמינימליריהוט

.בסביבההפוגעיםחוקייםלא

:סובסידיות

https://wttc.org/Initiatives/Crisis-Preparedness-Management-Recovery
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: המגפה פיתחה או חיזקה סוגי תיירותי שעשויים להישאר אתנו בעתיד הקרוב 

מהמטיילים61%•
בנסיעותישתמשו

ליצורכהזדמנות
עםמחדשקשר

יקיריהם

טיול חידוש 
קשרים

מתכננים13%•
כאשר,יוקרהחווית
טיולמתכננים51%

להתרחקכדימרגיע
מהכול

טיול מרגיע 

טיולתכננו17%•
2019בשנתסולו

אומרים30%בעוד
יתכננוהםכיכעת

בעתידלבדלנסוע

טיול סולו

•https://news.booking
.com/the-5-

emerging-trip-types-
in-2021/

מקור 

הןמקומיותנסיעות•
החדשההדרך
:העולםאתלחקור
מהמטיילים%36

לטעוםמעוניינים
מקומייםמאכלים

טיול נסיעהבזמן
טעימות 

לקחתרוצים53%•
קצרותהפסקות

ממה(2020)יותר
.2019בשנתשעשו

חשפונוספים28%•
העדפותיהםאתגם

שבועסוףלחופשת
שלהםהבאלטיול

טיול סוף 
שבוע   

מדגישה מכיוון שהמגפה 

העדיפויות  סדרי את 

,  לבריאות האישית

התיירות הטבעונית צפויה  

לגל צמיחה חדש ברגע  

לטיילשאנשים יתחילו 
מקור 

תיירות טבעונית 

https://skift.com/2021/01/22/vegan-tourism-set-to-be-travels-greener-shoot-with-a-new-emphasis-on-health/
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!  בהצלחה

מדיניות ואסטרטגיה, תכנון
58


