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הקדמה
משבר הקורונה שינה את העולם .שנת  2020חלפה אך לא לפני
שהשאירה ירושה לשנה החדשה .הפצת החיסונים נגד נגיף
הקורונה מפיחה תקווה באנושות ליציאה מסיכון הנגיף
ולהתאוששות ענפים שונים  -כולל ענף הנסיעות והתיירות.
בכל זאת השנה החדשה תהיה מאתגרת ,רבים הם המשתנים
המשפיעים על אופי ההתאוששת והקצב שלה ,לכן אין תחזיות
מדויקות בענף התיירות.
אי אפשר לחזות את העתיד אבל אפשר להתכונן לתסריטים
שונים.

כמו בכל משבר ,נולדות מגמות חדשות שחלקן חולף וחלקן נשאר
ומתחזק.
המסמך הזה מציג את המגמות שראינו בשנה החולפת ושעשויים
להשפיע על אפיון המוצר התיירותי בעתיד הקרוב.
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איך התאוששות ממשבר הקורונה משנה את העולם
עסקים השקיעו רבות בניסיון להסתגל
לנסיבות יוצאות הדופן בשנה שעברה .על אף
שהמאבק נגד מגיפת הקורונה עדיין לא ניצח,
עם החיסון ,יש אור בקצה המנהרה.
שנת  2021היא שנת מעבר .מלבד אם יהיו
אסונות בלתי צפויים ,אנשים ,עסקים וחברה
יכולים להתחיל לעצב את עתידם.
בתרשים מספר מגמות שעשויות לעצב את
הכלכלה העולמית בשנים הבאות:

החזרת האמון משחררת
את רתיעת הצרכנים

עידוד
החדשנות והיזמות

האצת
המהפכה
התעשייתית הרביעית
שינויים בהתנהגות
הצרכנים ,בשיווק
ובחויית הרכישה

נסיעות פנאי
מתאוששות
אך נסיעות עסקים פחות

רשתות האספקה
משתנות

מקור

עבודה מרחוק
והגדרה חדשה
של מקום העבודה

מהפכת הביופארמה
מתחזקת

האצת
הארגון מחדש
של תיק העבודות ()port folio

עלויות הזיהום
ויתרונות הקיימות הסביבתית
מוכרות יותר ויותר
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אתגרים בהליך הפצת החיסון נגד Covid-19
כדי להגיע לעידן שלאחר המגיפה ,מספר עצום של אנשים
מסורים יצטרכו להמשיך לעבוד באינטנסיביות בחודשים
ובשנים הבאות.
הפצת החיסון נגד נגיף הקורונה עומדת בפני אתגרים
רבים:

•
•
•
•
•
•

מגבלות בחומרי גלם בשלב הייצור
אתגרים באבטחת האיכות בשלב הייצור
אתגרים לוגיסטיים בהחזקת שרשרת ניהול החיסון
דרישות עבודה מוגברות
בזבוזים במוקדי מתן החיסון
אתגרי  I.Tטכנולוגיית המידע  ,סנכרון בין מערכות
שונות ,אבטחת מידע והגנה נגד מתקפות סייבר

• זהירות של אנשים מאינטראקציה עם הרשויות
• קושי בהגעה לנקודות מתן חיסון באזורים עניים
• ספקנות לגבי החיסון בקרב פלחי אוכלוסיה רבים

מקור
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 - UNWTOתרחישים לשנים 2021-2024
להתחיל
צפוייה
הבינלאומית
התיירות
להתאושש במהלך שנת  ,2021בכפוף
להשתלטות ההדרגתית על התפשטות
המגיפה ,הפצת החיסון נגד הנגיף ,שיפור
והסרה
המטיילים
בביטחון
משמעותי
משמעותית של מגבלות הנסיעה עד אמצע
השנה .ההתאוששות הצפויה היא גם תוצאה
של הביקושים הכבושים לאחר תקופה ארוכה
של הטלת סגרים.
צפוי כי התיירות הבינלאומית תצטרך שנתיים
וחצי עד ארבע שנים כדי לחזור לרמות .2019
תרחיש  :1התאוששות בעוד שנתיים וחצי
(אמצע )2023
תרחיש  :2התאוששות בעוד  3שנים (סוף
)2023
תרחיש  :3התאוששות בעוד  4שנים (סוף
)2024
מקור
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 - UNWTOשיקולים מרכזיים
מגיפה

כמה זמן
תימשך
המגיפה ואיך
תתנהל הפצת
החיסונים?

מגבלות
נסיעה ואמצעי
בטיחות

אמון צרכני
ועסקי

השפעה
כלכלית

מתי מדינות
יתחילו להקל
במגבלות
וכיצד?

כמה זמן ייקח
לאנשים כדי
לחדש את
הנסיעות?

כמה קשה
יהיה המיתון
העולמי וכמה
זמן ימשך?

איך הצורך
בהתרחקות
חברתית
ישפיע על
ההיצע?

איך תשנה
התנהגות
הנוסעים?

מה יהיו
החלטות
הצרכנים לגבי
הוצאותיהם?

תמיכה
ממשלתית

כיצד תומכים
הצעדים
הממשלתיים
בתיירות?
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 - UNWTOשינויים בהתנהגות הנוסעים
שינויים בהתנהגות הנוסעים בעידן הקורונה :טרנדים חולפים או שינויים שישארו עמנו?
יותר קרוב

בריחה לטבע
שינוי
בדמוגרפיה
חששות חדשים

ברגע האחרון
קיימות,
אותנטיות
ומקומיות

 staycationsאו בחופשות קרוב לבית

טבע ,תיירות כפרית ,טיולי דרך וחוויות באוויר הפתוח
התאוששות הנסיעות גבוהה יותר בקרב קהלים צעירים

אמצעי בריאות ובטיחות ,ומדיניות הביטולים
הזמנות ברגע האחרון עקב אי הוודאות והמציאות המשתנה
חשיבות רבה יותר ליצירת השפעה חיובית על הקהילות המקומיות וחיפוש
אחר חווייות אותנטיות
מקור
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SWOT - UNWTO
•
•
•

עמידות מוכחת של תיירות במשברים קודמים
תיירות פנים יכולה להוות סופג הלם
יכולת הסתגלות :פרוטוקולי בטיחות והיגיינה,
טיולים קרובים לבית ,תמורה לכסף ,התנהגות
צרכנית אחראית
תמיכה ממשלתית במגזר

•
•
•

חשיבה מחודשת על המודלים העסקיים
חדשנות ודיגיטציה
מגזרים בני-קיימא ומכוונים בר-קיימא (כפריים,
טבע ,בריאות)
יוזמות של מספר מדינות לכיוון ה"נורמלי
החדש"
התקדמות בתוכניות הסתגלות ביעדים וחברות

•

•
•

חוזקות
Strengths

הזדמנויות
Opportunities

•

מגזרים שעלולים להיות מושפעים הם אלה של
הוצאות גבוהות :בינלאומי ,נסיעה ארוכה ,נסיעות
עסקים ואירועים
שיבוש גדול בתעשיית התעופה
תפיסת הנסיעות כסיכון
רמות נמוכות של ביקוש

•

סביבה כלכלית :מיתון עולמי ,עלייה באבטלה
ומשרות בסיכון ,סגירת עסקים בעיקר חברות
קטנות ובינוניות ,אי וודאות
מועד סיום המגיפה לא ברור (כולל התחדשות)
ואי זמינות של חיסונים
היקף הסגרים והגבלות הנסיעה
צורה של "הנורמלי החדש" שאינה ידועה

•
•
•

•
•
•

חולשות
Weaknesses

איומים
Threats

גורמים
פנימיים

גורמים
חיצוניים

שלילי

חיובי

מקור

9

תרחישי Tourism Economics: An Oxford Economics company
המגמות המאפיינות את ההתאוששות ,שאמורה להתחיל בשנת 2021
פיתוח החיסון והפצתו יתמכו בהתאוששות במהלך שנת :2021
פיתוח החיסונים מגדיל את הסבירות להפחתת מגבלות על נסיעות במדינות רבות במהלך שנת 2021
ומחזק את אמון המטיילים.
האתגרים בחלוקת החיסונים יגדירו את אופי ההתאוששות בשנת :2021
ההשפעה החיובית של החיסונים לא תתרחש באופן מידי שכן הייצור וההפצה העולמית של החיסונים
ייקחו זמן .ענף הנסיעות לא יראה תועלת מהותית עד שתהיה הפצה נרחבת.
המצב הכלכלי ושוק העבודה ישפיעו על הביקוש :
במהלך המגפה שיעורי האבטלה עלו בעוד שההכנסות ירדו למרות הסיוע הפיסקלי של הממשלות
להגנה על מקומות עבודה .לכן האזרחים יהפכו לזהירים יותר עם ההחלטות לנסוע ולצאת לחופשה.
נסיעות ארוכות טווח יושפעו בצורה השלילית ביותר עקב העלויות הגבוהות ,ונסיעות מקומיות ולטווח
קצר עשויות להרוויח מהמצב ,מכיוון שתיירים ייבחרו באפשרויות נסיעה זולות יותר.
המטיילים יבחרו ביעדים קרובים יותר לבית:
נסיעות פנים יישארו העדפה ראשונה אצל המטיילים בטווח הקרוב ,במיוחד מכיוון שמשבר הבריאות
העולמי מקשה מאוד על תכנון נסיעות חוץ.
העדפת נסיעה ברכב על פני טיסה תישאר מגמה בשנת :2021
החזרה לשגרה של הנסיעות הבינלאומיות תהיה יותר איטית לעומת הנסיעות לטווח קצר שיניעו את
ההתאוששות ,ההעדפה תהיה ליעדים אזוריים מוכרים ,לנסיעות פנים ארוכות ולטיסות קצרות בלבד או
נסיעה ברכב או ברכבת.
נסיעות הפנאי יובילו את התאוששות כאשר נסיעות העסקים יישארו שכיחות:
בדומה לדפוס ההתאוששות ממיתונים קודמים ,תקציבי נסיעות עסקים ישארו מוגבלים .אירועים
וירטואליים והיברידיים ימשיכו להתקיים במקום פגישות ואירועים פנים אל פנים ,אך בסופו של דבר
הערך של פגישות אישיות יבטיח את ההתאוששות.

מקורTourism Economics - An Oxford Economics Company - Tourism Economics :
https://www.tourismeconomics.com/about/economist-perspectives-2/economistperspectives-1/
Contact: Sarah-Jane Trimble | sjtrimble@oxfordeconomics.com
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 - ETCכוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים-אירופיות
נציבות האיחוד האירופי פרסמה את הדו"ח הרביעי (מתוך שישה דוחות) ,העוקב אחרי כוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים-אירופיות בעתיד הקרוב .
הנתונים נאספו בדצמבר :2020
הכוונה של האירופאים לנסוע במהלך האביב  2021הולך וגדל עם הפצת החיסון נגד הנגיף COVID-19

32%

מתכננים לצאת לטיול במהלך אפריל-יוני  ,2021עלייה של  20%בהשוואה לסקר הקודם

מטרת הנסיעה עבור אלה שסביר מאוד
שייסעו ב 6 -החודשים הבאים

63.40%

 52%מתכננים לנסוע ב 6-החודשים הקרובים ,עלייה של  5%בהשוואה לסקר נובמבר 2020

67%
40%

36%

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

מתכננים לנסוע למדינה אחרת באירופה

מעדיפים נסיעת פנים

מעוניינים בחופשת  16% ,CITY-BREAKבחוף  14% ,בתרבות ומורשת  -מבין אלה שמתכננים
17%
לנסוע במהלך  6חודשים הקרובים
 52%מוכנים לטוס ליעד בו הם רוצים לבקר

21.50%

6.20%

אחר

8.90%

עסקים

ביקור משפחה
וחברים

סיור  /פנאי

נובמבר – דצמבר 2020
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 - ETCכוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים-אירופיות
יותר בני  25עד  34מתכננים לנסוע:
כוונות לנסוע ב 6 -החודשים הבאים לפי קבוצות גיל
38.50%
36.40%

34.80%

32.80%

32.80%

20.00%
18.30%
15.80%
15.50%

19.60%

20.40%
17.60%

17.80%

16.10%

17.80%

17.10%

20% 21%
17.70%

16.20%

13.70%

13%
10.20%

9.30%

+55

8%

45-54

מאוד לא סביר

35-44

לא סביר

נוטלרי

25-34

סביר

סביר מאוד

18-24
נובמבר – דצמבר 2020
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 - ETCכוונות האירופיים לנסיעות פנים ופנים-אירופיות

המלצות ליעדי תיירות

המלצות לעסקים

להמשיך
ולהשקיע
להחזיר לאט את
להשקיע בשיווק
בפרוטוקולי
ההתמקדות
היגיינה ובטיחות ותוכן ברשתות
בתיירות חוצת
חברתיות
ולהשקיע במסעי
גבולות במיוחד
בנושאי תרבות,
פרסום על
בתקופה שבין
אמצעי ההיגיינה מורשת ואמצעי
אפריל ליוני
בטיחות
והביטוח ,כדי
2021
להרגיע את
הנוסעים

לנצל את
המוכנות לנסוע
בתקופה שבין
אפריל ליוני
 2021כדי
לתמוך במכירות
לקיץ וסתיו
הבאים ,עם
מדיניות ביטולים
גמישה



קישור להורדת המסמך

להגדיר קהלים
נישתיים
(niche
)audiences

להגדיל את
הנוכחות
הדיגיטלית
ולחזק את
הפלטפורמות
להזמנות
מקוונות

13

חשיבות תיירות הצעירים עבור היעדים
● הצעירים ממלאים תפקיד מפתח בהגדרת ביקוש הצרכנים

● מחקר שנערך עבור ארגון התיירות העולמי )(UNWTO
הראה כי צעירים תופסים את נושא הנסיעות והתיירות
כחלק חיוני בחיים
תיירות צעירים מייצרת יתרונות רבים:
■ קהל שעשוי לחזור ולתת ערך גדול יותר ליעדים
■ הם החלוצים המגלים יעדים חדשים
■ משתמשים בטכנולוגיה חדשה
■ מרוויחים מנסיעתם מבחינה תרבותית ותורמים
למקומות בהם הם מבקרים

*  Generation Z -Gen Z - Gen Zersמוגדר כמי שנולדו בין השנים 1996-2012

דור ה – *Zעשוי למלא תפקיד
חדשנות
בהאצת
מפתח
טכנולוגית ביעדים ובפיתוח ענף
התיירות ,שכן זהו הדור שאימץ
את החדשנות הטכנולוגית והוא
להתנסות
שמוכן
הראשון
בחידושים ולחשוב מחוץ לקופסא
14

נושאים וערכים המעצבים את דור ה Z-
שינוי האקלים

שינוי האקלים הוא הנושא המדאיג ביותר בקרב
דור ה .Z-דור זה גדל בעידן של מודעות חסרת
תקדים להשפעת ההתחממות הגלובלית על
האקלים ועל המגוון הביולוגי

טיפול אישי
ותדמית

שוויון מגדרי,
נטייה מינית
וזהות מגדרית

הדינמיקה העכשווית של המדיניות הליברלית,
השוויון והמגוון השפיעה מאוד על דור הZ-
והובילה להתרחקותו מהשקפות מסורתיות במה
שנוגע למגדר

הגישה
מעל הבעלות

בריאות
ורווחה אישית

גזע ואתניות

מחקר עולמי ב 20-מדינות מצא כי 94%
מהנשאלים הצהירו ,כי הגורם המוביל לשביעות
רצון וסיפוק הוא בריאות פיזית ונפשית

פרטיות ואמון

קריירה
ומקום העבודה

זה הדור המגוון ביותר בהיסטוריה בזכות
הביטוי העצמי והנראות הגדולה במדיה המקוונת

מקור

הצורך בקבלה ושייכות חשוב במיוחד עבור דור
ה .Z-הוא נוטה להיות מושפע מדעתם של
אנשים אחרים יותר מאשר הדורות הקודמים.
 73%סבורים כי "חשוב להרגיש מכובדים"

הדור הזה מאמץ לחלוטין את הכלכלה
השיתופית .הצעירים מאוד פתוחים לשתף או
להשכיר או להחליף את מכוניותיהם ,בתיהם,
בגדיהם וציודם

דור ה Z-נותן אמון יותר מדור ה Y-ובכל זאת
קיימים חששות רבים בנוגע לפרטיות ולנוכחות
באינטרנט .נושא האמון חשוב גם ביחס של
הצעירים למותגים ולחברות

רוב הצעירים חוששים מתחילת העבודה ,עבורם
חוסר שביעות הרצון מרמת השכר ואי-התקדמות
הם הסיבות העיקריות לעזוב את מקום העבודה.
הם מעריכים את המשמעות והמטרה של
העבודה והיותה ידידותית לסביבה
15

 - WTTCשינוי אופי הביקוש
תיירות מקומית
ואזורית
החשש מהדבקה או בידוד
ביעד רחוק ,גורם לנוסעים
להעדיף נסיעות מקומיות
ואזוריות

תכנון מעמיק ארוך
ומקיף
המטיילים ישקיעו זמן
משמעותי בתכנון הנסיעה:
הם ירצו לייעל את ניצול
ההזדמנויות שבנסיעה ויבחרו
חופשות ארוכות יותר ממה
שהיה לפני עידן הקורונה

תיאבון
לסיכון

Off the beatenpath

התיירים הראשונים יהיו
כנראה צעירים ,רווקים ואוהדי
תיירות אקטיבית .הם
יתעניינו בפעילויות ובביקורים
ביעדים מאתגרים יותר

מטיילים
מועצמים

המטיילים יחפשו יותר
ויותר יעדים "מחוץ לדרך
המלך" .כבר רואים הזמנות
עתידיות ליעדים מיוחדים כגון
אלסקה

נסיעות עסקים
מקומיות ואזוריות

ככל שגוברת קריסת ענפי
התיירות ,יוכלו המטיילים
לדרוש יותר שינויים
ופעילויות
בכל הנוגע לבטיחות
ולגמישות

מקור

אמנם תיירות עסקים לא
תהיה הראשונה להתאושש,
אך היא גמישה וחיונית
לכלכלה העולמית .תיירות
עסקים מקומית ואזורית
צפויה להתאושש תחילה
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 - WTTCבריאות והיגיינה
•
•
•

התנהגות המטיילים בתקופה הקרובה תהיה מושפעת מפחד להידבק בנגיף
בריאות ובטיחות הם החשובים ביותר בעידן החדש הזה
עסקים יצטרכו ליישם את הפרוטוקולים של בריאות ובטיחות
92%

89%

מהצרכנים סומכים על
המלצות מפה לאוזן
ממשפחה וחברים

80%

מהמטיילים חוששים מבידוד/
הסגר באותה מידה כמו
מהדבקה

מהאמריקאים יותר מודעים
לחיידקים עכשיו מאשר לפני
הקורונה

69%
מהמטיילים מציינים את
הניקיון ואמצעי הבריאות
כמרכיבים קריטיים
בתגובה של חברות נסיעות
מול המשבר

עבור המטיילים
קודם כל בטיחות:
המודעות של הנוסעים לבריאות והיגיינה
גדלה ומשפיעה על ציפיותיהם מנסיעות ,גם
לאחר קבלת חיסון ,המטיילים צפויים
להישאר זהירים יותר בכל הנוגע לבריאות
גורם האמון:
מטיילים יפנו יותר לרשויות שהם סומכים
עליהן לקבלת מידע מדויק לפני המסע.
היגיינה תהפוך לקריטריון חשוב בתהליך
קבלת ההחלטות  -לא פחות ממחיר ומיקום.
הפחד מ" -להתקע":
גם ביעדים "בטוחים" ,יחששו המטיילים
בתקופה הקרובה (טווח זמן קצר עד בינוני)
מהאפשרות של התפרצויות עתידיות של
הנגיף והטלת סגרים.
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 – WTTCחדשנות ודיגיטציה
•
•

מגפת הקורונה מתגלה כזרז לפיתוח חדשנות ולשילוב טכנולוגיות חדשות
הצריכה הדיגיטלית נמצאת בעלייה והצרכנים מצפים לטכנולוגיות ללא מגע,
כתנאי לחוויית נסיעה בטוחה וחלקה
69%

מהאנשים השתתפו בכנסים
מקוונים בפעם הראשונה
במהלך המגפה והמגמה
צפוייה להימשך

45%

מהנוסעים באוויר מוכנים
להחליף את דרכון הנייר
בתעודת זהות דיגיטלית

66%

מהצרכנים משתמשים פחות
בכסף מזומן ועוברים לשיטות
תשלומים ללא מגע

44%

מהמטיילים גלשו יותר זמן
ברשתות החברתיות מאז
המגיפה

עבור המטיילים
בום דיגיטלי:
הצרכנים מסתמכים יותר ויותר על
טכנולוגיה דיגיטלית לפני הטיול לקבלת
המלצות והשראה וגם במהלך נסיעותיהם,
כדי למזער את האינטראקציות הפיזיות.
נוחות ללא מגע:
פתרונות דיגיטליים משולבים המאפשרים
נסיעה בטוחה וחלקה ,יהיו נחוצים כדי
להפחית נקודות מגע פיזיות .עם זאת,
הנוסעים נשארים זהירים לגבי סיכוני
הסייבר ופרטיות הנתונים שלהם; דבר
שהתברר עם הופעתן של אפליקציות
המעקב
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 – WTTCקיימות ואחריות בתיירות
•
•
•

התנהגות המטיילים בתקופה הקרובה תהיה מושפעת מפחד להידבק בנגיף
בריאות ובטיחות הם החשובים ביותר בעידן החדש הזה
עסקים יצטרכו ליישם את הפרוטוקולים של בריאות ובטיחות
סביבה
 58%מהצרכנים אומרים
שהם חושבים יותר על
הסביבה מאז התפרצות
הנגיף

שוויון
יותר מ2000 -
ערים ברחבי העולם ארגנו
מחאות נגד גזענות עקב רצח
ג'ורג פלויד

חיות בר

 78%מאנשי השימור נפגעו
כלכלית מהשפעות הנגיף

תעסוקה
 121מיליון משרות בענף
התיירות והנסיעות
נסגרו/אבדו מאז תחילת
המגפה ,לפי הערכה

עבור המטיילים
זהירות סביבתית:
צפויה התעניינות מחודשת בתיירות בת-קיימא,
הצרכנים יערכו ביקורת מוגברת על חברות
התיירות כדי להבטיח הפחתת טביעות הרגל
הסביבתיות ,כולל שימוש במים ,אנרגיה
ופסולת.
שמירה על חיות הבר:
עם התמקדות כלי התקשורת בקשר שבין סחר
בחיות בר ,שיבוש בתי גידול והתפשטות
מחלות ,גדלה מודעות המטיילים לנושאי חיות
בר והשמירה עליהן.
דגש על אי-שוויון:
העולם יותר מודע לבעיית הגזענות והאפליה.
ענף הנסיעות והתיירות יכול לתרום להעצמה
חברתית-כלכלית ולאי-אפליה של קבוצות
חלשות ,תוך מתן הזדמנויות להשתתפות בכוח
העבודה ,מנהיגות ויזמות .
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מודעות לסכנות שינויי האקלים
שינויי האקלים ומחלות זיהומיות נמצאים בראש הרשימה של האיומים העולמיים ,לפי ניתוח  Pew Research Centerלגבי
האופן שבו אנשים ב –  14מדינות מתקדמות תופסים איומים בינלאומיים (ספטמבר )2020
 %האומרים כי הדברים הבאים הם איום לארצם
אינו איום

5%
3%

איום שולי

איום גדול

התפשטות מחלות זיהומיות

24%

70%

שינוי אקלים עולמי

28%

69%

התפשטות מחלות זיהומיות

4%

30%

66%

טרור

4%

30%

65%

מתקפות סייבר ממדינות אחרות

9%

31%

61%

6%

35%

58%

 %הרואים את שינוי האקלים והתפשטות מחלות זיהומיות כאיומים גדולים
לפי מדינות

התפשטות נשק גרעיני

78%

83%

ספרד

83%

צרפת

83%

איטליה

89%

81%

דרום קוריאה

88%

80%

יפן

74%
69%

74%
69%
62%

9%

53%

35%

מצב הכלכלה העולמית
העוני העולמי

55%
67%

56%
9%
18%

41%
40%

48%
40%

סכסוך ארוך שנים בין מדינות או קבוצות אתניות
מספר גדול של אנשים שעוברים ממדינה אחת לאחרת

שינוי אקלים עולמי

78%
59%
68%

71%

בריטניה

70%

בלגיה

70%

הולנד

69%

גרמניה

67%

קנדה

63%

שבדיה

62%

ארצות הברית

60%

דנמרק

59%

אוסטרליה

הדוח מבוסס על נתונים מסקרים מייצגים ארציים של  14,276מבוגרים בין  10ביוני עד  3באוגוסט  2020בארצות הברית ,קנדה ,בלגיה ,דנמרק ,צרפת ,גרמניה ,איטליה ,הולנד ,ספרד ,שבדיה ,בריטניה ,אוסטרליה ,יפן ודרום קוריאה
Despite COVID-19 Pandemic, Many Europeans Still See Climate Change as Greatest Threat to Their Countries | Pew Research Center

© PEW RESEARCH CENTER
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 9מגמות של Booking.com
תקני בריאות ובטיחות
67%
70%
50%

מוכנים לנסוע ליעדים שיש בהם נקודות לבדיקות
בריאותיות בעת הגעה ( 81%מהישראלים)

56%

52%

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

יזמינו במתקן אירוח מסוים אם ברור איזו מדיניות
בריאות והיגיינה קיימת בו (  73%מהישראלים)

הטכנולוגיה לשירות הנסיעות

ישקלו השכרת רכב ביעד כדי להימנע מתחבורה
ציבורית
55%

הנאות פשוטות
69%

שילוב עבודה וחופשה WORKATION

יעדיפו חוויות פשוטות יותר

53%
63%

יחפשו חוויות כפריות ,מחוץ למסלול,
בחיק הטבע

מתרגשים מהפוטנציאל הטכנולוגי שיתרום להתאים
בעתיד את חוויית נסיעותיהם להעדפותיהם האישיות
ירצו אפשרויות טכנולוגיות לביצוע הזמנות של הרגע
האחרון
סברו כי מתקני אירוח יצטרכו להשתמש בטכנולוגיות
העדכניות ביותר כדי לגרום למטיילים להרגיש בטוחים

מודעות לתיירות מקיימת
53%

מעוניינים לנסוע באופן יותר מקיים בעתיד (פירוט
בנפרד)
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 9תחזיות של booking.com
חשק לנסוע
65%

מתרגשים לקראת הרגע שבו יוכלו לחזור לנסוע ולטייל
לאחר הסרת הסגרים

38%

יתכננו טיול לפצות על חגיגות שהחמיצו עקב נגיף
קורונה

53%

הביעו רצון מוגבר לראות יותר מקומות בעולם
( 41%מהישראלים)

מודעות למחיר

74%
62%

55%
40%

תיירות מקומית בחזית
47%
38%
21%

מתכננים לטייל בתוך המדינה שלהם ב 7 -עד 12
החודשים הקרובים
מתכננים לעשות זאת בטווח הארוך יותר (מעל
שנה)
מתכוונים לנסוע לצד השני של העולם עד סוף ,2021
לעומת  6%בלבד בסוף שנת 2020

ר
רוצים יותר שקיפות בפלטפורמות ההזמנות לגבי
מדיניות הביטולים ,תהליכי החזר ואפשרויות ביטוח
נסיעה
יהיו יותר מודעים למחיר כשיחפשו ויתכננו טיול בעתיד
כנראה יחפשו מבצעים והנחות

מעדיפים טיול מוזל למקום שלא היו בוחרים בו ללא
ההנחה ,מאשר לשלם יותר עבור יעד חלומי
( 36%מהישראלים)

בריחה מהמציאות
95%

חיפשו השראות לחופשה בזמן הסגר
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רצון המטיילים להגן על עצמם ועל יעדי הביקור
Booking.com

53%
מעוניינים לנסוע באופן
יותר מקייים בעתיד

67%
ירצו שבחירות
הנסיעה שלהם
יתמכו במאמצי
ההחלמה של היעד

69%
מצפים שתעשיית
הנסיעות תציע יותר
אפשרויות נסיעות
בנות-קיימא

46%
מאמינים כי התעשייה חייבת
להסתגל לחשיבה של
קיימות לטווח הארוך על ידי
הצעת חבילות נסיעות
אטרקטיביות מחוץ לעונה

51%
רוצים להימנע
מנסיעות בעונת השיא

53%
שוקלים להפחית פסולת
הפלסטיק או מחזור
הפלסטיק שלהם בעת
נסיעה ,ברגע שיבוטלו כל
מגבלות הנסיעה

48%
רוצים להימנע
להימנע
רוצים
מצפיפות
מציפויות

38%
קבעו שהם רוצים תמריץ
כלכלי (למשל הקלות מס)
למטיילים שבוחרים בטיול
ידידותי לסביבה בעתיד

המחקר הוזמן על ידי  Booking.comמשיבים מ 28-מדינות (כולל  999מארה"ב 496 ,מקנדה 497 ,ממקסיקו 997 ,מקולומביה 999 ,מברזיל 499 ,מארגנטינה 995 ,מאוסטרליה 499 ,מניו זילנד 999 ,מספרד 996 ,מאיטליה 996 ,מצרפת999 ,
מבריטניה 996 ,מגרמניה 498 ,מהולנד 499 ,מדנמרק 499 ,משוודיה 498 ,מקרואטיה 1001 ,מרוסיה 498 ,מישראל 997 ,מהודו 994 ,מסין 499 ,מהונג קונג 497 ,מתאילנד 496 ,מסינגפור 499 ,מטאיוואן 997 ,מדרום קוריאה 500 ,מווייטנאם ו995-
23
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עקב המגיפה -גובר הביקוש לנסיעה באופן יותר מקיים –
Booking.com
אני רוצה לנסוע באופן יותר מקיים מכיוון שנגיף הקורונה פתח את עיניי להשפעת בני האדם על הסביבה
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47% 47% 49% 49%

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

38%

30% 32%

27%

המחקר הוזמן על ידי  Booking.comמשיבים מ 28-מדינות (כולל  999מארה"ב 496 ,מקנדה 497 ,ממקסיקו 997 ,מקולומביה 999 ,מברזיל 499 ,מארגנטינה 995 ,מאוסטרליה 499 ,מניו זילנד 999 ,מספרד 996 ,מאיטליה 996 ,מצרפת999 ,
מבריטניה 996 ,מגרמניה 498 ,מהולנד 499 ,מדנמרק 499 ,משוודיה 498 ,מקרואטיה 1001 ,מרוסיה 498 ,מישראל 997 ,מהודו 994 ,מסין 499 ,מהונג קונג 497 ,מתאילנד 496 ,מסינגפור 499 ,מטאיוואן 997 ,מדרום קוריאה 500 ,מווייטנאם ו995-
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 - OECDנסיעה חלקה
נסיעה חלקה - Seamless Travel -מוגדרת כ:
חוויית נסיעה חלקה ,יעילה ,בטוחה ומהנה מנקודת
המוצא של המטייל ליעד ,בתוך היעד ,ובחזרה.
יעדי נסיעה חלקה וחוויית מטיילים משופרת הם:
• לאפשר צמיחה בת קיימא על ידי טיפול יעיל יותר
במטיילים
• לחזק את הבטיחות והאבטחה למטיילים ולקהילות
המארחות
• לתמוך בכלכלה אזורית ומקומית וביצירת מקומות
עבודה ,באמצעות קישוריות משופרת
• לשפר את הקיימות על ידי ניהול זרימת מבקרים
וקידום אופציות נסיעה חלופיים

ארבעה נושאים זוהו כתחומי מפתח למדיניות:
• בקשות לוויזות וקבלת ויזות
• תעודת זהות המטיילים דיגיטלית וביומטריה
• קישוריות בין אמצעי תחבורה שונים
• טיפול במבקר ,מידע וניהול

שיפור הנסיעות החלקות תורם ישירות או מושפע מאוד
מיעדי הפיתוח בר-קיימא של האו"ם .SDGs 2030
מקור
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 - OECDנסיעה חלקה
 OECDהגדיר קווים מנחים לפעולה וקורא לממשלות ליישמם בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי:
•

להכיר בחשיבות נסיעה חלקה לטווח הארוך וכחלק
מההחלמה ממגפת הCOVID-19 -

•

לוודא כי הפרספקטיבות של ענף הנסיעות והתיירות באות לידי
ביטוי במדיניות הפעולה המשפיעות על נסיעה לארץ ובתוכה

•

לשתף פעולה ברמה הבינלאומית באמצעות פורומים מתאימים
לבחינת סטנדרטים לאיסוף ,שיתוף ושימוש בנתונים על
מטיילים ,לבדיקת הזהות שלהם ,למעקב וניהול בהתאם
לעקרונות המוסכמים בנושא פרטיות נתונים

•

•

לעבוד עם הרשויות הרלוונטיות לייעול תהליכי נסיעות וויזות,
תוך שמירה על ביטחון

לעודד ולתמוך במתן מידע בזמן אמת וסיוע למטיילים ,כולל לבעלי
צרכים מיוחדים ,במטרה להקל על נסיעותיהם ולהעצים את חוויתם

•

•

לקדם את השימוש בתעודת זהות המטיילים הדיגיטליות
ובביומטריה תוך שמירה על פרטיות הנתונים בהתאם
לסטנדרטים ועקרונות בינלאומיים מוסכמים

לתמוך בבניית יכולות והשקעות בנסיעה חלקה ,בתיאום עם רשויות
רלוונטיות אחרות

•

לבנות ,לעדכן באופן קבוע ,ובמידת הצורך ליישם אסטרטגיות לניהול
משברים בענף נסיעות ותיירות

•

לקשר בין תפעול תחבורה ותכנון תיירותי ע"י הספקת
קישוריות חלקה בין אמצעי תחבורה שונים

•

להכיר בתפקיד המפתח של המגזר הפרטי ,כולל חברות טכנולוגיה
כמו גם ספקי תחבורה ושירותים ,בהפעלת נסיעות בטוחות וחלקות

מקור
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 - WTTCנסיעה חלקה
רכיבי נסיעה חלקה ובטוחה  - Safe & Seamless Traveler Journey - SSTJלפי WTCC

1

2

הרשמה של הנוסעים בתכנית
ביומטרית או תעודת זהות דיגיטלית

4

7
מעברי גבול
להזדהות

3

הזמנה,

רכישה אצל ספק נסיעות

5

צ'ק אין ,קשר הנוסע עם ספק הנסיעות
זמן קצר לפני תחילת חוויית המטייל

:

אישור נסיעה ,הנוסע משתמש בתעודת
הזהות הדיגיטלית הביומטרית כדי להגיש בקשה
למסמכים כגון ויזה או ויזה אלקטרונית

6
חוויות תוך כדי המסע,
אינטראקציה בין הנוסע לספק נסיעות

נקודות ביקורת ביטחונית
שהמטייל נתקל בהן

8
בהם מטיילים נדרשים
צ'ק אאוט ,הנוסע מסיים חלק מהמסע
שלו עם ספק נסיעות מסוים

מקור

9
ניהול נתוני מטיילים ,הנוסע שולט
בנתונים שלו הנשמרים באופן מקומי במכשיר שלו,
המועברים לספקי נסיעות ו  /או ממשלות
והנשמרים על ידי ספקי נסיעות
27

 - UNWTOנסיעה חלקה
 UNWTOשיתף פעולה עם Wanderlust World
להשקת אפליקציה שנועדה להקל על נסיעה בטוחה
וחלקה בעקבות .COVID-19
האפליקציה:
- WORLD TOURIST IDENTIFICATION
 WTIDהיא אחד הפתרונות הרבים ,שפותחו כדי
לענות על הדרישות החדשות של תיירים ויעדים כאחד,
והיא אחת ממספר יוזמות של ה UNWTO -בכדי
להניע את התאוששות התיירות .האפליקציה מאפשרת
לתיירים לשאת עותקים דיגיטליים של מסמכי מפתח
במקום אחד ,דבר שיקל על זיהוי כניסות התיירים.
האפליקציה נועדה גם להפחית את הסיכון להונאה
וגניבת זהות.

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

מקור
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Travel Pass - IATA
 IATAהדגישה  3אלמנטים קריטיים הקשורים ל-
:IATA TRAVEL PASS
• מתן שליטה למטיילים על המידע האישי שלהם לצורך
אבטחת נתונים ושמירה על הפרטיות שלהם
• שימוש בתקנים גלובליים המוכרים על ידי ממשלות כדי
להבטיח אימות זהות המטייל והמידע על בדיקה  /חיסון
• שיפור הנוחות והבטיחות הביולוגית באמצעות תהליכי
נסיעה ללא מגע
מחקר  IATAעל רקע משבר ה( COVID-19 -ספטמבר
 )2020מראה כי תהליכים ללא מגע יהיו פופולריים בקרב
המטיילים:
•  70%מהנוסעים חששו ממסירת הדרכון ,הטלפון או כרטיס
לסוכני תעופה ,אנשי ביטחון או פקידי ממשל בנמל התעופה
•  85%מהמטיילים אמרו כי תהליך ללא מגע בכל נמל
התעופה יגרום להם להרגיש בטוחים יותר
•  44%מהמטיילים אמרו שהם מוכנים לשתף נתונים אישיים
כדי לאפשר תהליך ללא מגע

https://www.youtube.com/watch?v=Zx3otZ63wFw

מקור
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טכנולוגיה ללא מגע ושירות עצמי
שירות עצמי כולל את כל העסקאות הצרכניות שהצרכן מבצע
בעצמו בעזרת טכנולוגיה כלשהי .צ'ק-אין לטיסה באפליקציה
בבית או בנמל התעופה הוא דוגמה לשירות עצמי.
שירות עצמי מאפשר צמצום זמני ההמתנה ומשפר את חוויית
הלקוח.
שירות ללא מגע הוא שירות שבו הצרכן לא נוגע במשהו.
בשנים האחרונות ,היה שימוש לרעה בביטוי "טכנולוגיה ללא
מגע" ,מספר לא קטן של חברות ומותגים טענו כי הם משתמשים
בטכנולוגיה ללא מגע ובמציאות זה לא היה המצב.
למעשה תשתיות טכנולוגיה ללא מגע יקרות אך נחוצות .צרכנים
שהתרגלו לפתוח את הטלפונים החכמים והמחשבים הניידים
שלהם באמצעות זיהוי פנים ,מצפים לעלות למטוס ולפתוח את
דלת החדר במלון באותה דרך ,במיוחד לאחר התפשטות מגיפת
הקורונה.
מקור  1מקור 2

טכנלוגיות ללא מגע במלונות
לתקופה שלאחר הקורנה
צ'ק-אין ללא מגע:תקשורת בשדה קרוב NFC
כניסה ללא מפתח (ושירותי אורחים אחרים)
לוחות בקרה ללא מגע
טכנולוגיית פיקוד קולי

רובוטים המספקים מגבות ושירות חדרים
מידע דיגיטלי ,מדריכי טיולים דיגיטליים
ומותאמים אישית לכל אורח
מקור
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 - WTTCתווים בינלאומים
ארגוני התיירותית הבינלאומים קוראים לסנכרון ותיאום בין המדינות בכל הנוגע למדיניות סגירת גבולות ,בידוד ,אישורי חיסונים נגד
הקורונה  /תוצאות בדיקות וכולי ...להלן דוגמאות לתו בינלאומי:
מטרת החותמת של  WTTCהיא
להכיר
למטיילים
לאפשר
ברחבי
ובחברות
בממשלות
העולם אשר אימצו פרוטוקולים
סטנדרטיים גלובליים בתחום
כך
וההיגיינה
הבריאות
שהצרכנים יוכלו לחוות "מסעות
מסעדות,
מלונות,
בטוחים".
חברות תעופה ,קווי שיוט ,מפעילי
מתקני
אטרקציות,
תיירות,
השכרה לטווח קצר ,חברות
השכרת רכב ,תחבורה ושדות
תעופה ,יוכלו להשתמש בחותמת
לאחר יישום פרוטוקולי הבריאות
וההיגיינה כפי שנקבעו על ידי
.WTTC

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

מקור
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ביטוח נסיעות בעידן הקורונה
פוליסות ביטוח הנסיעות שהתיירים רכשו לפני עידן
הקורונה מציעות מעט מאוד הגנה מפני המגיפה העולמית.
 WTTCפרסם המלצות לחברות הביטוח להיערכות
תפעולית ולבניית אמון הצרכן מחדש.
להלן עיקרי ההמלצות לביטוח נסיעות ובריאות עבור
"מטיילים בודדים  -פנאי ועסקים" :
• לשפר  /להרחיב את התמיכה הרפואית
• לשנות שיעור הכיסוי הקשור למגפות לפי הצורך
• לעודד המטיילים לרכוש פוליסות לכיסוי ביטול והפרעה בטיול
• לעודד המטיילים בעת קניות ביטוח לברר לגבי כיסוי הקשור
למחלות זיהומיות כגון COVID-19
מקור

 Koalaחברת ביטוח צרפתית ,הציעה לצרכנים ביטוח
המאפשר לבטל נסיעה ללא הסבר או מניע,
עקב הביקוש לפוליסות ביטוח נסיעות
גמישות יותר מקור

מה מציעות חברות הביטוח לנוסע בשנת ?2021
חברות כמו AXA Assistance USA, Berkshire Hathaway
 Generali ,Protection Plan, Seven Cornersשינו את
הפוליסות שלהן :הידבקות בנגיף הקורונה הינו אירוע לא צפוי ,כמו
כל מחלה או נגיף אחר.
הפוליסות הרגילות לביטול נסיעות והפוליסות הרפואיות מגנות על
הנוסע מפני הפסדים כספיים רק אם הוא נדבק בנגיף הקורונה.
אין כיסוי לסגרים המוטלים ע"י ממשלות.
פוליסת  CFAR: Cancel For Any Reasonהפכה
פופולרית הרבה יותר מאז פרוץ המגיפה ממה
שהייתה בעבר.
לפני המגפה ,מעט מאוד יעדים דרשו ביטוח רפואי או
ביטוח נסיעות לנוסעים נכנסים.
עכשיו רשימת המדינות שדורשת ביטוח מהנוסע הולכת
וגדלה .הדרישות משתנות לפי היעד.
מקור
32

תעופה וקורונה
הביקוש לטיסות בינלאומיות בשנת  2020ירד
ב 75.6% -לעומת  ,2019והקיבולת ירדה ב -
. 68.1%
תחזית הבסיס של  IATAלשנת  2021היא שיפור של
 50.4%לעומת הביקוש בשנת  , 2020שיביא את הענף
ל  50.6%-בהשוואה לשנת 2019.
קיים סיכון להרעה אם מגבלות הנסיעות יוחמרו בתגובה
לוריאנטים החדשים של נגיף הקורונה .אז ,שיפור
הביקוש יהיה  13%בלבד לעומת .2020

מקור  1מקור 2

המלצות הOECD -
בטווח הבינוני ,חברות תעופה מתמודדות עם:
• עלויות אמצעים הקשורים לבריאות .עלויות התפעול עשויות
לעלות בטווח הקצר הן עבור חברות תעופה והן בשדות
תעופה ,בשל דרישות בריאותיות ובטיחותיות נוספות
• מגבלות נסיעה בינלאומיות ,התכווצות הפעילות הכלכלית
ושינויים בהתנהגות התחבורה של הצרכנים
 OECDממליץ לממשלות:
• לחפש את האיזון בין הצורך בתמיכה לבין הסיכון לעיוות
התחרות
• לשמור על הדינמיקה העסקית
• לעודד השקעות במעבר לתפעול ירוק
• להתייחס לקיימות לאורך כל שרשרת הערך בענף התעופה
מקור
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תעופה וקורונה
מטוסי נוסעים למטוסי
הופכות
• חברות תעופה
עקב העובדה שערך המטוסים המשומשים
הובלה,
ירד בגלל המגפה
• ההערכה היא שמספר המרות מטוסי נוסעים למטוסי הובלה
בעולם יעלה ב  36%-בשנת 2021
• תנופת המסחר המקוון צפויה לסייע בחיזוק המגמה
מקור

תעופה וקיימות
•
•
•

American Airlines, Japan
• ,Etihad Airways
 Airlines,משתמשות בטכנולוגיות חדשות לשירות עצמי
ללא מגע
• בשנה שעברה  AirAsiaהשיקה פלטפורמה מקוונת
חדשה המאפשרת ללקוחות לרכוש מוצרים פטורים ממכס
ולקבל אותם בביתם ביום העבודה הבא
• צפוי כי מגמת המזון והמשקאות ללא מגע (הזמנה מראש
ותשלום) תימשך בשנת  2021במטוסים ובנמלי התעופה
מקור

•
•

חברת  SASמפחיתה את פליטת ה CO2 -ב 57%-
בשנת  2020עקב צמצום התנועה
קבוצת  Air France - KLMמשיקה תכנית "דלק תעופה
בר-קיימא"
ממשלת ניו זילנד מסכימה באופן עקרוני לחייב שימוש
בתערובת דלק ביולוגית
 BPו Qantas -יוצרות שותפות אסטרטגית לקידום
אפס פליטות (נטו)
 Qatar Airways Cargoהשיקה את 'פרק  '2של
תוכנית הקיימות של WeQare

מקור
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 – ETCברומטר הנסיעות אורכות טווח

 LHTB- Long-Haul Travel Barometer ’1/2021של נציבות האיחוד האירופי
תוצאות ברומטר הנסיעות ארוכות טווח *
לתיירות מעידות כי יחד עם ההשפעה החיובית הצפויה של החיסונים נגד נגיף הקורונה ,יש שיפור קל בכוונות האנשים לנסיעות לחו"ל
בין ינואר לאפריל  .2021אנשים עדיין חוששים לבריאותם.
• הסינים מראים את האינטרס החזק ביותר לצאת שוב לדרך ,כאשר  68%מהנשאלים מעוניינים לצאת לפחות לנסיעה אחת מחוץ
למזרח אסיה בין ינואר לאפריל .2021
• בהשוואה לגלים קודמים ,מדד הכוונות לנסיעה ארוכת טווח משתפר גם בברזיל ובארה"ב  ,בעוד שברוסיה ערכי המדד יורדים אך
נשארים חיוביים.
עם כל זאת ,יש לפרש את התוצאות בזהירות ,שכן מעבר לחסמים הקשורים לנגיף ,המצב הכלכלי והפוליטי הקודרים במדינות אלה
עלול להקשות על הצרכנים לממש את תוכניות הנסיעות שלהם.
• יפן נותרה השוק הפחות בטוח ,רק  13%מהנשאלים שוקלים נסיעה ארוכת טווח בארבעת החודשים הראשונים של .2021
*ברומטר הנסיעות ארוכות טווח הוא יוזמה של נציבות התיירות האירופית ( ) Eurail BV , ETCשמטרתה לעקוב אחר רצון הנוסעים בכמה משווקי המקור החשובים ביותר
ליבשת אירופה :ברזיל ,סין ,יפן ,רוסיה וארצות הברית.

מקור
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 - ETCברומטר הנסיעות אורכות טווח
הסיבה העיקרית להחלטה לא לנסוע לחו"ל בין ינואר לאפריל 2021
66%
חששות קשורים לנגיף הקורונה
55%

אין תכנון לנסוע

54%

עלויות הקשורות לנסיעה
41%
38%
חוויות רבות לא יהיו זמינות עקב
אמצעים נגד נגיף הקורונה

32%
26%

דרישות הגבלות ביעד (למשל
עטיית מסכות ,בידוד ,משך
שהייה)
איסור נסיעה (למשל גבולות
סגורים)
הטיול בוטל

33%

22%
16%

15%

12%
6% 6%
4% 4%
2%
ארה"ב

10%

9%

6%

1%

3%
רוסיה

17%

4%
2%
1%
0%
יפן

2% 3%3%1%
סין

4%
2%1%1%
ברזיל

 - ETCברומטר נסיעות ארוכות טווח
קריטריונים לבחירת יעד נופש שהפכו חשובים הרבה יותר כתוצאה מהתפרצות
נגיף הקורונה
ביעד יש מספר נמוך של מקרי COVID-19

36%

היעד מיישם אמצעים להגבלת התפשטות הCOVID-19 -

35%

היעד בטוח לביקור (למשל ,אי-שקט אזרחי)

30%

היעד לא צפוף

28%
22%

היעד מספק שירותים משתלמים

22%

ביעד יש קהילות מקומיות ידידותיות ומסבירות פנים

21%

היעד נוקט בפעולות לשימור מורשתו הטבעית
והתרבותית

21%

היעד מציע גישה נוחה לאתרים ולאטרקציות

20%

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

20%

ביעד יש אתרים בעלי שם עולמי שחובה לראות
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 - Googleתובנות נסיעה
ביקוש לנסיעות לפי זמן :
מדינות מקור  :כל העולם – יעד :ישראל
סוג הביקוש  :טיסות
זמן 01.01.2020 :עד 04.02.2021
120

100

80

60

40

20

01/02/2021

01/01/2021

01/12/2020

01/11/2020

01/10/2020

01/09/2020

01/08/2020

חיפושים שנה קודמת

01/07/2020

01/06/2020

01/05/2020

01/04/2020

01/03/2020

01/02/2020

0
01/01/2020

חיפושים בזמן הנוכחי

Google travel insights
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 - Googleתובנות נסיעה
דירוג :מקור החיפושים "טיסות לישראל" בין  01-01.2020ל04.02.2021 -
איטליה
לבנון
ג'ורג'יה
קזחסטן
הממלכה המאוחדת
פרו
צרפת
צ'כיה
תאילנד
האיים המלדיביים

אחוז צמיחה  /חיפושים טיסות
לישראל בין 01.01.2020
ל:04.02.2021 -
ישראל  50%- :עד 75%-
תל אביב – יפו  50%- :עד 75%-
אילת  :מתחת ל 75%-

ארצות הברית
הונגריה

רוסיה
ארגנטינה
גרמניה
אוקראינה

100

80

60

40

20

0

Google travel insights
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 - Googleתובנות נסיעה
ביקוש לנסיעות לפי זמן :
מדינות מקור  :כל העולם – יעד :ישראל
סוג הביקוש  :טיסות
זמן 01.11.2020 :עד 04.02.2021
120
100
80
60

40
20
0

חיפושים בשנה קודמת

חיפושים בזמן הנוכחי
Google travel insights
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 - Googleתובנות נסיעה
דירוג :מקור החיפושים "טיסות לישראל" בין  01-11.2020ל04.02.2021 -
איטליה
פרו
איחוד האמירויות הערביות
ג'ורג'יה
הממלכה המאוחדת
קזחסטן
צ'כיה
צרפת
ארצות הברית
הונגריה
האיים המלדיביים
רוסיה
גרמניה
ארגנטינה
אוקראינה
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אחוז צמיחה  /חיפושים טיסות
לישראל בין  01.11.2020עד
:04.02.2021
ישראל  10%- :עד 10%+
אילת 50%+ :עד 75%
תל אביב – יפו  10%- :עד 10% +

0
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תיירות ומשברים
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תיירות ומשברים
תיירות בינלאומית ומשבר ה ,SARS Asia Pacific-והמשבר הכלכלי העולמי 2009
גידול חודשי UNWTO , %
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חודש ראשון של
גידול במסר כנסיות
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2
-1

13

אפריל  – 2009פסגת G20
בלונדון :התחייבות להחזיר את
הצמיחה ,לשמור על היצע
האשראי ,תמיכה במערכת
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תיירות ומשברים
השפעת המשברים על התיירות לפי סוג ותאריך WTTC 09/2019 :
משבר

תאריך

עומק ההשפעה (שווה ל ( - 1-כניסות המשבר
הנמוכות ביותר  /כניסות לפני המשבר))

זמן להתאוששות התיירות (חודשים)

מחלות
בריטניה :מחלת הפה והטלפיים

פברואר 2001

10%

35

סין SARS

פברואר 2003

13%

16

טאיוואן SARS

פברואר 2003

28%

25

מאי 2014

41%

23

פברואר 2016

1%

10

גינאה – EBOLA
מיאמי ZIKA -

אסונות טבע
ספטמבר 2004

57%

93

איי קיימן  -הוריקן
האיטי  -רעידת אדמה

ינואר 2010

26%

22

יפן – רעידת אדמה

מרץ 2011

27%

21

אי יציבות פוליטית
ונצואלה – משבר פוליטי
ישראל – התנגשות בגבול

ינואר 2002

48%

45

יולי 2006

13%

15
44

תיירות ומשברים
לבנון – התנגשות בגבול

יולי 2006

33%

28

טוניסיה – האביב הערבי

דצמבר 2010

31%

12

מצרים – האביב הערבי

ינואר 2011

32%

29

ירדן – האביב הערבי

ינואר 2011

7%

12

סין – סנקציות על דרום קוראה

ינואר 2017

9%

10

אירועים קשורים לביטחון וטרוריזם
אוקטובר 2002

18%

22

אינדונזיה – פיצוץ

מרץ 2003

0%

2

פריס -פיגועים

ינואר 2015

10%

24

טורקיה -פיגועים

ינואר 2016

23%

41

מנך התעופה – בריסל – פיגוע

מרץ 2016

17%

6

ניס -צרפת – פיגוע

יולי 2016

3%

6

מוניץ ' -גרמניה – פיגוע בקניון

יולי 2016

2%

5

ברצלונה – ספרד – פיגוע

אוגוסט 2017

1%

4

לאס וגאס – ירי בבית ספר

אוקטובר 2017

2%

12

ספרד -פיצוץ

מקור
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המלצות  UNWTOלניהול משבר הקורונה
מטרת ההמלצות ה UNWTO -היא לספק מסגרת
בעלת אופי ביצועי להתמודדות עם המשבר בענף
התיירות והנסיעות ,עקב ההתפשטות נגיף הקורונה .

ההמלצות מחולקות לשלוש קבוצות .באופן אידיאלי יש
לבצען במקביל תוך שיתוף פעולה בין בעלי העניין
הרלוונטיים:

 .Iניהול המשבר והפחתת השפעתו
 .IIמתן תמריצים והאצת ההתאוששות
 .IIIהכנה לעתיד

מקור:
SUPPORTING JOBS AND ECONOMIES THROUGH TRAVEL & TOURISM
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המלצות  UNWTOלניהול המשבר,
ההתאוששות והעתיד
ניהול המשבר והפחתת השפעתו

מתן תמריצים והאצת ההתאוששות

הכנה לעתיד

 .1מתן תמריצים לשמירה על מקומות
עבודה ,תמיכה בעצמאים והגנה על
הקבוצות הפגיעות ביותר
 .2סיוע בנזילות של חברות
 .3בחינה מחודשת של מיסים ,חיובים
ותקנות המשפיעים על התחבורה
והתיירות
 .4הבטחת ההגנה על הצרכן ושמירה
על האמון שלו
 .5קידום פיתוח מיומנויות ,במיוחד
דיגיטליות
 .6שילוב התיירות בחבילות חירום
כלכליות לאומיות ,אזוריות וגלובליות
.7יצירת מנגנונים ואסטרטגיה לניהול
משברים

 .8מתן תמריצים כספיים להשקעות
ולפעולות תיירותיות
 .9בחינה מחודשת של מיסים ,חיובים
ותקנות המשפיעים על נסיעות ותיירות
 .10קידום הקלות בנסיעות
 .11קידום משרות חדשות ופיתוח
מיומנויות ,במיוחד דיגיטליות
 .12קידום קיימות סביבתית בחבילות
תמריצים והתאוששות
 .13הבנת השוק כדי להחזיר את הביטחון
ולעורר את הביקוש
 .14חיזוק השיווק ,האירועים והמפגשים
 .15השקעה בשותפויות
 .16הכללת התיירות בתוכניות
ההתאוששות הלאומיות ,האזוריות
והבינלאומיות ופיתוח הסיוע

 .17גיוון של שווקים ,מוצרים
ושירותים
 .18השקעה במערכות מידע על
שווקים וטרנספורמציה דיגיטלית
 .19חיזוק הממשל התיירותי בכל
הרמות
 .20הכנה למשבר ,בניית חוסן
והבטחה שהתיירות היא חלק ממנגנון
החירום הלאומי
 .21השקעה בהון אנושי ובפיתוח
כישורים וכישרונות
 .22הצבה בולטת לתיירות בת-קיימא
על סדר היום הלאומי
 .23מעבר לכלכלה מעגלית ויישום
יעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם
SDGs
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 לניהול משבר הקורונהETC המלצות
:הנציבות האירופית לתיירות פרסמה המלצות והנחיות להחזרה בטוחה של
• תנועה חופשית ללא הגבלה ופתיחת הגבולות הפנימיים
• תחבורה וקישוריות
• שירותי תיירות
Transport:
ההמלצות מתייחסות למשבר הנזילות ולהחזרת האימון

Tourism and
Commission's guidance on how
to safely resume travel and
reboot Europe’s Tourism in 2020
and beyond

:ההמלצות במפורט להורדה בקישורים הבאים
•
•

•
•
48

•

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

המלצות  ETCלניהול משבר הקורונה
להחזיר את היכולת ,את הביטחון ואת
הבטיחות לנסוע:
•
•
•
•
•

שיקום התחבורה
חידוש שירותי התיירות ומזעור הסיכונים הבריאותיים
שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות
חידוש תנועה חופשית בלתי מוגבלת ופתיחת גבולות פנימיים
הגנה על הזכויות

עובדים ביחד:
•
•

שיתוף פעולה אופקי ,בין רשויות מקומיות ,אזוריות ולאומיות
שיתוף פעולה אנכי בין פקידי מכס ,ספקי תחבורה ,ספקי
אירוח וכל שאר השחקנים הרלוונטיים

להחזיר את התיירות למסלול:
•
•
•
•
•

בחינת השפעת המשבר
טיפול במצוקת הנזילות
שוברים אטרקטיביים
הצלת מקומות עבודה
עידוד תיירות פנים

אופקים חדשים  -לקראת עתיד בר-קיימא:
מעבר לצעדים המידיים להקלה על הענף .יש להביט קדימה
לעתיד התיירות והתחבורה באיחוד האירופי וללמוד כיצד להפוך
אותם למקיימים ,ללמוד מהמשבר ולדעת מראש מה המגמות
החדשות ודפוסי הצריכה.
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המלצות  WTTCלניהול משבר הקורונה
לשרוד את המשבר
לצמצם את
הפעילויות שאינן
מבוססות ידע

לתת עדיפות
להכנת היעד
להגדיר תקני
בריאות ובטיחות
משותפים
לתאם פתיחת
גבולות והחזרת
תיירים

להסתגל לNew Normal -

לתמוך בעסקים

לתמוך בעובדים

להתחיל מחדש

לאמץ מדיניות
המאפשרת לעסקים
לפעול

להקל על ניידות
לטווח קצר של כוח
האדם

ליצור יחד עם
המגזר הפרטי

לשווק יעדים
שבמצוקה

לחזק את תכניות
התמיכה בעובדים

לקדם תיירות
מקומית ואזורית
תחילה
לתמרץ נסיעות

להשקיע
בדיגיטל

להאיץ את המעבר
לנסיעות חלקות
ונטולות מגע
לשלב תעודות
זהות דיגיטליות
לדאוג לאבטחת
סייבר מוגברת
להרחיב את
התשתיות
הדיגיטליות ליעדים
כפריים

לעצב מחדש את
העבודה

לדאוג לבריאות
הנפש
לייעל את ארגון
העבודה החדש
לפתח שותפויות
לשדרוג המיומנויות
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המלצות  WTTCלניהול משבר הקורונה
לטפח את החוסן
להגן על אנשים,
על החיים ועל
הסביבה

לקבוע הנחיות
לקיימות
לאסור סחר בחיות
בר

לטפח את
הקהילה

להגביר את קולות
המקומיים ותפקידם

להעסיק מרחוק

לקדם יעדים
פחות ידועים

לקדם מדיניות
לשיפור הגיוון
והשוויון וליישמה

להגן על הנוסע

לאזן בין ההגנה
על העובד לבין
גמישות תנאי
העסקה בתקנות
העבודה

למגר סחר בבני
אדם
להמריץ נוהלי
קיימות

לטפח את כוח
העבודה

https://wttc.org/Research/
To-Recovery-Beyond
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, NonCommercial 4.0 International Creative
”Commons Licence.
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דוגמאות לצעדים מוצלחים לעידוד התיירות
שננקטו במדינות שונות בתום משברים קודמים
הודעה על סיום המשבר תוך כדי שמירה על שקיפות והבהרת האירוע ,פרסום החלטות לעתיד
כולל כיצד יפעל היעד התיירותי כדי להשתלט על משברים עתידיים:
דרום קוריאה ומשבר התפשטות נגיף ה MERS -בשנת : 2015
נרשמו  186מקרי הדבקה ו 38 -מקרי מוות ←  54אלף תיירים ביטלו את נסיעתם לדרום קוריאה.
ממשלת דרום קוראה הכירה רשמית במחדל ,התנצלה והדגישה כי תכלול את הלקחים מהמחדל בתכנון אסטרטגיה למאבק
במשברים עתידיים ובחיזוק מערכת הבריאות.

מיאמי ונגיף  ZIKAבשנת :2015
הרשויות הצליחו בעצירת התפשטות הנגיף במהירות .מספר התיירים הבינלאומיים ירד מעט .בכל זאת מיאמי נקטה בצעדים
תקשורתיים יצירתיים בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי והציבורי .מיאמי הקימה אתר אינטרנט שמשדר חי מהחופים והרחובות.

תאילנד והמשבר הפוליטי בשנת :2014
המשבר נמשך שלושה שבועות ← ירידה של  790אלף במספר המבקרים.
בתום המשבר משרד התיירות התאילנדי ורשות התיירות שלחו בכירים לשווקים העיקריים כדי לדבר אישית בארבע עיניים
עם הגורמים הרלבנטיים ולהגיד להם שתאילנד מוכנה לקבל תיירים.
מקור
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דוגמאות לצעדים מוצלחים לעידוד התיירות
שננקטו במדינות שונות בתום משברים קודמים
הקלות ותמריצים לתיירים:

הורדת מחירים:

ההקלה הנפוצה ביותר היא מתן ההקלות בוויזה .תאילנד,
דרום קוראה ויפן (לאחר רעידת האדמה והצונאמי בשנת
 ) 2011החליטו על הקלות במתן ויזות על מנת לעודד את
התיירים לשוב .

טורקיה הורידה את מחירי חבילות התיור וחדרי המלון
באופן דרסטי לאחר משבר שפעת העופות בשנת 2009
ולאחר משברים אחרים.

מסר אחיד ואופטימי:
בתום משבר ה (PATA) Pacific Travel Association , SARS -השיקה את ” "Project Phoenixבמטרה להחזיר את אמון
הצרכנים בחוויית הנסיעה וליצור קול אחיד ועקבי בענף התיירות והנסיעות.
הפרויקט נחשב  BENCHMARKלשיקום התיירות .ההצלחה העיקרית של הפרויקט נבעה מהמסרים האופטימיים והשימוש
ברשתות מדיה עולמיות כגון  CNNו. BBC -
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דוגמאות לצעדים מוצלחים לעידוד התיירות
שננקטו במדינות שונות בתום משברים קודמים
פרסום עדויות:
בתום משבר השריפות בקליפורניה בשנת 2017
פרסמה  Visit Californiaעדויות של תושבים על מנת
להראות שהחיים חזרו לשגרה ועסקים עובדים כרגיל.

התאמת תשתיות:
לאחר אסון הצונאמי בשנת  ,2004השיקה תאילנד
סטנדרטים חדשים לבנייה וקבעה שהחופים יהיו לגמרי
ריקים מכל ציוד .לאחר מכן הסכימה הממשלה לאפשר
ריהוט מינימלי באזורים מסוימים .כמו כן ,מנעה פיתוחים
לא חוקיים הפוגעים בסביבה.

סובסידיות:
אחרי מספר משברים ,ממשלת טורקיה החליטה לסבסד
באופן עקיף או ישיר את ענף התיירות ,לעודד יוזמות
תעסוקתיות ולתמוך בהן.
מקור
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סוגי טיולים
המגפה פיתחה או חיזקה סוגי תיירותי שעשויים להישאר אתנו בעתיד הקרוב :
• https://news.booking
.com/the-5emerging-trip-typesin-2021/

•  17%תכננו טיול
סולו בשנת 2019
בעוד  30%אומרים
כעת כי הם יתכננו
לנסוע לבד בעתיד

מתכננים
• 13%
חווית יוקרה ,כאשר
 51%מתכננים טיול
מרגיע כדי להתרחק
מהכול

•  61%מהמטיילים
ישתמשו בנסיעות
כהזדמנות ליצור
קשר מחדש עם
יקיריהם

מקור

טיול סולו

טיול מרגיע

טיול חידוש
קשרים

•  53%רוצים לקחת
קצרות
הפסקות
יותר ( )2020ממה
שעשו בשנת .2019
•  28%נוספים חשפו
גם את העדפותיהם
שבוע
לחופשת סוף
טיול סוף
לטיול הבא שלהם

• נסיעות מקומיות הן
החדשה
הדרך
לחקור את העולם:
 %36מהמטיילים
לטעום
מעוניינים
מאכלים מקומיים
בזמן נסיעה טיול

שבוע

מכיוון שהמגפה מדגישה
את סדרי העדיפויות
לבריאות האישית,
התיירות הטבעונית צפויה
לגל צמיחה חדש ברגע
שאנשים יתחילו לטייל

תיירות טבעונית

מקור

טעימות
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בקצרה
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בקצרה
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בהצלחה!

תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה
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