היערכות ענף התיירות :זיקוק לבטים ומסרים עבור קהלי יעד מרכזיים בשלב ההתאוששות מהקורונה
מצגת מסכמת לתהליך ,מאי 2021

תמצית מנהלים
משבר הקורונה פגע בענף התיירות פגיעה נואשה המחייבת מענה הוליסטי ומעמיק לאורך זמן .מכלול המענים הדרושים מטופלים באופנים ובאפיקים רבים.
בעבודה זו נוצרה מסגרת רעיונית להערכות להתאוששות תעשיית התיירות ,לרבות זיהוי מגמות ,חשיבה על קהלי היעד ומדינות המוצא ,וזיהוי השיקולים העיקריים של
התיירים לאור המשבר .על בסיס המסגרת הרעיונית דייקנו את המסרים השיווקיים המותאמים לקהלי יעד אלו.
תהליך העבודה כלל:
.1

גיבוש כלי אנליטי לניתוח מדינות המקור הצפויות להזין את התיירות בישראל בתקופת ההתמודדות וההתאוששות מהמשבר.

.2

מיפוי של המגמות הצרכניות המשפיעות על החלטות התיירים בעת הזו ביחס ליתרונות התחרותיים של ישראל.

.3

כלים מעולם ה Storytelling-באמצעותם זיקקנו וחידדנו את המסרים השיווקיים וצרכי הנגשת המידע.

הכלים והרציונל שפותחו בעזרת משרד התיירות במסגרת עבודה זו (לניתוח המדינות ,המגמות ולבניית סיפור) נועדו על מנת לאפשר ניתוח שוטף של המציאות המשתנה
והתאמה של המסרים לאורך הזמן .חומרי הגלם המתעדכנים של העבודה זמינים לשימוש באתר המשרד.

ההערכות בעבודה זו מתייחסות ל"תקופת ההתמודדות" .הנתונים הכמותיים המוצגים ודיווחי הלשכות נאספו במהלך חודש פברואר  ,2021וההערכות שהוצגו מתייחסות
לחודשים העוקבים ,על בסיס תרחיש בו ישראל תהיה מחוסנת בהיקף משמעותי יותר ביחס לעולם ,ומדינות המקור העיקריות נמצאות גם הן במגמת התחסנות מואצת.
מדריך המסרים
בעקבות התהליך האסטרטגי לאפיון המגמות וקהלי היעד ,נוצר מדריך מסרים (" )"Handbookובו מענים סיפוריים וחיוביים לתייר המתלבט ,שקובצו לתוך שלוש מודולות,
לפי הצרכים והחששות השונים שזוהו בתהליך .1 :התייר החושש לבריאותו .2 ,התייר החושש מחוויה לא אופטימלית .3 ,התייר המוטרד מהבירוקרטיה הכרוכה בהגעה
לארץ (שכן זוהה צורך דחוף בריכוז ברור ונוח של הנהלים הלוגיסטיים סביב הכניסה והיציאה מהארץ וההתנהלות בה בזמן החופשה) .המסמך מיועד לשמש כארגז כלים
בבניית קמפיינים שיווקיים ,אפיון כלים ומענים דיגיטליים ,והאחדת המסרים של הגופים ,העסקים והארגונים שמרכיבים את תעשיית התיירות בארץ ,על מנת שיוכלו לתקשר
ערך ולנטרל לבטים בצורה אחידה וברורה ,וליצור עוגן של ביטחון עבור התייר בבואו לתכנן חופשה בארץ.
תוצרי העבודה האסטרטגית הוצגו בוובינר  IMTMבאפריל  .2021לצפייה
העבודה נערכה על ידי צוותי העבודה של משרד התיירות וחברת הייעוץ דלויט ישראל .מאחלים לכם קריאה מהנה ומועילה.

תוכן עניינים
מסגרת רעיוניות לתהליך

קהלי יעד – הערכת סבירות הגעה
מגמות צרכניות

תמונת הביקוש
תובנות נוספות

המסגרת הרעיונית לתהליך העבודה

התייר המתלבט :אפיון ,שיקולים ומסרים
ישראל עלתה לתודעה העולמית כמדינה המחוסנת
הראשונה .איך ניתן לעודד את התיירים שמתעניינים
בישראל לבחור בה כיעד שלהם לחופשה בתקופת
ההתאוששות?

אפיון קהלי היעד
בשלב הראשון אופיינו קהלי היעד הרלוונטיים ,על סמך חמישה
אינדיקטורים מרכזיים – רגולציה וטכנולוגיה (ניתוח הסדרים
רגולטוריים בין ישראל למדינות השונות בהקשר הקורונה); קהלי
עוגן (ניתוח מאגרי מידע שונים לזיהוי המדינות שמבקרות
בישראל הכי הרבה); קורונה רפואית (הערכת רמת
ההתאוששות של מדינות ממשבר הקורונה מבחינה רפואית);
קורונה כלכלית (הערכת רמת ההתאוששות של מדינות ממשבר
הקורונה מבחינה כלכלית); והזדמנויות נקודתיות (זיהוי מדינות
שלא השתייכו לקהלי העוגן אולם נסיבות עדכניות עשויות
להשפיע על הגעתם).

מיפוי המגמות הצרכניות
בשלב זה נסקרו מגוון מגמות צרכניות עדכניות בענף התיירות,
אשר לאחר מכן מופו על בסיס שני קריטריונים מרכזיים –
רלוונטיות לישראל (מגמות המתכתבות עם היתרון היחסי של
ישראל בתחום התיירות ותואמות את כיווני הפיתוח של המשרד
ושל התעשייה) ורלוונטיות לתקופת ההתמודדות (מגמות
המתכתבות עם מאפייני משבר הקורונה והצרכים העולים
בתקופת ההתמודדות עם המשבר).

זיקוק מסרים לתקופת ההתאוששות
בהתבסס על עבודת האפיון והמיפוי האסטרטגיות ,זוהו שבעה
פרופילים מרכזיים של תיירים ,ושלושה סוגי לבטים שמאפיינים
קהלים שונים :החשש הבריאותי ,החשש החווייתי ,והחשש
הלוגיסטי.
על מנת לענות על הלבטים הללו ,נאספו (בראיונות ובמחקר)
עיקרי המענים והנכסים התיירותיים הקיימים בישראל ,וגובש
מדריך מסרים עבור כל קבוצת לבטים ,מקודד לפי פרופיל קהלי
יעד ותחומי עניין .המדריך סוקר את כלל החוויה התיירותית –
מדברים בסיסיים כמו לינה והתניידות ועד לאטרקציות וחיי
תרבות.

מסגרת העבודה
"מי יבוא?"

"מה השיקולים שלו?"

"איך נשפיע על המתלבטים?"

קהלי יעד

מגמות צרכניות

 Handbookמסרים לתקופת ההתאוששות

רגולציה וטכנולוגיה
פנטזיה

רעיון

שיקולים/לבטים

תכנון

ביצוע

קהלי עוגן

קורונה רפואית
קורונה כלכלית
הזדמנויות
נקודתיות

 8מדינות ועוד
הזדמנויות

 .1זיקוק קהלי היעד שיחזרו לישראל הכי
מהר לאור משבר הקורונה
5

 .2זיהוי המגמות הצרכניות הרלוונטיות
לישראל בראי השפעת הקורונה

 .3זיקוק מסרים מותאמים לתקופת
ההתאוששות

תוכן עניינים
מסגרת רעיונית לתהליך

קהלי יעד – הערכת סבירות הגעה
מגמות צרכניות

תמונת הביקוש
תובנות נוספות

זיהוי פוטנציאל ההתאוששות של התיירות הנכנסת לישראל נעשה על בסיס מידע מגוון
•
•
•

מספרי כניסות תיירים לישראל לפי מדינות בשנים האחרונות לפי מגדר וגיל
נתוני כלכלה (תמ"ג לנפש ,כוח קניה ,אבטלה)
אוכלוסייה

רמת התחלואה במדינות המקור העיקריות:
• חולים יומיים
• נפטרים
• מתחסנים

מדיניות ניהול המשבר במדינות המקור
המרכזיות:

• קיום חובת בידוד
• עקביות/בהירות לגבי פתיחת השמים

• הערכות לגבי קצב ההתחסנות

• הכרה בחיסון על ידי הFDA-

עדכון שוטף ותדיר של המידע
ביצוע הערכות מחודשות לפחות אחת לחודשיים

עקרונות

מקורות המידע
ישירים :למ"ס ,משרד
התיירות ,נציגי המשרד
בחו"ל ,רשות האוכלוסין...
עקיפים :אתרים
בינלאומיים (אתרים
גנריים כגון OECD
)...Worldometer,

נתונים נבחרים רלוונטיים מסקר תיירות נכנסת 2019

• אחוז התיירות המאורגנתFIT/
• אחוז היהודים/אחוז הנוצרים מקרב התיירים
• מטרות ביקור
• אחוז הלנים בבית מלון

• האם ביקור ראשון/ביקור חוזר
• מידת שביעות הרצון/תמורה לכסף
• משך שהייה
• הוצאה ממוצעת לשהייה/ליום
• מספר הימים מראש להזמנת הטיסה לישראל
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בסיס הנתונים שפותח – מקטע להמחשה
United
States

פרמטר/שם המדינה

Russian
Federation

France

Germany

United
Kingdom

Italy

Ukraine

Poland

כללי
אוכלוסייה (מליונים) נכון ל2020-

331.0

145.9

65.3

83.8

67.9

60.5

43.7

37.8

נתוני תחלואה (בדיקה רביעית)
מספר חיסונים

(מליונים) (נבדק

178.8

)11/04/2021

מעודכן ליום

13.6

16.6

17.0

38.4

0.4

12.5

7.3

חולים עד כה

(מליונים)

31.8

4.6

5.02

2.9

4.3

3.7

1.8

2.5

מתים עד כה

(אלפים)

575.5

102.9

98.6

78.8

127.1

113.9

37.0

58.4

10%

3%

8%

3%

6%

6%

4%

7%

מספר מתים ל 1,000-תושבים

1.74

0.71

1.51

0.94

1.87

1.88

0.85

1.54

אחוז מתים בקרב החולים ()%

1.8%

2.2%

2.0%

2.7%

3.0%

3.1%

2.1%

2.3%

אחוז חיסונים ביחס לאוכלוסיה

54.0

9.3

25.4

20.3

56.6

20.7

0.8

19.2

אחוז חולים באוכלוסיה

()%

נתוני תחלואה (בדיקה שלישית)
מספר מתחסנים

()16/03/2021

7,700,000 107,060,000

7,290,000

6,720,000 25,780,000 8,860,000

53,155

המשך
בסיס הנתונים זמין כאן ומתעדכן לאור התפתחויות משבר הקורונה במדינות השונות

4,520,000

המשך

08/04/2021 09/04/2021 09/04/2021 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/04/2021

הערכת סבירות ההגעה מבוססת על חמישה אינדיקטורים מרכזיים
רגולציה וטכנולוגיה

קהלי עוגן :המדינות שנפח התיירות
הנכנסת מהן היה הגדול ביותר לפי
נתוני .2019

קהלי עוגן
קורונה רפואית
קורונה כלכלית

הזדמנויות נקודתיות :מדינות שלא השתייכו
לקהלי העוגן אולם נסיבות עדכניות עשויות
להשפיע על מגמת ההגעה שלהן
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רגולציה וטכנולוגיה  -ניתוח קהלי היעד
כפוף בראש ובראשונה להסדרים
הרגולטוריים בין המדינות ,ומהווה סנן
ראשוני לתיירות נכנסת

קורונה רפואית  -אינדיקטורים לאופן
ההתמודדות הרפואית של המדינה:
מיעוט מאומתים ,ריבוי מתחסנים ,מערך
חיסונים יעיל ואפקטיבי.
קורונה כלכלית – אינדיקטורים
להתמודדות כלכלית של המדינה עם נגיף
הקורונה :שיעור אבטלה וירידה בכוח
הקניה

הערכת סבירות הגעה :רגולציה וטכנולוגיה לפני הכל
רגולציה וטכנולוגיה
ניתוח קהלי יעד כפוף בראש ובראשונה להסדרים הרגולטוריים בין
המדינות ,ומהווה סנן ראשוני לתיירות נכנסת

מדיניות לגבי פתיחת/סגירת שמיים
הסכמים בילטרליים בין המדינות

קהלי עוגן

הטמעת מנגנונים טכנולוגיים לבדיקת אישורים בריאותיים (דרכונים ירוקים,
אישור התחסנות ,בדיקה שלילית בתוקף) בכניסה למדינה
הזדמנויות
הנחיות לגבי חובת בידוד

קורונה רפואית
קורונה כלכלית

נקודתיות

לאור השינוי המתמיד במצב הקורונה וההיבטים הרגולטוריים הנגזרים מכך במדינות השונות ,זיקוק המדינות בעבודה זו לא הביא
בחשבון היבטים אלו .ניתן להתעדכן במצב בסיס הנתונים של משרד התיירות (שזמין כאן).

הערכת סבירות הגעה :קהלי עוגן
• ההערכה לגבי קהלי היעד הצפויים להגיע מתבססת בראש ובראשונה על קהלי היעד
העיקריים של ישראל בשנה שקדמה למשבר קהלי עוגן
• זיקוק וקידוד נוסף לפי מטרות ביקור שזוהו כרלוונטיות במיוחד לתקופת ההתמודדות- VFR :
ביקור חברים ומשפחה ,תיירות דת ותיירות נופש .כמו כן ,בשל העובדה שמטרת "טיול
וסיור" פעמים רבות הינה למעשה תיירות דת ,מטרת "טיול וסיור" שוקללה ב.50%-

הזדמנויות
נקודתיות

• המכנה המשותף בין כלל מטרות התיירות שנבחרו הוא מענה לצרכים הנפשיים
הנובעים ממשבר הקורונה.

מספר המגיעים ב2019 -
אופן הקידוד:
מדינות המקור קיבלו ציון לפי
מספר המגיעים בשנת 2019
למטרות  ,VFRתיירות דת
ותיירות נופש:

מעל 400K
תיירים

200-400K
תיירים

100-200K
תיירים

50K-100K
תיירים

מתחת ל50K-
תיירים

 10נק'

 7.5נק'

 5נק'

 2.5נק'

 0נק'

הערכת סבירות הגעה :קהלי עוגן

United States

China

Russian Federation

France

1007.6

145

394.4

376.5

מטרת ביקור טיול וסיור ()%

19%

59%

27%

15%

מטרת ביקור בילוי והנאה()%

10%

6%

15%

16%

מטרת ביקור )VFR (%

34%

1%

41%

57%

מטרת ביקור עסקים ()%

6%

18%

1%

4%

מטרת ביקור צליינות ()%

26%

13%

9%

4%

תיירי  2019ממוצרי תיירות רלוונטיים

805.5

71.3

310.7

322.8

ציון הגעה ב 2019-בתחומים רלוונטיים
לקורונה
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2.5

7.5

7.5

כניסות תיירים לישראל ב( 2019-אלפים)

הערכת סבירות הגעה :קורונה רפואית
קידוד השפעות הקורונה על מדינות המקור בהתייחס להיבטים רפואיים  -נתוני תחלואה ,התחסנות ואינדיקטורים
שנאספו מלשכות התיירות על יעילות מערך החיסונים והערכת שיעור מתחסנים בטווח של שנה.

קורונה רפואית :אופן הקידוד
תחלואה ב30-
יום (ממוצע
)8.20-2.21
שיעור מתחסנים

מתחת ל0.25%-

0.25-0.5%

0.5-0.75%

0.75-1%

מעל 1%

מעל ל5%-

3.75-5%

2.5-3.75%

1.25-2.5%

מתחת ל1.25%-

ממוצע ציוני האינדיקטורים

אינדיקטורים

 10נק'

 7.5נק'

 5נק'

הזדמנויות

 2.5נק'

 0נק'

נקודתיות

הערכת סבירות הגעה :קורונה רפואית

United States

China

Russian Federation

France

אינדיקטור א'  -שיעור מחוסנים חזוי עוד
שנה

66%

10%

50%

50%

אינדיקטור ב'  -ציון תפעול חיסונים

65%

80%

80%

60%

6.6

4.5

6.5

5.5

1.08%

0.00%

0.34%

0.75%

0

10

7.5

2.5

3.71%

0.69%

6.85%

0.63%

5

0

10

0

3.9

4.8

8.0

2.7

סכימת ציוני אינדיקטורים
שיעור מאומתים ב 30-ימים ממוצעים ביחס
לכלל האוכלוסיה

ציון שיעור מאומתים ב 30-ימים ממוצעים
ביחס לכלל האוכלוסיה
שיעור מתחסנים מכלל האוכלוסיה
ציון שיעור מתחסנים מכלל האוכלוסייה
ציון כולל קורונה רפואית

הערכת סבירות הגעה :קורונה כלכלית
קידוד השפעות הקורונה על מדינות המקור בהתייחס להיבטים כלכליים  -נתוני כוח קנייה ושיעור אבטלה

קורונה כלכלית :אופן הקידוד
ירידה בכוח קניה מתחת ל2.5%-

2.5-5%

5-7.5%

7.5-15%

מעל ל15%-

עליה בשיעור
האבטלה בין
ממוצעי 2019-
2020

ירידה בשיעור
האבטלה

0-25%

25-50%

50-75%

75%

אחוז אבטלה
2021%

מתחת ל2.5%-

2.5-5%

5-7.5%

7.5-10%

מעל ל10%-

 10נק'

 7.5נק'

 5נק'

 2.5נק'

 0נק'

הזדמנויות
נקודתיות

ניתוח סבירויות :קורונה כלכלית

United States

China

Russian
Federation

France

3.4%-

3.0%

2.8%-

8.7%-

5

10

5

0

7.3%

3.6%

5.2%

10.2%

5

7.5

5

0

120.1%

1.1%

1.4%

3.4%-

0

7.5

7.5

10

ציון כולל קורונה כלכלית

3.3

8.3

5.8

3.3

ציון השפעות הקורונה על מדינת היעד

3.6

6.2

7.1

2.9

ירידה בכוח קניה PPP

ציון ירידה בכוח קניה PPP
אבטלה 2021
ציון אבטלה 2021
שינוי באבטלה הממוצעת 2019-2020
ציון שינוי באבטלה הממוצעת 2019-2020

הערכת סבירות הגעה  -שקלול

ציון סופי :הציון הסופי נותן משקל שווה לציון קהלי העוגן וציון ההתמודדות עם הקורונה.
הזדמנויות

ציון ההתמודדות עם הקורונה נותן  60%להיבט הרפואי ו 40%-להיבט הכלכלי.

נקודתיות

United States

China

Russian Federation

France

ציון הגעה ב 2019-בתחומים רלוונטיים
לקורונה

10

2.5

7.5

7.5

ציון השפעות הקורונה על מדינת היעד

3.6

6.2

7.1

2.9

ציון מצרפי

6.8

4.4

7.3

5.2

קהלי יעד שסוננו בתהליך ההערכה
שתים מהמדינות המסורתיות בשנים האחרונות נפלו בסינון

China

ציון הגעה ב-
 2019בתחומים
2.5
רלוונטיים
לקורונה
ציון השפעות
6.2
הקורונה על
מדינת היעד

ציון מצרפי
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4.4

Italy

Spain

Netherland
Canada
s

Brazil

Switzerland

India

South
Korea

Australia

Mexico

Austria

Belgium

Greece

Hungary

Argentin
a

5

2.5

2.5

2.5

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

3.7

3.9

4.3

4.7

3.4

4.8

8.0

7.7

4.3

3.5

2.4

4.3

4.2

2.5

4.7

3.1

3.2

3.4

3.6

1.7

2.4

4.0

3.8

2.2

1.8

1.2

2.2

2.1

1.3

קהלי יעד מרכזיים משוערים לאור תהליך ההערכה של קהלי העוגן
למדינות המסורתיות שנותרו התווספו שתיים חדשות

United
States

Russian
Federation

France

Germany

United
Kingdom

Romania

Ukraine

Poland

הגעה ב 2019-למטרות
ביקור רלוונטיות

10

7.5

7.5

5

5

5

5

5

השפעות הקורונה

3.6

7.1

2.9

6.1

5.9

4.8

6.2

4.5

ציון מצרפי

6.8

7.3

5.2

5.5

5.5

4.9

5.6

4.8

20

 :Zoom-inארה"ב

אוכלוסיות מפתח ב:2019-
גברים ונשים מעל  46% – 55מסך המגיעים
פילוח מטרות הגעה רלוונטיות (:)2019

VFR

תיירות דת

תיירות נופש

34%

26%

10%

לפי עבודת מיפוי
פוטנציאל עתידי שבוצעה,
זוהה פוטנציאל צמיחה
בתחומי דת ומורשת
(היסטוריה תרבות).

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .75%

 806אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:
•

שיעור המאומתים ביחס לכלל האוכלוסייה בארה"ב היה הגבוה ביותר
הרחוק עובדה זו תוביל לריבוי מחוסנים לקורונה

מכלל המדינות הנבחנות ,ייתכן כי בטווח

 :Zoom-inרוסיה
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
נשים מגיל  36% – 35-64מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

41%

9%

15%

לפי עבודת מיפוי
פוטנציאל עתידי שבוצעה,
זוהה פוטנציאל צמיחה
בתחומי ,City break
היסטוריה-תרבות ונופש.

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .80%

 311אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור המתחסנים ברוסיה ביחס לכלל האוכלוסייה היה הגבוה ביותר
הידע אודותיו נמוכה יותר ולא ברור מה תהיה המדיניות הרגולטורית לגביו.

מכלל המדינות הנבחנות אך מדובר בחיסון שרמת

 :Zoom-inצרפת
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
גברים ונשים מעל  38% – 55מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

57%

4%

16%

לפי עבודת מיפוי
פוטנציאל עתידי שבוצעה,
זוהה פוטנציאל צמיחה
בתחומי City break
ונופש.

 322אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור המתחסנים בצרפת ביחס לכלל האוכלוסייה היה מבין הנמוכים

מכלל המדינות הנבחנות.

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .60%

 :Zoom-inגרמניה
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
גברים ונשים בין  25-34ובין  18% – 55-64ו 21%-מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

13%

8%

26%

לפי עבודת מיפוי
פוטנציאל עתידי שבוצעה,
זוהה פוטנציאל צמיחה
בתחומי ,City break
היסטוריה-תרבות ונופש.

 198אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור האבטלה בגרמניה הנו מבין הנמוכים

מכלל המדינות הנבחנות.

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .80%

 :Zoom-inבריטניה
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
גברים ונשים מעל  39% – 55מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

37%

12%

18%

לפי עבודת מיפוי
פוטנציאל עתידי שבוצעה,
זוהה פוטנציאל צמיחה
בתחומי ,City break
היסטוריה-תרבות ונופש.

 194אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור ההתחסנות בבריטניה הנו השני בגובהו

מכלל המדינות הנבחנות.

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .80%

 :Zoom-inרומניה
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
נשים בגילאי  35ומעלה –  51%מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

4%

58%

14%

 109אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור ההתחסנות ברומניה הוא מבין הנמוכים

בקרב המדינות הנבחנות.

על פי דיווח הלשכות,
רמת השקיפות
הרגולטורית לגבי מדיניות
פתיחת/סגירת השמיים
היא .80%

 :Zoom-inאוקראינה
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
גברים בגילאי  ,35-44נשים בגילאי  19% –35-64ו 33% -מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

54%

6%

19%

לפי עבודת מיפוי פוטנציאל
עתידי שבוצעה ,זוהה
פוטנציאל צמיחה בתחומי
נופש.

 144אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

שיעור המאומתים בתקופה הנבחנת הינו נמוך באופן יחסי

לשאר מדינות אירופה הנבחנות.

 :Zoom-inפולין
אוכלוסיות מפתח ב:2019-
נשים בגילאי  45ומעלה –  35%מסך המגיעים

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

5%

38%

14%

 131אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

לתשומת לב:

הירידה בכוח הקניה בפולין נמוכה באופן

יחסי לשאר מדינות אירופה הנבחנות.

לפי עבודת מיפוי פוטנציאל
עתידי שבוצעה ,זוהה
פוטנציאל צמיחה בתחומי
 ,City breakדת ונופש.

קהלי יעד משוערים נוספים שהתווספו לתהליך ההערכה – הזדמנויות נקודתיות
רגולציה וטכנולוגיה

קהלי עוגן :המדינות שנפח התיירות
הנכנסת מהן היה הגדול ביותר לפי
נתוני .2019

קהלי עוגן
קורונה רפואית
קורונה כלכלית

הזדמנויות נקודתיות :מדינות שלא השתייכו
לקהלי העוגן אולם נסיבות עדכניות עשויות
להשפיע על מגמת ההגעה שלהן

רגולציה וטכנולוגיה  -ניתוח קהלי היעד
כפוף בראש ובראשונה להסדרים
הרגולטוריים בין המדינות ,ומהווה סנן
ראשוני לתיירות נכנסת

קורונה רפואית  -אינדיקטורים לאופן
ההתמודדות הרפואית של המדינה:
מיעוט מאומתים ,ריבוי מתחסנים ,מערך
חיסונים יעיל ואפקטיבי.
קורונה כלכלית – אינדיקטורים
להתמודדות כלכלית של המדינה עם נגיף
הקורונה :שיעור אבטלה וירידה בכוח
הקניה

 :Zoom-inיוון

למה יוון?

פילוח מטרות הגעה (:)2019
VFR

תיירות דת

תיירות נופש

4%

58%

7%

 34אלף כניסות תיירים ב 2019-למטרות ההגעה הרלוונטיות.

•

הסכם בילטרלי שנחתם בין ישראל ליוון.

•

קרבה יחסית בין ישראל ליון מצמצמת את הסיכון שבטיסות
ארוכות ו/או טיסות קונקשן.

פרופיל תיירותי
•  7מיליון יציאות לחו"ל בשנה
• שוק קטן אבל איכותי  -התייר היווני מגיע בעיקר לתיירות
אורבנית ,אירועים תרבותיים ,שופינג
• מעמד סוציו-אקונומי גבוה

לתשומת לב:
אחוז המגיעים ב 2019-כ FITsהיה  48%וניתן לשער שהמגיעים בקבוצות הגיעו למטרת צליינות ,ייתכן וניתן להגדיל את נפח
ה FTIsשמגיעים למטרות נופש.

 :Zoom-inמדינות המפרץ
מדובר בקהל יעד חדש מכוח "הסכמי אברהם" ולכן לא ניתן להציג ביחס
אליו נתוני עבר.

למה מדינות המפרץ?
פרופיל תיירותי
•

מומנטום פוטנציאלי לאור הסכמי אברהם

מניתוחים של רשויות תיירות מקומיות באמירויות  -יוני :2020
• עליה בביקוש לתיירות באירופה וירידה בביקוש לתיירות
באסיה ובארצות ערב אחרות
•  50%מהעונים לסקר דיווחו שמתכננים לטייל ב2021-

•
•
•
•
•
•
•

מספר יציאות תיירים בשנה 3.5 :מיליון (נתוני )2015
הוצאה ממוצעת של תייר5,428$ :
גילאים :בעיקר בני  ,26-45בבחריין שיעור יחסית גבוה של .46-60
מטרות ביקור :משפחה וחבריםCity ,Cruise ,Sun and Beach ,
.Break
יעדים דומיננטיים :סעודיה ( ,)39%בריטניה ()7%
יעדים נוספים באסיה :תאילנד ,מלזיה והודו.
יעדים נוספים באירופה :צרפת גרמניה ושוויץ.

התחסנות

שיעור מאומתים

עליה בשיעור אבטלה

איחוד האמירויות

19%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 10

0.4%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 7.5

4.2%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 7.5

בחריין

8%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 10

0.6%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 5

7%
מהאוכלוסיה – מקביל לציון 7.5

תוכן עניינים
מסגרת רעיונית לתהליך

קהלי יעד  -הערכת סבירות הגעה
מגמות צרכניות

תמונת הביקוש
תובנות נוספות

רקע
• למשבר הקורונה השפעות רחבות על המגמות הצרכניות הגלובליות בתחום התיירות
• המגמות הצרכניות המתוארות בעבודה זוקקו מחומרי המידענות שהמשרד פיתח והפיק בחודשים האחרונים והמשקפים את
 להרחבה על המגמות.המגמות המדוברות בעולם כיום

Mini/micro
vacation

Nature
Tourism

Augmented
RealityVirtual Reality

Social
Distancing

Domestic
Tourism

Sustainable
Tourism

Young
Travelers

Seamless
Travel

Slow Tourism

Safe
Travel

Staycations

Essential
Travel

Responsible
Travelers

Small Groups

Hybrid events

Deep clean

Road Trips

Regional
Tourism

Hyper
Personalized

Smart
Tourism

רקע

Off the beaten
path

Flexibility in
Cancellation
polices

Internet of Things
IOT

Big
Data

Digital
Transformation

Data Privacy

Last minute
Reservations

Local
Communities

Contactless
Technology

Cyber Attacks

Niche Tourism

ADAPTATION

Transparency

International
Protocols

Learning new
Skills

Personalized
content on Social
media

New
Normal

Collaboration &
Coordination

Authentic
Experience

לצורך עבודה זו זוקקו מגמות צרכניות מרכזיות על סמך שני פרמטרים מרכזיים

רלוונטיות ליתרון
התיירותי של
ישראל ולאג'נדה
המשרדית

• מגמות המבטאות יתרונות תיירותיים נוכחיים של ישראל
• מגמות המשקפות עולמות תוכן שהמשרד והתעשייה
מעוניינים לפתח

רלוונטיות לתקופת
ההתמודדות

מגמות המזוהות כמשמעותיות ב"תקופת ההתמודדות"
(ישראל מחוסנת בהיקף משמעותי ביחס לעולם ,מדינות
המקור העיקריות נמצאות גם הן במגמת התחסנות מואצת).

עיקרי המגמות
אמון :בעקבות המשבר העולמי – התייר מחפש נותן השירות שהוא יכול לתת אמון בו ,ובכך שהחוויה התיירותית תהיה אחראית ובטוחה.

:Off season

בריחה לטבע:

ריחוק חברתי:

:Deep clean

עליה בביקוש לתיירות בתקופת
 Off seasonכדי להימנע
מצפיפות באתרי התיירות השונים.

עליה בביקוש לתיירות לטבע,
טיולי דרך וחוויות באוויר הפתוח.

ירידה בביקוש לאירועים המוניים
ומגה-אירועים.

דרישה לסטנדרט היגיינה מחמיר
במיוחד באתרי התיירות.

תיירות קרובה ופנים:

:Cautious tourism

קיצור חופשות:

העדפת מלונות:

עליה בביקוש ליעדים קרובים,
 Staycationונסיעה ברב ,ירידה
בביקוש לטיסות ארוכות.

עליה בביקוש לחוויה תיירותית
איטית ואותנטית ,פחות כלי
תחבורה מהירים ,יותר היטמעות
בתרבות (אוכל מקומי ,תרבות
מקומית ,שיח עם מקומיים).

עליה בביקוש לחופשות קצרות
וממוקדות יותר.

העדפת מלונות על השכרת דירות
עקב חוסר אמון ברמת ניקיון
הדירות.

תיירות בת קיימא:

דיגיטציה:

פרסונליזציה:

מדיניות ביטולים:

עליה בביקוש לשירותי עסקים
קטנים ובינוניים ,וליוזמות
המבוססות על הטבע ועל הגנה על
הסביבה.

עליה בביקוש לשילוב כלים
דיגיטליים במוצר התיירותי ,דגש
על פתרונות Contactless
בהקשר קורונה.

עליה בביקוש למוצרים תיירותיים
וחופשות מותאמים אישית.

עליה בביקוש ובציפייה למדיניות
ביטולים גמישה.

סרגלים למדידת המגמות
גבוה

בינוני

נמוך
רלוונטי ליתרונות
התיירותיים של ישראל
ולאג'נדה המשרדית

רלוונטי ליתרונות
התיירותיים של ישראל
ולאג'נדה המשרדית
• רלוונטי ליתרונות התיירותיים של
ישראל

• רלוונטי במידה מסוימת ליתרונות
התיירותיים של ישראל

• לא רלוונטי ליתרונות התיירותיים
של ישראל

• יש עיסוק משרדי בנושא

• יש עיסוק משרדי בנושא

• אין עיסוק משרדי בנושא

גבוה

בינוני

נמוך

רלוונטי לתקופת
ההתמודדות

המגמה:

לא רלוונטי לתקופת
ההתמודדות
• צמחה עוד לפני הקורונה

• צמחה בתקופת הקורונה

• צמחה בתקופת הקורונה

• מתחזקת בשל "לקחי הקורונה"

• תאומץ כזהירות מונעת מפני
הקורונה

• כוללת הגבלות שסביר שהצרכן
יוותר עליהן אם התחסן

• ניתן ליישם ללא פגיעה מהותית
בחופשה

• בעלת אופי משבש חופשה

• ניתן ליישם ללא פגיעה מהותית
בחופשה

בשקפים הבאים יוצגו המגמות באופן מפורט ויוצבו על גבי מטריצת רלוונטיות

פירוט מגמות צרכניות:
Cautious/Slow Tourism

תיירות מקיימת

בריחה לטבע

• קצב טיול איטי יותר ,שמטרתו לעבור
חוויה עמוקה ואותנטית ולא להספיק
כמה שיותר יעדים.

• תיירות 'מודעת' לנושאים סביבתיים
כגון זיהום אוויר ,שינוי אקלים,
התחשבות במקומיים ובאורחים ועוד.

• העדפה צרכנית לקיים את החופשה
ביעדים בטבע (על פני יעדים
עירוניים).

• זכתה לפופולריות בעולם עוד לפני
התפרצות משבר הקורונה

• המשמעות המעשית  -ביקוש ליזמויות
המבוססות על הטבע ותמיכה בעסקים
קטנים ובינוניים.

• ניזונה מהרצון לצאת למרחב לאחר
תקופת הסתגרות ארוכה ,ולהתרחק
ממוקדי צפיפות בכדי לצמצם סיכון
להידבקות.

• מקודמת שיווקית כחלק מאסטרטגיית
ההתמודדות של מדינות רבות.
• מתאימה ליתרון היחסי של ישראל
בתחומי תרבות ו .Spiritualism -עם
זאת ,ייתכן כי רלוונטי בעיקר למקומות
שחוזרים בו לעתים קרובות ולקהל יעד
עשיר יותר שכבר ראה את המקומות
ש"חובה לראות".

• מתעצמת כחלק מלקחי משבר
הקורונה (פגיעות אנושית וכלכלית).

• תחום זה לא מפותח בישראל נכון
להיום ואף עלול לייקר את החופשה,
אך נמצא באג'נדה המשרדית.

• דגש על מיקום החופשה ולא על
תפיסה ערכית כוללת (כמו בתיירות
מקיימת).
• במסגרת מגמה זו ניתן להבליט
יתרונות יחסיים מסוימים של ישראל
כגון המדבר או ים המלח.

מגמות צרכניות  -רלוונטיות
רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

בינונית

גבוהה

רלוונטיות לישראל

גבוהה

תיירות מקיימת
בינונית

נמוכה

Slow tourism

בריחה לטבע

נמוכה

פירוט מגמות צרכניות:
פרסונליזציה

תיירות קרובה ופנים

Off season

• מגמה רווחת כחלק ממגמה כוללת של
ביקוש להתאמה אישית הנראית גם
ביחס למוצרי צריכה ושירותים.

• מגמה המבוטאת בעליה בביקוש
לתיירות למדינות קרובות ,לתיירות
פנים וכן לביצוע טיולים ברכב.

• תיירות ב Off-seasonמשקפת רצון
להימנע מצפיפות ביעדים תיירותיים
הומים.

• משקפת דחייה של תיירות ההמונים
וביקוש לחבילות טיול מותאמות
אישית בקבוצות קטנות ,עם גמישות
מוגברת כלפי הלקוח וצרכיו.

• קשורה באופן ישיר למגפת הקורונה,
ובפרט להסתייגות מטיסות ארוכות
וחשש מבידוד במקומות מרוחקים.

• המגמה מקבלת חיזוק נוסף מהשינוי
שעבר עולם העבודה בתחום העבודה
מרחוק ,המאפשרת לעובדים חופשה
בזמנים לא מקובלים תוך שמירה על
קשר עם מקום העבודה.

• לישראל אין יתרון תחרותי בנושא
בשלב זה ,אך הנושא נמצא על
האג'נדה של המשרד והתעשייה.

• תואמת ליתרון התחרותי של ישראל
כמדינה קטנת ממדים בעלת מגוון
תיירותי נרחב שניתן להגיע אליו
בנסיעה ברכב.

• המגמה נותנת יתרון תחרותי בולט
לישראל ,שנהנית ממזג אוויר נוח
יחסית בכל עונות השנה.

מגמות צרכניות  -רלוונטיות
רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

גבוהה

רלוונטיות לישראל

גבוהה

תיירות כוכב
ופנים

תיירות מקיימת

Slow tourism

בינונית

נמוכה

בינונית

פרסונליזציה

Off season

בריחה לטבע

נמוכה

פירוט מגמות צרכניות:
מדיניות ביטולים

Deep clean

קיצור חופשות

• ביקוש למדיניות ביטולים גמישה -
לצורך הגדלת הוודאות של התייר
במציאות המשתנה תכופות

• ביקוש לעמידה בתקנים מוגדרים
בנושא בטיחות והיגיינה ולפתרונות
ללא-מגע במקום עמידה בדלפקים.

• צפויה להישאר בתוקף גם בתקופת
ההתמודדות ,בפרט בשל המצב
הכלכלי הדחוק.

• מהווה עוגן מרכזי בתחושת האמון
והביטחון של התייר בתקופת הקורונה

• מגמה המבטאת בחירה לקיים
חופשות קצרות לאור ראיית החופשה
כאירוע בעל רמת סיכון גבוהה יחסית
לשגרת היומיום ,לנוכח המשבר
הכלכלי ומשיקולי חסכון.

• מגמה זו מחייבת מענה תפעולי
משמעותי (להבדיל ממענה שיווקי)

• לא ידוע על יתרון תחרותי מובהק של
ישראל בנושא זה.

• ייתכן יתרון תיירותי מסוים של ישראל
בהקשר זה ,כמובילה עולמית בתחום
ההתחסנות

• ממדיה המצומצמים של ישראל נותנים
לה יתרון תחרותי בזיקה למגמה זו.

מגמות צרכניות  -מידת רלוונטיות

רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

בינונית

גבוהה

תיירות כוכב
ופנים

Off season

גבוהה

רלוונטיות לישראל

קיצור חופשות

תיירות מקיימת

Slow tourism

בריחה לטבע

בינונית
מדיניות ביטולים

פרסונליזציה
נמוכה

Deep clean

נמוכה

פירוט מגמות צרכניות:
דיגיטציה

ריחוק חברתי

העדפת מלונות

• דיגיטציה בשירותים ובמוצרי תיירות,
בין היתר כאמצעי להתאמה אישית
של המוצר ,להמחשתו בשלב שלפני
הרכישה (טכנולוגיית מציאות מדומה,
השתתפות בסדנאות וסיורים אונליין)
ולייעול תהליכי הזמנה ורכישה ,גם
ברגע אחרון.

• הימנעות מצפיפות מהווה חלק מהותי
מאמצעי הזהירות בתקופת הקורונה.

• העדפת המלונות על פני חלופות לינה
אחרות הינה נגזרת הביקוש לDeep -
 ,cleanומבטאת חוסר אמון של
תיירים בנוגע לרמת הניקיון והחיטוי
של נותני שירות פרטיים (כגון דרך
.)Air BNB

• הקורונה חיזקה את הביקוש
לדיגיטציה ככלי לניהול סיכוני בריאות
רלוונטיים (שירות ללא מגע).
• לא ידוע על יתרון תחרותי של ישראל
או על עיסוק רוחבי משמעותי בתחום
זה בתעשייה.

• מובילה לצמצום חד בביקוש לאירועים
המוניים (מגה אירועים).

• מגה אירועים אינם מהווים חלק
משמעותי מהמוצר התיירותי
הישראלי ולכן מגמה זו לא צפויה
להשפיע על המוצר התיירותי
הישראלי באופן בולט ביחס
למתחרים.

• סביר שמגמה זו תיחלש בעוצמתה
בטווח הרחוק עקב עליה בסטנדרט
הניקיון של נותני השירות הפרטיים
והיוקר היחסי של אופציית המלון
במציאות של צמצום כלכלי.
• לא ידוע על יתרון תחרותי של ישראל
בתחום המלונאות ביחס למתחרותיה.

מגמות צרכניות – מידת רלוונטיות

רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

בינונית

גבוהה

תיירות כוכב
ופנים

Off season

רלוונטיות לישראל

גבוהה
קיצור חופשות

תיירות מקיימת

Slow tourism

בריחה לטבע

Deep clean

בינונית
מדיניות ביטולים

דיגיטציה
נמוכה

פרסונליזציה

העדפת מלונות

ריחוק חברתי

נמוכה

מגמות צרכניות – מידת רלוונטיות
רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

בינונית

גבוהה

תיירות כוכב
ופנים

Off season

גבוהה

רלוונטיות לישראל

קיצור חופשות

תיירות מקיימת

Slow tourism

בריחה לטבע

Deep clean

בינונית
מדיניות ביטולים

דיגיטציה
נמוכה

פרסונליזציה

העדפת מלונות

ריחוק חברתי

נמוכה

ככל שהמגמה קרובה
לקצה הימני עליון של
המטריצה היא נכונה
יותר להדגשה מול
התייר המתלבט

מגמות צרכניות – הזדמנויות וצעדים הכרחיים
רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

תיירות כוכב
ופנים

Off season

גבוהה

רלוונטיות לישראל

קיצור חופשות

תיירות מקיימת

Slow tourism

בריחה לטבע

Deep clean

בינונית
מדיניות ביטולים

דיגיטציה
נמוכה

פרסונליזציה

העדפת מלונות

ריחוק חברתי

תוכן עניינים
מסגרת רעיונית לתהליך

קהלי יעד  -הערכת סבירות הגעה
מגמות צרכניות

תמונת הביקוש
תובנות נוספות

ממגוון קהלי יעד ומגמות צריכה – לשבעה פרופילים קונקרטיים

 .1מדינות מוצא

מגמות צרכניות
בעקבות הקורונה
והרלוונטיות שלהן
לישראל

 .2גילאים
 .3סיבת הגעה

שבעה פרופילים קונקרטיים

"המתגעגעים"
VFR
49

"המאמינים"
תיירות דת

"המתאווררים"
להיות בעיר
להרגיש בכפר

"המקומיים"
תיירות פנים

"החוסכים"
תיירות במחיר נוח

"הלפטופיסטים"
נופש ועבודה

"הסקרנים"
קהלים חדשים

תמונת הביקוש – קהלי עוגן
" VFRהמתגעגעים"

תיירות דת " -המאמינים"

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
ארה"ב ,צרפת ,בריטניה ,רוסיה,
אוקראינה

קהל יעד בולט – תיירות מאורגנת מ:
ארה"ב ,איטליה ,פולין ,רומניה ,יוון,
רוסיה ,אוקראינה
גילאי  55ומעלה

גילאי  55ומעלה

שיקולים/לבטים מרכזיים
בעת ההזמנה:
בריאות ,בטיחות ,היגיינה
תיירים שמגיעים לישראל על מנת לבקר חברים
ובני משפחה .מכירים את ישראל וההיצע
התיירותי הקלאסי שלה ,ופתוחים לחוויות
חדשות.

איכות מערכת הבריאות בישראל
תו סגול והתאמה לסטנדרטים
בינלאומיים ()ISO
ריחוק חברתי בתחבורה ואתרי תיירות
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קבוצות תיירים שמגיעות לישראל על מנת
לבקר באתרים קדושים ובתי תפילה.

תמונת הביקוש – טבע אורבני ,תיירות פנים
להיות בעיר ,להרגיש בכפר
"המתאווררים"

תיירות פנים – "המקומיים"
קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
ישראלים – קבוצות ,משפחות,
יחידים

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת,
רוסיה
גילאי  25-34ו 55-ומעלה

תיירים שמגיעים לישראל משום שהיא
המחוסנת הראשונה ,ומחפשים חוויה של
שגרה מבלי להתפשר על הבטיחות
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שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
חוויה אורבנית מרעננת ללא
חשש צפיפות והיגיינה

קהל הנופשים והמטיילים המקומי שמעוניין
לצאת לחופשות קצרות בישראל
שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
מחיר ,נגישות" ,בחוץ"

תמונת הביקוש – תיירות חדשה
תיירות לכל כיס
"החוסכים"

נופש ועבודה
"הלפטופיסטים"

קהלים חדשים
"הסקרנים"

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת ,יוון
גילאי  25-34ו 55-ומעלה

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת
גילאי 25-44

קהל יעד בולט:
מדינות המפרץ
גילאי 26-45

תיירים ממדינות אירופה שמחפשים חופשה
קרובה בעלות נמוכה ,עם אטרקציות ולינה
זולה

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
ריחוק חברתי,
Off season
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תיירים שמגיעים לחופשות עבודה ארוכות על
מנת לנצל את העבודה מרחוק לשינוי אווירה
ויצירת קשרים בתעשיית החדשנות המקומית

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
ריחוק חברתי,
Off season

תיירים ממדינות המפרץ שרוצים לגלות
לראשונה את ישראל ומצפים לסטנדרטים
גבוהים של אירוח וחוויה יוקרתית

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה
סטנדרט היגיינה

מידע ושירות גבוה,
ריחוק חברתי

פרופילים מרכזיים – טבלה מסכמת
"המתגעגעים"
VFR
מדינות מקור
עיקריות
גילאים

ארה"ב ,צרפת,
בריטניה ,רוסיה,
אוקראינה
 55ומעלה

"המאמינים"
תיירות דת
ארה"ב ,איטליה,
פולין ,רומניה ,יוון,
רוסיה ,אוקראינה
 55ומעלה

"המתאווררים"
להיות בעיר
להרגיש בכפר
גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת,
רוסיה
 25-34ו  55-ומעלה

"המקומיים"
תיירות פנים

ישראל
קבוצות ,משפחות,
יחידים בכל הגילאים

מה מחפשים?

געגוע למשפחה
וחברים ,גיוון מחוויות
קודמות בישראל

חוויה דתית/
נוכחות במקום
קדוש ,תפילה
בעת משבר

חוויה אורבנית
מרעננת ללא חשש
צפיפות והיגיינה

שיקולים/
לבטים
עיקריים

בריאות ,בטיחות,
היגיינה

בריאות ,בטיחות,
היגיינה

צפיפות והיגיינה

מחיר ,נגישות" ,בחוץ"

• קרבה בין מוקדים
עירוניים
• חלופות תח"צ
• מפגש אותנטי

• הכי בטוח בבית
• רמת צפיפות נמוכה
באתרי טבע

• ריחוק חברתי בתחבורה ואתרים

מענים
מרכזיים

• תו סגול והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים
()ISO
• איכות מערכת הבריאות בישראל

מה עוד ?

• הכוונה לביקור
באתרי טבע

• אתרים
משופצים
(מגידו)
• אתרים באוויר
הפתוח

• קרבה יחסית בין
העיר לכפר וגם בין
מוקדי הכפר השונים

פיצוי עצמי לאחר
תקופות סגר ארוכות
ולאור סגירת שמיים,
מרחב נשימה בטבע

• תמיכה בכלכלה
המקומית בעת
משבר

"החוסכים"
תיירות במחיר נוח
גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת ,יוון
 25-44ו 55-
ומעלה

"הלפטופיסטים"
נופש ועבודה
גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת
25-44

"הסקרנים"
קהלים חדשים

מדינות המפרץ
26-45

חופשה זולה אך
מספקת

מימוש היכולת
לעבוד מכל מקום
לטובת חופשה
ואוורור

אתרי דת ,חופשות
עיר ,אתגרי ספורט,
קולינריה

מחיר ,ריחוק
חברתי Off
Season

ריחוק חברתיOff ,
Season

היגיינה ,מידע
וישירות ברמה
גבוהה ,ריחוק חברתי

• מגוון אטרקציות
זולות בטבע
• אפשרויות
הסעדה מגוונות

• מזג אויר נוח
• התאמת חללי
עבודה בטוחים
וטרנדיים

• גילוי המדינה
החדשה
• גישה לאתרי דת

• שת"פ עם
סטרטאפיסטים
ישראלים לאכלוס
חללי העבודה

• הצעות קלאסיות
ומותאמות קורונה
• הכנה מראש
לבודקים בנתב"ג

• גיבוש חבילות
תיירות משתלמות

פניה לתיירים המתלבטים בהתאם לפרופיל וללבטים שלהם
במהלך העבודה התבהר כי ריבוי הגורמים הציבוריים ,הפרטיים והחיצוניים בתעשיית התיירות מציבים אתגר משמעותי בתקשור מסרים אחידים וברורים לאורך מסע
התייר בכלל ,ובנקודות ההחלטה בפרט .בתהליך התחדד כי המסרים לתייר ,מעבר להיותם עקביים ,אחידים וברורים ,חייבים לשרת את המטרות הבאות:
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העלאת מודעות למעלות של
ישראל

תקשור היצע מותאם קורונה

הנגשת מידע חיוני

על מנת למקסם את חוויית התייר ולמצות
את הממשק שלו עם המשק הישראלי ,לא
מספיק לתקשר את הנכסים התיירותיים
המוכרים של ישראל (אתרי קדושה ,ים ומזג
אוויר) .קהלי יעד חדשים דורשים מסגור
חדש לחופשה בישראל ,כזה שלוקח
בחשבון מעלות חדשות (המחוסנת
הראשונה) ומינוף נכסים שעד עתה לא
נוצלו (כגון המדבר ,או החוויה האורבנית
באוויר הפתוח)

תקופת הקורונה יצרה באופן אורגני מוצרי
תיירות והרגלים חדשים ומעניינים שאינם
ברורים מאליהם למתבונן מבחוץ .על מנת
להבהיר כי החופשה בישראל בטיחותית
ומהנה ,יש לתקשר את הרעיונות והמוצרים
האלו כלפי חוץ ,ולמסגר אותם בהתאם
למגמות תיירותיות עולמיות (כגון תיירות
איטית או טיולי כוכב) ובהתאם לשיקולי קהל
היעד ,על מנת לספק לקהלים שונים כלים
לדמיון ותכנון החופשה שלהם בישראל

ריבוי ההנחיות הבירוקרטיות והבריאותיות
הסותרות בין מדינות הפכו את הנסיעות
לחו"ל למקור לחוסר ביטחון ובלבול.
משום כך יש חשיבות רבה להנגשה בהירה
ונעימה של המידע העדכני והרלוונטי ביותר
לכל תייר ותייר ,בהתאם לאפיונו ,מדינת
המוצא שלו והסטטוס החיסוני שלו .בצורה כזו
ניתן לענות על לבטים ושאלות מוקדם ככל
הניתן ,ולייצר תחושת ביטחון ושליטה
בתהליך קבלת ההחלטות ותכנון החופשה

התוויית מסע התייר
על מנת לזהות את נקודות
ההחלטה הקריטיות,
התווינו את מסע התייר
בשגרת טרום-קורונה,
משלב ההשראה ועד
לחזרה הביתה .ציינו מה
הן המוטיבציות שמניעות
את התהליך ,ומה
הכשלים או הסיבוכים
האפשריים בתהליך ,וזאת
כדי לבסס "בייסליין"
לבניית המסרים ולחידוד
האתגרים הייחודיים
שמביאה תקופת
הקורונה.

•
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התוויית מסע התייר בתקופת ההתמודדות וההתאוששות
•

על גבי מסע התייר
בשגרה הוספנו את
הלבטים הייחודיים
שהתווספו בתקופת
הקורונה.

•

המענים הזמינים ללבטים
הללו בוססו בראיונות
מול ראשי הסגמנטים
בתעשיית התיירות
ובמחקר פרטני ,ושולבו
במדריך המסרים על
מנת לוודא כי המידע זמין
בנקודות ההחלטה
הקריטיות.
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זיקקנו שלושה סוגי לבטים מרכזיים של תיירים

אני לא מוטרד מהמחלה עצמה,
אבל:

אני יודע שיהיה לי כיף או
משמעותי ,אבל:

אני חושש להגיע למדינה סגורה,
שעברה טראומה.
אני חושש שלא יהיה לי מה לעשות
כאן.

אני חושש להדבק בקורונה ולחוות
מחלה קשה .אני חושש מאשפוז
בבית חולים זר.

כיף

שיקולים
לוגיסטיים

בריאות

אני חושש לבריאותי ,וחושש
שבמידה ואחלה לא אוכל לחזור
הביתה כדי להיות עם משפחתי.

אני חושש לבזבז כסף על חופשה
שאני לא אהנה ממנה

אני חושש מהעלות והחוויה של בידוד
אני חושש ממפגש עם מערכת בריאות זרה
אני חושש מקנסות על התנהלות לא נכונה

אני חושש שזה יהיה מסובך מדי להגיע לישראל
אני חושש מצמיד אלקטרוני
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יצרנו ” "Handbookמסרים מותאם לקהלי היעד וללבטים המרכזיים שלהם
• ארגז כלים לבניית קמפיינים שיווקיים ,אפיון כלים ומענים דיגיטליים

• האחדת מסרים לאורך הגופים ,העסקים והארגונים שמרכיבים את תעשיית התיירות בארץ
על מנת שיוכלו לתקשר ערך ולנטרל לבטים בצורה אחידה וברורה ,וליצור עוגן של ביטחון
עבור התייר בבואו לתכנן חופשה בארץ

המסמך כולל:
 .1סיכום המסרים העיקריים לקהלי היעד שזוהו בניתוח האסטרטגי.
 .2מודולת לוגיסטיקה (לכלל התיירים) – ריכוז המידע הלוגיסטי (ומקורותיו) בנוגע לתנאי
הכניסה וההתנהלות בארץ
 .3מודולת בריאות הכוללת מסרים על היגיינה ובטיחות ,עבור התיירים המבוגרים יותר
החוששים לבריאותם.
 .4מודולת כיף הכוללת מסרים על החוויה הצפויה ,ומיועדות לתיירים צעירים יותר שאינם
מאד מוטרדים מהשפעת הנגיף על בריאותם ,אך חוששים להוציא כסף על חופשה לא
מספקת במדינה שמתאוששת ממשבר.
בכל מודולה סומנו המסרים המתאימים לפרופילים ולמגמות הרלוונטיים .ניתן להוריד את ה –
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 handbookבקישור הזה

רכיבי ה handbook-מתייחסים לאספקטים המרכזיים של החופשה במטרה לאפשר יצירת
תמונה בטוחה ומהנה ,ולספק לכל קהל את המידע הרלוונטי ביותר עבורו
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איך ניתן להשתמש במדריך המסרים?
כפי שהגדרנו במתודולוגיית המסרים ,איסוף מידע עצמאי על ידי
התייר הוא ערוץ המידע האפקטיבי והאמין ביותר בנקודות ההחלטה
הקריטיות ,ועדיף שהמידע יהיה מרוכז במקום אחד על מנת למנוע
התשה קוגניטיבית ועודף אפשרויות ,הסברים וסטנדרטים מתחרים.
מסיבה זאת היישום האופטימלי למסרים הוא בפלטפורמה דיגיטלית
נגישה שיכולה לרכז במקום אחד את כל הנהלים והאפשרויות.

לאור טבעו המשתנה של משבר הקורונה ,נתוני התחלואה וההנחיות
סביב תיירות נכנסת ,ניתן להשתמש בפלטפורמות הדיגיטליות באופן
מתוחכם כך שיעוררו יותר מעורבות ועניין מצד המשתמשים בהם,
ויאפשרו התמצאות נוחה וממוקדת יותר בתנאים ,בהנחיות ובמוקדי
העניין שתקפים עבור כל קבוצת משתמשים.

דוגמא להנגשה בסיסית של מידע :אתר משרד התיירות היווני -ריכוז של שאלות ותשובות נפוצות לפי תתי נושאים
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 – Visit Israelדוגמא להמחשה למיניסייט לתקופת ההתמודדות וההתאוששות
•

בפלטפורמות של תיירות נכנסת
לישראל אפשר להוסיף באנר שיפנה
למיני-סייט יעודי לתקופת
ההתמודדות וההתאוששות.

•

על גבי הבאנר עצמו יופיעו נתונים
מעוררי ביטחון ,את רובם ניתן לשאוב
ישירות מלוח הבקרה לקורונה של
משרד הבריאות ,וביניהם טיקר
לאחוז האוכלוסיה המחוסנת ,מספר
המקרים היומי או השבועי (בתוספת
גרף שמראה ירידה מתמשכת),
ומחט חיזוי שאמורה להראות את
הסבירות לצעדי ריסון תחלואה או
לשחרור המשק – דהיינו ,אינדיקציה
לאופן בו חיי היומיום נראים עתה
בישראל לאור הנתונים.

•

בלחיצה על הבאנר ,שמזמין לגלות
הן את ההנחיות והן את ההזדמנויות
הפתוחות בפני התייר לחוויות
מהנות ,יועבר התייר למיניסייט
היעודי.
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 – Visit Israelחיפוש וסינון הנחיות וחוויות חכם
•

לאור המוטיבציות השונות שאופיינו
בתהליך הגדרת ותעדוף קהלי היעד,
החששות השונים ,וההנחיות השונות
שתקפות לקהלים וקבוצות תיירים שונות,
יתכן שכדאי לבנות מנוע חיפוש שיציג לכל
קהל וקבוצת תיירים את המידע הרלוונטי
ביותר עבורה .כך לדוגמא קבוצת צליינים
בוגרים תראה הנחיות פשוטות וממוקדות
השונות מאלו שתראה משפחת נופשים
מארצות הברית הכוללת ילדים לא
מחוסנים.

•

בנוסף להנחיות ממוקדות ,ניתן להציע לכל
קבוצה מסרים ,פעילויות ומוקדי משיכה
שממוקדים בתחומי העניין ובסדרי
העדיפויות שלה ,כפי שזוהו בתהליך
האסטרטגי ,ולהציג רק את הפעילויות
שכרגע זמינות לאור נתוני התחלואה
העדכניים ביותר ,וזאת על מנת למנוע
אכזבה מחד ולעורר השראה ועניין
בחופשה מורחבת או ממצה יותר ,מאידך.
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תודה!
זה הזמן לנצל את היתרון היחסי של
ישראל כמחוסנת הראשונה!
להיערך ברמת המוצר והשיווק אל מול
קהלי היעד השונים (מוזמנים
להשתמש ב – )handbook
משרד התיירות כאן אתכם ,להוביל את
ההתאוששות של התיירות המקומית
והנכנסת.
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נספח –
המשקלות של חישוב ציון קהלי יעד

משקלות חישוב הציון

קהלי יעד  50%( :2019מהחישוב הכולל):
ניתן ציון בסולם סדר ( )0-10עבור מספר המגיעים ב 2019-עבור מוצרי תיירות  ,VFRצליינות ונופש .סולם הסדר מופיע בשקף .8

קורונה רפואית 30%( :מהחישוב הכולל)
בוצע שקלול של הפרמטרים הבאים על ידי סולמות סדר המופיעים בשקף  ,10אשר לכל אחד מהם ניתן משקל יחסי זהה:
•

ציון בסולם סדר ( )0-10עבור מספר המאומתים ב 30-יום .מספר המאומתים היומי חושב לפי ממוצע המאומתים בין אוגוסט 2020
לפברואר .2021

•

ציון בסולם סדר ( )0-10עבור שיעור המתחסנים נכון ל 20-בינואר  2021ביחס לכלל אוכלוסיית המדינה.

•

ממוצע ההערכות של אנשי לשכות התיירות על היקף המחוסנים במדינה שנה מהיום ואיכות תפעול מערך החיסונים במדינה.

קורונה כלכלית 20%( :מהחישוב הכולל)

בוצע שקלול של הפרמטרים הבאים על ידי סולמות סדר המופיעים בשקף  ,10אשר לכל אחד מהם ניתן משקל יחסי זהה:
•

ציון בסולם סדר ( )0-10עבור הירידה בכוח הקניה במדינה ).)PPP

•

ציון בסולם סדר ( )0-10עבור שיעור האבטלה במדינה

•

ציון בסולם סדר ( )0-10עבור השינוי בשיעור האבטלה בין 2019-2020

