מודולות תוכן בהתאם ללבטים
היערכות לתיירות בישראל בתקופת התמודדות עם הקורונה
מרץ 2021

תקציר מנהלים
המסמך שבידיכם נוצר בתהליך אסטרטגי לאפיון המגמות וקהלי היעד שצפויים לבקר בישראל
בשלב ההתאוששות ,ולהציע מענים סיפוריים וחיוביים לתייר המתלבט .בעקבות הניתוח
האסטרטגי זוהו שתי קבוצות לבטים עיקריות )1 :בריאות  )2חוויה וכן צורך ודחוף בריכוז ברור
ונוח של הנהלים הלוגיסטיים סביב הכניסה לישראל ,היציאה ממנה וההתנהלות בארץ.
המסמך מיועד לשמש כארגז כלים בבניית קמפיינים שיווקיים ,אפיון כלים ומענים דיגיטליים,
והאחדת 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 מורכב מארבעה חלקים:
 .1סיכום של המסרים העיקריים עבור כל אחד מקהלי היעד שזוהו בניתוח האסטרטגי.
 .2מודולת מסרים לוגיסטיים ,עבור כל התיירים ,המרכזים את המידע הלוגיסטי החשוב על
תנאי הכניסה וההתנהלות בארץ ,שמטרתה לפשט את תכנון החופשה ,לעורר ביטחון,
ולספק בהירות והכוונה לאורך מסע התייר לפני ובמהלך חופשתו בישראל .נכון לתאריך
 1/6/2021בוטלו רוב המגבלות בתחום ישראל ,למעט חובת עטיית מסיכה במקומות
סגורים .יש לעקוב אחרי עדכוני ההנחיות מעת לעת .המודולה הושארה במידה ויוטלו
מגבלות מחדש.
 .3מודולת הבריאות הכוללת מסרים על היגיינה ובטיחות ,עבור התיירים המבוגרים יותר
החוששים לבריאותם.
 .4מודולת הכיף הכוללת מסרים על חוויה וכיף ,עבור התיירים הצעירים יותר שאינם מאד
מוטרדים מהשפעת הנגיף על בריאותם ,אך חוששים להוציא כסף על חופשה לא מספקת
במדינה שמתאוששת ממשבר.
המודולות הסיפוריות מורכבות מעשרה פרקים שאמורים לכסות את רוב האספקטים של
חוויית החופשה – לינה ,התניידות ,פעילויות ,בילויים ,אוכל ותרבות ,ובמטרה לייצר תמונה
אידיאלית של חופשה בטוחה ומהנה ,ולספק לכל קהל את המידע הרלוונטי ביותר עבורו על
מנת לקצר ולפשט את הליכי תכנון וביצוע החופשה ,מתוך ההבנה כי קשב הוא משאב יקר
ונדיר ,ויש לנצל אותו בזהירות ובתבונה.
אנו מקווים כי המסמך יספק לכם ערך ועניין.
צוות אגף תכנון ,מדיניות ואסטרטגיה וצוות דלויט
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הנחיות לשימוש
המסמך מיועד לשמש כארגז כלים בבניית קמפיינים שיווקיים ,אפיון כלים ומענים דיגיטליים ,והאחדת 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.
יש לשים לב כי תמונת המצב והערכתו דינמיים ומשתנים תדיר ,וכי יש לעדכן את המסמך באופן שוטף בהתאם .מסמך זה כולל
שלוש מודולות תוכן למענה על לבטי התייר.
המודולה הראשונה– המודולה הלוגיסטית – נועדה לרכז את המידע הלוגיסטי הנחוץ לתייר -החל מבדיקות ותנאי כניסה לארץ
ועד לכללים וטיפים להתנהלות במרחב .לאור ההנחיות המשתנות וארעיות נתוני התחלואה והמדיניות בארץ ,אנו ממליצים
לעקוב אחרי השינויים באופן שוטף ,ולהשתמש בנקודות ובפרקים הרלבנטים בלבד.
נושאים שמדאיגים את התייר ושלגביהן טרם התקבלו החלטות גורפות (מדיניות ביטולים ,מדיניות בידוד וכניסה לארץ ,ומדיניות
מימון שירותי בריאות ובידוד לתייר) מסומנים באדום .המודולה הלוגיסטית מיועדת לשמש הן נציגי שירות והן לעמוד לרשות
התייר כנכס דיגיטלי זמין בבואו לתכנן את החופשה שלו בישראל ובהתנהלותו היומיומית
שתי המודולות הבאות (בריאות וכיף) מיועדות לספק מענה חיובי וסיפורי ללבטי התיירים שחוששים לבריאותם או מוטרדים
מאיכות החופשה בישראל .כל פרק במודולה מציג אספקט שונה של חוויית התייר בישראל ,במטרה לתת מענה מקיף ככל
הניתן ללבטי התייר ,ומתייחס אליהם מהזווית הבריאותית ומהזווית החווייתית.

עבור כל נקודה בכל פרק מסומן לאיזה מגמה צרכנית היא מתייחסת ומה הקהלים העיקריים עבורם היא רלוונטית .לדוגמא:
מסר רלוונטי לקהל
המתגעגעים והמתאווררים

סוכנויות השכרת הרכב בישראל מציעות רכבים שעברו ניקיון עמוק בין שוכר
לשוכר ,ומציעות לכם דרך בטוחה ועצמאית לחקור את הטבע והערים הישראליות

מתקשר למגמות הצרכניות
 deep cleanוטיולי כוכב

בבואנו לענות על לבטי התייר בקמפיין או במענה פנים מול פנים ,אנו ממליצים לתקשר את הנקודות שבמסמך בהתאם לקהל
היעד ובשפתו.

אני לא מוטרד מהמחלה
עצמה ,אבל:

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

אני יודע שיהיה לי כיף או
משמעותי ,אבל:

כיף

שיקולים
לוגיסטיים

בריאות

אני חושש להדבק בקורונה ולחוות
מחלה קשה .אני חושש מאשפוז
בבית חולים זר.
אני חושש לבריאותי ,וחושש
שבמידה ואחלה לא אוכל לחזור
הביתה כדי להיות עם משפחתי.

אני חושש לבזבז כסף על
חופשה שאני לא איהנה
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

פרופילים מרכזיים
במהלך הפרויקט אפיינו את הפרופילים המרכזיים אשר ייצגו את
תמונת ביקושים על מנת שנוכל להעריך בהתאם:

קהלי עוגן

" VFRהמתגעגעים"

תיירות דת " -המאמינים"

קהל יעד בולט:
ארה"ב ,צרפת ,בריטניה,
רוסיה ,אוקראינה

קהל יעד בולט:
ארה"ב ,איטליה ,פולין ,רומניה,
יוון ,רוסיה ,אוקראינה

תיירים שמגיעים לישראל על מנת לבקר
חברים ובני משפחה .מכירים את ישראל
וההיצע התיירותי הקלאסי שלה ,ופתוחים
לחוויות חדשות.

קבוצות תיירים שמגיעות לישראל על מנת
לבקר באתרים קדושים ובתי תפילה.
גילאי  55ומעלה

גילאי  55ומעלה

שיקולים/לבטים מרכזיים :בריאות ,בטיחות ,היגיינה
•

ריחוק חברתי בתחבורה ואתרי תיירות

•

תו סגול והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים ()ISO

•

איכות מערכת הבריאות בישראל

פרופילים מרכזיים
טבע אורבני ,תיירות פנים

להיות בעיר להרגיש בכפר
"המתאווררים"

תיירות פנים – "המקומיים"

קהל יעד בולט:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת,
רוסיה

קהל יעד בולט:
ישראלים – קבוצות ,משפחות ,יחידים.

תיירים שמגיעים לישראל משום שהיא
המחוסנת הראשונה ,ומחפשים חוויה של
שגרה מבלי להתפשר על הבטיחות

קהל הנופשים והמטיילים המקומי שמעוניין
לצאת לחופשות קצרות בישראל

גילאי  25-34ו 55-ומעלה

שיקולים /לבטים
מרכזיים:
חוויה אורבנית
מרעננת ללא חשש
צפיפות והיגיינה

שיקולים/לבטים
מרכזיים:
מחיר ,נגישות,
"בחוץ"

פרופילים מרכזיים
תיירות חדשה

תיירות לכל כיס
"החוסכים"
קהל יעד בולט
גרמניה ,איטליה ,בריטניה,
צרפת ,יוון

תיירים ממדינות אירופה שמחפשים
חופשה קרובה בעלות נמוכה ,עם
אטרקציות ולינה זולה
גילאי  25-34ו 55-ומעלה

שיקולים/לבטים
מרכזיים:
חוויה מקסימלית תוך
עמידה בתקציב

נופש ועבודה
"הלפטופיסטים"
קהל יעד בולט
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת

תיירים שמגיעים לחופשות עבודה ארוכות
על מנת לנצל את העבודה מרחוק לשינוי
אווירה ויצירת קשרים בתעשיית
החדשנות המקומית
גילאי 25-44

שיקולים/לבטים
מרכזיים:
ריחוק חברתיOff ,
season

פרופילים מרכזיים
תיירות חדשה

קהלים חדשים
"הסקרנים"
קהל יעד בולט
מדינות המפרץ
תיירים ממדינות המפרץ שרוצים לגלות
לראשונה את ישראל ומצפים לסטנדרטים
גבוהים של אירוח וחוויה יוקרתית
גילאי 26-45

שיקולים/לבטים
מרכזיים:
מימוש ההזדמנות
בהסכמי אברהם,
סקרנות

מקרא
מגמות צרכנות

קהלי יעד
" - VFRהמתגעגעים"

תיירות כוכב
ופנים

העדפת מלונות

Off season

ריחוק חברתי

תיירות
מקיימת

בריחה
לטבע

Slow
tourism

Deep
clean

תיירות דת " -המאמינים"
להיות בעיר להרגיש בכפר
"המתאווררים"

תיירות פנים – "המקומיים"

דיגיטציה

תיירות לכל כיס "החוסכים"

נופש ועבודה " -הלפטופיסטים"

קהלים חדשים " -הסקרנים"

ריכוז מסרים לקהלי היעד העיקריים
קהל

מדינות מוצא
עיקריות  -שפות
ארה"ב ,צרפת ,בריטניה,
רוסיה ,אוקראינה

ישראל מחוסנת ,בטוחה ונקיה .עכשיו הזמן לשבור את
הריחוק וליצור חוויות חדשות עם המשפחה והחברים.
בעיר או בטבע ,נופשים באוויר הפתוח ובצפיפות נמוכה.
נצלו את הביקור כדי לגלות ישראל שלא היכרתם

ארה"ב ,איטליה ,פולין,
רומניה ,יוון ,רוסיה

ישראל מחוסנת ,בטוחה ונקיה .כל האתרים פועלים תחת
הגבלות מקום ובתיאום מראש – תבואו במגע עם
הקבוצה שלכם בלבד .במלון ,בנסיעה ובאתר – תוכלו
להשאר ביחד .זו ההזדמנות לחוות את ארץ הקודש
ברוגע ,ללא המונים ,,ובקצב שלכם – רק אתם ואלוהים

גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת ,יוון

מזג האוויר הנוח של ישראל מאפשר קמפינג בכל מקום,
וכמעט בכל מצב ועונה .שמורות הטבע הרבות מזמנות
מפגש מרענן עם מים ,חורש ים תיכוני ונחלים מדבריים
נסתרים .גלו את השווקים של תל אביב וירושלים ,את
סצינת הפאבים של חיפה ואת האלמוגים של אילת.
ישראל היא המקום לברוח אליו לחוויה בלתי נשכחת
בגובה העיניים.

גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת

גלו את סצינת החדשנות וחיי הלילה של תל אביב ,העיר
שלא עצרה לרגע .לכל אורך השנה הפאבים והמסעדות
המשיכו לקיים סביבן מתחמי בילוי מאולתרים גם כשכולם
ישבו בבית בפיג'מה .עבדו והכירו שותפים חדשים
במתחמי העבודה המשותפים ,בבתי הקפה ,ואפילו בחוף
הים (כן ,יש אינטרנט בחוף הים ,וגם לוקרים).

גרמניה ,איטליה ,בריטניה,
צרפת

הישראלים אוהבים להיות בחוץ – בכל מזג אוויר –
ובתקופת הקורונה שכללו את תרבות הרחוב והטיולים
לכדי אומנות .גלו את תל אביב ברגל ובאופניים ,הכירו
תרבות ,עיצוב וקולינריה מקומית – והכל באוויר הפתוח.
ובתוך המלונות ,המוזיאונים והקניונים? הכניסה
למחוסנים בלבד.
אילת החמה מחכה בדרום ,עם שוניות אלמוגים ,מדבר
בראשיתי ,וטיסות ישירות.
גלו את הטבע הישראלי ללא צפיפות ובנוחות מירבית.

מדינות המפרץ

גלו את העיצוב ,התרבות והבילויים בישראל .תרבות
ערבית צעירה ומקורית ,מקומות בילוי ואכילה יוקרתיים,
ומלונות יוקרה שממקמים אתכם בלב האקשן ובשיא
הנוחות .הכירו את ירושלים הרב תרבותית.

ישראל

צאו עכשיו לחופשה בישראל – המחירים נוחים,
התחלואה נמוכה ,וכולנו יחד שומרים על הנחיות
הבטיחות בלי להתפשר על החוויה .בואו לגלות את
שמורות הטבע הישראליות ,לעשות סופ"ש בתל אביב,
ולהכיר מחדש את כל מה שיש לערי ישראל להציע.

"המתגעגעים"

"המאמינים"

"החוסכים"

"הלפטופיסטים"

"המתאווררים"

"הסקרנים"

"המקומיים"

מסרים עיקריים

לוגיסטיקה
הגעה והתנהלות בתקופת הקורונה

מודולה 1

מודולת הלוגיסטיקה
מודולת הלוגיסטיקה מיועדת לכל סוגי התיירים ,ונועדה לרכז שאלות ותהיות נפוצות שנוגעות להגעה
לישראל ולהתנהלות היומיומית בה.
המודולה מיועדת לעיון דיגיטלי בידי התייר ,או למענה על שאלות עבור נציגי שירות.
נכון לתאריך  1/6/2021בוטלו רוב מגבלות הקורונה למעט חובת עטיית מסיכות במקומות סגורים.
במסגרת ביטול המגבלות ,בוטלו מדיניות התווים הירוקים והסגולים .מדיניות ההתמודדות עם
המגיפה העולמית משתנה מעת לעת ,ויש לעקוב באופן שוטף אחרי המדיניות שבתוקף.
המודולה הושארה על מנת לספק נקודות רלבנטיות למחשבה והתייחסות ,במידה ויוטלו מגבלות
בעתיד.

נקודות עיקריות

הגעה לישראל תנאים
ומסמכים

מהנחיתה ועד
היציאה מנתב"ג

היכן ניתן לאכול?

מילון תווים
ומונחים

איך מתנהלים במרחב

מה קורה אם נחשפתי
לחולה מאומת

שירותי הבריאות

נסיעה עם ילדים

מצבי קיצון
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הגעה לישראל – תנאים ומסמכים
מידע מעודכן ניתן למצוא בדף המידע של רשות האוכלוסין וההגירה בלינק הבא  :לחץ כאן
כמו כן ,מידע והנחיות לטסים לישראל ניתן למצוא גם בדף הבא :לחץ כאן
יש לזכור כי ההנחיות משתנות מעת לעת גם לאזרחי ישראל ,וגם לתיירים המבקשים להיכנס
לישראל.
•

הנחיות עבור כניסת זרים לישראל עדכניות נכון לתאריך  31.05.2021ותקפות למשך זמן
בלתי ידוע .את ההנחיות העדכניות ביותר ניתן לראות בלינק הבא :לחץ כאן

•

כל כניסה של אזרח זר לישראל מחייבת מילוי הצהרת נוסע נכנס לישראל  24שעות לפני

הטיסה לישראל
•

כל כניסה לישראל מחויבת בבדיקת קורונה –  PCRעם ממצא שלילי לנגיף שבוצעה עד
 72שעות טרם יציאתו ממדינת המוצא ולהציגם לנציג חברת התעופה ,נציג רשות
האוכלוסין וההגירה ונציג משרד הבריאות שנמצא בשדה התעופה .במקרים חריגים ניתן
להגיש בקשה מיוחדת על מנת להכנס לישראל ללא בדיקת  PCRשלילית  -לחץ כאן

•

כל זר הנכנס לישראל (אף אם מדובר במחלים או מחוסן) מחויב בבידודו פיקוח אלקטרוני
באמצעות אפליקציה ייעודית או צמיד אלקטרוני עד לביצוע בדיקה סרולוגית.

•

כניסת זרים לישראל כפופה בהצגת אישור ביטוח בריאות כולל סעיף המכסה את מחלת
הקורונה.

•

יש להדפיס אישור על מילוי הטפסים ולהביאו לנמל התעופה לצורך הצגתו לגורמים
הרלוונטיים .יש לשמור את הטופס עד הכניסה למדינת ישראל (אחרי מעבר בביקורת
הגבולות)

הגעה לישראל – תנאים ומסמכים
למי מותר להיכנס לישראל?
•

אזרחים ,תושבי קבע וזרים שלהם בן משפחה מדרגה ראשונה
בישראל רשאים להגיע עם בני/בנות זוגם וילדיהם לישראל.
הוכחת הקרבה תעשה ע"י בדיקה במרשם האוכלוסין וע"י הצגת
מסמכים רלוונטיים ומאומתים כדין (חותמת אפוסטיל) המוכיחים
את הקשר המשפחתי ,ולאחר מכן רישום במרשם האוכלוסין .את
הבקשות יש להגיש בלשכת מינהל האוכלוסין או בנציגות ישראל
במקום מגוריו של הזר.

לא חלו או החלימו

•

כניסתם תותר במקרים חריגים בלבד – לפרטים

בימים אלו מבוצע פיילוט
כניסת תיירים בקבוצות

•

קבוצות תיירים שכניסתם הותרה ,בהתאם למדיניות משרד
הבריאות ומשרד התיירות

מחוסנים או מחלימים

•

הגעה לישראל – תנאים ומסמכים
מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל
מי שחלו והחלימו או חוסנו בחו"ל ייכנסו לבידוד עם הגעתם לארץ ויוכלו לבקש פטור מבידוד
באופן הבא:
•

על כל הזרים המבקשים להיכנס לישראל להוכיח חיסון או החלמה (למעט תינוקות עד גיל
שנה).

•

עליהם לבצע בדיקה סרולוגית בישראל באחת המעבדות המוכרות על ידי משרד
הבריאות.

•

עם קבלת תוצאת בדיקה סרולוגית חיובית יפנו באמצעות הטופס המקוון לבקשה ליציאה
חריגה במהלך בידוד .לטופס יש לצרף את התיעוד על תוצאת הבדיקה הסרולוגית
החיובית שעשו בישראל ובנוסף גם תיעוד על בדיקת  PCR ,אנטיגן חיובית או סרולוגית
שנעשו בחו"ל ומעידות על הדבקה או תעודת התחסנות רשמית.

•

יש להמתין לפחות  10ימים בין קבלת תוצאה חיובית לקורונה לבין ביצוע הבדיקה
הסרולוגית.

מהנחיתה ועד היציאה מנמל התעופה ומעברי הגבול היבשתיים והימיים
•

•

על אזרחים זרים להציג בביקורת הגבולות בכניסה לישראל :
•

אישור העלייה למטוס אשר קיבלו בסיום מילוי טופס הצהרת נוסע נכנס לישראל.

•

אישור כניסה למדינת ישראל.

•

תוצאת בדיקת  PCRשלילית לנשאות לנגיף הקורונה.

מי שאינם אזרחים או תושבי מדינת ישראל הטסים למדינת ישראל ידרשו להציג אישור
כניסה למדינת ישראל חתום על ידיד הקונסוליה הישראלית במדינתם.

•

בידוק בנמל התעופה הינו הבידוק הרגיל שיתבצע בהתאם להנחיות ההתנהלות בזמן
קורונה (שמירה על היגיינה ,ריחוק חברתי ועוד) ,אך יהיה עליך גם להציג אישור מילוי
הטפסים באתר משרד הבריאות.

•

למידע נוסף לחצו כאן

מילון תווים ומונחים
מה זה אומר?
-

רק אנשים מחוסנים רשאים להיכנס למקומות הפועלים תחת התו הירוק.

-

יש להציג תעודת חיסון בתוקף

אלו מקומות נדרשים לעמוד בדרישות התו הירוק?
-

מסעדות ,בתי קפה ופאבים

-

מועדוני הופעות

-

אטרקציות במרחבים סגורים

-

מלונות

-

חדרי כושר

-

בריכות ושמורות טבע מסוימות

מה זה אומר?
-

הגבלת מספר מבקרים וריחוק חברתי

-

מדידת חום למבקרים

-

שמירה על היגיינה ,הקפדה על מסיכות ,מחיצות בין נותן ומקבל השירות,
וחיטוי תדיר.

אלו מקומות נדרשים לעמוד בדרישות התו הסגול?
-

מסעדות שמאפשרות ישיבה בחוץ

-

תחבורה ציבורית

-

חנויות רחוב

-

מוזיאונים

-

מרכולים ,בתי מרקחת וחנויות פארם

-

שמורות טבע

-

בתי הארחה

-

אטרקציות באוויר הפתוח

מה אוכלים?
סטטוס חיסוני

מחוסן או מחלים

לא מחוסן

מתחשק לי...

מתחשק לי…

יומיומי

משהו מיוחד

•
•
•

מסעדות
ברי קוקטיילים
חדר אוכל/
מסעדת המלון

•
•
•

•
•

בתי קפה
ברים ופאבים
משלוחים
וטייק-אוויי
מעדניות
דוכני רחוב

מחוסנים ומחלימים יכולים לאכול בכל
מסעדה ,בית קפה ובר ברחבי ישראל,
וכן לסעוד בחדר האוכל  /מסעדה של
המלון.

יומיומי

משהו מיוחד

•
•
•

מסעדות וברים
(ישיבה באוויר
הפתוח)
משלוחי קוקטיילים
חדר אוכל/
מסעדת המלון
(בהצגת בדיקת קורונה
שלילית)

•
•
•
•
•

בתי קפה עם
מקומות ישיבה
חיצוניים
ברים ופאבים עם
מקומות ישיבה
חיצוניים
משלוחים וטייק-אווי
מעדניות ומאפיות
אוכל רחוב

הכניסה למעדניות ,דוכני רחוב ,סופרמרקטים,
ומסעדות ובתי קפה עם מקומות ישיבה חיצוניים
מותרת לכולם ,מחוסנים ולא מחוסנים כאחד ,וניתן
להזמין ולקחת בטייק-אווי מגוון אדיר של מנות
מהמסעדות המובילות בישראל.

איך מתנהלים במרחב
•

נכון לתאריך  1/6/2021בוטלו רוב המגבלות .יש לעטות מסיכות במקומות סגורים.

•

יש לעטות מסכה באופן המכסה את האף והפה מרגע הכניסה לנמל התעופה (מגיל 7

ומעלה) ,ובמהלך הטיסה (מגיל  6ומעלה).
•

יש לשמור על ריחוק פיזי של לפחות  2מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו משק בית.

•

יש להקפיד על היגיינה אישית כולל שטיפת ידיים ושימוש באמצעים לחיטוי ידיים.

מה קורה אם נחשפתי לחולה מאומת?
נוסעים זרים המפתחים תסמינים במהלך השהות בישראל
יש ליצור קשר עם מוקד מד"א בטלפון  101או עם מוקד קול הבריאות *5400 :לצורך
קבלת הנחיות.

שירותי הבריאות בישראל – גישה וזכאות
התיירים המגיעים לישראל מחויבים להצטייד בביטוח בריאות פרטי המכסה טיפולים
ובדיקות למחלת הקורונה .מי שאינו תושב המדינה לא זכאי לזכויות ביטוח בריאות על פי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי .

מספרים שימושיים לתייר
•
•
•
•
•

משטרה 100
מגן דויד אדום 101
מכבי אש 102
מוקד קול בריאות לקבלת הנחיות קורונה *5400
לשכת התיירות הווירטואלית  -פניות בווטסאפ +972-50-9000400 :

נסיעה עם ילדים
לאן ניתן להיכנס עם ילדים?
ילדים יכולים להיכנס לחנויות ,גני שעשועים ,מסעדות באוויר הפתוח וכל מקום אחר הפועל תחת
הוראות התו הסגול.
מכיוון שטרם אושר חיסון קורונה לילדים מתחת לגיל  ,16לא ניתן להכניס ילדים למסעדות
סגורות ,בריכות ,הופעות ,וכל מקום אחר הפועל תחת הנחיות התו הירוק ,למעט:
 .1תינוקות מתחת לגיל שנה
 .2ילדים שחלו ,החלימו ,ויכולים להציג אישור החלמה.
אבל איפה נישן?
ילדים יכולים ללון במלונות בהצגת בדיקת קורונה שלילית מ 48השעות האחרונות.

בדיקות נדרשות
בדיקת קורונה ( )PCRשלילית מ 48השעות שלפני הצ'ק אין למלון.

•
או
• תעודת מחלים

התנהלות במרחב
•

ילדים מתחת לגיל  6אינם מחויבים לעטות מסיכה בשטחים ציבוריים
ובתחבורה הציבורית.

מצבי קיצון  -במקרה של...

חשיפה לחולה
מאומת

• במקרה של חשיפה לחולה מאומת ,יצרו איתך קשר באמצעות אפליקציית המעקב או בטלפון
עם הוראות ברורות בנוגע לתנאים ולמשך הבידוד בו תהיה מחויב.

סבירות :לא שכיח

בידוד
סבירות :נמוכה

• תוכל לבחור היכן תרצה להעביר את הבידוד ,אולם מיקומך
ינוטר באמצעות אפליקציה ייעודית או צמיד אלקטרוני
שירגש על חשבונך.
• הבידוד יסתיים אחרי  14ימים מרגע החשיפה ,או לאחר
עשרה ימים ,בהצגת שתי בדיקות  PCRשליליות שנלקחו
בהפרש כמה ימים.

!

מחלה

מחוסנים בשתי מנות
אינם מחויבים בבידוד
לאחר חשיפה.

סבירות :נמוכה מאד

• במידה ונמצאת חיובי למחלה
בבדיקת  ,PCRאתה זכאי לטיפול
תומך וניטור מרחוק באמצעות ביטוח
הנסיעות הפרטי שלך.
• חולים קשים יטופלו על ידי מומחי
הבריאות המצוינים של ישראל.

!
ניתן לקצר את משך הבידוד לכעשרה ימים
מיום החשיפה בהצגת שתי בדיקות PCR
שליליות שנלקחו בהפרש כמה ימים.

תפוצת וריאנטים חדשים ותחלואה גבוהה
סבירות :נמוכה ביותר

ישראל תפעל לחסן בזריזות את האוכלוסייה במנת דחף מעודכנת ,ותנקוט בצעדים הדרושים
לעצור את התפשטות וירוס הקורונה עד לסיום מבצע החיסונים.

בריאות
חווית התייר שחושש לבריאותו
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מודולת הבריאות
המסרים במודולה הזו מכוונים לתייר המבוגר יותר ,שמעוניין להגיע לישראל מטעמים שונים
(אמונה ,ביקור משפחה וחברים ,היכרות קודמת עם ישראל) ,אך חושש לבריאותו ומודאג
מהאפשרות של הידבקות בנגיף הקורונה.
באמצעות המסרים המפורטים במודולה הזאת ,ניתן לבנות מסרי קמפיין מותאמי תוכן לקהלים
מסויימים בפלטפורמות דיגיטליות ולספק לנציגי שירות ומכירות מענים ברורים לתייר המתלבט.

קהלי יעד

" - VFRהמתגעגעים"

תיירות דת " -המאמינים"

"המתאווררים"

מסרים עיקריים

למה ישראל ?

לינה בישראל

התניידות

אוכל

פעילויות בטוחות

פעילויות בכפר
ובעיר

אטרקציות

מוזאונים ותרבות

אתרי חובה
בישראל

דברים לשים לב להתנהלות בטוחה

למה ישראל?
• ישראל מצאה את עצמה בצירוף מקרים מופלא – עם בסך הכל  9מיליון תושבים ,מעברים
אוויריים מפוקחים ומערך בריאות מהמובילים בעולם ,המדינה הקטנה הצליחה לחסן את
רוב האוכלוסייה בזמן קצר ולרסן את התפשטות נגיף הקורונה.

• מגוון אתרי טבע במרחק נסיעה קצר ,לבילויים משותפים באוויר הפתוח.

• ארכיאולוגיה ואתרי דת פתוחים

• לבלות ,לאכול ולצרוך תרבות בביטחון ,מוקפים אך ורק באנשים מחוסנים.

• חיטוי עמוק במרחב הציבורי ומודעות להיגיינה בכל מקום – מספסל ועד למסעדה.

• מערך בדיקות רחב ושירותי בריאות זמינים ויעילים.

5

לינה בישראל
• כל המלונות בישראל פועלים תחת הנחיות התו הסגול ,ומחויבים לו .לכל מלון יש ממונה

קורונה שאחראי באופן אישי לאכוף את הכללים בשטח המלון.

• במעמד ההזמנה ,אורחים מתחייבים שהם מחוסנים או שנבדקו ונמצאו שליליים לקורונה –
כך שתוכלו להיות בטוחים שאתם נמצאים בסביבה בטוחה גם בחללים המשותפים.

• בין אם זה בארוחת הבוקר העשירה או בחדר המלון המפנק ,המלון מקפיד מא' ועד ת' על
ניקיון עמוק וחוויה סטרילית.

• לכל שאלה ובקשה ,ניתן לפנות לצוות המסור של המלון באפליקציה ייעודית ובטלפון.

• בתקופה החולפת צברו המלונות ניסיון ניכר בפעילות בטוחה וסטרילית ,ושכללו את
פרקטיקות ההארחה ,הטיפולים וההסעדה על מנת לעמוד בדרישות המדינה.

• צוות המלון עושה את המירב על מנת לשמור על בריאותכם ומקפיד על בריאותו באמצעות
חיסונים ובדיקות תכופות.

• חדרי ההארחה פועלים בהתאם להוראות התו הסגול ועוברים נקיון יסודי בין אורח לאורח,
בהתאם לדרישות המדינה.
•

 AirBnBמפעילה סטנדרט משלה לניקיון  - enhanced clean -המסומן באייקון ברור
באתרים .רבות מדירות ההארחה בישראל כבר מתהדרות בתו התקן ומאפשרות חופשה
בביטחון מקסימלי ,בכל מקום בארץ.

התניידות
•

הערים הישראליות קטנות ,והדרך הטובה ביותר לחוות אותן היא מרמת הרחוב.

•

נהגי המוניות בישראל פועלים תחת הוראות התו הסגול ומחוייבים לנסיעה היגיינית

ובטוחה.

• סוכנויות השכרת הרכב בישראל מציעות רכבים שעברו ניקיון עמוק בין שוכר לשוכר,
ומציעות לכם דרך בטוחה ועצמאית לחקור את הטבע והערים הישראליות
• תל אביב מרושתת בשבילי אופניים נוחים שיובילו אתכם בביטחון ובמהירות בין שכונות
העיר בכל שעות היממה .שכרו תל אופן או קורקינט ממונע ממאות נקודות השכרה ברכבי

העיר

אוכל
• מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר ישיבה מרווחת באוויר הפתוח במתחמי המסעדות
החיצוניים.

• המסעדות בישראל מחויבות לתנאי התו הירוק ,ומכניסות לשטחן אך ורק אורחים מחוסנים,
לחוויית אכילה בטוחה ונינוחה .לא מחוסנים יסעדו באוויר הפתוח ,מחוץ לשטח המסעדה.

• צוות המסעדות ובתי הקפה מחויב לבריאותכם ולכן עוטה מסיכה בכל מפגש עם איתכם ועם
מזונכם.

• המסעדות בישראל מציעות משלוחים וטייק אוויי מהיר ,עשיר ונוח לכל נקודה באמצעות
אפליקציות משלוחים ,ומאפשרות לכם ליהנות מפיקניק ספונטני או ארוחת ערב מושקעת
בנוחות ובטיחות חדר המלון שלכם.
• חדרי ההארחה מציעים סלסלות פיקניק ומוצרים לחוויה שלמה באוויר הפתוח.

פעילויות בעיר
• המסעדות ובתי הקפה בישראל דואגים לבריאותכם ומציעים ישיבה בשטחן למחוסנים
בלבד ,והיצע טייק אוויי עשיר לכולם.

• המרחבים העירוניים מלאים בספסלים וכיכרות מוצלות לזמן שקט בלב ההמולה.

• הגיעו ברגל לחוף הים ,שם תוכלו לשכור ציוד וליהנות מהחול והשמש של הים התיכון

• שפע של מוזיאונים הפתוחים תחת הוראות הבטיחות של התו הסגול ובהזמנה מראש,
למניעת צפיפות

• חנויות ייחודיות וחוויות שופינג בטוחות תחת הוראות הבטיחות של התו הסגול – שירות
אישי ,ממרחק בטוח.

פעילויות בכפר ובטבע
• הטבע הישראלי פתוח כל השנה.

• שמורות הטבע פתוחות בהזמנה מראש ,ומציעות חוויה ללא צפיפות גם בסופי השבוע
והחגים – רק אתם והציפורים.

• שפע של אתרים ארכיאולוגיים ואתרי חובה היסטוריים הפתוחים בהזמנה מראש ומציעים
חוויה מעשירה בשלל שפות ובצפיפות נמוכה.

• גלו ישראל שלא הכרתם ,בבטיחות ובנגישות גבוהה.

• צרו חוויות משותפות חדשות עם כל המשפחה

מוזאונים ותרבות
• המוזיאונים בישראל פתוחים בהרשמה מראש ,ותוך שמירה קפדנית על הוראות הריחוק
החברתי .בכל מקום ישנם ממונים שאחראים לוודא כי כלל המבקרים ישמרו על כללי
הבטיחות ויוכלו ליהנות מהתרבות וההיסטוריה הישראלית ללא חשש.
• אתרי המורשת ההיסטוריים ואתרי הארכיאולוגיה פתוחים בהרשמה מראש בלבד ,והסיורים

מועברים על ידי אנשי צוות מיומנים ומחוסנים.

• שפע הגלריות פועלות תחת כללי התו הסגול ,ומקפידות על מספר המבקרים .מפגש
אינטימי עם אומנות ,ללא ההמונים.

• הופעות חיות ,הצגות ואירועים מתקיימים ,ומכניסים לשטחם רק אורחים מחוסנים – סוף
סוף ,ליהנות מתרבות ללא חשש.

אטרקציות
• בין אם זה מבט פנורמי על נופי הגליל ,קיאקים בירדן ,או צפיה בכוכבים במצפה רמון ,אנחנו
מחויבים לביקור בטוח ומעשיר.

• הגם באוויר הפתוח – המפעילים מחויבים לתו הסגול והכניסה היא בהרשמה מראש
ובעטיית מסיכה.

• התו הירוק מבטיח שמי שיושב לצידכם ביקב ,בקניון או בכנסיה מחוסן – אנו דואגים
לביטחונכם בכל מקום.

פעילויות בטוחות
• בזכות מזג האוויר הנוח ,חופי הים פתוחים לאורך רוב השנה עם שירותי הצלה וציוד
להשכרה במחירים נוחים ובמרחק בטוח

• אתרי המורשת ,הארכיאולוגיה והטבע בישראל פתוחים בהזמנה מראש ובצפיפות נמוכה –
טיול בוטיק באתרים הכי יפים בישראל.

• נצלו את מזג האוויר הישראלי וערכו פיקניק עירוני בכיכרות העיר ובפארקים העירוניים

• צרו חוויות חדשות עם המשפחה והחברים אליהם התגעגעתם

אתרי חובה בישראל
• גלו את מצדה ללא תורים ,בהזמנה מראש ,ובהדרכה בשלל שפות.

• אתרי הדת והטבילה פתוחים בהרשמה מראש ומציעים חוויה אינטימית – רק אתם
והקבוצה שלכם.

• מגוון רחב של סיורים לקבוצות קטנות

• בשיטוט מקרי ברחובות תל אביב אפשר לראות מאות יצירות ארכיטקטוניות מרהיבות
בסגנון הבינלאומי ,באוהאוס ואקלקטי – אוסף שאין כמוהו בשום מקום אחר בעולם שהוכר
על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמי תחת הכינוי המשותף "העיר הלבנה" .בלי תורים ,בלי
צפיפות ,בלי כרטיסים – מפגש עירוני וספונטני עם אומנות מעוררת השראה.

דברים לשים לב אליהם בהתנהלות בטוחה
•

מסכות – שימו לב שנותן השירות שלכם עוטה מסיכה ,והקפידו לעטות מסיכה

בתחבורה הציבורית וברחוב.
•

במרכולים ובחנויות ישנו סימון ברור היכן לעמוד על מנת לשמור על ריחוק חברתי,
וכן יש חומרי חיטוי לידיים בכל חנות .אל תתביישו לבקש!

•

הזמינו מקום מראש לאטרקציות ,אתרי הטבע והמוזיאונים על מנת לוודא שאתם
מוציאים את המירב מהחופשה שלכם.
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כיף
חווית התייר שמחפש חופשה
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מודולת הכיף
המסרים במודולה הזו מכוונים לתייר הצעיר יותר ,שפחות מוטרד מהשפעת נגיף הקורונה על
בריאותו ומעוניין בחופשה חווייתית ומספקת לאחר תקופת הקורונה.

באמצעות המסרים שבמודולה זאת ניתן לבנות מסרי קמפיין ,להתאים תוכן לקהלים מסוימים
בפלטפורמות דיגיטליות ולספק לנציגי שירות ומכירות מענים ברורים לתייר המתלבט.

קהלי יעד

"המתאווררים"

"המקומיים"

"החוסכים"

"הלפטופיסטים"

"הסקרנים"

מסרים עיקריים

למה ישראל ?

לינה בישראל

התניידות

אוכל וחיי לילה

החוויה האורבנית

פעילויות בכפר
ובטבע

אטרקציות

מוזאונים ותרבות

מה אם יהיה סגר?

למה ישראל
• ישראל מצאה את עצמה בצירוף מקרים מופלא – עם בסך הכל  9מיליון תושבים ,מעברים
אוויריים מפוקחים ומערך בריאות מהמובילים בעולם ,המדינה הקטנה הצליחה לחסן את
רוב האוכלוסייה בזמן קצר ולרסן את התפשטות נגיף הקורונה.

• ישראל היא המדינה הראשונה שזוכה לחזור לחיים.

• הופעות ,סרטים ותרבות מקומית ובינלאומית

• מסעדות ,קולינריה וחיי לילה עשירים

• מגוון עצום של אתרי טבע במרחק נסיעה קצרה – מחורש למדבר בשעתיים .לא אוהב את
הנוף? שנה אותו.

• מזג אוויר נוח כמעט כל השנה

לינה
•

המלונות בישראל פתוחים לקבלת אורחים

•

מארוחת הבוקר העשירה ועד לשירותי הספא והבריכה ,המלונות בישראל מציעים
את החוויה המלאה – שמש ,קולינריה ,והתרגעות

•

המלונות ממוקמים בנוחות בלב ערים ,דקות של הליכה מחנויות ,גלריות ,מסעדות,
וכל הטוב שיש לישראל להציע

•

המלונות ממוקמים בלב הטבע הבראשיתי של ישראל ,מוקפים באטרקציות ושבילי
טיולים הפתוחים לאורך כל השנה

•

מסעדות המלון פועלות בהכשר /חלאל

•

התנסו בנופש כפרי מסוג חדש בקיבוץ הישראלי ,הכי קרוב לטבע ולמיטב מסעדות
הגורמה המקומיות.

•

הכירו מקרוב כל כוכב וכוכב בשמי הלילה במלונות וחדרי ההארחה ביישובי המדבר,
מבלי להתפשר על נוחות

•

אכסניות והוסטלים צעירים מציעים לינה במחיר שווה לכל כיס ,אפילו בלב הערים
הגדולות

התניידות
• הערים הישראליות קטנות ,והדרך הטובה ביותר לחוות אותן היא מרמת הרחוב .קחו
כוס קפה וצפו בעוברים ובשבים באחד מהספסלים המרובים.

• סעו בנוחות ובמהירות בין הערים הגדולות ומוקדי העניין של ישראל ברכבת.

• מצו את כל מה שיש לטבע הישראלי המגוון להציע ובקרו במסעדות ואתרי מורשת
מדהימים דוגמת מצדה בנוחות הרכב השכור שלכם ,אותו ניתן לשכור כבר בשדה
התעופה בתעריפים נוחים.

• תל אביב מרושתת בשבילי אופניים נוחים שיובילו אתכם בביטחון ובמהירות בין
שכונות העיר בכל שעות היממה .שכרו תל אופן או קורקינט ממונע ממאות נקודות
השכרה ברכבי העיר.

אוכל
• המסעדות והברים בישראל פתוחים ,ומציעים את החוויה המלאה

• בישראל יש היצע קולינרי עצום ומערך משלוחים מפותח שמאפשר לכם ליהנות
מהאוכל הכי טוב ,איפה שתרצו

• דוכני רחוב ומסעדות רבות פועלות באוויר הפתוח ,בכיכרות ,חצרות ומרפסות
פתוחות ,ומציעות לכולם את ההזדמנות ליהנות מדרינק טוב וארוחה משביעה

חיי לילה גם בקורונה
• שום דבר לא יעצור את חיי הלילה בישראל .הופעות חיות ,מופעים ,סרטים ואירועי
תרבות נערכים במועדונים למציגי תעודת מחוסן ובפינות הרחוב – לכל מי שירצה

• לא נדיר לעבור ברחוב ולתפוס הופעה ספונטנית בפאב (או על גג מעל רחוב
הומה!)

• הפאבים והברים פתוחים עד השעות הקטנות של הלילה – מברי קוקטיילים ברמה
עולמית לפאבים היסטוריים של מלחים.

• ההיפסטרים של תל אביב ישבו על ארגזי חלב ומדרכות עוד הרבה לפני הקורונה
– רבים ממקומות הבילוי ממוקמים באוויר הפתוח ,עם טייק אוויי או הגשה
לשולחנות בכל תנאי תחלואה.
• הקהילה הגאה היא המנוע של חיי הלילה בתל אביב ,ולמרות שזוגות חד מיניים
מתקבלים בברכה בכל מקום ,המסיבה הכי שווה בעיר תמיד תהיה באחד
ממועדוני הגייז.

פעילויות בעיר
• במרכזי הערים פועלים שפע של בתי קפה ,מסעדות וברים

• הפארקים העירוניים מטופחים וידידותיים ,עם קהילות של משפחות ,ספורטאים,
ותושבים בכל גיל שיושבים יחד על בקבוק יין ומשלוח מהמעדנייה הקרובה.

• אקסלרטורים ,חממות ומתחמי עבודה משותפים מזמנים הזדמנויות להכיר וליצור
קשרים חדשים

• חנויות מעצבים ,גלריות ובוטיקים פתוחים לכולם (בעטיית מסכה) ,עם עיצוב
ישראלי מקורי ומוצרים מכל העולם

• בקרו במרכזי התרבות של מהגרים מכל העולם כדי לטעום ,לקנות ולחוות את
אפריקה והמזרח הרחוק ,חמש דקות מלב תל אביב

• שווקים ייחודיים ועתיקים בחיפה ,עכו ,תל אביב וירושלים

• אתרי דת נוצריים ,מוסלמיים ויהודיים פתוחים לציבור (תחת הגבלות).

• גלו את בירת התרבות הערבית-ישראלית בחיפה ,עם גלריות ,בתי קפה ומרכזי
תרבות אותנטיים

• חופי ים מוסדרים ונוחים עם ציוד להשכרה ושירותי הצלה ,כמה דקות מלב העיר

פעילויות בכפר ובטבע
• רוצים להתאוורר? שמורות טבע ואתרים פתוחים מכל הסוגים מחכים לכם במרחק
נסיעה קצרה מהערים הגדולות .מדבר ,ריף אלמוגים ,חופים ,נחלים וחורש טבעי
מחכים רק לכם בהזמנה מראש.

• לכו בעקבותיו של ישו בכנרת ובגליל ,וחוו חג מולד נצרתי אמיתי

• עשרות נחלים ומעיינות ,מרחק קפיצה קצרה מהערים הגדולות – גם כשהחוף
סגור ,המעיין פתוח.

• חוו אירוח בדואי בדרום ומטבח ערבי אותנטי בגליל

• שעה מירושלים – חופי ים המלח ,המקום הכי נמוך בעולם

• התנתקו מהכל ללילה רומנטי בחווה אקולוגית בלב המדבר

• קמפינג ישראלי – חניוני הלילה של רשות שמורות הטבע מחכים לכם ,בהזמנה
מראש .מקמפינג על חוף הים בבונגלו מפנק לאוהלים שיוקמו עבורכם בלב
המדבר ,עם כל המתקנים והנוחות של הבית.

אטרקציות
• ישראל מציעה אטרקציות ספורטיביות ,קולינריות והיסטוריות בכל פינה

• משיט בקיאק בנהר הירדן לחי-בר מדברי בערבה ,רוב האטרקציות בישראל
נמצאות באוויר הפתוח ,מתאימות לכל עונה ,ופתוחות לכולם.

• אטרקציות לילדים בהזמנה מראש ,בטבע ובעיר

מוזאוניים ותרבות
• מגוון רחב של מוזיאונים לאומנות ,היסטוריה ,טבע וארכיאולוגיה פתוחים לקהל
הרחב ,בהזמנה מראש ,ומציעים תערוכות קבועות ומתחלפות שחוגגות את המגוון
הישראלי.

• פסיפסים עתיקים ,נמל רומי ומבצרים מקראיים מחכים לכם באוויר הפתוח,
בהזמנה מראש.

• שפע של גלריות עצמאיות שפועלות תחת התו הסגול ,ואומנות רחוב מדהימה בכל
שעה ,עונה ומצב.

• הופעות ,קונצרטים והצגות (למציגי תעודת מתחסן).

• אירועי תרבות בערבית ובעברית ביפו ,חיפה וירושלים

מה אם יהיה סגר?

• ישראל היא מדינה מחוסנת ,עם נתוני תחלואה נמוכים מאד ומערך בריאות
מהמתקדמים בעולם – מומחים מעריכים כי הסבירות לסגר נוסף נמוכה.

• מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר בילוי נינוח כמעט בכל מצב ,עם פיקניקים
ומשלוחים ,חיי לילה ברחוב ,במתחמי בילוי מאולתרים ,ושטחים ציבוריים פתוחים.

• נותני השירות בישראל רגישים לצרכים המשתנים שלכם ,ומשתדלים להתגמש
בכל הקשור לתנאי עסקה וביטולים .בדקו את מדיניות הביטולים מול נתון השירות
שלכם.

• אומנות רחוב ותרבות ספונטנית זמינים בכל מצב ,ומזמנים מפגשים בלתי
אמצעיים עם התרבות הישראלית.

• הישראלים מתורגלים לשגרת הקורונה ולא עוצרים את החיים בשביל אף אחד .אם
אי אפשר לשתות בפאב ,נשתה בפארק .אם אי אפשר להופיע במועדון ,נופיע על
גג המועדון.

• גם כשהעיר סגורה הטבע תמיד פתוח.

פעילויות שאפשר לבצע תמיד

• הטבע קורא לכם! שמורות הטבע בישראל מציעות מבחר עצום של נופים וחוויות
בהזמנה מראש

• הרחובות השוקקים של תל אביב הם חוויה בפני עצמה ,עם שווקים ,אופנה
וקולינריה ייחודית .אתם מוזמנים להיטמע בחוויה התל אביבית.

• חופי הים פתוחים לרחצה לאורך רוב השנה ,עם ציוד להשכרה ,קיוסקים ,חול
ושמש

• מהעיר העתיקה של יפו ועד למרחבי הדשא של פארק הירקון – נסיעה קצרה
באופניים תביא אתכם לכל מקום במהירות. .

• גלו פינות נסתרות ואומנות רחוב שוקקת בין הגלריות של דרום תל אביב..

• פינות ישיבה ובתי קפה קטנים מציעים רגעים של שקט בתוך ההמולה העירונית

נספחים

פרופילים מרכזיים
טבלה המסכמת את הפרופילים המרכזיים ומאפייניהם:

המתגעגעים
VFR

המאמינים
תיירות דת

המתאווררים
להיות בעיר
להרגיש בכפר

מדינות
מקור
עיקריו
ת

ארה"ב ,צרפת,
בריטניה,
אוקראינה

ארה"ב,
איטליה,
פולין,
רומניה ,יוון

גרמניה,
איטליה,
בריטניה ,צרפת

גילאים

 55ומעלה

 55ומעלה

 25-34ו 55--
70

מה
מחפשי
ם?

געגוע למשפחה
וחברים ,גיוון
מחוויות קודמות
בישראל

חוויה
דתית/
נוכחות
במקום
קדוש,
תפילה בעת
משבר

חוויה אורבנית
מרעננת ללא
חשש צפיפות
והיגיינה

שיקולי
ם/
לבטים
עיקריי
ם

בריאות,
בטיחות,
היגיינה

בריאות,
בטיחות,
היגיינה,
תלות
במנהיג
רוחני

ריחוק חברתי

מסרים
מרכזיי
ם

מה
עוד ?

• ריחוק חברתי בתחבורה
ואתרים
• תו סגול והתאמה לסטנדרטים
בינלאומיים ()ISO

• איכות מערכת הבריאות
בישראל

• הכוונה
לביקור
באתרי טבע

• אתרים
משופצים
(מגידו)
• אתרים
באוויר
הפתוח

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

• קרבה יחסית
בין העיר
לכפר וגם בין
מוקדי הכפר
השונים

המקומיים
תיירות פנים

ישראל

קבוצות,
משפחות,
יחידים בכל
הגילאים
פיצוי עצמי
לאחר תקופות
סגר ארוכות
ולאור סגירת
שמיים ,מרחב
נשימה בטבע

מחיר ,נגישות,
"בחוץ"

• הכי בטוח
בבית
• רמת צפיפות
נמוכה
באתרי טבע

• תמיכה
בבעלי
עסקים
ישראליים
בעת משבר

החוסכים
תיירות
במחיר
נוח

הלפטופיסטים
נופש ועבודה

גרמניה,
איטליה,
בריטניה,
צרפת ,יוון

גרמניה ,איטליה,
בריטניה ,צרפת

25-44

חופשה
זולה אך
מספקת

25-34

מימוש היכולת
לעבוד מכל
מקום לטובת
חופשה ואוורור

הסקרנים
קהלים
חדשים

מדינות
המפרץ

26-45

אתרי דת,
חופשות עיר,
אתגרי ספורט,
קולינריה

סקרנות
(הסכמי
אברהם),
בריאות,
בטיחות

מחיר

ריחוק חברתי,
Off season

• מגוון
אטרקצ
יות
זולות
בטבע
• אפשרוי
ות
הסעדה
מגוונות

• מזג אויר נוח
• התאמת חללי
עבודה
בטוחים
וטרנדיים

• גילוי
המדינה
החדשה
• גישה
לאתרי דת

• גיבוש
חבילות
תיירות
משתל
מות

• שת"פ עם
סטרטאפיסטי
ם ישראלים
לאכלוס חללי
העבודה

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

44

מתאריך  1/6/2021בוטלו רוב המגבלות
בתחומי ישראל ,למעט חובת עטיית
מסכה בחלל סגור.
באם יוטלו בעתיד מגבלות ,עשויות
הנחיות אלו להיכנס מחדש לתוקף.
יש לעקוב באופן שוטף אחר ההנחיות
להתמודדות עם מגיפת הקורונה ,כפי
שמפורסמות ,על פי דין.
השקפים הבאים מתייחסים לתקופה בה
חלו הגבלות שונות ,ויש לייחס להם את
החשיבות הרלבנטית ,בהתאם להנחיות
החלות.

דוגמא לעץ החלטות  -נסיעה עם ילדים
לאן ניתן להיכנס עם ילדים?
ילדים יכולים להיכנס לחנויות ,גני שעשועים ,מסעדות באוויר הפתוח וכל מקום אחר הפועל תחת
הוראות התו הסגול.
מכיוון שטרם אושר חיסון קורונה לילדים מתחת לגיל  ,16לא ניתן להכניס ילדים למסעדות
סגורות ,בריכות ,הופעות ,וכל מקום אחר הפועל תחת הנחיות התו הירוק ,למעט:
 .1תינוקות מתחת לגיל שנה
 .2ילדים שחלו ,החלימו ,ויכולים להציג אישור החלמה.
אבל איפה נישן?
ילדים יכולים ללון במלונות בהצגת בדיקת קורונה שלילית מ 48השעות האחרונות.

בדיקות נדרשות
•

בדיקת קורונה ( )PCRשלילית
מ 48השעות שלפני הצ'ק אין
למלון.

או
• תעודת מחלים

סטטוס חיסוני

לא מחוסן

מחוסן/מחלים

התנהלות במרחב
•

גיל

ילדים מתחת לגיל  6אינם
מחויבים לעטות מסיכה
בשטחים ציבוריים
ובתחבורה הציבורית.

 1-6שנים

תו ירוק

תו סגול ,אין
חובת מסיכות

אישור אוטומטי

מלונאות

תו סגול ,עם
חובת מסיכות
בהצגת בדיקת
קורונה שלילית
מ 48השעות
האחרונות

*Children 1-6 years old and mentally handicapped individuals

Traveling with children

Immune status

Unvaccinated

Vaccinated or
recovered

Age

1-6 YO *

Purple badge,
masks
required

Purple
badge, no
masks

Green
badge
Automatic!

Upon
presenting a
negative
COVID-19
test taken up
to 48 hours
before checkin

Hotels

*Children 1-6 years old and mentally handicapped individuals

מה אוכלים?

סטטוס חיסוני

מחוסן או מחלים

לא מחוסן

מתחשק לי...

מתחשק לי…

יומיומי

משהו מיוחד

יומיומי

משהו מיוחד

•
•
•
•

מסעדות
ברי קוקטיילים
חדר אוכל/
מסעדת המלון

•
•
•

•
•

בתי קפה
ברים ופאבים
משלוחים
וטייק-אוויי
מעדניות
דוכני רחוב

מחוסנים ומחלימים יכולים לאכול בכל
מסעדה ,בית קפה ובר ברחבי ישראל,
וכן לסעוד בחדר האוכל  /מסעדה של
המלון.

•
•
•

מסעדות וברים
(ישיבה באוויר
הפתוח)
משלוחי קוקטיילים
חדר אוכל/
מסעדת המלון
(בהצגת בדיקת קורונה
שלילית)

•
•
•
•

בתי קפה עם
מקומות ישיבה
חיצוניים
ברים ופאבים עם
מקומות ישיבה
חיצוניים
משלוחים וטייק-
אוויי
מעדניות ומאפיות
אוכל רחוב

הכניסה למעדניות ,דוכני רחוב ,סופרמרקטים,
ומסעדות ובתי קפה עם מקומות ישיבה חיצוניים
מותרת לכולם ,מחוסנים ולא מחוסנים כאחד ,וניתן
להזמין ולקחת בטייק-אוויי מגוון אדיר של מנות
מהמסעדות המובילות בישראל.

In the case of…
Troubled by uncertainty? We got you covered.

Exposure

• In the case of exposure to a confirmed case, you will be contacted via phone or
app with clear instructions as to the length and terms of your quarantine.

Probability: unlikely

Quarantine
Probability: low

• You can choose where to spend your quarantine,
but your whereabouts will be monitored through an
app or a privately purchased electronic bracelet.
• Quarantine will end either 14 days from the
exposure, or after 10 days, given you test negative
for COVID in 2 separate tests, a few days apart.

!

Illness

Fully vaccinated
individuals DO NOT
need to enter
quarantine following
exposure!

Probability: very
low

!

• If you have tested positive for
Covid you will be eligible for
supporting care and remote
monitoring through your
private insurer.
• Acute cases will be treated by
Israel’s top tier health
professionals.

You can shorten quarantine to 10
days from exposure, given you test
negative for COVID in 2 separate
tests, a few days apart.

New variants and high morbidity
Probability: Extremely Low

Israel will act swiftly to re-inoculate the population with a revised vaccine, initiating
the necessary steps halt the spread of COVID in the meantime.

