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רקע 

נתוני הלמ"ס לעלייה בתיירות הנכנסת בשנים האחרונות, מציגים פער בין הגידול בתנועת התיירות  Q 

הנכנסת לישראל לבין הגידול בלינות תיירים והגידול בכניסות תיירים לאתרים. 

עפ"י הנתונים שנאספו ונבחנו בלשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, פערים אלו נובעים מהסיבות הבאות: Q 

שינויים במגמות התיירות לישראל Q 

מגמות תיירות בעולם Q 

בסיסי נתונים שאינם נלקחים בחשבון  Q 

שינויים בתשתיות התיירות בישראל Q 

שינויים אלו משקפים מגמות הנמשכות מספר רב של שנים בצד שינויים שהחלו להשפיע בשנים האחרונות.  Q 

חלק מהשינויים במגמות תפסו תאוצה בשנים האחרונות. 

שינויים אלו מעצימים את חשיבותם של מארגני התיירות הנכנסת לישראל בגלל תרומתם הייחודית לשיווק  Q 

ישראל בעולם, לתרומתם לכלכלת התיירות בפריפריה, ולהכנסות של כלל מגזרי תעשיית התיירות. 

מטרת נייר עבודה זה הוא כלהלן: 

הצגת ריכוז הנתונים המשקפים ומדגישים את המגמה המתמשכת להקטנת משך השהות של תיירים  1 .

במלונות בהשוואה לכניסות של מבקרים ותיירים. 

הצגת השינויים במגמות התיירות המסבירים את הפער בין הגידול במספר המבקרים/תיירים לבין הגידול  2 .

בלינות התיירים במלונות. 

הצגת השינויים בהיצע של תשתיות האטרקציות המתחרות על זמנו וכספו של התייר.  3 .

החשיבות והתרומה הייחודית של חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל לפיתוח שווקים, ללינות תיירים  4 .

במלונות, לפריפריה, לאטרקציות וליתר מרכיבי חבילות התיור. 
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1. הצגת ריכוז הנתונים להמגמה להקטנת משך השהות של תיירים במלונות בהשוואה לכניסות 

בהשוואה  במלונות  תיירים  של  השהות  משך  להקטנת  המתמשכת  המגמה  את  המראה  הנתונים  טבלת  להלן 
לכניסות של מבקרים/תיירים בתקופה 1987-2012.

לינות תייריםמספר תייריםמספר מבקריםשנה
מספר לינות תייר 
מסה"כ מבקרים

מספר לינות לתייר 
מסה"כ תיירים

19871,515,0001,380,0008,495,0005.606.20

19952,530,0002,215,0009,500,0003.754.30

20002,670,0002,415,0009,675,0003.624.00

2002860,000860,0002,628,0003.003.00

20083,030,0002,560,00010,190,0003.404.00

20123,520,0002,885,0009,750,0002.703.30

עפ״י הנתונים, הגידול במספר המבקרים ב-25 שנה היה

 130% 

הגידול במספר התיירים היה 

כ- 110% 

הגידול בלינות תיירים בבתי מלון בתקופה זו היה

15% בלבד!!!
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2. הצגת השינויים במגמות התיירות לישראל

בפרק זה ניתנת סקירה של השינויים במגמות התיירות לישראל המסבירים את הפער בין כניסות מבקרים/תיירים 
לישראל ללינות תיירים בבתי מלון ובכניסות לאתרים.

גידול משמעותי של מבקרי היום 1 .

נתוני תיירות-היום מתייחסים לשלושה פלחי שוק: 

תיירות קרוזים Q 

תיירות יבשתית )עם כניסות בעיקר מטאבה( Q 

תיירות אווירית )מתורכיה וקפריסין( Q 

משמעותי  לגידול  שהביאה  האווירית  ובתיירות  היבשתית  בתיירות  דרמטית  התפתחות  המציגים  הנתונים  להלן 
במבקרי היום:

סה"כאווירייבשתיקרוזים שנה 

1987139,00000139,000

1995315,00000315,000

2000255,00000255,000

20020000

200844,000338,00076,000458,000

2012253,000294,00089,000636,000

 Q 457%-הגידול בתנועת תיירות-היום בשנת 2012 לעומת שנת 1987 הינו ב 
לעומת גידול של כ-130% במספר התיירים בתקופה זו. 

 . Q 2006 התפתחות דרמטית בתנועת תיירות-היום היבשתית והאווירית, תנועה שהחלה רק בשנת

היקפי תנועת תיירות-היום היבשתית והאווירית משקפים את המחירים הנמוכים במדינות האזור לצד  Q 

האטרקטיביות של ירושלים כיעד תיירות ייחודי בארץ הקודש.

כניסות של תושבי חוץ/תיירים לדירות בבעלות של תושבי חוץ 2 .

בעלי של  כניסות  ועל  לדירות  הביקושים  תחום  על  השלכות  לה  שיש  תופעה  בישראל  התפתחה   2005  מאז 
הדירות והקרובים להם כתיירים למדינת ישראל.

 הצגת הנתונים:

 Q .הערכה - מאז 2005 נקנו למעלה מ-20,000 דירות ע"י תושבי חוץ

)להערכתנו חשוב לתעשיית התיירות לקבל מגורמי שלטון נתונים מדוייקים לגבי מספר הדירות שניקנו בתקופה 
 .)2005-2012

 Q ההערכה כי סה"כ מלאי דירות של תושבי חוץ שישראל אינה מושב הקבע שלהם מגיע 

לכ-30,000 דירות.

מיקום הדירות: ירושלים, תל אביב, הרצליה, נתניה, אשדוד ואשקלון.  Q 

השימוש בדירות של תושבי חוץ נעשה ע”י בעלי הדירות, ילדיהם וכל בני המשפחה, )נכדים, אחים, אחיות  Q 

וקרובים רחוקים, חברים. חלק מהחברים שוהים ללא תמורה וחלקם בתמורה(.
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בחלק מהמקרים עם הזמן מתפתח תהליך של השכרת הדירות בבעלות תושבי חוץ לתיירים כאשר הפעולה  Q 

מתבצעת באמצעות סוכני דלא ניידי. השימוש בדירות של תושבי חוץ למטרה זו, נכון להיום, קטן באופן יחסי. 

קיימת מגמה לפיה אחוז התפוסה של הדירות הנמצאות בבעלות תושבי החוץ עולה משנה לשנה. Q 

לתיירות זו תרומה משמעותית לחלק מהעסקים התיירותיים בישראל. Q 

 Q תיירות זו אינה תורמת למלונות, לימי הדרכה, לכניסות לאתרים, לאוטובוסים ולרכבי אשכול.

התיירות מתרכזת בירושלים, תל אביב, הרצליה, נתניה, אשדוד ואינה מוציאה כספים בפריפריה 
של הגליל, הנגב, ים המלח ואילת. 

תיירות זו תהנה מהסכם התעופה עם האיחוד האירופאי מאחר וחלק הארי של רוכשי הדירות הם יהודים  Q 

מאנגליה וצרפת.

מפלח שוק זה יכולות ליהנות גם חברות התעופה הישראליות.  Q 

מספר ימי השהות של התיירים תושבי החוץ שבאים לדירותיהם גבוה. Q 

להלן מוצגים שני תרחישים למספר לינות ומספר כניסות של תיירים בעלי דירות:

תרחיש ב׳תרחיש א׳
Q 15,000 מספר דירות

Q 3 מספר לינות לדירה

תפוסה Q 90 יום

סה״כ 4.0 מיליון לינות

משך שהות Q 10 ימים

400,000 כניסות תיירים

Q 20,000 מספר דירות

Q 3 מספר לינות לדירה

תפוסה Q 90 יום

סה״כ 4.8 מיליון לינות

משך שהות Q 10 ימים

480,000 כניסות תיירים

מגמה בתנועת התיירות בעולם לצריכת יותר נסיעות לפחות זמן בכל נסיעה. 3 .

חברות של  פעילות  ממוקדים,  תיירות  ואיזורי  תיירות  מוצרי  ופיתוח  עידוד  צריכה,  הרגלי  תעופה,  מחירי   ירידת 
LOW COST ועוד, גורמים להקטנת מספר ימי החופשה בחו"ל בכל נסיעה במקביל לגידול במספר הנסיעות. 

השפעת המשבר הכלכלי בעולם המלווה בהתחזקות השקל והתייקרות ישראל כיעד תיירות 4 .

המשבר הכלכלי בעולם מעצים את המגמה להקטנת משך השהות של תייר בכל ביקור בישראל.  Q 

לתייר בד"כ יש סכום נתון לנסיעה.  Q 

איבוד של כוח קניה כתוצאה משערי חליפין, התייקרות של המוצר וחסכון כיס בגלל המשבר הכלכלי בעולם  Q 

מקטינים את ההוצאות ע"י הפחתת מספר ימים, הורדת כניסות לאתרים, והפחתת היקף ההוצאה הכולל 
ליום שהות בישראל. 

משבר כלכלי מחייב מחירי חבילה זולים שבחלקם יכולים להיות מושגים ע"י הוצאת אתרים מהחבילה ו/או  Q 

הקטנת מספר ימי הסיור. 

לסוכן בחו"ל מחיר שבו הוא מוכן/יכול למכור בין היתר בהשוואה למחיר בשנה קודמת ובהתייחסות ליעדים  Q 

אחרים. 

 התוצאה:
הפחתת לינה/ות, הוצאת אתרים מתוכנית הסיור, והקטנת היקף הקניות. 
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אמצעי לינה המסופקים ע"י היצע דירות של ישראלים 5 .

 Q לינות ללא תשלום אצל קרובי משפחה וחברים.

סביר להניח שהגידול בלינות אצל קרובי משפחה וחברים ללא תשלום התעצם בשנות ה-90 בעקבות גל העליה 
מרוסיה. 

פלחי שוק אלו בד"כ אינם תורמים לתיירות בפריפריה ואינם תורמים לתפוקה בחלק ניכר מהסקטורים בתעשיית 
התיירות: מלונות, מורי דרך, היסעים, כניסות לאתרים ברחבי ישראל. 

לפלחי שוק אלו יש תרומה משמעותית לכלכלה העירונית בעיקר בתל-אביב וירושלים. 

 Q השכרת דירות בבעלות של ישראלים לתיירים על בסיס קבוע. 

 Q השכרת דירות בבעלות של ישראלים על בסיס מזדמן ובעיקר בקיץ ובתקופות של חגים. 

 Q לינות במסגרת חילופי דירות בין ישראלים לתיירים. 

יצויין, כי קיימת מגמה עולמית לביקוש של לינות תיירים בדירות כאשר תופעה זו 
מתעצמת בגלל עליית מחירי המלונות בהשוואה לאלטרנטיבות של שימוש בדירות. 
כאמור, תופעה זו מתעצמת עוד יותר בישראל בגלל חוזקו של השקל ועלויות הייצור 

בישראל שגרמו לעלייה משמעותית של מחירי המלונות במונחים של דולר ויורו.

לינות בבית לחם - קבוצות מסיירות 6 .

שימוש באופציה של לינות בבית לחם מתעצמת.

נתונים: 

בבית לחם יש כ-Q 3,000 חדר.

בתפוסה של 60% עם ממוצע של 1.5 לינות לחדר יש כ-Q 1 מיליון לינות בשנה.

עליית משקלם של תנועות תיירות עם תקציב נמוך, עליית מחירים במזרח ירושלים ובירושלים, גורמת למעבר  Q 

של תנועת תיירות ללינות בבית לחם. 

תנועות התיירות בקבוצות בבית לחם ברובן מבוססות על תנועה צליינית קתולית המסיירת בישראל באתרים  Q 

קדושים ללא עלות ובדרך-כלל במסגרת התוכנית אין כניסות לאתרים. 

למארגני התיירות ממזרח ירושלים יתרון יחסי בקבלת הלקוחות מחו"ל המשווקים פלח שוק זה. Q 

 Q HALF BOARD-המחירים בבית לחם נמוכים ביותר. המחיר לסוכן יכול לנוע סביב $25 לתייר ל 
לעומת כ-$45-50 במזרח ירושלים וכ-$75-80 במערב ירושלים. 

, הן בגלל הקירבה  Q HOLYLAND-לבית לחם, יריחו ורמאללה פוטנציאל גידול משמעותי בתנועת התיירות ל
לירושלים ולים המלח והן בגלל החשיבות הדתית של בית לחם. 

התיירות לרשות הפלשתינית מייצגת תחום עם פוטנציאל לצמיחה כלכלית עתידית.  Q 

קיימות תוכניות פיתוח של תשתיות אכסון ברשות הפלשתינית, תוכניות הנתמכות ע"י גורמים בינלאומיים.  Q 

במציאות הגיאופוליטית, צמיחת התיירות ברשות הפלשתינית, הינה גורם מייצב ותומך 
במניעת טרור. 
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מעבר של מבקרי יום לסטטוס של תיירים בגלל לינה של לילה אחד בד"כ בבית לחם 7 .

בבית כלל  בדרך  אחת  לינה  כלולה  בהם  לתוכניות  ועברו  התוכניות  את  שינו  היום  מבקרי  מתנועת   חלק 
לחם. שינוי זה מעביר פלח שוק זה מסטטוס של מבקרי יום לסטטוס של תיירים.

נתונים: 

32,000 מבקרים  זה  תיירים. כתוצאה משינוי  יומית מתורכיה במטוס עם 180  טיסה  יום מתקיימת   180 במשך 
הופכים, בנתוני הלמ"ס, מסטטוס של מבקרי יום בתנועה אווירית לסטטוס של תיירים )עם לינה ללילה אחד(. 

התעצמות תחרות בין מארגני תיירות ישראליים למארגני תיירות במזרח ירושלים ובית לחם 8 .

נכנסת  תיירות  מארגני  בלשכת  החברים  התיירות  מארגני  מול  יתרון  יש  ירושלים  במזרח  התיירות  למארגני 
לישראל מהסיבות הבאות:

Q אכיפת חוקי עבודה בדרך שונה

רמת שכר נמוכה Q 

אכיפת מיסוי בדרך שונה Q 

צרכים ואינטרסים של העולם הנוצרי לעבוד עם נוצרים בארץ הקודש.  Q 

בתנועה קתולית יש חשיבות מיוחדת לרועה הרוחני כמניע להחלטת התייר לבוא לישראל. בסיורים אלו אין  Q 

מוטיבציה או צורך לביקור באתרים עם דמי כניסה. 

לחלק מהתיירות המנוהלת ע"י סוכנים ממזרח ירושלים ובית לחם, נטייה טבעית ויתרון יחסי ללון במזרח העיר  Q 

ובאמצעי אכסון ברשות הפלשתינית, ושימוש בספקים פלשתיניים: חברות הסעה ומורי דרך. 

צריכת תיירות משולבת עם ירדן והרשות הפלשתינית 9 .

מספר התוכניות לתיירים המשולבות עם ירדן, גדל בעיקר בגלל האטרקטיביות של פטרה לאחר שנבחרה  Q 

כאחד משבעת פלאי עולם בתחום התיירות. 

המשמעות של תוכניות תיירות משולבות הכוללות את ירדן וישראל, גורמת להקטנת מספר הלינות של  Q 

התיירים המגיעים לישראל בתוכניות אלו. 

התחרות בין אילת לעקבה תלך ותגבר. Q 

התחרות בין ים המלח בצד הישראלי לים המלח בצד הירדני תלך ותגבר. Q 

התיירות בין ירושלים לבית לחם תלך ותגבר.  Q 

עליית משקל של אנשי עסקים בתיירות לישראל 10 .

הכלכלה הגלובלית, התפתחות ההיי-טק, וצמיחת הכלכלה הישראלית המבוססת על יצוא ויבוא, הגדילה את  Q 

משקלה של התיירות העסקית.

התיירות העסקית מגיעה בדרך כלל למספר ימי שהות מצומצם כ-Q 2-4 ימי שהות.

עיקר התיירות העסקית נמצאת בתל אביב והרצליה והיא אחת מהסיבות לתפוסות הגבוהות של בתי המלון  Q 

בערים אלו.
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תוכניות של CITY BREAK. 11 ותיירות גאה

Q .ותיירות גאה CITY BREAK בשנים האחרונות גדלה התיירות המגיעה לישראל במסגרת תוכניות של

תיירות של Q CITY BREAK מגיעה בעיקר לתל אביב ולירושלים.

תיירות גאה מגיעה בעיקר לתל אביב. Q 

לתיירות זו פוטנציאל גידול בעקבות הסכם התעופה עם האיחוד האירופאי. Q 

התיירות מגיעה ל-Q 3-4 ימים.

לתיירות זו אין תרומה לגליל ולשאר אזורי הפריפריה. Q 

חלק גדול מתיירות זו רוכשת חבילות תיור במערכת שיווק אלקטרונית. Q 

לתיירות זו אין תרומה לאוטובוסים ורכבי אשכול, ימי הדרכה וכניסות לאתרים ואטרקציות ברחבי הארץ. Q 

משך השהות של תייר F.I.T בתוכנית CITY  BREAK הנו כ-Q 3-4 ימים לעומת משך שהות של תייר בקבוצה 
מסיירת המגיע ל-7-10 ימים.

אמצעי לינה חדשים שאינם כלולים בבסיס הנתונים של הלמ"ס והתאחדות המלונות 12 .

חלק מלינות התיירים זולגים למקומות אכסון שאינם כלולים בבסיס הנתונים של לינות התיירים המתקבלים  Q 

מבתי המלון רשומים.

לינות במלונות בוטיק קטנים בעיקר בתל אביב ובירושלים. Q 

שמוש בצימרים כפריים ברחבי הארץ בעיקר בגליל. Q 

שמוש בצימרים עירוניים. Q 

אמצעי לינה קיימים זה מכבר שאינם כלולים בבסיס הנתונים של הלמ"ס והתאחדות המלונות 13 .

במסגרת זאת כלולים אמצעי אכסון באכסניות נוצריות, חדרים בקיבוצים. Q 

אחוזי התפוסה באמצעי אכסון אלו גדלו בגלל היצע חדרים במחירים נמוכים יחסית. Q 

עליית משקל של חבילות תיור זולות יותר מארצות מקור מסורתיות 14 .

משך השהות של התייר האמריקאי בתיירות מסיירת קטן.  Q 

משך השהות של התייר הגרמני בתיירות מסיירת קטן.  Q 

עליית משקל של חבילות תיור מארצות מקור חדשות שמספר ימי השהות בחבילה נמוך 15 .

Q  .תיירות מסין, מאוקראינה, אפריקה צורכת פחות ימי שהות בחבילה
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3. השינויים בהיצע של תשתיות האטרקציות המתחרות על זמנו של התייר ועל כספו 

1. הגדלת היצע האטרקציות ומתחמי התיירות בהתייחסות לשינויים במגמות התיירות

ערים, איזורים ואטרקציות מבקשים /שואפים להשיג את המטרות הבאות:  Q 

הארכת משך השהות של התייר Q 

הגדלת ההכנסה מהתייר Q 

התוצאה: בשנים האחרונות שודרגו עשרות אתרי תיירות, ניבנו עשרות מתחמי תיירות חדשים ונוספו עשרות  Q 

אטרקציות חדשות. 

חלק מהאתרים והאטרקציות בתשלום.  Q 

חלק מהאתרים הם מתחמים ללא תשלום ישיר אבל השוטטות בהם גורמת באופן עקיף להוצאת כספים  Q 

בהסעדה, קניות והוצאות אחרות. 
התחרות על החלטת ה-Q TOUROPERATOR הבונה חבילה ובאמצעותו על הסיטונאי בחו"ל, והתחרות על 

זמנו של התייר ועל כספו, נפגשת עם המגמה להקטנת משך השהות של התייר ולמצב בו התייר מתאים את 
הוצאותיו לתקציב נתון. 

התוצאה: בחלק ניכר מהאטרקציות בתיירות יש פער בין הגידול בתנועת המבקרים/
התיירים לכניסות לאתרים. 

ההגדרה הפשוטה למצב זה באה לידי ביטוי בשאלות של תיירנים ושל ספקי תיירות:

"איפה התיירים שעליהם אני קורא בהודעות לעיתונות". 

הגדלת היצע 
של אתרים 

בתשלום

הקטנת
מספר

ימי השהות
של התייר

הקטנת
התקציב
של התייר
לחבילה

הגדלת היצע 
של אתרים 

ללא 
תשלום

הגדלת היצע 
של אתרים 

שמשך הזמן 
הנדרש 
להם גדל
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2. תאור חלקי למגמת הפיתוח של היצע האטרקציות והגדלת משך הביקור באטרקציות

דוגמאות לרשימת אתרים ואטרקציות בירושלים המתחרים על זמנו וכספו של התייר: )בתשלום ולא 
בתשלום(

העיר העתיקה - הכותל, כנסיית הקבר, הקרדו, הר הבית, עיר דוד, מרכז דוידסון )הגן הארכיאולוגי, טיילת  Q 

החומות, הכיכר הרומית ומערת צדקיהו(, מנהרות הכותל, שרשרת הדורות, הרובע ההרודיאני, הבית השרוף, 
חצר היישוב הישן, מכון המקדש, בית כנסת החורבה, הויה דולורוזה.

מוזיאונים - יד ושם, מוזיאון ישראל, מוזיאון מגדל דוד, החיזיון הלילי במגדל דוד, מוזיאון ארצות המקרא,  Q 

מוזיאון האסלאם, מוזיאון המדע, מוזיאון הרצל, מוזיאון מנחם בגין.

מתחמים עירוניים - פארק טדי, מתחם התחנה, רחוב יפו, מדרחוב ממילא, תצפית הר הזיתים, שוק מחנה יהודה.  Q 

דוגמאות לרשימת אתרים ואטרקציות חדשים או משודרגים בירושלים המאריכים את משך שהות 
התייר באתר:

יד ושם Q 

עיר דוד - החיזיון הלילי Q 

עיר דוד - התעלה מנקבת השילוח למרכז דוידסון הגן הארכיאולוגי Q 

מגדל דוד - החיזיון הלילי Q 

בית כנסת החורבה Q 

מרכז דוידסון Q 

מוזיאון ישראל Q 

מוזיאון הרצל Q 

מוזיאון מנחם בגין Q 

אתר מנהרות הכותל המשודרג Q 

תצפית הר הזיתים )הארכת משך השהות בגין קשיי הגעה ויציאה מהאתר(. Q 

שוק מחנה יהודה Q 

מתחם התחנה Q 

פארק טדי Q 

דוגמאות לרשימת אתרים ואטרקציות חדשים או משודרגים ברחבי הארץ המאריכים את משך 
שהות התייר באתר ובאיזור:

עכו העתיקה - אולמות האבירים, החמאם התורכי, מנהרת הטמפלרים. Q 

מרכז המבקרים ביפו העתיקה Q 

נמל יפו, שוק הפשפשים, מתחם התחנה, שרונה Q 

מכון ויצמן Q 

מרכז רבין Q 

המושבה הגרמנית בחיפה Q 

החוויה הדרוזית והצ’רקסית Q 

טיילת ראש הנקרה Q 

שדרוג אתרי רט״ג )דוגמת קיסריה, בית שאן, מוזיאון מצדה ועופריה בשמורת החולה( Q 

טיבריוס בטיילת טבריה Q 

מרכז הקבלה בצפת ומרכז הסופר סת״ם Q 



חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל - המנוע של תעשיית התיירות 14

4. החשיבות והתרומה הייחודית של מארגני תיירות הנכנסת

התפלגות תיירות נכנסת לשנת 2012. 1 לפי פלחי שוק, דרך כניסה, לינות

אומדן סה"כ לינותמספר לינות לתיירסה"כפלחי שוק

--3,550,000סה"כ מבקרים )*(
--650,000תיירות יום )*(

2,900,000סה"כ תיירים )*(

תיירים שאינם צורכים לינות 
--1,100,000בבתי מלון

9,500,000 )*(1,800,0005.3תיירים צרכו לינות בבתי מלון

)1,000,000()3(300,000תיירות עסקים קשיחה לסוגיה

1,500,0005.78,500,000תיירות פנאי

)2,000,000()4(500,000תיירות בודדים

)6,500,000()6,5(1,000,000תיירות בקבוצות )**(

אלטרנטיבות ללינות בישראל:
)1,000,000()2()500,000(לינות בית לחם

ים המלח צד ירדני

עקבה

מצרים/ תורכיה/קפריסין

העצמת ביקורי יום קרוזים/
יבשה/אויר

 )*( נתוני למס
שאר הנתונים הם אומדנים

)**( תיירות הקבוצות היא תיירות מסיירת ברחבי ישראל ותורמת את עיקר 
הלינות לירושלים, הגליל ואיזורי פריפריה אחרים. 

תיירות זו מנצלת את העובדה שהמלונות באיזורים אלו נמצאים בתפוסה נמוכה 
יחסית לעומת תל אביב וכי יש בכך ניצול של מלאי הון פיזי קיים !!!
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הייחודיות של תרומת מארגני התיירות הנכנסת לתעשיית התיירות 2 .

למארגני התיירות הנכנסת תרומה יחודית לפיתוח שווקים ללינות תיירים במלונות, בפיזור תנועת תיירות לפריפריה 
וליתר מרכיבי חבילות התיור. 

מארגני תיירות נכנסת משווקים את ישראל ברחבי העולם ומביאים תנועת תיירות מסיירת.  Q 

תנועת התיירות המסיירת מנצלת איזורים בפריפריה ובירושלים בהם תפוסת המלונות נמוכה באופן יחסי.  Q 

מארגני תיירות משלבים אכסון, תחבורה, הדרכה, הסעדה, כניסות לאתרים ואטרקציות.  Q 

מארגני תיירות משווקים תיירות איכות שתרומתה למשק גבוהה: כינוסים בינ"ל, סיורי תמריץ, תיירות איכות  Q 

במיגוון של נישות. 

מרבית הפעילות של מארגני התיירות מתבצעת במסגרת חבילות תיור לקבוצות ובודדים.  Q 

להלן דוגמאות לאומדן תפוקות של מארגני תיירות בשנת 2012 המבוססת על כ-1 מיליון תיירים בקבוצות  
שהגיעו לישראל בשנת 2012. 

כ-6.5 מיליון לינות תיירים )90% מלינות התיירים בגליל(. 

כ-200,000 ימי הדרכה

כ-200,000 ימי הסעה באוטובוסים

כ-20.0 מיליון ארוחות

כ-6-7 מיליון כניסות לאטרקציות

מארגני התיירות הנכנסת לישראל: המנוע של תעשיית התיירות

משמעות השגת יעד של 2.0. 3 מיליון תיירים בקבוצות

כ-13 מיליון לינות תיירים מתנועת תיירים בקבוצות מתוכם כ-Q 10 מיליון לינות בירושלים,    
בגליל ובאזורי פריפריה נוספים.

Q 400,000 ימי עבודה של מורי דרך.  

כ-Q 15 מיליון כניסות תיירים לאתרי הגנים הלאומיים ואטרקציות ברחבי ישראל

העצמת התיירות המסיירת ברחבי הארץ התורמת למקומות עבודה בפריפריה.  Q 

היתרון היחסי של מדינת ישראל לתנועת תיירות בקבוצות 4 .

יש למדינת ישראל יתרון יחסי לפלח השוק של קבוצות.  1 .
תנועת צליינות, תנועת יהודים ותנועה כללית המגיעה ממוטיבציות דתיות ותרבותיות, מבקשת לחוות חוויה   

רגשית, דתית ותרבותית עם מנהיג רוחני ו/או מורה דרך. 

תיירות הקבוצות יכולה לאפשר ניצול תשתיות קיימות המפוזרות ברחבי ישראל. 2 .

רק באמצעות תנועת תיירות קבוצתית מסיירת ניתן להגדיל את ניצול 
התשתית הקיימת ולהעלות את התפוסה במלונות ברמה ארצית!!!  
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תיירות קבוצתית מסיירת בהתייחסות לתפוסת בתי מלון ברחבי ישראל

ולהשיג בטווח  ישראל  ניתן לנצל את מקומות האכסון הקיימים ברחבי  רק באמצעות תיירות קבוצתית מסיירת 
הקצר את היעד של 4 מיליון תיירים ו-12 מיליון לינות תיירים.  

פהחיפה ח
52 3

65.0
52.3

2000 2012

טבריה

נתניה
71 6

72.5
59

71.6
58 2000 2012

ירושלים
2000 2012

74.8 64

אביב‐ תל
2000 2012

המלח ים
78.3 72

ים המלח
81.9 78

2000 2012

2000 2012

ארצארצי

6568.0 65אילת 

69.4

20122000
63.3

69.4

2000 2012
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 5 מיליון תיירים ב-2016
אם תרצו אין זה אגדה! 

חברי לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל - המנוע של תעשיית התיירות


