
תכנית אסטרטגית לתיירות גליל מערבי 



2

?מי אנחנו



?21-הם תיירי המאה המי
מגמות עדכניות בתיירות העולמית
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מגמות סוציו דמוגרפיות  -ת /אודות התייר
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גידול בכמות המוסלמים המתיירים •
(יהיו מוסלמים2050-מהתיירים ב50%)
נסיעות עסקים  / בודדות יותר נשים כתיירות •
ותהיה להן הכנסה פנויה גדולה יותרנשים תחיינה יותר •
"פנוי"אך הוא לא יהיה " זמן פנאי"לפרט יהיה הרבה יותר •
והקשרים מתרופפים" שיח"הופך ל" העץ המשפחתי"•
מאוחר יחסית  גיל נישואים •
(תמותה טבעית)הקטנה משמעותית בכמות הילדים •
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התנהגותו כצרכן? מיהו התייר

מצפה לשירות מהיר מאוד•
אותן הוא תופס כלא מוטותמסתמך ומכבד דעות אנונימיות •

"(אני מיוחד אבל מאמין בחכמת ההמונים)"
"נושם טכנולוגיה"–מחובר מאוד לטכנולוגיה •
מחפש מוצרים שישקפו את זהותו•
, ממעט בילדים, מתחתן לאט( מאוד)מחליף עבודות בקצב מהיר •

מגמות גידול בפעילות התיירותית... ובהפרשה לחיסכון
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מאפיינים פסיכולוגיים? מיהו התייר

מהיר החלטה•
הדבר נכון בייחוד לגבי נשים בעולם המערבי–מותש ולחוץ , שחוק•
"מעז לדעת"–חילוני וספקן בהשקפתו •
(שירותים/ גם לעסקים )אינו לויאלי •
!!!מאוד מאוד עסוק בעצמו•
אך מחפש זהות  הוא חש כי הוא מאבד את זהותו ומורשתו •

חלופית/קיימת
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התנהגותו כצרכן שירותי הדרכה? מיהו התייר

(אבל לא רק- City Break)יוצא למספר חופשות קצרות •
ולא מתבייש להצהיר שלא ביקר במרכזי תרבות לא מתבייש ליהנות •

Must Visit-ואתרים שבעבר הקרוב הוגדרו כ
מתחשב בסביבה  רוצה לחשוב שבזמן חופשות פנאי הוא •

הפיסית והאנושית
(שירותים/ גם לעסקים )אינו לויאלי •
אלא חווה את חיי היום יום ביעד, ללמוד/ אינו עסוק בלראות •
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מה באשר לחוויה התיירותית  

Doing-ל<Seeing-מעבר מ•

Must-ל<Must See-מעבר מ• Experience >ל-Must Impact

Memorable Experiences-רצון עז ב•

התייר מעוניין לוודא כי החוויה התיירותית תהיה זכירה לאורך זמן  •

.ובעתיד, מחר, ממד האושר שלו עכשיוולחוויה זו השלכה מידית על 



השינויים החברתיים והמבניים בעולם המערבי
מגמות צרכניות בולטות8מניעים בשנים האחרונות 

שינויים חברתיים  
במבנה המשפחה

חוסר וודאות  צמצום
כתולדה של עודף מידע

העולם הוא שטוח  
פתיחות למוצרים  

אזוטריים מקומיים

קצב מהיר ונזיל  
בדיגיטלזמין הכל
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השינויים החברתיים והמבניים בעולם המערבי
מגמות צרכניות בולטות8מניעים בשנים האחרונות 

פינוק ותשוקה   
כאן  הכלסיפוק 
מיידיועכשיו 

מעדיפים חוויות  
על רכישת מוצרים

המרדף אחרי האושר 
מחפשים איזון

צרכנים מפוכחים  
הכלשראו ושמעו 
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מה צופן העתיד הקרוב בתיירות

Bleisure-גידול בפלח ה•
(וגופניתקוגנטיבית)מעבר מפסיביות לאקטיביות -תיירות פעילה •
:התחזקות וגידול בפעילויות בנישות תיירותיות מפולחות•

נטייה מינית, דתיים, מבוגרים, נשים, ילדים
(מעורבות התייר בקהילה המקומית בה הוא שוהה)תיירות קהילתית •
מגמה בולטת של ניהול תיירות אחראית•
Heritage Tourism-חיזוק בתיירות מורשת •
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סוגי פעילות תיירותית בהם צפוי  
גידול בשנים הקרובות

תיירות המושתתת על אירועים המתרחשים ביעד  •
(ב"תרבות וכיו, פסטיבלים, אוכל, ספורט, מוסיקה)
דורית-תיירות רב•
תיירות רפואית•
- Sexהיעד מהווה תפאורה לחוויה התיירותית • scape - Sex sation
תיירות המבוססת על נוכחות של מגדר אחד•
•Triple S Tourism
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כניסות תיירים לישראל
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ל של ישראלים"יציאות לחו
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מגמת שינוי בצורת ארגון הנסיעה



תכנית אסטרטגית לתיירות גליל מערבי 
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המטרה והתהליך
לפיתוח וחיזוק  אשכול גליל מערבי יזם הכנת תכנית אב •

,  לצורך חיזוק כלכלי ותעסוקתי של הרשויותענף התיירות
.היזמים והתושבים במרחב

כלל בחינה וניתוח של הקיים בגליל המערבי  השלב הראשון •
וזאת לצורך  , לצד בחינת מגמות צרכניות וקהלי יעד רלוונטיים

,  גיבוש קונספט מבודל ובניית מוצר תיירותי אחיד בר מיתוג
.שיווק ומכירה לתיירות נכנסת ומיצובו על מפת התיירות

נערכו פגישות ברשויות המרכיבות  במסגרת הכנת המסמך •
.ובעלי ענייןתיירניםסיורים ופגישות עם , את האשכול
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המטרה והתהליך
בה השתתפו נציגי המרחב בכלל נערכה סדנה יישומים •

.הרשויות וגובשו עקרונות החזון והמיתוג

המיתוג התומך בו והמוצר  , המוצע למרחבגובש הקונספט •
.התיירותי המותאם לקהלי היעד הרלוונטיים

הוצגו ואושרו בוועדת ההיגוי  הקונספט והמיתוג המוצע •
.ל משרד התיירות וצוותו וקיבלו את ברכתם ותמיכתם"וכן למנכ





בתי הארחה  רשות
ומלונות

חדרים ' מס
לשוק המאורגן

( צימרים)חדרי אירוח 
מספר מפעילים

מספר חדרים  
לשוק הפרטי

חאנים ואתרי 
לינות שטח

15563652704מטה אשר

6500730נהריה

528930עכו

כפרים דרוזים  
ונוצרים

28385376

002358252מעלה יוסף

מעלות תרשיחא  
כפר ורדים

115116101

11001540שלומי

30168642315817כ"סה

חדרים בכל המרחב3,000-יותר מהיצע מלונאי קיים 
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מ של "ק30-כ
רצועת חוף

אתרי תיירות  
חקלאית

מוזיאונים  
ומרכזי  
מבקרים

אומנות  
,  ייחודית
,  מוזיקה

אומנות  , מחול
מסורתית  
וסדנאות

,  אטרקציות
פארקי

אתגרים  
ומגוון  

פעילויות  
פנאי ונופש

מבצרים  
צלבניים

יקבים  
ומבשלות  

בירה

סינגלים  
ומסלולי  
אופניים  
מגוונים

רב 
תרבותיות

מגוון טיולי  
תחבורה  

אטרקטיביים

הנכסים הקיימים

צימרים במרחב  1500-כ
מרביתם בקושי מגיעים

תפוסה שנתית30%-ל

מיליון  1.5-כ: עכו
מבקרים בשנה המטיילים 

מתוכם כחצי  , ברחבי העיר
. ל"מיליון תיירים מחו

כחצי מיליון כ"סה
מבקרים בתשלום  
.  באולמות האבירים



גם אנחנו יכולים–אם הם הצליחו 

:אנלוגיות מהעולם
מספר אזורים נבחנו כאנלוגיות למוצר התיירותי  

.הקיים בגליל המערבי
:שני אזורים נבחנו להתייחסות והשוואה

בקרואטיהISTRAחבל 
ביווןPELIONחבל 



מותג אזורי מתבסס על האספקטים 
של האזור" והירוקים" "הכחולים"
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בחוף המזרחי  קילומטרים צפונית לאתונה350-חצי האי הקסום הנמצא כ•
.של יוון

עבות המוקף בחופי טורקיז מכוסה יער, הינו רכס הרריפליוןחצי האי •
.  היםמפרצוני ים מרהיבים ומצוקים הנופלים בחדות אל, קסומים ונקיים

.חלקם כפרי דייגים ציוריים, המרחב משובץ בעשרות כפרים•

המתנשאים ובמרכזו הרים, מ בלבד"ק20-40רוחבו מקצה לקצה הוא בין •
.מטר1,600של לרום

הוא גן עדן לאוהבי טבע ושקט , חצי האי נחשב לאחד האזורים היפים ביוון•
האזור יפה ופסטורלי והמיתולוגיה  .ומתאים במיוחד לחובבי טיולים בטבע

.י האלים למקום מושבם בקיץ"נבחרה עפליוןהיוונית מציינת כי

Pelionיוון 



Pelionנתוני תיירות
•Pelion תסאליהמשתייך למחוז
מעל2016המחוז קיבל בשנת •

כ"מיליון לינות תיירים סה2
בכל אתרי הלינה במחוז
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המוצר המדברי–דוגמא נוספת מישראל 
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גיבוש הקונספט
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האריזה המרשרשתבאנו לדבר על •

,  התעוררות התיירותית הצפויה מפעולות השיווק•
.  את היזמים החדשים למלונאות ולאטרקציותאיתהתביא 

דגשים מרכזיים

יש עם מה להתחיל
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פעילות כחלק מהמטרייה הכללית של הגליל  •
שם מוכר ורלוונטי לכל נוצרי

הצליין= הגליל המרכזי והמזרחי פונה לאירופאי הדתי •
אנו מציעים לכוון את הגליל המערבי לאירופאי החילוני המודרני  •

(שתרבותו נוצרית)
שימוש בגליל כשם מרכזי מוביל ולא לעשות שימוש בשם ישראל•
וימשוך אותם " יגע"שהמותגיסיפור המסגרת •

חיבור לשורשי התרבות האירופאית שלך בגליל
The Crusaders Galilee- the origins of European 

Heritage in the Galilee

עקרונות הקונספט המוצע
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תכנית השיווק ואסטרטגיה תקשורתית

ניהול מערכת היחסים בין הצרכן למותג•

The Crusaders Galilee""ושל " אבירי הגליל"ההזדמנות של •
Challengerהיא להיות 



גליל מערבי
אמור מעתה

"אבירי הגליל"
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דקות20הפסקה 
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פרויקטים ליישום
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גימיקים תומכי מותג
"אבירי הגליל"בירת : בירה ממותגת•
רכבת הגליל•
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דרכי התיירות
השוזר  , מוצר תיירותי בפני עצמו" בדרכי התיירות"מקובל לראות •

.  מגוון רחב של אטרקציות ומוצרי תיירות לאורך צירים מרכזיים
ומסייעים במיתוג  יוצרים כוח משיכה גדול יותר לאזור צירי התיירות •

.  מסוייםהתיירותי של הפעילות במרחב 
, לאור תפיסה זו נציע  דרכי תיירות קצרות ומעניינות בגליל המערבי•

הן לשוק  לחזק את המותג ולסייע בקידום התיירות לאזור שמטרתן 
.התיירות הנכנסות והן לשוק תיירות הפנים

שביל הים| הדרך הרומנטית | דרך החיים הטובים | דרכי האבירים 
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מוצר הלינה הכפרית

קיום אינטראקציה עם אנשים  •
,  מענה למוטיבציה זו–מקומיים

.מספקים הצימרים במרחב
עלינו  , על מנת לתת מענה מיטבי•

:לעמוד במספר קריטריונים שיקבעו
גודל לדוגמא  –רמת הצימר •
ניקיון תחזוקה  –רמת השירות •

'וכו
יורו ללילה100עד –רמת המחיר •

צימרים שיעמדו בקריטריונים  
-קבוצת ה-ייכנסו ל. שיקבעו

יקבלו לשונית נפרדת  . 100
ישווקו אל  , באתר האינטרנט

, מול ספקי תיירות נכנסת
...צ ועוד"ביחתעדוףיקבלו 



כרטיס אזורי משולב

כרטיס אבירי הגליל
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תודה על ההקשבה


