מוצר תיירותי צפוני
הצגת המהלך האסטרטגי המתהווה להתייחסויות
דצמבר 2021
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מטרת התהליך

גיבוש תכנית פיתוח אסטרטגית עבור המוצר התיירותי הצפוני לטובת
מיצוי הפוטנציאל התיירותי של אזור הצפון
2

© 2021 Deloitte Israel & Co.

בתהליך עד כה הושם דגש רב על איסוף נתונים ושיח עם מגוון רב ככל הניתן של גורמים
בשטח
•
•
•

מיפוי קהלי יעד מעשרות מדינות בחתך מוטיבציות הגעה
מיפוי הנכסים התיירותיים ב 94-רשויות במרחב
גיבוש בנק יוזמות של כ 70-מהלכים פוטנציאליים
ועדת היגוי

פורום מומחים

• צוות רחב המורכב מעשרות גורמים ,מכלל
אגפי המשרד ,לצד נציגים מגופים רלוונטיים
נוספים ,כגון מנהל התכנון ,רמ"י ועוד
• מעקב אחרי התקדמות הפרויקט ומתן חיוויים
באופן שוטף במסגרת פגישות היגוי רחבות
והתקשרות פרטנית במידת הצורך.

• צוות מומחים מתחום התיירות
(במגוון אספקטים שונים) ,אשר ליווה
את הפרויקט באופן שוטף.
• מעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקט
במסגרת פגישות היגוי רחבות ,לצד
התקשרות פרטנית לפי תחומי
ההתמחות השונים.

Global

מחקר מקיף

• חיבור לרשת המומחים הגלובלית של
.Deloitte
• התייעצות עם מומחים בעלי ניסיון
בפרויקטים בתחום אסטרטגיית תיירות.

•

•
•
•
•

 4מרחבים מרכזיים
3

2

קהלי יעד למיקוד אסטרטגי

כ 80-ראיונות עם גורמים שונים מהשטח (תעשייה,
רשויות מקומיות ,אשכולות אזוריים כמייצגי שלטון
מקומי ,מומחים ועוד)
סקר בינ"ל  -מדגם של  1,200עונים בקרב קהלים
בינ"ל אסטרטגיים
סקר תיירות פנים – מדגם של כ 1,500-עונים
 3סיורי שטח
אפיון ומחקר "בנצ'מרק" ביעדים "מתחרים"

 13יוזמות מפתח
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המוצר הגלילי ממבט על – מינוף מקסימלי של המותג המוביל (חיי ישו) לצד יצירה של מותגים משלימים
לגיוון והעמקת חווית התייר במרחב ,לצד הסרת חסמים רוחביים בפיתוח המוצר התיירותי
המוצר הגלילי – פריסה מרחבית של הRTC’s-

קהלי ליבה בינ"ל
 RTC’s1מרכזיים :מורשת ורוחניות
()Heritage & Spirituality
 RTCברמה בינ"ל
צליינים קתולים,
אורתודוכסים
ואוונגליים

מרחב גליל מזרחי-גולן

חיי ישו
מרחב גליל מערבי

 RTC’sבעלי פוטנציאל משמעותי

שקף  4המרחבים
המעודכן

מורשת (יהודית ,מוסלמית ,נוצרית)
רוחניות וניו-אייג'
רב-תרבותיות גלילית

Explorers

נהנים מהפיתוח
Explorers
אירופאים

תיירות פנים

4

1

מרחב כנרת ועמק
המעיינות

הצעות ערך תומכות – נופש ופנאי
•

טבע וטיולים ()Countryside

•

חופי ים

•

קולינריה ויין

( reason to come = RTCליבת המוטיבציה להגעה ליעד)

מרחב גליל תחתון
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פוטנציאל הצמיחה הכלכלית הנובע מפיתוח המוצר הצפוני מסתכם בתוספת של 6
מיליארד שקלים מתיירות נכנסת לשנה (פי  4מההכנסה המוערכת כיום)
Explorers

צליינים
קתולים ,אורתודוכסים ואוונגליים

פטימה ,ותיקן =
כ 6-7 -מ'
מבקרים קתולים
בשנה

מצב
קיים1

פוטנציאל
עתידי2

מבקרים

~845K

~4.5M

מבקרים

לינות

~2.45M

~6.4-7.3M

לינות

~250K

הוצאה
בצפון

~515M

~2.3-2.5B

הוצאה
בצפון

~60M

( ,$שנתי)

( ,$שנתי)

מצב
קיים1

פוטנציאל
עתידי2

~275K

~500-760K

~1-1.6M
~200-270M

( ,$שנתי)

כלכלה מקומית
מקיימת – כסף
שנשאר בצפון

( ,$שנתי)

על מנת להלום את הביקוש יש לשדרג את ההיצע הקיים ,ואף להגדיל את היצע החדרים בדגש על מרחב כנרת ונצרת
5

 1המודל נערך תחת ההנחה שעקב השפעות הקורונה שנת החזרה למצב הקיים ב 2019-היא 2 .2023פוטנציאל עתידי חושב על בסיס פוטנציאל הצמיחה ב 2028 -ביחס למצב הקיים (כפי שהוגדר בהערה )1
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"האבנים הגדולות" של הצפון – סיפור חייו של ישו מהווה  RTCברמה בינ"ל ,לצד
פוטנציאל לא ממומש סביב מורשת ,רב-תרבותיות ,רוחניות ונופש ופנאי
 RTCבינ"ל

 RTCבעלי פוטנציאל
מורשת יהודית

חיי ישו

רב-תרבותיות

מורשת מוסלמית

מורשת נוצרית

רוחניות וניו-אייג'

הצעות ערך תומכות  -נופש ופנאי
חופי ים

6

טיולים וטבע

קולינריה ויין

© 2021 Deloitte Israel & Co.

 4מרחבי הפיתוח המרכזיים בצפון

4

3

מרחב גליל מזרחי-גולן – רוחניות ומורשת יהודית

מרחב גליל מערבי– רב-תרבותיות; נופש ופנאי

 75%חוויה
 25%תשתיות

 75%חוויה
 25%תשתיות

1

2

מרחב כנרת ועמק המעיינות –
חיי ישו; נופש ופנאי
 50%חוויה

חיי ישו; רב-תרבותיות
 75%תשתיות

 50%תשתיות

7

מרחב גליל תחתון–

 25%חוויה

עוגן תיירותי
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פיתוח מרחב הכנרת ועמק המעיינות – ממספר אתרים מבוזרים ופיתוח מינימלי,
למרחב תיירותי מוביל המספק חוויה צליינית עשירה לצד התאמות לקהלים נוספים
צליינים" :ערש הנצרות בכנרת" – פיתוח אתרי צליינות
נוספים במרחב ,הרחבה ושדרוג של חווית הביקור תוך מיקסום
כלל המשאבים בסביבה ליצירת אפקט "וואו"

 :Explorersמורשת נוצרית והיסטוריה יהודית נגישה ואטרקטיבית,
לצד היצע נופש ובילוי לחופי הכנרת ושיפור החוויה הכללית במרחב

כורזים

בית ציידא

המשולש הקדוש

כורסי

מגדל

קידום אירועי תרבות וספורט
סביב הכנרת

שחזור מקסימלי והנגשה דיגיטלית של
אתרי מורשת מובילים
טבריה

סוסיתא

טבריה
הקדומה

אפקט "וואו" – אטרקציות עוגן
נוצריות ושטחי התכנסות
8

אבנים גדולות

חיי ישו

נופש ופנאי

פתרונות תחבורתיים במרחב
(המהווים גם אטרקציה בפני עצמם)

גן לאומי בית שאן

מורשת יהודית ”“Enablers

אתר
הטבילה
בירדנית

מרחב ציבורי

בילוי והסעדה

לינה

שביל מוסדר

מהלך ליבה לפיתוח
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1

מרחב גליל תחתון – "עיר הבשורה" בגליל ,תהווה מוקד משיכה מרכזי לקהל הצלייני
(בדגש על אירועי דת) ,לצד הפיכתה למוקד חוויה רב-תרבותית בגליל
צליינים" :עיר הבשורה" – שיפור החוויה דרך הרחבת היצע אירועים
ופסטיבלים הקשורים לנצרות ,לצד שדרוג המחרב הציבורי במרכז העיר
ופיתוח תשתיות בהר הקפיצה שיאפשר לינה וניידות במרחב

 :Explorersלצד הנגשת המורשת הנוצרית ,פיתוח של חוויית
הרב-תרבותיות הגלילית והפיכת נצרת לעוגן במרחב לקהל זה

עילבון

חוויה דתית-תרבותית – מוקד
לאירועים סביב מועדים נוצריים

הסרת חסמי ניידות במרחב

כפר כנא
כפר כמא
הר תבור

נצרת

מגידו

"חוויה גלילית" – פיתוח תיירות סביב
תרבות וקולינריה מקומית
שיפור תחזוקה וניקיון – בדגש
על מרכז נצרת
9

אבנים גדולות

חיי ישו

רב-תרבותיות גלילית ”“Enablers

מרחב ציבורי

בילוי והסעדה

לינה

מהלך ליבה לפיתוח
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2

מרחב גליל מערבי– מעבר ממוקדים נקודתיים ,דרך מיתוג ופיתוח תשתיות וחוויה,
למרחב חוויה רב תרבותית ברוח הים התיכון והכפרים במרחב ,לצד היצע נופש ופנאי
 :Explorersחוויה רב-תרבותית באווירה ים-תיכונית ,לצד תיירות ים
ופנאי קלאסית ,כהשלמה למוצרי המורשת בשאר המרחב

בצת-אכזיב

נהריה

מעיליא

פסטיבלים ,סדנאות ואירועי תרבות
מקומיים ,במרחב הכפרי

בוסתן הגליל – שבי ציון

"חזית הים חיפה" – נמל חיפה
כמוקד בילוי מוביל

עכו
ירכא ,בית ג'ן,
ג'וליס

חיפה

חיזוק התיירות הימית
וקידום אטרקציות ואירועי ספורט ימי
10

אבנים גדולות

רב-תרבותיות גלילית

נופש ופנאי (ים ,טבע ,קולינריה) ”“Enablers

דלית-אל-כרמל
ועוספיא

מרחב ציבורי

"ארץ הצלבנים" – פיתוח הסיפור והאתרים
הצלבניים בגליל – מוצר ייחודי למרחב

בילוי והסעדה

לינה

מהלך ליבה לפיתוח
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3

מרחב גליל מזרחי וגולן– "מורשת יהודית ,רוחניות וניו-אייג' בגליל"; פיתוח אתרי מורשת
מרכזיים במרחב לצד פיתוח הצעות הערך המשלימות של הטבע וקולינריה
 :Explorersשילוב של מורשת מקומית-יהודית ,מסתורין ורוחניות ומוצרים משלימים ,מייצרים חוויה הוליסטית המותאמת למחפשים
מרחב ייחודי לחופשה באווירה כפרית .כמו כן ,פיתוח מרחב זה רלוונטי גם כהרחבת הצעת הערך לאוונגליים (מורשת יהודית ורוחניות)

בניאס
וואסט

"מסתורין בטבע" – פיתוח
אתרים עתיקים

"עיר הרוחניות בגליל" – פיתוח העיר
העתיקה ומרחב צפת

אגמון החולה
עמוקה

"לב הגולן"

צפת העתיקה
פארק קצרין העתיקה

חצור הגלילית וראש
פינה

פקיעין
מירון

רוג'ום אל הירי
גמלא

פיתוח והנגשה של אתרי
מורשת יהודית במרחב
11

אבנים גדולות

מורשת יהודית

עין קשתות

טבע ,קולינריה ו – – wellnessבאווירה
הכפרית והרוחנית הייחודית למרחב
רוחניות וניו-אייג' ”“Enablers

מרחב ציבורי

בילוי והסעדה

לינה

מהלך ליבה לפיתוח
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4

ישנם מספר פערים אסטרטגיים רוחביים ,שללא טיפול מקיף בהם לא ניתן יהיה לממש
את הפוטנציאל הכלכלי העצום של המוצר התיירותי הצפוני

1
2
3
4
5
6
12

תחבורה

נגישות נמוכה למרחב וקושי להתנייד במרחב עצמו (תחב"צ ,השכרת רכב ,חניה)

ניקיון ותחזוקה

לכלוך ופערים בתחזוקה במרחב הציבורי ,במוקדי תיירות עירוניים ובשטחים פתוחים

תכנון סטטוטורי

תכניות לא ישימות ו/או לא אטרקטיביות רבות לצד חסמים ביורוקרטיים המקשים על יזמות

הכשרת כוח אדם

מחסור בכוח אדם מודע ומיומן בפיתוח והפעלת תיירות (בדגש על המרחב הכפרי)

תכלול המוצר

ריבוי רשויות וגורמים הפועלים בתא שטח
קטן יחסית מביא להיעדר תכלול בניהול המוצר
ומקשה על פיתוח תיירותי בראייה מרחבית

מידע

כיום אין תשתית מידע מסודרת ,המאגדת את כלל המוצר הצפוני תחת מותג ורציונל אחודים

קיימות – דגש לפיתוח בראייה עתידית

פערים בהטמעה של סטנדרט פיתוח תיירות סביב יעדי הקיימות העולמיים
© 2021 Deloitte Israel & Co.

יצירת מנגנון מתכלל למוצר הצפוני הינו מהלך קריטי לצמיחת התיירות והצלחתה של
התוכנית האסטרטגית כולה
תכנון אסטרטגי ארוך טווח
יצירת תמונת מצב ואסטרטגיה
לטווח רחוק מתוך מחקר וניתור
הנתונים באופן שוטף

מיתוג ושיווק
מיתוג כולל לכל היעד (תוך התחשבות
במאפיינים המגוונים של המרחב) ,לטובת יצירת
שיווק ברור ואחיד למול קהלי היעד הרלוונטיים
והנגשת המידע בצורה מסודרת

איסוף מידע שוטף
איסוף מידע מהשטח ופיתוח מאגרים
וכלים לשימור וניתוח נתונים ברזולוציה
גבוהה ,על מנת לייצר "מדידת דופק"
שוטפת למצב בשטח ולטובת פיתוח
אסטרטגי מונחה נתונים

גורם מתכלל במרחב

חווית התייר ותחזוקה שוטפת

רתימה של גורמים רלוונטיים בשטח
למניעת תכנון כפול ושמירה על
מיתוג ושיווק קוהרנטיים למרחב

תחזוקה שוטפת הן בהיבט תחזוקת
התשתיות והן בהיבט חוויית התייר
בשטח (ניקיון ונראות ,נגישות מידע,
הכשרת גורמים בשטח ,הפקה וקידום
אירועים ,יזמות וכו')

פיתוח תשתיות
דחיפה לפיתוח הנגזר מתכנון אסטרטגי ומיתוג ושיווק ברורים.
יכולת רתימה ותכלול בין גופי התכנון והביצוע השונים במרחב ליצירת
ביטוי קוהרנטי למוצר התיירותי על פני המרחב.
) ,Vlogger & Pechlaner (2014אתרי ה DMO -ביעדים השוניםUNWTO ,
13
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מהלכים פוטנציאליים לפתרון החסמים הרוחביים בפיתוח המוצר התיירותי הצפוני
(בנק פתרונות אפשריים הדורש העמקה ותיקוף לפני יישום)

1
2
3
4
5
6
14

תחבורה

טווח קצר – פתרונות נקודתיים :הרחבת תחב"צ ,שאטלים ,קמפיין  Fly & Driveועוד; בטווח הארוך – שדרוג תשתיות (כבישים ,רכבת ,שד"ת)

ניקיון ותחזוקה

יצירת מערכות תמריצים כלכליים לרשויות מקומיות ו/או מתן סמכויות סביב ניקיון ותחזוקה לגופים חיצוניים

תכנון סטטוטורי

חדרי לינה – "גריעת" תוכניות לא ישימות; חסמים סטטוטוריים אחרים – הורדת חסמים ליזמות תיירותית (יקבים ,מסעדות ,אטרקציות וכו')

הכשרת כוח אדם

ברמת הממשל המרכזי – הכשרות כוח אדם סביב יזמות תיירותית ,בדגש על הטמעת סטנדרט שירות מותאם לצרכי התייר הבינ"ל
ברמת הרשויות המקומיות – העלאת המודעות לנושא ,קידום מינוי אחראי תיירות ברשויות וחיבור לאסטרטגיה המרחבית

מידע

מיתוג המוצר הצפוני (ברמת התוכן ורמת המרחב) ויצירת אתר אינטרנט מרוכז ואינטראקטיבי ,המאגד מידע על אתרים ,אירועים ושירותים

קיימות

פיתוח התיירות בראי מגמות הקיימות העולמיות (יעדי  ,)SDGעל מנת להתאים את המוצר למגמות הצרכניות המודרניות בתחום התיירות,
לצד מינוף הכלכלה התיירותית לטובת פיתוח האוכלוסייה המקומית במרחב הצפון
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סיכום – תובנות מרכזיות
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פוטנציאל הכנסה של כ8-
מיליארד  ₪בשנה מקהלי
היעד האסטרטגיים בלבד
(צליינים ו)explorers-

מהלך תומך – מינוף העושר
החוויתי של הצפון (מורשת,
רב-תרבותיות ,טבע ,ים וקולינריה)
לצורך עלייה ל"ליגת העל" של
אזורי תיירות מובילים בעולם

מהלך מרכזי – הפיכת נצרת
והכנרת ליעד צלייני מוביל
בעולם ,ע"י פיתוח אתרים,
אטרקציות וקידום אירועים דתיים,
לצד פיתוח מוכוון לתיירות עצמאית
(מורשת בשילוב נופש ופנאי)

2

תנאי סף למימוש הפוטנציאל
– ניהול מתכלל ,תחזוקה וניקיון,
נגישות תחבורתית ,כ"א מיומן
ומידע נגיש

4
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