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הקדמה
רקע
כחלק מתכנית ההערכה והליווי של מכון ירושלים לתכנית 'מרום' ,נערך סקר רחב היקף
בקרב מורי דרך ומדריכי תיירות המדריכים בירושלים .מטרת הסקר למפות את האתגרים
העומדים בפני פיתוח ענף התיירות בירושלים ואת הקשיים ,החסמים ,נקודות החוזק
והחולשה ,הצעות לפתרונות ושיפורים .כל זאת מבעד לעיניהם של אלו החווים את
המציאות התיירותית בעיר באופן יומיומי .סקר מורי הדרך הקיף כ 30-שאלות הנוגעות
להיבטים רבים במערך התיירות העירונית :תחבורה וחניה ,שילוט ,תרבות הסעדה ובילוי,
התנאים הפיזיים ושירותי התיירות והמידע הניתנים על ידי הרשויות.

מטרה
מטרתו של דו"ח זה לסכם את עיקרי הממצאים והמסקנות העולות מן הסקר על מנת
לתת תמונת מצב עדכנית ומדויקת יותר של מערך התיירות העירוני ,תוך הצעת דרכים
והמלצות לשפר את הדרוש שיפור.

שיטה
השאלון נשלח לכ 500-מורי דרך באמצעות מערכת שאלונים מקוונת .התקבלו תשובותיהם
של יותר מ 200-מורי דרך והנתון משקף מדגם גבוה מאד מקרב מדריכי התיירות.
השאלונים שהושבו עובדו ישירות על ידי תוכנה מיוחדת .מהירות התגובות וריבוי התשובות
המילוליות לימדו על מידת הרצינות שמדריכי התיירים ייחסו לנושאים השונים.

ממצאים
תחבורה
נושא התחבורה העירונית הוא אחד המורכבים במערך התיירות בעיר ואגן העיר העתיקה
מציב אתגר קשה במיוחד .פתרונות שהוצעו במשך השנים לא מצאו מזור לבעיה.
		 מתוצאות הסקר עולה כי  71%ממורי הדרך סברו כי קיים קושי רב בנושא התחבורה
בעיר על כל גווניו;
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 85% ממורי הדרך השיבו כי זמינות ונוחות החנייה בסמוך לאתרי הביקור היא בעיה
קשה ,הדורשת טיפול;
 בשאלון הועלו הצעות לפתרונות שונים לשיפור מערך התחבורה:
 לדעת  47%מהמשיבים הקמת מערך תנועה לניהול וויסות תנועת תיירים עשוי
לסייע — בעיקר לתיירים עצמאיים;
 63% סברו כי הקמת מערך של תחנות איסוף והורדה בסמוך לאתרי התיירות,
בשילוב עם אכיפה אפקטיבית שתמנע חנייה ממושכת של רכבים תעזור לפתרון
הבעיה;
 57% סברו שחניוני 'חנה וסע' בכניסה לעיר לא יתרמו לשיפור ,בשל הסרבול
שמערך זה עשוי ליצור עבור התייר המבקר בעיר.

פעילויות תרבות פנאי
 74% ממורי הדרך השיבו כי ההיצע של פעילויות תרבות ופנאי המתאים לתיירים
בירושלים לוקה בחסר.
 כדי להגדיל את היצע פעילויות התרבות הועלו הצעות שונות על ידי מורי הדרך ,בהן:
 קיום פעילויות שאינן תלויות שפה ,בעיקר מופעי מוזיקה;
 הגדלת היצע הפסטיבלים ופעילויות הלילה דוגמת 'פסטיבל האור' שפונים
למנעד רחב של קבוצות תיירים;
 ייזום פעילויות בערבים כגון :פסטיבלי יין ,ירידי אוכל אתני וטעימות מזון;
 שילוב תכנים פוליטיים ,תרבותיים או אנתרופולוגיים המאפיינים קבוצות
אוכלוסייה שונות בעיר במערך הסיורים ובהיצע הפעילויות (שילוב התכנים
במה?);
 מפגשים עם תושבים מקומיים.

שילוט והכוונה
 52% ממורי הדרך שענו על השאלון סברו כי לא קיים קושי מיוחד בשילוט והכוונה
לאתרי התיירות בעיר;
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 עם זאת ,רבים העירו כי העדר שילוט בעיר העתיקה( ,מחוץ לרובע היהודי ,המשולט
ברמה טובה) ,מקשה על התמצאות עצמאית במרחב;
 לשיפור מצב השילוט עלו ההצעות הבאות:
 סימון צבעוני של מסלולים נושאיים ברחבי העיר העתיקה;
 שימוש בטכנולוגיות תקשורת ) (ICTלקבלת מידע תוכני על האתרים ומידע
גיאוגרפי המסייע להתמצאות;
 שילוט בשפות נוספות.

תחושת ביטחון
 59% ממורי הדרך סברו כי לא קיימת בעיה מיוחדת בנושא הביטחון;
 נקודות שצוינו כראויות לשיפור הן בעיית כייסות והצקות לתיירים מצד האוכלוסייה
המקומית בהר הזיתים ,גת שמנים ,הרובע המוסלמי ,אזור בריכת השילוח ,תצפית
הר הזיתים ,שער הפרחים וויה-דולורוזה.

זמינות ואפשרויות ההסעדה לקבוצות
 רוב מורי הדרך חושבים שאין קושי מיוחד בנושא זה ,אם כי רבים הדגישו את
הצורך להוסיף מסעדות המסוגלות לשרת מספר רב של מבקרים בו זמנית;
 קיים צורך לתגבר את מערך לשכות ההסברה לתיירים.

חוויית התייר
מורי הדרך העלו בעיות כלליות שדורשות שיפור:
 רמת הניקיון הירודה במרחב הציבורי ,במיוחד בעיר העתיקה;
 מעשי מרמה ,התנכלויות והטרדות של סוחרים ותושבים מקומיים בעיר העתיקה;
 צפיפות ודוחק באתרי התיירות ,בעיקר בשעות ביקור תיירי היום המגיעים באוניות
שיוט (קרוזים).
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הדוח בנוי מפרקים שכל אחד מהם עוסק בנושא תיירותי אחר שנסקר בשאלון מורי
הדרך .לאחר הצגת מאפייני המשיבים מופיעים הפרקים בסדר הרצ"ב:
א .פרק התחבורה וחניה .הפרק סוקר את תשובות הנשאלים באשר למספר הצעות
להתמודדות עם בעיות החניה והתחבורה התיירותית בירושלים .לאחריו,
ב .פרק התרבות .בפרק זה מובאות הצעות שונות לפעילויות תרבות ופנאי לתיירים
בירושלים.
ג .פרק השילוט וההכוונה מפרט את דעתם של מורי הדרך על השילוט בירושלים,
והצעות לשדרוג מערך השילוט באמצעים טכנולוגיים.
ד .פרק המפרט את תחושת הבטיחות של התייר ,הצעות והמלצות למקומות הדרושים
שיפור.
ה .הצעות בנושא שירותים עסקיים ושירותי מידע
ו .החלק החותם מפרט את תלונות התיירים ומורי הדרך בירושלים בתחומים שונים.

עורכי הסקר מודים לכל המסייעים בידם לבצעו .במיוחד נתונה התודה ליו"ר אגודת
מורי הדרך ,יעקב מיטרני ולמנכ"ל האגודה ,דני אגיון .תודה לממונה על התיירות בהרל"י
הגב' אילנית מלכיאור על הסיוע וההכוונה.
אנו מודים כמובן לכל מדריכי התיירים שנענו והשיבו לשאלון.
יבואו כולם על הברכה והתודה !
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מתודולוגיה ומאפייני המשיבים
סקר מורי הדרך נערך במהלך החודשים אפריל ומאי  ,2013באמצעות מערכת מקוונת
לניהול שאלונים .כ 209-מורי דרך ענו על השאלון ,וכ 193-מתוכם ענו על כל השאלות.
מורי הדרך התבקשו לציין את סוג הקבוצות אותם הם נוהגים להדריך ,כאשר ניתנה להם
אפשרות לציין מספר סוגי קבוצות .על שאלה זו התקבלו כ 527-תשובות .מן התשובות
עולה כי הדרכת משפחות ובודדים היא האפשרות השכיחה ביותר .כשליש ( )31%מסך
תשובות המשיבים הן בקטגוריה זו .אפשרויות פופולאריות נוספות הן הדרכת קבוצות
צליינים (כרבע —  ,)25%קבוצות של משלחות יהודיות מחו"ל ( )10%וקבוצות חינוכיות
( .)7%יש לציין כי חלק ממורי הדרך עוסקים בהדרכת תיירי פנים ישראלים ,וציינו זאת
בנפרד.
מורי הדרך שענו על הסקר מדריכים קבוצות במגוון שפות .הנשאלים התבקשו לציין את
כל השפות בהן הם מדריכים .אנגלית היא שפת ההדרכה הנפוצה ביותר וצוינה בידי רוב
מוחלט ( )88%של המשיבים .עברית היא שפת הדרכה שכיחה נוספת — אם כי פחות
מאנגלית (כ 50%-ממורי הדרך ציינו אותה כשפת הדרכה) .גרמנית ,ספרדית וצרפתית
(בסדר יורד) צוינו על ידי עשרות בודדות של מורי דרך .משיבים בודדים ציינו כי הם
מדריכים בשפות :רוסית ,פורטוגזית ושפות אחרות — בעיקר שפות אירופאיות.
שנות הניסיון של מורי הדרך שענו על השאלון נעות בין שנת ניסיון בודדת למורי הדרך
הצעירים לבין  50שנות ניסיון למורי הדרך הוותיקים .כ 40%-ממורי הדרך בעלי וותק
של עד  10שנים ,כ 45%-נוספים בעלי וותק שנע בין  11ל 30-שנה ,וכ 15%-נוספים בעלי
וותק של מעל  30שנה.
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הצעות ורעיונות בנושא תחבורה וחניה
במסגרת הסקר ,נשאלו מספר שאלות על ממשק התחבורה והתיירות בעיר .בשאלון ,ניתן
דגש על נושאים הטעונים שיפור ועל מציאת דרכים לפתרונות ישימים לבעיות אלו.
להלן סיכום מספר נקודות העולות מן השאלון:
נושא התחבורה העירונית בירושלים הוא אחד הנושאים המורכבים במערך התיירות
בעיר .העיר העתיקה ,אשר בתחומה מצויים רוב אתרי התיירות מציבה אתגר קשה
במיוחד .פתרונות שונים ,שהוצעו במהלך השנים ,לא נתנו מזור לבעיה .אגן העיר העתיקה
מוגבל בנגישות לכלי רכב ,נעדר מקומות חניה בסמוך לאתרי הביקור המרכזיים ומחייב
התמודדות עם האוכלוסייה המקומית שלא מהססת להפר את חוקי התעבורה תוך
חסימת נתיבים והפרעה לתנועה .במצב זה ,על גבי תשתית פיזית שאינה ערוכה לקליטת
מספר רב של תיירים ומבקרים ,נוצרים מדי יום גודשי תחבורה שפוגעים בחוויית התייר
ובהנאתו מהביקור .אגב כך ,מצב התנועה פוגם בתדמית העיר וביכולתו של התייר
למצות את הביקור בה ,עובדה המשפיעה על ההיבט הכלכלי-עירוני .רוב מורי הדרך ציינו
כי קיים קושי רב בנושא התחבורה והתנועה בירושלים.
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כ 193-מורי דרך ענו על שאלה זו 71% .מתוכם סברו כי קיים קושי רב בנושא התחבורה
העירונית ,ורק  12%סברו כי אין בעיה מיוחדת בנושא זה .ממצאים אלה עולה כי נושא
התחבורה וההגעה לאתרי הביקור מהווה חסם משמעותי בפיתוח התיירות בעיר והיקף
ביקורי התיירים בעיר נפגע כבר כיום.
בשאלון הוצגו למורי הדרך מספר הצעות ממוקדות לניהול וויסות תנועת רכבי התיירות
בירושלים והם התבקשו לחוות את דעתם על ההצעות:

א .הקמת מערך לניהול הכוונה ו-וויסות תנועת תיירים בירושלים
מערך זה יקבל מידע ,בזמן אמת ,על עומסים צפויים באתרים המרכזיים ויסייע בהכוונת
תיירים ברחבי העיר .לשאלה זו התקבלה משרעת רחבה של תשובות ,וכאן נציג את
הנקודות העיקריות.
מורי הדרך נשאלו באיזו מידה מערך לניהול והכוונת תנועת התיירים עשוי לסייע לשיפור
הביקור התיירותי בירושלים.

מהתבוננות על גרף התשובות לשאלה זו ניתן ללמוד כי הדעות לגבי יעילות הקמת מרכז
ניהול והכוונה לתנועת התיירים מגוונות למדי .בנטייה קלה ,רוב מורי הדרך סבורים
שקיימת תועלת ממשית בהקמת המרכז .כמעט מחצית ( )47%מן המשיבים סבורים
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כי ההצעה להקמת המרכז תייעל את חוויית הביקור בירושלים .זאת לעומת כ33%-
הסבורים כי הצעה זו תסייע מעט או לא תסייע כלל לתיירים.
חלק ממורי הדרך סברו כי הקמת מרכז הכוונה לא תועיל לתיירות קבוצות .זאת
מהטעמים הבאים:
 .1חבילות התיור של תיירי קבוצות לירושלים גדושות באתרי ביקור ,מצב היוצר
לוח זמנים קשיח באופיו בו למורי דרך כמעט ואין גמישות בתכנון סדר הביקור
באתרים .גם במקרה בו יקבלו מידע על עומסים באתר מסוים ,יאלצו להגיע לאותו
אתר בכדי לעמוד בלוח זמנים שנקבע מראש .תיירים נוצריים ואחרים ,המגיעים
מטעמים דתיים ,נוטים לנוע בדרכים קבועות ובלוח זמנים קבוע — מהר הזיתים
לויה-דולורוזה ,למשל ולכן גם כאן אין גמישות;
 .2מרכז הכוונה יכול ,אולי ,לסייע לתיירים עצמאיים .מורי הדרך ,וכן הנהגים המבקרים
באזור ,מודעים מסלולים דרכם ניתן להגיע לאתרים ,ואינם זקוקים למערכת מידע
שתסייע להם לנווט בעיר.
מנגד ,חלק ממורי הדרך סברו כי מרכז ניהול תנועה ,אליו ניתן להתקשר ולקבל מידע
בזמן אמת יכול לסייע כאשר לוח הזמנים אינו עמוס ויש ברשותם גמישות לשינוי זמן
הביקור בין האתרים בעיר .בנוסף ,חלק ממורי הדרך סברו כי מידע זה יכול להועיל
לתיירים עצמאיים וכן לקבוצות אחרות בעלות גמישות מרחבית ועיתית המבקרות בעיר.
חלק ממורי הדרך סברו כי מידע בזמן אמת על סגירת כבישים (לרגל ביקור אישיות
בכירה ,אירועים מיוחדים או סיבות אחרות) יכול להועיל מאוד בבחירת נתיב הנסיעה
בכבישי ירושלים .מידע זה יכול להיות מסופק באמצעות יישום אינטרנטי או סלולארי
בו מתעדכן המידע באופן שוטף.
ב .האפשרות להקמת מערך העלאת והורדת נוסעים בסמוך לאתרים המרכזיים
רוב משמעותי (כ )63%-של מורי הדרך הביעו דעה חיובית כלפי הצעה זו ,כ 47%-סברו
כי המערך יכול לסייע במידה רבה לתיירות בירושלים .עם זאת ,הם הדגישו כי על
המערך להיות מגובה באכיפה אפקטיבית ורציפה בכדי למנוע חניה ממושכת של רכבים
במפרצים.
ניתן ללמוד מהמפרצים הקיימים בשער האשפות על האתגרים המרכזיים בהקמה
ותפעול פלטפורמה זו בצורה יעילה .מתשובות הנשאלים עולה כי מערך המפרצים בשער
האשפות עמוס דרך קבע ,כיוון שרכבים פרטיים חונים בצורה בלתי חוקית במקום.
10

כמו כן ,בהעדר חניון קרוב ,רבים מנהגי האוטובוס ממתינים לתיירים במקום מעבר
לזמן העלאה והורדה של נוסעים .מורי הדרך סבורים כי בכדי שמערך העלאה והורדה
יפעל כיאות ויממש את מטרתו יש להכשיר בקרבת מקום חניון סמוך ונגיש בו יוכלו
האוטובוסים להמתין זמן ממושך .תובנה נוספת המתקבלת ממבט על מפרצי ההעלאה
וההורדה בשער האשפות היא הצורך להתאים את קיבולת המפרצים למספר המבקרים
הצפוי .קיבולת מפרצי החניה קטנה ממספר האוטובוסים המגיעים לאזור ונוצרים
עומסים קבועים באתר ולכן מפרצי ההעלאה וההורדה מאבדים ממשמעותם.
בעוד שקיימת הסכמה רחבה ,יחסית ,באשר לנחיצותם ויתרונם של מפרצי ההעלאה
והורדה עבור אוטובוסים ,נראה כי הרעיון אינו נותן פתרון לרכבי אשכול .באופן טבעי,
ברכבים אלו — בהם הנהג הוא גם המדריך — האפשרות לתת לנוסעים להמתין זמן רב
לאחר הירידה מן הרכב ,או לפני העלייה אליו ,אינה מעשית.
על אף האמור לעיל ,חלק קטן ממורי הדרך הביעו ספק באשר ליכולת לממש את ההצעה.
לדעתם ,בסמוך לאתרי הביקור בהם נדרשת הוספת מפרצי העלאה והורדת נוסעים,
קיימת מגבלה של מקום שאינה מאפשרת להרחיב את הדרך למפרצים נוספים.
לפתרון חלקי של הבעיה ,מורי הדרך המליצו להגביר את האכיפה במקומות הקיימים,
בהם חל איסור חניית רכב פרטי ונוצרות חסימות תנועה הנובעות מאי קיום כללי
התעבורה.
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ג .הקמת חניונים לרכבי תיירות בשולי העיר (בכניסות ,בחניון גבעת התחמושת
וכד') .ההגעה לאתרים עצמם תתבצע בתחבורה ציבורית ,או שאטלים ייעודיים
לתיירים.

לדעת חלק גדול ממורי הדרך ,הסתמכות על שאטלים או תחבורה ציבורית בנסיעה בתוך
ירושלים לא מתאימה לקבוצות תיירות גדולות .כ 57% -מהנשאלים הביעו דעה שלילית
ביחס להצעה זו ,כאשר  41%סברו כי מערך 'חנה וסע' אינו צפוי לסייע כלל .מורי הדרך
פירטו מספר נימוקים מדוע לדעתם מערך זה אינו מתאים לנסיעה בירושלים:
א .הנשאלים סברו כי הסעת קבוצות גדולות באמצעות תחבורה ציבורית עלולה ליצור
בלבול ואובדן הקשר בין חלקים מהקבוצה ובין מורה הדרך במעבר בין התחנות.
נסיעה בתחבורה ציבורית תוביל ל'פיזור' ותקשה על ליכוד הקבוצה במהלך הנסיעה,
ואגב כך יגרמו עיכובים לא רצויים;
ב .מעבר בין תחנה לתחנה ,הורדה והעלאת נוסעים לשאטלים או לרכבת הקלה יוביל
לעיכובים ,סרבול ,לתחושת טרטור של המבקרים ,ולאובדן זמן יקר על חשבון הביקור
באתרים; כיוון שרבים מתיירי הקבוצות הם אנשים מבוגרים ,הקושי במעבר בין
כלי התחבורה צפוי להיות משמעותי אף יותר.
מנגד ,כ 29%-מן הנשאלים סברו כי רעיון ה'חנה וסע' יכול לסייע במידה מסוימת לשיפור
תנועת התיירים בירושלים .חלק מהנשאלים סברו כי מערך שאטלים סביב העיר העתיקה
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או בנקודות מסוימות (כגון הירידה מהר הזיתים) יכול לצמצם את העומס התחבורתי
במתחם .מערך זה יתאים למטרות שלשמן הוקם רק במידה שיפעל בצורה יעילה .למשל,
בזמינות השאטלים מרגע הורדת הקבוצה מהאוטובוס בחניון מוסדר ,מקורה ונעים
לשהייה .מורי הדרך ממליצים כי על מערך זה לפעול בעלות מינימאלית לנוסעים ,באופן
שאינו מייקר את עלות החבילה הכוללת של הביקור.
עוד צוין כי נסיעה בתחבורה ציבורית יכולה להתאים לתיירים עצמאיים או לקבוצות קטנות
המבקשות לחוות את העיר עצמה ,בנוסף למוקדי התיירות הדתיים והתרבותיים.

ד .מיקומים מתאימים להסדרת מקומות חניה נוספים לאוטובוסים
מורי הדרך מודעים למצוקת החניה בירושלים בכלל ובעיר העתיקה בפרט .חלקם
סבורים כי אם ניתן היה ,בתנאים הקיימים ,ליצור מקומות חניה נוספים ,הדבר בוודאי
היה מתבצע.
רוב המיקומים שבהם יש לבחון לדעתם של מורי הדרך תכנון של מקומות חניה נוספים
מתרכזים סביב שערי העיר העתיקה (שער האשפות ,שער ציון ,שער האריות ,בכניסה
לעיר דוד ,שער הפרחים ושער שכם) .מקומות נוספים שצוינו כי בהם קיימת מצוקת
חניה לרכבי תיירים הם הר הרצל ,עין כרם (במיוחד בסופי שבוע) ומרכז העיר.
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פעילויות תרבות ופנאי לתיירים
מורי הדרך נתבקשו לחוות את דעתם באשר לפעילויות הפנאי והתרבות המיועדות
לתיירים .כן נשאלו האם יש מקום להרחיב פעילויות אלו.

על שאלה זו ענו כ 155-נשאלים .רובם גדול (כ )74%-של מורי הדרך שענו על השאלה
סבורים כי יש להרחיב את היצע פעילויות התרבות המתקיימות בשעות הערב והלילה
לתיירים בירושלים.
עם זאת ,יש לציין כי חלק ממורי הדרך סבורים כי היצע הפעילויות הקיים נותן מענה
מספק ביחס לזמן המוגבל העומד לרשות הקבוצה ,וכי לאחר יום שלם של פעילות
התיירים עייפים ומעוניינים לנוח .נקודה נוספת שיש לקחת בחשבון היא שלדעת חלק
ממורי הדרך תכנית הטיול בירושלים גדושה דיה בפעילויות.
להלן מקבץ של רעיונות ,הערות והצעות בנושא תרבות ופנאי שעלו מתשובות מורי הדרך:
 .1מקומן של רוב פעילויות התרבות בערבים ,ויש להתאימן לגיל הקבוצה ולמאפייניה.
רבים מהתיירים הצעירים המגיעים לירושלים ומסיירים בה כתרמילאים מעוניינים
לבלות וליהנות מהיצע פעילויות הלילה ,הפאבים והמסעדות;
 .2עבור קבוצות מאורגנות מוצע להגדיל את היצע פעילויות התרבות בהן מחסום
השפה לא קיים .פעילויות כגון :הרקדה ,מוזיקה קלאסית ,ערבי פולקלור ושירה,
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קונצרטים ,מוזיקה מודרנית ,ערבי ג'אז ,מופעי מחול ,נגני רחוב במדרחוב יפו ובן
יהודה ועוד .רבים ממורי הדרך בחרו לציין את המחירים הגבוהים של מופעי
הפולקלור שהתקיימו בעבר .הם סבורים כי כדי למשוך מבקרים ,קיימת חשיבות
להוזלת מחירי הכרטיסים;
 .3ניתן להנגיש פעילויות תרבות תלויות שפה כגון מופעי תרבות והצגות תיאטרון
באמצעות העלאתן בשפה נוספת ,באנגלית במיוחד .אחת ההצעות היא לקיים מופע
סטנד-אפ בשפה זרה עם גוון היסטורי הפונה לתיירים;
 .4הצעה נוספת היא הקמה של מרכז מבקרים בו ניתן לחוות חוויה לימודית ,לצפות
בסרט בתלת ממד (כגון 'מעלית הזמן') או מופע חוויתי על ירושלים .עוד ניתן לקיים
הרצאות במגוון התכנים ההיסטוריים והתרבותיים שיש לעיר להציע וכן אירועים
במועדי השנה ובחגים .ניתן לפרסם ולעודד ביקור במוסדות כדוגמת בית אבי חי,
המציע תכנים מגוונים למבקריו ,ולהנגיש את תכניו לשפות נוספות;
 .5ארגון פעילויות ספורטיביות ,הכשרה והנגשה של מסלולי אופניים ושבילי הליכה
לאורך נקודות ציון בעיר .ציון המסלולים על גבי מפת תיירות;
 .6חלק מהמשיבים חשים כי מסלולי תיור נושאיים ותקופתיים המתמקדים בנקודות
עניין ברחבי העיר (הן בעיר העתיקה ,והן בעיר ה'חדשה') ,יסייעו לחשיפה גדולה
יותר של הפנים הרבות של ירושלים ולתכנים שיש לה להציע .מסלולים אלו יוצגו
במפות תיירותיות וישולטו באופן בולט במרחב העירוני;
 .7שעות הפתיחה של מוסדות תרבות ותוכן כמו :מוזיאון ישראל ,מוזיאון מגדל דוד,
מוזיאון ארצות המקרא ,בית המשפט העליון ויד ושם הועלו על ידי חלק ממורי
הדרך כנושא הדורש שינוי .בזמן הביקור כקבוצה באתר ,התייר נחשף לחלק קטן
יחסית מהיצע התכנים הקיים באתרים אלו .כדי לעודד ביקור תיירים מחוץ לשעות
פעילות הקבוצה ,מוצע להרחיב את שעות הפעילויות של מוסדות אלו .כמו כן ,בכדי
לעודד ביקור נוסף במוזיאונים בתשלום ,ניתן להציע בעת רכישת הכרטיסים שובר
ביקור התקף למשך  24-48שעות במחיר סמלי ,המשלב כרטיס נסיעה בתחבורה
ציבורית .באופן זה ,יווצר תמריץ לתייר לבקר שנית במוסדות התרבות ,ואף להאריך
את שהותו בירושלים;
 .8פסטיבלים ואירועי רחוב ,תערוכות אומנות במרחב הציבורי ואירועים כגון 'לילות
העיר העתיקה' ו'פסטיבל האור' צוינו כדרך חיובית ומוצלחת להגביר את תנועת
התיירים בשעות הערב והלילה .תודות לפסטיבלים ,חוויית הביקור מתארכת
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ומתמלאת תוכן ייחודי בשעות אלה .מורי הדרך מביעים שביעות רצון מאירועים
אלה ומציעים הרחבה של סל האפשרויות של 'בילוי חוצות' באזורים שונים בעיר
ולאורך השנה .פריסת תאורה צבעונית לסימון מסלולים בעיר העתיקה ('פסטיבל
האור') צוינה כדרך מוצלחת מאוד להחייאת העיר העתיקה בשעות הערב והלילה;
 .9מספר משיבים סברו כי שווקי אומנות ,ירידי אוכל אתני וטעימות מזון ויין
המתקיימים בערבים ,הם דרך טובה ליצור חוויית תרבות עשירה יותר .למיטב
ידיעתנו ,מתקיימים כיום הירידים 'רטרושליים' ו'בצלאל' לאומנויות שנותנים מענה
לנושא זה .לאור תשובות חלק מהמשיבים ,ייתכן וקיים צורך להרחיב את שעות
הפעילות של ירידים אלו או לתכנן ירידים נוספים במתחמים נוספים בירושלים;
 .10הצעה נוספת היתה עריכת סיורים ליליים בשפות שונות הפתוחים להרשמה במקום,
ללא הזמנה מוקדמת .סיורים אלה יאפשרו הכרות עם שכונות נוספות בירושלים ,מחוץ
לעיר העתיקה .הסיורים יציעו תכנים היסטוריים ותרבותיים הקשורים לתולדותיה
של ירושלים ,לכל תקופותיה .שילוב שחקנים המגלמים דמויות מתקופות שונות
בתולדות העיר בסיור ,יתרום להכרות טובה יותר של התייר עם סיפורי ירושלים,
ההיסטוריה והשכונות שלה .הצעות לתכנים מופיעות במילותיו של אחד המשיבים:
"מחזות תלמודיים ,זקני ירושלים מספרים' ,איש צדיק היה' בעקבות אריה קרליבך,
עיר כל הדתות ,הבתים הפתוחים ,מופע אל עדות ,מסורות בירושלים ,צומח במסורת,
שחזורי קרבות" .בנוסף ,בתקופות החגים הנוצריים/יהודיים/מוסלמיים ניתן ליזום
הפקת אירועי רחוב המציגים את תכני החג ואת ההיבט הדתי תרבותי שלו;
 .11שילוב של תכנים פוליטיים בסיורים ברחבי ירושלים .כמו כן ,תכנים תרבותיים
בשכונות מזרח העיר (מוזיקה ערבית ,ריקודים ערביים ותרבות ערבית בכלל)
ובשכונות החרדיות ,והיבטים תרבותיים אדריכליים בשכונות ההיסטוריות .הצגת
מידע על תכנים אלה באכסניות ובבתי המלון ,וכן באתר האינטרנט ITravel-
 .Jerusalemחשיפה לתכנים בעלי רוחב יריעה על ירושלים תעודד הארכת משך
הביקור בעיר ,ואולי גם ביקורים חוזרים;
 .12קיום סיורים ופעילויות סביב אישים ואנשי רוח ואומנות ישראלים שפעלו בירושלים.

לדעתם של מורי הדרך ,אחת הדרכים החשובות ליצירת חוויה תיירותית משמעותית
ומלאה היא החשיפה של התייר למנהגי המקום ולאוכלוסייה המקומית .לדעתנו ניתן
ליישם עיקרון זה באמצעות הקמה של פלטפורמה (תשתית) מקוונת שתציע לקשר בין
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התושבים המקומיים לתיירים המגיעים לעיר .תשתית זו תציע בילוי תרבותי משותף
באחד ממוסדות התרבות בעיר — בדגש על מוזיאונים וגלריות בהן התושב המקומי
יכול לקבל ערך מוסף .כתמריץ לעידוד השתתפות של תושבים מקומיים ,תציע התשתית
כרטיסים לרכישה בהנחה לפעילות התרבותית המשותפת .יוזמה זו תיצור מעגל ביקושים
חדש לצריכת תרבות בירושלים .לעניינו ,הכוונה לצריכת תרבות ממוסדת כדוגמת
תיאטראות ומוזיאונים ,וכן בילוי במסעדות ומוקדי חיי הלילה של העיר.
פלטפורמה המקשרת בין תושבי ירושלים לבין התיירים המבקרים בה יכולה לתרום
כלכלית לעיר בהגדלת הוצאות התייר על תרבות ולחוויה תיירותית עשירה יותר .ביסוסה
של תשתית זו יכולה לתרום לאיכות חיי התושבים עצמם .זאת על ידי מתן אפשרות
להכרות עם עולמם התרבותי והחברתי של התיירים הפוקדים את העיר .באופן זה,
יוזמה זו פועלת לממש את הרעיון של הפיכת התיירות (בעיני התושבים המקומיים)
'ממטרד למשאב'.
יש לציין כי תשתית מקוונת של  ,Couch surfingהמקשרת בין תיירים המתארחים
בבתיהם של תושבים מקומיים פועלת בהצלחה מזה כעשור .ניתן לבצע התאמה של
פלטפורמה זו לטובת צריכה משותפת של פעילויות תרבות .על מנת שהתשתית תעבוד
ביעילות ותמלא את מטרתה ,יש לבחון כיצד ניתן למנוע הונאות וניצול לרעה של
האפשרויות באתר.
כרשת חברתית במהותה ,פלטפורמה זו עשויה לשמש כר לפיתוח יוזמות נוספות המחברות
בין התושבים והיוצרים המקומיים ב'סצנה' התרבותית ירושלמית ובין התיירים .התשתית
החברתית תסתמך על הרב גוניות של תושבי ירושלים ותציע לתייר לחוות את ה'רוח'
של העיר מזוויות שונות ומגוונות .תשתית זו תוכל להציע פעילויות רבות המתקיימות
בערבים ותסייע ,גם היא ,להאריך את משך השהות של התייר המבקר בעיר.
אירוח והצגה על ידי תושבים מקומיים את הווי חייהם ואת סיפוריהם יתרום לחוויה
אותנטית ועשירה של הביקור התיירותי .למשל ,ניתן להציע אירוח על ידי צעירים
הגרים בנחלאות; אירוח של משפחות חרדיות לארוחה מסורתית ל'טעימה' מאורח חייהן
הייחודי; סיפורים של משפחות וותיקות הגרות בשכונות ההיסטוריות של ירושלים;
אירוח של יוצרים ואמנים (בדומה לנעשה ב'פסטיבל בבית') המותאם לתיירים.
רעיון זה עשוי עוד לשמש ככלי ליציאה לפעילויות עצמאיות כגון טיולים ברחבי העיר
ומחוצה לה ,ערבי ריקוד ושירה ,ביקור לילי בבתים ובניינים בעלי יופי אדריכלי ,סיורים
הקשורים לסוגיות חברתיות ועירונית וכן הלאה.
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כדי שמיזם זה יפעל בצורה מיטבית ,יש לעודד פתיחות ליוזמות חדשות .כאמצעי לעודד
השתתפות האוכלוסייה המקומית במיזם ,ניתן להציע הטבות מסוגים שונים .כן ניתן
להציע ליווי ותמיכה ליזמים המעוניינים בכך על מנת לשדרג ולשמר את איכות הפעילויות
המוצעות.
נקודה חשובה נוספת להצלחת המיזם היא ביצוע בקרת איכות שוטפת על מנת לצמצם
ולמנוע ניצול לרעה של התשתית.
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שילוט והכוונה
מורי הדרך נתבקשו לחוות דעתם על השילוט וההכוונה לאתרי התיירות בעיר .השילוט
מורכב מתמרורים להכוונת תנועה ,ומשלטים בסביבת האתר המורים על הכניסה
והיציאה ממנו.
על נושא השילוט נשאלו שתי שאלות .בשאלה הראשונה ,הנשאלים התבקשו לציין את
מידת הקושי בשילוט המורה כיצד להגיע אל האתר ואיך לצאת ממנו.

כפי שניתן לראות בגרף ,מעט יותר ממחצית המשיבים ( )52%אינם מוצאים קושי מיוחד
עם השילוט וההכוונה הקיימים בעיר .כרבע ( )25%מהנשאלים ציינו כי קיימים קשיים
בנושא.

השאלה השנייה דנה בצורה ממוקדת בשלטי תחבורה ותמרורים להכוונת תנועה
בירושלים.
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מנתוני הגרף ניתן ללמוד כי לרוב מורי הדרך אין דעה עד כמה מערכת השילוט והתמרורים
לתחבורה בעיר מסייעת או לא מסייעת להתמצאות .חלק ממורי הדרך התייחסו לעובדה
שהם לא זקוקים לשילוט ולכן אין להם דעה בנושא.
עם זאת ,רבים מהעונים לשאלות בנושאי שילוט התייחסו לבעיות השילוט וההכוונה
בעיר העתיקה .לדעת חלק מהנשאלים ,ההתמצאות בעיר העתיקה לתיירים עצמאיים
(ללא מדריך) קשה .מספר מורי דרך ציינו כי השילוט ברובע היהודי טוב יחסית לרבעים
האחרים.
נראה כי קיים צורך בשיפור השילוט להולכי רגל בכדי לשפר את יכולת ההתמצאות בעיר
העתיקה .לדעת חלק ממורי הדרך השילוט לאתרים מרכזיים כגון כנסיית הקבר ,הכותל,
הר הבית (מכיוון שער יפו) ותצפית הר הזיתים לוקה בחסר או אינו קיים .השילוט
הקיים לא אחיד ,ואינו בולט לעין.
להלן מספר הערות והמלצות המתבססות על רעיונות שהועלו בסקר בנושא שילוט
והכוונה:
 .1בחלק מהשלטים מופיעים שמות המקומות והרחובות בעברית בתעתיק לטיני,
באופן שאינו תואם את הכתוב במפות .הדבר יוצר בלבול מיותר .יש לוודא אחידות
בין המפות לבין השילוט בשטח .מומלץ להשתמש בשמות הלועזיים של מקומות
ואתרים בשילוט ,כחלופה לתעתיק הלועזי של שמות בעברית .כמו כן קיים ריבוי של
טעויות וצורות תעתיק שונות;
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 .2מומלץ להוסיף שילוט בשפות נוספות מעבר לשילוט הקיים הכולל את השפות
אנגלית ,עברית וערבית ,בעיקר בשילוט של האתרים הקדושים בעיר העתיקה.
השפות הנוספות המוצעות :רוסית ,ספרדית וצרפתית;
 .3מומלץ לתכנן ולהציב שילוט המורה על מסלולים נגישים לבעלי מוגבלויות בעיר
העתיקה .שילוט כזה יכול להקל משמעותית על התנועה לאתרים המרכזיים עבור
אוכלוסייה זו;
 .4מומלץ להציב שילוט מקיף יותר של הדרכים המוליכות לשירותים ציבוריים בעיר
העתיקה;
 .5מומלץ להציב שילוט המעדכן את מספר מקומות החנייה הפנויים בחניונים
הנמצאים בקרבת העיר העתיקה .ניתן לתכנת אפליקציה מבוססת מיקום לטלפונים
חכמים שבאמצעותה ניתן לקבל מידע על תפוסת מקומות חנייה טרם ההגעה לחניון
המבוקש .הצעה נוספת היא אפליקציה בה יוכלו המבקרים להצביע על אזור בעיר
(לדוגמה העיר העתיקה או מרכז העיר) ועל המסך יופיעו החניונים הקרובים לאזור,
תפוסת החנייה בזמן אמת והמחיר לשעה בכל אחד מן החניונים .מתן מידע מוקדם
זה יסייע לנהג לבחור טוב יותר את נתיב הנסיעה ומקום החניה בעיר .ניתן להציע
אפליקציה זו לנהגי אוטובוסים המובילים תיירים ולהציבה על גבי מסך ייעודי
באוטובוס;
 .6ניתן לשלט את האתרים המרכזיים לתיירים (התחנות בויה-דולורוזה ,הכותל,
כנסיית הקבר ,הר ציון וכד') בשלטי הסברה בשפות שונות .השלטים יספקו מידע
על האתר וחשיבותו .גם כאן ,ניתן לרתום את הטכנולוגיה להעשרת חוויית הביקור
על ידי יצירת מערך של קודי  QRבסמוך לאתרים אשר ניתן לסרוק במכשירי סלולר
חכמים ולקבל מידע ישירות למכשיר .יש לקחת בחשבון כי תצוגת קודי  QRצריכה
להיות בולטת לעין;
 .7מומלץ לשלט באופן ברור דרכים המקשרות בין אתרי התיירות המרכזיים בעיר
העתיקה ,בין אתרי התיירות לשערי העיר וכן את הדרכים המוליכות ללשכות
מודיעין .השילוט צריך להיות בולט לעין ובמספר שפות בכדי שיוכל לפנות למגוון
רחב של תיירים .על מנת שהשילוט יבלוט לעין מומלץ לבחון את האפשרות של
שלטים בצבעים שונים עבור סוגי אתרים שונים (אתר ארכיאולוגי ,תרבותי או דתי).
בנוסף ,ניתן לתכנן עיצוב מיוחד לשלטים בעיר העתיקה .מומלץ לדאוג לתאורת לילה
שתאיר את השלטים;
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 .8מומלץ כי השילוט בעיר העתיקה יוביל את המבקר עד לאתר בו הוא מעוניין לבקר.
זאת בשונה מהמצב כיום ,בו השילוט מספק 'כיוון כללי' בלבד .דוגמה לשילוט כללי
היוצר בלבול הוא השילוט מרחוב דוד לכנסיית הקבר .כאשר חוצים את השלט
המפנה לכנסיית הקבר מגיעים למוריסטאן ומשם אין שלט נוסף המכוון לכנסייה;
 .9מומלץ להרחיב את השימוש ביישומים מקוונים וסלולאריים מבוססים שירותי
מיקום .נוסף על השירותים שפורטו לעיל ,ניתן לפתח יישומים בהם התייר יקבל
רשימה של אתרי ביקור הנמצאים בקרבתו .או ,לחלופין ,רשימה של אתרים
בירושלים ממנה יוכל לבחור אתר ולקבל הוראות הגעה מדויקות .יישום זה יכול
לספק פירוט על שעות הפתיחה ,מחירים ואפשרויות של סיורים בהדרכה מקומית;
 .10יצירת מסלולים נושאיים המסומנים בצבע בולט במפה ובצבע תואם ברחובות
העיר .בעיר העתיקה ,מסלולים אלו יסייעו להתמצאות התייר העצמאי וליצירת
מסגרת נושאית לביקורו .סימון המסלולים יכול להתבצע על ידי מתיחת חבלים
צבעוניים בגובה מטרים בודדים מעל ראשי העוברים ושבים .לחלופין ,ניתן לסמן
את המסלולים באמצעות סימונים על הקרקע ,או באמצעות שילוט צבעוני בצמתי
רחובות.
בזמן תכנון מסלולים אלו יש לתת את הדעת לנקודות הבאות:
א .ניתן להציב שלטי הסבר בשפות שונות לאורך המסלולים ובכך להנגיש את
המסלול למעגל רחב יותר של תיירים;
ב .על גבי מסלולים אלו ניתן יהיה לפתח מערך של קריאת קודים אלקטרונית
וקבלת מידע מקוון לטלפונים חכמים;
ג .ניתן לתכנן מסלולים מיוחדים המונגשים לבעלי מוגבלויות פיזיות.
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תחושת הביטחון ורמת הבטיחות בעת ביקור בירושלים
מורי הדרך התבקשו לחוות את דעתם על נושא הבטיחות האישית של התייר בעיר.

רוב מורי הדרך ( )59%ציינו כי אין בעיה מיוחדת בנושא זה וסימנו את דרגות הקושי
הנמוכות בשאלון 18% .ציינו כי קיימות בעיות בטיחות וביטחון .בפירוט המילולי,
התייחסו מורי הדרך באופן גורף כמעט רק לעיר העתיקה ולסביבתה .זאת חרף העובדה
כי השאלה נגעה לעיר כולה .הערותיהם היו:
א .קיימת בעיית כייסות והצקות לתיירים במקומות ספציפיים .המקום העיקרי הוא
בתצפית הר הזיתים .כמו כן הוזכרו גם אזור גת שמנים ,הרובע המוסלמי ,אזור
בריכת השילוח ,תצפית הר הצופים ,שער הפרחים ,ויה דולורוזה וכנסיית 'יוחנן
בהרים' בעין כרם;
ב .תופעת ה'חאפרים' המציגים עצמם כמורי דרך ומרמים את התיירים .התיירים
סופגים קללות כאשר הם מסרבים להם .המקום הבעייתי הוא שער יפו ,מקום
הכניסה העיקרי לתיירים עצמאיים;
ג .תחושה של חוסר יעילות של משטרת התיירות הפועלת כיום בעיר העתיקה.
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לדעת המדריכים כדי לטפל בבעיות הללו ביעילות יש להציב נוכחות קבועה של
שוטרי משטרת התיירות במקומות הבעייתיים :תצפית הר הזיתים ,גת שמנים,
הרובע המוסלמי ,אזור בריכת השילוח ,תצפית הר הצופים ,שער הפרחים ,ויה-
דולורוזה (אחד ממורי הדרך הזכיר את תחנות  5ו 7-כמקומות בעייתיים) וכנסיית
'יוחנן בהרים' בעין כרם.
יש לשאוף שכל שוטר יהיה מוצב באותו מקום ,יכיר את הפינות הבעייתיות ואת
הכייסים ו/או ה'חאפרים' המתחזים למורי דרך הפועלים במקום עליו הוא מופקד
ויפעל נגדם .יש לתדרך את השוטרים הפועלים במסגרת משטרת התיירות לגבי הבעיות
הייחודיות של כל מקום ,להגדיר את המטרות ולהזכיר בתדירות את החשיבות שיש
לפעולות השוטרים .זאת בכדי להגביר את תחושת המחויבות והמוטיבציה בקרב
השוטרים;
ד .פן נוסף של נושא זה הוא האינטראקציה בין השוטר לתייר.
בתשובות לשאלון צוין כי בדרך כלל אין במשטרה דובר שפה זרה שיקבל את פני
התייר ויעזור לו עם ההליך הבירוקראטי .לעיתים ,גורמים במשטרה אינם ידידותיים
לתיירים .יש לחשוב על דרכים להקל על התיירים כאשר הם מגיעים להתלונן על
חפץ שנגנב או על הטרדה .בתחנת המשטרה ניתן לייצר מסלול לתיירים בלבד שאותו
יאיישו שוטרים דוברי שפות שונות .יש לבחון אפשרות לשלב בלשכת התיירות
הממוקמת ליד שער יפו שלוחה של המשטרה המיועדת לעזור לתיירים .לרשות
התייר תעמוד כתובת אחת מוכרת אליה יוכל לפנות ,כתובת המשלבת פונקציות
של תחנת מידע עם פונקציות של תחנת משטרה .יתרון נוסף בשילוב פונקציות אלו
נעוץ בכך שפקידים עובדי הלשכה דוברי שפות יוכלו לעזור לתייר להתמודד במקרה
הצורך עם הביורוקרטיה המשטרתית;
ה .נושא נוסף הקשור לבטיחות התייר הוא התשתיות הפיזיות של העיר העתיקה.
בשאלון הוזכרו מספר מקומות הטעונים שיפור:
 .1בניית מעקה במדרגות העולות לחלק העליון של 'תצפית הגגות' והסדרת הירידה
ממנה .אחד ממורי הדרך שהוא גם חובש ציין כי קיבל פניות רבות לטפל בחבלות
של מבקרים במקום זה;
 .2טיילת החומות זכתה למספר אזכורים כמקום שיש לטפל בו .אחד ממורי הדרך
הסביר" :הגדר אינה תקנית בשום קנה מידה מודרני — היא חלשה ,חלודה,
מרוחקת יחסית משפת החומות ונמוכה יחסית .בנוסף — מהטיילת מגיעים
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לרחבה שמעל שער ציון — יש שם שער שפונה אל התהום — אל הכביש .השער
אינו נעול אלא סגור ע"י חוט תיל .בעבר ,כשתלמיד שהדרכתי פתח את השער
התרעתי על כך ולא נעשה דבר .בנוסף — למרות שיש סיורים בחשיכה על
הטיילת (בעיקר בחורף ,כששעות האור קצרות) אין שם תאורה";
 .3יש צורך להוסיף מעקות בטיחות בסמוך לתחנות האוטובוס בשער האשפות,
במקומות בהם ניתן ליפול לתוך המקוואות שנחפרו .יש גם להסדיר את המעקה
השבור ,בחלקו ,בהר ציון בחדר הסעודה האחרונה ואת המדרגות בעלייה מבית
הספר של הבישוף אל עבר מתחם קבר דוד;
 .4שער ציון הוא אתר בעייתי נוסף .מורה דרך אשר התייחס למקום בשאלון ציין
כי "למבקר לא ברור איפה מתחיל כביש ואיפה מדרכה . ....יש לרצף את המקום
עם סימון ברור איפה יש כביש ואיפה מדרכה ,להוסיף מראה פנימית בשער
שהנהגים יוכלו להבחין בתנועה הנכנסת לשער מבחוץ .הוספת פסי האטה לאורך
הכביש להאטת המהירות .המדרכה המובילה משער מרכזי כל כך כמו שער ציון
זקוקה להתייחסות בפני עצמה — היא עושיה בטון מכוער לעין ,צרה מלהכיל
את כמויות האנשים שהולכים בה .....ניתן להשקיע ולהרחיב את המדרכות;"...
 .5בכביש היורד מהרובע היהודי אל הכותל (לאורך בתי מחסה) יש להוסיף מדרכת
מילוט להולכי רגל ולהוסיף פסי האטה משום שהולכי רגל רבים משתמשים
בכביש זה להליכה;
 .6המלצה נוספת היא הסדרת המרצפות החלקות ברחובות העיר העתיקה .פרויקט
זה יכול להימשך זמן מה ,לכן כדאי לחשוב על פתרונות זמניים ,כגון הדבקת
פסים נגד החלקה במקומות המאופיינים במספר מבקרים רב ,סימול קצוות
של מדרגות בצבע זוהר וכד' .יש להוסיף מעקות יד לאורך מדרגות או כבישים
תלולים במיוחד בכדי לסייע הולכי רגל מבוגרים;
 .7עיר דוד הוא מתחם הטעון טיפול .לדעת אחד ממורי הדרך ,הקבוצות יורדות אל
מנהרת חזקיהו כאשר התאורה לוקה בחסר ,אין אפשרות נסיגה ,קריאה לעזרה
וחילוץ במקרה של פגיעה בתוך המנהרה .ההליכה במקום מתבצעת בתוך רעש
עבודות ואבק ,תוך סיכון בטיחותי רב .מנהרות הכותל בהן ההליכה מתבצעת
אף היא ברעש עבודות ואבק מהווה גורם סיכון נוסף אותו הוא ביקש לציין.
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שירותים עסקיים ושירותי מידע לתייר
מורי הדרך התבקשו לציין שירותים עסקיים ושירותי מידע שאינם עונים ,כיום ,על צרכי
התיירים המבקרים בירושלים.

כאשר נתבקשו לדרג את מידת הקושי בהסעדת קבוצות ,רוב ( )45%מורי הדרך סברו כי
לא קיים קושי מיוחד בנושא זה .כ 30%-חשבו שקיים קושי מסוים או שלא הייתה להם
דעה מנומקת בנושא .כאשר נשאלו לדעתם בנושא שירותים עסקיים ,רבים מהמשיבים
ציינו כי מסעדות (שאינן דוכני מזון מהיר) המסוגלות להכיל ולשרת מספר רב של תיירים
בו זמנית הן שירות נדרש החסר בירושלים .יש לציין כי לרוב מדובר במסעדות הפועלות
בשירות עצמי .
בנוסף ,מורי הדרך ציינו את המחסור במקומות בילוי והסעדה וכן מחסור בפעילויות
ושירותים הפתוחים בשבתות ,בחגים ובערבים .יתרה מכך ,קיים מחסור במידע זמין
לגבי מקומות פתוחים ואפשרויות הבילוי במועדים אלה.
מספר מורי דרך הצביעו על הצורך בתגבור מערך לשכות המידע לתייר .הוצע לפתוח
לשכות מידע נוספות בשדה התעופה או בתחנה המרכזית .מיקום אפשרי נוסף שצוין
הוא מרכז העיר.
כמה נשאלים הציעו דרכים לעדכון מגוון ואיכות המידע הניתן לתייר:
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א .מתן מידע במרכזי המידע (מודיעין) על ידי דיילים דוברי שפות שונות נוסף לעברית
ולאנגלית;
ב .חלוקת חומרי הסברה בעלי גוון פוליטי המציגים את המציאות העכשווית
בירושלים;
ג .מפות של קווי תחבורה ציבורית הפועלים בין אתרי הביקור והבילוי המרכזיים;
ד .מסלולים צבעוניים ברחבי ירושלים ובעיר העתיקה בפרט המשולטים היטב גם
במפות;
ה .שיפור הנראות של השילוט לאתרי הביקור והוספת שילוט בשפות שונות;
ו .אפליקציות ייעודיות להדרכה אלקטרונית ומתן מידע מקוון בסמוך לאתרים;
ז .מידע זמין ועדכני על סגירת כבישים;
ח .דיילים שנועדו לסייע לתיירים עצמאיים להתמצא ברחובות.
נוסף על שירותי המידע ,חלק ממורי הדרך סבורים כי דרושים מבני שירותים נוספים
באזורי התיירות :בעיר העתיקה (ברובע הנוצרי) ,במרכז ירושלים ,בנחלאות ,בעין כרם
וברחביה .רבים אחרים בחרו לציין נקודה זו לטובה ,ופירטו כי בשנים האחרונות חל
שיפור בנושא זה .בנוסף ,חלק ממורי הדרך ציינו את שעות הפתיחה כמגבלה וביקשו
לבחון את האמצעים להרחבת שעות הפתיחה של השירותים בערבים ובשבתות.
כרטיסים המשלבים נסיעה חופשית בתחבורה ציבורית למשך יום או מספר ימים יחד
עם כניסה לאתרי ביקור נבחרים הם שירות תיירותי נוסף שניתן להציע לתיירים וחסר
כיום.
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סיכום :הבעיות המרכזיות שצוינו על ידי מורי הדרך
מורי הדרך התבקשו לציין את הגורמים שפוגמים בחוויית הביקור של התיירים
בירושלים ,ומובילים לפגיעה במוצר התיירות העירוני ולתלונות מצידם .את תשובות
המשיבים ניתן לקבץ לכמה קטגוריות.
הקטגוריות שלהלן עלו בתשובות המורי הדרך בשכיחות גבוהה ,ומופיעות על פי סדר
שכיחותן:

א .רמת הניקיון הירודה במרחב הציבורי ,בפרט באתרי הביקור בעיר העתיקה
זיהום אוויר בויה דולורוזה ורחובות אחרים בעיר העתיקה .ריחות לא נעימים בסמוך
לשער האשפות .מחסור בפחים בעיר העתיקה .אשפה ופסולת בסמוך לבתי המלון (למשל,
ליד מלון עץ הזית) .לכלוך בשוק מחנה יהודה ובשכונות החרדיות.

ב .רמאויות ,התנכלויות והטרדות
נקודה זו ,שצוינה בפרק בטיחות התייר ,קיבלה אזכורים רבים בשאלת תלונות התיירים.
ריבוי של מקרי כייסות וגנבות של תיקים וארנקים ברחבי העיר העתיקה; הטרדות של
רוכלים וגנבות של תיקים בתצפית הר הזיתים; קבצנים אגרסיביים באתרים הקדושים
ובדרך לכותל; רוכלים גסי רוח בהר הזיתים ובגת שמנים; מקרי מרמה וגביית מחירים
מופקעים עבור שירותי הסעה של נהגים ללא תחנה ('חאפרים') ממזרח ירושלים; בעלי
חנויות ודוכנים בעיר העתיקה שמתנהגים בצורה אגרסיבית ומתלהמת כלפי מבקרים
ויוצרים תחושת אי נוחות ,חשש ולחץ; הטרדת נשים על ידי משמרות הצניעות ברחבת
הכותל; מקומיים שמציגים את עצמם כמורי דרך וכופים עצמם על התיירים וכשהם לא
נענים להם ,מתנכלים להם; במידה וכן ,גובים מחירים גבוהים על ה'שרות'; התנכלויות
של קיצוניים לצליינים ופריצות לרכבים כלי רכב באתרי הביקור.

ג .צפיפות ודוחק באתרי התיירות
הר הבית :תורים ארוכים בכניסה; אין ספסלי ישיבה ומנוחה; עמידה ממושכת (יותר
משעה בימים עמוסים) ללא מחסה שאינו מוגן מפגעי מזג האוויר.
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כנסיית הקבר :צפיפות בכניסה לכנסיית הקבר שיוצרת תחושת דוחק ומחנק; צפיפות
בתור למוזיאון הקבר;
דוחק ברחובות העיר העתיקה; מחסור במקומות מנוחה בצל ברחבת הכותל ובכלל;
צפיפות בכניסה למנהרות הכותל.

 199מורי דרך ענו על שאלה זו .מרבית מורי הדרך (כ )63%-סבורים כי בעיית הצפיפות
והגודש באתרים היא בעיה קשה .כ 30%-חשים כי זו בעיה קשה וחמורה .כ 25%-סבורים
כי קיימת בעיה מסוימת או אינם בעלי דעה בנושא.
ד .בעיות תנועה חניה
מניתוח התשובות לשאלון ,עולה כי שאלת אפשרויות החניה סמוך לאתרי הביקור היא
אחת מהשאלות הקריטיות המטרידות את מורי הדרך בירושלים .שאלה זו יוצאת דופן
מכמה בחינות ,המלמדות על החשיבות הרבה של נושא זה עבור הנשאלים .לשאלה זו
התקבל מספר המשיבים הרב ביותר 203 .תשובות ,כ 97%-מכלל המשיבים ענו על שאלה
זו .בשונה משאלות דירוג קושי אחרות ,בשאלה זו מורי הדרך תמימי דעים.
כשני שליש ( )68%מן הנשאלים הצביעו על דרגת הקושי הגבוהה ביותר (קשה וחמור),
ועוד כ 17% -על דרגת הקושי השנייה (קשה) .כלומר ,כ 85%-מהנשאלים חושבים כי
קיימת בעיה קשה של אפשרויות וזמינות החניה סמוך לאתרי הביקור .זאת לעומת
כ 10%-בלבד מהמשיבים שסברו כי אין בעיה מיוחדת בנושא זה.
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מורי הדרך ציינו מספר נקודות עקרוניות ומקומות גיאוגרפיים בהן נדרש שיפור משמעותי
בנושא:
מיעוט מקומות חניה לאוטובוסים ורכבי אשכול; העדר חניה סמוך לאטרקציות הביקור
בעיר העתיקה יוצר בעיות נגישות ודורש הליכה מרובה אל רכבי ההסעה; כניסת רכבים
פרטיים של מקומיים לעיר העתיקה היוצרת רעש ,זיהום אוויר וחסימת נתיבי הליכה,
בויה-דולורוזה וביתר אתרי הביקור.
בהר הזיתים ,גת שמנים ,שער האשפות והר ציון :מפרצי ההעלאה והחניה הקיימים אינם
עונים על הדרישה; בשער האשפות מקומות אלו נתפסים על ידי רכבים החונים בהם
זמן רב; מקומות החניה המוקצים לאוטובוסים ורכבי אשכול באתרים אלו אינם נותנים
מענה מספק.
על מנת לתת מענה מסוים לבעיה ,מומלץ להפריד בחניונים הקיימים בין חניית רכבים
פרטיים וחניית אוטובוסים ורכבי אשכול .להקפיד על אכיפה נבונה במפרצי ההעלאה
והורדה של הנוסעים בגת שמנים ולהוסיף מפרצי העלאה והורדה בהר הזיתים.
הקטגוריות שלהלן הופיעו בתדירות נמוכה יותר בתשובות המשיבים וחלקן אף כהערות
נקודתיות של מספר קטן של מורי דרך:
ה 		.רמות המחירים של שירותים :מחירי בתי המלון ,המזון ומוצרי הצריכה ,במיוחד
סמוך לאתרי התיירות;
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ו 		 .שעות פתיחה מוגבלות של שירותים ציבוריים ומחסור בשירותים ברחבי העיר
העתיקה .חלק ממורי הדרך סברו כי חל שיפור רב בנושא זה בשנים האחרונות .עם
זאת ,ציינו כי קיים מקום לשיפור ברמת הניקיון של שירותים אלו;
ז 		 .מיעוט באפשרויות הבילוי בשבתות ובחגים ,העדר תחבורה ציבורית בשבתות ,סגירת
אתרי ביקור כדוגמת עיר דוד בסופי שבוע;
ח 		.מחסור בצל ומקומות ישיבה להדרכות.
לדעת אחת ממורות הדרך נדרש להוסיף מחסה מפני מזג האוויר בסמוך לאתרי
הביקור (נקודות מרכזיות בהן הקבוצות עוצרות להדרכה) וכן בתחנות העלאה
והורדה של נוסעים (בהן התיירים ממתינים לנהג .למשל ,בסמוך לשער האשפות).
מורת דרך אחרת הציעה הקמה של תיאטראות לישיבה במספר נקודות :החומה
הרחבה ,כיכר החורבה ,כיכר בתי מחסה וכן פיתוח תצפיות נוף על הכותל מזוויות
שונות.
אחד ממורי הדרך הרחיב על נקודות בהן ניתן לפתח מקומות ישיבה ומנוחה בצל:
"ככל שחווית הסיור בעיר תהיה נעימה ונוחה יותר — כך יתארך משך הזמן בו
תשהה הקבוצה באתר .הייתי ממליץ להוסיף עוד נקודות תצפית וצל במרחב העיר
העתיקה ובכלל .לדוגמא :ברחבת הכניסה למגדל דוד ,מימין לשער יפו ,יש שני
אזורים בהם ניתן לשבת ולשמוע הדרכה בנחת .האזור הזה לא גדוש במבקרים
ושקט יחסית .כל מה שצריך זה להוסיף שם ספסלים וקצת צל ובקלות נוצרו עוד 3-2
נקודות לפתיחה נעימה ומסודרת לסיור בעיר .גם בסמוך לשער ציון בצד החיצוני של
החומה היורדת לשער האשפות ,ניתן להוסיף נקודות להדרכה עם תצפית על הנוף.
יש תצפית מדהימה ,אזור שקט יחסית — צריך להרים את הכפפה ולבנות נקודת
תצפית עם מקומות ישיבה וצל .את אותו הדבר הייתי עושה גם בגן סביב 'מעלות
בני' — העלייה ארוכה ואם היו שם  4-5נקודות תצפית הבנויים על צלע ההר זה
היה מוסיף המון".
ט .העדר נגישות נוחה לרכישת כרטיסים משולבים לתחבורה ציבורית ,סרבול ברכישת
כרטיסים לרכבת הקלה;
י 		 .מחסור בעמדות מידע ושירותי מודיעין תיירות ,נוסף על שער יפו וכיכר ספרא; צורך
בדיילים דוברי שפות ,בעלי הכרות טובה עם השטח;
יא .חזות ורמת התחזוקה של נקבת השילוח ומיעוט תאורה במקום.
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נספח — השאלון האינטרנטי למורי הדרך

				
הרשות לפיתוח ירושלים

מכון ירושלים לחקר ישראל

שאלון למדריכי תיירים
שלום רב,
ענף התיירות בירושלים הוא מהחשובים שבענפי הכלכלה של העיר .ראש העיר הציב יעד גבוה
לכמות התיירים שהוא מבקש להביא לירושלים ,ישנה חשיבות רבה להיערך לקראת הגידול
הצפוי בתנועת התיירים והיינו רוצים להיעזר בניסיונך הרב ,כמדריך תיירים שבא עם התיירים
במגע בלתי אמצעי ללמוד ולנתח את הקשיים והאפשרויות לפיתוח הענף .לכן ,נודה לך מאד
אם תואיל לענות על השאלון הרצ"ב .לתשובותיך יהיה ערך רב לכל העוסקים בקידום התיירות
לירושלים.
השאלון מבוצע במסגרת תכנית כללית לשיפור מערך התיירות בעיר והוא נעשה עבור הרשות
לפיתוח ירושלים בסיוע וייעוץ של מכון ירושלים לחקר ישראל .המידע שיתקבל מהשאלון ישמש
לגיבוש המלצות ויישומם בנושאים רלבנטיים במערך התיירות.
מטרת השאלון להבין את בעיות ומאפייני ההדרכה בירושלים של קבוצות תיירים מהארץ
ומחו"ל ,להציף קשיים הנובעים מהשטח ,לעמוד על נקודות חוזקה ,ולשמוע הצעות לפתרון
הבעיות הקריטיות ביותר.
מטעמי נוחות ,מנוסח השאלון בלשון זכר אך הוא מיועד לשני המינים.
נא לכתוב את התשובות במקום הקווים בשאלון ולשלוח אותו עם סיומו למייל:
omri@jiis.org.il

השאלון
 .1אנא הקף בעיגול את סוגי התיירים אותם אתה נוהג להדריך:
קבוצות צליינים ,משלחות יהודיות מחו"ל ,תגלית ,קבוצות חינוכיות ,משפחות ובודדים,
קבוצות תמריץ ( ,)INCENTIVEאחרים
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 .2כמה ימים בחבילת התיור מוקדשים בדרך כלל לירושלים בקבוצות השונות?
קבוצות צליינים .......משלחות יהודיות…… תגלית ........קבוצות חינוכיות .......קבוצות
תמריץ .......משפחות ובודדים… ....אחרים.........
 .3ציין מהם לדעתך אתרי הביקור העיקריים בירושלים (רשום אותם לפי סדר העדיפות
בביקור כאשר מספר  1הוא העיקרי ביותר) :
..........................6......................5.......................4........................3......................2.......................1
.......................10........................9......................8.......................7
 .4פרט את הקשיים במהלך הסיור בירושלים ודרג אותם לפי מידת החומרה מ  1עד  5( 5היא
דרגת הקושי הגדולה ביותר).
הנושא

דרוג
הקושי

הערות

צפיפות וגודש באתרים
האכלה לקבוצות
אפשרות חנייה סמוך
לאתרי הביקור
התנועה בעיר והגעה
לאתרי הביקור
הנגישות באתרים
עצמם למבוגרים
שילוט והכוונה
שירותים ()Toilet
בטיחות לתייר
אחר........................
..............................
 .5אילו אתרים נוספים בסביבת ירושלים משולבים בסיורים? (מנה את העיקריים שבהם)
..........................6......................5.......................4........................3......................2.......................1
.......................10........................9......................8.......................7
 .6על מה בדרך כלל מתלוננים התיירים המבקרים בעיר?
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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 .7אילו נקודות חיוביות מציינים בדרך כלל התיירים?
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .8אילו אירועים או פעילויות תרבות לתיירים אתה מכיר בירושלים?
..........................6......................5.......................4........................3......................2.......................1
.......................10........................9......................8.......................7
 .9האם יש לדעתך מספיק פעולות תרבות בערבים לתיירים בירושלים (הקף בעיגול)?
לא
כן
 .10אם לא ,איזה פעולות תרבות נוספות לתיירים היית מציע?
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................
 .11איזה שירותים לתייר חסרים לדעתך בעיר? (כמו למשל :חומר הסברה ,אמצעי הדרכה
אלקטרוניים ,מסעדות גדולות ,מקומות בילוי ,שלטי הכוונה ,וכד')
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................
 .12לפי דעתך ,האם ניתן להגדיל את משך השהות של תיירים בירושלים?
לא
כן
 .13אם כן ,אילו פעולות ראוי לעשות כדי להאריך את משך השהות של התייר בעיר?
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
תנועה וחניה בעיר
 .14מנה מספר אתרים שהחניה לאוטובוס התיירים קשה במיוחד .לפי דירוג כאשר מספר  1הוא
הקשה ביותר
..........................6......................5.......................4........................3......................2.......................1
.......................10........................9......................8.......................7
 .15האם לדעתך הקמת מרכז מידע להכוונת תנועת המטיילים בעיר (ניהול התנועה) היה מסייע
לשיפור הביקור התיירותי?
מסייע במידה ניכרת
לא מסייע כלל					
1
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2

3

4

5

אנא הסבר מדוע
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .16היכן לדעתך חסרים מקומות חנייה לאוטובוסים והיה ראוי להוסיף כאלה?
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .17האם לדעתך מערך של תחנות איסוף והורדה (ללא חנייה) באתרי תיירות מרכזיים יכול
לסייע בהתמודדות עם בעיות צפיפות התנועה באתרים מרכזיים?
 .3יכול לסייע במידה ניכרת.
 .2יכול לסייע במעט
 .1לא יכול לסייע
הסבר מדוע
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
היכן בעיר היית ממקם תחנות כאלו?
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .18האם לדעתך מערך "חנה וסע" בו אוטובוסי תיירים יחנו בחניונים בשולי העיר והתיירים
יגיעו לעיר העתיקה ברכבת הקלה או בשאטלים יכול לסייע בהתמודדות עם בעיות הצפיפות
התחבורתית?
 .3יכול לסייע במידה ניכרת.
 .2יכול לסייע במעט
 .1לא יכול לסייע
האם לדעתך מערך כזה מתאים לתיירות הקבוצות בירושלים?
 .2לא מתאים
 .1מתאים
אנא הסבר
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .19האם לדעתך ביקור באתרים גדושים בשעות הלילה או הערב יתאים לתיירים?
		
 .2לא מתאים
		
 .1מתאים
אנא ,הסבר מדוע
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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 .20מה דעתך על השילוט בהכוונת התנועה לאתרים?
									
גרוע
1

2

3

4

מצויין
5

אילו שיפורים היית ממליץ?
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
 .21אם יש לך הצעות נוספות לשיפור מערך התיירות בעיר נשמח מאד אם תשכילנו.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................

אנו מודים לך מאד על היענותך ותשובותיך!
כל המידע שייאסף ישמש למטרות מחקר ולשיפור איכות הביקור של התיירים בירושלים .ונשמח
להעמידו גם לרשותך .השאלונים יישארו חסויים ללא פרסום שמות כל שהם.
לקבלת מידע תיירותי בירושלים אנא היכנס/י לאתר האינטרנט:
 http://www.itraveljerusalem.comוהירשם/י לניוזלטר
שם המדריך/ה  .......................הישוב בו אתה גר  .....................גילך ..................
שפה/ות הדרכה .................................................מספר שנות הדרכה.......
החברות איתן אתה/את עובד/ת בד"כ .................................................................................

36

