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הקדמה

את  הבוחנת  מחקר  עבודת  נערכה  התיירות,  בתחום  'מרום'  תכנית  מחקרי  במסגרת 

את  ומציג  מסכם  זה  דוח  לירושלים�  חדשים  נכנסת  תיירות  שווקי  פיתוח  פוטנציאל 

פוטנציאל התיירות מסין�

ממצאי הדוח מצביעים על הנקודות הבאות:

מסין�  היוצאת  התיירות  בתנועת  משמעותי  גידול  נרשם  ה-2000,  שנות  במהלך   

גידול זה התרחש בשל שינוי במדיניות הממשלה הסינית לתיירות יוצאת, הרחבה 

משמעותית של רשימת היעדים המאושרים לתיירות (ADS) והתבססות שכבה של 

'מתעשרים חדשים' בעלי יכולות כלכליות;

בשנים 2013-2011 ביקרו בישראל כ-20 אלף תיירים סיניים מדי שנה;  

גורמים מרכזיים: מדיניות  בבחירת יעד טיול, התיירות הסינית מושפעת משלושה   

הויזה של היעד, עלויות הטיול והמרחק התרבותי בין סין ליעד� בהתחשב בכך, עד 

לשנת 2014, רוב תנועת התיירות הסינית התרכזה ביעדי דרום מזרח אסיה הקרובים 

לסין� מגמה זו צפויה להמשיך להתקיים בשנים הקרובות;

התיירות הסינית מאופיינת כתיירות קבוצתית� הקבוצות מתיירות לרוב בחבילות   

ביקור  מציעות  החבילות  ימים�  בכמה  מדינות  במספר  ומבקרות  מסחריות  תיור 

בנקודות העניין העיקריות של היעד� אפשרות נוספות היא תיור בקבוצות עצמאיות 

קטנות יותר של חברים ובני משפחה� קבוצות עצמאיות נוטות לשהות זמן רב יותר 

ביעד;

מקור המידע המרכזי לתכנון הטיול של תיירים סיניים, בקבוצות עצמאיות, הוא   

רשת האינטרנט� התיירים מתכננים את הטיול בצורה מפורטת מאוד, ופועלים על פי 

התכנית בקשיחות� בשל כך, קיימת חשיבות בהקמת אתר אינטרנט בשפה הסינית 

כמקור מידע המסייע לתכנון הטיול ליעד;

בתרבות הסינית קיימים מספר עקרונות העשויים להשפיע על אופי הביקור ותכנית   

הטיול בישראל:

לבעלי  מלון,  בבית  חדר  או  כרכב  שירותים  הזמנת  בעת  היררכיה:  על  שמירה   

התפקידים  ולבעלי  יותר  גבוהה  ברמה  שירות  יוקצה  הבכירים  התפקידים 
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הזוטרים יוקצה שירות ברמה נמוכה יותר� מומלץ לבצע את ההזמנה כלשונה, 

ולא 'לשדרג' את השירות לחלק מחברי הקבוצה;

לספקי  תלונות  מהצגת  להימנע  נוטים  סינים  תיירים  הרמוניה:  על  שמירה   

שירות באופן ישיר� בפרסומים ליעד מומלץ להציג תמונות של רגעים שמחים 

ומשפחתיים;

ערכים קבוצתיים: הסינים מעדיפים לטייל בקבוצה� במסעדה, יש להגיש את   

המנות במרכז השולחן, לכל חברי הקבוצה יחד;

שמירת 'פנים': לצריכת מותגים מוכרים וצילום במקומות מרכזיים ערך סמלי   

של יוקרה� הסינים יעדיפו לבקר ולהצטלם באתרי העיר העתיקה בירושלים אך 

לרכוש מוצרי ים המלח באתר עצמו� הסינים יחשיבו מאוד שירות הניתן להם 

באופן אישי, כגון ליווי מדריך ונהג בשבתות;

בנוסף  סמלית  חשיבות  הסיני  מהמטבח  מאכלים  לאכילת  הסינית,  בתרבות   

כיום,  יום�  מדי  אותנטי  סיני  אוכל  לאכול  יעדיפו  הסינים  הפיזית�  לחשיבות 

'שיאן' מסעדה  בירושלים פועלות שתי מסעדות אשר עונות על צרכי הסינים: 

כשרה, ו'מנדרין' שאינה כשרה ופעילה בשבתות� 

הסינים המבקרים בישראל שייכים לשכבה סוציו-אקונומית של 'מתעשרים חדשים'   

ברחבי  שונים  במקומות  שתיירו  לאחר  מתקיים  בישראל  הביקור  רב�  הון  בעלי 

העולם;

ניתן לחלק את התיירות הסינית לישראל לשלוש קבוצות עיקריות:  

תיירות עסקית או תיירות ממשלתית: משלחות של חברות עסקיות המנהלות   

עסקים עם חברות ישראליות, תיירי כנסים או קבוצות של הפקידות הממשלתית� 

לרוב, הקבוצות המבקרות בארץ למטרות עסקים מקדישות את סופי השבוע 

לתיור בירושלים ובים המלח ולא נוטות לבקר באתרים במסגרת ימי העבודה; 

תיירות צליינית: המתיירת במסלול הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים, בית לחם,   

נצרת והגליל;

תיירות למטרות נופש ופנאי: קבוצות המקדישות מספר ימי ביקור לטיול בארץ   

ונופשות במשך כל ימי השבוע�

קיימים מספר חסמים המקשים על פיתוח תנועת התיירות מסין:  
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סינית  דוברי  דרך  במורי  מחסור  נובע  מכאן  מקומית:  סינית  קהילה  העדר   

הקבוצות,  בהדרכת  מחירים  לעליית  מוביל  דרך  במורי  המחסור  (מנדרינית)� 

ובמקרים מסוימים לביטולי קבוצות� העדר קהילה מוביל בנוסף לקושי במתן 

שירותים המותאמים לדרישות הסיניות, הבא לידי ביטוי למשל במיעוט מסעדות 

סיניות 'אותנטיות';

חברות  יחסית�  חדשה  תופעה  היא  היוצאת  הסינית  התיירות  תעופתי:  כשל   

התעופה הסיניות בוחרות לנתב את צי המטוסים שברשותן לקווים הרווחיים 

ביותר בדרום מזרח אסיה, ולאחריהן לבירות אירופה המערבית� באופן יחסי, 

רשת הטיסות בין סין לאירופה אינה משוכללת, ולכן מועטות גם הטיסות לארץ� 

עובדה זו מובילה לעליית מחירי הטיסה מסין לישראל;

על מנת למנוע  ודורשים בדיקות רבות  רב  זמן  נמשכים  הוויזה  הליכי הוצאת   

הגירת עובדים בלתי חוקיים לישראל;

כשלים נוספים כוללים את תרבות התיור הסינית; המרחק בין המדינות; מדיניות   

הממשלה הסינית בעידוד/הגבלת תיירות יוצאת; קושי לשווק לקהל יעד נוצרי 

והחשש  בישראל  הביקור  עלויות  דת;  חסרת  מוגדרת  רשמי  שבאופן  במדינה 

הביטחוני�

בשנת 2010 פתח משרד התיירות לשכת תיירות בסין� מאמצי השיווק הישראלים   

מתמקדים בפיתוח צינורות שיווק חדשים באמצעות עבודה עם סוכני תיירות ויחסי 

ציבור� 

המלצות מדיניות:  

המוכרים  באתרים  מתמקדת  בירושלים  הסינים  התיירים  של  הטיול  תכנית   

ביותר בעיר העתיקה� מוצע להרחיב את מסלול הביקור ומשך הביקור של תכנית 

הטיול בירושלים ולכלול בו את ים המלח;

סינית  מסעדה  של  בעיקר  נוספות,  סיניות  מסעדות  של  פתיחתן  לעודד  מוצע   

יוקרתית;

מוצע לתרגם לסינית עלוני מידע באתרי הביקור המרכזיים, כדוגמת היכל הספר   

במוזיאון ישראל;

הביקור  אתרי  על  מידע  שירכז  הסינית  בשפה  אינטרנט  אתר  להקים  מוצע   

בירושלים וכן יספק מידע על ההיסטוריה של העיר ועל ההיבטים התרבותיים 
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גרפיקה  מרובה  המקוונת:  הסינית  לתרבות  מותאם  להיות  זה  אתר  על  שלה; 

וקישורים (לינקים);

ובוגרי  סינית  דוברי  תיירים  מדריכי  מיוחדים,  בקורסים  להכשיר,  מוצע   

אוניברסיטאות�
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פרק 1: התיירות הסינית היוצאת: מגמות ותופעות

א�  מגמות בתיירות הסינית היוצאת

ופתיחתה  וחברתיות  כלכליות  רפורמות  יישומן של  עם  בשלושת העשורים האחרונים, 

ההדרגתית של סין לשוק העולמי, חוותה הרפובליקה העממית צמיחה כלכלית אדירה� 

על פי נתוני הבנק העולמי, סין, כיום, היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם במונחי תל"ג� 

עם אוכלוסייה של כ-35�1 מיליארד הולכת ומתבססת בה שכבה רחבה של מתעשרים 

שווקים  אחר  תרה  התיירות,  תעשיית  פנויה�  הכנסה  בעלי  ביניים  מעמד  ובני  חדשים 

חדשים לפיתוח, ולכן השוק הסיני בעל הפוטנציאל הגדול משמש מטרה למאמצי השיווק 

של תעשיה זו�

בתיירות  ושולי  זניח  משוק  היוצאת  הסינית  התיירות  הפכה  מעשור  יותר  מעט  תוך 

העולמית, לשוק גדול עם פוטנציאל התרחבות� בשנת 2000 נרשמו כ-5�10 מיליון חציות 

גבול של תיירות יוצאת מסין, ואילו בשנת 2012 נרשמו כ-2�83 מיליון חציות גבול של 

סינים היוצאים את גבולות המדינה — עלייה של פי 8� להשוואה, על פי נתוני ארגון 

העולמי בתקופה זו חלה עלייה של 42% בלבד במספר הטיולים הבינלאומי  התיירות 

(ללא סין)�

התיירות הסינית היוצאת בשנים 2013-1999 במיליוני חציות גבול

 2013 ,(COTRI) מקור: המכון לחקר התיירות הסינית היוצאת

6 
 

 

מגמות ותופעות : התיירות הסינית היוצאת: 1פרק 

מגמות בתיירות הסינית היוצאת  .א
עם יישומן של רפורמות כלכליות וחברתיות ופתיחתה , בשלושת העשורים האחרונים

על פי . חוותה הרפובליקה העממית צמיחה כלכלית אדירה, ההדרגתית של סין לשוק העולמי

עם . ג"היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם במונחי תל, כיום, סין, נתוני הבנק העולמי

 מיליארד הולכת ומתבססת בה שכבה רחבה של מתעשרים חדשים 1.35- אוכלוסייה של כ

,  שווקים חדשים לפיתוחתרה אחר, תעשיית התיירות. ובני מעמד ביניים בעלי הכנסה פנויה

. ולכן השוק הסיני בעל הפוטנציאל הגדול משמש מטרה למאמצי השיווק של תעשיה זו

, תוך מעט יותר מעשור הפכה התיירות הסינית היוצאת משוק זניח ושולי בתיירות העולמית

 מיליון חציות גבול של 10.5-  נרשמו כ2000בשנת . לשוק גדול עם פוטנציאל התרחבות

 מיליון חציות גבול של סינים היוצאים 83.2-  נרשמו כ2012 ואילו בשנת ,תיירות יוצאת מסין

על פי נתוני ארגון התיירות העולמי בתקופה , להשוואה. 8עלייה של פי – את גבולות המדינה 

. )ללא סין( בלבד במספר הטיולים הבינלאומי 42%זו חלה עלייה של 

 
 במיליוני חציות גבול 2013-1999התיירות הסינית היוצאת בשנים 
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בפועל, מספר התיירים הסיניים נמוך יותר מהנתונים של חציית הגבול הרשמיים, שכן 

 SAR: Special) החישוב כולל גם את חציית הגבולות אל האזורים המנהליים המיוחדים

Administrative Region, הונג קונג ומקאו)� על פי ההערכות, שני האזורים המנהליים 
מקבלים כ-70% מסך התיירים הסיניים שחצו את הגבול ונרשמו בסטטיסטיקה� היתרה, 

כ-30% מסך התיירים, חצו את הגבול ליעדים אחרים — מספר שעמד בשנת 2012 על 

כ-25 עד 30 מיליון תיירים�

ומקאו  קונג  להונג  הסינים  התיירים  במספר  השנתי  הגידול  אחוז  עמד   2012 בשנת 

על כ-10%, ואילו ליעדים אחרים נרשם גידול שנתי של 30%� בהינתן המשך המגמות 

הקיימות, בעתיד צפוי פיחות בגודלו היחסי של נתח שוק התיירות הסינית היוצאת להונג 

קונג ומקאו, ועלייה בחלקן היחסי של מדינות אחרות� למעשה, נתח השוק של התיירות 

להונג קונג ומקאו צפוי בעתיד לעמוד על פחות מ- 50% מכלל התיירות הסינית היוצאת 

 �(Arlt, 2013)

את  מציג   ,TUI Think Tank-ו  Z_punkt הייעוץ  חברות  על-ידי  שהוכן  מחקר  דוח 

התיירות  על  ובהתאמה,  סין,  על  המשפיעות  הרחבות  והחברתיות  הכלכליות  המגמות 

הסינית היוצאת� על פי נתוני הדוח בשנת 2012, יצאו כ-16 מיליון סינים את גבולות 

 Z_punkt &) המדינה דרך האוויר, ומספר זה צפוי להגיע בשנת 2016 לכ-8�26 מיליון 

 �(TUI AG, 2013

אומדן מספר התיירים הסינים שיצאו דרך האוויר בשנים 2016-2006
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שכן , מספר התיירים הסיניים נמוך יותר מהנתונים של חציית הגבול הרשמיים, בפועל

 SAR: Special)החישוב כולל גם את חציית הגבולות אל האזורים המנהליים המיוחדים 
Administrative Region ,שני האזורים המנהליים , על פי ההערכות. )הונג קונג ומקאו

- כ, היתרה.  מסך התיירים הסיניים שחצו את הגבול ונרשמו בסטטיסטיקה70%- מקבלים כ

 25-  על כ2012מספר שעמד בשנת - חצו את הגבול ליעדים אחרים ,  מסך התיירים30%

.  מיליון תיירים30עד 

-  עמד אחוז הגידול השנתי במספר התיירים הסינים להונג קונג ומקאו על כ2012בשנת 

, בהינתן המשך המגמות הקיימות. 30%ואילו ליעדים אחרים נרשם גידול שנתי של , 10%

, בעתיד צפוי פיחות בגודלו היחסי של נתח שוק התיירות הסינית היוצאת להונג קונג ומקאו

נתח השוק של התיירות להונג קונג ומקאו , למעשה. ועלייה בחלקן היחסי של מדינות אחרות

.  (Arlt, 2013) מכלל התיירות הסינית היוצאת 50%- צפוי בעתיד לעמוד על פחות מ

מציג את המגמות , TUI Think Tank-  וZ_punktידי חברות הייעוץ -דוח מחקר שהוכן על

. על התיירות הסינית היוצאת, ובהתאמה, הכלכליות והחברתיות הרחבות המשפיעות על סין

,  דרך האוויר מיליון סינים את גבולות המדינה16- יצאו כ, 2012על פי נתוני הדוח בשנת 

  .(Z_punkt & TUI AG, 2013) מילון 26.8-  לכ2016ומספר זה צפוי להגיע בשנת 
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לראשונה הגיעה : העלייה המרשימה במספר התיירים הסינים באה לידי ביטוי במדד נוסף

הוציאו , 2012בשנת . התיירות מסין למקום הראשון בעולם בהוצאות המדווחות על תיירות

- בעוד שתיירים מגרמניה הוציאו בשנה זו כ,  מיליארד דולר102של סכום  התיירים הסיניים

התיירים . )2013, ארגון התיירות העולמי(ב " מיליארד דולר וכך גם תיירים מארה83
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לראשונה  נוסף:  במדד  ביטוי  לידי  באה  הסינים  התיירים  במספר  המרשימה  העלייה 

בשנת  תיירות�  על  המדווחות  בהוצאות  בעולם  הראשון  למקום  מסין  התיירות  הגיעה 

2012, הוציאו התיירים הסיניים סכום של 102 מיליארד דולר, בעוד שתיירים מגרמניה 

הוציאו בשנה זו כ-83 מיליארד דולר וכך גם תיירים מארה"ב (ארגון התיירות העולמי, 

2013)� התיירים מבריטניה, הממוקמים במקום הרביעי בהוצאות על תיירות, הוציאו 

כמחצית בלבד מהוצאות הסינים�

הגרף הבא מציג את 15 המדינות בעלות סכום ההוצאות הגבוה ביותר על תיירות יוצאת, 

וסין בראשן:

מקור: עיבוד לנתוני ארגון התיירות העולמי, 2013

הסינים  התיירים  במספר  הכמותית  מהעלייה  הנובע  הכולל,  ההוצאות  סכום  רק  לא 

היוצאים, עלה, אלא גם הסכום שהתייר הסיני הממוצע הוציא בכל טיול� כפי שניתן 

לראות בגרף הבא (המופיע בדוח המחקר של הייעוץ Z_punkt ו-TUI) בין השנים 2006 

מוציא  הממוצע  הסיני  שהתייר  ההוצאות  בסכום  אירו  כ-150  של  עליה  חלה  ל-2009 

בטיול מחוץ לסין, לא כולל עלויות תחבורה� סכום ההוצאות הממוצע הוערך ב-506 אירו 

בשנת 2006 ועלה לכ-660 אירו בשנת 2009�

8 
 

הוציאו כמחצית בלבד מהוצאות ,  בהוצאות על תיירותים במקום הרביעימהממוק, מבריטניה

. הסינים

וסין ,  המדינות בעלות סכום ההוצאות הגבוה ביותר על תיירות יוצאת15הגרף הבא מציג את 

: בראשן
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המדינות בעלות סכום הוצאות התיירים  
)במיליארדים( 2012נתוני , הגבוה ביותר

 
. 2013, עיבוד לנתוני ארגון התיירות העולמי: מקור

 

, הנובע מהעלייה הכמותית במספר התיירים הסינים היוצאים, לא רק סכום ההוצאות הכולל

כפי שניתן לראות בגרף הבא . אלא גם הסכום שהתייר הסיני הממוצע הוציא בכל טיול, עלה

 חלה עליה 2009-  ל2006בין השנים  ) TUI-  וZ_punktהמופיע בדוח המחקר של הייעוץ (

לא כולל ,  אירו בסכום ההוצאות שהתייר הסיני הממוצע מוציא בטיול מחוץ לסין150- של כ

 660-  ועלה לכ2006 אירו בשנת 506- סכום ההוצאות הממוצע הוערך ב. עלויות תחבורה

. 2009אירו בשנת 
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ETC, 2011 :מקור

כאשר בוחנים את יעדי הביקור המרכזיים של הסינים בשנים 2010-2000 עולה כי רוב 

הסינים מעדיפים לבקר במדינות אסיה, סביבתם הקרובה� נוסף על הונג קונג ומקאו ניתן 

למצוא את טייוואן, תאילנד, דרום קוריאה וסינגפור ברשימת היעדים הזוכים לכמות 

ביקרו  הסינים  מהתיירים  כ-5%�81   ,2010 בשנת  ביותר�  הגבוהה  הסינים  המבקרים 

באוקיאניה  בלבד  ו-9%�1  באפריקה   2�3% באמריקה,   3�2% באירופה,   12% באסיה, 

�(Song, 2012)

ב�  מנגנונים להסדרת התיירות הסינית היוצאת

למרות הפרסום הרב לו זכתה, התיירות הסינית היא תופעה חדשה יחסית במפת התיירות 

העולמית� בשונה ממדינות מערביות, בהן פרחה התיירות החל משנות ה-80, סין נותרה 

אחרות�  לארצות  תושביה  תנועת  על  הדוק  באופן  ומפקחת  המגבילה  ריכוזית  מדינה 

התיירות  להגבלת  שתרם  מניע  חיובי,  חוץ  מטבע  יתרות  יחס  על  שומרת  סין  בנוסף, 

היוצאת, ועיכב משך שנים רבות את פיתוחה ליעדים חדשים� מניעים פוליטיים ויחסי 

החוץ של סין עם מדינות אחרות ממשיכים להכתיב ולהשפיע על המדיניות הסינית ביחס 

לתיירות היוצאת�
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סכום ההוצאות הממוצע של התייר 

)*ביורו(הסיני בטיול מחוץ למדינה 

 ההוצאות לא כולל הוצאות תחבורה סכום*
 ETC, 2011:  מקור

 

 עולה כי רוב 2010-2000כאשר בוחנים את יעדי הביקור המרכזיים של הסינים בשנים 

נוסף על הונג קונג ומקאו ניתן . סביבתם הקרובה, הסינים מעדיפים לבקר במדינות אסיה

דרום קוריאה וסינגפור ברשימת היעדים הזוכים לכמות המבקרים , תאילנד, למצוא את טייוואן

 12%,  מהתיירים הסינים ביקרו באסיה81.5%- כ, 2010בשנת . הסינים הגבוהה ביותר

. (Song, 2012) בלבד באוקיאניה 1.9%- באפריקה ו2.3%,  באמריקה3.2%, באירופה

 

מנגנונים להסדרת התיירות הסינית היוצאת  .ב
התיירות הסינית היא תופעה חדשה יחסית במפת התיירות , למרות הפרסום הרב לו זכתה

סין נותרה , 80- בהן פרחה התיירות החל משנות ה, בשונה ממדינות מערביות. העולמית

, בנוסף. מדינה ריכוזית המגבילה ומפקחת באופן הדוק על תנועת תושביה לארצות אחרות

ועיכב , מניע שתרם להגבלת התיירות היוצאת, סין שומרת על יחס יתרות מטבע חוץ חיובי

מניעים פוליטיים ויחסי החוץ של סין עם . משך שנים רבות את פיתוחה ליעדים חדשים

. מדינות אחרות ממשיכים להכתיב ולהשפיע על המדיניות הסינית ביחס לתיירות היוצאת

, עד לפני כשלושה עשורים הוגבלה יציאת סינים מהמדינה למספר קטן של דיפלומטים

ממניעים פוליטיים של חיזוק הקשרים החברתיים , 1983רק בשנת . ספורטאים ואנשי ממשל

באזורים אלה  ' ביקור קרובים'הורשו סינים ל, והדיפלומטיים עם המושבות הונג קונג ומקאו

  של המאה שעברה 90- בתחילת שנות ה. בתנאי שכל ההוצאות שולמו על ידי המארחים
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עד לפני כשלושה עשורים הוגבלה יציאת סינים מהמדינה למספר קטן של דיפלומטים, 

הקשרים  חיזוק  של  פוליטיים  ממניעים   ,1983 בשנת  רק  ממשל�  ואנשי  ספורטאים 

החברתיים והדיפלומטיים עם המושבות הונג קונג ומקאו, הורשו סינים ל'ביקור קרובים' 

באזורים אלה בתנאי שכל ההוצאות שולמו על ידי המארחים� בתחילת שנות ה- 90 של 

המאה שעברה נוספו מדינות נוספות באזור, תאילנד, סינגפור ומלזיה לרשימה המדינות 

�(Arlt, 2013) המותרות לביקור ולאחריהן הפיליפינים

בשנת 1995, הוכנה רשימה של מדינות אליהן אישרה הממשלה הסינית לאזרחיה לצאת 

 �(ADS: Approved Destination Status) למטרות תיור ופנאי, לרוב במסגרת קבוצתית

(Sparks & Pan, 2009)� הרשימה כוננה על בסיס מערכת של הסכמים בילטראליים בין 

סין ומדינות יעדי הביקור� ב-1997 חוקקו תקנות המסדירות הנפקת אשרות לתיירים 

המטיילים במסגרת פרטית� בשנה הזו חתמה הממשלה הסינית, לראשונה, הסכם עם שתי 

מדינות לא אסיאתיות — אוסטרליה וניו זילנד� המערכת הגבילה את רשימת המדינות 

אליהן הורשו הסינים לנסוע, וכן קבעה אילו חברות זרות יוכלו לפעול בשוק התיירות 

�(Keating & Kriz, 2008) הסיני

החל משנת 2003 חלה האצה משמעותית בהרחבת מגוון יעדי הביקור אליהם רשאים 

ADS� בשנת 2013, 148 מדינות היו חתומות על הסכמים עם  ויזת  הסינים לטייל עם 

הממשלה הסינית כיעדי ביקור מאושרים (Arlt, 2013), כולל ישראל� 

הוצאת  על  הרגולציה  להפחתת  הסינית  הממשלה  פעלה  אלו,  להתפתחויות  במקביל 

אשרות ופישוט תהליך ההנפקה, בייחוד עבור הוצאת דרכון לנסיעה במסגרת פרטית� 

מערכת הויזות של הממשלה הסינית, והצורך להוציא ויזה כפולה — הן ליציאה מסין 

והן למדינת היעד — מכבידה על התיירים ומשפיעה על תכנון הטיול� בהחלטה על יעד 

הטיול, נלקחת בחשבון העובדה כי למדינות אסיאתיות קל יותר להוציא ויזה, בהשוואה 

קרובות  לעיתים  לויזה  בקשות  דוחות  האחרונות  והאמריקאיות�  אירופאיות  למדינות 

�(Xiang, 2013) יותר

ג�  הגל השני של התיירות הסינית

של  פתיחות  ניכרת  הגלובלית  לכלכלה  סין  של  חיזוק הקשרים  עם  בשנים האחרונות, 

 COTRI מכון  ידי  על  שנערכו  מחקרים  מממצאי  יוצאת�  לתיירות  הסינית  הממשלה 

(China Outbound Tourism Research Institute) עולה כי ניתן לסווג את התייר הסיני 

העכשווי לשתי קבוצות מרכזיות:
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משתייכים  הסינים  התיירים  רוב  ה'מסורתית'�  הסינית  התיירות  קבוצות:  תיירי   �1

לקבוצה זו� תיירים אלו נוהרים ליעדי הקניות באסיה וסביבותיה, ומטיילים ליעדי 

הביקור המרכזיים ביותר במדינות אחרות� מטיילים לרוב בקבוצות בחבילות תיור 

המבטיחות ביקור במספר מדינות בכמה ימים ספורים� בתנאים אלו, הביקור בכל 

מדינה נמשך יום בודד או מעט יותר� לרוב, מוצר התיירות מבוסס על חסכון בעלויות 

ואיכות נמוכה של שירותי תיירות� תיירים אלו בעלי תרומה כלכלית מועטה ליעד 

המארח — אם בכלל;

תיירים עצמאיים: ה'גל השני' של תיירים סינים (Arlt, 2013)� מדובר בקבוצות קטנות   �2

הדרושה,  האשרה  את  מספקות  התיירות  סוכנויות  למחצה�  מאורגנת  תיירות  של 

הכרטיסים לטיסה, ולעיתים בחבילה נכללות מספר הזמנות לבתי מלון� תיירים אלה 

מתארגנים עצמאית, מטיילים ליעדים חדשים ושוהים זמן רב יותר ביעד הביקור� 

התיירים הסינים החדשים מתוארים כצעירים יותר, מחוברים לעולם ובעלי ניסיון 

בטיולים מחוץ לגבולות מדינתם�

על פי ההערכות, חלקם היחסי והמוחלט של התיירים העצמאיים מכלל התיירים הסינים 

צפוי לגדול בעתיד בשל מספר סיבות: 

גידול בהכנסה הפנויה של חלקים מהחברה הסינית המתעשרת;    �1

הקלה בדרישות ובהליכים הבירוקרטים להוצאת דרכון ורכישת מטבע חוץ בסין,    �2

והקלה בהליכי הוצאת ויזה ליעדים רבים, בפרט באסיה; 

הגברת מאמצי השיווק בשוק הסיני של ארגוני תיירות ומדינות ברחבי העולם;    �3

שיפור הנגישות למידע באיכות גבוהה יותר על יעדי הביקור;    �4

הניסיון שנרכש על ידי מטיילים סינים מנוסים מסייע לפתיחות ליעדים נוספים;    �5

גידול במספר הסינים הצעירים הלומדים וחיים מחוץ לסין באופן זמני�    �6

מדיניות הממשלה המוצהרת התומכת בתיירות סייעה אף היא לגידול במספר התיירים 

היוצאים�
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ד�  מאפייניה של התיירות הסינית העצמאית

התיירות הסינית העצמאית שונה במאפייניה מהתיירות העצמאית כפי שהמונח נתפס 

בעיניים מערביות� המונח מבקש לתאר טיול משותף של קבוצות קטנות של חברים או 

בני משפחה, בשונה מתיירות הקבוצות המסחריות� עבור הסינים, הקבוצתיות ממשיכה 

לגלם תפקיד חשוב�  מחקר שנערך על ידי Xiang (2013) מתאר ומגדיר בצורה מפורטת 

את מאפייני התיירים הסינים העצמאיים�

רוב התיירים הסינים העצמאיים שנדגמו במחקר שייכים לקבוצת הגיל 44-25� רובם 

(כ-82%) בעלי השכלה גבוהה עם תואר ראשון לפחות� באופן כללי, לסינים משכילים 

עצמאי  מביקור  פחות  חוששים  והם  יותר,  גבוהה  תרבותית  בין  תקשורתית  יכולת 

במדינות אחרות� מבחינה כלכלית, תיירים אלו שייכים למעמד הבינוני (הכנסתם גבוהה 

משמעותית מממוצע ההכנסה הסיני, אך רובם גרים בערים בהן יוקר המחייה גבוה אף 

הוא)�

רשימת הערים המרכזיות מהן יוצאים התיירים כוללת את: שנחאי, בייג'ינג וגואנגג'ואו� 

מקורות חשובים נוספים לתיירות עצמאית הן ערי חוף כדוגמת האנגג'ואו שנזן וסוג'ואו� 

ממחסום  נרתעים  לא  הסינים  התיירים  רוב  כי  מלמד  במחקר  שנמצא  מעניין  ממצא 

השפה� אף כי רבים מהם אינם דוברי אנגלית שוטפת או שפה זרה אחרת, הם סבורים כי 

יוכלו להסתדר באמצעות שפת הגוף� עם הזמן ורכישת ניסיון בטיולים בארצות אחרות, 

עבור תיירים רבים החשש מחסם השפה יקטן ויהווה שיקול משמעותי פחות בתכנון יעדי 

�(Z_punkt & TUI AG, 2013) הטיול

תכנון טיול במסגרת עצמאית נובע בחלקו מרצון התיירים להגדרה עצמית ויצירת בידול 

וייחודיות מהתיירות הסינית ההמונית� סיבת הביקור הראשית של התיירים העצמאיים 

מחוץ למדינתם היא למטרת תיור וביקור באתרים� מטרות נוספות שציינו הנדגמים הן: 

עסקים, פנאי ונופש� 

ניתן להבחין בארבע סיבות עיקריות של סינים ליציאה לטיול מחוץ לסין: 

התרבות משקפת דימוי מסוים של היעד הנלמד מהספרות, מסרטים ומבלוגים של   

ובלתי  אישי  באופן  התרבותי  הדימוי  את  לחוות  מבקשים  התיירים   — מטיילים 

אמצעי; 

האכזבה ממוצר התיירות המקומית ותחושת מיצוי מהיצע אתרי התיור בסין;   

רצון בהגשמה עצמית והרחבת אופקים וביקור במקומות חדשים ומאתגרים;  

ההקלה המנהלית בתהליך הוצאות הויזות לתיירים עצמאיים�  
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תכנון  על הטיול,  יותר  רבה  בידם שליטה  כי  עצמאית חשים  לטייל  הבוחרים  תיירים 

המסלול והפעילויות בהן יעסקו במהלכו בהשוואה לאפשרות של טיול קבוצתי� בנוסף, 

יותר  מעמיק  להיות  צפוי  לעצמם  בונים  הם  אותו  הטיול  כי  חשים  עצמאיים  תיירים 

ומעשיר יותר מאשר זה המוצע להם בחבילות התיור לקבוצות� תהליך קבלת ההחלטות 

של הסינים בעת תכנון המסלול מלווה בהכנה מקדימה ממושכת וברמת פירוט גבוהה 

מאוד� התכנון כולל קריאה ולמידה מעמיקה עוד טרם בחירת היעד� כן מתוכנן לפירוט 

מסלול הטיול, אמצעי תחבורה, מקומות לינה, תקציב כולל וחלוקה של הוצאות מתוכננות 

מדי יום במהלך הטיול�

מקורות המידע של התיירים הסינים לתכנון הטיול מגוונים� מקור המידע המרכזי הוא 

רשת האינטרנט ו-100% ממשתתפי המחקר נעזרו בה� כמקור מידע, קיימת העדפה של 

התיירים להיעזר בבלוגים של מטיילים שביקרו ביעד� הבלוגים נתפסים כמציאותיים 

ומעניינים ביחס למקורות מידע אחרים� אתרי אינטרנט רשמיים של  יותר, מעודכנים 

שימוש  בהם  ונערך  הם  אף  מוערכים  פרטיות  תיור  חברות  של  ואתרים  הביקור  יעדי 

נגישים  והופכים  בשפתם  הסינים  אל  פונים  באינטרנט  אתרים  ויותר  יותר  כיום  רב� 

יותר לקהל היעד הסיני� רשתות חברתיות כדוגמת Sina Weibo (מעין הגרסה הסינית 

של Twitter) תופסות אף הן תאוצה כמקור מידע וצפויות לקחת חלק משמעותי יותר 

בהחלטות הסינים על תכנון הטיול�

נוספים, אך מרכזיים פחות  ומדריכי טיול משמשים כמקורות מידע  עיתונים, מגזינים 

(כ-68% מהנדגמים במחקר)� באמצעות העיתונים מקבלים הסינים רעיונות הקשורים 

ליעדי הטיול ומדריכי טיולים רשמיים כדוגמת Lonely Planet מסייעים להעשרה ותכנון 

תיירים  של  הטיול  בתכנון  ושולית  קטנה  חשיבות  הנסיעות  לסוכנויות  מנגד,  מפורט� 

עצמאיים�

ביעד הביקור�  ולינה  על תחבורה  מידע  בעת תכנון הטיול, מחפשים התיירים הסינים 

בנוסף, מחפשים התיירים תכנים על התרבות המקומית, פעילויות ואטרקציות אפשריות� 

על  אינם מחפשים תכנים  בשונה מהתיירות הסינית הקבוצתית, התיירים העצמאיים 

אפשרויות קניות ביעד�

דפוסי הביקור של התיירים הסינים מלמדים על השפעת הפוליטיקה ויחסי החוץ של 

סין על פיתוח התיירות ועל חשיבות מאמצי ואמצעי השיווק של מדינות היעד� מדינות 

אסיאתיות כמו קמבודיה, תאילנד ווייטנאם הן היעדים בעלי מספר המבקרים הסינים 

הגבוה ביותר� באירופה, צרפת וגרמניה מופיעים בראש רשימת יעדי הביקור מזה זמן רב, 

בשל הקשרים הכלכליים והתקשורת התרבותית בין המדינות� בנוסף, ארגוני התיירות 
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הרשמיים והפרטיים השקיעו רבות בשוק הסיני בשיווק באמצעות האינטרנט והרשתות 

החברתיות�

 Euromonitor Internantionl, 2011 :מקור הנתונים

אוסטרליה וניו-זילנד, שתי מדינות המקבלות מספרים גדולים יחסית של תיירות סינית, 

מצליחות למשוך תיירים באמצעות אסטרטגיות שיווק מקוונות טובות� למשל, שחקנית 

טלוויזיה וסרטים מוכרת הוזמנה לניו זילנד לחוות את החוויה המקומית� הסיפור פורסם 

בחשבון ה-Weibo שלה, ועם כ-35 מיליון עוקבים סינים, יצר תהודה מרשימה� התגובות 

ברשת מצביעות על כך שלסיפור הייתה השפעה ממשית בהגדלת תנועת התיירות הסינית 

למדינה�

הגורם  גורמים:  משלושה  מושפעת  הסינים  התיירים  של  היעד  בחירת  כללי,  באופן 

ליעד� תהליך הוצאת הוויזה למדינות אסיאתיות  הראשון הוא מדיניות קבלת הוויזה 

פשוט יותר� קיימת וודאות גדולה יותר שבקשתם של סינים לקבלת ויזה ליעדים אלה 

תאושר, בהשוואה למדינות אירופה וארה"ב� כאשר תיירים עצמאיים מעוניינים להוציא 

המדינות  שלרוב  כיוון  אישי�  באופן  זאת  לעשות  עליהם   ADS-ה למערכת  מחוץ  ויזה 

האירופאיות מספר נציגויות מצומצם (בעיקר בערים שנחאי ובייג'ינג) עבור רובם תהליך 

הוצאת הוויזה כרוך בהוצאות נסיעה נוספות ובאי נוחות� שנית, עלויות הנסיעה והשהייה 

13 
 

התיירים העצמאיים אינם מחפשים תכנים על אפשרויות קניות , מהתיירות הסינית הקבוצתית

. ביעד

 

דפוסי הביקור של התיירים הסינים מלמדים על השפעת הפוליטיקה ויחסי החוץ של סין על 

מדינות אסיאתיות כמו . פיתוח התיירות ועל חשיבות מאמצי ואמצעי השיווק של מדינות היעד

. תאילנד ווייטנאם הן היעדים בעלי מספר המבקרים הסינים הגבוה ביותר, קמבודיה

בשל הקשרים , צרפת וגרמניה מופיעים בראש רשימת יעדי הביקור מזה זמן רב, באירופה

ארגוני התיירות הרשמיים והפרטיים , בנוסף. הכלכליים והתקשורת התרבותית בין המדינות

. השקיעו רבות בשוק הסיני בשיווק באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות
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 מבוססים על תחזית 2016 -ו 2012הנתונים בשנים * 
  Euromonitor Internantionl, 2011: מקור הנתונים

 

, שתי מדינות המקבלות מספרים גדולים יחסית של תיירות סינית, זילנד-אוסטרליה וניו

שחקנית , למשל. מצליחות למשוך תיירים באמצעות אסטרטגיות שיווק מקוונות טובות

הסיפור פורסם . טלוויזיה וסרטים מוכרת הוזמנה לניו זילנד לחוות את החוויה המקומית

התגובות . יצר תהודה מרשימה,  מיליון עוקבים סינים35- ועם כ,  שלהWeibo- בחשבון ה

ברשת מצביעות על כך שלסיפור הייתה השפעה ממשית בהגדלת תנועת התיירות הסינית 

. למדינה

הגורם הראשון : בחירת היעד של התיירים הסינים מושפעת משלושה גורמים, באופן כללי

קיימת . תהליך הוצאת הוויזה למדינות אסיאתיות פשוט יותר. הוא מדיניות קבלת הוויזה ליעד

בהשוואה למדינות , וודאות גדולה יותר שבקשתם של סינים לקבלת ויזה ליעדים אלה תאושר

 ADS- כאשר תיירים עצמאיים מעוניינים להוציא ויזה מחוץ למערכת ה. ב"אירופה וארה

כיוון שלרוב המדינות האירופאיות מספר נציגויות מצומצם . עליהם לעשות זאת באופן אישי
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במדינות אסיה נמוכה יותר� שלישית, במדינות קרובות חשים הסינים כי התרבות דומה 

לתרבותם וכי יוכלו להסתדר ביתר קלות�

אינם  הסינים  התיירים  כי  הדעת  את  לתת  יש  לתיירות  מקור  כשוק  לסין  פנייה  בעת 

הרפתקנים ולא חשים צורך להיות כאלה� הרצון להיות 'חלוצים' ולחקור מקומות חדשים 

נמצא בלקסיקון שלהם� אדרבא, הם מעדיפים לבקר במקומות מוכרים שסינים  אינו 

אחרים ביקרו בהם בעבר� בשונה מדפוס בחירת היעד, בעת הביקור ביעד עצמו, התיירים 

מבקשים  הם  חדשים�  מקומות  ולגלות  ההליכה  נתיב  את  לגוון  מעדיפים  העצמאיים 

להתעכב ולחקור את הסביבה מעבר לנתיב השחוק והצר של תיירות הקבוצות�

לשלוש  העצמאיים  הסינים  התיירים  של  הצרכניים  הפעילות  דפוסי  את  לסווג  ניתן 

קבוצות: 

החסכניים, השואפים לבקר בכמה שיותר אתרים מרכזיים ולהקטין את הוצאותיהם    �1

ייסעו בתחבורה ציבורית על מנת להגיע ממקום למקום,  ככל הניתן� תיירים אלו 

ישנו באכסניות זולות ותקציב הקניות שלהם יוקדש לפריטים הכרחיים; 

הנהנתנים שישכרו מכונית נוצצת מסוכנויות הנסיעות, ילונו ברשת מלונות ממותגת    �2

ויקצו סכומים נכבדים לקניות ובילויים; 

קטגוריה מעורבת, שדפוסיה הצרכניים נעים במנעד שבין שתי הקבוצות האחרות�    �3

בסופו של דבר, בכל הקבוצות, ההוצאה על לינה ותחבורה היא ההוצאה הגבוהה 

ביותר�

ה�  שיווק לתיירות סינית

1�  מיפוי רשת האינטרנט הסינית

מספר משתמשי המחשבים והאינטרנט העולמי גדל בהתמדה� במקומות רבים, האינטרנט 

התגבש כזירה המרכזית לצריכת תכני תרבות, אומנות ומסחר� עבור מספר הולך וגדל 

של אנשים, הרשתות החברתיות מהוות חלק מרכזי ובלתי נפרד מחיי היומיום� בעשור 

האחרון, סין שעטה בדהרה קדימה אל העידן הדיגיטלי� בין השנים 2011-2000 מספר 

המשתמשים הסינים באינטרנט עלה פי 5� על פי נתונים עדכניים, בשנת 2011, יותר מחצי 

מיליארד סינים היו בעלי חיבור לאינטרנט, כ-65% מבתי האב�

הגישה לאינטרנט והיכולת לצרוך מידע בכל רגע נתון נתפסת כחלק בלתי נפרד מחיי 

היומיום הסיניים, במיוחד באזורים עירוניים� סין מהווה כיום את השוק הגדול בעולם 
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במונחים  יחד�  וארה"ב  בלוגים מאירופה  יותר  פועלים  ועל שרתיה  לרשתות חברתיות 

של Web 2�0, סין היא יצרנית גדולה של תוכן גולשים� החדירה המהירה של טלפונים 

חכמים לשוק הסיני חיזקה ביתר שאת את זמינות האינטרנט לתושביה של הרפובליקה 

העממית�

תכנים  פיתוח  של  חשיבותם  מתבהרת  הסינית,  הדיגיטלית  בתרבות  מתבוננים  כאשר 

ואמצעים לשיווק והזמנת מוצרים ושירותי תיירות מקוונים המותאמים לשפה ולתרבות 

הסינית�  בפרק זה יוצגו המרכיבים המרכזיים והאתרים המובילים המרכיבים את רשת 

האינטרנט הסינית�

הרשת הסינית פועלת תחת מגבלות הממשלה הסינית על אתרים בין לאומיים� תחתם, 

פותחו חלופות מקומיות בעלות מאפיינים דומים, המותאמות לשוק הסיני�

Baidu הוא מנוע החיפוש המוביל בסין� Baidu עובד בצורה שונה מעט ממנוע החיפוש 
Google, כאשר קישורים ממומנים משולבים בתוצאות החיפוש יחד עם יתר התוצאות� 
]מקודמים  'ממומנים'  שאינם  לאתרים  הקישורים  (רשימת  הטבעית  התוצאה  בנוסף, 

באמצעות תשלום של בעל האתר[ המתקבלת כתוצאה מהרצת חיפוש במנוע החיפוש) 

שיציג  בכדי  החיפוש  למנוע  להעביר  שיש  התשלום  סכום  על  משפיעה  הכוונה?)  (למה 

דירוג גבוה יותר של התוכן אותו רוצים לקדם� Baidu נוטה יותר לאתרים סינים מאשר 

לאתרים המתארחים על שרתים מחוץ למדינה� כתוצאה מכך אתר המופיע על גבי שרת 

סיני יזכה לדירוג גבוה יותר במנוע החיפוש�

 ,Sina Weibo-ב נתח משמעותי מתעבורת הרשת הסינית�  הרשתות החברתיות מהוות 

מיליון  כ-400   2012 בספטמבר  רשומים  היו  ביותר  הפופולארי  המיקרו-בלוגינג  אתר 

הסינים  מהגולשים  שרבים  כיוון  יום�  מדי  באתר  מתעדכנים  מהם  רבים  משתמשים, 

מתחילים את החיפוש אחר מידע באתרי המדיה החברתית, קיימת חשיבות לפעולות 

שיווק וקידום העיר כיעד תיירות במדיה זו� נוסף ל-Sina Wiebo, קיימות מספר רשתות 

שונים  יעד  לקהלי  הפונות   ,Kaixin-ו  Qzone, Renren נוספות:  פופולאריות  חברתיות 

ובעיקר לצעירים�

פלטפורמות  גבי  על  שלהם  החיפוש  את  לרוב  מתחילים  הסיניים  האינטרנט  גולשי 

המספקות מידע בקנה מידה רחב� פעמים רבות, בעת תכנון טיול, הגולשים פונים למדיה 

אחרים  למטיילים  פונים  הגולשים  לפעילויות�  והצעות  רעיונות  לקבל  בכדי  החברתית 

וקוראים ביקורות של גולשים על יעדי הטיול� ניתן להבין שאתר רשמי של היעד אינו 

יעד  להגיע לקהל  בכדי  הגולשים הסינים התרים אחר מידע�  עבור  הבחירה הראשונה 

רחב מומלץ לפעול בכמה זירות מקוונות� יעדים שיקודמו במספר פלטפורמות מקוונות 
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ובפילוח מדויק של קהלי היעד יזכו להפניות רבות יותר ולמספר ביקורים רב יותר באתר 

האינטרנט הרשמי� האתר הרשמי יכול להיות אתר ה'בית' המרכז את כל המידע הנחוץ 

על היעד�

באתר הבית מומלץ להציע מידע בסינית המותאם לתרבות הסינית ולמאפיינים הסיניים 

הייחודיים� למשל, רבים מהאתרים הסינים מאופיינים בריבוי גרפיקות וקישורים� זאת 

בשונה מאתרים במדינות המערב המאופיינים בעיצוב 'נקי' יותר� 

סינים רבים אשר צברו חוויות טיול מחוץ למדינה בוחרים לשתף גולשים בחוויותיהם 

באתרי אינטרנט המיועדים לכך� קוראים סינים מייחסים אמינות רבה לאתרי שיתוף 

גולשים והביקורות באתרים משפיעות על קבלת ההחלטות שלהם בתכנון יעד התיור� 

 ,(TripAdvisor-הגרסה הסינית ל) Daodao�com ברשימת אתרים אלה ניתן לציין את

Qyer�com ,Lvping�com ואחרים� האתרים מאפשרים העלאת תמונות וסרטוני ווידאו 
ומסייעים למבקרים פוטנציאליים לקבל מושג על היעד�

כי  טבעי  אך  האינטרנט,  בעידן  מהותי�  ערך  בקבוצה  רואה  הסינית  התרבות  לסיכום, 

הצעירים ינהלו את חייהם באמצעות המדיה החברתית המקוונת� מתן אפשרות לחקור 

הסיני�  לתייר  הפנייה  באסטרטגיית  משמעותי  חלק  מהווה  הנסיעה  בטרם  היעד  את 

בטווח הקרוב, שירותי תיירות (כגון הזמנת מקומות בבתי המלון, הגשת בקשה לוויזה) 

הניתנים ברשת צפויים להתרחב ולהתחזק כאמצעי מקובל ובלתי ניתן להפרדה כחלק 

מתכנון הטיול העצמאי�

2�  דימוי עירוני

ההחלטה על בחירת יעד הטיול נקבעת במידה רבה על פי הדימוי של היעד� דימוי היעד 

מוגדר כסך האמונות, הרעיונות והרשמים שיש ליחיד על היעד� תהליך עיצוב הדימוי 

והבנייתו מתרחש ללא הרף ככל שמתקבל מידע חדש על היעד� משך שנים רבות, יעדי 

הביקור המרכזיים של התיירות הסינית הוגבלו למדינות אסיאתיות� זאת, מסיבות של 

תקציב (ובעיקר, עלות הטיסה ליעדים רחוקים) וכן משום קשיי הוצאת הויזה ומערכת 

הסינית  הממשלה  של  צדדיים  דו  הסכמים  חתימת  עם  האחרונות,  בשנים   �ADS-ה

רחוקים  ביעדים  מבקרים  יותר  ורבים  סינים,  תיירים  של  הטיול  אפשרויות  התרחבו 

 Keating & Kriz, 2008; Z_punkt &) באירופה וארה"ב� מגמה זו צפויה להתחזק בעתיד

�(TUI AG, 2013

הרחבת יעדי הביקור, בד ובד עם התרחבות הרשתות החברתיות ושיתוף המידע ברשת, 

הובילו להעשרת הדימוי של יעדי הביקור� בהקשר זה, מעניין לבחון את האופן בו נתפסת 
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יבשת אירופה בעיניים סיניות� בחינת דימויים אלה יכולה ללמד במידת מה על האופן בו 

הסינים תופסים את יעד הביקור וכיצד מתרחשת ההבניה של הדימוי�

עתיקות,  ערים  היסטוריה,  אומנות,  תרבות,  של  כמקום  נתפסת  אירופה  כללי,  באופן 

ארכיטקטורה ייחודית ותושבים עם מנהגים מוזרים אך מעניינים� בנוסף, היבשת נתפסת 

כאתר מורשת ותרבות בעל היסטוריה מרשימה והזדמנויות של קניית מותגים מוכרים�

אמנים,  מדענים,  של  כמדינה  נתפסת  גרמניה  משלה:  דגשים  אירופאית  מדינה  לכל 

של  רומנטיים  כמקומות  נתפסות  פריז,   — ובמיוחד  צרפת  וביטחון�  סדר  מהנדסים, 

אומנות ותרבות גבוהה� איטליה כארץ שמשית עם מבנים ואומנות רומית (עתיקה)� יוון 

כמקום הולדתם של המשחקים האולימפיים� שוויץ כארץ עשירה ויפה� אוסטריה כמקום 

מושבן של נסיכות מפורסמות� ערים מסוימות זכו אף הן לזהות ודמות מובחנת בתפיסה 

הסינית� פריז כעיר רומנטית עם מגדל אייפל במרכזה� אמסטרדם מוכרת כמקום טוב 

לרכישת יהלומים איכותיים ורובע החלונות האדומים; רומא כעיר תרבותית וברלין כדי 

לראות את שרידי החומה�

בסקר שנערך בקרב סטודנטים סינים המטיילים באירופה, נמצא כי הסטודנטים רואים 

ביבשת מקום רומנטי, קטן דיו כדי לאפשר טיול במספר מדינות בזמן קצר, בטוח יותר 

מארה"ב אך מודרני פחות� הערכות אלה על אפשרויות הביקור והבילוי הגלומות ביעד 

 Arlt,) משפיעות, בסופו של דבר, על בחירת יעדי הטיול, ובניית המסלול התיור המועדף

�(2006

ו�  קליטה ואירוח תיירות סינית

1�  עקרונות בתרבות הסינית והשפעתם על ציפיות והתנהגות התיירים

עליית כוחה הכלכלי של סין, והפחתת חסמים ומגבלות על תיירות סינית יוצאת הובילה, 

הסינים  לתיירים  היוצאים�  הסינים  התיירים  במספר  מרשים  לגידול  האחרון,  בעשור 

אזרחי  מתיירים   — ותרבותית  התנהגותית   — אותם  המבדילים  ייחודיים  מאפיינים 

מדינות אחרות�

Mok & Defranco (2000) טוענים כי הכרות עם התרבות הסינית ועם עולם הערכים 
הסיני תוביל להבנה טובה יותר של התנהגות התייר הסיני ורצונותיו� החוקרים מציגים 

את עקרונות החברה הסינית ומסבירים כיצד עקרונות אלה מסייעים להבנת הציפיות 

תעשיית  של  לפעולות  מעשיות  המלצות  מספר  מציעים  החוקרים  הסיני�  התייר  של 

התיירות�
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החברה הסינית היא בעיקרה חברה בעלת ערכים קולקטיביים עם מקום מרכזי לקבוצה, 

הפילוסוף  של  מהחשיבה  מושפעת  הסינית  התרבות  היררכיים�  ולמבנים  לסמכות, 

נאותים� הערכים  אישיים  בין  יחסים  קיום  עקרון  עומד  זו  קונפוציוס� במרכז חשיבה 

הסיניים נגזרים, אם כן, מהקשר חברתי-קבוצתי ויחסים הדדיים בין אדם לחברו� בנוסף, 

'הרמוניה' היא אידיאל מוביל בתרבות הסינית�

לסמכות�  רב  כבוד  לסינים  כי  מלמדים  הסינית  החברה  על  מחקרים  לסמכות:  כבוד 

ובן, עובד ומנהל, צעיר  בתרבות הסינית מופיעים כמה צמדי יחסים: בעל ואישה, אב 

ומבוגר ויחסים בין חברים� מכל סיני מצופה התנהגות מסוימת בהתאם למקומו בצמד� 

לעיקרון הכבוד לסמכות חשיבות שיווקית� דמויות ציבוריות מוערכות המשווקות את 

מוצרי ושירותי התיירות יטו להציג קמפיינים יעילים יותר, ויכולות להשפיע על החלטות 

הרכישה של הצרכן�

פן נוסף של עקרון הכבוד לסמכות בא לידי ביטוי בתרבות רכישת המתנות של סינים 

שיווק  בעת  לקרוביהם�  כבוד  להראות  הצעירים  של  דרכם  זוהי  ולמבוגרים�  להורים 

חבילות תיירות לסינים מומלץ להדגיש את אפשרויות הקניות והזמן שיוקדש לקניות� 

המלצות של מדריכי טיולים על מרכזי קניות אטרקטיביים וייחודיים יזכו להערכה�

תלות הדדית: עיקרון זה נסמך על הרעיון של 'עשיית טובה'� האחרונה נחשבת כהשקעה 

חברתית, וכדרך להביע כבוד הדדי� בתרבות הסינית, הענקת מתנות היא דרך אחת לשמר 

יחסים בין אישיים� מתנות מייצגות כבוד, אדיבות, הוקרה וחברות� לעיקרון זה ביטוי 

מתאימות  אינן  אגרסיביות  שיווק  שיטות  תיירותיים�  מוצרים  משווקים  כאשר  מעשי 

ורחבי  מתמשכים  ועסקיים  אישיים  קשרים  מעדיפים  הסינים  לחלופין,  הסיני�  לקהל 

היקף� מתן מתנות ללקוחות פוטנציאליים יכולה להיות דרך מוצלחת לביסוס קשרים� 

המתנות אינן צריכות להיות יקרות שכן למתן המתנות ערך סמלי, והוא החשוב בביסוס 

הבין- למרכיב  גבוהה  חשיבות  קיימת  והמכירה  השיווק  בטכניקת  לסיכום,  היחסים� 

אישי�

פנים (Face): מושג ה'פנים' מתקשר לחשיבות היחסים בין אנשים� לתת לאנשים 'פנים' 

פירושו להימנע מהשפלה של אדם אחר בעקבות כשלון, חוסר ידיעה, טעות או נחיתות 

מעמדית� כאשר 'פנים' של אדם נפגעות מתעוררת תחושת בושה� זהו עיקרון חשוב מאד 

בחברה הסינית� בקבוצה, כל אדם צריך לנהוג על פי הכללים ועל פי מעמדו בהיררכיה 

הקבוצתית, כדי לשמר את ה'פנים' של חברי הקבוצה�

המושג 'פנים' מתייחס גם ליוקרה שיכולה לבוא לידי ביטוי בעושר, כשרון או סטאטוס 

הערך  כמו  מידה  באותה  הסינית  לחברה  חשוב  מוצרים  של  הסמלי  הערך  חברתי� 
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הפונקציונאלי שלהם� צריכת מוצרים בעלי סטאטוס גבוה היא אחת הדרכים להעלות 

את היוקרה של אדם או את ה'פנים' שלו� מסיבה זו, בין היתר, מוצרי צריכה בעלי שם 

עולמי (מותגים) הם מוצרים מבוקשים על ידי הסינים� סיבה נוספת לצריכה של מותגים 

בחו"ל היא שבסין מוצרים אלו יקרים יותר� מאפיין זה יכול להשתקף גם בביקוש לבתי 

מלון ברמה גבוהה� 

על אותו משקל, ביקור במקומות ידועים ובעלי שם (כגון דיסנילנד) חשוב לסינים לשם 

היוקרה, בנוסף למטרות העניין וההנאה� מסיבה דומה, הגולשים הסינים בוחרים לשתף 

את חוויותיהם מהטיול� העלאת תמונות וסרטונים מציגה את התיירים כ'אנשי העולם 

הגדול' ומסייעת להעלאת היוקרה החברתית שלהם (Kristensen, 2013)� הסינים יחשיבו 

שירות המותאם לצרכיהם ברמה האישית כשירות הנותן להם 'פנים' ובכך יתרום לשימור 

היחסים� מוצרים ושירותים תיירותיים אשר ימתגו את עצמם כמוצרים יוקרתיים או 

כאלו המפגינים יחס אישי ולבבי לסינים יחשבו כבעלי איכויות ה'מגדילות פנים'� על כן, 

סביר כי הקהל הסיני יעריך אותם יותר1�

טיול בקבוצה: התרבות הסינית מקנה ערך רב לקבוצתיות� בהקשרה התיירותי, קבוצה 

היא ישות המספקת נוחות, הגנה ואף מאפשרת הוזלת עלויות� בעת שיווק יעדים לקבוצות 

מומלץ להציג דימויים של חברים ובני משפחה המבלים יחדיו� הערכות של ספקי שירות 

לקראת קבלת קבוצות סיניות, תתקבל בהערכה רבה� זו יכולה להתבטא בפעולות כגון 

הקצאת חדרים סמוכים לקבוצות בבתי מלון (ואף קומה נפרדת) או הכנת ארוחת בוקר 

מיוחדת המותאמת לחיך הסיני�

משוב  בקבלת  השלכות  ובעלת  הסינים,  אצל  משמעותי  ערך  היא  הרמוניה  הרמוניה: 

מהתיירים הסינים� כדי לשמור על הרמוניה הם לא יציגו לנותני השירות תלונות באופן 

הפגיעה  בשל  מראש�  הודעה  ללא  השירות  ספק  את  יחליפו  כי  סביר  לחלופין,  ישיר� 

בהרמוניה, הסינים אינם מעריכים פרסומים בהם מופיעים קונפליקטים ומריבות� שיווק 

מתאים יותר לקהל זה יציג דימויים המביעים משפחתיות, יוקרה, רגעים משמחים וכן 

תימוכין של עדויות מדעיות�

אמונות וטאבו: לסינים נטייה לייחס חשיבות לגורל ולהשפעות של גורמים חיצוניים� 

נחשבים כבעלי  ישנה משמעות סמלית� חלק מהמספרים  בתרבות הסינית, לכל מספר 

מזל, וחלקם נקשרים לחוסר מזל ומוות� בארה"ב, כל מספרי חברות הטיולים והתיירות 

1 דוגמה לכך היא רשת מלונות באסיה אשר הכשירה את עובדיה לפי הפרוטוקול הסיני והציעה תה סיני 

לתיירים סינים בשעת הגעתם למלון, מנות סיניות לארוחת הבוקר ונעלי בית סיניות� כל אלו נתפסים 
כ'מגדילים פנים' כי הם גורמים לתיירים הסינים להרגיש מיוחדים�
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לעומת  וכסף�  בטוח  עושר  המסמלים   9 או   8  ,6 המספרים  את  יכללו  סינית  בבעלות 

זאת, המספר 4 מסמל מוות� תיירים סינים ינסו להימנע ככל האפשר ממספר זה� הכרה 

בחשיבות שהסינים מייחסים לגורמים שאינם בשליטתם חשובה לספקי שירותי תיירות, 

מלונות ומדריכי תיירים� למשל, מומלץ להימנע מלאכסן תיירים סינים בחדרים וקומות 

הכוללים את הספרה 4�

2�  ציפיות וצרכי התיירים הסינים מיעד הביקור

כאשר בוחנים את מגמות התיירות הסינית לאירופה, נראה כי על אף השינויים והגידול 

בתיירות העצמאית, בעתיד הקרוב רוב התיירים הסינים יבקרו ביבשת במסגרת חבילה 

קבוצתית� בעת טיול קבוצתי, היוקרה תמשיך לשחק תפקיד� תיירים המבקרים ביעד 

בפעם הראשונה במסגרת קבוצתית ישאפו להצטלם במקומות המרכזיים על מנת להציג 

הזדמנויות  סיבות,  בתום הטיול� מאותן  ובני משפחה  לחברים  הצילומים  לראווה את 

ואפשרויות הקניות ביעד ימשיכו לעניין את התיירים הסינים� הם חשים צורך בהרגשת 

ביטחון ו'ביתיות' ביעד הביקור� ביטחון זה יכול שיסופק על ידי מתן ארוחות סיניות, 

שלטי רחוב המופיעים בסינית, או גישה לערוצי טלוויזיה ואתרי אינטרנט בסינית בבתי 

המלון�

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בעת פנייה לשוק הסיני היא רמת השירות לה 

הסינים מצפים� כחלק מן התרבות הסינית הדוגלת בהקפדה על גינוני סמכות, הסינים 

חשים צורך להפגין את מעמדם בפני נותני שירות ומצפים כי ינהגו בהם בכבוד רב� נקודה 

זו בולטת במיוחד בעת שירות של סינים צעירים מהמעמד המתעשר המורגלים ביחס זה� 

לפיכך, עולה הצורך בהכשרה ייעודית של נותני השירות בבתי המלון, במסעדות ובאתרי 

הביקור ביעד�

מחקר שנערך על ידי �Li et al (2010) ביקש למפות את ציפיות התיירים הסינים מהטיול� 

הבנת ציפיות התיירים עשויה ללמד על ההכנות וההתאמות הנדרשות לקליטת תיירות 

סינית בהיקף רחב� התיירים הסינים שהשתתפו בקבוצות המיקוד של המחקר התייחסו 

בדרך כלל לניסיון התיירותי שלהם בביקור ביעדים מחוץ למדינה�

בית המלון: בהתאם להיצע הקיים במלונות סיניים, התיירים ציפו לקבל מים חמים 

ותה סיני בקבלה� המלונות הסינים מציעים לאורחיהם סט גדול יחסית של ציוד נלווה 

בחדרים, הכולל, למשל: מברשת שיניים, משחת שיניים, מסרק, סבון רחצה שמפו וקרם 

לחות� חלק מהתיירים הסינים כלל לא טורחים לארוז ציוד זה� עבור אלו, העדר הציוד 

החסר�  על השלמת  כאשר מחסום השפה מקשה  בפרט  נעימות,  אי  ליצור  עלול  בחדר 
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נקודה נוספת היא העיקרון הסיני של הסתפקות במועט� רבים מהנדגמים במחקר העידו 

כי יעדיפו לחסוך בעלויות הלינה� מנגד, הנדגמים נתנו דגש רב לאיכות השירות בבתי 

המלון ולשירותיות כלפי המבקר�

מזון ומסעדות: על אף שהיו מוכנים לנסות ולטעום מהמטבח המקומי, רוב הנדגמים 

חלק  הטיול�  לאורך  סיני  אוכל  להם  שיוגש  מעדיפים  היו  ביום,  פעם  לפחות  כי  הודו 

מהנדגמים הסבירו כי האוכל המערבי מתוק מדי ואינו בריא�

המקומית  התרבות  עם  ההכרות  את  להעמיק  רצון  הביעו  הסינים  התיירים  תרבות: 

ביעדים אליהם טיילו� הנדגמים הביעו נכונות להשתתף באירועים ופסטיבלים, הופעות 

וכדומה�

לתיירים הסינים ציפיות גבוהות מהמדריכים המלווים אותם� הם מצפים שהמדריכים 

בתרבות  ובקיאים  ידידותיים  מקצועיים,  סינית),  מהן  (אחת  שפות  כמה  דוברי  יהיו 

ובהיסטוריה המקומית ביעד הביקור� הם מצפים לרמת שירותיות גבוהה ביעדים בהם 

הם מתארחים והם בעלי ציפיות גבוהות בנוגע לרמת היצע האוכל והשתייה�

הם  בו  היעד  של  והתרבותי  ההיסטורי  ההקשר  בחשיבות  ומכירים  מעריכים  הסינים 

בפרשנות  ומלווה  מרכזיים  באתרים  ביקור  המשלב  טיול  מעדיפים  הם  לכן  מבקרים� 

השירות  רמת  את  להתאים  הצעה  היא  המלון  לבתי  המלצה  היסטורית-תרבותית� 

לציפיות הסיניות הגבוהות� התיירים הסינים מעריכים עובדים מקצועיים בעלי גישה 

חיובית� צוות הדובר את השפה הסינית ובעל רגישות לתרבות הסינית יתרום למשיכת 

תיירים לבית המלון� אחת הבקשות המורכבות יותר של התיירים הסינים, כפי שעולה מן 

המחקר, היא התאמת היצע המנות להרגלים הסינים� המטבח הסיני מורכב ממגוון רחב 

של ירקות, מיעוט מוצרים חלביים, ואוכל יותר מלוח ופחות מתוק�
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פרק 2: התיירות הסינית הנכנסת לישראל

ועולמם הסוציו-תרבותי של המבקרים  בעולם,  בחינת מגמות התיירות הסינית  לאחר 

הסינים, בדק צוות המחקר את נושא התיירות הסינית לישראל� לצורך הרכבת תמונת 

התיירות הסינית לישראל בכלל ולירושלים בפרט התקיימו שלושה ראיונות עם אנשי 

מפתח העוסקים בתחום�

הראיונות נערכו עם בעלי התפקידים הבאים:

פיני שני, משרד התיירות, מנהל אגף שיווק חו"ל� האגף עוסק בניהול שיווק התיירות   

למזרח הרחוק, ובכלל זאת לסין;

הראל שוחט, מדריך תיירות ישראלי בשפה הסינית;  

תפקידה  במסגרת  עסקית  סינית  לתיירות  טיולים  בתכנון  עוסקת  אורמן,  לירון   

בחברת טאו� החברה עוסקת בשירותי תרגום, ליווי ואירוח משלחות ונציגים מסין 

במהלך ביקורים עסקיים בישראל�

א�  מגמות התיירות הסינית לישראל

למספר  בהשוואה  יחסית  נמוך  בישראל  הסיניים  המבקרים  מספר  כמותית  מבחינה 

המבקרים ממדינות אחרות� על פי נתוני הלמ"ס, בשנים האחרונות מספר זה עומד כ-20 

אלף מבקרים מדי שנה� לשם השוואה, בשנת 2012 עמד מספר המבקרים מרוסיה על 

כ-308 אלף תיירים ועוד כ-203 אלף מבקרי יום; מצרפת כ-263 אלף ועוד 14 אלף מבקרי 

יום; מהממלכה המאוחדת כ-165 אלף תיירים ועוד 7,000 מבקרי יום ומגרמניה כ-160 

אלף תיירים ועוד כ-5,000 מבקרי יום�

עם זאת, השוק הסיני נתפס בקרב מקבלי החלטות בתעשיית התיירות בישראל כשוק 

מתעורר שמספר התיירים בו צפוי לגדול בהתמדה� כפי שניתן לראות בגרף הבא, בשנים 

האחרונות, חל גידול מתמשך במספר המבקרים (מספר הכולל את התיירים הלנים ואת 

תיירי היום שאינם לנים, לא כולל נוסעים בשיוט) בישראל�

תיירים שמקורם  בין  להבחין  (מנדרינית) מקובל  דוברי הסינית  באפיון שוק התיירים 

מבחינה  קונג�  והונג  מטייוואן  תיירים  לבין  סין)  (להלן:  סין  של  העממית  ברפובליקה 

היסטורית, תושבי הונג קונג וטייוואן היו חשופים יותר לתרבות המערבית� באזורים אלו 

אחוז הנוצרים גבוה יותר, והם מגלים פתיחות גדולה יותר לתרבות המקומית בעת ביקור 
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מהאזורים  התיירים  של  הכלכלי-חברתי  במעמד  שונות  קיימת  בנוסף,  היעד�  במדינות 

השונים� בסין גופא רוב התיירים שייכים לשכבה מבוססת של 'מתעשרים חדשים' בעלי 

ממון רב� בהונג קונג ובטייוואן התבססה, במרוצת הזמן, שכבת מעמד ביניים שחוסכת, 

בדומה לתייר המערבי, סכום כסף ייעודי לקראת הטיול מחוץ למדינה�

מקור הנתונים: עיבוד לנתוני למ״ס� כניסת מבקרים, לפי ארץ אזרחות

ב�  אפיון קבוצות התיירות הסינית המבקרות בישראל

ניתן לחלק את התיירות מסין לשלוש קבוצות עיקריות:

1�  תיירות עסקית / ממשלתית

התיירים העסקיים מקיימים קשרים עם חברות בישראל ומטרת הביקור היא פגישות 

ומשא ומתן עם נציגי חברות ישראליות� לקטגוריה זו שייכת גם תיירות הכנסים� תיירות 

זו מתקיימת בקבוצות של נציגי חברות מסין המגיעים לארץ במשלחות� גודלן של רוב 

המשלחות כ-10-4 משתתפים� המשלחות מתאכסנות, לרוב, בבתי מלון של מותגים בין 

לאומיים מוכרים� מקומות הלינה המועדפים על קבוצה זו מרוכזים לאורך קו החוף בתל 

כללי, משלחות אלו מורכבות  ישראל� כחתך סוציו-דמוגרפי  ליבת העסקים של  אביב, 

מגברים לא צעירים (גילאי 60-40), מבוססים כלכלית�
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לפי ארץ אזרחות , כניסת מבקרים. ס"עיבוד לנתוני למ: מקור הנתונים

 

מקובל להבחין בין תיירים שמקורם  )מנדרינית(באפיון שוק התיירים דוברי הסינית 

, מבחינה היסטורית. לבין תיירים מטייוואן והונג קונג )סין: להלן(ברפובליקה העממית של סין 

באזורים אלו אחוז הנוצרים . תושבי הונג קונג וטייוואן היו חשופים יותר לתרבות המערבית

. והם מגלים פתיחות גדולה יותר לתרבות המקומית בעת ביקור במדינות היעד, גבוה יותר

בסין גופא רוב . חברתי של התיירים מהאזורים השונים-קיימת שונות במעמד הכלכלי, בנוסף

בהונג קונג ובטייוואן . בעלי ממון רב' מתעשרים חדשים'התיירים שייכים לשכבה מבוססת של 

סכום כסף , בדומה לתייר המערבי, שכבת מעמד ביניים שחוסכת, במרוצת הזמן, התבססה

. ייעודי לקראת הטיול מחוץ למדינה

 

אפיון קבוצות התיירות הסינית המבקרות בישראל  .ב
: ניתן לחלק את התיירות מסין לשלוש קבוצות עיקריות

 ממשלתית/ תיירות עסקית  .1
התיירים העסקיים מקיימים קשרים עם חברות בישראל ומטרת הביקור היא פגישות ומשא 

תיירות זו מתקיימת . לקטגוריה זו שייכת גם תיירות הכנסים. ומתן עם נציגי חברות ישראליות

 4-10- גודלן של רוב המשלחות כ. בקבוצות של נציגי חברות מסין המגיעים לארץ במשלחות

. בבתי מלון של מותגים בין לאומיים מוכרים, לרוב, המשלחות מתאכסנות. משתתפים

ליבת העסקים , מקומות הלינה המועדפים על קבוצה זו מרוכזים לאורך קו החוף בתל אביב

גילאי (משלחות אלו מורכבות מגברים לא צעירים , דמוגרפי כללי- כחתך סוציו. של ישראל

. מבוססים כלכלית, )40-60
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או  עסקיות  לפגישות  מוקדש  העסקיות  המשלחות  חברי  של  טיפוסי  ביקור  שבוע 

להשתתפות בכנס� כיוון שכך, חלקו התיירותי של הביקור מתקיים במהלך סופי שבוע, 

על  בדגש  ירושלים,  אלו:  לביקורים  העיקריות  העניין  נקודות  העבודה�  שבוע  בתום 

מאופיינת  לירושלים  זו  תיירות  המלח�  וים  בירושלים  העתיקה  בעיר  הנוצרי  המסלול 

ברובה כחד יומית� מסלול תיור טיפוסי מתחיל בתצפית הר הזיתים במבט היקפי על 

העיר ולאחר מכן ביקור באתרי הביקור המוכרים ביותר בעיר העתיקה (הכותל, כנסיית 

הקבר, ויה דולורוזה וכד')�

בשל החיבור התרבותי של הסינים לתרבות העברית הכתובה, היכל הספר מהווה אתר 

ביקור מועדף נוסף בירושלים אך בעדיפות השנייה לעיר העתיקה, ובהתאם לזמן העומד 

לרשותן� כאשר הקבוצות מתארחות בעיר במשך מספר ימים, אתרים פופולאריים נוספים 

בירושלים כוללים את שוק מחנה יהודה (בימי שישי), ימין משה ושכונת נחלאות� מתחם 

התחנה הראשונה צפוי לקבל דגש רב יותר בתכנית הטיול בעתיד הקרוב� חשיפה לפן 

מועדפים  ביקור  לכנסת� אתרי  סמוך  המנורה  בפסל  בביקור  המדיני-פוליטי מסתכמת 

מחוץ לירושלים כוללים את הגנים הלאומיים קיסריה ומצדה�

תיירות ממשלתית מאופיינת כתיירות משלחות וקבוצות של הפקידות הממשלתית בסין� 

במערכת השלטון בסין פועלות שתי מערכות מקבילות: מפלגת השלטון המרכזי הממנה 

נציגים לממשל המקומי והשלטון המקומי� ביקורים של נציגי ממשלה סינים מתבצעים 

על ידי הזמנה מטעם נציגי עיריות ומשרדי ממשלה ישראליים� לעיתים, אישורי ההזמנה 

פיקטיביים ומודפסים במטרה 'להלבין' את ביקור הפקידות הסינית בישראל�

2�  תיירות צליינית

בנצרת,  בירושלים,  לנצרות,  הקדושים  באתרים  בביקור  המתמקדת  נוצרית  תיירות 

בבית לחם ובגליל� קיים קושי לשווק לקבוצת תיירות זו בסין, בשל יחסה של המדינה 

לתיירות  יחסית  מוגבלים  אלה  תיירים  של  הכלכליים  האמצעים  לדת�  הקומוניסטית 

בדומה  הנוצרי',  ב'מסלול  מטיילות  הסיניות  הצליינים  קבוצות  בירושלים,  העסקית� 

למסלול התיירות של קבוצות צלייניות אחרות�

3�  תיירות קלאסית, סיור וטיול בישראל

של  המרכזיים  הביקור  באתרי  ומתעניינים  ופנאי  נופש  היא  ביקורם  שמטרת  תיירים 

של  הביקור  משך  היסטורי-תרבותי�  רקע  בעלי  ואתרים  המלח,  ים  ירושלים,  ישראל: 
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תיירים אלה מתפרש על פני כל השבוע� הקבוצות נוטות להקדיש לירושלים מספר ימי 

ביקור� רוב התיירות מטייוואן והונג קונג מטיילת בארץ למטרות תיור ונופש�

קבוצה נוספת שמבקרת בישראל למטרות תיור היא משלחות של מפעילי תיירות ואורחי 

משרד התיירות� משך הטיול של קבוצה כזו בישראל אורך כשבוע לפחות� בשונה מקבוצות 

צלייניות או משלחות אנשי עסקים, משלחות אלה נחשפות להיצע עשיר יותר של המוצר 

התיירותי הישראלי� למשל, הן מבקרות במוזיאון ישראל, בקיבוצים, בהופעות תרבות, 

ביקבי בוטיק, במבשלות בירה ועוד� 

ג�  שיווק ישראל לשוק הסיני

החוץ  ומשרד  התיירות  משרד  בהובלת  ישראל,  ממשלת  התמקדה  האחרונות  בשנים 

בפיתוח תנועת התיירות מסין� זאת, בשל ההבנה כי לתיירות הסינית פוטנציאל לתרומה 

כלכלית משמעותית לענף התיירות בארץ� במסגרת פעילות משרד התיירות, נפתחה בשנת 

2010 לשכה של המשרד בסין האמונה על קידום ושיווק מוצר התיירות הישראלי�

התפיסה השיווקית של המשרד מוכתבת על ידי שני גורמים: התמודדות עם החסמים 

שיפורטו בפרק הבא והמגבלה התקציבית�

בשנת 2014 ממשיך משרד התיירות להתמקד בפיתוח צינורות שיווק חדשים לתיירות 

מסין� המשרד מנהל מגעים עם סוכני תיירות סיניים להכנסת מוצר התיירות הישראלי 

התרבות  עם  התמודדות  הדורש  איטי,  בהליך  מדובר  בסין�  הנמכרות  התיור  לחבילות 

העסקית הסינית� סוכני התיירות הסיניים מתאפיינים בחוסר נאמנות לסוכנים בארץ, 

תופעה המובילה לקשיים רבים בפיתוח קשרי תיירות ותפעול מערך התיירות מסין�

משרד  ציבור�  יחסי  של  מערך  על  נשען  לישראל  מסין  התיירות  שיווק  של  השני  הפן 

התיירות אירח השנה, בעלות של למעלה מרבע מיליון שקלים מתקציבו, צילום של סרט 

מסחרי בישראל, שצפוי להיות מוקרן השנה בסין� מערך יחסי הציבור פעיל גם ברשתות 

 (tour operators) החברתיות באינטרנט�� כן, המשרד מארח משלחות של סוכני תיירות

בישראל�

השנה (2014) לא מתוכנן מסע שיווק או קמפיין פרסומי בסין� בעתיד, בכפוף למגבלות 

תקציביות, מתוכננת השקה של קמפיין פרסומי שיתמקד בבייג'ין ובשנחאי� בשל גודלה 

של המדינה והשונות החברתית-תרבותית בין אזורים במדינה, לא מתוכנן קמפיין לאומי 

שיפנה לכלל אזרחי סין� 
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ד�  חסמים בפיתוח התיירות הסינית לישראל ולירושלים

בחינת שוק התיירות היוצאת בסין מלמדת על פוטנציאל רב לסין כמקור יעד לתיירות 

נכנסת לירושלים בעתיד� זאת, בשל הגידול המתמשך במספרי התיירים הסינים ועלייה 

מקבילה במספר התיירים הסיניים הצפוי לבקר בישראל� עם זאת, קיימים מספר חסמים 

המקשים על פיתוח שוק זה, כפי שיפורט להלן:

1�  מחסור בקווי תעופה בין סין לבין ישראל�

הדיון בקושי בפיתוח שווקי תעופה חדשים לישראל מתמקד לרוב בקשר התעופתי בין 

ישראל לאירופה� השוק הסיני שונה במהותו מבחינה זו, כיוון שרמת הקישוריות בין סין 

לישראל� הסיבה  סין  בין  היא, בדומה לרמת הקישוריות הנמוכה  נמוכה אף  לאירופה 

יחסית,  חדש  שוק  הוא  היוצאת  הסינית  התיירות  שוק  כי  בעובדה  נעוצה  זו  לתופעה 

שנבנה בהדרגה בשני העשורים האחרונים�

חברות התעופה הסיניות, המתנהלות כחברות עסקיות שואפות לתעל את צי המטוסים 

להשקיע  בוחרות  הן  זו  מסיבה  ביותר�  הרווחיים  התעופה  לקווי  שברשותם  המוגבל 

בהשקת קווי תעופה ליעדים הבינלאומיים המשתלמים ביותר מבחינתן: מדינות באסיה 

הסמוכות לסין, ובמעגל השני בירות אירופה הקלאסיות� כתוצאה, ישראל נדחקת למדרג 

השני והשלישי של פיתוח קווי תעופה חדשים� מנגד, בשל שיקולי עלות-תועלת, לחברת 

אל על, המפעילה שלוש פעמים בשבוע קו תעופה ישיר בין ישראל לבייג'ין משתלם יותר, 

כלכלית, להקצות את רוב המושבים לתייר הישראלי�

מהווה  ואינו  אמיתי  כשל  אינו  התעופה  כשל  אורמן,  לירון  של  לדעתה  כן,  פי  על  אף 

חסם בפיתוח התיירות הסינית לישראל� כחלופה מוצלחת לטיסה הישירה, ניתן לטוס 

בטיסת המשך דרך איסטנבול� טיסה זו נוחתת בישראל בשעת בוקר מאוחרת, הנוחה 

לשעת  ביחס  המלון  בית  בעלויות  חסכון  מאפשרת  אף  זו  בשעה  נחיתה  להתארגנות� 

הנחיתה המוקדמת של הטיסה הישירה� חלופה נוספת היא נסיעה דרך קוריאה�

2�  ויזות, אשרות כניסה

בדומה למדיניות הנהוגה במדינות מערביות אחרות, תיירים סינים המבקרים בישראל 

נדרשים לוויזה� מדינת ישראל מנהיגה מדיניות זו בשל חשש גדול ממהגרי עבודה וחובת 

הנפקת הוויזה תמשיך להתקיים גם בעתיד הנראה לעין� לצרכי הנפקת הוויזה נדרשים 

התיירים הסיניים להוכיח כי בחשבון הבנק שברשותם סכום שווה ערך לכמה עשרות 
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בלתי  עבודה  הגירת  ולהגביל  למנוע  מנת  על  נערכות  נוספות  בדיקות  שקלים�  אלפי 

חוקית�

הליך הנפקת הוויזה והדרישות משתנים כתלות בפרטי האשרה המבוקשת� אנשי עסקים 

נדרשים להמציא מכתב מהחברה או  ואנשי ממשל המבקרים בארץ למטרות עסקיות 

הרשות הציבורית המארחת בישראל המזמינה אותם לביקור� תיירים סיניים המבקרים 

הוויזה באמצעות  הנפקת  לבצע את תהליך  מחויבים  בלבד,  תיירות  למטרות  בישראל 

התקשרות עם סוכן סיני מורשה בעל קשרים עסקיים עם סוכן ישראלי מורשה� על שני 

הסוכנים להיות מוכרים בחוזה התיירותי (ADS) שנחתם בין ישראל לסין�

נוסף על הדרישות וההגבלות של הממשלה הסינית ביציאת תיירים מחוץ למדינה, הליך 

הטיפול בהנפקת הוויזה לישראל איטי ואורך מספר שבועות� הסיבה לכך היא מחסור 

כוונה  על אף שאין  ובקונסוליות�  הפנים  הוויזות במשרד  בכוח אדם בטיפול בהנפקת 

לבטל את חובת הנפקת הוויזה, מסיבות תקציביות, נוצר קושי בייעול הליכי העבודה 

וקיצור תהליכי ההנפקה לתיירים סיניים� עובדה זו יש בכוחה להשפיע על ההחלטות של 

התיירים הסיניים לגבי ביקור בארץ�

3�  העדר קהילה סינית

 China-ל בדומה  יצרנית  סינית  קהילה  ישראל  במדינת  התפתחה  לא  היסטורי  באופן 

ובראשם המחסור במורי  גרמת לקשיים  Town במדינות אחרות� העדר קהילה סינית 
דרך דוברי סינית (מנדרינית)� ברמות הביקוש הנוכחי, המחסור במורי דרך דוברי סינית 

בישראל מוביל לעלייה במחירי ההדרכה ולעלייה במחירי החבילה כולה� העלות הגבוהה 

המחסור  לתיירות�  הסיני  השוק  פיתוח  יכולת  את  ומגבילה  בביקוש  לירידה  תורמת 

במדריכים מוביל לעיתים לביטול ביקור של קבוצות מסין�

מנדרינית�  דוברי  דרך  מורי  להכשיר  היכולת  את  מגביל  בארץ  סינית  קהילה  העדר 

גבוהה בוחרים להתמחות בשוק הפרטי בייעוץ לחברות  ישראלים דוברי סינית ברמה 

קורס  התיירות  משרד  יזם  המחסור,  עם  להתמודד  בכדי  הציבורי�  במגזר  או  עסקיות 

הכשרה מקוצר בן חמישה חודשים לתושבי חוץ דוברי סינית, צעד שעורר התנגדות בקרב 

אגודת מורי הדרך הישראלי� לטענת האגודה, כפי שבאה לידי ביטוי בכתבה שהתפרסמה 

ב-The Marker 2, מורי דרך אלה יפגעו באיכות מוצר התיירות הישראלי המוצע לתיירים 
סיניים�

2 להרחבת הקריאה על ניסיונות משרד התיירות להתמודד עם המחסור במורי דרך דוברי סינית באמצעות 

http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2194520 :קורס מקוצר



303131

משרד התיירות טען כי התלמידים שיסיימו את קורס ההדרכה המקוצר יקבלו היתר זמני 

המוגבל להדרכת קהל יעד של קבוצות תיירות מסין בלבד� צעד נוסף שמשרד התיירות 

נוקט הוא מתן סבסוד בשיעור של 50% לעלות קורס מורי דרך לדוברי השפה הסינית�

והידע על התרבות הישראלית של חלק ממורי  לדעתו של הראל שוחט, רמת ההכרות 

הדרך שעברו קורס הכשרה מזורז נמוכה� מורים אלו קיבלו הכשרה נקודתית על מספר 

מצומצם של אתרי ביקור� אין להם יכולת להעמיק את ההדרכה מעבר לתכנית הביקור 

באתרים אלה� 

העדר קהילה סינית בישראל תורם בנוסף לקושי לפתח מוצרים ושירותים המותאמים 

לנהוג בתרבות הסינית� למשל, בתחום המסעדנות פועלות מספר מצומצם של מסעדות 

סיניות 'אותנטיות' המותאמות לצרכי התיירים הסינים�

4�  המרחק הגיאוגרפי

ישראל ממוקמת במרחק של כ-10-9 שעות טיסה מסין� המרחק הגיאוגרפי תורם לייקור 

עלויות הטיסה בין ישראל לסין והעדפה של יעדים קרובים יותר לסין� 

מרחק הטיסה אינו מסתכם במרחק הגיאוגרפי, אלא בא לידי ביטוי במרחק התרבותי� 

הסינים מעדיפים יעדים הקרובים אליהם תרבותית בדרום מזרח אסיה�

5�  התיירות הסינית היוצאת בעלת תרבות של שוק תיירות מתעורר

התיירות הסינית הבינלאומית היא תופעה חדשה יחסית, שהתפתחה משמעותית בעשור 

החולף (2014-2003)� בתרבות הסינית, היציאה מחוץ למדינה למטרות תיור אינה מפותחת 

דיה� כיום, חלקה הארי של התיירות הסינית יוצא למדינות הסמוכות גיאוגרפית למדינה� 

שוק התיירות הסיני מאופיין כתיירות קבוצות המבקשת לבקר במספר האתרים הרב 

ביותר בעלות הנמוכה ביותר ובזמן הקצר ביותר�

תנועה ערה במיוחד של תיירים נרשמה באזורים שהממשלה מעודדת מסיבות פוליטיות 

ויציאה  הסיני  השוק  על השתכללות  מלמדות  המגמות  זאת,  עם  וטייוואן�  קונג  כהונג 

ליעדים חדשים באירופה ואמריקה� מבחינה זו, ישראל וירושלים ממוקמות במעגל השני 

והשלישי של הביקוש�
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6�  עמדת הממשלה הסינית

סין, כמדינה ריכוזית המעורבת בחיי אזרחיה מנתבת במידה רבה את תנועת התיירות 

של תושביה ומבקרת את תנועת היוצאים מחוץ למדינה� למשל, בקביעת מדינות ויעדים 

לסין�  מחוץ  וקניות  רכישות  על  ובהגבלות  ויזה  הנפקת  על  בהגבלות  לטיול,  מותרים 

הממשלה הסינית שואפת לעודד את צמיחת הכלכלה הסינית, ואת תיירות פנים� מנקודת 

המבט הכלכלית של הממשלה הסינית, תיירות נתפסת כהוצאה כספית של תושבי סין 

מחוץ למדינה — הוצאה שהייתה מושקעת בכלכלתה� לפיכך, השקעה והפניית משאבים 

וודאות  באי  מלווה  הסינית  התיירות  בעידוד  ומדינות  ערים  של  וארגוניים  כספיים 

מתמשכת� ההשקעה בשוק הסיני מלווה בשאלה באיזו מידה הממשל הסיני עשוי לעודד 

או לדכא, בעתיד, את התיירות הסינית היוצאת� 

7�  קושי בפנייה לשוק הדתי-נוצרי בסין

באופן רשמי סין מוגדרת כמדינה קומוניסטית ללא דת� מאידך, היתרון היחסי של מוצר 

התיירות הישראלי וכוח המשיכה הראשוני לתיירות בירושלים הם אתרי הביקור בעלי 

משמעות דתית- היסטורית� נסיבות אלה מקשות על שיווק ירושלים לתיירים הסינים� 

הכנסייה  צליינות�  המעודדים  קמפיינים  עריכת  על  אוסרת  הסינית  הממשלה  למשל, 

הסינית לא מוכרת רשמית, וקיים קושי בפנייה שיווקית לקהל היעד הנוצרי, המהווה 

�(CIA World Factbook, 2014) כ-3-4% מאוכלוסיית סין

8�  עלויות הביקור והלינה בארץ

ישראל נחשבת למדינה עם יקרה לתיירים, בהשוואה למדינות האזור�

9�  החשש הביטחוני

מנקודת מבט של תיירים רבים, ישראל נתפסת כחלק ממערכת אזורית בה מתוכנן הטיול� 

בפרט השלכות  לשכנותיה  ישראל  ובין  בכלל  במזרח התיכון  גיאו-פוליטיים  לאירועים 

על תנועת התיירות לישראל� בשנים האחרונות, בשל האירועים הגיאו-פוליטיים, מספר 

התיירים המבקרים במצרים פחת� כתוצאה, נוצר תמריץ שלילי לביקור בישראל לקבוצות 

המעוניינות לשלב בטיול ביקור במדינות האזור�
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חלק  לישראל,  ישירה  לטיסה  בהשוואה  לירדן  הטיסה  עלויות  הפרשי  בשל  מאידך, 

מקבוצות התיירות מגיעות לירדן דרך האוויר, וממשיכות לישראל דרך היבשה� קבוצות 

אלו משלבות ביקור בשתי המדינות� יש לציין כי במהלך הביקור בישראל, הדימוי של 

ישראל וירושלים בעיני התיירים מתעצב מחדש� בתום הביקור, ישראל נתפסת כמדינה 

בה ניתן לטייל בבטחה�

ה� היבטים תרבותיים בביקור הסינים בישראל ובירושלים

הרקע התרבותי של הסינים משפיע על התנהלות הביקור בארץ, השונה מההתנהלות של 

חברי קבוצות אחרות המבקרות בישראל� דפוסי התנהלות זו דורשים תשומת לב בעת 

מתן שירותי אירוח וליווי לתיירים סינים�

נכון לשנת 2014, ישראל נמצאת במעגלי הביקוש השני והשלישי של התיירות הסינית� 

לשכבה  ושייכים  יחסית,  מצומצם  בארץ  המנדרינית) המבקרים  (דוברי  הסינים  מספר 

כלכלית חברתית צרה ובעלת אמצעים� קבוצה זו נוטה לגלות פתיחות תרבותית, סקרנות 

ורצון להרחיב את אופקיה ולהכיר את התרבות המקומית� 

ככלל, התיירים הסינים האמידים המבקרים בישראל אוהבים לטייל באתרים המציגים 

מופעים מרהיבים (spectacular) כדוגמת המופע האור-קולי במגדל דוד� מופעים מעין אלו 

עונים על הצורך בחוויות רבות רושם אותן יוכלו לחלוק עם עמיתיהם ובני משפחתם� 

ללון במלונות השייכים  בירושלים, הן מעדיפות  לנות  כאשר משלחות סיניות עסקיות 

לרשתות בין לאומיות מוכרות כמו Crowne plaza ו-Ramada� אלו ממוקמים במתחם 

במרכז  העניין  ממוקדי  יחסית  ומרוחקים  לעיר  בכניסה  רם,  גבעת  רכס  על  המלונות 

העיר� 

מסיבות של לינה במלונות רחוקים וקושי בניידות עצמאית במרחב בשל מחסום השפה, 

מרחב השוטטות של תיירים סיניים בערבים ובסופי שבוע מוגבל למדי לאזור הסמוך 

לכניסה לעיר; הם אינם נחשפים לפניה השונות של ירושלים� מאידך, כאשר התיירים 

לנים במרכז העיר, מרחב השוטטות שלהם בהליכה רגלית עשיר באפשרויות בילוי רבות 

יותר� כתלות במיקום המלון בו התיירים לנים, מרחב זה כולל נוסף על מתחמי הבילוי 

במרכז העיר את שכונות רחביה, טלביה ונחלאות�

צריכת מותגים "טיפוסיים" למקום באה לידי ביטוי בקניית יהלומים ומוצרי ים המלח, 

רב  ערך  מקנים  הסינים  בנוסף,  ישראל�  עם  עסקי  הסיני  בשיח  המקושרים  מוצרים 

ויין  דבש  עצמו�  לאתר  בסמוך   — המלח  ים  מוצרי  של  ה'אותנטית'  הרכישה  לחוויית 
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נתפסים אף הם כמוצרים המזוהים עם ישראל, ונרכשים על ידי הסינים המבקרים בארץ�

כיוון שלביקור באתרי התיירות המוכרים ערך סמלי, הסינים יתקשו לוותר על ביקור 

בירושלים וים המלח גם כאשר תנאי מזג האוויר עשויים לפגוע בחוויית הביקור�

כאמצעי לשמירת ה'פנים' וההיררכיה החברתית, בעת הזמנת שירות או מוצר (השכרת 

מכונית, חדרי מלון), לעובדים בדרגות שונות בחברה יינתן שירות (דרגת רכב או חדר) 

לחלק  השירות  באיכות  משדרוגים  להימנע  יעדיפו  הסינים  בארגון�  לדרגתם  בהתאם 

מחברי הקבוצה� 

בתרבות הסינית, אכילת מאכלים מהמטבח הסיני נקשרת להיבטים סמליים, ונחשבת 

כ'רפואה משלימה'� תיירים סינים המבקרים בישראל זקוקים לארוחה סינית במסעדה 

בני  בקרב  יותר  קשיחה  הסיני  מהמטבח  למזון  הדרישה  יומיומי�  באופן  'אותנטית' 

הגילאים המבוגרים, אך גם התיירים הצעירים יותר זקוקים לו מדי יום�

נכון לתחילת 2014, בירושלים פועלות כשתי מסעדות סיניות המגישות אוכל סיני מקורי 

'מנדרין' ו'שיאן'� שיאן, כמסעדה כשרה, מתאימה לאירוח משלחות עסקיות מסין על ידי 

מארח ישראלי במהלך ימי השבוע� מנדרין אינה כשרה ונותנת מענה לקבוצות המבקרות 

הסיניות  המסעדות  היצע  אורמן,  לירון  של  לדעתה  השבוע�  סופי  במהלך  בירושלים 

יותר  בירושלים עונה על הביקוש של התיירות הסינית העסקית� המחסור המשמעותי 

קיים לדעתה בהיצע המסעדות הסיניות היוקרתיות (יוקרתיות בהיבט חזות המסעדה 

ואופי השירות הניתן בה)�

בכדי לשמור על הרמוניה, המנות במסעדה מוזמנות קבוצתית, ומוגשות למרכז השולחן 

ולא לכל אדם בנפרד� 

נקודה אחרונה, תכנית הטיול היומית של תיירים סינים נוטה להיות ארוכה יותר ביחס 

לקבוצות ממדינות אחרות� תכנית זו מסתיימת לרוב סמוך לשקיעה�

ו�  סיכום והמלצות — תיירות סינית לישראל

בחינת נתוני תנועת התיירות הסינית לישראל מלמדת כי מספר התיירים שביקרו בישראל 

בשנים 2012-2008 עומד על כ-20 אלף תיירים מדי שנה� מספר התיירים הנכנסים מסין 

לישראל נמוך למדי בהשוואה לשווקי המקור העיקריים של תיירות נכנסת לישראל� עם 

זאת, המגמות הקיימות בתנועת התיירות היוצאת מסין מצביעות על גידול מתמשך של 

מספר התיירים הסינים הנכנסים לישראל מדי שנה�
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מחסום  בשל  מודרכות,  בקבוצות  ברובה  מתקיימת  לישראל  הסינית  התיירות  תנועת 

התיירות  לסווג את  ניתן  במרחב�  לתנועה  הדרך  מורי  של  צמוד  בליווי  והצורך  השפה 

הסינית המבקרת בישראל לשלושה פלחי שוק מרכזיים: תיירות עסקית או ממשלתית, 

תיירות צליינית ותיירות למטרות נופש ופנאי� לכל אחת מהקבוצות מאפיינים משלה, אך 

כולן כוללות את ירושלים וים המלח כחלק בלתי נפרד מתכנית הטיול�

פיתוח שוק התיירות הסינית הנכנסת לישראל בהיקפים גדולים יותר מחייב התמודדות 

עם כמה חסמים המגבילים את התרחבותו� הבולטים מתוכם הם המחסור במורי דרך 

דוברי סינית (מנדרינית), תהליך קבלת הוויזה ועלות מחיר החבילה� מנקודת מבט רחבה 

יותר, קיימים כשלים נוספים כגון יחס הממשלה הסינית לתיירות יוצאת; חוסר אמינות 

והמציאות  של התרבות העסקית הסינית; תרבות השוק הסיני כשוק תיירות מתעורר 

הגיאו-פוליטית�

על מנת לפעול לשיפור מערך התיירות בירושלים לקליטת תיירות סינית, מוצע להתחשב 

בנקודות הבאות:

נעה סביב האתרים הידועים  כיום, תכנית הטיול של התיירים הסינים בירושלים   

ביותר במסלול הנוצרי בעיר העתיקה� עם זאת, התיירות הסינית המבקרת בישראל 

לביקור  בהכרח  כבולה  ואינה  ירושלים  של  היסטורי  התרבותי  בערכה  מתעניינת 

פעולה  בשיתוף  לפעול  במידת האפשר,  מומלץ,  בעיר העתיקה�  הנוצריים  באתרים 

עם חברות וסוכני התיירות להרחבת מסלול הטיול לאתרי ביקור נוספים בעיר וכן 

להגדלת משך הביקור בירושלים; 

מאכלים  המגישות  מקוריות  סיניות  במסעדות  מחסור  מורגש  המסעדנות,  בתחום   

מהמטבח הסיני� המחסור בולט בתחום המסעדות הסיניות בעלות המראה והשירות 

חדשות  מסעדות  לפתיחת  תכנוניים  או  כלכליים  תמריצים  להציע  ניתן  היוקרתי� 

המציעות תפריט סיני;

החומר הפרסומי על ישראל ועל ירושלים בסינית לוקה בחסר� ניתן לתרגם לסינית   

עלוני מידע באתרי ביקור מובילים כגון היכל הספר במוזיאון ישראל� ניתן בנוסף 

לתרגם לסינית תפריטים במסעדות ישראליות מבוקשות� יש לתת דגשים על ירושלים 

ההיסטורית, המדעית והפולקלוריסטית;

לדעת המרואיינים, לא נדרשת הכשרה ייעודית של צוותי בתי המלון לקליטת תיירות   

סינית� ראשית, התיירים באים למטרות ביקור אתרים ותיור ורמת השירות אינה 

מהות הטיול� שנית, ניתן בהדרכה פשוטה יחסית על התרבות הסינית להתאים את 
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רמת השירות לציפיות התיירים� למשל, בהקצאת מלצר המשרת אישית שולחן של 

קבוצה סינית, הוספת מים חמים לארוחה ופירות בסיומה וכיו"ב;

תיירים סינים עצמאיים עורכים שימוש רב באינטרנט בעת תכנון הטיול� יש חשיבות   

רבה לפיתוח אתרי אינטרנט בשפה הסינית המכוונים לתייר הסיני� יש לתת דגש 

למתן מידע מקיף, מדויק ועדכני על אפשרויות הבילוי והביקור בירושלים� באתרים 

האלה חשוב להדגיש את הנושאים ההיסטוריים, המדעיים והתרבותיים ולאו דווקא 

הדתיים שיש בירושלים� יש להתאים את אתרי האינטרנט למקובל בסין; 

נוסף על אתר רשמי מומלץ לקדם את העיר כיעד ביקור באמצעות רשתות חברתיות   

ובלוגים של מטיילים מוכרים�
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