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הקדמה

האדיר  המבקרים  זרם  האחרונים.  בעשורים  משמעותית  עלה  העולמית  התיירות  נפח 

האזור  בפני  רבים  אתגרים  מציב  והיסטוריה  מורשת  טבע,  באתרי  בכפרים,  בערים, 

המארח. אחד האתגרים הוא היכולת להתמודד עם מספר המבקרים באתרים, החורג 

טבע  שמורות  לניהול  הנוגע  בכל  הדברים  נכונים  במיוחד  האתר.  מקיבולת  לעיתים 

ואתרי תרבות והיסטוריה. מספר מבקרים גדול, החורג מכושר הנשיאה הפיזי, הסביבתי 

והחברתי של האתר יכול להשפיע לרעה על האתר ולפגוע בקיימות ארוכת הטווח של 

התיירות לאזור. צפיפות וגודש יתר עלולים לפגוע בהנאה של הביקור באתר ובהתנהלות 

היומיומית של התושבים המקומיים.

בפלורה  פגיעה  למנות:  ניתן  תיירות  באתרי  יתר  עומס  של  האפשריות  התוצאות  בין 

ובפאונה; במראה האתר; במרקם הפיזי ובערכים הייחודיים הנקשרים לאתר; בהגדלת 

כמות הלכלוך והזיהום; בעומס על התשתיות המקומיות ובפגיעה ביעילות השירותים 

למבקר באתר. התוצאה המצטברת של אפשרויות אלו הן: פגיעה בשירות הניתן לתיירים, 

ותחרות  המקומית  בכלכלה  ומוצרים  שירותים  לרכוש  תיירים  של  ההזדמנות  הקטנת 

לא בריאה על שירותים מקומיים העלולה לפגוע ברמת השירות לאוכלוסייה המקומית 

.(Riganti & Nijkamp, 2008)

צפיפות באתרי תיירות ניתנת לחלוקה לשני סיווגים מרכזים (ארגון התיירות העולמי 

:(WTO, 2004

צפיפות קבועה, שבאה לידי ביטוי בזמני המתנה ארוכים בכניסה לאתר, התקהלות  א. 

יתר ועומס מבקרים ברחבי האתר עצמו. צפיפות זו דורשת תכנון וניהול מתמשך על 

מנת להפחיתה; 

צפיפות זמנית, המתרחשת בתקופות נקודתיות לאורך השנה. היא יכולה להתרחש  ב. 

בזמן חופשת הקיץ, חגים לאומיים, פסטיבלים הנערכים במתחם, טקסים, חגיגות 

וסופי שבוע. הערכות להפחתת צפיפות זמנית באה לידי ביטוי בתוספת של עובדים 

זמניים, תוספת של נקודות מזון ושתייה המפוזרות באתר, תגבור דרכי ההגעה לאתר 

ואבטחה נוספת. פעולות אלו מתבצעות בשגרת התפעול של רבים מאתרי הביקור. 

וארגון ביחס לצפיפות קבועה. זאת משום שתנודות  לניהול  יותר  זו קשה  צפיפות 

במספר המבקרים אינן תמיד ניתנות לחיזוי מראש, ומכאן שאינה מאפשרת הקצאת 

.(du Cros, 2008) משאבים מתאימה בזמן אמת
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הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם צפיפות ועומס באתרים היא לנהל אקטיבית את 

(2000) הציע שלושה פקטורים החשובים   Goulding  .(du Cros, 2008) חווית הביקור 

לניהול חוויית הביקור:

להבין  כדי  בסביבה  בהתמצאות  צורך  חשים  כללית: המבקרים  להתמצאות  מידע  א. 

על  מפתח  בנקודות  קצר  מילולי  מידע  מתן  האתר.  של  והייחודיות  החשיבות  את 

החשיבות של האתר מסייע להגברת ההבנה, ההתמצאות ושביעות הרצון מהביקור;

מפת התמצאות וסימון שבילים להליכה: מתן מידע מרחבי וסביבתי עם נתיבי הליכה  ב. 

מוסדרים ומשולטים חשובים להגברת ההתמצאות וההנאה של המבקרים ומסייעים 

לזרימת תנועת המבקרים;

שיעור הצפיפות הנתפס: הצפיפות הנתפסת בעיני המבקרים חשובה לתחושת ההנאה  ג. 

שלהם. אתר הנתפס כעמוס מדי גורם לתחושת אי נוחות בקרב המבקרים, כמו גם 

לחוסר יכולת ליהנות מהאפשרויות שהאתר מציע.

מטרת מחקר זה היא להציג כלים קיימים ותכניות להתמודדות עם צפיפות וגודש באתרי 

תיירות ומורשת ולהציע דרכים לניהול אתרי התיירות בירושלים.

מציעה  והיא  בנושא,  העולמי  התיירות  ארגון  של  מחקר  דו״ח  על  מתבססת  העבודה 

דרכים שונות לניהול אתרי התיירות, בהן:

אלה  מייעץ.  לפורום  במרחב  התיירות  בתנועת  העוסקים  העניין  בעלי  כל  עירוב   

ארגון  וחברות  דרך מקומיים  מורי  סיטונאי התיירות,  כוללים את מפעילי האתר, 

והסעות לתיירות;

ניטור תנועת התיירות;  

תיאום מראש והגבלת מספר המבקרים בזמן ובמרחב;  

פרסום והגדלת הנגישות למידע וזמני הביקור הן לפני הגעה לאתר והן באתר עצמו;  

סימון ברור וצבעוני הן באתר והן על גבי מפה של נתיבי הליכה או נסיעה לאתר   

וסימון מקומות מומלצים למנוחה.
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המלצות לניהול עומסי מבקרים באתר

כלליות  המלצות  המספק  מדריך   2004 בשנת  הכין   (WTO) העולמי  התיירות  ארגון 

ניהול העומסים אינו מסתכם  להתמודדות עם עומסים באתרי תיירות, טבע ומורשת. 

במנהלי האתר עצמו, אלא כולל רשת שלמה של בעלי עניין המעורבים בתנועת התיירות. 

אלו כוללים את: סיטונאי התיירות,  מורי הדרך, חברות ההסעה והרשויות הציבוריות 

ליצור  יש  ומוצלח  יעיל  לניהול  להגיע  בכדי  ותיירות.  בתחבורה  העוסקות  המקומיות 

שיתופי פעולה בין הגורמים השונים.

ייעוץ המורכבת מבעלי העניין השונים העוסקים בתנועת התיירות  הקמת קבוצת   

במרחב. בקבוצה זו ניתן להעלות סוגיות של אתרים ספציפיים וצווארי בקבוק בהם 

יש לטפל;

הפצת מידע מוקדם לתיירים ולמבקרים, החל מהחומר המפורסם ברשת ובעלונים   

המיועדים למורי דרך וכלה בשילוט והכוונה באתר. מומלץ להוציא חוברות אחידות 

ולעבוד בשיתוף פעולה עם מורי הדרך לבניית מסלולים המותאמים למסר שמנהלי 

האתר מבקשים להעביר;

ניטור תנועת המבקרים לאורך השנה כדי לחזות תנועות שיא של מבקרים בעונות   

מסוימות ובחגים. באזורים וזמנים בהם צפויה תנועה מוגברת, יש להיערך בהתאם 

בעזרת תוספת בכוח אדם ואמצעים אחרים להזרמת תנועת רכבים והולכי רגל;

באתרים רבים גורמים מסחריים או קהילתיים עוסקים בפעילות הגורמת לגודש.   

'רישיון מפעיל' המפרטת את הכללים החלים על העסקים  ניתן לפתח מערכת של 

הפונים למבקר. תנאי הרישיון יכולים לכלול אמצעי הגעה לאתר, גודל הקבוצות, 

נתיבי הטיול, תדירות הכניסה לאתר, אמצעי התחבורה בהם נערך שימוש, הגבלות 

ובטיחות  התנהגות  כללי  יתר,  וצפיפות  גודש  בזמני  מסוימים  לאזורים  כניסה  על 

והגנה על ערכים הייחודיים לאתר. תנאי הרישיון צריכים להתאים לסוגי המפעילים 

לעמוד  יכולת המפעילים  על  לקיים מעקב  יש  באתר.  הפועלים  השונים  והעסקים 

נפרדים  וידרשו כללים  ייתכן  ולשנות את התנאים במידת הצורך.  בתנאי הרישיון 

למפעילים היוצרים גודש בסמוך ומחוץ לתחומי האתר;
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בעת הכנת תכנית אב לארגון וניהול המרחב יש להתייחס לנושא הפחתת הצפיפויות   

באתרים ובמקומות הנדרשים. תכנית זו תפרט את מספר המבקרים המרבי ותציע 

כלים אופרטיביים להפחתת הגודש;

תיאום הגעה של קבוצות לאתר: יש לנטר את זמני ההגעה והיציאה של אוטובוסים   

וממנו. כדי להפחית את הגודש התחבורתי כדאי לבחון את אפשרויות  אל האתר 

מסיעי  של  ההגעה  וזמני  דרכי  לבין  המקומית  הציבורית  התחבורה  בין  התיאום 

קבוצות המבקרים בכניסה לעיר. יש לפרסם מידע על זמנים בהם מומלץ להימנע 

מהגעה למקום - הן לתייר והן למפעילי התיירות. גם כאן, מומלץ לבדוק את השילוט 

והבהירה  ולחדשו במידת הצורך בצורה הפשוטה  המפרט את דרכי ההגעה לאתר 

ביותר. במקומות עגינה ועצירה של אוטובוסים, על זמן החניה המותר ותעריף החניה 

להיות מסומנים ומשולטים בבירור;

ניתן להקים מערכת של הזמנת כרטיסים מראש ולווסת את זמני ההגעה של הקבוצות   

בהתאם לזמנים הנקובים בכרטיס. באתרים בהם נגבה תשלום בכניסה לאתר, ניתן 

להציג מערכת תשלומים בעלת תעריף משתנה שמטרתה להסיט ביקושים לתקופות 

ייעודי  אינטרנט  באתר  מראש  רישום  של  מערכת  להקים  אפשר  עמוסות.  פחות 

בשיתוף מפעילי התיירות;

ניהול הדרכות באתר: יש להימנע מקיום הדרכות בסמוך לאטרקציות התיירותיות   

בכדי למנוע גודש בזרימת התיירים באתר. ניתן להציג מערכת שעות יומית למדריכי 

התיירות המקומיים בה יוכלו להירשם מראש לזמני הדרכת קבוצות מוגבלים בזמן. 

בסמוך  הרעש  מפלס  את  להפחית  כדי  אוזניות,  באמצעות  בהדרכה  לחייב  מומלץ 

לקבוצות תיירים אחרות. ניתן לקבוע אזורים בהם אסור להדריך קבוצות תיירים, 

ובכך לאפשר למבקרים להתרשם מהאתר בצורה עצמאית;

ניתן להגביל את כמות המבקרים ואת הכניסה לרכבים באזורים מסוימים באתר.   

במידת האפשר, מומלץ להקים חניונים ייעודיים מחוץ לאתר או מחוץ למתחמים 

בהם תחול הגבלה של כניסת רכבים. באשר לערים היסטוריות, ניתן ליצור הגבלה 

על רכבי תיירים בשעות עמוסות ולהתיר אותה לתושבי המקום בלבד;

להגדיל את נגישות המידע על גישה תחבורתית ורגלית לאתר, סימון שבילים ונתיבים   

מרכזיים, באמצעות עלוני מידע, מדריכי תיירות כתובים וכן באתר אינטרנט ייעודי. 
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עוד מומלץ ליצור מערכת המציגה בזמן אמת מידע על עומסים צפויים ואפשרויות 

נסיעה או הליכה חלופיות;

הכניסה לאתר תהיה רחבה וגדולה כדי לאפשר לתיירים לנוח או לבדוק אם ברצונם   

להיכנס לאתר. יש לוודא כי הכניסה מוצלת ומוגנת מפגעי מזג האוויר. כדאי לבדוק 

שתחנות הבידוק מתוכננות כיאות בכדי לאפשר זרימה מהירה של מבקרים;

להציג מספר נתיבי הליכה מעגליים או אורכיים מסומנים היטב בכדי לאפשר זרימה   

של מבקרים באתר. מומלץ לסמן מספר נתיבים חלופיים, החשובים במיוחד לזמני 

גודש. לאורך נתיבי ההליכה מומלץ להקצות מקום מוצל לישיבה ממושכת, הדרכות 

ומנוחה;

לתכנן ולהציג במפה המחולקת לנהגים מקומות עגינה וחניה לרכבים ואוטובוסים.   

יש להציג שילוט מתאים המפנה לאזורים אלו;

ברחבי האתר מומלץ להציג מפות ברורות בהן מסומן המיקום הנוכחי של המבקר   

ביחס לאטרקציות ואתרי ביקור מומלצים. יש לוודא כי שלטים אלה מציגים מידע 

קצר ופשוט כדי למנוע התקהלות. מקום מועדף לשלטים הוא בסמוך לאזורי ההמתנה 

של המבקרים בכניסה לאטרקציות נבחרות. גם כאן, יש להעדיף מיקום צדדי שאינו 

מפריע לזרימת התור.


