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הקדמה

התיירים  במספר  המתמשך  הגידול  בחינת  עם  יחד  העולמית,  התיירות  מגמות  בחינת 

מצביעות על קיצור משך שהות התייר במדינה המארחת. התיירים לוקחים יותר חופשות, 

אך אלו הולכות ומתקצרות. 

קיצור משך השהייה במדינה המארחת ובפרט קיצור השהייה בעיר היעד נובע מסיבות 

ולסייר  הביקור  את  למצות  מבקש  היום  של  התייר  וכלכליות-מבניות.  חברתיות 

באטרקציות התיירותיות המרכזיות, כגון שמורות טבע ייחודיות, אתרי מורשת ונקודות 

ציון היסטוריות. הוא מבקש לעשות זאת גם כאשר המרחק הגיאוגרפי מנקודת עניין אחת 

לשנייה גדול. סיטונאי התיירות ומשווקי התיירות הפועלים מתוך רצון להיענות לדרישה, 

פונים לשיווק חבילות תיור מתוך עיקרון של 'ריבוי אתרים שפחות במינימום של זמן'. 

התוצאה, גידול במרחקי נסיעה ועומס פיזי ותשתיתי הולך וגובר על אטרקציות התיירות 

המרכזיות, ולעיתים, הזנחה והעדר יכולת לפתח אתרי ביקור חדשים בקרבתם.

בהקשר הזהוכנגזרת של המגמה ניכר גידול במספר המבקרים החד יומיים. העירמציעה 

לספוג  יכול  יחסיתהתייר  קצרים  במרחקים  בילוי  ומקומות  פעילויות  של  רחב  מגוון 

בגנים  לבקר  וחברה,  שלטון  למוסדות  להתוודע  המקומית,  וההיסטוריה  התרבות  את 

קצר,  בזמן  אלה,  כל  המקומית.  האוכלוסייה  את  ולפגוש  להנאתו  לשוטט  ובפארקים, 

של יום ביקור אחד או ימים ספורים. הדבר נכון במיוחד בערים היסטוריות, בהן רבות 

מהאטרקציות מרוכזות בשטח מצומצם יחסית של החלק העתיק בעיר.

בעיקר  לערים,  הנכנסת  התיירות  מסך  גבוה  אחוז  מהווה  היומית  התיירות  היקף 

כדי  עד  מגיע  היומיים  למשל, אחוז התיירים  בברצלונה  היסטוריות.  בערים  כשמדובר 

50% מסך המבקרים (Murillo et al., 2011). זרם התיירות היומית נתפס כבעל תרומה 

כלכלית נמוכה בהשוואה לתיירים הלנים בעיר. התיירות היומית מכבידה על התשתיות 

המרכזיים  באתרים  מבקרים  לגודש  וגורמת  התחבורה  עומס  את  מגדילה  העירוניות, 

יש  אותן  שליליות  כלכליות  השפעות  היומית  לתיירות  הרצויה,  הקיבולת  את  העובר 

למזער. 

כלכליות,  להשפעות  להוביל  עשויה  גדולים  בהיקפים  יומית  תיירות  כי  העובדה  חרף 

חברתיות וסביבתיות שליליות בערים היסטוריות, יש קושי להתמודד עם התופעה ולמתן 

יום, מבקרים  את השפעותיה. אחת הסיבות לכך היא הקושי להבחין בין תיירים בני 

לקבלת שירותים עירוניים ויוממים העובדים בעיר. הקושי מגביל את היכולת לווסת את 

התיירות היומית ולאכוף עליה מגבלות ייעודיות.
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קבוצות התיירים, בשונה מתיירים בודדים, מגיעות לסיור של כמה שעות יוצרת סוגיות 

הביקור,  מסלול  בעצמו את  מתכנן  הבודד  התיירי  בעוד  התייחסות.  הדורשות  נוספות 

התיירות המאורגנת נעה, על פי רוב, במסלולים קבועים ובשעות קבועות. חוסר הגמישות 

של מפעילי התיירות בתכנון המסלול והרצון להציע תכנית מגוונת ומלאה בזמן הביקור 

להפחית את  לבין המבקשים  המפעילים  בין  מובנה  עניינים  ניגוד  מכתיב  בעיר  הקצר 

עומס התיירות החד יומית.

בנוסף על התיירות היומית המגיעה לעיר כחלק ימים מחבילת טיולבמדינה מארחת שכנה, 

נצפתה בשנים האחרונות מגמה של גידול בתיירות היומית המגיעה באניות הנופש — 

ה'קרוזים'. חבילות הקרוז משווקות כהבטחה לביקור במספר רב של מדינות בזמן קצר 

ביותר, משכן של רוב חבילות התיור נע בין שבוע לשבועיים. כמחצית (47%) מהתיירים 

 .(Rodrigue & Notteboom, 2013) הבוחרים לצאת לשיט מסתפקים בקרוז של 7 לילות

שיוטים אלו מתקיימים במתכונת 'מחוף אל חוף' ועוגנים במספר מדינות לאורך הטיול. 

מקובל כי הנופשים מקבלים מספר שעות עד כחצי יום לבקר באטרקציות המרכזיות של 

העיר שלחופה הם עוגנים. גם במקרים בהם הביקור במדינה אורך יותר מיום אחד לנים 

המבקרים באנייה ורוב שירותי התיירות האחרים מסופקים להם על ידי מפעיל האניה. 

תחום  על  האחרונות  בשנים  שעובר  ה'מקדונלדיזציה'  לתהליך  מתייחס  ויבר (2005) 

ה'קרוזים'. הוא מדבר על אניות ענק המסוגלות לשאת אלפי תיירים, ופעילותן מוכתבת 

מראש על ידי לוח זמנים קשיח. ויבר מונה חמישה מאפיינים של התהליך: 

;(efficiency) יעילות  

;(Calculability) חסכנות  

 ;(Predictability) יכולת חיזוי  

 ;(control) שליטה  

.(Irrationality of rationality) 'ההבנה ל'אי ההיגיון שבהיגיון  

בעזרת מאפיינים אלה אפשר להבין את הקביעות המחשבתית של מארגני סיורי היום 

של (הקרוזים, בכל הנוגע להתמקדות באתרים מסוימים בירושלים והתעלמות מאתרי 

ידי  תיירות אחרים. הסיורים כוללים לוח זמנים מדוקדק וקשיח, שנבחר בקפידה על 

המארגנים, מתוך ראייה של מקסימום הספק במינימום זמן כתוצאה מכך נוצרת 'טבעת 

חנק' תיירותית, המרכזת אליה באתרים המבוקשים לא רק כמות רבה של תיירים, אלא 

בו  להאכיל  המסוגלות  גדולות  כמסעדות  לתיירות  נלוות  ותעשיות  שירותים  נותני  גם 

זמנים מאות תיירים וחנויות מזכרות אף הן גדולות ומרוכזות בסמוך לאתרים..
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לסיכום, תיירות הקרוזים מאופיינת בלוח זמנים גדוש שאינו מאפשר גמישות. תכנית 

הסיור מוכתבת מראש מתמקדת באטרקציות המפורסמות והגדושות ביותר ומתעלמת 

מאתרי ביקור מעניינים אחרים המוכרים פחות. תיירות זו מגדילה את העומס על תשתיות 

התיירות העירוניות ואינה תורמת לכלכלת העיר והמדינה המארחת במיוחד נהפוך הוא 

היא הופכת למטרד בלתי רצוי שיש להתמודד איתו.
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ניהול תיירות חד יומית: אסטרטגיות מרכזיות

הדרכים בהן ערים מתמודדות עם התיירות היומית משולבות לרוב באסטרטגיה כוללת 

לניהול התיירות לעיר ואינן עומדות בפני עצמן. ערים רבות נוקטות בארבע דרכי פעולה 

עיקריות:

אלקטרוניים,  באמצעים  ופרסום  מידע  חוברות  ייעודי,  אינטרנט  אתר  מידע:  מתן  א. 

מידע המופץ בכנסים וירידי תיירות. לנוסעים עצמאיים, במטרה לאפשר תכנון מראש 

של הזמן המוקדש לטיול עם פירוט העונות המומלצות ושעות הביקור המומלצות 

עלויות  מפורטות  בנוסף,  יותר).  נמוך  בעיר  הביקור  לאתרי  הביקוש  בהן  (תקופות 

הכניסה לאתרים, נתיבי הליכה ומסלולים ברחבי העיר (המעודדים שימוש בתחבורה 

ציבורית).

יש עידוד של רישום מראש, והרחבת הביקושים לאתרי ביקור נוספים. ערים כמו 

פריז, לונדון, פירנצה, היידלברג ורבות נוספות השיקו כרטיס ייעודי לתיירים. לאחר 

הרכישה, הכרטיס המשולב מקנה שימוש חופשי בתחבורה ציבורית, הנחה בכניסה 

לאתרי התרבות כמוזיאונים וגלריות ובמקרים מסוימים הנחות לבתי עסק לממכר 

מזון, שתייה ושירותי בידור. בכדי לעודד שהייה של יותר מיום בודד, הכרטיס תקף 

למשך יותר מ-24 שעות ועד למספר ימים בודדים. למשל, כרטיס עיריית פירנצה, 

Firenze Card,1 תקף למשך 72 שעות מתחילת השימוש. 

אלא  עצמאיים  לתיירים  מוגבלים  אינם  המופצים  והפרסומים  האינטרנט  אתרי 

מפרט  למשל,  היידלברג,  של  התיירות  אתר  תיירות.  וסיטונאי  למפעילי  גם  פונים 

את נתיבי התחבורה המועדפים לאוטובוסי תיירים, עם פירוט אפשרויות ועלויות 

גבי מפה.  החניה בחניונים בעיר. בחומר הפרסומי, החניונים מסומנים בבירור על 

בנוסף, מופיעים באתר שירותים שהעיר מספקת לקבוצות: אפשרויות לינה, מסעדות 

נותן  המידע  באתרים.  קבוצות  לביקורי  משולבים  כרטיסים  וכן  בילוי  ומקומות 

כלים לתכנון יעיל יותר של הביקור בעיר, תוך יצירת שיתופי פעולה עם המדריכים 

המוטלים  קנסות  בדמוי  אחרות  מגבלות  המקומית.  התיירות  ותשתית  המקומיים 

התיירות  של  הקפה  את  לווסת  מהמדיניות  כחלק  לשמש  יכולים  היום  תיירי  על 

הזאת. כך למשל בפטרה שבירדן עולה הכניסה לאתר מחיר כפול לאלה שאינם לנים 

במקום. היטל כזה אפשר להטיל גם על מבקרי היום בירושלים.

http://www.firenzecard.it/ :1 למידע נוסף על כרטיס פירנצה
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מתעשיות  יותר  אף   — התיירות  בתעשיית  השירותים  מחירי  כלכליים:  תמריצים  ב. 

אחרות — מוכתבים במידה רבה על ידי כללים של היצע וביקוש. מחירי הטיסות, 

חדרי המלון ושירותים תיירותיים אחרים מושפעים מתנודתיות הביקוש. תנודתיות 

כנסים,  שבוע,  וסופי  שנתיות  חופשות  השנה,  עונות  ידי  על  היתר  בין  מוכתבת  זו 

מקומות  של  זמין  היצע  וכן,  במקום;  המתקיימים  מיוחדים  ואירועים  פסטיבלים 

לינה והארחה ושירותי תיירות אחרים. בערים איטלקיות, אגרות הנגבות מאוטובוסי 

תיירים הנכנסים לעיר הן דוגמא לעקרון זה. כל אוטובוס תיירים המבקר בערים: 

בעיר.  הביקור  לימי  ייעודי  רישיון  ברכישת  מחויב  נוספות  וערים  פירנצה  רומא, 

רשויות העיר מבצעות בדיקות של הרישיונות היעודיים שבידי המפעילים. תמחור 

ניתן  דומה,  באופן  שעות.   48 על  שעולה  לתקופה  רכישה  לעודד  נועד  הרישיונות 

לקבוע עלות מדורגת לחניוני האוטובוסים לשעות שונות במהלך היממה.

לחלופין, ניתן לנצל את התשתית העירונית לתמרוץ לינת תיירים בעיר. תמרוץ זה 

יבוא לידי ביטוי בעיקר בחסכון זמן. למשל, בהקצאת מקומות ייעודיים לאוטובוסים 

של קבוצות תיירים לנים בחניונים העירוניים; היתר נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית; 

אישור כניסת האוטובוס למתחמים סגורים בסמוך לאטרקציות הביקור, ועוד.

מיוחדים  תנועה  של הסדרי  אכיפה  נערכת  הצורך,  במידת  וחניה:  תנועה  הגבלות  ג. 

וסגירת רחובות לתנועת כלי רכב בחופשות ובתקופות השיא בתיירות. כמו כן, סגירת 

אתרים לחניית מכוניות שכורות בקביעות..

תיאום בין מוסדות: על מנת לשפר את החוויה התיירותית, באופן שיתמרץ תיירים  ד. 

תיאום  יתאפשר  שבעזרתן  טווח,  ארוכות  בתכניות  צורך  יש  להאריך את שהותם, 

המיותרים  החיכוכים  צמצום  תוך  בעיר,  האינטרסים  בעלי  כל  בין  מקסימאלי 

יחסי  (2011) ערכו טבלה המסכמת את  ולולנסקי  לולנסקי  בין המוסדות השונים. 

הגומלין בין אתרי מורשת והשמירה עליהם לבין פיתוח התיירות, כפי שהם באים 

לידי ביטוי במאות מאמרים העוסקים בנושא. הם מונים 15 נקודות מרכזיות להבנת 

של  נקודות   15 גם  מביאים  אך  ותיירות  קיימות  של  בשילוב  המסייעים  הגורמים 

גורמים שליליים הפוגעים בשילוב של שני הגורמים:
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טבלה מס' 1: שילוב מושכל של קיימות ותיירות

גורמים שלילייםגורמים חיוביים

חוסר סובלנות תיירותית, איבוד הזהות מעורבות מקומית1.

של האתר, בעלות של גופים חיצוניים, 

חלוקה לא שווה של עלויות ורווחים

חוסר מוכנות וידע תיירותי, חוסר מודעות חינוך והכשרה2.

לשימור וקיימות, מחסור בבסיס מוסדי, 

תכנון וניהול לא מספק ומיושן

שיווי משקל בין שמירה על 3.

האותנטיות לבין הצורך בהתאמה 

לתיירות ('אינטרפרטציה')

ביזוי של התרבות המקומית, תיירות 

המתבססת על חד ממדיות, איבוד זהות 

תרבותית, מסחור, "ניקוי" ההיסטוריה, 

'מוזיאוניזציה' של הקהילה

מעבר אל עבר תיירות מבוססת 4.

קיימות (תכניות פיתוח לאורך זמן)

תיירות ללא הסתכלות קדימה, מכוונת 

רווח מהיר

אינטגרציה בתכנון וניהול (גישה 5.

רב מערכתית)

בעיה של אי הימצאותה של תפיסה 

כוללנית, המכלילה בתוכה את התושבים 

המקומיים, תעשיית התיירות והתיירים 

עצמם. מחסור במאגרי מידע מספקים. 

מחסור בידע משולב ויישום אוטומטי של 

מודלים ללא התחשבות בתנאי המקום

שילוב של תיירות אתרי מורשת 6.

במסגרת של פיתוח בר-קיימא

קשרים חלשים בין המגזרים השונים, 

שליטה של פרדיגמות מיושנות

פיתוח מבוקר של יכולת להכיל 7.

כמות הולכת וגדלה של תיירים

שליטה של מדיניות המתרכזת בגידול 

 one size fits' התיירות תחת התפיסה של

'all, התעלמות מצרכים, ערכים וקולות 
מקומיים

שילוב של בעלי העניין מתוך 8.

המוסדות הרשמיים (סנכרון בין 

רמות השלטון השונות לבין בעלי 

העניין שבתעשיית התיירות)

הסתמכות מרובה על כוחות השוק 

והתעלמות מגופי תיירות ומורשת. חוסר 

שיתוף פעולה בין הגופים השונים, ומחסור 

במנהיגות. תקנות וחוקים עמומים, 

תגובות חלושות כנגד השפעות שליליות

שליטה של אינטרסים להתעשרות מהירה גיוון של השוק ושל המוצר9.

על גבי קיום תיירות ברת קיימא, צרכי 

החברה והמורשת של האתרים
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גורמים שלילייםגורמים חיוביים

מחסור בידע לכל הקשור למימון כלים מימון מספק וממקורות שונים10.

ואתרים לתיירות, בריחה של רווחים 

מהתיירות לכיסם של משקיעים פרטיים 

וגופים ציבוריים. חקיקה חלשה בכל 

הקשור למימון אתרי מורשת

תמיכה והכרה מארגונים 11.

בינלאומיים בחשיבות המורשת 

של המקום

מחסור במחויבות גלובלית לתיירות 

ברת קיימא. מוסדות השלטון והפיתוח 

המקומיים פועלים בגישה של 

'one size fits all', מבלי להתחשב בצרכי 
האתר והתושבים המקומיים

גישת 'Heritage Capital' — הכרה 12.

בחשיבות של תיירות אתרי 

המורשת לכלכלה ולפיתוחּה. גישה 

הוליסטית המתמקדת בערכו 

התרבותי של אתר המורשת

ניצול משאבים, ללא ידע ויישום של 

חסכונּות. מחסור בחקיקה מגינה, פיתוח 

לטווח הקצר

ניהול האתרים באמצעות 13.

כלים ניהוליים מתקדמים 

ובשיתוף ארגוני שלטון וארגונים 

בינלאומיים

שחיקת הסביבה, זיהום סביבתי, שימוש 

מרובה ומוגזם, עומס של תיירים, עונתיות

ניהול יעדי תיירות באמצעות 14.

הערכת קיבולת האתר, הערכות 

מתחומי מחקר שונים

מחסור ביכולת קיום כלכלית, חוסר 

בשקיפות אדמיניסטרטיבית, חישוב 

מוטעה של מחיר המעמסה של פיתוח 

התיירות על המקומיים

מחסור ביצירת תיירות ברת קיימא שימוש בבסיסי ידע תיאורטי15.

המבוססת על מחקר ומדידה, מחסור 

במדיניות מבוססת ידע

והפעולות  לשיפור התיירות בת-קיימא  לנקוט  יש  צעדים אותם  נקודות אלו מסכמות 

מהן יש להימנע. המאמר מדגיש את החשיבות הרבה של התיאום בין כל הנוגעים בדבר: 

תושבי המקום, גופים העוסקים בתיירות, שלטון ארצי ומקומי, מוסדות שימור וגופים 

העוסקים בשמירה על הסביבה. שילוב מושכל של כל הגורמים יביא לייעול של המוצר 

התיירותי לשביעות רצונם של התיירים והפחתת ההפרעות לסביבה.
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דרכי התמודדות עם תיירות חד יומית בערים שונות 
בעולם

ונציה 

ויכולה לשמש כמקרה  ביותר בעולם  ונציה היא אחת מיעדי התיירות המוכרים  העיר 

בוחן המדגים את הבעיות השוררות מחיזוק מגמת התיירות היומית. בעיות אלה תקפות 

גם לערי תיירות היסטוריות אחרות.

העיר, השוכנת לחופו הצפוני של הים האדריאטי מפורסמת ברשת תעלות ומעברים, וכן 

פי  במורשת תרבותית ענפה. הכלכלה העירונית מתבססת במידה רבה על תיירות. על 

ההערכות, מדי שנה גודשים את העיר כ-15 מיליון תיירים ומבקרים. רוב המבקרים (עד 

יומי ומבקשים ליהנות מהאטרקציות  כ-85%) הם תיירים הנכנסים אליה לביקור חד 

שהעיר  למרות  והתעלות.  הגשרים  הגותיות,  הכנסיות  מרקו,  סן  בכיכר  המפורסמות 

ונהנית מפירותיּה, למספר התיירים הרב הפוקד אותה  מקדמת את תעשיית התיירות 

יש חסרונות שהדגישו את הצורך לנהל את התיירות ולמתן את ההשפעות השליליות של 

הגודש של המבקרים.

מספר המבקרים היומיים בוונציה גבוה במיוחד בזמני חופשות וחגים, כגון חג הפסחא. 

רוב התיירים משלבים את הביקור באיטליה (הטיול כולו נמשך מעל ליום אחד) בביקור 

יומי בעיר. עם זאת, בשנים האחרונות, חלה עלייה במספר התיירים היומי עם פתיחתם 

של קווי טיסה מוזלים (low cost Carriers) ממזרח אירופה ומרכזּה. תיירות זו מתאפיינת 

ביקור באטרקציות אחרות באזור. כתוצאה ממספר  בוונציה בלבד, ללא  יומי  בביקור 

המבקרים הרב, ונציה מתמודדת עם השלכות שונות, בהן:

גודש מבקרים באתרים, במדרכות, ובתעלות העיר;  

כניסת אוטובוסים דרך גשר בודד המחבר בין העיר לבין היבשה, ויצירת גודש תנועה   

תמידי;

ניגוד עניינים בשאלת הפעלת הכנסיות: כאתר דתי או כאתר ביקור פופולארי (הפרעה   

לתפילות);

עומס על תשתיות כמים וחשמל;  

לכלוך וזיהום המים והתעלות;  

עליית מחירי השירותים והסחורות בעיר.  
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בניסיון להתמודד עם האתגרים הכרוכים בקידום תיירות בת קיימא ולמתן את השפעותיה 

 2.Venice>connected פרויקט   2009 בשנת  הושק  החד-יומית,  התיירות  של  השליליות 

את  ולתכנן  להתאים  לעירייה  לסייע  נועד  ובמימונּה,  ונציה  עיריית  ביוזמת  הפרויקט, 

פורטל  השיקה  העירייה  הצפוי.  המבקרים  למספר  בהתאם  העירוני  התיירות  מערך 

אינטרנט בו שותפים גורמים שונים העוסקים בתיירות בעיר. יחד עם הרשות המקומית, 

העוסקת  ממשלתית  חברה  המקומית,  הציבורית  התחבורה  חברת  לפרויקט  שותפים 

והטכנולוגית  בבניית התשתית הטכנית  עירונית העוסקת  ניידות, חברה  במתן שירותי 

של הפרויקט, מוזיאונים, גלריות ואתרי ביקור נוספים בעיר. בכדי לתאם בין המטרות 

השונות והשחקנים השונים השותפים לפרויקט, הוקם מבני ארגוני ייעודי תחת רשות 

התיירות של ונציה. הניהול השוטף הופקד בידי חברת בת עירונית Venis S.P.A המתמחה 

באספקת שירותי מידע ותקשורת עירוניים.

כניסה  וכרטיסי  שירותים  של  מראש  הזמנה  לעודד  במטרה  הפורטל  הוקם  בבסיסו, 

לאטרקציות שהעיר מציעה. על ידי כך, המיזם מאפשר לנטר, לבצע מעקב ולבסס מסד 

לגבי כמות המבקרים הצפויים. הפורטל  ורציף שיסייע בקבלת החלטות  נתונים אמין 

מציע מידע מקיף על אתרי הביקור המומלצים וכן, הצעות לרכישה של כרטיסים מוזלים 

המשלבים מספר אטרקציות. הכרטיס משלב אתרים בעלי ביקוש נמוך יחסית לאתרים 

מרכזיים. בכך, מסייע הפורטל להרחבת היצע הביקושים לאתרים נוספים ופיזור תנועת 

המבקרים לאתרים פחות מוכרים. הכרטיס נועד גם להקנות לתיירים בסיס מידע רחב 

ומלא יותר על ההיסטוריה העירונית והחיים בה. בצורה הזו, רכישת הכרטיס מבקשת 

לעודד תיירים מודעים יותר, סקרנים, שרצונם לשמור על העיר בה הם מבקרים.

לאתרים  כניסה  מקנה  הכרטיסים  רכישת  הביקושים,  בפיזור  העירוני  הרווח  על  נוסף 

מבוקשים, ללא עמידה בתור. החיסכון הצפוי בזמן יכול להיות מנוצל למיצוי טוב יותר 

של הטיול בעיר וביקור במספר אתרים רב יותר. מטרת המיזם להוביל להרחבת השהות 

של התייר הממוצע בעיר מעבר לביקור חד יומי ולשיפור הכנסות העיר מתיירות.

לשיפור  נוספות  הצעות  מספר  עלו  עצמאיים,  לתיירים  בעיקר  הפונה  לפרויקט,  בנוסף 

תרומתה הכלכלית והחברתית של התיירות לעיר ונציה:

איסור כניסת אוטובוסי תיירים לא מורשים למסוף האוטובוסים המרכזי;  

יצירת נתיבי הליכה חד כיווניים להולכי רגל בתקופות העומס. תיירים יורשו ללכת   

בכיוון אחד בלבד לאורך גשרים מסוימים ומדרכות צרות;

http://www.veniceconnected.com/About-us :2 למידע נוסף על הפרויקט
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הצבת ברזיות רבות בשטח על מנת להפחית את כמות הבקבוקים המושלכים לתעלות   

ובסמוך לאתרי הביקור.

ברוז'

ברוז', עיר ימי ביניימית שנשתמרה במערב בלגיה לחופו של הים הצפוני, מושכת המוני 

מצויים  הביקור  מאתרי  ורבים  קמ"ר)  (כ-140  יחסית  קטנה  העיר  שנה.  מדי  תיירים 

במרחק הליכה האחד מהשני. המרכז ההיסטורי של העיר סגור לתנועת כלי רכב, ותנועה 

בו מתבצעת ברגל, בסירות או באמצעות מרכבות סוסים. חלק לא מבוטל מן המבקרים 

בוחרים לבלות בה כתיירי יום, בנסיעה מבריסל, בקרוז דרך הים או במסגרת טיול ארוך 

יותר בבלגיה וסביבתּה. בשנת 2000, ליבּה ההיסטורי של העיר הפנימית הוכרז כאתר 

ניתן לעיר בשל השימור הנרחב של דגם העיר הימי בניימי  מורשת עולמית. מעמד זה 

והאדריכלות הניאו-גותית.

בשנת 2010, במסגרת פרויקט URBACT של אונסק"ו, הוכנה תכנית אסטרטגית לעיר 

ששיתפה את בעלי העניין הרבים בה.3 מטרת התכנית הייתה לקבוע אמות מידה לאיזון 

בין צרכי הפיתוח הפיזי והכלכלי של העיר ובין הרצון לשמר את יופיו וייחודו של המרקם 

ההיסטורי הבנוי.

בין היתר, התייחסה התכנית לתיירות. כדי למתן את ההשפעה הסביבתית והחברתית 

השלילית של התיירות לעיר, הוצעו שתי הצעות משלימות: כצעד ראשון, הוצע לבנות 

שני מסלולים לאורך האטרקציות המרכזיות בעיר. האחד סובב סביב המבנים העתיקים 

של העיר והשני סביב מוסדות התרבות. יצירת המסלולים ושיווקם למפעילי התיירות 

ולתיירים עצמאיים נועדו להקנות ערך ותוכן מוסף לביקור, עם סיפור והפעלות השזורות 

בתוכן. באמצעות יצירת נתיבי ההליכה מבקשים עורכי התכנית 'להכיל' את התיירות 

העירונית לאורך מסלולים קבועים ונשלטים הממתנים את ההשפעה של התיירות על 

שגרת החיים העירונית. יצירת מסלולים קבועים ומעניינים יגבירו את תחושת ההתמצאות 

של התיירים בעיר העתיקה, ובכך יסייעו לזרימה טובה של תנועת הולכי הרגל בעיר.

נדבך שני לתוכנית קבע איסור כניסה של אוטובוסים לאזור המוקף חומה של העיר וכן 

הגדלת היצע חדרי המלון סביב החומות. הצעה זו נועדה להפחית את מספר התיירים 

המגיעים לזמן קצר לעיר העתיקה — תיירים שלעיתים אינם עוזבים את האוטובוס משך 

כל הביקור — הגורמים לעיר עלויות ללא הכנסה נוספת.

3 להצעת התכנית המלאה:

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/Bruge_and_heritage_conservation.pdf
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תיירות חד יומית בישראל

פרק זה סוקר את מגמות התיירות החד יומית לישראל ולירושלים. המגמה העיקרית היא 

עלייה בכניסות תיירים חד יומיים לישראל ולירושלים החל משנת 2007 ואילך כאשר 

מעבר  דרך  ממצרים  המגיעים  באוטובוסים  היא  שנה  באותה  לעיר  העיקרית  הכניסה 

טאבה. בנוסף היה גידול משמעותי במספר התיירים החד יומיים המגיעים בדרך הים.

גרף 1 מראה את מספר התיירים החד יומיים שנכנסו לארץ ואת אחוז התיירים החד 

יומיים מתוך כלל התיירים לארץ בשנים 2005-2001. 

שנת 2007 היא, כאמור, השנה בה חל השינוי במספר כניסות תיירי היום לארץ. בשנים 

2006-2001 מספר תיירי היום לישראל היה מצומצם מאד. אחוז תיירי היום מתוך כלל 

התיירים שהגיעו לישראל באותם שנים היה אפסי. מ-2007 החל השינוי ומספר התיירים 

על  עמד  היום  תיירי  מספר  לדוגמה,   ,2006 בשנת  דרמטית.  בצורה  עלה  יומיים  החד 

8,700 והיווה פחות מאחוז מכלל התיירים שהגיעו לארץ. בשנת 2007 עמד המספר על 

232,500, 10% מכלל התיירים הנכנסים. בשנים שלאחר מכן התחזקה המגמה ובשנת 

2008 מספרם של החד יומיים הוכפל ועמד על 462,100, כ-15% מכלל התיירים שבאו 

לארץ. בשנת 2010 המשיך המספר לעלות והגיע ל-640,800, (19% מכלל התיירים לארץ). 

יום, כ-18% מכלל התיירים  ועמד על 634,500 תיירי  גבוה  בשנת 2012 נשאר מספרם 

מקור: רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מיליון   2.962 מתוכם  מיליון,   3.54 היה  הכולל  התיירים  מספר   2013 בשנת  לישראל. 

תיירים ו-578 אלף תיירי יום (16.3% מכלל התיירים). יש לציין, כפי שניתן לראות בגרף 

1, כי בעוד שבתיירות היום הנכנסת חלה ירידה בחלק מן השנים האחרונות, יש עלייה 

מתמדת במספר תיירי היום הנכנסים דרך הים.

התפלגות תיירי היום לפי כניסתם לישראל

גרף 2 מראה את התפלגות תיירי היום לפי אופן כניסתם לארץ בין השנים 2013-2007. 

מקור: רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה , לשכה מרכזית לסטטיסטיקה

בשנים 2013-2007 הייתה עליה מתמדת במספר תיירי היום שהגיעו דרך הים. בשנת 

כי  ל-256.8 אלף. התרשים מראה,  ובשנת 2013 עלה  25.8 אלף  2007 מספרם עמד על 

בשנת 2013 העדיפו תיירי היום להגיע בדרך האוויר והים, בניגוד למגמה בשנים קודמות 

של כניסה ביבשה.

בשנת 2009 חלה ירידה בתיירי היום המגיעים דרך היבשה לעומת שנת 2008, אך בשנת 

2010 חלה עלייה גדולה וומספר תיירי היום בדרך היבשה עמד על 401.3 אלף. בשנת 

2011 חלה ירידה התיירים במספרם והנתון הראה על 237.6 אלף תיירי יום, הסיבה ככל 

הנראה היא חוסר היציבות הפוליטית במצרים שהביאה לירידה במספר כניסות תיירי 

היום דרך מעבר הגבול בטאבה. שנה לאחר מכן אפשר לראות שוב התאוששות במספר 
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תיירי היום והנתון עמד על 293.6 אלף. בגרף 3 ניתן לראות כי בשנת 2012 95% מתיירי 

היום שהגיעו דרך היבשה, עדיין הגיעו דרך מעבר טאבה, למרות המצב הביטחוני הרעוע 

במצרים. 

מקור: סקר תיירות נכנסת 2012, משרד התיירות 

מספר תיירי היום שהגיעו דרך האוויר לא השתנה הרבה במהלך השנים שבין 2012-2008, 

אך בשנת 2013 גדל מספר תיירי היום המגיעים דרך האוויר ב40%, ועמד על 125.9 אלף 

תיירים.

את  המראה   4 בגרף  ניתנת  השנה  לאורך  לישראל  היום  תיירי  של  כניסתם  התפלגות 

התפלגות תיירי היום בארץ לפי חודשי השנה בין השנים 2013-2010. נראה כי התיירות 

החד יומית מתאפיינת בגידול במספר בחודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר כאשר חודש 

אוקטובר הוא חודש השיא. בשנת 2012 נכנסו לארץ בחודש אוקטובר 93.1 אלף תיירי 

יום. בחודשים אפריל, יולי-אוקטובר של שנת 2012 מספר התיירים שהגיעו היה גבוה 

יותר בהשוואה לשנים קודמות. חודשי השיא של כניסת תיירי היום לישראל תואמים את 

חודשי השיא של כניסת התיירים הרגילים לישראל, בחודשים יולי , ספטמבר-אוקטובר- 

נובמבר. בשנת 2013 הייתה ירידה במספר תיירי היום אשר ביקרו בחודשי השיא, אך 

יחסית  יציבות  על  ומורה  הנותרים,  מספר התיירים מתאזן חלקית בתשעת החודשים 

של  לירידה  השאר,  בין  לייחס,  ניתן  היום  בתיירי  הירידה  את   .2013 שנת  כל  לאורך 

33.5% במעבר תיירי יום דרך מעברי גבול יבשתיים. לראשונה מזה 6 שנים דרך מעבר זו 

אינה הפופולארית ביותר בקרב תיירי היום וניתן לקשור זאת לירידה במספר התיירים 

המבקרים במצרים בשל המצב הביטחוני.
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מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרות חודשיות במלונאות, 30/12/2013 

בלוח 2 ניתן לראות בכל אחד מאמצעי המעבר מיהן המדינות המובילות במספר תיירי 

היום בשנת 2012. 

לוח 2: התפלגות מספר מבקרים )אלפים( לפי מדינות ואמצעי מעבר בשנת 2012

2012

אוויר שייט יבשה סה"כ  

 מספר

מבקרים מדינה

 מספר

מבקרים מדינה

 מספר

מבקרים מדינה

 מספר

מבקרים מדינה מקום

45.9 רוסיה 76.4 גרמניה 157.1 רוסיה 206.9 רוסיה 1

7.7 קזחסטן 39.5 איטליה 39.9 פולין 81.3 גרמניה 2

4.8 ארה"ב 33.6 בריטניה 24.5 אוקראינה 43.8 איטליה 3

4.0 אוקראינה 24.1 ארה"ב 12.2 צרפת 43.0 פולין 4

  22.1 צרפת 5.5 ארה"ב 41.3 בריטניה 5

קנדה 5.7   5.3 בריטניה 37.1 צרפת 6

מקור: התאחדות המלונות 
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ארבע המדינות המובילות בכניסת תיירי היום לישראל בשנת 2012 הן: רוסיה עם 206.9 

אלף תיירים, גרמניה עם 81.3 אלף תיירים ואיטליה ופולין עם 43 אלף תיירים. רוסיה 

היא המדינה המובילה בכניסתם של תיירי יום דרך היבשה עם 157.1 אלף תיירים, פולין 

במקום השני עם 39.9 אלף תיירים ואוקראינה במקום השלישי עם 24.5 אלף תיירים. 

אלף   76.4 עם  הים  דרך  המגיעים  היום  תיירי  במספר  המובילה  המדינה  היא  גרמניה 

תיירים, במקום השני איטליה עם 39.5 אלף תיירים ובמקום השלישי בריטניה עם 33.6 

אלף תיירים. המדינה המובילה במספר תיירי היום דרך האוויר היא רוסיה עם 45.9 אלף 

תיירים, במקום השני קזחסטן עם 7.7 אלף תיירים ובמקום השלישי ארה"ב עם 4.8 אלף 

תיירים.

המדינות הבולטות במספר תיירי היום המגיעים לישראל דרך היבשה והאוויר הן מדינות 

מזרח אירופה. כאשר בוחנים נתונים על תיירי היום הנכנסים דרך הים התמונה משתנה 

וניתן לראות שהמדינות הבולטות הן מדינות מערב אירופה ובראשן גרמניה ואיטליה. 

תיירות חד יומית בירושלים

לשם אמדן מספר תיירי היום המגיעים לירושלים בוצעה חלוקה של תיירי היום לשתי 

נמצאה  ולא  היות  בשייט.  המגיעים  היום  תיירי  של  היא  הראשונה  הקבוצה  קבוצות. 

הנחת  בירושלים  המבקרים  זו  בקבוצה  היום  תיירי  מספר  או  אחוז  על  סטטיסטיקה 

זו  בהנחה  הגיון  יש  בירושלים.  בשייט מבקר  הבא  יומי  חד  תייר  כל  כי  היא  העבודה 

מכיוון שכל תיירי היום המגיעים בשייט הם תיירים המגיעים בספינות קרוז,4 ותיירים 

אלו מבקרים בדרך כלל בירושלים. 

הקבוצה השנייה היא תיירי היום המגיעים דרך האוויר והיבשה. כדי לחשב את מספר 

נתונים.  מקורות  בשני  שימוש  נעשה  זו,  קבוצה  מתוך  בירושלים,  המבקרים  התיירים 

והיבשה.  האוויר  דרך  לישראל  המגיעים  היום  תיירי  מספר  על  הלמ"ס  נתוני  הראשון 

נתונים אלה הוכפלו באחוז תיירי היום שביקרו בירושלים והגיעו בדרך האוויר והיבשה. 

ידי  על  נכנסת'.  תיירות  'סקר  שנה  מדי  התיירות  משרד  שעורך  בסקר  חושב  זה  אחוז 

הכפלת מספר תיירי היום שהגיעו דרך האוויר והיבשה באחוז הביקור בירושלים התקבל 

צורף למספר תיירי היום  זה  זו. מספר  בירושלים בקבוצה  מספר תיירי היום שביקרו 

שהגיעו בשייט וכך הורכב אומדן תיירי היום השנתי בירושלים. הנתונים המוצגים הם 

לשנים 2012-2010.

4 מקור: למ"ס, תיירות 2011, טבלה מס' 5: נוסעים בשיוט לפי ארץ אזרחות.
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גרף 5 מציג את מספר תיירי היום שביקרו בירושלים ואחוז תיירי היום בירושלים מתוך 

תיירי היום בארץ בין השנים 2012-2010. 

בשנת 2010 מספר תיירי היום שביקרו בירושלים עמד על 584 אלף תיירים לעומת 481 

אלף תיירים בשנת 2011. אחוז תיירי היום שביקרו בירושלים מתוך סה"כ תיירי היום 

שביקרו בארץ בשנים אלו עומד על 91%. בשנת 2012 נצפתה אמנם עלייה במספר תיירי 

היום שביקרו בירושלים, וזאת כחלק מעלייה כללית במספר תיירי היום בישראל, אך לא 

כולם ביקרו בירושלים ולכן אחוז תיירי היום בירושלים שביקרו בעיר ירד ל-87% מכלל 

תיירי היום שביקרו בישראל. 

סיכום 

מספר תיירי היום הנכנסים לישראל ולירושלים הוא מהגבוהים שידעה המדינה עד כה. 

השיא של כניסת תיירי היום הוא בחודשים ספטמבר-אוקטובר-נובמבר שהם גם חודשי 

השיא בתיירות בכלל. מספר תיירי היום המגיע בקרוז גדל משנה לשנה ואף עבר בשנת 

2013 את מספר תיירי היום המגיעים דרך היבשה. ארבע המדינות המובילות בכניסת 

תיירי יום לארץ הן רוסיה, גרמניה, איטליה ופולין כאשר התיירים הרוסים והפולנים 

מגיעים בעיקר דרך המעבר היבשתי בטאבה והגרמנים והאיטלקים מגיעים בעיקר בדרך 

וראוי  בירושלים  הביקור  אתרי  על  גדול  עומס  יוצר  היום  תיירי  במספר  הגידול  הים. 

למצוא  יש  לעיר,  היום  תיירי  של  כניסתם  את  למתן  שונים  ואמצעים  מדיניות  לקבוע 

פתרונות להפחתה בעומס מחד ודרכים להגדלת התרומה הכלכלית לעיר של תיירי היום 

מאידך.
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התמודדות עם עומסי תיירות וגודש הנוצרים 
בעטייה של תיירות היום 

עם התגברות העומס על אתרי התיירות המרכזיים בירושלים נוצר הצורך לטפל בבעיות 

הנובעות מעומסים אלה. ההתמודדות צריכה להיות מתועלת למספר אפיקים:

הרחבת הקיבולת לכדי יכולת קליטהשל יותר מטיילי היום;  א. 

יצירת מסלולי תיירות אלטרנטיביים לאתרי התיירות המרכזיים; ב. 

משיכת תיירי היום ללון בעיר; ג. 

פיתוח הסדרי תנועה הכוונה מבוקרת והימנעות מיצירת התקהלויות של קבוצות; ד. 

ניסיון להשתחרר מתהליכי התמסחרות של התיירות. ה. 

נקודת המוצא של חוקרים רבים לנושא תיירות היום היא שלילית: 

באתרים  לפגוע  עלול  מדי  רבים  תיירים  של  לחץ   — שימורי  ההיסטורי  האספקט   

בחווית  ולפגוע  חשיבות.  בעלי  מונומנטים  של  ושחיקה  להשחתה  ההיסטוריים, 

התיירים הרגילים ששוהים מספר ימים בעיר;

התיירים  מאשר  כסף  פחות  משאירים  היום  שתיירי  ברור   — הכלכלי  באספקט   

הרגיליםעם זאת, תיירות היום נמצאת במגמת עלייה, וכעיר תיירותית, על ירושלים 

למצוא דרכים להתמודד ולהכיל את תיירות היום באופן יעיל. 
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התמודדות עם ריבוי תיירים בעיר העתיקה

אתרי התיירות המרובים שבעיר העתיקה הופכים אותה להיות היעד המרכזי לביקור 

תיירים המגיעים לירושלים. מעבר לבעיות של צפיפות ולחץ על אותם אתרים, יש בעיות 

נוספות הנובעות מהתרכזות התיירים סביב אותם אתרים. רוסו (2002) מתאר את 'מעגל 

דפוס  ומצא  בוחן  כמקרה  ונציה  את  בדק  הוא  המורשת.  אתרי  תיירות  של  הקסמים' 

לפיו כאשר מספר התיירים סביב אתר היסטורי גדל, יהיה גם גידול במספר תיירי היום 

וקיצור מספר לילות הלינה של תיירים רגילים. כשהחופשה מתקצרת, התיירים יתמקדו 

רק באתרים הפופולאריים שיש לעיר להציע, ויחמיצו אתרי עניין חדשים. כפי שהוזכר 

בהקשר של תיירות הקרוז, התהליך שעוברת תעשיית התיירות היומית, מכונה על ידו 

החוויה  את  שמזקק  באופן  סיורים  של  מראש  בארגון  המתאפיינת  'מקדונלדיזציה', 

וחוויות  התיירותית לזמן קצר, בלוח זמנים צפוף, ללא אפשרות להיפתח לאטרקציות 

נוספות שיש לעיר להציע. תהליך זה, שמתפשט גם לתיירות היום שאינה מגיעה בדרך 

הים, גורם לירידה באיכות המוצר התיירותי אותו מספק האתר, כאשר יש התקהלויות 

השירות  ורמת  מספיק  תמיד  לא  האדם  כוח  פסולת,  יותר  נוצרת  עניין,  נקודות  סביב 

יורדת. ככלל עיר תיירות מעוניינת להגדיל את מספר התיירים מבקרים, אך יש צורך 

בבקרה והכוונה של זרימת התיירים. 

ירושלים, כיעד תיירותי, נמצאת במצב ייחודי. העיר העתיקה, האתר הפופולארי ביותר, 

משתרעת על שטח מצומצם (0.9 קמ"ר), ומאופיינת ברחובות צרים וסמטאות רבות. העיר 

העתיקה, שעברה אינספור שינויים במשך אלפי שנים והיא מקום קדוש לשלוש הדתות 

המונותיאיסטיות, משופעת בעשרות נקודות עניין, מתויירות יותר או פחות. התעצמותה 

להכיל  כיצד   — בתחום  העוסקים  לכל  אתגר  מהווה  האחרונות  בשנים  התיירות  של 

לפגוע  והצפוף, מבלי  לתוך השטח הקטן  בעונות השיא,  בעיקר  הנכנסת,  את התיירות 

בערכו ההיסטורי, תוך מתן חוויה תיירותית שתשאיר רושם המבקר ותביא להמשכיות 

בתעשיית התיירות ושמירה על איכות המוצר התיירותי המוצע ברמה גבוהה. 

כפי  התיירים,  מבקרים  בהן  העתיקה  בעיר  מרכזיות  נקודות  במספר  מתמקד  הלחץ 

שעולה מסקר שנערך בקרב מורי דרך בשנת 2009: כנסיית הקבר, הוויה-דולורוזה, הכותל 

עוברות  אותו  המסלול  את  בוחנים  כאשר  ועוד.  דוד  ברחוב  השוק  יפו,  שער  המערבי, 

קבוצות התיירים בירושלים, ניתן להצביע על מספר נקודות בהן מרבית הקבוצות עוברות 

(בעיקר כשמדובר בקבוצות בעלות אוריינטציה נוצרית). פעילות תיירותית מרכזית, אותה 

מבצעות קבוצות רבות, היא תצפית על העיר העתיקה, לרוב ממצפה רחבעם שברחבת 
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הר הזיתים. בדיקה מגלה כי ישנן באזור נקודות תצפית נוספות בהן ניתן להשתמש על 

מנת להעביר הסבר מספק על העיר העתיקה, מבלי להפריע לקבוצות אחרות, ולהיות 

ידן: מתחת למצפה רחבעם קיימת רחבת תצפית שהוסבה לחנייה למוניות  על  מופרע 

(ר' תמונה מספר 1), לאחר שהחנייה הסמוכה לה הוסבה לנקודת משטרה. כמה עשרות 

מטרים משם יש רחבה גדולה המשמשת לטקסים צבאיים בבית הקברות. יש לבחון אם 

ניתן יהיה להשתמש בה לתצפית על העיר העתיקה מחוץ לימים בהם יש טקסים, ומבלי 

להפריע לבאי בית הקברות ואנשי המקום, כמובן (ר' תמונה מספר 2).

תמונה 1: רחבת התצפית שהוסבה לחניית מוניות

תמונה 2: רחבת הטקסים הצבאיים בהר הזיתים
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יש לדאוג גם כי דרכי הגישה לתצפית הר הזיתים תהיינה יעילות: יש להקפיד על תנועת 

אוטובוסים מוסדרת ועל אכיפה של חניות שלא כחוק באזור, אשר מגבירות את הלחץ על 

הדרך המובילה לתצפית, מאזור צומת א-טור. בתצפית עצמה יש לבדוק אפשרות להגביל 

את שהות הקבוצות בתצפית לזמן מוגבל, כמו גם ויסות השימוש באמצעי הגברה אשר 

מפריעים לקבוצות אחרות. 

לעיר העתיקה, נכנסים לרוב דרך שער האריות, ויוצרים לחץ על רחוב הוויה-דולורוזה (ר' 

תמונה 3), או בכניסה משער יפו נוצרים לחצים על השוק ברחוב דוד. 

תמונה 3: מסלול הוויה-דולורוזה בעיר העתיקה5

המציג   ,3 מלוח  לראות  שניתן  כפי  אתרים,  במספר  מתרכזת  בירושלים  היום  תיירות 

מתבצע  (האיסוף  ישראל  מתוך  יום  לטיולי  תיור  חברות  שמציעות  היום  מסיורי  חלק 

בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובמלונות ים המלח):

5 מתוך האתר:

http://www.christianholyland.com/14-stations-way-of-the-cross-via-dolorosa-jerusalem.html
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לוח 3: מסלולי טיול יום בירושלים של חברות מובילות

/    חברת  האתר 

הטיולים

Bein HarimUnited ToursRent a Guide Israel Private
Tour Guides

תצפית על העיר 

העתיקה

כןכןכןכן

כןכןכןכןכנסיית הקבר

כןכןכןכןוויה-דולורוזה

כןכןכןכןהרובע היהודי

לאכןלאכןהרובע הארמני

כןלאלאכןהרובע המוסלמי

כןכןלא כןהרובע הנוצרי

כןכןכןכןהכותל המערבי

במסלולים הר ציון

מסוימים

במסלולים כן

מסוימים

לא

במסלולים יד ושם

מסוימים

לאכןלא

לאלאלאכןגת שמנים

 

מתוך הטיולים המוצעים, העיר העתיקה היא האתר המבוקש ביותר, ולרוב סדר היום 

הבוקר  בשעות  להתחיל  נוח  שיותר  מפני  בעיקר  לזה,  זה  מקביל  הטיולים  חברות  של 

ממשיך  משם  יותר  טוב  צילום  המאפשרת  הגבית  השמש  בשל  הזיתים  בהר  בתצפית 

בעייתי: בשל  הנוכחי ממנו מתקיימות התצפיות  המסלול אל העיר העתיקה. המתחם 

הצפיפות הרבה דרכי הגישה הצרות, והיות המקום בית קברות פעיל. 

יש לבחון האם אפשר לנהל טוב יותר את האתר, להגביל תנועה, ליצור נגישות וחניית 

האוטובוסים נוחה, או להגביל את הכניסה בשעות השיא. 

לעיר העתיקה יש יתרון, לעומת ערים היסטוריות אחרות, מאחר שהגישה אליה יכולה 

להתבצע מכמה כיוונים וכניסות. כיום, מרבית קבוצות התיירים נכנסות לעיר העתיקה 

דרך שער יפו או שער האריות: בשער יפו, מכיוון שיש חנייה לאוטובוסים ורכבים בסמוך 

ורחבה גדולה מספיק להכיל מספר רב של קבוצות תיירים. בשער האריות, אין שירותי 
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חנייה אך קירבתו לתחילת המסלול של בוויה-דולורוזה הופך אותו לנקודת פתיחה טובה 

לסיור. ראוי לבחון אם ניתן לשדרג תשתיות חנייה בקרבת שערים נוספים כדי לנסות 

ולהפחית את הלחץ משער יפו ושער האריות. 

תמונות 4-5: מפרצי חנייה רחבים מדי בהר הזיתים, רכבים חונים שלא כחוק 

בהר הזיתים

דרך נוספת לנסות ולמנוע צפיפות יתר של תיירים, היא למשוך לעיר תיירים בחודשים 

בהם התיירות נמצאת בשפל יחסי, על ידי מבצעים, הנחות ואירועים מיוחדים. גרף 6 

מראה מהם החודשים בהם ביקורי התיירים בשיא ובאילו חודשים הם בשפל. החודשים 

בהם מספר התיירים בשיא הם יוני, אוקטובר ונובמבר.  

מקור: סקר תיירות נכנסת 2012, משרד התיירות 
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לתיירים  לאפשר  נוהגים  בעולם  רבים  מתויירים  באתרים  גודש,  עם  להתמודד  כדי 

המזמינים כרטיסי כניסה מראש להימנע מעמידה בתור, דבר שאינו קיים היום בירושלים, 

מכיוון שמרבית האתרים המבוקשים אינם בתשלום, ואינם דורשים רכישת כרטיסים. 

לכן אין גם הגבלה של מספר המבקרים היכולים להיכנס אליהם במהלך שעות הפתיחה. 

התיירות  בין אתרי  הכותל, אחד מהאתרים המבוקשים  במנהרות  הפוכה —  (כדוגמה 

בירושלים, מאפשרים כניסה רק בהזמנה מראש). באתרים מרכזיים במדינות מסוימות 

הזמנה מראש של כרטיסים לא תשמש כתמריץ באמצעות הנחה לרוכשים, אך הרכישה 

מראש תעניק למבקרים כניסה ישירה לאתר ודילוג על התור הרגיל. יש לבחון האם ניתן 

עמידה  לאי  בתמורה  הפופולאריים  למקומות  מראש  כרטיסים  להזמין  קבוצות  לנתב 

לשעות השיא של המבקרים שלא  הגעה לאתר מחוץ  פירוש הדבר  במיוחד אם  בתור, 

הזמינו מראש. 

על מנת למנוע לחץ ולהימנע מירידה בערכו האיכותי של המוצר התיירותי, יש לחשוב על 

דרכים בהן ניתן להפריד בין קבוצות הבאות לבקר במקומות הקדושים במסגרת ארגון 

דתי לבין מבקרים שבאים למקום לצרכי תיירות. 

יש למנוע ממדריכי תיירים להשתמש באמצעי הגברה יש להציב יותר סדרנים אין להימנע 

מהשתת קנסות על המשתמשות מדריכים המשתמשים במגברי קול יש לשאוף להארכת 

באוזניות  משתמשים  החלו  מהמדריכים  חלק  כיום  השיא.  בתקופות  הפתיחה  שעות 

באמצעותן המבקרים שומעים את דברי ההסבר מבלי ששזה יפריע לאחרים סביב. 

הצפיפות בעיר העתיקה מהווה קושי בכל הקשור להתנהלות תיירים וקבוצות. יש בעיה 

של מחסור במקומות בהם יכולות קבוצות לעצור להסברים, בפרט ברחובות שסביב לאזור 

הויה דולורוזה, שם קשה למצוא מקומות עצירה מבלי שיפריעו לתיירים אחרים, או לדרי 

המקום. לאורך המסלול יש נקודות עצירה מוגבלות, ורובן לא נמצא ליד תחנות הוויה-

דולורוזה, אלא בסמוך להן, כפי שניתן לראות בטבלה 4, שסוקרת את האתרים בהם יש 

מקומות הולמים לקבוצות תיירים לעצור ולקבל הסברים (תוך יציאה מנקודת ההנחה כי 

אין זה הולם שקבוצות יעצרו להסברים במקומות סגורים כמו כנסיות ומנזרים). 

רכבים  כניסת  לאסור  היא  בוויה-דולורוזה  הצפיפות  עם  להתמודד  אפשריות  דרכים 

עצירה  נקודות  הגדרת  השיא),  שעות  שאינן  בשעות  וספקים  ביטחון  רכבי  (להוציא 

מוסדרות לקבוצות, קירוי והצללה של רחבות בהן קבוצות יכולות לעצור, עידוד השימוש 

באזניות בתוך הכנסיות, הצבת סדרנים שיסייעו בוויסות התנועה בתקופות השיא ובזמן 

חגים נוצריים. 
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טבלה 4: נקודות עצירה אפשריות לקבוצות לאורך תחנות הוויה-דולורוזה

מס' תחנהנקודות עצירה אפשריות לקבוצות

 בכניסה לשער האריות, כיכר אל ע'זאלי, הרחבה מול כנסיית סנטה אנה, חצר

כנסיית סנטה אנה

I

 הרחבה שבתוך כנסיית ההצלפה, האמפיתיאטרון שבדרך שער האריות פינת

רחוב באב-חוטה

II

 הרחבה ברחוב הגיא — פינת ויה-דולורוזה (לקבוצות קטנות), צומת הרחובות

ויה-דולורוזה ובנק הדם (לקבוצות קטנות)

III-IV

Vאין

VI-VIIהכניסה לרחוב הקמרונות (לקבוצות קטנות)

VIIIאין

IXברחבת הכנסייה הקופטית

X-XIVרחבת כנסיית הקבר, רחבת המוריסטאן

בתקופות  במיוחד  האוטובוסים.  תנועת  הוא  בירושלים  לפתרון  ביותר  הקשה  הנושא 

השיא ובשעות השיא של תנועת התיירים. הגעת תיירים אל תצפית הר הזיתים בשעות 

הבוקר יכולה להתעכב במשך 30-15 דקות, עקב פקקי התנועה באזור. בעיה נוספת היא 

של אוטובוסים שמורידים את המטיילים במקומות שאינם מיועדים לכך ומסכנים את 

המבקרים וגורמים לעיכובים ופקקים. מעבר להרחבת צירים ושינוי הסדרי תנועה, ניתן 

גם לדאוג לשינויים כמו: מעברי חצייה מוסדרים, מפרצי העלאה והורדה של נוסעים, 

תמרורים ושילוט ברור עבור הנהגים והולכי הרגל, כמו גם הגבלת תנועת רכבים בתוך 

העיר העתיקה.
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צעדים להארכת השהות של תייר היום בירושלים

המגמה השלטת בתיירות כיום היא הגדלה של מספר היעדים או מספר החופשות, תוך 

קיצור השהות בכל יעד והגידול במספר תיירי היום, יוצר לחץ על אתרי התיירות השונים 

המבוקשים ביותר. ערי תיירות מבוקשות נוקטות בבפעולות שנועדו לתת יתרון לתייר 

המאריך את שהותו ביעד על פני תייר היום. בחלק מן הערים, כמו ונציה, ננקטות גם 

סנקציות שליליות מכסות של מספר תיירים והגבלת תנועה במקומות סואנים. לעומתן, 

ערים אחרות מנסות למשוך תיירים להישאר יותר מיום בעיר באמצעות תמריצים חיוביים, 

כאירועים תרבות או מבצעים, דוגמת חבילות ה'סיטי ברייק' (City Break) המשווקות 

בירושלים, בשנים האחרונות החלו לשווק ביעדי תיירות אורבאניים כרטיסים שהונפקו 

במיוחד לתיירים, המקנים להם הטבות רבות. כרטיסי הנחה אלו מאפשרים לתיירים לא 

רק לקבל הנחות במקומות מבוקשים, אלא חושפים את התייר לאופציות תיירות מעבר 

רבים,  למקומות  חופשית  כניסה  מעניקים  הכרטיסים  והצפופים.  המוכרים  למקומות 

יגיעו גם למקומות פחות מוכרים בעיר,  מתוך הבנה שהתיירים שישתמשו בכרטיסים 

כמו גם יעודדו תיירים עם תקציבים מוגבלים להוציא את כספם ביותר מקומות (דוגמת 

המציעות  נבחרות  ערים  ב-34  שנערכה  מבדיקה  בוונציה).  לתיירים  המשווק  הכרטיס 

חינם בתחבורה  נסיעה  מציע  הערים  רובן המכריע של  כי  עולה  לתייר,  הנחה  כרטיסי 

הציבורית באמצעות הכרטיס (ערים מסוימות, כמו קייב או בלגרד, מציעות מספר נסיעות 

מוגבל לכל כרטיס, בדומה לכרטיסיה), כניסה חינם למוזיאונים, אתרים מבוקשים (תוך 

דילוג על התור הרגיל בחלק מהמקומות, דוגמת אמסטרדם ולונדון), סיורים מודרכים 

והנחות במסעדות, מתחמי קניות ואטרקציות נוספות. מרבית הערים מנפיקות כרטיסי 

תיירים לתקופות שונות, בדרך כלל בין יום אחד לשלושה, אך גם לחמישה ולשבוע. חלק 

מן הערים מְתנות את הכניסה בחינם או ההנחה למקומות מבוקשים רק ברכישת כרטיס 

לזמן ארוך. בממוצע, המחיר ליום לכרטיס לתקופה הקצרה ביותר בערים שנבדקו היה 

26.60 דולר ליום, והמחיר יורד לתקופה הארוכה יותר יהיה ועומד על 17.42 דולר ליום. 

בירושלים מתוכנן כרטיס הנחות דומה,6 שמטרתו לעודד תיירים. הכרטיס יעניק הנחות 

של כ20% בממוצע לאתרים נבחרים, ומחירו עדיין לא ידוע. 

http://travelpass1.itraveljerusalem.com/ 6
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יצירת מרחבי תיירות אלטרנטיביים

למשוך  שנועדו  אלטרנטיביים  מרחבים  בירושלים  להתפתח  החלו  האחרונות  בשנים 

תיירים אל מחוץ למקומות המרכזיים, דוגמת העיר העתיקה ומרכז העיר (מדרחוב בן 

מוזיאון  יהודה,  מחנה  שוק  בממילא;  הקניות  מתחם  של  הפתיחה  וסביבותיו):  יהודה 

ישראל ומתחם התחנה הראשונה הן דוגמאות טובות למרחבי תיירות חדשים שמזמינים 

תנועת תיירים אל מחוץ למרכזים המסורתיים של התיירות. אירועי תרבות ופסטיבלים 

מאפשרים גם הם הכרה בחלקים נוספים של העיר, כמו רחביה, עין כרם, קריית היובל, 

קריית המוזיאונים ועוד. 

כיום מרבית האירועים פונים בעיקר לקהל הישראלי בכלל ולירושלמי בפרט, ויש צורך 

תרבות  (אירועי  הבינלאומי  לקהל  גם  כאלה  תרבות  אירועי  לשווק  ניתן  כיצד  לבדוק 

שאינם מרכזיים לא מפורסמים בשפות זרות באתר האינטרנט של העירייה, לדוגמה). 

בירושלים יש מקומות נוספים שאינם זוכים להכרה בקרב התיירות הזרה: אתר האינטרנט 

המוביל בקרב הגולשים לענייני תיירות, Trip Advisor, מפרט את המקומות המומלצים 

לביקור בירושלים,7 ובראש הרשימה ניתן למצוא בעיקר אתרים בעיר העתיקה וסביבתּה, 

ומוזיאונים. מכאן ניתן ללמוד כי אתרים אלטרנטיביים לתיירות אינם מוכרים מספיק 

התחנה  מתחם   ,(29 (מקום  הבוטאני  הן   ,(25 (מקום  שאננים  משכנות  כמו  לתיירים, 

להחמיץ  יכולים  מידע,  שיחפשו  גולשים   .(44 (מקום  כרם  ועין   (36 (מקום  הראשונה 

כל  מגיעים  שאליהם  תיירות  אתרי  באותם  שלהם  הטיול  את  ולמקד  אלו  מקומות 

המבקרים, ובייחוד תיירי היום. יש צורך לפרסם יותר את אתרי התיירות האלטרנטיביים 

בירושלים ובסביבותיּה, באופן שיוכל לספק חוויות ייחודיות, שימשכו מבקרים. בנוסף, 

אירועי תרבות המתקיימים מחוץ למתחמים התיירותיים ואולי גם אירועים על בסיס 

תקופתי קבוע יכולים לסייע בחשיפת אזורים חדשים לתיירים, היכולים ליצור 'מסורת' 

של מסלולי תייור (דוגמת סיורי הסליחות אירוע 'בתים מבפנים' ועוד).

http://www.tripadvisor.com/Attractions-g293983-Activities-Jerusalem_Jerusalem_District.html 7
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הימנעות מתהליכי 'התמסחרות' של התיירות

להכיל  עלייה במספר התיירים, באתרים שאינם מסוגלים  רוסו במאמרו,  כפי שמציין 

אותם כיאות, מביאה לירידה באיכות המוצר התיירותי. הדבר מתבטא בעיקר בתיירות 

היום. חברות תיירות מציעות מסלול קבוע מראש, עם גמישות מועטה חוסר הגמישות 

נוגע גם לשירותים לתייר מסוימים כמו הסעדה המתחייבת מהמסלול שמוכתב להם, 

צהריים  ארוחת  יארגנו  המארגנות  החברות  הנסיעות  מסעדות.  מגוון  להציע  במקום 

במסעדה ספציפית, או בחדר אוכל של מלון) ויאפשרו קניית מזכרות במספר מצומצם של 

חנויות, שלפי 'מעגל הקסמים' של רוסו, ייאלצו להוריד את רמת המוצרים שלהם, לייבא 

המחירים  עם  להתחרות  יכולים  שלא  מקומיים  ביצרנים  שיפגע  דבר  זולים,  תחליפים 

והכמויות המבוקשות, וירתיע תיירים מלבחור לשהות בעיר למשך יותר מיום. 

המפעילות  התיירות  חברות  את  ולעודד  לנסות  אפשר  אלה,  מתהליכים  להימנע  כדי 

סיורי יום לירושלים לגוון את המסלולים , לא רק על מנת להפחית את הלחץ על אתרי 

התיירות, אלא גם לסייע לבעלי עסקים שנפגעים מההסכמים בין חברות התיירות לבין 

בתי עסק מסוימים. רוסו ממשיך וטוען כי צריכה להיות הכרה מצד הגופים העוסקים 

בתיירות כי עליהם לפעול באינטראקציה מתמדת עם תחומי עסקים אחרים המושפעים 

מהתיירות, וזאת על מנת ליצור מערכת של תיירות בת קיימא, שתספק מוצר תיירותי 

באיכות גבוהה. 
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סיכום

בשנים  ומתרחבת  ההולכת  היום  תיירות  תופעת  את  ולנתח  לעמוד  נועד  זה  מסמך 

האחרונות, בעקבות מגמת קיצור זמן החופשה של התייר מחד והגדלת מספר יעדי התייר 

הביקור שלו מאידך. תהליך זה אינו מאפשר לתיירים לחוות את ערי התיירות באופן 

יסודי. עם קיצור זמן הביקור, מוותרים תיירים רבים על הלינה בעיר ומנסים לחוות את 

החוויה התיירותית באופן קצר ומזוקק. 

יש  כאן  גם  היום.  לתיירות  בהקשר  בעולם  תיירות אחרות  מערי  שונה  אינה  ירושלים 

תיירים המעדיפים לבקר רק באתרים המרכזיים שיש לעיר להציע, ולהמנע מלבקר במגוון 

האתרים שבעיר. כאתר מורשת עולמי ומקום הקדוש לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, 

ירושלים היא היעד התיירותי המבוקש בישראל. ככזה, עליה לנסות ולהתמודד עם מספר 

גדל והולך שלתיירים, לרבות תיירי יום. 

כדי לעמוד באתגרים יש לתאם בין הגופים המעורבים והמושפעים מהתיירות, במטרה 

כל  של  רצונם  לשביעות  המיטבי,  באופן  העיר  של  התיירותי  הפוטנציאל  את  למצות 

הצדדים. ההתמודדות עם תיירות היום צריכה להתנהל בשני אפיקים: הראשון, לשכנע 

את התיירים לבלות יותר מיום אחד בירושלים, השני, להכיל את כמות התיירים הגדולה 

מבלי לפגוע באיכות המוצר. אפיק הארכת השהות צריך להתמקד בתמרוץ חיובי של 

ותמרוץ  הניתן)  השירות  יעילות  הטבות,  הוזלות,  (פרסום,  בירושלים  הלנים  התיירים 

שלילי של תיירי היום (עיכוב בתורים, מגבלות על מספר המבקרים במקומות מסוימים, 

אכיפה מוגברת בכניסה למקומות צפופים, עידוד רכישת כרטיסים מראש), כפי שמבוצע 

ונציה וברוז'. מבחינת האפיק השני, יש לדאוג שאתרי  בערים היסטוריות דומות, כמו 

התיירות המרכזיים יוכלו לקלוט ביעילות מספר גדול של מבקרים בתנאים משופרים. 

בשנים האחרונות הוקמו, הוסבו ושופצו בעיר מספר מתחמים שנועדו לשרת את ריבוי 

מיוחדים  לאירועים  בנושף  זאת  האחרים  העיר  לאזורי  ומשיכתם  תיירות  המבקרים 

ופסטיבלים המתקיימים בה באופן קבוע, ותורמים לחיזוק התיירות ולמיצובּה של העיר 

כיעד תרבותי ולא רק היסטורי-דתי. ראוי להמשיך במגמה זו, הפונה לקהל תיירים גדול 

ומגוון ככל הניתן, לצד שמירה על ערכּה כעיר עם היסטוריה מפוארת וחשיבות דתית. 
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