 Benchmarkסקירת שבילים בעולם לזיהוי קהלי יעד בינ"ל פוטנציאליים
לשביל תיירותי בישראל
מפגש מסכם
28.02.2018
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2

1

תזכורת – מתודולוגיה ושבילים שנבחנו

2

פרופילים של קהלי יעד פוטנציאליים

3

נספחים

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

מטרת הפרויקט

אפיון קהל היעד הבינ"ל הפוטנציאלי של שביל תיירותי
בישראל ,לצורך גיבוש מוצר תיירותי מספק ותכנון השיווק

 ...תוך התייחסות השוואתית להיבטי קהלי יעד ותשתית בשבילים תיירותיים דומים
קהלי יעד

3

תשתית

•

מדינת מוצא

•

אורך ואופי השביל ומקטעיו

•

חתך גילאי

•

גיוון והתאמת השביל כמוצר (נגישות ,תחבורה).. ,

•

הוצאה כספית

•

אפשרויות לינה (רמת לינה ,מרחק בין אכסניות).. ,

•

מוטיבציית ביקור

•

סימון ושילוט

•

שירותים אחרים
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גאנט התהליך

1

3

2

4

 .1זיהוי וסקירה של  5-7שבילים מובילים בעולם

 .2אפיון הפרופילים של המטייל הנפוץ במדינות הנבחרות

מפגשי ועדת היגוי

הזנקה

מפגש
אמצע

מפגש
מסכם

We Are Here

4
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מקורות מידע וראיונות
מקורות מידע
מסמכים ופרסומים רשמיים
נתונים גלויים ברשת
מחקרים בינ"ל

שיחות עם חברי וועדת ההיגוי

ראיונות
שם

ארגון

קייט קלואו

Culture Route Society

מנהלת ,הקימה שלושה שבילים בטורקיה

דייוויד לנדיס

Village to Village Press

הקים את  ,Jesus Trailחוקר שבילים

שי רבינו

Binghamton University

לוקה ברושצ'י

Via Francigena

וויליאם מקאזי

Walkopedia

דרור טישלר
ג'ק הסקל
5

תפקיד

Abrahams Hostel
PCTA

Associate Director, Center for Israel Studies
מנהל השביל
חוקר שבילים ומקים המיזם Walkopedia
בעלים
מנהל המידע של שביל הPCT-
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

מתודולוגיה – באמצעות סקירת שבילי מטיילים בעולם וסקירת מגמות תיירותיות שונות
גובשו פרופילים של מטיילים פוטנציאליים בשביל תיירותי בישראל

"הרכבת הפילטר" לבחירת
שבילים רלוונטיים למיקוד

סקירת שבילי מטיילים בעולם

בהתחשב במגמות תיירותיות בולטות

גיבוש פרופילים
לקהלי יעד פוטנציאליים

6
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מתודולוגיה – הרכבת ה"פילטר" לבחירת השבילים הרלוונטיים
בחירת שבילים שבהם מטיילים לקוחות פוטנציאליים של שביל תיירותי בישראל
המצב הקיים/מתגבש בישראל
"ממעוף הציפור" – קבלת רושם כללי לגבי מהם המאפיינים המרכזיים של השבילים
התיירותיים בישראל (תוואי ואורך ,מקטעים ,רמות קושי ,אופי).. ,

שבילי מטיילים בעולם

היסטורי-תרבותי

נופי-טבע

קריטריונים לרלוונטיות

קריטריונים לרלוונטיות

חוויה רוחנית-דתית

פופולריות (איכותני)

פופולריות (איכותני)

יתרון לקרבה יחסית

קרבה ג"ג לעיר

קרבה ג"ג לעיר

 2-3שבילים
רלוונטיים לישראל
7

 2-3שבילים
רלוונטיים לישראל
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 נבחנו שבילים באזורים שונים בעולםBenchmark-במסגרת ה
שבילים בבחינה
Jeju Olle (South Korea), PCT (USA),
Appalachian USA), Triglav (Slovenia),
Torres del Paine (Chile & Argentina),
Annapurna (Nepal), West Highland
Way (Scotland) ,(Georgia)

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

שבילים שנסקרו
•
•
•
•
•
•

Camino de Santiago
Via Francigena
Tour de Mont Blanc
Pyrenees
GR-20
Lycian way

8

על אף קיומם של הבדלים בין שני סוגי השבילים אשר נסקרו ,מהמחקר
הבינ"ל עולות מספר תובנות רוחב מרכזיות
קיים סטנדרט לא רשמי של התשתיות הנדרשות בשבילים :מקומות לינה כל 10-20
ק"מ ,אפשרויות הסעדה לאורך השביל ושירותים המנגישים את השביל למטיילים
חובבים ומשפחות

בכל השבילים שנסקרו קיימת הטיה טבעית לטובת האוכלוסייה המקומית .עם זאת,
מסתמן כי מרבית המטיילים מגיעים מארה"ב ומדינות אירופה ,אך קיימות
אינדיקציות לגידול במספר התיירים הסיניים
רשת מידע מפורטת (איפה ישנים ואוכלים ,מה להביא ).. ,בשפת המקור של התייר ,או
לפחות באנגלית ,מסתמנת כמשמעותית מאוד עבור מטיילים .לרבות הנגשת המידע
בערוצים דיגיטליים ,כגון באמצעות אפליקציה ייעודית לשביל
אירועי עוגן כדוגמת מרוצים ,מרתונים ועליות לרגל (בשבילים בעלי אופי דתי) מגבירים
את המודעות ביחס לשביל .בנוסף ניכר כי תוכן שיווקי ממומן כגון ספרים ,סיקור
עיתונאי ופרסומים של בלוגרים מייצרים אימפקט משמעותי

9
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נופי-טבע

היסטורי-תרבותי

סיכום המאפיינים הדמוגרפיים המרכזיים של קהלי היעד שזוהו במסגרת
הסקירה הבינלאומית
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מדינות מקור

שם

מספר מטיילים

Camino

<300K

Via
Francigena

~40K

Lycian
Way

~25K

Pyrenees
)(GR 10-11

עשרות אלפים

זוגות צעירים/מבוגרים
משפחות עם ילדים קטנים

Tour Mont
Blanc

עשרות אלפים

זוגות צעירים/מבוגרים
קבוצות מטיילים
משפחות עם ילדים גדולים

GR-20

15-20K

מטיילים מקצועיים
זוגות צעירים
קבוצות מטיילים

תיירות נכנסת
14% 15%

4%

גילאים

מקומיים
45%

9%

6%

70%
סקנדינביה

+60

30-60

0-29

18%

55%

27%

40-60

30-40

20-30

~41%

~25%

~25%

סטודנטים

+50
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על מנת לשלוט על ההטיה לטובת האוכלוסייה האירופאית בחנו באופן
אינדיקטיבי את קהלי היעד של שבילי מטיילים מחוץ לאירופה
מדינה /שביל

מדינות מקור

נפאל

גרמניה ( ,)9%צרפת ( ,)8%בריטניה ( ,)8%אוסטרליה (,)8%
ארה"ב ( ,)7%הודו ( ,)6%סין ()5%

ניו זילנד*

אוסטרליה ( ,)37%סין ( ,)19%ארה"ב ( ,)13%בריטניה ( ,)7%גרמניה ()5%

**Inca Trail
(פרו)

ארה"ב ,בריטניה ,קנדה ,אוסטרליה ,ברזיל

**Torres Del-Paine
(צ'ילה ,ארגנטינה)

צ'ילה ,ארה"ב ,ארגנטינה ,ברזיל ,ספרד
בכתב מודגש :תיירים המגיעים ממדינות רחוקות

נוכחות משמעותית של מטיילים מארה"ב ומערב אירופה
לא רק כקהל יעד מקומי
* הנתונים מתייחסים לכלל התיירים שמגיעים לניו-זילנד
** מתבסס על נתוני חיפוש אינטרנטי של מידע על השביל על בסיס Similarweb
11
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חמשת הפרופילים שזוהו ממבט על – קופירייטינג כמצע לדיון...
היסטורי-תרבותי

נופי-טבע

”“Father John
קבוצות צליינות מאורגנות
מאמריקה ואירופה
>100M

“קבוצות מטרייה"
קבוצות מאורגנות של
אסיאתיים מבוגרים
עשרות
מיליונים

מגמת מעבר
לתיירות עצמאית

""PSY
צעירים אמידים ,מאמצים
תכונות מערביות בהדרגה

"סטנדרט אירופאי"
צעירים ומבוגרים שאוהבים
תנאים טובים

עשרות
מיליונים

""American Yoga
צעירים ,אמידים ועצמאיים
2-3M

קבוצות רכיבה
קבוצות רכיבה של גברים
מבוגרים ואמידים

מיליונים
בודדים

13
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מאפיינים מרכזיים של הפרופילים
""American Yoga

"קבוצות מטרייה""PSY" /

"סטנדרט אירופאי"

•

 Hikingכתחביב של בורגנים
("היוגה החדש")

•

תחביב לאומי – אחוז מטיילים
גבוה מתוך האוכלוסייה

•

מעבר הדרגתי מטיולי לקבוצות
לתיירות עצמאית

•

גברים ונשים צעירים יחסית:
בני 20-40

•

בעבר אפיין מבוגרים ,צעירים
מהווים סגמנט צומח

•

העצמאיים הם צעירים ממעמד
סוציו-אקונומי גבוה

•

עצמאיים (הזמנות והתניידות)

•

תשתיות ב"סטנדרט אירופה"

•

•

סקרנים לגבי תרבויות אחרות

•

מטיילים בשביל כושר ונפש

כיום מטיילים בעיקר באסיה
וסביבתה

•

צורכים מידע און-ליין

•

Eco-Friendly

•

סקרנים לגלות תרבויות אחרות

קבוצות רכיבה
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”“Father John

•

גברים בני  40-60ממערב
אירופה וארה"ב

•

מקומות ומסעדות ברמה גבוהה
מאוד

•

•

נכונות גבוהה לשכור מדריך
ושירותי שינוע ציוד

•

•

 ,+40הטיה לגברים

•

הוצאה כספית נמוכה
מגיעים בקבוצות מאורגנות,
בראש הקבוצה עומד כומר
מעדיפים להתארח באכסניות
נוצריות ייעודיות

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

""American Yoga
רקע כללי:
•  56%מהתיירים מטיילים לבד 24% ,עם בן/ת זוג 14% ,עם משפחה 5% ,עם
חברים ורק  1%בטיול מאורגן

• התייר האמריקאי שוהה בממוצע  16לילות מחוץ לארה"ב
• מקור מידע עיקרי לתכנון הטיול :חברת התעופה ( ,)54%סוכנות נסיעות אונליין
( ,)35%המלצות אישיות ( ,)24%סוכנות נסיעות מסורתית ()17%
• כ 2.7-מיליון אמריקאים נוסעים אל מעבר לים לטיולי תרמילאות בטבע מדי שנה

מאפיינים:
•

גילאים :בעיקר 25-44

•

מגדר :חלוקה די שווה
בין גברים לנשים

•

הוצאה כספית :תייר
אמריקאי מחוץ לארה"ב
מוציא כ 80$-ליום

מוטיבציות ביקור:

צרכים תיירותיים:

• טיול מאתגר בחיק הטבע

• עצמאות – יכולת לנווט ,להתנייד
ולבצע הזמנות לבד (מידע נגיש אונליין,
אפליקציות דרך ,מפות ,שילוט)...

• התנתקות מהשגרה העירונית
• היכרות עם צעירים מכל העולם

• לינה ואוכל ברמה טובה
• אטרקציות ספורט

ערוצי שיווק :בעיקר פרסום Online
• בלוגים מפורסמים של תרמילאות ,כמו  Section Hikerשל פיליפ וורנר

• דפי אינסטגרם ופייסבוק של שבילים במדינות היעד
• סרטוני יוטיוב המתעדים את הטיול בשביל
15
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"סטנדרט אירופאי"
רקע כללי:
• התיירות היוצאת ממערב אירופה נמצאת במגמת צמיחה –  4%בשנת 2017
• כ 65%-מהחופשות בחו"ל של אירופאים הן קצרות מועד – עד  7לילות
• תרמילאות מהווה "תחביב לאומי" עבור מדינות מערב אירופה ,ואחוזים
משמעותיים מהאוכלוסייה עוסקים בתרמילאות (כ 25%-מהצרפתים ,ומעל 50%
מהגרמנים)
• בעבר טיולי תרמילאות נחשבו כעיסוק שמאפיין מבוגרים ,אולם כיום יותר ויותר
צעירים עוסקים בתרמילאות ומהווים קהל יעד צומח

מאפיינים:
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•

גילאים :בעיקר .35-64
מגמת עלייה בקרב
תרמילאות משפחות

•

מגדר :חלוקה די שווה
בין גברים לנשים

•

הוצאה כספית:
תרמילאים עירוניים,
יחסית אמידים בדרך
כלל

מוטיבציות ביקור:

צרכים תיירותיים:

• מגמת עלייה בחשיבות של סיבות
פנימיות-נפשיות לצאת לטיול

• מידע נגיש על השביל באינטרנט
• תחזוקה של השביל והשילוט לאורכו

• בריאות וכושר

• אפשרויות הסעדה במהלך המסלול

• גילוי של מקומות חדשים

• גישה נוחה לנקודות התחלה וסיום
• חשיבות לכך שהשביל יהיה
Eco-Friendly

ערוצי שיווק:
• פרסום  :Onlineיוטיוב ,אינסטגרם ופייסבוק של שבילים ,בלוגרים.
• פרסום מסורתי :סוכנויות נסיעות ,חנויות ציוד תרמילאות
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

"קבוצות מטרייה" – "PSY"/מעבר הדרגתי מטיולים מאורגנים לתיירות
עצמאית ,בייחוד בקרב מטיילים צעירים
רקע כללי:
• כ 120-מיליון סינים מטיילים מחוץ למדינתם בשנה
• אסיה מובילה עולמית בצמיחה בתיירות היוצאת ( ,)+11%בעיקר מסין ודרום קוריאה,
והתחזית לעתיד גבוהה אף יותר" -התיירים הסינים הופכים בהדרגה דומים יותר
לתיירים מערביים"
• צמיחה משמעותית ביעדי  ,Triple Sעל חשבון  Sight-seeingבקבוצות מאורגנות
• מרבית החופשות בתוך היבשת וקצרות – ממוצע של  6לילות
• שליטה יחסית נמוכה בשפה האנגלית ,אם כי קיימת מגמת שיפור

מאפיינים:
•

גילאים :צעירים יותר
עצמאיים ,מבוגרים
מטיילים יותר בקבוצות

•

הוצאה כספית :גבוהה,
אם כי צפויה מגמת
ירידה

•

משכילים ממעמד סוציו-
אקונומי גבוה

מוטיבציות ביקור:

צרכים תיירותיים:

• צורך במנוחה והפוגה מלחצים

• אפשרות לקניות איכותיות

• צורך באינטראקציות חברתיות

• אתרי היסטוריה ותרבות

• סקרנות היסטורית-תרבותית

• מידע בשפת מקור
• לינה והסעדה ברמה גבוהה

ערוצי שיווק:
• שיתוף פעולה עם סוכנויות טיולים וחברות תעופה מקומיות
• פרסום ברשתות חברתיות פופולריות לצעירים ,כמו WeChat
• דגש על שימוש בשפה המקומית

18
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קבוצות רכיבה
רקע כללי:
• גידול בביקוש העולמי לתיירות אופניים בשנים האחרונות " -רכיבה היא הגולף
החדש"
• מגיעים בעיקר מאנגליה ,אוסטרליה ,גרמניה וארצות-הברית
• נוסעים לפחות פעם בשנה לטיול רכיבה בחוץ לארץ
• מזמינים את הטיול באופן פרטי ,ומטיילים עם קבוצת חברים או בן/ת זוג
• מרחק הרכיבה השכיח הוא בין  40ל 60-ק"מ ביום

מוטיבציות ביקור:
מאפיינים:
•

גילאים :בעיקר 40-60

•

מגדר :יותר גברים.
מגמה צומחת של
קבוצות גברים שנוסעים
יחד לטיולי רכיבה

•

הוצאה כספית :גבוהה

• בריאות וכושר

צרכים תיירותיים:
•

נכונות גבוהה לשלם על מדריך
ושירותי שינוע ציוד

•

לינה והסעדה ברמה גבוהה מאד

•

עבור רוכבים לא מיומנים – השכרת
אופניים

• חיבור לטבע ,הפוגה מהחיים בעיר
• חיבור לאנשים קרובים

ערוצי שיווק:
• פרסום  :Onlineאתרי חברות תיירות ,רשתות חברתיות ,בלוגים
• פרסום מסורתי :חנויות ציוד לאופניים ,מגזיני אופניים,Cyclist Magazine ,AFAR :
Bicycling Magazine
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”“Father John
רקע כללי:
• כ 170-מיליון צליינים נוצרים מטיילים בעולם מדי שנה ,בעיקר מצפון אמריקה,
אמריקה הלטינית ,מערב אירופה ומרכזה.

• רוב גדול של צליינים מגיע למדינות היעד בקבוצות מאורגנות כמו בתי ספר/
אוניברסיטאות ,קבוצות עובדים או מסגרות למבוגרים
• בראש הקבוצה המאורגנת לרוב עומד כומר שנעזר בסוכנות נסיעות
•  37%מהצליינים שביקרו בישראל ב 2017-היו אוונגליסטים

מאפיינים:

20

•

גילאים :בעיקר מבוגרים

•

מגדר :כ 55%-גברים ו-
 45%נשים

•

הוצאה כספית :נמוכה.
קתולים יוציאו פחות
מאשר פרוטסטנטים

מוטיבציות ביקור:

צרכים תיירותיים:

• רצון לחוות התעלות רוחנית-דתית

• העדפה לאירוח באכסניות נוצריות
ייעודיות – סמוכות לאתרים קדושים,
צנועות וזולות

• סקרנות אינטלקטואלית-תרבותית
• רצון לעבור "מסע""/עלייה לרגל"

• מרחבים לתפילה שקטה והתייחדות
(לכך הטבע עשוי לשמש פיתרון
מתאים)

ערוצי שיווק:
•

תכניות טלוויזיה או מגזינים ייעודיים כמו Travel with Spirit

•

פרסום בעמודי פייסבוק ,כמו ""Christian Travelers/ Backpackers

•

דרך קהילות של בעלי מקצוע נוצריים ,כמו ""Christian Travel Nurses

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

הנושאים שעל הפרק
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1

תזכורת – מתודולוגיה ושבילים שנבחנו

2

פרופילים של קהלי יעד פוטנציאליים

3

נספחים

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

זיהינו שתי קטגוריות מרכזיות לחלוקת השבילים בראי השבילים בישראל :היסטורי-
תרבותי ונופי-טבע ,לצד קטגוריה רוחבית של שילוב השביל עם חופשה עירונית

נופי-טבע

היסטורי-תרבותי

קרבה ג"ג לעיר

*
"מבחינת החוויה הרוחנית ,לישראל אין מתחרים .מבחינת נופים,
לישראל קשה להתחרות בעולם .תיירים יגיעו מטעמים רוחניים ויחזרו
בשביל יופייה של הארץ" – שי רבינו
22
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סיכום התובנות המרכזיות ממקרי הבוחן של הבנצ'מרק
שם

מערכת שבילים צליינית שמובילה לעיר
סנטיאגו שבספרד כמוקד עלייה לרגל .דרך
המשלבת חוויה רוחנית וטבע מקומי

 50%מהמבקרים מגיעים מטעמי דת ,אך
יש עלייה במספר המבקרים החילוניים

דרך היסטורית צליינית ,אשר מובילה
לעלייה לרגל לרומא .שילוב של נוף עם
ערים ואטרקציות מפנקות

המוטיבציה העיקרית היא דתית ,אך
ישנם מבקרים חילוניים שמגיעים בשל
השילוב בין הטבע לתרבות

שביל המשלב טיול בטבע בדרגות קושי
שונות עם נגישות לחופים וערים .כמו כן,
פזורים שרידים היסטוריים לאורך השביל

מרבית המטיילים הם סטודנטים מאירופה
לצד משפחות המשלבות את השביל עם
ביקורן באנטליה

נוף מגוון ביותר וחלוקה למקטעים
בדרגות קושי שונות .כמו כן ישנן אטרקציות
ספורט אתגרי הפונות לקהל רחב

מגוון רחב של מוטיבציות בשל המגוון
מבחינת נופים ,אטרקציות ודרגות קושי של
מסלולים

Tour
Mont
Blanc

שביל אתגרי ביותר עם נופים מגוונים
ואטרקציות ספורט אתגרי רבות

בעיקר מטיילים בעלי ניסיון או עם זיקה
לספורט אתגרי

GR-20

שביל אתגרי ביותר עם נופים מגוונים
ואטרקציות ספורט אתגרי רבות

בעיקר מטיילים בעלי ניסיון או עם זיקה
לספורט אתגרי ורובם מאיטליה וצרפת
(המדינות הקרובות)

היסטורי-תרבותי

Camino

Via
Francige
na

Lycian
Way

נופי-טבע

Pyrenees
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מדינות

אופי השביל

מוטיבציית ביקור
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Camino de Santiago – France, Spain, Portugal

• דרך צליינית המובילה לקברו של השליח הנוצרי יעקב בן
זבדי בצפון מערב ספרד ("הדרך של יעקב") .הדרך קיימת
למעלה מ 1000-שנים והיא אחת משלושת מוקדי העלייה לרגל
החשובים בימי הביניים (ביחד עם רומא וירושלים)
• הדרך היא למעשה מערכת של שבילים והחלקים העיקריים

עוברים בצרפת ,ספרד ,פורטוגל ואנגליה ,כאשר הדרך
הפופולרית ביותר היא הצרפתית וארכה כ 750-ק"מ
• בשנת  1987הדרך הוכרה כאתר מורשת תרבותית על ידי
המועצה האירופית ,ובשנת  1993הוכרז החלק הספרדי כאתר

מורשת עולמית על ידי אונסק"ו
• הקהילה המקומית של גליסיה מתחזקת את השביל
באמצעות הרשות המבצעת שלה – Xunta de Galicia
• ב 1993-גליסיה יצאה בקמפיין גדול לקראת "השנה
הקדושה" ומאז כמות המבקרים צומחת בקצת מסחרר

24

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,caminoways ,oficinadelperegrinoאונסק"ו
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 – Camino de Santiagoתשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•
•
•
•
•

דרך היסטורית צליינית
(אתרים היסטוריים ,כנסיות)
נופים מגוונים ומשתנים
לפי החלקים השונים
ישנם חלקים קלים
וחלקים מאתגרים
שילוב בין טבע לערים
אטרקציות מפנקות בחלק
מן החלקים (ברובן יקבים
ומסעדות)

1500+

10001500

 2000ק"מ

5001000

0-500

המחולקים ל4-
חלקים לפי מדינות
שונות ולמקטעים
שאינם רשמיים

סימון ושילוט

מקומות אכסון
•

•

•
מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

כל  10ק"מ ישנם בתי
הארחה ממשלתיים,
כנסייתיים ,ופרטיים
(מעט יותר יקרים)
יש גם מלונות יקרים
ונוחים יותר
אין אזורי קמפינג
ייעודיים

נגישות

אטרקציות

יש תחבורה ציבורית
לרבות אוטובוסים ורכבות
לכל נקודה מרכזית ובכל
אחד מן החלקים

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,caminoways ,oficinadelperegrinoאונסק"ו
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התפתחות היסטורית של מבקרים בCamino de Santiago-
• יש גידול משמעותי במספר המבקרים כל שנה
• הקפיצות בשנים  2004ו 2010-נובעות מכך שהן שנות
קודש ,כלומר( "Jubilee Year" ,שנה שבה יום סנט ג'יימס25 ,
ביולי ,נופל ביום ראשון .ב 2021-זו השנה הבאה)
35 0,00 0

301,006
30 0,00 0

277,913
262,458

272,412

237,799

25 0,00 0

215,929
192,426
183,504

20 0,00 0

179,944
145,877

15 0,00 0

125,141
114,026
100,377

93,924

10 0,00 0

68,952 74,614

61,418
50 ,000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
americanpilgrims.org
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 – Camino de Santiagoקהל המטיילים בשביל
 300Kמטיילים בשנה*
מוטיבציית הביקור

טבע

מדינות המוצא
אחר

דת

4% 7%
6%
45%

על אף הגידול בתיירות שאינה דתית,
כ 50%-מהתיירות בשביל היא
מטעמי דת

גילאים

300K

9%
14%

15%

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה

60+
0-29

18%

27%

לינה בבתי ההארחה :יום לאדם
יעלה בין  20-40יורו לאדם כולל

300K

ארוחות
לינה במלונות :יום לאדם יעלה

55%

30-60
27

למעלה מ 100-יורו ואף יותר ,תלוי
בטיב המלון.

*הנתונים מעודכנים לשנת  ,2016ומתייחסים למבקרים אשר קיבלו תעודת צליינות מארגון הקמינו (השלימו חלק ניכר מהשביל) ,הנתונים אינם מתייחסים
לכלל המטיילים שפקדו את המקטעים השונים בשביל.
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.
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Via Francigena – Italy, France, Switzerland

• דרך צליינית היסטורית ועתיקה מאנגליה לרומא דרך
צרפת ושוויץ ("הדרך שמגיעה מצרפת") ,ששימשה צליינים
אשר רצו לבקר בכנסיות החשובות ברומא.
• השביל מתחיל באנגליה ( 2מקטעים  30ק"מ) ועובר דרך צרפת
( 20מקטעים  500ק"מ) ושוויץ ( 12מקטעים  215ק"מ) ומגיע
לרומא שבאיטליה ( 45מקטעים  1000ק"מ).
• בשנת  1994הדרך הוכרה כאתר מורשת תרבותית על ידי
המועצה האירופית.

• בשנת  2009ממשלת איטליה החלה בפרויקט לשיקום
ושיפוץ השביל והתאמתו לתיירים מבחינת סביבה,
ארכיטקטורה ,תרבות ,יקבים ומסעדות וכו'.
•

השביל מנוהל על ידי European Association of ( EAVF

 ,)the Via Francigenaרשת לשיתוף פעולה בין מדינות ורשויות
מקומיות בהן השביל עובר ,כאשר כל רשות מקומית אחראית
על תפעול החלק שעובר בשטחה.
28

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי EAVF
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 – Via Francigenaתשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•
•
•
•

דרך היסטורית צליינית
(אתרים היסטוריים ,כנסיות)
נופים מגוונים ומתאימים
לעונות שונות בשנה
שילוב בין טבע לערים
אטרקציות מפנקות (ברובן
יקבים ומסעדות)

 1,700ק"מ
המחולקים ל77-
מקטעים

1500+

10001500

5001000

0-500

סימון ושילוט

מקומות אכסון
•
•
•
•
מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

ישנם בתי הארחה
רשמיים וייעודיים
לצליינים כל יום הליכה
מלונות בוטיק
וילות להשכרה
כמעט ולא ניתן לעשות
קמפינג

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי EAVF

נגישות

אטרקציות

הדרך עוברת בערים
מרכזיות באירופה וניתן
להגיע אליה בקלות
בתחבורה ציבורית או ברכב
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 – Via Francigenaקהל המטיילים בשביל
כ 40K-מבקרים בשנה
מוטיבציית הביקור

דת

טבע

מדינות המוצא
אחר

יקבים

8%

40K

אחר

25%

אירופה

איטליה

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה
לינה בבתי ההארחה :יום לאדם יעלה
בין  20-40יורו לאדם כולל ארוחות.

(לינה לרוב לא עולה על  20יורו ללילה
41%

לאדם)
לינה במלונות :יום לאדם יעלה

25%

 +70ובני נוער"
לוקה ברושצ'י

למעלה מ 100-יורו ואף יותר ,תלוי
בטיב המלון ,בעיקר למטיילים ביקבים
אחר

31

אמריקה

9%

40K

"יש נוכחות גוברת
של מטיילים בני

11%

70%

המוטיבציה העיקרית לביקור היא רוחנית-דתית .עם
זאת ,יש עלייה במספר המבקרים החילוניים בעיקר בשל
האזור התרבותי ,המשלב נופים ואטרקציות מפנקות

גילאים

11%

40-60

30-40

20-30

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,EAVFהערכות של מנהל השביל (על בסיס התכתבויות עמו)
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Lycian Way - Turkey
•

ליקיה היא חצי אי בטורקיה שהיווה ברית ערים פרה
היסטורית .ההיסטוריה ליוותה אזור זה לאורך השנים החל
מהמיתולוגיה היוונית דרך תקופת האימפריה הרומית ועד
תקופת האימפריה העותמאנית

•

אזור ים תיכוני אשר מרבית ההרים בו מתנשאים לגובה של
כמה מאות מטרים

•

עיקר כלכלת חבל הארץ מתבססת על תיירות ,שכן

העיר אנטליה היא אחת הערים המתוירות ביותר בטורקיה
•

השביל מנוהל ומתוחזק על ידי העמותה Cultural
 ,Routes Societyאשר הוקמה בשנת  2012ומנוהלת
בין היתר על ידי קייט קלואו ,אשר הקימה את השביל בשנת

1999
•

חשוב לציין כי דרך הליקית אינה היסטורית במהותה כמו
דרכי הצליינים שנסקרו ואינה אתגרית במהותה כמו ה-
GR-20

32

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,Cultural Routesדו"ח ממשלתי על מצב השבילים בטורקיה
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 – The Lycian Wayתשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•
•
•

שילוב בים הרים וים,
משלב נופים ואטרקציות
מתחלק לקטעים קלים
וקשים ,למשפחות
ולמטיילים מנוסים
אתרים היסטוריים,
הפזורים לאורך כל הדרך

 540ק"מ

המחולקים ל29-
מקטעים
1500+

10001500

5001000

0-500

סימון ושילוט

מקומות אכסון
•

•

מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

כל כ 10-ק"מ ישנם
בתי הארחה
המנוהלים על ידי
משפחות מקומיות
ניתן להקים אוהלים
כמעט בכל מקום
לאורך הדרך ישנם
מספר מלונות נוחים
ויקרים יותר

נגישות

אטרקציות

נקודת ההתחלה ממוקמת
כשעתיים משדה התעופה
באנטליה .יש תחבורה
ציבורית נגישה לשם מהעיר
ומשדה התעופה.
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 – The Lycian Wayקהל המטיילים בשביל
כ 25K-מבקרים בשנה
מוטיבציית הביקור

טבע

מדינות המוצא

חופים

• מרבית המבקרים מגיעים
ממדינות צפון אירופה.
יחסית למרחקן מהיעד ,גם
לקנדה וארה"ב יש ייצוג
נכבד
• ניכר כי סיקור של השביל
מושך תיירים מהמדינה בה
הוא משודר/מפורסם
• לשינויים גיאו-פוליטיים
השפעה חזקה ביותר על
תנודתיות בתיירות בשביל

"השילוב של נופי טבע ,הקרבה לחוף הים
ולערי תיירות הוא המפתח להצלחה של
הדרך הליקית" – קייט קלואו

גילאים

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה

לינה באוהל :יום במסלול יעלה בין 10-15
•  :20-35לרוב מקומיים ,רוסים ואוקראינים .אוכלוסיית

יורו לאדם (כולל מצרכי בישול עצמי)

סטודנטים בעיקרה
•  :50+אוכלוסיית הגיל המבוגר המבקרת בשביל מגיעה
מקנדה ,ארה"ב ואוסטרליה ברובה

לינה בבתי ההארחה :יום לאדם יעלה
בין  25-40יורו לאדם כולל ארוחות

• משפחות :אין המון משפחות שמבקרות בשביל ,אם
כן מדובר ברוסים ואירופאים בעיקרן

לינה במלונות :יום לאדם יעלה למעלה
מ 100-יורו ואף יותר ,תלוי בטיב המלון

34

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,Cultural Routesדו"ח ממשלתי על מצב השבילים בטורקיה

© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co.

GR-20 – France
•

השביל נמצא באי קורסיקה ,האי הרביעי בגודלו בים
תיכון (כ 8,700 -קמ"ר ,כ 320-אלף תושבים) .רוב האי
הררי והנקודה הגבוהה ביותר היא  2,700מטרים.

•

אקלים האי נוח והקרבה בין ההרים לחופי הים הופכת
אותו לאתר תיירות מועדף בקרב תושבי צרפת.

•

עיקר כלכלת האי מתבססת על התיירות .הפארק
הגדול ( Parc Naturel Régional de Corseמשתרע על
 40%משטח האי) הוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו.

•

השביל מחולק לשני חלקים מרכזיים :הצפון האתגרי
והיפה יותר ,והדרום המתון יותר מלא שטחי מרעה.
השביל מחולק ל 15-מקטעי הליכה שאורך כל אחד מהם
בממוצע כ 12-ק"מ 4-8 ,שעות הליכה ביום.

•

השביל מהווה חלק ממערכת שבילים אירופאית בשם
 )GR) Grande Randonneeומתוחזק על ידיה
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 – GR 20תשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•
•

•

שביל אתגרי ,נחשב לאחד
האתגרים באירופה
נופים יוצאי דופן ומגוונים
(קרחונים ,מכתשים ועוד)
ספורט אתגרי ,טיפוס
הרים ,אופני הרים ,סקי

 186ק"מ

המחולקים ל15-
מקטעי הליכה
1500+

10001500

5001000

0-500

סימון ושילוט

מקומות אכסון
•

•
•

מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

כל  4-8שעות הליכה ישנן
אכסניות המציעות לינה
ואוכל ברמה בסיסית
ניתן להקים אוהלים רק
לצד האכסניות
לאורך הדרך ישנם מספר
מלונות נוחים ויקרים
יותר (פחות למבקרים
בשביל ויותר לתיירים
למטרות אחרות)

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,GR-20למטייל

נגישות

אטרקציות

נקודות ההתחלה וסיום השביל
סמוכות לנמלי תעופה
והגישה אליהן נוחה .מלבד 3
נקודות כניסה/יציאה מרכזיות,
ישנן  6נקודות נוספות לאורך
מקטעי השביל.
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 – GR 20קהל המטיילים בשביל
 15-20Kמבקרים בשנה
מוטיבציית הביקור

מדינות המוצא

טיפוס הרים

טבע

בעיקר צרפתים ואיטלקים (המדינות
הקרובות) ,אולם ישנם מטיילים מכל העולם,
נוף פראי ,מגוון המשלב בתוכו במון סוגי אטרקציות
ומסלולים ברמות שונות  ,כולל אתגריים ביותר ,מצליח
למשוך מגוון רחב של קהלי יעד .כמו כן ,קהל יעד ספציפי
של מטיילים מנוסים

גילאים

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה

/

בשל אופיו המגוון של השביל והמקטעים שנבדלים זה מזה

לינה באוהל :יום במסלול יעלה בין 5-15

בדרגת הקושי ,ניתן לראות בשביל מטיילים מכל

יורו לאדם (כולל מצרכי בישול עצמי)

הגילאים:
• משפחות עם ילדים קטנים
•

זוגות צעירים או מבוגרים.

לינה בבתי ההארחה :יום לאדם יעלה

בין  30-60יורו לאדם כולל ארוחות

• ישנה כמות מכובדת של מטיילים מנוסים בגילאים
שונים.

לינה במלונות :יום לאדם יעלה למעלה
מ 100-יורו (פחות מיועד למטיילים)
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Pyrenees (GR-10/11) – France, Spain, Andorra

•

הפירנאים הם רכס הרים במערב אירופה באורך כ450-
קילומטר וברוחב  70-100ק"מ .הרכס נמתח מן הים
התיכון אל הים האטלנטי ושוכן בשטחן של שלוש
מדינות :ספרד ,צרפת והנסיכות אנדורה ,ומהווה גבול
טבעי ביניהן

•

ההרים נחלקים לשלושה אזורים :הפירנאים המזרחיים
("הפירנאים הקטלניים") ,הפירנאים המרכזיים ("הפירנאים
של אראגון") ,והפירנאים המערביים ("הפירנאים של
נבארה")

•

בעבר התבססה רוב הכלכלה של המתיישבים בפירנאים
על חקלאות ,אולם כיום ענף הפרנסה העיקרי הוא
תיירות

•

השביל מהווה חלק ממערכת שבילים אירופאית בשם
 )GR) Grande Randonneeומתוחזק על ידיה
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 – Pyreneesתשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•

נוף פראי ,אגמים ,קרחונים,
מצוקים שטחי מרעה

•

מתחלק לקטעים קלים
וקשים ,למשפחות
ולמטיילים מנוסים

•

ספורט אתגרי ,ישנם המון
סוגי אטרקציות של ספורט
אתגרי

 850ק"מ

המחולקים ל45-
מקטעים
1500+

10001500

5001000

0-500

סימון ושילוט

מקומות אכסון

מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

•

ישנן בקתות (רפוחיו)
להארחה בכל יום טיול.

•

ניתן להקים אוהלים
כמעט בכל מקום
באזורים ייעודיים לאורך
הדרך ובעיקר בערים
ישנם מספר מלונות
נוחים ויקרים יותר

מקור :מחקר  ,Deloitteראיונות ,אתר רשמי  ,Pyrenean Wayלמטייל

נגישות

אטרקציות

רוב המטיילים מגיעים לשביל
מברצלונה באמצעות
רכבת ,אוטובוסים וכדומה
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 – Pyreneesקהל המטיילים בשביל
מוטיבציית הביקור

טבע

טיפוס הרים

כעשרות אלפים בשנה

מדינות המוצא

ספורט אתגרי
מרבית המטיילים אירופאים ,ובפרט
ספרדים .אולם ,ישנם מטיילים מכל העולם
כך שהקרבה היא הדבר היחיד שמושך יותר
אירופאים.

נוף פראי ומגוון המשלב בתוכו במון סוגי
אטרקציות ומסלולים ברמות שונות מצליח למשוך
מגוון רחב של קהלי יעד

גילאים

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה

.

בשל אופיו המגוון של השביל והמקטעים שנבדלים זה מזה

לינה באוהל :יום במסלול יעלה בין 10-15

בדרגת הקושי ,ניתן לראות בשביל מטיילים מכל

יורו לאדם (כולל מצרכי בישול עצמי)

הגילאים :משפחות עם ילדים קטנים ,זוגות צעירים או
מבוגרים.

לינה ברפוחיו :יום לאדם יעלה בין 40-
 50יורו לאדם כולל ארוחות
לינה במלונות :יום לאדם יעלה למעלה
מ 100-יורו ואף יותר ,תלוי בטיב המלון
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Tour de Mont Blanc – France, Switzerland, Italy

•

המסלול נמצא בהרי האלפים בגבול של צרפת,
איטליה ושוויץ .נחשב לאחד מהאתרים המבוקשים ביותר
בעולם למסלולי הלכה

•

אולימפיאדת החורף הראשונה נערכה במקום ב,1924
ומאז המקום מוכר גם בתיירות ספורט חורף

•

עונת התיירות היא בעיקר בחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר)
ועיקר כלכלת האזור מתבססת על תיירות ,כמו
במקומות נוספים בהרי האלפים

•

יש באזור אולטרה-מרתון שנתי בו המשתתפים מקיפים
את המסלול בפחות מ 24-שעות
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 – Tour de Mont Blancתשתיות

אורך

אופי
קילומטר

•
•

•

נוף פראי ,אגמים,
קרחונים ,מצוקים
מסלול אתגרי ,המושך
בעיקר מטיילים מנוסים
ספורט אתגרי ,ישנם המון
סוגי אטרקציות של ספורט
חורף אתגרי

 170ק"מ

המחולקים ל11-
מקטעים
1500+

10001500

5001000

0-500

סימון ושילוט

מקומות אכסון
•
•
•
מלונות
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בתי הארחה

קמפינג

ישנן בקתות להארחה
כל  10ק"מ
ניתן להקים אוהלים
באזורים ייעודיים
לאורך הדרך
ישנם מספר מלונות
נוחים ויקרים יותר
בעיקר לתיירות
ספורט אתגרי

נגישות

אטרקציות

ישנה תחבורה ציבורית בכל
אחת מהארצות לאחת
מנקודות ההתחלה (2-3
שעות בממוצע) .בשוויץ
מז'נבה בצרפת מליון ושאמברי
ובאיטליה ממילאנו.
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 – Tour de Mont Blancקהל המטיילים בשביל
מוטיבציית הביקור

טבע

טיפוס הרים

כעשרות אלפים בשנה

מדינות המוצא

ספורט אתגרי

נוף פראי ומגוון המשלב בתוכו במון סוגי אטרקציות
מושך אליו בעיקר מטיילים מנוסים וחובבי ספורט אתגרי

גילאים

מרבית המטיילים הינם אירופאים,
ובפרט צרפתים ,איטלקים ,גרמנים
ובריטים .אולם ,ישנם מטיילים מכל העולם,
עם נוכחות משמעותית של אמריקאים ,כך
שהקרבה היא הדבר היחיד שמושך יותר
אירופאים.

הפתרון
מרכיבי
כספית
הוצאה

.

לינה באוהל :יום במסלול יעלה בין 50-70
קהל המטיילים בשביל הינו מגוון ,כאשר ניתן לזהות מספר

יורו לאדם ליום (כולל מצרכי בישול עצמי)

סוגי מטיילים מרכזיים:

לינה בבקתות :יום לאדם יעלה בין 70-90

• זוגות צעירים /מבוגרים

יורו לאדם כולל ארוחות

• קבוצות מטיילים
• משפחות עם ילדים גדולים

לינה במלונות :יום לאדם יעלה למעלה
מ 100-יורו ואף יותר ,תלוי בטיב המלון
סיור מודרך 150-170 :יורו לאדם ליום
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