


תוכן עניינים

16
:להזמין ארגז קורונה

השפעת המשבר על המסחר המקוון

:  סע לאט

-אם אפשר לעשות רוד, ל"למה לטוס לחו

טריפ בנגב
18

:מכאן אפשר רק לעלות

ומבט  , על המהלומה שחטף ענף התיירות

קדימה
19

17
:עולם כמנהגו ינהג

האם הגלובליזציה תתאושש מהמכה  

?שהנחיתה עליה הקורונה



:להזמין ארגז קורונה: #16 פיסה 

השפעת המשבר על המסחר המקוון

שהנהלחשובמפתה,העסקבתילמרביתהלקוחותשלהגעתםומניעת,ההנחיותהחמרתעם

,בקניוןבחנותהרכישהעללוותרשנאלצושהלקוחותמדוע.המקווןהמסחרשלהיפהשעתוהגיעה

?אונלייןהמוצראותואתוירכשוהמתבקשתלחלופהיפנולא

למצבםבאשרוודאותבאישרוייםהצרכנים,ראשית.פשוטכךכללאזה,ניחשתםשכברכפי,אז

נרחביםחלקים,קרסהמניותתיקכיואם,העסקלהםנסגרכיאם,ת"בחלאם:הכלכלי

לאוהחשובה,השנייהוהסיבה.הכרחיותשאינןמרכישותונמנעיםחגורהמהדקיםמהאוכלוסייה

.מקווןבמסחרלהשתמשהשוניםהעסקיםשלהמוכנותרמותביןהמהותייםבהבדליםטמונה,פחות

מאלתריםעצמםאתמצאובלבדפיזייםמכירהערוציעלהסתמכוכהשעדעסקים,אחדמצד

עדמשלוחיםלספקוהן,מרכולתםאתלהציעכדיהן,לקוחותיהםלקהלולהגיעלהצליחכדיפתרונות

שכיחיםהפכוbit-והpaybox-הכמופתרונותופתאום,אתגרמהוויםהתשלוםאמצעיגם.הבית

.וההמצאהההתחדשותאביהינו,כאןהוזכרשכברכפי,הכורח.בעברמהםשנרתעועסקיםבקרב

לקפיצהערוכיםאינםכילפתעגילו,המקווןהסחרבתחוםמשופשפיםעסקיםגם,שנימצד

בתוךפועליםהמלקטיםבהם,הסופרמרקטיםלמשל)הפיזיותבחנויותשלהםושהתלות,בביקושים

האופי.מספקתתמידלאהמשלוחיםתשתיתוגם,מדיגדולה(לוגיסטיבמרכזולא,פיזיסניף

בשרשרתחשוביםחלקיםכאשר,בעוכריהםהפעםהיההמקווןהסחרמענקיגדולחלקשלהגלובלי

להגבלותנדרשותעצמןמצאוAmazonכמוענקחברות,בנוסף.לפתענחסמו(בסיןבעיקר)הערך

העבודהבתהליכיקשותשפוגעמה,עובדיהןבקרבהנגיףשלהתפרצותלמנועכדימהותיות

.שלהןהמשומנים

אונלייןתשתיתעםערוכותאשרחברות.לכךדוגמאותמעטלאקיימות,בפרטובנגב,בכללבישראל

האתגרים.מוגבלתהיא(בפריפריהבעיקר)שלהןהמשלוחיעדיופריסת,מעטותהינןרצינית

מעטבלאולחוסר,המשלוחיםזמנישלמהותייםלעיכוביםמאדמהראותןהביאוהלוגיסטיים

בעיקר)תוצרתשלישירהמכירהשלבהצעותהתמלאוהוואטסאפקבוצות,שנימצד.מוצרים

.זהערוץדרךגםלשווקנדרשווכעת,כללהמקווןבערוץהשתמשולאשבעברספקיםשל(חקלאית

תחוםאתויחזקיחשלהנוכחיהמשברכינראה,לאחרונהבהםשעסקנובתחומיםכמו,כאןגם

הבשלותברמתמשמעותיתעלייהתהיההמשברשבסוףלהעריךניתןבהחלט.המקווןהמסחר

התשלוםאמצעיגם.וישתפרישתכללזהבתחוםושהשירות,מקווןלמסחרהעסקיםשל"ממוצעת"ה

כתוצאהתאוצהלתפוסצפויים,כהעדמצומצםהיהבישראלבהםהשימושאשר,הדיגיטליים

שלההפנמה–הנוכחיהמשברלחוללשעשוילשינויהתייחסנוהקודמותבפיסותגם.מהמשבר

ברמהאלהכליםליישוםהקשורבכלתפיסתיתומהפכה,סביבנולעולםהווירטואליהחיבורחשיבות

שימושייםכמהכולנונזכור,לרחובהאנשיםשובייצאוכאשר,המשברשבתוםלקוותיש.היומיומית

.הללוהכליםלהיותיכולים

תוכן ענייניםלכתבה המלאה

https://bit.ly/2Jftt67


:עולם כמנהגו ינהג: #17 פיסה 

?האם הגלובליזציה תתאושש מהמכה שהנחיתה עליה הקורונה

מסויימיםממקומותבאנקדוטותתתמקדלאואף,מהרגיליותראףמהנגבתתרחקהיוםהפיסה

-בהכלכליהמשברמאז,בהיסטוריהגלובליהכיהאירועספקללאהןוהשלכותיההקורונה.בעולם

שתיזובפיסהנבחן,הקורונהבצלהפיסותלסדרתבהמשך,לכן.(עליועולהשאףוסביר)2008

.ביניהןההתנגשותאתהעציםרקהקורונהמשבראשר,סותרותעולמיותמגמות

שלהוהכיוון,שניםמאותכברהאנושותאתשמלווהמגמההינה,השוניםביטוייהעל,הגלובליזציה

החברתיותוהרשתותהטכנולוגיה.אחדקטןגלובלילכפרשלנוהעולםאתוהופכתהולכתהיא:ברור

להפצתומסייעות,ביניהםהגיאוגרפיהמרחקאתשמבטלותבכךהעולםבכלאנשיםביןמחברות

..עצומהבמהירות(פחותאו,נכונות)וחדשותמידע

תנועת)המדינותביןכיוםשישהקלהמעברהןהגלובליזציהלהשפעתבולטותדוגמאותשתי

וקיימת,שכיחהתופעההיאעבודהלמטרותרילוקיישן,ומתגברתהולכתרקהעולםברחביהתיירים

בסיןשמיוצריםחלקים)לגלובליותוהייצורהערךשרשראותוהפיכת,(משמעותיתהגירהגם

.(יורקבניוומשווקים,בפוליןנארזים,בקוריאהמורכבים

,התקשורת)"סוכניה"והגלובליזציהידיעלספקללאהואצההמגפההתפשטות.הקורונההגיעהואז

ובכך,גבולותלסגורהמדינותהזדרזולאהגלובליבעולםאך.(הגלובליתוהכלכלה,התנועהחופש

.אליהןגםלהתפשטהמגפהעלהקלו

הצבת)הפרוטקציוניזםהתגברותשלמגמהשובניכרתהאחרונותבשנים,הקורונהמשברלפניעוד

ביןהסחרמלחמתהתעצמותכמואירועיםבעקבות,(מקומיותתעשיותעללהגןכדי,סחרחסמי

נוטותברובן(מאוחרותאםגם)התגובות,הקורונהכשהגיעה,ואז.הברקזיטוכמובן,וסיןב"ארה

.השונותהממשלותביןהתיאוםהעדרוניכר,בלבדהמדינהגבולותבתוךלמתרחשלהתייחס

גורדון,דאזהבריטיהממשלהראשיזם,העולםברחביגליםהכלכליהמשברהיכהעת,2008-באם

5-כשלכוללבסךצעדים–למשברשלהןהתגובותאתתיאמוובו,G20-המדינותשלכינוס,בראון

בינלאומיתשתגובהשברורלמרות.כעתאפשריכזהשתיאוםלהאמיןשקשההרי,דולרטריליון

בוריס,(ב"ארה)טראמפדונלדשמוביליםשהמדיניותנראה,יותרטובותלתוצאותתביאמתואמת

גורדוןשעשהכמו)כזותגובהלתיאוםהסיכוייםאתמצמצמת,נוספיםומנהיגים(בריטניה)ונסון'ג

.אפסיתלרמה(2008-בבראון

צעדיםשלכשלוןשמאאו?גלובליפחותיהיההאם.אחרתייראההקורונהשאחריהעולם

.ונראהנחכה?יותראףהגלובליזציהאתיאיץפרוטקציוניסטיים

תוכן ענייניםלכתבה על השפעת הקורונה על הגלובליזציה לכתבה על השפעת הקורונה על הפרוטקציוניזם

https://bit.ly/2V0QNKt
https://bit.ly/349uINW


:סע לאט: #18 פיסה 

טריפ בנגב-אם אפשר לעשות רוד, ל"למה לטוס לחו
סגנית תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הנגב, שמעוני-נועה שוורץ: מאת

המוקדמתהמכהאתחטףהתיירותענףכנראהאך,הקורונהבעקבותנפגעשלאתחוםעללחשובקשה

ביותרהוצפונידחיםיעדיםואפילו,פעםמאייותרנגישהיההעולם-ההתפרצותלפני.ביותרוהקשה

כאשרקיומיבמשברנמצאכולוהתיירותענף,עכשיואבל.איתםלהתמודדיכלוהםמאשרתיירים

.מעטותלאשניםלקחתעלולהההתאוששות

ענף.תחזורהתיירותואיךמתי,אםלחזותקשההקורונההשפעותעםההתמודדותשלבעיצומה

במשך,היתרבין,תלויההנכנסתהתיירותוהתאוששותהתעופהמתחוםרבותמושפעהנכנסתהתיירות

שניםכשלושהתעופהלתחוםלקחהתאומיםאסוןאחריאם.התעופהתחוםשלהשיקוםודרך

משברשאחרימשעריםמומחיםשכעתהרי,וחציכשנתייםלולקחו2008שלהמשברואחרי,להשתקם

שתחוםעדלחכותניתןלאאך.שיקוםשלשניםכחמשלפחותהתעופהלתחוםתידרשנההקורונה

צעדואוליבמשימהלהתחילהיוםכברצריך-להתאוששיחלהתיירותשענףמנתעלישוקםהתעופה

.הפניםבתיירותבהתמקדותמתחילהנכנסתהתיירותענףלשיקוםבדרךראשון

,במטוסיםמשהותלחשושנמשיךכנראהכאשרארוכהלתקופהאיתנויישארצפופיםממקומותהפחד

וכברפניואתישנהקורונה-פוסטהתיירותשענףכנראה.ודומיהםגדוליםפסטיבלים,תענוגותספינות

הדרכיםאחת.בתוכןקצרהשהותורקלהןמחוץארוכיםבטיוליםאלאהגדולותבעריםיתמקדלא

Road)טריפ-רודהיאלטיוליםהמקובלות Trip).עיקרוכאשר,ברכבבנסיעהרובונעשהטריפ-הרוד

עוצריםהנסיעהבמהלךכאשר,באחרתומסתייםאחתבנקודהמתחילטריפ-הרוד.היעדולאהדרךהינו

לאאולישאחרתלמקומותונחשפיםחדשיםדבריםטועמים,במסלוליםרגליתמטיילים,ענייןבנקודות

.אליהםלהגיעחושביםהיינו

.בשבילולטוסשצריךמשהוכמונשמעארץפיסתחורשיםבורכובמסע,הישראליםמרביתעבור,כיום

אתהמאפשרותתשתיותוגםאינסופייםשטחיםעםמדינהצריךרצופיםימיםמספרלנסועבשבילהרי

הקטנטונתבארצנוגםאך.מאובזרותלילהוחניותסלוליםכבישיםואיכותאורך:כגוןהזוהטיולצורת

.שבועשממלאיםמגווניםטריפ-רודמסלולילתכנןניתן,היפהבנגברקואפילו,(יחסית)

מלטוסיותרזוללהיותצפויהוא,ראשית.יתרונותמעטלאיש,בפרטונגבי,בכללישראליטריפ-לרוד

,חאנים,בדואיםמאהליםבדמותרבותאלטרנטיביותלינהאפשרויותקיימותבנגבהיום-ל"בחווללון

פעםומדידלקהןטריפ-הרודשלהנוספותהעלויות.ועודגלאמפינגיחידות,קמפינגאתרי,בודדיםחוות

וילסמןבכדיבעריםענייןלנקודותבעיקרלהגיעלתייריםשנפוץבעוד,שנית.לאטרקציותכניסהדמי

לאורךעניןנקודות,בטבעטיולממסלוליהנאהלשלבניתןטריפ-רודבאמצעות-שלהםהביקורבטבלת

החל,שונהקולינריתלחוויההזדמנותהואטריפ-הרוד,שלישית.פעםמדיעירוניותגיחותוגם,הדרכים

למגמתבהמשך,רביעית.מסורתיבדואיאוביתיבאירוחוכלההאוכלמשאיותדרך,הדרכיםממסעדות

לערבותסייעבהחלטהקורונהשמשברהרי,קודםעודובעולםבישראלשהתחזקההחברתיתהצרכנות

לתייריםהזדמנותמהווה,קטניםתיירניםליותרשמגיעטריפ-ורוד,בישראלראשהלהריםההדדית

.להתאוששמקומייםלעסקיםלעזור

,הפניםתיירותוגיווןבחיזוקלהשקיעהעתשזוהרי,הנכנסתבתיירותהצפויהשפללמרות,לסיכום

הפניםלתיירותהמשיכהמוקדיאתיהוואשרובאתריםובתיירניםאותההמאפשרותבתשתיות

.יוםבביקורואםטריפ-ברודאם,העצמאית

תוכן ענייניםלכתבה על השפעת הקורונה על התיירות

https://www.vox.com/the-highlight/2020/4/16/21216676/coronavirus-covid-19-travel-vacation-tourism-overtourism


:מכאן אפשר רק לעלות: #19 פיסה 

ומבט קדימה, על המהלומה שחטף ענף התיירות
לייעוץ ומחקר תיירותי. ש.א.רובעלים , הנגבמנהל ארגון תיירות הר , חוקר תיירות באקדמיה, ר שחר שילה"ד: מאת

הנפגעיםהינם,הפנאיתרבותלצד,העולמיהתיירותענףכילדעתלמדנו,האחרוניםבחודשיים

העולמיהתיירותענףספג,כהעד.לחלוטיןכמעטאותםשהשבית,הקורונהממשברביותרהאנושים

והעסקים,התיירותענףגלגליעצרובנגבכאןגם.דולריםמיליארדיבמאותהנמדדיםענקהפסדי

.האחרוניםהחודשייםבמהלךשקליםמיליוניכהעדהפסידו

המתרחשההיקףרחבהתיירותיותההכנסותשאובדןכךעלמצביעה,הנוכחיהמצבשלמושכלתבחינה

שעלולהההרסניתלהשפעהבלבדקדימוןלהיותעלול,(ואפרילמרץ)האחרוניםהחודשייםבמהלך

.הישראליהתיירותמשקעלהקורונהלמשברלהיות

מיליארד24-כסךעל2019בשנתבישראלהתיירותענףהכנסותעמדו,התיירותמשרדנתוניפיעל

תייריםמלינותנבעושמחציתן,ישראלבמלונותשנרשמולינותמיליון26-כעלנשענואלוהכנסות.₪

המאורגןהשוקשלחלקו.הפניםתיירותסיפקה,לינותמיליון13-כבסךהשנייההמחציתאת.ל"מחו

הןהקבוצותשכן,התיירותיתהפעילותמסךכמחציתותפס,מאדנרחבהיההפניםבתיירותוהמוסדי

.השבועבאמצעהתיירותואתריהמלוןבתיאתשגדשואלה

תייריםכאןנראהלא,הקרוביםבחודשיםשכן,טובותמבשרתאינה2020שנתכינראה,הזובעת

לחזורצפויאינו,בקבוצותהמאורגנתהתיירותפלחגםכינראה,הנכנסתהתיירותהיעלמותלצד.ל"מחו

עלמצביעפשוטחשבון.(הקרובהבשנהמהזירהשייעדרוהגמלאיםבייחוד)השנהמשמעותיתלפעילות

.2019בשנתהיקפוממחציתפחותלכדילהצטמצםעומד,2020שנתשלהישראליהתיירותשענףכך

במעגליםרביםועוד,ישירבאופןעובדים150,000-כהתיירותענףהעסיק,החולפתהשנהבשיא

ניקחאם(תיירותיותבהכנסותבחלקםקשורים,למשלהפנאישירותיוענפיהמסעדנותענף)משניים

המהווה,ומדאיגהקודרתתחזיתלנוהרי,60%-מבלמעלהלהצטמצםצפויותשהכנסותבחשבון

.האחרוןפברוארעדבענףשעבדורביםלמועסקיםקשהבשורה

לכלכלהלהסתגלניאלץבה,חדשהתקופהשלתחילתהשזוהיכךעלמצביע,הקרובלעתידבוחןמבט

יתקשואשר,ותיירותאירוחשירותישלניכראובדןתוך,הקורונהנגיףבצלשתתקיים,אחרתתיירותית

.והמקומייםהעולמייםהבריאותגורמישמכתיביםהקיצוניותהמגבלותתחתלתפקד

בעתשלנוהאנושיתהזהותלהגדרתוחשיבותה,התיירותשלכוחהעלנסמךהמטבעשלהאופטימיצדו

הגבוהיםבשלביםלביטויהבאעזולצורךחיונילמרכיבהפכווהתיירותהפנאיתרבות.המודרנית

וההערכההעצמיהמימוששלביהםאלה.מסלאואברהםהפסיכולוגשלהמוכרתהצרכיםבפירמידת

ישראליםיעדיפו,הקרובהבשנהכיבעובדהטמונהלאופטימיותנוספתסיבה.אדםכללעצמושמבקש

.בישראלופנאיתיירותשירותייצרכוובכך,ל"לחוהנסיעהעלולוותרבארץלהישאררבים

לפיתוחהומהלכיםמגמותתכתיב,התיירותענףשלההישרדותשאסטרטגייתנראה,זותחזיתפיעל

כדוגמתמגמות:המחמירותהבריאותלהגבלותתתאיםאשר,ושונהעדכנית,חדשהתיירותשל

,הבטיחותתחושתלהגברתככליreviews-המנגנוניחשיבותהתגברות,האקולוגיתהתיירותהתחזקות

מסודרטיפולדורשתכזוסוגיהכלאך.ועוד,דיגיטליותפלטפורמותשליותרעודגדולהדומיננטיות

.זוקצרה"פיסה"מבנפרד

תוכן עניינים מעבר לתרשים



תוכן עניינים#19 חזרה לפיסה 

UNWTO-ארגון התיירות העולמי 

,2020להערכת הירידה בתיירות בשנת שימו לב

במיוחד בהשוואה להשפעת משברים גלובליים קודמים

שנות תיירות20תרשים להשוואת : #19 פיסה 



:לפרטים

08-6705126: טלפון

YouKnow@negev.co.il:  ל"דוא
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