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צילום: יהפוך למראה נדיר? מדריך טיולים במדריד של ימי הקורונה
Bernat Armangue/אי־פי

טיולים

לתכנן טיול? פאסה. הכירו את
מדריך הטיולים של המחר, והוא

בוואטסאפ שלכם
לפני כל טיול אנחנו משקיעים שעות ארוכות על

מחקר, שנמשך גם בטיל עצמו. בשנה
האחרונה החל השימוש בצ'ט בוטים להפוך
לנפוץ יותר, בעיקר בגלל הגעתם לוואטסאפ

ולמסנג'ר. כעת הם ממתינים שם לשאלות
מטיילים בזמן אמת

איתן לשם
פורסם ב-01.06.21

תקציר הכתבה ב-72 מילים
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בתחילה היו סוכני הנסיעות, עם מפות העולם

שתלויות על קירות המשרד ופגישות קבועות

מראש שבסופן יצא המטייל עם כרטיס טיסה

ביד וחלומות בראש. לאחר מכן הגיע האינטרנט

שהפך לחברו הטוב ביותר של התייר, עם

מדריכי טיולים בכל שפה, אודות כל יעד בעולם,

והציע מענה לכל העדפה ספציפית, משונה

ככל שתהיה. כשהרשת התמלאה ברשימות

שלא ברור מה טיבן ומי עומד מאחוריהן, החלו

להופיע המשפיענים שמילאו את הפיד של כולנו

בתמונות טיולים מנקרות עיניים ששלחו רבים

לצאת למסע בעקבותיהם. ומה השלב הבא

באבולוציה של תכנון הטיול שלנו? הכירו את

הצ'ט בוטים החדשים שכנראה יהפכו את הטיול

הבא לקל יותר מאי פעם.
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על פי ההערכות, תכנון מקדים לטיול בחו"ל

עשוי לארוך לא מעט זמן, בין 10-20 שעות כך

לפי חישובים מוכרים בענף התיירות. מדובר על

זמן המושקע בהשוואת מחירים, הזמנת טיסות

ומלון, תכנון טיול ולמידה על היעד – ואכן מדובר

בהשקעה שמחזירה את עצמה בחוויות טיול

בלתי נשכחות, למרות שאליה יש להוסיף מספר

לא מבוטל של זמן נוסף בטיול עצמו (בתעשייה

מעריכים אותו כבין שעה לשעתיים בכל יום

בטיול) שמוקדש לניסיון לתהות לאן ממשיכים

מכאן (לא כולל זמן ריב עם בני הזוג). בשנים

האחרונות רבים בתעשייה מכוונים בדיוק לבטן

הרכה הזו של תכנון הטיול ומציעים יותר

אפשרויות מאי פעם.

הצ'ט בוטים עברו, אולי, את האבולוציה

המפתיעה ביותר בשנים האחרונות, שקיבלה
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תאוצה משמעותית בעקבות המגפה. אם

התרגלנו לראות את הבוטים שיוזמים איתנו

שיחה – ונרתענו מהם – בכל אתר נותן שירות

שהוא, בשנה האחרונה הבוטים נכנסו בעוצמה

רבה גם לאפליקציות המסרים. מפייסבוק

מסנג'ר, דרך אפליקציות בוטים-טיולים ייעודיות

ועד צ'ט בוטים בתוך הוואטסאפ. וכך קם הדבר

ונהיה – מדריכי טיולים בלחיצת כפתור על

הטלפון שלנו ומכל מקום בעולם.

הטרנד העולמי הזה קיבל בשנתיים האחרונות

חיזוק מחברות משמעותיות בתעשייה כמו

לא רומזים, אבל: הרשימה המלאה
והמתעדכנת של היעדים אליהם אפשר לטוס

פדרר בשוויץ, קיווי בניו זילנד ודוש תל אביבי:
הקמפיינים לעידוד התיירות בעולם מעלים

הילוך
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אקספדיה ובוקינג שהחלו להשקיע גם הן

בפיתוח ורכישת צ'ט בוטים נגישים, הרבה יותר

מאלה שכולנו למדנו להכיר ולהתעלם מהם.

חברות רבות החלו להציע שירותי בוטים

הששים אלי שיחה, על גבי הפלטפורמות בהן

הציבור רגיל לנהל את התקשורת שלו. כך

הופיעו חברות כמו Wotnot, Orai ו-

Hipmunk שכבר מציעות צ'ט בוטים במגוון

נושאים, כולל בהנגשת מידע תיירותי

למעוניינים בכך. הצ'ט ניתן לפתיחה כמו כל

שיחה רגילה בוואטסאפ או בפייסבוק מסנג'ר,

כאשר הבוט מתאים את תשובותיו לפי הרצון של

הלקוח. מדריך הטיולים שבכף ידו של כל מטייל

חסר מושג, אבל בעל סמארטפון.

ail, FB Messenger, and Slackail, FB Messenger, and Slack……

https://wotnot.io/travel-chatbot/
https://www.orai-robotics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=it5HBDQop14
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והנה, גם התייר הישראלי יכול כעת לנהל שיחה

לא אנושית עם צ'ט בוט משלו, בעברית

בלבדית. "דובי מדובאי" הוא השם המעט

מתאמץ של השירות החדש, פרי יוזמה של

חברת KLT. בוט הטיולים העברי הראשון

מתרכז כל כולו באחד היעדים החמים (בכל

מובן) עבור הישראלים כעת, דובאי. בלחיצת

כפתור ניתן להתחיל שיחה עם דובי, לדלות

ממנו לא מעט פרטים על היעד בטרם הטיסה,

כולל אפשרויות להוצאת ויזה והזמנת מלון,

ולאחר מכן לשאוב ממנו מידע אודות מסעדות

מומלצות (כן, גם כשרות), אטרקציות שונות

ואפילו הנחיות ביטחון.
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כל המידע בעברית, מתעדכן כמעט בכל יום,

ומרוכז בתוך אפליקציה שרבים התרגלו לנהל

ממנה את החיים - וואטסאפ. "דובי מדובאי" הוא

לא מדריך הטיולים הוואטסאפי האחרון שצפוי

לנו בסדרה הזו כאשר "ציונה מברצלונה", "ג'קו

ממרוקו" ו"יריב מפריז" ממתינים להשקה עוד

בשנה הנוכחית. מספיק זמן לשקול החלפת

שמות, אגב. יתרונו הגדול של הבוט הזה הוא

גם בזמינות המיידית שלו על גבי הטלפון שלנו,

וגם בכך שהוא מתעדכן בזמן אמת עם כל

אין דובאי בלי דובי!אין דובאי בלי דובי!

https://www.facebook.com/DubiInDubai
https://www.youtube.com/watch?v=4Hfdv2yEXhY
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החידושים ו/או הסכנות האורבות כעת, בדובאי

במקרה של דובי.

- פרסומת -
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מעבר לשאיפה המרכזית של החברה שמפעילה

את דובי, "למקסם את זמן ההנאה בטיול" לפי

דבריה (ולמצוא שיתופי פעולה עסקיים עם

חברות שיטמיעו את התוכן שלהן בשירות),

הבוט יכול לעזור גם באיתור אפיקי טיול לא

מתוכננים. כך למשל, דובי פתח את עינינו

לגלידרייה מחלב נאקות שהפכה ללהיט בדובאי,

והפנה את תשומת ליבנו לעבודה כי רבים

סקרנים לגבי מצב מסיבות החוף בדובאי ולא

פחות מכך לסוגיית שקעי החשמל ביעד

המועדף החדש בקרב ישראלים לא מעטים. 

תגיות קשורות:

טיולים

פרסומת:  מהו פתרון האבטחה שמוכיח את עצמו?

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/travel/TAG-travels-1.4764
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssrMKx-8dIr6RoNY8302jT3iZZgzk60tPPfmyIRoesGnKDiyQjG6YzSNVc_9uceTLBaE5qc4FfCrdHAfps_cR932jtUFa8wqhAFg1O3aXAYJygmiFxvH18GLx91mgugdAeouRCk1xyXI2L7eoTtCEnomENh-GakvKl1wp1RAB-F7S-l-8p_f5MS55lrRPrshFyS2PreKwW6UIBlT6408eE5rXPF-WzKiX2j0zLF1c1lyebLYBT_jgtRxwd6pJhE1-i6KpICPEvTeHOaZIwK7hk6YfR7tPz02l6J01zwLW9NQTWDi1lfCi3Gz6NHGAjk-K0d1DUF_vAerWlucuUGLEHDI6xObogBWgs2AzXleuGOcU4AFMrbHyxWqe_gGzjkfrflAvWjbBmv1tZIIDjDd9dR3lGez6P8HLE-VWBpVPUA7Nf5LrkT2ZdlbjtmVNfoGZVavdPV70K1PgZVrfck3AVe0ACJydPuwQXoYP5n19qTbxpx-rMXyJOcU2HYEo5nOY7LWdo%2526sig%253DCg0ArKJSzOcwIPi156QbEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www.themarker.com/labels/1.9838139
mailto:?subject=%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C?%20%D7%A4%D7%90%D7%A1%D7%94.%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A8,%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4%20%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-1.9860178
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https://www.outbrain.com/what-is/default/he
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/weekly/.premium-PODCAST-1.9907218?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-1.9907619?obOrigUrl=true
https://romskfit.clickfunnels.com/sales-page1609943142805?utm_source=PaidOutbrain&utm_medium=outbrainProtector&utm_campaign=Protector38&utm_term=ad1&obOrigUrl=true
https://shamanu.co.il/insurance-interview-sh/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=desktop_semi_insurance&utm_content=insurance_%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%3A+%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C+%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97+%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A3+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8+%D7%9B%D7%A4%D7%9C+%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D+%282&utm_term=$publisher_name$__$section_id$&obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/.premium-PODCAST-1.9914304?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9929198?obOrigUrl=true
https://mumlazim.walla.co.il/item/3385311?obOrigUrl=true
https://shamanu.co.il/tikun190-3/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=desktop_semi_tikun190-3_new&utm_content=tikun_%D7%91%D7%A0%D7%99+60%2B%3F+%D7%A9%D7%9C%D7%90+%D7%AA%D7%A2%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99+%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94+%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94.&utm_term=$publisher_name$__$section_id$&obOrigUrl=true
mailto:?subject=%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C?%20%D7%A4%D7%90%D7%A1%D7%94.%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A8,%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4%20%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-1.9860178


23.6.2021 לתכנן טיול? פאסה. הכירו את מדריך הטיולים של המחר, והוא בוואטסאפ שלכם - טיולים - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/travel/.premium-1.9860178 12/15

הזויים
למפלגה
שיכולה
לשנות

את…

אבל אין
ברירה":

מה
קורה…

הבדיקה
שעזרה
לעומר

לרדת 23
ק"ג

?+60
שלא תעיז

לצאת
לפנסיה

לפני
שתקראו…

הארץ /
"הכי
אבא

שיש":
שישה

רגעי
שיא של
אבהות

הארץ /
תום
יער:

"ממש
בא לי

שאסנת
מארק
תהיה

בכל
מקום"

Health M
AGIC Pa

/ ™ nts
הסוד אותו

הסלבס
לובשות

וכך
מתגאות

בבטן
שטוחה…

ממומן

consum
r-focus.

/ com
סכין

מטבח
יפנית חד

ביותר
כובשת א
ישראל…

ממומן

תגובות

להוספת השם לבחירת

https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/.premium-PODCAST-1.9914304?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/nature/climate/.premium-MAGAZINE-1.9929198?obOrigUrl=true
https://mumlazim.walla.co.il/item/3385311?obOrigUrl=true
https://shamanu.co.il/tikun190-3/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=desktop_semi_tikun190-3_new&utm_content=tikun_%D7%91%D7%A0%D7%99+60%2B%3F+%D7%A9%D7%9C%D7%90+%D7%AA%D7%A2%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9C%D7%A6%D7%90%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94+%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99+%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%95+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94+%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94.&utm_term=$publisher_name$__$section_id$&obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/family/.premium-TIMELINE-1.9922107?obOrigUrl=true
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/.premium.HIGHLIGHT-PODCAST-1.9900277?obOrigUrl=true
https://healthmagicpants.com/?widipub_id=5a9d47612fcedb21dc301551&wtrd_offer_id=60b3b9012d080a154f7586ad&_locale=he&wtrd_offer_pids=60b8f6290550a4459d2ce466&wtrd_offer_lids=60b3b9482d080a154f7586b4&wtrd_extId=0099bf33fd8a0d5728fad941c595a1cbe5&wtrd_subPubId=$publisher_id$&wtrd_subPubName=$publisher_name$&wtrd_sectionId=$section_id$&wtrd_sectName=$section_name$&widipub_custom2=$section_name$&widipub_custom3=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://consumer-focus.com/ctrwow/huskhebrew.html?ob_click_id=$ob_click_id$&campaign_id=006bbd80adeb184919249121993520fe84&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00235e3f00572d932c49b4b0f8e1100d74&ad_title=%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9F+%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97+%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%93%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%A9%D7%AA+%D7%90%D7%AA+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%91%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00235e3f00572d932c49b4b0f8e1100d74&time_stamp=$time_stamp$&cpid=9d8d618b-167a-48fd-a628-525627c8bc9e&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
mailto:?subject=%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F%20%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C?%20%D7%A4%D7%90%D7%A1%D7%94.%20%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%20%D7%90%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A8,%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4%20%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/travel/.premium-1.9860178
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הזינו שם שיוצג באתר

להוספת
תגובה מזוהה

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שם
לבחירת השם
ככינוי קבוע

שלחו
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Obama’s Mansion Amazes
Everyone
The home, on a 29-acre estate, has
seven bedrooms and nine...

Mansion Global READ MORE

https://r1-euc1.zemanta.com/rp2/b1_rubicon_display/1764691/35579985/KJCLQ6AQXBM4YU2HP6AYA4GUWPD6Z5CNNUNZ2ZFYLUZHNCSTKJOIDUER64DCWGTOZXKEENGA6FL5XIFTSD4VTCRGIGQOHUHWWNPVBFP4FILNTVWZ66TCBN4BSK2PXZ7L3WLW5545BERWH4S4VJVP62KEWEHUFCY2DLKL6GESYA6DDGCXPVPE5Q74CZI7SDBSI2TCRITM5NIZBJ7QDQNJ2SFU23UPEGPXO7QAILVVLHGAQGKQ7VE2JYVBKPREX3JLHX5Y57BJFZ2J6JMKRPDBWJX6ECUPXAUKZJYJZ4Y4ONLNOWV7XEJU3DIS6LEIWPIMQ4WJVIBZ43DGVVQFQRAZMSTUUUG7OLPJMCX6LVVKI5Q47LFAGGB3AXWC5NONW4D7RWA3CEKSUPQHXBKBHR3QYQOZA5QCC6B43H6USQQSA6IOOSZHFIU2EWJQT474GGAS6GFCBFKGBSI5FUTEDCVJ5HF5WKKAKFST52BXQUL7SDCVFYU5NVPBKZOI72B467NSC6YAMMXGHRA4YISHF2TINVXURVFV3VMWK5YHMAQF6FWEAT33URRKLPAXNJB7EJUUMIQIDBBCPNF62PGZ2UX4YSRX3N7VRNQXANTW744S6ZTPN4AWV7ZA/
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© כל הזכויות שמורות

רכשו מנוי

בלוגים

תנאי שימוש

צרו קשר

פרסמו באתר

שירות למנויים

להורדת האפליקציה

https://twitter.com/haaretz
https://www.facebook.com/haaretz
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/promotions-page
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/blogs
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/misc/terms-of-use
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/misc/contact-us
mailto:advertisinghaaretz@haaretz.co.il
https://service-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/ServiceManager/apps/PrintService/enter.html
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