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האגן הדרומי של ים המלח — התועלות הכלכליות

ים המלח הוא אתר-טבע ייחודי המושך מבקרים רבים מישראל ומן העולם כולו. בעשורים 

האחרונים יורד מפלס ים המלח באופן משמעותי, מסיבות שונות ובעיקר בשל עצירת מי 

הירדן בסכר דגניה שמדרום לכינרת. התוצאה היא שהאגן הדרומי — הרדוד יותר של ים 

המלח — מתייבש וממשיך להתקיים כגוף-מים רק בזכות תעלת ההזנה שמוליכה אליו 

מים מן האגן הצפוני. בזכות תעלה זו ממשיכים, למעשה, להתקיים המלונות הניצבים 

לחופי האגן ומשמשים מוקד-תיירות עיקרי באזור.  

בדיון הציבורי שמתנהל בשנים האחרונות על פתרונות אפשריים לסוגיית מפלס ים 

המלח, ברור לכול שיישום הפתרון הראוי טומן בחובו משמעויות כלכליות נרחבות לכל 

הצדדים הנוגעים בדבר. דיון זה, שעסק בערכי נוף וטבע ובתועלות תעשייתיות, כמעט שלא 

נגע עדיין בערך הכלכלי ובתועלת המשקית הצומחת למשק הישראלי מקיומו של האגן 

הדרומי של ים המלח. עבודה זו מתמקדת בתועלות המשקיות הנובעות מהמשך קיומו 

של האגן הדרומי כמוקד חשוב וייחודי לתיירות מקומית ובין-לאומית, והיא מצביעה על 

הקשר המורכב שבין הפעילות התעשייתית לבין הפעילות התיירותית באזור. 

מחקר זה נערך על ידי חוקרי חברת פארטו והוערך על ידי צוות מומחים שכונס באמצעות 

מכון ירושלים לחקר ישראל. אנו מודים לחוקרים ולמעריכים על עבודתם המקצועית, 

ומקווים כי מחקר זה יתרום לשיח הציבורי ולתהליכי קבלת ההחלטות בסוגיה לאומית 

חשובה זו.

מאיר קראוס, מנהל המכון
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תודות

ברצוננו להודות לד"ר עמוס ביין, פרופ' ניר בקר, פרופ' אביעד ישראלי, מר שמואל צוראל 

ברכיה,  לולרי  להודות  ברצוננו  כן  כמו  המחקר.  לכתיבת  תרומתם  על  סמית,  רפי  ומר 

לד"ר דן קאופמן ולפרופ' דוד כץ, על הערותיהם לטיוטת הדוח, שסייעו בשיפור התוצר 

המוגמר.

צוות המחקר

הוא  בשנת 1999.  הקמתה  מאז  פארטו  בקבוצת  ושותף  מנכ"ל  לביא הוא  דורון  פרופ' 

בן-גוריון  מאוניברסיטת  ציבורית  וכלכלה  שווקים  מבנה  בתחום  בכלכלה   PH.D בעל 

בתחומי   1992 משנת  ניסיון  בעל  העברית.  מהאוניברסיטה  עסקים  במנהל   MBA-ו

לרשויות  ממשלה,  למשרדי  פיננסי  ייעוץ  עסקי,  ייעוץ  אסטרטגי,  ייעוץ  כלכלי,  ייעוץ 

כוללים,  בפארטו  התמחותו  תחומי  פיננסיים.  ולמוסדות  עסקיים  לארגונים  מקומיות, 

עלות- ניתוחי  ארגונים,  לעבודת  מדדים  פיתוח  חוצי-ארגון,  תהליכים  ניהול  היתר,  בין 

תועלת למשק ולעסקים, הערכות כדאיּות כלכלית לפרויקטים, בניית מודלים כלכליים, 

תחזיות כלכליות, ניתוח שווקים, הכנת תכניות עסקיות למיזמים ועוד. בעל פרסומים 

אקדמיים רבים במגזינים מובילים בארץ ובעולם. תחומי מחקרו כוללים סביבה ופיתוח 

בר-קיימא, חברה וכלכלה, מדיניות ציבורית, אורבניזציה ופיתוח אזורי, תעשייה ומסחר 

בינ"ל, תשתיות, מו"פ וטכנולוגיה. במקביל לעבודתו בפארטו, פרופ' לביא הוא ראש החוג 

לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל-חי, ומרצה בכיר למימון וכלכלה ציבורית בבית 

בשירות  מנהלים  בתכנית  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  ציבורית  למדיניות  הספר 

לביא  פרופ'  ראשון.  לתואר  ׳עתידים׳  ובתכנית  שני  לתואר  מצטיינים  בתכנית  הציבורי, 

כלכלי,  לייעוץ  בחברה  שותף  היה  פארטו  הקמת  ולפני  באוצר,  התקציבים  באגף  עבד 

שעסקה בייעוץ למשרדי הממשלה.

Prof. Frank Ward — פרופ' וורד הוא מומחה בינלאומי בכלכלת-מים ומדיניות-מים, 
הוא  סטייט.  ניו-מקסיקו  באוניברסיטת  עסקית  וחקלאות  חקלאית  לכלכלה  במחלקה 

בעל תואר ראשון, שני ושלישי בכלכלה מ-Colorado State University, עם ותק מקצועי 

של למעלה מ-40 שנה בתחום התמחותו. תחומי המחקר וההוראה הנוכחיים של פרופ' 

וורד מתמקדים בשימור, הערכה ושימוש יעיל וכלכלי במקורות-מים, בדגש על השקיה 



בחקלאות. הוא מתמחה בתכנון מדיניות, בגיבוש תכניות לפיתוח משאבי-מים, בניתוח 

פרופ'  בנוסף,  מוסדי.  ובחיזוק  חוצה-גבולות  מים  בשיתוף  משאבי-מים,  מערכות  של 

שיטות  פיתוח  כולל  והקצאת-מים,  לפיתוח  מדיניות  של  כלכלית  בהערכה  עוסק  וורד 

מדיניות-מים,  בנושאי  למחקר  בין-תחומיות  גישות  בגיבוש  כלכליות;  הערכות  לביצוע 

הערכות  ביצע  וורד  פרופ'  מרכזיים.  אקולוגיים  נכסים  להערכת  ושיטות  במושגים  וכן 

לאגני נהרות המשלבים ממדים הידרולוגיים, אגרונומיים, מוסדיים וכלכליים לתמיכה 

בניהול בר-קיימא וניתוח מדיניות של אגני נהרות. עבודתו האחרונה בניתוח אגני נהרות 

משותפים, יושמה על אגן ריו-גרנדה בצפון-אמריקה ועל הּפרת והחידקל (עיראק), ירדן, 

האמו- נהר  הנילוס,  (אוסטרליה),  מוראי-דרלינג  נהר  אגן  (טורקיה),  נילופר  נהר  אגן 

דריה, Zayandeh Rud (איראן) וב-Balkh (אפגניסטן). פרופ' וורד פרסם מאמרים רבים 

על משאבי-מים, ניתוח מדיניות ומערכות משאבי-מים, ניהול סביבתי וכלכלת השקיה. 

 Water-הוא חיבר שני ספרים על כלכלת משאבי טבע וסביבה. הוא שימש עורך שותף ב

Resources Research בשנים 2000-1991 וב-Journal of Hydrology בשנים 2011-2008.

עופר מנחם — בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה 

ותכנית 'אמירים' למצטיינים באונ' העברית בירושלים, ולקראת סיום המסלול המחקרי 

בלימודי תואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון. מזה כארבע שנים משמש ראש צוות 

וכלכלן בקבוצת פארטו. 

ותואר  העברית,  מהאונ'  המדינה  ומדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעלת   — משה  ענת 

במשפטים מאונ' בר-אילן. כחמש שנים היתה יועצת בכירה וראש צוות כלכלי בקבוצת 

פארטו. טרם עבודתה בפארטו שימשה רפרנטית ממשל ומינהל במשרד האוצר.

ראשון  ותואר  מחקרי)  (במסלול  בכלכלה  שני  תואר  בעלת   — חנציס  משה  מורן  גב' 

צוות  ראש  היתה  בנגב.  בן-גוריון  מאוניברסיטת  שניהם  (בהצטיינות) –  וכלכלה  בניהול 

כלכלי בקבוצת פארטו. 

מחקרי),  (במסלול  בחקלאות  ומנהל  בכלכלה  ושני  ראשון  תואר  בעל   — שוורצמן  טל 

שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. היה ראש צוות מחקר בקבוצת פארטו. 
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תקציר מנהלים

א. כללי

ים המלח הוא אתר-טבע ייחודי המושך מבקרים רבים מישראל ומן העולם כולו. בעשורים 

האחרונים יורד מפלס ים המלח באופן משמעותי מסיבות שונות, ובעיקר מעצירת מי 

הירדן בסכר דגניה שמדרום לכינרת. כתוצאה מכך מתייבש האגן הדרומי — הרדוד יותר 

של ים המלח — וממשיך להתקיים כגוף-מים בזכות תעלת-הזנה המוליכה אליו מים מן 

האגן הצפוני. תעלה זו היא המאפשרת למעשה את קיומם של המלונות הניצבים לחופי 

האגן ומשמשים מוקד-תיירות עיקרי באזור. בנוסף, כתוצאה מן הפעילות התעשייתית 

של מפעלי ים המלח, המלח שוקע לתחתית האגן הדרומי של הימה, מעלה את מפלס 

המים ומאיים להציף את המלונות.

בדיון הציבורי המתנהל בשנים האחרונות על פתרונות אפשריים לסוגיית מפלס ים 

המלח, ברור לכול שיישום הפתרון הראוי טומן בחובו משמעויות כלכליות נרחבות לכל 

הצדדים הנוגעים בדבר. דיון זה, שעסק בערכי נוף וטבע ובתועלות תעשייתיות, כמעט 

שלא נגע בערך הכלכלי ובתועלת המשקית הצומחת למשק הישראלי מקיומו של האגן 

הדרומי של ים המלח. עבודה זו מתמקדת בתועלות המשקיות הנובעות מהמשך קיומו 

של האגן הדרומי כמוקד חשוב וייחודי לתיירות מקומית ובין-לאומית, והיא מצביעה על 

הקשר המורכב שבין הפעילות התעשייתית לבין הפעילות התיירותית המתנהלת באזור. 

ב. מתודולוגיה 

מוניטאריות  משקיות  תועלות  כללה  זו,  בעבודה  שנעשתה  המשקיות  התועלות  הערכת 

את  המשקפים  ונתונים  מחקרי-שוק  על  שהתבססה  מתיירות-חוץ)  מלונות  פדיון  (כגון 

ערך השוק של מוצרי תיירות (כגון פדיון המלונות, ההוצאה הממוצעת לתייר בישראל, 

הוערכו  הישראלי  הציבור  לרווחת  התועלות  הישראלי.  הציבור  לרווחת  ותועלות  וכד׳) 

הן בשיטות להערכת תועלות שּוקיות על בסיס נתוני-שוק (כגון נתוני תיירות-פנים) והן 

נקוב  ערך-שוק  עבורם  שאין  למוצרים  לא-שּוקיות  תועלות  להערכת  שיטות  באמצעות 

(non-market goods). גיבוש המתודולוגיה לביצוע המחקר להערכת תועלות לא-שּוקיות, 
התבסס על סקירה של מחקרים דומים בספרות הבין-לאומית לבחינת הערך הכלכלי של 

אתרי טבע ונוף. הסקירה התמקדה בעיקר במתודולוגיות מקובלות להערכת התועלות 

הלא-שּוקיות של אתרים כאלה. איסוף הנתונים כלל ביצוע מחקרי שוק על מחירי תיירות 
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באתרים שונים בישראל, ביצוע סקרים באתרי תיירות בישראל — כולל באזור ים המלח 

עצמו — וביצוע סקרי אינטרנט וטלפון בקרב האוכלוסייה בישראל. 

במסגרת הערכת התועלות השּוקיות לקיומו של האגן הדרומי, ּכּומתו התועלות הכלכליות 

הבאות:

אבדן התועלת הכלכלית כתוצאה מצמצום במספר התיירים המבקרים במלונות   .1

האגן הדרומי ובמקומות אחרים בישראל:

אבדן פדיון המלונות בים המלח — תוצאה של הפחתת כמות התיירים;  

תיירים  מעבר  של  תוצאה   — בישראל  אחרים  באזורים  במלונות  פדיון  אבדן   

ממלונות ים המלח למלונות באזורים אחרים בישראל (אבדן התועלת המשקית 

נובע מעלות לינה ממוצעת נמוכה יותר מעלות חדר במלונות ים המלח). אבדן 

התיירים  מספר  צמצום  של  תוצאה   — בישראל  תיירים  של  נוספת  הוצאה 

שמגיעים לישראל;

אבדן פדיון לחברות התעופה הישראליות (כנ״ל).  

זה  רכיב   — המלח  ים  במלונות  מביקור  ישראלים  מבקרים  של  התועלת  אבדן   .2

מבטא את אבדן התועלת לרווחת הציבור הישראלי:

אחרים  במקומות  לנפוש  ישראלים  מבקרים  ממעבר  כתוצאה  תועלות  אבדן   

המבקר  של  הציבור  לרווחת  תועלת  אבדן  משקף  יותר,  נמוכה  בעלות  בישראל 

הישראלי;

הפסקת צריכת תיירות של מבקרים ישראלים בישראל.  

התועלות שחושבו באמצעות שיטות הערכה לא-שּוקיות הן:

עלות  הערכת  באמצעות  הדרומי  האגן  באזור  ישראלים  למבקרים  תועלת  אבדן   .3

הנסיעה (Travel Cost Method) למבקרים ישראלים;

אבדן תועלת של ערכי אי-שימוש של מבקרים ישראלים באמצעות שיטת הערכה   .4

האגן  שימור  עבור  לשלם  והנכונות   (Contingent Valuation Method) מותנית 

הדרומי.
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ג. תוצאות המחקר

סך כל התועלת הכלכלית שהוערכה בעבודה זו מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח 

כגוף-מים מושך תיירות, עומדת על כ-682 מיליון ש״ח בשנה. 

סכום זה כולל תועלות מתיירות-פנים ותיירות-חוץ וכן את הערך הסביבתי שמיחסים 

תושבי ישראל למאפייניו הייחודיים של האגן הדרומי של ים המלח. 

רכיב א׳: אבדן תועלות המיוחס להפסקת שירותי המלונאות באגן הדרומי:

השוכנים  המלונות  מפעילות  בעיקר  נובעות  הדרומי,  האגן  מקיום  הצומחות  התועלות 

מלונות  בפדיון  משמעותית  לפגיעה  יביא  הדרומי,  האגן  התייבשות  של  תרחיש  לחופיו. 

האגן הדרומי בפרט ושאר מלונות ישראל בכלל. הפגיעה בפדיון המלונות נובעת משני 

מרכיבים: 

ו-7%  החוץ  מתיירי   2% של  בהיקף  תיירות  שירותי  של  מוחלטת  צריכה  הפסקת   .1

יחדלו  הם  הדרומי  האגן  התייבשות  בתרחיש  כי  בסקרים  שהשיבו  הפנים,  מתיירי 

לצרוך תיירות בישראל.

2.  מעבר של תיירות פנים וחוץ לצרוך שירותי תיירות במקומות אחרים בישראל. 

אחרים  באזורים  ממוצע  חדר-מלון  של  מחירו  זו,  עבודה  במסגרת  שבוצע  מחקר  לפי 

נוצר  מכך  כתוצאה  הדרומי.  האגן  במלונות  ממוצע  חדר  ממחיר  בכ-19%  זול  בישראל 

שירותי- צריכת  (בשל  זרים1  תיירים  של  הוצאה  מאבדן  הן  הנובע  משקי  אבדן-תועלת 

מלון זולים יותר) והן מאבדן תועלת לרווחת הציבור של ישראלים שנאלצו לרכוש מוצר 

נחות יותר מבחינתם (מכיוון שבהינתן אפשרות הבחירה במוצר יקר יותר — מלונות אגן 

הדרומי — הם בחרו בו). 

סה״כ אבדן התועלות השנתי המיוחס להפסקת שירותי המלונאות באגן הדרומי עומד על 

418 מיליון ש״ח. פירוט אבדן התועלות לפי הרכיבים השונים, מופיע בטבלה שלהלן:

1  הונח כי ישנו חיסכון של התיירים בשל הגדלת ההכנסה הפנויה וכי ההוצאה שנחסכה אינה מופנית 

להוצאות אחרות במשך הביקור. 
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טבלה 1: אבדן תועלות ישיר מהפסקת צריכת שירותי מלונאות באגן הדרומי

תיירות-פניםתיירות-חוץרכיב

אבדן תועלות כתוצאה מהפסקת צריכת תיירות 

בישראל

59 מיליון ש״ח192 מיליון ש״ח 

אבדן תועלות כתוצאה ממעבר למלונות אחרים 

בישראל

151 מיליון ש״ח 16 מיליון ש״ח 

208 מיליון סה״כ אבדן תועלות 

ש״ח 

210 מיליון 

ש״ח 

רכיב ב׳: אבדן פדיון — תועלות נוספות המיוחסות לצמצום מספר התיירים 

בישראל בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי:

המלח  ים  מלונות  של  המשיכה  כוח  על  מבוססת  החוץ  תיירות  של  הכלכלית  התועלת 

כי  שבוצע  לסקר  השיבו  אשר   (2%) התיירים  בשיעור  מתבטא  זה  כוח  תיירים.  בקרב 

המלונות  וסגירת  הדרומי  האגן  התייבשות  של  בתרחיש  בישראל  תיירות  לצרוך  יחדלו 

המלח׳)  ים  (׳תיירי  אלה  תיירים  יבואו  לא  זה  שבתרחיש  היא  העבודה  הנחת  שלחופו. 

לישראל, ובשל כך צפויה ירידה בפדיון מתיירות במקומות אחרים בישראל, וכן ירידה 

בפדיון של חברות-תעופה ישראליות, וזאת בנוסף לפגיעה בפדיון המלונות בים המלח, 

מוצג  מלונאות  שירותי  בצריכת  לצמצום  המיוחס  התועלות  אבדן  לעיל.  שהוצגה  כפי 

בטבלה דלעיל, המפרטת את אבדן התועלות ממרכיבים אלה כתוצאה מסגירת מלונות 

האגן הדרומי. בטבלה שלהלן מוצג אבדן תועלות נוספות בשיעור של 2% בשנה כתוצאה 

מצמצום היקף התיירות בישראל.

טבלה 2: אבדן תועלת שוקית נוספת כתוצאה מהפסקת צריכת שירותי מלונאות 

באגן הדרומי

סך אבדן התועלת רכיב אבדן התועלת

השנתי

96 מיליון ש״חאבדן פדיון באתרי תיירות אחרים בישראל: ׳הוצאה נוספת׳

61 מיליון ש״חאבדן פדיון של חברות תעופה ישראליות מטיסות בין-לאומיות

157 מיליון ש״ח סה״כ אבדן תועלות 
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בסה״כ אחראים תיירי ים המלח לתועלות של כמעט 350 מיליון ש״ח, שהם יותר מ- 50% 

המלח  ים  תיירי  של  המשמעותי  חלקם  בשל  הדרומי.  לאגן  המיוחסות  התועלות  מסך 

מתוך כלל התועלות שהוערכו, בוצעה בדיקת רגישות שבחנה את ההשפעה שיש לשינוי 

בשיעור תיירי ים המלח על כלל התועלות (ראו נספח 1). צמצום שיעור תיירי ים המלח 

גם  אותו.  מאפס  אינו  אך  התועלות  אבדן  את  משמעותי  באופן  מצמצם  ול-0%,  ל-1% 

אין  ובו  בישראל,  המבקרים  התיירים  מכלל  מייצגים 0%  המלח  ים  תיירי  בו  בתרחיש 

ירידה במספר התיירים המבקרים בישראל במקרה של תרחיש התייבשות האגן הדרומי, 

צפויה פגיעה בפדיון הכללי של המלונות בישראל, וזאת עקב מעבר תיירים לצרוך שירותי 

מלונאות במקומות אחרים בישראל, שהם כאמור זולים ב-19% ביחס לממוצע המחירים 

בבתי המלון שבאגן הדרומי. 

רכיב ג׳ — הערכת תועלות לא-משקיות של האגן הדרומי למבקרים ישראלים 

וערכי האי-שימוש:

בנוסף לתועלות המשקיות, שחושבו באמצעות בחינת כמות התיירים הזרים והישראלים 

מבקרים  עבור  התועלת  חושבה  הדרומי,  האגן  התייבשות  של  בתרחיש  המלון  בבתי 

ישראלים שאינם צורכים שירותי מלונאות, אך מבקרים באזור האגן הדרומי, וכן עבור 

ישראלים שאינם מבקרים באזור, אך רואים חשיבות בשימורו. 

 travel cost) הערכת התועלת עבור מבקרים ישראלים נעשתה בשיטת עלות הנסיעה

לאגן  מגוריו  מאזור  אדם  של  הממוצעת  ההגעה  עלות  את  בחנה  זו  שיטה   .(method
ההנחה  המלח.  ים  של  הדרומי  האגן  באזור  שנערך  סקר-שטח  על  בהתבסס  הדרומי, 

לעלּות  לפחות  שווה  האתר,  מן  הפרט  שמפיק  שהתועלת  היא  השיטה  בבסיס  שעומדת 

ההגעה אליו, שאם לא כן לא היה מגיע לשם. שיטה זו פותחה במיוחד להערכת התועלת 

השוק.  של  המחירים  מנגנון  באמצעות  שווים  את  להעריך  ניתן  שלא  ונוף  טבע  מאתרי 

הערכת התועלת בוצעה באמצעות בחינת עודף הרווחה של אדם ממוצע המבקר באתר, 

באמצעות בניית עקומת ביקוש ובחינת כמות המבקרים הצפויה באתר לאחר העלאה 

תיאורטית של עלות הנסיעה. 

מיליון  ב-102  הנסיעה  עלות  בשיטת  מוערכת  הדרומי  האגן  של  הכלכלית  התועלת 

ש״ח בשנה.

בנוסף לחישוב עלות הנסיעה, אשר בוחן את הערך עבור מבקרים באתר, הוערכה 

ואינם  באתר  מבקרים  שאינם  אלה  עבור  גם  הדרומי  האגן  של  הכלכלית  התועלת 

נכונות  סקר  באמצעות  נעשתה  זו  בחינה  אי-שימוש).  (ערך  הדרומי  באגן  ׳משתמשים׳ 
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האתר  שימור  עבור  לשלם  מוכנים  שאנשים  הממוצע  הסכום  את  אמד  אשר  לשלם, 

במתכונתו הקיימת. הסקר העלה שהסכום הממוצע שפרטים מוכנים לשלם עבור שימור 

האגן הדרומי עומד על 102 ש״ח בתרומה חד-פעמית. הכפלת סכום זה בשיעור האנשים 

שלא ביקרו (על פי הסקרים) באגן הדרומי, מביאה לסכום של 42.5 מיליון ש״ח בשנה. 

בהיוּון שנתי, ערך האי-שימוש שחּושב שווה לכ-5 מיליון ש״ח בשנה.

סה״כ התועלות הלא-שּוקיות שחושבו עבור האגן הדרומי מסתכמות בכ-107 מיליון 

ש״ח בשנה. 

להלן הטבלה המסכמת של תועלות האגן הדרומי לאחר שכומתו (במיליוני ש״ח לשנה).

טבלה 3: סיכום אבדן התועלות כתוצאה מתרחיש התייבשות האגן הדרומי 

והפסקת פעילות המלונות בו

סוג התועלת

תועלת 

שמקורה 

בתיירות-פנים

תועלת 

שמקורה 

בתיירות-חוץ

סך כל 

התועלות

תועלות 

שּוקיות

210208418פדיון מלונות האגן הדרומי

9696הכנסות נוספות

6161פדיון חברות-תעופה

575סה״כ

תועלות

לא-שּוקיות

TCM 102102עלות הנסיעה

CVM 55ערכי אי-שימוש

107סה״כ

317365682סה״כ תועלות (מיליוני ש״ח/שנה)
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1. מבוא

ים המלח הוא נכס תיירותי ונופי בעל חשיבות בין-לאומית ומוקד משיכה לתיירים מן 

הארץ והעולם. זהו אגם ייחודי השוכן בשקע היבשתי העמוק ביותר שעל פני כדור הארץ, 

ובנוסף הוא האגם השני ברמת מליחותו בעולם. לחופיו של ים המלח שמורות-טבע וגנים 

לאומיים והאזור הוא בית-גידול ייחודי לצמחים ובעלי חיים שונים. משני עברי הגבול 

הישראלי-ירדני פרוסים יישובים המתפרנסים מתיירות וחקלאות, וכן מפעלים המפיקים 

תועלת מן המחצבים הייחודיים לאזור. 

והאגן  מאוד,  עמוק  שהוא  הצפוני,  האגן  אגנים:  משני  למעשה  מורכב  המלח  ים 

התייבש  המלח,  ים  מפלס  ירידת  תהליך  עם  השנים,  ברבות  רדודים.  שמימיו  הדרומי 

החלק המחבר את שני האגנים, והשניים נפרדו זה מזה. האגן הדרומי, שלחופו שוכנים 

בתי המלון שבצד הישראלי, מתקיים בזכות הזרמת מים מן האגן הצפוני. הזרמה זו היא 

חיונית להמשך הפעילות התעשייתית במפעלים2 וכן להמשך פעילותם של בתי המלון. 

אלמלא הזרמת המים הקבועה, היה האגן הדרומי מתייבש לחלוטין. עם זאת, התהליך 

המים  מפלס  את  בהתמדה  ומעלה  הבריכות  בתחתית  המלח  לשקיעת  גורם  התעשייתי 

באגן הדרומי — תופעה שמאיימת להציף את המלונות הפרוסים על קו החוף ולהסב נזק 

לחלק מן התשתית ההנדסית של האזור.

בשנים האחרונות התעורר דיון ציבורי בסוגיה זו ובסכנת ההצפה הנשקפת למלונות. 

במסגרת דיון זה, נבחנו חלופות שונות לטיפול בבעיה. בין היתר נידונה האפשרות להוריד 

את  להעתיק  והאפשרות  הבריכות,  בקרקעית  המלח  קציר  באמצעות  המים  מפלס  את 

המלונות למתחם אחר. כל אחת מן החלופות נבדקה מבחינה כלכלית, הנדסית ויישומית, 

לרבות הנזק הכלכלי הצפוי למפעלי ים המלח כתוצאה מפגיעה אפשרית בתהליך הייצור. 

כמו כן נבדק הנזק הכלכלי הצפוי למלונות כתוצאה מהצפתם או מהעתקתם האפשרית 

פגיעה  של  הכלכליות  והמשמעויות  המים  גוף  מייבוש  האפשרי  הנזק  וכן  אחר,  למקום 

בתשתיות באזור.

במכלול הבדיקות שנערכו לא ניתן מענה להיבט מרכזי אחד: בחינת ההנחה שעצם 

קיומו של האגן הדרומי כגוף-מים (קרי, המשך פעילותן של בריכות האידוי באמצעות 

הזרמת מים מן האגן הצפוני) יוצר ִמגוון תועלות כלכליות למשק הישראלי. התייחסות 

בברֵיכות  הדרומי.  באגן  אידוי  לברֵיכות  הצפוני  האגן  מן  המים  נשאבים  האשלג  ייצור  בתהליך  שכן    2

שוקעים המינרלים תוך שימוש באנרגיית השמש לאידוי ולריכוז התמלחות. כיום מסופקים המים לצד 
הישראלי של האגן הדרומי באמצעות משאבות המעלות את המים לגובה של 30 מטרים — ההפרש בין 

רום האגן הצפוני לרום האגן הדרומי.
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להיבט זה תאפשר הבנה טובה יותר של סוגיית הממשק שבין ים המלח לבין המפעלים, 

ותציע תשובה לשאלת המשמעות הכלכלית העקיפה של ייבוש האגן הדרומי.

מטרת עבודה זו היא לאמוד את התועלות הכלכליות המשקיות הישירות המתקבלות 

מעצם קיומו של האגן הדרומי כגוף-מים (בריכות האידוי), בהשוואה למצב בו גוף המים 

היה מתייבש באופן טבעי וחדל להתקיים. במסגרת העבודה נבחן אבדן אפשרי של תועלות 

משקיות התלויות בהמשך קיומו של האגן הדרומי, כגון אבדן תיירות בין-לאומית, אבדן 

תועלת לתיירים ישראלים והערכת התועלת לקיומו של האתר גם עבור ישראלים שאינם 

לתועלות  מתייחס  התועלות  אומדן  כי  יודגש  בשימורו.  מעוניינים  אך  לאזור,  מגיעים 

התועלת  את  בחשבון  מביאה  ואינה  והסביבתי,  התיירותי  בהיבט  בלבד,  המשק  ברמת 

שהמדינה מפיקה מפעילּות מפעלי ים המלח. שכן, התועלת הכלכלית שהמדינה מפיקה 

מן המפעלים נידונה כבר במסגרות אחרות.

בעבודה זו נבחנו מספר מתודולוגיות אפשריות המקובלות בספרות המקצועית לאומדן 

ובמגבלותיהן,  האפשריות  המדידה  בשיטות  קצר  דיון  יוצג  הבאים  בחלקים  תועלות. 

ולאחר מכן תוצג המתודולוגיה המותאמת בה נעשה שימוש ויובאו ממצאי האומדן.

תועלות שלא נכללו במסגרת עבודה זו

חישוב אבדן התועלת בתרחיש התייבשות האגן הדרומי כתוצאה מהפסקת הזרמת המים 

מן האגן הצפוני לאגן הדרומי ופגיעה בפעילות המלונות ובפעילות התעשייתית, משקף 

בחשבון  מביא  אינו  אך  והסביבתי,  התיירותי  בהיבט  הישירה  המשקית  הפגיעה  את 

תועלות נוספות שהמדינה מפיקה מקיומו של האגן הדרומי כגוף-מים פעיל. תועלות אלו 

הן רבות ולהלן נמנה את העיקריות שבהן.

ראשית, מלבד התועלת התיירותית לציבור כתוצאה מקיומו של האתר, צומחת תועלת 

רבה מקיומה של תעשיית התיירות באזור, שהיא בעלת תרומה עקיפה אך משמעותית 

לכלכלת האזור. תרומה כזו נהוג לכמת באמצעות לוחות תשומה-תפוקה שמנסים לאמוד 

זו  שיטה  כלכליים.  במכפילים  שימוש  תוך  במשק,  שונות  תעשיות  שבין  הקשרים  את 

מדגישה את התלות וההשפעה ההדדית שיש לסקטורים שונים בתעשייה באותו אזור. 

אחרים.  כלכליים  בענפים  גם  חזויה  לפגיעה  תוביל  הדרום  באזור  בתיירות  הפגיעה 

עובדים  למאות  תעסוקה  מספקת  היא  ברורה:  לאזור  התיירות  תעשיית  של  חשיבותה 

שמגיעים בעיקר מיישובי האזור. הביקוש לעובדים בענפים לא תיירותיים באזורים אלה 

של  בתרחיש  אם  רב  ספק  בנוסף,  זה.  עבודה  במקור  תלויים  רבים  ועובדים  גדול,  אינו 

סגירת מוקדי-תעסוקה אלה (כתוצאה מהתייבשות האגן) ניתן יהיה להסיט את היצע 
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כוח האדם למרכזי תעסוקה אחרים, וזאת מחמת הריחוק הגיאוגרפי ממוקדי תעשייה 

ומסחר אחרים.

פעילה  תיירותית  תשתית  של  מקיומה  נובעת  בעבודה,  כומתה  שלא  נוספת  תועלת 

ומפותחת שתומכת במוקדי-תיירות חשובים אחרים באזור, כגון האתר הלאומי מצדה, 

אתר הטבילה ׳קאסר אל יהוד׳, שמורות הטבע והגנים הלאומיים וכד׳. אין ספק שחלק 

ניכר מפעילות זו מתאפשרת או זוכה לעידוד כתוצאה מקיומן של עוד אפשרויות התורמות 

למגוון אפשרויות הבילוי והלינה באזור. למשל, מקובל בקרב התיירים לערוך ביקורים 

תשתית  של  קיומה  ללא  במלונות.  השהייה  תקופת  במסגרת  הבוקר,  אור  עם  במצדה 

זו, גם אתרי-תיירות כאלה עלולים לסבול מצמצום מספר הביקורים של תיירים זרים 

ומקומיים. 

היבט משמעותי נוסף שלא נותח בעבודה זו, הוא התכנית להרחיב את מספר חדרי 

המלון באזור במידה משמעותית. תכניות קיימות מציעות להוסיף עד 4,000 חדרי-מלון 

לחופי האגן הדרומי בשנים הקרובות. לתכניות אלו, שאינן מובאות בחשבון בעבודה זו, 

השלכות משמעותיות על התועלת הצומחת מקיומו של האגן הדרומי. ניתן אפוא להעריך 

שהתועלות המחושבות בעבודה זו עשויות לגדול פי שניים לאחר שתוספת בתי המלון 

תצא לפועל. 

כאמור, תועלות אלו לא כומתו בעבודה זו, אך יש להביאן בחשבון בהערכת התועלת 

מקיומו של האגן הדרומי כגוף-מים פעיל.
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2. גיבוש מתודולוגיה לביצוע המחקר

2.1. כללי

גיבוש המתודולוגיה לבחינת התועלות הכלכליות-משקיות מקיום האגן הדרומי, התבסס 

על מספר רב של שלבים ועל שילוב של מספר מקורות-ידע. בתהליך גיבוש המתודולוגיה 

למחקר:  רלוונטיים  תחומים  ממגוון  מומחים  עם  שוטפים  ודיונים  התייעצויות  נערכו 

כלכלה, הידרולוגיה, גיאולוגיה, וכן עם אנשי תעשייה, מלונאות ותיירות. ההתייעצויות 

התקיימו במסגרת סדנות-עבודה מרוכזות, סיורים בשטח ופגישות ייעודיות.3 בין היתר 

נגעו הסוגיות שנידונו בגיבוש ׳מצבי העולם׳, בשיטות ההערכה המתאימות, בהגדרת כלי 

המחקר, בשאלת הנתונים הנדרשים ואיסופם ובהשלמת בסיס הידע. בסיורים שנערכו 

בשטח התבצעה היכרות בלתי אמצעית עם אזור המחקר, עם מאפייניו הייחודיים ועם 

סוגיות הליבה של המחקר. 

2.2. שיטות להערכה כלכלית

התועלות  במגוון  עוסקת  המלח  ים  של  הדרומי  האגן  של  הכלכלית  התועלת  הערכת 

המשקיות הנובעות מעצם קיומו של האגם. לצורך ההערכה הכלכלית גובשו מספר מודלים, 

תוך התייחסות לשיטות האפשריות לכימות ולהערכה של משאב האגן הדרומי. ההחלטה 

על  המופקות  לתועלות  שונה  מושגית  התייחסות  גוזרת  המשקיות  התועלות  כימות  על 

ישראל  תושבי  של  המשקית  שהתועלת  בעוד  זרים.  תיירים  ידי  ועל  ישראל  תושבי  ידי 

מושגת באמצעות הערכת אבדן הרווחה האישי של כל פרט ופרט מקיום האגן הדרומי, 

הרי שהתועלת המשקית מביקור תיירים זרים מחושבת באמצעות אבדן הפדיון למשק 

האגן  מקיום  אלה  תיירים  של  האישית  בתועלתם  מתחשבת  ואינה  מביקורם  כתוצאה 

הדרומי. עם זאת, ברור שהתועלת שתיירים אלה מפיקים מקיום מלונות האגן הדרומי 

שווה לפחות לגובה התשלום ששילמו עבור הביקור במלונות. מלבד ההפרדה המושגית 

גם  נחלקות  זרים),  תיירים  לעומת  ישראלים  (מבקרים  קבוצה  לכל  התועלות  בחישוב 

תועלות  לאומדן  שיטות  נפרדות:  קטגוריות  לשתי  התועלות  להערכת  המתודולוגיות 

שאינם  ממוצרים  תועלות  לאומדן  ושיטות   (market goods) ערך-שוק בעלי  ממוצרים 

.(non-market goods) בעלי ערך-שוק

התועלת  בהערכת  המושגית  לחלוקה  חופפת  אינה  לקטגוריות  שהחלוקה  לציין  יש 

מתיירים זרים וממבקרים ישראלים. כך, למשל, חלק מן התועלות המשקיות של מבקרים 

3  רשימת המומחים שהשתתפו בהכנת העבודה, מפורטת בנספח 4.
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באמצעות  וחלקן  שּוקיות,  שיטות  באמצעות  מחושב  הדרומי  האגן  מקיום  ישראלים 

שיטות לא-שּוקיות, כמפורט בהמשך.

2.3. סקירת ספרּות

סקירת הספרות בוצעה בשלב ראשוני של עבודת המחקר, על מנת לגבש מתווה מתודולוגי 

למחקר. לסקירה זו הוגדרו מספר מטרות: 

ִאפיון סוגי תועלות וערכים כלכליים הנגזרים מקיומם של נכסים תיירותיים, בדגש   

על:

תועלות המתקבלות מנכסי תיירות בעלי מאפיינים דומים למאפייני ים המלח,   

תוך שימת דגש על אגמים ומלחות;

ידי  מעשה  תיירותיים  מנכסים  כלכליות  תועלות  של  וההערכה  הכימות  אופן   

אדם, כמו, למשל, אגמים הנוצרים עקב הקמת סכר בערוץ נהר.

אפיון מכלול ההיבטים הקשורים בים המלח אשר נחקרו ונבדקו במסגרת מסמכי   

המדיניות שנערכו בשנים האחרונות;

מול   (benchmark) להשוואה  בסיס  לשמש  שיוכלו  מתאימים  מקרי-בוחן  בחירת   

הממצאים שעתידים להתקבל ממחקר זה.  

ממצאי סקירת הספרות מופיעים בקצרה בסעיף 4.1.1, שדן בהערכה כלכלית לא-שוקית 

של האגן הדרומי, והם מובאים לשם השוואה עם התוצאות שהתקבלו בעבודה הנוכחית. 

סקירת הספרות המלאה מובאת בנספח מס׳ 1.

להלן הממצאים העיקריים שעלו מסקירת הספרות:

קיים שימוש נרחב בשיטות להערכה עקיפה של תועלות כלכליות הנובעות מערכי   

 (TCM) הנסיעה  עלות  בשיטות  רווח  שימוש  נעשה  כך  בתוך  ונוף.  טבע  תיירות, 

ובשיטת ההערכה המותנית (CVM), בהן נעסוק בפרק 4;

המחקרים שבוצעו בשתי השיטות הנ״ל, מציגים את החשיבות המיוחסת לאתרים   

אלה הן בעיני הציבור הרחב והן בעיני ציבור המבקרים באתרים; 

בחלק מן המקרים שימשה הבדיקה ככלי לקביעת מדיניות. עובדה זו נותנת משנה   

תוקף לחשיבות השימוש בשיטות אלו ולקונסנסוס הרחב שיש לשימוש בהן;
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מגוון השימושים בשיטות השונות, והיכולת לבצע התאמות למקרי הבוחן השונים,   

מאפייניו  סמך  על  מקרה-בוחן  ולכל  אתר  לכל  פרטנית  התייחסות  מאפשרים 

הייחודיים.

(market goods) 2.3.1. שיטות לאומדן התועלות השּוקיות

תועלות שּוקיות הן התועלות שהערך המתקבל מהן ניתן למדידה באמצעות מנגנון שוק 

חופשי של היצע וביקוש, שבמסגרתו נקבעים מחירי המוצר. ההנחה היא שרכישת מוצר 

בשוק החופשי מעידה על כך שהתועלת שמפיק הפרט מן המוצר עולה על המחיר הנקוב 

את  לכמת  ניתן  שבהם  במקרים  מתבצעת.  הרכישה  היתה  לא  כן  לא  שאם  השוק,  של 

שהפרט  המינימלית  לתועלת  טובה  אינדיקציה  הוא  השוק  מחיר  זה,  באופן  התועלות 

התיירות  בענף  שמקורן  השּוקיות  התועלות  כומתו  המחקר  במסגרת  המוצר.  מן  מפיק 

מקיום  שמרוויח  העיקרי  הפעילות  ענף  הוא  המלח  ים  למפעלי  פרט  אשר  והמלונאות, 

האגן הדרומי. למעשה, ענף המלונאות במתכונתו הנוכחית תלוי בעצם קיומו של האגן 

הדרומי (בריכות האידוי) המאפשר קיום תשתית מלונאית מפותחת לחופיו.

אומדן התועלות התבסס על איסוף נתונים, ביצוע סקרים בקרב האוכלוסייה וסקירת 

ספרות, במטרה להעריך את היקף הפעילות המתקיימת באזור והקשורה במישרין בגוף 

המים.

התועלות הכלכליות שחושבו באמצעות שיטות-הערכה שּוקיות הן:

אבדן התועלת כתוצאה מצמצום היקף התיירים שמבקרים במלונות האגן הדרומי   .1

התועלות  אבדן  הדרומי.  האגן  התייבשות  של  בתרחיש  בארץ,  אחרים  ובמקומות 

כולל:

אבדן פדיון במלונות ים המלח (כתוצאה מהפסקת הגעת תיירים);  

תיירים  של  ממעבר  (כתוצאה  בישראל  אחרים  באזורים  במלונות  פדיון  אבדן   

ממלונות ים המלח למלונות באזורים אחרים בישראל (אבדן התועלת המשקית 

נובע מעלות לינה ממוצעת נמוכה יותר מאשר עלות חדר במלונות ים המלח);

התיירים  היקף  צמצום  (בעקבות  בישראל  תיירים  של  נוספת  הוצאה  אבדן   

שמגיעים לישראל);

אבדן פדיון לחברות התעופה הישראליות (כנ״ל).  
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אבדן התועלת של מבקרים ישראלים מביקור במלונות ים המלח בתרחיש התייבשות   .2

האגן הדרומי; אבדן תועלת זה, המבטא אבדן תועלת לרווחת הציבור של מבקרים 

ישראלים, כולל:

אחרים  במקומות  לנפוש  ישראלים  מבקרים  ממעבר  כתוצאה  תועלות  אבדן   .1

המבקר  של  הציבור  לרווחת  תועלת  אבדן  (משקף  יותר  נמוכה  בעלות  בישראל 

הישראלי);

הפסקה בצריכת תיירות בישראל מצד מבקרים ישראלים (כולל הפסקת צריכה   .2

כוללת או מעבר לצריכת תיירות בחו״ל).

במסגרת העבודה נבדקה גם האפשרות שתהיה הסטה של תועלות מתיירות ומלונאות 

לעבר האגן הצפוני של ים המלח, במקרה בו יחדל האגן הדרומי להתקיים כגוף-מים. 

בחינה זו מוצגת בנספח 2 והיא מציגה את המודלים שגובשו להערכת התועלות כתוצאה 

מהסטת הפעילות לאגן הצפוני וכן את תוצאות האומדן.

 (non-market goods) 2.3.2. שיטות-הערכה לאומדן התועלות שאינן שּוקיות

כגוף- הדרומי  האגן  של  מקיומו  הרחב  לציבור  התועלות  הן  שּוקיות  שאינן  תועלות 

תועלות  לציין  ניתן  זה  בהקשר  השוק.  מנגנון  ידי  על  למדידה  ניתנות  אינן  אשר  מים, 

של תיירים ומבקרים (שאינם לנים בבתי המלון) באזור וכן אוכלוסייה שאינה מבקרת 

באזור, אך מודעת לקיומו של האגן הדרומי של ים המלח ומעוניינת לשמור על מאפייניו.

שירות  או  לסחורה  שבניגוד  מכך  נובע  שּוקיות  שאינן  תועלות  הערכת  בביצוע  הקושי 

סביבתיים  מוצרים  (לרוב  מוצרים  ישנם  במחיר,  מתבטא  ושערכם  בשווקים  הנסחרים 

כגון נוף, איכות אוויר, שקט וכד׳) שאינם נושאים תג-מחיר ואינם נסחרים בשוק החופשי 

(Non-Market Goods). בהיעדרו של ערך-שוק, יש לגבש מתודולוגיה לאומדן ערכם של 
מוצרים אלה. 

ישנן שתי קטגוריות עיקריות של שיטות אומדן מקובלות להערכת מוצרים שאינם 

נסחרים בשוק:

העדפה נגלית (revealed preferences) — אומדן ערכו של מוצר או שירות באמצעות   .1

התנהגויות בפועל של צרכנים, מהן ניתן לגלות את העדפותיהם של אלה. לפי שיטה 

שנבחן.  למוצר  בנוגע  האוכלוסייה  של  בפועל  ההתנהגות  על  נתונים  לאסוף  יש  זו 

לצורך השימוש בשיטה זו נאספו נתונים על היקף הביקורים באזור האגן הדרומי. 
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 4(TCM) הנסיעה  עלות  שיטת  הם  זו  בקטגוריה  הנכללות  העיקריות  הטכניקות 

אשר מחשבת את הוצאות הפרט בהגעה לאתר הטבע והתיירות, ושיטת המחירים 

ההדוניים (HPM)5 המנסה להעריך את השפעתו של מוצר סביבתי (שקט, איכות-

אוויר, קרבה לפארק) על מחירם של נכסים בשוק ולהעריך את תועלתו של המוצר 

הסביבתי באמצעות בידוד המשתנה המסביר;

העדפה מוצהרת (stated preferences) — במקרים בהם קשה לאסוף נתונים על   .2

המבוססת  המוצהרת,  ההעדפה  בשיטת  להשתמש  ניתן  בפועל,  הצרכנים  התנהגות 

על תשובות נבדקים לשאלות היפותטיות בקשר למוצר שאותו מנסים להעריך. כך 

בוצע סקר בשיטת ההערכה המותנית (CVM),6 בו נשאלו הנסקרים כמה היו מוכנים 

לשלם עבור שימור המוצר הסביבתי הנידון. 

עלות  בשיטת  שימוש  נעשה  הדרומי,  האגן  מקיום  הכלכלית  התועלת  הערכת  לצורך 

ששתי  כך  נבנתה  המתודולוגיה   .(CVM) המוצהרת  ההעדפה  ובשיטת   (TCM) הנסיעה 

  CVM-שימשה שיטה מרכזית, ושיטת ה TCM-שיטות אלו ישלימו זו את זו. שיטת ה

היתרון  לכמת.  מאפשרת  אינה   TCM-ה ששיטת  תפיסתיים  היבטים  להערכת  שימשה 

שבשימוש בשתי השיטות, הוא הכללת מרכיבים שונים של התועלת לציבור הישראלי. 

באתר,  ישראלים  משתמשים  של  מביקורים  התועלת  את  אומדים   TCM-ה בשיטת 

שאינם  ישראלים  הדרומי  האגן  מן  שמפיקים  התועלת  את  אומדים   CVM-ה ובשיטת 

נוהגים לבקר באזור.

התועלות שחושבו באמצעות שיטות הערכה לא-שּוקיות הן:7

עלות  הערכת  באמצעות  הדרומי,  האגן  באזור  ישראלים  למבקרים  תועלת  אבדן   .1

הנסיעה (TCM) למבקרים ישראלים;

אבדן תועלת של ערכי אי-שימוש של מבקרים ישראלים, באמצעות שיטת הערכה   .2

מותנית (CVM) ונכונות לשלם עבור שימור האגן הדרומי.

.Travel Cost Method 4

.Hedonic Pricing Method 5

.Contingent Valuation Method 6

בחינת  לצורך   (hedonic prices) ההדוניים  המחירים  בשיטת  שימוש  נעשה  המוזכרות,  לשיטות  בנוסף   7

תרחיש הסטת התועלות לאגן הצפוני, המוצג בנספח 2.
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ייחודיים  בבסיסי-נתונים  שימוש  תוך  נאמדו  התועלות  להערכת  השונים  המודלים 

שנאספו עבור כל מודל. בסיסי הנתונים מבוססים על נתוני תיירות ישראליים ועל ממצאי 

הסקרים שבוצעו ויתוארו בהרחבה בפרק הבא.

2.4. הגדרת קבוצות-עניין

קבוצות-עניין  בהגדרת  עסק  המחקר,  מתודולוגיית  בגיבוש  הראשונים  השלבים  אחד 

של  הגזרה׳  ׳גבולות  את  למעשה  מתווה  המחקר  אוכלוסיית  הגדרת  המלח.  ים  באזור 

המחקר; כלומר, היא תוחמת את פוטנציאל התועלת של האגן הדרומי עבור האוכלוסייה. 

קבוצות העניין מייצגות את קבוצות האוכלוסייה שעשויות להפיק תועלת מקיומו של 

האגן הדרומי של ים המלח.

בהתאם לכך הוגדרו קבוצות-עניין הבאות: 

תיירים המבקרים באזור הדרומי של ים המלח;  

המבקרים במתחמי המלונות (עין-בוקק ונווה-זוהר) שמדרום לצומת מצדה ומטיילי   

האזור;

בעלי-עניין ישראלים שאינם מגיעים לים המלח, אבל מגלים עניין בעתידו ובערכי   

.(Preservation Values) שימורו

נאמדה  הראשונות,  הקבוצות  שתי  בקרב  הישראלית  המחקר  אוכלוסיית  התפלגות 
באמצעות סקר מקדים (ר׳ סעיף 2.6).8

2.5. הגדרת מצבי-עולם

השיטות להערכת התועלת הכלכלית מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח, מבוססות על 

השוואה בין שני מצבי-עולם. כלומר, התועלת מן האגן הדרומי נמדדת במעבר התיאורטי 

בגיבוש  מרכזית  סוגיה  היא  העולם  מצבי  שהגדרת  מכאן  למשנהו.  אחד  ממצב-עולם 

מתודולוגיית המחקר. 

לביצוע בחינת התועלות הוגדרו שני מצבי-עולם: 

חלופת המצב הקיים: תרחיש המשקף את מצבו של ים המלח כיום. המאפיין העיקרי  א. 

של מצב זה הוא ירידה של כמטר בשנה במפלס האגן הצפוני, העמוק יותר, ושמירה  

על מפלס קבוע של האגן הדרומי, הרדוד יותר, באמצעות תעלת הזנה.  

8  בוצע על ידי ׳מכון סמית׳. ראו נספח 5. 



26

כגוף-מים,  המלח  ים  של  שטחו  צמצום  את  המשקף  תרחיש  אלטרנטיבית:  חלופה  ב. 

שיוביל לסגירת המלונות. בחלופה זו יישאר רק האגן הצפוני כגוף-מים. תחת חלופה 

פיה  ועל   ,2 בנספח  המוצגת  הרגישות  לבחינת  נוספת  אלטרנטיבה  גם  תיבדק  זו 
מוקמים באגן הצפוני מלונות זהים לאלה הקיימים כיום באגן הדרומי.9

על  השונים,  העניין  בעלי  בפני  ויזואלי  באופן  הוצגו  אלו  חלופות  שתי  בין  ההבדלים 

מפה, כדי לוודא הבנה מלאה של הפערים ביניהן. אומדן התועלת הכלכלית, על שיטות 

ההערכה השונות, נעשה בהתייחס לחלופות אלו.  

להלן המפות שהוצגו להמחשת הפער בין שתי החלופות:

חלופת המצב הקיים

מצבו של ים המלח כיום; שני אגנים: 

הצפוני עמוק והדרומי רדוד.

חלופת המשך מגמת ההתייבשות

צמצום שטחו של ים המלח כגוף-מים, 

כך שיוותר רק האגן הצפוני.

9  הכוונה היא להקמת מלונות זהים במספרם ודומים ברמת האירוח ובמתקנים שבהם, לאלה הקיימים 

באגן הדרומי כיום.  
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2.6. ביצוע הסקרים

בשלב מוקדם של עבודת המחקר, בוצע סקר מקדים שמטרתו פילוח אוכלוסיית המחקר 

להערכת  המתודולוגי  המתווה  גיבוש  השלמת  לאחר  שונות.  לקבוצות-עניין  הישראלית 

התועלות מקיומו של האגן הדרומי, ובהמשך להתייעצות עם המומחים השונים, הוגדרו 

אלה  סקרים  השונות.  העניין  קבוצות  בקרב  שנערכו  נוספים  סקרים  שלושה  וגובשו 

התבססו על שאלון מודולארי10 שהורכב מארבעה חלקים שנועדו לשמש בסיס-נתונים 

וטלפון  אינטרנט  באמצעות  הן  בוצעו  הסקרים  התועלות.  להערכת  המודלים  לאומדן 

ריבוי  חלקו.  את  רק  ואחרים  השאלון,  כל  את  הסקרים  מן  חלק  כללו  שם  בשטח,  והן 

האמצעים בסקרים נועד להתגבר על הטיות שעלולות להתרחש בתוצאות האומדן בשל 

צורת הסקר. 

להלן פירוט חלקי השאלון המודולרי:

חלקים א׳-ב׳ של השאלון שימשו לאומדן מודל TCM ומודל התועלות השּוקיות;  

;CVM חלק ג׳ של השאלון שימש לאומדן מודל  

חלק ד׳ של השאלון כלל שאלות על המאפיינים הדמוגרפיים של משתתפי הסקר.   

מטרת חלק זה היתה ליצור בסיס איתן לביצוע אינדוקציה לכלל האוכלוסייה.

קבוצת  תיאור  בסקרים,  שנכללו  החלקים  שבוצעו,  השונים  הסקרים  פירוט  להלן 

המשתתפים והשימוש שנעשה בסקר בעבודת המחקר:

10  ראו נספח 3. תוצאות הסקרים מוצגות בנספח 6.
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טבלה 4: פירוט הסקרים שבוצעו 11121314

קב׳ הדגימהסקר
מקום/שיטת 

הדגימה

מס׳ 

משיבים
השימוש בעבודת המחקר

מקדים1

האוכלוסייה 

היהודית הבוגרת 

(גילאי 18 ומעלה) 

בישראל

טלפוני11 

בפריסה 

ארצית

500

פילוח האוכלוסייה    
לקבוצות בעלי-עניין;

;TCM אומדן מודל   
CVM אומדן מודל   

2

שאלון 

בקרב 

בעלי 

העניין

האוכלוסייה 

היהודית הבוגרת 

בישראל

אינטרנטי12 

בפריסה 

ארצית

306

בוצעו כל חלקי השאלון. 

ממצאי הסקר שימשו 

לאומדן התועלות בשלושת 

המודלים שבעבודה: 

CVM ,TCM ותועלות 
שוק

3

שאלון 

בקרב 

מבקרים 

באגן 

הדרומי

מבקרים בים 

המלח

ביצוע בשטח 

(אזור האגן 

הדרומי) על ידי 

סוקרים

371

בוצעו חלקים א׳-ב׳ וחלק 

ד׳. ממצאי הסקר שימשו 

לאומדן התועלות במודל 

TCM ותועלות שוק

תיירים4

תיירים מ-28 

מדינות13 בעת 

ביקורם בישראל

ביצוע בשטח 

(מרכזי תיירות 

בתל-אביב 

וירושלים)14 

על ידי סוקרים

101

בוצעו חלקים א׳-ב׳ וחלק 

ד׳. ממצאי הסקר שימשו 

לאומדן התועלות במודל 

TCM

1,278סה״כ השתתפו בסקרים

חלקי  אודות  הרחבנו  התועלת,  הערכת  משיטות  אחת  לכל  שיוחדו  הבאים,  בפרקים 

המלאים  השאלונים  הסקרים.  בממצאי  שימוש  נעשה  שּבו  והאופן  השונים  השאלון 

ותוצאות הסקרים מפורטים בנספחים 8-6.

11  בוצע על ידי ׳מכון רפי סמית׳. טעות הדגימה — 4.5%.

12  בוצע על ידי ׳מכון רפי סמית׳ כהשלמה לסקר השטח ועל מנת להגדיל את מספר הנדגמים.

בלגיה,  ארה״ב,  אנגליה,  אלסלוודור,  אירלנד,  אורוגוואי,  אוסטרליה,  אוסטריה,  הן:  במדגם  המדינות   13

ברזיל, גרמניה, דנמרק, דרום-אפריקה, הולנד, ירדן, מדגסקר, נורבגיה, ניו-זילנד, סין, סרביה, צ׳ילה, צ׳כיה, 
צרפת, קלדוניה החדשה, קנדה, רומניה, רוסיה, שבדיה, שווייץ. טעות הדגימה — 5.6%.

14 היות שאחת ממטרות הסקר היתה להבין איזה חלק מן התיירים מגיעים לביקור באגן הדרומי של ים 

המלח — לא נערך הסקר בים המלח.
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3. הערכת תועלות שּוקיות מקיומו של האגן הדרומי — 
הערכת ההכנסות מתיירות-חוץ ומתיירות-פנים

3.1. ממצאים עיקריים

התועלת המשקית העיקרית מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח — מלבד הפעילות 

התעשייתית של מפעלי ים המלח — היא מקיומם של בתי המלון הניצבים לחופיו. בתי-

מלון אלה מציעים כ-4,000 חדרי-אירוח ברמות שונות, ממלונות בעלי דירוג ממוצע ועד 

לדירוג של חמישה כוכבים. תעשיית התיירות בים המלח מגלגלת יותר ממיליארד ש״ח 

מכך,  כתוצאה  לתיירות-חוץ.  והיתר  לתיירות-פנים  מיוחסת  התיירות  מן   75% בשנה. 

של  התיירותית  בפעילות  ומפגיעה  הדרומי  האגן  מהתייבשות  כתוצאה  התועלות  אבדן 

הכנסות  של  ישיר  מאבדן  כתוצאה  חלקו  בשנה —  ש״ח  מיליוני  במאות  מוערך  האזור, 

מתיירות חוץ ופנים וחלקו כתוצאה מאבדן תיירות עקיף, אשר יפגע גם בתיירות לאזורים 

אחרים בישראל. 

של  תקבולים  מהפסד  למשק  ההכנסות  אבדן  את  מעריך  התועלות  אבדן  ניתוח 

המלונות ב-418 מיליון ש״ח בשנה. 

הפסד זה כולל הן אבדן הכנסות מתיירים שיחדלו לצרוך תיירות בישראל והן אבדן 

הכנסות בשל מעבר ללינה בבתי-מלון זולים יותר בארץ. סכומים אלה מציינים לעתים 

אבדן הכנסות ממשי למשק כתוצאה מאבדן תיירות-חוץ, אך גם הפסד לתושבי ישראל 

אשר המעבר למקומות לינה זולים יותר משקף מבחינתם אבדן תועלת (שאם לא כן לא 

היו משלמים כיום את המחיר הגבוה יותר לבתי המלון בים המלח).

בנוסף לאבדן ההכנסות הישיר מתחום המלונאות, חושב אבדן תועלות נוסף שמקורו 

בהפסקת צריכת תיירות במקומות אחרים בישראל, של 2% מן התיירים אשר לא היו 

מגיעים לישראל בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי וסגירת בתי המלון באזור. 

צמצום התיירות באזורים אחרים בישראל, מוביל לאבדן הכנסות של כ-96 מיליון   

ש״ח בשנה;

אבדן פדיון ההכנסות של חברות-תעופה ישראליות מחמת אי-הגעתם של אותם 2%   

תיירים לישראל, מוערך ב-61 מיליון ש״ח בשנה;

ש״ח  מיליון  ב-575  ופנים  חוץ  מתיירות  השּוקיות  ההכנסות  אבדן  מוערך  סה״כ   

בשנה.
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3.2. פירוט התועלות השּוקיות

והמלונאות  התיירות  בענף  שמקורן  השּוקיות  התועלות  את  לכמת  היא  זה  פרק  מטרת 

(מבקרים  מתיירות-פנים  הן  תועלות  כוללות  אלו  תועלות  המלח.  ים  של  הדרומי  באגן 

ישראלים) והן מתיירות-חוץ. 

תיירות-פנים: לצורך כימות התועלות שמקורן בתיירות-פנים, חושב פער ההכנסות   .1

מצבי-עולם:  שני  של  בהשוואה  ישראלים,  מבקרים  לינות  בגין  המלונאות  ענף  של 

התרחיש הנוכחי של קיום האגן הדרומי ותרחיש התייבשות האגן הדרומי שבעטיו 

יתרחש מעבר נופשים ישראלים ללינה במקומות אחרים בישראל.

תיירות-חוץ: כימות התועלות מתיירות-חוץ כלל שני מרכיבים עיקריים:  .2

המלח  ים  במלונות  תיירים  לינות  בגין  בישראל  המלונאות  ענף  של  ההכנסות  א. 

ללינה  מעבר  או  תיירות  שירותי  צריכת  מהפסקת  כתוצאה  התועלת  ואבדן 

במלונות זולים יותר בממוצע במקומות אחרים בישראל (באופן דומה להכנסות 

מתיירות-פנים);

הכנסות חברת התעופה הלאומית של ישראל, ׳אל-על׳, מטיסות תיירים; ב. 

ההוצאות הנוספות של תיירי ים המלח בעת שהותם בארץ; חישוב זה מתייחס  ג. 

רק לפלח התיירים שהצהיר כי סיבת ביקורו בישראל היא הביקור בים המלח.

3.3. חישוב הכנסות שּוקיות מתיירות חוץ ופנים במלונות האגן הדרומי

כפי שתואר לעיל, תרחיש התייבשות האגן הדרומי הוא תרחיש היפותטי והשפעתו על 

התיירות הישראלית בכלל ועל התיירות באזור בפרט היא רחבה ומורכבת. כדי להעריך 

הנחות  תחת  המאפשר —  כלכלי  מודל  נבנה  זה,  תיאורטי  בתרחיש  ההכנסות  זרם  את 

סבירות — לקבל אומדן לסכום זה. התפיסה שעמדה בבסיס בניית המודל היא שבתרחיש 

(הן  לאזור  התיירות  מן  חלק  של  מעבר  יתרחש  המלח  ים  של  הדרומי  האגן  התייבשות 

של  כלכלי  כימות  ובעולם.  בארץ  אחרים  אזורים  לעבר  תיירות-חוץ)  והן  תיירות-פנים 

תרחיש התייבשות האגן הדרומי מחייב אפוא לענות על מספר שאלות מרכזיות:

(בהתחשב  בארץ  השונים  התיירות  אזורי  בין  התיירות׳  ׳עוגת  מחדש  תחולק  כיצד  א. 

בכך שחלק מן התיירות יאבד לחלוטין)?

ב.  מה יהיה פער הפדיון בגין הלינות שהוסטו מן האגן הדרומי של ים המלח לעבר 

אתרים אחרים בארץ?
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על מנת לחשב את אבדן הפדיון ממלונאות האגן הדרומי של ים המלח, הורכב המודל 

הכלכלי משלושה שלבים עוקבים:

חישוב  בארץ:  הנופש  אזורי  ליתר  המלח  ים  מלונות  בין  המחירים  פערי  חישוב   .1

המתבסס על נתוני תיירות בפועל מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

אומדן שינוי התנהגות הצרכנים עבור כל אחת מקבוצות התיירים: יצירת אומדן   .2

עבור  הן  הדרומי,  האגן  התייבשות  בתרחיש  המלונאות  בצריכת  ההתנהגות  לשינוי 

הסקרים  ממצאי  על  התבסס  זה  אומדן  החוץ.  תיירות  עבור  והן  ישראלים  תיירים 

שבוצעו (ראו סעיף 2.6). 

לגבי כל קבוצה בוצע אומדן של:  

שיעור המבקרים (ישראלים ותיירים זרים) שיעברו לנפוש באתרי נופש אחרים   

בארץ;

שיעור המבקרים (ישראלים ותיירים) שיפסיקו לצרוך תיירות בארץ.  

הראשונים  השלבים  שני  תוצאות  שילוב  הראשונים:  החלקים  שני  ממצאי  שילוב   .3

המשקי  ההכנסה  אבדן  ואת  מתיירות  ההכנסות  בזרם  השינוי  את  לחשב  מאפשר 

החזוי כתוצאה מהתייבשות האגן הדרומי.

חישוב פער מחירי הלינה בין מלונות האגן הדרומי לבין יתר אזורי   .3.3.1

הנופש בארץ 

חדרי  בהיצע  (ירידה)  השינוי  כי  היא  זה  חישוב  בבסיס  המצויה  חשובה  עבודה  הנחת 

מחירי  על  ישפיע  לא  באזור  המלונות  וסגירת  הדרומי  האגן  התייבשות  בעקבות  המלון 

הלינה ביתר אזורי הארץ. להנחה זו מספר הצדקות:

הביקוש העונתי (תקופות השפל והשיא) משתנה בין אזורי הנופש השונים בארץ.   

כך, למשל, עונת השיא בים המלח שונה מעונת השיא באילת. לכן, בממוצע שנתי, 

ירידה בהיצע של ים המלח אינה צפויה ליצור עודפי ביקוש מהותיים ביתר האזורים 

בצורה שתשפיע על המחירים. מכאן שהתזוזה שתחול בביקוש ביתר חלקי הארץ, 

תחול על גבי עקומת הביקוש הנוכחית, ולא בעקומת הביקוש עצמה;

שיעור התפוסה אינו מקסימלי: שיעור התפוסה הממוצע במלונות בישראל לאורך   

היצע  בנוסף,  הקיים.  ההיצע  של  מלאה  ניצולת  מייצג  אינו  והוא  הוא 47%  השנה 

כן  ועל  בארץ,  המלון  חדרי  היצע  מסך  כ-10%  רק  משקף  המלח  בים  המלון  חדרי 

צמצומו אינו מהותי בהכרח;
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בשוק תחרותי, גם שינוי קל בהיצע יוביל לחזרה לשיווי-משקל ולהורדת מחירים:   

גם אם צמצום ההיצע באגן הדרומי יגרור שינוי במחירי הלינה ביתר אזורי הנופש 

של  למחיר  וחזרה  מחירים  לירידת  יובילו  השוק  וכוחות  זמני  השינוי  יהיה  בארץ, 

שיווי-משקל, ככל הנראה כתוצאה מהרחבת ההיצע ביתר האזורים. שינויים אלה, 

אם יתרחשו, לא נלקחו בחשבון בסימולציה הנוכחית.

לצורך מציאת הפער בין מחירי הלינה באזור ים המלח לאלה שביתר אזורי הנופש בארץ, 

מספר  המלונות,  פדיון  אודות  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  בנתוני  שימוש  נעשה 

החדרים ושיעורי התפוסה בישראל. בתרשים הבא מוצג המחיר השנתי הממוצע לחדר 

תפוס באזורים השונים בין השנים 2011-1996:

לוח 1: השוואת השתנות המחיר לחדר תפוס במלון, בין מלונות האגן הדרומי 

למלונות ביתר אזורי הארץ

כפי שעולה מן התרשים, החל מסוף שנות ה-90 המחירים בים המלח גבוהים משמעותית15 

מן המחירים ביתר אזורי הנופש בארץ. חריגות למגמה זו היו השנים 2004-2001 שבמהלכן 

התרחשה תנופת בנייה מהותית של חדרי-אירוח בים המלח, שהובילה לירידת מחירים 

זמנית. עוד עולה מן התרשים כי בשנים האחרונות גדל הפער בין מחירו הממוצע של חדר 

15 זאת, בניכוי ארבע שנות הבנייה המסיבית 2004-2001 בהן הופר שיווי המשקל במחירים.
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במלון באגן הדרומי לעומת המחירים ביתר אזורי הארץ. פער זה הגיע לשיאו בשנת 2011 

ועמד על 23.8%. המחיר השנתי הממוצע לחדר בים המלח16 עמד כמעט על 100,000 ש״ח 

לעומת המחיר השנתי הממוצע לחדר בשאר אזורי הארץ, אשר עמד על כ-80,500 ש״ח.

לפיכך אנו מעוניינים לאמוד את שיעור הירידה במחיר הלינה עבור פלח התיירות 

שיוסט מאזור האגן הדרומי של ים המלח לאזורים אחרים בארץ.17 התרשים שלהלן מציג 

את מגמת שיעור זה לאורך השנים 2011-1996:

לוח 2: שיעור הפער בין מחיר שנתי ממוצע לחדר במלונות האגן הדרומי 

לבין מחיר ממוצע לחדר במלונות שאר חלקי הארץ

כאמור, הפער השלילי הניכר בתרשים לאורך מרבית התקופה (למעט בתקופת ההתרחבות 

בהיצע החדרים בים המלח בשנים 2004-2001), מבטא את המחיר הגבוה לחדר במלונות 

בפער  שימוש  נעשה  במודל,  החישובים  לצורך  בארץ.  אחרים  לאזורים  ביחס  המלח  ים 

מחירי הלינה הממוצעים בין מלון בים המלח לבין ממוצע המחירים ביתר אזורי הארץ 

החדרים  מספר  של  המכפלה  בתוצאת  המלונות  פדיון  בחילוק  מתקבל  לחדר  הממוצע  השנתי  המחיר   16

בשיעור התפוסה. 
17 שיעור זה מתקבל על ידי חלוקת המחיר השנתי הממוצע לחדר תפוס במלונות ים המלח, במחיר השנתי 

הממוצע לחדר תפוס ביתר האזורים (כל הארץ, למעט ים המלח).
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בשנת 2011. על פי מחירי שנה זו, המחיר הממוצע לחדר במלון באזור אחר בארץ, נמוך 

ב-19% לעומת המחיר הממוצע לחדר במלונות האגן הדרומי של ים המלח.

יצירת אומדן לשינוי התנהגות צרכני התיירות בתרחיש ההתייבשות —   .3.3.2

תיירות-חוץ ותיירות-פנים

כאמור, הוצגו לנשאלים בסקרים מצבי-עולם אפשריים והם נשאלו על התנהגותם הצפויה 

בכל אחד מהם. בהתאם לכך בוצע מיפוי של העדפות הצרכנים בחלוקה לתיירות פנים 

וחוץ והוכנה תחזית לשינוי בביקוש ללינות בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי. 

על מנת לבחון את השינויים בהתנהגות הצרכנים במקרה של התייבשות האגן הדרומי 

של ים המלח, נשאלו הנסקרים היכן היו נופשים במקרה של התייבשות האגן הדרומי. 

אומדן שינוי ההתנהגות של מבקרים ישראלים  .1

93% מן הנופשים הישראלים השיבו כי יעברו לצרוך תיירות במקום אחר בארץ;  

7% מהנופשים הישראלים השיבו כי יפסיקו לצרוך תיירות ישראלית, או יעברו   

לנפוש בחו״ל.

העדפותיהם  שאלת  על  הישראלים  הנשאלים  תשובות  את  המציג  תרשים  להלן   
בתרחיש ההתייבשות.18

18  תשובות הנסקרים בשני הסקרים (הסקר בשטח והסקר באינטרנט) שולבו בהתאם למשקלם היחסי 

של המשיבים במדגמים.

שיעור 
המבקרים 
שיפסיקו 

לצרוך תיירות 
בארץ / יעברו 
לנפוש בחו״ל 

7%

שיעור 
המבקרים 

שיעברו לנפוש 
במקומות 

אחרים בארץ 
93%
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אומדן חלקם של התיירים המגיעים לישראל במיוחד לביקור באגן הדרומי שלים   .2

המלח

שחושב  כפי  לישראל,  לבואם  העיקרית  הסיבה  הוא  המלח  שים  התיירים  שיעור   

בעבודה זו, עומד על 19.2% נתון זה מסתמך על שילוב תוצאות סקר השטח שנערך 

לעבודה זו, עם תוצאות סקר תיירות קודם של הלמ״ס, כפי שיתואר להלן. 

משרד  שערך   2010 לשנת  התיירות  בסקר  שהתקבל  לערך  מאוד  דומה  זה  ערך   

התיירות ביולי 2011. סקר זה הראה כי ים המלח הוא יעד תיירות מרכזי עבור 2% 

מן התיירים.20 בהנחה סבירה שיעד התיירות המרכזי הוא הסיבה להגעה לישראל, 

תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם שילוב הסקרים שבוצעו ויוצגו להלן.

דרך חישוב התוצאות מסקר השטח: על פי ממצאי סקר השטח ציינו כ-4% מכלל   

התיירים שהשיבו לשאלון כי הגיעו לישראל במיוחד כדי לבקר באגן הדרומי של ים 

המלח. במקביל ענו כ-90% ממשיבי הסקר כי בעת ביקורם בישראל הם ביקרו (או 

מתכוונים לבקר) בים המלח. התרשים דלהלן מתאר את פילוח תשובות התיירים:

 

 

19 להסבר מפורט יותר אודות ערך זה וניתוח רגישות להשפעת ערך זה על התחשיב, ראו נספח 1 לדוח זה. 

20 משרד התיירות, סקר תיירות נכנסת 2010, יולי 2011. נערך על ידי ׳מכון גיאוקרטוגרפיה׳.

הגיעו במיוחד לישראל  
בכדי לבקר בים המלח

90%–כן 10%–לא 

–כן –לא 
 

ביקרו באגן הדרומי
של ים המלח

4% 96%
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בבחינת הסבירות שבוצעה לנתוני הסקר הנוגעים לחלקם של התיירים המבקרים   

שנעשו  קודמים  לסקרים  ביחס  גבוהות  שהתקבלו  התוצאות  כי  נמצא  המלח,  בים 

בנושא זה. בסקר התיירות שבוצע על ידי הלמ״ס נמצא כי 49% מן התיירים שהגיעו 

לישראל בשנת 2010 ביקרו בים המלח.21 את הפער המשמעותי בתוצאות ניתן להסביר 

בכך שמדובר בתקופת-מדידה שונה, שכן הסקר שנערך בקרב תיירים לעבודה זו כלל 

101 תצפיות שנדגמו בנקודת-זמן אחת. לעומת זאת התבססו נתוני הלמ״ס על סקר 

שערך משרד התיירות לאורך תקופה ארוכה יותר, בחודשים ינואר-יוני 2010. 

הפער בין ממצאי הסקרים מעלה את הצורך לתקנן את תוצאות הסקר שנערך בקרב   

תיירים לצורך עבודה זו, בקשר לשיעור התיירים שהגיעו לישראל במיוחד כדי לבקר 

בים המלח. בהתאם ליחס שבין פלח התיירים שציינו כי ביקרו בים המלח בנתוני 

הלמ״ס (49%), לעומת פלח התיירים שציינו כך בסקר שנערך עבור עבודה זו (90%), 

תּוקנן חלק התיירים שהגיעו לישראל במיוחד לצורך ביקור בים המלח. כך התקבל 

כי השיעור המתוקנן לחלקם של התיירים שלא יגיעו לישראל בתרחיש התייבשות 

האגן הדרומי, הוא 2% מכלל התיירים.

לאחר הִתקנון התקבלו התשובות הבאות בנוגע לתיירים הזרים:  

2% מן התיירים הזרים השיבו כי יפסיקו לנפוש בארץ (קרי, לא יגיעו לישראל   

בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי);

98% מן התיירים הזרים השיבו כי יבחרו לנפוש במקומות אחרים בארץ.  

העדפותיהם  לגבי  הזרים  הנשאלים  של  תשובותיהם  את  מציג  שלהלן  התרשים   

בתרחיש ההתייבשות:

http://www.cbs.gov.il/www/statistical/touris2010h.pdf  :21 מקור

שיעור 
(מותאם) 
לתיירים 
שיפסיקו 

לנפוש בארץ 
2%

שיעור 
(מותאם) 
לתיירים 

שיעברו לנפוש 
במקומות 

אחרים בארץ 
98%
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ניתוח אבדן תועלות מלונאות מתיירות-פנים כתוצאה מהתייבשות   .3.4
האגן הדרומי

המלח  בים  ממוצעים  חדרי-מלון  במחירי  הפער  וחישוב  הסקרים  ממצאי  הצגת  לאחר 

לעומת שאר הארץ, ניתן לחשב את השינוי בזרם ההכנסות החזוי כתוצאה מהתייבשות 

האגן הדרומי. אבדן ההכנסות מורכב משינוי התנהגותן של קבוצות אוכלוסייה על פי 

הפירוט הבא:

המבקרים  שיעור  בארץ —  תיירות  לצרוך  להפסיק  הבוחרים  ישראלים  מבקרים   

הישראלים שיפסיקו לצרוך תיירות בארץ בעקבות סגירת המלונות באגן הדרומי של 

ים המלח, עומד על 7%. התועלות של אוכלוסייה זו מתקבלות מהכפלת שיעור זה 

בפדיון מלונות האגן הדרומי בשנת 2012 מתיירות-פנים. סכום זה מבטא אבדן מלא 

של התועלות בקרב 7% אלה. 

מקבוצה זו מתקבל אבדן הכנסות של כ-59 מיליון ש״ח.   

מבקרים ישראלים הבוחרים לנפוש במקומות אחרים בארץ — לגבי פלח אוכלוסייה   

זה, חּושב הפער היחסי שבין מחיר שנתי לחדר-מלון ממוצע באגן הדרומי לבין המחיר 

השנתי הממוצע ביתר אתרי הנופש בארץ. כפי שהוצג בפרק הקודם, הפדיון הממוצע 

לחדר- ממוצע  לפדיון  ביחס  ב-19%  נמוך  הארץ,  אזורי  בשאר  תפוס  לחדר-אירוח 

אירוח תפוס במלונות ים המלח. שיעור הירידה בפדיון הוכפל בפדיון המלונות באגן 

במקומות  לנפוש  שיעברו  המבקרים  בשיעור  הוכפל  זה  סכום  לשנת 2011.  הדרומי 

אחרים בארץ — 93% מקרב התיירים הישראלים במלונות האגן הדרומי כיום. מכך 

משתמעת ירידה בזרם ההוצאה על תיירות בקרב אוכלוסייה זו — המבטאת למעשה 
ירידה בתועלת.22

מקבוצה זו מתקבל אבדן הכנסות של כ-151 מיליון ש״ח. 

כ-210  של  בהיקף  הדרומי  האגן  במלונות  מתיירות-פנים  הכנסות  אבדן  מתקבל  סה״כ 

מיליון ש״ח בשנה.

22 יש לציין כי בתרחיש זה קיימת ירידה נוספת בתועלות (ירידה בעודף הצרכן — הפער בין המחיר שהצרכן 

מוכן לשלם עבור המוצר לבין המחיר ששולם בפועל), הנובעת מן הירידה במגוון היצע המלונות, אותה אנו 
מזהים בשיטת ההעדפה הנגלית. ירידה זו בתועלת אינה ניתנת לכימות, שכן לא ניתן לאמוד את השינוי 
בעודף הצרכן הנובע מן המעבר התיאורטי מעקומת ביקוש אחת לשנייה, אך יש להיות מודעים לקיומה. 
מסקנה לגבי אבדן-תועלות זה נובעת מכך שכאשר היתה להם בחירה, החליטו המבקרים להגיע למלונות 
האגן הדרומי. בהיעדר בחירה — קרי, בתרחיש של התייבשות המלונות — בחרו הנופשים באתר אחר. 

מכאן שיכולתם של הנופשים לבחור נפגעה, ומכאן שקיימת גם ירידה בתועלת.
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3.5. ניתוח אבדן תועלות מתיירות-חוץ כתוצאה מהתייבשות האגן הדרומי

3.5.1. ניתוח אבדן תועלות כתוצאה מאבדן פדיון במלונות האגן הדרומי

חישוב  בוצע  המלח,  ים  במלונות  מתיירות-פנים  ההכנסות  זרם  אבדן  לחישוב  בדומה 

מצד  מלונאות  מצריכת  ההכנסות  בזרם  השינוי  מתיירות-חוץ.  ההכנסות  זרם  לאבדן 

תיירים מחו״ל, מבוסס כאמור על ממצאי הסקר שבדק את שינוי התנהגותם החזוי של 

התיירים כתוצאה מהתייבשות האגן הדרומי. תוצאות הסקר הצביעו על שתי תשובות 

אפשריות לתרחיש ההתייבשות: 

מחו״ל  התיירים  שיעור   — בארץ  תיירות  לצרוך  להפסיק  הבוחרים  התיירים   .1

שיפסיקו לצרוך תיירות בארץ בעקבות סגירת המלונות באגן הדרומי עומד על 2% 

שהיו  המלח,  בים  הלנים  מכלל  כ-38%  מהווה  זה  שיעור  בישראל.  התיירים  מכלל 

כ-184,300 תיירים בשנת 23.2012 מספר התיירים שיפסיקו לצרוך שירותי מלונאות 

בים המלח מגיע לכמעט 70 אלף. מכיוון שתיירים אלה הגיעו במיוחד לים המלח, 

וזאת היתה סיבת הגעתם המרכזית לישראל, הונח שפרק הזמן הממוצע שתיירים 

שעמד  המלח,  בים  תייר  של  הכללי  הממוצע  מן  גבוה  הוא  במלונות  מבלים  אלה 

שחלקה  למרות  כך,  לילות.24  שישה  על  עומד  והוא  לילות,  שלושה  על  בשנת 2012 

23 על פי נתוני הלמ״ס. לוח 25, רבעון סטטיסטי לתיירות 2/2013, פורסם ב-23/6/2013.

הממוצע  הלינות  מספר  לפי  המלח  ים  תיירי  של  הביקור  מאפייני  עבור  רגישות  ניתוח  נערך  בנוסף   24

במלונות האגן הדרומי לעומת שאר הארץ. הניתוח בוחן את השתנות אבדן התועלת כתלות בזמן השהייה 
של התייר בין מלונות האגן הדרומי לבין זמן השהייה בשאר הארץ, כאשר משך הזמן הכולל של הביקור 

נותר קבוע.

-הכנסות מתיירות
פנים במלונות האגן 

 מיליון 830הדרומי 
שנה/₪  

-הכנסות מתיירות
פנים במלונות האגן 

 מיליון 830הדרומי  
שנה/₪  

 ישראלים 93%
שיעברו לנפוש 
באתרי נופש 
 אחרים בישראל

-פער בין מחיר חדר
מלון ממוצע באגן 

הדרומי לבין מחירו 
-19%בשאר הארץ   

 ישראלים 7%
שיפסיקו לנפוש 

 בישראל

שינוי זרם 
ההכנסות 

פנים -מתיירות
בתרחיש 
 ההתייבשות

₪  מיליון 210    
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באוכלוסיית תיירי המלונות הוא רק 37%, קבוצה זו אחראית לכ-70% מסך הלינות 

השנתי. אבדן התועלות כתוצאה מהפסקת הגעתם למלונות, מתקבל מהכפלת מספר 

הלינות השנתי של קבוצה זו, בעלּות הממוצעת ללינת לילה באגן הדרומי בשנת 2012 
(כ-121 $/לילה).25

לפי חישוב זה מתקבל אבדן הכנסות של כ-192 מיליון ש״ח/שנה.   

תיירים הבוחרים לנפוש במקומות אחרים בארץ — היות ששיעור לינות התיירים   .2

שיפסיקו לצרוך שירותי מלונאות כתוצאה מהתייבשות האגן הדרומי עומד על 70% 

מסך התיירים בים המלח, מספר הלינות בבתי-מלון שתיירים יעברו לצרוך במקום 

אחר בארץ הוא 30% ממספר הלינות במלונות ים המלח. התועלות של אוכלוסייה 

זו מתקבלות מהכפלת מספר הלינות של קבוצה זו בעלות לינת לילה במלונות האגן 

הדרומי בשנת 2012 ומהכפלת התוצאה בשיעור הירידה בפדיון (19%).

לפי חישוב זה מתקבל אבדן הכנסות של כ- 16 מיליון ש״ח.   

האגן  במלונות  מתיירות-חוץ  ש״ח  מיליון  כ-208  של  הכנסות  אבדן  מתקבל  סה״כ 

הדרומי.

25 ערך זה מתקבל מחלוקת פדיון המלונות באגן הדרומי מתיירות-חוץ, במספר הלינות ע״פ לוחות הלמ״ס.

מספר הלינות של 
תיירים שלא 
הגיעו במיוחד 

 לישראל

כמות לינות לתייר 
במלונות ים המלח 

) לינות לביקור6(  

עלות לינה 
ממוצעת במלונות 

 ים המלח

פער המחירים בין 
חדר מלון ממוצע 
באגן הדרומי לבין 
שאר חלקי הארץ 

19%-  

עלות ממוצעת 
ללינה במלונות ים 

 המלח

שינוי זרם 
ההכנסות 

מתיירות בתרחיש 
 ההתייבשות

₪  מיליון 208    

מספר תיירי ים 
המלח שהגיעו 

במיוחד לישראל 
 בזכות ים המלח 
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הערכת אבדן תועלת בכל הארץ (׳הוצאות נוספות׳) כתוצאה מאי-  .3.5.2

הגעתם של 2% מכלל התיירים לישראל

כפי שצייּנו בראש הפרק בנושא התועלות מתיירים בעקבות התייבשות האגן הדרומי, יש 

להתייחס גם לשינוי בזרם ההכנסות מתיירות למשק הישראלי, מעבר להכנסות ממלונות 

של  מאי-הגעה  כתוצאה  התועלות  באבדן  מתבטא  ההכנסות  זרם  שינוי  הדרומי.  האגן 

שמקורו  ההכנסות  אבדן  מלבד  בישראל.26  בשנה  המבקרים  התיירים  מספר  מכלל   2%

הנוספות  ההוצאות  את  גם  לחשב  יש  הדרומי,  האגן  במלונות  הלינות  כמות  בהפחתת 

של זרם תיירים זה בשאר חלקי הארץ. הוצאות אלו כוללות הוצאות של תיירים בגין 

צריכת שירותים בעת שהותם בישראל (תרבות, תחבורה, הסעדה וכד׳) ורכישת מוצרים 

שונים. ההוצאה הממוצעת לתייר בישראל על פי נתוני הלמ״ס27 עומדת על כ-1,461 $.28 

ההוצאה היומית הממוצעת לתייר בארץ מתקבלת מחלּוקת סכום זה במספר ימי-שהות 

ממוצע של תייר בישראל — שהוא שמונה ימים. בהינתן העובדה שתייר ים המלח צורך 

שש לינות במלונות ים המלח, הרי שנותרו לו יומיים (כולל שני לילות) לבלות באזורים 

אחרים בישראל.29 סכום ׳ההוצאה הנוספת׳ של תייר בישראל מתקבל ממכפלת ההוצאה 

היומית, במספר הימים הממוצע שמבלים תיירי ים המלח בשאר חלקי הארץ — כלומר, 

יומיים. חישוב זה מביא את ההוצאה הנוספת של תייר בשארית זמן ביקורו בישראל 

כתוצאה  בישראל  תיירות  לצרוך  שיחדלו  התיירים  במספר  זה  סכום  הכפלת  ל-$365.30 

כתוצאה  בשנה  ש״ח  מיליון  של 96  תועלות  לאבדן  מביאה  הדרומי,  האגן  מהתייבשות 

מהתייבשות האגן הדרומי. 

בנוסף  הלמ״ס.  סקר  לממצאי  והתאמה  ִתקנון  ביצוע  ולאחר  שנערך  התיירים  סקר  לתוצאות  בהתאם   26

נערך ניתוח רגישות באשר להשפעת השינוי בשיעור תיירי ים המלח על התועלות המחושבות.
27 על פי תקציר סקר-תיירות-נכנסת לשנת 2012 של משרד התיירות. הערך משקף הוצאה ממוצעת לתייר 

הרוכש חבילת תיור. 
28 שער החליפין של הדולר שחושב בעבודה זו הוא 3.86 ש״ח — ממוצע שע״ח לשנת 2012 על פי נתוני 

בנק ישראל.
29 בהנחה שמספר הימים שווה למספר הלילות ושהתייר שוהה בישראל שמונה לילות.

30 ההוצאה היומית הממוצעת של תייר בשאר האזורים בארץ, גבוהה מן ההוצאה היומית בים המלח, בשל 

אופי הביקור. בים המלח ההוצאה עבור לינה היא אמנם גבוהה יחסית, אך התייר נמצא רוב הזמן במלון 
ועל כן ההוצאה התוספתית שלו על רכיבי הוצאה אחרים, כגון מזון, קניות וביקור באתרים, נמוכה יחסית 
ליום ביקור בשאר הארץ. על פי ׳סטטיסטי-קל׳ — שירותי תיירות והארחה 2011-1990, שיעור ההוצאה על 
לינה הוא כ-55% מסך ההוצאות של תייר, ושיעור הוצאה על מזון ושתייה הוא כ-12%. שאר רכיבי העלות 
(תחבורה, קניות ועוד) מהווים את שאר 33 האחוזים. סה״כ ההוצאה הממוצעת על מזון ושתייה מסבירה 
67% מהוצאות התייר. מכיוון שבמלונות האגן הדרומי רוב ההוצאה מכסה את שני רכיבי העלות הללו, 
נתונים אלה תומכים בהנחה שעלות יום אחד בשאר חלקי הארץ גבוהה מעלות ממוצעת ליום במלונות 

האגן הדרומי.  



41

להלן תרשים החישוב לאבדן התועלות מהוצאות נוספות של תיירות-חוץ בתרחיש 

ההתייבשות:

כאמור, התרחיש דלעיל הניח כי לאחר התייבשות האגן הדרומי של ים המלח וסגירת 

מלונות האזור, לא מוקמת אלטרנטיבת אירוח לזו הקיימת כיום באגן הדרומי. כלומר, 

לאחר ההתייבשות, יידרשו צרכני המלונאות באזור לבחור בין מעבר לאזורי נופש אחרים 

בארץ או בחו״ל, לבין הימנעות מצריכת תיירות בכלל. כדי לבנות תמונה שלמה של התועלת 

השוקית מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח, ביצענו בדיקת רגישות לאומדן הכנסות 

מתיירות בתרחיש בו מּוקמת אלטרנטיבת-אירוח מקבילה, באגן הצפוני (ראו נספח 2). 

יש לציין שהקמת אלטרנטיבת-אירוח באגן הצפוני, שתהיה מקבילה לזו הקיימת כיום 

באגן הדרומי, אינה טריוויאלית כלל וכלל. אפשרות זו טומנת בחוּבה קשיים וחסמים 

הנדסיים, תכנוניים וסביבתיים רבים. עם זאת, באמצעות האומדן שבוצע ניתן להעריך 

בספק,  מוטלת  ישימותה  שמידת  זו,  שאלטרנטיבה  במקרה  בתועלות  השינוי  יהיה  מה 

אכן תיווצר.

אבדן תועלות כתוצאה מן הצמצום בטיסות תיירים בחברות-תעופה   .3.5.3

ישראליות

מהתייבשות  כתוצאה  החוץ  תיירות  היקף  מהפחתת  הישראלי  למשק  התועלות  אבדן 

ההשפעות  הישראלי.  למשק  כספיות  הכנסות  מהפסד  כולה  כל  נובעת  הדרומי,  האגן 

החיוביות של התיירות הזרה על המשק הישראלי הן רחבות ומובילות לגידול בהכנסות 

של סקטורים רבים, בייחוד של ענף השירותים. בפרק זה חושבה הירידה בפדיון חברות 

התעופה הישראליות כתוצאה מהפחתת זרם התיירות.

בין- בטיסות  מתיירים  הישראליות  התעופה  חברות  פדיון  הלמ״ס,  נתוני  פי  על 

לאומיות עמד בשנת 2012 על 2.8 מיליארד ש״ח.31 הכפלת שיעור התיירים שלא יגיעו 

לישראל בעקבות התייבשות האגן הדרומי (2%) בהכנסות של חברות-תעופה ישראליות 

31 הלמ״ס — רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי ההארחה 2/2013, לוח 18, ״הכנסות מתיירות והוצאות 

של ישראלים היוצאים לחו״ל״, פורסם: 23/6/2013.

– מיליון 3.17
מספר התיירים  

המבקרים  
 בישראל בשנה

2% 
שיעור תיירים 
שיחדלו לצרוך 
שירותי תיירות 

 בישראל

365 $  
הוצאה ממוצעת לתייר 
בישראל במשך שני ימי 

 טיול

₪ מיליון 96  
 אבדן תועלות 

כתוצאה מאבדן 
'הוצאה נוספת'  
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מתיירים בטיסות בין-לאומיות (2.8 מיליארד ש״ח) מובילה לתועלות שנתיות של כ-61 

מיליון ש״ח למשק.

בתרחיש  הישראליות  התעופה  חברות  של  התועלות  לאבדן  החישוב  תרשים  להלן 

ההתייבשות:

יש לציין כי זהו אומדן שמרני ומוטה-מטה, מכיוון שגם במקרים בהם הטיסות מתבצעות 

אגרות  כגון  זו,  מפעילות  (תועלות)  הכנסות  יש  הישראלי  למשק  זרות,  בחברות-תעופה 

ִמסּפקים  החברות  שרוכשות  שירותים  הטיסה,  מכרטיסי  כחלק  המשולמים  והיטלים 

התועלת  לחלק  רק  מתייחס  זה  אומדן  כאמור,  וכו׳).  הסעדה  (שירותי-קרקע,  מקומיים 

שנובע מעלות הנסיעה של התיירים, שכן התועלת שנאמדה לעיל מבוססת על ההכנסות 

לחברות ישראליות ממכירת כרטיס הטיסה בלבד והיא אינה כוללת את מכלול הוצאות 

התיירים בישראל, שנאמדו בחלקים אחרים של עבודה זו.

2% 
 התיירים שיעור 

במיוחד המגיעים 
ביקור בים ל

 המלח

₪  מיליארד 2.8
פדיון מטיסות 

תיירים בחברות 
 ישראליות

 ₪מיליון  61
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סיכום אבדן תועלות שּוקיות של תיירות פנים וחוץ, כתוצאה   .3.6
מהתייבשות האגן הדרומי

 בעקבות פנים-מתיירותאבדן התועלות 
הפסקת צריכה של שירותי תיירות בשיעור 

  מקרב התיירים הישראלים7%של 

 בעקבות פנים-מתיירותאבדן תועלות 
 מן התיירים הישראלים 93%המעבר של 

לצריכת שירותי תיירות במקומות אחרים 
 בארץ 

בעקבות מעבר חוץ -מתיירותאבדן תועלות 
 מן התיירים בים המלח לצריכת 62%

 שירותי תיירות במקומות אחרים בארץ 

 בעקבות חוץ-מתיירותאבדן תועלות 
הפסקת צריכה של שירותי תיירות בשיעור 

)באגן הדרומי( מתיירי ים המלח 37%של   

₪ מיליון 59  

  ₪   מיליון151

₪  מיליון 192  

  ₪  מיליון16

₪   מיליון 96  בעקבות ירידה חוץ-מתיירותאבדן תועלות  
 מכלל התיירים 2%בצריכת התיירות של 

 במקומות אחרים בארץ

 בעקבות חוץ-מתיירותאבדן תועלות 
ההפחתה במספר התיירים בטיסות של 

 חברות ישראליות לישראל וממנה 

  ₪   מיליון61

אבדן 
תועלות 
 ישיר

אבדן 
תועלות 
 עקיף

:אבדן הכנסות שּוקיות שנתיות כ"סה  ₪   מיליון575 
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4. הערכת תועלות לא-שּוקיות בתרחיש התייבשות 
האגן הדרומי של ים המלח

תוצאות תחשיב התועלות הלא-שּוקיות מקיומו של האגן הדרומי כגוף-מים:

ממצאי העבודה מעלים שבתרחיש התייבשות האגן הדרומי יגיע אבדן התועלת המשקית 

לרווחת הציבור מתועלות לא-שּוקיות, לכ-107 מיליון ש״ח בשנה.

הנסיעה  עלות  בשיטת  נגלית  העדפה  משלימות:  שיטות  בשתי  חושבה  זו  הערכה 

והעדפה מוצהרת בשיטת ההערכה המותנית.

בשיטת עלות הנסיעה (העדפה נגלית) חושבה תועלת שנתית של כ-102 מיליון ש״ח   

בשנה;

תועלת  חושבה  לשלם)  נכונות  וסקר  מוצהרת  (העדפה  המותנית  ההערכה  בשיטת   

שנתית של 5 מיליון ש״ח.

4.1. מתודולוגיה לאומדן התועלות הלא-שּוקיות

התועלות  מלבד  נוספות,  תועלות  להיות  עשויות  כגוף-מים  הדרומי  האגן  של  לקיומו 

ומבקרים  תיירים  של  תועלות  למשל,  כוללות,  אלו  הקודם.  בפרק  שחושבו  השּוקיות 

באזור האגן הדרומי שאינם לנים בבתי המלון (ועל כן תועלתם אינה זוכה לביטוי בפדיון 

בתי המלון), אך יש להם תועלת מקיום האגן הדרומי מבחינה נופית או סביבתית, וכן 

אוכלוסייה שאינה מבקרת באזור אך מודעת לקיומו של האגן הדרומי בים המלח, והיתה 

תועלות  המכונות  אלו —  לתועלות  ערך-שוק  של  בהיעדרו  מאפייניו.  בשימור  מעוניינת 

לא-שּוקיות — non-market goods — מקובל להשתמש במתודולוגיות ייחודיות לאומדן 

ערכם של מוצרים אלה. 

לשתי  נחלקות  ערך-שוק  בהיעדר  מוצרים  להערכת  המקובלות  האומדן  שיטות 

קטגוריות עיקריות:

(revealed preference) העדפה נגלית   .1

התנהגות  של  אבחנה  באמצעות  שירות  או  מוצר  של  ערכו  את  אומדים  זו  בשיטה   

צרכנים. ההנחה שעומדת בבסיס שיטה זו היא שהתנהגות הצרכנים בפועל משקפת 

את העדפותיהם. בקטגוריה זו ישנן שתי טכניקות עיקריות: 
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שיטת עלות הנסיעה (TCM — Travel Cost Method): שיטת עלות הנסיעה   א. 

שפותחה במיוחד להערכת התועלת הכלכלית של אתרי-טבע. ההנחה שעומדת 

בבסיסה היא שתועלות הפרט מביקור באתר-טבע הן שוות-ערך לפחות לעלות 

על   1947 בשנת  לראשונה  הוצעה  השיטה  לאתר.  הפרט  של  הכוללת  הנסיעה 

לאומיים  פארקים  של  שונות  תכונות  להערכת   Harold Hotelling הכלכלן  ידי 

יושמה  השיטה  ארה״ב.  ממשלת  עבור  שנעשתה  עבודה  במסגרת  בארה״ב, 

לראשונה בתחילת שנות ה-60 במחקר שבחן את ערכו הכלכלי של נופש בחיק 

טבע  אתר  של  מקיומו  התועלות  להערכת  עקיפה  שיטה  היא  זו  שיטה  הטבע. 

חישוב  באמצעות  עקיף,  באופן  מתקבל  המוערך  האתר  של  ערכו  שכן  ופנאי, 

מורכבת  הביקור  עלות  לתיאוריה,  בהתאם  לפרט.  הביקור  של  הכוללת  העלות 

משלושה רכיבים: (1) עלות ההגעה; (2) עלות הכניסה; (3) עלות השהייה (עלות 

אלטרנטיבית של הזמן). בתחשיב הכלכלי שבוצע בעבודה זו, הובאה בחשבון רק 

עלות הנסיעה הכוללת של הפרט, וזאת מכיוון שרוב אתרי הטבע באזור אינם 

גובים דמי-כניסה. מטעמי שמרנות לא חושבה עלות השהייה במקום. 

בה  פרטית,  גישה   :TCM לחישוב  אפשריות  גישות  שתי  מצוטטות  בִספרות   

נבחנת התועלת של כל פרט באמצעות חישוב עלות הנסיעה הפרטני לכל מבקר; 

וגישה אזורית, על פיה הערכת עלות הנסיעה נעשית תוך שימוש בעלות ממוצעת 

לאזורים שונים. גישה זו מועדפת על פני הגישה הפרטית כאשר האתר הנבחן 

בודדים  בביקורים  ומתאפיין  המטיילים  של  המגורים  מסביבת  יחסית  מרוחק 

שלהם (Fleming & Cook, 2008). בהתאם לכך נעשה בעבודה זו שימוש בגישה 

הלמ״ס)  אבחנות  בסיס  (על  לנפות  המדינה  אזורי  חלוקת  באמצעות  האזורית, 

ושימוש בעלויות נסיעה ממוצעות מכל אזור. 

שיטת המחירים ההדוניים (HPM — Hedonic Pricing Method): שיטה זו  ב. 

מעריכה את השווי הכלכלי של מאפיינים סביבתיים — כגון נוף, איכות סביבה 

מחירי  על  אלה  מאפיינים  השפעת  של  בדיקה  באמצעות  לפארק —  קרבה  או 

השוק — כמו, למשל, שוק הדיור. בעבודה השתמשנו בשיטה זו כדי לבחון את 

שמיקומם  הצפוני,  באגן  מלונות  הקמת  של  בתרחיש  הצפויה  המחירים  רמת 

קו  על  הניצבים  הדרומי,  האגן  מלונות  לעומת  המים,  לקו  ביחס  שונה  יהיה 

המים.32 ניתוח זה מוצג בנספח 2 לעבודה זו.

32 בבסיס תהליך הניתוח מבוצעת בדיקה השוואתית בין אתרים דומים במאפייניהם העיקריים, אך שונים 

במאפיין הסביבתי שנבדק. בדרך זו ניתן לאפיין את הערך הכלכלי שיש למאפיין הסביבתי על מחירי השוק 
ולגזור את הערך הכלכלי של המוצר הסביבתי.
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(stated preference) העדפה מוצהרת   .2

ההערכה הכלכלית לפי שיטת ההעדפה המוצהרת, מבוססת על תשובות הנבדקים   

ההערכה  שיטת  את  כוללת  זו  גישה  המוערך.  המוצר  לגבי  היפותטיות  לשאלות 

המוצר  עבור  שמתקבלים  הכלכליים  הערכים  את  בוחנת  אשר   (CVM) המותנית 

מוכנים  שהם  הכסף  סכום  מהו  נשאלים  הנבדקים  הנשאלים.  מתשובות  המוערך 

לשלם (willingness to pay) עבור שימור המצב הנוכחי, בהינתן תרחיש שבמסגרתו 

יידרש סכום כסף לשימור אתר הטבע. הערך הכלכלי של האתר מתקבל מהכפלת 

עשינו  זו  בעבודה  הרלוונטית.  האוכלוסייה  בכמות  הפרטים  של  הממוצע  הסכום 

שימוש גם בשיטה זו.

(TCM) במסגרת המחקר נעשה שימוש בשיטות ההערכה העקיפות: שיטת עלות הנסיעה

ישלימו  השיטות  ששתי  כך  נבנתה  המתודולוגיה   .(CVM) המוצהרת  ההעדפה  ושיטת 

זו את זו, תוך שימוש בשיטת ה-TCM כשיטה המרכזית שבמסגרתה נאמדת התועלת 

ושימוש  באתר,  לבקר  שנוהגים  ישראלים  מבקרים  עבור  הדרומי  האגם  של  העיקרית 

בשיטת ה-CVM להערכת היבטים סביבתיים ולהערכת התועלת של מבקרים ישראלים 

הנופית  הסביבה  בשימור  מעוניינים  אך  האחרונות  בשנים  הדרומי  באגן  ביקרו  שלא 

שלו.

בבסיסי-נתונים  שימוש  באמצעות  נאמדו  התועלות  להערכת  השונים  המודלים 

נתוני-תיירות  על  מבוססים  הללו  הנתונים  בסיסי  מודל.  כל  עבור  שנאספו  ייחודיים 

ישראליים וכן על ממצאי הסקרים שבוצעו ויתוארו בהרחבה בפרק הבא.

על מנת לבחון את התוצאות המתקבלות מקיומו של האגם הדרומי בשיטות הניתוח 

של  הסביבתי  הערך  את  שבחנו  דומים  מחקרים  של  סקירה  בוצעה  שימוש,  נעשה  בהן 

דומים  זו  בעבודה  שהתקבלו  שהערכים  מעלה  זו  סקירה  ובעולם.  בישראל  אתרי-טבע 

מבחינת טווח הערכים לתוצאות מחקרים אחרים שנעשו בתחום זה. ממצאי הסקירה 

ההשוואתית מובאים בסוף פרק זה.

הערכה כלכלית באמצעות TCM ו-CVM במחקרים אחרים שנעשו   .4.1.1

בישראל ובעולם

על מנת לבחור בשיטת אומדן התועלת הכלכלית מתועלות לא-שּוקיות, בוצעה סקירת 

ספרות אודות מחקרים דומים מישראל וממדינות אחרות. מחקרים אלה כוללים עבודות 

שנועדו להעריך כלכלית ערכי תיירות, טבע ונוף, תוך התמקדות בפעולות הנגרמות על 
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ידי התערבות האדם (לדוגמה, הקמת סכר על נהר, או מחקרים שבחנו את הערך הכלכלי 

של שינויים בגובה מפלס באגמים). 

סכומים  לשלם  מוכנים  הפרטים  בעולם,  רבים  שבמקומות  העלתה  הסקירה 

משמעותיים על מנת לשמר את אתרי הטבע והנוף שמסביבם. התועלת שנמצאה אינה 

נובעת רק מתועלות שימוש ישירות של הפרט, אלא לעתים גם ממאפייני נוף ייחודיים או 

מחשיבותו של האתר מבחינה סביבתית. נמצא כי מחקרים אלה נעשים ביוזמת מקבלי-

החלטות וקובעי-מדיניות על מנת להעריך את התועלת שפרטים מפיקים מביקור באתרי 

טבע ונוף. לעתים תועלת זו אינה מתבטאת בפדיון כספי ואז יש הכרח בשימוש בהערכה 

למשל,  קליפורניה,  במדינת  לעיל.  המוצגות  אלו  כגון  לא-שּוקיות,  בשיטות  כלכלית 

קיבל בית המשפט את שיטת ה-CVM כלגיטימית להערכת ערכו הכלכלי של אגם מונו 

בקליפורניה (ר׳ טבלה 5 בעמ׳ 48). במקומות אחרים, כמו גם בישראל, המחקר מוזמן 

מלכתחילה על ידי קובעי המדיניות וע״י מכוני מחקר. טווח הערכים שמתקבל במחקרים 

אלה הוא רחב ביותר ותלוי במשתנים רבים, כגון היקף האוכלוסייה הנהנית מן האתר, 

האוכלוסייה,  של  הכלכלי  מצבה  באזור,  לאתר  הקיימות  החלופות  האתר,  ייחודיות 

המודעות הסביבתית, ועוד. ריבוי משתנים אלה יוצר קושי להשוות בין ממצאי מחקר 

אחד למשנהו. ממצאי הסקירה והמחקרים העיקריים שנסקרו, מוצגים להלן. 

4.1.1.1. מחקרים שנסקרו בעולם

 CVM מחקרים רבים עוסקים בהערכה כלכלית של אתרי טבע ונוף באמצעות שיטות

בהם  במחקרים  התמקדה  הספרות  סקירת  זו.  בעבודה  גם  שימוש  נעשה  בהן   ,TCM-ו

מידת ההתאמה של מושא המחקר היא הגבוהה ביותר למקרה הבוחן שלפנינו. 

מחקר אחד (Loomis, 1987) אמד את התועלת הכלכלית שמייחסים תושבי קליפורניה 

לשימור המפלס באגם Mono שבמדינת קליפורניה, סמוך למדינת נבדה ופארק יוסמיטי. 

הערך הכלכלי לשימור המפלס נאמד באמצעות הנכונות לשלם בשיטת ה-CVM. בדומה 

מבעיית  סובל  והוא  מדברי  אזור  בלב  מצוי  מונו  אגם  גם  המלח,  ים  של  הדרומי  לאגן 

התייבשות המאיימת על קיומו. במחקר נמצא כי התועלת הכלכלית שמיחסים התושבים 

הערך  המחקר.  שנת  במונחי  דולר  מיליארד  כ-1.5  של  סכום  על  עומדת  האגם  לשימור 

הגבוה שמיוחס לאגם זה נובע הן מחשיבותו כמקור מים לשתייה לבע״ח והן מן העובדה 

רב  קליפורניה)  מדינת  (תושבי  במחקר  ושנכללת  מהאגם  שנהנית  האוכלוסייה  שגודל 

מאוד ומגיע לכ-40 מיליון איש. מכאן עולה שנכונותו של כל פרט לשלם, ולו סכום פעוט 

יחסית, מצטברת לערך כלכלי משמעותי. בנוסף לכך, האגם נמצא בסמוך לפארק הלאומי 

יוסימיטי — שהוא יעד תיירות פופולרי.



48

 Acil) מחקר נוסף שבחן את התועלת הכלכלית שבקיום גוף-מים, נערך באוסטרליה

 (Logue Brook Dam) ברוק  לודג׳  סכר  של  התיירותי  ערכו  את  ובחן   (Tazman, 2006

הסמוך לעיר פרת׳ (Perth), בפאתיה הדרום-מערביים של אוסטרליה. המחקר העריך את 

פעילויות הנופש השונות בשיטת עלות הנסיעה ובשיטת העברת התועלות. אומדן הערך 

של  הדרומי  לאגן  בדומה  בשנה.  אוסטרלי  דולר  אלף  כ-630  על  עמד  שהתקבל  הכלכלי 

ים המלח, גם סכר לודג׳ ברוק הוא אטרקציה תיירותית מקומית לפעילויות נופש ופנאי 

בקרב אוכלוסייה מצומצמת בהיקפה. גודל האוכלוסייה במדינת אוסטרליה המערבית 

עומד על כשני מיליון נפש בלבד, כ-75% מהם מתגוררים בעיר פרת׳ המרוחקת כ-130 ק״מ 

מן הסכר. בקרבת מקום יש גם סכרים נוספים, כך שבפני האוכלוסייה המקומית עומדות 

חלופות. מאפיינים אלה יכולים להסביר את הערך הנמוך יחסית שהתקבל במחקר.

שני המחקרים מציגים את טווח הערכים הרחב שמתקבל במחקרים שונים. טווח 

הערכים תלוי הן בשיטות הכימות והן בפרמטרים המאפיינים את אתר הטבע: מהו גודל 

האוכלוסייה שנהנית מן המשאב, מהי מידת הייחודיות שמייחסים התושבים לאתר, מהו 

מספר החלופות לאתר, וכד׳. מחקרים נוספים שנסקרו, מציגים טווח ערכים דומה לזה 

שהתקבל במחקר הנוכחי של האגן הדרומי והם מוצגים בטבלה דלהלן.

טבלה 5: פירוט המחקרים הבין-לאומיים שנבחנו בסקירת הספרות לבחינת תועלות 
לא-שּוקיות33

סיכום מחקרים בין-לאומיים שנסקרו

האומדן הכלכלישיטהמטרת המחקרחוקר ושנת המחקר

Loomis, 1987

אומדן הערך 
שמייחס הציבור 

למפלסים משתנים 
באגם מונו 
בקליפורניה

CVM — שיטת 
הבחירה הדיכוטומית, 

  logit בעזרת מודל
בפורמט של שאלוני-

דואר

תועלת המוערכת 
ב-1.5 מיליארד 

דולר

 ACIL Tasman,
2006

אומדן הערך 
הכלכלי של 

סכר לוג׳ ברוק 
באוסטרליה 

 Logue Brook)
(Dam

TCM — ככלי 
המספק אינדיקציה 

לנכונות הנופשים 
לשלם (WTP) וכמו 
כן בשיטת העברת 

33(BT) התועלות

הערך הכלכלי 
השנתי של הסכר 
נאמד ב-630,000 
דולר אוסטרלי

33 העברת תועלות (Benfits Transfer) היא שיטה לקביעת השווי הכלכלי של מערכות סביבתיות מקומיות 

על סמך מחקרים קיימים שבוצעו במקומות אחרים.
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סיכום מחקרים בין-לאומיים שנסקרו

האומדן הכלכלישיטהמטרת המחקרחוקר ושנת המחקר

 Fleming & Cook,
2007

אומדן השווי 
הכלכלי של אגם 

מקינזי באוסטרליה 
כאתר נופש 

ותיירות

TCM — תוך כדי 
ביצוע התאמות לשם 
יצירת אומדן במונחי 

עודף צרכן

עודף הצרכן שמצאו 
החוקרים נע בין 

13.7 ל-31.8 מיליון 
דולר אוסטרלי 

בשנה

 Douglas & Taylor,
1999

הצעת מודל חדש 
לאומדן ערכם הלא-

שוקי של משאבי 
טבע ותיירות 

בנהר הטריניטי 
בקליפורניה

גישת ההוצאה הכוללת  
TCM-הנגזר משיטת ה

הסטנדרטית

האומדן שמספקים 
החוקרים עומד על 
406 מיליון דולר

 Bateman et al.,
1993

בחינת המוכנות 
לשלם על מנת 

לשמר את סביבת 
 Norfolk Broads

באנגליה

CVM — הסקר כלל 
433 ראיונות ׳פיילוט׳ 

ו-3,206 ראיונות 
נוספים

נמצאה מוכנות 
לשלם 76.74 £ 

למשק-בית לשנה 
על מנת לשמר את 

האזור

 Lansdell and
 Gangadharan,

2003

אומדן התועלת 
הכלכלית של 
שני פארקים 
בוויקטוריה, 
אוסטרליה

TCM

ערכו של פארק 
אלברט נאמד 

ב-22.9 מיליון 
דולר אוסטרלי 

בשנה; שווי שמורת  
Maroondah נאמד 
ב-2.5 מיליון דולר 

אוסטרלי בשנה 
בלבד

4.1.1.2. מחקרי הערכת תועלת מאתרי-טבע ונוף בישראל

בישראל נעשו בשנים האחרונות לא מעט מחקרים שנועדו לבחון את ערכם הכלכלי של 

אתרי טבע ונוף. עבודות אלו הראו כי הציבור הישראלי מוכן לשלם עבור שימור אתרי 

בוצעו  אלו  עבודות  משמעותי.  כלכלי  ערך  כאלה  לאתרים  מייחס  הוא  וכי  ונוף  טבע 

בישראל באותן שיטות בהן נעשה שימוש בעבודה זו, כגון שיטת הנכונות לשלם על בסיס 

שהתקבלו  הערכים   .(TCM) הנסיעה  עלות  המותנית (CVM) ושיטת  ההערכה  שיטת 
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בעבודות אלו שונים מאוד אלה מאלה, מחמת ההבדלים במושאי המחקר, והם נעים בין 

מאות אלפי ש״ח לשנה לעשרות מיליוני ש״ח.

בין עבודות אלו ראויה לציון עבודה אחת שהתמקדה בערך הכלכלי של שימור ים 

ש״ח.34  מיליון  ב-770  המלח  ים  את  והעריכה   (Becker and Katz, 2006) עצמו  המלח 

ישנם מספר הבדלים במתודולוגיית האומדן, אך נראה שהערכים שמתקבלים בעבודה זו 

אינם רחוקים מאוד (אם מביאים בחשבון את התאמת הערך משנת 2006. על פי השינוי 

מיליון   682 לעומת  ש״ח,  מיליון  כ-930  של  תוצאה  מתקבלת  לצרכן35  המחירים  במדד 

ים  עבור  התבצעה   2006 משנת  העבודה  זאת,  עם  הנוכחית).  בעבודה  שהתקבלו  ש״ח 

המלח כולו לעומת עבודה זו שהתייחסה רק לערכו הכלכלי של האגן הדרומי ועל כן אנו 

מעריכים שלמרות שערכי העבודה משנת 2006 גבוהים יותר, היא מעריכה עדיין בחסר 

את ערכו הכלכלי של ים המלח כולו.

מלבד מחקר ים המלח, ישנם מחקרים שאמדו את התועלת הכלכלית של אתרי טבע 

ונוף בישראל והגיעו לערכים מאותו סדר-גודל של אלה שהתקבלו במחקר הנוכחי. אחד 

המחקרים (Fleischer and Tsur, 2000) בדק את ערכם של עמק החולה ושל עמק יזרעאל 

מבחינת נופם החקלאי, וזאת באמצעות שיטת עלות הנסיעה. מחקר זה דומה למחקר 

הנופיים  להיבטים  בני-אדם  שמעניקים  הכלכלי  הערך  את  בודק  שהוא  בכך  הנוכחי 

אוכלוסייה  מריכוזי  ורחוקים  בפריפריה  המצויים  ייחודיים  מקומות  של  הסביבתיים 

גדולים. המחקר מצא שהתועלת מנופו של עמק החולה מוערכת ב-82 מיליון דולר ואילו 

על  מצביעים  אלה  ערכים  בלבד.  דולר  מיליון  ב-37  מוערכת  יזרעאל  מעמק  התועלת 

לשלם  הנכונות  ועל  ונוף  טבע  אתרי  של  לקיומם  בני-אדם  שמעניקים  הרבה  החשיבות 

עבור שימורם.

את  הוא  אף  בחן   2010 בשנת  שמיר  שירי  וד״ר  שכטר  מרדכי  פרופ׳  שעשו  מחקר 

הנכונות לשלם עבור אגם החולה. השניים מצאו שהנכונות לשלם על שימורו מגיעה לכ-

72 ש״ח לאדם, אשר בשקלול האוכלוסייה משקף סכום של כ-92 מיליון ש״ח. סכום זה 

אינו רחוק מן הסכום של 107 מיליון ש״ח שהוערך כסכום שהציבור מוכן לשלם למען 

שימורו של האגן הדרומי של ים המלח.

מחקרים נוספים בדקו את הערך הציבורי של פארקים עירוניים בתל-אביב ובירושלים 

ושל מספר שמורות-טבע בישראל. סיכום המחקרים שנבחנו מוצג בטבלה דלהלן.

34 סכום כולל של כ-177 מיליון דולר ע״פ שער חליפין של 4.35 ש״ח לדולר.

35 ע״פ מדד שנת 2006=100, העלייה במדד נכון לנובמבר 2013 — 119.89.
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טבלה 6: פירוט המחקרים שבוצעו בישראל ונבחנו בסקירת הספרות לבחינת 

תועלות לא-שּוקיות

סקירת ספרות

האומדן הכלכלישיטהמטרת המחקרחוקר

 N. Becker
 and D. Katz,

2006

אומדן הערך 
הכלכלי של 

שימור ים המלח

שיטת עלות 
 (TCM) הנסיעה
ושיטת ההערכה 
(CVM) המותנית

ע״פ שיטת עלות הנסיעה, הערך 
הכלכלי בעיני תושבי ישראל 

בלבד הוא כ-154 מיליון דולר 
ועוד כ-23 מיליון דולר ע״פ 

שיטת הערכה מותנית. סה״כ 
כ-177 מיליון דולר

 Fleischer and
Tsur, 2000

אומדן הערך 
הכלכלי של עמק 

החולה ועמק 
יזרעאל מבחינת 
נופם החקלאי

על פי שיטת 
עלות הנסיעה 

(TCM)

עמק החולה שווה לציבור 82 
מיליון דולר. עמק יזרעאל שווה 

$37 מיליון. השווי שמניבות 
קרקעות אלו מסתכם ב-$25 

מיליון בלבד

אודיש 
ופליישמן, 

2004

מחקר שנערך 
על ידי השמאי 

הממשלתי 
לבדיקת שוויים 
של יער ירושלים 
ופארק הירקון

שיטת ההערכה 
(CVM) המותנית

הערך הציבורי של פארקים 
עירוניים בתל-אביב הוא 34.5 

מיליון ש״ח; מתוכם הערך 
הציבורי של פארק הירקון הוא 

25.7 מיליון ש״ח. הערך הציבורי 
של פארקים עירוניים בירושלים 

הוא 24.2 מיליון ש״ח; מתוכם 
הערך הציבורי של יער ירושלים 

הוא 5.8 מיליון ש״ח

שכטר ושמיר, 
2010

אומדן הערך 
הכלכלי הנובע 
משימור אגם 

החולה

WTP — CVM

הנכונות הממוצעת של אדם 
לשלם למען שימור אגם החולה 
עומדת על 72 שקלים, ובשקלול 

כלל האוכלוסייה מתקבל ערך 
של 92 מיליון ש״ח

בקר וחורש, 
2007

בחינת התועלות 
החברתיות-

כלכליות הנובעות 
מקיומה של 

שמורת נחל דרגה

שיטת עלות 
 (TCM) הנסיעה
ושיטת ההערכה 
(CVM) המותנית

הערך העכשווי (לפני פעולות 
שדרוג) של השמורה עומד 

על כ-10 מיליון ש״ח. שדרוג 
השמורה יביא לתוספת תועלת 

של כ-4.8 מיליון ש״ח בשנה

בקר וכץ, 
2006

הערכה כלכלית 
של שימור ים 

המלח

שיטת עלות 
 (TCM) הנסיעה
ושיטת ההערכה 
(CVM) המותנית

ערך כלכלי של 770 מיליון ש״ח 
במונחי שנת 2006
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סקירת ספרות

האומדן הכלכלישיטהמטרת המחקרחוקר

חורש, 2004

הערכת התועלות 
הכלכליות 

הנובעות 
מצפייה בנשרים 
בשמורות הטבע

שיטת עלות 
 (TCM) ההגעה

ושיטת ההערכה 
(CVM) המותנית

תועלת כלכלית הנעה בין 11.4 
ל-16.5 מיליון ש״ח בשנה 

בשמורת החי-בר ובין 4.5 ל-13.4 
מיליון ש״ח בשנה בשמורת 

גמלא

TCM 4.2. בחינת תועלות של מבקרים ישראלים באמצעות שיטת

עבור  התבצע  המלח  ים  של  הדרומי  האגן  של  מקיומו  הלא-שּוקית  התועלת  חישוב 

ברווחה  מפגיעה  כתוצאה  תועלת  אבדן  צפוי  אלה  למבקרים  בלבד.  ישראלים  מבקרים 

המשקית הכוללת, וזאת בשונה מן הפגיעה ברווחת התיירים מחו״ל, אשר אינה נכללת 

כפגיעה ברווחה משקית. 

התועלת המשקית של מבקרים ישראלים אינה באה לידי ביטוי בחישוב התועלות 

השּוקיות, אשר בוצע קודם לכן, משום שהשוק אינו מתמחר את ערך הזמן ואת עלות 

הנסיעה בפועל של המבקרים הישראלים. חשוב להדגיש שלמרות הכללת עלות הנסיעה 

של  הכנסותיהן  את  לבטא  נועד  לא  הדבר  זה,  בתחשיב  ישראלים  תיירים  של  בפועל 

חברות הדלק או מרכיבי עלות מסוג זה, אלא את הערך הכלכלי שמייחסים המבקרים 

את  הפחות,  לכל  משקפת,  זו  שעלות  בהנחה  וזאת  הדרומי  באגן  לביקור  הישראלים 

התועלת שיש לפרט מביצוע הנסיעה, שאלמלא כן לא היתה מתבצעת.

לביקור  ביקוש  עקומת  של  בנייה  כללה  ישראלי  מבקר  של  הנסיעה36  עלות  הערכת 

באתר האגן הדרומי. עקומת הביקוש נבנתה בעקבות סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של 

האוכלוסייה היהודית בישראל ועסק גם במאפיינים הדמוגרפיים של הנשאלים.37 בניית 

עקומת הביקוש, הקושרת את עלות הביקור למספר הביקורים בשנה, נועדה לאפשר את 

חישוב עלות ההגעה לאתר עבור כל פרט וביצוע אומדן לערכו של האתר. 

36 בספרות המחקרית קיימים שני מודלים חלופיים לחישוב התועלת בשיטת TCM: מודל עלות הביקור 

האזורית ומודל עלות הביקור הפרטנית. בעבודה זו נעשה שימוש במודל האזורי (Kolstad, 2000), שיתרונו 
בכך שהוא מתבסס על נתונים בפועל ולא על מידע היפותטי.

מבקרים  בקרב  שנערך  הסקר  תוצאות  על  מתבסס  הביקור  עלות  שיטת  יישום  לצורך  הנתונים  בסיס   37

באגן הדרומי של ים המלח (הסקר בשטח) והסקר האינטרנטי. המודל נאמד בנפרד עבור כל אחד מבסיסי 
הנתונים. בהמשך בוצע מיצוע של ממצאי שני הסקרים לכדי תוצאה אחת. גודל המדגם ושיטות דגימת 

התצפיות מבטיחים כי המדגם מייצג את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.
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סעיף זה מציג את המתודולוגיה וממצאי האומדן, בהתבסס על נתוני הסקר שנעשה 

בשטח. בהמשך יוצגו ממצאי האומדן של נתוני הסקר האינטרנטי ולבסוף יוצג ממוצע 

התוצאות.

בניית עקומת ביקוש לביקור באגן הדרומי — חישוב נוסחת עלות   .4.2.1

ההגעה של הפרט

בהתאם לגישה האזורית, בוצע ניתוח עלות ההגעה של הפרט באמצעות פילוח מדינת 

ישראל ל-15 אזורים על בסיס החלוקה לנפות (counties) של הלמ״ס. על סמך ממצאי 

שיעור  כאשר  נפה,  כל  לתושבי  הדרומי  באגן  הממוצע  הביקורים  מספר  חושב  המדגם, 

המבקרים באגן הדרומי מכל נפה הוא פונקציה של עלות ההגעה ושל מאפיינים סוציו-

דמוגרפיים. שיעור המבקרים מתקבל באמצעות הנוסחה כדלקמן:

Vi / Pi = f (Ci;Si)

כאשר:
i —  נפה מ-1 עד 15 38

Vi — מספר המבקרים באגן הדרומי שהגיעו מנפה 

Pi — אוכלוסיית נפה ממנה מגיעים המבקרים

Ci — עלות ההגעה

Si — נתונים סוציו-דמוגרפיים

עלות ההגעה לכל נפה חושבה באמצעות הנוסחה:

Ci = [(W/4)*(Ti)] + [(Km(i)*2.2*2)]

כאשר:

W — שכר ממוצע לשעת עבודה.39 לצורכי שמרנות, נקבעה הנחת-עבודה שהשכר הממוצע 
של המבקרים הישראלים באגן הדרומי זהה לשכר הממוצע במשק.

Ti — משך זמן הנסיעה של מבקר לאגן הדרומי 

Km(i) — מרחק נפה מן האגן הדרומי של ים המלח, בק״מ

38 פירוט הנפות מופיע בנספח 10.

39 חושב על ידי חלוקת השכר החודשי הממוצע במשק (8,881 ש״ח על פי נתוני הלמ״ס לשנת 2012) ב-180 

שעות-עבודה חודשיות.
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החלק הראשון של נוסחת החישוב כולל את רכיב העלות האלטרנטיבית של זמן המבקר, 

שכן בבחירתו לבקר באגן הדרומי הוא ויתר על פעילויות אלטרנטיביות ומכאן התועלת 

שהוא מפיק מן הביקור באגן הדרומי. כדי להעריך את העלות האלטרנטיבית של הזמן, 
הוכפל משך זמן הנסיעה ב-1/4 שכר לשעת-עבודה ממוצעת.40

לאתר,  בהגעה  הכרוכה  בפועל  ההוצאה  את  כולל  החישוב  נוסחת  של  השני  החלק 

אותה חישבנו על ידי הכפלת מספר הקילומטרים שעל המבקר לעבור כדי להגיע לאגן 

הדרומי (הלוך ושוב) בעלות נסיעה לק״מ — 2.2 ש״ח (כולל עלות הדלק ובלאי).41 הלוח 

הבא מציג את עלות ההגעה הממוצעת ואת מספר הביקורים הממוצע לנפש בכל אחד 
מן האזורים שנבחנו:42

לוח 3: פיזור תוצאות סקר לבחינת הביקוש לביקורים באגן הדרומי 

כתלות בעלות הנסיעה

מן התרשים ניכר כי תדירות הביקורים לנפש יורדת ככל שעלות הביקור עולה. עוד עולה 

כי אוכלוסיית הנפה הקרובה ביותר לאגן הדרומי בים המלח (נפת ב״ש) מבקרת בו מספר 

40 חוקרים שונים מציעים לעשות שימוש בחלקים שונים של שעת-עבודה בחישוב העלות האלטרנטיבית של 

הזמן. במחקר זה יושמה המתודולוגיה של McKean וערך הזמן חושב כ-1/4 מעלות שעת-עבודה של מבקר.
 http://www.heshev.co.il/ :2011 41 המחיר לק״מ מבוסס על נתוני ירחון ׳חשב׳ לשנת

42 מקור נתוני אוכלוסיית האזורים: הלמ״ס, 2012. אנו מניחים כי אוכלוסיית הנופשים בים המלח מתפלגת 

בין הנפות השונות בדומה להתפלגות במדגם.
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פעמים בשנה, בעוד שתושבי אזורים רחוקים יותר מבקרים באגן הדרומי של ים המלח 

בתדירות נמוכה יותר, של אחת לכמה שנים.

4.2.2. תוצאות האומדן של עקומת הביקוש לביקורים באגן הדרומי

רגרסיה  מודל  נבנה  הדרומי,  באגן  הישראליים  למבקרים  התועלת  את  לאמוד  כדי 

לנפש,  הביקורים  מספר  הוא  המוסבר  המשתנה  בה  אשר  משתנים,  מרובת  ליניארית 

בהתאם למשוואה הבאה:

[Vi /Pi]=β0+β1Ci+β2agei+β3inci+β4edui+β5yari +β6kidi+ε i

כאשר:

Ci — עלות ההגעה 

agei — גיל

inci — הכנסה

edui — השכלה

yari — חברּות בארגון ירוק (משתנה דמי)

kidi — מספר ילדים בקבוצה

הטבלה הבאה מסכמת את ממצאי הרגרסיה:43

טבלה 7: ממצאי הרגרסיה למציאת הביקוש לביקורים באגן הדרומי 

TCM-ִּכתלות בעלות הנסיעה, בשיטת ה

P-valueמקדםמשתנה
*0.000860.00-עלות הגעה

0.0024140.214גיל

1.2E-050.109-הכנסה

0.020740.463-מגדר

0.0021170.757השכלה

0.0196380.719חברות בארגון ירוק

0.012610.406-מספר הילדים

0.52829570.002קבוע הרגרסיה

* מובהק ברמה של 99%

43 פלט משוואת הרגרסיה מצורף בנספח 11.
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בהתאם להשערת המודל, ניתן לראות כי מקדם עלות ההגעה הוא מובהק ובסימן הצפוי: 

ככל שעלות ההגעה נמוכה יותר, כן רב יותר מספר המבקרים באגן הדרומי מכל נפה. 

במטרה לקבל את פונקציית הביקורים לנפש (Vi /Pi) כפונקציה של עלות ההגעה 

(Ci) בלבד יש להפוך את המשוואה לעיל למשוואה הכוללת משתנה מסּביר אחד — והוא 

עלות ההגעה. כדי לקבל משוואה זו הוכפל המקדם של כל יתר המשתנים (למעט עלות 

ההגעה) בערך הממוצע שהתקבל מנתוני השאלונים. כך הפכו כל המשתנים לקבועים, 

שהתקבלה  המשוואה  הליניארית.  המשוואה  של  לחותך  והיתוספו  הגעה,  עלות  למעט 

היא:

 Vi /Pi = 0.48 – 0.00086Ci

המשוואה מתארת את התנהגות המבקרים לאור שינויים בעלות ההגעה. משוואה זו היא 

למעשה עקומת הביקוש לביקור באגן הדרומי של ים המלח, כפונקציה של עלות ההגעה 

אליו. עלות ההגעה משקפת את התועלת שמפיק המבקר מביקורו באגן הדרומי. הלוח 

הבא מתאר את עקומת הביקוש בהתאם למשוואה שהוצגה לעיל.

לוח 4: עקומת הביקוש לביקורים שנתיים לנפש באגן הדרומי, 

(TCM) בשיטת עלות הנסיעה

4.2.3. חישוב עודף הצרכן מביקורים באגן הדרומי

ים  של  הדרומי  באגן  מביקור  הפרטים  לתועלת  שמרנית  הערכה  היא  הנסיעה  עלות 

המלח (שכן אם התועלת נמוכה מעלות הנסיעה, הפרט היה בוחר שלא לבקר). תועלת 
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הצרכן נטו היא ההפרש שבין עלות הנסיעה לבין הערך הסובייקטיבי אותו מייחס הפרט 

לביקור. המתודולוגיה המקובלת לאומדן עודף הצרכן היא חישוב שטח המשולש הכלוא 

בין עקומת הביקוש, מחיר המוצר וציר ה-Y. ואולם במקרה זה לא קיים מחיר אחיד 

אותו משלמים כלל הצרכנים, ולכן יש צורך במתודולוגיה שונה. 

כאמור, עודף הצרכן הוא ההפרש שבין הערך הסובייקטיבי שמייחס הצרכן לביקור 

באגן הדרומי של ים המלח (התועלת של הצרכן), לבין עלות הנסיעה. באמצעות הנתונים 

הנוכחיים לא ניתן למצוא את עודף הצרכן בעבור הצרכן הבודד, היות שאין מחיר-שוק 

אחד שבאמצעותו ניתן לחשב את עודף הצרכן של כל פרט. בשל כך פותחה מתודולוגיה 

להערכת העודף האגרגטיבי בעבור כלל המבקרים. על מנת לעשות זאת נבנתה — בעזרת 

עקומת הביקוש — עקומה חדשה הקושרת בין עלייה תיאורטית במחיר הנסיעה לבין 
הירידה בכמות המבקרים.44

תחילה הוצבו בעקומת הביקוש מחירי הנסיעה הממוצעים בכל אזור, וזאת על מנת 

להעריך את תדירות הביקורים במצב הנוכחי. סיכום המכפלות של תדירות הביקורים 

אומדת  זו  נקודה  העקומה.  על  הראשונה  הנקודה  הוא  אזור,  בכל  התושבים  במספר 

עלות  משקף   — הדרומי  האגן  של  (במקרה  הנוכחיים  במחירים  המבקרים  כמות  את 

כניסה אפס). לאחר מכן נאמד מספר המבקרים באמצעות הצבת מחיר הגבוה ב-20 ש״ח 

מעלות ההגעה הנוכחית לאתר (למשל: גביית דמי-כניסה בסך 20 ש״ח). מספר המבקרים 

מספר  את  מציין  וההפרש  הביקוש,  לעקומת  בהתאם  יותר  נמוך  זה,  במקרה  המתקבל 

המבקרים שהיו מעדיפים שלא להגיע מפאת עליית המחירים. כלומר: ההפרש בין הערך 

הסובייקטיבי אותו הם מייחסים, לבין עלויות הנסיעה בפועל, קטן מעליית המחירים. 

לאחר מכן מתבצעת חזרה על התהליך, כל פעם במחיר גבוה ב-20 שקלים מן המחיר 

הביקורים  כמות  שעבורו  המחיר  שמתקבל  עד  ההתחלתי),  מהמחיר  ש״ח   40) הקודם 

מתאפסת. כתוצאה מהצבה חוזרת זו, מתקבל צמד של כמות ביקורים החזויה לכל רמת 

מחיר.

שהיא  חדשה  עקומה  מתקבלת  צירים,  מערכת  על  אלה  צמדים  של  הצבה  ידי  על 

הנוכחי,  למחיר  מעבר  המחירים,  עליית  בין  הקושרת  אגרגטיבית  ביקוש  עקומת  מעין 

לבין כמות המבקרים באתר. השטח הכלוא מתחת לעקומה זו מבטא את עודף הצרכנים 

.(Fleming & cook, 2008) (תועלת נטו) הכולל של כל המבקרים במחירים הנוכחיים

44 תיאור מפורט יותר של השיטה ניתן למצוא באתר האינטרנט המוקדש לשיטות הערכת תועלות מאתרי-

http://www.ecosystemvaluation.org/travel_costs.htm#app_zona — טבע



58

בהתבסס על ממצאי הסקר המקדים, ביקרו כ-62% מאוכלוסייה היהודית הבוגרת 

ב-5  זה  רכיב  מחלּוקת  האחרונות.  השנים  בחמש  המלח  ים  של  הדרומי  באגן  בישראל 

האוכלוסייה  במספר  והכפלה   (12.4%) הדרומי  באגן  השנתי  המבקרים  מספר  לאיתור 

ים  של  הדרומי  באגן  השנתי  המבקרים  מספר  כי  מתקבל  בישראל,  הבוגרת  היהודית 

המלח נאמד ב-741,346. היות שקיים פער בהערכת מספר המבקרים הנוכחי בין תוצאות 

האומדן על פי עקומת הביקוש והאומדן על פי תוצאות הסקר, עודכנו תוצאות אומדן 

מספר המבקרים כלפי מטה בשיעור קבוע של כ-23%, כך שכמות המבקרים הנוכחית 

של  העודף  הרווח  כי  מעלה  לעקומה  שמתחת  השטח  חישוב  בסקר.  שנמצאה  זו  תהיה 

המבקרים בים המלח על פי שיטת עלות הנסיעה, נאמד בכ-77 מיליון ש״ח.

כמות  לבין   (Y-ה (ציר  הנסיעה  במחיר  העלייה  שבין  הקשר  את  מציג  דלהלן  הלוח 

הביקורים באגן הדרומי (ציר ה-X). הנקודה הימנית ביותר על ציר ה-X (741,346) מייצגת 

את רמת הביקוש הנוכחית לאתר. תנועה שמאלה ומעלה על עקומת הביקוש, מייצגת את 

היקף המבקרים כשעלות ההגעה לאתר עולה.

לוח 5: עקומת ביקוש לביקורים באתר כאשר מעלים את מחיר הנסיעה

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
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רמת  בכל  המבקרים  במספר  מירידה  התועלת  אבדן  חישוב  את  מציגה  דלהלן  הטבלה 

מחיר:

טבלה 8: חישוב אבדן התועלת מירידה במספר המבקרים בכל רמת מחיר

עלות תוספתית לעלות 
ההגעה המקורית

היקף המבקרים שיורד בשינוי 
עלות ההגעה

אבדן תועלת כתוצאה מירידת 
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452,238

76,988,144
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בקרב  שבוצע  סקר  על  נסמך  המלח,  ים  של  הדרומי  האגן  מקיום  הצרכן  עודף  חישוב 

האוכלוסייה היהודית בלבד. עם זאת, מכיוון שאזרחים ישראלים לא-יהודים נמנים אף 

הם עם מבקרי האגן הדרומי, ניתן להעריך את עודף הצרכן הכולל באמצעות התחשבות 

שיעור   ,2012 לשנת  נכון  הבוגרת.  הלא-יהודית  האוכלוסייה  של  היחסי  בשיעורה 

האוכלוסייה היהודית עומד על 75% מכלל אוכלוסיית ישראל. מכיוון שלא בוצע סקר על 

הרגלי הביקור של האוכלוסייה הלא-יהודית בישראל, הונח שהרגלי הביקור שלה דומים 

שהתקבל  לערך  להוסיף 25%  ניתן  כך  בשל  היהודית.  האוכלוסייה  בקרב  שנצפו  לאלה 

מקרב האוכלוסייה היהודית. עודף הצרכן הכולל של האוכלוסייה בישראל מביקור באגן 

הדרומי, בשיטת עלות הנסיעה, עומד אפוא על 102 מיליון ש״ח.

(CVM) 4.3. הערכת ערכי אי-שימוש באמצעות שיטת ההערכה מותנית

וסביבה  טבע  משאב  של  הכלכלי  הערך  לאומדן  שיטה  היא  המותנית  ההערכה  שיטת 

 U.S Water-ה ידי  על  פרויקטים  לניתוח  ככלי   1979 בשנת  רשמי  באופן  שהתקבלה 

האמריקאית   הסביבה  בסוכנות  נרחב  שימוש  נעשה  זו  בשיטה   .Resources Council
(EPA) ובמוסדות מחקר והוראה רבים. בבסיס השיטה משתמשים בשאלון שבאמצעותו 

השאלון   .(Loomis, 1984) סביבתיים  שינויים  עבור  לשלם  הפרט  נכונות  את  מעריכים 

מבוסס על בניית שוק היפותטי המספק לנשאלים הזדמנות לרכוש את המוצר הסביבתי 

את  מייצג  הנשאל,  שנוקב  הכספי  הערך  הטבע.  משאב  מספק  שאותו  השירות  את  או 

נכונותו לשלם (ביטוי התועלת) עבור המוצר או השירות, ובכך הוא מבטא את התועלת 

שהוא מפיק מן המוצר. לאחר שמתקבל סכום ממוצע (או חציוני) במדגם, ניתן להשליך 

ערך זה על האוכלוסייה הרלוונטית ולהעריך את התועלת הציבורית המופקת מן המשאב. 

מכיוון שהשיטה אינה נסמכת על נתוני-שוק, היא מתאימה במיוחד לניתוחים הקשורים 

למשאבי טבע וסביבה שאין להם ערך-שוקי נקוב.

השיטה מניבה את ההערכה הקרובה ביותר למצב-שוק ממשי, אילו היה קיים. מידת 

ההיכרות של הנסקרים עם המוצר, אמורה לאפשר להם להבין את השינוי המוצע ואת 

השינוי  את  שניתן  ככל  לדמות  שיוכלו  כך  וכדומה),  מס  (דמי-כניסה,  התשלום  אמצעי 

גם  באמצעותה  לחלץ  שניתן  השיטה הוא  של  המובנה  יתרונה  במציאות.  התרחש  אילו 

מעצם  נהנים  אך  המוצר,  את  צורכים  בהכרח  שלא  לצרכנים  (תועלות  אי-שימוש  ערכי 

קיומו) ולא רק ערכי-שימוש, כמו בשיטת עלות ההגעה. אומדן התועלת שתחושב בחלק 

וזאת  אי-שימוש,  ערכי  על  תתבסס  הדרומי,  מהאגן  הלא-שּוקיות  התועלות  בכלל  זה 

במטרה להימנע מ׳ספירה כפולה׳ של תועלות, שכן תועלות השימוש נאמדו בשיטת עלות 

הנסיעה בפרק הקודם. 
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4.3.1. מתודולוגיית האומדן לערכי אי-שימוש של הפרט מן האגן הדרומי

סקר  על  מבוסס  המלח,  בים  הדרומי  האגן  של  אי-שימוש  מערכי  התועלת  אומדן 

בישראל.  הבוגרת  היהודית  האוכלוסייה  של  מייצג  מדגם  בקרב  שנערך  אינטרנטי45 

מטרת הסקר היא לאתר את הסכום הממוצע שאותו מוכן הצרכן הישראלי לשלם כדי 

למנוע את התרחשות השינוי המתואר — התייבשות האגן הדרומי של ים המלח. כמו כן 

הנכונות  משוואת  לאפיון  שימשו  ואלה  הנסקרים,  של  סוציו-דמוגרפיים  נתונים  נאספו 

לשלם. הקשר התיאורטי בין נכונות הפרט לשלם עבור המשאב לבין מאפייניו הסוציו-

דמוגרפיים, מתואר במשוואה הבאה:

WTPi = f (S,T)

כאשר:

i — תושב 
S — מערכת מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
T — מערכת של משתני-טעם והעדפות

הנשאלים,  החלטת  על  הסוציו-דמוגרפיים  המשתנים  של  השפעתם  את  לבדוק  מנת  על 

נבנה מודל של רגרסיה ליניארית מרובת משתנים, על בסיס המשוואה לעיל. 

השאלה  אינטרנטי.  סקר  באמצעות  נעשתה   (CVM) לשלם  הנכונות  בחינת  כאמור, 

המרכזית שבסקר עסקה בסכום חד-פעמי שהנשאל מוכן לתרום כדי לשמר את המצב 

הקיים, כלומר: לשמר את גוף המים באגן הדרומי של ים המלח. בנוסף לשאלת הנכונות 

אישי.  באופן  להם  הנוגעות  שאלות  מספר  על  לענות  הסקר  משתתפי  התבקשו  לשלם, 

ניתוח מאפייניהם האישיים ִאפֵשר ביצוע חתך סוציו-דמוגרפי של קבוצת המדגם ובחינת 

מהימנות הנכונות לשלם בקרב הנשאלים בסקר.

הטבלה הבאה מסכמת את מאפייניה הסוציו-דמוגרפיים של קבוצת המדגם:

45 שימוש בסקר שנערך באזור האגן הדרומי של ים המלח אינו רלוונטי לחלק זה, היות שברצוננו לאמוד 

את ערכי האי-שימוש.



62

טבלה 9: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של קבוצת המדגם בשיטת ההערכה מותנית 

(CVM)

ממוצע / מאפייןמשתנה

גיל
גיל ממוצע: 42.7

טווח הגילאים נע בין 20 ל-74 שנים
סטיית תקן: 14.26

מגדר
48.4% גברים
51.6% נשים

ארץ המוצא

77.1% ישראל
11.1% אחת מארצות אירופה/אמריקה
3.6%  אחת מארצות אסיה/אפריקה

8.2%  אחת מארצות ברית המועצות לשעבר

מצב משפחתי

67.0% נשוי
21.9% רווק
7.5%  גרוש
1.6%  אלמן

0.3%  חד-הורי
1.6%  אחר

חברות בארגון ירוק
94.1% לא חבר בארגון

5.9%  חבר בארגון

השכלה

1.3%   יסודית
2.3%   תיכונית חלקית
17.6% תיכונית מלאה

24.8% על-תיכונית
53.9% אקדמית

הכנסה

15.7% הרבה מתחת לממוצע
15.0% מתחת לממוצע

31.7% ממוצעת
34.6% מעל הממוצע

2.9%  הרבה מעל לממוצע

4.3.2. תוצאות סקר הנכונות לשלם עבור שימור האגן הדרומי

האגן  שימור  עבור  לשלם  מוכנים  שהנשאלים  הממוצע  שהסכום  מעלים  הסקר  ממצאי 

הנשאלים  את  הן  כולל  זה  ממוצע  סכום  ש״ח.   89.35 על  עומד  המלח  ים  של  הדרומי 
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שהשיבו שהיו מוכנים לשלם והן את המשיבים שענו כי אינם מוכנים לשלם עבור שימור 

האגן הדרומי. 

מבין המשיבים שהצהירו כי הם מוכנים לשלם עבור שימור האגן הדרומי, נמצא כי 

הממוצע גבוה יותר בקרב אלה שביקרו באגן הדרומי (136.5 ש״ח), בהשוואה לאלה שלא 

ביקרו בו (102.5 ש״ח). ממצא זה אינו מפתיע, כי הוא משקף את העובדה שמי שבחר 

לאזור  יותר  רב  ערך  מייחס  הסביבתי,  המוצר  את  ולצרוך  הדרומי  האגן  לאזור  להגיע 

בזכות מאפייניו הייחודיים, לעומת קבוצת הפרטים שמוכנה לשלם עבור שימורו, אך לא 

ביקרה בו. הלוח הבא מציג את הנכונות הממוצעת לשלם עבור שימור האגן הדרומי של 

ים המלח, בקרב קבוצות העניין השונות. 

CVM לוח 6: ממוצע הנכונות לשלם בקרב הנשאלים במחקר

לים  מגיעה  שאינה  האוכלוסייה  מצד  לשלם  הנכונות  את  לאמוד  מבקשים  שאנו  היות 

המלח46 ועם זאת מגלה עניין בשימורו של האגן הדרומי, עלינו לאמוד את מספר משקי 

הבית היהודיים בקבוצה זו. בהתבסס על ממצאי הסקר המקדים, נמצא כי 17% מתוך 

קבוצת המדגם לא ביקרו בים המלח, אך הם מוכנים לשלם 102.5 ש״ח עבור שימור האגן 

הדרומי. באמצעות נתון זה ניתן לחשב את ערכי האי-שימוש בהכפלת שיעור זה במספר 

משקי הבית היהודיים בישראל.47 חישוב זה מוביל לכך ש-307 אלף משקי-בית יהודיים 

46 כפי שצוין לעיל, התועלת מקיומו של ים המלח עבור קבוצת בעלי העניין שמגיעה לביקור בים המלח 

נאמדה בשיטת עלות הנסיעה (TCM), ומכאן גם לא נכללה באומדן התועלות בשיטה זו.
47 על פי תחשיב של 1.87 מיליון משקי-בית יהודיים.
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ערכי אי שימוש–

ם ב
של
ת ל

כונו
נ

-
₪

ערכי אי 
שימוש
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אינם מגיעים לים המלח, אך הם בעלי-עניין בשימור האגן הדרומי. הכפלת מספר משקי 

הבית בממוצע הנכונות לשלם של משק-בית שאינו מבקר באגן הדרומי של ים המלח, 

ש״ח  מיליון  בכ-31.5  נאמד  זה  ציבור  עבור  הדרומי  האגן  של  שהערך  לתוצאה  מובילה 

כתרומה חד-פעמית. 

כפי שנעשה בהערכת עלות הנסיעה, גם במקרה זה בוצע ניפוח של התוצאות על מנת 

לכלול גם את ערכי השימוש של האוכלוסייה הלא-יהודית בישראל. ההנחה השמרנית 

היא שהתנהגות אוכלוסייה זו זהה להתנהגות האוכלוסייה היהודית בהיבט ערכי האי-

שימוש באגן הדרומי. כתוצאה מכך, ערך האי-שימוש שחושב לאגן הדרומי עומד על 42.5 

מיליון ש״ח.

על מנת למצוא את הערך השנתי של ערכי האי-שימוש, הונח שיעור היוון שנתי של 

3% לתקופה של 10 שנים.48 הנחות אלו מביאות לערך שנתי של כ-5 מיליון ש״ח בשנה.  

לאחר קבלת האומדן בהקשר של הנכונות לשלם, נבחן את השפעת המאפיינים הסוציו-

הוא  ברגרסיה  המוסבר  המשתנה  לינארית.  רגרסיה  באמצעות  זה  ערך  על  דמוגרפיים 

הנכונות לשלם והמשתנים המסבירים49 הם סוציו-דמוגרפיים. להלן משוואת האומדן:

WTP=β0+β1inc+β2age+β3kid+β4gen+β5yar+β6usr+β7asf+β8usa+ε

כאשר:

inc — הכנסה
age — גיל

kid — מספר ילדים
gen — מגדר (משתנה דמה)

yar — חבר בארגון ירוק (משתנה דמה)
usr — יליד ברה״מ (משתנה דמה)

asf — יליד יבשת אסיה או אפריקה (משתנה דמה)
usa — יליד יבשת אירופה או יליד ארה״ב (משתנה דמה)

48 הונח שיעור ריבית שמרני של 3% לתקופה של 10 שנים. הונח שהעדפות הצרכן לגבי תרומה עכשווית 

אינן מתייחסות לתקופות ארוכות וככל שהתקופה ארוכה יותר היא משקפת פחות את העדפותיו.
49 ארצות הלידה של משתתפי הסקר חולקו לארבע קבוצות: בריה״מ; אסיה/אפריקה; אירופה/אמריקה 

השוואה.  לשם  בסיס  לקבוצת  והפכה  הארץ  ילידי  קבוצת  הושמטה  באומדן,  בעיות  למנוע  כדי  וישראל. 
כלומר, תוצאות משתני ארץ המוצא הם יחסיים לקבוצת ילידי הארץ ואינם אבסולוטיים. 
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הטבלה הבאה מפרטת את תוצאות האומדן50:

CVM טבלה 10: תוצאות האומדן למשתנים מסבירים בשיטת

P-valueמקדםמשתנה

**11.475660.086הכנסה

0.3942690.597-גיל

2.5986930.486מספר ילדים

21.732980.146-מגדר

34.029440.286חבר בארגון ירוק

*54.08970.047-יליד בריה״מ

12.353360.759יליד אסיה/אפריקה

22.691770.349יליד אירופה/אמריקה

*76.362310.011קבוע הרגרסיה

*  מובהק ברמה של 95% 
** מובהק ברמה של 90%

ההכנסה  משתנה  של  ההסבר  ליכולת  בנוגע  סטטיסטית  מובהקות  לראות  ניתן  כצפוי, 

של הפרט על נכונותו לשלם עבור שימור האתר. משוואת הרגרסיה מראה כי נכונותו של 

הפרט לשלם עבור שימור האגן הדרומי עולה ככל שרמת הכנסתו גבוהה יותר. 

השוואה בין תוצאות האומדן בשיטת עלות ההגעה (TCM) לעומת   .4.3.3

(CVM) שיטת הנכונות לשלם

על מנת לבחון את תקפות התוצאות שהתקבלו בשתי השיטות, בוצעה ביניהן השוואה. 

לצורכי העבודה בחנה אמנם כל שיטה פלח שונה של צרכנים (שיטת עלות הנסיעה בחנה 

את ציבור המבקרים בים המלח ושיטת הנכונות לשלם בחנה את הציבור שאינו מבקר 

באופן תדיר בים המלח, אך מייחס ערך כלכלי לשימור האתר), אולם באמצעות תוצאות 

סדר-גודל  באותו  מצוי  הדרומי  לאגן  שהוענק  הכלכלי  הערך  אם  לבחון  ניתן  הסקרים 

בהינתן מצב בו שתי השיטות היו חלופיות ומטרתן היתה לאמוד את אותו ערך כלכלי. 

50 תוצאות פלט הרגרסיה מוצגות בנספח 11.



66

שאינם  ישראלים  מבקרים  עבור  שחושב  הכלכלי  הערך  הנסיעה,  עלות  בשיטת 

צורכים שירותי מלונאות באגן הדרומי, עומד על כ-102 מיליון ש״ח בשנה. ערך זה משקף 

את עודף הצרכן של הפרט מביקורים באזור האגן הדרומי והוא התקבל מחישוב עלות 

הנסיעה ומבניית עקומת ביקוש לביקורים באתר הדרומי כפונקציה של עלות הנסיעה. 

חישוב עודף הצרכן התבסס על סקר שטח של מבקרים באגן הדרומי.

זה  ערך  בשנה.  ש״ח  מיליון  כ-5  של  אי-שימוש  ערך  חושב  לשלם,  הנכונות  בשיטת 

משקף רק את פלח האוכלוסייה שלא ביקר בים המלח, אך מוכן לשלם כדי לשמר את 

האתר. כצפוי, ערך זה נמוך במידה רבה מן הערך שהתקבל בשיטת עלות הנסיעה, וזאת 

משום שהוא מסתמך על קבוצת אוכלוסייה שלא ביקרה בים המלח, ומכאן ניתן להניח 

השוואה  לשם  לביקור.  מועדף  כיעד  הדרומי  לאגן  יותר  נמוך  ערך  מייחסת  זו  שקבוצה 

קבוצת  מצד  האתר  שימור  למען  לשלם  הנכונות  בערך  להתחשב  יש  השיטות,  שתי  בין 

האוכלוסייה כולה. בצורה זו ניתן להעריך מהו הערך הכלכלי הכולל שניתן לאתר על ידי 

הפרטים באמצעות שיטת הנכונות לשלם. 

בלוח 6  המוצגים  הממצאים  על  מצביעות  בסקר,  הנשאלים  מפי  שניתנו  התשובות 

בעמוד 63. הסכום הממוצע בקרב המשיבים שביקרו באגן הדרומי עמד על 89.35 ש״ח. 

סכום זה מייצג עלות של כ-167 מיליון ש״ח כתרומה חד-פעמית.51 בהיוון הסכום לערך 

שנתי על בסיס ההנחות דלעיל, מתקבל ערך שנתי של כ-19.6 מיליון ש״ח בשנה. סכום 

זה שווה בערך לחמישית הסכום שחושב בשיטת עלות הנסיעה, בסך 102 מיליון ש״ח 

בשנה.

התועלת  את  בחסר  להעריך  נוטים  שאנשים  שייתכן  היא  זה  פער  של  המשמעות 

מפיקים  שהם  שהתועלת  בעוד  ממשי,  סכום  לשלם  נדרשים  הם  כאשר  שבאתרי-טבע 

מהערך  בהרבה  גבוה  הוא  לאתר,  להגיע  כדי  בפועל  מוציאים  שהם  והסכום  האתר  מן 

שהוצהר.

51 סכום הכפלת ערך זה במספר משקי הבית היהודיים והוספת שיעור האזרחים הלא-יהודים באוכלוסייה.
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5. סיכום ומסקנות

עבודה זו התמקדה בכימות התועלות הכלכליות מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח, 

ביחס לתרחיש התייבשותו. האגן הדרומי של ים המלח הוא מוקד משיכה מרכזי לתיירות-

פנים ולתיירות-חוץ כאחת. חישוב התועלות משלב הן את התועלות המשקיות של תושבי 

ישראל — קרי, את תועלת הרווחה של הפרטים בישראל — והן את התועלת המשקית 

כתוצאה מבואם של תיירים. 

זו  עבודה  במסגרת  התבצע  כגוף-מים,  הדרומי  האגן  של  מקיומו  התועלות  כימות 

באמצעות שלוש שיטות להערכת התועלת: 

תועלות שּוקיות — בחינת תועלות המבוססות על מחירי השוק;  

תועלות לא-שּוקיות, שהוערכו תוך שימוש בשתי שיטות:   

הערכת עלות הנסיעה (TCM) המייצגת שת שיטת ההעדפה הנגלית;  

את  שבחנה  המוצהרת  ההעדפה  בסיס  על   (CVM) המותנית  ההערכה  שיטת   

נכונות הפרטים לשלם בעבור שימור האתר. 

ההחלטה לגבי השימוש בשיטות אלו התקבלה לאחר התייעצות עם מומחים מן הארץ 

ומן העולם, תוך התאמות למקרה הייחודי של האגן הדרומי. כדי להעריך את התועלות 

מ-1,200  למעלה  בקרב  שנערכו  סקרים  ארבעה  על  המבוסס  מקיף  נתונים  בסיס  נבנה 

משתתפים, ובוצע איסוף נרחב של נתונים על התיירות בישראל.
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הטבלה דלהלן מסכמת את תוצאות האומדן (במיליוני ש״ח לשנה):

טבלה 11: סיכום אבדן התועלות בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי

סוג התועלת
תועלת שמקורה 
בתיירות-פנים 
(במיליוני ש״ח)

תועלת שמקורה 
בתיירות-חוץ 
(במיליוני ש״ח)

סך כל 
התועלות 
(במיליוני 

ש״ח)

שּוקיות

פדיון מלונות האגן 
הדרומי

210208418

9696הכנסות נוספות

6161פדיון חברות-תעופה

575סה״כ

לא-
שּוקיות

TCM 102102עלות הנסיעה

CVM 55ערכי אי-שימוש

107סה״כ

317365682סה״כ תועלות (מיליוני ש״ח/שנה)

תועלות שּוקיות

התועלות השּוקיות תופסות חלק ניכר ודומיננטי של כ-90.4% מסה״כ התועלות שנאמדו 

בעבודה זו. כימות התועלות השּוקיות נחלק לשני חלקים עיקריים: אבדן תועלות-שוק 

מתיירות-פנים ואבדן תועלות-שוק מתיירות-חוץ. 

ניתוח אבדן התועלות השּוקיות ממתחם המלונות שבאגן הדרומי, הראה שהתועלת 

ש״ח  מיליון  בכ-418  נאמדת  המלח  ים  של  הדרומי  האגן  של  מקיומו  הישירה  השוקית 

בשנה בגין הנופשים הישראלים והתיירים הזרים גם יחד. 

בנוסף לסכום זה, ּכומת אבדן ההכנסות הנוסף בגין תיירות-חוץ, בהתבסס על פלח 

התיירים מחו״ל שציינו כי במקרה של התייבשות האגן הדרומי לא יגיעו כלל לישראל 

(2% מתיירי חו״ל). סכום זה מבטא את ההוצאות הנוספות של התיירים בישראל והוא 

נאמד ב-96 מיליון ש״ח בשנה. 
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סה״כ הירידה בתועלות השּוקיות (כולל אבדן פדיון של חברות-תעופה ישראליות) 

נאמדת ב-575 מיליון ש״ח. 

תועלות לא-שּוקיות

בפרק התועלות שאינן שּוקיות, נמדדו התועלות בשיטת עלות הנסיעה (TCM) והמוכנות 

המדגם,52  תוצאות  ניתוח  פי  על  הדרומי.  האגן  שימור  עבור  לשלם  בישראל  פרטים  של 

סך התועלת שנאמדה בשיטת עלות הנסיעה בקרב המבקרים באגן הדרומי, היא כ-102 

מיליון ש״ח.

שאינם  ישראלים  לצרכנים  הדרומי  האגן  של  מקיומו  לתועלת  אומדן  גובש  בנוסף, 

צורכים את ׳המוצר׳, אך נהנים מעצם קיומו (ערכי אי-שימוש). אומדן התועלת בפרק זה 
בוצע בשיטת ההעדפה המוצהרת (CVM), ונבחן בקרב תושבי ישראל בלבד.45

מבקר  שאינו  הישראלי  הציבור  עבור  הדרומי  האגן  שערך  מראים  הבחינה  ממצאי 
באגן הדרומי, נאמד בכ-5 מיליוני ש״ח בשנה.53

ניתוחי רגישות

נערכו שלושה ניתוחי רגישות לתוצאות הנ״ל ואלה מופיעים בנספחים לעבודה. ניתוחי 

עבור   ,(2 (נספח  הצפוני  באגן  מלונות  מתחם  הקמת  של  תרחיש  עבור  נעשו  הרגישות 

ולזמן  (נספח 1)  בישראל  התיירים  כלל  מתוך  המלח  ים  תיירי  לשיעור  הנוגעות  הנחות 

השהייה של תיירי ים המלח במלונות האגן הדרומי (נספח 3). 

52 נבחן בקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת.

53 24.8 מיליון ש״ח כתרומה חד-פעמית.



70

 בעקבות פנים-מתיירותאבדן התועלות 
 7%הפסקת צריכה של שירותי תיירות של 

 מקרב התיירים הישראלים

בעקבות פנים -מתיירותאבדן תועלות 
 מן התיירים הישראלים 93%מעבר של 

לצריכת שירותי תיירות במקומות אחרים 
 בארץ 

 בעקבות חוץ-מתיירותאבדן תועלות 
 מן התיירים בים המלח 62%מעבר של 

לצריכת שירותי תיירות במקומות אחרים 
 בארץ 

 בעקבות חוץ-מתיירותאבדן תועלות 
 37%הפסקה בצריכת שירותי תיירות מצד 

)באגן הדרומי(מתיירי ים המלח   

  ₪ מיליון59

  ₪   מיליון151

  ₪  מיליון192

  ₪  מיליון16

₪   מיליון 96  בעקבות חוץ-מתיירותאבדן תועלות  
  2%הירידה בצריכת תיירות של 

במקומות אחרים , מכלל התיירים  
 בארץ

עקב הפחתת חוץ -מתיירותאבדן תועלות 
מספר התיירים בטיסות של חברות 

 ישראליות לישראל וממנה 

  ₪   מיליון60

-אבדן
תועלות 
 ישיר

אבדן  
תועלות 
 עקיף

:אבדן הכנסות שנתי כ"סה  ₪   מיליון682  

על פי שיטת , אבדן תועלות משקי בישראל
הנסיעה עלות  TCM 

  ₪   מיליון102

על , שימוש בישראל-אבדן תועלות ערכי אי
 )CVM(ההערכה המותנית פי שיטת 

  ₪   מיליון5

אבדן 
תועלות 
-לא

 שּוקיות

 סיכום אבדן התועלות בתרחיש התייבשות האגן הדרומי

אבדן 
תועלות 
 שּוקיות
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7. נספחים

נספח 1 — ניתוח רגישות לאבדן התועלות מביקור תיירים   .7.1
בתרחיש התייבשות האגן הדרומי

חלק נכבד מסכום אבדן התועלות שחושב בתרחיש התייבשות האגן הדרומי, מקורו באי-

הגעתם של 2% מכלל התיירים הזרים, שציינו כי סיבת ביקורם העיקרית בישראל היא 

כוונתם לבקר באגן הדרומי (׳תיירי ים-המלח׳). 

אף על פי ששיעור זה אינו גבוה לכאורה, אבדן של 2% מהיקף התיירות בארץ הוא 

משמעותי ומוביל לאבדן תועלת של מאות מיליוני שקלים בשנה. שיעור זה מתבסס על 

סקר שטח שנערך בקרב אוכלוסיית התיירים שנדגמה במספר מוקדי תיירות ותוקננה 

התיירים  מכלל  כ-4%  השטח,  סקר  ממצאי  פי  על  הלמ״ס.  בסקר  שימוש  באמצעות 

שהשיבו לשאלון ציינו כי הגיעו לישראל במיוחד בכדי לבקר בים המלח (האגן הדרומי). 

כ-90% ממשיבי הסקר ענו כי בעת ביקורם בישראל הם ביקרו (או מתכוננים לבקר) בים 

המלח. התרשים דלהלן מתאר את פילוח תשובות התיירים:

כי  נמצא  המלח,  בים  המבקרים  התיירים  של  חלקם  לגבי  שבוצעה  הסבירות  בבחינת 

התוצאות שהתקבלו גבוהות ביחס לסקרים קודמים שנעשו בנושא. בסקר תיירות שבוצע 

הגיעו במיוחד לישראל  
בכדי לבקר בים המלח

90%–כן 10%–לא 

–כן –לא 
 

ביקרו באגן הדרומי
של ים המלח

4% 96%
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לישראל  שהגיעו  התיירים  מן   49% כי  נמצא  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על 

בכך  בתוצאות,  המשמעותי  הפער  את  להסביר  ניתן  המלח.54  בים  ביקרו   2010 בשנת 

שמדובר בתקופת מדידה שונה — הסקר שנערך בקרב תיירים עבור עבודה זו, כלל 101 

תצפיות שנדגמו בנקודת-זמן אחת. לעומת זאת, נתוני הלמ״ס מבוססים על סקר שערך 

משרד התיירות לאורך חצי שנה, בחודשים ינואר-יוני 2010. 

הפער בממצאי הסקרים השונים מעלה את הצורך לתקנן את תוצאות הסקר שנערך 

כדי  במיוחד  לישראל  שהגיעו  התיירים  שיעור  לגבי  זו,  עבודה  לצורך  התיירים  בקרב 

לבקר בים המלח. בהתאם ליחס בין פלח התיירים שציינו כי ביקרו בים המלח בנתוני 

הלמ״ס (49%), מול פלח התיירים שנמצא בסקר שנעשה עבור עבודה זו (90%), תוקנן 

חלק התיירים שהגיעו לישראל במיוחד לצורך ביקור בים המלח. כך התקבל כי השיעור 

המתוקנן לחלק מן התיירים שלא יגיעו לישראל בתרחיש התייבשות האגן הדרומי הוא 

2% מכלל התיירים.

בנוסף לכך ייתכן שקשיים בהבנת השפה הם אלה שפוגעים בתקפות המספר שצוין. 

מחציתם  המלח,  ים  היא  הגעתם  שסיבת  טענו  הנשאלים  מכלל  שכ-4%  למרות  למשל, 

השיבו בחיוב על השאלה אם היו מגיעים גם במקרה של סגירת מלונות האגן הדרומי. 

ובנוסף, שיעור נמוך זה מצוי בהחלט בתחום טעות הדגימה.

לכן יש חשיבות לביצוע ניתוח רגישות שיבחן את השפעת השינוי בשיעור התיירים 

שיחדלו לצרוך תיירות בישראל על תוצאות התחשיב הכלכלי.

לצד ההנחה המרכזית בדבר שיעור התיירים שהגיע לישראל במיוחד בזכות מלונות 

האגן הדרומי, הונחו שתי הנחות נוספות לצורך הניתוח הכלכלי: הראשונה היא ששיעור 

האגן  התייבשות  בעקבות  תיירות  אבדן  יהיה  שלא  היא  והשנייה  בלבד  ל-1%  ירד  זה 

עבור  הרגישות  ניתוח  תוצאות  מוצגות  להלן  התיירים.  משיעור   0% כלומר:  הדרומי; 

מערכת הנחות זו:

אבדן ׳הוצאות נוספות׳ כתוצאה מאבדן תיירי ים המלח. אבדן ההוצאות הנוספות   

מייצג את הסכום שמוציאים תיירי ים המלח בשאר ימי ביקורם בארץ. אבדן התועלת 

בהוצאה  בארץ  מבלים  המלח  ים  שתיירי  הימים  מספר  מכפלת  של  תוצאה  הוא 

היומית הממוצעת לתייר בישראל. הורדה של שיעור התיירים שיחדלו לצרוך תיירות 

בהנחה  בשנה.  ש״ח  מיליון   44.6 של  הכנסות  אבדן  פירושה  אחד,  לאחוז  בישראל 

כלל  מתוך  המלח  ים  תיירי  ששיעור  כלומר:  כלל,  יפחת  לא  הנכנס  התיירים  שזרם 

התיירים בישראל הוא אפס, גם אבדן העלות הוא כמובן אפס.

http://www.cbs.gov.il/www/statistical/touris2010h.pdf  :54 מקור
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אבדן הכנסות כתוצאה מהפחתת כמות הלינות במלונות ים המלח מביא לאבדן   

לעומת  הוא 1%  המלח  ים  תיירי  שיעור  כאשר  בשנה,  ש״ח  מיליון   89 של  תועלת 

של  היחסי  חלקם  בהכפלת  חּושב  זה  סכום  ש״ח.  מיליון  של 192  המקורי  החישוב 

מכלל  (כ-6%  המלח  בים  שלנים  התיירים  אוכלוסיית  כלל  מתוך  המלח  ים  תיירי 

ובמחיר  לתייר  הלינות  מספר  בהנחת  התיירים  מספר  והכפלת  בישראל)  התיירות 

הממוצע ללילה במלונות. בהנחה ששיעור תיירי ים המלח הוא 1% מכלל אוכלוסיית 

המלח  ים  במלונות  הלנים  אוכלוסיית  כלל  בתוך  היחסי  חלקם  בישראל,  התיירים 

עומד על כ-17%, אך הם אחראים ל-32% מכלל הלינות. בהנחה ששיעור תיירי ים 

המלח הוא אפס, אבדן התועלת אף הוא אפס.

תרחיש התייבשות האגן הדרומי כולל גם מעבר של תיירים ללינה במקומות אחרים   

פער  בשל  הלינה  שירותי  עבור  יותר  נמוך  תשלום  מחמת  תועלת  ואבדן  בישראל 

בישראל.  אחרים  מלונות  לבין  המלח  ים  מלונות  בין  של 19%  הממוצע  המחירים 

בהנחה ששיעור תיירי ים המלח עומד על 1%, המשמעות היא שפחות תיירים יפסיקו 

לצרוך תיירות במלונות ים המלח ויותר תיירים יעברו לצרוך שירותי תיירות במלונת 

אחרים בישראל. על כן, אבדן התועלות בחלק זה עולה ככל ששיעור תיירי ים המלח 

יורד. במקרה ששיעור זה עומד על 1%, אבדן התועלת מסתכם בכ-36 מיליון ש״ח 

בשנה לעומת תועלת של 16 מיליון ש״ח בתחשיב המרכזי. בהנחה ששיעור זה יורד 

לאפס, אבדן התועלת גדל לכ-53 מיליון ש״ח בשנה משום שמספר התיירים שעוברים 

התיירים  מספר  חשבון  על  גדל  בישראל  אחרים  במלונות  תיירות  שירותי  לרכוש 

שהפסיקו לצרוך שירותי תיירות בכלל.

הטבלה דלהלן מציגה את פירוט אבדן התועלות לפי ההנחות השונות אודות שיעור תיירי 

ים המלח:

ניתוח רגישות להכנסות מתיירות כתלות בשיעור התיירים שיפסיקו להגיע לישראל 
(מיליוני ש״ח בשנה)

שיעור התיירים שלא יגיעו לישראל כתוצאה 
מהתייבשות האגן הדרומי

2%1%0%

אבדן תועלת (במיליוני ש״ח/שנה)מרכיב התועלת שחושב

׳הוצאות נוספות׳ של תיירים בישראל בשארית 
ביקורם בישראל

9645-

-19289הכנסות ממלונות בים המלח

הכנסות כתוצאה מעלות-לינה נמוכה יותר בשאר 
אזורי הארץ

163653

-6128הכנסות מטיסות לחברות תעופה ישראליות

36519753סה״כ
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השפעה  בישראל  תיירות  לצרוך  שיפסיקו  התיירים  לשיעור  יש  לראות,  שניתן  כפי 

משמעותית על תוצאות התחשיב. שינוי קל של כאחוז אחד בשיעור התיירים, מצמצם את 

אבדן התועלת החזוי מתיירי ים המלח בכ-168 מיליון ש״ח. בהנחה שבתרחיש התייבשות 

האגן הדרומי לא יפחת כלל זרם התיירות לישראל, אזי אבדן התועלת מתיירות שמפיקים 

בתי המלון הוא כ-53 מיליון ש״ח בשנה — סכום נמוך ביותר מ-300 מיליון ש״ח בשנה 

מן הערך המרכזי שחושב (2% תיירי ים המלח).

בתרחישים  משתנה  אינו  מתיירות-פנים  והלא-שוקית  השוקית  התועלת  אבדן  ערך 

אלה ועומד על כ-291 מיליון ש״ח בשנה. כתוצאה מכך סה״כ אבדן התועלת בתרחישים 

השונים הוא כדלהלן:

סה״כ התועלות מתיירות כתלות בשיעור התיירים שיחדלו להגיע לישראל 
(מיליוני ש״ח בשנה)

שיעור התיירים שלא יגיעו לישראל כתוצאה מהתייבשות 
האגן הדרומי

2%1%0%

656489344סה״כ אבדן תועלת בתרחיש התייבשות האגן הדרומי

הערכים המתקבלים בניתוח הרגישות הם מעין מסגרת כללית לאבדן התועלת הכלכלית 

מתיירים אשר ים המלח הוא הסיבה העיקרית ואולי אף הבלעדית להגעתם. כפי שנאמר 

לעיל, ייתכן שחלק מן התיירים שהצהירו כי ים המלח הוא סיבת הגעתם, יבואו לישראל 

גם במקרה של סגירת מלונות ים המלח והיעדר לינה באגן הדרומי. עם זאת, ייתכן גם 

שחלק מן התיירים יקצרו את שהייתם בישראל כתוצאה מאבדן יכולת הלינה במקום. 

אפשרות זו קיימת למעשה גם בהתייחס לתיירים שלא הצהירו כי ים המלח הוא הסיבה 

ביקורם  את  לקצר  שעלולים  נוספים  תיירים  ישנם  כי  שייתכן  כך  להגעתם,  העיקרית 

יצאה  זו  עבודה  זאת,  עם  שלחופו.  המלונות  וסגירת  הדרומי  האגן  התייבשות  מפאת 

מהנחה שמרנית ביחס לתיירים אלה לפיה הם לא יקצרו את זמן ביקורם.
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נספח 2 — ניתוח כלכלי לתרחיש הקמת אלטרנטיבת אירוח באגן   .7.2
הצפוני עקב התייבשות האגן הדרומי

פרק זה מנתח רגישות לחלופת ההתייבשות של האגן הדרומי. ההנחה המרכזית בניתוח 

דומים  מלונות  להקמת  תוביל  המלח  ים  של  הדרומי  באגן  המלונות  שסגירת  היא  זה 

לגבי  העבודה  בגוף  שנערך  לניתוח  בדומה  הימה.  של  הצפוני  באגן  ובכמותם  באיכותם 

השינוי במחיר חדר במלונות ים המלח לעומת שאר הארץ, כך אנו מבקשים לכמת גם 

בשונה  אולם,  ההתייבשות.  בתרחיש  מתיירות  ההכנסות  בזרם  השינוי  את  זה  בתרחיש 

מן הפרק הקודם, סוגיית המחיר של אלטרנטיבות האירוח השונות סבוכה יותר בהיעדר 

אלטרנטיבת אירוח נוכחית באגן הצפוני של ים המלח. 

ישנם מספר קשיים מתודולוגיים באומדן התועלת בתרחיש ביניים זה:

מיעוט מלונות באגן הצפוני במצב הבסיס — בעוד שבאגן הדרומי יש מלונות רבים   

במגוון רחב של רמות אירוח, הרי שבאגן הצפוני התמונה שונה לחלוטין. כיום יש 

רק מלון אחד באזור (עין-גדי), אשר דומה באופיו לכפר נופש. מיעוט המלונות באגן 

הצפוני גורר אפוא שני קשיים לגבי ההשוואה בין מחירי הלינה באגן הצפוני לאלה 

שבאתרי-נופש אחרים בארץ:

השימוש בתצפית אחת כנקודת התייחסות למחירים אפשריים לאזור כולו, הוא   .1

בעייתי ומקשה על השוואה מבוססת בין שתי החלופות;

ומחירי  נמוכה  זה  באזור  התחרות  בלבד,  אחד  מלון  ישנו  הצפוני  שבאגן  היות   .2

הלינה שהמלון יכול לגבות ממבקריו גבוהים ביחס למצב של תחרות, במיוחד 

בהשוואה לתנאים התחרותיים בהם פועלים מלונות האגן הדרומי. מאחר שאנו 

הצפוני,  באגן  המלונות  בהיצע  מסיבי  גידול  של  לתרחיש  להתייחס  מעוניינים 

עלינו להביא בחשבון את השינוי שיתרחש במחירי הלינה במקרה בו אכן יגדל 

היצע המלונות באזור, ומלון עין-גדי ימצא עצמו בסביבה תחרותית יותר. מכאן 

מגידול  כתוצאה  הצפוני  באגן  המלונות  במחירי  השינוי  באומדן  קושי  עולה 

בהיצע וממעבר לשוק תחרותי.  

הִקרבה לגוף המים — ממצא מרכזי שעלה בשלב הראשוני של גיבוש המתודולוגיה   

האגן  מלונות  של  למים  ִקרבתם  בין  משמעותי  פער  שצפוי  הוא  בשטח,  והסיורים 

הדרומי, לזו של מלונות האגן הצפוני. בעוד שבאגן הדרומי המלונות נמצאים במרחק 

הליכה מן המים, באגן הצפוני אתרי הלינה (מלון ואכסניות) מרוחקים מהמים ואינם 

שיועתקו  החדשים  המלונות  של  הפוטנציאלי  מיקומם  גם  מהחוף.  הליכה  במרחק 

לאזור האגן הצפוני, מרוחק מהמים. היעדר הסימטריה במאפיין זה בין האגן הדרומי 
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לצפוני, יוצרים קושי באומדן הבדלי המחירים בשני האזורים, מתוך הנחה שהקרבה 

למים משפיעה על מחירי הלינה.

בגיבוש המתודולוגיה, עלינו לתת מענה לכל אחד מן הקשיים הללו.

7.2.1. מתודולוגיה אידיאלית

בכדי לכמת את זרם ההכנסות הצפוי מתיירות בתרחיש של התייבשות האגן הדרומי, 

השינויים  את  לאמוד  עלינו  למלונות,  חלופית  אלטרנטיבה  הצפוני  באגן  מוקמת  כאשר 

הצפויים בביקוש לתיירות באזור, שאותם ניתן לחלק לשני רכיבים עיקריים: 

רכיב הכמות — כולל תחזית להעדפות הצרכנים בהינתן השינוי במצבי העולם ועוסק   

בכימות מידת התחליפיות בין האגן הצפוני לדרומי, במונחי תיירות ומלונאות;

רכיב המחיר — כולל את מחיר הלינה במלון באגן הצפוני ותחזית לשינוי מחיר זה   

המלונות  מגוון  והרחבת  לתחרות)  השוק  (פתיחת  באזור  ההיצע  הרחבת  בעקבות 

המוצעים באזור. 

בפרק זה נציג את המתודולוגיה האידאלית ליצירת תחזית אמפירית לשינויים ברכיבי 

הכמותי  בביקוש  לשינוי  התחזית  בין  שילוב  באזור.  לתיירות  בביקוש  והמחיר  הכמות 

ללינה באזור, לזו של השינוי במחירי הלינה, יאפשר הבנה של פערי הביקוש בין האגן 

הצפוני לדרומי. מבחינה זו נוכל לאמוד את הפערים בסך ההכנסות מתיירות בתרחיש של 

התייבשות האגן הדרומי, כפי שתואר לעיל.

כמות הלינות המבוקשות במלונות באגן הצפוני

של  הפילוח  בוצע  בסיסם  שעל  הסקרים  ממצאי  על  מבוסס  המתודולוגיה  של  זה  חלק 

קבוצות העניין. כלומר, אנו מניחים כי תשובות הנשאלים אודות התנהגותם בתרחיש של 

התייבשות האגן הדרומי מייצגות את העדפותיהם ומגלמות את השינויים בביקוש (או 

את יצירת הביקוש החדש) ללינה במלונות האגן הצפוני. אומדן כמות הלינות מתבסס 

בתרחיש  אלטרנטיביים  אירוח  לאתרי  הנופש  הסטת  לשאלת  הנשאלים  תשובות  על 

ההתייבשות. מרבית הנשאלים השיבו כי יעברו לנפוש באגן הצפוני בתרחיש בו הוקמה 

בקרב  ו-89%  הישראלים  בקרב  בממוצע55   56%) הדרומי  לאגן  אירוח  אלטרנטיבת 

התיירים). גם באומדן זה נבחין בין תיירים זרים למבקרים ישראלים.

55 בשילוב ממצאי הסקר האינטרנטי וסקר השטח.
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מחיר הלינה הצפוי במלונות באגן הצפוני

בכדי לאמוד את מחיר הלינה במלון (בכל רמת דירוג) שיוקם באגן הצפוני של ים המלח, 

אנו נדרשים להבין מהם הגורמים המשפיעים על מחירי הלינה באתרי נופש בקרבת גופי 

מים בישראל, ומהי עוצמת השפעתם של גורמים אלה. לשם כך גובש מודל אקונומטרי 

ייעודי, המבוסס על נתוני תיירות בישראל. סקירת הספרות שתוצג להלן שימשה בסיס 

לגיבוש המודל האקונומטרי לאומדן מחירי הלינה באגן הצפוני של ים המלח.

7.2.2. סקירת ספרות

כדי לבנות את המודל האקונומטרי ולהתאימו לשאלת המחקר ביצענו סקר מקיף של 

הלינה  מחיר  על  המשפיעים  המשתנים  מדידת  בנושא  ובעולם  בארץ  שנערכו  מחקרים 

במלון. פרק זה מביא את עיקרי הסקירה.

כפי שצוין לעיל, מודלים של מחירים הדוניים (hedonic prices) משמשים להערכת 

תועלות לציבור הרחב, שאינן ניתנות למדידה על ידי מנגנון השוק. ללינה במלון יש מחיר 

לאורך  עונתיות  לאפיין  זמן,  לאורך  משתנה  הוא  כיצד  למדוד  ניתן  בשווקים —  מדיד 

עם  חריגים.  אירועים  בעקבות  אותו  הפוקדים  השינויים  אחר  להתחקות  ואף  השנה, 

זאת נעשה בעשור האחרון שימוש הולך ומתרחב בשיטת המחירים ההדוניים במחקרי 

מלונאות ותיירות. המטרה המקובלת לשימוש בשיטה היא לאמוד כיצד מאפייניו השונים 

הוא  המאפיינים  מן  חלק  לצרכן.  מחירו  על  לחוד  אחד  וכל  יחדיו  משפיעים  המלון  של 

המים  מגוף  או  העיר  ממרכז  (המרחק  המלון  מיקום  כי  ברור  למשל,  כך,  אובייקטיבי. 

הקרוב) ישפיע בצורה כלשהי על המחיר שיהיו המבקרים הפוטנציאלים מוכנים לשלם 

עבור הלינה. לצד אלה ישנם גם מאפיינים סובייקטיביים המשפיעים על מחיר הלינה, 

ההדוניים  המחירים  שיטת  וכדומה.  במלון  האווירה  המזון,  איכות  השירות,  טיב  כגון 

מניחה כי לכל מאפיין של מוצר ישנה השפעה לינארית וקבועה על מחירו הסופי. מאז 

רבים56  במחקרים  השיטה  יושמה  ב-1974,  ההדוניים  המחירים  מודל  את   Rosen הגה 

שנועדו לבחון את המשתנים המשפיעים על מחירי הלינה במלון. 

על  המשפיעים  המשתנים  לבחינת  מתודולוגיה  לגבש  היא  הסקירה  מטרת  כאמור, 

המשתנים  מהם  לבחון  אפוא  פנינו  ישראליים.  בנתונים  ליישום  במלון,  הלינה  מחיר 

את  להסביר  כדי  שבוצעו,  במחקרים  שימוש  נעשה  בהם  אשר  הנפוצים  המוסברים 

בקרב  קונסנסוס  חוסר  על  מצביעה  שבוצעה  הסקירה  במלון.  הלינה  במחירי  השינויים 

קהילת חוקרי המלונאות והתיירות אודות המשתנים המסבירים אשר בהם יש להשתמש 

56 פירוט נרחב של המחקרים השונים שעשו שימוש בשיטה זו מופיע בנספח 8.
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במודל מחירים הדוניים של לינה במלון. עם זאת זוהו מספר משתנים מסבירים המופיעים 

ברבים מן המחקרים: השתייכות המלון לרשת, מיקומו של המלון (יחסית למרכז העיר או 

לגוף המים הקרוב) ומאפייני איכות שונים. מאחר וקטגוריית ׳משתני האיכות׳ היא רחבה 

כמאפיין  המלון  דירוג  במשתנה  להתמקד  בחרנו  סובייקטיבית,  היא  האיכות  ותפיסת 

האיכות. בנספח 8 לעבודה זו, בו מופיעה בהרחבה סקירת הספרות בנושא מחירי הלינה 

בעיית  היא  הדירוג,  במשתנה  בשימוש  העולה  אפשרית  לבעיה  התייחסות  ישנה  במלון, 

האנדוגניות.57 בעיה זו מטופלת על ידי הכנסת משתנה הדירוג למשוואת האומדן ללא 

מאפיינים סובייקטיביים נוספים של המלון, כמו רמת הניקיון, טיב השירות או האווירה 

במלון. 

7.2.3. משוואת האומדן

מטרת המודל היא חיזוי מחיר הלינה במלונות האגן הצפוני בהינתן רמות אירוח שונות 

ומרחק שונה של המלונות מקו המים. על בסיס סקירת הספרות שבוצעה, ובמטרה לענות 

על שאלת המחקר, גובשה משוואת האומדן הבאה: 

PHHighi=α+β1Area1 i+β2Area2 i+β3Area3 i+β4Area4 i+β5Area5 i

 +β6Area6 i+β7Area7 i+γ1Stars i+γ2DistSea i+γ3Chain i+ε i

כאשר:

מחיר הלינה לחבילת שלושה לילות לזוג בחדר זוגי58 באמצע השבוע ובתקופת   —  PHHighi

השיא.

 β-משתני אזור59 — מקדמי ה

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור טבריה ו-0 אחרת  —  Area1 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור אילת ו- 0 אחרת  —  Area2 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור אשקלון ו-0 אחרת  —  Area3 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור תל-אביב ו-0 אחרת  —  Area4 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור נתניה ו-0 אחרת  —  Area5 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור חיפה ו-0 אחרת  —  Area6 i

משתנה דמה המקבל ערך 1 עבור מלון באזור האגן הדרומי של ים המלח ו-0   —  Area7 i

אחרת

מאפיינים  עם  ביחד  הדירוג,  משתנה  את  האומדן  במשוואת  כוללים  כאשר  עולה  האנדוגניות  בעיית   57

סובייקטיביים נוספים המשפיעים על מחיר הלינה במלון. 
58 חבילה זו נבחרה לאחר התייעצות עם מומחי תיירות בישראל ובהתאם לזמינות הנתונים הישראליים.

59 קבוצה מושמטת — אזור הרצליה. 
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γ-מאפייני המלון — מקדמי ה

משתנה קטגוריאלי של דירוג המלון (מספר הכוכבים)  —  Stars i

מרחק המלון מחוף הרחצה הקרוב ביותר (מרחק רגלי, במאות מטרים)  —  DistSea i

משתנה דמי המקבל ערך 1 אם המלון משתייך לרשת (דוגמת רשת הילטון)   —  Chain i

ו-0 אחרת

שגיאה מתפלגת נורמלית  —  ε i

במשוואת האומדן נשתמש פעם נוספת בנתוני מחירי הלינה בעונת השפל, על מנת לבצע 

הקודם,  החלק  של  לזו  אפוא  זהה  האומדן  משוואת  השנה.  לאורך  התועלת  של  מיצוע 

למעט שינוי של המשתנה המוסבר:

PHLowi=α+β1Area1 i+β2Area2 i+β3Area3 i+β4Area4 i+β5Area5 i

 +β6Area6 i+β7Area7 i+γ1Stars i+γ2DistSea i+γ3Chain i+ε i

כאשר:

— מחיר הלינה לחבילת שלושה לילות לזוג בחדר זוגי באמצע השבוע בתקופת   PHLowi

השפל

כאמור, יתר המשתנים המסבירים במודל נותרים ללא שינוי.

בסיס הנתונים60  .7.2.4

בחירת אזורי הדגימה — לאור החשיבות הגבוהה שניתנה לנושא המרחק מן הים,   

הוחלט לאסוף נתוני מלונאות באתרי נופש סמוכים לגופי-מים בישראל. אזורי דגימת 

הנתונים שנבחרו הם: אילת, אשקלון, טבריה ואזור הכינרת, תל-אביב, נתניה, חיפה, 

הרצליה והאגן הדרומי של ים המלח; 

להיום לא  ונכון  נמצא בהליכי הסדרה  המלונות בישראל  המלונות — דירוג  דירוג   

קיים דירוג אחיד ורשמי למלונות. כדי לשמור ככל הניתן על אחידות, נתוני המחיר 

והדירוג מבוססים על דיווחי אתר האינטרנט של חברת ׳איסת״א׳ המשמשת סוכן 

מתווך בין המלונות לנופשים ומבצעת דירוג עצמאי של מלונות; 

חבילת- לרכוש  רבות  דרכים  יש  המלונאות  בשוק   — ובר-השוואה  אחיד  מחיר   

באמצעות  באינטרנט,  מתווכים  אתרים  באמצעות  למלון,  ישירה  בפנייה  נופש: 

אין  ולרוב  זהה,  אינו  אלו  מדרכים  אחת  בכל  שניתן  המחיר  ועוד.  נסיעות,  סוכנות 

60 הנתונים אודות כמויות התיירים ופדיון המלונות מתבססים על נתוני שנת 2011 של הלמ״ס.
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חוקיות ברורה לגבי הפערים בין המחירים השונים. לפיכך יש לשמור, ככל הניתן, 

המחירים  בין  להשוות  יהיה  שניתן  מנת  על  נתונים,  בסיס  בניית  בעת  אחידות  על 

השונים. דגימת כלל המחירים מאתר יחיד ובנקודת-זמן אחת, מספקת פתרון טוב 

לסוגיה זו. בדגימה בשיטה זו ניתן להניח כי מקורו של פער בין המחירים השונים 

נובע מהבדלים במאפייני המלון, כפי שאלה נתפסים בעיני הצרכנים; 

בחירת תקופות שיא או שפל לדגימה — כפי שצוין, האומדן התבצע פעמיים, תוך   

שימוש בשני בסיסי נתונים — מחירי תקופת השיא ומחירי תקופת השפל. הגדרת 

שיעצו  התיירות  מומחי  להנחיית  בהתאם  נבחרה  לדגימה  והשפל  השיא  תקופת 
לעבודה זו ובכפוף לנתונים הזמינים בתקופה בה נאסף בסיס הנתונים.61

לפני  ושבועיים  הספר  בבתי  הגדול  החופש  סיום  לאחר  שבוע  השפל:  שבוע   

תחילת חגי תשרי — 12-9 בספטמבר 2012;

שבוע השיא: ראש השנה תשע״ג — 19-16 בספטמבר 2012.  

חבילת ההשוואה — כל נתוני המחיר נאספו עבור לינה לשלושה לילות באמצע השבוע 

(ראשון עד רביעי) לזוג בחדר סטנדרטי. בסך הכול נדגמו מחירים מ-117 מלונות62 מכל 

האתרים בחלוקה הבאה:

61 מאחר שהנתונים נאספו באופן ידני מאתר האינטרנט של חברת ׳איסת״א׳, לא ניתן היה לאסוף נתוני-

עבר ונתונים עבור תקופה ארוכה (למעלה מחודש) קדימה. לכן נאספו הנתונים בסמוך לחגי תשרי של שנת 
תשע״ג (27/08/2012), הן עבור תקופת השיא והן עבור תקופת השפל.

62 בשל חוסר זמינות נתונים במועד הדגימה, אין נתוני מחירים עבור כל המלונות בשתי התקופות השונות.
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כפי שניתן לראות, מספר המלונות הגבוה ביותר שנדגם הוא באילת ובתל-אביב, ואילו 

בים המלח נדגם מספר המלונות הנמוך ביותר. זאת מסיבות אובייקטיביות של מספר 

המלונות בכל אזור (ולא בשל דגימה מכוונת).

בתרשים דלהלן ניתן לראות את מחירי הלינה הממוצעים בבתי המלון בארץ, בחלוקה 

לדירוגים שונים ובנפרד לתקופת השיא והשפל.

בתרשים להלן ניתן לראות את מחירי הלינה הממוצעים בבתי המלון בארץ, בחלוקה לפי 

האזורים השונים, עבור תקופת השיא והשפל.
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כפי שעולה מן התרשים שורר פער משמעותי במחירים בין תקופת השיא לתקופת השפל 

(של 68%-96%) במרבית האזורים, למעט בתל-אביב, שם הפער במחיר שולי.

בנספח 9 מפורטים מחירי הלינה במלונות (חבילות הנופש שתוארו לעיל) לפי אזור 

ולפי דירוג, בתקופת השיא ובתקופת השפל, כפי שנדגמו. 

7.2.5. תוצאות האומדן

הטבלה הבאה מציגה את תוצאות האומדן בנפרד עבור תקופת השפל והשיא63

משתנה
תוצאות אומדן תקופת שיאתוצאות אומדן תקופת שפל

סטיית תקןמקדםסטיית תקןמקדם

770140.2*47869.5*דירוג

129153.3151335.9רשת מלונות

6.744.9-5.749.2-מרחק מהים

930372.4-596650.4-**אילת

763396.4-722691.1-***טבריה

1,216566.2-1,0131078.7-**אשקלון

787400.4-326691.8-***האגן הדרומי

1,452674.3-**199387.0-תל-אביב

972479.81,153946.2-**נתניה

415455.4-0.1561104.0-חיפה

779483.2797897.3חותך

* ברמת מובהקות 1%; ** ברמת מובהקות 5%; ***ברמת מובהקות 10%

מתוצאות האומדן עולה כי משתנה דירוג המלון מובהק בשני האומדנות שנלקחו. ככל 

שדירוג המלון (מספר הכוכבים) עולה — עולה מחירו — תופעה משמעותית יותר בתקופת 

השיא. לעומת זאת משתני השייכות לרשת והמרחק מן הים לא נמצאו מובהקים. עוד 

נמצא כי לא קיימת אחידות לגבי מובהקות האזורים, בייחוד לא בתקופת השפל.

63 פלט הרגרסיה מופיע בנספח 11.
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כזכור, מטרת האומדן היא לעמוד על התרומה היחסית של הקרבה לגוף-מים, דירוג 

המלון והאזור בו מצוי המלון, למחיר הלינה בו. מאחר ומשתני האזור והמרחק מן הים 

למחיר  תחזית  לביצוע  המותאמת  חלופית  מתודולוגיה  לגבש  נדרשנו  מובהקים,  אינם 

הלינה במלונות האגן הצפוני.

7.2.6. מתודולוגיה מותאמת וממצאים

המלח,  ים  של  הדרומי  האגן  של  מקיומו  השּוקיות  התועלות  לאומדן  המתודולוגיה 

אמורה לענות על מספר קשיים מתודיים בביצוע התחזית. מטרתנו בגיבוש המתודולוגיה 

תוך  באזור,  לתיירות  בביקוש  הצפויים  השינויים  את  לאמוד  אפוא  היא  המותאמת 

במחיר.  ושינוי  בכמות  לשינוי  נחלקים  בביקוש  השינויים  שצפו.  בקשיים  פרטני  טיפול 

השינוי בכמות נאמד בחלק הקודם באמצעות ממצאי הסקרים שנערכו. כעת נפנה לגבש 

מתודולוגיה חלופית לאומדן מחיר הלינה במלונות שיוקמו (היפותטית) באגן הצפוני של 

ים המלח.

להלן ההנחות שבבסיס אומדן המודל: 

לאחר התייבשות האגן הדרומי, מלונות האזור נסגרים ובאגן הצפוני נפתחים מלונות   

חדשים בעלי מאפיינים דומים לאלה שנסגרו באגן הדרומי. במצב זה ישנה העתקה 

לצורך  חיונית  זו  הנחה  הצפוני.  לאגן  אירוח,  רמת  בכל  החדרים,  מספר  של  מלאה 

המודל הנוכחי על מנת לאפשר את ביצוע ההשוואה בין שני התרחישים. עם זאת, 

ייתכן שצפוי שוני בחוויית הנופש בין מלונות האגן הדרומי, הסמוכים לקו המים, 

לבין חוויית הנופש במלונות שיוקמו באגן הצפוני, אשר ימוקמו מאות מטרים מקו 

המים;

במצב הנוכחי פועל מלון אחד בלבד באגן הצפוני (עין-גדי), והוא נהנה מתנאי שוק   

אם  לדרוש  שיוכל  מזו  גבוהה  כיום  דורש  שהוא  המחירים  רמת  לכן,  מונופוליסטי. 

ייפתחו מלונות חדשים בסביבתו ורמת התחרות באזור תגדל;

שינויים מהותיים בהיצע חדרי המלון שיוקמו באגן הצפוני צפויים להשפיע על מחיר   

הלינה בדומה לשינוי שנרשם במחיר הלינה באגן הדרומי כשההיצע באזור הורחב 

משמעותית בין השנים 2002-1996;

גמישות הביקוש של המחיר לכמות חדרי המלון אחידה64 לאורך ההיצע;   

64 כלומר, השינוי (באחוזים) במחיר, כתוצאה מהרחבת ההיצע מ-100 ל-200 חדרים, זהה לשינוי במחיר 

(באחוזים) כתוצאה מהרחבת ההיצע מ-500 ל-1,000 חדרים.
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הפער בין מחירי הלינה במלונות האגן הצפוני, ברמות הדירוג השונות, צפוי להיות   

דומה לפער הממוצע בין מחירי הלינה ברמות הדירוג השונות באתרי-נופש בקרבת 

גופי-מים בארץ (לפי תוצאות המודל).

על בסיס הנחות אלו, נאמד המודל בשלושה שלבים עוקבים:

יצירת בסיס השוואה למלון בדירוג 3 כוכבים באגן הצפוני, בתנאי שוק תחרותי;  

אקסטרפולציה למחירי הלינה במלונות בכל רמות הדירוג, בהינתן הרחבת המגוון;  

מתיירות  ההכנסות  בזרם  השינוי  והגדרת  הראשונים  החלקים  שני  ממצאי  שילוב   

כתוצאה מהתייבשות האגן הדרומי.

שלב ראשון — יצירת בסיס השוואה למלון בדירוג 3 כוכבים באגן הצפוני,   .7.2.6.1

בתנאי שוק תחרותי

כאמור, כיום ישנו מלון אחד בלבד באגן הצפוני של ים המלח, בדירוג שלושה כוכבים,65 

מלון עין-גדי. מטרתנו, בשלב זה, היא להעריך את השפעת התחרות שתיווצר (בתנאים 

שתוארו לעיל) על מחיר הלינה במלון. כלומר, מהי גמישות הביקוש לחדרי-מלון ביחס 

תנופת  חלה  בה  בתקופה  שנמדדה  הגמישות  היתה  מה  לבחון  בחרנו  כך,  לשם  למחיר. 

דומה  גמישות  כי  ולהניח  המלח,  ים  של  הדרומי  באגן  מלונות  של  משמעותית  בנייה 

את  מציג  דלהלן  התרשים  הצפוני.  באגן  ההיצע  של  המסיבית  ההרחבה  בעת  תתקבל 

התפתחות מספר חדרי האירוח על שפת ים המלח בין השנים 1996-2011.

65 על פי חברת ׳איסת״א׳.
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כפי שנראה בתרשים, היו בשנת 1996 כ-2,000 חדרי אירוח באזור ים המלח. תוך שבע 

שנות בנייה הוכפל מספר זה ועמד בשנת 2003 על כ-4,000 חדרי אירוח. מאז שנת 2003 

ועד היום לא חל שינוי משמעותי בהיצע חדרי האירוח באזור ונכון לשנת 2011 מספר 

חדרי האירוח עומד עדיין על כ-4,000. 

בהתאם, פנינו לבחון מה היתה הגמישות הממוצעת בשנים 2003-1996. בטרם נעבור 

במטרה  בחדר,  הלינה  למחיר  החדרים  היצע  בין  הקשר  את  נבחן  הגמישות,  את  לחשב 

לוודא שאכן קיים מתאם שלילי בין ההיצע למחיר (הגידול בהיצע גורר ירידה במחיר). 

חישוב המתאם הפשוט בין משתנים אלה מצביע על מתאם גבוה מאוד, של 81%. כפי 

שניתן לראות בתרשים למטה, ישנה סימטריה ברורה מאוד בין שיעורי השינוי השנתיים 

במחיר ובכמות.

בשנים בהן חלה עלייה מוגברת במספר חדרי האירוח, חלה ירידה במחיר הלינה; ובשנים 

בהן הואט קצב הגידול במספר חדרי האירוח, נרשמה עלייה במחיר הלינה.

והן  החדרים  במספר  הן  השינוי,  לנתוני  אפוא  נדרשים  אנו  הגמישות  חישוב  לשם 

שעשויים  החדרים,  בהיצע  הגידול  מלבד  רבים,  גורמים  ישנם  זאת,  עם  לחדר.  במחיר 

השנייה  האינתיפאדה  לדוגמה,  ביטחוניים.  אירועים  כמו  הלינה,  מחירי  על  להשפיע 

בשנים 2003-2000, הובילה לירידה בהיקף התיירות הנכנסת לישראל. לשם ניכוי השפעת 

גורמים חיצוניים מסוג זה על מחירי הלינה בים המלח ולקבלת גמישות ׳נקייה׳, התופסת 

רק את השפעת הגידול בהיצע, נוכה פדיון המלונות במדד שירותי ההארחה של הלמ״ס.
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גמישות ביקוש הכמות של חדרי האירוח למחיר הלינה חושבה באופן הבא:

כאשר: 

 הוא שיעור השינוי במחיר חדר (תפוס) בניכוי מדד שירותי-הארחה;

 הוא שיעור השינוי בהיצע חדרי האירוח בים המלח.

הגמישות הממוצעת שהתקבלה היא 0.64-; כלומר, גידול של 1% בהיצע החדרים בים 

המלח מתואם עם ירידה של 0.64% במחיר.

כאמור, אנו מניחים שהגמישות שנמדדה בשנים 2003-1996 באגן הדרומי, תתקבל 

בהרחבת ההיצע העתידית באגן הצפוני.

המחיר שנדגם במלון עין-גדי (באגן הצפוני) עבור חבילת-נופש בתקופת שפל, הוא 

2,388 ש״ח ובתקופת שיא 3,438 ש״ח. כמו כן, היצע החדרים במלונות 3 כוכבים באגן 

הצפוני עומד על 104 חדרים ואילו ההיצע באגן הדרומי הוא 256 חדרים.66 השוואת היצע 

חדרי מלון 3 כוכבים באגן הצפוני, משמעותה גידול של 104 חדרים — גידול של 68%.

לרדת  צפוי  בעין-גדי  הלינה  מחיר  כי  למסקנה  מוביל  שנמצאה,  בגמישות  השימוש 
בתקופת שפל ל-1,341 ש״ח67 ובתקופת שיא ל-1,931 ש״ח.68

שלב שני — חיוץ (אקסטרפולציה) למחירי הלינה במלונות בכל רמות   .7.2.6.2

הדירוג, בהינתן הרחבת המגוון

לאחר אומדן המחיר התחרותי ללינה במלון שלושה כוכבים באזור האגן הצפוני של ים 

המלח, נוכל להשתמש בממצאי המודל האקונומטרי לביצוע תחזית למחיר הלינה במלונות 

ברמות אירוח גבוהות יותר. תוצאות האומדן של המודל האקונומטרי מצביעות על כך 

שבמלונות באתרי האירוח בקרבת גופי מים בישראל, כל כוכב נוסף בדירוג מעלה את 

66 מלון ׳ליאונרדו אין׳ (96 חדרים) ומלון ׳צל הרים׳ (160 חדרים).

(1+(68%*(-64%)))*2,388 = 1,341 67

(1+(68%*(-64%)))*3,438 = 1,931 68
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המחיר בממוצע לפי הפירוט הבא: בתקופת השפל עולה המחיר לחבילת-נופש (כמפורטת 

לעיל) ב-478 ש״ח עבור כל כוכב נוסף ובתקופת השיא ב-770 ש״ח. 

השונות,  האירוח  ברמות  במלונות  הלינה  מחירי  תחזית  את  מציגה  הבאה  הטבלה 

בתרחיש התייבשות האגן הדרומי, ובהינתן העתקת ההיצע מהאגן הדרומי לצפוני:

דירוג מלון

(מספר כוכבים)

מחיר ממוצע לחבילת-נופש 

בתקופת שפל

מחיר ממוצע לחבילת-נופש 

בתקופת שיא

1,931 ש״ח1,341 ש״ח***

2,701 ש״ח1,819 ש״ח****

3,471 ש״ח2,297 ש״ח*****

Deluxe4,241 ש״ח2,775 ש״ח

נספח מספר 11 מפרט השוואה בין מחירי הלינה לחבילת-נופש באגן הדרומי, לתחזית 

למחירים אלה באגן הצפוני, עבור התקופות השונות.

של  בתרחיש  הצפוני  האגן  באזור  מתיירות  השנתי  ההכנסות  זרם  את  לאמוד  כדי 

הלינה  מחיר  את  להעריך  עלינו  הצפוני,  באגן  אירוח  אלטרנטיבת  והקמת  התייבשות 

הממוצע לשנה בכל רמת אירוח, ולהתחשב גם בשיעור התפוסה השנתי. 

המלונות  לבין  הדרומי  באגן  הקיימים  המלונות  בין  ההכנסות  בזרם  הפער  אומדן 

שיוקמו (היפותטית) באגן הצפוני, התבססה על נתוני הלמ״ס אודות פדיון המלונות באזור 

האגן הדרומי. כדי לאמוד את השינוי בתועלות עלינו לכמת את פער המחירים באחוזים 

בין האזורים השונים (על רמותיהם ועונות השנה השונות). הכפלת הפער באחוזים בסך 

זרם ההכנסות באגן בדרומי, יהווה אומדן לירידה בזרם ההכנסות במעבר לאגן הצפוני. 

לוקח  האגנים,  בשני  במלון  ללינה  משוקלל69  ממוצע  במחיר  הממוצע  הפער  חישוב 

בחשבון שני משקולות:

משקלן היחסי של עונות השפל והשיא בממוצע השנתי. כפי שניתן לראות בתרשים   (1

הבא, בשנה ישנם שישה חודשים בהם נתוני התפוסה גבוהים מן הממוצע. לששת 

החודשים הללו ייחסנו מחירי-שיא ועל כן משקל מחיר עונת השיא מהווה מחצית 

ממשקל המחיר השנתי. 

69 החישוב שערכנו התבסס על נתוני תפוסת החדרים בים המלח.
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לאחר קבלת מחיר ממוצע שנתי לכל רמת אירוח באגן הצפוני ובדרומי, חושב שיעור   

השינוי הצפוי בין האגן הדרומי לצפוני. כעת נותר ליצור שיעור שינוי אחיד ממוצע 

לכל רמות האירוח.

משקלם היחסי של הדירוגים השונים במחיר הממוצע עבור כל רמת אירוח. חישבנו   (2

בנפרד את שיעור השינוי הצפוי במחיר במעבר מן האגן הדרומי לאגן הצפוני. כאמור, 

הנחת הבסיס היא כי המלונות באגן הצפוני יהיו זהים במספר החדרים ומאפייניהם 

גם  תישמר  אירוח  רמת  בכל  החדרים  פרופורציית  כלומר,  הדרומי.  באגן  למלונות 

הצפוי  במחיר  השינוי  לשיעור  משוקלל  ממוצע  חושב  מכאן  הצפוני.  לאגן  במעבר 

בהתאם למשקלם היחסי של החדרים מכל רמת אירוח, מסך היצע החדרים. 

בהתאם לחישוב זה, האומדן שהתקבל מצביע על ירידה של 14% במחיר הלינה הממוצע, 

במעבר מן האגן הדרומי לאגן הצפוני.

טיפול בקשיים המתודיים

הצפוני,  האגן  במלונות  הלינה  למחיר  אומדן  לחישוב  ששימשה  המתודולוגיה  כאמור, 

טיפלה בשלושה קשיים עיקריים שזוהו. 

ראשית, לא ניתן להימנע משימוש בתצפית בודדת, כמייצגת את ההבדל בהעדפות 

הפרטים בין האגן הצפוני לדרומי. המחיר במלון היחיד הפועל כיום באגן הצפוני הוא 

64% 65%

73%
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80%
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70%

74%
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84% 84%
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נקודת ייחוס טובה, שכן הספרות בנושא מלונאות ותיירות גורסת כי דירוג המלון הוא 

מלמד  כן,  אם  המלון,  של  דירוגו  המלון.  של  רבים  נצפים  למאפיינים  טוב  אינדיקטור 

אותנו כיצד הצרכנים תופסים את איכותו, בכלל, וכיצד הם תופסים את איכותו במרחב 

הספציפי בו הוא מצוי, בפרט. יש אפוא בדירוגו של המלון ובמחיר אותו מוכנים הצרכנים 

לשלם עבור הלינה בו כדי ללמד אודות הביקוש לתיירות באזור האגן הצפוני. בתוך כך  

ובהיעדר ממצא חד-משמעי אודות החלק במחירי הלינה באתרי הנופש בישראל המשויך 

לקרבת המלון למים, מחיר הלינה במלון באגן הצפוני משמש אותנו שוב. השוואה בין 

מחירי הלינה במלון שלושה כוכבים באגן הדרומי והצפוני, מלמדת רבות אודות הפער 

במחיר, שמקושר עם הריחוק מקו המים.

אומדנים  יניב  הצפוני  באגן  מלון  של  המונופוליסטי  המחיר  שמא  החשש  לבסוף, 

מוטים, טופל על ידי תחזית לירידה במחיר זה כתוצאה מפתיחת השוק לתחרות.

 

שלב שלישי — הגדרת השינוי בזרם ההכנסות מתיירות כתוצאה מהתייבשות   .7.2.6.3

האגן הדרומי והקמת אלטרנטיבת אירוח באגן הצפוני 

בהתעלם משינויים בהעדפות צרכני התיירות, ותחת הנחה מפשטת כי התייבשות האגן 

כי  לטעון  היה  ניתן  הצפוני,  האגן  לאזור  התיירות  של  מלאה  העתקה  תגרור  הדרומי 

ההכנסות  זרם  כלומר,  לעיל.  שתואר  המחירים  לפער  רק  שווה  ההכנסות  בזרם  ההבדל 

השנתי מתיירות באגן הדרומי, נאמד בשנת 2011 בכ-1,098 מיליון ש״ח ואילו זה באגן 
הצפוני, צפוי לעמוד על כ-943.9 מיליון ש״ח בשנה.70

עלולה  והיא  מדויקת  אינה  זו  מפשטת  הנחה  הסקר,  מממצאי  שעולה  כפי  אולם, 

להוביל להערכה מוטה מעלה של ההכנסות הצפויות ממתחם המלונות ההיפותטי באגן 

הצפוני. לשם כך נביא בחשבון את השינויים הצפויים בביקוש למספר הלינות במעבר מן 

האגן הצפוני לדרומי, בהתאם לתוצאות הסקרים שביצענו וצוינו לעיל. 

מופיע  ההתייבשות,  בתרחיש  הנשאלים  העדפות  בשאלת  הסקרים  ממצאי  סיכום 
בתרשימים להלן:71

מלינה  במעבר  לעיל  שחושבה  המחיר  בירידת  בהתחשב  הדרומי  באגן  מתיירות  השנתי  ההכנסות  זרם   70

באגן הדרומי ללינה באגן הצפוני: 9,439,000 = 1,098,000,000*(14%-100%)
71 לגבי תיירות הפנים, ממצאי הסקרים השונים שולבו בהתאם למשקלם היחסי של העונים מקרב כלל 

הנדגמים (חולקו באופן פרופורציונאלי בין שני הסקרים, בהתאם למספר המשיבים).
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בהתאם לתשובות הנסקרים ופילוח העדפותיהם בקרב האוכלוסייה, חושב זרם ההכנסות 

הכולל בתרחיש ההתייבשות והקמת אלטרנטיבה באגן הצפוני לפי החלוקה הבאה:

תיירות-פנים:

מבקרים הבוחרים לנפוש באגן הצפוני — בחלופה זו חושב הפער היחסי בין מחיר   

בפרק  שהצגנו  כפי  הצפוני.  באגן  החזוי  האירוח  מחיר  לבין  הדרומי  באגן  אירוח 

המלונות  בפדיון  הוכפל  במחיר  הירידה  שיעור  בכ-14%.  מוערך  זה  פער  הקודם, 

לנפוש  שיעבור  שציין  האוכלוסייה  בפלח  שוב  ומוכפל   2011 בשנת  הדרומי  באגן 

ירידה  היא  הדבר  משמעות  הישראלים.  התיירים  מן  דהיינו — 56%  הצפוני,  באגן 

בזרם ההוצאה על תיירות בקרב אוכלוסייה זו — ירידה המבטאת למעשה ירידה 
בתועלת;72

מבקרים הבוחרים לנפוש במקומות אחרים בארץ — לצורך חישוב השינוי בזרם   

ההכנסות בקרב קבוצה זו, הוכפל פער המחיר בין ים מלח ליתר אזורי הנופש בארץ 

(19%-) בפדיון מלונות האגן הדרומי לשנת 2011. סכום זה הוכפל בשיעור המבקרים 

שיעברו לנפוש במקומות אחרים בארץ — 40% בקרב התיירים;

מבקרים הבוחרים להפסיק לצרוך תיירות בארץ — פלח זה כולל 4% מן התיירים   

גודל  חישוב  לצורך  המשקיות.  התועלות  של  מלאה  הפחתה  יש  ולגביו  הישראלים 

הירידה בתועלות, הוכפל שיעור המבקרים שיפסיקו לצרוך תיירות בארץ בעקבות 

סגירת המלונות באגן הדרומי, בפדיון מלונות האגן הדרומי לשנת 2011 (עבור חלקם 

של התיירים הישראלים בלבד).

72 זאת בהנחה שהמחיר אותו מוכנים הצרכנים לשלם עבור המוצר (לינה במלון) מייצג במידת-מה את 

התועלת הנובעת להם מצריכתו.

שיעור  
המבקרים  
שיעברו  

לנפוש באגן  
הצפוני של ים 

המלח
56%

שיעור  
המבקרים  
שיעברו  
לנפוש  

במקומות  
אחרים בארץ

40%

שיעור  
המבקרים  
שיפסיקו  

לצרוך תיירות  
יעברו  / בארץ 

ל"לנפוש בחו
4%

תיירות פנים

 

שיעור  
המבקרים  
שיעברו  

לנפוש באגן  
הצפוני של ים 

המלח
89%

שיעור  
המבקרים  
שיעברו  
לנפוש  

במקומות  
אחרים בארץ

11%

שיעור  
המבקרים  
שיפסיקו  

לצרוך תיירות  
יעברו  / בארץ 

ל"לנפוש בחו
0%

תיירות חוץ
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תיירות-חוץ:

מבקרים הבוחרים לנפוש באגן הצפוני — בחלופה זו חושב הפער היחסי בין מחיר   

הקודם,  בפרק  שהצגנו  כפי  הצפוני.  באגן  החזוי  המחיר  לבין  הדרומי  באגן  אירוח 

פער זה מוערך בכ-14%. שיעור הירידה במחיר הוכפל בפדיון מלונות האגן הדרומי 

לשנת 2011, והוכפל בפלח האוכלוסייה שציין כי יעבור לנפוש באגן הצפוני — 89% 

מהתיירים הזרים. משמעות הדבר כי ישנה ירידה בזרם ההוצאה על תיירות בקרב 
אוכלוסייה זו, והיא מבטאת למעשה ירידה בתועלת;73

מבקרים הבוחרים לנפוש במקומות אחרים בארץ — כדי לחשב את השינוי בזרם   

ההכנסות בקרב קבוצה זו, הוכפל פער המחיר בין זה הנהוג בים המלח לזה הנהוג 

ביתר אזורי הנופש בארץ (19%-) בפדיון מלונות באגן הדרומי לשנת 2011. וסכום 

זה הוכפל בשיעור התיירים הזרים שיעברו לנפוש במקומות אחרים בארץ — 11% 

מקרב התיירים.

73 זאת בהנחה שהמחיר אותו מוכנים הצרכנים לשלם עבור המוצר (לינה במלון) מייצג במידת-מה את 

התועלת הנובעת להם מצריכתו.

 

 

שינוי בזרם ההכנסות 
מתיירות בתרחיש 
התייבשות האגן 
הדרומי מתיירות 

פנים, בהנחה 
שמוקמים מלונות 
במתחם האגן הצפוני

161 מיליון ₪

ההכנסות מתיירות 
פנים במלונות האגן 

הדרומי 
834 מיליון ₪ בשנה

ההכנסות מתיירות 
פנים במלונות האגן 

הדרומי 
834 מיליון ₪ בשנה

ההכנסות מתיירות 
פנים במלונות האגן 

הדרומי 
834 מיליון ₪ בשנה

שיעור המבקרים 
שיעברו לנפוש באגן 

הצפוני - 
56%

שיעור המבקרים 
שיעברו לנפוש באתרים 

אחרים בארץ 
40%

שיעור המבקרים 
שיפסיקו לצרוך תיירות 

בארץ 
4%

פער המחירים בין 
האגן הדרומי לצפוני - 

-14%

פער המחירים הממוצע 
בין האגן הדרומי ליתר 

אתרי הנופש בארץ 
-19%

אבדן תועלות מלא= 
סך הכנסה מתיירות 

האזור בקרב הקבוצה  
-100%
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סיכום התוצאות  .7.2.7

זרם ההכנסות השנתיות מתיירות האגן הצפוני74 בתרחיש ההתייבשות והקמת אלטרנטיבה 

באגן הצפוני, מוצג בתרשים הבא:

74 סכום זה כולל גם את ההכנסות ׳החדשות׳ מתיירות ביתר אזורי הארץ, לשם יעברו נופשי האגן הדרומי 

בתרחיש התייבשותו. 

 

שינוי בזרם ההכנסות 
מתיירות בתרחיש 
התייבשות האגן 
הדרומי מתיירות 

חוץ, בהנחה 
שמוקמים מלונות 
במתחם האגן הצפוני

39 מיליון ₪

ההכנסות מתיירות חוץ 
במלונות האגן הדרומי 
263 מיליון ₪ בשנה

ההכנסות מתיירות חוץ 
במלונות האגן הדרומי 
263 מיליון ₪ בשנה

ההכנסות מתיירות חוץ 
במלונות האגן הדרומי 
263 מיליון ₪ בשנה

שיעור המבקרים 
שיעברו לנפוש באגן 

הצפוני - 
89%

שיעור המבקרים 
שיעברו לנפוש באתרים 

אחרים בארץ 
11%

שיעור המבקרים 
שיפסיקו לצרוך תיירות 

בארץ 
0%

פער המחירים בין 
האגן הדרומי לצפוני - 

-14%

פער המחירים הממוצע 
בין האגן הדרומי ליתר 

אתרי הנופש בארץ 
-19%

אבדן תועלות מלא= 
סך הכנסה מתיירות 

האזור בקרב הקבוצה  
-100%

תיירים שלא יגיעו לישראל 

אבדן הכנסות 
בתרחיש 

התייבשות 
האגן הדרומי, 

בהנחה 
שיוקמו מלונות 
באגן הצפוני

הכנסות 
בתרחיש 

בו מוקמים 
מלונות באגן 

הצפוני

הכנסות 
במצב 

׳עסקים 
כרגיל׳

1,098
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כפי שניתן לראות בתרשים, זרם ההכנסות השנתי מתיירות האגן הדרומי במצב הקיים — 

1,098 מיליון ש״ח. זרם ההכנסות הצפוי בעקבות סגירת המלונות באגן הדרומי והקמת 

הפער  ש״ח.  מיליון   898 על  ועומד  יותר,  נמוך  הוא  הצפוני  באגן  אירוח  אלטרנטיבת 

הקמת  למעשה  הוא  ההתייבשות,  שבתרחיש  זה  לבין  הקיים  במצב  ההכנסות  זרם  בין 

אלטרנטיבה באגן הצפוני, בגובה 200 מיליון ש״ח, המחולקים באופן הבא:

הכנסות (תשלומי לינה במלונות) מתיירות-פנים — 161 מיליון ש״ח בשנה, לפי   .1

החלוקה הבאה:

65 מיליון ש״ח בשנה בשל מבקרים ישראלים שיעברו לנפוש במלונות שיוקמו   

באגן הצפוני,75 וישלמו מחיר נמוך יותר עבור חופשתם;

64 מיליון ש״ח בשנה בשל מבקרים ישראלים שיעברו לנפוש במלונות אחרים   

בארץ,76 וישלמו מחיר נמוך יותר עבור חופשתם;

32 מיליון ש״ח בשנה בשל מבקרים ישראלים שיעברו לנפוש בחו״ל, או יבחרו   

שלא לצרוך תיירות אלטרנטיבית בישראל בעקבות סגירת המלונות77 — כלומר, 

הפסד הכנסות מתיירות בישראל.

לפי  בשנה  ש״ח  מיליון   39 מתיירות-חוץ —  במלונות)  לינה  (תשלומי  הכנסות    .2

החלוקה הבאה:

33 מיליון ש״ח בשנה בשל תיירים מחו״ל שיעברו לנפוש במלונות שיוקמו באגן   

הצפוני,78 וישלמו מחיר נמוך יותר עבור חופשתם;

6 מיליון ש״ח בשנה בשל תיירים מחו״ל שיעברו לנפוש במלונות אחרים בארץ,79   

וישלמו מחיר נמוך יותר עבור חופשתם.

תוצאות מבחן הרגישות מראות כי במצב-עולם שבו המלונות באגן הדרומי של ים המלח 

ייסגרו ותוקם במקומם אלטרנטיבת-אירוח בעלת מאפיינים דומים באגן הצפוני, תחול 

ירידה של 18% (200 מיליון ש״ח) בפדיון המלונות הצפוי.

עם זאת, יש לזכור ולהדגיש כי בנוסף לקשיים והחסמים הרבים שבהקמת מלונות 

באגן הצפוני של ים המלח, כפי שנסקרו בתחילת פרק זה, יש גם חסרונות רבים לצד 

(56%*14.04%)*1,098,000,000*76% = 65,406,000 75

(40%*19%)*1,098,000,000*76% = 63,952,000 76

(4%*100%)*1,098,000,000*76% = 31,825,000 77

(89%*14.04%)*1,098,000,000*24% = 33,460,000 78

(11%*19%)*1,098,000,000*24% = 65,406,000 79
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התועלות שבהקמת מתחם מלונות חדש באגן הדרומי. חיסרון ונזק עיקרי בהקשר זה, 

הם הפגיעה בשטחים פתוחים והחשש מהפרת האיזון הביולוגי השורר באזור.

ישראל  תושבי  הן  הסקר,  שממשתתפי  סבירות  קיימת  כי  ולציין  לסייג  יש  כן,  כמו 

והן התיירים הזרים, לא הבינו במלואו את תרחיש הקמת האלטרנטיבה באגן הצפוני. 

כך, למשל, ייתכן שבתשובתם כי יהיו מוכנים לעבור לנפוש באגן הצפוני, הם לא לקחו 

בחשבון את הפערים שייתכנו בחוויית האירוח בשני האגנים (מרחק שונה של המלונות 

מקו המים, ירידה בעייתית לים באגן הצפוני וכד׳). ייתכן כי בהיעדר פערי האינפורמציה 

(או פערי הציפיות של המשיבים לשאלון), היו הנשאלים בוחרים שלא לעבור לאגן הצפוני 

ואבדן ההכנסות יהיה כפי שהוצג בתרחיש העיקרי.

תרחיש מרכזי
תרחיש הקמת מלונות 

באגן הצפוני

418200אבדן פדיון המלונות (במיליוני ש״ח)
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נספח 3 — ניתוח רגישות למשך הלינה של תיירי ים המלח   .7.3
במלונות ים המלח

בין  המלח  ים  תיירי  של  השהייה  זמן  התפלגות  השפעת  את  בחן  נוסף  רגישות  מבחן 

כי  הונח  המרכזי  בתחשיב  בישראל.  האתרים  שאר  לבין  המלח,  ים  באזור  המלונות 

התיירים שאנו מכנים ׳תיירי ים המלח׳ שוהים בים המלח שישה לילות, לעומת שלושה 

לילות של תייר ממוצע בים המלח. 

בניתוח הרגישות נבדקו ההשפעות של הנחות שונות בדבר משך זמן הביקור במלונות, 

כאשר הונח שזמן הביקור הכולל של התיירים זהה למשך הזמן הממוצע לתייר בישראל 

והוא עומד על שמונה ימים. בתרחיש העיקרי שנבדק בעבודה זו הונח כי תייר שהגיע 

הנותרים  וביומיים  לילות  שישה  המלח  בים  מבלה  המלח,  בים  לשהות  כדי  במיוחד 

יותר  שוהה  שתייר  שככל  לראות  ניתן  בישראל.  אחרים  במקומות  שוהה  הוא  לביקורו 

המשקית  התועלת  ואבדן  ליום  כסף  פחות  מוציא  הוא  כך  המלח,  ים  במלונות  ימים 

בתרחיש ההתייבשות של האגן קֵטן. 

במקום  בישראל,  אחר  במקום  מבלה  שהתייר  יום  שבכל  מראה  הרגישות  ניתוח 

לשהות במלונות ים המלח, אבדן התועלת גדל ב-8%. כלומר: כאשר אבדן התועלת מתייר 

המבלה ארבעה לילות במלונות ים המלח וארבעה לילות במקומות אחרים בישראל, גדול 

ב-8% מתייר המבלה שלושה לילות במלונות ים המלח וחמישה לילות במקומות אחרים 

כי  יותר,  זולה  המלח  ים  במלונות  שהות  כי  מראה  אשר  סבירה  תוצאה  זוהי  בישראל. 

התייר רוכש חבילת תיור הכוללת לינה, אוכל וגישה לים, בעוד שביקור באתרים אחרים 

מחייב אותו לשלם על לינה ועל אוכל בנוסף לביקור באתרים ורכישות נוספות שהתייר 

התייר  הגיע  שבזכותה  העיקרית  הסיבה  כי  לזכור  יש  זאת  עם  הביקור.  במהלך  מבצע 

לישראל היא האגן הדרומי. ניתוח זה מראה את ההבדלים רק עבור התיירים שאלמלא 

האגן הדרומי והמלונות שלחופיו, לא היו מגיעים כלל לישראל.
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להלן טבלה המסכמת את תוצאות ניתוח הרגישות:

ניתוח רגישות לאבדן הכנסות ממלונות ים המלח ומקומות אחרים כתלות במספר לינות 
לאורח במלונות ים המלח

הנחת 
לינות 
לתייר 

במלונות 
ים 

המלח

סה״כ 
מספר 
לינות 

במלונות 
ים המלח

אבדן תועלת 
מפדיון 

במלונות 
ים המלח 

(בש״ח)

אבדן תועלת 
מלינות 

במלונות 
בשאר הארץ 

(בש״ח)

אבדן תועלת 
כתוצאה 

מאבדן 
הוצאות 
נוספות 
(בש״ח)

סה״כ 
(בש״ח)

3204,49795,934,02834,472,319240,006,063370,412,410

4272,663127,912,03728,325,799192,004,850348,242,686

5340,829159,890,04622,179,279144,003,638326,072,963

6408,995191,868,055 16,032,75996,002,425303,903,240

7477,160223,846,0649,886,23948,001,213281,733,516

8545,326255,824,0743,739,719 -259,563,793
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7.4. נספח 4 — רשימת המומחים

התועלות  להערכת  המתודולוגיה  גיבוש  לצורך  נועצנו  שעמם  המומחים  רשימת  להלן 

מקיומו של האגן הדרומי של ים המלח, ולביצוע בחינות ההיתכנות לממצאי האומדן: 

תפקידשיוך ארגונישם

אוניברסיטת ניו-מקסיקופרופ׳ פרנק וורד
מומחה בין-לאומי לנושא 

מדיניות מים וכלכלת משאבים

ד״ר עמוס ביין
מכון ירושלים לחקר ישראל — 

חוקר מן החוץ
מומחה להידרולוגיה

פרופ׳ אביעד ישראלי

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב — 

ראש המחלקה לניהול מלונאות 

ותיירות

יועץ חיצוני לנושא תיירות

שמואל צוראל
התאחדות המלונות בישראל — 

מנכ״ל
יועץ חיצוני לנושא מלונאות

מכון סמיתרפי סמית
עריכת שאלונים וסקרים, 

ניתוח ממצאים
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7.5. נספח 5 — הסקר המקדים

ידי  על  באפריל 2012  ב-4-3  שבוצע  טלפוני  דעת-קהל  סקר  ממצאי  מוצגים  זה  בנספח 

הבוגרת  היהודית  האוכלוסייה  של  מייצג  כמדגם  נסקרים  בקרב 500  סמית׳  רפי  ׳מכון 
(גילאי 18 ומעלה) בישראל, בפריסה ארצית.80

מטרת הסקר לאתר ולאפיין את ארבע קבוצות הפרטים הבאות, ביחס לאגן הדרומי 

של ים המלח: 

מבקרי המלונות ומטיילים בעלי קשר ישיר לגוף המים;  

קבוצת מטיילי האזור — ללא קשר ישיר לגוף המים;  

בעלי-עניין — ישראלים/תושבי הארץ שאינם מגיעים לים המלח, אבל יש להם עניין   

בעתידו;

אוכלוסייה שאינה מגלה עניין.  

להלן פירוט השאלות שהוצגו בסקר, וממצאיו 

פתיח: לאחרונה דובר הרבה על גורלו של ים המלח. אשאל אותך כמה שאלות על האגן 

הדרומי שלו — החלק שנמצא דרומה מצומת מצדה.

לשאלה: האם ב-5 השנים האחרונות יצא לך ללון במלונות ים המלח ו/או לרחוץ בחלקו 

הדרומי של ים המלח, באזור המלונות — עין בוקק, נווה זהר או נאות הכיכר? אם כן — 

כמה פעמים? 

סה״כ 

17% כן, פעם אחת 

21%51% כן, 3-2 פעמים 

8% כן, 5-4 פעמים 

5% כן, 6 פעמים או יותר 

49% לא ביקרת במלונות ולא רחצת באזור זה ב-5 השנים האחרונות 

51% מכלל הציבור ציינו שלנו במלונות ים המלח ו/או רחצו בחלקו הדרומי של ים המלח 

בחמש השנים האחרונות. 17% ציינו שביקרו פעם אחת, 21% ציינו כי ביקרו פעמיים או 

שלוש ואילו 13% הם המבקרים ה׳כבדים׳ שהיו באזור ארבע פעמים או יותר. 

80 טעות הדגימה — 4.5%.

{
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כלומר, 51% מכלל הציבור שייכים לקבוצת ״מבקרי המלונות והמטיילים שיש להם 

קשר ישיר לגוף המים״. 

לשאלה: האם ב-5 השנים האחרונות יצא לך לטייל באזור הדרומי של ים המלח — נחל 

בוקק, מצד זהר, מצוק תמרור, נאות הכיכר, מישור רותם, אזור הר סדום — ללא רחצה 

בים, ואם כן, כמה פעמים? 

סה״כ 

19% כן, פעם אחת 

20%49% כן, 3-2 פעמים 

7% כן, 5-4 פעמים 

3% כן, 6 פעמים או יותר 

51% לא טייל באזור זה ב-5 השנים האחרונות 

49% מכלל הציבור ציינו שטיילו באזור הדרומי של ים המלח ללא רחצה בים. 

ניתן לחלק את הציבור לארבע הקבוצות הבאות, לפי אופן המגע שלו עם האזור בחמש 

השנים האחרונות: 

סה״כ 

38%היו במגע עם גוף המים וטיילו באזור ללא רחצה 

13%היו במגע עם גוף המים בלבד

11%טיילו באזור אך לא היו במגע עם גוף המים 

38%לא טיילו באזור ולא היו במגע עם גוף המים 

קשר  ללא  באזור  שטיילו  אלה  האזור׳ —  מטיילי  ׳קבוצת  כאן —  הרלוונטית  הקבוצה 

ישיר עם גוף המים — הם 11% מכלל הציבור. 

לשאלה: מאז ראשית המאה העשרים ירד מפלס ים המלח ביותר מ-26 מטרים וממשיך 

לרדת, גם כיום, בקצב של מטר בשנה. תהליך זה כבר גרם לנזק סביבתי רב ועלול להביא 

להתייבשות האגן הדרומי של ים המלח כגוף-מים (להפסקת קיומו). האם שימור האגן 

הדרומי של ים המלח חשוב או לא חשוב לך? 

{
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סה״כ ולפי הקבוצות הרלוונטיות:81

לפי אופן המגע עם אזור דרום ים המלח ב-5 השנים סה״כ
האחרונות  

בעלי קשר ישיר 
לגוף המים 

 (51%)

מטיילים באזור 
ללא קשר ישיר 

לגוף המים 
(11%)

לא טיילו באזור 
 (38%)

76%81%73%70%חשוב מאוד

17%15%20%18%די חשוב

817%4%7%12%לא כ״כ + לא חשוב

93% מכלל הציבור ציינו ששימור האזור חשוב להם מאוד או די חשוב להם. 82

בקרב הקבוצה הרלוונטית — בקרב אלה שלא הגיעו לים המלח בחמש השנים האחרונות, 

88% ציינו כי שימור ים המלח חשוב להם מאוד או די חשוב להם ו-12% ציינו שאינו 

חשוב להם או לא כ״כ חשוב להם. 

זו  קבוצה  ידי  על  ההצהרתית  ברמה  שהופגנה  הדרומי  האגן  בשימור  העניין  מידת 

היא גבוהה. 

להלן סיכום איתור הקבוצות: 

סה״כ 

51%מגע עם גוף המים ב-5 השנים האחרונות 

11% מטיילי האזור ללא מגע עם גוף המים ב-5 השנים האחרונות 

לא הגיעו לים המלח ב-5 השנים האחרונות אך בעלי-עניין בשימור האגן 

הדרומי של ים המלח 

 20%

18% אוכלוסייה שאין לה עניין 

81 מסתכם ב-100% בכל טור.

82 פירוט: 4% לא כ״כ חשוב, 3% — לא חשוב.
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אפיון קבוצות היעד לפי משתני-רקע סוציו-דמוגרפיים83

מגע 
עם גוף 
המים

מטיילי 
האזור 

ללא מגע 
עם גוף 
המים

לא היו 
באזור אך 

מגלים 
עניין 

בשימור

לא היו 
באזור ולא 

מגלים 
עניין 

בשימור

51%11%20%18%

52%14%14%20%זכרמגדר

50%8%25%18%נקבה

18-2937%19%21%23%גיל

30-4949%13%21%17%

50+57%6%19%18%

רמת 
דתיות

31%20%25%24%חרדי/דתי

55%8%21%16%מסורתי

56%8%17%19%חילוני

51%13%21%15%צברמוצא

51%8%16%25%מזרחי

51%10%21%18%אשכנזי

רמת 
הכנסה

29%14%27%31%מתחת לממוצע

67%11%16%7%ממוצע

65%7%18%9%מעל לממוצע

רמת 
השכלה

45%13%15%27%תיכון מלא ומטה

44%12%26%18%על-תיכונית

58%8%22%12%אקדמית

אזור 
מגורים

51%15%21%13%ירושלים

56%7%15%21%מרכז

37%12%29%22%צפון

48%14%17%21%שפלה/דרום

61%8%21%11%שרון

83 מסתכם ב-100% בכל טור.
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בעלי   ,50 גיל  מעל  המבוגרים  בקרב  יחסית  גבוה  המים  גוף  עם  מגע  בעלי  אחוז   

הכנסה ממוצעת ומעלה, בעלי השכלה גבוהה ובקרב תושבי אזור השרון (אזור חיוג 

 ;(09

אחוז מטיילי האזור ללא מגע עם גוף המים גבוה יחסית בקרב הצעירים עד גיל 29   

ובקרב הציבור החרדי והדתי; 

עניין  מגלים  אך  האחרונות  השנים  בחמש  לאזור  הגיעו  שלא  הנשאלים  אחוז   

בשימור האגן הדרומי של ים המלח, גבוה יחסית בקרב נשים ובקרב אלה הגרים 

באזור הצפון;

הכנסה  בעלי  בקרב  יחסית  גבוה  האזור,  בשימור  עניין  גילו  שלא  הנשאלים  אחוז   

נמוכה והשכלה נמוכה. 
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7.6. נספח 6 — שאלוני הסקרים

א. שאלון מבקרים

בשאלון זה נעשה שימוש פעמיים: בסקר המבקרים בים המלח ובסקר האינטרנטי שביצע 

׳מכון רפי סמית׳. להלן נוסח השאלון.

הנוגעות  שאלות  לבחון  ברצוננו  אקדמי  מחקר  במסגרת   ____________ שמי  שלום, 

לים המלח בכלל והאגן הדרומי בפרט (דרומית לצומת מצדה). אודה לך אם תהיה מוכן 

להקדיש לנו מספר דקות מזמנך, להשתתף במחקר ולהשיב על כמה שאלות. השאלונים 

נשמרים בסודיות ולא מועברים לאף גורם.

כללי: מקום מגורים______ מספר נפשות בטיול (מעל גיל 18)___ 

חלק א׳: כללי 

שאלה 1: האם ביקרת באגן הדרומי בים המלח (דרומית לצומת מצדה) בעבר? כן/לא

שאלה 2: אם כן, מהי תדירות ההגעה שלך לאתר זה ב-10 שנים האחרונות? תוכל להקיף 

בעיגול מהטבלה הבאה.

9 חודשים 6 חודשים  3 חודשים  חודש  פעם ב:   

5 שנים 4 שנים  3 שנים  שנתיים  שנה    

10 שנים 9 שנים  8 שנים  7 שנים  6 שנים    

אף פעם   

מתשובה  יותר  לסמן  (ניתן  באזור?  מבצעים  אתם  הבאות  מהפעילויות  אלו   :3 שאלה 

אחת) נופש פאסיבי / פעילות תיירותית יזומה (טיולים באזור)

שאלה 4: נניח שהאזור נסגר למבקרים כיום. לאן במקום זה היית נוסע?

(מיקום)  אחר  במקום  (מיקום)______/מבלה  אחר  מים  במקווה  בבית/מבלה  נשאר 

.______

(צפונית  המלח  ים  של  הצפוני  בחלקו  היה  אם  הקודמת —  לשאלה  בהמשך  שאלה 5: 

לצומת מצדה), מלון דומה במחיר דומה לזה ששילמת — האם היית שוקל להתארח בו? 

כן/לא

שאלה 6: אם לא — האם היית שוקל להתארח בו במקרה והמחיר היה נמוך בשיעור 

הבא: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% (תוכל להקיף בעיגול את תשובתך).
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חלק ב׳: השפעה על תדירות הביקורים

שאלה 7: ברצוננו שתדמיין עתה שהאגן הדרומי של ים המלח יבש. כלומר, מה שניתן 

לראות הוא מלחה. הנח גם שיש אפשרות לנפוש באזור ושהאגן הצפוני נשאר כפי שהוא. 

האגן  באזור  שלך  החדשה  הביקורים  תדירות  את  בעיגול  ולהקיף  לחשוב  ממך  נבקש 

הדרומי בהתייחס למצב החדש.

9 חודשים 6 חודשים  3 חודשים  חודש  פעם ב:   

5 שנים 4 שנים  3 שנים  שנתיים  שנה    

10 שנים 9 שנים  8 שנים  7 שנים  6 שנים    

אף פעם   

חלק ג׳: ההשפעה דרך נכונות לשלם

עתה ברצוננו לשאול אותך שאלות מזווית מבט קצת שונה:

המאה  ראשית  מאז  המלח.  ים  של  מצבו  על  הציבורי  הדיון  התגבר  האחרונות  בשנים 

ה-20 ובמיוחד לאחר הקמת סכר דגניה בתחילת שנות ה-30, ירד מפלס ים המלח ביותר 

מ-26 מטר. הדבר גרם לשטח פני ים המלח להצטמצם. ירידת המפלס נגרמת מהתאיידות 

ידי  על  המים  (הטיית  מהירמוך  מתוקים  מים  של  הטבעית  הזרימה  מעצירת  טבעית, 

סוריה) והכינרת (הקמת סכר דגניה) אל נהר הירדן וממנו לים המלח, משימוש מוגבר במי 

הירדן, בעיקר לצורכי חקלאות בבקעת הירדן ומשימוש תעשייתי במי ים המלח.

תהליך זה יצר מצב של מאזן מים שלילי. הגירעון השנתי מביא לירידת המפלס בקצב של 

מטר בשנה, והביא למעשה להפסקת קיומו (התייבשות) של האגן הדרומי בים המלח כגוף-

מים טבעי. לחלופין, נוצר באזור גוף-מים מלאכותי אשר לחופיו הוקמו מלונות ואזור נופש. 

מטרת השאלון היא להעריך שאלה מאוד ממוקדת והיא התועלת שיש לך מכך שהאגן 

הדרומי הוא אגן מלא במים (גם אם מלאכותי) בהשוואה למצב שבו האגן היה יבש (כפי 

שמוצג בתרשים הנלווה).

להיגבות  אמור  היה  מים),  (מלא  שהוא  כפי  הדרומי  האגן  השארת  עבור  התשלום  אם 

מתושבי מדינת ישראל, היינו רוצים לדעת ממך כאזרח מייצג, כמה היית מוכן לתרום. 

לפני שאתה עונה היינו מעוניינים שתחשוב על שתי נקודות עיקריות:

במסגרת מגבלת התקציב אשר עומדת בפניך ייתכן וישנן מטרות נוספות אשר היית  א. 

רוצה לתרום להן. אנא קח זאת בחשבון בנוסף להוצאות הרגילות שאתה מחויב להן 

מדי חודש.

נסה לחשוב כאילו הכסף באמת היה נלקח ממך אף על פי שהשאלון הוא היפותטי לגמרי.  ב. 

תשובה לאחר מחשבה מעמיקה תעזור לנו לקבל החלטות מושכלות יותר.
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תוכל להשתמש בכרטיס התשלומים המובא כאן לנוחיותך.

כלום

60  50  40  30  20  10  

120  110  100  90  80  70  

180  170  160  150  140  130  

230  220  210  200  190  

280  270  260  250  240  

 330  320  310  300  290  

380  370  360  350  340  

      400  390  

יותר______  

חלק ד׳: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים

לבסוף, נבקש ממך להשיב ולהשלים מספר פרטים אישיים. המידע שנאסף בשאלות אלה 

הוא אנונימי, סודי ואינו מועבר לאף גורם חיצוני. 

א. זכר  ב. נקבה  .1

גיל: א. 25-18  ב. 35-26   ג. 45-36   ד. 55-46   ה. 65-56   ו. מעל 65  .2

ארץ לידה: ___________  .3

מצב משפחתי: א. רווק   ב. נשוי   ג. אחר __________________  .4

מספר ילדים ___________  .5

יישוב מגורים _____________  .6

חברּות בארגון ירוק (ציינו את שם הארגון):_________________  .7

השכלה: א. יסודית    ב. תיכונית    ג. מקצועית    ד. אקדמית  .8

בהתחשב בעובדה שההכנסה החודשית הממוצעת למשק-בית בישראל היא כ-10,000   .9

שקלים (נטו), סמנו את רמת ההכנסה של משק הבית שלכם:

א. הרבה מתחת

    לממוצע 

 ב. מתחת

     לממוצע

ד. מעל     ג. ממוצעת

    הממוצע

ה. הרבה מעל 

    הממוצע

תודה על שיתוף הפעולה!84

קיים  מצב  האפשריות,  החלופות  לשתי  ממחישות  תצ״א  תמונות  לנבדקים  הוצגו  לשאלון  בנוסף   84

ואילוסטרציה של המשך מגמת התייבשות האגן הדרומי.
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ב. שאלון תיירים

שלום, שמי__________.

במסגרת מחקר אקדמי ברצוננו לבחון שאלות הנוגעות לים המלח בכלל ולאגן הדרומי 

(החלק שנמצא דרומית לצומת מצדה) בפרט. אודה לך אם תהיה מוכן להקדיש לנו מספר 

דקות מזמנך, להשתתף במחקר ולהשיב על מספר שאלות.

חלק א׳ — שאלות כלליות 

מהיכן את/ה? ________________  .1

מהי מטרת ביקורך בישראל?  .2

נופש   

נסיעת עסקים   

ביקור משפחה   

סיבה דתית   

אחר _____________   

האם הגעת לישראל לבד? עם חברים? עם משפחה? טיול מאורגן? אחר_________  .3

האם יש לך חברים/מכרים/משפחה בישראל?  .4

כן    

לא    

האם זהו ביקורך הראשון בישראל?  .5

כן    

לא, ביקרתי בישראל בעבר ________ פעמים   

האם במהלך שהותך בישראל, בנסיעה זו או בנסיעות קודמות, ביקרת/ את/ה מתכנן/  .6

נת לבקר באזור ים המלח?  

כן , _______ פעמים   

לא (סוף השאלון)   

מה היתה מטרת ביקורך האחרון בים המלח? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)  .7

נופש פסיבי   

פעילות תיירותית יזומה (טיולים באזור)   

תיירות-מרפא   

אחר _____________   
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האם הגעת לבקר בישראל במיוחד כדי לבקר בים המלח?  .8

כן   

לא   

האם במהלך ביקור זה/ביקורים קודמים, שהית באחד מבתי המלון במתחם המלונות   .9

בים המלח? 

כן (עבור לשאלה הבאה)   

לא (עבור לחלק ג׳)   

מהו משך הזמן ששהית/ אתה מתכנן לשהות באזור ים המלח?  .10

א.  בביקור זה ____________________   

ב.  בביקורים קודמים (בממוצע) ______________   

חלק ב׳ — למבקרי ים המלח ששוהים באזור המלונות

אפשרות א׳ — אין אלטרנטיבת הארחה ונופש דומה לחופי האגן הצפוני 

נניח שאזור המלונות (אשר נמצא באגן הדרומי של ים המלח) היה נסגר למבקרים,   .11

ולא קיימת אלטרנטיבת אירוח דומה לחופי ים המלח. האם הייתם מגיעים בכל זאת 

לבקר באזור ים המלח?   

כן    

לא    

בהמשך לשאלה הקודמת, האם הייתם מגיעים בכל זאת לישראל?  .12

כן    

לא    

אפשרות ב׳ — קיימת אלטרנטיבת הארחה ונופש דומה לחופי האגן הצפוני 

נניח שאזור המלונות (אשר נמצא באגן הדרומי של ים המלח) היה נסגר למבקרים,   .13

תנאי-אירוח  (מחיר,  במאפייניו  דומה  מלון  קיים  המלח  ים  של  הצפוני  ובחלקו 

ומתקנים). האם הייתם בוחרים לבקר באזור הצפוני של ים המלח?

כן (עבור לחלק ד׳)   

לא (עבור לשאלה הבאה)   

בהמשך לשאלה הקודמת, האם הייתם מגיעים בכל זאת לישראל?  .14

כן (עבור לחלק ד׳)   

לא (עבור לחלק ד׳)   
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חלק ג׳ — למבקרי ים המלח שאינם שוהים באזור המלונות

במצבי העולם הנ״ל, במקרה והאגן הדרומי של ים המלח היה מתייבש, האם היית   .15

עדיין מגיע לבקר בים המלח?

כן (עבור לחלק ד׳)   

לא (עבור לשאלה הבאה)    

האם היית עדיין מגיע לבקר בישראל?   .16

כן (עבור לשאלה הבאה)   

לא (עבור לחלק ד׳)   

האם היית מקצר את שהותך בישראל?  .17

כן, ב_____ ימים   

לא, הייתי מגיע לאותו פרק זמן   

חלק ד׳ — מאפיינים סוציו-דמוגרפיים

לבסוף, נבקש ממך להשלים מספר פרטים אישיים על עצמך. המידע שנאסף בשאלות 

אלה הוא אנונימי, סודי ואינו מועבר לאף גורם חיצוני. 

מין: א. זכר  ב. נקבה  .18

גיל: א. 25-18   ב. 35-26    ג. 45-36    ד. 55-46    ה. 66-56    ו. מעל 65  .19

מצב משפחתי: א. רווק   ב. נשוי  ג. אחר __________________  .20

מספר ילדים ___________  .21

חברות בארגון ירוק (ציינו את שם הארגון):_________________  .22

השכלה: א. יסודית    ב. תיכונית    ג. מקצועית    ד. אקדמית  .23

רמת ההכנסה של משק הבית שלכם:  .24

א. הרבה מתחת

    לממוצע 

  ב. מתחת

     לממוצע

ד. מעל     ג. ממוצעת

    הממוצע

ה. הרבה מעל 

    הממוצע
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7.7. נספח 7 — תוצאות הסקרים

(N=306) (מכון סמית) א. שאלון אינטרנט

האם ביקרת באגן הדרומי של ים המלח (דרומית לצומת מצדה)?  

76%כן

24%לא

אם כן, מהי תדירות ההגעה שלך לאתר זה בחמש השנים האחרונות?  פעם ב: (76% מכלל 

(N=233 ,המדגם

1%חודש

32% חודשים

68% חודשים

93% חודשים

24%שנה

18%שנתיים

312% שנים

46% שנים

518% שנים

8%אף פעם

לאן  למבקרים.  נסגר  שהאזור  לך  ונודע  המלח  ים  מלונות  באזור  לנפוש  שתכננת  נניח 
85(N=233) ?במקום זה היית נוסע

25%נופש בכינרת

45%נופש באילת

9%נופש (בישראל) לחופי הים התיכון

15%נופש במקום אחר84

6%נשאר בבית

85 רמת הגולן (3); צפת, ירושלים, בצפון; צפון הארץ (4); צימר בצפון; ערבה; עין-גדי (3); לאורך הבקעה; 

ירושלים; בנגב; גליל/גולן; גליל עליון/אזור צפת הר מירון; גליל (6); גולן. 
גולן או כינרת

אזור מדבר יהודה
אזור הר הנגב
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למבקרים  נסגר  היה  הדרומי  האגן  מלונות  שאזור  נניח   — הקודמת  לשאלה  בהמשך 

ובחלקו הצפוני של ים המלח (צפונית לצומת מצדה) קיים מלון דומה במחיר דומה לזה 

ששילמת. לאן היית נוסע?

8%נופש בכינרת

15%נופש באילת

3%נופש (בישראל) לחופי הים התיכון

70%נופש בחלקו הצפוני של ים המלח

2%נופש במיקום אחר בארץ

1%נופש בחו״ל

1%נשאר בבית

עתה ברצוננו לשאול אותך שאלות מזווית-מבט קצת שונה:

מאז ראשית המאה ה-20, ובמיוחד לאחר הקמת סכר דגניה בתחילת שנות ה-30, ירד 

מפלס ים המלח ביותר מ-26 מטר. 

כיום מתקיים מצב של מאזן-מים שלילי. הגירעון השנתי מביא לירידת המפלס בקצב של 

מטר בשנה, והביא למעשה להפסקת קיומו (להתייבשותו) של האגן הדרומי בים המלח 

מלונות  הוקמו  לחופיו  אשר  מלאכותי  גוף-מים  באזור  נוצר  לחלופין,  טבעי.  כגוף-מים 

ואזור נופש. 

מלא  אגן  הוא  הדרומי  שהאגן  מכך  לך  שיש  התועלת  את  להעריך  היא  השאלון  מטרת 

במים (גם אם מלאכותיים) בהשוואה למצב שבו האגן היה יבש.

להיגבות  אמור  היה  מים),  (מלא  שהוא  כפי  הדרומי  האגן  השארת  עבור  התשלום,  אם 

מתושבי מדינת ישראל, היינו רוצים לדעת ממך כאזרח מייצג, כמה היית מוכן לתרום 

באופן חד-פעמי (בש״ח).

לפני שאתה עונה היינו מעוניינים שתחשוב על שתי נקודות עיקריות:

במסגרת מגבלת התקציב אשר עומדת בפניך, ייתכן שישנן מטרות נוספות אשר היית  א. 

רוצה לתרום להן. אנא קח זאת בחשבון בנוסף להוצאות הרגילות שאתה מחויב להן 

מדי חודש.

נסה לחשוב כאילו הכסף באמת היה נלקח ממך, אף על פי שהשאלון הוא היפותטי  ב. 

לגמרי. תשובה לאחר מחשבה מעמיקה תעזור לנו לקבל החלטות מושכלות יותר.

(בפני המרואיינים הוצגו על המסך אפשרויות התשלומים לבחירת הסכום הרצוי) 
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להלן התפלגות התשובות: 

30.4%כלום

129.2% ש״ח עד 99 ש״ח

10022.5% ש״ח עד 199 ש״ח

20017.3% ש״ח עד 499 ש״ח

5001.6% ש״ח עד 1000 ש״ח

(N=306) 89.35 ש״חממוצע בקרב כל המשיבים

(N=213) 128.36 ש״חממוצע בקרב אלה המוכנים לשלם

94.89 ש״חממוצע בקרב אלו שביקרו בים המלח

(N=162) 136.48 ש״חממוצע בקרב אלו שביקרו בים המלח ומוכנים לשלם

עתה נבקשכם לבחור בנימוקים המסבירים בצורה הטובה ביותר את בחירתכם בסכום 

זה. ניתן לסמן לפחות תשובה אחת, לכן הנתון מסתכם ביותר מ-100% בכל טור. 

סה״כתשובות

לפי האם ביקרו 
בים המלח

ביקרו 
(76%)

לא 
ביקרו 
(24%)

אני מזדהה עם מטרות של יצירת מקווי-מים כלשהם ובפרט 
באזורים צחיחים

29%30%26%

אני עוסק בפעילות ימית הן במים והן בחופים ורוצה להבטיח 
לעצמי את האפשרות לעסוק בפעילויות אלה באזור ים המלח

1%1%0%

8%8%8%שימור האזור אינו חשוב לי במידה שאוציא על כך כסף

אני מוכן לשלם עבור האזור על מנת להבטיח לילדיי ולילדיהם 
את האפשרות ליהנות מהם גם בעתיד

36%39%27%

אני מוכן לשלם עבור האזור על מנת להבטיח לעצמי את 
האפשרות ליהנות מנופש בעל מאפיינים טיפוליים/ רפואיים

18%19%16%

35%35%34%אין זה מתפקידי לממן מכיסי פעולות לשימור האזור

הייתי רוצה לשמור לעצמי את האופציה ליהנות מחופי האגן, 
אף על פי שאיני עושה זאת כרגע

19%16%30%

22%19%30%אין באפשרותי להוציא סכום כסף על שימור האגן הדרומי

15%16%12%אחר *
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(N=306) ?חברות בארגון ירוק

הסכום שמוכנים לשלם מיוזמתם (ש״ח בממוצע) סה״כ

94%87.09לא חבר/ה 

6%127.65חבר/ה

89.35-סה״כ

נתונים דמוגרפיים

ממוצע / מאפייןמשתנה

גיל
גיל ממוצע 42.7

טווח הגילאים נע בין 74-20
סטיית תקן 14.26

מגדר
48.4% גברים
51.6% נשים

מקום-מגורים

11.4% ירושלים והסביבה
33.3% תל-אביב וגוש דן

9.2%  השרון
24.8% חיפה והצפון

21.2% הדרום והשפלה

זיקה לדת

52.3% חילוני
25.5% מסורתי

13.1% דתי
9.2%  חרדי

ארץ-מוצא

77.1% ישראל
11.1% אחת מארצות אירופה/אמריקה
3.6%  אחת מארצות אסיה/אפריקה

8.2%  אחת מארצות ברית המועצות לשעבר

מצב משפחתי

67.0% נשוי
21.9% רווק
7.5%  גרוש
1.6%  אלמן

0.3%  חד-הורי
1.6%  אחר

חברות בארגון ירוק
94% לא חבר בארגון

6%  חבר בארגון
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ממוצע / מאפייןמשתנה

השכלה

1.3%  יסודית
2.3%  תיכון חלקי

17.6% תיכונית מלאה
24.8% על-תיכונית
53.9% אקדמית

הכנסה

15.7% הרבה מתחת לממוצע
15.0% מתחת לממוצע

31.7% ממוצעת
34.6% מעל הממוצע

2.9%  הרבה מעל הממוצע

(N=395) ב. שאלון בקרב מבקרים באגן הדרומי בים המלח — נערך בשטח

מקום מגורים?

מספר משיביםעיר

52באר-שבע

26ירושלים

24תל-אביב

18אשקלון

16ראשון לציון

13נתניה

12ערד

11דימונה

10חיפה

10רמת-גן

10קריית-גת

10פתח-תקוה

183אחר

מספר נפשות בטיול (מעל גיל 18)

5.1ממוצע

4.9סטיית תקן
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האם ביקרת באגן הדרומי בים המלח (דרומית לצומת מצדה) בעבר?

86.6%כן

13.4%לא

הקיפו  (הנבדקים  האחרונות?  שנים  ב-10  זה  לאתר  שלך  ההגעה  תדירות  מהי  כן,  אם 

בעיגול את בחירתם מתוך מספר אפשרויות)

18 פעמיםממוצע

23.7סטיית תקן

(N=376) ?נניח שהאזור נסגר למבקרים. לאן במקום זה היית נוסע

165נופש בכינרת

102נופש באילת

46נופש (בישראל) לחופי הים התיכון

39נופש במיקום אחר בארץ

13נופש בחו״ל

11נשאר בבית

בהמשך לשאלה הקודמת, נניח שאזור מלונות האגן הדרומי היה נסגר למבקרים ובחלקו 

הצפוני של ים המלח (צפונית לצומת מצדה) קיים מלון דומה במחיר דומה לזה ששילמת. 

(N=341) ?לאן היית נוסע

55נופש בכינרת

74נופש באילת

20נופש (בישראל) לחופי הים התיכון

15נופש במיקום אחר בארץ

11נופש בחו״ל

7נשאר בבית
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נתונים דמוגרפיים

ממוצע / מאפייןמשתנה

גיל

25-18  41.7%

35-26  21.5%

45-36  13.6%

55-46  14.7%

65-56  6.8%

+65  1.6%

מגדר
45.4%  גברים

54.6%  נשים

ארץ-מוצא
83.9%  ישראל

16.1%  אחרת

מצב משפחתי

55.7%  רווק

40.3%  נשוי

4.1%   אחר

חברות בארגון ירוק
93.5%  לא חבר בארגון

6.5%   חבר בארגון

השכלה

2.2%   יסודית

34.7%  תיכונית

14.8%  מקצועית

48.4%  אקדמית

הכנסה

12.0%  הרבה מתחת לממוצע

20.6%  מתחת לממוצע

33.7%  ממוצעת

29.0%  מעל הממוצע

4.7%   הרבה מעל הממוצע
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(N=101) ג. שאלון תיירים

מקום מגורים?

15% גרמניה

12% ארה״ב

11% אנגליה

10% צרפת 

4% שוויץ

4% הולנד

4% צ׳כיה

4% אוסטרליה

4% אוסטריה

33% אחר

ביקורים קודמים בישראל?

53%אחוז התיירים שזהו ביקורם הראשון בישראל

3.7 ביקורים בממוצעמספר ביקורים ממוצע בקרב מי שביקר יותר מפעם אחת

שאת/ה  או  ביקרת/  קודמות,  בנסיעות  או  זו  בנסיעה  בישראל,  שהותך  במהלך  האם 

מתכנן/נת לבקר באזור ים המלח?  

90%כן

10%לא

מקרב אלה שהשיבו בחיוב, האם הגעת לבקר בישראל במיוחד כדי לבקר בים המלח? 

.(N=91)

4%כן

96%לא

האם במהלך ביקור זה/ביקורים קודמים, שהית באחד מבתי המלון במתחם המלונות 

.(N=91) ?בים המלח

25%כן

75%לא
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מבין אלה שהשיבו כי שהו/ישהו במלון: מהו משך הזמן ששהית/שאתה מתכנן לשהות 

(N=17) ?באזור ים המלח

2.3 ממוצע ימים 

(N=23) תת-חלק א׳ — למבקרי ים המלח ששוהים באזור המלונות

נניח שאזור המלונות (אשר נמצא באגן הדרומי של ים המלח) היה נסגר למבקרים ולא 

קיימת אלטרנטיבת אירוח דומה לחופי ים המלח. האם הייתם מגיעים בכל זאת לבקר 

באזור ים המלח?

74%כן

26%לא

בהמשך לשאלה הקודמת, האם הייתם מגיעים בכל זאת לישראל?

100%כן

0%לא

למבקרים,  נסגר  היה  המלח)  ים  של  הדרומי  באגן  נמצא  (אשר  המלונות  שאזור  נניח 

בחלקו הצפוני של ים המלח קיים מלון דומה במאפייניו (מחיר, תנאי-אירוח ומתקנים). 

האם הייתם בוחרים לבקר באזור הצפוני של ים המלח?

100%כן

0%לא

(N=68) תת-חלק ב׳ — למבקרי ים המלח שאינם שוהים באזור המלונות

במצבי העולם הנ״ל, במקרה שהאגן הדרומי של ים המלח היה מתייבש, האם היית עדיין 

מגיע לבקר בים המלח?

85.3%כן

14.7%לא

(N=10) ?מקרב אלה שהשיבו לא, האם היית עדיין מגיע לבקר בישראל

90%כן

10%לא
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שהותך  את  מקצר  היית  האם  בארץ,  לבקר  מגיעים  היו  עדיין  כי  שהשיבו  אלה  מקרב 

(N=9) ?בישראל

0%כן

100%לא

נתונים דמוגרפיים

ממוצע / מאפייןמשתנה

גיל

25-18  12.9%

35-16  39.6%

45-36  18.8%

55-46   8.9%

  65-56  12.9%

+65   6.9%

מגדר
39.6%  גברים

60.4%  נשים

מצב משפחתי

58.4%  רווק

37.6%  נשוי

4.0%   אחר

1.3  ילדיםמספר ילדים ממוצע בקרב הלא-רווקים

חברות בארגון ירוק
99.0%  לא חבר בארגון

1.0%   חבר בארגון

השכלה

3.1%   יסודית

19.6%  תיכונית

7.2%   מקצועית

70.1%  אקדמית

הכנסה

2.2%   הרבה מתחת לממוצע

7.5%   מתחת לממוצע

44.1%  ממוצעת

39.8%  מעל הממוצע

6.5%   הרבה מעל הממוצע
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נספח 8 — סקר ספרות ליישום מודל המחירים ההדוניים   .7.8
במחקרי-תיירות

אחד המחקרים הראשונים שבחנו את מחירי הלינה במלון באמצעות שיטת 86HPM היה 

 bed (2003) שבחנו את הנכונות לשלם עבור מלונות Monty and Skidmore מחקרם של

and breakfast (B&B) ברמת דירוג הטרוגנית, במדינת ויסקונסין. במחקר אמדו החוקרים 
קטגוריות  לשלוש  חולקו  המוסברים  המשתנים  בה  הלינה,  מחיר  של  לינארית  רגרסיה 

ונאמדו יחדיו: משתני-מיקום, מאפייני המלון ומשתני עונתיות.87 רמת ההסבר של המודל 

היתה גבוהה יחסית (71%), אך לא כל המשתנים המוסברים נמצאו מובהקים. מספר 

ממרכז  (המרחק  המלון  של  מאפיינים  מספר  גם  וכך  מובהקים  נמצאו  משתני-מיקום 

המצופה —  את  תאמו  העונתיות  משתני  כי  נמצא  חמה).  ואמבטיה  החדר  גודל  העיר, 

בסופשבוע ובעונת השיא היו המחירים גבוהים יותר בצורה מובהקת.

במחקר אחר של .Zhang et al (2011) בחנו החוקרים כיצד מאפייני המלון, ובכללם 

השפעה  על  מצביעות  המחקר  תוצאות  בחדר.  הלינה  מחיר  על  משפיעים  דירוגו,  רמת 

ברמה הולכת ופוחתת של המשתנים הבאים על מחיר הלינה במלון: איכות החדר, מיקום 

המלון ורמת השירות. עוד נמצא כי  עוצמת ההשפעה של המשתנים הללו על המחיר אינה 

אחידה בין קבוצות הדירוג השונות של המלונות.

מחקר נוסף של Roubi and Litteljohn (2004) עסק בפיתוח מודל הערכה הדונית של 

מלונות בבריטניה ועשה שימוש בנתונים עבור השנים 2002-1996. המשתנים העיקריים 

מספר  יורד)  חשיבות  סדר  פי  (על  הם  מובהקת  נמצאה  המלון  מחיר  על  שהשפעתם 

החדרים, מצב כלכלי באזור ומתקני פנאי כגון: בריכה ומגרש טניס. גם שייכות המלון 

לרשת מלונות נמצאה מובהקת, אך ברמה נמוכה יחסית.

המלונאות  חוקרי  קהילת  בקרב  קונסנסוס  היעדר  על  מצביעה  שבוצעה  הסקירה 

והתיירות בקשר למשתנים המסבירים אשר בהם יש להשתמש במודל מחירים הדוניים 

של לינה במלון.

בהתייחס למיקום המלון והשפעתו על המחיר, בוצעו מספר מחקרים השמים דגש 

על השפעת ריחוקו של המלון מן החוף הסמוך על מחיר הלינה. השפעת המיקום בכלל 

והִקרבה לים בפרט, מעניינת אותנו במיוחד, בשל סוגיית המרחק של המלונות מן הים 

בחלופת האירוח באגן הצפוני, שצוינה לעיל. 

Hedonic Price Model 86 — מודל מחירים הדוניים.

חדרים  מספר  בחדרים,  כלי-מטבח  פרטית,  מקלחת  חמה,  אמבטיה  החדר,  גודל  העיר,  למרכז  קרבה   87

זמינים במלון, קמין בחדר, טלפון בחדר, טלוויזיה בחדר ועוד.
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מחקרה של Aliza Fleischer (2011) התמקד בסוגיית מרחק המלון מן החוף, אך שם 

דגש דווקא על הנוף שנשקף מן החלון ולא על זמן ההגעה מן המלון לקו המים. במחקר 

חדר  של  מחירו  כי  נמצא  התיכון,  הים  סביב  במדינות  במוקדי-נופש  התמקד  אשר  זה, 

עם נוף לים, גבוה בכ-10% ממחירו של חדר דומה ללא נוף לים. התוצאות שהתקבלו 

על  הנוף  בהשפעת  עונתיים  הבדלים  התקבלו  ולא  השונות  למדינות  בקשר  זהות  היו 

המחיר. בשונה ממחקרה של Fleischer, מרבית המחקרים בנושא מודדים את המרחק 

מן החוף ואינם מתמקדים בנוף כמשתנה. כך, למשל, מחקרו של Thrane (2005), שאמד 

את מחירה של חבילת-נופש בנורבגיה באמצעות מספר משתנים מסבירים ובהם מרחק 

מהים. במחקר נמצא כי כל 100 מטרים נוספים במרחק מן הים, מתואמים עם ירידה של 

 Adrian 0.36% במחיר לינה במלון בממוצע. במחקר מוקדם יותר (1994) ניסה החוקר

ומיקום  העיר  ממרכז  (מרחק  מיקום  משתני  שני  הדוני  מחירים  במודל  לכלול   O. Bull
וקיומה  המלון  וגיל  (דירוג  המלון  של  נוספים  מאפיינים  עם  ביחד  הנהר),  לשפת  יחסי 

של מסעדה במלון). ניסיונו לכלול שני משתני מיקום במודל לא צלח, ולכן השתמש רק 

במשתנה הריחוק ממרכז העיר.

משתנה נוסף שנכלל במספר לא מבוטל של מחקרים הוא השתייכות המלון לרשת 

מלונות. הספרות מצביעה על כך כי עצם השתייכותו של מלון לרשת מלונות, משפיעה על 

מחיר הלינה בו. כך, למשל, במחקרם של White and Mulligan (2002) נבחנו שש רשתות 

של בתי-מלון ונמצאו מקדמים שונים לכל אחת מהן. במחקר של Thrane (2006) נמצא 

במלונות  מאשר  בכ-15%  גבוהים  לרשתות,  המשתייכים  בחדרי-מלונות  המחירים  כי 

מלונות  בקרב   (Israeli, ישראלי (2002  אביעד  שערך  במחקר  לרשת.  משתייכים  שאינם 

בישראל, הוא מצא כי ההשתייכות לרשת אינה משפיעה באופן אחיד על מחירי המלונות 

באזורים שונים בארץ. 

משתנה מהותי נוסף שזכה להתייחסות רבה בספרות, הוא דירוג המלון. משתנה זה 

משפיע כמובן על מחיר הלינה במלון, אך הוספת משתנה זה לרגרסיה ביחד עם משתנים 

אובייקטיביים אחרים (כגון קיומה של בריכה או חניה צמודה), עלולה להוביל לבעיית 

 (2006) Christer Thrane אנדוגניות, עליה יש לתת את הדעת. במחקר משנת 2006 בחן

האנדוגניות  לבעיית  והתייחס  באוסלו,  במלון  חדר  מחיר  על  המשפיעים  הגורמים  את 

בנתונים. כמו בישראל,88 גם בנורבגיה דירוג המלונות אינו רשמי, ועל כן ניתן לטעון כי 

זהו משתנה סובייקטיבי. למעשה, דירוג המלון הוא פונקציה של מאפיינים אובייקטיביים 

מאפייני  של  השפעתם  וכך,  מאחר  במלון.  הלינה  מחיר  על  שמשפיעים  וסובייקטיביים 

88 במועד כתיבת עבודה זו לא קיים בישראל דירוג רשמי של איכות המלונות. ואולם, בעתיד הקרוב (ככל 

הנראה בשנת 2015) צפוי שינוי בחוק, אשר יוביל להסדרת דירוג המלונות בצורה רשמית.
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המלון על מחירו נכללת במודל פעמיים: פעם כמשתנה מסביר ועוד פעם כאשר משתנה 

הטיה  למנוע  ובכדי  זו,  מסיבה  האנדוגניות.  בעיית  למעשה  זוהי  למודל.  נכנס  הדירוג 

של הממצאים, ממליץ החוקר שלא לכלול את דירוג המלון כמשתנה מוסבר ברגרסיה. 

הוספת  ללא  ברגרסיה,  לבדו  המלון  דירוג  של  המשתנה  את  לכלול  אפשר  לחלופין, 

משתנים סובייקטיביים נוספים, בהבנה שמשתנה הדירוג עצמו מכיל את השפעתם של 

משתנים אלה. כך עשה ישראלי במחקרו משנת 2002, כשבחן את השפעת דירוג המלון 

ישראלי  בו.  הלינה  מחיר  על  חיובית  השפעה  נודעת  המלון  לדירוג  כי  ומצא  מחירו  על 

ומצא  בישראל,  מלונות  של  רשמי  דירוג  מהיעדר  הנובעת  לבעייתיות  במחקרו  התייחס 

מובילה  איכותו,  ועל  השונים  המלון  מאפייני  על  כיום  הזמינה  הרבה  האינפורמציה  כי 

לדירוג אמין על ידי הסוכנים השונים. בהיעדר דירוג רשמי, הדירוג שמבצעים הסוכנים 

משקף בצורה טובה את תפיסת הצרכנים את איכות המלון, וזהו המשתנה שאותו אנו 

מבקשים לאמוד. 
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7.9. נספח 9 — פירוט מחירי חבילות נופש

הטבלה  המלון.  ודירוג  אזור  לפי  הנופש89  חבילות  מחירי  מפורטים  הבאות  בטבלאות 

הראשונה מציגה את המחירים בתקופת שפל והטבלה שלאחריה את המחירים בתקופת 

שיא.

מחירי חבילת-נופש לפי אזור ודירוג 

בתקופת שפל

Deluxe************אזור

1,7462,3802,2872,538האגן הדרומי — ים המלח

1,0171,6432,4383,804אילת

1,4282,0832,6182,508אשקלון, נתניה, הרצליה וחיפה

1,5921,8262,2823,990טבריה

2,3702,3282,8683,648תל-אביב

מחירי חבילת-נופש לפי אזור ודירוג 

בתקופת שיא

Deluxe************אזור

4,4584,0564,1994,248האגן הדרומי — ים המלח

1,8483,4584,1045,541אילת

אשקלון, נתניה, הרצליה וחיפה
אין 

תצפיות
3,3293,4686,534

1,9683,1653,6815,688טבריה

2,7812,5712,742תל-אביב
אין 

תצפיות

89 חבילת-נופש הוגדרה כחבילת שלושה לילות במלון באמצע השבוע, לזוג בחדר הזוגי הסטנדרטי ביותר.
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נספח 10 — השוואת מחירים צפויים לחבילות-נופש באגן הצפוני   .7.10
ובאגן הדרומי

לבין  הדרומי  באגן  לחבילת-נופש  הלינה  מחירי  בין  השוואה  מוצגת  דלהלן  בטבלאות 

תחזית למחירים אלה באגן הצפוני, עבור תקופת שפל ותקופת שיא.

השוואת מחירי חבילת-נופש בין האגן הצפוני לאגן הדרומי

בתקופת שפל

דירוג המלון

(מספר כוכבים)
המחירים באגן דרומיתחזית למחירים באגן צפוני

1,746 ש״ח1,341 ש״ח***

2,380 ש״ח1,819 ש״ח****

2,287 ש״ח2,297 ש״ח*****

Deluxe2,538 ש״ח2,775 ש״ח

השוואת מחירי חבילת-נופש בין האגן הצפוני לאגן הדרומי

בתקופת שיא

דירוג המלון 

(מספר כוכבים)
המחירים באגן דרומיתחזית למחירים באגן צפוני

4,458 ש״ח1,931 ש״ח***

4,056 ש״ח2,701 ש״ח****

4,199 ש״ח3,471 ש״ח*****

Deluxe4,248 ש״ח4,241 ש״ח
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(STATA) 7.11. נספח 11 — תוצאות הרגרסיות

TCM א. פלט רגרסיה למשוואה בשיטת

CVM ב. פלט רגרסיה למשוואה בשיטת

                                                                              
       _cons     .5282957    .113193     4.67   0.000     .3052364     .751355
  num_adults    -.0084713   .0026693    -3.17   0.002    -.0137314   -.0032112
    num_kids     -.012607   .0151282    -0.83   0.406    -.0424187    .0172048
       yarok     .0196376   .0545069     0.36   0.719    -.0877743    .1270495
education_~s     .0021167   .0068444     0.31   0.757     -.011371    .0156044
      gender    -.0207442   .0282288    -0.73   0.463    -.0763721    .0348838
wgae_munic~e    -.0000115   7.13e-06    -1.61   0.109    -.0000255    2.57e-06
   age_years     .0024135   .0019373     1.25   0.214    -.0014042    .0062311
totaltrave~p    -.0008603   .0001047    -8.22   0.000    -.0010666    -.000654
                                                                              
visitors_p~a        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     12.617139   232   .05438422           Root MSE      =  .20346
                                                       Adj R-squared =  0.2388
    Residual    9.27253096   224  .041395227           R-squared     =  0.2651
       Model    3.34460803     8  .418076004           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,   224) =   10.10
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     233

> nder education_years yarok num_kids num_adults
. reg visitors_percapita totaltravelcost_trip age_years wgae_municipalaverage ge
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ג. פלט רגרסיה למשוואת מודל התועלות השּוקיות — עונת השפל

ד. פלט רגרסיה המתייחס למשוואת מודל התועלות השּוקיות — עונת השיא
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7.12. נספח 12 — נפות ישראל

שם נפהמספר נפה

צפת1

יזרעאל2

עכו3

גולן4

חיפה5

חדרה6

שרון7

פתח-תקווה8

רמלה9

רחובות10

תל-אביב11

ירושלים12

אשקלון13

באר-שבע14

יו״ש15
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