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הקדמה 

 

תיירותי מוטה  "פיתוח  היא  תיירים אל העיר  העירוניות למשיכת  אחת האסטרטגיות 

תרבות" לפיתוח מסוג כזה אופנויות רבות, בהן הצגת המורשת הבנויה של העיר, דגש 

על אומנויות במה, אירועי רחוב, מתחמי בידור ופנאי, הבלטת דרך החיים התרבותית 

של העיר ועוד. במילים אחרות הרחבת הפעילות התרבותית בעיר במטרה למשוך אליה 

תיירים רבים. 

ידי ראשי ערים רבים  תעשיית התיירות התרבותית, ה-Cultural tourism, נתפסת על 

בעולם כדרך יעילה לשפר את איכות החיים של התושבים, להשביח את ערך הנכסים 

העירוניים באמצעות משיכת התיירים ותרומתם הכלכלית לעיר. לכן ערים רבות בעולם 

מבקרים  למשוך  שנועדו  תרבותיים  עוגן  כאירועי  הפסטיבלים  נושא  את  לפתח  החלו 

פסטיבלים  מקיום  כתוצאה  תרבות  למותגי  ההופכות  ערים  יש  העולם.  מכל  ותיירים 

עונתיים, כמו אדינבורו או וונציה המקיימות פסטיבלים כל שנה. גם ירושלים הכירה 

תרבות  אירועי  לערוך  והחלה  לעיר,  תיירות  ומשיכת  לקידום  הפסטיבלים  בחשיבות 

ופסטיבלים ייחודיים מדי שנה, במטרה למתג עצמה גם כעיר פסטיבלים ייחודיים. בעולם 

הרחב הוכח כי קיומם של פסטיבלים כאלה תורמים תרומה כלכלית של ממש לעיר. 



455

פסטיבלים כאסטרטגיה למשיכת תיירות

מעגל  בעולם.  התיירות  בהיקף  מתמשך  גידול  חל  השנייה  העולם  מלחמת  תום  מאז 

המטיילים מתרחב ונפתחים שווקים חדשים לתיירות המונית. לאור הגידול בהכנסות 

בענף התיירות הוא  נתפס יותר ויותר כמנוע צמיחה כלכלי משמעותי לכלכלה העולמית. 

התחזיות מצביעות על המשך מגמת גידול במספר התיירים המטיילים ובפרט במספר 

מסוגלת  והעיר  לביקור  מוסף  ערך  מחפש  העירוני  התייר  בערים.  המטיילים  התיירים 

.(Webster, 2001) לספק היצע רחב של פעילויות תרבות ופנאי הנעדר מטיולים אחרים

הרצון ליהנות מהפירות הכלכליים של התיירות העירונית, הוביל רשויות מקומיות רבות 

בבריטניה, ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות להשקיע ביישום אסטרטגיות של 

והגדלת  תרבות  מוטה  פיתוח  של  הכותרת  תחת  תרבות.  ידי  על  המובל  עירוני  פיתוח 

ההיצע התיירותי קיימות תת-קטגוריות רבות. תרבות יכולה להתייחס למבנים ייחודיים, 

אתרי מורשת והיסטוריה, אומנויות הבמה ואומנות רחוב, מתחמי בידור, ספורט ופנאי, 

סיורים עירוניים ותרבות כדרך חיים. המטרה היא אריזת העיר מחדש לצריכת התיירים, 

של  העירוני  לחידוש  התרבות  וגיוס  חדשים,  ותושבים  למשקיעים  מושך  דימוי  יצירת 

.(Smith, 2007) אזורים שהתדרדרו פיזית

(Cultural tourism) על ידי מקבלי  כיום נתפסות תעשיית התרבות ותיירות תרבותית 

ההחלטות העירוניים כענף כלכלי בפני עצמו; כזה התורם ליצירת מקומות עבודה נוספים 

בעיר, משפר את איכות החיים של התושבים, מעלה את ערך הנכסים העירוני ומושך 

פעילויות מסחריות.

קרנבלים  ירידים,  וספורט,  תרבות  אירועי  באירוח  חשיבות  רואה  זו  עירונית  מדיניות 

עלייה משמעותית במספר  עוגן'). בעשרים השנה האחרונות חלה  ('אירועי  ופסטיבלים 

אירוח  על  התחרות  וגוברת   (Quinn, 2010) בעולם  בערים  המתקיימים  הפסטיבלים 

אירועי-על ותחרויות ספורט שנתיות (Getz, 2008). לחלק מהפסטיבלים מסורת עתיקת 

בעוד  ומבקרים  תיירים  עברו התאמה למציאות העכשווית שנועדה למשוך  והם  יומין 

היקף  רחבות  וכלכליות  פוליטיות  חברתיות,  לתמורות  בתגובה  מאפס,  נבנו  שאחרים 

.(Van Aalst & van Melik, 2012)

 Quinn,) הפסטיבלים הראשונים, לכבוד האל דיוניסוס נרשמו כבר בעולם העתיק באתונה

2005). ניתן לאתר את שורשיהם של הפסטיבלים המודרניים במאה ה-19 עם פסטיבל 

ביירות (Bsayreuth) בגרמניה, או מספר עשורים מאוחר יותר עם ייסוד פסטיבל זלצבורג 
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בשנת 1920. הפסטיבלים התרבותיים בשנים אלה התמקדו במה שנתפס כתרבות גבוהה 

ושיקפו את טעמה של הבורגנות העירונית. בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה נוסדו 

 Avignon פסטיבלים נוספים בעלי זיקה לאומנות גבוהה כמו פסטיבל אדינבורו ופסטיבל

.(Johansson & Kociatkiewicz, 2011) בצרפת

פסטיבלים נבדלים מאירועי תרבות קבועים בכמה מישורים: ייחודיות, מחיר וגמישות. 

עבור המבקר הייחודיות של פסטיבלים ואירועים נעוצה בכך שהם חוויה חד פעמית, 

שאינה חוזרת על עצמה. כלומר, על המבקר להשתתף בפסטיבל בצורה בלתי אמצעית 

שם'  'להיות  חייב  התייר  מציע.  שהאירוע  והמלאה  הייחודיות  מהחוויה  ליהנות  בכדי 

 .(Getz, 2008)

 (special events) ההבדל המושגי בין פסטיבלים לבין אירועים מיוחדים שאינם קבועים

חצי  או  שנה  מדי  מחזורי המתקיים  לאירוע  לרוב,  פסטיבל מתייחס,  המונח  חד.  אינו 

שנה בעונה מסוימת. באופן מסורתי, הפסטיבל נועד לחגוג ציון דרך תרבותי, היסטורי 

ל'מרחב  העירוני  המרחב  את  הופכת  הפסטיבל  קיום  המקומית.  בתרבות  חקלאי  או 

פסטיבלי'. חלק מהפסטיבלים נושאיים וחלקם מתפרסים על פני קשת רחבה של אמנים 

ואירועים מתחומים שונים.

בשונה מהמילה 'פסטיבל', המונח 'אירוע מיוחד' מתייחס לרוב ל"פעילויות חד פעמיות 

או שאינן קבועות בזמן ובמרחב, שמשכן מוגבל והמספקות לצרכנים שלהן הזדמנויות 

חברתיות לפנאי החורגות משגרת היומיום" (Jago & Dwyer, 2006: 1). למשל, גמר של 

תחרות ספורט גדולה או קונצרט מוזיקה במרחב הציבורי.
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יתרונות הפסטיבלים מנקודת מבטה של העיר

ביחס לאסטרטגיות תרבותיות אחרות, לפסטיבלים ואירועים מיוחדים מספר יתרונות, 

שתרמו לפריחה ולתפוצה שלהם ברחבי העולם:

למשוך  המבקשות  ערים  דוממים.  פיזיים  מקומות  אינם  תיירותיים  ביקור  אתרי   

תרבות  פסטיבלי  ומשמעות.  עניין  לו  המקנה  האתר  סביב  סיפור  בונות   תיירים 

עניין  ביצירת  משמעותי  כלי  המשמשת  מושכת  תיירותית  כאטרקציה  מתפקדים 

תיירותי וסקרנות. הם נתפסים כאירועים המושכים קהל רב ומגוון, ועליהם למסור 

מידע על המקום בו הם מתקיימים.

ושוקקת  תוססת  כעיר  העיר  ומיצוב  במיתוג  לסייע  יכולים  הפסטיבלים  בנוסף,   

באמצעי  ולמבקרים.  לתיירים  לתושבים,  נעימה  בילוי  סביבת  יוצרים  הם  חיים. 

שיווק נכונים, קיום פסטיבל יכול להעלות את מודעות התייר לעיר ולגרום לו לבקר 

בה.פסטיבל יכול לתרום להארכת משך השהות של המבקר בעיר ולהגדלת ההוצאה 

 .(Brannas & Nordstrom, 2006) הכספית

בעידן הדיגיטלי, בה העיר הופכת למותג והחלטות נסיעה נקבעות על סמך דימוי   

תפיסתי, ערים מחפשות מיצוב הנקשר לנופש, הנאה ובילוי. פסטיבל בעל מסורת 

המשמש עוגן תיירותי יכול להקנות לעיר זהות מובחנת ומושכת. הפסטיבלים מסייעים 

לחבר את העיר עם הדימוי שהיא מעוניינת לשדר. בנוסף, פסטיבלים בעלי אפיון 

וחזותית אתרי ביקור ומאורעות היסטוריים  מקומי המציגים בצורה תיאטראלית 

חוויה  ליצור  יש  זה  תנועת המבקרים למקומות אלו. במקרה  להגביר את  עשויים 

הנקשרת למסורת העירונית ונבדלת מערים אחרות. שכן, חוויית האירוע כשלעצמה 

יכולה להיתפס כדומה לאירועים בערים אחרות וחוסר ייחוד יכול להשפיע על התייר 

בעת בחירת היעד התיירותי.

הפסטיבלים ניידים באופיים, ואינם דורשים משבצת קרקע קבועה לקיום הפעילות.   

למעשה, ההשקעה בהקמת תשתיות והקצאת קרקע קטנה יחסית כיוון שניתן לקיים 

את הפסטיבלים במרחבים קיימים ברחבי העיר. ערים תופסות את הפסטיבל כדרך 

חידוש  שעבר  עירוני  לאזור  מבקרים  ומשיכת  בעייתיים  אזורים  להחייאת  מהירה 

.(Quinn, 2005)



77

עריכת הפסטיבלים גמישה למדי הן בזמן והן במיקום. האירועים יכולים להתקיים   

את  להסיט  ניתן  הרצוי.  היעד  ולקהל  למטרות  בהתאם  הלילה,  או  היום  במהלך 

העיתוי והמיקום בהתאם לנסיבות, או לייעד לאירוע מקום וזמן קבועים המסייעים 

לביסוס מותג ומסורת. הפסטיבל מאפשר גם גיוון תוכני ונושאי. תחת אותו מותג 

ניתן לערוך מדי שנה אירועים ופעילויות מגוונים השומרים על המסגרת המושגית 

של הפסטיבל. הגיוון והחידוש עשויים להרחיב את הפוטנציאל למשיכת מבקרים 

חדשים ועידוד ביקורים חוזרים.

בשונה מן הפסטיבלים המאגדים מספר נושאים, חלק מהפסטיבלים הגדולים הם   

יום ההולדת  לכבוד  (כגון פסטיבל  דמות מסוימת  נבנים סביב  אירועים  נושאיים. 

של מוצרט שנערך בזלצבורג), סביב תקופה מסוימת בהיסטוריה (כגון תקופת ימי 

הביניים בערים איטלקיות) או סביב נושא (כגון פסטיבלי השוקולד הנערכים בערי 

בריטניה). באופן כללי, לפסטיבלים נושאיים יש יכולת למשוך קהל יעד המתמחה 

ובקיא באומנות, בדמות או בנושא המדוברים. פעמים רבות, קהל זה מוכן לגמוא 

האישי  העניין  מוקד  סביב  הנערך  בפסטיבל  להשתתף  במטרה  ארוכים  מרחקים 

שלו.

פסטיבלים יכולים לפנות לקבוצות בעלות מאפיינים סוציו-דמוגרפיים מגוונים: בני   

הפסטיבל  ארגון  ייחודיות.  תרבותיות  לקבוצות  או  משפחות  בעלי  שונים,  גילאים 

רבים  מבקרים  למשוך  במטרה  היעד  לקהל  המותאמים  בזמנים  גמישות  מאפשר 

ניתן גם לשנות את מועד הפסטיבל בלוח השנה בכדי שיתאים לקהל היעד  יותר. 

.(Van Aalst & van Melik, 2012) הרצוי

מחקרים שונים בחנו את נקודת מבט של המבקרים. .Barbieri et al (2009) סיווגו את 

בין המימדים  ערמונים במיזורי.  להגיע לפסטיבל  המימדים השונים שהביאו מבקרים 

לילדים  הפסטיבל  שמציע  הפעילויות  היצע  (ב)  הערמונים  לנושא  משיכה  (א)  שהוצגו 

ומבוגרים (ג) סיבות מעשיות כמו הרצון להעמיק את הידע על הערמונים, דרכי גידולם 

בילוי  של  סיבות  הן  לביקור  המרכזיות  הסיבות  כי  מצא  המחקר  שלהם.  והשימושים 

והנאה, הייחודיות שהפסטיבל מציע ורצון להתנסות במוצרים. המסקנה היא חשיבות 

הקישור התדמיתי-נושאי של הפסטיבל עם האזור והייחודיות שהוא מציע. כמו כן חווית 

הכרות אישית הנתפסת בחושים עם נושא הפסטיבל. במקרה זה, ערמונים.
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סיווג פסטיבלים ואירועים מיוחדים

תבחינים  לפי  המסווגים  מיוחדים  ואירועים  פסטיבלים  של  שונים  סוגים  קיימים 

 .(Janeczko et al, 2002)

התבחין הראשון הוא משך הזמן בו מתקיים הפסטיבל. פסטיבלים יכולים לנוע בין יום 

או יומיים בודדים של אירוע ספורט (כדוגמת מרוץ המכוניות פורמולה אחת) ועד לחודש 

שלם ומגוון של אירועים (פסטיבל אדינבורו). אופי האירועים משפיע על תרומתם לכלכלה 

המקומית. מחקרים הראו כי הוצאה ממוצעת באירועים בהם המשתתפים נוטלים חלק 

פעיל כמו ריצת מרתון גבוהה יותר מאשר אירועים בהם המשתתפים  צופים בלבד, כמו 

פסטיבל ג'אז.

היקף הפעילות יכול לנוע מאירועים הפונים לקהל הצופים המקומי ועד מגה אירועים 

ברמה הלאומית והבינלאומית. ככל שאירוע גדול יותר ומשכו רב יותר, כך גדלה השפעתו 

הפוטנציאלית על המרחב. זו באה לידי ביטוי בהיקף הוצאות על הפקה וארגון, יכולת 

גיוס המימון והמפרסמים, ההכנסות האפשריות ממבקרים, היקף הסיקור התקשורתי, 

נבדלים גם במספר  וחידוש תשתיות. האירועים  משיכת מבקרים מחוץ למעגל הקרוב 

הבמות והאתרים בהם הם נערכים. אירוע יכול להתקיים במקום אחד (למשל, גמר ליגת 

טבעי,  באופן  האולימפיים).  (המשחקים  אתרים  של  גדול  מספר  פני  על  או  האלופות) 

האירוע  או  מעריכת הפסטיבל  ישיר  באופן  הנובעות  הכלכלית של ההכנסות  התרומה 

המתקיים במספר אתרים קשה יותר להערכה בהשוואה לאירוע המתקיים באתר בודד.

סיווג אחר מתייחס לתקופת השנה שבה מתקיים האירוע. פסטיבל המתקיים בתקופת 

הקיץ מתחרה על תשומת ליבם וכספם של המבקרים והתיירים עם פסטיבלים ואירועים 

אחרים המתקיימים בתקופה זו. תקופת החורף מאופיינת במספר נמוך יותר של אירועים, 

כאשר הנטייה היא לערוך אותם במרחבים סגורים ומוגנים מפגעי מזג האוויר. ייתכן 

ואירועים יתקיימו בתקופות מסוימות בשנה על מנת לפנות לקהלי יעד מוגדרים. למשל, 

רבים מן האירועים הפונים לילדים או לבני נוער (כדוגמת כפר המוזיקה של קוקה קולה) 

יתרחשו בזמן החופשה השנתית של בתי הספר. 
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כלי מדיניות והערכה של תרומת הפסטיבלים לעיר

העלייה הדרמטית במספר הפסטיבלים והאירועים המיוחדים בערים בעולם, דרשה מהן 

לגייס משאבים כלכליים, פיזיים ואנושיים להפקתם. עריכת פסטיבלים, בדומה לענפי 

 Felsenstein & Fleischer,) ציבורי  וסבסוד  השקעה  דורשת  אחרים,  עירוניים  תרבות 

2003). משאבים פיננסיים הוקצו מתקציבן של הערים עצמן, מחסויות של מפרסמים, 

מקרנות ומתקציבים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים ייעודיים לתרבות וספורט כדי לקיים 

את האירועים. בשל ההשקעה הציבורית, עורכי הפסטיבלים נדרשים לרוב להעריך את 

תרומתם לקהילה המקומית. 

Williams & Bowdin (2007) בחנו את תהליך ההערכה של שבעה פסטיבלים ואירועים 
כי תהליך הערכה מתמקד בהיבטים הכלכליים  המתקיימים בבריטניה. מחקרם מצא 

סביבתיים  חברתיים,  לנושאים  התרחבה  היריעה  השנים,  עם  הפסטיבל.  תרומת  של 

ותרבותיים רחבים יותר, אך אלו עדיין תופסים חלק שולי במחקר. שני החוקרים מצאו 

כי מחקרי הערכה נערכים למטרות שיפור בתכנון פסטיבלים עתידיים, כמו גם לבחינה 

נוספות שמחקרי הערכה  תקופתית של עמידה במטרות ביחס לתקציב הנתון. מטרות 

בוחנים היא התרומה שמציע הפסטיבל לאיכות חיי התושבים, עמידה ביעדי השיווק 

ומתן דיווחים לנותני חסות.

קיימות מגוון שיטות, כלים וטכניקות לביצוע מחקרי הערכה. רוב המחקרים מנטרים 

את קהל היעד ומספר המשתתפים. בפסטיבל ברייטון (Brighton), למשל, נערך ניתוח של 

מקום מוצאם של המשתתפים. נתון זה מסייע למיקוד של השיווק באזורים אלה. כלים 

נוספים בהם נערך שימוש במחקרי קהל המשתתפים בברייטון הם: שאלונים, ראיונות 

פנים אל פנים עם משתתפים בפסטיבל ומחקרי רשת (רשתות חברתיות, דיון באתרים 

מתמחים וכיו"ב).

בפסטיבל קנטרברי (Canterbury) נערך שימוש בקבוצות מיקוד, ניתוח של טפסי ההזמנה 

לפסטיבל, נתוני מכירות כרטיסים ונתוני כניסות לאירועים ללא כרטיס וכן משובים על 

אירועים הנערכים בזמן הפסטיבל; בנוסף, נשלחו שאלונים לאמנים המופיעים בפסטיבל; 

נערך ניתוח תקציבי באמצעות שימוש בנתוני הכנסות ממכירת כרטיסים ועמידה ביעדי 

מכירה של נותני חסות; נערך ניתוח של אזכור באמצעי המדיה בעיתונות ובטלוויזיה; 

הופקו לקחים מתובנות של אנשי צוות הפסטיבל; פותח אתר אינטרנט ייעודי לפסטיבל, 

דרכו ניתן לבחון תנועת מבקרים, חשיפה ותגובות.
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פנים,  אל  פנים  בראיונות  שימוש  באמצעות  קהל  מחקרי  נערכו  אדינבורו  בפסטיבל 

שאלונים למילוי עצמי, טפסי משוב בתום האירוע, קבוצות מיקוד ותצפיות; נערך ניתוח 

של מספר אזכורים במדיה והשפעתם; ניטור מספר המקדמים (Promoters) הלאומיים 

והבינלאומיים; התקיימה הערכה רשמית של נותני חסות וראיונות רחוב עם תושבי העיר 

ומבקרים ובוצעו מחקרי הערכה כלכלית של עמידה בצפיות ובמטרות הפסטיבל.

על אף שתרומתם של אירועי עוגן לעיר אינה מסתכמת בהיבט הכלכלי בלבד יש להיבט 

 Felsenstein & Fleischer,) זמן  לאורך  האירועים  לקיים את  היכולת  על  הזה השפעה 

2003). הערכת תרומתם של אירועים מיוחדים ופסטיבלים לכלכלה המקומית נחקרה על 

ידי החוקרים Jago & Dwyer (2006) באוסטרליה. הם ערכו מדריך מקיף שיצא במסגרת 

מכון המחקר לתיירות בת קיימא באוסטרליה. להלן יוצגו עקרונות ניתוח מודל תשומה-

תפוקה (I-O), מודל פשוט יחסית למדידת התוצאות של עריכת אירועים.

תיחום אזור ההשפעה

ההשפעה הכלכלית של אירוע על האזור מוגדרת כסכום נטו של זרימות הון כתוצאה 

כתוצאה  וההוצאות  ההכנסות  של  הכולל  הסכום  את  לזהות  מנת  על  האירוע.  מקיום 

מקיום האירוע יש לתחום תחילה את הגבולות הגיאוגרפיים של האזור המארח. ההגדרה 

תיחום  מבחוץ.  הבאים  תיירים  לבין  המארח  המקום  של  תושבים  בין  להבחין  עוזרת 

האזור יכול להיות ברמה המקומית (למשל, השפעה על הכנסות עסקים במרכז העיר), 

ברמה העירונית, או ברמה האזורית (במקרה בו מדובר באירוע לאומי או בינלאומי רחב 

היקף). קביעת הגבולות מאפשרת הבחנה בין נותני חסות מקומיים לאירוע לבין נותני 

חסות מחוץ לאזור התחום. באופן טבעי, ככל שהאזור המתוחם קטן יותר, גדל מספר 

המבקרים שיוגדרו כתיירים.

חישוב ההכנסות הנקיות

אחד  המארח.  באזור  התיירים  הוצאות  את  הקובעים  מרכזיים  גורמים  כמה  קיימים 

הנתונים המובהקים (אך לא בהכרח פשוטים למדידה) הוא מספר המבקרים באירוע. 

הישירות  ההכנסות  לבין  באירוע  והמבקרים  המשתתפים  מספר  בין  ברור  קשר  קיים 

והעקיפות הנובעות ממנו. במחקרים שונים נמצא קשר בין פרופיל המבקרים לבין הכנסות 

מהאירוע. באוסטרליה בה נערך המחקר, נמצא כי משתתפים המגיעים לכבוד האירוע 
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זה  תושבים מקומיים. ממצא  באזור מאשר  יותר  רב  זמן  לשהות  נוטים  ליבשת  מחוץ 

מתיישב עם הנתונים הגיאוגרפיים של אוסטרליה, הרחוקה שעות טיסה רבות ממדינות 

אחרות. בהשלכה לירושלים, נראה כי ממצא זה תקף בעיקר לאירועים בינלאומיים, בהם 

המשתתף משלב ביקור בישראל.

יש לתת את הדעת להכנסות מנותני חסות מקומיים  בעת חישוב ההכנסות מהאירוע 

לכלכלה  שנכנסות  השקעות  וחיצוניים.  לאזור)  כהכנסות  נחשבות  אינן  (שהוצאותיהם 

המקומית כתוצאה ממימון ייעודי לאירוע הינן נדבך נוסף בחישוב ההכנסות הכוללות.

בו  מצב  ייתכן  באירוע.  המשתתף  של  הביקור  מטרות  מהן  לשאלה  חשיבות  קיימת 

המשתתף תכנן ממילא להגיע לביקור באזור, ורק הסיט את עיתוי הביקור בשל הרצון 

(time-switchers). לשם כך, יש לבחון מהי מטרת הביקור העיקרית  להשתתף באירוע 

של התייר באזור ומהם הגורמים להחלטה לקבוע את מועד הביקור בעיתוי בו נקבע. 

במקרה בו התייר תכנן לבקר בעיר למטרת עסקים, למשל, ורק שינה את המועד על מנת 

שיוכל להשתתף באירוע, מדובר בהסטה בלבד של הוצאות התייר. לעומת זאת, במקרה 

בו התייר בחר להאריך את שהותו ביעד בשל קיום האירוע, יש לכלול את הוצאותיו 

בחישוב ההכנסות.

יבוא  לקחת בחשבון את  יש  לכלכלת האזור,  בוחנים את התרומה של האירוע  כאשר 

יש  לאזור המתוחם.  ישירה מקיום האירוע מחוץ  בצורה  שנובע  והשירותים  הסחורות 

להפחית סכומים אלו מהחישוב התרומה הכוללת.

איסוף הנתונים

לרוב, נתונים על הוצאות מתקבלים באמצעות שאלונים למבקרים, למארגנים ולרשויות 

התומכות באירוע. שאלונים אלו מנסים להעריך את גובה ההוצאות של מבקר בתחומים 

הבאים: אוכל ושתייה, לינה, תחבורה כרטיסים לאירוע והוצאות אחרות. מומלץ לאסוף 

את הנתונים באופן ישיר, באמצעות נציגים שיסבירו את מהות השאלון ומטרותיו. כדי 

שיאספו  שאלונים,  של  הניתן  ככל  רב  מספר  לחלק  מומלץ  מייצג,  דגימה  בסיס  לקבל 

לאחר תום האירוע או הביקור. כאשר קיימים מספר אירועים, יש להבדיל בין מספר 

הפעמים בו נכח כל מבקר באירוע לבין מספר המשתתפים. כדי לקבל תוצאות אמינות 

בכל  הכולל  לחלק את מספר המשתתפים  מומלץ  הכולל,  יותר של מספר המשתתפים 

בהם  במקרים  בנוסף,  בסקר.  שנדגם  לאדם  האירועים  מספר  של  בממוצע  האירועים, 

הפסטיבל מתקיים משך מספר ימים מומלץ לדגום משיבים מדי יום כדי לקבל הערכה 

טובה יותר על הוצאותיהם. 
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בודד  אירוע  באירוע:  או  בפסטיבל  המבקרים  מספר  להערכת  שיטות  מספר  קיימות 

שהכניסה אליו מותנית ברכישת כרטיס ניתן להערכה פשוטה; בפסטיבל בו מתקיימים 

מספר אירועים, חלקם בכניסה חופשית, ניתן להשתמש בשיטות אחרות. בהן, שיטות 

טכנולוגיות כמו ספירה של מכשירים סלולאריים, בדיקת תפוסה בבתי מלון בזמן האירוע 

וקבלת מידע על פדיון מסוחרים באזור הסמוך  לאירוע.

מודלים להערכה כלכלית

בנוסף להשפעות הישירות הנובעות מהאירוע, יש לחשב השפעות עקיפות על הכלכלה 

עליה  אחרת  דרך  הכלכלי.  המודל  בהנחות  המוצגים  המכפילים  באמצעות  המקומית, 

ממליצים החוקרים (Jago & Dwyer, 2006) היא עריכת מחקרי השפעה באמצעות מודל 

GCE (מודל מאזן כללי). לשיטתם, למודל זה מספר יתרונות על פני מודלים של תשומה-
תפוקה.

המודל מספק מידע מדויק יותר ואמין יותר לבחינת חלופות לקיום אירועים מיוחדים 

שינויים  תיירים,  בהוצאות  השינויים  של  רחבה  בחינה  מאפשר  הוא  ופסטיבלים. 

ניתן  ובמדיניות הממשלתית. באמצעותו  ותמורות אחרות בשוק  ובמיסוי  בסובסידיות 

מגבלות  את  בחשבון  הלוקחים  שונים  תסריטים  בכמה  האירוע  תוצאות  את  לבדוק 

ההיצע של הכלכלה. מודלים אלה מאפשרים לבחון הקשרים בין מגזרים שונים בכלכלה 

מבלי להידרש למחירים ומשכורות קבועות. לדעת המחברים, מודלים CGE שימושיים 

במיוחד עבור בחינת השפעות תיירות, כיוון שהם יכולים לעמוד על הקשרים בין מגזר 

התיירות, מגזרי כלכלה מקומיים אחרים, יצרנים זרים וצרכנים.
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הערכת תוצאות של פסטיבלים ואירועים מיוחדים: 

מחקרי הערכה

על  לבחינת השפעות האירועים  ערכו מחקרי הערכה  העולם  ברחבי  שונים  פסטיבלים 

העיר המארחת. להלן המסקנות של כמה ממחקרי הערכה אלה.

פסטיבל אדינבורו

ניתוח התרומה לעיר ולאזור

אדינבורו.  פסטיבל  תוצאות  פסטיבלים חקר את  על  ביותר  אחד המחקרים המקיפים 

בשנת 2010 התקיים מחקר שערך שורה מקיפה של סקרים ובדיקות, ובחן את תרומתו 

.(BOP consulting, 2011) של הפסטיבל ברמת העיר אדינבורו וברמת מדינת סקוטלנד

על פי דוח המחקר הייחודיות של פסטיבל אדינבורו, שמרכז למעשה מספר פסטיבלים 

רצף  מציע.  שהוא  והנרחב  המגוון  התרבותי  בהיצע  נעוצה  השנה,  לאורך  המתקיימים 

הפסטיבלים יוצר חוויה עשירה למבקר וחיובית לעיר מבחינה חברתית וכלכלית: מיתוג 

העיר בצורה אוהדת, מסירת מידע על העיר בצורה חווייתית, תרומה למשיכת ביקורים 

חוזרים, סיקור מדיה נרחב ועוד. המבקרים בפסטיבל חשים שהוא מעניק חוויה מרגשת 

של  הגבוהה  האיכות  את  מעריכים  הם  אחרות.  בילוי  לאפשרויות  ביחס  ומלהיבה 

הפעילויות בו. הפסטיבל מאפשר חשיפה של ילדים ומבוגרים לצורות אומנות חדשות. 

חוויה זו מהווה נדבך חשוב בחינוך לצריכת תרבות ואומנות בעיר. 

באופן ממוקד יותר, תרומת הפסטיבל לעיר אדינבורו נמדדה בכמה תחומים מרכזיים: 

תרומה תרבותית, חברתית, כלכלית, סיקור תקשורתי והשלכות סביבתיות.

במישור התרבותי, לפסטיבל יכולת להעניק במה, חשיפה והתנסות למגזר היצירתי של 

העיר. בנוסף, הפסטיבל מושך אליו פעילות תרבותית מחוץ לסקוטלנד ומאפשר חיזוק 

עוגן  ורשת הקשרים של תעשיית התרבות המקומית. הפסטיבל מהווה  ההון החברתי 

יציב ליצירת תעסוקה בעיר ואגב כך אמצעי לבניית יכולות מקצועיות בתחום התרבותי. 

קיום הפסטיבלים תורם חינוכית לצופים על ידי הרחבת האופק התרבותי שלהם.

בנוסף, בתחום התרבותי-מקצועי, .Carlsen et al (2008) מצאו כי ארגון הפסטיבל הוביל 

לפיתוח יכולות והתמחויות של הצוות המקצועי בעריכת פסטיבלים ואירועים. התמחות 

זו תרמה למגוון גדול יותר של מיומנויות ויכולות של תושבי העיר וכן למשיכת רעיונות 
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חדשים ויצירתיים לאזור. הפסטיבל חיזק את התפוקות התרבותיות שהעיר מציעה ואת 

לאוכלוסייה  מציע  הפסטיבל  העיר.  לסביבת  יצירתיים  תושבים  למשוך  וסייע  איכותן 

היצירתית של העיר במה לביטוי ובסיס לתעסוקה.

התושבים,  בעיני  נרחב.  מסיקור  שנה  מדי  הפסטיבלים  נהנים  התקשורתי  במישור 

תחושת  לחיזוק  תורמת  זו  מובחנת.  מקומית  זהות  בניית  מאפשרים  הפסטיבלים 

הגאווה של התושבים  וחיזוק תדמיתה כעיר פתוחה המקבלת תושבים ממגוון רקעים. 

הפסטיבלים מסייעים ליצירת דימוי של יעד מומלץ לביקור לתיירי פנים ותיירי חוץ.

במישור הכלכלי-חברתי, הפסטיבלים מסייעים לבנייה של רשתות חברתיות וקשרים 

עסקיים בין תעשיית התרבות המקומית לבין חברות ועסקים מחוץ לעיר. הפסטיבלים 

והעובדים  המשתתפים  של  המקצועיות  המיומנויות  ושיפור  יכולות  לבניית  תורמים 

הזמניים (הצעירים יותר) באירועים. באופן כללי, פסטיבל אדינבורו נחשב כמי שתורם 

לאיכות החיים של תושבי העיר ובפרט לאיכות חייהם של ילדי העיר. הוא מחזק את 

ויציב. תחושת השייכות  ומקנה לתושבי העיר מכנה משותף  תחושת השייכות למקום 

תורמת לסולידאריות בין תושבי העיר ולגאווה המקומית.

אדינבורו  של  לכלכלתה  משמעותית  תרומה  כבעל  נחשב  הפסטיבל  הכלכלי,  במישור 

במגזרי  ביטוי  לידי  באה  הכלכלית  התרומה  כולה.  סקוטלנד  לכלכלת  חשוב  ותורם 

וכדומה).  מסעדות  קפה,  (בתי  והבילוי  הפנאי  ועסקי  התיירות,  והמלונאות,  האירוח 

התרומה הכלכלית נובעת ברובה מהכנסות המבקרים והקהל בפסטיבל, אך גם משלחות 

מאורגנות שמופיעות בו ועיתונאים המסקרים את האירועים תורמים לכלכלת העיר.

המבקרים  במספר  עלייה  נרשמה   ,2004 משנת  קודם,  למחקר  ביחס  כי  נמצא  במחקר 

בפסטיבל לאורך זמן. עלייה זו תרמה לגידול בהכנסות לעיר. הפסטיבל הצליח לבסס 

את עצמו כמוביל חדשנות ברמה הבינלאומית, מיתוג שמסייע במשיכת מפרסמים ונותני 

חסות גם בעת המיתון ששרר בזמן המשבר הכלכלי באירופה.

מודל חישוב התרומה הכלכלית

של  מקיומו  ישיר  באופן  הנובעות  לעיר  הכנסות  של  נטו  כתרומה  מחושב  לעיר  הרווח 

הפסטיבל ובניכוי ההוצאות של המארגנים והוצאות הרשויות העירוניות. עיקר ההכנסות 

הנוספות מגיעות מתיירים הלנים בעיר בזמן הפסטיבל, הנשארים זמן רב יותר ומוציאים 

יותר בהתאם. ההוצאות כוללות: לינה, מזון ושתייה, תחבורה וקניות בעסקים המקומיים. 

הוצאות תושבים מקומיים בעת הפסטיבל תורמים תרומה שולית לכלכלה המקומית. 

הנכלל  הגיאוגרפי  בתחום  כספם  את  מוציאים  היו  האחרונים  כי  היא  המוצא  הנחת 
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בחישוב בכל מקרה במועד אחר (הוצאות מוסטות). הכנסות תיירי יום נמוכות יותר, שכן 

ההוצאה הגדולה ביותר מסך ההוצאות של תיירים היא עבור לינה ואירוח.

כדי לבודד את התרומה לכלכלה המקומית ולכלכלת סקוטלנד, סיווגו עורכי המחקר את 

המבקרים בפסטיבל לחמש קבוצות: 

מקומיים (מאזור אדינבורו);   

תיירי יום מסקוטלנד;  

תיירי יום מחוץ לסקוטלנד;   

תיירים לנים מסקוטלנד;  

תיירים לנים המגיעים מחוץ לסקוטלנד.   

בנוסף, חושבו  מגוריהם של המשיבים.  פי סקר שבחן את מקום  על  זה התבצע  סיווג 

מספר האירועים הממוצע בהן משתתף מבקר טיפוסי בכל אחת מן הקבוצות.

לאחר מכן, נערך חישוב של מספר הפעמים הכולל של הביקור באירועים (מספר הנוכחים 

בכל האירועים) ומספר המבקרים בפסטיבל (בניכוי הביקורים הנוספים עבור כל מבקר). 

 4,272,228 שנכחו  משתתפים   1,008,390 באדינבורו  ביקרו  המחקר,  שנת   ,2010 בשנת 

פעמים באירועים השונים שנערכו בעיר.

סכום ההוצאות היומי של כל מבקר חושב באמצעות סקרים עבור ההוצאות הבאות:

הוצאות באירוע עצמו, כגון הוצאות על מזון שתייה;  

הוצאות מחוץ לאירוע על קניות, בילויים, מזון ושתייה;  

הוצאות תחבורה;  

הוצאות לינה.  

הכניסה  כרטיסי  על  המבקרים  הוצאות  חושבו  בקופות,  הכרטיסים  מכירות  מנתוני 

לאירועים. נלקחה בחשבון מטרת הביקור, בכדי להבחין האם הפסטיבל היה בין הגורמים 

המרכזיים שמשכו את התייר וגרמו לו לבקר בעיר. לשם כך, נשאלה שאלה אשר הציגה 

מספר חלופות למשיב: במידה והפסטיבל לא היה מתרחש: 

הייתי נשאר בבית או הולך לעבודה;   

הייתי מבקר באדינבורו בכל מקרה או עושה משהו אחר בעיר;   

הייתי מבקר במקום אחר בסקוטלנד;   

הייתי מבקר במקום אחר מחוץ לסקוטלנד.  
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בזכות  המבקרים  הוצאות  של  הגולמית  התוספת  כי  מראות  הכללי  החישוב  תוצאות 

הפסטיבלים השונים עמדה בשנת 2010 על כ-250 מיליון ליש"ט. מתוכם, כ-60% הוצאות 

נטו, סה"כ כ-150 מליון ליש"ט. כ-82% מההוצאות הנוספות על הפסטיבל מקורן בקהל. 

נוספים שהגדילו את ההוצאות לטובת הכלכלה המקומית הודות לאירוע הם  מגזרים 

ממכירת  הכנסותיהם  בניכוי  האירוע.  את  המסקרים  והעיתונאים  המופיעים  האמנים 

כרטיסים, מענקים וסובסידיות המפיקים תרמו גם הם תרומה, שולית אמנם, לכלכלה 

המקומית.

השלב האחרון בחישוב התרומה הכלכלית של פסטיבל אדינבורו היה חישוב מכפילים 

המחשבים את ההשפעה העקיפה על הכלכלה המקומית. ניתן להציג את החישוב נטו של 

סך התוצאות הכלכליות של עריכת פסטיבל אדינבורו בשלושה מדדים:

תפוקות: מדובר בכ-245 מיליון ליש"ט מכירות חדשות נטו במגזרי הכלכלה המקומית   

באדינבורו ו-261 מיליון ליש"ט בסקוטלנד;

ורווחים. באדינבורו כ-59 מיליון ליש"ט ובסקוטלנד  הכנסות: הכנסות ממשכורות   

כ-82 מיליון ליש"ט;

חדשות  משרות  בכ-5,242  מדובר  באדינבורו  שנוצרו.  המשרות  כל  סך  תעסוקה:   

ובסקוטלנד כ-4,917 משרות.

לסיכום, ייחודו של פסטיבל אדינבורו ברצף האירועים לאורך השנה. הפסטיבל מצליח 

למשוך מפרסמים ונותני חסות בשל החדשנות, האיכות והרמה הבינלאומית שהוא מציע. 

התרומה הכוללת של סך האירועים לאורך השנה גדולה יותר מסכימת תרומתו של כל 

אירוע בנפרד.

פסטיבל  באדינבורו:  פסטיבלים  שלושה  של  המימון  דרכי  את  בחנו   (2011)  Lin at el.
 .(Military tattoo) ופסטיבל המצעדים הצבאי  אדינבורו הבינלאומי, פסטיבל הפרינג', 

עורכי המאמר מציעים להרחיב את מקורות המימון של הפסטיבלים בכדי להפחית את 

התלות במענקים ציבוריים. כמקורות מימון אפשריים הם מציעים פנייה לקרנות הון 

סיכון או נטילת הלוואות בנקים.

הפסטיבל הבינלאומי שנוסד לראשונה בשנת 1947 מנוהל בידי ארגון שלא למטרות רווח 

המצהיר כי הוא פועל לכסות את העלויות שלו מדי שנה בשנה. אחוז התקציב הציבורי 

של הפסטיבל עומד על שיעור ממוצע של כ-34.26% מסך תקציב הפסטיבל בשנים 1997- 

2006. בשנת 2006, ההכנסות ממכירת כרטיסים עמדו על כ-26% מהתקציב, מימון עצמי 
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ותרומות פרטיות היוו כ-35% מהתקציב, והמענקים הציבוריים כיסו כ-39% מתקציב 

הפסטיבל. בשנת 2008, 48% מהתקציב התקבל ממכירת כרטיסים ותרומות, ולמעלה 

מיליון  כ-10  של  שנתי  לתקציב  ביחס  ציבוריים.  ממענקים  התקבלו  כ-52%  ממחצית, 

מקרנות  מענקים  קבלת  באמצעות  גדולים  מגירעונות  להימנע  מצליח  הפסטיבל  אירו, 

פרטיות.

פסטיבל הפרינג' הוא פסטיבל האומנות הגדול בעולם עם למעלה מ-20 אלף מופיעים. 

בשנת 1958 הוקם ארגון לליווי והסדרת ההופעות וההפקות המתבצעות במסגרת שלושת 

מאפשר  הפסטיבל  הבינלאומי,  מהפסטיבל  בשונה  הפסטיבל.  מתקיים  בהם  השבועות 

לכל הפקה המעוניינת בכך להשתתף ולהעלות מופע. כאשר העמותה מספקת מידע, קופת 

כרטיסים מרכזית ותכנית פרסומית ושיווקית לכל ההפקות. מנגד, כל הפקה אחראית 

לניהול התקציבי שלה, ולתשלום האגרות לארגון הגג של הפסטיבל.

ביחס לפסטיבל הבינלאומי, המימון הציבורי לפסטיבל נמוך יחסית ועמד בשנים 1997-

2006 על כ-5.64% בלבד. בשנת 2005, למשל, ההכנסות המסחריות, הכנסות מהשקעה 

ותרומות  חסות  מנותני  ההכנסות  הפסטיבל.  כ-78.3% מתקציב  היוו  אחרות  והכנסות 

כיסו כ-18.3% מהתקציב, והמענקים הציבוריים תרמו כ-3.4% בלבד לתקציב הכולל של 

הפסטיבל. עם זאת, התקציב השוטף לא מספר את התמונה כולה, שכן עיריית אדינבורו 

האירועים  שני  בנוסף,  נכסים.  רכישת  לטובת  שנה  ל-20  הלוואה  לפסטיבל  סיפקה 

המקומית.  ברשות  האירועים  מחלקת  בשיתוף  מאורגנים  הפסטיבל  של  המרכזיים 

בשל המחסור במקורות מימון, בשנים אלו הפסטיבל התנהל בגרעון שוטף של כ-40% 

מהתקציב שאיימו על חוסנו התקציבי.

פסטיבל המצעדים הצבאי התקיים לראשונה בשנת 1950 וכיום מוכר כאחד מאירועי 

החוצות המרהיבים ביותר המוכרים המתקיימים בבריטניה. הפסטיבל מתקיים בעיקר 

ממכירת כרטיסים והכנסות עצמאיות מנותני חסות וכמעט ולא מקבל מענקים ציבוריים. 

משך שנים רבות כל הכרטיסים למצעדים אזלו, והפסטיבל סיים את הפעילות ברווח, 

ואף תרם כ-5 מיליון אירו לארגונים אזרחיים ועמותות אחרות בסקוטלנד.

(Savonlinna) פסטיבלי תרבות בסבונלינה

היקף הפסטיבלים בעולם ומשכם משתנה מעיר לעיר וכך גם תפיסת השפעותיהם. בעיר 

המושכים  תרבותיים  פסטיבלים  שני  האחרונות  בשנים  מתקיימים  בפינלנד  סבונלינה 

תיירים רבים מחוץ לעיר: פסטיבל אופרה ופסטיבל בלט. שני הפסטיבלים מתקיימים 

 (2010) Mikkonen & Pasanen בעונת הקיץ, בשיא עונת התיירות המקומית. החוקרים
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בחנו באמצעות גישה הוליסטית את ההשפעות החברתיות-תרבותיות והכלכליות של שני 

הפסטיבלים מנקודת מבט של הקהילה המקומית, היזמים המקומיים והמבקרים.

מדובר בעיירה קטנה, עם כ-30 אלף תושבים בלבד. העיירה מזוהה עם פסטיבל האופרה 

שהתקיים לראשונה בשנת 1912, והחל משנת 1967 מתקיים בה מדי קיץ. הפסטיבל גדל 

ברבות השנים משבוע בודד לחגיגה הנמשכת חודש שלם. נקודה מעניינת היא שלמרות 

מדי  המושכת  אירועים  מסורת  לבסס  הצליחה  העיירה  הפריפריאלי,  ומיקומה  גודלה 

שנה בין 50 ל-70 אלף חובבי אופרה — פי שניים ממספר תושבי העיר כולה. כ-10% 

מהמבקרים מגיעים מחוץ לפינלנד. בשלושת השבועות הראשונים, העיר מציגה הפקות 

אופרה עצמאיות משלה, ובשבוע הרביעי מארחת הפקות זרות. פסטיבל הבלט, מקומי 

באופיו, נמשך ימים בודדים והשפעותיו הכלכליות והחבריות-תרבותיות צנועות.

החוקרות ערכו שימוש בכלי מדידה הבוחן את התוצאות הכלכליות הישירות של הגעת 

מבקרים מחוץ לאזור הפסטיבל. בנוסף, נבדקו ההשפעות על עסקים מקומיים במונחים 

של רווח כלכלי וכיצד הם תופסים את ההשפעות על העסקים בעיר, וכן ההוצאות של 

מארגני האירוע. התוצאות החברתיות-תרבותיות החיוביות והשליליות של הפסטיבלים 

האירועים,  מארגני  מקומיים,  לתושבים  חולקו  השאלונים  שאלונים.  באמצעות  נבחנו 

תשתיות  בעיר,  החיים  איכות  על  השפעה  על  שאלות  נשאלו  מדיניות.  וקובעי  יזמים 

ושירותים מקומיים, דימוי העיר, תרומה לקהילה ועוד.

הוצאות התיירים נערכו על בסיס חישוב של הוצאות הלא מקומיים שציינו את הפסטיבל 

כמניע מרכזי להגעה לאזור. בסיכום הנתונים, סך כל ההכנסות של פסטיבל האופרה הוא 

4.6 מיליון אירו. תוצאות הפסטיבל באות לידי ביטוי גם במונחים של תעסוקה: כמה 

עשרות עובדים קבועים, זמניים, וצוותים טכניים. חלק מהאמנים המופיעים מתגוררים 

באזור במשך חודש או חודשיים בשנה ושוכרים דירות בשוק המקומי.

מגמות  על  הן  אף  מצביעות  האופרה  פסטיבל  של  החברתיות-תרבותיות  התוצאות 

ובתחושת  המקומית  בגאווה  מרכזי  כחלק  הפסטיבל  את  תופסים  התושבים  חיוביות. 

חזרות  קישוטים,  עם  בעיר  מקום  בכל  נמצאת  הפסטיבל  אווירת  למקום.  השייכות 

בפארקים וחנויות המוכרות מוצרים נלווים. לתושבים מקומיים אפשרות להשכיר דירות 

וחדרים לאמנים ובכך מתחזקת תחושת השייכות לפסטיבל. התושבים המקומיים נהנים 

השוק  גודל  אם  שספק  לתיירים,  הפונה  והתשתיות  השירותים  החנויות,  מהיצע  עוד 

הנהנים  התעסוקה  מגזרי  בין  הפסטיבל.  אלמלא  להחזיק  מסוגל  היה  לבדו  המקומי 

חדשות.  וחנויות  ובילוי  עסקי הסעדה  שירותי תחבורה,  למנות  ניתן  הפסטיבל  מקיום 

גורם משמעותי בחשיפה שלהם לאופרה  כי הפסטיבל מהווה  בנוסף  דיווחו  התושבים 
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וברצון להעמיק את ידיעותיהם בתחום זה גם מחוץ לפסטיבל. כל המשיבים לשאלונים 

מחזיקים בעמדה כי הפסטיבל מהווה גורם משמעותי מאוד בקידום דימויה של העיר 

ובמיתוג  בעיר,  בגיוון ההיצע התרבותי  לאזור. חשיבותו של פסטיבל הבלט  והתיירות 

העיירה הקטנה כאתר ביקור לתרבות גבוהה.

בצד השלילי, תנועת התיירות ומשך הפסטיבל יוצרים בעיות של גודש תחבורתי וצפיפות 

בעיירה הקטנה. רעש, לכלוך ועלייה במחירי הסחורות והשירותים צוינו אף הם כגורמים 

שליליים בהקשר התיירותי.

החוקרות מדגישות את חשיבות הקהילה המקומית ותחושת התושבים כאמצעי להצלחת 

הפסטיבל לאורך זמן והפחתת ההשפעות השליליות. פסטיבל האופרה מתקיים ברציפות 

מזה כ-40 שנה נהנה מתדמית המזוהה עם העיירה וממלא תפקיד בתחושת השייכות 

של התושבים למקום. הפסטיבל מקנה זהות ומשמעות למקום, המייצרים יחסי ציבור 

היא  המסקנה  שנה.  מדי  אופרה)  (אוהבי  נושאית  תיירות  למשיכת  שתורמים  ותדמית 

חשיבות המיתוג והזהות של פסטיבל בעל מסורת הפונה לקהל נושאי וממוקד.

פסטיבל מוזיקה ומילאנו

חלק מן הפסטיבלים והאירועים המיוחדים חדשים יחסית ונוצרו במטרה לפנות לקהל 

 MITO (2010) ערכו מחקר הערכה על פסטיבל Morganti & Nuccio .מקומי ובינלאומי

המתקיים מדי ספטמבר, במשך שלושה שבועות במילאנו. הפסטיבל נוסד כמיזם משותף 

של הערים מילאנו וטורינו בשנת 2007. פרנסי מילאנו חשו צורך ליזום פסטיבל מוזיקה 

 Settembre בעל משקל ברמה בין לאומית ואילו טורינו רצתה לחדש את פניו של פסטיבל

נתפס כאמצעי לשיפור איכות החיים של התושבים,  Musica הוותיק שלה. הפסטיבל 
הגדלת ההיצע התרבותי, משיכת אוכלוסייה יצירתית והגדלת מספר המבקרים וההכנסות 

מתיירות. במיזם המשותף תרמה טורינו את המוניטין והיכולות הארגוניות של הניהול 

לפסטיבל,  המימון  של  הכפלה  אפשרה  לתמונה  מילאנו  של  כניסתה  ואילו  האומנותי 

הגדלה של הפריסה המרחבית ויכולות השיווק.

לפסטיבל MITO תקציב של כ-6 מיליון אירו, כמחצית ממומנת בידי המגזר הציבורי, 

והיתר בידי נותני חסות וחברות מסחריות גדולות. ארגון הפסטיבל נערך באמצעות גוף 

ייעודי האחראי לו. במהלך ימי הפסטיבל אורגנו כ-120 הופעות מוזיקה, וכ-150 אירועי 

פרינג'. כמחצית מההופעות התקיימו ללא תשלום או במחיר נמוך (5 עד 35 יורו). בשנת 

בהופעות  מבקרים  אלף  כ-20  המוערכים  להופעות,  כרטיסים  אלף  כ-95  נמכרו   2009

המוזיקה, ועוד כ-20 אלף באירועי הפרינג'. בהשוואה למחקר קודם משנת ההשקה של 
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הפסטיבל, 2007, שבדק את מספר המשתתפים, נמצאה עלייה במספר הצופים מ-84 אלף 

ל-94 אלף וכן עלייה במספר ההופעות בהן צפה כל משתתף. נקודה מעניינת היא כי כרבע 

(26%) מהצופים שהשתתפו ב-2009 השתתפו בפסטיבל בעבר (מבקרים חוזרים).

בחישוב התוצאות הכלכליות של הפסטיבל, נמצא כי הפסטיבל תרם כ-6.1 מיליון אירו 

של  השוואתית  בחינה  ערכו  החוקרים  חדשות.  משרות  כמאה  ליצירת  גם  כמו  לעיר, 

פסטיבל מילאנו עם שני פסטיבלי מוזיקה בעלי תכנים דומים הפונים לקהל בינלאומי: 

בזלצבורג ובלוצרן.

מילאנולוצרןזלצבורגשם הפסטיבל

192019382007שנת ייסוד

18967120מספר הופעות מוזיקה

248,432100,00094,841מספר צפיות

70%15%1% (50%) מגרמניהאחוז תיירים זרים

353521משך (מספר ימים)

5.5 מיליון37.7 מיליון49.1 מיליוןתקציב

8.40%אין נתונים45.40%הכנסות ממכירות כרטיסים

27.30%3.20%58.80%תמיכה ציבורית

3.80%אין נתונים15.50%הכנסות מנותני חסות

147,68558,3811,304,183מספר תושבי העיר

* הערה: אחוזי המימון אינם מסתכמים ב-100%.

ניתן לראות כי יחסית לפסטיבלים בלוצרן ובזלצבורג, פסטיבל מילאנו מושך מעט תיירים. 

סיבה אפשרית לכך היא שביחס לפסטיבל מילאנו הצעיר, מדובר בשני פסטיבלים וותיקים 

שגיבשו את זהותם במשך עשרות שנים ובנו מותג ידוע ובעל שם המושך קהל נאמן מדי 

גופים ציבוריים אחראיים  לידי ביטוי בתקציב הפסטיבל:  נוסף בא  שנה בשנה. הבדל 

למעט יותר ממחיצת תקציבו של פסטיבל מילאנו ואילו לשני האחרים  יותר מקורות 

הכנסה עצמאיים. כך או כך, גם פסטיבל מילאנו מצליח לגייס כמחצית מתקציבו מנותני 

חסות ומכירות כרטיסים. 
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מילאנו  לפסטיבל  כי  מציינים  יחסית, החוקרים  הצנועות  למרות התוצאות הכלכליות 

חשיבות תרבותית וחברתית שאינה באה לידי ביטוי במאזן הכלכלי. בתוך שלוש שנים, 

הפסטיבל הפך מוקד משיכה לאוכלוסיית המטרופולין והצליח ליצור שיתוף פעולה בין 

מוסדות התרבות ותעשיית המוזיקה בעיר. איגום המשאבים של המוסדות העירוניים 

לטובת הפסטיבל מסייע לחיזוק היכולות הארגוניות והכלכליות של העיר כולה. בנוסף, 

הפסטיבל נחשב כתורם לחיזוק הנראות של תעשיית המוזיקה במילאנו (תרומה למשיכת 

השקעות ומפרסמים ביתר ימי השנה) ופיתוח הקשרים הבינלאומיים עם אמנים ומוסדות 

מחוץ לעיר בטווח הארוך יותר.

כדי להגביר את תנועת התיירות, מציעים החוקרים לתת דגש לבנייה של רשתות חברתיות 

עסקיות עם עיתונאים ומשווקים. פסטיבל זלצבורג, למשל, פעל ליצירת רשת ענפה של 

קשרים בינלאומיים בכל רמות הממשלה והמדיה. בצורה זו, העיתונאים המכסים את 

הפסטיבל נחשפים להיצע התכנים, והופכים בעצמם למשווקים נלהבים שלו במדינות 

חשיבות  בינלאומי,  לקהל  פונים  הפסטיבלים  בהם  ובלוצרן,  בזלצבורג  שלהם.  המוצא 

החשיפה והמודעות הוכיחה את עצמה במשיכת מבקרים.

כיוון שמדובר בפסטיבל מוזיקה (פסטיבל נושאי), מומלץ לפתח קהל של שוחרי הופעות 

נאמנים עם כרטיסים ייעודיים המשתתפים בו מדי שנה. עוד מומלץ לשווק את הפסטיבל 

כדרך חווייתית ללמוד ולרכוש ידע ולגבות אסטרטגיה זו בפעילויות המתקיימות מחוץ 

לפסטיבל. למשל, הרצאות על מקורות המוזיקה, ראיונות עם אמנים, סרטי תדמית של 

'מאחורי הקלעים', שילוב ביקור באזור בו התפתחה המוזיקה המושמעת בפסטיבל ועוד. 

לסיכום, היכולת להציע חוויה עשירה יותר וייחודית של הפסטיבל, שלא ניתן למצוא 

יותר לפסטיבל  רב  ולמשוך קהל  להגדיל את הסיקור הבינלאומי  צפויה  במקום אחר, 

המוזיקה של מילאנו.
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סיכום

בעשרים השנים האחרונות עלה משמעותית מספר הפסטיבלים ואירועי התרבות בערי 

ספורט  אירועי  על  התחרות  גם  כמו  ופסטיבלים,  אירועים  להשקת  הסיבות  העולם. 

גדולים, הן בעיקר סיבות כלכליות. אירועי העוגן נועדו למשוך תיירים ותושבים חדשים 

לאזור, ליצור תדמית חיובית לעיר, ולמשוך השקעות.

למרות התקוות התלויות בעריכת פסטיבלים ואירועי תרבות, יש לזכור כי אסטרטגיה 

יש עלייה במספר  בו  נוסחת קסם שניתן לעתיק כמות שהיא. אדרבא, בעידן  זו אינה 

האירועים המיוחדים, יש להשקיע מחשבה ביצירת מוצר ייחודי הפונה לקהל יעד מגוון. 

בעת תכנון אירועים נושאיים, מוטב לחזק את הקשר עם קהל היעד בתכנית רב שנתית 

ומתמשכת, כדי לעודד ביקורים חוזרים.

בלבד.  הכלכלי  בהיבט  מסתכמת  שאינה  חשיבות  ופסטיבלים  ספורט  תרבות  לאירועי 

הפסטיבלים תורמים להעשרת הידע של המשתתפים ולאיכות החיים המקומית; ליצירת 

קשרים ארגוניים וחברתיים בין תושבי העיר, בין מוסדות התרבות העירוניים לבין עצמם 

ובין התושבים, המוסדות והממשל המקומי עירוני. בירושלים, להיבטים אלו חשיבות 

מכרעת לא פחות מן ההיבט הכלכלי. עם זאת, מנקודת מבט כלכלית-פיננסית יש לציין 

כי ההשתתפות של גורמים ציבוריים וממשלתיים בחלק מהפסטיבלים גבוהה ומאפשרת 

את קיומם.
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נספח: הפסטיבלים בעיר העתיקה, 2013

בשנים האחרונות מתקיימים בעיר העתיקה אירועי תרבות שנועדו למשוך אליה תיירים 

בה. שלושה  הגלום  התיירותי  הפוטנציאל  לנצל את  ובכך  הערב,  בשעות  גם  ומבקרים 

פסטיבלים מרכזיים מתקיימים בעיר העתיקה:

פסטיבל צלילים בעיר העתיקה1 —  פסטיבל מוסיקה עתיקה שהתקיים לראשונה  א. 

בשנת 2013 ומרכז מוסיקה מזרמים שונים. הפסטיבל מתקיים בחודש מרץ;

פסטיבל אור ירושלים2 — פסטיבל העושה שימוש במיצגי אור של אמנים בינלאומיים  ב.  

ברחבי העיר העתיקה. הפסטיבל החל בשנת 2009 ומתפרש על כל חלקיּה של העיר 

העתיקה. פסטיבל אור ירושלים מתקיים בחודש יוני;

פסטיבל אבירי הלילה3 —  פסטיבל המתמקד בהיסטוריה של ירושלים בימי הביניים,  ג.  

כולל אירועים, מיצגים, תחרויות ופעילויות. הפסטיבל החל לפעול בשנת 2010. 

לפי נתוני חברת ‘אריאל’, מארגנת האירועים, בשנת 2013 ביקרו בשלושת הפסטיבלים 

כ-350 אלף מבקרים, רובם המכריע בפסטיבל האור.

http://www.sounds-of-jerusalem.org.il/ 1

http://he.lightinjerusalem.org.il/ 2

/http://jerusalemknights.org.il 3
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מכיוון שהכניסה לפסטיבלים היא ללא תשלום, הנתונים שהועברו על ידי חברת ‘אריאל’, 

הם בגדר אומדנים. בנוסף, מהנתונים לא ניתן לפלח את קהל המבקרים לסוגיו ולא ניתן 

למדוד כמה ישראלים וכמה תיירים ביקרו באירועים.

כדי שניתן יהיה להעריך את מידת ההשתתפות של קבוצות התיירים השונות יהיה צורך 

לבצע סקרי שדה שעלותם רבה.


