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 ראלישק בנ
 והסברה כלכלית ותברדו

 

 דתשע"ה ירושלים, כ"ז באייר 

 2014במאי  27  

  

:) שתפורסם בקרוב137האחרונים ( קטע מתוך סקירת ההתפתחויות הכלכליות בחודשים  

  תיירים מסוגים שונים בישראל , התדמית ומשתנים כלכליים על ביקוריטרורהשפעת ה

ומשתנים של ישראל  ההמצב הביטחוני, תדמיתשל  ותיהםהשפעהסוגיה הנבחנת כאן היא סוגיית  •

 לישראל.מסוגים שונים תיירים של  כניסותעל כלכליים 

לפי  במידות שונות, , אך זאתהגעת תיירים ה, כצפוי, השפעה ניכרת של המצב הביטחוני עלנמצא •

במידה ר ים מרמת הטרומושפע , חופשה או טיולצליינות תוהמגיעים למטרתיירים מטרת הביקור: 

שתיירים,  עסקים וביקורי קרובים מושפעים במידה מועטה; כן נמצאת והמגיעים למטרואילו  ,רבה

 –ארץ בתיירים שכבר ביקרו ויהודים בהם  –לכל מטרות הביקור, שיש להם זיקה למדינת ישראל 

 במידה מועטה.  מרמת הטרורמושפעים 

ועל הרכבם, למשתנים כלכליים, ובפרט  מאחר שלמצב הביטחוני השפעה ניכרת על היקף התיירים •

לשער החליפין, יש השפעה משנית על בואם של התיירים: למשתנים כלכליים, לרבות שער 

  החליפין, השפעה גדולה יותר בתקופות שבהן המצב הביטחוני שפיר.

 

  הקדמה .1

חלק גדול  ,עתיר עבודההוא עובדים. הענף אלף  110-כ 2012בשנת  העסיקהתעשיית התיירות 

משקלם הגבוה של מועסקים שאינם אקדמאים. בו ובולט  ,מגיע מהפריפריה ומהמועסקים ביחסית 

מאפיינים אלה של הרכב המועסקים בתיירות מצביעים על חשיבותו של הענף בישראל, מעבר לגודלו 

בשנים  ,שיעורי התעסוקה שלהםשיכולתו לספק משרות לבעלי השכלה נמוכה,  בזכות –היחסי 

  נמוכים מאלה של בעלי השכלה גבוהה.  ,אחרונותה

למשק  ביקוריהם שהערך המוסף של ,תעשיית התיירות בישראל נסמכת בעיקר על תיירים מחו"ל

 במידה ניכרתבישראל תלוי  לביקוריםגבוה מזה של המבקרים הישראלים. הביקוש של התיירים 

שונות (צליינות, חופשה,  יהםביקור , ומטרותהתיירים אינם מקשה אחתעם זאת, במצב הביטחוני. 

באופן עצמאי;  –וחלקם  ,הם יהודים וחלק נוצרים; חלקם מגיע באופן מאורגןמעסקים ועוד); חלק 

המצב הביטחוני על השפעת גם . הוחלקם כבר ביקרו ב ,לחלקם זה הביקור הראשון בישראל

  .בנפרדד מסוגי התיירים הביקושים לתיירות היא הטרוגנית, וראוי לנתח את השפעתה על כל אח

 לתיירים, הנוגעים בנושאים אזרחייםתדמיתה של ישראל מגם הביקוש לתיירות עשוי להיות מושפע 

על  .בעיתונות הזרה , המתפרסמותכתבות בנושאים אלהמ שעליהם הם למדים כסגנון חיים ועסקים

 ביקושי הספרות כפי שמלמדת  :משתנים כלכליים קלאסיים להשפיע גם יםהביקוש לתיירות עשוי

כן ותיירים  הלתמ"ג בישראל ובמדינות המספקות המ, ריאליה ר החליפיןשעמ מושפעיםתיירים ה

להיות תחליפיים או שביקורים בהם עשויים  תיירות אחרים במזרח התיכון, ביעדימחירים המ

 משלימים לביקור בישראל. 
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המשתנים הביטחוניים, משתני תדמית אמידה בפאנל הבוחן את השפעת המסגרת האמפירית כוללת 

הניתוח נערך לגבי הטווח הארוך כל אחד מסוגי התיירים. הביקוש של על אזרחיים ומשתנים כלכליים 

   .אינטגרציה- במסגרת של קו

 הקצרבטווח בכמה היבטים:  ,הממשלה ,לגורם המסדיר בענף התיירות יכול לסייעהנסקר כאן מחקר ה

בחלקו באמצעות מתנהל התיירות הנכנסת שיווק  .בגיבוש מדיניות שיווק לתיירות הנכנסת –

לו סוגי תיירים כדאי ין באחוב. המחקר מוצר ציבורי (מדינת ישראל)ב מדובר , שכןהממשלה

במידה  ענף מתוכנןוענף המלונות הוא הואיל  – בטווח הארוך. ברמות טרור שונות ,להתמקד לממשלה

הצפויים תיירים ה מספריל ש (ככל האפשר)אומדנים מדויקים הכנת המחקר יכול לסייע ב ,1רבה

  .בניית בתי מלוןלעידוד הבגיבוש מדיניות אומדנים אלה חשובים לסוגיהם.  ,להיכנס

 סעיף ;האמפיריתתאר את הגישה מ 3 סעיף ;את הספרות האמפירית בנושאקר ושל הסקירה ס 2 סעיף

רת המשתנים לאמידה, שיטות מציג את הגד 5 סעיף; ההתפתחויות בנתונים על ישראל ציג אתמ 4

  התוצאות האמפיריות. ו האמידה

  

  סקירת ספרות  .2

המשמעותית של  מתמקדת בהשפעההיא במספר אספקטים:  קודמותמובחנת מעבודות הנדונה עבודה ה

מדדים כמותיים  –בנתונים ייחודיים  שימושבה נעשה  ;על הגעת התיירים לישראל המצב הביטחוני

- על ישראל בנושא מלחמות ואילאומית -הביןבעיתונות  של נפגעי טרור, נתונים על רמת ההתעניינות

לבחון את  תכך מאפשרבו ,בין סוגים שונים של תייריםהעבודה מבחינה שקט וכן בנושאים אזרחיים; 

סוגים כניסת תיירים מוהמשתנים הכלכליים על  אזרחי-התדמיתיהמצב  ,הביטחוניהשפעת המצב 

 מאשר אמפירי מוצק יותר בסיס בנותלניסיון נעשה בה כמו במספר עבודות חדשות יותר, שונים. 

   יה.עלביקורת ל מענהתוך  – הסטנדרטית בגישה האמפירית

 Fleischer andנחקרה במספר עבודות.בישראל ההשפעה השלילית של הטרור על התיירות 

Buccola )2002 (נעשה שימוש גם שבווריאנט שלו , רמת הטרור המשתנהאת לראשונה  וגיהצ

 אצל הוגדרהרמת הטרור  .על לינות התיירים בישראללשלילה כגורם המשפיע  ,בעבודה זו

Fleischer and Buccola )2002 (פי על באמצעות משתנה המדרג את עוצמות הטרור השונות 

את  באמצעות משתנה זה בחנו) 2011. מנשה ושהרבני (פלסטיניםהוישראלים הרוגים ההמספרי 

בעבודתם נמצא שרמת . 2010–1997בשנים בבתי מלון בישראל התיירים על לינות השפעת הטרור 

  .2הטרור כמעט שלטה בביקושים של תיירים ללינות בישראל

  

  

   הביטחוני השל מצב פרטבו ישראל מדינת שלהכיסוי התקשורתי 

                                                 
הממשלה מקצה קרקע לייעוד תיירותי, מאשרת את תוכנית הבנייה של בתי המלון, ובחלק גדול מהאזורים אף נותנת  1

 מענקי השקעה.
מצאו  Becker, Rubinstein (2011)אינה מוגבלת רק לפגיעה בביקושים של תיירים. ההשפעה השלילית של הטרור  2

משנים את דפוסי הצריכה של שירותי תחבורה ובתי קפה, ועיקר פגיעתם היא במשתמשים ה'מזדמנים', פיגועי טרור ש
 לישראל.בדפוסי הצריכה של התיירים המגיעים כפוי לשינוי ביניהם התיירים. לפיכך הטרור גורם 
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 שהתבטאהכפי  ,לישראלבקביעת רמת הביקושים של תיירים  המצב הביטחוניהדומיננטיות של 

אינה יכולה  3ופלסטינים) יםסדרה של מספר הרוגים (ישראלש ההבנהו ,לעילהנזכרות בעבודות 

 Fielding and Shortlandאת הניעו אי היציבות הביטחונית בישראל  מלא אתבאופן לשקף 

בחנו את השפעת הטרור על הם  המדיה על כניסות התיירים למדינה.ה של תשפעהלבחון את  (2009)

 מספר הנפגעים פי על ,הן באופן ישיר 2006עד  2001כניסת תיירים אמריקנים לישראל בשנים 

נמצא בעבודתם . הכיסוי התקשורתי של אירועי הטרוררמת  פיעל  ,באופן עקיףוהן  ,בפועל

  יותר.  החזקהבמקרים מסוימים הייתה  – יהתקשורת הדיווחעל פי  –ההשפעה העקיפה ש

מקיף א וה ;מדינה מסוימת אינו מוגבל לנושאים ביטחונייםלהכיסוי התקשורתי של המדיה העולמית 

מצאו  Stepchenkova and Eales (2011). ספורטו עסקים ,סגנון חייםביניהם  ,מגווניםים תחומ

השפעה שלילית ומובהקת על הביקוש לתיירות. יש העולמית במדיה שלפרסומים שליליים על רוסיה 

  . לתיירות על הביקושבנושאים אזרחיים שונים תקשורתי הכיסוי גם את השפעת הבחן הניתוח הנוכחי 

  הבחנה בין סוגים שונים של תיירים

התייחסו  ,לתיירות הביקוש על בעולם המוקדמות העבודות יתר כמו, לישראל התיירות בנושאעבודות 

 מטרותעם  תיירים למשל ,שיש סוגים שונים של תיירים אף ,מקשה אחת אללכל התיירים הנכנסים כ

אינם  שכן סקרים המאפיינים את סוגי התיירים ,הקושי העיקרי הוא מחסור בנתונים .שונות ביקור

על  את התיירים המגיעים לבריטניה ואפיינ Cortes and Blake (2010(. מרבית המדינותעל בנמצא 

בעלי תיירים  יהם שלשל משתנים כלכליים על הוצאותדקו את ההשפעה הם ב יהם.פי מטרות ביקור

 הרגישות מבחינת תייריםהבין סוגי שונות גדולה  מצאוו ,מטרות ביקור שונות וממדינות שונות

  הכלכליים.משתנים ל

  

 גישה האמפירית בעבודה ה .3

-הלא יםאופי :הנתונים של מאפיינים שלושה עם התמודדההנדונה  בעבודה האמפירית הגישה

 של בעיקר – של ההשפעות ההטרוגניוהאופי  הרוחב חתכיהתלות בין  ,אינטגרטיבי- והקו ירסטציונ

 של שיטתם, בעבודה העיקריתהאמידה  שיטתעל מספר התיירים.  – הביטחוני המצב השפעות

)(AMG) – Eberhardt and Teal (2010 Augmented Mean Group ,לנו להתמודד  מאפשרת

  .הנתונים של האמוריםעם שלושת המאפיינים 

בעבודה על ביקוש של הנתונים האמורים אקונומטרית המתמודדת עם שלושת המאפיינים גישה 

כניסת תיירים  במחקר על Fuleky, Zhao and Bonham (2014( לאחרונה ציגוהלתיירות 

בחשבון את שאינן מביאות שאמידה באמצעות שיטות  הם מצאו. בארה"ב להוואיממדינות שונות 

 AMG - Eberhardt של גישתם, בניתוח הנוכחימוטים. הגישה מניבה אומדנים הגורמים המשותפים 

and Teal (2010) , בחשבון את הגורמים המשותפים. מביאה  

   

                                                 
  .2006אוגוסט - כמובן, עם תיקונים במקרה של התלקחות אזורית, כמו במלחמת לבנון השנייה ביולי 3
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 ההתפתחויות בנתונים על ישראל. 4

רמת  שבהןבשנים  :לאורך השנים תניכר מידהבשתנה ה םהרכבלישראל ו מספר התיירים המגיעים

למטרת ביקורי ו המגיעים למטרת עסקים ותומשקל ,בכללו גבוהה ירד מספר התייריםהייתה הטרור 

נמוכה גדל הייתה בהן רמת הטרור שלעומת זאת בשנים  .ועלהתיירים היהודים משקל וקרובים 

, המגיעים למטרת צליינות ותיהם שלמשקלעלו ו ,לישראל תיירים המגיעיםכולל של המספר הה

   .וכן של התיירים שזה להם ביקור ראשון בישראל ,למטרות חופשה ותיור וטיול

  

  וש של התייריםא. אי היציבות הביטחונית משפיעה מאוד על הביק

. בארץ ובאזור טחונייבהמצב ה הרעתובחומרה על  מיידמגיבות  תייריםכניסות השמראה  1איור 

 ירד מספרן של כניסות התייריםדוגמה בולטת לכך הייתה בתקופת האינתיפאדה השנייה, שבה 

 .דרמטית

  כניסות תיירים דרך האוויר (אלפים) 1איור 

  

כך שהוא  ,אי היציבות הביטחונית תאר אתשימשתנה  הגדרתשל חשיבות העל גם מצביע  1איור 

  . לישראל יהםכניסותפי נמדד על ה ,תייריםעל הביקוש של השפעתה את  ישקף

בהגדרה מדידה של רמת הטרור.  ךיש צורלסוגיהם כדי למדוד את השפעת הטרור על כניסות תיירים 

הרוגים  – הרוגיםהבוסס על נתוני מה ,)2איור (בלאי יציבות ביטחונית סינתטי מדד אפוא הגדרנו 

איבה ומלחמות ופלסטינים. מנתונים אלה נבנה , חיילים בפעולות באירועי פח"ע ישראלים אזרחים

 0בין שסולם ב, דרגות 100-לקנו את המדד לינתוני ההרוגים. ח על פי מדד ליניארי של טרור

 60-ב 40כאשר המדד הוא  ,לדוגמה – דרגה בכל הליניארי המדד של האחוזון לפי, 100-(רגיעה) ל

י של טרור תטהדבר היא שהמדד הסינ משמעות .רמת הטרור הייתה גבוהה יותר מהרביעיםאחוזים 
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 דרגהל 0 דרגהר מועבמספיק כדי לנפגעים בטרור מאוד של  קטן מספר :ביחס להרוגים אינו ליניארי

 4של נפגעים.גדול מאוד  הפרש מבטא 100- ל 99 דרגהמ ואילו מעבר, 1

התייר. כדי לבטא  שרואה אותויש אירועים רבים נוספים העשויים להשפיע על המצב הביטחוני כפי 

בנושא מלחמות ואי שקט  ישראל על הַכָּתבותאת המצב הביטחוני בכללותו הוספנו סדרה של מספר 

  שפורסמו בעיתונות הזרה. 

  

  2009IV/–1985/I ,לאי יציבות ביטחוניתטי תסינמדד  :2יור א

  

"להחשיפה הב. הקשרים בין  לבין מספר התיירים בנושאים שונים  תקשורתית של ישראל בחו

  המגיעים לישראל 

עשוי בעיתונות החוץ  הקשורים לישראלמלחמות ואי שקט  אירועי תקשורתי שלהכיסוי ה

רמת במשתנה הגלום מעבר למידע  בישראלמידע על המצב הביטחוני ם יציאלילתיירים פוטנלהוסיף 

 רמת הטרורנשווה בין  הקשרים בין החשיפה התקשורתית לתיירות כדי לנתח את. Ter)( הטרור

 , APבסוכנות )war and unrest(שקט - מלחמות ואי שאובנעל ישראל מספר הכתבות שפורסמו ל

 3באיור שליליות. הן כמובן רוב הידיעות בנושא זה על ישראל . 5כקירוב לכיסוי בתקשורת העולמית

  מספר הכתבות שפורסמו. ומובאים מדד הטרור 

, אף שמספר 2001-ת העולמית בפיגועי הטרור בישראל פחת בעל פי האיור העניין של התקשור

יש יסוד להניח נשאר גבוה מאוד.  2004–2001, בשנים ההשניי ההנפגעים מהטרור באינתיפאד

שהחשיפה של התייר הפוטנציאלי לרמת הטרור בישראל ירדה, ואולי משום כך נטייתו לבקר 

 רמת הטרורלמשתנה מלחמות ואי שקט  בנושא תדמית בישראל עלתה. שוני נוסף במידע בין המשתנה
                                                 

מאחר שהאירועים הביטחוניים הם בעלי אפקט מצטבר על הביקוש לשירותי תיירות בישראל, לפחות כשמדובר בעבר  4
  עים. הקרוב, בחּנו ברגרסיות את המשתנה כממוצע נע ומשוקלל של מספר רבי

 מספרהניתוח מניח שכתבות בנושא זה הן בממוצע שליליות, ושרמת השליליות שלהן אינה משתנה על פני זמן. לכן  5
  הכתבות עשוי לשמש אינדיקציה למצבה הביטחוני של ישראל. 
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 נובע מקיומם של אירועים שאינם נתפסים במלואם על ידי מדד הטרור, כאי שקט אזורי וההתנתקות.

במדד הטרור, התערבויות המוגבלות, כאמור, לאירועים  דעת שיקול שלזאת למרות ההתערבויות 

  הגדולים ביותר. 

עד  1999, (לוג)  War and Unrestתקשורתית בנושאהחשיפה הו(לוג) טרור הרמת : 3איור 

2010  

  

  
 אהו ,על ידי מדד הטרור א מבוטאוובין שה מספר הכתבותא מבוטא על ידי ובין שה ,המצב הביטחוני

עיסוק צפוי שגם רמת ה אולם ,השפעתו על התיירים הנכנסים לישראלמבחינת  חשובגורם  אמנם

ים מידע על יעשויה להוסיף לתיירים הפוטנציאל, לרמת הטרור תזהכאנטי ,אזרחיים בישראל בעניינים

הכיסוי התקשורתי של ישראל בנושאים מידת מידע זה יכול להתקבל על ידי . הנעשה בישראל

שכן הוא , חיובילרוב כיסוי תקשורתי זה הוא  .)Image life style( סגנון חיים ועסקיםאזרחיים כגון 

  . 6שקט-בנושא מלחמות ואי התדמיתל, שאינו קשור של ישראל האזרחי הפןאת מציג 

  

באופן דיפרנציאלי, על מספר התיירים הנכנסים לישראל  המשפיעאי היציבות הביטחונית . ג

  אופן ארגון הנסיעה בודת ב ,ביקורהמטרות השפעה התלויה ב

 .ביקורהעל פי מטרות  ,מאודהטרוגנית של התיירים לטרור עוצמת התגובה  נראה כי 1 לוחעל פי 

מסקרי תיירות של משרד התיירות. תקבל מ (סגמנט) המטרכל למספר התיירים המגיעים לישראל 

מטרת  , כגון2010עד  2000נתונים על מאפייני התיירים המגיעים לישראל משנת ים מספקסקרים ה

וכיצד אורגן הביקור , ביקור חוזרהביקור, דת התייר, האם הביקור הוא ביקור ראשון בישראל או 

  עצמי).  ארגוןבסיעה נ(טיול מאורגן, חבילת תיור או 

                                                 
גם שיש  (אףהן בממוצע חיוביות שא יה image life styleההנחה שבבסיס הסדרה  לא נותחה נימת הכתבות, אולם 6

לם וחיובית בע תהתעניינועל  דהכתבות מעי מספרלכן . רמת החיוביות קבועה לאורך כל התקופותכי ו ),כתבות שליליות
 . ים בישראליחהבנושא סגנון 
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מטרות  פי על ,על מספר התיירים המגיעיםיש הבדל גדול בהשפעה של הטרור נראה ש הלוחעל פי 

תיור של התיירות למטרות ובמידת מה גם  ,צליינותהתיירות למטרות  לטרור של- רגישותה .ביקורה

ואילו רגישותה של התיירות למטרות ביקורי קרובים ותיירות למטרות עסקים  ,גבוהה, וחופשהוטיול 

  לרמת הטרור נמוכה יותר. 

  2010–2000: מאפייני התיירים שהגיעו הארץ, 1לוח 

2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000    

 מטרת הביקור (%)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 תיור וטיול ,חופשה     39  33  22  24  24  25  19  26  28  31  38
 צליינות       30  10  7  8  10  17  22  24  35  27  30
  ביקור קרובים       17  31  44  42  39  37  43  36  20  26  17
 1עסקים  12  22  20  20  20  18  14  12  13  16  12
 סולידריות ואחר     1  5  6  6 7 3  2  2  4  1  3

 דת (%)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 יהודים       20  39  55  55  53  43  44  40  30  34  24
 לא יהודים     80  60  46  45  47  57  56  60  71  66  76

 אופן ארגון הנסיעה (%)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 במסגרת קבוצתית     48  20  13 13  13  21  28  31  39  30  38
 לא בקבוצה –בחבילת סיור      13  16  15  9  10  9  7  6  24  28  31
 אינדיבידואלי     39  64  71  78  77  70  65  63  37  42  30

 תדירות הנסיעה (%)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 ביקור ראשון       59  38  24  24  27  38  38  43  52  48  58
  ביקור חוזר       41  62  76  76  73  62  62  57  48  52  42

             
  מספר התיירים (אלפים) 2,417 1,196 862 1,063 1,506 1,903 1,825 2,063 2,560 2,321 2,803

  כולל כינוסים, לימודים ומחקר וטיפול רפואי. 1
  , משרד התיירות.2010עד  2000מקור: סקרי תיירות ה
  

לישראל (ביקור ראשון/ חוזר, דת המבקר, ארגון הנסיעה) אפיינים נוספים של התיירים המגיעים מגם 

רמת הטרור נמוכה גדל משקלם שבהן בשנים . במידות שונות רגישים לרמת הטרורעשויים להיות 

של קבוצה המגיעים במסגרת של המגיעים לישראל בפעם הראשונה ושל הלא יהודים, של התיירים 

  ). 1(לוח  מתהפכת המגמהבהן רמת הטרור גבוהה שובשנים  ,או חבילת תיור

אחד מסוגי על כל  הביטחוניהמצב של הנקייה את ההשפעה האומדות  אקונומטריותהבדיקות ה

בעתות של רמת  –בטווח הקצר  :להתערב יש ביכולתוכי  ,המסדיר את הענףחשובות לגורם התיירים 

 ניתן –ובטווח הארוך ; מטרורלמקד את הפרסום לקהלי יעד שפחות מושפעים ניתן רור גבוהה ט

   .7בהתחשב בהערכות לגבי המצב הביטחוני הצפוי החדרים כמות את לתכנן

  

 והתוצאות האמפיריות , המבחנים הסטטיסטייםשיטת האמידה הגדרת המשתנים לאמידה,המודל,  .5

                                                 
בחשבון של המצב הביטחוני ורמת - בטווח הארוך על הגורם המסדיר לתכנן גם את תפרוסת החדרים תוך הבאה 7

- התחליפיות בין ישראלים לתיירים באזורים שונים בארץ. באזורים שבהם רמת התחליפיות גבוהה יתאפשר, במצבי אי
ראו התייחסות בפרק  בארץ לא נבדקה בעבודה זו.שקט ביטחוני, זעזוע קטן יחסית לענף. רמת התחליפיות באזורים שונים 

  המסקנות.
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  הגדרת המשתנים לאמידה המודל ו
  

ית ירגרס באמצעות נעשההביטחוני על ביקורי תיירים בישראל  המצב השפעתהאמפירי של  הניתוח

הוא ו  ,תיירים מסוגים שוניםהמשתנה המוסבר הוא כניסות של . IV2010: עד I:2000בתקופה  פאנל

 משתנים הם המסבירים המשתנים 8.של תיירים (חתכי רוחב) סוגים שונים ושלושה שלושים כולל

  ומשתנים כלכליים. אזרחיים וכלכליים , משתני תדמית ביטחוניים

משתני . שקט-ישראל בנושא מלחמות ואי ותדמית הטרור רמת הם ביטחונייםה המסבירים המשתנים

 אחרונהה .העסקית תדמיתהמית ישראל בנושא סגנון חיים ותד הםוהכלכליים התדמית האזרחיים 

  הכלכלית בישראל, שעשויה להסביר כניסות תיירים למטרה עסקית.  ההתעניינות את מבטאת

 
מגיעים  שמהןלנסיעות לחו"ל ממדינות  הביקושיםאת  מבטאה ,נפח התיירות הםהמשתנים הכלכליים 

 הכלכליים המשתנים לפי סוגי תיירים.ו אלוהתיירים היוצאים ממדינות  מספרהתיירים לישראל על פי 

בין  האפקטיבי הריאלי החליפין רשע –בעבודות כאלה  הסטנדרטייםמשתנים ההנוספים בניתוח הם 

 עשויותה למדינות ישראל בין האפקטיבי החליפין רושע התיירים מגיעים שמהןישראל למדינות 

  .9לישראל, כגון מצרים וירדן תתיירותי השלמה/ תחליף להוות

  

  האמידה תוצאות

לפרמטרים הם בעלי סימן  האומדניםרוב ). סגמנטיםהחתכי הרוחב ( 33-מ לכל אחדהאמידה היא 

  הצפוי. וגודל בכיוון 

   .הבסיסי ומודל בתוספת משתני אינטראקציהמציג את המודל  2לוח 

 רמתמשלים, יחד עם המשתנה  שקט-תדמית ישראל בנושא מלחמות ואימשתנה ה במודל הבסיסי

  , את החשיפה של התייר הפוטנציאלי למצב הביטחוני בישראל. הטרור

מצב השינוי ב=   רמת הטרורהשינוי ב + שקט- תדמית ישראל בנושא מלחמות ואיהשינוי בכלומר:  

  .ביטחוניה

במצב הביטחוני תביא  נקודה אחתבאמידה היא שהרעה של ההשפעה הכוללת של המצב הביטחוני 

 של הנפגעים (המשתנהעקב הרמה הישירה  רובה ככולהאחוזים במספר התיירים,  2.3לירידה של 

עלייה  2010עד  2000לשנים  מספר ההרוגים הרבעונישל התפלגות הבמרכז  :לדוגמה. )רמת הטרור

ואילו במצב ביטחוני  ,במצב הביטחונינקודות  4- של הרוג ישראלי אחד ברביע שקולה להרעה של כ

במצב נקודה הרוגים ישראלים שקולה להרעה של  28של ההתפלגות, עלייה של  98- גרוע, באחוזון ה

שם  ,)2011שהרבני ומנשה (אצל התוצאות  ולות בקנה אחד עםהתוצאות שהתקבלו ע .הביטחוני

                                                 
ארגון  X 2(ביקור ראשון/ חוזר)  X  2(דת המבקר יהודי/ נוצרי) X 2מטרות ביקור  5חתכי הרוחב הם תוצאה של  33 8

  הוצאו עקב מיעוט תצפיות.  7חתכי הרוחב  40- החבילה (עצמאי/ מאורגן). מ
בחשבון החגים היהודיים והנוצריים  ובאו; הcensus X12בשיטת  טופלוסדרות שנמצא כי יש לנכות מהן עונתיות  9

מפרסומי משרד התיירות במחירים קבועים. מרבית הנתונים נלקחו  ומספר ימי העבודה בחודש. הנתונים הכלכליים הם
   .בנק ישראל מאגריהלמ"ס ומו
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אחוזים  1.8-מדד, תביא לירידת של כאותו על פי בחומרת הטרור,  תאחנקודה שעלייה של נמצא 

 . 10בכניסות התיירים

שכן ידיעות "אזרחיות" על ישראל  ,חיוביצפוי להיות , לתדמית ישראל בנושא סגנון חייםהאומדן 

האומדן באמידה הבסיסית . ובכך להגדיל את הביקושים שלה,חיובית היפה שחאת הלהגדיל  עשויות

 ,טרורשלילית עם המשתנה מתואמות  הידיעות ה"אזרחיות" על ישראל בכיוון הפוך לצפוי אולם

הידיעות  רמת הטרור נמוכההם מראה שכאשר יקציה בינאבחשבון את האינטרהמביאה ואמידה 

מתיחות שוררת בהן שואילו בתקופות  ,על הגעת התייריםה"אזרחיות" על ישראל אינן משפיעות 

על מספר  ,נהמתו מידהב ,משפיעה לרעה , גם בנושא סגנון חיים,כל ידיעה על ישראל ביטחונית

   )3.(לפירוט ראו לוח  .התיירים המגיעים

עלייה של הוא חיובי ומובהק.  ,, המסביר כניסות תיירים למטרה עסקית בלבדתדמית עסקיתהמשתנה 

מלחמה או אי שקט) מגדילה את ון בהקשר של עסקים אחוז אחד במספר הכתבות על ישראל (שאינ

  אחוז.  0.26עד  0.22 -במספר התיירים למטרת עסקים וכנסים 

. ריאליה ר החליפיןמסביר תיירות נכנסת, הוא שעהכמשתנה  בעולםבעבודות רבות המשמש  המשתנ

אולם אינה מובהקת. הגמישות היא , חיוביתהיא כצפוי משתנה זה הגמישות של כניסות התיירים ל

 .של המחירים בישראל לתייר החוץ עלייה ומשמעותהריאלי  ר החליפיןשעמשום שייסוף של חיובית 

מפני היא בגבול התחתון של ממצאי עבודות שנעשו בעולם, וזאת  ר החליפיןשפעה הכוללת של שעהה

ביעדים רחוקים נמוכות יותר  גמישויות המחירבדרך כלל ושישראל היא יעד רחוק ויקר יחסית, 

  .Schiff and Becken, 2011(11מאשר ביעדים קרובים (

ובפרט עם "הידיעות בעיתון" על  ,חליפין הריאלי מתואם באופן חיובי עם המצב הביטחוניה רשע

מצב ביטחוני רעוע. במודל הכולל אינטראקציה בשל גם להיווצר שכן פיחות יכול המצב הביטחוני, 

החליפין משפיע, אמנם באופן לא מובהק, על הגעת  רששע נמצאלמצב הביטחוני ר החליפין בין שע

(לפירוט  קטנה ר החליפיןוככל שרמת הטרור עולה השפעת שע ,כאשר רמת הטרור נמוכההתיירים 

   .)3ראו לוח 

על המגיעים למטרת עסקים בלבד נמצא, בדומה לממצא  ר החליפיןניתוח הכולל את השפעת שעב

שהשקל מתחזק ), שגמישות המחיר הפוכה, בעלת סימן שלילי: ככל Cortes and Blake  )2010של

עם כלכלה  םשייסוף ריאלי מתוא זאת אולי מפנייותר אנשי עסקים מגיעים לישראל. (ייסוף ריאלי) 

  חזקה, המושכת אנשי עסקים. 

משמעות המקדם היא שעלייה של אחוז אחד  .הצפויכיוון בעם הסימן  נאמד נפח התיירות המשתנה

  .12אחוז 0.5עד  0.4- בביקושים העולמיים לתיירות תגדיל את מספר התיירים המגיעים לישראל ב

                                                 
, המתאר את המצב הביטחוני,  Ter), שולב משתנה נוסף על 2011ל שהרבני ומנשה (אמנם בעבודה זו, בניגוד לזו ש 10

logImage war & unrestsאולם אמידה ללא משתנה זה הביאה לתוצאות דומות ,. . 
עלות הביקור בישראל נחשבת לגבוהה, ולכן הביקור מתאפשר רק לתיירים בעלי אמצעים, שרגישותם למשתנים  11

$ ליום, לעומת 142- $ ו1,500הייתה  2011לדוגמה: העלות הממוצעת של ביקור בישראל בשנת  יחסית.כלכליים נמוכה 
- , שליפה בMonthly Overseas Travel and Tourism, September 2013$ לביקור בבריטניה, לפי 940

  .2012, משרד התיירות, ספטמבר 2011. בישראל, לפי סקר תיירות נכנסת 28/11/2013
התוצר ו log(GDP_World) ,העולמי התוצר אומדנים לגמישות ההכנסה מהמשתנה םובכלל ,מודלים נוספיםנאמדו  12

  . האומדנים לא נמצאו מובהקים.log (GDP_Isr)בישראל 
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  טראקציהנבסיסי ומודל הכולל איהמודל ה: 2לוח 

  .log Image businessדמי לסגמנט העסקים כפול המשתנה  1
, **מובהק ברמה של  1***מובהק ברמה של    אחוזים. 10*מובהק ברמה של - אחוזים ו 5אחוז

  

  ביטחוניים לא, למשתנים נוספים: אומדנים 3לוח 

ר של שע 1כוללתההשפעה ה
 ריאליה החליפין

  

כוללת של ההשפעה ה 
תדמית ישראל בנושא 

  סגנון חיים
 

 סגמנטים
  

רמת טרור 
  גבוהה

רמת טרור 
  נמוכה

רמת טרור 
  גבוהה

רמת טרור 
  נמוכה

      
  ממוצע משוקלל 0.156- -0.440  1.001 0.332

      
  

באופנים המצב הביטחוני משפיע כצפוי  :סוגים שונים של תייריםטחוני על יהבהשפעות המצב 

לפי מטרת  מציג את השפעה הכוללת של המצב הביטחוני 4לוח שונים. מסגמנטים על תיירים שונים 

  ביקור, דת המבקר וביקור ראשון או חוזר.ה
  

  טחוני על הסגמנטים התיירותייםי: השפעת המצב הב4לוח 

  יהודי לא  יהודי

 ביקור חוזר ביקור ראשון ביקור חוזר ביקור ראשון   כללי  

 ***2.049- ***3.110- ***1.059- ***2.736- ***2.402- תיור וטיול ,חופשה

                                                                                                                                      
 

  מודל הכולל אינטראקציה  בסיסיהמודל ה  
 ***1.659- ***2.269- טרורהרמת 

   

 0.551  0.054- שקט-מלחמות ואי בנושא  תדמית ישראל
   

 0.156- ***0.414-  תדמית ישראל בנושא סגנון חיים
   

 עסקיתהתדמית ה1
0.215** 

0.257*** 
   

 1.001 0.531 ריאליה ר החליפיןשע
   

 *0.414 **0.480  נפח התיירות 
   

   
   

אינטראקציה בין תדמית ישראל בנושא 
 ר החליפיןשע שקט לבין-מלחמות ואי

 ריאליה

 

-0.124 
   

תדמית  אינטראקציה בין רמת הטרור לבין
 ישראל בנושא סגנון חיים

 
-0.00283 
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 ***1.814- ***3.435- *2.028- - ***3.887- צליינות
     

 ***1.508- ***2.035- ***0.395- 0.840- ***1.184- ביקורי קרובים
      

 0.245- **1.328- ***0.742- - ***1.769- עסקים ,כנסים
        

***2.227-  ממוצע משוקלל       
  

תיירות למטרת הביקור: הלפי מטרות  המצב הביטחוניאות הבדל גדול בהשפעה של מרהתוצאות 

רמת הטרור (מצב הביטחוני מהבמידה מועטה  ותלמטרת עסקים מושפעהתיירות ביקורי קרובים ו

 .רבהבמידה  –תיירות למטרות חופשה וטיול וצליינות הו, ותדמית ישראל בנושא מלחמות ואי שקט)

תיירים שטענו . הם Bental and Regev (2010)של על פי הממצאים ניתן להסביר זו תוצאה 

תיירים  ,אכן .בקלות יחסיתיעד יכולתם להחליף  –רגישים מאוד לטרור בשל אפקט התחלופה 

ואילו תיירים  ,למטרת צליינות חופשה ותיור וטיול יכולים לבחור בקלות יחסית ביעדים אלטרנטיביים

  בהחלפת היעד. יותר למטרות עסקים וביקורי קרובים מוגבלים 

תיירים בעבר ועל יהודים נמוכה מהשפעתו על תיירים שביקרו בישראל על השפעת המצב הביטחוני 

עם של התייר  הקשרשההיכרות או ככל : במילים אחרות. לא יהודים מעולם ועלבה שלא ביקרו 

עדיין יש הבחנה  אמנםכפועל יוצא מכך . הוא מושפע פחות מהמצב הביטחונייותר כן  חזקישראל 

אותה המבקר ושל דת אותה  בהינתןאולם  ,מטרות שונותמבקרים לברגישות למצב הטרור בין 

  .13פחותיםהביקור  מטרותפי  עלההבדלים מתקבל שהביקור תדירות 

המגיעים לישראל היא התיירים מספר על  המצב הביטחוני תאות שהשפעמרהתוצאות  ,בסיכום

 ניכרים המצב הביטחוני תבהשפע. יחסיתקטנות המשתנים הכלכליים השפעות אילו ו ,הדומיננטית

שא מלחמות והכתבות בתקשורת בנהנתונים על מספר  .התיירותיים סגמנטיםה ביןהבדלים גדולים 

ואי שקט על ישראל לא הצליחו להוסיף באופן ישיר מידע לתייר מעבר למשתנה המונה באופן ישיר 

מעט כתבות שליליות על ישראל מתפרסמות בהן שבתקופות  ,את מספר ההרוגים בטרור. עם זאת

   יה מרובות.על שליליותהכתבות שבהן ההמשתנים הכלכליים משפיעים יותר מאשר בתקופות 

   

                                                 
  אין צורך להתייחס לקבוצת הצליינים היהודים, כי מספרם קטן מאוד. 13
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