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מיומנו של יועץ תיירות מתוסכל



האם נופי מים מהווים יעד  •?מה בהרצאה

?או מניע לחופשה או לנופש

האם הגולן נתפש כיעד עם  •

?נופי מים

מה קורה כשנופי המים סגורים•

?בפני המטיילים



?מה בהרצאה
הערכת התועלת הכלכלית של  •

נופי המים לתיירות בגולן

איך ממצים את הפוטנציאל  •

הכלכלי של נופי המים בגולן

:תיירותייםפרוייקטיםמיקום •

בנייה במיקום אפשרי תכנונית מול

בנייה במיקום המתאים ביותר  



עד כמה נופי מים  

משפיעים על בחירת 

?יעד חופשה



העדפות נופשים  

לפי פלחי שוק

(2012רותם )

העדפות חופשהתיאורגודלפלח שוק

רגישות למחיר, בילוי ליד מקור מיםשמרנים, עירוניים113%פלח 

בריכה, בילוי עירוניפסיביים29%פלח 

בילוי משפחתי ליד מקור מיםמשפחתי, עממי310%פלח 

בילוי עירוניאינטלקטואלי, עירוני, פסיבי43%פלח 

צרכני תרבות, טיולים בטבע, בילוי זוגיאינטלקטואלי, תרבותי, פסיבי519%פלח 

רגישות למחיר, שהייה בטבעמשפחתיים חובבי טבע68%פלח 

"  אקשן", בטבע, בילוי ליד מקור מיםעממי, משפחתי, עירוני, אקטיבי725%פלח 

חיי לילה

פעילות גופנית, בטבע, בעיקר בילוי ליד מקור מיםאינטלקטואלים חובבי טבע89%פלח 

בילוי משפחתי בטבע, בילוי ליד מקורות מיםמשפחתיים פעלתנים חובבי מים95%פלח 



המשיכה

לנופי מים

מהמטיילים מעדיפים 2/3•

ליד גופי מיםחופשה 

, המעיינות, הנחלים, הכנרת•

ומאגרי המים מהווים  המפלים 

המניע העיקרי למטיילים  את 

, הארץ בכללבצפון לבלות 

ובגולן בפרט



המשיכה

לנופי מים

המים יוצרים בתי גידול  גופי , בנוסף לערך החזותי•

וצמחים  מגוונים ועושר מינים של בעלי חיים 

בתי גידול אלה מהווים אטרקציה ראשונה במעלה



המשיכה

לנופי מים

ארץ קטןמספר נחלי האיתן ב•

עושר הנחלים ומקורות המים האחרים של הגולן חשוב בהיבט •

במיוחד בזכות העובדה שהגולן כבר נתפס כאזור עם  , השיווקי

משאבי מים רבים

בעיני הישראלים  אחרים שנתפסים יש מעט חבלי ארץ נוספים •

. כיעד עם מעיינות ונחלי איתן בהיקף כה גדול

מהמבקרים בשמורות הטבע מטיילים בשמורות  80%-יותר מ•

.  של נחלי הגולן



המשיכה

לנופי מים

(שמורות טבע וגנים לאומים)



נחלים בגולן



נחלים בגולן

2018דיווח מהצפון אוגוסט 

!ומעיינות גם

https://news.walla.co.il/item/3181074


מה קורה  

...כשאין נחלים

https://news.walla.co.il/item/3181074


מה קורה  

...כשאין נחלים

(או כשחושבים שאין נחלים)



מה קורה  

...כשאין נחלים

(או כשחושבים שאין נחלים)

:ובגולןבגלילקיאקיםשייטאתרי



הערכת הנזק הכלכלי  

הישיר לכלכלת הגולן

בגולןתיירותיאכסוןאתרי

מלונות

חדרים500כמלוןבתישישה

אירוחחדרי

הוסטלים, חאנים, אירוח כפרי
חדרים1600כ 

קמפינגאתרי

, בנייה קלה, יורטים, אוהלים
מיטות2000לינת שטח כ 



הערכת הנזק הכלכלי  

הישיר לכלכלת הגולן

:הנזקלחישובהנחות
מלונות

, ללילה₪ 1000: מחיר ממוצע
90%:      תפוסה בחודש שיא

30%: 2018תפוסה באוגוסט 

אירוחחדרי

, ללילה₪ 900: מחיר ממוצע
70%:      בחודש שיאתפוסה 

20%: 2018תפוסה באוגוסט 

אתרי קמפינג 

, ללילה₪ 100: מחיר ממוצע
70%:      תפוסה בחודש שיא

20%: 2018תפוסה באוגוסט 



הערכת הנזק הכלכלי  

הישיר לכלכלת הגולן

:2018באוגוסטישירהפסד
מלונות

₪  מיליון 6מחזור = ימי שיא  20תפוסה ב 60%איבוד 

אירוחחדרי

₪ מיליון 14מחזור = ימי שיא 20תפוסה ב 50%איבוד 

אתרי קמפינג 

₪  מיליון 2מחזור  = ימי שיא 20תפוסה ב 50%איבוד 

₪  מיליון 22אובדן מחזור של 

₪  מיליון 7הפסד נקי של    כ 
ימי שיא בתיירות  20ב 

ועוד נזק מתמשך שלא נאמד



הערכת הנזק הכלכלי  

הישיר לכלכלת הגולן

:שניזוקותיירותעסקי

טבעושמורותלאומייםגנים•

מסעדות•

מבקריםומרכזימוזיאונים•

תיירותימסחר•

תיירותשירותי•



הערכת הנזק הכלכלי  

הישיר לכלכלת הגולן

הנזק הישיר לכלכלת הגולן כתוצאה  •
2018מהפגיעה בתיירות בחודש אוגוסט 

₪מיליון 30נאמד ב 

כל יום ללא מבקרים  , בתיירות אין מלאי•
הוא יום אבוד

...בנאמדהעקיףהנזק



איך למצות את 

התועלת של נופי  

המים לתיירות בגולן

פיתוח והנגשה של אתרים ונופי מים בגולן

מיםמקורותלידלבילוימשוועהישראליהמטייל•

מאודרביםונופשיםמטייליםמושכיםאלהאתרים•

הקיץ  בפרט בימי , שיא בתיירותבתקופות •
נחלים ומעיינותעומס בלתי נסבל ליד נוצר 

עומס גם בשמורות טבע קולטות קהל  בהן •
יש גופי מים

לאתרים  העומס מאמצים לפיזור זה מחייב מצב •
מוסדרים  שכיום אינם נגישים ואינם נוספים 

כמו גם פיתוח אתרים נוספים  



איך למצות את 

התועלת של נופי  

המים לתיירות בגולן

בגולןמיםונופיאתריםשלוהנגשהפיתוח

למפלי מים ולמאגרים  , ציבורית סמוך לנחליםתשתית •
את אתרי המים למטיילים  להנגישתאפשר מלאכותיים 

הגולן מיזמים פרטיים של תושבי תשתית שתאפשר הקמת •
ויזמים חיצוניים

הביקור  תרמה להעשרת , נהוגה בגולןפיתוח זאת תפיסת •
.המבקריםמספר ולהגדלת 

אתרי המים הוקמו והצליחוהנגשתרבים של פרוייקטים•

...אבל

המדיניות לאפשר הקמת מיזמי תיירות פרטיים  •
ליד האתרים הציבוריים נכשלה  



....?אז מה עושים



:למשל



:למשל





איך למצות את 

נופי  התועלת של 

?בגולןהמים לתיירות 

מספיקהאטרקציהמהוויםהשוניםהמיםנופי•
בטבעהתערבותללא

ויוצר עקה סביבתיתעומס פוגע באטרקטיביות•

למעטהפתוחיםבשטחיםבנייהעלאיסור•
זהוגם)נוףותצפיותהליכהשביליהסדרת
(מרביתבעדינות

רקקיימתתיירותעסקילהקמתהאפשרות•
בתכניותמלכתחילהלכךהמיועדיםבשטחים

ליישוביםוצמודבתוך:קיימותמתאר

:שתי אפשרויות

מינימום התערבות, מצב קיים: 'אפשרות א



איך למצות את 

התועלת של נופי  

המים לתיירות בגולן

פיתוח תיירות בת קיימא: 'אפשרות ב

רגישיםבאזורים"געת-אל"שימור•

בטבעמזערית"חתימה"עםמיזמים•

איתור מקומות אטרקטיביים עם נופי מים  •

שאפשר להקים בהם עסקי תיירות  

מצליחים ללא פגיעה בסביבה

בקרקע בקרבת שימוש מושכל •

פעילות לאזורים  נופי מים והסטת 

על ידי פיתוח אתרים  רגישים פחות 

בסביבה  מינימליתפגיעה תוך נוספים

גופי המיםהאקולוגיות של ובמערכות



איך למצות את 

התועלת של נופי  

המים לתיירות בגולן

:המילה האחרונה

האפשרות להקמת מיזמי  , בראייה ארוכת טווח

תענה על צרכי , באתרים אטרקטיבייםתיירות 

של ותיצור היצע הפיתוח הכלכלי של האזור 

ההמשךמקומות עבודה איכותיים לדור 








