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""We are living in a material world
Madonna
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תקציר
ניהול שמורות טבע כרו %בהשגת מטרות אשר לעיתי קרובות באות אחת על חשבו $השנייה.
מטרות אקולוגיות ,חברתיות וכלכליות לא יכולות להיות מושגות במלוא $ותהלי %הפשרה רצוי
שייעשה בצורה מושכלת.
בעבודה זו נבחנו שני סוגי בעיות כאלו .האחת נוגעת לשדרוג השירותי הסביבתיי )הגברת
אכיפה ,למשל( ושדרוג השירותי הניתני לקהל המבקרי )הגדלת מספר השבילי המסומני,
למשל( הכרו %אומנ בעלויות א %מניב ג תועלת .תועלת זאת צריכה להיות מושווית לעלות
השדרוג כדי לבחו $את הפרויקט במבח $עלות–תועלת .הבעיה השנייה נוגעת להיבט המימוני של
תפעול שמורות טבע ושדרוג ,$ממנה נובעת בעיית התשלו בזמ $הכניסה לשמורה .בעיה זו כוללת
שני מימדי :הא לגבות דמי כניסה? א כ  $כמה?
בעיות אלו נבחנו בשמורת נחל דרגה .הניתוח שנער %הוא פרטני לשמורה זו ,אול ראוי שיורחב
למער %שמורות אזורי ואפילו ארצי.
כדי לבחו $את כדאיות השדרוג ,בחנו עלויות נוכחיות ועלויות משודרגות והשווינו את הפרש
העלויות להפרש התועלות המתקבל בעקבות זאת .נמצא שהשדרוג עובר מבח $עלותתועלת .בו
בזמ $שתוספת העלויות הינה  531אל'  ,1תוספת התועלת המתקבלת הינה כ –  4.8מיליוני .1
בעיית המימו $נבחנה ה $לעלויות הנוכחיות וה $לעלויות המשודרגות .נבחנו ארבעה סוגי מימו:$
כניסה חופשית ,גביית דמי כניסה אשר משיאי את הפדיו ,$גביית דמי כניסה אשר מכסי עלויות
תפעול וגביית דמי כניסה על ידי שימוש בסבסוד צולב .לש כ %השתמשנו בנתוני שמורת גמלא
והראינו שתשלו הכניסה אמור להיות שונה בי $שתי השמורות כדי להשיג ניהול יעיל יותר.
כאשר הניהול עצמאי ,שדרוג שמורת נחל דרגה יכול לשאת את עצמו מבחינה מימונית .תשלו של
 1 12.73לכרטיס כניסה יכסה את העלויות החדשות ,לעומת מחיר של  1 11.5במצב הנוכחי
בתרחיש של כיסוי עלויות .הסיבה לכ %היא ששדרוג השמורה מניב ג מספר מבקרי רב יותר 
 50אל' בשנה לעומת  30אל' בשנה במצב הנוכחי.
אול ,ה $במצב הנוכחי וה $במצב המשודרג ,הראינו שסבסוד צולב הוא הכלי היעיל ביותר לצור%
מימו $עלויות .המודל התבסס על אפליית מחירי ומודל מחירי  Ramseyאשר ממזער את הנטל
העוד' בכפו' למגבלת תקציב .הראינו שכדי לשדרג את שמורת נחל דרגה ,כ –  80%מעלויות
השדרוג צריכות לבוא ממקור אחר ,שמורת גמלא בדוגמא שלנו .ללא שדרוג שמורת נחל דרגה,
הסבסוד הצולב מסתכ בכ –  45%מעלויות התפעול.
המסקנה היא שמדיניות תמחור דיפרנציאלית היא צעד נכו $ג מבחינה מימונית וג מבחינה
כלכלית.
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מבוא ! הרציונל להזמנת העבודה
שמורת מצוק ההעתקי במדבר יהודה )שמורת נחל דרגה( היא שמורה פתוחה הנושאת עלויות
לתחזוקתה .השאלה העיקרית במחקר זה הינה  הא הנזק הנגר לשמורה כתוצאה מכניסה
בלתי מבוקרת של מבקרי גדול יותר מתוספת העלות שתידרש כדי לנהל אותה בצורה שתשמור
עליה? המחשבה שבבסיס השאלה היא שתוספת תקציבית תגרו לעלייה ברווחה לחברה; שמורה
שתהיה מנוהלת טוב יותר תגרו לחוויית ביקור טובה יותר לציבור וערכה יעלה.
יחד ע זאת ,ברור שתוספת התקציב אמורה לבוא ממקורות חלופיי .בדו"ח זה אנו נמנעי
מלהתייחס לנושא ,בפרט לשאלה הא גריעת התקציב מהמקור החלופי תגרו ,בסופו של דבר,
ליותר נזק מאשר לתועלת .ההתמקדות במחקר זה הינה בעיקר בנוגע לתועלות ולעלויות ללא קשר
למי ה $נגרמות.
שאלה נוספת אליה נדרשנו במהל %המחקר קשורה בתמחור יעיל במגבלות התקציב הנתונות.
במידה והוחלט על מימו $חלקי ,לפחות ,מכספי המבקרי ,נשאלת השאלה אי %לחלק את המימו$
בי $השמורות השונות .לש כ %נבנה מודל של שמורה פתוחה )נחל דרגה( ושמורה סגורה )גמלא(
והקצאת עלויות המימו $בי $שתיה .$הרציונל בחלק זה של העבודה נובע מהדיו $המתקיי ברשות
הטבע והגני ובציבור בנוגע לשאלה  מי אמור לשל על שמירת טבע?
אנחנו מקווי שתוצאות המחקר יהוו בסיס להמש %הדיו $ברשות הטבע והגני ובגופי אחרי
מחוצה לה בנוגע לכדאיות המימו $של שמורות טבע ואופ $קביעת מקור המימו.$

ניר בקר ויעל חורש

5

שמורת נחל דרגה :היבטי כלכליי ,ניהוליי ומימוניי

 .1מטרות המחקר
שמורת נחל דרגה היא שמורה פתוחה הנושאת עלויות לתחזוקתה .בשמורה אי $נוכחות קבועה של
פקחי רשות הטבע והגני  נכו $להיו נמצא במקו פקח אחד במשרה מלאה ופקח נוס' במשרה
חלקית .בעיות רבות אינ $זוכות למענה עקב הנוכחות הדלילה של הפקחי בשטח ,והמבקרי
מתייחסי לשטח )ג א הוא משולט ומוגדר כשמורת טבע( כאל שטח פרו .3לדוגמא ,מבקרי
יורדי לקניו $דרגה אחה"צ כשמש %ההליכה הוא כ –  7שעות ,ומתעלמי מההוראות המזהירות
שאי $לרדת לקניו $אחרי השעה  9בבוקר; מבקרי יורדי ע מעט מדי מי או ע חבלי קצרי
מדי .כל אלה יוצרי מצבי חרו בה נתקעי מטיילי בקניו $ונדרש חילו 3מוסק כדי להוציא
מש .פעולה זו עולה למשל המיסי כס' רב ,שלא לדבר על הסכנה לאובד $חיי אד.
בעיות אחרות ה $שימוש לא אחראי בחניו $הלילה – מבקרי מרשי לעצמ לישו $ו/או להבעיר
אש בכל מקו שנראה לה כמתאי מכיוו $שאי $חניו $לילה מסודר ,אי $פקח הנמצא כל הלילה
במקו ואי $דר %לתת לאנשי שרות מצד אחד ולשמור על המדבר מצד שני .לינה בלתי מסודרת
בשטח יוצרת מצבי של ירידה לשבילי באזורי רגישי ,איסו' עצי מהסביבה להבערת אש,
השארת לכלו %וכו'.
בשני האחרונות גברו לחצי הרעיה של עדרי הבדווי עד כדי סיכו $אוכלוסיות של צמחי רות
המדבר וזוג $השיח.
בעיות כאלה ואחרות היוו את המוטיבציה למחקר ומה נוסחו מטרות המחקר:
 (1בחינת האפשרות להפו %את השמורה לשמורה קולטת קהל.
שמורה קולטת קהל היא שמורה הגובה דמי כניסה מהמבקרי .יש להניח שנוכחות קבועה של
פקחי בשמורה קולטת קהל תשפר לאי $ערו %את הפקוח ואכיפת חוקי שמירת הטבע במקו
ותקטי $את הנזקי הנגרמי כתוצאה מהתנהגות לא אחראית של מבקרי .יש להניח שנוכחות
כזו תסייע להקטנת מספר התאונות והחילוצי מהשטח ,כמו ג את העלויות שלה.
שמורה קולטת קהל תאפשר לווסת את תנועת המבקרי בהתא לעונות השנה ו/או בחלקי
רגישי מבחינה אקולוגית .כמו כ ,$נית $יהיה לשדרג את הביקור בשמורה מבחינת הצבת לוחות
הדרכה והסבר ,יצירת תשתית הדרכה ,יצירת תשתית לחניוני יו ולילה ,שדרוג הדר %המובילה
מהכניסה למערב השמורה אל לב המדבר וניצול הפעילות של מלכודת הנשרי למטרות תצפית
והדרכה.
 (2הצעת שיטות תמחור שונות למימוש שדרוג השמורה.
לכל אחת משיטות התמחור המוצעות ישנ יתרונות וחסרונות:
כניסה חופשית לאתר מהווה יתרו $לציבור הרחב ,אול המימו $נעשה מכספי משל המיסי או
מכספי מבקרי בשמורות אחרות.
מימו המשיא פדיו נמצא בצד השני של הסקאלה .הוא מניב אומנ את ההכנסה הגבוהה ביותר
א %מוריד את מספר המבקרי .ע זאת ,נית $להשתמש בעודפי שנוצרו להעברת לשמורות
שנשארות פתוחות לקהל הרחב.

ניר בקר ויעל חורש

6

שמורת נחל דרגה :היבטי כלכליי ,ניהוליי ומימוניי
המטרה היא לבחו $את שיטת התמחור היעילה מבי $מספר חלופות ,ג כשמעבירי כספי בי$
שמורות שונות וג כשלא עושי זאת.

 .2שאלות המחקר
חלק א:
מהו ער %האתר?
מהו ערכ של מאפייני האתר?
מהי נכונות הציבור לשל עבור פעולות שימור ושדרוג של השמורה )נוכחות רציפה של פקחי
בשטח( ,כדי שהבעיות הקיימות היו יזכו למענה?
מה $העלויות של פעולות השימור והשדרוג של השמורה?
מהי עלות הנזק הנגר כתוצאה מטיפול/ניהול לא יעיל של השמורה היו?
חלק ב:
הא התועלת החברתית )כפי שנמדדה על ידי הנכונות לשל( משדרוג השמורה גבוהה מעלות
השדרוג? במילי אחרות ,הא התועלת הנקייה הכוללת את עלות הטיפול המשודרגת ,גבוהה
יותר מהתועלת הנקייה במצב שבו העלות הינה כזאת כפי שהיא כיו?

 .3השערת המחקר
ההשערה המרכזית היא שער %השמורה הינו גבוה מספיק כדי לאפשר את שדרוגה.
השערה נוספת היא ששדרוג השמורה לא יוכל להיות ממומ $רק מפדיו $תשלו כניסה אול
העברת כספי בי $שמורות טבע שונות תאפשר זאת.

 .4רקע
שמורת נחל דרגה היא חלק משמורת טבע מצוק ההעתקי במדבר יהודה ונמצאת צמוד לכביש
הגישה הראשי למדבר יהודה העולה מחו' י המלח בצידו הצפו $מערבי.
נחל דרגה הוא מהנחלי הארוכי והמרהיבי במדבר יהודה .יובליו העיליי של הנחל מנקזי
את המורדות המזרחיי של הרי ירושלי וחברו .$הנחל חוצה את רמת מדבר יהודה ונשפ %לי
המלח ליד מצפה של ,בתחו שמורת טבע מצוק ההעתקי )מפה .(1
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מפה  :1נחל דרגה ושמורת מצוק ההעתקי

מקור :רשות הטבע והגני הלאומיי

נחל דרגה יוצר באחדי מקטעיו קניוני עמוקי וצרי .בקניוני אלה גבי גדולי השומרי על
מימיה במש %כל ימות השנה ומושכי אליה מגוו $עשיר של בעליחיי ביניה שועלי,
זאבי ,דורבני ,יעלי ,שפני ,מכרסמי קטני וחסרי חוליות של מי מתוקי .במצוקי
האזור נמצאי אתרי קינו $של עופות דורסי .צמחית הנחל אופיינית לקניוני מדבר יהודה,
וכוללת בי $היתר אזוביו ,$שכרו $המדבר ,צל' ,מצי 3סורי ,כתלה חריפה ואספרג .בקניו $העליו$
צומח ג שרביט $מצוי ,האופייני לבתי גידול בחבל הי תיכוני .בסתיו פורחי חצבי למרגלות
המצוקי )שקולניק .(2004
שמורת נחל דרגה נמצאת על נתיב שוטטות של נשרי ועופות דורסי אחרי .בשלושת השני
האחרונות ) ,(20042006הוצבה על אחד המצוקי המזרחיי בשמורה ,מלכודת נשרי שנועדה
ללכוד נשרי שעוברי באזור בעיקר בסתיו ,בתקופה שבי $עונות הקינו .$הנשרי שנלכדי
מטובעי ומשוחררי מיד .בעונות שמחו 3לתקופת השוטטות הופכת המלכודת לתחנת האכלה
לנשרי .נית $להקי נקודת תצפית שתאפשר לתלמידי ,סטודנטי וחוקרי לעקוב אחר
הפעילות בתחנה וללמוד על אורחות חייו של אחד הדורסי הנמצאי בסכנת הכחדה בישראל.
בנחל דרגה מצויי ג שרידי ארכיאולוגיי מרתקי .במצוק הצפוני של הקניו $התחתו $בנחל
נמצאות ארבע מערות שנתנו לקטע הנחל את שמו "ואדי מורבעאת" .בשנת  1951גילה בה$
הארכיאולוג הצרפתי רולא $דה וו ,ממצאי מתקופת מרד ברכוכבא ,ביניה מכתביו של בר
כוכבא לאנשיו .ממצאי אלו ,היו הממצאי הראשוני שהעידו על פעילות לוחמי ברכוכבא
במדבר יהודה .מצוקי הנחל הגבוהי מספקי אתרי גלישה וטיפוס המושכי אליה
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חובבי/מתחילי ומקצועני של ספורט אתגרי זה .האתרי מוסדרי ומסומני לפעילות
גלישה )שקולניק .(2004
מסלול ההליכה בנחל הוא אתגרי וכולל חציית מפלי וגבימי תו %שחייה ושימוש בחבלי,
עבודת צוות בי $חברי לטיול והנאה מהמראות המרשימי של הקניו.$
באזור ישנה ג אפשרות להתבודד בשלוות המדבר ,לצפות בנו' י המלח וא' ללו $בחניו $לילה
המסודר באופ $חלקי.
המערכת העשירה והמגוונת של נחל דרגה רגישה ביותר לשינויי קלי ,בעיקר כאלה הנגרמי
עלידי האד כמו ציד ,כריתת צמחי להסקה ,השלכת אשפה או רמיסת הקרקע וריסוקה עלידי
כלי רכב .שמירה עליה ומניעת הפגיעה בה דורשת תגבור כוח האד הקיי במקו.

 .5הבעיה הכלכלית
מספר בעיות כלכליות מתעוררות בשמורת נחל דרגה:
כפי שצוי $לעיל ,הבעיה העיקרית נובעת ,ככל הנראה ,מהגדרת השמורה כשמורה פתוחה,
והתקציב לצור %ניהולה אינו מספיק .ייתכ $שהתועלת מהשמורה גבוהה מעלות תפעולה ,א%
עובדה זאת איננה מצביעה בהכרח על יעילות כלכלית מכוו $שנית $לנקוט בצעדי נוספי
הדורשי תוספת תקציבית ובה בעת מגדילי את התועלת מהשמורה .כדי לדעת א המצב אכ$
כ ,%יש צור %לאמוד מספר פרמטרי:
•

עלות תפעול השמורה במצב הנוכחי.

•

התועלת מתפעול השמורה במצב הנוכחי.

•

העלות הנוספת לש תפעול השמורה בצורה מיטבית מבחינה אקולוגית.

•

העלייה בתועלת המתקבלת כתוצאה מכ.%

לש אומד $הפרמטרי עלינו להציג נתוני הנוגעי לשני סוגי העלויות ושני סוגי התועלות .את
נתוני העלויות קיבלנו מאבי אתר ,פקח אזורי מדבר יהודה ודרו הר חברו .$נתוני אלו כוללי
עלות תפעול נוכחית ועלות תפעול במצב אידיאלי  "כל מה שתרצה תקבל" .את נתוני התועלות
חישבנו באופ $עצמאי על ידי שימוש בטכניקות הערכה כלכלית של מוצרי ללא מחיר שוק )–Non
 .(market goodsהשתמשנו בשתי שיטות הערכה מקובלות :שיטת עלות הנסיעה ) Travel cost
 (methodושיטת ההערכה המותנית ) .(Contingent valuation methodשימוש בשיטות אלו הניב
ער %נוכחי ומשודרג לאתר.
הצעד הבא היה להצליב את נתוני העלויות והתועלות כדי לבחו $בניתוח עלותתועלת הא פעולת
השדרוג השיגה את מטרתה.
אופ $הערכת התועלות מניב מספר השקול לער %כספי ,אול ההערכה איננה כס' בפועל .נשאלת,
אפוא ,השאלה  כיצד יש לממ $את פעולת השדרוג בא היא נמצאת כדאית? הבעיה נובעת מכ%
שברגע שגובי כס' מהמבקרי ,מספר מתחיל לרדת .לש כ %יש לבצע הערכה לגבי הקשר בי$
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מחיר הכניסה לשמורה לבי $השפעתו על מספר המבקרי .במחקר השתמשנו במספר שיטות
תמחור ובדקנו את היעילות היחסית של כל אחת מה.$
רשות הטבע והגני סוגרת חלק מהשמורות בה $היא גובה מחירי כניסה ,וחלק מהשמורות היא
משאירה פתוחות לקהל הרחב .למעשה נית $להתייחס למדיניות זאת כאל "אפליית מחירי",
מונח כלכלי המנסה להסביר מדוע יצרני )רשות הטבע והגני אחראית ,במקרה זה ,על "ייצור
טבע"( גובי מחירי שוני מצרכני שוני .למרות שבפעילות עסקית ,המטרה באפליית
מחירי היא מקסימיזציה של רווחי ,נית $להסביר את הרציונליזציה של השיטה ג במקרה זה
עבור מקסימיזציה של התועלת החברתית .בעיקרו ,$צרי %לגבות יותר היכ $שההשפעה על מספר
האנשי שיבואו תהיה הנמוכה ביותר ,בתנאי שלא נעבור את מגבלת התקציב ,דהיינו שכל עלות
שמירת הטבע תמומ $כתוצאה מהמדיניות המוצעת .כלל זה הוצע לראשונה על ידי הכלכל$
 Ramseyוידוע בתור "כלל  ."Ramseyבמחקר ניסינו לבחו $את הכלל הזה על שתי שמורות –
שמורת נחל דגרה שהיא שמורה פתוחה ושמורת גמלא בגול $שהיא שמורה קולטת קהל.

 .6סקירת ספרות
 6.1אומד תועלות משמירת טבע
ערכי טבע כמו נו' ,אוויר נקי ,מי נקיי ,מגוו $ביולוגי – ה "מוצרי" בעלי ער %רב א %ללא
מחיר בשוק .בהיעדר מחיר ,הנטייה היא ליחס לה ער %אפס :אי $מי שישל עליה ,אפשר
להתעל מערכ .א %הא נית $לכמת את ערכו של הטבע ,הא נית $לשי עליו תווית מחיר?
התשובה באה מכיוו $הכלכלה .כלכלה עוסקת בבחירה בתנאי מחסור – סדרי עדיפויות בהקצאת
משאבי ציבוריי או ממשלתיי .התקציב מוגבל ,וכדי לחלק אותו בצורה נבונה ,דרושי
עקרונות שיכתיבו את החלוקה .שמירת טבע נכללת בס %הפעולות שהממשלה צריכה להקצות
עבור כספי ,מכיוו $ששמירת טבע עולה כס'.
תהלי %קבלת ההחלטות הציבורי כולל מרכיב הנקרא "ניתוח עלות!תועלת" .א התועלת
הציבורית הנובעת מפרויקט מסוי גבוהה מהעלות לביצועו ,הרי שנית $לבצע את הפרויקט
ולהשקיע בו את התקציב הציבורי הדרוש .א התועלת לציבור נמוכה מהעלות ,הרי שלא מומל3
לבצע את הפרויקט.
את העלויות הדרושות לשמירת טבע נית $לכמת בשיטות חשבוניות מקובלות .את התועלות
משמירת טבע קשה יותר לכמת ,ודרושות שיטות מיוחדות כדי לעשות זאת .בבסיס הניסיו $לכמת
את התועלת משמירת טבע עומד הרעיו $הנקרא בכלכלה "הנכונות לשל" .הנכונות לשל מעידה
על הער %שמיחס האד ל"מוצר" שהוא רכש – במקרה זה ,הטבע .כלכלת סביבה עוסקת ,בי$
היתר ,בניסיו $לפתח שיטות לאמוד את הנכונות לשל עבור שמירת טבע וממנה להשלי %על ערכה
המוניטארי.
במבט ראשו $נראה הדבר בלתי אפשרי ,אולי אפילו ציני ..אי %נית $לכמת ערכי נעלי כמו
שמירת טבע?? הא איננו ממסחרי אות בבואנו לצר' לה תווית מחיר?? האמת היא שאי $לנו
ברירה ,מכיוו $שקבלת החלטות לגבי הקצאת משאבי נעשית על בסיס מוניטארי והדר %היחידה
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הידועה לנו היו היא להערי %ערכי טבע בשיטות כלכליות .שיטות אלה נותנות לנו קווי מנחי
בעזרת נית $לשי את כל האלטרנטיבות על מכנה משות' אחד – שקלי ואגורות – ולקבל
החלטה מושכלת.
אפשר "לתקו'" את הבעיה מכיוו $אחר  כמה יעלה לנו א לא נשמור על הטבע? קל להדגי זאת
בנושאי של מניעת תחלואה :מה הרווח למשק ,מבחינת אובד $ימי עבודה ,הוצאות על ימי אשפוז
ומיטות בבתיחולי וכו' – א מראש משקיעי כס' במניעת זיהו אוויר? בעבודה זו ננסה
להראות את התועלת בהקצאת משאבי מספקי לתפעול נחל דרגה בעזרת חיסכו $במספר
החילוצי הנדרשי בשנה.
מעניי $לציי ,$שדווקא כלכלני ה אלה שזיהו את העובדה שלטבע יש ער %פנימי משלו שראוי
שיילקח בחשבו $בבואנו להציע פרויקטי הפוגעי בו .בשנת  ,1967הכלכל John Krutilla $הציע
את המונח "ער( אי!שימוש" .קרוטילה טע $שלערכי טבע יש אומנ ערכי שימוש כמו חציבת
פוספטי ,דיג ,ציד ,קטי' פירות וכו' ,א %יש לה ג ער %שימוש פאסיבי כמו צפרות ,תצפית נו',
טיול ביער ויותר מכ ,%יש לה ער %אישימוש :ער %הנובע מעצ קיומ ,ער %הנובע רק מהידיעה
שה ש ,ג מבלי שלאד תהיה שו כוונה להשתמש בה ,לצרו %אות או ליהנות מה.
ההנאה ,או הער %שמייחס האד לאותו משאב טבע הוא עצ הידיעה שהוא קיי.
הער( הכולל של משאב טבע מורכב ג מער( השימוש שלו וג מער( אי השימוש שלו ,ער%
הקיו שלו .ללא ער %קיו ,הערכתנו את המשאב חסרה.
אי %נית $לאמוד את ער %איהשימוש של משאבי טבע? כלכלני פתחו מספר שיטות לאמוד זאת
ושיטות אלה נמצאות בשימוש כבר מספר עשורי במדינות שונות בעול ,בעיקר בארה"ב.
קיימי שני סוגי שיטות :שיטות עקיפות ושיטות ישירות.
השיטות העקיפות משמשות ,בדר %כלל ,לאומד $ערכי שימוש :הכלכל $צופה )בעזרת שאלו($
בהתנהגות האנשי בשוק מקורב ,רואה מה $ההעדפות שלה ,כמה ה שלמו באופ $עקי' על מנת
ליהנות מהמשאב ,ומסיק מכ %על ערכו.
השיטה העקיפה הנמצאת בשימוש רב היא "שיטת עלות הנסיעה" :מהו סכו הכס' שאנשי
שלמו כדי להגיע לשמורת טבע מסוימת? מה היו הוצאות הדלק שלה ,כמה זמ $ה השקיעו כדי
להגיע ,מה דמי הכניסה ששלמו וכו'.
השיטות הישירות משמשות ,בדר %כלל ,לאומד $ערכי אישימוש :הכלכל $שואל )שוב ,בעזרת
שאלו ($את האד מה תהיה הנכונות שלו לשל עבור שיפור מסוי במשאב טבע )העלאת איכות
המי בנחל אלכסנדר( או מניעת ההידרדרות במשאב הטבע )שמירה על נשרי בשמורת גמלא( או
אי השימוש במשאב טבע )מניעת כריית מחצבי באר 3המכתשי בנגב( .אחד ממרכיבי השיטה
הוא יצירת שוק היפותטי בו יוצרי מעי $סיפור מסגרת המאפשר לאד "לצרו "%את המוצר ,וזה
ג שמה של השיטה  "שיטת ההערכה המותנית" מכיוו $שהיא מותנית ביצירת שוק היפותטי.
בעזרת נכונותו של הנשאל לשל בשוק ההיפותטי שייצרנו עבורו ,נית $לאמוד את ערכו של
"המוצר"\\\\.
שילוב בי $שתי השיטות – העקיפה והישירה ,מאפשר לכלכל $לאמוד את ערכו הכולל של
"המוצר" ,או במקרה שלנו – האתר ,שמורת נחל דרגה .מת $ער %מוניטארי לשמורת נחל דרגה
מאפשר קבלת החלטות ניהוליות בצורה שתשק' את סדר העדיפויות הציבורי .סדר העדיפויות
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מבוסס ,במקרי רבי ,על סול ערכי של הפרט או של החברה א %נית $ג לבססו על בסיס
כלכלי ,כפי שמוצע בעבודה זו.
אומד $כלכלי של פארקי ושמורות מהווה בסיס למחקרי רבי בעיקר כדי לבחו $את התועלת
הנובעת מניהול נכו $של הפארק והאפשרות לקיי שמירת טבע ברמה גבוהה כתוצאה מכ .%ע
זאת ,במקרי רבי המידע חסר ,ודרוש מחקר מתודולוגי של איסו' נתוני ולא רק להסתמ %על
התרשמות הפקחי בשמורות ,לגבי מספרי מבקרי ואפיו $הביקורי ).(Loomis 2000
במחקר השוואתי שנער %באוסטרליה המליצו החוקרי על תמחור הפארק על מנת לנהל אותו
בצורה יעילה יותר ,בעיקר כדי למנוע פגיעה בערכי טבע ) .(Herath 2004ה יצאו מנקודת הנחה
שבמקרי רבי התקציבי המוקצי לניהול פארקי אינו מאפשר היענות הולמת לביקוש הגובר
לביקור בה .המחקר נער %בחמישה פארקי גדולי באוסטרליה שהוגדרו כאתרי מורשת
עולמית .התוצאות הראו שהתועלת מביקור בפארקי אלה עולה בכמה סדרי גודל על התקציב
שהממשלה מקצה לשימור ולניהול :ער %הפארקי היה  1.3מיליארד  Aus$בשעה שהתקציב
לניהול היה  48.7מיליו Aus$ $וההכנסות מדמי כניסה היו  4.1מיליו .Aus$ $הפוטנציאל הגלו
בתמחור הפארק אינו ממומש והתועלת מהפארק אינה מיוצגת כראוי מבחינה כלכלית .תמחור
נכו $יאשפר מימוש הפוטנציאל הכלכליחברתי הקיי בפארק.
במחקר שנער %בסי $נעשה שימוש בשיטת עלות הנסיעה כדי לאמוד את ערכה של רצועת חו' באי
 .(Chen et al. 2004) Xiamenנמצא שערכה הכולל של רצועת החו' היה מעל  53מיליו $ $לשנה.
פגיעה בערכי טבע בחו' תוביל להורדת ערכו ובהכרח לירידה במספר המבקרי ולקיצור מש%
שהות במקו .מכא ,$שההפסד הכלכלי הכרו %בירידת איכות המקו צרי %להילקח בחשבו$
בתכנו $תוכניות פיתוח .מכיוו $שהשמירה על רצועת החו' כרוכה בהוצאות ,ממליצי החוקרי
למקבלי ההחלטות לגבות דמי כניסה .נמצא שא יקבלו  5%מערכו של האתר דר %דמי כניסה,
נית $יהיה להשיג יותר מ –  2.675מיליו $ $לשנה לתפעול החו' .עבור המבקר הבודד ,זה אומר
תשלו של  $ 0.84לביקור .בהתחשב באתרי מתחרי בה גובי דמי כניסה ,מחיר זה נשמע
סביר בהחלט.
הסוגיה של שימוש בשיטות תמחור שונות להשגת מטרות ניהול פארקי ושמירת טבע תידו$
בפרק הבא.

 6.2מדיניות תמחור שמורות טבע
בעיית מימו $הפארקי הציבוריי ושמורות טבע משותפת למדינות רבות .על פי רוב ,הכניסה
לפארקי אינה עולה כס' )הדבר נכו $ג בפארקי עירוניי כמו סנטרל פארק בניויורק ,הייד
פארק וסנט ג'יימס פארק בלונדו.($
בשני האחרונות משתרשת יותר ויותר התפיסה לפיה אי $יכולי פארקי ושמורות טבע להישע$
א %ורק על המימו $הממשלתי ,ולכ $עליה למצוא מקורות מימו $אחרי .נית $לראות כי יותר
ויותר מדינות מאמצות את הרעיו $של גביית תשלו כניסה )ורסאי בפריז ,הגני הבוטני
בלונדו ,$יוסמיטי והסקויה בארה"ב( ,כדי לשמר ולפתח את השמורות עצמ.(Willis, 2003) $
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במדינות מתפתחות בעיקר ,גובי תשלו כניסה לפארקי על מנת להגדיל את הכנסות המדינה
)המאסיי אימארה בקניה והטאג' מאהל בהודו( ).(Willis, 2003
מחקר שנעשה באיטליה )נאפולי( עבור מנהלי הפארק –  ,Royal Wood of Capodimonteמצביע
על כ %שאפליית מחירי כניסה בי $אוכלוסיות שונות מעלה את הרווחה החברתית ויחד איתה את
התועלת הציבורית מהפארק .תוצאות המחקר מראות שאפילו א יאפשרו כניסה חופשית
לפנסיונרי ולילדי עד גיל וסטודנטי יקבלו  50%הנחה ,הרי שחלופה זו עדיפה עלפני החלופה
של מחיר אחיד לכול ).(Willis, 2003
בניתוח שלוש שיטות תמחור בשלושה פארקי בקוסטהריקה תו %שימוש ב –  ,CVMנמצא
שנית $לעשות סבסוד צולב בי $פארקי המציעי בילוי דומה ) .(Chase et al. 1998תמחור
דיפרנציאלי בי $הפארקי יכול לגרו למבקרי "לנוע" מפארק אחד למשנהו ,למנוע צפיפות יתר
בפארק אחד ולייצר יותר עובדה לתושבי האזור בפארק האחר .ע זאת ,ממליצי החוקרי לבצע
העלאה הדרגתית ולא חד פעמית של דמי הכניסה.
השאלה בכמה לתמחר את הכניסה לשמורות טבע תלויה במטרה אותה רוצי להשיג
) .(Laarman and Gregersen, 1996החלופה השוויונית והחברתית ביותר היא להכניס את כל
המבקרי בחינ או לפחות לגבות עלויות שיהיו עקביות ע עקרו $כיסוי העלויות .מצד שני נית$
לתכנ $חלופה קיצונית של השאת פדיו .$יחס המחירי יכול להגיע עד לכדי 15
) .(Walpole et al. 2001ג במחקר זה נמצא יחס גבוה יחסית ,של פי שבע בי $שתי החלופות.
בעיה שעולה כתוצאה מגביית התשלו בכניסה לפארק היא גידול בעלויות ההנהלה עד כדי כ%
שהתשלו בכניסה עלול שלא לכסות את כל העלות השנתית של הפעלת הפארק ).(Willis, 2003
בעיה זאת תעלה בדוגמא האמפירית במחקר זה היות ומחיר הכניסה לשמורת נחל דרגה
בתרחישי השוני נע סביב  1 2למבקר.
ישנ $מדינות ,כמו קנדה לדוגמא ,בה $הפארקי מתנהלי כעסק לכל דבר )במימו $ממשלתי נמו.(%
בעקבות הגידול בדמי הכניסה והתייעלות בניהול ,נית $לראות שיפור בשירותי ובמתקני
הקיימי בפארקי .הדבר היחידי שעדיי $נתו $בסימ $שאלה ואותו יצטרכו לבדוק לאחר זמ $מה
הוא הא שימור הפארקי ,מבחינה סביבתית ,נותר באותה רמה או שמא הוזנח
) . (Van Sickle and Eagles, 1998לעומת זאת ,במדינות בה $עיקרו $השוויוניות הוא ער %עליו,$
בעיקר בנוגע למשאבי הציבוריי ,ישנו החשש ממסחריות יתר של הפארקי ) .(Herath 2000
במצב זה ,למעשה ,הגול ק על יוצרו וכלל לא זוכרי את הסיבה המקורית אשר בעטיה הוחלט
לגבות תשלו בכניסה לפארק.
מכא ,$שמתקבל "משולש" בעל שלושה קודקודי:


שימור פארקי.



מימו $שימור הפארקי ע"י גבית תשלו.



עיקרו $השוויוניות.

כדי לקיי את אותו המשולש ,ובפרט כדי לשמור על איזו) $שלא תיווצר מסחריות יתר( ,אי$
ברירה אלא להישע $לפחות באופ $חלקי על סבסוד ממשלתי ).(Herath 2000
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תאילנד היא דוגמא למדינה בה לא מתקיי ויכוח הא נכו $לגבות תשלו בכניסה לפארק ,אלא,
מהו הסכו ה"נכו "$אותו צרי %לגבות .ההמלצות לקביעת גובה דמי התשלו בכניסה לפארקי
בתאילנד ה:(Israngkura 2001) $
•

תמחור שונה ,על מנת לגרו להקטנת עומס המבקרי והקטנת ההרס הסביבתי
בפארקי.

•

מכירת כרטיסי לפארקי לפרקי זמ $שוני כגו $כרטיס יומי ,שנתי וכו'.

•

קביעת עלות כניסה שווה לתיירי ולמקומיי א %לגבות תשלו גבוה יותר עבור מדרי%

בשפה
האנגלית.
•

כניסה חינ לנכי ,פנסיונרי וילדי בטיולי ביה"ס.

נית $למצוא צידוקי תיאורטיי ה $בעד סיבות התומכות בתמחור שמורות טבע וה $בסיבות נגד
תמחור .נסקור בקצרה את הטיעוני בעד ונגד .סקירה דומה נעשתה בפורטוגל )(Mendes 2004
א כי ש המטרה הייתה למצוא תנאי בה עדי' לתמחר על פני מת $כניסה חופשית .תנאי
אלו התבססו על מידע מושל בנוגע לעקומות עלות התפעול ועלויות אדמיניסטרציה בגביית
המחיר .ג במחקר זה התוצאה שהתקבלה אינה ריאלית מכיוו $שהמחיר שאמור לכסות עלויות
תפעול נע סביב  .1 2כמוב $שאי $טע כלכלי בגביית מחיר כניסה של  1 2ולו רק מבחינה
אדמיניסטרטיבית.
נדגיש שחלק מהטיעוני בעד תמחור שמורות טבע מבוסס על שיטת התמחור :לא רק הא
לתמחר אלא כיצד? תמחור דיפרנציאלי של שמורות טבע להשגת מטרות מסוימות יכול להתברר
כיעיל יותר מאשר חלופות כגו $השאת פדיו $וניהול עצמאי ).(Chase et al. 1998
נתחיל בטיעוני בעד תמחור שמורות טבע וחלופות לתמחור ונמשי %בטיעוני כנגד תמחור.
טיעוני בעד תמחור פארקי
 .1הנהנה משל – אחזקת הפארק ותפעולו לא צריכה "ליפול" על כל אזרחי המדינה )הממשלה
משלמת( אלא רק על מי שנהנה מהפארק .כמו בכל מוצר שיש לו שוק ,מי שמעוניי $באותו מוצר
צרי %לשל עבורו .הממשלה אינה צריכה לסבסד את תפעולו של האתר ,במיוחד כשלאתר יש
ביקוש ואנשי המעונייני להשתמש בו מוכני לשל על כ.%
 .2תקציב הממשלה מוגבל – הממשלה לא תמיד משלמת על תפעול ושימור הפארק ולכ $צרי%
לתמחר אותו .קברניטיי המשק מודעי א' ה לעובדה כי סבסוד הכניסה לפארקי עלול ליצור
נטל עוד' )הפסד רווחה חברתית( והיות ותקציב המדינה מוגבל ,הכספי יופנו לאפיקי בה
ההשקעה לציבור תהיה יעילה יותר )תגדיל את הרווחה החברתית(.
 .3כושר נשיאה – במידה וישנה עלות כניסה לפארק ,מגיעי אליו פחות מבקרי והדבר מוריד
את הצפיפות בו .כושר הנשיאה מתחלק לשניי:
א .כושר נשיאה אקולוגי :היות ובחלק מהמקרי מדובר בשמורות טבע ע ערכי טבע ייחודיי,
הרי שהפארק הינו בעל רגישות גבוהה .כאשר מספר המבקרי גבוה מדי ,הדבר עלול לפגוע בה.
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ב .כושר נשיאה חברתי :מבקרי המגיעי ליהנות בפארק יפגעו כאשר המקו יהיה הומה אד.
עצ הצפיפות ,הלח 3וההמתנה הארוכה יורידו את הביקוש לאתר ואיתו את הרווחה החברתית
).(Sibley, 2001
 .4שדרוג שמורות טבע – על מנת שיינתנו שירותי למבקרי ושנית $יהיה לשפר אות ,יש צור%
במימו.$
מבקרי המגיעי לפארק זקוקי לשירותי בסיסיי וא' ליותר מכ .%לשירותי אלה ישנה
עלות .כתוצאה משדרוג שמורות מתרחשי שני דברי :עקומת העלות עלתה למעלה ,אול יחד
איתה עלתה ג עקומת הביקוש )בעקבות שדרוג השמורה( .התועלת הנקייה חיובית ,א תוספת
התועלת כתוצאה מעליית עקומת הביקוש גבוהה מתוספת העלות בגי $השדרוג .במונחי איור 6.1
הא השטח  S2גבוה או נמו %מהשטח ?S1
איור  :6.1עלות תועלת של שדרוג שמורות טבע
P

∆NB = S2 - S1
∆NB>0

→ S2 > S1

if

S2
MC1

S1

MC0
V

MB1

MB0

 .5פיתוח ושימור פארקי פחות מתויירי – אנחנו מעונייני לשמר ולפתח ג פארקי פחות
מתויירי .את המשאבי הדרושי לתפעול נית $לקבל בעזרת מדיניות של אפליית מחירי
) .(Chase et al. 1998בפארק שבו הביקוש קשיח )כמו במצדה( ,נית $לגבות מחיר גבוה יותר ,וע"י
כ %לפתח פארקי פחות מתויירי )שע פיתוח יוכלו להיות בעתיד מתויירי יותר(.
בפרק  9נדו $בשתי שמורות טבע המנוהלות בצורה אינטגרטיבית :גמלא ודרגה .נדגי את אופ$
הניהול המשות' על ידי איור :6.2
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איור  :6.2ניהול אינטגרטיבי על ידי אפליית מחירי
פארק פחות מתויר

פארק יותר מתויר

P

P

DWL = ∆NB1

∆NB2
MC

MC
V

MB1

MB0

V

שדרוג הפארק הפחות מתויר מניב תוספת תועלת ,אול נשי לב שהמימו $לתוספת זאת מגיע
מעליית מחיר הכניסה לפארק המתוייר יותר .דבר זה יוצר ג נטל עוד' מכיוו $שכתוצאה מעליית
המחיר מגיעי פחות מבקרי .השאלה היא הא התועלת גדולה מהעלות והא סבסוד צולב כזה
יעיל יותר מאשר ניהול עצמאי של שתי השמורות .נידרש לנושא זה בפרקי  8ו – .9

טיעוני נגד תמחור פארקי
 .1מוצר ציבורי – הטבע שיי %לכלל ולכ $אי $סיבה לגבות עבורו תשלו.
מוצר ציבורי כשמו כ $הוא ,שיי %לכלל הציבור .בנוס' מאופיי $המוצר בכ %שאי $עלות נוספת לכל
אד נוס' שמשתמש בו .א נחשוב ,לדוגמא ,על פנס רחוב ,העלות שלו תהיה אותה עלות ללא
קשר למספר הנהני מהאור שהוא מפי.3
ג בפארק ,במידה והמדינה מחליטה שהיא פותחת אותו לקהל הרחב ,אי $עלות שולית נוספת
לאד שמגיע לפארק ועל כ $אי $סיבה לגבות ממנו מחיר כניסה .במידה ויגבו מחיר כניסה הדבר
יביא לנטל עוד'.
 .2טבע קיי ולא מיוצר – לא ייצרו את הטבע .הוא היה קיי ואי" $עלות אספקה לשירותיו" .לכ$
אי $זה מוסרי לתמחר את הטבע .תמחורו יכול להביא לירידת הרווחה החברתית.
 .3שוויו במשאבי טבעיי – הטבע שיי %לכלל האוכלוסייה וכאשר מתמחרי אותו ישנ $שכבות
סוציואקונומיות שלא יוכלו ליהנות ממנו .אי $סיבה שאנשי בעלי אמצעי מעטי לא יזכו
לראות את משאבי הטבע השייכי לה באותה מידה כמו לאנשי בעלי יכולת .בנוס' ,יש
אינטרס למדינה שכל אזרחיה יזכו ליהנות מאוצרותיה ,למטרות חינו %ומורשת.
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 6.3מדיניות תמחור שמורות טבע בישראל
רשות הטבע והגני מנהלת  436שמורות טבע מתוכ $הוסדרו כ –  20לקליטת קהל ו –  136גני
לאומיי מתוכ הוסדרו  40לקליטת קהל .מכא ,$שמתו 572 %האתרי אות מנהלת רשות הטבע
והגני 60 ,ה אתרי קולטי קהל שהכניסה אליה כרוכה בתשלו.
באתרי קולטי קהל ,רשות הטבע והגני מנהיגה גבייה מדורגת לפיה דמי כניסה שוני
למבוגרי ,לילדי ,לפנסיונרי ,לחיילי ולתלמידי )אתר רשות הטבע והגני
 .( http://www.parks.org.ilבאתרי אלו נית $ג לרכוש כרטיס מנוי שנתי ,כרטיס מנוי לתיירי
וכרטיס משולב למקומות בה יש שמורות סמוכות זו לזו )בגול ,$למשל( .כמו כ ,$הגיעה רשות
הטבע והגני להסכ ע ישראכרט המזכה את מחזיקי כרטיס האשראי בהנחה ,ולהסכ ע
חברות כמו אגד המתבקשות להציג שובר בכניסה .ההדרכה בשמורות ניתנת בחינ ,א %ישנו ציוד
נלווה ,כמו משקפות ,אותו נית $לשכור בתשלו נפרד.
יש לציי $שהתשלו באתרי הרשות אינו זהה בי $אתר לאתר .כפי שנית $ללמוד מתוצאות המחקר,
תמחור דיפרנציאלי מעי $זה משיג את מטרת המימו $של רשות הטבע והגני ביעילות גבוהה יותר
מאשר תמחור אחיד ,ולא נדרש ,למעשה ,שינוי לוגיסטי גדול כדי לייש אות .$ע זאת ,יש לשנות
את מבנה המחירי כ %שישק' את תוצאות המודל הכלכלי שהוצג במחקר.

 .7שיטת המחקר
 7.1אזור המחקר
גודל השמורה הוא כ –  90אל' דונ .מספר המטיילי בשנה מוער %ב –  120אל' בממוצע א כי
מאז תחילת האינתיפאדה ניכרת ירידה במספר המבקרי :לפניה ביקרו כ –  60אל' תלמידי
בשנה בממוצע ,לעומת כ –  20אל' תלמידי כיו.

 7.2שיטת איסו) הנתוני
אומד עלויות
נתוני עלויות התפעול של השמורה התקבלו מפקח מדבר יהודה ודרו הר חברו ,$אבי אתר,
וממנהלת אג' הכספי ברשות הטבע והגני ,רונית מור.$
העלויות חולקו לשתי קבוצות )טבלה :(1
 (1עלויות קבועות ומשתנות הקשורות בתפעול השמורה
 (2עלויות קבועות ומשתנות הקשורות במאפייני השמורה
חלוקה זאת אפשרה לנו לבחו $את העלויות הנוכחיות ואת העלויות הכרוכות בשיפור מאפייני
השמורה .לכל סוג של עלות בחנו את עלותו הקבועה ,עלות שוטפת ומש %קיי .הדבר אפשר לנו
לחשב עלות שנתית אפקטיבית הכוללת ג החזר הו.$
נדגיש שלשיפור השירות בשמורה יש עלויות נחסכות נוספות .אלו יכולות להיחשב כתועלות א כי
ה $תועלות לאומיות .הכוונה בעיקר לעלויות החילו 3הנחסכות ועלויות הפגיעה בנפש ובפציעות.
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 7.3אומד תועלות
על מנת לאמוד את התועלות מהשמורה נוסח שאלו $המורכב משלושה חלקי .השאלוני שחולקו
למטיילי מתייחסי לקטע השביל מכפר הנופש מצוקי דרגות ,דר %חניו $הלילה עד לפתח
הירידה לקניו $נחל דרגה )ראה מפה מספר  .(1השאלות מתייחסות לנכונות המטיילי לשל עבור
שדרוג הפיקוח וההדרכה באזורי אלה בעיקר .השאלוני חולקו בשני אתרי :בבית הקפה של
כפר הנופש "מצוקי דרגות" ובכניסה לקניו $נחל דרגה ,לפני הירידה.
 178שאלוני חולקו בחול המועד פסח תשס"ה ,בימי שני ,שלישי ורביעי , 2527.4.2005 ,מתוכ
 (92%) 164היו ברי שימוש .חלקו הראשו $של השאלו $היה המקור לשיטת עלות הנסיעה ואילו
חלקו השני היה המקור לשיטת ההערכה המותנית .היות והשאלו $הוא מרכיב מרכזי במחקר
מצאנו לנכו $להביאו במלואו.

 7.3.1שאלו המבקרי
חלק א:
חלק א הוא החלק בו נשאלו המבקרי על העדפותיה לגבי מרכיבי שוני בשמורה.
שאלה :1
בשאלה זו קבלו הנשאלי רשימה של מרכיבי בשמורה אות היו צריכי לדרג לפי סדר חשיבות
יורד עבור ,מ  ) 10חשוב ביותר( עד ) 1הכי פחות חשוב(.4
שאלה  :1דרוג המרכיבי האופייניי לשמורת נחל דרגה
לפניכ רשימת מרכיבי אופייניי לשמורת נחל דרגה .אנא דרגו אות לפי סדר חשיבות יורד
עבורכ בביקורכ בשמורה .סמנו  Xבמקו המתאי ,כאשר  10הוא החשוב ביותר ,ו –  1הוא
הפחות חשוב.

 4שאלות  4 ,3 ,2קשורות לחישוב עלות ההגעה ויוצגו בחלק ג' של השאלו.$
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מרכיבי
בשמורה
נגישות

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

)מרחק

מדר %ראשית(
הליכה

שבילי
מסומני

דרכי מיועדות
לרכבי שטח

תשתיות

שלטי הסברה על
החי

הנו',

והצומח באזור
הכוונה

שלטי

למטיילי ברכב
וברגל
לילה

חניו$
מסודר

גלישת מצוקי
הליכה

אתגרית

בנחל דרגה
תצפית

פעילויות

נו'

מדברית
מסלולי
פחות

הליכה
עמוסי

במטיילי
התבודדות בשקט
של המדבר

שאלה :5
הנשאלי התבקשו לסמ $את תדירות הביקור הנוכחית שלה בשמורה ,על מנת להוביל לשאלה
הבאה ,שאלה .6
מהי תדירות ביקורכ בשמורת נחל דרגה )כמה פעמי בשנה את מבקרי בשמורה(? הקיפו
את המספר המתאי לפע ב:
חודש

חודשיי

 3חודשי

 4חודשי

 5חודשי

 6חודשי  7חודשי

 8חודשי  9חודשי  10חודשי  11חודשי שנה שנתיי
 6שני  7שני  8שני  9שני  10שני
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שאלה :6
ביקשנו מהנשאלי לסמ $את תדירות הביקור החדשה שלה ,עקב העדרו של כל אחד ממרכיבי
השמורה שה דרגו בשאלה  ;1אי %ישפיע העדרו של כל אחד מהמרכיבי על תדירות הביקור
הנוכחית שלה בשמורה.
הכוונה היתה לנסות לזהות את הער %שמייחסי לכל מרכיב תו %כדי הצלבה ע התשובות
לשאלה 1
אי( ישפיע העדרו של כל אחד ממרכיבי השמורה שדרגת בשאלה  ,1על תדירות ביקורכ
בשמורה כפי שהצהרת עליה בשאלה ) 5רשמו ליד כל מאפיי את תדירות ההגעה החדשה
שלכ לשמורה במידה והוא לא היה יהיה קיי(? רשמו זאת בעזרת המספרי בקופסא מעל.
נגישות _____________________________________________________
שבילי הליכה מסומני __________________________________________
דרכי מיועדות לרכבי שטח _______________________________________
חניו $לילה מסודר ______________________________________________
שלטי הסברה מרכזיי על הנו' ,החי והצומח באזור ______________________
שלטי הכוונה למטיילי לאור %מסלולי ההליכה _________________________
גלישת מצוקי ________________________________________________
הליכה אתגרית בנחל דרגה ________________________________________
תצפית נו' מדברית _____________________________________________
התבודדות בשקט של המדבר ______________________________________
חלק ב:
בחלק ב נעשה שימוש בשיטת ההערכה המותנית .Contingent Valuation Method (CVM) ,כפי
שהוסבר לעיל השאלו $מורכב משלושה חלקי:
בחלק הראשו $מוצגת הבעיה בצורה ברורה תו %שימוש באמצעי חזותיי כמו תמונות .במקרה
זה הוצגה הבעייתיות בשמורת נחל דרגה והצור %לשדרג את הביקור בה.
בחלק השני מופיעה שאלת הנכונות לשל .הנשאל מתבקש להצהיר על הסכו שיהיה מוכ $לשל
עובר תוכנית שמטרתה שימור או שיפור המשאב .במקרה זה ,הנשאלי התבקשו לענות  מה
תהיה נכונות לשל עבור מניעת המצב הנוכחי ויצירת המצב העתידי ,כפי שהוצג בתמונות.
שאלת הנכונות לשל הורכבה מסדרה של ששה צמדיתמונות.
בכל צמד הנשאלי התבוננו בתמונה א' של המצב הנוכחי הנובע מהעדר פיקוח ובתמונה ב' של
המצב המשופר הנובע מנוכחות פיקוח.
נוסח השאלה היה זהה:
תמיכה ציבורית בשדרוג השמורה תבטיח את מניעת מצב א 1ויצירת מצב א.2
בהנחה שהביקור בשמורה היה כרו( היו בתשלו ,מהו הסכו המרבי שהיית מוכני לשל
על מנת לעבור ממצב א 1למצב א?2
הנשאלי קבלו רשימת סכומי מה התבקשו לבחור.
בכל צמדי התמונות רשימת הסכומי היתה זהה:
א .אפס  0ב 0 5 .ג 0 10 .ד 0 15 .ה 0 20 .ו 0 25 .ז 0 30 .ויותר
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צמדי התמונות:
א .איסו) אשפה:
א .1מצב בו הפסולת מפוזרת בשטח בהעדר פיקוח
א .2מצב בו הפסולת נאספת באופ $קבוע כשיש נוכחות פקח.

ב .שמירה על רות המדבר:
ב .1מצב בו יש כריתה בלתי מבוקרת וחיסול של שיחי רות המדבר ,בהיעדרות פקח.
ב .2מצב בו רות המדבר פורח ,כתוצאה מנוכחות פקח.
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ג .שמירה על בעלי!חיי:
ג .1מצב בו מתבצע ציד לא חוקי של חיות בר הגור לחיסול.$
ג .2מצב בו נמנע ציד לא חוקי והפקחי מבצעי פעולות שמירה ומעקב אחר בעליהחיי.

ד .חילו 1מוסק:
ד .1מצב בו יש לחל 3מטיילי שלא נשמעו להוראות הפקח או שלא היה פקח בשטח להזהיר
אות.
ד .2מצב בו מטיילי מסיימי בשלו את המסלול בעקבות הנחיות של מספר גדול יותר של
פקחי לאור %המסלול.
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ה .ירידת כלי רכב מהשביל:
ה .1מצב בו כלי רכב בעלי הנעה קדמית יורדי מהשבילי ונוסעי ג במקומות רגישי מבחינה
אקולוגית.
ה .2מצב בו קיימות דרכי נסיעה מוסדרות לרכבי אלו.

ו .עומס מבקרי:
ו .1מצב בו עומס מבקרי גדול הנובע מהיעדר הכוונה ופיקוח ,מעיב על חווית הביקור במקו.
ו .2מצב בו עומס המבקרי תוא את "יכולת הספיגה" או כושר הנשיאה של השמורה.
אחרי סימו $הנכונות לשל בכל אחד מהמצבי ,התבקשו הנשאלי לנמק את בחירת בסכו
שנקבו .בחירת הנשאל בנימוק מסוי מאפשרת לחוקר ללמוד על סוג הער) %שימוש או אישימוש(
שמייחס הנשאל למשאב ) ,(Bateman et al. 2002במקרה זה לשמורה ולשדרוגה.
אנא סמנו את הנימוק המסביר בצורה הטובה ביותר את בחירתכ בסכומי אלה:
א .אני מזדהה ע מטרות הדרוג וחשוב לי לדאוג לטיפוח שמורת נחל דרגה.
ב .אני עוסק בגלישת מצוקי ורוצה להבטיח לעצמי את האפשרות לגלוש בבטחה בכל פע שאני
מגיע לנחל דרגה.
ג .שדרוג השמורה אינו חשוב לי במידה שאוציא על כ %כס'.
ד .אני מוכ $לשל עבור שדרוג השמורה על מנת להבטיח לילדי ולילדיה את האפשרות ליהנות
ממנה ג בעתיד.
ה .זהו סכו סביר עבור מטרה זו.
ו .אי $זה מתפקידי לממ $מכיסי פעולות לשדרוג השמורה.
ז .הייתי רוצה לשמור לעצמי את האופציה לבקר בעתיד בשמורה למרות שאינני עושה זאת כרגע.
משפטי המעידי על ערכי שימוש:
•

אני עוסק בגלישת מצוקי ורוצה להבטיח לעצמי את האפשרות לגלוש בבטחה בכל פע
שאני מגיע לנחל דרגה.
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משפטי המעידי על ערכי אי!שימוש )או ערכי!קיו(:
•

ער %קיו :אני מזדהה ע מטרות הדרוג וחשוב לי לדאוג לטיפוח שמורת נחל דרגה.

•

ער %קיו :זהו סכו סביר עבור מטרה זו.

•

ער %הורשה :אני מוכ $לשל עבור שדרוג השמורה על מנת להבטיח לילדי ולילדיה את
האפשרות ליהנות ממנה ג בעתיד.

•

ער %אופציה :הייתי רוצה לשמור לעצמי את האופציה לבקר בעתיד בשמורה למרות
שאינני עושה זאת כרגע.

שני המשפטי הבאי אינ "נופלי" בקטגוריה של ערכי שימוש וערכי אישימוש:
• שדרוג השמורה אינו חשוב לי במידה שאוציא על כ %כס'.
אד זה מעיד על עצמו שנכונותו לשל עבור מטרה זו היא אפס .זוהי אינה מטרה ראויה בעיניו.
מבחינתנו כחוקרי ,חשוב לנו מאוד לזהות אנשי אלה – כי זוהי בדיוק השאלה שאנחנו שואלי
– כמה אנשי מוכני לשל עבור שדרוג השמורה כי זה חשוב לה מסיבות שונות ,וכמה אנשי
אינ מוכני לשל עבור שדרוג השמורה כי זה לא חשוב לה בכלל.
הבעיה התעוררה כאשר אנשי הצהירו על כ %שאינ מוכני לשל עבור שדרוג השמורה ,א%
בנימוק לסיבה ה הצהירו:
•

אי $זה מתפקידי לממ $מכיסי פעולות לשדרוג השמורה.

משפט זה אינו נות $לנו את המידע המבוקש לגבי נכונותו של הנשאל לשל .הוא מוחה על
התהלי ,%אינו חושב שההוצאה צריכה לבוא מכיסו ,אבל אינו מעיד על החשיבות שהוא מיחס
לשמורה ולשדרוגה .למעשה השארתו במדג תטה את הער %הנאמד כלפי מטה ולפיכ %נשאל
שבחר בנימוק הזה הוצא מהמדג.
במקרה שאד בחר ביותר מנימוק אחד ,חולק הסכו עליו הצהיר במספר הנימוקי שבחר
בצורה שווה בי $הנימוקי השוני.
בחלק השלישי של שאלו CVM $מתבקש הנשאל לתת מידע על מספר מאפייני סוציואקונומיי
במטרה להשתמש בה כמשתני מסבירי לשאלת הנכונות לשל ולנימוק שבחר כמו מגדר ,גיל,
מצב משפחתי ,אר 3לידה ,מספר ילדי ,ישוב מגורי ,חברות בארגו $ירוק ,רמת השכלה ,רמת
הכנסה .בחלק זה נית $להשיג שתי מטרות :ראשית ,חשוב לבחו $הא קיימת קורלציה בי$
הנכונות לשל לבי $משתני סוציואקונומיי .קורלציה עקבית ע התיאוריה הכלכלית )הכנסה
גבוהה יותר מביאה לנכונות גבוהה יותר לשל ,למשל( מצביעה על הבנת השאלו $וחיזוק תקפותו.
חשיבות נוספת שיש למידע המתקבל כא $היא בנוגע לתחזית הנובעת משינוי באחד מהפרמטרי
הללו .למשל ,כיצד תחזית על עלייה ברמת ההשכלה הממוצעת לנפש תשנה את ערכו של האתר.
עיבוד התוצאות בסו' התהלי %נות $את הנכונות לשל הממוצעת או החציונית של הנשאל.
הכפלת הער %הזה בגודל האוכלוסייה הרלוונטית )כמו מספר המבקרי באתר בשנה( נותנת את
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הער %הכולל של המשאב או האתר .מקובל להתייחס ה $לממוצע וה $לחציו .$למרות שהממוצע
נכו $יותר מבחינה תיאורטית הרי שהחציו $מאופיי $בשמרנות מה וכמו כ $עקבי יותר ע העיקרו$
הדמוקרטי .הער %החציוני הוא הער %המינימאלי שיעבור הצבעה בנוגע למיסוי הציבור בסכו זה.
חלק ג:
חלק זה היווה את הבסיס לאומד $ער %האתר בשיטת עלות הנסיעהTravel Cost Method ,
). (TCM
שיטת עלות הנסיעה פותחה בעקבות הצעתו של הכלכל Harold Hotelling $לרשות לשמירת
הגני והפארקי הלאומיי בארה"ב בשנת  .(Kolstad 2000) 1947השאלה שעמדה על הפרק
הייתה אי %נית $לייש עקרונות כלכליי לאומד $ערכ של פארקי לאומיי במטרה להראות
שיש לפארקי תועלות גבוהות מהעלויות לשימור הממומנות מכספי משל המסי .ההנחה
שבבסיס השיטה היא שהעלות הנגרמת לאד המוכ $לנסוע לאתר נופש מעידה על הער %שהוא
מייחס לאתר זה .עלות ההגעה מורכבת מהשקעת הזמ $בנסיעה ,מעלות הדלק ,מעלות השהייה
)כניסה ,לינה( וכדומה .השאלו $שממלאי המבקרי באתר מאפשר למצוא מאפייני שוני כמו
מהיכ $הגיעו המבקרי ,כמה פעמי בשנה ה מבקרי באתר ובאילו אתרי נוספי יבקרו
בטיול הנוכחיהמתבח%9
מהמידע המתקבל אפשר להתוות את עקומת הביקוש לאתר ,הקושרת את עלות ההגעה למספר
הביקורי בשנה .השטח מתחת לעקומה מבטא את ער %האתר ,כלומר  את התועלת לציבור
המשתמשי בו.
המבקרי באתר מקבלי שאלו $ע כניסת .מהנתוני בשאלו $מחשבי את עלות ההגעה.
מלבד הפרטי הנחוצי לחישוב עלות ההגעה מתבקש הנשאל לענות על מספר מאפייני סוציו
אקונומיי כמו גיל ,מגדר ,הרכב/מצב משפחתי ,הכנסה ,חינו ,%עיסוק/משלח יד ואחרי היכולי
להשפיע על דג הביקור לאתר נופש בחיק הטבע ועוזרי לחוקר להפריד את ההשפעה שיש לעלות
ההגעה מההשפעה של מאפייני אחרי )) (Ward and Beal 2000נספח  – 1חישוב תיאורטי של
עלות ההגעה(.
השאלות הבאות בשאלו $שייכות לחישוב עלות ההגעה:
שאלה :2
כמה שעות תשהו באתר? כדי להוסי' לער %האתר את עלות זמ $השהייה בו.
שאלה :3
כמה זמ $תשהו באזור? כדי למצוא את החלק היחסי של השמורה בביקור הכולל באזור ,מבחינת
הזמ $שהוקצב לה ,כלומר – ער %הזמ.$
שאלה :4
בכמה אתרי נוספי בסביבה תבקרו? כדי לחלק את עלות ההגעה לאתר במספר האתרי
הנוספי בה יבקרו )ולא להעמיס את כל העלות על האתר שלנו(.
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שאלה :11
היכ $את גרי? שאלה זו נועדה לישוב המרחק והזמ $שלקח לה להגיע לשמורה.
שאלה :12
כמה אנשי בקבוצה? כדי לחלק עלות ההגעה בי $המבוגרי מעל גיל .18
שאלה :14
מהי רמת ההכנסה שלכ? כדי לחשב את העלות האלטרנטיבית של הזמ $שהנשאל בילה בנסיעה
לאתר ובשהות בו.
שאלות ) 7מגדר() 8 ,קבוצת גיל() 9 ,אר 3לידה() 10 ,חברות בארגו $ירוק( ו – ) 13רמת השכלה( ה$
שאלות שמטרת $לקבל מידע סוציואקונומי היכול לשמש כמשתנה מסביר של נכונותו של הנשאל
לשל ושל עלות ההגעה שלו.

 7.4שיטות תמחור שונות
במסגרת סעי' זה ניסינו לבחו $את ההשפעה של שיטות תמחור שונות ה $על הביקורי באתר ,ה$
על הרווחה הציבורית כתוצאה מהביקור וה $על האפשרות לשדרג את השמורה .שיטות התמחור
השונות היו:
) (1כניסה חופשית
) (2תמחור המכסה עלויות
) (3תמחור הממקס פדיו$
) (4הצלבת עלויות )אפליית מחירי(
השיטה הראשונה עקבית ע הרעיו $שהאתר הוא מוצר ציבורי .היות ועלות השימוש האישית בו
היא נמוכה וא' אפסית )רוב העלויות אינ $פונקציה של מספר מבקרי אלא עלויות קבועות( ,הרי
שכ %ג צרי %להיות המחיר .כלומר מחיר אפס או כניסה חופשית.
אול מצב זה יכול להיות מיוש רק א הממשלה תממ $מתקציבה את כל פעולות השימור .היות
ולא כ %הדבר ,הצרכני אמורי לשל חלק מהמחיר .קיימות שתי אלטרנטיבות קיצו $שנבח$
)וכמוב $נית $לבחו $כל צירו' שלה :($האחת היא לתמחר את הכניסה כ %שהפדיו $הנגזר מכ%
יספיק לכסות את עלויות תפעול השמורה .השנייה היא לתמחר את הכניסה כ %שהפדיו $ימוקס.
היות ורשות הטבע והגני אינו גו' למטרות רווח ,נשאלת השאלה מדוע יש צור %לגבות יותר
מעלות התחזוקה של האתר? התשובה נעוצה במדיניות התמחור האחרונה אותה ברצוננו לבחו.$
ייתכ $שכדאי לגבות בחלק מהאתרי יותר ובחלק פחות כדי לכסות את עלות התפעול שאינה
מכוסה על ידי הממשלה .הטיעו $הזה מוצדק בא גמישות הביקוש באתרי היא שונה זו מזו.
במידה ואכ $כ %הדבר ,הרי שיש טע כלכלי להעלות את המחיר באתר בעל גמישות הביקוש
הנמוכה יותר ולהורידו באתר בעל גמישות הביקוש הגבוהה יותר.
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לש כ %ביצענו ניתוח היפותטי של שמורת נחל דרגה ושמורת גמלא בגול ,$עליה נאספו נתוני
במחקר קוד.

 .8תוצאות
 8.1אומד תועלות בשיטת עלות הגעה ! )Travel Cost Method (TCM
המטרה העיקרית בסעי' זה היא לאמוד את ער %השימוש של האתר או במילי אחרות את
התועלת הנובעת מהביקורי בשמורת נחל דרגה.
על מנת לאמוד את התועלת מהשמורה נבנה מודל רגרסיה ליניארית מרובת משתני ,כאשר
המשתנה המוסבר הוא מספר הביקורי לנפש בשנה .המשתני המסבירי ששימשו לבניית
המודל ה בחירת הנשאלי לגבי חשיבות מאפייני השמורה ,פעילויות בשמורה ,עלות ההגעה
ומשתני סוציו אקונומיי.
המשתני המסבירי הנוגעי למאפייני השמורה כוללי :נגישות )מרחק מדר %ראשית( ,שבילי
הליכה מסומני ,דרכי מיועדות לרכבי שטח ,שלטי הסברה )בנוגע לחי ולצומח( ,החי והצומח
באזור ,שלטי הכוונה למטיילי ברכב וברגל ,חניו $לילה מסודר ,גלישת מצוקי ,הליכה אתגרית
בנחל דרגה ,תצפית נו' מדברית ,מסלולי הליכה פחות עמוסי במטיילי ,ושקט מדברי
)התבודדות בשקט של המדבר(.
המשתני סוציו אקונומיי כוללי :מגדר ,גיל ,אר 3לידה ,חברות בארגו $ירוק ,מספר מבוגרי
בקבוצה ,מספר ילדי בקבוצה ,השכלה והכנסה.
סה"כ ישנ  20משתני מסבירי במדג .תוצאות הרצת הרגרסיה לפי מודל ה –  OLSניתני
בטבלה 8.1
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טבלה  :8.1תוצאות הרגרסיה הליניארית )משתנה מוסבר = מספר ביקורי שנתי(
קטגוריית

משתנה

משתנה

עלות ביקור

תשתיות

פעילויות

סוציו
אקונומיי

מקד

רמת מובהקות
p-value

קבוע הרגרסיה )(constant

3.881

*0.068

עלות הגעה )(TC

0.004622

*0.007

נגישות

0.1530

0.150

שבילי הליכה מסומני

0.1860

0.358

דרכי מיועדות לרכבי שטח

0.0921

0.210

שלטי הסברה

0.0290

0.771

שלטי הכוונה

0.1100

0.509

חניו $לילה מסודר

0.1150

0.197

גלישת מצוקי

0.1580

*0.073

הליכה אתגרית בנחל דרגה

0.0439

0.682

תצפית נו' מדברית

0.2170

*0.085

מסלולי הליכה פחות עמוסי

0.2180

*0.077

התבודדות בשקט של המדבר

0.2090

*0.044

מגדר

0.0196

0.963

גיל

0.2010

0.304

אר 3לידה

0.4290

0.499

חברות בארגו $ירוק

0.0312

0.955

מספר מבוגרי בקבוצה

0.1750

*0.037

מספר ילדי בקבוצה

0.0836

0.492

השכלה

0.1980

0.365

הכנסה

0.2590

0.195

* רמת מובהקות של 90%
מקד המתא של המודל הוא  R = 0.464והשונות המוסברת היא  . R 2 = 0.2153ניתוח
הרגרסיה הליניארית התבסס על  124שאלוני 19 .שאלוני לא נכללו בחישוב וזאת בגלל חוסר
מילוי של בשאלוני אלה.
נית $לראות שמקד עלות ההגעה מובהק ובסימ $צפוי.
מבחינת מאפייני השמורה נית $לראות שהמשתני המובהקי ה :גלישת מצוקי ,תצפית נו'
מדברית ,מסלולי הליכה עמוסי פחות ושקט מדברי .מבחינת המשתני הסוציואקונומיי
המשתנה המובהק היחיד הוא מספר המבוגרי בקבוצה .הדבר הגיוני ונובע ממה שיש לשמורת
נחל דרגה להציע  תיירות אתגרית ,אווירה מדברית שלווה ואופי קבוצתי )אינו מתאי כל כ%
לילדי(.
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על מנת לקבל את פונקצית הביקורי לנפש ) (VPCכפונקציה של עלות ההגעה ) (TCבלבד ,הוכפל
המקד של כל משתנה ,להוציא עלות הגעה ,בער %הממוצע שהתקבל מנתוני השאלוני .במילי
אחרות כל המשתני ,למעט עלות ההגעה ,הפכו לקבועי והתווספו לחות %של המשוואה
הליניארית )נספח  .(3המשוואה שהתקבלה נתונה על יד :8.1
(8.1) VPC = 1.93609 − 0.00462TC

על פי נתוני השאלוני נית $לחשב ,אפוא ,שמספר הביקורי הממוצע לנפש מבי $המבקרי באתר
הוא  1.24ביקורי לשנה .לפי מספר הביקורי הממוצע לנפש חושבה עלות ההגעה הממוצעת
ונמצאה תועלת נקייה ממוצעת )עוד' הצרכ .($תועלת זאת נתונה על ידי האינטגרל של פונקצית
תדירות הביקור בי 0 $ל –  1.24פחות העלות הכרוכה באות  1.24ביקורי .נמצא שעלות ההגעה
למבקר ממוצע עומדת על  0 149.74ולכ התועלת הנקייה הממוצעת למבקר הינה 0 167.57
) 0 135.14לביקור(.
התועלת הנקייה מבטאת את השטח המסומ $במשולש המודגש בציור .8.1
איור  8.1תועלת נקייה של ביקור ממוצע באתר
419.07

NB=167.57
עלות הגעה
149.74

1.93609

1.24

ביקורים לנפש

נית לחשב עתה את ער( האתר על ידי הכפלת התועלת הנקייה במספר מבקרי באתר בשנה.
על בסיס  60,000מבקרי בשנה ערכו של האתר הינו  10,053,960ש"ח.
חשוב לבחו $את השפעת השינוי בער %המאפייני השוני בשמורה לצור %הקצאת משאבי
בשמורה עצמה ולא רק בי $שמורות שונות .על מנת לבחו $חשיבות המאפייני הקיימי בשמורה
נבדק שינוי בתועלת הנקייה כאשר אחת התשתיות או הפעילויות לא תהיה קיימת בשמורת הטבע.
זאת אומרת כא $נעשה ניסיו $לבחו $מה באמת מוש %את המבקרי להגיע לשמורת הטבע .כדי
לבדוק זאת ,הוצאו מהחישוב בכל פע מאפיי $או פעילות אחרי ונבדקה השפעתו של שינוי זה על
תדירות הביקורי ועל התועלת הנקייה .בפרט נבחנה השאלה הא ישנו הפסד בתועלת הנקייה
ומהו הפסד זה.
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בטבלה  8.2מוצגי הפסדי בתועלת הנקייה עקב הורדת אחד המאפייני או הפעילויות
בשמורה:
טבלה  :8.2הפסד בתועלת נקייה ותדירות הביקורי לאחר השינוי
הפסד בתועלת הנקייה

תדירות ביקורי בשנה

מאפיי שהוצא מחישוב
התבודדות בשקט של המדבר

167.57

0.00

שלטי הכוונה למטיילי ברכב וברגל

158.12

0.30

גלישת מצוקי

156.27

0.32

חניו $לילה מסודר

147.93

0.43

דרכי מיועדות לרכבי שטח

100.95

0.78

הליכה אתגרית בנחל דרגה

80.45

0.90

לדוגמא :א לא תהיינה דרכי המיועדות לרכבי שטח ,אזי תועלת הנקייה תקט $ב 1 100.95
ותדירות הביקורי תרד מ  1.24ביקורי בשנה ל  0.78ביקורי בשנה.
מבחינה גראפית ,הירידה בתועלת הנקייה נתונה על ידי השטח הצבוע בציור .8.2
איור  :8.2הפסד בתועלת נקייה כאשר אי דרכי המיועדות לרכבי שטח
419.07

319.55
עלות הגעה
149.74

1.93609

1.4763

ביקורים לנפש

למספר תשתיות ופעילויות הקיימות בשמורה לא הייתה כלל השפעה על תדירות הביקורי
בשמורה ועל התועלת הנקייה .מאפייני אלה כוללי :נגישות ,שבילי הליכה מסודרי ,שלטי
הסברה ,תצפית נו' מדברית ומסלולי הליכה פחות עמוסי במטיילי.
לפי הניתוח נית $לראות כי מבקרי בשמורה מייחסי חשיבות רבה ביותר למאפיי $השמורה
שהוא התבודדות בשקט של המדבר ,לעומת זאת מאפיי $שהוא הליכה אתגרית בנחל דרגה פוגע
מעט בתדירות הביקורי ובתועלת הנקייה .ישנ מאפייני שאינ פוגעי בתדירות הביקורי
ובתועלת הנקייה.
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 8.2אומד ער( השיפור בשיטת ההערכה המותנית – Contingent Valuation
)Method (CVM
המטרה בסעי' זה הינה לבדוק מהי הנכונות הציבורית לשל ) (WTPעבור שימור או שיפור
משאבי בשמורה לפי הפירוט שהוצג לנשאלי בשאלו .$לצור %בדיקה זו חושבה נכונות ממוצעת
לשל של הנשאלי עבור כל משאב שהוצג בשאלו $וחושבה נכונות כוללת ממוצעת לשל עבור כל
המשאבי יחד .הנכונות הציבורית לשל עבור כל משאב ועבור כל המשאבי יחד חושבה על
בסיס  60,000מבקרי בשנה.
הנתוני שהתקבלו מופיעי בטבלה :8.3
טבלה  :8.3נכונות ממוצעת ונכונות ציבורית לשל )(0
עומס

ירידת כלי

חילו1

שמירה על

כריתת

פינוי

מוסק

בעלי חיי

רות

אשפה

80.17

11.32

11.95

14.79

15.96

12.36

14.83

4,809,917

679,487

716,949

887,395

957,500

741,322

890,083

סה"כ

מבקרי

רכב
מהשביל

נכונות
ממוצעת
לשל
נכונות
ציבורית
לשל

כפי שנית לראות מהטבלה ,הנכונות הציבורית הכוללת לשל עבור שימור או שיפור מאפייני
השמורה שווה ל!  4,809,917ש"ח .זוהי ,אפוא ,התועלת הציבורית משיפור השירותי
הסביבתיי שהשמורה מניבה.
התפלגות הנכונות לשל על פי המאפייני מתוארת באיור :8.3
איור  :8.3התפלגות הנכונות לשל עבור שיפור במאפייני השמורה השוני
WTP
עומס מבקרים
14%

18%

ירידת כלי רכב
מהשביל
חילוץ מוסק

15%

שמירה על
בעלי חיים

15%

כריתת רותם
פינוי אשפה

18%
20%
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נית $לראות כי הנשאלי מייחסי את הער %הגבוה ביותר לשמירה על בעלי חיי ) (20%ואת
הער %הנמו %ביותר עבור עומס מבקרי בשמורה ) .(14%התוצאה מעניינת מכיוו $שסביר היה
להניח שהתועלת מירידת עומס המבקרי תשפיע יותר על ההנאה מהשמורה .יחד ע זאת
התוצאה מפתיעה לטובה מכיוו $שהיא מצביעה על הבנה סביבתית מעמיקה יותר מהצפוי ל"מבקר
ממוצע".
טבלה  8.4מסכמת את נתוני הסטטיסטיקה התיאורית עבור המאפייני השוני.
טבלה  :8.4סטטיסטיקה תיאורית עבור התועלת מהשיפור במאפייני השוני )(0
מאפיי

סה"כ

עומס
מבקרי

ירידת כלי
רכב מהשביל

חילו1
מוסק

שמירה על
בעלי חיי

כריתת
רות

פינוי
אשפה

80.17

11.32

11.95

14.79

15.96

12.36

14.83

ממוצע

75

10

10

15

15

10

15

חציו

60

0

5

30

10

10

10

שכיח

47.64

9.72

9.15

10.32

9.01

8.73

9.10

0.51

0.58

0.54

0.27

0.15

0.69

0.44

עקמומיות

0.59

0.69

0.71

1.24

1.04

0.40

0.95

גבנוניות

מדד

סטיית
תק

על פי מדדי אלו נית $ללמוד על צורת ההתפלגות ועל פיזור הנכונות לשל עבור כל מאפיי $באופ$
נפרד ועל התפלגות הנכונות לשל עבור כל המשאבי יחד.
ההתפלגות של סה"כ הנכונות לשל מוטה ימינה .נית $לראות זאת לפי סדר המדדי לער%
המרכזי . Mode ≤ Median ≤ x :בנוס' נית $לראות זאת על פי מדד העקמומיותSk = 0.51 :

כלומר ההתפלגות נוטה לאסימטריה חיובית .יחד ע זאת עוצמת האסימטריה אינה חזקה.
הגבנוניות Kur = −0.59 :וזוהי התפלגות שטוחה בהשוואה להתפלגות נורמאלית.
איור  8.4מתאר גראפית את ההתפלגות של הנכונות הכוללת לשל בדיאגראמת עמודות.
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איור  :8.4סה"כ נכונות לשל )(0
סה"כ נכונות לשלם
40
35
30

20
15

מספר נשאלים

25

10
5
0
150-180

120-150

90-120

60-90

0-30

30-60

נכונות לשלם

לאחר ניתוח של נימוקי הנשאלי לגבי בחירת בסכו מסוי המתייחס לשיפור מאפייני
השמורה ,חולקו כלל הערכי לערכי שימוש וערכי אי שימוש .יחס השימוש שהתקבל הוא  0.18או
 18%מכלל התועלות ויחס אי שימוש הוא  0.82או  82%מכלל התועלות .בהתא לכ %חולקה
הנכונות הציבורית לשל .הנתוני מתוארי בטבלה .8.5
טבלה  :8.5ערכי שימוש וערכי אי שימוש
אי שימוש
יחס
ער( )(0

שימוש

נכונות ציבורית
לשל

0.82

0.18

1

3,932,895

877,022

4,809,917

ער %אי השימוש המתקבל גבוה אבסולוטית ,אול הוא סביר ביחס למחקרי אחרי ) Loomis,

 .(2000; Becker et al., 2007נית ,$אפוא ,להסיק שלשמורה יש ער %פנימי מאוד גבוה הנובע
מעצ קיומה .מבחינת הנשאלי ,הנכונות הציבורית לשל עבור שיפור מאפייני השמורה אינו
נובע מתכנו $ביקור עתידי אלא בדר %כלל מסיבות הקשורות לער %הקיו שלה.
על מנת לבדוק את השפעת של המשתני הסוציואקונומיי על החלטת הנשאלי ,נבנה מודל
רגרסיה ליניארית מרובת משתני .המשתנה המוסבר על ידי הרגרסיה הוא הנכונות לשל
והמשתני המסבירי הינ המשתני הסוציואקונומיי המפורטי בטבלה :8.6
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טבלה  :8.6משתני מסבירי במודל הרגרסיה הליניארית במודל ה ! CVM
רמת מובהקות

משתנה

מקד

קבוע הרגרסיה )(constant

50.65

*0.040

x1

מגדר

4.72

0.611

x2

גיל

1.05

0.791

x3

אר 3לידה

4.51

0.711

x4

חברות בארגו $ירוק

18.26

0.111

x5

מספר מבוגרי בקבוצה

0.14

0.930

x6

מספר ילדי בקבוצה

1.07

0.689

x7

השכלה

6.58

0.161

x8

הכנסה

0.22

*0.956

p-value

*מובהק ברמת מובהקות של 10

משוואת הרגרסיה לניבוי הנכונות של נשאל לשל כפונקציה של המשתני הסוציו אקונומיי
היא:
WPTt = 50.65 + 4.72 x1 − 1.05 x 2 + 4.51x3 + 18.26 x 4 + 0.14 x5 − 1.07 x6 + 6.58 x7 + 0.22 x8

למעשה המשתנה המובהק היחיד הוא רמת ההכנסה אול ערכו אינו גבוה ושווה ל –  0.22ליחידת
הכנסה .מקד המתא שהתקבל הוא  , R = 0.223כלומר קיי קשר חלש בי $המשתני
המסבירי לבי $המשתנה המוסבר שהוא הנכונות לשל .לצור %בדיקת הנתוני חושבה תחזית
הנכונות לשל לכל נשאל לפי משוואת הרגרסיה הליניארית .חושב הממוצע לתחזית הנכונות
לשל .על בסיס  60,000מבקרי התקבל כי הנכונות הציבורית לשל היא  4,809,587ש"ח .נשי
לב שזוהי תוצאה מאוד קרובה לתוצאה שהתקבלה מחישוב ישיר על פי הצהרת הנשאלי על
נכונות לשל עבור שיפור במאפייני השמורה .ההבדל בי $התוצאות השונות מתואר בטבלה .8.7
טבלה  :8.7השוואת תוצאות – מודל רגרסיה לעומת ער( מוצהר )(0
CVM

נכונות ציבורית לשל
לפי שאלוני
4,809,917

נכונות ציבורית לשל
על פי רגרסיה ליניארית
4,809,587

התוצאות ,אפוא ,ה $מעורבות .מבחינת מובהקות המקדמי וערכו של מקד המתא נית $לומר
שההסבר לנכונות לשל אינו במשתני הסוציואקונומיי שכללנו ברגרסיה .יחד ע זאת,
מהשוואת הער %החזוי לער %שהתקבל על פי הצהרה ,התקבל ער %די דומה .מכא $נית $להסיק כי
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בחירת הסכומי על ידי הנשאלי המתייחסי לשמירת משאב מסוי בשמורה הייתה עקבית
ולא נעשתה באופ $אקראי.
נשי לב שלמעשה העלאת ער %מאפייני השמורה גרמה לעליית פונקצית הביקוש כפי שמתוארת
באיור  .8.1למעשה ,עליית ער %השמורה גרמה ג לגידול במספר המבקרי )לא נית $להבחי $בי$
מבקרי קיימי המגיעי יותר לבי $מבקרי חדשי אול אי $זה משנה לצור %הניתוח הכלכלי(.
היות והתועלת מהשיפורי הביאה לעלייה בער %השמורה בס 4.8) 47.8% %מיליוני  1מתו10 %
מיליוני  1תועלת נוכחית( הרי שהתועלת הנקייה לביקור צריכה לגדול בסכו זה .הדבר מודג
באיור  8.5להל:$
איור  :8.5אומד השינוי בתועלת כתוצאה משדרוג מאפייני האתר

ש"ח
421
419

150

VPC

1.94

1.83

1.24

השינוי בשטח של התועלת הנקייה צרי %להיות שווה לתוספת של  48%מתו 1 167.57 %שזו
התועלת הנוכחית לביקור .הצבה של כל שינויי תדירות הביקורי הרלוונטיי בפונקצית
הביקורי לנפש מניבה  1.83ביקורי לנפש .דהיינו החות %על הציר האנכי אמור להיות ב – .421
זאת כיוו $שמשוואה  8.2צריכה להתקיי:
){1.83[(419 + X ) − 150} / 2 = 167.57(1.48
⇒ X = 2.04

)(8.2

וא נוסי' זאת לחות %היש $שהוא  419נקבל .421
מבחינת מספר הביקורי לנפש הרי שהוא עלה ל –  .1.83נשי לב שזהו כמעט הפוטנציאל המלא
של השמורה ) 1.94ביקורי לנפש במחיר של  .(0א במצב היש $היו אפוא  48,387מבקרי אשר
ביקרו כ –  60,000ביקורי הרי שעתה מספר הביקורי יעלה ל –  .(43,387*1.83) 88,548כפי
שנאמר קוד לכ $לא נית $לדעת כמה מתוספת ביקורי זאת מקורה במבקרי ה"ישני" או
בתוספת מבקרי אול אי $זה משנה לצור %הניתוח הכלכלי.
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 8.3אומד עלויות תפעול השמורה
עלויות התפעול והשדרוג מתוארות בטבלה  8.8להל .$עלויות אלו מחולקות לעלויות בשיטת
הניהול הנוכחית ושיטת הניהול שאמורה לאפשר את תוספת התועלת כפי שחושבה בסעי' הקוד.
טבלה  :8.8עלויות תפעול ושדרוג שמורת נחל דרגה )באלפי (0
פעילות

כמות

נוכחית

נוכחית

כמות
לאחר
שדרוג
)פקחי
במשרה
מלאה(

)פקחי
במשרה

עלות

עלות

מש(

עלות

עלות

סה"כ

קבועה

קבועה

קיי של

שנתית

שנתית

עלות

נוכחית

לאחר

פעולת

נוכחית

לאחר

שנתית

שדרוג

השדרוג

שדרוג

לשדרוג

מלאה(
תפעול

מספר

השמורה

פקחי

0.9

מניעת

)שני(
108

3
0.14

360
16.8

252
16.8

כריתת
רות
המדבר
מניעת
ציד

16.8

0.14

16.8

לא

חוקי
מניעת

16.8

0.14

16.8

עומס
מבקרי
מאפייני

חידוש

השמורה

דר%

150

34.6

5

34.6

הגישה
סימו$

1.92

0.016

1.92

שבילי
50

הכנת

11.5

5

11.5

שלטי
מידע ע
הסברי
1,226

הכשרת

158.8

10

158.8

דרכי
לרכבי
שטח
העמדת

9.6

0.08

9.6

דוכ$
הסברה
בחגי
הסדרת

אי$

יש

100

13

10

חניו$
לילה
סה"כ

1,526

108

639

531

מקור :אבי אתר – פקח אזורי,מדבר יהודה ודרו הר חברו.$
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כפי שנית $לראות מהטבלה ,תוספת העלות הנדרשת לש שדרוג השמורה עומד על  531אלפי .1
כיו השמורה מתופעלת על ידי  0.9תקני פקח ואילו לאחר השדרוג הכפול גדלה ב –  400%לכדי
 3.6תקני פקח.

 8.4החיסכו הלאומי כתוצאה מהפחתת מספר החילוצי
השקעה בהדרכה ,ניהול ופיקוח בשמורת נחל דרגה ע משאבי מתוקצבי גבוהי יותר יכולה
להביא לירידה בעלויות חילו 3מטיילי מתו %ערו 3הנחל .עלויות אלו מורכבות מעלויות ישירות
ועקיפות .העלויות הישירות נתונות על ידי עלות הפעלת יחידת החילו 3באירוע .העלויות העקיפות
כוללות ער %חיי אד אבוד )במקרה של מוות( או עלות הטיפול הרפואי והפסד ימי עבודה )במקרה
של פציעה( .נדגיש שלמרות שעלויות אלו אינ $חלק ממער %העלויות של רשות הטבע והגני הרי
עדיי $ה $עלויות שצריכות להיכלל בניתוח עלות תועלת לאומי .כדי לאמוד את החיסכו $בעלויות
אלו כתוצאה מניהול מתוקצב יותר ,הצעד הראשו $הוא להערי %את גודלה של הבעיה .בטבלה 8.9
נית $לראות התפלגות אירועי חילוצי על פני כעשור ) .(2005 – 1994אלו כוללי ג פירוט של
סוגי המאמ 3שנעשה בכל אירוע.
טבלה  :8.9ריכוז נתוני חילוצי לפי שני

שנה

מס.
מס.
מס.
חילוצי איתורי מסוקי

1994

1

מס.
מחלצי

ממוצע
מחלצי

מס.
רכבי

ממוצע
רכבי

ממוצע
מס.
מחולצי מחולצי

מס.
נפגעי

מס.
הרוגי

1995

11

14

5

13

1.3

1

2

1996

15

13

2

203

1.3

2

7

1997

12

2

34

3.4

4

0

1998

16

1

29

7.25

10

2.5

106

8.83

1

1

1999

21

3

182

8.67

93

4.43

60

4

4

4

2000

13

4

139

10.69

57

4.38

110

9.17

2

1

2001

9

0

69

7.67

36

4

34

4.25

2

0

2002

19

1

155

8.16

74

3.89

81

5.79

1

0

2003

7

1

50

7.14

19

3.8

8

2.67

1

1

2004

16

4

118

8.43

42

3.23

92

6.57

1

0

2005

10

0

98

9.8

34

3.4

121

12.1

1

0

סה"כ

150

27

23

840

67.81

365

29.63

862

59.38

20

16

ממוצע

12.5

13.5

2.09

105.00

8.48

45.63

3.70

78.36

5.40

1.82

1.45
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מארבעת העמודות השמאליות נית $להבחי $שישנ בממוצע  5.4אנשי מחולצי באירוע ו –
 78.36אנשי מחולצי בשנה ממוצעת .לצור %כ %הופעלו במהל %השני כ –  2מסוקי בשנה וכ –
 105מחלצי כאשר מספר המחלצי לאירוע עומד על  .8.48מספר רכבי שנתי המופעל לצור %כ%
עומד על  45.63אשר שקולי ל –  3.7רכבי לחילו 3ממוצע .נתוני הפגיעה בנפש והפציעות
מצביעי על  1.82מטיילי המחולצי במצב המצרי %אשפוז ואילו  1.45מטיילי מקפחי את
חייה בשנה ממוצעת.
על מנת לאמוד את עלות החילו 3הישירה נפריד בי $מספר סוגי עלויות .ראשית ,נחשב את העלויות
הקבועות לצרכי חילו .3אלו נתונות בטבלה  8.10להל:$
טבלה  :8.10אומד עלויות קבועות לצור( חילוצי )(0

המרכיב

אומד
עלות
)אלפי ( 0

רכבי

100

מחסני

50

ציוד יעודי

20

דלק

80

רווחה

10

ימי מילואי

90

סה"כ

350

מקור :אבי אתר – פקח אזורי ,מדבר יהודה ודרו הר חברו$

החזר ההו $על עלויות אלו ,בהנחה של שער היוו $של  5%וער %קיי של  10שני ,עומד על 45,326
 1לשנה .בנוס' ,ישנ $עלויות הקשורות למחלצי ולמסוקי .נית $לראות מטבלה  8.9שישנ
 67.81ימי חילו / 3עובדי בשנה .ממוצע השעות לחילו 3אחד הוא  7שעות .לפי ער %שעת עבודה
ממוצעת של  1 38.5העלות השנתית של עלויות החילו 3עומדת על  1 18,275לשנה .מטבלה 8.9
נית $לראות שישנ  2.09מסוקי מועסקי בשנה ממוצעת .עלות הזעקת מסוק יסעור היא
 1 35,000ובלקהוק היא  1 12,500בשנה .היות ואי $שליטה על סוג המסוק שמוזעק ,ממוצע של
שני המסוקי ביחס ל –  2.09אירועי בשנה מניב עלות של  1 49,640בשנה .סה"כ עלויות חילו1
במונחי שנתיי עומד אפוא על .0 113,241
חילוצי נעשי במקרי חירו ומסתיימי לעיתי בפציעות ובאובד $חיי אד .לצור %אומד$
עלות זו נשתמש בנתוני הממוצעי של פציעה ומוות ונכמת אות מבחינה מוניטארית .בהקשר
לפציעות ,ההערכה היא שכל פציעה משמעותה טיפולי והפסד ימי עבודה .פציעות יכולות להיות
קלות ואנושות .הנחת העבודה בדו"ח זה היא שהפציעה הממוצעת היא פציעה בינונית .פציעה זו
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מחייבת אשפוז וטיפולי במש %חצי שנה ואובד $עבודה בהתא .לפי אומד $של  1 1,750ליו
אשפוז )משרד הבריאות (2007 ,העלות השנתית כתוצאה מפציעות היא  .1 319,375שכר שנתי
ממוצע עומד על כ –  1 92,400ולכ $העלות הנובעת מהפסד ימי עבודה בגי $הפציעה הוא 46,200
 .1סכו שני סוגי העלויות מניב עלות עקיפה כוללת למקרה פציעה של  .1 365,575היות וישנ
 1.82מיקרי פציעה הרי שמשמעות היא  0 665,346.5בשנה .ער %חיי אד נאמד בספרות
הכלכלית על ידי אומד $פרמיית סיכו $בעבור עבודות מסוכנות יותר .זהו ער %גבוה בער %פי 6
מער %חיי אד המתקבל בשיטה השמרנית יותר המבוססת על הער %הנוכחי של המשכורות
האבודות )בקר ;2000 ,שמואלי וניס$אנגלצ'י .(2007 ,$בחרנו להשתמש בער %הנמו %מבי $השניי
מכוו $שזהו הער %הנמצא בשימוש בישראל .היות והוא ג ער %שמרני יותר ,הוא מאפשר לנו
להיות בטוחי יותר בתוצאות ניתוח העלותתועלת .א נניח  30שנות עבודה אבודות לאד הרוג
והכנסה ממוצעת של  1 92,400בשנה ,הרי שהער %הנוכחי של תזרי הכנסות זה הינו 1,420,414
 1לחיי אד אחד )בהנחה של שער היוו $של  .(5%היות ויש  1.45הרוגי בשנה ממוצעת ,הער(
השנתי של חיי אד אבודי בנחל דרגה עומד על .0 2,059,600
מהי התועלת מניהול השמורה הלוקח בחשבו $ג עלויות ותועלות עקיפות? התשובה לשאלה זו
אינה וודאית מכוו $שלא ברור כמה חילוצי נית $היה למנוע בניהול המתוקצב נכו $יותר .לצור%
אומד $גס ,נבדקו כל מיקרי החילוצי וחולקו לשני סוגי :חילוצי שמקור ברשלנות וחילוצי
שמקור בסיכו $הטבעי הכרו %בהליכה במסלול אתגרי .ההערכה היא שנית $היה למנוע כ – 50%
מהחילוצי )אבי אתר ,מידע בע"פ( .המשמעות היא שנית $לחסו %בכל סוגי העלויות ב – .50%
נדגיש שזוהי הערכה גסה בלבד ודרוש מחקר נלווה וממוקד יותר ,אול סדרי הגודל ה אלו
המדווחי להל .$טבלה  8.11מסכמת את כל סוגי העלויות ע ניהול מתוקצב ובלעדיו.
טבלה  :8.11עלויות עקיפות ע ניהול מתוקצב ובלעדיו )(0
עלות שנתית
מספר יחידות

סוג עלות

עלות ליחידה

עלות שנתית

בניהול

חיסכו שנתי

)(0

נוכחית )(0

מתוקצב יותר

)(0

)(0
עלויות חילו1
ישירות
עלות קבועה

עלות קבועה

350,000

עלויות

 474.67שעות

38.5

מחלצי

חילו3

חילו3

עלויות

2.09

23,750

לשעת

45,326

22,663

22,663

18,275

9,137.5

9,137.5

49,637.5

24,818.75

24,818.75

מסוקי
113,238.5

סה"כ

56,619.25

56,619.25

עלויות
עקיפות
פציעות
תמותה
סה"כ עלויות

1.82

365,575

665,346.5

1.45

1,420,414

332,673.25

332,673.25

2,059,600

1,029,800

1,029,800

2,724,946.5

1,362,473.25

1,362,473.25

עקיפות
סה"כ
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 8.5דיו
הניתוח הכלכלי לעיל מראה שקיימת כדאיות ציבורית בתקצוב גבוה יותר של שמורת נחל דרגה.
טבלה  8.12מציגה את התועלת הנקייה ויחס תועלת עלות בתרחישי שוני.
טבלה  :8.12תועלת נקייה ויחס תועלת עלות בתרחישי שוני

תועלות

כולל או

ער( סביבתי )(0

ער %כולל

ער%

שימוש בלבד

שימוש
בלבד

תועלת נקייה 4.279

0.239

ער( סביבתי  +חיסכו
בעלויות חילו(0) 1
ער %כולל

ער%

ער( סביבתי  +חיסכו
בעלויות חילו + 1חיסכו
בעלויות תמותה ופציעות
)(0
ער %כולל

שימוש
בלבד
4.335

0.391

ער%
שימוש
בלבד

5.698

1.754

)מ'  0לשנה(
יחס תועלת
עלות

9.06

1.45

9.16

1.73

11.73

4.30

כפי שנית $לראות מהטבלה ,התועלת הולכת וגדלה ככל שלוקחי בחשבו $תועלות עקיפות .אול
אפילו במקרה השמרני ביותר שבו רק ער %השימוש נלקח בחשבו ,$קיימת תועלת נקייה של כ –
 239אלפי  1ויחס תועלת עלות של  .1.45א נמשי %באומד $השמרני של ער %שימוש בלבד נוכל
לראות שהוספת חיסכו $בעלויות החילו 3מעלות את התועלת הנקייה בכ –  150אלפי  1לשנה א%
הגור המשמעותי ביותר הינו הוספת החיסכו $בעלויות טיפול וחיסכו $בחיי אד .הוספת אלו
לתועלות מעלה את התועלת הנקייה ל –  1.75מיליוני  1בשנה )מתו %אלו נציי $שהתועלת בהורדת
תמותה מסתכמת ב –  1.029מיליוני  1בשנה(.
נית $לזהות מספר חסמי לתקצוב גדול יותר של שמורת נחל דרגה .ראשית ,עלויות השדרוג
נופלות על רשות הטבע והגני ואילו מהתועלות נהני תושבי האזור )הורדת עלויות החילו(3
ותושבי המדינה כולה )הורדת עלויות טיפול בפציעות והפחתת הנזק שנגר כתוצאה מתמותה
מוקדמת( .יחד ע זאת ,ג א ניקח בחשבו $רק את התועלות הסביבתיות ,התוכנית עוברת
ניתוח עלותתועלת .שנית ,שמורת נחל דרגה הינה שמורה פתוחה לקהל .תקציבה של רשות הטבע
והגני הינו תקציב מוגבל ,וכל עלות שדרוג ,כדאית או לא ,הינה בעלת עלות אלטרנטיבית ואמורה
לבוא ממקורות הנושאי א' ה תועלת .לכ ,$המלצה לשדרג את השמורה יכולה לבוא רק כאשר
ייעשה ניתוח כולל למער %השמורות ויתברר הא אכ $יש שמורות בה $שדרוג כדאי ושמורות בה$
הדבר אינו רצוי .קיימת אפשרות להחליט שכדי לשדרג את השמורה יש טע לסגור אותה ולגבות
מחיר כניסה .אול כדאי לזכור שסגירת השמורה תביא אומנ לעליית ערכה בעקבות השדרוג א%
ג לירידה בערכה בעקבות הירידה במספר המבקרי.
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כדי שתכנית שדרוג תעבור את המבח $המחמיר הכרחי שלא רק שהיא תהיה כדאית מבחינה
סביבתית – חברתית – כלכלית אלא שג יהיה נית $לממ $אותה .במילי אחרות ,שהתכנית תהיה
מאוזנת .הסעי' הבא עוסק בחלופות המימו $השונות.

 .9חלופות למימו השדרוג
למעשה בעיית המימו $רלוונטית לא רק לשדרוג אתרי ,אלא ג למימו $קיי של אתרי .כפי
שנאמר לעיל ,ישנ $סיבות לתמיכה בגביית מחיר כניסה לאתרי טבע וישנ $סיבות לתמיכה דווקא
בכניסה חופשית .יחד ע זאת ,צרי %לזכור שישנ פתרונות ביניי .לדוגמא ,המצב בישראל הוא
שהממשלה מממנת כמחצית מתקציב רשות הטבע והגני ואילו המחצית השנייה אמורה להגיע
ממקורות עצמיי .מקורות אלו מגיעי ברוב מגביית דמי כניסה באתרי השוני .ג כא$
נוצרת בעיה כלכלית של אפליית מחירי בי $האתרי השוני ומימו $בתנאי חלקיי של עזרה
ממשלתית .בפרק זה נתחיל את הניתוח בהצגת שמורת נחל דרגה כשמורה יחידה ונמשי %בניתוח
האפשרות של סבסוד צולב בי $שמורות שונות בעזרת הוספת שמורת גמלא.

 9.1שמורת נחל דרגה כשמורה יחידה
שלושת החלופות שנבחנו היו:
•

כניסה חופשית

•

כיסוי עלויות תפעול

•

השאת הפדיו$

החלופה הראשונה נבחרה כחלופת ציר .ברור שהיא חלופה תיאורטית ,אול א נרצה
להראות את הפגיעה במונחי נטל עוד' הרי שנצטר %להשוות את התועלת המתקבלת בכל
תרחיש אחר לתרחיש של כניסה חופשית .התועלת המתקבלת בכניסה חופשית היא כמוב$
הגבוהה ביותר עקב היות המשאב מוצר ציבורי ועקב השוואת העלות השולית למחיר שהוא
אפס במקרה זה.
החלופה השנייה היא חלופה ריאלית במיוחד כאשר השמורות מתנהלות כמרכזי "רווח"
עצמאיי .היות ואי $הפעלת שמורה למטרות רווח הרי שכיסוי עלויות תפעול זה המרב שנית$
לדרוש ממנהלי שמורה נתונה בהתייחס למחיר שבכוונת לגבות.
החלופה השלישית היא חלופה המאפשרת יתר חופשיות כאשר בעיית הניהול כוללת כמה
שמורות טבע בו זמנית .השאת פדיו $יכולה אכ $ליצור רווח מקומי בשמורה כלשהיא אול
בס %הכל ניהול כלל השמורות אמור לכסות את עלויותיה $המשותפות .יצירת רווח בשמורה
אחת אמורה לממ $גרעו $בשמורה אחרת.
הצעד הראשו $בניתוח הוא להגיע לעקומת ביקוש לשמורה להבדיל מעקומת תדירות
הביקורי שאותה בנינו בסעי' הקוד .לש כ %יש להשתמש בפונקצית התדירות מפרק 8
וכמו כ $בתדירות ההגעה האזורית .מנתוני אלו נית $לבצע סימולציה על העלאת מחיר

ניר בקר ויעל חורש

41

שמורת נחל דרגה :היבטי כלכליי ,ניהוליי ומימוניי
היפותטית והשפעתה על מספרי המבקרי מכל אזור ואזור )נספח  .(2פונקצית הביקוש
ההופכית אשר התקבלה נתונה על ידי משוואה :9.1
(9.1) Pd = 30– 0.0005Vd

כאשר  = Pמחיר הכניסה לנחל דרגה
 = Vdמס' המבקרי בנחל דרגה
מעקומת הביקוש נגזרת עקומת הפדיו $השולי ):(MR
(9.2) MR = 30 - 0.001Vd

ואילו פונקצית ס %התועלת (TB) ,נתונה ע"י :
(9.3) TB = ∫Pdx = 30Vd - 0.00025Vd²

ואילו פונקצית ס %הפדיו (TR) $נית $לקבל על ידי מכפלת המחיר בכמות המבקרי ממשוואה
:9.1
(9.4) TR = P * Vi = -2000Pd² + 60000Pd

ואילו משוואת הנטל העוד' ) (DWLנתונה על ידי:
(9.5) DWL = TBmax – TB

כלומר ,התועלת המרבית פחות התועלת המתקבלת מהתרחיש בבדיקה.
מבחינת העלויות הרי שההנחה היא שהעלויות כול $אינ $משתנות ולכ $העלות השולית היא אפס.
ס %העלויות של האתר לקוחות מפרק :8
TC = 108,000

ולבסו' ,משוואת הרווח )(πנתונה על ידי משוואה :9.6
(9.6) π = TR -TC

 9.1.1תמחור ממקס פדיו )(MR = MC
משוואה  9.7מתארת את הפדיו $השולי:
(9.7) 30 - 0.001Vd = 0

כדי למקס פדיו $יש להשוות משוואה זאת לעלות השולית והיות ומדובר במוצר ציבורי הרי
שהעלות השולית היא אפס .פתרו $עבור  9.7מניב:

Vd = 30,000

שזהו מספר המבקרי בשמורה אשר ישיא את הפדיו .$הצבה של מספר זה בפונקצית הביקוש
מניבה את המחיר אשר משיא את הפדיו:$

Pd = 15

שאר המשתני – הפדיו $הכולל ,התועלת הכוללת והנטל העוד' מתגלי על ידי הצבה של הכמות
ומחיר במשוואות הרלוונטיות  9.4 ,9.3ו – :9.5
TR = 450,000
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TB = 675,000
DWL = 225,000

π = 342,000
כדי ללמוד על התלות של הפדיו $הכולל במחיר ,נית $לראות מאיור  9.1שקיי קשר היפרבולי
ביניה.

איור  :9.1סה"כ פדיו כתלות במחיר
סה"כ פדיון
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450000
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 :9.1.2תמחור "מכסה" עלויות )(P = AC
כדי "לכסות" את עלויות התפעול של השמורה יש להביא את הפדיו $לסכו של ,1 108,000
המכסה בדיוק את עלויות התפעול הנוכחיות .המשוואה המתארת שוויו $זה נתונה על ידי :9.8
108,000 = -2000Pd² + 60000P

)(9.8

המשוואה הינה משוואה ריבועית ולכ $יש לה שני פתרונות:
Vd1 = 56,153
Vd2 = 3,847

Pd1 = 1.92
Pd2 = 28.08

תיאור גרפי של הפתרו $מתואר באיור :9.2
נית $לראות מהאיור כי מחיר כניסה של  1 28.08אינו יעיל כיוו $שהוא משיג את אותו הפדיו $כמו
במחיר כניסה של  1.92ש"ח ,א %הנטל העוד' גבוה בהרבה במחיר  .1 28.087מכא $שמחיר
הכניסה שצרי %להיקבע כדי לכסות עלויות הינו .1 1.92
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איור  :9.2תיאור גרפי של פתרו כיסוי עלויות

נטל עודף וסה"כ פדיון  -דרגה
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P
א נציב את מחיר הכניסה הרלוונטי במשוואת הביקוש ,נקבל את מספר הביקורי במחיר זה.
Vd = 56,153

ג כא DWL ,TB ,$ו  πנגזרו ממס' המבקרי ומחיר הכניסה לפארק :
TB = 30Vd - 0.00025Vd² = 30 * 56,153 - 0.00025 * 56,153² = 896,300
DWL = TBmax – TB = 900,000 - 896300 = 3,700

π = TR – TC = 108,000 – 108,000 = 0
 9.1.3תמחור ממקס רווחה ) ( P = MC
על מנת למקס רווחה ,יש להשוות את מחיר הכניסה לעלות השולית של ביקור בשמורה.
למעשה זהו המצב בפועל בנחל דרגה .הכניסה לאתר הינה חופשית והעלות השולית של מבקר ג
כ $שווה ל .0
מס' המבקרי בשמורה נגזר מהשוואת מחיר הכניסה לאפס:
Pd = 30 – 0.0005Vi = 0
Vd = 60,000
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TR = 0

מכיוו $שהכניסה היא ללא תשלו ,הפדיו $לשמורה שווה אפס:
הנטל העוד' שווה לאפס מכיוו $שאי $מגבלה על מספר המבקרי.

DWL =0

ומכא $שהרווחה החברתית ממוקסמת:
TB = 900,000

העלות למדינה שווה לס %העלויות:

π = TR – TC = 0 – 108,000 = -108,000
תיאור גרפי של הפתרו $נית $באיור .9.3
איור  :9.3תיאור גרפי של הפתרו בתמחור יעיל
TB

סה"כ רווחה חברתית
1000000

900000
800000

מקסימו רווחה
חברתית

600000

TB
400000
200000
0

35

30

20

25

10

15

5

0

P

 9.1.4סיכו ודיו
כדי להשוות בי $שלושת אפשרויות התמחור סיכמנו את המשתני הרלוונטיי בטבלה .9.1
טבלה  :9.1סיכו השוואתי בי שלושת סוגי התמחור – נחל דרגה
פונקצית הביקוש לשמורת נחל דרגה
סוג התמחור
מקסימו פדיו
כיסוי עלויות
מקסימו רווחה
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נית $להבחי $מטבלה  9.1שבפתרו $של מקסימו פדיו DWL ,$הוא הגבוה ביותר ,א %יחד ע זאת
ג הרווח מהאתר הוא הגבוה ביותר .לעומת זאת ,בפתרו $של כניסה חופשית המצב הוא בדיוק
הפו .%הפסד הרווחה הוא מינימאלי ,א %האתר מפסיד ,דבר שמאל 3להשיג מקורות ממשלתיי
למימו .$במצב של כיסוי עלויות אי $רווח לאתר והפסד הרווחה הוא מזערי.
נית $להשוות בי $המצבי ג על ידי איור 9.4
.
איור  :9.4סה"כ פדיו וסה"כ רווחה ביחס למחיר
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מאיור  9.4נית $להבחי $מייד כי אי $הצדקה לגבות מחיר כניסה הגבוה מ –  .1 15כשהמחיר גבוה
מ  ,1 15ה $הפדיו $וה $הרווחה יורדי ולכ $מחיר שכזה אינו יעיל משו בחינה אותה לקחנו
בחשבו) $פדיו $ורווחה( .נדגיש שייתכ $ומדיניות של הימצאות בחלק היורד של עקומת הפדיו $כ$
תהיה יעילה ,א יילקחו בחשבו $שיקולי אקולוגיי של כושר נשיאה  למשל א יסתבר
שהאתר אינו יכול להכיל כמות גדולה של מבקרי )מעל .(30,000
אילו הייתה המטרה למקס פדיו ,$המחיר היה נקבע ל   .1 15אול ,כיוו $שיש לקחת בחשבו$
את הפגיעה ברווחה החברתית ,המחיר אמור להיקבע בי $אפס ל .1 15

 9.2מימו דר( סבסוד צולב – ניהול משות) של שתי שמורות
אחת האפשרויות העומדות בפני מנהלי שמורות טבע היא לגבות סכומי דיפרנציאליי .למעשה
זהו המצב ,נכו $לעכשיו ,ברשות הטבע והגני .ישנ $מספר מדרגות מחיר )כולל מדרגת מחיר של
אפס דהיינו כניסה חופשית לשמורה( .השאלה הכלכלית היא כיצד יש לקבוע את המחיר בצורה
דיפרנציאלית כ %שהמטרה תושג? לש כ %עלינו לשאול תחילה  איזו מטרה? הלא א כל שמורה
תכסה את עלויותיה באופ $נפרד ,תושג המטרה של כיסוי העלויות .זאת איננה השאלה
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הרלוונטית ,אלא כיצד יש לתמחר את השמורות כ %שהנטל העוד' ימוזער .נזכיר שהנטל העוד'
שווה לאפס בכניסה חופשית ,אול אז נוצרת בעיה מימונית .כלומר המטרה היא למזער את הנטל
העוד' של מספר שמורות יחדיו תו %כדי שימוש בתמחור דיפרנציאלי .זאת בעיית מחירי Ramsey

שביטויה המתמטי נית $להל .$לפני שנציג את המודל ואת הפיתרו ,$נדגיש את המרכיב
האינטואיטיבי בו :כאשר מעלי את המחיר ,גדל הנטל העוד' .השאלה היא בכמה? התשובה
תלויה בגמישות הביקוש )השינוי ב   %בכמות המבקרי לשינוי של  1%במחיר( :ככל שהגמישות
נמוכה יותר ,כ %הנטל העוד' נמו %יותר .למעשה כאשר הביקוש קשיח לחלוטי ,$אי $פגיעה בנטל
העוד' .יש אומנ פגיעה בהכנסות הצרכני אול א' צרכ $אינו מפסיק לצרו %את המוצר ולכ$
לא נוצר נטל עוד'.
הוספנו לניתוח את שמורת גמלא בתור שמורה נוספת .שמורת גמלא נבדלת משמורת נחל דרגה
בשני מובני עיקריי :עקומת הביקוש בה הינה קשיחה יותר וגבוהה יותר .תיאור גרפי של שתי
העקומות נית $באיור .9.5
איור  :9.5עקומות הביקוש לשמורות גמלא ודרגה
דרגה
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היות וזה כ ,%הרי שאינטואיטיבית נית $לחשוב על מצב שבו המחיר בגמלא צרי %להיות גבוה יותר
מזה שבדרגה .למעשה ,זהו המצב של סבסוד צולב .שמורת גמלא צריכה לסבסד את שמורת דרגה
כדי שהנטל העוד' בשתיה $ימוזער.
המודל המתמטי נתו $על ידי :
Max TB = TBg + TBd
s.t
Pg * Vg + Pd * Vd = TC
TC = TCg + TCd = 1066050 + 108000 = 1,174,050
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ובמילי ,המטרה הינה למקס את התועלת עבור שני האתרי )שקול למזעור הנטל העוד'( תחת
מגבלת כיסוי העלויות עבור שני האתרי בו זמנית .נשי לב שעלות תפעול שמורת גמלא הינה
 1.07מיליוני  1בקירוב.
לצור %חישוב המחיר שיש לגבות נשתמש בנוסחת לגרנג' :
) L = TBg + TBd + λ * ( Pg * Vg + Pd * Vd – TC
כמו כ $נתונות שתי משוואות הביקוש .משוואת הביקוש עבור נחל גמלא לקוחה מ Becker et al.

2007ואילו משוואת הביקוש עבור שמורת נחל דרגה היא זו המופיעה במחקר הנוכחי.
Pg = 354.49 - 0.0037Vg
Pd = 30 – 0.0005Vd

א נציב את שתי משוואות הביקוש בפונקצית הלגרנג' נקבל את משוואה :9.9
 (9.9) L = 354.49Vg – 0.00185Vg² + 30Vd – 0.00025Vd² + λ * ( 354.49Vg) 0.0037Vg² + 30Vd – 0.0005Vd² – 1174050

נגזור את הפונקציה על פי כמויות המבקרי בשני האתרי וכופל הלגרנג':
L'(Vg) = 354.49 - 0.0037Vg + 354.49λ - 0.0074Vgλ = 0
L'(Vd) = 30 - 0.0005Vd + 30λ - 0.001Vdλ = 0
L'(λ) = 354.49Vg - 0.0037Vg² + 30Vd – 0.0005Vd² – 1174050 = 0

נחל 3את  λממשוואות תנאי הסדר הראשונה והשנייה:
354.49 − 0.0037Vg
0.0074Vg − 354.49

= L'(Vg) → λ

30 − 0.0005Vd
0.001Vd − 30

= L'(Vd) → λ

0.35449Vd + 0.111Vg = 0.222Vg + 0.177245Vd

ונית $לכתוב עתה משוואה ) (9.10המתארת את הקשר שבי $כמויות המבקרי בשתי השמורות
לאור %קו ההתרחבות:
(9.10) Vg = 1.597Vd

נציב את  Vgבאילו 3ונקבל את  Vdו : Pd
566.05Vd – 0.00943Vd² + 30Vd – 0.0005Vd² - 1174050 = 0
-0.00993Vd² + 596.05Vd -1174050 = 0

− 596.05 ± 355275.6 − 46633.3
− 0.01987
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זוהי משוואה ריבועית ע שני שורשי .אחד הינו הפתרו $עבר רווחה מקסימאלית והשני עבור
רווחה מינימאלית.
Pd = 1.02

→

רווחה מקסימאלית

→

לא רלוונטי

→

− 596.05 − 555.56
= 57961
− 0.01987

= Vd1

− 596.05 + 555.56
= 2038
− 0.01987

= Vd2

→

רווחה מינימאלית

ועל ידי הצבת  Vd1במשוואה  9.10מוצאי את  Vgו  : Pg
→

Pg = 12.05

Vg = 1.597 * 57961 = 92552

כל שאר הפרמטרי הנבדקי נגזרי ממספר המבקרי וממחיר הכניסה בשני האתרי:
TR = 12.05 * 92552 + 1.02 * 57961 = 1174050
TB = 17,860,857

π(g) = 12.05 * 92552 – 1066050 = 48,909
π(d) = 1.02 * 57961 – 108000 = -48,909
30 − 0.0005Vd
= 0.0397
0.001Vd − 30

=λ

כאשר λ ,מחיר הצל או מחיר מגבלת ההו.$
כדי להשוות זאת למצב של ניהול עצמאי של שתי השמורות נוסי' את נתוני טבלה  9.1ביחס
לשמורת גמלא .דר %החישוב זהה לחישוב עבור נחל דרגה.
טבלה  :9.1סיכו השוואתי בי שלושת סוגי התמחור – נחל דרגה
פונקצית הביקוש עבור שמורת גמלא P=354.49-0.0037Vg
סוג התמחור

P
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כיסוי עלויות
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92700
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16963637

0 1066050

0

95808

0

0

16981508

-1066050 1066050

מקסימו
רווחה

TC
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בהשוואה למצב של כיסוי עלויות בשמורת גמלא ,הרי שמחיר הכניסה אמור לעלות מ – 1 11.5
בניהול עצמאי ל –  1 12.05בניהול משות' .בשמורת נחל דרגה לעומת זאת מחיר הכניסה אמור
לרדת מ –  1 1.92במקרה של כיסוי עלויות בניהול עצמאי עד ל –  1 1.02בניהול משות'.
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א נשווה את סכו התועלות של שתי השמורות בניהול עצמאי לעומת הסכו בניהול משות'
נית $לראות את מה שהיה צפוי :ניהול משות' ע סבסוד צולב מניב תועלת כוללת גבוהה יותר
תו %כדי כיסוי העלויות של שתי השמורות בו זמנית.
ניהול נפרד  TB = 17,860,857 > 17,859,938 = TBניהול משות)
על פי גביית מחירי כניסה אלה ומספרי המבקרי הנובעי מה ,נצפה ששמורת גמלא תסבסד
את שמורת נחל דרגה בסכו שנתי של  .1 48,909איור  9.6מראה את הקשר שבי $הפדיו $הכולל
והנטל העוד' ע סבסוד צולב ובלעדיו .נית $אכ $לראות שהסבסוד הצולב עדי' על ניהול נפרד בכל
מצב שהוא.
נדגיש שבפועל ברור שאי $משמעות יישומית לגביית מחיר של  1 1.02או  1 1.92א %העיקרו $הוא
הגור החשוב בהבנת רוח הדברי .לא כל השמורות אמורות להיות מתומחרות באותו מחיר.
בפועל ,שמורת נחל דרגה הינה כיו שמורה פתוחה ואילו שמורת גמלא הינה שמורה קולטת קהל.
הניתוח כא $הראה שיש היגיו $בתמחור דיפרנציאלי כזה אול גודל אפליית המחירי הינו
משתנה אנדוגני האמור להיקבע על ידי מודל כלכלי.
עד כא $ניתחנו מצב של תמחור בתנאי עלות קיימי .אול ,חלק עיקרי בשלב המוקד יותר היה
לבצע ניתוח עלותתועלת של שדרוג אתר נחל דרגה .הסעי' הבא יראה שסבסוד צולב יעיל יותר
ג במקרה זה.
איור  :9.6סבסוד צולב לעומת ניהול משות) – פדיו כולל ונטל עוד)
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 :9.3דרכי מימו לשדרוג שמורת נחל דרגה
כפי שראינו בפרק  ,8עלות השדרוג בשמורת נחל דרגה מסתכמת ב  1 531,000בשנה כ %שס%
העלויות באתר מסתכמות ב  1 639,000בשנה .נתייחס בתחילה לניהול עצמאי ולאחר מכ $לניהול
משות'.

 9.3.1ניהול עצמאי
עבור שמורת גמלא הפתרו $נשאר כמו קוד כיוו $שלא השתנה דבר.
לכ $המחירי והכמויות נתוני ע"י:
Pg = 11.5

Vg = 92700

מכא $שהרווחה החברתית והרווח נתוני על ידי:
TBg = 16,963,637

π=0
עבור נחל דרגה הפתרו $משתנה כיוו $שה $העלויות וה $עקומת הביקוש השתנו .החישוב נעשה כמו
בסעי'  – 9.1.2תמחור "מכסה" עלויות.
נשי לב שבעקבות השינויי מחיר הכניסה ומספר המבקרי משתנה ג כ.$
כדי לקבל את פונקצית הביקוש והתועלת החדשי של שמורת נחל דרגה בעקבות השדרוג,
השתמשנו בעקומת תדירות הביקורי העליונה מאיור  8.5והגענו למשוואה חדשה כפי שהגענו
למשוואה ) .(9.1המשוואה החדשה נתונה על ידי ).(9.11
(9.11) Pd = 37.83 – 0.0005Vd

ואינטגרל של ) (9.11מניב את פונקצית התועלת החדשה הנתונה על ידי ):(9.12
(9.12) TBd = 37.83Vd – 0.00025Vd²

שימוש במשוואה ) (9.12לש יצירת פונקצית הפדיו $הכולל והשוואה לעלות החדשה ,מניב את
הפתרו $הנתו $על ידי:
Pd = 12.73
Vd = 50198

נדגיש שאילו מספר המבקרי לא היה משתנה הרי שאפילו תמחור בגובה של  ,1 15שהוא מחיר
הכניסה שהניב מקסימו פדיו ,$לא היה מכסה את העלויות החדשות .מה שבכל זאת מאפשר
כיסוי עלויות הוא השינוי בפונקצית הביקוש .למרות שהמחיר עתה הוא נמו %מ – 1 12.73) 1 15
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בלבד( עדיי $נית $לכסות את עלויות התפעול החדשות .זאת מכוו $שמספר המבקרי עתה עלה
והוא אינו  30,000כמו במצב הבלתי משודרג אלא  50,198מבקרי!
נית $אפוא לומר שעלויות השדרוג אפשריות ג מבחינה מימונית אפילו א השמורה ממשיכה
להתנהל באופ $עצמאי.
ג הרווחה החברתית משתנה בהתא .הרווח נשאר אפס על פי ההגדרה של "תמחור מכבסה
עלויות".
TBd = 37.83 * 50198 – 0.00025 * 50198² = 1,268,957

π = 12.73 * 50198 – 639,000 = 0
א נסכו את התועלת הנוכחית מניהול עצמאי של שתי השמורות נקבל את :9.13
(9.11) TB = TBg + TBd = 16,963,637 + 1,268,957 = 18,232,594

כאשר  – TBdתועלת )רווחה( חברתית מנחל דרגה.
ו  – TBgתועלת )רווחה( חברתית משמורת גמלא.
 9.3.2פיתרו ע ניהול משות) ! סבסוד צולב
דר %החישוב זהה לסעי'  .9.2כתיבת פונקצית לגרנג' עבור שני האתרי בו זמנית תחת אילו3
כיסוי העלויות בשניה.
) L = TBg + TBd + λ * ( Pg * Vg + Pd * Vd – TC
TC = TCg + TCd = 1,066,050 + 639,000 = 1,705,050
L = 354.49Vg – 0.00185Vg² + 37.83Vd – 0.00025Vd² + λ * ( 354.49Vg - 0.0037Vg²
) + 37.83Vd – 0.0005Vd² – 1,705,050

פתרו $עבור תנאי סדר ראשו $עבור שלשות משתני ההחלטה )מספרי המבקרי בשתי השמורות
ומחיר הצל( כמו בסעי'  9.2מניב את משוואת ההתרחבות ):(9.12
(9.12) Vg = 2.457Vd

והצבת המשוואה באחת מפונקציות הביקוש החדשות ואחר כ %בשנייה מניבה את מספרי
המבקרי והמחירי עבור שתי השמורות:
Vd = 71,975; Pd = 1.84
Vg = 91,145; Pg = 17.25

ואכ $נית $לראות שסכו הפדיונות הכולל בשתי השמורות שווה בדיוק לעלות התפעול בשתיה,$
:1 1,705,050
TR = 17.25 * 91145 + 1.84 * 71975 = 1,705,050

הצבה של מספרי המבקרי בפונקציות התועלת של שני האתרי מניבה תועלת כוללת בס:%
TB = 18,368,893

ושוב נית $לראות שניהול משות' יעיל יותר מניהול עצמאי:
ניהול נפרד  TB = 18,368,893 > 18,232,594 = TBניהול משות)
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במצב הנוצר יש ,אפוא ,להעלות את מחיר הכניסה בשמורת נחל דרגה ל – ) 1 1.84לעומת 1 1.02
לפני השדרוג( ואילו בשמורת גמלא יש להעלות את מחיר הכניסה ל ) 1 17.25לעומת 1 12.05
קוד לכ .($נשי לב ,שכתוצאה מהסבסוד הצולב ,מספר המבקרי בגמלא ירד מ – 92,552
ל 91,145לאחר השדרוג בשמורת נחל דרגה כתוצאה מהעלאת מחירי הכניסה ש .אול ,זאת
המשמעות המרשימה של ניהול משות' :אנחנו מפסידי במקו אחד תמורת רווח גדול יותר
במקו אחר .גמישות זאת לא הייתה ניתנת ללא אלמנט השיתו' בי $השמורות השונות.
כדי לבחו $את עלות הסבסוד הכוללת ,נחשב את הרווח לכל שמורה בנפרד על פי מדיניות הסבסוד
הצולב:

π(g) = 17.25 * 91145 – 1066050 = 506,485
π(d) = 1.84 * 71975 – 639000 = -506,485
37.83 − 0.0005Vd
= 0.0574
0.001Vd − 37.83

=λ

כלומר ,בגביית מחירי כניסה אלה ,נצפה ששמורת גמלא תסבסד את נחל דרגה בסכו של 506,485
 1לשנה .סכו זה מהווה כ  80%מס %עלויות התפעול החדשות של שמורת נחל דרגה ,בשונה
מהמצב לפני השיפור בו הסבסוד הסתכ בכ  45%מס %העלויות.

 .10סיכו ומסקנות
בעבודה זו נבחנו מספר שאלות הקשורות בניהול שמורות טבע:
מהי התועלת החברתית משימוש בשמורה?
מהו גודל התועלת מהשמורה ביחס לעלות תפעולה?
הא עלות אחזקה גבוהה יותר ,המעלה את איכות הביקור ,כדאית מבחינה כלכלית?
מהי דר %המימו $היעילה לתפעול השמורה ה $במצב המקורי וה $במצב המשודרג?
שמורת נחל דרגה שימשה כבסיס לחלק האמפירי של המחקר .במסגרת המחקר ,נבחנו עלויות
התפעול הנוכחיות של השמורה ועלויות השדרוג שלה כבסיס לשמורה המתפקדת טוב יותר
מבחינת וויסות מבקרי ,שמירה על ערכי טבע וחיסכו $בעלויות חילוצי אד כולל התועלות
הישירות והעקיפות )פציעות ומוות( הנובעות מכ.%
אומד $התועלת מהשימוש בשמורה נעשה על ידי שימוש בשיטת עלות הנסיעה ) (TCMושיטת
ההערכה המותנית ) .(CVMשיטות אלו הניבו ער %עכשווי וער %עתידי לשמורה ,במידה
והשירותי שהיא מספקת ישתפרו .נאמד ג מספר המבקרי בכל תרחיש.
נמצא שעלות התפעול הנוכחית עומדת על כ –  100אל'  1בשנה ועלות התפעול המשודרגת עומדת
על כ –  600אל'  1בשנה .התועלת הנוכחית של השימוש בשמורה נאמדת בכ –  10מיליוני 1
בשנה .שדרוג השמורה יביא לתוספת תועלת של כ –  4.8מיליוני  1בשנה .מכא $ששדרוג השמורה
עובר מבח $ניתוח עלותתועלת חברתי .נדגיש שהחס לביצוע פעולות מעי $אלו נובע מביזור
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התועלות והעלויות .לרשות הטבע והגני אי $אינטרס מיידי בהשקעה בשמורות ,מכוו $שתועלת
משמעותית מהשדרוג במקרה זה הינה בחיסכו $בעלויות חילו 3ובחיסכו $למשק הלאומי כתוצאה
מהפחתה בפציעות ובמקרי מוות; אלו עלויות שרשות הטבע והגני לא הוציאה בתקציבה ,כ%
שאינה חוסכת א ה מצטמצמי.
נדגיש ,שבו בזמ $שהתועלת מהשמורה גבוהה מעלות תפעולה ,הרי שהתועלת הנאמדת מקורה
בכימות מוניטארי של ההנאה מהביקור בשמורה .נכו $לעכשיו ,שמורת נחל דרגה הינה שמורה
פתוחה ,בה אי $גביית דמי כניסה מהמבקרי .כדי לבחו $את שאלת המימו ,$נבחנו ארבעה
מודלי שוני של מימו $התפעול והשדרוג של השמורה (1) :המצב הנוכחי  כניסה חופשית
)דהיינו מימו $ציבורי של תפעול השמורה( ) (2מחיר כניסה המשק' כיסוי עלויות תפעול בלבד )(3
מחיר כניסה המשק' השאת פדיו (4) $מחיר כניסה המבוסס על מודל  Ramseyשל סבסוד צולב על
בסיס תמחור דיפרנציאלי של מוצרי )שמורות( שונות .לש כ %השתמשנו בנתוני משמורת
גמלא שהיא שמורה קולטת קהל.
נמצא שמחיר הממקס פדיו $במצב הנוכחי )ללא שדרוג,מודל  (3עומד על ממוצע של כ – 1 15
כניסה למבקר .לעומת זאת ,מחיר המשק' כיסוי עלויות תפעול )מודל  (2עומד על  1 1.92כניסה
בממוצע למבקר .תמחור על בסיס דיפרנציאלי המביא לסבסוד צולב בי $שמורות גמלא לנחל דרגה
)מודל  ,(4מוריד את מחיר הכניסה ל –  1 1.02בממוצע למבקר.
מימו $השדרוג נבח $ג על ידי ניהול עצמאי של שמורת נחל דרגה וג על ידי סבסוד צולב .בנוגע
לניהול העצמאי ,נמצא שמחיר כניסה של  1 12.73בממוצע למבקר יוכל להשיג את מטרת כיסוי
עלויות השדרוג בשמורה .זאת למרות שהמחיר עולה בכ –  1 10בממוצע למבקר ביחס למצב הלא
משודרג .למרות זאת ,הירידה במספר המבקרי אינה משמעותית מכיוו $ששדרוג השמורה מעלה
את ערכה ובול את המגמה שנוצרת בעקבות העלאת מחיר הכניסה .התוצאה הסופית הינה
ירידה במספר המבקרי רק ב –  10,000למרות שמחיר הכניסה עלה בכ –  1 10בממוצע למבקר.
נבח $ג המקרה של סבסוד צולב בי $שמורות גמלא ונחל דרגה .שוב ,הסתבר שמימו $על בסיס
מודל זה הוא יעיל יותר .במקרה זה ,מחיר הכניסה לשמורת נחל דרגה צרי %לעלות בשקל אחד
בממוצע למבקר בו בזמ $שמחיר הכניסה לשמורת גמלא אמור לעלות בכ –  1 5בממוצע למבקר
)מכ –  1 12לפני השדרוג לכ –  1 17לאחריו(.
במחקר זה נוכל להצביע על כיווני דר %יותר מאשר להמלי 3המלצות קונקרטיות:
•

עלויות התפעול של שמורות טבע אמורות להיבח $על בסיס ניתוח עלותתועלת חברתית.
דבר זה נכו $במיוחד כאשר קיימת מגבלת משאבי כספיי כפי שהיא אכ $קיימת
במקרה של רשות הטבע והגני.

•

תמחור כניסות לאתרי של רשות הטבע והגני נגזר ממדיניות הסבסוד של הממשלה.
לאחר שזו נקבעה ,נותר לרשות הטבע והגני למלא את החסר .הפיתרו $היעיל ביותר
מתבסס על תמחור דיפרנציאלי של שמורות טבע וסבסוד צולב ביניה .$אומנ רשות
הטבע והגני כבר עושה זאת ,אול ראוי ורצוי שדיפרנציאציה זו תיעשה על בסיס
מושכל הנית $להסבירו לקהל בעזרת בניית מודל ,כפי שהוצע במחקר זה ,בי $שתי
השמורות :גמלא ונחל דרגה.
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•

שדרוג השירותי בשמורות טבע ,ראוי שייבח $במבח $עלותתועלת ושייעשה בו שימוש
במקרה של מגבלת משאבי .במידה ותקציב הפיתוח של רשות הטבע והגני מוגבל ,יש
לממ $פיתוח לפי מבחני עלותתועלת כפי שנעשה במחקר זה לשמורת נחל דרגה.

•

מימו $השדרוג יכול להיעשות בצורה עצמאית ,או על ידי סבסוד צולב .כפי שהודג
במחקר זה ,סבסוד צולב עדי' מבחינת היעילות הכלכלית .ייתכ $שלעיתי הוא ג יהיה
הכלי היחיד בעזרתו נית $יהיה לממ $שדרוגי בשמורות טבע הראויות לכ .%במקרה של
שמורת נחל דרגה ,המימו $היה יכול להיעשות בצורה עצמאית אול יעילה פחות מאשר
עלפי המודל של סבסוד צולב.

נותר לנו רק לקוות שהעבודה אשר הושקעה במחקר זה תתרו לקובעי המדיניות לקבלת החלטות
מושכלות בנושאי הקשורי בשמירת טבע וסביבה .קבלת החלטות מעי $זו תהיה לטובת הטבע

והסביבה כמו ג לטובת החברה בה כולנו חיי.
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נספחי
נספח  :1חישוב תיאורטי של עלות ההגעה
 .1ממייני את השאלוני מהקרוב לרחוק ,בהתא למקו ממנו הגיע הנשאל.
 .2מגדירי רצועות מעגליות ברוחב נתו $סביב האתר.
 .3מחשבי את עלות ההגעה לכל נשאל לפי מספר מרכיבי )הנשאל העונה על השאלו$
מייצג את כל האנשי שהגיעו אתו(:
מחשבי את עלות הדלק הלו %ושוב :מרחק הנסיעה כפול עלות דלק לק"מ המגלמת בתוכה ג
את הבלאי )קצי.(2002 $
מחשבי את עלות ער %הזמ $הלו %ושוב :חישוב ער %הזמ $נובע מהגישה הכלכלית המייחסת עלות
אלטרנטיבית לזמ ,$שהיא ער %התועלת עליה ויתר המבקר בכ %שבחר לנסוע לאתר ולא לעשות
בזמ $הזה משהו אחר .תמחור הזמ $תלוי באופי הפעילות עליה ויתר הנשאל .החוקרי אינ
תמימידעי לגבי נקודה זו ,ומחקרי שוני מציעי גישות שונות לפתרו $הסוגיה :יש הטועני
שיש לקחת חלקי שוני של שעת עבודה –  1/3עד ½ ) (McConnell and Strand 1981ו –

¼

משעת עבודה ) .(McKean et al. 1995חוקרי אחרי טועני שעל מנת להגיע להערכה מדויקת
של עלות אלטרנטיבית של זמ ,$יש לשאול כל נשאל על מה בדיוק ויתר ומה הייתה אלטרנטיבת
הזמ $לביקורו ,ולבצע בהתא חישוב באופ $אינדיבידואלי ) .(Ward and Beal 2000ישנ
חוקרי ,שבהבינ שמרכיב הזמ $הוא בעייתי ,מציעי לא לכלול אותו בחישובי העלות ,ולקחת
רק את עלות הדלק כחס תחתו.(Perman et al. 1999) $
במחקר זה נלקחה ההצעה של  McKeanוחובריו לפיה ער %הזמ $חושב כ  ¼ מעלות שעת עבודה
של הנשאל.
מחלקי את עלות הדלק והזמ $במספר המבוגרי במכונית ,בהנחה שה משתתפי בעלויות.
מחלקי את העלות שהתקבלה במספר האתרי בה יבקרו בטיול זה על מנת לחשב את הער%
היחסי המוקדש לאתר מתו %סה"כ זמ $הטיול ).(Knapman and Stoeckl 1995
מוסיפי את עלות זמ $השהייה באתר .ההנחה היא שהתועלות משהייה באתר שוות לפחות לעלות
זמ $השהייה בו א לא יותר ) .(Ward and Beal 2000ג ער %זמ $השהייה חושב כ – ¼ מעלות
שעת עבודה של הנשאל.
מוסיפי את עלות הכניסה לאתר ,במידה ויש ,בהתא למספר הילדי ומספר המבוגרי ברכב.
בזאת מתקבלת עלות ההגעה לכל שאלו $שנבדק ,שהיא בעצ עלות הגעה אינדיבידואלית.
 .4סוכמי את מספר המבקרי מכל אזור ומחשבי את אחוז המבקרי מכל אזור במדג;
מניחי שהתפלגות המבקרי לפי אזורי במדג זהה להתפלגות בכלל המבקרי באתר
בשנה .מקבלי את סה"כ מספר המבקרי באתר בשנה מכל אזור .משלב זה עובדי לפי
עלות ממוצעת אזורית.
 .5מחשבי מספר ביקורי לנפש מכל אזור בשנה ,על פי סה"כ האוכלוסייה בכל אזור .יש
חוקרי הממליצי לחלק את המעגלי על פי חלוקה מוניציפאלית של נפות ) (countiesעל
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מנת להקל על התהלי %של קבלת מספר האוכלוסייה בכל אזור ).(Ward and Beal 2000
במחקר זה נעשה שימוש בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 .6מקבלי גר' המראה את מספר הביקורי לנפש )המשתנה התלוי( כפונקציה של עלות
ההגעה )המשתנה הבלתי תלוי( .מקבלי את משוואת הרגרסיה.
 .7על מנת להתוות את עקומת הביקוש לאתר ,מעלי בהדרגה את המחיר לכל אזור .ההנחה
היא שעלייה במחיר הכניסה תואמת לעלייה בעלות ההגעה ולפיכ %מייקרת את הביקור .יש
להניח שהמבקרי יגיבו בהתא – ה"ביקוש" לביקורי באתר יל %וירד ע העלייה במחיר
) .(Ward and Beal 2000מציבי את המחיר בכל פע במשוואת הרגרסיה ,לקבלת מספר
המבקרי החזוי במחיר החדש.
 .8סוכמי את סה"כ המבקרי באתר בכל מחיר חדש .חוזרי על התהלי %עד שהעלות היא
כזו שמתקבלי אפס מבקרי.
 .9מקבלי גר' המראה את מספר המבקרי באתר כפונקציה של העלות ,שזוהי בעצ
עקומת הביקוש לאתר :כמה מבקרי יבואו בכל עלות ,או לחילופי ,$מה יהיה הביקוש לאתר,
כמה "יצרכו" ממנו ,בכל מחיר נתו .$משוואת הרגרסיה היא פונקצית הביקוש לאתר ,וערכו
של האתר מבוטא בשטח שמתחת לעקומת הביקוש ).(Kahn 1998
יתרונה של השיטה הוא בכ %שהיא מבוססת על מידע אמיתי ולא היפותטי ,א %יש לה ג מספר
חסרונות כמו למשל ההנחה שעלות ההגעה משקפת את ערכו של האתר )לאנשי הגרי בקרבה
לאתר תהיה עלות הגעה נמוכה א %יתכ $בהחלט שערכו יהיה גבוה עבור( .החוקרי העוסקי
בתחו שוקדי תדיר על שכלול ושיפור אמינות השיטה והמתודולוגיה המנחה את השימוש בה,
כדי להימנע על כמה שאפשר מהטיות באומד $הער %הכלכלי של האתר.
שימוש בשיטת עלות ההגעה מאפשר לקבל הערכה לתועלת מהאתר ולכמת את מה שבדר%כלל
נחשב לבלתי נית $לכימות .למרות המגבלות וחוסר היכולת לדייק באפיו $ההעדפות
ההתנהגותיות של הציבור ,תוצאות מחקרי בה השתמשו בשיטה מראי התאמה ע
השיטה הכלכלית ,כלומר הצרכ $מתנהג כצפוי לפי תיאורית הביקוש ומספר הביקושי
לביקורי באתר אכ $יורד ככל שעולה עלות ההגעה אליו ).(Ward and Beal 2000
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נספח  :2בניית פונקצית ביקורי לנפש ) (VPCכפונקציה של עלות הגעה )(TC
בטבלה ) A2.1מדוע הסימו (?A $כי זה נספח )כלומר  Aזאת האות הראשונה של (Appendix
ושינית ל A2.1נמצאי מקדמי הרגרסיה הליניארית כאשר המשתנה המוסבר הוא מספר
הביקורי לנפש בשנה .המשתני המסבירי ששימשו לבניית המודל כוללי את :חשיבות
התשתיות בשמורה ,פעילויות בשמורה ,עלות הגעה ומשתני סוציו אקונומיי .כ $מופיעי
בטבלה ג ערכי  p-valueכ %שעל מנת שמקד יהיה שונה באופ $מובהק מאפס ברמת מובהקות
 10%נבחר בערכי  p-valueהנמוכי מ  .10%בנוס' ציינו את ערכו הממוצע של כל משתנה על פי
השאלוני.
טבלה  :A3.1תוצאות הרגרסיה הליניארית וער( ממוצע של המשתני
קטגוריית
משתנה

עלות

תשתיות

פעילויות

סוציו!
אקונומיי

משתנה

מקד

רמת מובהקות
p-value

ממוצע

קבוע הרגרסיה )(constant

3.881

0.068

עלות הגעה )(TC

0.004622

0.007

182.83

נגישות

0.1530

0.150

7.23

שבילי הליכה מסומני

0.1860

0.358

9.02

דרכי מיועדות לרכבי שטח

0.0921

0.210

4.99

שלטי הסברה

0.0290

0.771

7.33

שלטי הכוונה

0.1100

0.509

8.63

חניו $לילה מסודר

0.1150

0.197

7.12

גלישת מצוקי

0.1580

0.073

5.83

הליכה אתגרית בנחל דרגה

0.0439

0.682

7.91

תצפית נו' מדברית

0.2170

0.085

8.51

מסלולי הליכה פחות עמוסי 0.2180

0.077

8.16

התבודדות בשקט של המדבר

0.2090

0.044

7.91

מגדר

0.0196

0.963

0.37

גיל

0.2010

0.304

2.20

אר 3לידה

0.4290

0.499

0.85

חברות בארגו $ירוק

0.0312

0.955

0.18

מספר מבוגרי בקבוצה

0.1750

0.037

3.59

מספר ילדי בקבוצה

0.0836

0.492

1.01

השכלה

0.1980

0.365

3.15

הכנסה

0.2590

0.195

2.98

לצור %בניית פונקצית ביקורי לנפש ) (VPCכפונקציה של עלות הגעה ) ,(TCנבחרו אות
מקדמי אשר ערכ שונה מאפס באופ $ברמת מובהקות  .10%כל מקד כזה ,להוציא עלות
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ההגעה ,הוכפל בער %ממוצע של אותו משתנה שהתקבל מנתוני השאלוני .כל המקדמי הלא
מובהקי קבלו ער %אפס .המשוואה שהתקבלה היא אפוא:
VPC = 3.881 − 0.004622 × TC − 0.1530 × 0 − 0.1860 × 0 + 0.0921 × 0 −
− 0.0290 × 0 + 0.1100 × 0 + 0.1150 × 0 + 0.1580 × 5.83 + 0.0439 × 0 −
− 0.2170 × 8.51 − 0.2180 × 8.16 + 0.2090 × 7.91 + 0.0196 × 0 +
+ 0.2010 × 0 − 0.4290 × 0 + 0.0312 × 0 − 0.1750 × 3.59 − 0.0836 × 0 −
− 0.1980 × 0 + 0.2590 × 0

א נכלול את סכו המכפלות ,פרט לעלות ההגעה ,ונוסיפ לקבוע נקבל את פונקצית תדירות
הביקורי הבאהVPC = 2.20391 − 0.00462TC :

א נכלול את כל המשתני המסבירי ,בי $את המובהקי ובי $את הלא מובהקי ,הרי
שפונקצית הביקורי לנפש ) (VPCכפונקציה של עלות הגעה ) (TCנתונה על ידי:
VPC = 3.881 − 0.004622 × TC − 0.1530 × 7.23 − 0.1860 × 9.02 +
+ 0.0921 × 4.99 − 0.0290 × 7.33 + 0.1100 × 8.63 + 0.1150 × 7.12 +
+ 0.1580 × 5.83 + 0.0439 × 7.91 − 0.2170 × 8.51 − 0.2180 × 8.16 +
+ 0.2090 × 7.91 + 0.0196 × 0.37 + 0.2010 × 2.20 − 0.4290 × 0.85 +
+ 0.0312 × 0.18 − 0.1750 × 3.59 − 0.0836 × 1.01 − 0.1980 × 3.15 +
+ 0.2590 × 2.98

א נסכו את המכפלות ,פרט לעלות ההגעה ,נקבל את פונקצית תדירות הביקורי הבאה:
VPC = 1.93609 − 0.00462TC
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