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אטרקציות
יחידות אירוח

מאז ומתמיד הצטייר המדבר בעיני תושבי מדינת ישראל כאזור רחוק, יבש ושומם, כזה היה הדימוי של הנגב בכלל ושל 
ואת האזור כמעבר הכרחי בדרכם של המטיילים לאילת. תיירות  נוף הערבה השטוח ראו כחדגוני  הערבה בפרט. את 
בערבה הצפונית נחשבה בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 לרעיון מנותק לחלוטין מהמציאות. בשנת 1996 הוקמה 
יחידת האירוח הכפרית הראשונה בשטחה של מועצה אזורית הערבה התיכונה, מהדגם המוכר בשם העממי 'צימר'. מאז 
הואץ התהליך, ומספרם של יחידות האירוח מדגם זה ושל האתרים התיירותיים השונים הלך וגדל. בניגוד לעבר הלא 
רחוק, מבקרים שאינם חובבי טבע ונוף מושבעים מגיעים היום לנפוש בערבה, שהפכה בעיניהם ליעד תיירותי ראוי בפני 
עצמו. בשנים 1996–2004, בעשור הראשון לתיירות הכפרית באזור, נעשתה עבודת שדה שעמדה על התמורות שחלו 
במוצרי התיירות בחבל ארץ זה עד אותה עת, אולם היא לא נחקרה ולא פורסמה עד כה, וכך חדשנותו של המחקר הנוכחי 

היא במיפוי הגורמים המושכים את תיירי הפנים אל הערבה הצפונית בהתבסס על עבודת המחקר ההיסטורית. 

1. מבוא

עמק  בהיותה  ומאופיינת  הסורי–אפריקני  בשקע  ממוקמת  הערבה 
הנגב  אזורי  לשאר  ביחס  גם  וחם  יובשני  מדברי  באזור  וארוך  צר 
 Ashkenazi et al., 2021; Evenari et al., 1982; Shemer,)
1986(. היא משתרעת מבקעת ים המלח בצפון ועד מפרץ אילת בדרום 
מ-380  הוא  הטופוגרפי  וגובהה  קילומטרים  כ-175  אורכה   ,)1 )איור 
מטרים מתחת לפני הים ועד 200 מטרים מעל פני הים, כמות המשקעים 
 Evenari et al., 1982;( הממוצעת בה היא 15–50 מילימטרים בשנה

.)Stavi et al., 2018
בניגוד לאזורי הארץ האחרים, לפני קום המדינה לא נבנה בערבה 
יישוב כלשהו. ראשוני ניסיונות ההתיישבות בה היו בשנת 1950 ובעשור 
שאחריה והם היו בעלי נטייה חקלאית )אלון, 1969; סלע, 1998(. גם 
כיום, למרות קיומם של יישובים שאינם חקלאיים כגון בית ספר שדה 

חצבה, עיר אובות, צוקים ומרכז ספיר, עדיין ההתיישבות בערבה היא 
בעלת נטייה חקלאית ברורה. בשנת 2004 התבססה החקלאות בערבה 
ולארצות  לאירופה  לייצוא  יועדו  והם  החורף,  בעונת  קיץ  גידולי  על 
פירות  ופלפלים,  כעגבניות  ירקות  תבלין,  צמחי  בה  גידלו  הברית. 
הודו,  פרות, תרנגולי  וגם  פרחים שונים  ותמרים,  כמלונים, אבטיחים 
דגי מאכל ודגי נוי )גזית, 1974; צביאלי, 1997; רבינס, 1997; רומן, 
2003(. היישובים החקלאיים שיש היום בערבה הצפונית הם המושבים 

עידן, עין חצבה, חצבה, עין יהב, צופר ופארן )איור 2(. 
העונה האידיאלית לטיולים באזור היא מסוף הסתיו עד בוא האביב. 
לא זו בלבד שהתקופה קצרה, אלא גם לַמעט שבתות וחגים רוב הציבור 
אינו נוהג לנפוש בימות אמצע השבוע. נוסף על כך יש בעיות סביבתיות 
הקשורות במרחב הבילוי, כגון שטחי אש הסגורים למטיילים, פריצות 

וגניבות מכלי רכב ומחסור בשילוט ובסימון שבילים )עוז, 1999(. 
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איור 1: מפת הנגב והערבה. הסימון האדום תוחם את אזור המחקר

הערבה הצפונית. האיור מתבסס על מפה שסורטטה בשנות  איור 2: 
השישים בידי אבן-ארי ואחרים )הנגב: מלחמת קיום במדבר, 

)1980

בשנת 1971 הוקם ביוזמת משרד השיכון בית ספר שדה חצבה )זהבי, 
1998(. החידוש בהקמתו הוא בכך שלראשונה הוקם אתר אירוח המספק 
שירותי לינה, הסעדה והדרכת מטיילים, ושמטרתו למשוך קהל מבקרים 
אל הערבה הצפונית. נוסף להדרכת מטיילים פעל בית ספר שדה חצבה 
הוא  ואקולוגיים.  ביולוגיים  במחנות  כגון  לימודית-חינוכית,  בהדרכה 
1966, מועד הקמתה של  היה היחיד שעסק בתחום תיירות הפנים עד 
יחידת האירוח הראשונה מהדגם המוכר כ'צימר' )ניר, 2004א(. אתרים 
נוספים שעצרו בהם תיירים היו תחנות הדלק של עין יהב ועין חצבה, 
שתחזקו ועדיין מתחזקות בשטחן שירותים ציבוריים מוסדרים ומזנוני 
דרכים לממכר מוצרי מזון ושתייה. אולם בעוד בית ספר שדה חצבה 
שימש כיעד עצמאי, תחנות הדלק שימשו כאתר עצירה בדרך הארוכה 
התיירות  במוצרי  מואצת  התפתחות  חלה  מ-1996  לאילת.  והמעייפת 
העיקרי  המניע  הכפרית.  התיירות  ענף  ובראשם  הצפונית  בערבה 
החקלאית  הפעילות  צמצום  החקלאות.  בענף  משבר  היה  להתפתחותו 
למתקני  הסבתם  את  וִאפשר  ושטחים  שונים  מבנים  אדם,  כוח  פינה 

תיירות )ניר, 2004א(. 
בעשורים  הפך  בעקבותיה  לכן.  קודם  בישראל  החלה  זו  מגמה 
מגוון  הכולל  רב-תפקודי,  למרחב  במדינה  הכפרי  המרחב  האחרונים 
ותיירות,  שירותים  ומלאכה,  תעשייה  מסחר,  של  כלכליות  פעילויות 
מקורות  להרחבת  חשוב  בסיס  היא  הלא-חקלאית  הפעילות  ושבו 
ההכנסה של משקי הבית, בהם משקי בית חקלאיים )סופר ואפלבום, 
המושבי  במגזר  הבית  משקי  מרבית  לערבה,  בניגוד  וכך,   .)2012
בישראל אינם מתפרנסים כלל או בעיקר מחקלאות, ותרומת החקלאות 
בעוצמות  חדירה  בהם  מתפשטת  לכך  נוסף  מצטמצמת;  להכנסתם 
ומרגוליס,  1998; אפלבום  )אפלבום,  שונות של עסקים לא-חקלאיים 
 Sofer  ;2012 ואפלבום,  סופר   ;1989 חרובי,   ;1993 גרוסמן,   ;1985
תהליך  עם  בבד  בד  התרחב  זה  תהליך   .)and Applebaum, 2006
לאתרי  חקלאיים  אתרים  הופכים  שבו   ,agritourism הנקרא  עולמי 
מגמות אלה הן   .)Chase et al., 2018) משיכה של תיירות חקלאית 
הישראלית,  התיירות  בדפוסי  המתרחשים  הכלליים  מהשינויים  חלק 
שהייתה  תיירות  תשלום,  מבוססת  לתיירות  גורף  מעבר  בה  שניכר 
מקובלת פחות בעשורים הראשונים להקמת המדינה, כפי שניתן לראות 

מהנתונים שהוצגו בידי ניר )2004א–ו(.
בעוד בית ספר שדה חצבה נשאר בית הספר היחיד העוסק בתיירות 
ביולוגיות  הדרכות  ובמתן  הטבע  לשמירת  בחינוך  ומתמקד  פנים 
להכרת  ההדרכה  תחום  התפתח   ,)2004 )אוסטרייכר,  מקצועיות 
הסביבה למטיילי התיירות הכפרית בליווי  מורי דרך. מספר מורי הדרך 
באזור סימן מגמה של גידול איטי, למרות משבר התיירות שחל בענף 
מאז אוקטובר 2000, עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. בשנת 2000 היו 
עמד   2004 פברואר  בחודש  דרך.  מורי  עשר  שישה  הצפונית  בערבה 
מספרם על שמונה עשר. חמישה ממורי הדרך באותה עת היו בעלי רכב 
נוסעים  להסיע  המורשה  מדברי'  כ'רכב  רישיונו  פי  על  המוגדר  שטח 
בשכר )איור 3(. שניים ממורי דרך אלה היו בעלים של יחידות אירוח 
אפשרויות  מגוון  ללקוח  הציעו  הדרך  מורי   .)4 )איור  2004ב(  )ניר, 
תיירותיות ועסקות חבילה שכללו אירוח, הסעדה וטיולים שונים כטיולי 

ג'יפים וטיולי ליל ירח רגליים. 
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בשנת 2000 היו ביישובי הערבה הצפונית 89 יחידות אירוח, בשנת 
2003 היה מספרן 157 )ניר, 2004ב(, ועד שנת 2004 כבר עלה המספר 
ל-172 )ניר, 2004ג(. לאורחי יחידות האירוח הוצעו שלל אטרקציות 
תיירותיות מסוגים שונים. בתחום ההסעדה היו בשנת 2000 שמונה בעלי 
עסק שזו הייתה מטרתו. עד שנת 2003 הוכפל מספרם. סוגי ההסעדה 
היו מגוונים: ארוחות למטיילים בלב אזור הטיול, ארוחות באוהל בדואי 
וגם ארוחות גורמה ביחידות האירוח. עסקי הקייטרינג, המסעדות ובתי 
2004ד(.  )ניר,  ודברי מאפה  הקפה הציעו מאכלי עמים שונים, עוגות 
למבקרים הוצעו סדנאות יצירה, טיפולי גוף אלטרנטיביים ומוצרי מזון 
טיולי  חקלאיים,  סיורים  וגם  2004ה(  )ניר,  האזור  תוצרת  ובריאות 
ירח  לאור  בציבור  שירה  וערבי  חיים  בעלי  תצפיות  וגמלים,  חמורים 

)ניר, 2004ו(. 

איור 3: רכב שטח להסעת נוסעים בשכר בשמורת שיזף, בין עין יהב לחצבה

האירוח  מאתרי  אחד  חצבה.  במושב  במדבר'  'שבילים  אירוח  אתר  איור 4: 
הראשונים בערבה הכוללים יחידות אירוח כפריות 

נושא  פי  על  התיירות  רעיון  על  מתבסס  זה  תיירות  סגנון 
לצמוח  הענף  החל  בישראל   .)Gottdiener,1977; Shoval, 2000)
 Shoval,( במלונות העיר אילת, ומשם הוא עבר לחלקי הארץ השונים
הזה,  התיירות  סגנון  התפתחות  ניכרת  הצפונית  בערבה  גם   .)2000
בעיקר ַבשילוב של בדואים ומדבר. למטיילים מוצעות חפלות בדואיות 
על בסיס מאכלים בדואיים מקומיים. אף על פי שהאירוח נעשה באוהל 
בדואי ומוצג כ'אותנטי' )ניר, 2004ד(, המארחים, המבשלים, המלצרים 
ופועלים  תאילנדים  יהודים-ישראלים,  לרוב  הם  השירות  ונותני 
מאירופה. מובן שתנאי האירוח בכל האתרים הנושאיים גבוהים בהרבה 
מהמקור שאותו הם מחקים, כמקובל בעולם המערבי בסגנון תיירותי 

גבי  על  יושבים  הבדואי  באירוח  המתארחים   .)Shoval, 2000( זה 
מזרנים וכריות, פעמים רבות האוהלים ממוזגים על פי העונה וסמוכים 
אליהם תאי שירותים ציבוריים. התפריט המוצע כולל פריטים שאינם 
חלק מהחפלה הבדואית: לצמחונים מכינים מנות מיוחדות, זרות לגמרי 
למטבח הבדואי, השתייה הקלה המוגשת למטיילים היא קולה, ובסוף 

הארוחה ה'בדואית' מקבלים המבקרים  בקבוק יין. 

אל  הפנים  תיירי  של  המשיכה  גורמי  את  לבחון  זה  מאמר  מטרת 
הערבה הצפונית, בשטחה של מועצה אזורית הערבה התיכונה, בעקבות 
 .2004 1966 עד שנת  התמורות שחלו במוצרי התיירות באזור משנת 
תמורות אלה נבחנו ביחס למיקומה הגיאוגרפי הפריפריאלי של הערבה. 
באזור  והתיירות  הטיילּות  ההיסטורית של  ההתפתחות  נבחנה  במחקר 
לאורך התקופות, נבדקו הסיבות שהביאו לשינוי שחל באופי התיירות, 
ליצירת גורמי משיכה עבור תיירי פנים ולהחלטת תיירי הפנים לנפוש 
של  המקביל  לתהליך  הסיבות  נבחנו  כן  כמו  הצפונית.  בערבה  דווקא 
השינוי התפיסתי שחל בקרב תושבי המועצה האזורית הערבה התיכונה 
בפיתוח ענף זה במרחב שהיה חקלאי באופן מובהק, ולמעשה החקלאות 

היא עדיין ענף הפרנסה העיקרי בו. 

2. שיטות

עיקר איסוף הנתונים נעשה מקרב מבקרים שהתארחו ביחידות אירוח 
הערבה  אזורית  מועצה  של  הגיאוגרפי  בשטחה  הצפונית,  בערבה 
שדה  ספר  בית  באכסניית  יהב,  עין  ובמושב  חצבה  התיכונה, במושב 
מהמבקרים  הנתונים  איסוף  פארן.  שבמושב  אבירן  ובחאן  חצבה, 
באתרים השונים נעשה בין התאריכים 7.4.2004 ו-30.5.2004, בפרק 
נאספו  מהתיירנים  שבועות.  חג  ותום  פסח  המועד  חול  שבין  הזמן 

הנתונים מתחילת אפריל 2004 עד תחילת יולי אותה שנה.
חדשנותו של המחקר היא בבחינת גורמי המשיכה של תיירי הפנים 
אל הערבה הצפונית בעקבות התמורות שחלו במוצרי התיירות באזור 
עד שנת 2004, נושא שלא נחקר ופורסם עד כה. המחקר מתבסס על 

עבודת שדה שנעשתה באותה עת. 
את התהליכים שהתפתחו  בוחן  והוא  השוואתי  אופי  נושא  המחקר 
בתחום התיירות בערבה הצפונית ביחס לתקופה שקדמה ל-1996. סוג 
תיירות  אתר  את התפתחותו של  בוחן  והוא  מקרה,  חקר  הוא  המחקר 
ביקושי  פי  על  והתאמות שעשה התיירן   2004 ועד  מיום הקמתו  אחד 
המבקרים. עיקר המחקר התבסס על ראיונות עם תיירנים ועם מטיילים, 
למטיילים.  שניתנו  פתוחות  שאלות  עם  שאלונים  גם  לו  נוספו  אך 
הנתונים הקשורים בכמות הנשאלים והמרואיינים מופיעים בקטגוריית 

השכיחּות בטבלאות 1, 2, 4–9.

2.1. חקר המקרה
הנתונים נאספו מתוך ריאיון עם היזם, שהוא גם מפעיל האתר, ומחוֹות 
דעת של לקוחות שהתארחו במקום יותר מפעם אחת. מאחר שהדברים 
שנאמרו בראיונות משקפים את דעתו האישית של היזם וייתכן שאינם 
אובייקטיביים, ומאחר שההיסטוריה של התפתחות האתר איננה ידועה, 
ההתייחסות במחקר היא לנקודות ציון מרכזיות בתהליך שינוי האתר, 
החשובות להבנת גורמי המשיכה התיירותיים, כפי שהן עלו מדברי היזם 

והמטיילים החוזרים. 
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2.2. ראיונות
כעשר  יחד  מנו  המבקרים  מבקרים.  ועם  תיירנים  עם  נעשו  הראיונות 
על  קבוצות  לשתי  לחלקם  ניתן  שונים.  אתרים  בשני  משפחות ששהו 
היו  ואלה שלא  מידת שביעות הרצון: אלה שהיו מרוצים מהנופש  פי 

מרוצים ממנו. 

2.3. שאלונים
שאלוני  היו  השונים  התיירות  באתרי  למבקרים  שנמסרו  השאלונים 
שיפורטו  השונות  בקטגוריות  מתוארות  השאלות  פתוחות.  שאלות 

בהמשך. 
 

2.4. אוכלוסיית המחקר ומסגרת הדגימה
פנים  תיירי  קבוצת  קבוצות:  שתי  מנתה  המחקר  אוכלוסיית  כאמור 
שהתארחו באתרי תיירות בערבה הצפונית – ביחידות אירוח כפריות 
במושבים חצבה ועין יהב, בחאן אבירן שבמושב פארן ובבית ספר שדה 
בתיירות  ועסקו  הצפונית  בערבה  החיים  התיירנים  וקבוצת  בחצבה, 

באזור זה. 

3. תוצאות

3.1. שאלונים
הממצאים המוצגים להלן מקורם בשאלונים, כולם עם שאלות פתוחות.

קטגוריה 1
בערבה  לנפוש  המבקרים  של  הבחירה  שיקולי  נבחנו  זו  בקטגוריה 

הצפונית )טבלה 1(. 

טבלה 1: שיקולי הבחירה לנפוש בערבה הצפונית

שיקולי 
בחירה

המלצות נגישות
של חברים

אהבת 
המדבר 
ונופיו

אין 
העדפה 
לאזור

עניין אקלים
באזור 
ובאתריו

2141614שכיחות

73.51456714באחוזים

מטבלה 1 ניתן ללמוד כי הרוב המוחלט של המטיילים מגיעים לנפוש 
שההבחנה  נראה  לאזור.  העדפה  מתוך  דווקא  לאו  הצפונית  בערבה 
בין תתי-אזורים שונים בדרום הארץ אינה מגובשת בעיני המטיילים. 
היותה  ובשל  ואולי משום כך, הערבה מושכת בשל שונותה  עם זאת, 
חדשה ובלתי מוכרת לרוב המטיילים שהגיעו אליה באותה עת, כולל 

למטיילים חוזרים שזו לא הפעם הראשונה שלהם בערבה הצפונית.
דוגמאות לתשובות שענו הנשאלים: 

'אזור שלא הייתי בו, ולפי האינטרנט ראיתי שיש מקומות מעניינים 
ונגישים', 'הכי קרוב למדבר מאיפה שאני מגיע', 'המלצה על המקום', 
בנגב,  'בחרתי  הפסטורלי',  'הנוף  הנוף',  ואת  המדבר  את  אוהבת  'אני 
לאו דווקא בערבה הצפונית, בגלל הנוף הייחודי השונה ממרכז הארץ',  
'בשל רצון לשינוי, תמיד טיילנו בצפון ורצינו לשנות', 'כי אני אוהבת 

את מזג האוויר היבש', 'טיול ג'יפים באזור'. 

קטגוריה 2
ביחס  הצפונית  בערבה  לנפוש  המטיילים  העדפת  נבחנה  זו  בקטגוריה 

לחלופות הנופש האחרות )טבלה 2(. 

טבלה 2: שיקולי ההעדפה לנפוש בערבה ביחס לחלופות הנופש האחרות

שיקולי 
העדפה

גילוי עניין 
באזור 
ובאתריו

אהבת המדבר 
ונופיו

אין העדפה 
לאזור

האקלים

25201שכיחות

7.1417.8571.423.57אחוזים

הרוב  שהם  הנופשים,  מכלל  רבעים  שלושה  כמעט   2 טבלה  פי  על 
מאפייניו  בשל  דווקא  לאו  הצפונית  בערבה  לנפוש  באו  המוחלט, 
הייחודיים של האזור, שאין למצוא כמותם באזורי מדבר אחרים. עם 
זאת, חלק מהנופשים ציינו בפירוש מאפיינים ייחודיים שהערבה מציעה 

בשפע, כשקט, נוף וקסם.
דוגמאות לתשובות שכתבו הנשאלים: 'כי יש פה שקט', 'הנוף קוסם 
לי', 'נוף מדברי ופראי, לאו דווקא של הערבה הצפונית', 'אוהב לטייל 
– לא רק בערבה', 'כי זה מה שנשאר, באחרים כבר ביקרנו', 'לא מעדיף 
את הערבה, ככה הפעם זה הסתדר', 'זהו ביקורנו הראשון, אנו אוהבים 

לטייל בארץ וזהו יעד ככל היעדים'.

קטגוריה 3
בקטגוריה זו נבחנו אתרי הביקור המועדפים שציינו המבקרים במהלך הנופש )טבלה 3, טבלה 4(.

טבלה 3: אתרי הביקור המועדפים בעיני המבקרים במהלך הנופש

מספר המבקרים מאפייני האתרשם האתר
שענו על השאלה

מסלול קניוני של כחמישה ק"מ הנשפך מהנגב אל הערבה. המסלול כולל הליכה רגלית ומחייב מעבר באמצעות חבלים נחל צפית
וסולמות.

10

10כביש נופי המקשר בין הנגב לערבה עם מצפורי נוף יפים.מעלה עקרבים

תופעה גיאולוגית ידועה ביופייה המרהיב. ניתן לטייל במכתש ברגל או להגיע אליו ברכב, אם לתצפית, לאיסוף חולות מכתש קטן
צבעוניים בבקבוקי זכוכית או להתרשמות ממראהו הפנימי.

8

8מסלול קניוני הכולל הליכה רגלית ושימוש בחבלים וסולמות.נחל גוב 
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מספר המבקרים מאפייני האתרשם האתר
שענו על השאלה

מעיין בנחל צין. מי המעיין מזוהמים ממי שטיפת פוספטים של מפעל פוספטים צין. במעיין היו באותה עת כמויות גדולות עין צין
של מים.

4

תופעה גיאולוגית ידועה ביופייה המרהיב. ניתן לטייל במכתש ברגל או להגיע אליו ברכב, אם לתצפית, לאיסוף חולות מכתש גדול
צבעוניים בבקבוקי זכוכית, להפסקה, לארוחה בחורשת האקליפטוסים שבו או להתרשמות ממראהו הפנימי.

4

4כביש נופי המשלב מצפורי נוף על גבול ישראל—ירדן בין מושב עידן בצפון למושב עין יהב בדרום.דרך השלום

חנות האלוורה 
במושב עין יהב

חנות לממכר מוצרי אלוורה. ייצור מקומי המזוהה עם עין יהב.
2

2אתר ארכיאולוגי רומי-ביזנטי בנגב, ממזרח לדימונה.ממשית

2מושב בצפון הערבה שהיו בו באותה עת אתרי אירוח ומסעדה פופולרית.נאות הכיכר

2קניון מצוקי מצפון לנחל צפית המחייב הליכה רגלית ומעבר באמצעות חבלים וסולמות.נחל תמר

2גבי מים עמוקים בנחל צין המלאים במי שטיפת פוספטים מזוהמים. למרות הזיהום מטיילים מגיעים אליהם כדי לרחוץ בהם.גבי שיש

2מושב בצפון הערבה שהיו בו אתרי ביקור כגון חנות למוצרי אלוורה, פיצרייה, צימרים ואתרי אירוח.עין יהב

2נחל הנשפך מהנגב אל הערבה בסמוך למושב עין יהב. אתר משיכה בעיקר למטיילי ג'יפים ורכבי שטח.נחל נקרות

פארק מדברי בדרום הערבה ובסמוך לאילת, הכולל אתרים ארכיאולוגיים, תופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מעניינות, אגם תמנע 
מלאכותי ומסעדה.

2

הזנבן הוא ציפור המפגינה התנהגות חברתית מעניינת. באזור חצבה ושמורת שיזף ניתן לצפות באורחות חייה מקרוב ואף תצפית זנבנים
להאכילה מכף יד.

2

בריכת השחייה 
במושב של אתר 
האירוח שבו לנו 

המטיילים

2

1מסלול קל עם מים

טבלה 4: סוגי אתרי הביקור 

אתרים טבעיים סוג אתר הבילוי
המשלבים אטרקציות

אתרים טבעיים 
והיסטוריים

אתרי נופש

5766שכיחות

82.608.708.70אחוזים

מטבלה 4 עולה תמונה זו: 
למעלה מ-80% מהמבקרים, שהם הרוב המוחלט, מעדיפים בילוי   .1
מים  בריכות  כגון  חווייתיות  אטרקציות  המציעים  טבע  באתרי 

לרחצה ומסלול טיול המשלב ירידה באמצעות חבלים.
פחות מ-10% מהמשיבים מעדיפים אתרים בעלי עניין.  .2

פחות מ-10% מהמשיבים מעדיפים אתרי נופש כיעד מרכזי.  .3

מים',  ועם  הליכה  בלי הרבה  קל  'משהו  דוגמאות לתשובות מטיילים: 
להגיע  היה  שאי-אפשר  כיוון  הצלחה,  ללא  עקב,  לעין  להגיע  'ניסינו 
 "4X4 לחניון הראשון עם רכב פרטי. באמצע הדרך היה שלט "רק לרכב

ואי-אפשר היה להמשיך. היינו בעין צין ונלך לנחל גוב'.

מטבלה 3 עולות המסקנות האלה: 
אתרי הבילוי המבוקשים ביותר הם מעלה עקרבים, נחל צפית ונחל    .1

גוב.
הגדול  צין, המכתש  עין  לאחריהם ברשימת האתרים המועדפים:    .2

ודרך השלום. 
רוב האתרים המועדפים הם אתרים טבעיים, המשלבים אטרקציות    .3
לאיסוף,  צבעוניים  חולות  יד,  מכף  ציפורים  האכלת  כגון  שונות 
בחבלים  בהם  לרדת  או  לטפס  שאפשר  וואדיות  מים  מעיינות 

ובסולמות.
וידיעתה,  הארץ  בהכרת  למתעניינים  אתרים  הם  אתרים  שני    .4
ציינו אותם שישה נשאלים: ממשית )שני מבקרים( ודרך השלום 
)ארבעה מבקרים(. יצוין כי גם בדרך השלום יש ממד מסוים של 
אטרקציה, בין אבני הגבול עם ממלכת ירדן אין כלל גדר, ואפילו 
מאגר חצבה, המלא במים ומשולב במסלול, הוא אטרקציה במידת-

מה.
שלושה אתרי בילוי ונופש ציינו המטיילים כאתרי ביקור. האחד    .5
הוא קפה אלֹוורה בעין יהב. במקום מוכרים מוצרי צמח האלוורה, 
ושני מטיילים ציינו כי זו מטרת הגעתם. האתר השני הוא מושב 
נאות הכיכר, שגם בו יש אתרי תיירות שונים, כגון מסעדות ובתי 
קפה, ואילו האתר השלישי הוא בריכת השחייה במושב, היא צוינה 

כיעד לבילוי בזמן הנופש.
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קטגוריה 4
בקטגוריה זו נבחנו שיקולי הבחירה לאתרי הביקור )טבלה 5(.

טבלה 5: שיקולי הבחירה באתרי הביקור

שיקולי 
הבחירה

המלצות 
באינטרנט

המלצות המדריך בתחנת המידע )הוקמה בתחתית 
מעלה עקרבים ביוזמת המועצה האזורית 

הערבה התיכונה(

המלצות 
חברים

אתרי ביקור טבעיים 
עם אטרקציות

מסלול טיול 
לא מוכר

הִקרבה למקום 
הלינה

4751011שכיחות

14.282517.8535.713.573.57אחוזים

מטבע  'ליהנות  זאת:  לקטגוריה  המבקרים  להתייחסויות  דוגמאות 
מדברי', 'לתפוס שלווה', 'להגיע אל המים שלא הגענו אליהם', 'הציפיות 

מהנופש לא היו גדולות'. 

קטגוריה 7
בקטגוריה זו נבדק אם הציפיות התממשו במהלך הנופש )טבלה 8(.

טבלה 8: מימוש ציפיות

לא התממשוהתממשומימוש הציפיות

262שכיחות

92.857.15אחוזים

טבלה 8 מראה כי בעיני כמעט כל המטיילים, למעלה מ-90%, התממשו 
הצליחו  שלא  משום  אחרת,  סברו  תיירים  שני  רק  מהנופש.  הציפיות 

להגיע עם רכבם לעין עקב בשל הְכוונה לא מדויקת לאתר.
דוגמאות לתשובות של מטיילים שהתייחסו לקטגוריה זאת: 'באופן 
'אנו מאוד מרוצים מהצימר  נוף',  והיה  נהניתי מהשלווה  'כן,  מוחלט', 
עצמו ומכל מה שכללו בו', 'המסלול של עין עקב לא היה כמובטח, לא 

יכולנו להגיע לתחילתו ברכב'. 

מטבלה 5 עולה כי שליש מהמטיילים בוחרים את אתרי הביקור הטבעיים על פי האטרקציות המשולבות בהם. דוגמאות לתשובות מטיילים: 'המלצות 
המדריך בבית ספר שדה', 'כי אנחנו אוהבים מסלולים אתגריים', 'אחד ממסלולי הטיול הפופולריים. חבריי לא היו במסלול זה', 'רציתי מקומות עם 
מים, הליכה מעניינת ונוף יפה. בדיעבד, בעין צין לא היו כמעט מים, רק שאריות של מים מלוכלכים, אבל נוף יפהפה', 'בשל קרבתם לחצבה', 'רצינו 

חול צבעוני לילדים'.

קטגוריה 5
בקטגוריה זו נבדקו שיקולי הבחירה של אתר הלינה )טבלה 6(.

טבלה 6: שיקולי הבחירה באתרי הלינה

שיקולי 
הבחירה

זיכרונות טובים לינה בשטחבאופן מקריהמלצת חבריםמחירמיקוםיחס
מביקורים קודמים

האטרקציות 
שבמקום

תנאים ביחס 
למחיר

242521255שכיחות

7.1414.287.1417.857.143.577.1417.8517.85אחוזים

טבלה 6 מראה כי השיקולים העיקריים בבחירת אתר הלינה הם המלצות 
מחברים, האטרקציות שבמקום, והתנאים שמקבל האורח ביחס למחיר 

שהוא משלם.
אתר  את  שלהם  הבחירה  שיקולי  על  מטיילים  לתשובות  דוגמאות 
הלינה: 'במקרה', 'אנחנו אוהבים לישון בחיק הטבע', 'זול, ויחסית קרוב 
עם  השירה  'בגלל  פנוי',  מקום  היה   – יהב  בעין  'לינה  הטיול',  לאזור 

בעלת הצימר'.

קטגוריה 6
בקטגוריה זו נבדקו הציפיות שהיו לתיירים מהנופש )טבלה 7(.

טבלה 7: ציפיות התיירים מהנופש

הנאה הציפיות
בטבע

לראות 
מקומות 
חדשים

אין ציפיות 
מיוחדות

שקט 
ושלווה

הנאה 
מהנופש 

בצימר

הנאה 
מהנופש 
בקבוצה

435862שכיחות

14.2810.7117.8528.5721.427.14אחוזים

ושלווה  שקט  בנופש  לחוות  מצפים  התיירים  רוב  כי  מראה   7 טבלה 
וליהנות ביחידות האירוח הכפריות. עבור יותר מחמישית מהמטיילים 
הייתה ההנאה ביחידת האירוח הכפרית המטרה החשובה ביותר בנופש. 
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קטגוריה 8
בקטגוריה זו נבדק מה היה התייר מוסיף או משנה לשם הצלחה מיטבית 

של הנופש )טבלה 9(.

טבלה 9: תוספות ושינויים רצויים לשם הצלחה מיטבית של הנופש 

תוספות 
ושינויים

שיפור 
אתר 
הלינה

שיפור 
חדר 
הלינה

הוספה/
דיוק שילוט 

לאתרי 
הביקור

אין צורך 
בשיפורים

בריכת 
שחייה

מידע 
מעודכן 

על 
מסלולים

ג'יפ

44213221שכיחות

14.2814.287.1546.427.157.153.57אחוזים

מהנופש,  מרוצים  מהתיירים  מחצית  שכמעט  ללמוד  אפשר   9 מטבלה 
ואין מבחינתם צורך בשינוי או בשיפור כלשהו.

דוגמאות להתייחסות התיירים לקטגוריה זאת: 'שום דבר', 'שילוט 
המכתש  לכיוון  בעיקר  לביקור  המומלצים  באתרים  יותר  ורב  מתאים 
'הייתי מוסיפה במקום: מזגן  ג'יפ זה היה טוב מאוד',  'אם היה  הקטן', 

במטבח, וקּולר זמין ונגיש עם מים קרים'. 

3.2. ראיונות
סיבות הגעה לנופש בערבה הצפונית

בעיקר של  מטיילים,  קבוצות  בקרב  תופעה  בולטת  סיבות חברתיות. 
את  המלכד  הגורם  חברתית.  מסיבה  המגיעים   ,4X4 שטח  רכבי  נהגי 
הקבוצה הוא פעמים רבות חברויות מימי השירות הצבאי. את מטרת 
ג'יפים אלה הם תולים ברצון להראות לבני המשפחה  היציאה לטיולי 
מה הם עושים בצבא ולאפשר גם להם לחוות את החוויה. על פי אופן 
התיאור, נראה כי פעמים רבות המשפחה, היושבת בחלקו האחורי של 

הג'יפ, אינה חלק מהחוויה. 

שקט ושלווה. נראה שזו סיבה חשובה בעיני המרואיינים, וכך עולה גם 
מהשאלונים עצמם. הערבה נתפסת בעיני מטיילים כמעין 'חוץ לארץ' 
בתוך הארץ. תחושת הניתוק מהמתרחש במדינה נובעת מכך שהאזור 
הם  מזה,  זה  מרוחקים  היישובים  גיאוגרפית.  מבחינה  ומבודד  מנותק 

קטנים, ואתרי הטיולים אינם עמוסים במטיילים.

האישי,  הביטחון  חשיבות.  יש  מתברר,  כך  זאת,  לסיבה  גם  ביטחון. 
מורגש  שמשקלה  סיבה  הוא  נפשי,  שקט  למטיילים  מקנה  הוא  שאף 
במידה ניכרת מאז תחילת אינתיפאדת אל-אקצא, באוקטובר 2000. עד 
אותה עת נסעו לנפוש בעיקר בגליל ובצפון הארץ, אבל כעת – על פי 
התיירים – לא נעים לנסוע לשם, גם אם לא מסוכן. תחושת הביתיות 
שיש בפעילויות כגון אכילת חומוס בנצרת או עריכת קניות בשוק בעכו, 
אבדה לחלק גדול מתיירי הפנים. להרגשתם, מאז תחילת האינתיפאדה, 
הם אינם רצויים במקומות אלה. בנופש בערבה, שלא כבנופש בצפון, 

הם אינם חוששים מהתלקחות ביטחונית. 
הר  אזור  ובראשם  בארץ  אחרים  תיירות  לאתרי  יחסית  כך,  על  נוסף 
ים המלח, מספר הגנבות של כלי  ואזור  הנגב-שדה בוקר-מצפה רמון 
רכב והפריצות אליהם באזור הערבה נמוך. אומנם גם בערבה החמירה 

תופעת הגנבות באותה עת, אף על פי כן היא הייתה נמוכה מאשר בצפון 
כיוון  אך  וצפונה,  ספיר  ממרכז  היה  הבעיה  מוקד  הנגב.  ובהר  הארץ 
שמטיילים רבים אינם עושים את ההפרדה בין צפון הערבה הצפונית 
בתודעת  נתפס  הצפונית  הערבה  בדרום  התיירותי  האזור  גם  וְדרומה, 

המטיילים כנגוע בתופעה. 

אליו  שבים  מסוים,  באתר  משהות  בעבר  שנהנו  מטיילים  מסורת. 
כ'לקוחות חוזרים'. לדבריהם, בכל פעם שהם מגיעים לאתר מוכר, הם 
מתרגשים לגלות את השינויים המפנקים שהוכנסו בו. לדוגמה, הנופשים 
שמנה  מאז  בו  שחלה  ההתפתחות  את  ציינו  כלשהו  באתר  הקבועים 
יחידות אירוח כפריות אחדות וחצר פנימית מקורה, דרך הגידול במספר 
מלבני  כפרית  אירוח  יחידת  ג'קוזי,  הוספת  ושיפורן,  האירוח  יחידות 
בוץ, השכרת אופניים, פינת חי, ועד האגף של עיסויים וטיפולים שונים 
שהופתעו לגלות בביקור האחרון. בעקבות התפעלות המטיילים נבחן גם 
אתר זה על ידיי במסגרת של חקר מקרה. הממצאים הראו שהמבקרים 
זוכרים אף את הפרטים הקטנים ומתרשמים מהם. זוהי דוגמה לתיירן 
שהצליח להרשים את לקוחותיו פעם אחר פעם באמצעות התאמה טובה 
לסביבה הצרכנית המסוימת. כשהתיירן הקים את האתר ב-1998 היו לו 

שתי יחידות אירוח בלבד, וב-2004 כלל האתר עשר יחידות.

בילוי באתר האירוח. יש מבקרים שכל מטרתם לבלות באתר האירוח, 
זו  מגמה  החופשה.  כל  במהלך  הכפריות,  האירוח  ביחידות  כלומר 
לדוגמה,  מיחידות האירוח בערבה.  לא  אך  מלון שונים,  מוכרת מבתי 
שמונה משפחות ממרכז הארץ שבבעלותן רכבי שטח, התארחו במשך 
שלושה ימים ביחידות האירוח הכפריות באחד ממושבי הערבה. למרבה 
ההפתעה ואף שעמדה לרשותן האפשרות להשתתף בטיול ג'יפים, סיפרו 
שבמשך שהותן באתר הן לא יצאו כלל מהמושב, וחלקן אף לא יצאו 
זו  מגמה  מהנופשים,  שהבנתי  כפי  הכפריות.  האירוח  יחידות  ממתחם 

הלכה והתפתחה גם בערבה. 

3.3. אופן ההגעה
יותר  פופולריים  אירוח  אתרי  בערבה  יש  המטיילים  שבעיני  נראה 
על  נעשית  הפופולריים  לאתרים  שהגעתם  מציינים  המטיילים  ופחות. 
סמך היכרות אישית, כי שהו באתר בעבר ונהנו, וגם משום שהאתרים 
סיבה  חדשות.  אטרקציות  בהם  מוצאים  הם  ביקור  ובכל  מתחדשים, 
נוספת היא הסתמכות על המלצות חברים. להמלצות החברים, כלומר 
האירוח.  אתר  בבחירת  רב  משקל  יש  לאוזן,  מפה  האתר  לשיווק 
הנמוכים  מחיריהם  בשל  מטיילים  מגיעים  פופולריים  הפחות  לאתרים 
יחסית, בעקבות המלצת מדריכי תיירות או כאשר האתרים המבוקשים 
כבר הוזמנו, ועל התיירים לחפש אתרי לינה חלופיים. תיאור הדברים 
עולה בקנה אחד עם דבריו של בועז עוז )2004, בעל פה(, לשעבר רכז 
אתרי  מפעיל  וכיום  התיכונה  הערבה  האזורית  המועצה  של  התיירות 
תיירות הכוללים יחידות אירוח בערבה הצפונית: 'תיירן שיודע להתאים 
התיירות  בענף  יצליח  הצרכנים  ולביקושי  השוק  לדרישות  עצמו  את 
בערבה הצפונית'. גורם נוסף שדרכו הגיעו מבקרים רבים לכל אתרי 
התיירות בערבה הצפונית הוא מרכז ההזמנות של מחלקת התיירות של 

המועצה האזורית הערבה התיכונה.



א' אשכנזי126      

3.4. תלונות מצד הנופשים 
ככלל רוב המבקרים מרוצים מתנאי האירוח בערבה, אבל היו גם דעות 
אחרות. מהראיונות שערכתי, ארבע משפחות מהגליל שנפשו בימי חול 
המועד פסח לא היו מרוצות במידה רבה מתנאי האירוח באחד ממושבי 
הערבה. לטענתן, יש פער גדול בין תנאי האירוח הממשיים ובין הצגת 
האירוח  יחידות  בעלת  ידי  על  האתר  תיאור  ולבין  באינטרנט,  האתר 
הכפריות. קבוצה בת שש משפחות ממרכז הארץ שהתארחה ביחידות 
האירוח הכפריות במהלך חג שבועות, שיבחה את מראהו של האתר, אך 
התלוננה על יחס לא אדיב ולא נעים מצד בעל יחידות האירוח הכפריות, 

וציינה שתמורת הכסף הרב ששולם הגיע יחס מזלזל פחות. 
מוקד תלונות נוספות היה הפערים בין רמות יחידות האירוח השונות 
באתר  אירוח  עבור  לשלם  הצדקה  אין  המבקרים,  לטענת  ומחירן. 
שרמתו נמוכה סכום זהה או קרוב לסכום הנדרש באתר בעל רמת אירוח 
גבוהה. את הטענות על היחס המזלזל מצד בעל יחידות האירוח הכפריות 
סיכם אחד התיירים, חבר מושב במרכז הארץ, באמירה הבאה: 'לא יכול 
להיות שמושבניק שמתעסק כל חייו בחקלאות, שרואה מסביבו צימרים 
מצליחים ומוצלחים, יחליט פתאום לקחת את הקרוואן של התאילנדי 
שהוא  בצורה  תיירים  לארח  יכול  לא  גם  הוא  צימר.  לזה  ויקרא  שלו 
מתייחס לנהג שבא לקחת את הפלפלים שלו מבית האריזה. אירוח זה 
צריך להיות מקצוע שצריך לעשותו היטב, והאורח הוא במרכז וצריך 
להיות זמין אליו בכל זמן, וכל תשומת הלב צריכה להיות אליו. הוא לא 

משהו נוסף לחממות שלו'. 
הצפונית  בערבה  התיירות  של  דרכה  שבתחילת  להניח  מקום  יש 
אכן היו תופעות מעין אלה. בעת שחקלאות ירקות הקיץ בחורף, תחום 
התמחות של הערבה מאז ועד היום, איבדה מעט מרווחיותה ומיציבותה 
מקור  התיירות  בענף  חקלאים  ראו  כאן,  יידונו  שלא  שונות  מסיבות 
הכנסה נוסף על מנת לא לסמוך רק על החקלאות, גם מבלי שתהיה 
דרך,  כברת  בערבה  התיירות  ענף  מאז עשה  בתחום.  הבנה  כל  להם 
וקרוב לוודאי שהיום כבר לא נתקלים במקרים כאלה, אך זהו נושא 
המצריך מחקר. התיירנים שנשאלו על התופעה הסכימו לדברי חבר 
המושב המאוכזב ובני משפחתו. אחד מבעלי יחידות האירוח הכפריות 
במושב חצבה סיכם: 'שרלטנים כאלה פוגעים בכל התיירות בערבה. 
מטיילים שמגיעים לקרוואן שמשּווק כצימר, חושבים שזהו הסטנדרט 
של האירוח בערבה, וסביר להניח שרבים מהם לא יחזרו יותר לנפוש 
הביקוש  גבוהה,  יותר  תהיה  באזור  התיירות  שרמת  ככל  בערבה. 
ואחרים  לי  הזהירו  שכאלה  מתופעות  ויגדל.'  ילך  בערבה  לתיירות 

.)Lee et al., 2010)

4. דיון 

בערבה  לנפוש  הבחירה  לשיקולי  המתייחסת   ,1 קטגוריה  מממצאי 
בערבה  לנפוש  המטיילים  העדפת  את  שבחנה   ,2 וקטגוריה  הצפונית 
המבקרים  רוב  כי  להסיק  אפשר  האחרות,  לחלופות  ביחס  הצפונית 
ייחודיות  סיבות  בשל  מגיעים  אינם  הצפונית  הערבה  אל  המגיעים 
הקשורות בערבה, אלא מסיבות שונות, שניתן להגשימן באזור בתנאים 
מגיעים  מהמטיילים  בממוצע  כ-10%  רק  למעשה  שונים.  מאפשרים 
לערבה מתוך עניין בה עצמה. סוג אחד של מטיילים, המונה כ-15% על 
פי תוצאות השאלונים, הגיע אל הערבה בשל משיכתו ל'נופים המדבריים 
בכלל, לא רק לנופי הערבה', אך איש מהמשיבים על השאלונים לא ציין 

את 'אהבת הערבה ונופיה'. ברור אפוא שרוב המבקרים לא באו אך ורק 
משום הנוף הייחודי של האזור. 

נראה שבקרב  הצפונית,  בערבה  לנפוש  בהקשר לשיקולי הבחירה 
הארץ.  בדרום  שונים  תתי-אזורים  בין  ברורה  הבחנה  אין  המטיילים 
מסיבה זו הביקור בערבה משולב בכל השאלונים עם טיול בנגב, ואף 
כיעד  המשמשת  תמנע,  או  עקב  עין  דוגמת  מהערבה,  המרוחק  בנגב 
ביחס  הערבה  של  הגיאוגרפי  הבידול  יהב.  בעין  הלנים  למטיילים 
להגדרות גיאוגרפיות של 'נגב' ו'דרום' נותר חלש אצל רוב המטיילים. 
לכן יש לממצא זה חשיבות ורלוונטיות גם כיום בהיבטים של הבניית 
זהות אזורית וביצירת אפשרויות המיתוג והשיווק התיירותי של הערבה 

הצפונית, המוצעת לתייר כסוג של מוצר. 
נוחה  נגישות  הן  שוליות,  כי  אם  לערבה,  להגעה  נוספות  סיבות 
כשש   ,2010 בשנת  אקלימיות.  וסיבות  הדרומי  לנגב  מאשר  יותר 
שנים מאוחר לתקופה שבה עוסק המחקר הנוכחי, פורסם מחקר שדן 
באטרקטיביות של חוויות ביקור תיירותית ביערות בטייוואן. מהמחקר 
הן  מיוחדות  אקלים  ותופעות  ונוף  יער  נופי  של  שהייחודיות  עולה 
של  האטרקטיביות  את  הקובעות  ביותר  החשובות  מהתכונות  שתיים 
תיירות נופש ביערות. נוסף על כך איכות ונוחות הגישה לאתרי בילוי 
ביער, בשל מיקומם המרוחק, חשובים מאוד, כמוהן גם אירוח ומטבח 
המבקרים  של  הבילוי  בחוויית  חיוני  למרכיב  נחשבים  גבוהה  באיכות 
ביער. לדעת החוקרים, הבטחת קיומו של מכלול התנאים האלה יכול 
לסייע ביצירת הזדמנויות תעסוקה חלופיות וקיימּות חברתית-כלכלית 

 .)Lee et al., 2010) בקהילות יער מרוחקות
אזורית,  זהות  שבהבניית  החשיבות  את  מחזקים  אלה  ממצאים 
במיתוג ובשיווק התיירותי של המרחב הגיאוגרפי של המועצה האזורית 
האזור  של  והנופית  האקלימית  הייחודיות  הבלטת  התיכונה:  הערבה 
ויתרונותיה על אזורי 'מדבר', 'דרום' ו'נגב' אחרים בישראל, שכאמור, 
לייחודיות  דוגמה  רבים.  ישראלים  בעיני  למדי  עדיין מטושטשים  הם 
אקלימית מעין זו היא העובדה שהערבה חמימה ונעימה בהרבה מאשר 
בעיקר  אטרקטיבית  להיות  עשויה  היא  ובכך  החורף,  בתקופת  הנגב 

בעונה זו. 
בבריטניה  ביערות  ביקור  בחוויות  שעסק  התיירות  בתחום  מחקר 
ובהשפעתן על התעסוקה בקהילות הכפריות, ואשר גם הוא, כמו המחקר 
הכפרי'  ה'הון  שמכונה  למה  התייחס   ,2004 אחרי  פורסם  בטייוואן, 
כי  עולה  המחקר  מממצאי  המדינה.  ממרכז  מרוחקים  ביערות  הגלום 
היערות הם מרכיב חשוב ביצירה ובמיתוג של ההון הכפרי בפריפריה. 
חשיבות היערות טמונה בעצם היותם משאב טבעי וגם בפעולות הפיתוח 
הנלוות שעושה האדם. המחקר עמד על הערך הרב שיש בתכנון ופיתוח 
התיירות ובבניית אסטרטגיה טובה, הכוללת למשל מעורבות מקומית, 
 Martin,( וצמיחה  שיתוף מידע, מדיניות ופרקטיקות לגירוי חדשנות 

 .)2008
ייתכן שאחת הסיבות לכך שהתיירות במרחב הגיאוגרפי של מועצה 
והערבה  הנגב  להר  בהשוואה  מאוחר  החלה  התיכונה  הערבה  אזורית 
אפלבום   ;1998 )אפלבום,  הארץ  לצפון  בהשוואה  ּוודאי  הדרומית, 
ואפלבום,  סופר   ;1989 חרובי   ;1993 גרוסמן,   ;1985 ומרגוליס, 
לאפיין  בקושי  נעוצה   ,)Sofer and Applebaum,  2006;  2012
ייתכן שקושי זה קיים עד היום מהסיבות שיפורטו  הון כפרי בערבה. 
ברור,  כפרי  כהון  ביקור  לאפיין אתרי  קל  ים המלח  בהמשך. בבקעת 
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למשל שמורת עין גדי ומצדה; בערבה הדרומית – אתרים כגון תמנע 
והסמיכות למפרץ אילת; ובהר הנגב – מכתש רמון, עבדת ועין עבדת. 
המועצה  של  בשטחה  כפרי  הון  להיות  שיכולים  האתרים  אפוא  מהם 
האזורית הערבה התיכונה הממוקמת בערבה הצפונית? אפיון כזה יגדיר 
תיירותי,  תכנון  להתפתח  יוכל  התיירותי, שבעקבותיו  הפוטנציאל  את 

 .)Martin et al., 2018( כמתואר אצל מרטין
באזורים  טבע  אתרי  בין  הדמיון  קווי  שלמרות  לזכור  שיש  מובן 
מרוחקים, שבהם חיות קהילות כפריות העוסקות גם בתיירות הקשורה 
למרחב הכפרי, נופי הערבה המדברית ואתריה הטבעיים שונים לחלוטין 
הישראלי  הציבור  בעיני  שנתפסים  וטייוואן,  בריטניה  יערות  מנופי 
באופן שונה מאשר הערבה. אף על פי כן אין ספק שממצאי מחקרים 
אלה יכולים לשמש בסיס תכנוני ראוי לפיתוח התיירות בשטחי מועצה 
אזורית הערבה התיכונה, בעיקר לאור ממצאי המחקר הנוכחי, המצביע 
על היבטים שמחקריהם של מרטין )Martin, 2008( ושל לי ואחרים 
(Lee et al., 2010( מציעים להם פתרונות, על בסיס קווי הדמיון בין 

האזורים השונים ומאפייניהם.
'ההנאה בטבע'. גם  סיבה מובילה להגעת מבקרים אל הערבה היא 
בתחום עניין זה לא הגדירו המטיילים את נושא 'ההתעניינות בטבע', או 
'ההתעניינות בטבע בערבה', אלא את ה'הנאה בטבע' וה'בילוי בטבע', 
פעילויות שיכלו להיעשות בכל מקום אחר, באזורים מדבריים ושאינם 
מדבריים. נראה שהערבה היא יעד נוסף לבילוי, לאחר שמוצו אזורים 
אחרים. ה'הנאה בטבע' כרוכה באפשרות בילוי באתרי טבע שיש בהם 
לא  כאלה,  באתרים  מחסור  אין  לילדים.  אטרקציות  בהן  אטרקציות, 
הקרובים  המלח  ים  ובבקעת  המזרחי  בנגב  ממנה  פחות  ועוד  בערבה 
ברק,  גוב,  בנחלים  וסולמות  חבלים  מגוונים:  הבילויים  סוגי  אליה. 
סנפלינג(  והתיירותי  המוטעה  )בשמה  מצוקים  גלישת  וצפית;  ורדית 
בנחלים תמר וצין; מערה חשוכה בנחל פרצים; האכלת ציפורים מכף 
יד בחצבה; תצפיות מרהיבות במעלה עקרבים ובמכתש הקטן; איסוף 
חולות צבעוניים במכתש הגדול ועוד. אין אתר מאתרי הביקור שצוינו 
הנכון,  הוא  ההפך  משפחות,  טיולי  עבור  ניכר  פיזי  מאמץ  המחייב 

מרביתם מצריכים מאמץ מועט או שאינם מצריכים מאמץ כלל. 
מגמה שעדיין אינה מפותחת דייה בערבה היא תיירות שהמוקד היחידי 
כי  נראה  המיידית.  וסביבתו  האירוח  אתר  הוא  שלה  יחידי  הכמעט  או 
מגמה זו הלכה וגברה בתקופה של עבודת השדה. יותר ויותר מבקרים 
גם  הנופש.  במהלך  האירוח  יחידת  מתחומי  לצאת  שלא  מנת  על  הגיעו 
תיירותיים  ליעדים  מסביבתו  יוצא  המבקר  פיה  הבילויים, שעל  תיירות 
קלאסיים לצורך קניות, בילוי וכדומה, עדיין לא הייתה מפותחת מאוד, אך 
נראה שגם מגמת תיירות זו התפתחה וצברה פופולריות באותה עת. עבור 
חמישית מהתיירים עוד בשנים האמורות הייתה יחידת האירוח הכפרית 

והבילוי בה מוקד הציפיות העיקרי מהנופש, בלי קשר למטרת בואם.
הנופשים ציפו בגלוי שאתרי האירוח ייערכו לקראתם ברמת שירות 
גבוהה  לרמה  אפוא  היו  הציפיות  בכבוד.  למבקרים  ויתייחסו  גבוהה 
רבה  נפש  עוגמת  כאמור,  התשתית.  באיכות  גם  אך  האישי  בשירות 
בסיס  על  הסיקו  נופשים  לקוי.  ציפיות  תיאום  בשל  למטיילים  נגרמת 
הוא  מכירים  שהם  מה  כי  כפריות,  אירוח  יחידות  עם  קודמת  היכרות 
מעין תו תקן. כשהם מקבלים הצעת מחיר דומה להצעת המחיר שקיבלו 
ביחידת אירוח כפרית מוכרת, הם מצפים לרמה דומה. אולם מטיילים 
רבים התלוננו שהמחירים אומנם דומים אך יש הבדלים ניכרים ברמת 

התמורה. לטענתם, צריך לקבוע סטנדרטים תיירותיים ליחידות האירוח 
מהם  במפורט  לדעת  ביקשו  וכן  עלות–תמורה,  היחס  את  גם  שיכללו 
השירותים הניתנים במחיר האירוח. לא פחות מעשר משפחות דיווחו 
וחג  פסח  המועד  חול  בימי  בהם  שנפשו  האירוח  לאתרי  יחזרו  שלא 
על  נכון  לא  מידע  קיבלו  שהן  כיוון  בערבה,  מושבים  בשני  שבועות 
רוב  כאמור,  נמוכה.  אירוח  רמת  עבור  כספן  במיטב  ושילמו  האתרים 
תיירני הערבה שבחרו בענף התיירות כמקור הפרנסה העיקרי שלהם 

הסכימו עם המטיילים. 
מדריך  המלצת  פי  על  הביקור  אתרי  את  בחרו  מהמטיילים  כרבע 
שפגשו בתחנת המידע. נתון זה מלמד על כך שחלק ניכר מהמבקרים 
כדי  תוך  הבילוי  אופי  את  ועיצבו  מגובשת,  תוכנית  ללא  לטייל  יצאו 
הנופש עצמו. יש חשיבות רבה לייעוץ המקצועי של המדריכים בתחנת 
מראש  תוכנן  נופש שלא  הצלחת  והתיירנים:  הדרך  מורי  ושל  המידע 
כ-14%  אלה.  מקצוע  אנשי  של  דעתם  בשיקול  רבה  במידה  תלויה 
מהמבקרים בחרו את אתרי הביקור על פי המלצות מהאינטרנט. אפשר 
להניח כי כיום רוב הנופשים היו עושים שימוש רחב יותר באינטרנט. 
היה  לא  בשטח  המצוי  על  שהמידע  ניכר  בשאלונים  התשובות  פי  על 

מעודכן. התוצאה הייתה עוגמת נפש למטיילים.
כ-17% מהמבקרים בחרו את אתרי הביקור על פי המלצות שקיבלו 
משקל  יש  עליהם  סומך  שהתייר  חברים  שלהמלצות  נראה  מחברים. 
רב בבחירת אתרי הביקור ומשקל גדול ביותר בבחירת אתרי הלינה. 
17%  – בחר את אתר הלינה בהתאם לתנאי  אותו שיעור מבקרים – 
המקום ועל פי מידת הנוחות ואופי האטרקציות שהם מציעים. לתייר 
יכול  ומגוון האפשרויות שאתר האירוח  הפנים חשובים רמת האירוח 
להציע לו. מטיילים רבים מוכנים לשלם כסף רב בתנאי שיקבלו תמורה 
לכספם. חלק ממקרי עוגמת הנפש שנגרמו למטיילים מקורם בעובדה 
במקומות  אך  שונים,  באתרים  גבוהה  אירוח  לרמת  זכו  הם  שבעבר 
אחרים הם קיבלו יחידת אירוח ברמה נמוכה מציפיותיהם לנוכח המחיר. 
נראה כי חלק גדול מהמטיילים מחפשים בנופש בערבה את השקט 
ושלווה  שקט  למעשה,  מהנשאלים.  מרבע  יותר  ציינו  כך  והשלווה. 
אפשר למצוא גם באזורים אחרים בדרום הארץ, למשל בניצנה, עזוז, 
נראה  שחרות.  ובמעלה  הנגב  בהר  הבודדים  בחוות  האירוח  יחידות 
אפוא כי שיווק נכון של מחלקת התיירות של המועצה האזורית הערבה 
זכתה  זאת  ובשל  לתיירים,  הערבה  את  יעילה  בצורה  התיכונה חשפה 
אחרים.  באזורים  דומים  לאתרים  פונים  היו  אחרת  שאולי  בתיירים 
אחד ממאפייני השיווק הוא שיווק מרכזי ועל פי רצון הלקוח, שהופנה 

ממחלקת התיירות אל התיירן הפנוי המתאים. 
מגמה נוספת היא ביקור מסיבות חברתיות. חלק מהנופשים חיפשו 
כ-14%  משפחות.  כמה  של  קבוצות  לאכלס  שיוכלו  אירוח  יחידות 
ואת חדרי האירוח. התלונות  מהתיירים הציעו לשפר את אתר הלינה 
במטבח  מזגן  היעדר  בחדרים,  תיקנים  כגון  בסיסיים  לעניינים  נגעו 
המרכזי וחוסר במתקן למי שתייה קרים. כפי שמציינת פליישר )1999), 
באמצע  אנשים  הם  הכפרית  התיירות  בענף  העוסקים  התיירנים  רוב 
מקצועית  מבחינה  להכשירם  מאוד  חשוב  לענף.  הסבה  שעשו  חייהם 
ביקורת  פי  על  הלקוח.  של  ולצרכים  לרצונות  להיענות  שיוכלו  כדי 
החל  בערבה  לנפוש  ניתן  לא  רב,  היגיון  בה  שיש  שנראה  המבקרים, 
מחודש אפריל באתר שאין בו מים קרים. זאת משום שברז מים קרים 

בערבה במהלך הקיץ אינו מותרות אלא הכרח. 
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באותו עניין שש משפחות התלוננו על יחס מזלזל מצד בעל יחידות 
כיוון  לדבריהם.  'נפלא',  שלו  שהאתר  פי  על  אף  הכפריות,  האירוח 
שהם  או  לתיירות,  הסבה  עשו  ורובם  חקלאים,  הם  הערבה  שתושבי 
עוסקים בתחום כמקור פרנסה נוסף )ניר, 2004א(, היה עליהם להבין 
כי התייר אינו רואה את עצמו כ'מקור פרנסה נוסף', אלא הוא מצפה 
לקבל שירות בכל זמן שהוא זקוק לו, וכמי שמשלם עבור האירוח, הוא 
תיאר  המטיילים  אחד  הבית.  בעל  מצד  והולם  נעים  יחס  לקבל  מצפה 
זאת מנקודת מבט של חקלאי מצפון הארץ, שמכיר את סגנון העבודה 
של חקלאים: 'ענף התיירות הוא ענף ככל ענף חקלאי. גם הנופשים הם 
בעלי חיים, ועל המארח לדאוג לכך שיקבלו את התנאים הטובים ביותר 
על מנת שיחזרו, ויכניסו כסף גם בעתיד'. על פי דברים אלה ודברים 
נוספים באותה רוח שאמרו מטיילים, נראה כי לדעת הנופשים נדרשה 
סדנת שירות ללקוח עבור תיירנים לא מקצועיים. ראוי לציין כי חלק 
מהביקורת לא מנעה מהמטיילים להיות שבעי רצון מהנופש. מבקרים 
המטיילים  תחזוקה.  בבעיות  בעיקר  שנתקלו  אלה  היו  רצון  שבעי 
מצד  מזלזל  יחס  על  האנשים שהתלוננו  היו  בנופש  נפש  עוגמת  שחוו 
המארחים, על ציפיות שלהם בעקבות בדיקת אתר האינטרנט של מקום 
עבור  שהמחיר  כך  על  או  באתר,  שהובטח  במה  ואי-עמידה  האירוח 
השהות גבוה ללא הצדקה בהשוואה לאתרים אחרים בערבה. לצד כל 
זאת יש אתרי אירוח בערבה הצפונית שלא נשמעה עליהם נימת ביקורת 

כלשהי, והמבקרים בהם היו מרוצים מאוד.

5. סיכום

של  להפיכתה  הביא  סיבות  שמכלול  נראה  זה  מחקר  ממצאי  פי  על 
תיירי  עבור  ה-2000  שנות  בתחילת  תיירותי  ליעד  הצפונית  הערבה 
לא  הנוכחי  במחקר  הייחודיים.  מאפייניה  כלולים  לא  שביניהן  פנים, 
נכללו המטיילים המעטים שנוהגים להגיע לאזור מתוך עניין וסקרנות 
להכיר את הערבה ומאפייניה ואינם מבקרים באתרי האירוח. לכל סיבה 
טובה שהייתה לנופשים להגיע לנפוש בערבה הצפונית נמצאו חלופות 
טובות יותר באזורי הארץ השונים. סוד המשיכה של תיירי פנים לאזור 
כדאיות שונה. אם המכלול  בעלי  גורמים  הוא במכלול  עת  באותה  זה 
אחרים  באזורים  שונים  לאתרים  כדאית  לחלופה  הופך  הוא  מתקיים, 

של הארץ. 
הגורמים החשובים ביותר במכלול הם השקט והשלווה של הנופשים, 
במושבי  היטב  המורגש  הגיאוגרפי  הניתוק  תחושת  בשל  הנגרמים 
בתוך  לארץ  כ'חוץ  זו,  הרגשה  מתארים  והנופשים  התיירנים  הערבה. 
נוסף הוא יכולת הבילוי בטבע ובאתרים טבעיים  הארץ'. גורם מרכזי 
המספקים אטרקציות למטיילים, כגון נסיעה ברכבי שטח בנופים פראיים 
לאטרקציות  גם  קסומים.  בנקיקים  ובסולמות  בחבלים  וירידה  וטיפוס 
כגון  לערבה,  ייחודיות  חלקן  רב,  משקל  יש  הקלאסיות  התיירותיות 
'קפה אלוורה' בעין יהב, המשלב ביקור בבית קפה באתר שבו מגדלים 
לאזור  התיירות  גידול  על  משפיע  גורם  עוד  אלוורה.  מוצרי  ומוכרים 
הוא רמת האירוח בהיבטי התשתית התיירותית והאירוח האנושי כאחד. 
מציעות  שהן  והאטרקציות  הפעילויות  ומגוון  השונות  האירוח  יחידות 
מקילות על המבקרים להחליט לנפוש באזור שיש בו מכלול עשיר של 
שנמצא  לאזור  שכן  כל  ומגוונת,  גבוהה  אירוח  רמת  עם  ביקור  אתרי 

בתחילת דרכו בתחום האירוח התיירותי.

יש סיבות נוספות, אך הן מחזקות את מכלול הגורמים העיקרי, והן 
בין  ונעים  נוח  לאקלים  הכוונה  להגיע.  למבקרים  גורמות  אינן  לבדן 
נוחה  נגישות  אוקטובר לאפריל, חודשי הביקור הדומיננטיים בערבה, 
נקודה  וכדומה.  ארוך  סופשבוע  למטיילי  ואילת  הדרומי  לנגב  יחסית 
בלבד  מעטים  תיירים  שיש  שאף  היא  זה  במחקר  שעלתה  מעניינת 
המגיעים לערבה מתוך עניין ספציפי בה, לא היה בערבה באותה עת גוף 

נחוש או תיירן ששמו להם למטרה לטפח קבוצת מטיילים זו. 
מאז אותם ימים עברו כמעט שני עשורים, והתיירות הכפרית בארץ 
והערבה בכללה עברה כברת דרך ניכרת ושינויים רבים בכל הקשור 
בדפוסי תיירות וכלכלה במרחב הפריפריאלי. שינויים אלה חלו בדפוסי 
תקשורת, טכנולוגיות רישום אינטרנטיות שלא היו מפותחות אז, תשלום 
ותעסוקתיים  כלכליים  שינויים  מציג  זה  מאמר  ועוד.  מידע  והעברת 
דגש  עם  בפרט,  הפריפריאלי  הכפרי  ובמרחב  בכלל  שוליים  באזורי 
על הערבה הצפונית. יש לזכור כי נתוני התהליך ההיסטורי והעמדות 
הספציפיות של המטיילים בעת ההיא היו רלוונטיים לזמנם, ויש צורך 
לחקור מהי הרלוונטיות שלהם לימים אלה, אך הם שלב בתהליך שהביא 
התיכונה  הערבה  אזורית  מועצה  של  הגיאוגרפי  במרחב  התיירות  את 

בערבה הצפונית למקומה הנוכחי, מאז תחילת התיירות באזור. 
דוגמה לתהליך של התפתחות התיירות בערבה היא ההבנה שיש פערים 
באיכות וברמת השירות בקרב התיירנים וההכרה בחשיבות של תפיסת 
הענף כמקצוע ולא כפעילות צדדית. סביר להניח שלאחר הצטברות ניסיון 
לגבי  האירוח  בתפיסות  שינויים  חלו  התיירות,  בענף  עשורים  שני  של 
נוספת היא שבתחילת שנות ה-2000 ההחלטה לבחור  זה. תובנה  נושא 
הארץ,  בצפון  הביטחונית  מההתחממות  הושפעה  תיירותי  כיעד  בערבה 
והיא קשורה קשר הדוק לאינתיפאדה השנייה. לאחר שהמצב הביטחוני 
רבה  חשיבות  לה  הייתה  ההיא  בעת  אך  מתוקפה,  איבדה  היא  התייצב 
בחשיפתה ובשיווקה של הערבה לתיירי הפנים בישראל. זו דוגמה נוספת 
והשלווה  השקט  ולתחושת  הארץ'  בתוך  לארץ  ה'חוץ  תחושת  לחיזוק 
לי  האזור,  של  ייחודיותו  ולאפיון  למיתוג  רבה  במידה  העוזרים  באזור, 
נדבך  לבניית  שתרם  לגורם  דוגמה  וגם   ,)Lee et al., 2010) ואחרים 

.)Martin, 2008( חשוב של הון כפרי, כפי שהוצע על ידי מרטין
מעניין יהיה לבדוק את התהליכים שקרו בערבה מאז ימיה הראשונים 
שכזה,  מחקר  חשיבות  הנוכחי.  המחקר  ממצאי  לאור  אלה  ימים  ועד 
של  ההתפתחות  תהליכי  את  ולחקור  להמשיך  ביכולת  היא  היתר,  בין 
התיירות במרחב הגיאוגרפי של מועצה אזורית הערבה התיכונה לאורך 
ציר זמן, כיום ובעתיד, על בסיס העוגן החשוב של חשיפת הסיבות לכך 

בעשור הראשון לתיירות באזור, כאשר התהליך היה בראשיתו.
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