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 פרטים על מגיש חוות הדעת והצהרה .א

 
 .ד זו"לחוות דעתי המקצועית בעניין הנדון בחוו XXX - וXXXי  "נתבקשתי ע

 
ש והריני להצהיר שידוע לי כי לעניין הוראות החוק "ד זו במקום עדות בביהמ"אני נותן חוו

כדין עדות בשבועה , ד זו כשהיא חתומה על ידי" דין חוו,בעניין עדות שקר, הפלילי

 .ש"בביהמ

 
 :להלן פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי

 

 . האוניברסיטה העברית בירושלים-בכלכלה ) .B.A(בוגר  :השכלה

 ,מימון ובנקאות -התמחות תחומי , במנהל עסקים) .M.A(מוסמך  

 .האוניברסיטה העברית בירושלים

 
 נציג -משרד האוצר , רשות החברות הממשלתיות 1988 - 1986 :ניסיון

 .הממשלה בחברות ממשלתיות
 . מנהל מחלקה כלכלית-בנק הדואר   1994 - 1988 
 . ועסקייועץ כלכלי  ואילך- 1994 

 
ד כלכליות לרבות "בעיסוקי הנוכחי ובעיסוקי הקודמים הכנתי מגוון חוו 

 .ש"ד מומחה לביהמ"חוו

 
 למיטב שיקול דעתי המקצועי ואין לי כל עניין אישי בעניינים חוות דעתי הוכנה בהתאם

 .ד זו"נשוא חוו

 

 
 בכבוד רב          

 
 אורי דהן          
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 ד וריכוז הממצאים"תמצית חוו .ב
 
 כללי.  1

 

 להכין חוות דעת כלכלית על גובה הרווחים שנמנעו בפרוייקט XXXחברת י " ענונתבקש

XXXנת שתוכננה עקב אי הקמת הפרוייקט במתכו. 

 
לרבות טיוטת תכנית , קיבלנו חומר וסקירת רקע על הפרוייקט שתוכנן, להכנת העבודה

ריכזנו חומר ומידע .  חדריםY חדרים ותיקון לפרוייקט של Xעסקית לפרוייקט של 

חומר מהלשכה המרכזית , ממקורות נוספים שכללו את אנשי התיירות באזור

שי תיירות במוסדות שלטון שונים כגון משרד שוחחנו ונפגשנו עם אנ, לסטטיסטיקה

 .הסוכנות היהודית ועוד, התיירות

 
לכן . חוות דעת כלכלית מתבססת על נתונים ומידע ידוע מחד ועל תחזיות והערכות מאידך

כלומר , מטרת חוות דעת כלכלית כלשהי היא לשקף בצורה סבירה והוגנת את יעדיה

עם זאת נדגיש כי על בסיס חוות דעת מסוג . יקטגובה הרווחים שנמנעו בפרוי, במקרה זה

 .זה מתקבלות החלטות השקעה בהקמת עסקים

 
חוות הדעת בנויה נדבך על נדבך כדי לאפשר לקורא ללמוד ולבחון את הנתונים וההנחות 

 .עליהן היא בנויה ואת הממצאים הנובעים מהנתונים וההנחות

 
אלא אם צויין אחרת וכפי , ב יציג"ארהכל הנתונים המספריים בעבודה זו נקובים בדולר 

נתוני הפעילות והתחזיות . מ"ככלל הערכים המספריים אינם כוללים מע. שמפורט בעבודה

 . נקובים בערכים קבועים של מועד הכנת העבודה

 
נתוני הלוחות גוברים , במקרה של סתירה בין נתוני הלוחות לנתונים המופיעים בטכסט

 .ועל כך אנו מתנצלים מראש
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 סקירה ענפית .  2

 
סקירת ענף התיירות באזור ים המלח שבגוף העבודה מתייחסת לשני תחומים תחום 

 ). אטרקציות תיירותיות(המלונאות וחדרי האירוח ותחום האתרים התיירותיים 
 

חשיבות הסקירה הענפית נובעת מהצורך ללמוד את היקפי פעילות התיירות ופרמטרים 

 .וה כדי לבסס במידת האפשר את תחזיות הפעילות לעתידבעבר ובהו, ענפיים אחרים
 

באזור ים המלח יש להבחין בין אזורי המלונות ליתר , בתחום המלונות וחדרי האירוח

י " ע10% -י המלונות ורק כ" מפתרונות הלינה בים המלח מסופקים ע90% -כ. האזורים

דרום ים המלח בעוד בתי בתי המלון ממוקמים ב). 'צימרים וכד, בתי הארחה(חדרי אירוח 

 .ההארחה ממוקמים בעיקרם צפונה לבתי המלונות ועד לקצה הצפוני של ים המלח
 

 ועד 92שיעור האורחים במלונות ים המלח מהכמות הארצית עולה בהתמדה החל משנת 

שיעורי התפוסה במלונות ים המלח היו גבוהים מהרמה הכלל ארצית והיחס , כמו כן. 2002

 5% -ונות ים המלח לתפוסה הכלל ארצית עולה בהתמדה מרמה של כבין התפוסה במל

 .2002יותר בשנת  !!  41% - לרמה של כ92יותר בשנת 
 

יחס האורחים במלונות ים המלח למלונות בישראל
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מבדיקה לא רשמית שערכנו עלה כי שיעורי התפוסה בבתי ההארחה בצפון ים המלח היה 

 חלה התעוררות מסוימת אשר 2002באמצע שנת . 2002 ותחילת 2001ים נמוך עד אפסי בשנ

כיום עומד שיעור התפוסה בחדרי האירוח בסופי שבוע . 2003החל משנת , הלכה וגברה

 . ובאמצע השבוע על שיעורים נמוכים בהרבה70% - ל65%באזור בין 

 
עיתוי בשנה (ים רמות מחירי הלינה בחדרי האירוח מגוונות ותלויות במספר רב של גורמ

עם ). תיירים מול ישראלים ועוד, מבצעים שונים, מספר ימים, קבוצות מול יחידים, ובשבוע

 דולר לבודד 70 -זאת מבדיקה שערכנו עלה כי רמות המחירים הפורמליות עומדות על כ

 . לבודד מתוך זוג$ 50 -מתוך זוג ולהערכתנו רמות המחירים בפועל עומדות על כ

 
, דתיים, ח כמות גדולה של אתרים תיירותיים הכוללים אתרים היסטורייםבאזור ים המל

עם זאת רמת . האינתיפדה פגעה קשות במספר המבקרים באתרים אלו. נופש ומרפא

כמו כן חלה התאוששות גם בביקורים באתרים החל , הפגיעה נמוכה מזו של חדרי האירוח

 .2003מתחילת שנת 

 
מבקרים בחופי צפון ים המלח מסתכם בכמה אלפים עלה כי מספר ה, מהבדיקה שערכנו

 .בסופי שבוע ובחגים וכמה מאות בימי חול

 
תכניות פיתוח תיירותיות רבות , לאזור ים המלח בכלל ולענייננו לאזור צפון ים המלח

חלקן נראות יומרניות ביחס לנקודת הזמן בה אנו מצויים כיום בהקשרים , ומגוונות

הרחבה בגוף (חלקן ישימות ואף מצויות בשלבי יישום שונים ו, המדיניים והביטחוניים

 ).העבודה
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 המודל הכלכלי לגזירת הרווחים שנמנעו וממצאיו.  3

 
, מטרת המודל הכלכלי שהוגדר לגזור את הרווחים שנמנעו עקב אי הפעלת הפרוייקט

 החל בשנת , שנה20מתייחסת לתקופה של , תחזית הפעילות ממנה נגזרים הרווחים שנמנעו

 .התחזית נוקטת כעקרון קו שמרני. 2019 וכלה בשנת 2000

 
כפי שנסקרו , מתבססת על לימוד נתוני הפעילות באזור כיום, תחזית הפעילות שהוגדרה

 - ו2001התחזית מניחה היקף עבודה נמוך עד אפסי בשנים . לעיל ומפורטים בגוף העבודה

 הנחנו 2000נציין כי בשנת . 2003משנת והרחבה הדרגתית ומתונה בפעילות החל . 2002

 .פעילות החוף בלבד ברמה חלקית

 
בהתאם , היקפי הפעילות הגדירו את היקפי ההכנסות מהפעלת כפר הנופש וחוף הרחצה

 חדרי אירוח עם 53: הפרמטרים המתייחסים להכנסות כוללים. לפרמטרים שהוגדרו

מחיר הלינה שהוגדר במודל עומד על .  אלף לינות לשנה43 - לינות לחדר או כ2.2ממוצע של 

 . וזאת לאחר תקופה של כשנתיים עד לחדירה שיווקית,  דולר ללינה35

 
 2003 בשנת 20% -שיעורי התפוסה גם הם עולים בהדרגה עד לחדירה שיווקית מרמה של כ

 ורק 2004 - ב40%לרמה של ) קודם לכן הנחנו אי הפעלה של כפר הנופש עקב המצב בארץ(

 ).  שנים משנת ההקמה8 (60% יגיעו שיעורי התפוסה לרמה של 2007 -ב

 
מיעד זה נגזרים נתוני פעילות .  אלף מבקרים בשנה170בחוף הרחצה הוגדר יעד סופי של 

והפעלת , בחנות מזכרות, במזנון, ביקורים במסעדה, במונחים של מכירות כרטיסים לחוף

 . 2008 מושג במלואו רק החל משנת יעד המבקרים. הכל כמפורט בגוף העבודה, אירועים

 
מתוך נקיטת קו שמרני הנחנו כי הוצאות כפר הנופש יגדלו בקצב מהיר יחסית לקצב גידול 

הנחה המשליכה על קצב גידול ההוצאות השנתיות ואי , שיעורי התפוסה בכפר הנופש

 . רווחיות כפר הנופש בשנים הראשונות

 
אנו . נלמדו פרמטרים מעבודות של גופים דומיםלתכנון הוצאות הפעלת כפר הנופש והחוף 

נתנו משקל גם לתכנית העסקית המקורית ומצאנו כי היא התבססה על היקף הוצאות גבוה 
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, עם זאת כדי לשמור קו שמרני גם בהיבט של צד ההוצאות. מהנדרש בסעיפי כח אדם

 .אימצנו את התקציב ותחזית עלות כח האדם שהוגדרו בתכנית המקורית

 
 מיליון דולר ובממוצע רב שנתי הם 39 - ההכנסות הנצבר לתקופת התחזית עומד על כהיקף

 בין הכנסות מכפר הנופש להכנסות מהפעלת החוף -נחלקים לשני חלקים שווים לערך 

 . והשירותים הנלווים

 
היא שאנו התבססנו על מחיר לינה , הסיבה לממצא זה בשונה מהתכנית העסקית המקורית

ובן גם על פגיעה חזקה יותר של האינתיפדה בכפר הנופש מאשר בחוף נמוך יותר וכמ

 .הרחצה

 
עלויות הפעלת כפר הנופש כוללות עלויות כח אדם ורכש מזון ומשקאות המהווים יחדיו   

 מכלל 15% -יתר הוצאות כפר הנופש מהוות כ). כפר הנופש והחוף( מסך ההכנסות 28% -כ

 .  מכלל ההכנסות בממוצע רב שנתי43% -מהוות ככך שסך הוצאות כפר הנופש , ההכנסות

 
 מסך ההכנסות והן כוללות 36%עלויות הפעלת החוף והשירותים הנלווים מהוות יחדיו 

א בחוף הנחנו "בעלויות כ. עלויות כח אדם ועלויות תפעול אחרות, רכש מזון ומזכרות

א עמדו "וצאות כלמרות ירידה בפעילות לרמה קרובה לאפסית ה, כלומר, קשיחות מסוימת

 .2002 - ו2001ח בשנים " אלף ש80 עד 60 -על רמה של כ

 
). עמוד הבא(יישום הפרמטרים שהוגדרו מגדיר תחזית פעילות המאופיינת בתרשים שלהלן 

 שנים המתחילות בשנת 7 -ניתן לראות כי לאחר תקופת משבר והתאוששות הנפרסת על כ

 -מתבסס היקף המכירות על כ, בכפר הנופש 2007 - בחוף ו2008 ומסתיימות בשנים 2000

 . מיליון דולר לשנה0.5 - מיליון דולר לשנה והרווח לפני מס על כ2.5

 
המהווים את הרווח שנמנע ,  מיליון דולר7.9 -התזרים הנצבר לתקופת התחזית עומד על כ

פירוט רכיבי . עקב אי הפעלת הפרוייקט) המשקיעים והמושבים(משני הצדדים 

 . ההוצאות והפרמטרים המגדירים אותם מופיעים בגוף חוות הדעתההכנסות ו
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סכום זה הוא שווה ערך .  מיליון דולר3.7 -הערך הנוכחי של תזרים המזומנים עומד על כ

 .לתזרים הנצבר לתקופה בערכים של היום

 

תחזית פעילות - הפדיון והרווח בתקופה של 20 שנה
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אותה " המשכנו"פי שלהלן מוצגת השוואה שערכנו בין ממצאי התכנית המקורית שכ

לבין ) הדן בתכנית העסקית המקורית'  בפרק ד1סעיף ראה , להבהרה( שנה 20לתקופה של 

 :ד זו"ממצאי חוו

 
 )אלפי דולר(ד זו "השוואת ממצאי התרחיש הנמוך במודל המקורי לחוו

     
 סעיף תכנית מקורית ד"חוו $פער  %פער 

     
16% 6,278 39,436 45,714  סותתזרים הכנ
13% 4,195 31,144 35,339  תזרים הוצאות
31% 2,478 7,897 10,375  תזרים
42% 1,545 3,715 5,260   נקיינוכחערך 

 


