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 מתודולוגיה

הרגלי נסיעה ממרכז  מחקר וסטטיסטיקה במשרד התיירות לבצע סקרהתבקשנו ע"י אגף 

 במספר מקומות נוסעים בקרב פרונטאלי  הארץ לאילת. הסקר התבצע באופן

מאפיינים שונים של הנוסעים לאילת על רקע  " נועד לבדוק אתלאילת הרגלי נסיעה"סקר 

 סגירת שדה דה המתוכננת בחודש הקרוב.

בין המאפיינים שנסקרו היו מקום המגורים  של הנוסע )בחלוקה לרדיוסי מרחק )מעגלים( 

משך   ,ורמתו מקום הלינהסוג , אל העיר ההגעה, אופן בעיר ביקורהמטרת משדה דב, 

ההחלטה על סגירת  "שדה כלפי  , עמדההנסיעה תמחוויי ןשביעות רצורמת השהייה בעיר, 

ם לחזור על אופן הנסיעה הנוכחית בעתיד  וכן הערכת משך , מידת הנכונות של הנוסעידב"

 .זמן הדרך מהמוצא אל היעד הסופי באילת

בעת ישראלים בלבד. בכל טיסה בקרב באופן מדגמי, אקראי ונעשתה נוסעים ה לאהפניה 

זה לזה באופן פיזית  בקרבההנמצאים נדגמו נוסעים אנשים ולא  10עד נדגמו ביצוע הסקר 

 נעשתה פנייה לנדגם הבא.הסוקרים מנדגם לפחות אנשים  3לאחר מעבר של רק ש

, לובי באילת נוחתים, לובי מלון רויאל ביץ' -שדה תעופה רמון מקומות:  5-שאלון נערך בה

 .המראות -בנתב"ג  1וטרמינל  המראות -, שדה דב באילת מלון ישרוטל ים סוף

 .23-27/5/19 נערך בין התאריכים הסקר

או  בלבד באמצעות טאבלטים העבריתערך פנים מול פנים, על ידי הסוקרים בשפה הסקר נ

 .הנוסעים, בהסכמת שאלונים

כאשר  סוף הדו"חכנספח לפי מאפיינים נבחרים. השאלון מצורף הממצאים בדוח זה נציג את 

 חלק מהשאלות הותאמו למיקום הדגימה.

 תיירים עפ"י דרישת משרד התיירות. 782 גודל המדגם היה

 .(סרבו להשתתף 87ומתוכם  נוסעים 869-הסוקרים פנו ל) 10%-כאחוז הסירוב עומד על 
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כלל לא 

תשפיע

תשפיע במידה 

מועטה
לא יודע

תשפיע במידה 

רבה

1
בטוח שלא

2
כנראה שלא

3
אולי

4
כנראה שכן

5
בטוח שכן

ממוצע

782100.0%4.15 (584)33.9%10.6%9.3%46.2%1.8%3.1%12.7%10.2%72.3%4.481:29

18-2420826.6%4.02 (131)29.3%13.5%5.3%51.9%1.9%2.9%15.9%15.9%63.5%4.361:31

25-3425132.1%4.26 (199)31.5%8.8%14.7%45.0%2.4%2.8%13.5%8.8%72.5%4.461:31

35-4416921.6%4.15 (154)41.4%10.7%11.2%36.7%0.0%2.4%10.1%7.1%80.5%4.661:23

45-54779.8%4.10 (59)42.9%13.0%5.2%39.0%2.6%5.2%10.4%3.9%77.9%4.491:26

55-64334.2%4.10 (21)21.2%6.1%3.0%69.7%0.0%6.1%12.1%18.2%63.6%4.391:38

65+445.6%4.00 (20)34.1%6.8%2.3%56.8%4.5%2.3%6.8%9.1%77.3%4.521:38

37.5%11.3%8.0%43.2%1.5%2.6%12.6%7.7%75.6%4.531:28(318) 38949.7%4.13זכר

30.3%9.9%10.7%49.1%2.0%3.6%12.7%12.7%69.0%4.431:31(266) 39350.3%4.16נקבה

14.9%14.0%13.4%57.6%1.2%2.1%12.5%14.0%70.1%4.501:37(242) 32841.9%4.22א וסביבתה"ת  - 1מעגל 

41.4%13.2%9.8%35.6%1.1%4.6%17.2%9.8%67.2%4.371:25(134) 217422.3%4.11מעגל 

65.7%6.5%4.6%23.1%2.8%3.2%9.3%5.6%79.2%4.551:13(188) 321627.6%4.02מעגל 

3.1%0.0%3.1%93.8%3.1%3.1%12.5%7.8%73.4%4.451:56(20) 648.2%4.70אילת - 4מעגל 

30.1%12.7%14.3%43.0%0.2%3.1%15.1%6.7%74.8%4.531:29(449) 44957.4%4.18רמון נוחתים

55.2%10.3%0.0%34.5%0.0%1.7%5.2%0.0%93.1%4.841:19(58) 587.4%3.98'לובי מלון רויאל ביץ

88.3%2.6%0.0%9.1%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%5.001:02(77) 779.9%4.04לובי מלון ישרוטל ים סוף

13.4%8.7%3.4%74.5%4.0%2.7%11.4%28.9%53.0%4.241:50לא נשאל14919.1%שדה דב

20.4%10.2%8.2%61.2%14.3%10.2%22.4%14.3%38.8%3.531:28לא נשאל1496.3%טרמינל - ג "נתב

37.9%12.3%10.6%39.2%1.5%2.8%12.9%10.1%72.7%4.501:26(536) 65183.3%4.13נופש

15.0%0.0%0.0%85.0%0.0%0.0%10.0%25.0%65.0%4.551:51(9) 202.6%4.00עסקים

25.0%10.0%5.0%60.0%10.0%15.0%10.0%10.0%55.0%3.851:27(6) 202.6%4.00עסקים ונופש- משולב 

29.6%3.7%3.7%63.0%0.0%3.7%11.1%7.4%77.8%4.591:42(13) 273.5%4.00אחר

3.1%0.0%3.1%93.8%3.1%3.1%12.5%7.8%73.4%4.451:56(20) 648.2%4.70תושב אילת

116521.1%4.27 (90)24.8%9.1%8.5%57.6%1.8%3.0%20.0%13.3%61.8%4.301:38

2-346259.1%4.16 (362)32.0%11.5%11.5%45.0%1.5%3.0%11.7%10.2%73.6%4.511:29

4+15519.8%4.02 (132)49.0%9.7%3.9%37.4%2.6%3.2%7.7%7.1%79.4%4.571:20

גודל 

הקבוצה 

איתה הגעת

ריכוז עמדות לגבי הנסיעה לאילת לאחר סגירת שדה דב

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

מדגם

ממוצע דירוג 

חווית הנסיעה 

הנוכחית לאילת

חזרה על אופן הנסיעה לאילתהשפעת סגירת שדה דב
הערכת הזמן הממוצע 

שיתווסף לנסיעה לאחר 

סגירת שדה דב

H:MM

דעות לגבי הנסיעה לאילת לאחר 

סגירת שדה דב

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת 

ביקור 

מרכזית 

באילת
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 הפילוחים העיקריים ממצאיתקציר 

 .נוסעים 782בסקר זה נדגמו 

 בין גברים לנשים. 50%-להמגדרית קרובה ההתפלגות : מגדר .1

 

מכלל  32%בקבוצת גיל זו המהווים  נוסעים 251: נדגמו 25-34הבולטת ביותר הינה קבוצת גיל  .2

 דגימה.מה 27%נדגמים המהווים  209בלטה עם  18-24, כמו כן גם קבוצת הגילאים הדגימה

 .44.4ממוצע גיל הנוסעים בסקר הינו 

 

 מקומות שונים: 5-השאלון נערך ב: מקום התשאול .3
 בוצעו. מהשאלונים  57% גמונד נוחתים: –שדה תעופה רמון  .א
 .לובי מלון רויאל ביץ' באילת .ב
 .סוף באילת לובי מלון ישרוטל ים .ג

 .ממריאים –שדה דב  .ד

 .ממריאים –בנתב"ג  1טרמינל  .ה

 תושאלו בשדה דב 56%-מהם תושאלו ברמון ו 23%בנתונים של תושבי אילת ניתן לראות שוני, 

מעגלי ערים  4-גרים, חילקנו את התשובות ל: הנוסעים התבקשו לרשום היכן הם מעגלי ערים .4

 .הישובים בנספחלים מופיעה בים לפי מעגורשימת היש )ראה מפה( כדלקמן
 .ק"מ משדה דב 11עד רדיוס של  תל אביב וסביבתה הקרובה –: גוש דן 1מעגל  .א

 .ק"מ משדה דב 21עד רדיוס של : 2מעגל  .ב
 .ץ: כל שאר האר3מעגל  .ג
 .העיר אילתתושבי : 4מעגל  .ד

 מהנשאלים הגיעו לאילת מהמעגל הראשון. 42%-כ

 . 48%שטסו משדה דב  המעגל הראשון מאופיין יותר בקרב הנדגמים

מכלל  83%נשאלו מהי מטרתם המרכזית לביקור באילת,  הנוסעים :באילת מטרת ביקור עיקרית .5

 .הנדגמים הצהירו שהגיעו למטרת נופש

 21%-ו מהנשאלים הגיעו לנופש 58%, רק 1-ניתן לראות כאשר גודל הקבוצה המשפחתית שווה ל

 היו תושבי אילת.

 9.7%שמגיעים לבד לאילת  הנוסעיםשנשאלו אך מתוך  הנוסעים 2.6%למטרת עסקים הגיעו רק 

 מגיעים למטרת עסקים.

 

נשאלו כמה  הנוסעים: )ללא הביקור הנוכחי( השנים האחרונות 3-ב מספר הביקורים באילת .6

  השיבו "שלושה ביקורים". 42%-השנים האחרונות, כ 3-פעמים ביקרו באילת ב

 

  .3.56בכוונתם לשהות, ממוצע השהות הינו  מה לילותנשאלו כ הנוסעים: ממוצע שהות באילת .7

לילות באילת ואילו הנדגמים בלובי מלון ישרוטל ים סוף שוהים  1.45אנשי עסקים שוהים בממוצע 

 לילות בממוצע. 4.45באילת 

 

רובם  –הצהירו כי לא הגיעו בטיסה  83%: תי המלון באילתנדגמים בב –אופן הגעה לאילת  .8

 פרטי.המוחלט הגיע ברכב 
 .הגיעו בטיסה לאמהנדגמים  60%לובי מלון רויאל ביץ':  .א

 .הגיעו בטיסה לא הנדגמים( כל) 100%לובי מלון ישרוטל ים סוף:  .ב

 

שדה התעופה  לאשהגיעו בטיסה  הנוסעים: נדגמים בשדה התעופה רמון –אופן הגעה לאילת  .9

השיבו  64%או נתב"ג.  רמון נשאלו על אופן הגעתם לאילת, בשאלה זאת האופציות היו שדה דב

 .השיבו שהגיעו מנתב"ג 36%שהגיעו משדה דב ואילו 

 מתושבי אילת הגיעו משדה דב. 75%
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נשאלו על אופן הגעתם מהמקום בו לנו לפני  הנוסעיםמהמקום בו לנת:  אופן ההגעה לשדה דב .10

 .במונית 32%-ו מהם השיבו שהגיעו ברכב פרטי 44%-הגעתם לשדה דב, כ

 .של הנוסעים באופן ההגעה לשדה דב בין המאפיינים השוניםהותי בהתפלגות לא נצפה שוני מ

 

נשאלו על אופן הגעתם מהמקום בו לנו לפני  הנוסעיםאופן ההגעה לנתב"ג מהמקום בו לנת:  .11

 רכבת. 21%-ו השיבו שהגיעו ברכב פרטי 49%-הגעתם לנתב"ג, כ

 .ם באופן ההגעה לנתב"גנוסעישל ה השוניםלא נצפה שוני מהותי בהתפלגות בין המאפיינים 

 

 המלון בלובי ונשאלו בטיסה הגיעו לאש הנוסעים רבבק  –שנשאלו בבתי המלון  אופן הגעה למלון  .12

הואיל ומספר הנוסעים שכן הגיעו  בלבד הגיעו באוטובוס ציבורי. 2%הגיעו ברכב פרטי ואילו  98%

 לגביהם. בטיסה ונשאלו במלון היה קטן לא ניתן להסיק מסקנות מובהקות

 

נשאלו כיצד להערכתם יגיעו  הנוסעים הערכה לגבי דרכי הנסיעה לאילת לאחר סגירת שדה דב: .13

ב השיבו שיגיעו ברכ 32%-השיבו שיגיעו בטיסה מנתב"ג ו 62%לאילת במידה ששדה דב ייסגר, 

 .פרטי

 בין מאפייני הנוסעים. הערכה לא נצפו הבדלים משמעותיים ב

 הגיעו ברכב פרטי למלון.נשאלו, כולל נוסעים אשר  יש לשים לב כי כל הנוסעים

 

לנו  הנוסעיםמ 83%נשאלו באיזה סוג אכסון בכוונתם ללון באילת,  הנוסעים סוג האכסון באילת: .14

 .בבית מלון

 תשובה זו בין מאפייני הנוסעים השונים.לא נצפו הבדלים משמעותיים ב

 

 -הרמות 3-מלון באחת מו לדרג את רמת הבבית מלון התבקשהשיבו שילונו ש הנוסעים רמת המלון: .15

 השיבו "גבוהה".  38%מכלל הדגימה השיבו "בינונית" ואילו  62%"גבוהה", "בינונית" או "עממית". 

דירגו רמה "בינונית" ומהנשאלים בלובי מלון רויאל ביץ'  99%מהנשאלים בלובי מלון ישרוטל ים סוף 

 דירגו רמה "גבוהה". 100%

 

התבקשו לדרג את חווית הנסיעה  הנוסעים ה הנוכחית לאילת:ון( חווית הנסיעירוג )שביעות רצד .16

 4סימנו תשובות  98%הינו "רעה מאוד".  1הינו "מצוינת" ואילו  5כאשר  5עד  1לאילת בסקלה של 

 .4.2 גבוה יחסית והממוצע הינו 5-ו

 .4.7 שהשתתפו בסקר הינו תושבי אילת הממוצע בקרב 

 

התבקשו לדרג את מידת נכונותם לחזור על אופן הנסיעה  הנוסעים לאילת:על אופן הנסיעה חזרה  .17

הינו "בטוח שכן" ואילו  5כאשר  5עד  1הנוכחית לאילת בפעמים הבאות. דירוג זה בוצע בסקלה של 

 גבוה יחסית ממוצע התשובות הינוסך ו 5-ו 4מהנשאלים סימנו תשובות  83%הינו "בטוח שלא".  1

4.5. 
 

התבקשו להעריך עד כמה תשפיע סגירת שדה דב על  הנוסעים ה דב:השפעת סגירת שד .18

 34%השיבו שסגירת שדה דב תשפיע במידה רבה ואילו  הנוסעיםמ 46%נסיעותיהם לאילת בעתיד. 

 השיבו שכלל לא תשפיע.
 

יע שתושאלו במלון התבקשו לרשום כמה זמן לקח להם להג הנוסעים זמן נסיעה לאילת )למלון(:  .19

נה האחרון שהיו בו ועד ליעד הסופי באילת. הזמן הממוצע הינו מזמן יציאתם מהבית/ממקום הלי

 דקות(. 57-שעות ו 4) 4:57
 

שנחתו בשדה התעופה רמון התבקשו להעריך כמה זמן בסה"כ  הנוסעים זמן נסיעה לאילת )רמון(: .20

ועד ליעד הסופי באילת. הזמן ייקח להם להגיע מזמן יציאתם מהבית/ממקום הלינה האחרון שהיו בו 

 דקות(. 54-שעות ו 3) 3:54העריכו הינו  הנוסעיםהממוצע ש

 

העריכו שיתווסף  הנוסעיםהזמן הממוצע ש הערכת הזמן שיתווסף לנסיעה לאחר סגירת שדה דב:  .21

 דקות(. 29-)שעה אחת ו 1:29לנסיעה לאילת לאחר סגירת שדה דב הינו 
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 המאפייניםלפי  הנוסעיםהתפלגות 

 

 מדגם  
 Total 782 100.0%סה"כ 

 קבוצת גיל

18-24 208 26.6% 
25-34 251 32.1% 
35-44 169 21.6% 

45-54 77 9.8% 

55-64 33 4.2% 

65+ 44 5.6% 

 מגדר
 49.7% 389 זכר

 50.3% 393 נקבה

 מעגלי ערים

 41.9% 328 א וסביבתהת" -  1מעגל 
 22.3% 174 2מעגל 
 27.6% 216 3מעגל 

 8.2% 64 אילת - 4מעגל 

 תחנת דגימה

 57.4% 449 רמון נוחתים
 7.4% 58 'לובי מלון רויאל ביץ

 9.9% 77 לובי מלון ישרוטל ים סוף
 2.8% 22 אוטובוס רמון אילת

 19.1% 149 שדה דב
 6.3% 49 1טרמינל  -נתב"ג 

מטרת ביקור 
 מרכזית באילת

 83.3% 651 נופש
 2.6% 20 עסקים

 2.6% 20 עסקים ונופש -משולב 
 3.5% 27 אחר

 8.2% 64 תושב אילת

גודל הקבוצה 
 איתה הגעת

1 165 21.1% 
2-3 462 59.1% 

4+ 155 19.8% 
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נקבהזכר

782100.0%49.7%50.3%
18-2420826.6%41.8%58.2%
25-3425132.1%59.4%40.6%
35-4416921.6%58.0%42.0%
45-54779.8%33.8%66.2%
55-64334.2%39.4%60.6%

65+445.6%36.4%63.6%
32841.9%48.8%51.2%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%44.8%55.2%מעגל 
321627.6%57.9%42.1%מעגל 
648.2%40.6%59.4%אילת - 4מעגל 

44957.4%54.3%45.7%רמון נוחתים
587.4%48.3%51.7%'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%59.7%40.3%לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%30.9%69.1%שדה דב

1496.3%51.0%49.0%טרמינל - ג "נתב
65183.3%48.8%51.2%נופש

202.6%80.0%20.0%עסקים
202.6%80.0%20.0%עסקים ונופש- משולב 

273.5%48.1%51.9%אחר
648.2%40.6%59.4%תושב אילת

116521.1%47.3%52.7%
2-346259.1%47.4%52.6%

4+15519.8%59.4%40.6%

פילוחי השאלות מוצגים לפי מאפיינים נבחרים

Totalכ "סה

קבוצת גיל

נוסעים לפי מאפיינים ומגדר: 1לוח 

מדגם

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

מעגלי ערים

מגדר

תחנת דגימה
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ממוצע הגיל+18-2425-3435-4445-5455-6465

21.129.039.048.459.169.844.4
782100.0%26.6%32.1%21.6%9.8%4.2%5.6%34.5

38949.7%22.4%38.3%25.2%6.7%3.3%4.1%33.8זכר
39350.3%30.8%26.0%18.1%13.0%5.1%7.1%35.2נקבה
32841.9%28.7%35.1%19.5%7.0%4.6%5.2%33.5א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%29.9%31.0%27.0%5.7%2.9%3.4%32.6מעגל 
321627.6%24.1%28.2%23.1%16.2%4.2%4.2%35.5מעגל 
648.2%15.6%32.8%12.5%14.1%6.3%18.8%41.9אילת - 4מעגל 

44957.4%27.6%36.7%22.5%6.9%2.7%3.6%32.5רמון נוחתים
587.4%0.0%13.8%37.9%32.8%10.3%5.2%44.7'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%9.1%33.8%40.3%11.7%3.9%1.3%35.8לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%44.3%22.8%8.1%8.7%4.0%12.1%34.7שדה דב

1496.3%22.4%36.7%6.1%10.2%12.2%12.2%38.7טרמינל - ג "נתב
65183.3%29.3%32.3%22.7%9.5%2.9%3.2%32.9נופש

202.6%0.0%50.0%30.0%5.0%5.0%10.0%39.2עסקים
202.6%5.0%30.0%25.0%15.0%20.0%5.0%42.7עסקים ונופש- משולב 

273.5%22.2%14.8%7.4%7.4%18.5%29.6%48.0אחר
648.2%15.6%32.8%12.5%14.1%6.3%18.8%41.9תושב אילת

116521.1%26.7%32.1%21.2%7.3%6.7%6.1%35.1
2-346259.1%20.6%37.7%20.6%10.2%3.9%7.1%35.5

4+15519.8%44.5%15.5%25.2%11.6%2.6%0.6%31.1

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

Totalכ "סה

מגדר

קבוצת גיל

נוסעים לפי מאפיינים וקבוצת גיל: 2לוח 

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מדגם

מטרת ביקור 

מרכזית באילת
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רמון נוחתים
לובי מלון 

'רויאל ביץ

לובי מלון 

ישרוטל ים סוף
שדה דב

ג "נתב

1טרמינל 
782100.0%57.4%7.4%9.8%19.1%6.3%

18-2420826.6%59.6%0.0%3.4%31.7%5.3%
25-3425132.1%65.7%3.2%10.4%13.5%7.2%
35-4416921.6%59.8%13.0%18.3%7.1%1.8%
45-54779.8%40.3%24.7%11.7%16.9%6.5%
55-64334.2%36.4%18.2%9.1%18.2%18.2%

65+445.6%36.4%6.8%2.3%40.9%13.6%
38949.7%62.7%7.2%11.8%11.8%6.4%זכר

39350.3%52.2%7.6%7.9%26.2%6.1%נקבה
32841.9%64.9%5.5%3.4%22.0%4.3%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%62.6%6.3%8.0%14.4%8.6%מעגל 
321627.6%49.5%13.4%24.1%7.9%5.1%מעגל 
648.2%22.9%1.0%0.0%56.2%18.1%אילת - 4מעגל 
65183.3%62.7%8.0%11.7%14.3%3.4%נופש

202.6%40.0%0.0%5.0%50.0%5.0%עסקים
202.6%0.0%30.0%0.0%5.0%65.0%עסקים ונופש- משולב 

273.5%48.1%0.0%0.0%37.0%14.8%אחר
648.2%31.3%0.0%0.0%54.7%14.1%תושב אילת

116521.1%46.7%5.5%2.4%32.7%12.7%
2-346259.1%61.9%7.4%9.1%18.4%3.2%

4+15519.8%55.5%9.7%20.0%6.5%8.4%

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

מעגלי ערים

נוסעים לפי מאפיינים ומקום התשאול: 3לוח 

מדגםמקום התשאול

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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 1מעגל 
א וסביבתה"ת

3מעגל 2מעגל 
 4מעגל 
אילת

782100.0%41.9%22.3%27.6%8.2%
18-2420826.6%45.2%25.0%25.0%4.8%
25-3425132.1%45.8%21.5%24.3%8.4%
35-4416921.6%37.9%27.8%29.6%4.7%
45-54779.8%29.9%13.0%45.5%11.7%
55-64334.2%45.5%15.2%27.3%12.1%

65+445.6%38.6%13.6%20.5%27.3%
38949.7%41.1%20.1%32.1%6.7%זכר

39350.3%42.7%24.4%23.2%9.7%נקבה
44957.4%47.4%24.3%23.8%4.5%רמון נוחתים

587.4%31.0%19.0%50.0%0.0%'לובי מלון רויאל ביץ
779.9%14.3%18.2%67.5%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף

14919.1%48.3%16.8%11.4%23.5%שדה דב
1496.3%28.6%30.6%22.4%18.4%טרמינל - ג "נתב

65183.3%45.3%23.8%30.9%0.0%נופש
202.6%55.0%25.0%20.0%0.0%עסקים

202.6%50.0%20.0%30.0%0.0%עסקים ונופש- משולב 
273.5%44.4%37.0%18.5%0.0%אחר

116521.1%44.8%17.0%17.6%20.6%
2-346259.1%43.1%22.1%28.4%6.5%

4+15519.8%35.5%28.4%36.1%0.0%

תחנת דגימה

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

נוסעים לפי מאפיינים ומעגלי ישובים: 4לוח 

מדגםמעגלי ישובים

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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תושב אילתאחרעסקיםנופש
נופש - משולב 

ועסקים

782100.0%83.2%2.6%3.5%8.2%2.6%
18-2420826.6%91.8%0.0%2.9%4.8%0.5%
25-3425132.1%83.7%4.0%1.6%8.4%2.4%
35-4416921.6%87.6%3.6%1.2%4.7%3.0%
45-54779.8%80.5%1.3%2.6%11.7%3.9%
55-64334.2%57.6%3.0%15.2%12.1%12.1%

65+445.6%47.7%4.5%18.2%27.3%2.3%
38949.7%81.7%4.1%3.3%6.7%4.1%זכר

39350.3%84.7%1.0%3.6%9.7%1.0%נקבה
32841.9%89.9%3.4%3.7%0.0%3.0%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%89.1%2.9%5.7%0.0%2.3%מעגל 
321627.6%93.1%1.9%2.3%0.0%2.8%מעגל 
648.2%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%אילת - 4מעגל 

44957.4%90.9%1.8%2.9%4.5%0.0%רמון נוחתים
587.4%89.7%0.0%0.0%0.0%10.3%'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%98.7%1.3%0.0%0.0%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%62.4%6.7%6.7%23.5%0.7%שדה דב

1496.3%44.9%2.0%8.2%18.4%26.5%טרמינל - ג "נתב
116521.1%58.2%9.7%7.3%20.6%4.2%

2-346259.1%89.4%0.9%3.0%6.5%0.2%
4+15519.8%91.6%0.0%0.6%0.0%7.7%

מדגםמטרת ביקור מרכזית באילת

נוסעים לפי מאפיינים ומטרת ביקור עיקרית: 5לוח 

תחנת דגימה

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים
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שני ביקוריםביקור אחד
שלושה 

ביקורים

ארבעה ביקורים 

ומעלה

718100.0%6.1%35.0%41.9%17.0%
18-2419827.6%9.1%32.8%39.4%18.7%
25-3423032.0%4.3%35.7%41.7%18.3%
35-4416122.4%5.0%35.4%45.3%14.3%
45-54689.5%4.4%44.1%42.6%8.8%
55-64294.0%10.3%24.1%48.3%17.2%

65+324.5%6.3%31.3%34.4%28.1%
36350.6%5.0%36.1%45.2%13.8%זכר

35549.4%7.3%33.8%38.6%20.3%נקבה
32845.7%5.8%32.3%42.7%19.2%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217424.2%6.3%36.2%35.1%22.4%מעגל 
321630.1%6.5%38.0%46.3%9.3%מעגל 

42959.7%1.2%42.2%46.4%10.3%רמון נוחתים
588.1%6.9%48.3%41.4%3.4%'לובי מלון רויאל ביץ

7710.7%0.0%22.1%75.3%2.6%לובי מלון ישרוטל ים סוף
11415.9%21.9%16.7%17.5%43.9%שדה דב

1405.6%25.0%15.0%0.0%60.0%טרמינל - ג "נתב
65190.7%5.7%36.7%44.4%13.2%נופש

202.8%10.0%10.0%5.0%75.0%עסקים
202.8%25.0%25.0%15.0%35.0%עסקים ונופש- משולב 

273.8%0.0%18.5%29.6%51.9%אחר
113118.2%4.6%26.0%33.6%35.9%

2-343260.2%6.5%38.7%40.5%14.4%
4+15521.6%6.5%32.3%52.9%8.4%

 השנים האחרונות3-נוסעים לפי מאפיינים ומספר הביקורים בעיר ב: 6לוח 

מדגםביקור באילת

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

Totalכ "סה
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ממוצע שהות

718100.0%3.56
18-2419827.6%3.20
25-3423032.0%3.59
35-4416122.4%4.00
45-54689.5%3.40
55-64294.0%3.59

65+324.5%3.66
36350.6%3.66זכר

35549.4%3.46נקבה
32845.7%3.40א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217424.2%3.55מעגל 
321630.1%3.80מעגל 

42959.7%3.81רמון נוחתים
588.1%3.50'לובי מלון רויאל ביץ

7710.7%4.45לובי מלון ישרוטל ים סוף
11415.9%2.17שדה דב

1405.6%3.13טרמינל - ג "נתב
65190.7%3.65נופש

202.8%1.45עסקים
202.8%2.95עסקים ונופש- משולב 

273.8%3.41אחר
113118.2%3.14

2-343260.2%3.66
4+15521.6%3.62

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

נוסעים לפי מאפיינים ומספר לילות באילת: 7לוח 

מדגםממוצע שהות באילת

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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משדב דב, כן
לא הגעתי 

בטיסה
ג"מנתב, כן

135100.0%8.1%83.0%8.9%
18-2475.2%0.0%100.0%0.0%
25-343425.2%8.8%88.2%2.9%
35-445339.3%5.7%86.8%7.5%
45-542820.7%10.7%75.0%14.3%
55-6496.7%0.0%66.7%33.3%

65+43.0%50.0%50.0%0.0%
7454.8%9.5%87.8%2.7%זכר

6145.2%6.6%77.0%16.4%נקבה
2921.5%27.6%65.5%6.9%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
22518.5%8.0%80.0%12.0%מעגל 
38160.0%1.2%90.1%8.6%מעגל 

5843.0%19.0%60.3%20.7%'לובי מלון רויאל ביץ
7757.0%0.0%100.0%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף

12894.8%6.3%85.9%7.8%נופש
10.7%0.0%100.0%0.0%עסקים

64.4%50.0%16.7%33.3%עסקים ונופש- משולב 
1139.6%23.1%30.8%46.2%

2-37656.3%9.2%82.9%7.9%
4+4634.1%2.2%97.8%0.0%

מעגלי ערים

תחנת דגימה

Totalכ "סה

מטרת ביקור מרכזית 

באילת

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

מדגםמלון- אופן הגעה 

נוסעים לפי מאפיינים ואופן הגעה לאילת תחנות דגימה בבתי המלון באילת: 8לוח 

קבוצת גיל

מגדר
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ג"נתבשדה דב

449100.0%64.4%35.6%
18-2412427.6%62.1%37.9%
25-3416536.7%66.1%33.9%
35-4410122.5%66.3%33.7%
45-54316.9%58.1%41.9%
55-64122.7%91.7%8.3%

65+163.6%43.8%56.3%
24454.3%59.0%41.0%זכר

20545.7%70.7%29.3%נקבה
21347.4%74.2%25.8%א וסביבתה"ת - 1מעגל 
210924.3%60.6%39.4%מעגל 
310723.8%46.7%53.3%מעגל 
204.5%75.0%25.0%אילת - 4מעגל 

449100.0%64.4%35.6%רמון נוחתיםתחנת דגימה
40890.9%63.5%36.5%נופש

81.8%87.5%12.5%עסקים
132.9%61.5%38.5%אחר

204.5%75.0%25.0%תושב אילת
17717.1%64.9%35.1%

2-328663.7%66.1%33.9%
4+8619.2%58.1%41.9%

נדגמו בשדה התעופה רמון- נוסעים לפי מאפיינים ואופן הגעה לאילת : 9לוח 

מדגםשדה תעופה רמון- אופן הגעה 

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה איתה 

הגעת

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים
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רכבתאוטובוסמוניתרכב פרטיהליכה

102100.0%4.9%44.1%32.4%16.7%2.0%
18-241211.8%8.3%58.3%16.7%16.7%0.0%
25-344948.0%6.1%40.8%28.6%20.4%4.1%
35-443534.3%2.9%37.1%45.7%14.3%0.0%
45-5443.9%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0%
55-6422.0%0.0%50.0%50.0%0.0%0.0%

4847.1%8.3%43.8%31.3%16.7%0.0%זכר
5452.9%1.9%44.4%33.3%16.7%3.7%נקבה
6361.8%6.3%46.0%33.3%14.3%0.0%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
22221.6%4.5%50.0%18.2%22.7%4.5%מעגל 
387.8%0.0%50.0%25.0%12.5%12.5%מעגל 
98.8%0.0%11.1%66.7%22.2%0.0%אילת - 4מעגל 

102100.0%4.9%44.1%32.4%16.7%2.0%רמון נוחתיםתחנת דגימה
8785.3%4.6%47.1%28.7%17.2%2.3%נופש

54.9%20.0%40.0%40.0%0.0%0.0%עסקים
11.0%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0%אחר

98.8%0.0%11.1%66.7%22.2%0.0%תושב אילת
12726.5%3.7%40.7%37.0%11.1%7.4%

2-36866.7%4.4%47.1%30.9%17.6%0.0%
4+76.9%14.3%28.6%28.6%28.6%0.0%

נוסעים לפי מאפיינים והגעה לשדה דב מהמקום בו לנת: 10לוח 

מדגםהגעה לשדה דב

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

15



רכבתאוטובוסמוניתרכב פרטי

33100.0%48.5%18.2%12.1%21.2%
18-24515.2%100.0%0.0%0.0%0.0%
25-341854.5%27.8%16.7%22.2%33.3%
35-44824.2%50.0%37.5%0.0%12.5%
45-5426.1%100.0%0.0%0.0%0.0%

1957.6%31.6%21.1%15.8%31.6%זכר
1442.4%71.4%14.3%7.1%7.1%נקבה
1236.4%50.0%25.0%25.0%0.0%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
2927.3%44.4%33.3%11.1%11.1%מעגל 
31030.3%50.0%0.0%0.0%50.0%מעגל 
26.1%50.0%0.0%0.0%50.0%אילת - 4מעגל 

33100.0%48.5%18.2%12.1%21.2%רמון נוחתיםתחנת דגימה
2987.9%44.8%20.7%13.8%20.7%נופש

13.0%100.0%0.0%0.0%0.0%עסקים
13.0%100.0%0.0%0.0%0.0%אחר

26.1%50.0%0.0%0.0%50.0%תושב אילת
11030.3%80.0%10.0%0.0%10.0%

2-32163.6%33.3%23.8%14.3%28.6%
4+26.1%50.0%0.0%50.0%0.0%

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

מדגםג"הגעה לנתב

Totalכ "סה

ג מהמקום בו לנת"נוסעים לפי מאפיינים והגעה לנתב: 11לוח 

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

16



רכב פרטי
אוטובוס 

ציבורי

112100.0%98.2%1.8%
18-2476.3%100.0%0.0%
25-343026.8%100.0%0.0%
35-444641.1%97.8%2.2%
45-542118.8%95.2%4.8%
55-6465.4%100.0%0.0%

65+21.8%100.0%0.0%
6558.0%100.0%0.0%זכר

4742.0%95.7%4.3%נקבה
1917.0%100.0%0.0%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
22017.9%100.0%0.0%מעגל 
37365.2%97.3%2.7%מעגל 

3531.3%100.0%0.0%'לובי מלון רויאל ביץ
7768.8%97.4%2.6%לובי מלון ישרוטל ים סוף

11098.2%98.2%1.8%נופש
10.9%100.0%0.0%עסקים

10.9%100.0%0.0%עסקים ונופש- משולב 
143.6%50.0%50.0%

2-36356.3%100.0%0.0%
4+4540.2%100.0%0.0%

מעגלי ערים

מטרת 

ביקור 

מרכזית 

גודל 

הקבוצה 

איתה הגעת

תחנת 

דגימה

נשאלו במלון ולא הגיעו בטיסה- נוסעים לפי מאפיינים והגעה למלון : 12לוח 

מדגםנשאלו במלון- הגעה למלון 

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

17



בטיסה דרך 

ג"נתב
אחראוטובוסברכב פרטי

782100.0%62.0%31.7%4.1%2.2%
18-2420826.6%67.3%19.7%8.7%4.3%
25-3425132.1%64.9%31.1%2.4%1.6%
35-4416921.6%60.4%39.1%0.6%0.0%
45-54779.8%49.4%46.8%2.6%1.3%
55-64334.2%42.4%42.4%12.1%3.0%

65+445.6%63.6%29.5%2.3%4.5%
38949.7%63.5%32.6%2.8%1.0%זכר

39350.3%60.6%30.8%5.3%3.3%נקבה
32841.9%69.8%23.8%3.7%2.7%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%64.4%31.6%2.3%1.7%מעגל 
321627.6%49.5%45.8%4.2%0.5%מעגל 
648.2%57.8%25.0%10.9%6.3%אילת - 4מעגל 

44957.4%84.2%14.7%1.1%0.0%רמון נוחתים
587.4%27.6%70.7%0.0%1.7%'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%0.0%97.4%2.6%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%43.0%34.2%13.4%9.4%שדה דב

1496.3%55.1%30.6%10.2%4.1%טרמינל - ג "נתב
65183.3%62.2%32.6%3.4%1.8%נופש

202.6%60.0%35.0%0.0%5.0%עסקים
202.6%60.0%30.0%10.0%0.0%עסקים ונופש- משולב 

273.5%70.4%25.9%3.7%0.0%אחר
648.2%57.8%25.0%10.9%6.3%תושב אילת

116521.1%72.1%18.2%6.7%3.0%
2-346259.1%60.6%32.9%3.9%2.6%

4+15519.8%55.5%42.6%1.9%0.0%

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

נוסעים לפי מאפיינים ודרך הגעה לאילת אחרי סגירת שדה דב: 13לוח 

כיצד להערכתך , במידה ששדה דב יסגר

תגיע לאילת
מדגם

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

18



חבריםבית מלון
אכסניית 

נוער

דירה 

להשכרה
אחר

718100.0%82.9%6.0%1.0%6.4%3.8%
18-2419827.6%71.2%3.0%2.5%16.2%7.1%
25-3423032.0%87.0%7.0%0.9%3.5%1.7%
35-4416122.4%90.1%6.2%0.0%3.1%0.6%
45-54689.5%94.1%1.5%0.0%1.5%2.9%
55-64294.0%79.3%6.9%0.0%0.0%13.8%

65+324.5%68.8%25.0%0.0%0.0%6.3%
36350.6%79.9%5.0%0.8%9.1%5.2%זכר

35549.4%85.9%7.0%1.1%3.7%2.3%נקבה
32845.7%83.5%6.1%1.5%5.8%3.0%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217424.2%81.0%9.2%0.0%6.9%2.9%מעגל 
321630.1%83.3%3.2%0.9%6.9%5.6%מעגל 

42959.7%75.1%8.6%1.6%10.7%4.0%רמון נוחתים
588.1%100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%'לובי מלון רויאל ביץ

7710.7%100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף
11415.9%91.2%2.6%0.0%0.0%6.1%שדה דב

1405.6%85.0%7.5%0.0%0.0%7.5%טרמינל - ג "נתב
65190.7%84.8%4.5%1.1%7.1%2.6%נופש

202.8%80.0%0.0%0.0%0.0%20.0%עסקים
202.8%95.0%0.0%0.0%0.0%5.0%עסקים ונופש- משולב 

273.8%29.6%51.9%0.0%0.0%18.5%אחר
113118.2%72.5%16.0%1.5%2.3%7.6%

2-343260.2%89.1%4.6%0.7%3.9%1.6%
4+15521.6%74.2%1.3%1.3%16.8%6.5%

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

נוסעים לפי מאפיינים וסוג האכסון באילת: 14לוח 

מדגםסוג אכסון

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

19



עממיתבינוניתגבוהה

595100.0%37.6%61.5%0.8%
18-2414123.7%34.8%63.8%1.4%
25-3420033.6%31.0%68.5%0.5%
35-4414524.4%37.9%62.1%0.0%
45-546410.8%54.7%45.3%0.0%
55-64233.9%56.5%39.1%4.3%

65+223.7%45.5%50.0%4.5%
29048.7%36.2%62.8%1.0%זכר

30551.3%39.0%60.3%0.7%נקבה
27446.1%37.2%61.3%1.5%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
214123.7%36.9%62.4%0.7%מעגל 
318030.3%38.9%61.1%0.0%מעגל 

32254.1%26.1%73.0%0.9%רמון נוחתים
589.7%100.0%0.0%0.0%'לובי מלון רויאל ביץ

7712.9%1.3%98.7%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף
10417.5%61.5%36.5%1.9%שדה דב

1345.7%50.0%50.0%0.0%טרמינל - ג "נתב
55292.8%36.1%63.2%0.7%נופש

162.7%31.3%62.5%6.3%עסקים
193.2%89.5%10.5%0.0%עסקים ונופש- משולב 

81.3%37.5%62.5%0.0%אחר
19516.0%37.9%61.1%1.1%

2-338564.7%36.6%62.6%0.8%
4+11519.3%40.9%58.3%0.9%

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

נוסעים לפי מאפיינים ורמת המלון: 15לוח 

מדגםרמת המלון

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

20



1
רעה מאוד

2
רעה

3
בינונית

4
טובה

5
מצוינת

ממוצע

584100.0%0.3%0.0%1.2%81.7%16.8%4.2
18-2413122.4%0.8%0.0%0.8%93.1%5.3%4.0
25-3419934.1%0.0%0.0%1.5%71.4%27.1%4.3
35-4415426.4%0.6%0.0%1.9%78.6%18.8%4.2
45-545910.1%0.0%0.0%0.0%89.8%10.2%4.1
55-64213.6%0.0%0.0%0.0%90.5%9.5%4.1

65+203.4%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%4.0
31854.5%0.0%0.0%0.9%84.9%14.2%4.1זכר

26645.5%0.8%0.0%1.5%77.8%19.9%4.2נקבה
24241.4%0.0%0.0%1.2%75.6%23.1%4.2א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
213422.9%0.7%0.0%1.5%82.8%14.9%4.1מעגל 
318832.2%0.5%0.0%0.5%95.2%3.7%4.0מעגל 
203.4%0.0%0.0%5.0%20.0%75.0%4.7אילת - 4מעגל 

44976.9%0.4%0.0%1.3%77.1%21.2%4.2רמון נוחתים
589.9%0.0%0.0%1.7%98.3%0.0%4.0'לובי מלון רויאל ביץ

7713.2%0.0%0.0%0.0%96.1%3.9%4.0לובי מלון ישרוטל ים סוף
53691.8%0.4%0.0%1.1%83.0%15.5%4.1נופש

91.5%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%4.0עסקים
61.0%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%4.0עסקים ונופש- משולב 

132.2%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%4.0אחר
203.4%0.0%0.0%5.0%20.0%75.0%4.7תושב אילת

19015.4%0.0%0.0%1.1%71.1%27.8%4.3
2-336262.0%0.3%0.0%1.7%79.3%18.8%4.2

4+13222.6%0.8%0.0%0.0%95.5%3.8%4.0

מעגלי ערים

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

תחנת דגימה

נוסעים לפי מאפיינים ודירוג חווית הנסיעה לאילת: 16לוח 

מדגםחווית הנסיעה לאילת

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

21



1
בטוח שלא

2
כנראה שלא

3
אולי

4
כנראה שכן

5
בטוח שכן

ממוצע

782100.0%1.8%3.1%12.7%10.2%72.3%4.5
18-2420826.6%1.9%2.9%15.9%15.9%63.5%4.4
25-3425132.1%2.4%2.8%13.5%8.8%72.5%4.5
35-4416921.6%0.0%2.4%10.1%7.1%80.5%4.7
45-54779.8%2.6%5.2%10.4%3.9%77.9%4.5
55-64334.2%0.0%6.1%12.1%18.2%63.6%4.4

65+445.6%4.5%2.3%6.8%9.1%77.3%4.5
38949.7%1.5%2.6%12.6%7.7%75.6%4.5זכר

39350.3%2.0%3.6%12.7%12.7%69.0%4.4נקבה
32841.9%1.2%2.1%12.5%14.0%70.1%4.5א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%1.1%4.6%17.2%9.8%67.2%4.4מעגל 
321627.6%2.8%3.2%9.3%5.6%79.2%4.6מעגל 
648.2%3.1%3.1%12.5%7.8%73.4%4.5אילת - 4מעגל 

44957.4%0.2%3.1%15.1%6.7%74.8%4.5רמון נוחתים
93.1%4.8*587.4%0.0%1.7%5.2%0.0%'לובי מלון רויאל ביץ

100%5.0*779.9%0.0%0.0%0.0%0.0%לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%4.0%2.7%11.4%28.9%53.0%4.2שדה דב

1496.3%14.3%10.2%22.4%14.3%38.8%3.5טרמינל - ג "נתב
65183.3%1.5%2.8%12.9%10.1%72.7%4.5נופש

202.6%0.0%0.0%10.0%25.0%65.0%4.6עסקים
202.6%10.0%15.0%10.0%10.0%55.0%3.9עסקים ונופש- משולב 

273.5%0.0%3.7%11.1%7.4%77.8%4.6אחר
648.2%3.1%3.1%12.5%7.8%73.4%4.5תושב אילת

116521.1%1.8%3.0%20.0%13.3%61.8%4.3
2-346259.1%1.5%3.0%11.7%10.2%73.6%4.5

4+15519.8%2.6%3.2%7.7%7.1%79.4%4.6
הגיעו ברכב פרטי למלון'  מנשאלי מלון רויאל ביץ100%* 

 מנשאלי מלון ישרוטל ים סוף הגיעו ברכב פרטי למלון60%* 

נוסעים לפי מאפיינים וחזרה על אופן הנסיעה לאילת: 17לוח 

מדגםחזרה על אופן הנסיעה לאילת

Totalכ "סה

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

קבוצת גיל

מגדר

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

22



כלל לא 

תשפיע

תשפיע 

במידה מועטה
לא יודע

תשפיע 

במידה רבה

782100.0%33.9%10.6%9.3%46.2%
18-2420826.6%29.3%13.5%5.3%51.9%
25-3425132.1%31.5%8.8%14.7%45.0%
35-4416921.6%41.4%10.7%11.2%36.7%
45-54779.8%42.9%13.0%5.2%39.0%
55-64334.2%21.2%6.1%3.0%69.7%

65+445.6%34.1%6.8%2.3%56.8%
38949.7%37.5%11.3%8.0%43.2%זכר

39350.3%30.3%9.9%10.7%49.1%נקבה
32841.9%14.9%14.0%13.4%57.6%א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%41.4%13.2%9.8%35.6%מעגל 
321627.6%65.7%6.5%4.6%23.1%מעגל 
648.2%3.1%0.0%3.1%93.8%אילת - 4מעגל 

44957.4%30.1%12.7%14.3%43.0%רמון נוחתים
587.4%55.2%10.3%0.0%34.5%'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%88.3%2.6%0.0%9.1%לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%13.4%8.7%3.4%74.5%שדה דב

1496.3%20.4%10.2%8.2%61.2%טרמינל - ג "נתב
65183.3%37.9%12.3%10.6%39.2%נופש

202.6%15.0%0.0%0.0%85.0%עסקים
202.6%25.0%10.0%5.0%60.0%עסקים ונופש- משולב 

273.5%29.6%3.7%3.7%63.0%אחר
648.2%3.1%0.0%3.1%93.8%תושב אילת

116521.1%24.8%9.1%8.5%57.6%
2-346259.1%32.0%11.5%11.5%45.0%

4+15519.8%49.0%9.7%3.9%37.4%

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

נוסעים לפי מאפיינים ומידת ההשפעה של סגירת שדה דב על דרכי הנסיעה לאילת: 18לוח 

מדגםהשפעת סגירת שדה דב

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר

23



זמן ממוצע

H:MM
135100.0%4:57

18-2475.2%5:11

25-343425.2%4:59

35-445339.3%5:00

45-542820.7%4:52

55-6496.7%4:47

65+43.0%4:30

7454.8%4:59זכר

6145.2%4:55נקבה

2921.5%4:23א וסביבתה"ת  - 1מעגל 

22518.5%4:48מעגל 

38160.0%4:46מעגל 

5843.0%4:35'לובי מלון רויאל ביץ

7757.0%5:14לובי מלון ישרוטל ים סוף

12894.8%4:59נופש

10.7%5:00עסקים

64.4%4:15עסקים ונופש- משולב 

1139.6%4:24

2-37656.3%4:54

4+4634.1%5:12

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

 נשאלו במלוןdoor to doorנוסעים לפי מאפיינים וזמן הגעה לאילת  : 19לוח 

door to doorזמן הגעה לאילת 
נשאלו במלון

מדגם

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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זמן ממוצע

H:MM
449100.0%3:54

18-2412427.6%4:03
25-3416536.7%3:49
35-4410122.5%3:47
45-54316.9%4:04
55-64122.7%3:38

65+163.6%4:15
24454.3%3:56זכר

20545.7%3:52נקבה
21347.4%3:34א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
210924.3%3:44מעגל 
310723.8%4:05מעגל 
204.5%3:09אילת - 4מעגל 

449100.0%3:54רמון נוחתיםתחנת דגימה
40890.9%3:56נופש

81.8%3:30עסקים
132.9%3:58אחר

204.5%3:20תושב אילת
17717.1%3:40

2-328663.7%3:54
4+8619.2%4:07

מעגלי ערים

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

 נשאלו בשדה תעופה רמוןdoor to doorנוסעים לפי מאפיינים והערכת זמן הגעה לאילת  : 20לוח 

 door to doorהערכת זמן הגעה לאילת 

נשאלו בשדה תעופה רמון
מדגם

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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סגירת השדה

לא רלבנטית עבורי

סגירת השדה

רלבנטית עבורי

זמן ממוצע

H:MM
782100.0%50.9%49.1%1:29

18-2420826.6%47.6%52.4%1:31
25-3425132.1%49.4%50.6%1:31
35-4416921.6%61.5%38.5%1:23
45-54779.8%55.8%44.2%1:26
55-64334.2%36.4%63.6%1:38

65+445.6%36.4%63.6%1:38
38949.7%53.5%46.5%1:28זכר

39350.3%48.3%51.7%1:31נקבה
32841.9%37.8%62.2%1:37א וסביבתה"ת  - 1מעגל 
217422.3%58.6%41.4%1:25מעגל 
321627.6%77.8%22.2%1:13מעגל 
648.2%6.3%93.8%1:56אילת - 4מעגל 

44957.4%51.7%48.3%1:29רמון נוחתים
587.4%69.0%31.0%1:19'לובי מלון רויאל ביץ

779.9%97.4%2.6%1:02לובי מלון ישרוטל ים סוף
14919.1%16.8%83.2%1:50שדה דב

1496.3%53.1%46.9%1:28טרמינל - ג "נתב
65183.3%57.1%42.9%1:26נופש

202.6%15.0%85.0%1:51עסקים
202.6%55.0%45.0%1:27עסקים ונופש- משולב 

273.5%29.6%70.4%1:42אחר
648.2%6.3%93.8%1:56תושב אילת

116521.1%35.8%64.2%1:38
2-346259.1%50.9%49.1%1:29

4+15519.8%67.1%32.9%1:20

מעגלי ערים

תחנת דגימה

מטרת ביקור 

מרכזית באילת

גודל הקבוצה 

איתה הגעת

נוסעים לפי מאפיינים והערכת הזמן שיתווסף לנסיעה לאילת לאחר סגירת שדה דב: 21לוח 

הערכת הזמן שיתווסף לנסיעה לאילת 

לאחר סגירת שדה דב
מדגם

Totalכ "סה

קבוצת גיל

מגדר
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 חלוקה למעגלים – יםהישוב

  

 שם ישוב
מרחק 
 במטרים

 שם ישוב  מעגל
מרחק 
 במטרים

 שם ישוב  מעגל
מרחק 
 במטרים

 מעגל

 2 18,375 נס ציונה  1 6,765 גליל ים  3 44,180 אבו גוש
 3 78,725 נצרת  3 43,563 גן השומרון  3 125,830 אביבים
 3 77,055 נתיבות  3 34,711 גן יבנה  3 27,625 אביחיל

 2 17,122 נתניה  1 8,771 גני תקווה  2 18,767 אבן יהודה
 3 25,807 עזריה  1 9,400 גת רימון  3 49,829 אבן ספיר
 2 14,277 עינת  1 8,658 הוד השרון  3 88,300 אופקים

 3 91,094 עכו  1 5,725 הרצלייה  1 9,375 אור יהודה
 3 32,929 עמנואל  3 52,250 זכרון יעקב  3 44,983 אור עקיבא

 3 71,186 עפולה  3 35,625 חדרה  2 18,959 אורנית
 3 65,143 עתלית  1 8,040 חולון  1 8,041 אזור

-רדס חנהפ  3 74,772 חיפה  3 78,603 אחוזת ברק
 כרכור

41,676 3 

 1 5,877 פתח תקווה  3 22,998 יבנה  3 21,344 אחיסמך
 3 113,716 צפת  3 33,881 יד בנימין  2 14,960 אחיעזר

 3 21,286 צורן-קדימה  3 60,756 יד מרדכי  3 21,798 אלפי מנשה
 1 7,274 קריית אונו  3 24,660 יד רמב"ם  3 28,392 אשדוד
 3 80,465 קריית אתא  2 16,054 יקום  3 48,921 אשקלון

 3 82,709 קריית ביאליק  3 30,839 יקיר  3 40,860 באר טוביה
 3 53,589 קריית גת  3 47,077 ירושלים  2 18,346 באר יעקב
 3 40,616 קריית מלאכי  3 21,843 כוכב יאיר  3 90,219 באר שבע

-בועיינה
 נוג'ידאת

 3 26,358 קריית עקרון  3 23,401 כפר דניאל  3 93,987

 3 140,797 קריית שמונה  3 23,565 כפר הנגיד  3 27,765 בית אלעזרי
 3 28,415 קרני שומרון  3 25,852 כפר יונה  2 11,971 בית דגן

 2 14,262 ראש העין  2 19,284 כפר נטר  3 30,257 בית חירות
 3 117,686 ראש פינה  2 12,301 כפר סבא  2 18,394 בית חנן

 3 57,689 ראש צורים  3 81,053 להבים  2 17,995 בית יהושע
 2 11,924 ראשון לציון  2 18,057 לוד  3 30,539 בית ינאי
 3 117,521 רביבים  3 47,341 מבשרת ציון  3 41,517 בית מאיר
 3 21,086 רחובות  3 74,765 מגדל העמק  2 20,335 בית עובד
 2 19,627 רמלה  3 29,971 עיליתמודיעין   3 45,959 בית שמש
 1 2,172 רמת גן  3 27,976 מזכרת בתיה  1 3,632 בני ברק
 2 18,432 רמת הכובש  3 148,948 מטולה  2 13,926 בני ציון

מעלה   2 13,995 בצרה
 אדומים

 1 3,068 רמת השרון  3 59,710

 3 57,423 רמת רחל  3 22,821 מצליח  3 29,923 ברקן
 1 10,014 רעננה  3 148,896 מרום גולן  2 17,591 ברקת

משמר   1 8,521 בת ים
 השבעה

 2 18,381 שוהם  1 10,443

 3 83,820 שפרעם  2 17,485 משמרת  3 25,954 גבעת ברנר
 1 0 יפו-תל אביב   3 101,662 נהרייה  3 43,086 גבעת זאב
 2 19,279 תל מונד  2 15,400 נווה ימין  1 10,239 גבעת ח"ן

 4 283,610 אילת  2 12,894 נווה ירק  1 6,271 גבעת שמואל
     2 17,596 נטעים  1 3,114 גבעתיים

     2 18,089 ניר אליהו  3 31,247 גדרה

     2 17,667 ניר צבי  2 19,449 ןגינתו

27



 

 

 חלוקה למעגלים –מפת ארץ ישראל 
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 השאלון
 

 מיקום הסקר
 נוחתים רמון

 
 1טרמינל  –נתב"ג  שדה דב מלון ישרוטל ים סוף מלון רויאל ביץ'

 
 מתאים לסקר

 מתאים
 

 היעד הסופי אינו אילת מסרב להשתתף

 
 גילך? ____________

 
 נקבה  O  זכר  O מגדר 

 
 _____________ (1הקבוצה איתה הגעת )לבד =גודל 

 
 מטרת ביקור מרכזית באילת

 נופש
 

 תושב אילת עסקים-ב נופשמשול אחר עסקים

 
 השנים האחרונות )ללא הביקור הנוכחי( 3-כמה פעמים ביקרת באילת ב

1 
 

2 3 4+ 

 
 ___________ שם היישוב ממנו יצאת לאילת )מגורים / מקום הלינה לפני הנסיעה(?

 
 שעה()דקות(________ : ________)    באיזו שעה עזבת את בית מגוריך )או את בית המלון בו לנת(?

 
 האם הגעת בטיסה לאילת?

 כן, משדה דב
 

 לא הגעתי בטיסה נתב"גכן, מ

 
 ?נתב"ג/כיצד הגעת מהמקום בו לנת לשדה דב

-רכיבה על דו הליכה
 גלגלי/חשמלי

 אחר, פרט: רכבת אוטובוס מונית רכב פרטי

 
 לאחר שתרד מהאוטובוס, באיזה אופן תגיע ליעד הסופי?  באוטובוס:

 מונית
 

 אחר, פרט: ובוס נוסףקו אוט ברגל

 
 איך הגעת למלון משדה התעופה רמון? במלון והגיע בטיסה:

 אוטובוס אגד
 

 אחר, פרט: מונית שאטל מהמלון

 
 למלון?איך הגעת  במלון ולא בטיסה:

 ברכב פרטי
 

 אחר, פרט: מונית אוטובוס ציבורי הסעה מאורגנת

 
 במידה ששדה דב יסגר כיצד להערכתך תגיע/י לאילת?

 סה דרך נתב"גבטי
 

 באמצעי אחר, פרט באוטובוס ברכב פרטי

 
 לא רלוונטי O:  )דקות(________ : ________)שעה(  בכמה זמן תתארך נסיעתך לאחר סגירת שדה דב -להערכתך 

 
 כמה זמן לקח לך להגיע מזמן היציאה מהבית/מקום לינתך האחרון לפני הנסיעה לאילת ועד ליעד הסופי באילת 

 
(door to door)     )דקות(________ : ________)שעה( 
 

 אילת( יתושב)לא לשאול ___________   כמה לילות בכוונתך לשהות באילת?
 

 ? בכוונתך ללון באילת אכסוןבאיזה סוג 
 חברים בית מלון

 
 אחר, פרט: דירה להשכרה סניית נוערכא

 
 מה רמת המלון?

 עממית בינונית גבוהה
 

 
 ווית הנסיעה לאילת?איך היית מדרג/ת את ח

 גרועה 1
 

 מצוינת 5 טובה 4 בינונית 3 רעה 2

 
 תחזור/י על אופן הנסיעה הנוכחי לעיר?האם בפעם הבאה כשתיסע/י לאילת 

 בטוח שלא 1
 

 בטוח שכן 5 כנראה שכן 4 אולי 3 כנראה שלא 2

 
 עד כמה להערכתך תשפיע סגירת שדה דב על נסיעותיך לאילת בעתיד?

 כלל לא תשפיע
 

 תשפיע במידה רבה לא יודע תשפיע במידה מועטה
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