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 על המחבר
 הוא מרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים –ר דניאל פלזנשטיין "ד

 .ת בירושליםבאוניברסיטה העברי

 
 תודות 

ר "ר דניאל פלזנשטיין עם ד"ידי ד- הם תמצית של עבודה משותפת שנעשתה על5הממצאים בפרק 
סימולציה של ההשפעות של הימורים במיקום : "תחת הכותרת) באנגלית(דניאל פרימן שפורסמה 

 ".ממצאים מישראל: תיירותי

גרפיה של האוניברסיטה העברית תודות לתמר סופר מהמעבדה לקרטוגרפיה של המחלקה לגאו
 .בירושלים על הכנת המפה

 
 על המחקר

בעשורים האחרונים עסוקות רשויות מקומיות בישראל במרוץ אחר מפעלים כלכליים אשר יביאו 
יש על כן מקום להציע לקובעי . כולל מסים מקומיים, ליישוביהם מקומות תעסוקה וזרם של הכנסות

ובמיוחד לרווחת , תו של מפעל כלכלי זה או אחר לפיתוח המקומיהמדיניות דרכים לבחון את תרומ
תוך , במיוחד יש מקום להעמיד את היתרונות של מפעל כלכלי מוצע אל מול חסרונותיו. התושבים

במסגרת תוכנית המחקרים של מכון פלורסהיימר , ר דני פלזנשטיין"ד. בדיקה מערכתית כוללת
. מדגים במחקרו הנוכחי כיצד ניתן לערוך בדיקה זו, ילמחקרי מדיניות על ממשל ופיתוח מקומ

הדוגמה הכלולה במחקר זה היא אמנם מעט פיקנטית אך יש בה כל היסודות הדרושים לעריכת בחינה 
יש על כן . מפוכחת של ההשפעות החזויות של מפעל כלכלי מוצע על הכלכלה והרווחה המקומית

הנמצאת על סדר היום ,  קזינו ככלי של פיתוח מקומיבמחקר זה כדי ללמד הן על הסוגיה הפרטנית של
 .והן על הסוגיה הכלכלית של בחינת הכדאיות המקומית של מפעלים קיימים ומוצעים, בימים אלה

 
 

 על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
ר "ד. בשנים האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוון לסוגיות של מדיניות

מטרתו . מדיניות ארוכות טווח-פלורסהיימר יזם את ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות'  הסטיבן
לנתח את , הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי המדיניות בעתיד

המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של 
 .טגיהמדיניות ואסטר

סגן  (פורת-עמיהוד בן' יד "עו, )ר"יו (פלורסהיימר' סטיבן הר "ד: חברי הוועד המנהל של המכון הם
רוסלם 'ג'מייסד של ה-העורך, הירש גודמןומר ל משרד האוצר "לשעבר מנכ, דוד ברודטמר , )ר"יו

חלקה לגאוגרפיה  הממן,  עמירם גונן'ראש המכון הוא פרופ. 'רוסלם פוסט'ג'וסגן נשיא של ה' ריפורט
 .באוניברסיטה העברית בירושלים



  
 

 
 מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות

 
 רשימת פרסומים על מינהל ופיתוח מקומי

 
 1994, לקראת רפורמה מוניציפלית במטרופולין תל אביב בשנות התשעים, ערן רזין .1
, המקומיותשירותי רווחה אישיים בתפר שבין השלטון המרכזי ובין הרשויות , אברהם דורון .2

1994 
 1994, קידום הפיתוח הכלכלי המקומי: העיר כיזם, דניאל פלזנשטיין .3
 1995, ממד השלטון המקומי: פיתוח מרכזי תעשייה ותעסוקה, ערן רזין ואנה חזן .4
 1995, מעמדו ומיסודו של הפיתוח הכלכלי המקומי בישראל: בין תכנון לשווק, דניאל פלזנשטיין .5
 1995, חים פתוחים בליבת ישראלמדיניות שט, ערן פייטלסון .6
 1995, מדיניות ביזור דיפרנציאלית בשלטון המקומי, אליא-נחום בן .7
 1996, מדיניות שמירה על קרקע חקלאית, אפרים שלאין וערן פייטלסון .8
 1996, כפריים במטרופולין תל אביב-תמורות בשוליים העירוניים, ערן רזין .9
 1996,  המשפטית בישראלהמסגרת: ניהול מערכות המים, דניס גולדמן .10
 1996, מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי, אליא-נחום בן .11
 ,"שינוי כללי המשחק"בקרה תכנונית או : צעדים לבלימת הפרבור המפוזר, ערן רזין ואנה חזן .12

1996 
 1996, קואליציות ממשל עירוניות: הסדר העירוני החדש, שלמה חסון .13
 1997?, וב מוניציפליות בישראלאיגרות ח, נחום ביגר וסטיבן פלאוט .14
סוגיית מימון הפיתוח הפיזי של ": ללא עלות"אוטונומיה מקומית , אליא ושי כנעני-נחום בן .15

 1997,  חינוך מוסדות
 1997, שידוד מערכות המימון ברשויות המקומיות בישראל, אריה הכט .16
 1997, להנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישרא', אבי חפץ ושות .17
 1997, המלצות לשינויי חקיקה: הנפקת איגרות חוב מוניציפליות, ענת בביץ וקובי נבון .18
, דגמים: שותפויות בין המגזר הפרטי והמוניציפלי בפיתוח מקומי, שלמה חסון ואנה חזן .19

 1997, וסיכונים סיכויים
 1997, מינהל וממשל בעיר החרדית, יוסף שלהב .20
, מורות במרחב הכפרי בישראל והשפעתן על השלטון המקומיהת, לביאה אפלבום ודויד ניומן .21

1997  
 1997, ?היש מקום למנהל עיר מקצועי בישראל, אליא-נחום בן .22
 1997, מקצועות חדשים ברשויות המקומיות בישראל, אנר קלואוזנר ודניאל פלזנשטיין'דויד ג .23
 1997, בייםדפוסים ותהליכים מרח: יפו-השירותים הפיננסים בתל אביב, רני'יגאל צ .24
 1998, פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל, ערן רזין .25
 1998 ,התפשטות היזמות הפרטית בקרקע ציבורית, ערן פייטלסון ואורי ברשישת .26
 1998, לקחים מאינדיאנפוליס: ממשל מטרופוליני ופיתוח, מארק רוזנטראוב וערן רזין .27



  
 

 1998, ין יוזמה מקומית למדיניות ממלכתיתב: הפרטת תשתיות מים וביוב, אליא-נחום בן .28
 1998, סוגיות והמלצות של מדיניות: ממשל ופיתוח מקומי, )עורך(עמירם גונן  .29
 1998, קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי בישראל: ההימור המקומי הגדול(דניאל פלזנשטיין  .30



  
 

 
 תוכן העניינים

 

 7 הקדמה
 9 מיפוי ההקשר העולמי והישראלי 1

 9 ההקשר העולמי
 9 היקף הפעילות

 10  תמונה דיפרנציאלית-המשך הצמיחה 
 11 תפקיד השלטון המרכזי

 12 ההקשר הישראלי
 12 מאפיינים עיקריים

 17 האקסיומות של הדיון הציבורי
 19 ?מה הם מאפייני התופעה 2

 19 ן המרכזינאמנותו הכפולה של השלטו
 20 'גלישה' תוצאה של -התפתחות הענף 

 21 שונות במגוון הפעילות
 22 שונות בין מקומות

 23 הקזינו העירוני
 26 השפעות עירוניות ואזוריות 3

 26 היתרונות
 30 החסרונות

 42 סיכויים וסיכונים ברמה המקומית 4
 46 השפעות ההימורים ביחס למיקום

 49 אזוריות של הקמת בית קזינו באילת-ההשפעות הכלכליות 5
 50 ארציות-השפעות מקומיות וכלל

 53 סוגיית התחלופה
 54 גידול הביקוש כתוצאה מהימורים

 57 מסקנות 6
 59 המלצות לגיבוש מדיניות; סוף דבר 7

 62 רשימת מקורות



 7
 

 הקדמההקדמההקדמההקדמה

שווק בתי מלון , שווק העיר, כל בעלי העניין מסתכלים על הקזינו מנקודת מבט כלכלית"
איזה , אני חייב לקחת בחשבון את כל מכלול הדברים, כראש העיר אילת. 'בעיר וכוש

 ."השלכות יהיו על התושבים ומה תהיה התמורה

מתוך הפרוטוקול של דיוני ועדת המשנה לענייני תיירות של ועדת , ראש העיר אילת, גבי קדוש

 .1995,  במאי18, הכלכלה של הכנסת

רשויות עירוניות ואזוריות , יום את הפיתוח הכלכלי המקומיבאווירה התחרותית המאפיינת ה
עיסוק זה מצמיח פעילות כלכלית . עסוקות באופן מתמיד בשיפור עמדותיהן כלפי רשויות יריבות

משיכת השקעות , עידוד עסקים מקומיים קטנים, כגון משיכת מפעלים גדולים, בתחומים מגוונים
קידומן של , )טק ומסורתיים-היי( מבני תעשייה הגברת ההיצע של, בתחום המסחר והבידור
פעילות זו בתחום הייזום העסקי מבשרת . 'עידוד בניית משרדים וכד, אטרקציות תיירותיות

היא מסמלת מעבר של העיר . תפנית חדשה בפעילויותיהן של רשויות עירוניות ואזוריות רבות
 ). 1994, פלזנשטיין(י מתפקיד של ספק שירותים ומנהל נכסים עירוניים לגורם יזמ

הפיתוח הכלכלי המקומי , במקביל לעצמאות הפיסקלית ולהרחבת ההכנסות העצמיות של הרשות
מסגרות אלו מאויישות על ידי . שדרכן מתבצעת פעילות זו, מצמיח מסגרות ארגוניות חדשות

נוף שעד לאחרונה הייתה נעדרת מ, בעלי יכולות בתחום העסקי, שכבה חדשה של אנשי מקצוע
אמונים על ניהול משא ומתן מול , אנשים אלה מדברים בשפה עסקית. השלטון המקומי בישראל

הם יוצקים תוכן למקצוע . המגזר הפרטי ומסוגלים להעריך ולחזות מגמות בכלכלה המקומית
, פלזנשטיין(החדש שמתפתח בשנים האחרונות ועוסק בקידומה של הכלכלה ברמה המקומית 

1995.( 

המרינות והמדרחובות , טק-הפארקים לתעשיות ההיי, גם גבול למספר הקניוניםאולם קיים 
הרשויות נמצאות בחיפוש מתמיד אחרי אפיקי פעולה , אי לכך. שניתן לקדם במדינה קטנה

הבידור והנופש , תחומי התיירות. שישפרו את מעמדן בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי, חדשים
העלייה , בענפים אלה. יאל לא מוצה בינתיים עד תוםהפעיל נתפסים כשטחים שבהם הפוטנצ

מתמדת מול וישראל נמצאת בתחרות , המתמדת ברמת החיים עשויה להבטיח ביקושים מקומיים
 המוזכרים בין האפיקים החדשים. שכנותיה הקרובים כדי לזכות בנתח של ביקושי החוץ

זה עולה ויורד מסדר היום בשנים האחרונות נושא . בהקשר זה הוא קידומם של בתי הימורים
ואחר כך ,  פתיחת קזינו בטאבה-הציבורי בהתאם להתפתחויות המתרחשות בסביבה הקרובה 

נסב סביב צדדיו , הדיון הציבורי בנושא זה בארץ, וכפי שייטען בהמשך, אולם. ביריחו
, לביןבין . מאידך גיסא, כלכליות-הבירוקרטיים של הנושא מחד גיסא וסביב משמעויותיו המקרו
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למרות שברמה זו עשויות להתרחש רוב ההתפתחויות הקשורות , נשכח הממד המקומי בדיון הזה
 .לטוב ולרע, בסוג זה של פיתוח כלכלי

הקזינו . מטרתו של מחקר זה היא להחזיר את הרמה המקומית למרכז הזירה של הדיון הציבורי
עוד ענף 'לא מדובר ב. ת בהתאםמהווה הרבה מעבר לסתם קוריוז וההתייחסות אליו צריכה להיו

דרך , בגלל אופייה המיוחד של פעילות כלכלית זו. 'עוד אטרקציה תיירותית'או ב' כלכלי
לא ניתן להשליך ממפעלי בידור או תיירות אחרים כדי לעמוד על , התפתחותה ומבנה השוק שלה

, ת לארח ענף זהעבור אותה רשות עירונית או אזורית הנבחר. ההשלכות הצפויות ברמת היישוב
משמעות זו , באופן מפתיע. השלכות אלה עשויות להיות גורליות להמשך התפתחותה הכלכלית

 . רוב מהדיון הציבורי שהתנהל עד כה-פי-נעדרת על

לימוד הנושא מסייע לזהות את האינטרסים המעורבים במהלך זה ואת הדרך שבה מתגבשות 
ההתייחסות כאן היא מלכתחילה רק . שראליתסוגיות חשובות בתחום המדיניות הציבורית הי

ורק לאותן השפעות העשויות להתרחש ברמה , ולא לכלל הפעילות בענף ההימורים, לבתי הימורים
המחקר אינו מתיימר לחוות דעה בדבר ערכים מוסריים של ). העירונית והאזורית(המקומית 
כגון השפעה על , ות של הסוגיהכלכלי-הוא איננו מתייחסת להשפעות המקרו, כמו כן. פעילות זו

 . כמו הגבלות ופיקוח, מאזן התשלומים והכנסות המדינה או לצדדיה הטכנוקרטיים

מצד אחד השוללים את . ואולם בדיון הציבורי קווי המלחמה נמתחים דווקא סביב נושאים אלה
יות מוסריות כדי להתריע על ההשפעות השליל-דתיות-בתי הקזינו מצטיידים בטענות ערכיות

מצביעים על התרומות הכלכליות , המחייבים מהלך זה, מנגד. העלולות לנבוע מקידומו של קזינו
בתוך . העשויות להיגזר מקידום ענף ההימורים בארץ תחת הפיקוח המתאים, החיוביות למשק

על , הקזינו עשוי להשפיע על אזרחי המקום ומשפחותיהם. דיון זה נשכחת הרמה המקומית
השלטון המרכזי יכול . על הכנסותיה והוצאותיה ועל מגזר העסקים המקומיים, תהרשות המקומי

תהייה נחלתה , להחליט לאשר פעילות הימורים אבל ההתמודדות היומיומית הנובעת מהחלטה זו
המסר העיקרי של המחקר הנוכחי הוא שרמה זו היא שצריכה להיות במוקד . של הרמה המקומית

וכפי , מעבר לכך. בה כי ההשפעות הכלכליות עליה אכן תהיינה חיוביותהדיון הציבורי ואין כל ערו
, גם כאשר ניתוחי ההערכה אכן מצביעים על השפעות כלכליות מקומיות חיוביות, שיוכח בהמשך

המאפילים על מהימנות , קיימים במקרים רבים אילוצים חמורים בשיטות הניתוח ובהנחותיהן
 .התוצאות והערכות
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  והישראלי והישראלי והישראלי והישראליההקשר העולמיההקשר העולמיההקשר העולמיההקשר העולמי 1111

 ההקשר העולמי ההקשר העולמי ההקשר העולמי ההקשר העולמי 

רוב היו אלו -פי-על, אולם. ענף ההימורים היה מאז ומתמיד ענף רווי הזדמנויות כלכליות
התווסף פן נוסף להזדמנויות , לאחרונה. הזדמנויות להתעשרות ולצבירת רווחים על ידי הפרט

ס והולך בארצות הברית ובאירופה קידומו נתפ. הכלכליות המוצעות על ידי ענף ההימורים
מה שנחשב בעבר כפעילות בעלת . כאסטרטגיה הולמת לקידומם הכלכלי של ערים ואזורים רבים

מול בסיסי מס . נחשב היום על ידי קובעי מדיניות כמנוף לצמיחה עירונית ואזורית, אופי מפוקפק
תחרות פרועה מצד רשויות מקומיות סמוכות ותביעות גדלות והולכות מצד הציבור , מצטמקים

מספר גדל והולך של ערים ואזורים רואים בטיפוח ענף , שיפור רמת השירותים המקומייםל
לייצר הכנסות ותעסוקה ולהביא , למשוך השקעות, ההימורים דרך לגוון ולחזק את משקיהם

 . קיימא-לפיתוח כלכלי בר

 היקף הפעילות

הכנסות ענף , לבארצות הברית למש. קל מאוד להבין את הפיתוי הכללי המניע התנהגות זו
הימורים על , וידאו פוקר, מכונות מזל, משחקי הגרלה ורולטה, בתי קזינו(ההימורים על כל אגפיו 
עם שיעור , 1995 מיליארד דולר בשנת 44-הגיעו לכ) 'הגרלות למניהן וכד, תחרויות סוסים וכלבים

להוציא בתי (ינו של שוק בתי הקז' מסורתי'בתחום הפלח ה.  אחוז12-שנתי של צמיחה המתקרב ל
מיליארד  16.5- הגיעו ל1995ההכנסות בשנת , )'ספינות הימורים וכד, קזינו בשמורות האינדיאנים

 255 בתי קזינו בקרב אוכלוסייה שמונה 600-מוערך כי בארצות הברית קיימים היום כ. דולר
 .ל שנה מיליון אורחים בקרוב כ46-לאומית בהיקף של כ-ותיירות בין, מיליון נפש בקרוב

 מיליון נפש 554המשרתים אוכלוסייה של ,  בתי הימורים650באירופה מדובר בכמעט , לעומת זאת
הכנסות הענף בשנת , כן-פי-על-אף.  מיליון מבקרים מדי שנה313לאומית בהיקף של -ותיירות בין

ץ ההבדל בין שתי היבשות נעו). InterGaming, 1996a( מיליארד דולר בלבד 5- נאמדות ב1995
וברמת , בהבדלי תרבות ומסורת ביחס להימורים ומקומם בחברה, במשטרים תחיקתיים שונים

 .הפיקוח הציבורי על פעילות הקזינו

 מדינות כבר 12-בארצות הברית כ. נראה מובטח המשך ההתפתחות בעתיד של הענף, עד לאחרונה
 הפעלת בתי קזינוחקקו חוקים המסדירים את הפעלתם ועוד כתריסר שוקלות מתן אישורים ל
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תומכי הענף מצביעים על הרווחים הגבוהים ועל המסים הגבוהים שמשלם . בצורה זו או אחרת
ן הקשורים לענף ועל הצמיחה המהירה באותם ענפים "על הפיתוח המואץ של ערכי הנדל, הענף

 ).'מסחר וכד, מלונאות, כגון תיירות(הקשורים קשר הדוק עם התפתחות הענף 

על הניפוח של הרווחה ,  הענף מצביעים על השפעות כלכליות מקומיות מטעותמתנגדי, מנגד
הכלכלית המיוחסת לענף ועל ההשפעות החיצוניות השליליות המלוות את צמיחתו בתחום 

תשתיות (ובתחומי הפיתוח הפיזי והסביבתי , )הפשיעה וההתמכרות להימורים(החברתי 
 ). וכבישים

 ית תמונה דיפרנציאל-המשך הצמיחה 

בן . שענף בתי הקזינו הגיע לנקודת רוויה בארצות הברית, לאחרונה החלו להופיע סימנים מעידים
ונהדף במקרים מספר על ,  נכשל הענף במאמציו לדריסת רגל במדינות שונות1997-1994השנים 

וויומינג , מינסוטה, יניה'תמונה זו חזרה על עצמה במדינות וורג. עם מקומיים-ידי משאלי
בהן נאסרה כניסתם של בתי קזינו על אף שבכולן קיימת פעילות אחרת בתחום , ידהופלור

הרחבתו של הענף , במדינות אחרות בהן קיימים בתי קזינו כמו פנסילבניה וטקסס. ההימורים
כישלון זה נבע .  לא הצליח הענף להגדיל את פריסתו הגאוגרפית1989לראשונה מאז . נבלמה

כגון חברת וולט (קומיות של נציגי ענפי התיירות והבידור המשפחתי מהתנגדותם של קואלציות מ
שהעדיפו פעילות מסוג זה בחצרה של , קבוצות דתיות ופעילים מקומיים, )דיסני בפלורידה

 . (The Economist, 1997)השכנה המדינה 

ו רשויות אזוריות פועלות עכשי, על אף התרחבותו של הענף מאז ראשית שנות התשעים, בקנדה
כגון התמכרות וקשיים בהגבלת , לווי בלתי רצויות-להגביל את היקף ההימורים בשל תופעות

 1994הממשל האזורי צמצם בשנת ,  למשלNova Scotiaבפרובינציה של . הימורים בקרב קטינים
במטרה לצמצם את היקפי הנזק , שלישים את הנפקת הרישיונות לעריכת משחקי מזל-בכשני

 החליטה British Columbiaגם ממשלת הפרובינציה של ). Goodman, 1995(יצר החברתי שהוא עצמו 
על , בית מלון ומרכז כינוסים בעיר וונקובר,  לדחות יוזמה להקים תשלובת של קזינו1994בשנת 

אף ההשקעה הפרטית המשוערת בפרויקט של כמיליארד דולר וההערכה שהוא יביא ליצירתם של 
בין הסיבות לדחיה נמנו הירידה בתדמית העיר בעקבות פתיחת .  מקומות תעסוקה11,000-כ

החשש מפני הגברת רמת הפשע בעיר והתמכרות להימורים בקרב תושבים מקומיים , הקזינו
שתפעל לרעתם של עסקים מקומיים ושל , והתחלופה הצפויה של הביקוש הקיים על ידי הקזינו

 ). Smith and Hinch, 1996(מפעלי צדקה מקומיים 

אירופה האווירה התחיקתית בשנות התשעים פעלה לטובת ענף ההימורים ומדינות רבות חקקו ב
. דנמרק וטורקיה, יוון, ביניהן ניתן למנות את פורטוגל. חוקים שהטיבו עם הענף והתפתחותו

אולם גם במדינות שבהן הונהגו . בתי הימורים עדיין אסורים היום באירלנד ובנורווגיה, לעומתן
. המגמות אינן תמיד מצביעות על הרחבתו המתמדת של הענף, ברליים ביחס לבתי קזינוחוקים לי

מורגש לאחרונה צמצום , על אף הפריחה של בתי הימורים בשנים האחרונות, בטורקיה למשל
 אחוז מכלל בתי ההימורים 20- כ1995באיסטנבול בלבד נסגרו במרוצת . מסוים בפעילות בענף זה
בהעדר פיקוח , ככל הנראה שוק זה הגיע לסף רוויה. לת שנות התשעיםשנפתחו בעיר מאז תחי

כאשר צמצום , בעיה הפוכה התעוררה בדנמרק בשנים האחרונות. מרכזי על ידי השלטונות
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פעלו להוריד , עובדה זו יחד עם הטלת מסים כבדים. הפעילות בענף בא בעקבות פיקוח קפדני מדי
ו הרשויות להדק את הפיקוח ולצמצם את תופעת גם בהולנד פעל. את מתח הרווחים בענף

 חזרה הממשלה על 1994בשנת . לאחר תקופה של חקיקה ליברלית ביחס להימורים, ההימורים
 ואסרה איסור גורף על השימוש במשחקי מזל והותירה מוקדים 1988החלטה קודמת משנת 

  .מעטים מסוג זה

יש . אחידה ורציפה-נות אף היא בלתיהתמונה מאירופה בשנים האחרו, בדומה לארצות הברית
מדינות מספר המאופיינות בגידול בלתי מרוסן ומפוקח בענף בתי ההימורים בשנים האחרונות 

עם יותר משבעים בתי , ושבהן עתיד הענף אינו ברור כגון טורקיה, שמראות כיום סימני רוויה
שני בתי קזינו (כגון יוון , מפותחקיימות מדינות תיירות שבהן ענף ההימורים בלתי , לעומתן. קזינו
). עם ארבעה בתי הימורים ושמונה עשר מיליון תיירים לשנה(ואיטליה ) עשר מיליון תיירים-ושנים

מדינות בודדות אף אוסרות על קיומו של הענף ובחלקן מתעוררות יוזמות בתחום החקיקה כדי 
התרת הימורים (כגון שוויץ , חוקלאשר פעילות של בתי קזינו או כדי לשחררן ממגבלות הקיימות ב

תלוי ועומד , מנגד). הקלת הפיקוח(ואיטליה ) אישור לעריכת הימורים(אירלנד , )'בזמן אמיתי'
עד כדי , האמור להכביד את הטלת המסים מהכנסות מהימורים בצורה ניכרת, חוק חדש בצרפת

מתח הרווחים בכארבעים  בתי הקזינו במדינה והורדת 150סיכון קיומם של כעשרה אחוזים מבין 
 ). Intergaming, 1996b(הנותרים אחוז 

 תפקיד השלטון המרכזי

מאפיין בולט המשותף להתפתחות הענף הן בארצות הברית והן באירופה הוא העובדה שכניסתו 
מלווה בתמיכתם של גורמים , והתרחבותו היא כמעט תמיד פרי יוזמתו של השלטון המרכזי

שורשית רחבה המצדדת בקידומו של ,  מאוד לזהות שדולה ציבוריתקשה. פרטיים הקשורים בו
התרחבות זו היא . ובכל זאת בעשור האחרון התרחב הענף למדינות ולאזורים שונים בעולם, הענף

בשנים האחרונות המתין הענף בדריכות , לדוגמה. תוצאה כמעט בלעדית של חקיקה ממשלתית
 בעניין הנפקת אישורים להפעלת ארבעים בתי רבה להחלטה סופית של ממשלת דרום אפריקה

כמו ממשלות , ממשלת דרום אפריקה). 'בהלת הזהב השניה של דרום אפריקה'(הימורים במדינה 
רואה בענף מקור קל יחסית להכנסות קלות ומנוף לפיתוח ענף , לאומיות ואזוריות רבות אחרות

א לא יותר מאשר תגובה מתגוננת החלטת השלטון המרכזי לקדם את הענף הי, לפעמים. התיירות
 .בהן קיימים בתי קזינו, מול מדינות שכנות

-התקיים ב, משאל העם האחרון שנערך סביב נושא אישורו של בית קזינו, בארצות הברית למשל
מבוססת כולה על החלטות , ההרחבה המשמעותית של הענף שחלה מאז. רסי' במדינת ניו ג1976

, או על בסיס מחוקקים מקומיים, )תי קזינו בשמורות האינדיאנייםב(בית המשפט העליון הפדרלי 
שני הקצוות . המעבירים הצעות חוק או חוקי עזר מקומיים במועצות וברשויות המקומיות

. הם נטולי תשומה ציבורית רחבה לנושא חשוב ומשמעותי ברמה המקומית, התחיקתיים האלה
הליך עמוק של דעיכה כלכלית ניתן למצוא התוצאה היא שרק בערים או באזורים השרויים בת

הענף מתרחב , בשאר המקומות. עם מקומי-על בסיס הצבעה או משאל, אישורים לבית קזינו
עם או ביטויים אחרים של הרצון -ומכה שורשים על בסיס עקיפת הציבור הרחב ובהעדר משאלי

בלחצים שקטים של היוזמה התחיקתית של השלטון המרכזי מלווה במערכה ו, לרוב. הציבורי
 .הקשורים בענף ההימורים, בעלי עניין
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מצד אחד הוא מתפקד כיוזם . נוצר אם כן מצב פרדוקסלי מנקודת מבטו של השלטון המרכזי
הוא צריך לפעול כדי להגן על הציבור מפני , מנגד. המאפשרת כניסתו של ענף ההימורים, חקיקה
 .הענףבאמצעות הגבלות ופיקוח על התפתחות , יוזמה זו

עומדת בדרך כלל ) ובעידוד גורמים בעלי עניין מאחורי הקלעים(מול יוזמת השלטון המרכזי 
אזרחים , הכוללת נבחרי ציבור ברשויות עירוניות ואזוריות, קואליציה רופפת ובלתי מאורגנת
עובדים מקצועיים , בעלי עסקים מקומיים, קבוצות דתיות, המעורים בענייני ציבור מקומיים

קואליציה זו . עובדים סוציאליים ואנשי רווחה, עובדים קהילתיים, ים ברמה המקומית כגוןהפועל
דעתה אינה תמיד נשמעת , משום כך. היא הביטוי המקומי של דיון המתנהל ברמה הארצית

מטרתה של הקבוצה . ופעולותיה הן תמיד ספונטניות ומתנהלות בתנאים קשים ובהעדר מימון
עבור השלטון . לרמה המקומית ובכך לתת ביטוי לרחשי לב מקומייםהיא להוריד את הדיון 

כך . הדורש תמרון' אילוץ'הקואליציה המקומית היא , המרכזי והגורמים המנסים לקדם את הענף
נוצר המעמד הפרדוקסלי של השלטון המרכזי כמקדם הענף מצד אחד וכמגביל פעולתו כדי לפייס 

 .מצד שני, את הקואליציה המקומית

 קשר הישראליקשר הישראליקשר הישראליקשר הישראליהההההההה

)  הטוטו-מפעל הפיס והרשות להסדר הימורים בספורט (למרות שמפעלי ההגרלה הלאומיים 
שתאפשר את הרחבתו של , לעת עתה לא קיימת בישראל מסגרת תחיקתית, קיימים מכוח החוק

הגורמים המקצועיים בענף . וידאו פוקר ועוד, משחקי מזל, ענף ההימורים שיכלול בתי קזינו
- משחקי שולחן וכ400-בהיקף של כ,  בעולם מעריכים את השוק הישראלי כשוק קטןההימורים

 בלאס וגאס MGM Grandקזינו , לצורך השוואה). slots) (InterGaming, 1996c( מכונות מזל 4,000
 באטלנטיק סיטי הוא Taj Mahal- מכונות מזל וקזינו ה-3,500משחקי שולחן ו 350לבדה הוא בעל 

 . מכונות מזל3,400-ות הימורים ו שולחנ240בעל 

 מאפיינים עיקריים

ההתעניינות הציבורית בהימורים תופסת תאוצה מאז , חרף ממדיו הקטנים של השוק המקומי
, בשש השנים האחרונות הוקמו שלש ועדות ציבוריות לבדיקת הנושא. תחילת שנות התשעים

. ונים בוועדת הכלכלה של הכנסתהונחו שתי הצעות חוק פרטיות על שולחן הכנסת והתקיימו די
 ;באופן כללי ניתן לאפיין את רוב הפעילות הציבורית על ידי התכונות הבאות

 בהעדר שדולה ציבורית נרחבת בעד :הפעילות היא פרי יוזמתו של השלטון המרכזי •
ובמיוחד משרדי האוצר , משרדי הממשלה הם הפעילים ביותר לקידום הנושא, הקזינו

וקבלה מנדט )  כהןועדת( לבדוק את הנושא 1991ציבורית מונתה בשנת ועדה . והתיירות
מונתה מכוח ) 1995, ועדת גביש(הוועדה האחרונה שבדקה את הסוגיה . משר האוצר

הוועדה היחידה ששיתפה . החלטת ממשלה וגובשה אף היא על ידי שרי האוצר והתיירות
מה על בסיס שיתוף בין מפעל שהוק, )1990(את נציגי השלטון המקומי הייתה ועדת ולד 

היקף הסתכלותה הצטמצם בבדיקת קידום , אולם מטבע הדברים. הפיס ועיריית אילת
 .הקזינו בעיר אילת בלבד
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 התאפיינו בתשומה רבה מצד 1995 ובשנת 1994גם הדיונים בוועדת הכנסת שהתקיימו בשנת 
בה מצד גורמים מקומיים ובתשומה פחותה בהר) נציגי משרדי ממשלה, כים"ח(השלטון המרכזי 

, חשוב להצביע על העדרו של משרד הפנים). 'מומחים מקצועיים וכד, נציגי תושבים, נציגי רשויות(
 .מכלל הפעילות הזו, האמור לייצג את הגורם המקומי כלפי השלטון המרכזי

משרדי ממשלה נוספים הביעו עמדות שונות , מלבד העמדה הברורה של משרדי האוצר והתיירות
הסתייגותם , עיון בדוח ועדת גביש מראה כי גם בין אלה שלא תמכו בפה מלא. ועקביות פחות

, משרד החינוך למשל, כך. סמכות ותקציב מאשר ממניעים עקרוניים, נבעה יותר מענייני נוהל
והמשרד לביטחון פנים העדיף , העדיף אילו הטיפול בהקמת הקזינו היה מופקד בידי מפעל הפיס

הייתה מתוקצבת , ות המוגברת של המשטרה הצפויה בעקבות אישור ההימוריםאילו הפעיל
 .מראש

 ;מלבד השלטון המרכזי אינטרסים אחרים המעורבים בתחום היו

 הצעות חוק פרטיות הונחו על שולחן הכנסת על ידי :גורמים משני צדי המתרס הפוליטי .א
 .הן ממפלגת העבודה והן ממפלגת הליכוד, מחוקקים

מאחורי החזית בכנסת עמדו הגורמים המעורים בענף הבידור : לאומיים-גורמים בין .ב
התעניינותם בנעשה בארץ באה ). במיוחד בארצות הברית ובבריטניה(וההימורים בחוץ לארץ 

 . בדרך כלל בעקבות פניות של משרדי הממשלה

מם  כאן מדובר בעיקר בבעלי בתי מלון בערים ובאזורים שראו את עצ:נציגי ענף התיירות .ג
. משמעית בעד הקזינו-אולם במקרה זה הם לא היו בעלי דעה חד. כאתרי קזינו פוטנציאליים

שימנע היווצרותם של , בעוד בעלי מלונות בחוף ים המלח ראו בקזינו מוקד משיכה, לדוגמה
בעלי המלונות באילת היו , היצע של חדרי אירוח באזור נטול אטרקציות תיירותיות-עודפי

מת קזינו בבית מלון אחד תעניק יתרון תחרותי בלתי הוגן כלפי שאר בתי כי הק, מודאגים
 .המלון בעיר

הסובלות , ראשי רשויות. משמעי- גם כאן היה קשה לזהות אינטרס חד:נציגי השלטון המקומי .ד
כגון (או מענף תיירותי מצטמק ) מצפה רמון, בית שאן, חוף ים המלח(מבסיס כלכלי צר 

עיריית אילת התלבטה בדבר , לעומתם. ית בדמות ענף ההימוריםראו ישועה כלכל, )נהריה
ביחס ) 'ניהול הצמיחה'(התועלת המקומית שניתן להפיק מקזינו ונקטה בגישת ריסון ובקרה 

 . להמשך התפתחות הענף לתיירות בעיר

ועדות ( רוב הפעילות של השלטון המרכזי :הפעילות הונחתה על ידי האינטרס התיירותי .ה
, הייתה מושתתת על משוואה מרומזת) צעות חוק פרטיות ודיונים בוועדת הכנסתה, ציבוריות

. תקפותה של טענה זו תבדק בהמשך. ולפיה קידום ההימורים פירושו קידום ענף התיירות
היא נשענת על ההרגשה כי קיים אבדן הכנסות לענף התיירות מהעדר בתי קזינו , אולם

פנים והן של -הן של תיירות, ביקושים החוצהעל קיומו של חשש מפני דליפת , בישראל
היצע בתחום בתי המלון באתרים מסוימים -חוץ ועל איום היווצרותם של עודפי-תיירות
, משום כך. קידום ענף ההימורים אמור להפיג חששות אלה. כגון אזור ים המלח, בישראל

רים עם גורמים משרד התיירות היה מתומכיו המרכזיים של רעיון הקזינו ועסק ביצירת קש
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בהזמנת סקרי עמדות תושבים ביחס לקזינו , )חברות קזינו ובידור(לאומיים בתחום זה -בין
 .'וכד

הוועדות הציבוריות ,  לאורך השנים:בירוקרטי של הסוגיה-הפעילות התמקדה בהיבט הטכני .ו
היו . 'הכשיר את השרץ'כדי ל, השקיעו את מיטב מאמציהן למציאת פתרונות טכנוקרטיים

, והיו אלה שראו את תכלית תפקידם במציאת פתרונות) ועדת כהן(לה שעשו זאת בלב כבד כא
, ועדה אחרונה זו אפילו גיבשה הצעת חוק). ועדת גביש(כדי להאכיל את הציבור בנושא הקזינו 

שהייתה אמורה להחליף את שתי הצעות החוק הפרטיות שהונחו על שולחן הכנסת בתחילת 
הגבלות ומערכות פיקוח כדי שענף , התרכזו בקביעת תקנים, כןרוב מאמציה על . 1995

אינם מוצר 'למרות שהוועדה מעידה כי ההימורים בבית הקזינו . ההימורים יתקבל בציבור
עיקר דיוניה סבו סביב נושאים , )2' עמ, ועדת גביש(' שיש עניין ציבורי להגדיל את צריכתו
, שימוש במטבע חוץ, זיכיונות, רישוי, ת מיסויכגון שאלו, מינהליים האמורים לקדם את הענף

שמצאו ביטוי בהצעת , מיקום ונושאים טכניים אחרים, הגבלות גיל, שעות פתיחה, פרסום
 .החוק שהוגשה יחד עם דוח הוועדה

בוועדת ולד שאלה זו לא . ההיבט המקומי טופל לכאורה בדיון הציבורי סביב המיקום הרצוי
. מטרת הוועדה הייתה לבחון את הנושא רק ביחס לעיר אילתהיות ו, טופלה מההיבט הרחב

הדוח לא התעלם מהשלטון , למרות האופי הטנוכרטי והדגש התיירותי שאפיינו את דיוניו
, המלצותיו הדגישו נושאים כגון הכנסות מקומיות העשויות לנבוע מפעילות ההימורים. המקומי

בהעדר , אולם. 'תח ברמה המקומית וכדהיבטים כלכליים וחברתיים שליליים העלולים להתפ
התאפיינה אף , ועדת כהן. דיון זה נשאר בגדר התרשמותי, הערכה כמותית ומדוקדקת של הנושא

היא אמנם המליצה רק בחצי פה על אילת כעל מיקום . היא בשורה של הצעות תחיקתיות וטכניות
ן אף הוא בהערכות אבל טיפולה בהיבטים המקומיים התאפיי, יחיד אפשרי להקמת קזינו

 .אינטואיטיביות בדבר ההשפעות המקומיות של הענף

ועדת גביש התאפיינה בהסתכלות רחבה יותר ובדיון ממוקד בנושא המיקום הרצוי ואפילו הזכיר 
גם במקרה זה הדיון לא היה מעבר לעוד פתרון , אולם). 1ראה מפה (מקומות מספר אפשריים 

דיוני הוועדה בנושא הטלת מסים גם כללו , כך. ה של הענףטכני כדי לאפשר את פעילותו הסדיר
וכך גם בפרק הדן בזכיינים ובחובתם כלפי . את שאלת אותו חלק מהמסים שישאר בעיר או באזור

נעדרה בדיון זה , אולם). כגון פארקים, השתתפות במימון פרויקטים מקומיים(הרשות המקומית 
, ורים כמנוף לפיתוח כלכלי ברמה המקומיתהשאלה הרחבה יותר של התאמתו של ענף ההימ

, והשפעתו על ההכנסות המקומיות, שאלת השפעת הענף על מבנה ועל איכות התעסוקה המקומית
למרות ההתעניינות בנושא , אם כן. של העסקים ושל משקי הבית המקומיים, של הרשות

ושאינו , ות המקומיותעדיין חסר דיון ציבורי רציני בדבר ההשפעות הכלכלי, ההימורים בישראל
או (מינהלתית הבאה להציע את הפתרון הטוב ביותר -מטפל בנושא כחלק ממעטפת טכנית

 ).המעורר הכי פחות התנגדות

הפעילות מאופיינת יותר על ידי רצון למציאת דרכים לקדם את הענף ופחות על ידי רצון ללבן 
איך 'יבורי מופנה לשאלה הטכנית רוב המאמץ הצ, כפי שנאמר. וללמוד את הנושא על כל היבטיו

אינן '? מדוע להקים קזינו'או '? האם להקים קזינו'ואילו השאלות המקדימות של '? להקים קזינו
על בסיס רוב של , 1996 ביוני -18ברוח זו החליטה הממשלה בישיבתה ב. זוכות לטיפול רציני
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ת נושא הקמת הקזינו בישראל א' לבחון מתוך גישה חיובית, ')ונמנע אחד(תשעה שרים נגד שבעה 
ועדת (הוועדה הציבורית שהוסמכה לבדוק את הנושא על בסיס מנדט זה ). 3' עמ, 19.6.95, הארץ(

, 1995דוח גביש (' תיאורטית במידה רבה'כלל לא ניגשה לשאלת הכדאיות בטענה שהיא ) גביש
 ידי העדרותן של הערכות הדיון הציבורי התאפיין על , כתוצאה מכך). 1' עמ, מכתב לוועדת השרים
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בחינות : אנליטיות לגבי ההשפעות הצפויות של בתי הימורים בשורה ארוכה של נושאים
, סימולציות של השפעות הקזינו על הכלכלה המקומית, הכדאויות למשק ולאזורים שונים

, קיפותהשפעות בתחומי ההכנסות הישירות והע, הערכות לגבי היקפי וסוגי התעסוקה הנוצרים
רוב הדיון , ללא הבדיקות הקשות הללו. 'חלוקת ההכנסות בין קבוצות הכנסה וסוגי עובדים וכד

 .והתמקד בנורמטיבי ובטכנוקרטי' רכות'התבסס על התרשמויות והערכות 

מחקר זה מנסה לשפר את המצב הזה ולתרום לרמה הנוכחית של הדיון הציבורי בנושא הקמת 
יגה בהמשך תמצית של סימולציה אמפירית שנערכה כדי לבחון את היא מצ. בתי קזינו בישראל
 .אזוריות מהקמת בית קזינו באילת-השפעות הכלכליות

 האקסיומות של הדיון הציבורי

, יסוד-שאלת הצורך בהקמת הקזינו וכדאיותו נחשבת כבלתי רלוונטיות בגלל סדרה של טענות
ביניהן ניתן למנות את . ם שהועלו לעילהנחשבות מוצקות עד כדי ביטול הצורך בדיון בנושאי

 ;הטענות הבולטות כדלהלן

חוקיים בישראל - הן בבתי הימורים בלתי;ישראלים לא מעטים כבר מעורבים בהימורים •
והן בבתי ) ספינות ההימורים באילת, טאבה, יריחו(הן בבתי קזינו בסביבה הקרובה 

או ' השחור'ם אלה או במשק חלקם קונים שירותי, אי לכך. הקזינו הרבים בחוץ לארץ
הוא ימסד אותו ועל ידי כך , ראשית: פיתוח הענף בארץ עשוי לשמש שתי מטרות. בחוץ

קידום , שנית. ימגר את הפעילות הבלתי חוקית וימנע אבדן הכנסות לאוצר המדינה
כגון (',בחוץ'במקום לרכוש שירותי קזינו . 'ייבוא-תחליף'הענף אמור לשמש מעין פיתוח 

ענף ההימורים אם . ירכוש אותם הישראלי בארץ) 'במזרח אירופה וכד, בספינות, וביריח
אמור לתרום לשיפור מאזן התשלומים ולמנוע את בריחתו החוצה של מכפיל כלכלי , כן

 .חשוב

 טענה זו מבוססת על העובדה ;ענף ההימורים מהווה הרחבה או השלמה לענף התיירות •
חשוב להמשיך ולטפח , אי לכך. שוב בתוצר המקומיכי התיירות הולכת ונעשית מרכיב ח

, אותה באמצעות הרחבת מגוון האטרקציות התיירותיות שהמדינה מציעה בתחום זה
ההצדקה התיירותית היא טענה השזורה לאורך כל הדיון הציבורי סביב . ביניהן הקזינו

 הקזינו לא בכדי משרד התיירות היה בין הלוחצים העיקריים לאישור. הנושא בישראל
ורוב הדיון הציבורי בבית המחוקקים מתנהל בוועדת משנה לענייני תיירות של ועדת 

בעלת תשתית תיירותית , העיר האמורה לשאת דגל זה היא אילת. הכלכלה של הכנסת
 .מפותחת ובחיפוש מתמיד אחר דרכים להגדיל את חלקה בשוק זה
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 טענה זו מבוססת על ; אזוריקידום הקזינו יכול לשמש אסטרטגיה לפיתוח עירוני או •
ההנחה ולפיה ההימורים עשויים להוות מקור מניב של הכנסות עצמיות לרשות 

-וכי עסקים מקומיים עשויים להרויח הן מקשרי התשומה, המקומית או האזורית
לפעמים טענה זו גם משולבת . תפוקה עם הקזינו והן מהביקוש החדש שהוא מושך לעיר

המועצה האזורית חוף תמר רואה בקידום , לדוגמה. ירותבטענת הקזינו כמקדם תי
הענף גירוי לפעילות הכלכלית של האזור וגם דרך לייצור את הביקוש לבתי המלון 

מקומות אחרים כגון בית שאן ומצפה . ולשירותי התיירות ההולכים ומוקמים בתחומה
 בעוד נהריה מפותחות-רמון רואים את הענף כמנוף לקידום כלכלותיהם הצרות והבלתי

 .רואה בקזינו כלי להחייאת ענף התיירות בעיר

 כדי לשמור על תחרותיות של ישראל בתחום ;הקמת הקזינו היא כורח המציאות •
, שלא כמו הטענות הקודמות. התיירות אין מנוס מלאשר את הקמתם של בתי הימורים

נוף מועדף הקזינו הוא לא בהכרח מ, כשלעצמו. טענה זו ביסודה היא טענה מתגוננת
לפיתוח עירוני או אזורי וענף ההימורים אינו בהכרח ענף שהמדיניות הציבורית 

המדינה אינה יכולה להרשות לעצמה , אולם במציאות שנוצרת. מעוניינת לקדם
הטענה המושמעת לעתים קרובות מתייחסת למצבה הנחות של אילת . להתחרות בלעדיו

גישה מציאותית זו עד מהרה מכניסה ,  אולם.מול טאבה וספינות ההימורים, בלא קזינו
המונעת על ידי השגת יתרון , האזור או העיר לתוך מערבולת פרועה, את המדינה

במשחק תחרותי זה תמיד יהיה בנמצא . תחרותי באמצעות הסרת כל המגבלות והפיקוח
בסופו של דבר . שיכול להציע סביבה נוחה ואטרקטיבית יותר להימורים, אתר מתחרה

 .אינה מובטחת לטווח הארוך' אין ברירה'טרטגיה הבנוייה על אס

היות ובחירת .  באמצעות הגבלות מתאימותלנתב ולכוון את התפתחות הענף, ניתן לפקח •
ברור כי , ענף ההימורים כמנוף לפיתוח כלכלי היא בחירה בדיעבד ולא מלכתחילה

ולות לקעקע את קיימות השפעות חיצוניות שליליות בתחום הכלכלי והחברתי העל
טענה זו מניחה לא רק שניתן לכוון את . מאמצי הפיתוח במידה והן אינן מרוסנות דיין

התפתחות הענף באמצעות כלים בירוקרטיים אלא גם שהשלטון המרכזי העומד להתיר 
 .את ההימורים יודע ומסוגל לעשות זאת

ם ביקוש כמוס ולפיה קיי, העסקית מסתכמת אם כן בהנחה- החשיבה הכלכלית:לסיכום
ביקוש זה כולו חדש ואינו מחליף ביקושים . הן בין ישראלים והן בין תיירים נכנסים, להימורים
. הן לעיר ולאזור והן לפרט, הוא מצביע על הזדמנויות כלכליות חדשות רבות הן למדינה. קיימים

תחרות של ניצולו של חלון הזדמנות זה יביא לאבדן מכפיל כלכלי חשוב ולירידת כושר ה-אי
כל מה שנדרש . ביחס למקומות אלטרנטיביים בארצות השכנות, המדינה ושל אתריה התיירותיים

שתשמור על ניתוב נכון של ההשפעות הכלכליות החיוביות של , הוא מערכת פיקוח ובקרה מושכלת
 .הענף

לא בדיקה הן מזינות את הדיון אבל ב. טענות אלה מהוות מעין אקסיומות, בדיון הציבורי בישראל
אין ספק כי פיתוח ענף ההימורים . וליבון שיטתיים רובן נשארות בגדר קביעות אינטואיטיביות

מי ירוויח ומי יפסיד מהזדמנויות , אולם השאלה היא. אמור להביא בעקבותיו הזדמנויות כלכליות
 ? אלה
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 ? ? ? ? מה הם מאפייני התופעהמה הם מאפייני התופעהמה הם מאפייני התופעהמה הם מאפייני התופעה 2222

כי ענף זה שונה מאוד מענפים , יאטענה בסיסית העומדת ברקע הדיון בנושא ההימורים ה
מקדמי הענף עושים רבות כדי להוכיח שאין פני הדברים כך וכי החששות לגבי . כלכליים אחרים

פרק זה דן במאפיינים . בדבר השפעותיו הכלכליות והחברתיות, הענף יסודם בתפיסה מוטעית
 ובשונות במאפיינים בדברים המבדילים ענף זה מענפי כלכלה אחרים, העיקריים של ההימורים

 . בין ובתוך אתרי ההימורים השונים

 נאמנותו הכפולה של השלטון המרכזינאמנותו הכפולה של השלטון המרכזינאמנותו הכפולה של השלטון המרכזינאמנותו הכפולה של השלטון המרכזי

דבר זה כשלעצמו . כבר צוינה העובדה כי מקדם הענף העיקרי והגלוי ביותר הוא השלטון המרכזי
במיוחד כאשר נוצרים , אינו חריג ואנו עדים לכניסתה של המדינה לתחומים שונים של הכלכלה

, אולם). כגון באספקת מוצרים ציבוריים וכאשר נוצרות השפעות חיצוניות שליליות('  שוקכישלי'
יוצר גם , כמקדם הענף מחד גיסא וכמפקח עליו מאידך גיסא, תפקידו הכפול של השלטון המרכזי

חובת הממשלה היא להגן על אזרחיה וזאת היא עושה באמצעות חקיקה . חיכוכים ונאמנות כפולה
ניתן לטעון כי החופש . 'זכויות האזרח וכד, סביבה, בטיחות, כגון תנאי עבודה, יםבתחומים שונ

הממשלה גם מודעת לכך כי , אולם. להמר הוא אחת הזכויות שהממשלה חייבת לעגן בחקיקה
הנובעות מכניסתם של אנשים למעגל , חקיקה כזו טומנת בחובה עלויות פרטיות וציבוריות

על הציבור שעליו מחויבת , הן כספית והן חברתית,  להכבידעלויות אלו עלולות. הימורים
 .הממשלה להגן

לתפקיד של ' מאפשר'מעגל זה של נאמנות כפולה מסתעף כאשר הממשלה עוברת מתפקיד של 
היות והשלטון המרכזי חייב לפקח על . בזה שונה ענף ההימורים מענפים כלכליים אחרים. 'מקדם'

הוא ייטה ליצור תנאי מונופול ,  השפעות חיצוניות שליליותהענף כדי למנוע את התפשטותן של
. דבר המונע תחרות, מספר מצומצם של זכיינים מקבלים הגנה על ידי החוק; עבור מפעילי הקזינו

בעלי מועדונים , במידה ונפתח קזינו המתחרה עם עסקים קיימים בתחום הבידור והאוכל, כך
'  מלהתחרות עם הקזינו ולהעמיד מכונות מזל וכדומסעדות מקומיים העלולים להיפגע מנועים

ככל שענף ההימורים הולך ומתבסס הדרישות של פיקוח , באופן פרדוקסלי. בבתי עסק משלהם
אין כך פני הדברים . מתעצמות והולכות ולא להיפך, ורגוליזציה המועלות על ידי נציגי הענף

בו לעיר אין היא -למשוך חנות כלבמידה בה רשות מקומית מצליחה , לדוגמה. בענפים אחרים
 .בו-יכולה למנוע מחנויות אחרות בעיר למכור מוצרים דומים לאלה הנמכרים בחנות הכל
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בכל . מאפיין נוסף שמפריד בין ענף ההימורים לבין פעילות כלכלית אחרת הוא נושא ההתמכרות
הפרטי והציבורי אין עניין במחיר , פעילות כלכלית אחרת לא קיים חשש של התמכרות ועל כן

 . בו-להתמכרות הציבור למוצרי חנות כל, למשל, שלא כבענף ההימורים אין סכנה. שהיא גובה

 'גלישה' תוצאה של -התפתחות הענף 

הן ביחס למגוון ולסוג ההימורים ', גלישה'ניתן לומר שהתפתחות הענף מאופיינת על ידי 
ת שההתעניינות בתחום זה היא חלק למרו. והן ביחס לפריסה הגאוגרפית של הענף, המוצעים

הניסיון להקים או להרחיב את , מחיפוש כללי אחר דרכים לגוון את הבסיס הכלכלי המקומי
המונעת על ידי תחרות עם רשויות , טווח-פעילות ההימורים מבוסס בדרך כלל על ראייה קצרת

ם עיר או אזור יאמצו לפעמי). Goodman, 1994(סמוכות וחיקוי של דגמים מצליחים בערים אחרות 
נביט 'בבחינת , יתר מן המהלך-כוון זה בהעדר אלטרנטיבה כלכלית אחרת גם בלא התלהבות

המוביל , לעתים קיים גם רצף של התפתחויות בתחום ענף ההימורים. 'הצידה ונכשיר את השרץ
 . בסופו של דבר למתן אישור להפעלת הקזינו

 ולגיטימיים בחברה יכול להתחיל עם פעילות התהליך שבמהלכו הופכים ההימורים מוכרים
המתפתחות , נתיב ההתפתחות מתחיל בדרך כלל בהגרלות חודשיות. תמימה בתחום ההגרלות

מאלה מתפתחים משחקי רולטה . 'גרד וזכה'להגרלות שבועיות ומשם להגרלות אוטומטיות מסוג 
קומות שהתירו בתי קזינו רוב המ. וממצב זה קצרה הדרך לבית הקזינו, למיניהם ומכונות מזל

מדינת , לדוגמה. בחמש השנים האחרונות עקבו במידה זו או אחרת אחרי תהליך התפתחותי זה
 ועשור לאחר מכן התירה התערבויות בתחרויות של מרוצי -70קונטיקט הנהיגה הגרלה בשנות ה

רו הימורים על התי, רסי'בניו ג.  חקקו חוק להסדיר הפעלת בתי קזינו1993בשנת . כלבים וסוסים
 ואישרו הקמת בתי קזינו באטלנטיק 1969מדינה בשנת -הגרלת כלל, 50-מרוצי סוסים בשנות ה

 . 1978-סיטי ב

עוד דוגמה מארצות הברית המשלבת גלישת סוג ההימורים עם גלישה מרחבית היא המקרה של 
סבלה מצמצום ענפיה מדינה חקלאית זו ). Goodman, 1995; Truitt, 1996(ההימורים במדינת איווה 

 התירו 1989בשנת . במהלך שנות השמונים) מיכון חקלאי ותעשייתי, מוצרי חקלאות(העיקריים 
המדינה . בספינות המשייטות לאורך נהר המיסיסיפי, מחוקקי המדינה את הקמתם של בתי קזינו

הציגה צעד זה כחלק מאסטרטגיה לגוון את הפעילות הכלכלית שלה וליצור אטרקציות 
כדי לקדם . שמהוות העתקים של סירות המיסיסיפי ההיסטוריות, יירותיות עם ספינות הימוריםת

שנועדו למתן את הצד השלילי של , הונהגו הגבלות רבות, את התדמית התיירותית של הפרויקט
רק מחצית משטח הספינות נועד , לדוגמה. 'בידור משפחתי'ההימורים וליצור תדמית של 

הוטלה תקרה עליונה של חמישה דולרים על גובה ההימורים , פוקר נאסרומשחקי ה, להימורים
חזית הספינה הייתה צריכה להידמות לסירות , ושל מאתיים דולרים על גובה ההפסדים

להקצות , הספינות חוייבו למכור עבודות יד של אומנים מקומיים, המיסיסיפי של המאה הקודמת
 . יפי במסלול בעל ערך נופישטח למשחקי ילדים ולשייט לאורך המיסיס

התירו את , הגובלות אף הן בנהר המיסיסיפי, אילינוי ומיסיסיפי, המדינות השכנות, 1992בשנת 
כדי להתחרות בספינות ההימורים של איווה הן החליטו להתיר את כל סוגי . ההימורים בתחומיהן

מדינת ,  מעבר לכך.ההימורים בספינות שנרשמו במדינותיהן ולא להגביל את גובה ההימור
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באותה שנה ספינות ההימורים של מדינת . מיסיסיפי אפילו לא חייבה את ספינותיה לשוט בנהר
 מקומות תעסוקה -600אבדו לאיווה כ, עם מעבר זה. איווה עברו לעגון ולהרשם במדינת מיסיסיפי

 ערים קטנות שטיפחו, וירדו לטמיון ציפיות רבות לפיתוח כלכלי מקומי על בסיס ענף ההימורים
 .לאורך המיסיסיפי

 בהקלות נוספות על 1994הגיבה מדינת איווה בשנה , כדי לא להיפלט ממערבולת תחרותית זו
, כל שטח ספינות ההימורים יכול היה לשמש למטרת הימורים, מעתה. חוקי ההימורים במדינה

שה של שיוט הופחתו שיעורי המס על ההימורים והוקלה הדרי, הותרו הימורים סביב לשעון
 . לאורך הנהר

הוא מצביע על התרחבות באמצעות גלישה המאפיינת את , ראשית. לסיפור זה לקחים מספר
הן ביחס למגוון ההימורים המוצעים והן ביחס , כתוצאה מלחצים תחרותיים הענף מתרחב. הענף

גמה הדו, שנית. התפתחות זו אינה מתוכננת וקשה לחזותה מראש. לכניסתו למקומות חדשים
במידה בה נוצרת תלות של השלטון . מראה את הלחצים על ערים ואזורים להישאר תחרותיים

אפשר להיכנס . הוא לא יוותר בנקל על תגמולים אלה, המקומי או המרכזי בהכנסות הקזינו
הדוגמה , לבסוף. בקלות רבה לתוך מערבולת זו אבל קשה הרבה יותר לפרוש ממנה לאחר מכן

שגורמים הפועלים בענף כה ', בידור משפחתי'ישה את שבריריות הדימוי של ממדינת איווה מדג
האינטרס הכלכלי החזק והסיכויים לרווחים מהירים אינם תמיד תואמים דימוי . מנסים לטפח

 .זה

 שונות במגוון הפעילות

כשדנים בנושא זה חשוב להפריד לא רק בין בתי קזינו לבין פעילות אחרת בתחום ההימורים 
אלא חשוב גם להבחין בין הפלחים , כגון הגרלות והתערבויות למיניהן, )casino-style -קזינו -דמוי(

קיימים טיפוסים שונים של בתי . ענף זה אינו עשוי מקשה אחת. השונים של ענף בתי הקזינו עצמו
 low(כגון אלה המאפשרים סיכונים נמוכים לעומת אלה שאינם מגבילים את גובה ההימור , קזינו
stakes לעומת high stakes( ; ספינות הימורים השטות בנהרות לעומת אלו העוגנות בנמל)riverboat 

במרכזים ' תשלובות בידור'בתי קזינו באזורים כפריים לעומת אלה שהם חלק מ; )docksideלעומת 
יים שהיקף פעילות ההימורים ואופיה בסוגים השונים של בתי הקזינו עשו, כמובן. 'עירוניים וכד

 .גם לגרום להשפעות עירוניות ואזוריות דיפרנציאליות

התפיסה . קיימת שונות בין סוגי ומגווני ההימורים המתנהלים בין כותלי הקזינו, יתר על כן
. 'קראפס וכד, אק'בלאק ג, כגון רולטה, המקובלת היא שפעילות זו מתרכזת במשחקי שולחן בלבד

בבתי . המנסים לשמר תדמית יוקרתית, אירופיים קטניםתפיסה זו עדיין תקפה באשר לבתי קזינו 
עשר ומספר מכונות המזל -מספר משחקי השולחן בממוצע הוא שנים, הקזינו באנגליה למשל

בארצות אירופיות אחרות מדובר ). InterGaming, 1995(הוא רק שתים ) כתוצאה מחוק מקומי(
סך כל . מאה עד מאתיים מכונות מזלבשלושים עד חמישים משחקי שולחן בממוצע לבית קזינו וב

( משחקי מזל -16,000 משחקי שולחן ובכ-3,300הביקוש הנוכחי של השוק האירופי מוערך בכ
InterGaming, 1996a.( 

ההכנסה העיקרית הולכת ועוברת ממשחקי , בחלוקה בין מכונות המזל לבין משחקי שולחן
הכנסות אלה מהוות את . 'קנו וכד, או פוקרכגון וידי, השולחן המסורתיים למכונות המזל למיניהן
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. דבר שבולט בעיקר בארצות הברית, הנתח העיקרי מפעילות ההימורים המתקיימת בבתי קזינו
בלאס וגאס ובאטלנטיק סיטי חלקה של ההכנסה הכוללת הנובעת מהימורי השולחן המסורתיים 

 אחוז מכלל -54שולחן ירד מבאטלנטיק סיטי חלקם של משחקי ה, לדוגמה. הולך וקטן לאורך זמן
גם בלאס וגאס מכונות המזל תורמות ). Goodman, 1994 (1993 אחוז בשנת -34 ל-1981ההכנסות ב

 מהמרים 1992בשנת .  אחוז42 אחוז מכלל ההכנסות של בתי הקזינו בעיר ומשחקי שולחן רק -58כ
סות בתי הקזינו  מיליארד דולר במשחקי שולחן בשני המקומות האלה אבל הכנ-143המירו כ

פדיון מכונות המזל , לעומת זאת.  מיליארד דולר-3הסתכמו רק ב, שנבעו מהימורים בשתי הערים
 מיליארד -5 מיליארד דולר וההכנסות לבתי הקזינו היו כ-95בשתי הערים באותה שנה הסתכם ב

וניים עוד היחסים הם קיצ, במדינות אחרות שהתירו בתי קזינו לאחרונה). Goodman, 1995(דולר 
 אחוז מפעילות בתי הקזינו נובעת ממכונות מזל ובאיווה מגיע 90כמעט , בקולורדו למשל. יותר

 .  אחוז-93שיעור זה ל

 שונות בין מקומות

הבדלים באקלים , היות והקמת בתי קזינו ברוב הארצות היא פעולה המתבצעת מכוח החוק
את אופיה ואת דרך , רים ביניהןהתחיקתי בין מדינות עשויים להסביר את תפרוסת ההימו

 .התפתחותה

ההימורים היו . התרחבות ההימורים וחדירתם לרוב ארצות העולם היא תופעה חדשה יחסית
,  ובאתרי נופש כגון קאן ואביין בצרפת-18נחלתה של האצולה של מרכז אירופה כבר במאה ה

 קזינו ומועדוני הימורים באדן בגרמניה נודעה מסורת ארוכת שנים של בתי-ובאדן, מונטה קרלו
, ההשפעה האמריקאית פועלת בשנים האחרונות לפתוח את שורות המהמרים, אולם. יוקרתיים

להביא בתי קזינו למעמד הפועלים ולהציע מגוון רחב יותר של סוגי הימורים במתקנים גדולים 
ים שנפתחו בתי הקזינו של שנות התשע, כך. בהרבה מאלה שהיו נהוגים עד סוף שנות השמונים

 2000וקזינו ) הולנד(שכבנינגן , )איטליה(סנט וינסנט , )יוון(לדוגמה בפורטו קאראס , לאחרונה
כולם , ) מכונות מזל-500 שולחנות ו70עד (כולם בתי הימורים בסדר גודל בינוני , )בלוקסמבורג(

 .פונים לקהל הרחב וכולם מציעים סוגי הימורים מגוונים

 - היו רק שתי מדינות 1989עד לשנת . גם תופעה חדשה בארצות הבריתהתרחבות ההימורים היא 
 מדינות שבהן פועלים בתי 10התווספו עוד , מאז.  שהתירו הפעלת בתי קזינו-רסי 'נבאדה וניו ג

 המדינות הנוספות בהן מותרת הפעלת בתי הימורים בשמורות 18ומספר זה אינו כולל את , קזינו
וההתעניינות , בארצות הברית גידול זה מהווה תופעה חדשה יחסיתגם , אם כן. של האינדיאנים

 .בבית הקזינו ככלי לפיתוח מקומי הואצה רק בעשר השנים האחרונות

בשתי המדינות שבהן . בארצות הברית היקף הפעילות של ענף בתי הקזינו הוא משמעותי ביותר
הימורים ,  ספינות הימוריםבלא(הכנסות הענף , רסי'נבאדה וניו ג, קיימת מסורת בתחום הזה

 -3.4 מיליארד דולר ו-6.7 ל1994הגיעו בשנת ) למטרות צדקה ובתי קזינו בשמורות האינדיאנים
מדינת נבאדה הייתה המדינה בעלת שיעור ריבוי , במרוצת שנות השמונים. מיליארד דולר בהתאם

 מיליון נפשות -1.2ם בשהסתכ, ) אחוז-50יותר מ(האוכלוסייה הגבוה ביותר ברחבי ארצות הברית 
כרבע .  אחוז מכלל תקציב המדינה השנתי-40הטלת המסים על הימורים מסתכמת בכ. -1990ב
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) אירוח ואוכל, כגון מסחר(מכלל תעסוקת נבאדה קשור ישירות בענף ההימורים ובענפים נלווים 
 ). Hunter and Bleinberger, 1995(ורבע נוסף של הפעילות העסקית במדינה נובע באופן עקיף מענף זה 

 אחוז מכוח העבודה מועסקים בענף -30בה יותר מ, מרכז של צמיחה הוא כמובן העיר לאס וגאס
-טיפוס של פיתוח-עיר זו מהווה אב. כגון מסעדות ובתי מלון, בתי הקזינו ובענפים הנלווים לו

לאורך . חיקויוכמעט בלתי ניתן ל, קזינו אך באותה מידה היא גם מהווה דגם ייחודי-באמצעות
שבמידה  תדמית - שנה עיר זו מצליחה לייצור דימוי של מרכז בילוי לאומי ועולמי -30תקופה של כ

מצליחה היום לאס וגאס לפתח פעילויות כלכליות , כתוצאה מכך. מסוימת מגשימה את עצמה
עור היום היא העיר בעלת שי. כגון פעילות בתחום הכנסים, נוספות על גבו של ענף ההימורים

. הגידול הגבוה ביותר מבין ערי הכנסים בארצות הברית ונמנית עם ערי הכנסים המובילות בעולם
כולם בתי מלון , עשר מתוך עשרים בתי המלון הגדולים ביותר בעולם-היא גם בעלת שלושה

 .(Zelinsky, 1994)' תשלובות של הימורים'המהווים גם חלק מ

מדינה זו התירה את הפעלתם . י מהווה את מוקד הצמיחההעיר אטלנטיק סיט, רסי'במדינת ניו ג
 מיליון נפשות כל -30 משכו בתי הקזינו בעיר כ-80 ועד אמצע שנות ה1978של בתי הקזינו בשנת 

 -7תורמים כ) 'הימורי סוסים וכד, הגרלות, בתי קזינו(סך כל עיסוקי ההימורים במדינה . שנה
 אחוזים -2.5כ( עובדים -40,000יקים באופן ישיר כמעס, אחוזים מההכנסות השנתיות של המדינה

( אחוזים מסך כל הכנסת משקי הבית במדינה -3ומהם נגזרים כ) מכלל התעסוקה במדינה
Goodman, 1995 .( 

ליצירת , אולם ציפיות שהפעילות בענף ההימורים תביא לחידוש התשתית העירונית המידרדרת
על אף ההכנסה השנתית . אינן מתגשמות,  של דעיכהתעסוקה ולהחייאתו של אזור עירוני בתהליך

היא אינה מקרינה . אטלטיק סיטי מתפקדת מבחינה כלכלית כאי בודד, שהיא מניבה למדינה
השפעות חיצוניות חיוביות בתחומי התעסוקה וההכנסה המקומיות ואינה יוצרת קשרים כלכליים 

ים שההכנסות מפעילות ההימורים אפילו יש הטוענ. Sternlieb and Hughes, 1983)(נרחבים באזור 
אינן מחפות על ההשפעות השליליות המקומיות המתלוות לענף בתחומי הפשע והעיוותים 

מאז תחילת שנות ,  יתרה מזו).Friedman et. al., 1989(ן "הנוצרים בתחומי הדיור ומחירי נדל
לות לנגוס בחלקה של התשעים ניכרת האטה בענף זה כאשר מדינות שכנות כגון קונטיקט מתחי

 . פנסילבניה ומרילנד שוקלות אף הן התרת פעילות בתחום הקזינו, רסי ואחרות כגון ניו יורק'ניו ג

, לדוגמה. ההכנסות מבתי הקזינו נמוכות בהרבה אבל עדיין ניכרות, בתחום' חדשות'במדינות ה
 -1.4שהסתכמה ב, 1994-1993 אחוז בשנים 85במדינת מיסיסיפי נרשמה עלייה בהכנסות של 

1994בין השנים )  אחוז62(גם במדינת אילינוי נרשם שיעור גידול חד מאוד . -1994מיליארד דולר ב
ברור כי המשמעות של מספרים אלה . 1994 מיליון דולר בשנת 980שהסתכם בהכנסה של , 1993-

. יותלפיתוח הכלכלי המקומי קשורה בשיעורי המס שהם מניבים לרשויות המקומיות והאזור
 אחוז או יותר על כל 20שיעורים אלה משתנים ממקום למקום ונגבים בדרך כלל בשיעור של 

 ).כפי שנהוג במדינת אילינוי,  מיליון דולר3כגון (הכנסה ברוטו מעל תקרה מסוימת 

 הקזינו העירוני

מות חשוב לציין כי הניסיון של לאס וגאס ושל אטלנטיק סיטי אינו כשלעצמו רלוונטי לרוב המקו
החשיבות של שני מקרים קיצוניים אלה היא . הרואים בבתי קזינו כלי לפיתוח הכלכלה המקומית
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בכך הם . בכך שהם מתווים את הגבולות האפשריים של הפיתוח הכלכלי על בסיס הימורים
בקצה האחד ניצבת לאס . המתאר את האופציות השונות לפיתוח, מהווים שני קצוות של רצף

הפיתוח העירוני והאזורי על בסיס השקעות אדירות בבתי הימורים וגאס המסמלת את 
פיתוח זה מתבסס . בתוך מדינה מרוחקת שהייתה דלילת אוכלוסין ופעילות כלכלית, ראוותניים

בקצה השני ניצבת אטלנטיק סיטי . ייצוא-ויצירת מעין ענף) תיירים(על משיכת ביקושי חוץ 
בעל אוכלוסייה צפופה , ירוני בתוך מרקם מגלופוליטניהמדגימה את הניסיון של החייאת אזור ע

על משיכת , פיתוח זה מושתת על השקעות כבדות בתשתית להימורים. וכלכלה מפותחת ורחבה
 .ביקושים מקומיים ועל יצירת ענף המספק שירותים מקומיים

. התפתחות הענף באוסטרליה מתאפיינת בנטייה חזקה להקמת בתי קזינו בערים הגדולות
אמנם ראו את הקזינו , שנתנו לפני יותר מעשרים שנה, אישורים הראשוניים להפעלת בתי קזינוה

כגון תזמניה וככלי ליצירת תעסוקה למעוטי יכולת באזורים , ככלי לפיתוח אזורים מרוחקים
המתרחש מאז תחילת שנות התשעים ביזמת השלטון , אולם הגל הגדול של פיתוח בענף. אלה

, נתפסים בתי ההימורים, כך). Hall and Hamon, 1996(ולו מעוגן בערים הגדולות רובו ככ, המרכזי
. כגון בבריזביין ובקנברה, ככלי להחייאת תשתית עירונית מידרדרת, כמו באטלנטיק סיטי

במלבורן ובסידני פיתוח בתי הימורים נחשב אמצעי אחד מתוך מכלול של תכניות פיתוח לתיירות 
 . בניית מרינות ומרכזי קונגרסים יחד עם פתיחת בתי קזינו, וח חופיםהמשלבות פית, עירונית

הגישה המסורתית לפיתוח , למרות שדוגמאות אלה מתפתחות בהקשרים עירוניים מובהקים
באירופה מדובר בערי קיט ואתרי נופש שהיו . הקזינו הייתה לחפש את המיקום המרוחק והכפרי

בארצות הברית רווחה תפיסה ולפיה . העליוניםמקומות ההתקבצות והבילוי של המעמדות 
מיקום בערים קטנות ומרוחקות יגביר את החשיפה של גורמים פליליים וירתיע את הפשע 

חיכוך המרחק ועלות ההגעה למקום מבודד ירחיקו גם את , המאורגן מלהיכנס לענף ומעבר לכך
פתחותה של לאס וגאס חשיבה זו עמדה בבסיס הת. ההמונים העירוניים מפיתויי ההימורים

 והיא המשיכה להתוות את המדיניות הציבורית בארצות הברית עד סוף שנות -30בשנות ה
 . השמונים

, כאשר ערים תעשייתיות קטנות במדינות כמו אילינוי, התפנית חלה בתחילת שנות התשעים
 שירותי ולספק, מיסיסיפי ואיווה החלו לחפש פתרונות כלכליים בדמותן של ספינות הימורים

 . הימורים לשוק המקומי המורכב ממעמדות נמוכים

 הייתה העיר ניו אורלינס לעיר הגדולה הראשונה מאז אטלנטיק סיטי לאשר הקמת 1992בשנת 
מנע האישור שניתן את האפשרות לבנות חדרי , כתוצאה מלחצים של גורמי תיירות בעיר. קזינו

נקלע , -1995הקזינו נפתח ב. בידורי-יירותימלון או מסעדות עם הקזינו ולייצור קומפלקס ת
 שנה לא נפתח בית -20משך תקופה של יותר מ, כך. לקשיים כספיים מיד ונסגר שנה לאחר מכן

עיריית ניו אורלינס פתחה את הסכרים ועד שנת , אולם. קזינו אחד בעיר גדולה בארצות הברית
תי קזינו בפרויקט בערך של כשני פרויקט של ארבעה ב(כגון שיקגו ,  ערים גדולות רבות1995

כולן . בלטימור ופיטסבורג ניסו כולן לקדם את הנושא, פילדלפיה, דטרויט, )מיליארד דולר
. משמשות מוקדי אזורים מטרופוליניים וחולשות על שוקים אדירים של מהמרים פוטנציאליים

התוכניות הללו נשארו על הניסיון הכושל בניו אורלינס וסימני הרוויה בענף תרמו לכך שכל , אולם
 .הנייר בלבד
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חוקי עזר שונים . עירונית בכל הקשור לפיתוח הקזינו-גם באירופה קיימת עד היום מסורת אנטי
בעיר פריז חל , לדוגמה. ומשונים גורמים להגבלות למיניהן על התפתחות הענף בערים מרכזיות

רוניים חל על ערים שמונות יותר מאיסור על פתיחת בתי קזינו ובספרד האיסור על בתי קזינו עי
 . תושבים-300,000

קשה מאוד לעמוד , לערים ולאזורים המחפשים מנוף לפיתוח מקומי תוך פרק זמן קצר; לסיכום
מדובר בפעילות כלכלית בעלת היקף , מה בצמיחת הענף לאחרונה-חרף בלימת. בפני פיתוי הקזינו

היות וקיומו של הענף . ת העירונית או האזוריתהיוצרת ציפיות לרווחים נקיים עבור הרשו, ניכר
. לשלטון המרכזי יש תפקיד מכריע בפתיחת אפשרויות בתחום ההימורים, מתבצע מכוח החוק

 דבר -' מקדם'לתפקיד אקטיבי של ' מאפשר'ממשלות רבות אף עוברות מתפקיד פסיבי של 
בתם להגן עליו מפני חלק המעמיד אותן במצב של סתירה בין חשיפת הציבור להימורים לבין חו

תהליך ההתפתחות של הענף הוא באמצעות . הלוואי הבלתי רצויות הקשורות בענף-מהשפעות
. הן ביחס למגוון מוצרי ההימורים המוצעים לציבור והן ביחס לפריסתו הגאוגרפית' גלישה'

חבות התר. עירונית שאפיינה את התפתחות הענף עד לאחרונה-פריסה זו מושפעת מהטייה אנטי
הרחבה זו נעדרת תכנון . ההימורים היא בדרך כלל תוצאה של חיקוי ותחרות עם רשויות קרובות

אזי העיר הקרובה תעשה זאת , אם אנו לא נקים קזינו'ומדיניות ומונעת על ידי תפיסה של 
 . 'במקומנו
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 השפעות עירוניות ואזוריותהשפעות עירוניות ואזוריותהשפעות עירוניות ואזוריותהשפעות עירוניות ואזוריות 3333

מרחביות -יביות של השפעות כלכליותהיה מחסור רציני בהערכות אמינות ואוביקט, עד לאחרונה
קובעי מדיניות מקבלים ללא עוררין את הערכתם , במקרים רבים. הנוגעות לפתיחת בתי הימורים

ועל בסיס ידע זה , של גורמים הקשורים בענף או את העבודות המוזמנות על ידי גופים בעלי עניין
ים מפתיחת הקזינו נראו כה רבים היתרונות הכלכליים הנובע, לעתים. פעלו כדי לקדם את התחום

ההכנסה והטלת המסים , היקפי התעסוקה. ומשכנעים עד כדי ביטול כל טענה נגדית אפשרית
גם אם היו קיימות הוצאות או השפעות , לפי תפיסה זו. המקומיים נתפסו כבלתי ניתנים לשלילה

ף היתרונות הצפויים חיצוניות שליליות הנובעות מהענף הן לא היו מתקרבות בסדר גודלן להיק
 .ולעצמתם

לא רק שההשלכות . בשנים האחרונות הופיעו מחקרים מספר שהוכיחו כי תביעה זו יסודה בטעות
השליליות אינן מבוטלות בהיקפיהן אלא גם היתרונות הכלכליים מנופחים בדרך כלל כתוצאה 

 .המשפיעה על דרך הערכתן, מתפיסה מוטעת

 היתרונותהיתרונותהיתרונותהיתרונות

 כל הטענות המצדדות בענף ככלי לפיתוח מקומי חגות סביב היתרונות כמעט, כפי שנאמר לעיל
השחרור של ביקוש זה וניתובו , בהנחה כי קיים ביקוש כמוס להימורים. הכלכליים הגלומים בו

מאפשר לבעלי קזינו ולגורמים , הנקבעות על ידי הממשלה, )ומונופוליסטיות(למסגרות מבוקרות 
לפחות בשלבים ההתחלתיים של , טות כלכליות גבוהותלגבות רנ) כולל הממשלה(אחרים 

ערים ואזורים שמצליחים לזנק קדימה לפני מקומות , גם ברמה המקומית. התפתחות הענף
בנסיבות אלו ברור כי היתרונות . יכולים לגרוף רווחים מונופוליסטיים לתקופה מסוימת, מתחרים

יצרנים . תו של כל מוצר חדש לשוקמצב זה שריר בכניס. הכלכליים יהיו משמעותיים ביותר
כל עוד הם שומרים על , לתקופה מסוימת' נורמליים-א'ומקומות ייצור מסוגלים להרוויח רווחים 

 .יתרונם היחסי

הרווח שלו בא לידי . גם הצרכן אמור להרוויח ממצב זה של כניסת מוצר או שירות חדש לשוק
כל זה תקף כל עוד . סור למוצר שעכשיו מותרהנוצר ממעבר ממוצר שהיה א', עודף לצרכן'ביטוי ב

בעלת אותן תכונות של כל מוצר ', נורמלית'ניתן לטעון כי ענף ההימורים מהווה פעילות כלכלית 
כגון , אולם קיימים מאפיינים ייחודיים לענף ההימורים העשויים להפריך טענה זו. או שירות אחר
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לא ניתן לאמוד את , אי לכך. 'יונלית וכדההסתמכות על פעילות בלתי רצ, הנטייה להתמכרות
 .היתרונות הכלכליים ואת הרווחה הציבורית באותם כלים ומדדים המשמשים בתנאי שוק רגילים

 :ביניהם ניתן למנות. היתרונות לעיר ולאזור קלים יותר לזיהוי, ברמה המקומית

 בהכנסה התוספת הצפויה,  בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי;הכנסות ותעסוקה מקומית .
כמעט כל עבודות . מהווה אחת ההצדקות העיקריות לאישורו של הקזינו, ובתעסוקה מקומית

מעבר להשפעות הישירות של הקזינו בתחומי . ההערכה מצביעות על השפעות חיוביות אלו
הנובעות מביקוש הענף למוצרים , התעסוקה וההכנסה קיימות גם השפעות עקיפות

ומחזורי הביקושים המשניים ) הכלכלית המשרתת את הקזינוביקוש לפעילות (ולשירותים 
). induced impact -' ההשפעה הנובעת'(הנוספים הנגזרים מביקושי משקי בית הקשורים בענף 

סך כל הביקושים האלה בכלכלה המקומית בא לידי ביטוי במכפיל הכלכלי שיוצר הענף 
 .המקומית) מכירות(ההכנסה והתפוקה , בתחומי התעסוקה

מכפיל זה מבטא את סך כל האינטרקציות הכלכליות המקומיות הנגזרות מפעולת הקזינו 
גודל המכפיל מלמד על מידת ). ההשפעות העקיפות וההשפעות הנובעות, ההשפעות הישירות(
' מחזורים'הוא משקף את סך כל ה. של הגירוי הראשוני של הקזינו במשק המקומי' ההתנפחות'

. החוצה מהכלכלה המקומית' בורחת'ה הישירה של הקזינו עד שהיא של ההשפע' גלגולים'או ה
אזי מספר הסיבובים , ענפיים-ככל שהכלכלה המקומית רחבה ומפותחת יותר מבחינת קשרים בין

ככל שהמשק . והמכפיל אף הוא יגדל בהתאם, שנגזרים מההשפעה הראשונית יהיה גדול יותר
 של ההשפעה הישירה של הקזינו יהיו גבוהים יותר 'הבריחה'אזי סיכויי , המקומי הוא צר יותר
בהשארתו בכלכלה , גודלו של המכפיל הכלכלי המקומי מותנה אם כן. והמכפיל יהיה קטן

במשקים מקומיים קטנים . השפעתו המקומית אובדת, החוצה' דולף'במידה והוא . המקומית
 .מפותחים סיכויי הדליפה הם הגדולים ביותר-ובלתי

בהתאם לתכונות המשק ,  המכפיל הכלכלי הנובע מפעילות הקזינו עשוי להשתנותגודל, אי לכך
אינם ניתנים לחלופה ) או בענף ההימורים(המכפילים הקשורים בקזינו , באופן עקרוני. המקומי

, מסחר(היות ומבנה פעילות הקזינו מורכב ממרכיבים דומים בכל מקום , אולם. מקומית-בין
בלא , סדר הגודל של ההשפעות עשוי להיות דומה, )'שיים וכדשירותים אי, אוכל, הארחה

 .התחשבות במיקום הספציפי של הקזינו

שבו , תפוקה אזורי-באמצעות מודל תשומה, במקרים רבים, ההערכה של השפעות אלו נעשית
דוגמה לעבודה מסוג . ענפיות כדי להידמות לענף כלכלי-בתוך לוח העסקאות הבין' נשתל'הקזינו 
אזור . במדינת נבאדה) Washau County( ההערכה של השפעות בתי הקזינו על וושו קאונטי זה היא

(והעיר ספארקס ) Reno(כגון העיר רנו , זה כולל את כל בתי הקזינו בערי המשנה מחוץ ללאס וגאס
Sparks .(מקומות תעסוקה 42,300ענף בתי ההימורים יצר , לפי הערכה זו )השפעה ישירה ועקיפה (
 אחוז בקרוב ממס המכירות 50, מעבר לכך.  אחוז מסך כל התעסוקה באזור-30ר המהווים כבאזו

מכפיל .  אחוז מסך ההכנסות המקומיות-15המקומי נבעו מפעילות מקומית של ענף ההימורים וכ
 ). Borden et. al., 1996 (-1.71ההכנסה המקומית הוערך כ

) Atlantic County(על אזור אטלנטיק קאונטי בדיקה דומה נערכה ביחס להשפעות ענף ההימורים 
התעסוקה הישירה והעקיפה ). Braunlich, 1966(הכולל את העיר אטלנטיק סיטי , רסי'במדינת ניו ג

ובאטלנטיק , רסי' מועסקים בדרום מדינת ניו ג-70,000שנבעה מפעילות ענף זה הסתכמה בכ



 28
 

 אחוז מכלל הכנסות האזור בשנת -41 אחוז מכלל התעסוקה באזור ו-43קאונטי היווה הענף כ
1989. 

-דוגמה נוספת היא ההערכה ביחס להקמתם המתוכנן של ארבעה בתי קזינו במדינת דרום
 מקומות תעסוקה באופן ישיר 31,000כניסת הענף למדינה אמורה לייצור , במקרה זה. קרולינה

) ישירה ועקיפה(ת הקזינו אמור להעלות את ההכנסה האישי, כמו כן. ועקיף בטווח הבינוני
 University of( מיליארד דולר -1.7 מיליון דולר ואת התפוקה במדינה ב478במדינה בסכום כולל של 

South Carolina, 1994 .( 

). קיימים או מתוכננים(נערכו גם בדיקות של ההשפעות העשויות לנבוע מבתי קזינו בודדים 
, )Fletcher and Borden, 1994(חדש בעיר רנו מלון -הערכה של ההשפעות הצפויות מקזינו, לדוגמה

כל חדר . מתבססת על ההשפעות בתחומי ההכנסה והתעסוקה כתוצאה מתוספת חדר מלון אחד
 דולר בהכנסה מהשפעות -90,000 דולר בהכנסה ישירה ועוד כ100,000נוסף צפוי לייצר תוספת של 

 מקומות תעסוקה בכלכלה 2.3וד כל תוספת של חדר אמורה להביא לע, מבחינת תעסוקה. עקיפות
 מיליון דולר 327מלון חדש בעיר יביא בעקבותיו היקף של -קזינו, לפי הערכה זו. המקומית

 מיליון דולר בהכנסות אישיות של -81ומתוך זה כ) Washau County(בפעילות כלכלית חדשה באזור 
 -3,966נאמדת בכ) יפההשפעה ישירה ועק(השפעתו התעסוקתית הכוללת , כמו כן. תושבי האזור

 . משרות חדשות באזור

הערכות אחרות . דוגמה זו מדגישה את היקף ההשפעה המוערך של הקזינו על המשק המקומי
כגון הערכה של קזינו חדש בניו אורלינס שבה ההשפעה התעסוקתית הכוללת , מפליגות עוד יותר

כת תשלובת של בתי קזינו בשיקגו שבה והער) Ryan et. al., 1990 (-14,000נאמדת בכ) ישירה ועקיפה(
על אף ). Goodman, 1994( בהתאם להנחות שונות 29,000-13,000התעסוקה הכוללת מוערכת בין 

אין להתכחש לעובדה שהקמת , שאפשר להתווכח על ההיקף האבסולוטי של התעסוקה הצפויה
עה המורגשת בטווח בעלת השפ, קזינו עשויה לשמש הזרקה רצינית של פעילות לכלכלה המקומית

 . קצר יחסית

מעבר להשפעות בתחומי ההכנסה והתעסוקה ; ן והמסים המקומיים"עלייה בערכי הנדל .א
מס , ארנונה(קיימות גם תועלות מקומיות בתחום הטלת המסים המקומית , המקומית
וההכנסות הנובעות מרשיונות וממסים ) מס הימורים מקומי, ערך מוסף מקומי/מכירות

בתחום . 'כגון משקאות חריפים וכד, ל מוצרים הנמכרים בקזינו ושירותיו הנלוויםייחודיים ע
ן מחקרים רבים מצביעים על קשר חיובי ומובהק בין קרבה לבתי קזינו לבין ערך "הנדל
 ).Buck et. al., 1991; Sternlieb and Hughes, 1983 (ן"הנדל

ן והיקפי העסקאות "מחירי הנדלבשנות השמונים לאחר התרת הקזינו באטלנטיק סיטי קפצו 
מלון בעיר במחצית שנות השמונים הוערך -ושוויין של תשע התשלובות קזינו, במאות אחוזים

 שילם ענף בתי הקזינו 1984-1978בתקופה שבין השנים . ן בעיר"כחצי מערך השווי של סך כל הנדל
 מיליון דולר למדינת -600 מיליון דולר בתשלומי ארנונה לרשות המקומית וכ200באטלנטיק סיטי 

בתקופת טרום בהלת , חשוב לציין כי בשנות השבעים. בתור מס על רווחי הימורים, רסי'ניו ג
והעיר התאפיינה , תקניים- אחוז מכלל המבנים והדיור באטלנטיק סיטי נחשבו תת-23כ, הקזינו

 ).Sternlieb and Hughes, 1983(על ידי מרכז עירוני ורצועת קיט בשלבי דעיכה מתקדמים 
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שהסתכמה ,  מיליארד דולר השקעה בענף-5אטלנטיק סיטי הצליחה למשוך כ, 1994עד שנת 
 -655ן בעיר מ"תנופה זו המריאה את הערך המוערך של סך כל הנדל. מלון- בתי קזינו12בבניית 

). Braunlich, 1996( אחוז 1,900עלייה של , 1993 מיליארד דולר בשנת -6.1 ל1979מיליון דולר בשנת 
עלה משקלה של סך כל הארנונה המקומית ששולמה על ידי בתי ההימורים מתוך , באותה תקופה

לא ניתן אם כן להתכחש לממדי . סך כל הארנונות בעיר מחמישה עשר אחוז לשבעים אחוז
, חשוב גם לציין כי צמיחה זו הושגה בתנאי מונופול מרחבי. הצמיחה הכלכלית במקרה ייחודי זה

רסי נגישות 'ינות השכנות היססו להיכנס לענף ההימורים ובכך אפשרו למדינת ניו גכאשר המד
שוק זה מונה כחמישים מיליון נפשות . של מטרופולין ניו יורק' שבוי'בלעדית לשוק מטרופוליני 

ברור . עשר מיליון מבוגרים בתוך רדיוס של שלוש שעות נסיעה ברכב- מייל ותשעה300ברדיוס של 
 .  אלה אינם ניתנים לשחזור במקומות אחריםכי תנאי שוק

אזי התוצאות , כאשר מדובר בתרגום הצמיחה הכלכלית לפיתוח הפיזי של אטלנטיק סיטי
, לאחר המהפך בדימוי העיר ובהזדמנויות הגלומות בה כתוצאה מהקזינו. מרשימות פחות

נכסים עניים שלא ן והדירות גרמה לעריקתם של משפחות ובעלי "ההמראה התלולה במחירי הנדל
העלייה גם . ן מנגד"ובפיתויים של מפתחי הנדל, עמדו בשיעורי הארנונה הגבוהים מצד אחד

ולא השכילה , הבריחה פעילות רבה בתחום המסחר שלא עמדה בתחרות עם תשלובות הקזינו
המאופיין , ן דיכוטומי"התוצאה הייתה שוק נדל. להתקיים על בסיס שוק מקומי מצטמק והולך

ידי ערכים גבוהים ביותר בקרבת הקזינו ובירידה חדה בערכי הקרקע וריבוי מבנים נטושים על 
 .ומידרדרים ככל שמתרחקים והולכים ממנו

כי סך כל הגבייה , הערכה לפני מעשה של השפעות מתן אישור לבתי קזינו במדינת מישיגן מגלה
מדובר בהשפעה .  מדי שנה מיליון דולר250 עד -200מהטלת מסים מקומיים למדינה יסתכם ב

ארנונות ומס על הכנסות מהימורים , של גביית מס ערך מוסף מקומי) ישירה ועקיפה(הכוללת 
מרבית הערים והמדינות המאפשרות ). Deliotte and Touche LLP, 1995( אחוז 25 עד 20ברמה של 

רסי 'ות נבאדה וניו געל אף שגובה המס במדינ, בשיעור זה' מס הימורים'פעילות של קזינו גובות 
 . הוא נמוך מעשרה אחוזים

. עלייה זו עשויה להיות ניכרת ביותר,  בתקופות של צמיחה;עלייה בהשקעות בעיר או באזור .ב
ן ובציוד " מיליארד דולר בנדל-2.2מוערך כי בתי הקזינו באטלנטיק סיטי השקיעו כ, למשל

 וההשקעה הפרטית הכוללת 1984-1978בין השנים ) בתי מלון ואטרקציות, אולמות, מבנים(
, מעבר לכך). Braunlich, 1996(עד היום על ידי הענף נאמדת ביותר מחמישה מיליארד דולר 

כגון בתכניות ,  מיליון דולר בתחום הפיתוח המקומי-500ההערכה היא שהענף השקיע כ
ם מבקרים רבי, אולם. בתחום הבנייה והשיקום של יחידות דיור לקבוצות מעוטי יכולת

. טוענים כי פעילות זו אינה עונה על הציפיות הרבות שתלו בענף כמנוף לפיתוח כלכלי מקומי
, באטלנטיק סיטי כניסתם של בתי קזינו נתפסה כמנוף לשיקום האזור ולמשיכת השקעות

הרשויות מתקשות להכריח , אולם). 'חינוך וכד, כבישים(במיוחד בתחום הדיור והתשתית 
הפיתוח והתשתית , בפיתוח האזור והאחרונים טוענים כי השיקוםגורמים בענף להשתתף 

 ). Sternlieb and Hughes, 1983(אינם באחריותם 

רווחי , 1984עד שנת . רק בשנים האחרונות מורגשת הצמיחה הכלכלית בתשתית המבונה של העיר
מוצהרת על אף העובדה שהמטרה הציבורית ה, הקזינו תרמו מעט מאוד לשיקום הפיזי של העיר
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 הוקמה קרן לממש את רעיון הקזינו ככלי 1984בשנת . הייתה שיקום העיר על ידי בתי קזינו
 1992עד לשנת .  אחוזים מכלל רווחיהם למטרה זו2.5ובתי הקזינו נדרשו להפריש , לפיתוח העיר
תוך  מיליון דולר מ160תכניות מספר לשיכון ציבורי בסכום כולל של , באופן חלקי, קרן זו מימנה

(הכנסות כוללות מהימורים ופעולות נלוות של יותר משלשה מיליארד דולר לשנה בממוצע 
Braunlich, 1996 .( ניכר מאמץ מרוכז יותר לתרום למיזמי פיתוח עירוניים כגון יפוי 1992רק משנת 

לא מן הנמנע כי פעילות זו היא גם תוצאה של תחרות . 'השבחת תשתית עירונית וכד, פני העיר
סתמנת ממדינות שכנות המאיימות על תנאי המונופול שממנו נהנית אטלנטיק סיטי באזור המ

 .המטרופוליני של ניו יורק

 הסדרת חוקיותו של בית קזינו היא דרך אחת למסד ;הגברת השקיפות של פעילות אפורה .ג
-ולהפוך אותה מפעילות מחתרתית בשוק בלתי, חוקית בתחום ההימורים-פעילות בלתי

בדרך זו ניתן לערער את אחיזתם של . מבוקרת ושקופה לשלטונות, לפעילות גלויהפורמלי 
דבר שיניב תועלות כלכליות לא רק בתחומי הטלת , גורמים פליליים בתחום ההימורים

והפיכתו לאטרקטיבי , מיסוד הענף. המסים אלא גם יפחית הוצאות ועומס בתחום השיטור
. ים ויבטיחו שאין הם חשופים לרמאויות ולמרמותלבילוי משפחתי יביאו גם לרווחת המהמר

 . צפויה גם תועלת כלכלית נוספת בכך שרווחי הענף יחולקו בצורה שוויונית יותר

 החסרונותהחסרונותהחסרונותהחסרונות

בקשר , נגד בתחום המוסר-החסרונות המזוהים עם ענף זה באים לידי ביטוי בטענות, כאמור
ברור שלא ניתן להתעלם . הםבנטייה להתמכרות ובעלויות החברתיות הנובעות מ, לפשיעה

שאתן קשה מאוד , מטענות אלו אבל הכרעות בעניין זה כמעט תמיד נקבעות על ידי דעות ערכיות
ברור כי תפיסת הקשר בין ההימורים לבין הפשיעה והצעדים הנורמטיביים הנדרשים . להתפלמס

קשה , גש על סוגיות אלוחרף הד, אי לכך. יושפעו מעמדות ערכיות ואידאולוגיות, לטיפול בעניין זה
 .מאוד להכריע בהן באופן אוביקטיבי

נשכחה במידה מסוימת בדיון , הנובעים מהקמת קזינו, סוגיית החסרונות הכלכליים לעיר ולאזור
וגם משום , על שום שהיתרונות הכלכליים נתפסים כמכריעים ומובנים מאליהם, הציבורי

 .נות העיקריים והאמיתייםשהחסרונות המוסריים והחברתיים נתפסים כחסרו

זה נושא מרכזי ברמה המקומית ועד כה , לדעתנו. הדיון להלן מתמקד דווקא בסוגיה הכלכלית
מסתבר כי הערכות רבות של התרומה הכלכלית , יתר על כן. הדיון הציבורי התעלם ממנו

ות בדיק. המקומית מהימורים יוצאות מתוך הנחות מפוקפקות מאוד ביחס להשפעתם המקומית
רבות מתייחסות לקזינו כאל מקור חדש של ביקוש בכלכלה המקומית ומתעלמות מתגובת צד 

ברור כי גישה כזו אינה מסוגלת להעריך . ההיצע הנובעת מחדירתו של הקזינו למשק המקומי
בצד הביקוש היא מתעלמת מהעובדה כי . המרחביות של הקזינו-נכונה את ההשפעות הכלכליות

גישה זו , בצד ההיצע. ף או לעקור פעילות כלכלית קיימת בעיר ובאזורהקזינו עלול להחלי
. מתעלמת מהעובדה כי מועסקים רבים בקזינו היו מוצאים פרנסה אלטרנטיבית לולא קם הקזינו

המבטאת את אבדן התוצר בפעילויות אחרות כתוצאה ' עלות הזדמנות'קיימת , כתוצאה מכך
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ב בעלות זו כאשר עורכים את החשבון הכולל של צריכים אם כן להתחש. מהעסקתם בקזינו
 . הקזינו כמספק תעסוקה והכנסה

 הקמת קזינו עלולה להטות לעברו את ;של הביקוש לבתי הימורים' תחלופה'השפעת ה .ד
, כך. 'מקומות בילוי ומסחר וכד, הביקוש לצריכת שירותים מקומיים אחרים כגון מסעדות

של המשק ' קניבליזציה'לית מקומית קיימת ותורם לפעילות כלכ' עוקר'או ' מחליף'הקזינו 
 בשנת -243דווח כי באטלנטיק סיטי מספר המסעדות ירד מ, לדוגמה). Gross, 1998(המקומי 

 ובמינסוטה פדיון ענף זה 1986 בשנת -146ל) השנה שבה התירו את הפעלת בתי הקזינו (1978
( סביב לבתי הקזינו לאחר פתיחתם  אחוז באזור שברדיוס של כשלושים מייל-50 ל20נפל בין 

Goodman, 1994 .( הערכה לפני מעשה של פתיחת בתי קזינו בניו אורלינס הצביעה על הטיית
 -62שתסתכם בכ, השירותים ובתי המלון המקומיים אל עבר הקזינו, הביקוש מענפי המסחר

 ). Ryan et. al., 1990(מיליון דולר 

ילינוי מצאה כי השפעתן הכלכלית מורגשת רק בסביבתן בדיקה של ספינות ההימורים במדינת א
 מייל -5הקרובה ורוב השפעה זו היא על חשבון הפעילות העסקית המתנהלת במרחק מעבר ל

מסחר קימעונאי והלבשה , תחנות דלק, בתי עסק מעבר לרדיוס זה בענפי ההסעדה. מהקזינו
 בקירבה המיידית של ספינות הושפעו כולם לרעה כתוצאה מהטיית הביקוש אל עבר בתי העסק

 1991האישור שניתן במדינת אוהיו בשנת , מלבד לכך. (Grinols and Omorov 1996a)ההימורים 
גרם לציפיות גדולות בדבר יצירת , להפעיל תשע ספינות הימורים לאורך נהרות מיסיסיפי ושיקגו

ן עוגנות ספינות בערים הקטנות שבה, השירותים והתיירות, ביקושים חדשים בענפי המסחר
, הערים עצמן השקיעו בשיפוץ ובשיקום התשתית העירונית במיוחד לאורך הנהרות. ההימורים

בציפיה שספינות ', בתשתית להקמת מרכזי קניות וכד, בחניונים, בטיילות, בשירותי עיגון, כגון
, אולם). 'ה וכדלינ, בידור, כגון קניות(ההימורים יולידו את הביקושים העקיפים הקשורים בקזינו 

על פי רוב ציפיות אלו לא התממשו וניכרת אכזבה בקרב קובעי מדיניות מקומיים ביכולת של 
 ).Truitt, 1996(הקזינו לייצור ביקושים עקיפים 

הערכות רבות מניחות כי הביקוש של לקוחות מקומיים הוא הביקוש , באופן אינטואיטיבי
הוא כולו ביקוש ) 'תיירים וכד(מקומיים -וחות חוץהמוחלף על ידי הקזינו בעוד הביקוש של לק

בהעדר קזינו היו לקוחות מקומיים מוציאים סכום כסף זהה על שירותים , לפי טענה זו. חדש
תיירים ואנשים מבחוץ מהווים מקור ביקוש חדש בכלכלה , לעומתם. ומוצרים מקומיים חלופיים

 .במקומית

וץ הנו אדיש למגוון האטרקציות המוצעות בכלכלה ח-לקוח, ניתן גם לטעון טענה הפוכה ולפיה
אילולא היה קם הקזינו היה משקיע את כספו במקומות בילוי ומסחר אחרים בכלכלה . המקומית
, ייתכן כי דווקא הלקוח המקומי יוצר ביקוש חדש ואמיתי בכלכלה המקומית, לעומתו. המקומית

). ל או באזור אחר"כגון בקזינו בחו(משום שבהעדר הקזינו עשוי היה להוציא את כספו בחוץ 
במקרה כזה גם אם כל הביקוש לקזינו הוא מקומי עדיין יכול להיות ביקוש חדש וללא תחלופה 

 . ביקוש זה נאבד לכלכלה המקומית, בהעדר הקזינו). 'ייבוא-תחלופת'מעין (של פעילות קיימת 

, שורה לביקוש המקומישהשפעת התחלופה של הקזינו אינה בהכרח ק, אם כן, המסקנה היא
מדידה של היקף . מקומיים-והביקוש החדש של הקזינו אינו בהכרח ביקוש נובע מלקוחות חוץ
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רוב , אולם. השפעת התחלופה צריכה להרחיק מעבר למדידת החלק המקומי בביקוש לקזינו
 : הןקיימות שלש גישות עיקריות לסוגיה זו ואלו. עבודות ההערכה אינן מתייחסות לדקויות אלו

כל הביקוש המקומי לקזינו . הגישה הראשונה והנפוצה ביותר מתעלמת לחלוטין מטענת התחלופה
 Arthur(והוא מוכפל על ידי מכפיל כדי לאמוד גם את השפעתו העקיפה , נחשב ביקוש חדש

Andersen & Co., 1992 .( 

מאחורי גישה זו . לביקוש המקומי) או את רוב רובה(גישה שנייה היא לייחס את כל התחלופה 
שבהעדר קזינו אנשים מקומיים היו מוציאים את , עומדת הנחה אינטואיטיבית סמויה והיא

-ולא היו קונים שירותי קזינו מאתרים חוץ, כספם על מוצרים ועל שירותים מקומיים אחרים
גישה זו מצמצמת בהרבה את התועלת המקומית העשויה לנבוע ). Ryan et. al., 1990(מקומיים 

 .הקזינומ

 ;הגישה השלישית היא לפרק את הביקוש לארבעה מרכיבים עיקריים כדלהלן

לבתי ) כגון לוטו והגרלות(תחלופה הנובעת מהטיית ביקוש מצורות אחרות של הימורים  .א
 .הקזינו

תחלופה הנובעת מהטיית הביקוש של לקוחות מקומיים ממוצרים ומשירותים מקומיים  .ב
 . אחרים אל הקזינו

ממוצרים ) 'תיירים וכד(מקומיים -בעת מהטיית הביקוש של לקוחות חוץתחלופה הנו .ג
 .ומשירותים אחרים אל הקזינו

 ).תחלופת ייבוא(תחלופה הנובעת מהטיית הביקוש של לקוחות מקומיים ממקומות חוץ  .ד

בדיקה אמפירית של ההשפעות הצפויות מהתרת בתי קזינו במדינת מישיגן מתייחסת לסוגי 
מסקנתה היא שרוב התחלופה היא מהסוג ). Deloitte and Touche LLP, 1995(התחלופה האלה 

הגידול בביקוש לשירותי קזינו על ידי תושבים מקומיים הוא , לפי דעה זו. ייבוא-תחלופת, האחרון
 1.2מתוך ההוצאות המוערכות של . נמנע ואם המדינה לא תספק אותו הוא יזרום החוצה-בלתי

צפויים לנבוע מהטיית הביקוש )  מיליון דולר705( אחוז -59כ, במישיגןמיליארד דולר בבתי קזינו 
מהטיית )  מיליון דולר300( אחוז 25, )תחלופת ייבוא(של לקוחות מקומיים ממקומות חוץ 

 -3מהטיית הביקוש מהימורים אחרים ו)  מיליון דולר160( אחוז 13, חוץ-הביקוש של לקוחות
יחסים דומים מאוד . ביקוש משירותים מקומיים אחריםמהטיית ה)  מיליון דולר35(אחוזים 

עולים גם מהערכה נוספת שביצעה אותה חברת ייעוץ בדבר תכנית להקמת קומפלקס של בתי 
ברור כי הערכה זו כולה עומדת או נופלת על הנחה בדבר ). Deloitte Touche, 1992(קזינו בשיקגו 

תושבי המקום לא היו , מניחים כי בהעדר קזינואם . הביקוש לשירותי קזינו על ידי תושבי המקום
 .של הקזינו תהייה גבוהה בהרבה' תחלופה'אזי השפעת ה, קונים שירותי קזינו בחוץ

הוא , מחקרים רבים מראים כי הביקוש להימורים בקזינו במקומות שאינם אתרים ראוותנים
,  כתוצאה מכך.Grinols and Omorov,1996b, Przybylski and Littlepage, 1997)(ברובו ביקוש מקומי 

ממצא זה חוזר על עצמו . בכל הקשור לענף ההימורים" חיכוך המרחק"מורגשת השפעה ניכרת של
הן ביחס לדפוסי הקניות והדרכה של המבקרים בבתי קזינו והן ביחס , הן ביחס לביקורים בקזינו

ן כי הביקוש להימורים במצב כזה ברור אם כ. ן בסביבה הקרובה"להשפעת הקזינו על ערכי נדל
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הפעילות הכלכלית " על חשבון"ולשירותים נלווים לא יהיה ביקוש חדש וסביר להניח שהוא בא 
למרות . סוגייה זו הנה חשובה כאשר דנים בהשפעות הכלכליות מקומיות של הקזינו. הקיימת

רום שלא קיימים כללים אוניברסליים לגבי היקף הביקוש החדש הנדרש על מנת שקזינו ית
חוקרים רבים טוענים כי לפחות שני שלישים מהביקוש צריכים להיות ביקושי , לכלכלה המקומית

המושכת " ייצוא"נמצא כי בהקשרים רבים ושונים מה שנטען כפעילות . (Rephann et al., 1997)חוץ 
ומה שהוצג כביקוש חדש מהווה בפועל " תחלופת ייבוא"חוץ הוא לא יותר מפעילות -שוקי
 נושאים אלה הם גם מרכזיים כאשר בוחנים את (Przybylski et al., 1998).פה של ביקוש קיים תחלו

ההשפעה הצפויה של הקמת קזינו בארץ וההתמודדות איתם מהווה את הלב של כל עבודת הערכה 
 ).Felsenstein and Freeman, 1998 וגם 5ראה פרק (

התוצאה . ההערכה מתעלמות מעלות זורוב עבודות ,  בצד ההיצעעלות ההזדמנות של עבודה .ה
הערכות . היא שהערכות של הכנסות הנובעות מבית הקזינו הן מנופחות ומוטות כלפי מעלה

בזאת מניחים כי . רבות זוקפות לזכות הקזינו את כל ההכנסות של העובדים המועסקים בו
לא קיימת , ךאי לכ. אילולא הקזינו רוב העובדים לא היו מועסקים בענפים מקומיים אחרים

. והקמתו אינה גורמת לאבדן תוצר בענפים אחרים, עלות הזדמנות הקשורה בפיתוח הקזינו
טענתנו היא שהנחות אלו של כוח עבודה בחוסר אלטרנטיבה תעסוקתית ובעל ערך זמן השואף 

 . מציאותיות הן גורפות מדי ואינן, לאפס

ככל שהעובד . עבודה בכלכלה המקומיתברור כי גובה העלות קשור בהרכב המיומנויות של כוח ה
עלות ההזדמנות , נייד יותר ובעל הזדמנויות תעסוקתיות אלטרנטיביות רבות יותר, מיומן יותר

שאין להם הזדמנויות , רק לגבי העסקת מובטלים. הנובעת מהעסקתו בקזינו תהיה גבוהה יותר
ו ניתן לזקוף את כל בקבוצה ז. קיימת עלות הזדמנות המתקרבת לאפס, תעסוקתיות אחרות

 . לזכות הקזינו) בניכוי תשלומי ההעברה ודמי האבטלה שקיבלו חבריה קודם העסקתם(ההכנסות 

סביר להניח כי הזדמנויות , בכלכלה מקומית פתוחה ובעלת תעסוקה מלאה, מעבר לכך
אם המהגרים באים ממקומות . מערים ומאזורים אחרים, תעסוקתיות יתפסו על ידי מהגרים

אזי התוספת השולית להכנסה המקומית הנובעת ממשיכת מהגר , קיימת תעסוקה מלאהבהם 
זאת משום שבמצב של תעסוקה . ועלות ההזדמנות הקשורה להגעתו תהייה גדולה, תהייה קטנה

אבן (אלה הצפויים להגר הם העובדים המיומנים יותר ועבור קבוצה זו עלויות ההזדמנות , מלאה
אם מדובר בפתיחת קזינו במשק מקומי בעל . הן הגבוהות ביותר, )תתוצר בתעסוקה אלטרנטיבי

משפר את סיכויו של עובד מובטל אחר לזכות ) 'משרה א(אזי העובד שיועסק בקזינו , אבטלה
 קיימת). Felsenstein and Persky, 1998(משרה זו היות והוא בעצמו אינו מתחרה עוד על ', במשרה ב

בודה המקומי וכאשר עובד מוצא עבודה בקזינו הוא מתקדם בשוק הע' תגובת שרשרת'אם כן 
עלות ההזדמנות הקשורה , אם כן. בשרשרת ומשפר את סיכויי השאר שעדיין אינם מועסקים

משום שצריך , אינה אפס גם אם העובד היה קודם לכן מובטל) תעסוקה בקזינו(' במשרה א
 ).ית בזכות הקזינוחלק( 'להוסיף לפחות את ההכנסה של העובד הזוכה במשרה ב

מצאה כי עלות הזדמנות , אחת הבדיקות הבודדות של השפעות קזינו המתחשבת בעלות זו
 ,5Persky( אחוז מסך הכנסות העובדים -45מסתכמת בכ, העבודה עבור קזינו המתוכנן בעיר שיקגו

 של עלות ההזדמנות. הרכב התעסוקה בקזינו המתוכנן מחולק לפי משלחי יד, בבדיקה זו). 199
לערך ,  אחוז משכרו של העובד המיומן ביותר75משלח יד מוערכת בסקלה הנעה מעלות של 
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על בסיס התעסוקה והתפלגות . הזדמנות השווה לאבדן תשלומי העברה עבור העובד הפשוט ביותר
הערכה זו . ניתן להעריך את גובה עלות ההזדמנות של העבודה בו, משלחי יד הצפויים בקזינו

. ושדווחה במחקרי הערכה אחרים,  בחצי את השפעת ההכנסה שניתן לזקוף לקזינומפחיתה כמעט
 . עלול להטות את ההערכה בצורה חמורה, העדר התחשבות בעלות ההזדמנות של העבודה, אם כן

 טענה זו קשורה אפס כלפי מקומות אחרים וכלפי סוגים אחרים של הימורים-סכום-משחק .ו
על 'ולפיה פיתוח בתי קזינו בא ,  קיימת שהובאה לעילשל פעילות עסקית' חלופה'בטענת ה

, כגון הגרלות של רשויות מקומיות או אזוריות, פעילות אחרת בתחום ההימורים' חשבון
הניצבת מול , היא טענה כבדת משקל' אפס-סכום-משחק'שאלת . 'הגרלות למטרות צדקה וכד

 היא גורסת כי בסופו של )Blair and Kumar, 1997(המקומי פעילות ענפה בתחום הפיתוח הכלכלי 
, דבר פעילות זו אינה מגדילה את עוגת הכלכלה המקומית אלא עוסקת רק בחלוקתה מחדש

אופטימלית -לבזבוזים ולהקצאה תת, דבר זה מביא לכפילויות. בין פעילויות שונות ומתחרות
הוא ביקוש ההנחה הסמויה כאן היא שרוב הביקוש עבור פעילות זו או אחרת . של משאבים

אזי ניתן , אם ביקוש מקומי זה היה זורם החוצה בלא הקזינו, אולם כפי שצוין לעיל. מקומי
שירותים שהביקוש המקומי היה ) 'מייצא'(המוכר ', תחליף ייבוא'להתייחס לקזינו כאל ענף 

היא רק ביחס לענפי ) אפס-סכום-משחק(ההטייה כלפי השוק המקומי , אם כן. רוכש בחוץ
 .ירותים מקומיים אחרים וענפי הימורים אחריםמסחר וש

פיתח , שבהם כבר קיימים בתי קזינו, כדי לאמוד את השפעת הקמת בית קזינו על מקומות אחרים
Shonkwiler (1993)שאמד את השפעת עלייתו של ענף ההימורים ,  מודל סדרה עתית אקונומטרית

 נגסו ההימורים באטלנטיק -1985בר בנמצא כי כ. באטלנטיק סיטי על הכנסות הענף בלאס וגאס
ושיעור זה , סיטי בעשרה אחוזים עד שנים עשר אחוז מהכנסות של בתי הקזינו של לאס וגאס

על אף מרחק של כאלפיים חמש מאות מייל המפריד , כך. 1991נשאר יציב לאורך השנים עד שנת 
 .מוקד אחד על משנהועדיין ניתן להצביע על השפעת הצמיחה של , בין שני מוקדי ההימורים

הערכות של השפעת בתי קזינו מתוכננים בעיר שיקגו ובמדינת מישיגן על הימורים מקומיים 
נוקבות במספרים הנעים , )'הימורים על תחרויות סוסים וכד, הגרלות למטרות צדקה, לוטו(שונים 

על אף שמרבית ). Delliotte and Touche, 1992; 1995( אחוז מערך סך ההכנסה של הקזינו -13 ל11בין 
נודעו לא מעט מקרים בהם ההכנסות מהגרלה מקומית , ההערכות אינן מתמודדות עם שאלה זו

, ספינות הימורים(מצטמצמות לאחר כניסתם של בתי קזינו מסוגים שונים לכלכלה המקומית 
 ספינות שנה לאחר אישורם של, 1991במדינת איווה בשנת , לדוגמה). 'בתי קזינו אינדיאניים וכד

כאשר חלק , 1992בשנת . עשר אחוז-הכנסות ממפעל הלוטו של המדינה ירדו בשלשה, הימורים
הכנסות הלוטו גדלו בשלושה ) לטובת מדינת מיסיסיפי הקרובה(גדול מהספינות עזב את המדינה 

התרת הפעלתם של בתי קזינו בתחילת שנות התשעים התרחשה עם , במדינת מינסוטה. אחוזים
רוב המדינות שעודדו , מעבר לכך. כנסות מהימורים על תחרות סוסים בעשרה אחוזיםצמצום הה

את הקמתם של בתי הקזינו בתחילת שנות התשעים רשמו שיעורי גידול בתחום ההגרלות למטרות 
החל בשנות התשעים ברוב , אולם. שעלו על שלושים וחמישה אחוז במרוצת שנות השמונים, צדקה

 ). Goodman, 1994(אה או אפילו נסיגה בתחום זה מדינות אלו נרשמה הקפ

אפס של הקזינו -סכום-פי שעובדות אלו אינן מספקות ראיות חותכות בדבר השפעת משחק-על-אף
כמכלול הן בכל זאת מציעות סבירות של השפעת הקזינו על פעילויות , על סוגי הימורים אחרים
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כגון , רות ניתן לזקוף לגורמי מקרוברור כי חלק מהצמצום בפעילויות אח. הימורים אחרות
בהעדר אומדנים אמפיריים , אולם. 'מלחמת המפרץ וכד, אינפלציה, צמיחה איטית של המשק

סביר להניח כי הוצאות על סוג אחד של , לגבי הגמשת הביקוש לסוגים שונים של הימורים
 .הימורים יכרסמו בסוגים אחרים

חשוב , סוקה הישירה והעקיפה שתוארו לעיל למרות היקפי התעיצירת תעסוקה בשכר נמוך .ז
לציין את המבנה הפשוט של תעסוקה בבתי קזינו ואת משמעות עובדה זו לפיתוח הכלכלי 

 -4,000מלון בעיר אטלנטיק סיטי שהעסיק כ-בדיקה של הרכב התעסוקה בבית קזינו. המקומי
 והועסקו הראתה כי כשליש המועסקים נכללו בקטגוריית שכר נמוכה ביותר, עובדים

כעשרה אחוזים נמצאו בקטגוריה גבוהה ביותר בתפקידי ניהול . בתחזוקה ובשירותים פשוטים
היו עובדי שירות המפעילים את הקזינו ושירותי ההארחה כגון , בעלי הכנסה בינונית, והשאר
ה בדיק, ועוד). Sternleib and Hughes, 1983(' בלדריות וכד, דילרים, עבודה בשולחנות, הזמנות

 אחוז מסך 35 הראתה כי 1991של מבנה השכר בבתי הקזינו באטלנטיק סיטי בשנת 
רק כעשרה אחוזים השתכרו מעל ,  דולר לשנה-25,000המועסקים בענף השתכרו פחות מ

עבור כמעט שליש מהמועסקים ) ללא טיפים ותוספות( דולר לשנה וכי השכר הבסיסי 35,000
 .(B.G. A, 1992) דולר -10,000עמד על פחות מ

מלון מעסיקים בממוצע שלושה -בתי קזינו. במהותו ענף ההימורים הוא ענף עתיר עבודה פשוטה
חרף ). Braunlich, 1996(לעומת אחד וחצי עובדים לחדר בענף המלונאות , עד ארבעה עובדים לחדר

, השפעות כלכליות והיקפי תעסוקה גדולים שצמחו באטלנטיק סיטי מאז סוף שנות השבעים
 אחוזים -0.08 גדלה רק ב1993 עד 1978 במהלך התקופה Atlantic County-כנסה הפנויה לנפש בהה

העובדה שהענף ייצר ארבעים ושבעה אלף מקומות , דהיינו. רסי'מהממוצע הכללי של מדינת ניו ג
אינה משתקפת במבנה השכר , תעסוקה בעיר ומהווה יותר משישים אחוז מכלל תעסוקתה

 ).Perniciaro, 1995(ת ההכנסה המקומית המשולם בענף וברמ

בדיקה של השפעות הקזינו . תמונה דומה עולה גם מבתי הקזינו בעיירות קטנות ובאזורים כפריים
כי רוב התעסוקה הנוצרת , ככלי לפיתוח כלכלי בשמורות האינדיאנים במדינת ויסקונסין מעלה

אנשי , מנקים, דילרים(ייחודית משום שהתפעול השוטף אינו דורש מיומנות . היא בשכר נמוך
(מצומצמים בהיקפם ) 'מכפילים וכד(ההשפעה הכלכלית והקשרים הכלכליים הנוצרים ) ביטחון

Deller and Chen, 1994 .( 

שני .  קיימים שני מודלים עיקריים לפיתוח הקזינוענפיים מקומיים מצומצמים-קשרים בין .ח
הם מהווים . ופציות לפיתוח ולמיקוםהדגמים תוחמים את הקצוות הקיצוניים של רצף הא

כאשר הקצוות כמעט בלתי ניתנים , טיפוס המתארים אפשרויות שונות לפיתוח קזינו-אבות
 . להשגה ולחיקוי

על אף שבית הקזינו מהווה את גלעין הפעילות . 'תשלובת ההימורים'בקצה אחד של הרצף עומדת 
מדובר במקומות אקזוטיים המציעים . תשלובת זו מציעה הרבה מעבר לבתי קזינו, הכלכלית

שכדי להגיע אליהם , דגם כזה מתפתח בדרך כלל באתרים מרוחקים. תיירותית כוללנית' חוויה'
הוא ינסה להוון עלות זו לאורך שהות , אי לכך. צריך המבקר להשקיע סכום נכבד בהוצאות נסיעה

פתח מגוון של פעילויות מת, כדי להפיק את התועלת המרבית משהות זו. ארוכה יחסית במקום
 ).1לוח (המזון והבידור , הקשור לענף ההימורים בתחומי ההארחה
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  האופציות-מיקום הקזינו : 1לוח 

 הרצף המיקומי מיקום במטרופולין מיקום באזור מרוחק

 "חוויה כוללת"
 אטרקציה תיירותית

 קירבה
 נוחות
 נגישות

 מודל

 שהות קצרה ארוכה

 חיצוני 
 ")ייבוא("

 י מקומ
 ")תחליף ייבוא("

 ביקוש

 משפחות
 גבוהה-הכנסה בינונית

 )כגון כנסים(שווקי משנה 

 בודדים
 גמלאים

  נמוכה-הכנסה בינונית

 מאפייני השוק

 משחקי שולחן
 מכונות מזל

 )בידור, אירוח(פעילות נלווית 

 מכונות מזל
 

 פעילות עיקרית

רוב הביקוש נובע מתיירים . מקומי-ץחלק גדול מהביקושים הוא חו, היות ומדובר במיקום מרוחק
הקזינו . המכניסים כסף לעיר ולאזור וקונים שירותי הימורים ושירותים בענפים נלווים, ומבקרים

לביקושים מסוג זה , לפי התיאוריה של הבסיס הכלכלי של העיר. ראשי' ייצוא'מהווה אם כן ענף 
קשה לחקות דגם מסוג זה , אולם. השפעה גדולה יותר על הכלכלה המקומית מביקושים מקומיים

 .ענפיים המסתעפים שעליו הוא נבנה-בגלל הקשרים הבין

: טיפוס מסוג שני-לאב, אם כן, רוב ניסיונות הפיתוח האזורי על בסיס בתי קזינו דומים יותר
כאן מדובר בקומפלקס המשרת ריכוז עירוני גדול בטווח של מספר ). 1לוח (' מודל אטלנטיק סיטי'

הדגש הוא . כאשר המבקרים באים לקנות שירותי קזינו ושבים לבתיהם בסוף היום, יעהשעות נס
אינו עוסק , הקזינו במקרה זה משרת ביקושים מקומיים. על קרבה ועל נגישות מרביים לשוק

קזינו מדגם זה אינו משולב במשק המקומי . ואינו מהווה ענף בסיסי בכלכלה המקומית' ייצוא'ב
זאת על שום שסוג זה של ביקוש .  ומשלימה בתחומי שירות ובידור נוספיםדרך פעילות נלווית

ואינו מצריך הוון עלות ההגעה למקום לאורך תקופת , מכוון לשהות של שעות מספר במקום
מקומות המתפתחים על בסיס פלחי שוק אלה נסמכים על קרבה ונגישות מריכוזים . הביקור

ההשפעות העירוניות , בשל כך. גוונית- בידורית כוללת ורבעירוניים ולא על אתר אקזוטי ועל חוויה
הן בגלל הגיוון הענפי המצומצם , והאזוריות של מודל מסוג אטלנטיק סיטי הן מצומצמות ביותר

רוב בתי ). מקומי(והן בגלל סוג הביקוש ) בתי קזינו ואולי גם בתי מלון(יותר שמציע מודל זה 
 ). 1לוח (ים למודל הזה הקזינו שהתפתחו בשנים האחרונות דומ

של ' עצמאיות'כמו שקרה במדינות ה, גם כאשר הקזינו מהווה מנוף לקידום הפיתוח האזורי
(' עצמאי'דגם הקזינו המתפתח הוא מסוג הקזינו ה, רפובליקת דרום אפריקה של שנות השבעים

stand-alone( , ללא פעילויות כלכליות נלוות בתחומי המסחר וההארחה)Stern, 1987 .( זאת משום
כדי לחפות על . הימורים-תפוקה חזקים שעליהם נשענת תשלובת הבידור-החסר בקשרי תשומה
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זאת אומרת קרוב עד כמה ', נכון'באמצעות מיקום . מיקומו של הקזינו הוא חיוני, חיסרון זה
שת מפותח ומר-ניתן לפצות על חסרונות הנובעים ממבנה כלכלי בלתי, גדול) עירוני(שאפשר לשוק 

 .מצומצמת של קשרים כלכליים קדימה ואחורה

הדוגמה . תפוקה מצומצמים משתקפים גם בהרכב ההכנסות של בתי הקזינו-קשרי תשומה
. מחדדת הבדלים אלה, הקיצונית של השוואת המוקדים של לאס וגאס ואטלנטיק סיטי

נה אחוז בתשלובות הקזינו בלאס ואגס ההכנסות מפעילות ההימורים מהוות כחמישים ושמו
עשר אחוז -עשרים וארבעה אחוז נובעים משירותי מזון למיניהם וכשמונה, מכלל הכנסות הקזינו

באטלנטיק סיטי רובן המכריע של ההכנסות , לעומת זאת). השכרת חדרים(מפעילות הארחה 
עשר אחוז הם תוצאה של מכירות מזון -שנים, נובעים מפעילות הימורים) שמונים ושלושה אחוז(

 Sternlieb and(ות ענף המלונאות הן הקטנות ביותר ומסתכמות בחמישה אחוזים בלבד והכנס
Hughes, 1983 .(התפוסה השנתית הממוצעת של בתי המלון באטלנטיק סיטי עומדת על , יתר על כן

 . אחוז הקיימת בלאס וגאס80לעומת תפוסה שנתית ממוצעת מעל ,  אחוז55-50

קומיים הנגזרים מהביקוש של ענף ההימורים באטלנטיק ענפיים המ-בדיקה של הקשרים הבין
של ביקושי הענף נשארו במדינת )  מיליארד דולר1.3( שישים ושנים אחוז -1994מראה כי ב, סיטי
 (Atlantic Countyרסי ומתוכם ארבעים ושנים אחוז סופקו על ידי הכלכלה המקומית של 'ניו ג

Perniciaro, 1995 .(ירותים מתוחכמים ולפעילות בעלת ערך מוסף גבוה רוב הביקושים לש, אולם
הקשרים . כגון ניו יורק ופילדלפיה, החוצה למדינות השכנות' דולפים') 'פרסום וכד, כגון מימון(

של ' בריחה'המקומיים החזקים ביותר של ענף ההימורים מתקיימים עם אותם ענפים שבהם ה
, תפוקה מקומיים-קמים קשרי תשומהושאינם רו, השפעת המכפיל הכלכלי היא חזקה במיוחד

הביקושים זוהתה במחקרים רבים הדנים ' דליפת'בעיית . 'האחסון וכד, השיווק, כגון ענפי ההפצה
במקרים רבים ההשפעות הכלכליות הגדולות אינן מורגשות בסביבה . בקזינו כמנוף לפיתוח כלכלי

התרחש רחוק ממקום הקזינו המיידית של הקזינו וכתוצאה מכך התועלות הכלכליות יכולות ל
(Rephann et al., 1997)נושא זה חשוב .  ולהפחית מערכו של הקזינו ככלי לפיתוח העיר והאזור

 ).5פרק (במיוחד בדיון על התרומה של קזינו לפיתוח האזורי בארץ והוא נדון בהמשך 

הנובעות , ספותהמרחביות שהוזכרו לעיל קיימות גם עלויות כלכליות נו-מעבר לעלויות הכלכליות
ביניהן עלות . מבעיות חברתיות הקשורות בהשפעה השלילית של ההימורים על חלוקת ההכנסות

העלות הציבורית של פתולוגיות חברתיות , ן"הפשיעה המלווה את הקזינו והשפעתה על שוק הנדל
ילות בעיות חברתיות אלו מאפ. כגון התמכרות והתנהגות חברתית חריגה, הנגזרות מבתי הימורים

, על אף המטען החברתי הבעייתי שלו, כדי לספק ביקוש זה. על הביקוש הכמוס להימורים
המדיניות הציבורית מנסה להקנות לגיטימציה לפעילות הקזינו על ידי קשירתה ליעדים כלכליים 

הבעיות . 'פיתוח אזורי וכד, יצירת תעסוקה מקומית, המרצת השקעות בעיר, מקומיים כגון
כאשר עורכים מאזן . המעיבות על הפיתוח הכלכלי המקומי, פסות אפוא כעלויותהחברתיות נת

חייבים לקחת בחשבון את ההשפעות הכלכליות של העלות , תועלת עבור הקמת בתי קזינו-עלות
, ליצרן( עלויות אלו מול התועלות  אמדהGrinols and Omorov (1996b)עבודה מקיפה של . החברתית

ברור , אי לכך. -5:1והגיעה למסקנה כי הן עולות על התועלות ביחס של ) לצרכן ולמערכת המיסוי
 .שלא ניתן להתעלם מהן למרות הקושי בכימותן
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 מחקרים מספר מראים כי להימורים יש השפעה השפעה שלילית על חלוקת ההכנסות .ט
 קבוצות עניות נוטות להוציא יותר על הימורים. דיפרנציאלית על קבוצות אוכלוסייה שונות

במידה ומסים מההימורים מממנים שירותים עירוניים . מקבוצות עשירות, ביחס להכנסותיהן
שבו עול מימון השירותים מכביד יותר על אלה שידם משגת , אזי מס זה מהווה מס רגרסיבי

רוב הממצאים האמפיריים בנושא זה מתייחסים להשפעות ). Borg et) al., 1991לשלם 
ממצא אחד מצביע כי . הנובעות ממפעלי הגרלה מקומיים, ותהשליליות על חלוקת ההכנס

קבוצת ההכנסה הנמוכה ביותר מוציאה פי ארבעה יותר בהגרלות מאשר , באופן פרופורציונלי
תמונה זו חזרה על עצמה במדינות ). Clotfelter and Cook, 1990(קבוצת ההכנסה הגבוהה ביותר 

 .רסי'מרילנד וניו ג, נהקליפור, שונות בארצות הברית כגון אריזונה

מכונות המזל הן שתופסות , מבין פעילויות ההימורים השונות שמציע הקזינו, כפי שמוזכר לעיל
מכונות המזל . את הנתח העיקרי ומחליפות את משחקי השולחן כמרכיב המרכזי בפדיון הקזינו

מהמרים אלה הם בדרך כלל . מושכות מהמרים דומים מאוד לאלה הנמשכים למפעלי הגרלה
מס ההימורים המוטל על רווחי הקזינו יהווה , אי לכך. פחות מיומנים ובעלי הכנסות נמוכות יותר

ככל שההכנסה נמוכה . והקזינו ישפיע בצורה שלילית על חלוקת ההכנסות, אף הוא מס רגרסיבי
אסטרטגית ואמצעי לשפר את רמת ' חלטת השקעה'אזי ההחלטה להמר מהווה מעין ה, יותר

כל הפסד . אזי העיסוק בהימורים מהווה סוג נוסף של בידור, ככל שההכנסה גבוהה יותר. הההכנס
 .על חלוקת ההכנסות, ישפיע לרעה אם כן, בקזינו על ידי מהמר מעוט יכולת

 גורם זה נתפס כאחד ההשפעות החיצוניות השליליות ביותר שמקרין הקזינו על פשיעה .י
עלויות הנובעות משיקום חברתי ,  בתחום השיטורעלות הפשע מתחלקת בין עלויות. סביבתו

. ן ועל השקעות"ועלות השפעת הפשיעה על ערכי נדל) ראה בהמשך(ומטיפול בפושעים 
אולם חשוב לציין כי כנגד טענות שהועלו כאן . עלות זו בלבד היא מענייננו כאן, עקרונית

לפי . הכלכלה המקומיתלוואי של גידול -קיימות טענות המתרצות את הגידול בפשיעה כתוצר
(טענה זו שיעור הפשיעה גדל ביחס שווה להתרחבות המשק המקומי אבל אינו עובר אותה 

Hunter and Bleinberger, 1995 .( 

קיימים מחקרים הטוענים כי היקף בעיית הפשיעה משמש לנטרל את ההשפעות , לעומת זאת
והטלת המסים , ן"ורי בתחום הנדלהכלכליות הנובעות מבתי הקזינו כמנוף לפיתוח עירוני ואז

ההצעה להתיר את פעילותם של בתי קזינו במדינת , לדוגמה). Friedman et al., 1989(המקומיים 
על בסיס הערכה של עלות הפשיעה ביחס לתועלת בתחום הפיתוח , בין היתר, פלורידה נפלה

והעלויות , עהעלות הפשי, במקרה זה. המקומי שיניב הקזינו בתרומתו למסים המקומיים
 מיליארד דולר לעומת ההכנסות המקומיות הצפויות שהוערכו -2.16נאמדו בכ, החברתיות הנלוות

 ).Economist, 1995( מיליון דולר -470 ל320בין 

ההשפעות החיוביות של הקזינו . בעיית הפשיעה ועלותה חריפה במיוחד באזורים עירוניים
כמו גם ההשפעות השליליות של הפשיעה ,  המרחקנשחקות עם) ן"הכנסה וערכי נדל, תעסוקה(

זאת משום שפושעים מעדיפים לפעול בסביבה בה . הנשחקות והולכות ככל שמרחיקים מהקזינו
מצד אחד . משמעית-ההשפעה של הקזינו אם כן היא דו. ואנונימיים' שקופים'הם יכולים להישאר 

 ומצד שני השפעות חיצוניות שליליות ן בקרבתו"יתרונות חיצוניים חיוביים מעלים עת ערך הנדל
 ). Buck et al., 1991a(של פשיעה מורידים ערכים אלה 
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מראות כי רמות הפשיעה , לפני ואחרי כניסת הקזינו, בדיקות מספר של רמת הפשיעה באזור נתון
. במקומות בהם נכנס קזינו עולים בשיעורים גבוהים מאלה שהיו קיימים אילולא נפתח הקזינו

35 שנעשו באטלנטיק סיטי ובסביבתה מראים כי השפעה זו משתרעת על שטח המרוחק כמחקרים
וששיעורי הפשיעה גבוהים בעשרות אחוזים מאלה שניתן היה לצפות לולא , מ מבתי הקזינו" ק-

 אחוז מעל מצב 78פשיעה אלימה נרשמה בשיעור של , לדוגמה). Friedman et al., 1989(קם הקזינו 
שלוש שנים כעבור פתיחת בתי . ' אחוז וכד-30גניבות רכב כ,  אחוז41 -ות מבתים גניב, בלא קזינו

למקום , קפצה אטלנטיק סיטי מהדירוג החמישים בפשיעה לנפש בין ערי ארצות הברית, הקזינו
 ל-5,092מקרי הפשיעה המדווחים באטלנטיק סיטי קפצו מ, -1986 ל1978הראשון ובתקופה בין 

14,064-) Buck et al., 1991a.( 

בכל הקשור לעצמת הפשיעה עם ' חיכוך המרחק'מחקרים אחרים מוצאים השפעה חזקה של 
מצאו כי בתי הקזינו של אטלנטיק סיטי ) Hakim and Buck) 1989. גידול במרחק מבתי הקזינו

סוגים שונים של פשיעה לסביבתם הקרובה וכי השפעה זו דועכת והולכת ככל ' מייצאים'
לפי ממצאים אלה תוספת של אחוז אחד של מרחק מאטלנטיק . יק סיטישמרחיקים מאטלנט

סיטי מביאה לירידה גדולה יותר בשיעורי הפשיעה מאשר תוספת של אחוז אחד בהוצאות שיטור 
שאינה באה לידי ביטוי , פשיעה היא עלות אמיתית' ייצוא'עלות הנובעת מ, לדעתם. ואכיפת החוק

 .ברוב הבדיקות של השפעות הקזינו

קיימים מחקרים הטוענים כי ממצאים אלה לוקים בחסר שכן הם אינם מתחשבים , לעומתם
כל מוקד המושך תיירים , לפי טענה זו. בריבוי מספר המבקרים המלווה את כניסת הקזינו

גידול בשיעורי הפשיעה הוא תוצאה של גידול , לכן. ומבקרים מבחוץ ימשוך גם גורמים פליליים
כל עוד שיעור , מעבר לכך. ינו בהכרח קשור לאופיו של ענף ההימוריםוא, בתיירים ומבקרים

לא ניתן לדבר על הקזינו כגורם , תיירים/הגידול בפשיעה אינו עובר את שיעור ריבוי המבקרים
 משווים Grinols and Omorov (1996b), מול טענה זו). University of South Carolina, 1994(היוצר פשיעה 
ומראים כי הפשיעה למבקר הרבה יותר גבוהה במקרים של בתי , ות מסוגים שוניםבין אתרי תייר

כך שלא ניתן לתלות את נוכחות ). כגון דיסני וורלד(הקזינו מאשר באטרקציות תיירותיות אחרות 
 .הפשיעה בנוכחות של היקפים גדולים של מבקרים

קולורדו אמנם מצא עלייה מחקר שבדק את כניסתם של בתי הימורים לאזורים כפריים במדינת 
אבל התקשה , בשיעורי הפשיעה ובמגוון הפשעים באותם אזורים מעל הממוצע של כלל המדינה

 ).Stokowski, 1994(להצביע על קשר נסיבתי בין עלייה בפשיעה לבין כניסת ההימורים לאזורים אלה 
, נף ההימוריםבניגוד לממצאים אודות העלייה בפשיעה באטלנטיק סיטי בעקבות התפתחות ע

, אם כן, קיימת גם טענה כי עיקר הפשיעה מתרחשת בתוך או קרוב לבתי הקזינו ואינה מהווה
גם מחקר זה ). Curran and Scarpitti, 1991(היות והיא אינה גולשת החוצה , סביבתית-בעיה עירונית

אינם טוען כי מחקרים המצביעים על גידול בפשיעה בערים לאחר כניסתם של בתי הקזינו 
ומסתמכים רק על האוכלוסייה המקומית , מתחשבים בהיקפים הגדולים של מבקרים מזדמנים

 . כדי לחשב את שיעורי השינוי בפשיעה

. אינו הדבר החשוב מההיבט המקומי) 'מהמרים וכד, תיירים(מקור הפשיעה , אולם לדעתנו
גם .  מדיניות מקומייםשמקורן אינו משנה לקובעי, הפשיעה מקרינה השפעות מקומיות שליליות
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, אם העלייה בפשיעה נובעת מהיקף המבקרים ולא מאופי ההימורים אין בעובדה זו כדי לנחם עיר
 . שבה הפשיעה מורידה את איכות החיים

הפעלת ,  כפי שנראה לעילן בערים ובאזורים סמוכים לקזינו"השפעות שליליות בשוק הנדל .יא
הקרקע , )עולים הכנסות הרשות מארנונה, אהוכתוצ(ן "קזינו גורמת להאמרת מחירי הנדל

עלייה חדה זו וגם פעילותם של מפתחי קרקע . והנכסים הנמצאים בסמיכות לקזינו עצמו
מקומיים  בתי מסחר, גורמים לבריחתם ולעקירתם של עסקים קטנים מקומיים, וספסרים

ם בפיתוי מסוגלים לשלם מסים בשיעורים גבוהים ואינם עומדי ותושבים מקומיים שאינם
ן מאופיינות על ידי שחיקה חדה "ההשפעות החיוביות על ערך הנדל. להתפנות תמורת פיצוי

 .ככל שמתרחקים מהקזינו

מחקרים רבים מצביעים על השפעה שלילית מובהקת של הקמת בתי קזינו על מחירי , לעומת זאת
ה קרובים דים כדי מקומות אל. שאינם גובלים בבית הקזינו, ן בערים ובאזורים קרובים"הנדל

אך אינם סמוכים דים כדי לקלוט גלישה פוטנציאלית של , לסבול מהקרנה שלילית הנובעת מקזינו
הוערך כי עלייתם . מקור להשפעה שלילית זו הנו הפשיעה הנכרכת בבתי הקזינו. תשלובת הקזינו

שחיקת הביאו ל, של שיעורי הפשיעה באטלנטיק סיטי ובסביבתה לאחר התרת ענף ההימורים
הפשיעה . 1986 מיליון דולר עד שנת 24 ערים ועיירות סמוכות בעלות כוללת של -12ן ב"ערכי הנדל

שהיו מרחוקים יותר ,  מקומות נוספים-44ן ב" מיליון דולר מערך הנדל-11גם גרמה לשחיקה של כ
 עלות במונחים של). Buck et al., 1991a(אבל עדיין בטווח ההשפעה של תשלובת אטלנטיק סיטי 

הממצאים מאטלנטיק סיטי מראים כי עלות זו הסתכמה ב, ן"הפשיעה והשפעתה על ערכי נדל
. ן בסכום זה"הפשיעה בעיר הורידה את ערכי הנדל, דהיינו. 1986 מיליארד דולר בשנת -1.47

ן הייתה "ההערכה היא שהשפעת הפשיעה על ערכי נדל, אלולא פתיחת בתי קזינו באטלנטיק סיטי
 ).Buck et al., 1991b( מיליון דולר -30מסתכמת ב

ברור כי ריבוי מואץ במספר המבקרים . השפעה שלילית נוספת היא בתחום התשתיות העירוניות
השקעות אלו בתחומי הכבישים . בעיר כתוצאה מהקזינו תובע השקעות ציבוריות נרחבות

על אף , ת המוניציפליתביוב וחשמל נופלות בדרך כלל על המערכ, מים, תברואה, והסדרת התנועה
אולם ההצלחה בתחום זה היא חלקית . שקיימים ניסיונות לגלגל אותם לפתחם של בעלי הקזינו

עיירות קטנות בארצות הברית שבהן התרחש תהליך של גידול מהיר בבתי קזינו מאז . בדרך כלל
, למשל. מוצאות את עצמן מתמודדות מול היקפי תנועה שלא ידעו קודם, תחילת שנות התשעים

במדינת מיסיסיפי ניצבת מול גידול של יותר מאלפיים שלש מאות כלי רכב נוספים  Tunicaהעיירה 
 דרש השקעות חדשות בתשתית העירונית בהיקף של New Orleans-הקזינו החדש ב. בממוצע ליום

אילינוי  במדינת Jolietהעיירה . שרק בחלקן בא מגורמים פרטיים שבנו את הקזינו,  מיליון דולר25
( מיליון דולר בשיפור תשתיות הביוב והמים כדי לשרת את הקזינו המקומי -2.5השקיעה כ

University of South Carolina, 1994.( 

נושא הפשיעה הוא הבולט והמסוקר ביותר מבין התמכרות והתנהגות חברתית בעייתית  .יב
ובהן בדרך , רגשיותהוא גם מזמין תגובות . ההשפעות השליליות הקשורות בענף ההימורים

אולם בנושא הפשיעה קיימת סוגיה . כלל מטען לא מבוטל של דעות קדומות וסובייקטיביות
העלולות להעיק על , חמורה לא פחות ונושאת עלויות כלכליות וחברתיות כבדות, נוספת

מדובר בפתולוגיות חברתיות המלוות את העיסוק . הפיתוח הכלכלי באמצעות ענף זה
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ניהן ניתן להזכיר את נושא ההתמכרות להימורים וההתנהגות החברתית בי. בהימורים
התנהגות זו נגזרת מהתמכרות להימורים והלחצים שהיא גורמת שבאים לידי ביטוי . החריגה

 . שימוש בסמים ואפילו התאבדות, גניבת רכוש, באלימות במשפחה

המרים מובטלים שאינם עלות ההזדמנות הנובעת ממ: עלות זו באה לידי ביטוי בדרכים מספר
עלות לחברה בשל מאמציה לשמר את אופייה מול ההשפעות , מסוגלים להתמיד בעבודה סדירה
ועלות שיקום לאלה ) 'בתי מעצר וכד, בתי משפט, עלויות שיטור(השליליות הנובעות מהפתולוגיות 

ות משקל נגד עלויות אלו יכולות להעיק על הכלכלה המקומית ולהו. הרוצים לעבור תהליך גמילה
 של עלויות אלה במדינת 1991הערכה בשנת , לדוגמה. ליתרונות הכלכליים הצפויים מהקזינו

, סך ההכנסות למדינה מענף ההימורים באותה שנה, מנגד.  מיליון דולר-554קונטיקט הסתכמה ב
). Goodman, 1994( מיליון דולר -363הוערך ב, שכללה רכישות מקומיות של הענף ותעסוקה חדשה

Grinols and Omorov (1996b) של הרחבת ענף הקזינו ) הציבורית( מעריכים כי העלות החברתית
, לעומת זאת.  דולר לכל תושב מבוגר בציבור האמריקאי335 דולר עד -112בארצות הברית תגיע ל

ך כ.  דולר לנפש-54תסתכמנה רק ב) וגביית מיסוי, עודפי היצרן והצרכן, הכנסות הקזינו(התועלות 
 .שההימורים יכולים להביא רווחים נאים לפרט ועלויות כבדות לציבור

לא ניתן להתכחש להשפעות החיוביות הגדולות הנגזרות מפעילות הקזינו בתחומי , לסיכום
טמון הפיתוי הגדול של הקזינו כמנוף , ובהן אכן, התעסוקה והטלת המסים המקומיים, ההכנסה

ניצבים שני גורמים העשויים להקטין את ממדי ההשפעות כנגדן , אולם. לפיתוח כלכלי מקומי
הגורם הראשון הוא הצורך בהערכות קפדניות ומדויקות יותר של היקפי ההשפעות . האלו

ההערכות המקובלות אינן כוללות התייחסות . שלדעתנו מוגזמות במקרים רבים, החיוביות
ב עלות הזדמנות העבודה של לסוגיות כגון הקזינו כתחלופה לפעילות כלכלית קיימת וחישו

 . ההשפעות החיוביות בהכרח מצטמצמות, כאשר מביאים בחשבון גורמים אלה. המועסק בקזינו

הגורם השני העשוי לצמצם את ממדי השפעות הקזינו הוא עלות ההשפעות החברתיות השליליות 
חינתה של על אף שנושא זה מוזכר חדשות לבקרים כגורם בעל חשיבות מב. המלוות את פעולתו
ייתכן . הוא אינו זוכה לתשומת לב רבה בדיון על ההשפעות ברמה המקומית, המדיניות הציבורית

ייתכן גם כי , אולם. כי הסיבה נעוצה בכך שבעיה זו נתפסת כסוגיה הדורשת טיפול ממלכתי
 ,נורמות תרבותיות גורמות לכך שרשויות עירוניות אינן רוצות להופיע כמאפשרות לאנשים להמר

הרשויות ערות לעובדה כי בקרב , מנגד. וכך מצטיירת הבעייה כחלק מאחריותו של הדרג הלאומי
הן קושרות את מתן ההיתר להקמת , אי לכך. אנשים רבים קיים ביקוש אצור לפעילות מסוג זה

היות . משיכת השקעות ויצירת תעסוקה, יותר כגון פיתוח כלכלי מקומי' גבוהים'קזינו ביעדים 
 .קיימת נטייה להתעלם מהמטען החברתי הבעייתי המלווה פעילות זו, בהצדקה כלכליתומדובר 
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 סיכויים וסיכונים ברמה המקומיתסיכויים וסיכונים ברמה המקומיתסיכויים וסיכונים ברמה המקומיתסיכויים וסיכונים ברמה המקומית 4444

סינון של מכלול הידע המוצג מוביל לסוגיות מספר בעלות משמעות מקומית בדבר פיתוח בתי 
 זו ברמה סוגיות אלו ממחישות את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בפעילות. קזינו בישראל

 .נגד-המקומית ומוצגות להלן כסדרה של טענות בזכות וטענות

 ומהווה אינה שונה במהותה ממפעלי הפיס או הלוטוהטענה הראשונה היא שפעילות הקזינו 
בטיעון נגד ניתן להצביע על פעילות הימורים כגון הגרלות ומפעל הפיס כעל . המשך טבעי להם

צעת במקום מסוים והשפעתה מתפזרת על פני המרחב היא אינה מתב; מיקום-פעילות נטולת
חלק גדול מרווחי , לעומת זאת. לא מתקבצות סביבה תופעות חברתיות שליליות, כתוצאה. כולו

כגון , הקזינו נובע מהיותו קשור למקום מסוים ומהשירותים והפעילות הנלווים הצומחים לצדו
גן במקום וקשר זה גם בא לידי ביטוי הקזינו אם כן מעו. 'מסעדות וכד, חנויות, בתי מלון

ההשפעות השליליות שהוא מקרין כגון פשיעה אף הן . בהשפעתו על ערכי הקרקע שבסביבתו
משמעות הדבר היא . ועצמתן דועכת והולכת ככל שהמרחק מהקזינו גדל, קשורות למקום

ת וכלכליות שהשלטון המרכזי יכול לפתח מפעלי פיס ולוטו מבלי שאלה יגרמו להוצאות חברתיו
יזמה של השלטון המרכזי לגבי הקזינו נושאת עלויות שיורגשו , אולם. במקומות ספציפיים

, כמו כל פעילות כלכלית. במקומות ספציפיים ושהרשויות המקומיות ידרשו להתמודד איתן
אלא שבמקרה זה קיימות גם השפעות חברתיות , הקזינו יוצר השפעות חיצוניות שליליות

שיטור (העלויות מתחלקות בין הרשות המקומית לבין השלטון המרכזי .  כלכלישנושאות מחיר
 ).'שירותי רווחה לצורך גמילה מהימורים וכד, מוגבר נגד פשיעה וזנות

ביסוד . תמיד ניתן יהיה להחזיר את הגלגל אחורה, טענה שנייה היא שבמידה וניסיון הקזינו ייכשל
נלמד 'בבחינת , מתאימה לתהליך פיתוח הקזינו' יהניסוי וטעי'ששיטת , טענה זו היא ההנחה
כנגד זה ניתן לטעון כי גישה זו אולי מתאימה כשמדובר בהפעלת תכנית . 'מהטעויות ונתקן אותן

במקרים כאלה . כגון מענקי הון למפעלים או הכשרה מקצועית לעובדים, תמיכה לפעילות כלכלית
, אולם. קדמותה או להצלחתה של התכניתניתן לווסת את זרם התמיכה הציבורית בהתאם להת

קשה . השלטון המרכזי משחרר לחצים חברתיים וכלכליים לפעילות זו, במקרה של הקמת קזינו
אישורו של הקזינו מהווה . והשפעתם מורגשת על ידי הרשויות המקומיות, לפקח על התפזרותם

תנקזות אל אותם מקומות תוצאות שינוי זה מ. חברתי ולא תכנית כלכלית גרידא-שינוי תרבותי
 .ספורים נבחרים המארחים את הקזינו

, הקמת קזינו מושכת פעילות כלכלית נלוות במקום. לדעתי לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה
סגירת הקזינו עלולה , במצב כזה. סביבה נוצרים אינטרסים וכוחות כלכליים התלויים בקיומו

בה הסיכויים , יל ומדובר בפעילות כלכליתהוא, מעבר לכך. למוטט את הכלכלה המקומית
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הדבר מביא לתלות ולהתמכרות של גורמים , והסיכונים גבוהים מאוד ובה מתגלגלים כספים רבים
ביניהם ניתן למנות את השלטון המקומי והשלטון המרכזי התלויים בהכנסות שמניב . שונים בענף

גם אם חלק מרווחי הקזינו . ' וכדהתיירות, הבנקאות, ן"הענף וגורמים עסקיים בתחומי הנדל
פירוש הדבר שגורמים אלה הופכים לחלק , ספורט ורווחה, מוחזר לקופה הציבורית לצורכי חינוך

כך שככל , בתנאים כאלה קשה מאוד לבטל אישורים ולסגור בתי קזינו. מהשדולה לזכות הקזינו
 . חורהיקשה יותר להחזיר את הגלגל א, שמעגל הנהנים מרווחי הענף מתרחב

 ולדאוג להתפתחותו ההדרגתית של יכולת השלטון המרכזי לרסן את הלחציםעולה טענה בדבר 
המדינה מסוגלת לפקח על פתיחתם של בתי הקזינו , לכאורה. הענף ולפריסתו הגאוגרפית

השאלה היא יכולתה של , אולם בפועל. באמצעות הכלים הסטטוטוריים שבידה, במקומות שונים
הניסיון בישראל בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי . ול לחצים פוליטיים כבדיםהמדינה לעמוד מ

באווירה התחרותית הקיימת . מאפיינת את פעילותם של רשויות ויזמים' התנהגות עדר'מלמד כי 
קיים פיתוי גדול לחקות את התנהגותה של רשות סמוכה או , סביב משיכת השקעות והכנסות

כי השלטון המרכזי אינו מעוניין או מסוגל לרסן ולפקח פיתוח הניסיון העכשווי מראה . מתחרה
מבני תעשיית , מרינות, היצע של קניונים-וכתוצאה נוצר סיכון של יצירת עודפי, במקרים אלה

 .'טק וכד-היי

קשה לצפות לריסון או לפיקוח , בבתי קזינו בהם סכומי הכסף הם גדולים והרווחים מהירים
במדינה קטנה עם מספר . ים את הרצועה קשה יותר להדק אותהכי מרגע שמתיר, אפקטיביים

ברור כי לחצים אלה יהיו כבדים , מוגבל של כלים ואופציות אלטרנטיביות לפיתוח כלכלי מקומי
ככל שמאשרים יותר בתי קזינו יגבר הצורך להציע משחקים אטרקטיביים ורווחיים . שבעתיים

כך נוצרים מעגלים רחבים יותר של תלות . וכדי למשוך לקוחות לשוק מוגבל בהיקפ, יותר
מעלה גם סכנה של הצפת , מערבולת של הימורים ברמת סיכון גוברת. והתמכרות מוסדית בענף

 . השוק

גם אם מגבילים בתי קזינו לאזורים בפריפריה כגון . של הענף צפויה גם להיות גאוגרפית' גלישתו'
ויה לבוא לידי ביטוי בהכנסתם של משחקים התחרות ביניהם עש, חוף ים המלח וטבריה, אילת

מיקום בפריפריה מהווה יתרון . מושכים יותר ולפיכך ממכרים יותר, נושאי סיכונים גבוהים יותר
הוא גורם חיובי עבור הפריפריה ' חיכוך המרחק'במקרה כזה . רק כל עוד אין קזינו באזור המרכז

ידה בה הלחצים הצפויים ותהליכי הגלישה אולם במ. את הביקוש לשירותי קזינו באזור' אוטם'ו
אזי יגברו הלחצים להסרת הפיקוח והבקרה כדי לתת , יביאו לפתיחת קזינו באזור המרכז

 .לפריפריה סיכוי להתחרות

 ומשלים ענף של התיירות- ענף ההימורים הוא לא יותר מאשר תתלפעמים נשמעת טענה ולפיה
, משאבים סינרגטיים(ג " היום כשמונה אחוזים מהתלהיות וענף זה מהווה כבר. למעשה פעילות זו

, )1996, תכנית אב לישראל(ומוזכר כאחד מענפי הצמיחה המרכזיים של ישראל בעתיד ) 1995
הלא הוא מהווה רק חלק מתוך חבילה ? מיוחד' טיפול'מדוע לסמן את ענף ההימורים לצורך 

 .תיירותית שהמדינה מעוניינת לקדם

, מצד אחד. ת של ענף ההימורים עם ענף התיירות רחוקה מלהיות שלמהאפשר לטעון שההתמזגו
, הקזינו יכול לשמש מרכיב בתשלובת של פעילות תיירותית ובריכוזה הגאוגרפי יחד עם חנויות

הקשרים הכלכליים של הענף חזקים יותר עם הענפים , מבחינה תפקודית. ומרכזי בידור, בתי מלון
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הענף ניזון מביקושים , אולם מנגד). 'הארחה מזון וכד, מסחר(השונים המרכיבים את התיירות 
מצב כזה חמור במיוחד כאשר הענף מחליף ביקושים קיימים בכלכלה המקומית . בענף התיירות

 ).ראה לעיל(בביקוש להימורים 

. ובמיוחד לענף המסחר, ישנן כמה סיבות לקרבה הגדולה יותר של ענף ההימורים לענף השירותים
של שירותי ' ייצוא'היא שבמידה והקזינו אינו גורם ליצירת ביקושים חדשים באמצעות הראשונה 

במידה וכל הביקוש הוא . קשה לטעון כי מדובר בענף תיירות', ייבוא-תחליף'קזינו או באמצעות 
מיקומן של . סיבה נוספת מתייחסת למיקום הקזינו. מקומי אזי מדובר בענף שירותים לכל דבר

אלה מושכים את . ותיות מושפע מתפרוסתם של משאבים טבעיים ותרבותייםאטרקציות תייר
, כגון זמינות קרקע והון, גורמים המשפיעים על מיקום הקזינו, ואולם. התיירים ואת ביקוש החוץ

הגבלות חוקיות ופיקוח הם אותם גורמים המשפיעים על החלטות מיקום בענף , קירבה לשוק
כגון מיקומם של מרכזי , ום הקשורות בתחום שירותי מסחרובמיוחד החלטות מיק, השירותים

 .'קניונים וכד, קניות

משאבי ' צריכת'פעילות הקזינו אינה קשורה ב, שלא בדומה לפעילות בענף התיירות, לבסוף
כגון לאס , רלוונטית לקזינו ובמקרים קיצוניים-לפעמים סביבה זו היא בלתי. הסביבה הטבעית

חוויית הקזינו אינה קשורה למקום וניתן לייצור אותה .  את סביבתוהקזינו יוצר מחדש, וגאס
הקזינו מוציא עצמו מתחום התיירות על ידי טשטוש ההבדלים בין , לכן. מחדש בכל סביבה

אם הקזינו אינו צורך . אתן בא התייר לבין תכונות היעד אליהן הוא שואף, תכונות המוצא
ו ומהווה חוויה שניתנת להעתקה בכל הקשר משאבים מקומיים והוא נטול קשרים לסביבת

 .אזי קשה לדבר על הקזינו כמוצר תיירותי, אפשרי

פלח שוק של ענף ההימורים . ניתן לפתח הימורים בעלי אופי משפחתילעתים נשמעת הטענה ולפיה 
כמרכיב של ענף , שהמדיניות הציבורית מעוניינת לפתח הוא ככל הנראה בתי קזינו משפחתיים

צוות משנה של ועדת גביש שבחן את סוג הקזינו המתאים לישראל הגיע למסקנה כי . הבידור
בין היתר בגלל שהוא פונה לפלח השוק המשפחתי ולא , הקזינו התיירותי הוא המודל העדיף

 ).48-41' עמ, 1995ועדת גביש (למהמרים גרידא 

תחרות עם סוגי דווקא פלח שוק זה עשוי לה, ראשית. אולם קיימות בעיות מספר בשוק זה
וגם עם אטרקציות , כגון לוטו וטוטו אם מדובר בביקוש מקומי, הימורים אחרים קיימים

 של - החוקי -הניסיון בישראל עד כה מהתחום , שנית. אם מדובר בביקוש חוץ, תיירותיות קיימות
אולמות משחקים וביליארד מלמד עד כמה קשה לפתח פלח שוק משפחתי בכל פעילות הקשורה 

יש נטייה להשתלטות על , ההימורים/ זה של ענף הבידור- תמים יחסית -אפילו בפלח . ימוריםלה
 game(שלא כמו בארצות אחרות שם אולמות של מכונות ומשחקי מזל . ידי גורמים מפוקפקים

rooms (כבר שנים רבות שמקומות בילוי אלה בישראל אינם , נחשבים בידור משפחתי לכל דבר
לכן הם אינם מצליחים למשוך את הקהל .  מן הדימוי השלילי שדבק בהםמצליחים להשתחרר

יותר ובעלת היקפי התערבויות משמעותיים ' טהורה'כאשר מדובר בפעילות הימורים . 'משפחתי'ה
 .אין שום ערובה לכך שיצליחו יותר ביצירת תדמית משפחתית, יותר דוגמת הקזינו

ככל הנראה בתגובה , צמה כאתר תיירותי משפחתיבשנים האחרונות מנסה לאס וגאס לשווק את ע
המציעות שירותי קזינו בשתים עשרה מדינות , לתחרות גדלה והולכת מול ערים רבות אחרות

גם בנושא זה ההצדקות , בדומה לדיון כללי סביב הקזינו ככלי לפיתוח כלכלי. בארצות הברית
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, אולם). Thompson et al., 1996(יות ערכ-למהלך כולן בתחום הכלכלי וההסתייגויות רובן מוסריות
בידור 'לאחרונה מסתמנת נטייה בענף ההימורים לבחון מחדש את התפיסה של הימורים כ

שפעלו , חברות הקזינו הגדולות בארצות הברית). InterGaming, 1996d(מההיבט הכלכלי ' משפחתי
רקים נושאיים עד לאחרונה לקדם את ההימורים המשולבים באטרקציות תיירותיות ובפא

לאור העובדה כי הרצון למשוך את השוק המשפחתי אינו , בוחנים שנית מדיניות זו, ראוותניים
מעבר לכך מתברר כי מהמרים הבאים עם . מביא לריבוי משמעותי במספר המבקרים בקזינו

 .משפחותיהם נוטים להוציא בין שלושים עד ארבעים אחוז פחות מאשר מהמרים המגיעים בגפם

להביא ,  של ענף ההימוריםלמיסוד הקזינו שתכליתו להגביר את שקיפותוטענה מתייחסת עוד 
טענות אלו אינן . חוקית בענף-את הפעילות הבלתי' לייבש'אותו תחת פיקוח ממשלתי ועל ידי כך 

הן ). Goodman, 1995(ועלו כבר בשנות החמישים בדיון באישור בתי קזינו במדינת ניו יורק , חדשות
מתן חוקיות 'שם נטען כי , תכופות בדוח של הוועדה הציבורית שבחנה את הנושא לאחרונהעולות 

לעתים אף ). 23' עמ, 1996דוח ועדת גביש (' לקזינו תקטין את פעילות בתי הקזינו הבלתי חוקיים
לספוג את הביקוש , לפי הטענה, נעזרים בדוגמת הזיכיון שניתן לחברות הטלויזיה בכבלים ששימש

 . הכבלים הבלתי חוקייםלערוצי

תמיד יהיו מי . פעם למגר את תופעת ההימורים הבלתי חוקיים-יש טענה ולפיה לא ניתן אי, מנגד
, שאינם רוצים לציית למגבלות המערכת החוקית ובמיוחד ביחס לגובה ההתערבויות המותרות

התרת בתי , חוקיים-במקום לצמצם את היקפי ההימורים הבלתי, על כן. 'ח וכו"לפיקוח על מט
. שמקצתם ימשך להימורים הבלתי חוקיים, קזינו תרחיב את ההיצע למהמרים פוטנציאליים

' שותף עקיף'העובדה כי הממשלה מעורבת בפיקוח ואפילו בקידום הענף יכולה להפוך אותה ל
גם הניסיון של הסדר . שיהנה מהכרה רשמית ממלכתית, בקידום הצד האפל של ענף ההימורים

לים מראה עד כמה קשה בפועל להנהיג פיקוח ציבורי על תוכן השידורים ועל התכניות ערוצי הכב
 . ברגע שהם זוכים בזיכיון הממשלתי

הטענה המקובלת היא שהמיקום המרוחק . המיקום הרצוי לפעילות הקזינועולה שאלת , לבסוף
ים בקזינו המרחק הפיזי בולם את השפעתם של גורמים שליליים הקשור. עדיף מסיבות שונות

ניתן לזהות ולטפל ביתר קלות בהתפשטותן של תופעות בלתי , כמו כן. מלהגיע לערים, )הפשיעה(
מקומות מרוחקים הם בדרך כלל קטנים וקשה יותר . רצויות במקומות קטנים מבמקומות גדולים

 לכן אנו מוצאים ערי קיט מרוחקות שהפכו. בה הם גלויים, לגורמים פליליים לפעול בסביבתם
כמו קאן ואביין בצרפת , )בדרך כלל בקרב מעמד העשירים(אתרים פופלריים להימורים באירופה 

הבדידות הגאוגרפית עומדת גם מאחורי עלייתם של לאס וגאס ומוקדי . ובאדן בדרום גרמניה
היא גם מהווה מרכיב חשוב בפופולריות של . כגון העיר רנו, ההימורים המשניים במדינת נבאדה

, במקרה זה האתר שבו הקזינו פועל הוא קטן ומוגדר היטב. מורים כאתר לבית הקזינוספינת הי
וברגע , ובולט הקושי בהופעתן של תופעות לוואי שליליות סביב הספינה, הפעילות בספינה גלויה

 .שהקזינו הופך למטרד חברתי וסביבתי יכול צוות הספינה להפליג הלאה

השפעות חיצוניות שליליות ' בולם' הקטנים ולא רק כחיכוך המרחק פועל גם לטובת המקומות
הוא גורם לכך שרוב הביקוש לשירותי הימורים הופך להיות ביקוש של . עבור הערים הגדולות

דגם (מודל פיתוח זה . חשוב בכלכלה המקומית' ייצוא'אנשים מחוץ לאזור וכך מהווה הקזינו ענף 
או על ידי ביקוש של מקומיים שלולא , ל תייריםיכול להיות מונע על ידי ביקוש ש) 'לאס ואגס'
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דגם (המודל האלטרנטיבי ).  ראה לעיל-' תחליף ייצוא'ענף (הקזינו היו קונים שירותים אלה בחוץ 
שנמצאות בטווח של , בנוי על מכירת שירותים לאוכלוסיות עירוניות גדולות) 'אטלנטיק סיטי'

מקומי המחליף ביקוש -יכול להיות ביקושהביקוש במקרה כזה . מספר שעות נסיעה מהקזינו
, בדגם זה). 'ייצוא'(חוץ של תיירים -הארחה ומזון או ביקוש, כגון ענפי מסחר, בענפים אחרים

מבקר על בסיס יומי מוגבלות בהרבה והסיכויים של הטיית ביקוש מפעילות /הוצאות המהמר
המרחבית של מודל -ה הכלכליתהתרומ, על כן. 'לאס וגאס'קיימת אל עבר הקזינו גדולים מבדגם 

 ). לעיל1ראה לוח (היא פחותה , זה

במדינה קטנה כמו ישראל העיר אילת היא המקום היחיד מחוץ לטווח של חצי יום נסיעה 
נהריה , בית שאן, טבריה, כל האופציות המוזכרות כגון חוף ים המלח. מריכוזים עירוניים גדולים

במקומות אלה קיימת סבירות . כלוסייה של מרכז הארץנמצאות בטווח סביר מריכוזי האו', וכד
המוצעים במחוזות , גבוהה כי הביקוש לקזינו יחליף את הביקוש לשירותי תיירות ובידור אחרים

ראה לעיל (עלולה להיות משמעותית ' תחלופה'השפעת ה, אפילו במקרה של אילת. הצפון והדרום
- כי הבדיקה המוצגת לעיל מראה כי שנימעבר להשפעה זו חשוב גם להביא בחשבון). 5פרק 

שלישים מההשפעה הכלכלית של קזינו באילת עלולים לדלוף החוצה למחוזות המרכזיים של 
 .המדינה

 השפעות ההימורים ביחס למיקום

טיפוס -אבות. ארבעה טיפוסים עיקריים באים בחשבון בסוגיה של המיקום הרצוי לקזינו בישראל
 . ם בהשפעות הכלכליות העיקריות הנגזרות מהםמלווי, 2אלה מופיעים בלוח 

נשען על שוק גדול והסבירות כי הקזינו יחליף ביקושים קיימים , המרכז המטרופוליני למשל
במטרופולין קיימות אופציות תעסוקה רבות נוסף על עבודה בקזינו . במטרופולין היא גבוהה

תפוקה -ות קשרי התשומהומכפיל מקומי גדול כתוצאה ממורכב) עלות הזדמנות נמוכה(
עלות הפשיעה צפויה להיות גבוהה על שום שהמטרופולין היא מקום , לעומת זאת. המטרופולינים

צפיפות הבנייה ולחצי שוק הקרקעות צפויים לגרום להשפעה חזקה של . חוקית-נוח לפעילות בלתי
גרום לחלוקה הסיכוי כי הפעילות הכלכלית של הקזינו ת. ן בסביבתו"הקזינו על ערכי הנדל

זאת משום שסביר להניח כי בערים המרכיבות את . שלילית של ההכנסות המקומיות הוא נמוך
המטרופולין הקזינו אינו מהווה אחד המנופים העיקריים או הבלעדיים למימון שירותים 

עובדה זו מקטינה את החשש כי ההכנסה מהקזינו תהייה המקור הבלעדי למימון . מקומיים
היות וחלק נכבד מהכנסות הקזינו המטרופוליני עשוי לנבוע . ר הרשות המקומיתשירותים עבו

נמנע מצב רגרסיבי שבו אוכלוסיות אלו מממנות באופן עקיף , מהוצאותיהן של אוכלוסיות חלשות
 .את השירותים המגיעים להם

-ליות ולעמוד על השפעותיהם הכלכ2באופן דומה ניתן לבחון את אבות הטיפוס המפורטים בלוח 
נוסף על הקזינו קיימים בתוך השוק הגדול שלושה סוגים של מרכזי תיירות העשויים . המרחביות

. הראשון בהם הוא מרכז תיירותי מפותח אבל מבודד. לבוא בחשבון כמיקומות מועדפים לקזינו
אילת לבדה עונה על אב טיפוס זה שהמאפיין העיקרי שלו הוא תחלופה נמוכה של הביקוש , בארץ
חלק גדול מהביקוש הוא חדש אבל מצד שני המכפיל , במקרה זה. פוי עקב הבידוד הגאוגרפיהצ

אב טיפוס שני הבא . הכלכלי המקומי צפוי להיות נמוך ועלות ההזדמנות של העבודה גבוהה
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כאן הפעילות הכלכלית הקיימת היא . דוגמת ים המלח, בחשבון הוא אתר מרוחק ובלתי מפותח
אם כי לא תוכל לנצל ,  של קזינו עשויה ליצור הזדמנויות כלכליות חדשותברמה נמוכה וכניסתו

הטיפוס האחרון הוא מוקד תיירות . ולהשביח את הבסיס הכלכלי הקיים עקב רמתו הנמוכה
קזינו כזה אמור להישען על . כגון נהריה או אשקלון, הנמצא בתחום השפעתה של מטרופולין
 ).2לוח (קומיים השוק המקומי ולנצל קשרים כלכליים מ

שפע של דוגמאות . הניסיון במקומות אחרים בעולם מלמד כי מיקום קרוב לגבול מועדף לקזינו
-רציונל זה עומד מאחורי הקזינו ב. מעידות שמיקום זה מאפשר נגישות לשוק גדול בצדו השני

Windsorת המשרת את השוק המטרופוליני של דטרויוט וגם מאחורי התכניות להקמ,  שבקנדה
Smith and Hinch, 1996(שנועדו לנצל את השוק העצום של מטרופולין ניו יורק , Niagra Falls-קזינו ב

כמו בתי הקזינו של מקאוו המשרתים את , יש דוגמאות רבות נוספות ממקומות אחרים בעולם). 
שוק איטליה ואוסטריה המשרתים את ה, אוכלוסיית הונג קונג ובתי הקזינו בגבולותיהן של צרפת

 Reno,  Lakeאפילו מוקדי קזינו כמו הערים . מדינה שבה ההימורים הם עדיין אסורים, השוויצרי
Tahoe ו -Laughlin במדינת נבאדה מנצלים כולם את העובדה שההימורים במדינות הסמוכות אינם 

 איווה וצפון אינדיאנה, כמו כן ספינות ההימורים של ערים קטנות במדינות אילינוי. מותרים
ספינות ההימורים . (Przybylski and Littlepage, 1997)ניזונות כולן מהשוק המטרופוליני של שיקגו 

, מהוות דוגמה מעניינת במיוחד של שימוש אסטרטגי בגבול היות והן משייטות או עוגנות בנהרות
 כך באמצעות מיקום אסטרטגי זה הן. המסמנים בדרך כלל גבולות בין מדינות בארצות הברית
 .'מעבר לגבול'מנצלות הזדמנויות למשוך ביקושים והכנסות ממקומות 

שניתן לשרת ', שבוי'אולם האסטרטגיה של מיקום על יד הגבול היא טובה כל עוד קיים שוק 
זאת אומרת שאסטרטגיה התקפית זו בנויה על קיומם של תנאי שוק . במדינה או באזור הסמוך

מפתח קזינו משלו אזי ) 'הונג קונג וכד, שיקגו, רויוטדט(במידה ושוק היעד . תחרותיים-בלתי
 . סיכויי קיומם של בתי הימורים לאורך הגבולות מוטלים בספק

רווחת דעה לפיה קזינו באילת הוא . הרציונל למיקום הקזינו בגבול הוא שונה במקצת, בישראל
, גבול בטאבההקזינו מעבר ל, כורח המציאות בגלל ספינות ההימורים המשייטות מנמל אילת

במקרה זה האסטרטגיה של מיקום על יד הגבול לא נועדה . ובגלל בתי הימורים אחרים במצרים
ולצמצם את ' ייבוא-תחליף'שירותי קזינו לשוק הגדול בצדו השני אלא כדי לגרום למעין ' ייצא'ל

, יהבאופן עקיף את זרימת הנוסעים לטורק, וגם(היקפי הנהירה של ישראלים הנוסעים לטאבה 
בדרך זו הקזינו על יד הגבול מקטין את דליפת הכסף המקומי ). הונגריה או כל יעד חוץ אחר

 . בחיפוש אחרי שירותי הימורים) ייבוא(

, כתוצאה מכך. גם בסוגיית הקזינו רב הנסתר על הנגלה, כמו בכל פעילות כלכלית חדשה, לסיכום
דומה למפעלי ההימורים הקיימים בארץ קשה לטעון שהקזינו . גם רבים הסיכונים על הסיכויים

וגם אי אפשר לטעון שהוא דומה לאטרקציות השונות בהן התנסתה המדינה ) 'טוטו וכד, לוטו(
הסיכון המרכזי העשוי ללוות את הענף הוא הקושי בפיקוח על . בתחום התיירות בשנים האחרונות

ורבים והנהנים מהקזינו כן ככל שיתרחבו מעגלי המע;  הן התכנית והן הגאוגרפית-התפתחותו 
. יקשה על הרשויות להגביל את חופש הפעולה שלו ביחס לסוגי המשחקים ולגובה ההתערבויות

בהדרגה הענף מתמסד והרשויות נעשות תלויות בו לצורך הכנסותיהן השוטפות ולתרומות 
מוכות על באווירה כזו לא ניתן לצפות הגבלות מרצון על ידי הרשויות הס. לפרויקטים מקומיים
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דווקא , למרבה האירוניה, הערובה המרכזית לריסון הענף עשויה לבוא. שולחנו של הקזינו
בתי קזינו קיימים עשויים ללחוץ על רשויות להגביל את . מלחצים תחרותיים בתוך הענף עצמו

 . כדי לשמור על השוק שלהם, פעילות עמיתיהם ואת מתן האישורים לבתי קזינו חדשים

 ת ההימורים ביחס למיקוםהשפע: 2לוח 
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מרכז תיירותי בתחום 
השפעת המטרופולין 

 )ן נהריהכגו(

ממדיה , גם אם הרשויות מצליחות להגביל את התרחבותו, אשר לפריסתו הגאוגרפית של הענף
 שבו ענף ההימורים עשוי לפעול - אילת -הקטנים של המדינה גורמים לכך שנותר רק מיקום אחד 

המזון והשירותים , ההארחה, ולא להטות ביקושים מפעילות אחרת בתחומי המסחר', ייצוא'כענף 
אם מגבילים את . אולם אפילו בתחום זה ההגבלה אמורה להתייצב נוכח הקשיים. האישיים

אזי התחרות , )'טבריה וכד, בית שאן, מסוג חוף ים המלח(הפעילות לערי קיט מרוחקות יחסית 
מלחמת הכל בכל ולחצים , אפס-סכום-הפרועה הצפויה להתפתח בין מקומות אלה תביא למשחק

קוח על סוגי ההימורים השונים כדי לשמור על האטרקטיביות של מתמידים להורדת הפי
אזי קשה לצפות שהמקומות , אם כלל לא תהייה הגבלה מרחבית. המקומות המתחרים

זאת במיוחד לאור העובדה שכולם . אביב וחיפה-תל המרוחקים יצליחו להתחרות במרכזים כמו 
-ון בדרום ולאור העובדה שכשנייתחרו על אותו שוק מקומי המשתרע מנהריה בצפון לאשקל

' דולפים, 'שמקורם באזורי הפריפריה בישראל, שלישים מההכנסות בענפים הקשורים לקזינו
 . בסופו של דבר לאזור המרכז
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אזוריות של הקמת אזוריות של הקמת אזוריות של הקמת אזוריות של הקמת ----ההשפעות הכלכליותההשפעות הכלכליותההשפעות הכלכליותההשפעות הכלכליות    5555
 בית קזינו באילתבית קזינו באילתבית קזינו באילתבית קזינו באילת

ות לנבוע פרק זה מציג את התוצאות של תרגיל סימולציה שנערך כדי לאמוד את ההשפעות העשוי
אזורי -תפוקה רב-כדי לערוך את הסימולציה השתמשנו במודל תשומה. מהקמת קזינו באילת

. Freeman and Sultan, 1997)(המותאם לצרכים של ניתוחי השפעות בתחום התיירות , )א"מודל תתר(
' עצמאי'אחד קזינו : שעשויים לקום באילת) היפותטיים(הבדיקה נעשתה עבור שני בתי קזינו 

(stand-alone)שבו פרטנו את ' טיפוס-אב'עבור שני הטיפוסים הללו בנינו פרופיל . מלון- והשני קזינו
פרופיל זה . 'מבנה תעסוקה וכד, השקעות ועלויות שוטפות, מבנה ההוצאות שלו, מודל הקזינו

וח כל טיפוס של קזינו נחשב כענף עצמאי בל. נבנה באמצעות סיוע של נציג ענף בתי המלון באילת
העסקאות של המודל והשחלת הענף החדש לתוך לוח הקשרים הקיים מאפשרת את ניתוח 

(לפירוט רב יותר על תהליך בניית המודל ראה . (אזוריות של הקמת קזינו-ההשפעות הרב
Felsenstein and Freeman, 1998.( 

 -500 שולחנות ו75 וכולל)  מטרים רבועים6,000(הקזינו כשלעצמו בינוני בגודלו , כפי שניתן לראות
 מקומות עבודה 200 מיליוני דולרים והוא מספק 1.8ההכנסה החודשית ממנו היא ; מכונות מזל

 חדרים ושטח הימורים קטן 300מלון הוא בן חמישה כוכבים וכולל -הקזינו. לכלכלה המקומית
וני  מילי3.0, לפי ההנחה, ההכנסה החודשית ממנו היא. אולם יותר שטחים מסחריים, יותר

 . מקומות עבודה400דולרים והוא יספק 

נפלג את מספר המהמרים לפי היחס בין הישראלים למבקרים , במונחי ההוצאות של המהמרים
איננו מניחים כל גידול של הוצאות התיירים באילת כתוצאה מהפעלת , בשלב זה. הזרים באילת

המבוסס על , חדש של הביקושמ-אלא אנו מעוניינים לראות כיצד גורם הקזינו לחלוקה. הקזינו
אנו מניחים שכל מהמר ישראלי מבלה שלושה לילות באילת וכל . של התייר) קבוע(תקציב נתון 

 דולרים בכל 50ומוציא , כל תייר משני הסוגים מבקר בקזינו פעמיים.  ארבעה לילות–מהמר זר 
מספר זה . בקזינו)  ביקורים432,000או ( מבקרים 216,000על בסיס זה אנחנו אומדים . פעם

סך הביקוש לשני סוגי התיירים .  מבקרים זרים-71,000 מבקרים ישראלים ו-145,000מורכב מ
אנו מניחים שרק מחצית המהמרים המבקרים שוהים . בהתאמה,  מיליוני דולרים-45 ו72הוא 

ן השאר שוהים במלונות באילת לפי החלוקה הכללית של תפוסת המלונות בעיר בי; מלון-בקזינו
מתוכם ).  ביקורים373,000(מלון - איש בקזינו187,000בסך הכל מבקרים . סוגי התיירים השונים

 62אומדני הביקוש הסופי של מבקרים אלה הם .  הם תיירים-61,000 מבקרים ישראלים ו126,000
 .בהתאמה,  מיליון דולרים-52מיליון דולרים ו
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 ארציותארציותארציותארציות----השפעות מקומיות וכללהשפעות מקומיות וכללהשפעות מקומיות וכללהשפעות מקומיות וכלל

האומדנים מתייחסים לביקוש הנוצר על ידי . 3הקזינו באילת מוצגים בלוח אומדני השפעות של 
נאמדות השפעות . ועל ידי התיירים שמבקרים בו) כלומר כענף כלכלי עצמאי(הקזינו עצמו 

ההשפעות מתחלקות . מלון-ההכנסה והתעסוקה גם לגבי קזינו עצמאי וגם לגבי קזינו, התפוקה
 ביקוש סופי ישירהאומדנים כוללים . וש של תיירים ישראליםשוב לביקוש של תיירים זרים וביק

 מכירות לביקוש הסופי –מגזריות של הקזינו -שנובע מעסקאות בין, וביקוש עקיף, הנוצר בקזינו
 שנוצר על ידי הקזינו דרך הוצאות ביקוש מושרהורכישות תשומות ממגזרים אחרים כמו גם 
 . ובעקיפיןהצריכה של בני משק הבית המועסקים ישירות

 1ההשפעות העקיפות והמושרות וחלוקתן האזורית, הביקוש הסופי: 3לוח 

 סך הכול 
 עקיף

 ומושרה 

 חלוקה אזורית
 )השפעות עקיפות ומושרות (

הביקוש 
כל (הסופי 

הענפים 
 )והאזורים

 סוג ההשפעה 

 דרום 
 )אילת(

 תל ם-י
אביב 

   צפון חיפה  מרכז

         
 התפוקה        
 תיירים זרים        

 קזינו עצמאי 52 15 18 41 29 14 68 185
 מלון-קזינו 45 13 16 36 25 12 58 160

 תיירים ישראלים        
 קזינו עצמאי 72 21 26 28 37 21 127 260
 מלון-קזינו 62 18 22 24 33 18 109 224
 סך הכל  231 67 82 129 124 65 362 829

         
 2ההכנסה        
 תיירים זרים        

 קזינו עצמאי 16 3 3 10 7 4 17 44
 מלון -קזינו 13 3 3 8 6 3 14 37
 תיירים ישראלים        

 קזינו עצמאי 21 4 5 6 9 6 31 60
 מלון-קזינו 17 4 4 5 8 5 26 51
 סך הכל 67 14 15 29 30 18 88 192

         
 התעסוקה        
 תיירים זרים        

 קזינו עצמאי 451 451 85 178 190 110 564 1,221
 מלון-קזינו 400 400 73 153 169 94 502 1,072

 תיירים ישראלים        
 קזינו עצמאי 786 786 117 164 231 164 1052 1,860
 מלון-קזינו 695 695 100 143 208 140 930 1,635
 סך הכל 2332 375 375 638 798 508 3048 5,755

 .כולל ביקוש של משקי הבית: דל סגורמו 1
 .1995 מיליוני דולרים במחירי  2
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. את החלוקה לפי מחוזות עיקריים של ההשפעות העקיפות והמושרות, נוסף על כך,  מציג3לוח 
האומדנים כוללים את . אומדני מחוז הדרום מייצגים את ההשפעה המקומית של הקזינו באילת

 כדי –ת לא רק מרכישות של מחוז הדרום מאזורים אחרים אזוריות הנובעו-כל הזרימות הרב
של רכישות מחוזות אחרים ) משוב( אלא גם מזרימות הפוכות –לספק את הביקוש המקומי 

ההתפלגות האזורית של ההשפעות . כדי לספק את הביקוש שנוצר על ידי האחרון, ממחוז הדרום
וכן ,  הביקוש המקומי של הקזינומאפשרת לנו להעריך את המידה שבה אילת יכולה לספק את

לאמוד את כמות ההשפעה הכללית שנקלטת מקומית ואת הכמות שגולשת לאזורים אחרים של 
 .המדינה

וחלוקת סך כל , בהשפעה הישירה תיתן את המכפיל המקומי) אילת(חלוקת ההשפעה האזורית 
מכפילים . ציתאר-ההשפעות בהשפעה הישירה תיתן את המכפיל של קזינו באילת ברמה הכלל

וכן חושב , מכפילים פרטניים מחושבים לכל אחד משני סוגי הקזינו שהונחו. 4אלה מוצגים בלוח 
הקבוצות ומבוסס על סך כל ההשפעות שהוצגו -שמייצג השפעה ממוצעת לכל תת, מכפיל כולל

 .3בלוח 

 בקריהםההכנסה והתעסוקה הקשורים לשני סוגי הקזינו באילת ולמ, מכפילי התפוקה: 4לוח 

   1מכפילים
   קזינו עצמאי מלון-קזינו

 תיירים 
 זרים

 תיירים 
 ישראלים

 תיירים
 זרים

 תיירים 
  כללי ישראלים

 
1.28 

 
1.76 

 
1.30 

 
1.76 

 
1.56 

 
(KO) 

 
 תפוקה

 אילת 
 )אזור דרומי(

1.07 1.53 1.06 1.47 1.30 (KI) הכנסה  
1.25 1.34 1.25 1.34 1.31 (KE) תעסוקה  

        
3.55 3.62 3.56 3.61 3.59 (KO)  ארצי-כלל תפוקה 
2.84 3.00 2.75 2.86 2.86 (KI) הכנסה  
2.68 2.35 2.70 2.37 2.48 (KE) תעסוקה  

        
1

 .כולל ביקוש של משקי הבית:  מודל סגור

דבר . ארצית-כללית נראה שההשפעה המקומית של הקזינו קטנה בהשוואה להשפעה הכלל
בכל . הכנסה ותעסוקה גולש לאזורים אחרים,  ההשפעה של הקזינו במונחי תפוקההמרמז שרוב

ברמה . -1.5 ל1.3סוגי ההשפעות מצליחה אילת לספק רק את הביקוש המקומי עם מכפילים שבין 
 לתפוקה 3.5 לתעסוקה עד 2.4עם מכפילים שבין , ארצית השפעות אלה גבוהות באופן עקבי-הכלל

 .ני סוגי הקזינוהדבר נכון לש). 4לוח (

זאת . נראה גם שהתיירים הישראלים יוצרים השפעה מקומית גדולה יותר מהמבקרים הזרים
בפרט במגזרים כמו התחבורה , משום שחלק גדול מהביקוש לשירותים שנוצר בידי האחרונים

לתיירים , מכפילים ברמה המקומית. מסופק על ידי מחוזות שמחוץ למחוז הדרום, האווירית
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הכנסה ותעסוקה קטנים באופן עקבי מהמכפילים שגורמים , על פני הקטגוריות של תפוקה, זרים
שבה ההשפעות היחסיות הן , ארצית-הפרש זה נעלם ברובו ברמה הכלל. המבקרים הישראלים

בגלל היחס השונה בין המבקרים , ההשפעות הכלליות שונות). 4לוח (מסדר גודל דומה מאוד 
 ). לעומת שני שלישים ישראליםשליש מבקרים זרים(באילת 

מלמד שההימורים באילת , )בניגוד לזרים(נפח הפעילות הגבוה שנוצר על ידי התיירים הישראלים 
כלומר מניעת הזרימה החוצה של הביקוש (' תחליף ייבוא'פעילות של , קרוב לוודאי, הם

אם נשתמש ). מקומיים-כלומר משיכת ביקוש חדש של לא(ולא פעילות של ייצוא ) להימורים
בהגדרה הטהורה של תיירות כפעילות מבוססת ייצוא נוכל לראות שהימורים באילת לא יתאימו 

אינה חשובה ' מחליפת ייבוא'לפעילות ' מבוססת ייצוא'גם אם ההבדלה בין פעילות . להגדרה זו
 .המשמעויות לפיתוח המקומי והאזורי יכולות להיות ניכרות, ביותר למפעילי הקזינו

שווה את השפעות התפוקה נראה שהקזינו העצמאי יוצר באופן עקיב השפעות גדולות יותר אם נ
 לגבי ההכנסה והתעסוקה וכן לגבי –ובעקבות זאת , הדבר נכון לגבי התפוקה. מלון-מאשר הקזינו

 כמגזר –הביקוש שנוצר על ידי הקזינו ומבקריו : במילים אחרות. הביקוש של שני סוגי התיירים
זאת כנראה משום שסוג זה של קזינו .  גבוה יותר באופן עקיב לקזינו העצמאי–י משקי עצמא

ולכן , האחרון משרת הרבה יותר מהביקוש בבית. מלון-מפנים פחות ביקושים מאשר הקזינו
 .ארצית-ביקוש זה יכול להתרחב בהיקף מצומצם יותר גם מקומית וגם כלל

כשמצרפים את שני בתי (כל ההשפעה הישירה ניתן לראות שסך , כשבוחנים את השפעות התפוקה
 מיליוני דולרים כשמתחשבים בהשפעות -829וזו מתרחבת ל,  מיליוני דולרים231היא ) הקזינו יחד

 אחוז -40קרוב ל.  אחוז מהשפעה זו43אולם אילת מקבלת רק ). 6לוח (לא ישירות ומושרות 
אם בוחנים את ). ומחוז המרכזירושלים , אביב-תל(זורמים למחוזות המרכזיים של המדינה 

 אחוז מההשפעה 35רק : היחס האמור נוטה פחות לאילת, השפעת התפוקה של תיירים זרים בלבד
תעשיית ההימורים אינה , מבחינה זו.  אחוז מגיעים למרכז המדינה45נשארים מקומית ומעל 

 Freeman and(שונה בהרבה ממגזר התיירות שבו דווח על רמות דומות של דליפה מחוז הדרום 
Sultan, 1997.( 

ההשפעה הישירה של ). 3לוח (דפוס כזה של דליפה בולט יותר בהקשר של השפעות ההכנסה 
 מיליוני דולרים -192 מיליוני דולרים והיא מתרחבת ל67ביקוש הקזינו על הכנסות היא 

ו של דומה בגודלה לז)  אחוז45(כללית הגלישה . כשמתחשבים בהשפעות העקיפות והמושרות
 אחוז ממנה -64-63שכ, אולם ההבדל בולט יותר בין השפעת ההכנסה מתיירים זרים. התפוקה

בתחום .  אחוז-50שממנה דולפים החוצה פחות מ, דולפים לבין ההשפעה מתיירים ישראלים
-וכלל,  מקומות עבודה-2,300השפעת הביקוש הישיר של שני הקזינו יחד מסתכמת ב, התעסוקה

 אחוז מההשפעה 52אילת קולטת .  מקומות5,788 לסך של –חב פעם וחצי ארצית המספר מתר
 .הכללית שנוצרת על ידי התיירים

ארצית באופן דרמטי יותר מאשר ברמה -ההשפעות של קזינו באילת יורגשו ברמה הכלל, לסיכום
שנוטה לדלוף , הדבר בולט בפרט ביחס לביקוש של תיירים זרים. בגלל גורם הדליפה, המקומית

יותר מאשר הביקוש של תיירים ) בפרט למחוזות המרכזיים(חוצה לחלקים אחרים של המדינה ה
אינם משתנים על פני סוג , גם באילת וגם בארץ כולה, סדרי הגודל של ההשפעות. ישראלים
 .הקזינו
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 סוגיית התחלופהסוגיית התחלופהסוגיית התחלופהסוגיית התחלופה

חלופת ת(בהעדר מידע מפורט על ביקושים סופיים שליליים . במחקר זה ננקטה גישה לא ישירה
כפי שהם , ובמאמץ להשתמש בנתוני ההוצאות המפורטים של התיירים, שיוצר הקזינו) הביקוש

המודל אומד את . תפוקה אנחנו מזהים תחלופה לפי גישה השוואתית-מאוכסנים במודל התשומה
הוא יוצר את .  הענפים שבמודל למכפיל ברמה הארצית-27התרומה הפרטנית של כל אחד מ

נאמדו אותם מכפילים , נוסף על כך. ים לשני סוגי הקזינו ולשני סוגי התייריםהמכפילים הענפי
השוואת סדרי הגודל של שתי מערכות . ענפיים עבור השפעת ענף התיירות על מחוז הדרום

תראה לנו איזה מגזר , המחוז הדרום) הימורים ותיירות(התרומות הספציפיות לענף על פי פעילות 
 .צאה מהכנסת הימורים באילתירוויח ואיזה יפסיד כתו

כלומר מתבטאות בענפים שבהם , ארצית-עם זאת צריך לציין שהשפעות אלה הן ברמה הכלל
התחלופה , בחלק מהענפים למשל במלונות ובמגזר המסחרי. ארצית-קיימת תחלופה ברמה הכלל

תתבטא היא , טקסטיל ומתכת, כגון תחבורה יבשתית, באחרים; הזאת היא קרוב לוודאי מקומית
 .וודאי מחוץ למחוז הדרום

הרמה הגסה של . בהתבסס על ההשוואה דלעיל, העיקריים" מוחלפים" מתאר את הענפים ה5לוח 
השוואת שני סוגי הקזינו . פירושה שאי אפשר להבחין בפירוט רב בין הענפים, פירוט ענפי במודל

שני סוגי הקזינו יחליפו . מתחרה בכל הרמות של אירוח במלונות)  כוכבים5(מלון -מראה שקזינו
עם זאת יש הפרש ). כולל שירותי בריאות וחינוך(קרוב לוודאי פעילות מסחרית ושירותים אישיים 

, מלון-קטן בין הביקוש שמקורו בתיירים זרים לזה שמקורו בתיירים ישראלים כשמדובר בקזינו
ראלים קרוב לוודאי תיירים יש. והבדל גדול יותר בין שתי הקבוצות בהקשר לקזינו העצמאי
בעוד שתיירים ) מתכת, טקסטיל(שיגרמו לתחלופה בענפים שמשרתים ביקוש מסחרי וקמעוני 

 שירות שמשרת בדרך כלל את פלח השוק –זרים יגרמו לתחלופה בתחבורה בתעבורה היבשתית 
 .הזה

 של שני קזינו היפותטיים באילת" תחלופה"השפעות ה: 5לוח 

  ביקוש שנגרם על ידי
  קזינו עצמאי מלון-נוקזי

  תיירים ישראלים תיירים זרים תיירים ישראלים תיירים זרים
  טקסטיל    
  מתכת   
 עיקר   תחבורה יבשתית  

 הענפים 1שירותים אישיים שירותים אישיים שירותים אישיים שירותים אישיים
 שהוחלפו מסחר  מסחר  מסחר  

    )1,2( 2מלונות )1,2(מלונות 
    )3,4(מלונות  )3,4(נות מלו

    )5(מלונות  )5(מלונות 
  משקי בית  משקי בית 
     

 ).לפי מספר הכוכבים( המספרים מציינים את דירוג המלון 2 . כולל חינוך ובריאות1
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 גידול הביקוש כתוצאה מהימוריםגידול הביקוש כתוצאה מהימוריםגידול הביקוש כתוצאה מהימוריםגידול הביקוש כתוצאה מהימורים

 מצד צריך לציין שההשוואה דלעיל אפשרית רק משום שאיננו מניחים תוספת של הוצאות
הוצאותיהם מבוססות על ההוצאות הרגילות של תייר . התיירים המהמרים בגלל הקמת הקזינו

הנחה זו מתקבלת על הדעת כי רובו של שוק התיירות הזרה מבוסס . בתוספת הוצאה להימורים
 .בעלות נמוכה ותקציב קבוע, על מבקרים בטיסות שכר

. קזינו תגרום לגידול הביקוש מצד התיירותניסינו לערוך סימולציה גם למקרה שהקמת , עם זאת
במקרה . הרצנו שתי סימולציות של גידול בהוצאות התיירים כתוצאה מהנהגת קזינו באילת

הגידול חולק .  אחוז15 גידול של –ובמקרה השני ,  אחוזי גידול בהוצאות התיירים5הראשון הנחנו 
שסבלו מירידה בביקוש כתוצאה מהסחר הענפים : לפי הרציונל הבא,  הענפים של המודל27על פני 

. להם ההוצאה הזאת" הוחזרה "–שנכבש על ידי הקזינו בסימולציה של תקציב קבוע דלעיל 
פירושה הפחתה , הרחבת המודל כדי לכלול את שני ענפי הקזינו הנוספים, בסימולציה דלעיל

 המוגדלות לפי ההוצאות. השירותים והמסחר, התחבורה, מתאימה בהוצאות של ענפי התעשייה
ההשפעות של . גם של התיירים הזרים וגם של הישראלים, הנחה זו חולקו על פני הענפים

 .6התוצאות מוצגות בלוח 

ההכנסה והתעסוקה כתוצאה מסימולציה של גידול בהוצאות התיירות , מכפילי התפוקה: 6לוח 
 באילת

    כללי 1מכפילים 
     קזינו עצמאי מלון-קזינו

תיירים 
 יםזר

תיירים 
 ישראלים

תיירים 
 זרים

תיירים 
 ישראלים

    

 5%גידול בהוצאות של      
1.30 1.69 1.29 1.68 1.52 (KO) אילת תפוקה 
1.07 1.44 1.06 1.41 1.25 (KI) הכנסה  
1.24 1.30 1.23 1.30 1.28 (KE) תעסוקה  

 
3.55 

 
3.59 

 
3.53 

 
3.57 

 
3.56 

 
(KO) 

 
 תפוקה

 
 כלל

2.77 2.98 2.68 2.83 2.82 (KI) ארצי הכנסה 
2.67 2.35 2.69 2.37 2.48 (KE) תעסוקה  

        
 15%גידול בהוצאות של      

1.21 1.69 1.22 1.69 1.49 (KO) אילת תפוקה 
0.952 1.45 0.592 1.36 1.21 (KI) הכנסה  
1.17 1.29 1.17 1.29 1.24 (KE) תעסוקה  

 
3.49 

 
3.63 

 
3.48 

 
3.61 

 
3.56 

 
(KO) 

 
 תפוקה

 
 כלל

2.73 2.94 2.65 2.82 2.79 (KI) ארצי הכנסה 
2.66 2.37 2.68 2.39 2.49 (KE) תעסוקה  

  .כולל ביקוש של משקי הבית:  מודל סגור1
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2 KI<1.0 : בגלל העובדה שהביקוש הישיר הסופי מתייחס לכל המגזרים וכל האזורים ולא לביקוש הישיר הסופי במחוז 
 ). לעיל2ח ראה לו(הדרום  

 
 אחוז בהוצאות 15 אחוזים ושל 5המכפילים המופיעים הם בהקשר לסימולציות של גידול של 

השוואה של השפעות אלה לאלו שבמקרה הבסיסי של תקציב קבוע . התיירים לשני סוגי הקזינו
במקרה של ההוצאות המורחבות המכפילים הם . מראה שהשפעת המכפילים יציבה מאוד, 4בלוח 

הסיבה לכך נעוצה בתכונות המבניות . אלו של המקרה ההתחלתי או נמוכים מהם במקצתזהים ל
והמכפילים הכלליים , המודל הבסיסי של המשק האזורי הוא ליניארי. תפוקה-של מודל התשומה

במודל התיירות . הם פשוט מעין מכפילי ממוצע לענפים השונים) להכנסה ולתעסוקה, לתפוקה(
הם בעלי מכפילים ") פוצו"כלומר הענפים ש(יניהם חולק גידול ההוצאות הענפים שב, ששימש כאן

בהתאם . המכפיל הכללי נמוך מעט יותר בתרחיש של גידול ההוצאות, כך. ממוצעים נמוכים יותר
ההשפעות שקשורות להוצאות התיירים הישראלים גדולות מאלו של , 4לתוצאות שמוצגות בלוח 

 .ארציות של הקזינו גדולות בהרבה מההשפעות המקומיות-וההשפעות הכלל, התיירים הזרים

 פעילות ההימורים בקזינו נראית באופן אינטואיטיבי כמשלימה את תעשיית התיירות לסיכום
עם זאת נעשתה מעט מאוד עבודת . תחזק את הכלכלה של האזור המקומי שבו תונהג, וככזאת
מראה כי רוב ההשפעה של הקמת קזינו ל "הבדיקה הנ. כדי לגבות עמדה זו' לפני מעשה'הערכה 

הביקוש להימורים עלול להחליף הביקוש לפעילות כלכלית אחרת , באילת תורגש במרכז הארץ
 .וגם עם סך הביקוש באזור יגדל אין ערובה כי חלקו היחסי שישאר באזור יגדל גם כן
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 מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות 6666

 

ברמה . מרחביות משמעותיות-עבודה זו מנסה לעורר דיון ציבורי בנושא בעל השלכות כלכליות
גם בלא התייחסות . 'עוד בית מלון'או ' עוד מפעל'בית קזינו הוא הרבה מעבר ל , המקומית

אין להתעלם מהעובדה כי כמעט בכל מדינה בעולם , המוסריים של סוגיה זו-לצדדים הערכיים
. ניסטרטיביותפעילות כלכלית מסוג זה נתונה לפיקוח ציבורי ברמה זו או אחרת ולהגבלות אדמי

שהשוק , אי לכך אין אפשרות לטעון כי ההחלטה על הקמת הקזינו היא החלטה עסקית גרידא
החלטה כזו מתאפשרת רק בעקבות . מחליט על כדאיותה ושאין מקום לדיון ציבורי בעניינה
אמורה להתחשב בכל , החלטה פוליטית. החלטה פוליטית שמתירה את פתיחתם של בתי קזינו

ואלו ', השפעות חברתיות מקומיות וכד, השפעות כלכליות מקומיות: געים בענייןהצדדים הנו
 . אינם בהכרח פני הדברים בישראל

סיכון זה . הפיקוח הציבורי הצמוד נחוץ בשל הסיכון החברתי המחושב הכרוך בפתיחת בתי קזינו
שקשה ) יםכלכליים וחברתי(מקורו בעובדה כי התרת הימורים משחררת לחצים מסוגים שונים 

, חוסר יכולת לפקח על מספר האתרים'; השפעה של כדור השלג'החשש הוא מפני נטייה ל. לרסנם
חוסר , חוסר יכולת לפקח על ניסיונות השתלטות על הענף, חוסר יכולת לפקח על סוג ההימורים

; יכולת הפיקוח נחלשת והולכת מסיבה נוספת. 'יכולת לפקח על הפעילות הנלוות לקזינו וכד
היקפי הכסף הגדולים . המלווה את פתיחתם של בתי קזינו, פרטית וציבורית', התמכרות'נטייה לה

, שמגלגלים בתי הקזינו מביאים בעקבותיהם מעגלים מתרחבים והולכים של נהנים מרווחים אלה
ספורט ותרבות הנסמכים על שולחן הקזינו ועל המסים , החל במהמר הבודד וכלה במפעלי רווחה

 . םשהוא משל

חשוב לציין כי ההחלטה הפוליטית לאשר את הקזינו יוצרת בדרך כלל שוק מונופוליסטי עבור 
ייתכן מאוד כי חלק מעצמתו הכלכלית של . אותם גורמים הזוכים ברשיון הציבורי להפעלתו

תחרותיים הנוצרים על ידי תנאי -הקזינו נובע מכך שברוב המקרים הקזינו פועל בתנאי שוק בלתי
.  שווי משקל העדין הקיים בענף יופר בנקל במידה ותנאי השוק ייעשו תחרותיים יותר.הרשיון

אטלנטיק (מעטות של ירידה בהכנסות ופשיטות רגל בבתי קזינו בארצות הברית -דוגמאות לא
מורות כי אפשרות זו אינה תיאורטית , ובאירופה בשנים האחרונות) 'דרום דקוטה וכד, סיטי
 .בלבד

זינו חשוב לציין את ההבדל בין האינטרס הפרטי לבין האינטרס הציבורי ביחס בדבר הכנסות הק
כל עוד . מקורות הרווחיות של הקזינו אינם חשובים, בסקטור הפרטי. למקורן של הכנסות אלו
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, של הביקוש המקומי' תחלופה'הקזינו מרוויח אין מייחסים משמעות אם רווח זה נובע מ
 מהיבט של מדיניות ציבורית סוגיות אלה הן חיוניות להסקת .'ייצוא'או מ' תחלופת ייבוא'מ

 .מסקנות בדבר התועלת של הקזינו ככלי לפיתוח הכלכלה המקומית

גם כאשר מנסים להתמודד עם ההשלכות המקומיות של הקזינו ניכרת מגמה , כפי שנראה לעיל
תועלת של -עלותכשעורכים חשבון . של הטיית התוצאות כלפי מעלה בשל שיטות הערכה חלקיות

זאת משום שכאשר . בדרך כלל לוקה בחסר) המאזן השלילי(הטיפול במאזן העלויות , קזינו
ההכנסות והמסים הנגזרים , אחת הן מתגמדות מול היקפי הפדיון-מחשבים עלויות אלו אחת

במיוחד לאור העובדה שעם חלקן תאלץ הרשות , נגד רציני-אולם ביחד הן מהוות משקל. מהקזינו
בהערכות רבות ניכרת , מעבר לכך. בלא סיועו של השלטון המרכזי, ומית להתמודד לבדההמק

מעוניינים ) גורמים הקשורים בענף(הטייה כלפי מעלה היות והגורמים המזמינים את ההערכות 
היא הצד המגונן ועליה מוטלת , שנועדה לאשר את הקמתו של הקזינו, המערכה הציבורית. בכך

מגובשת של אינטרסים רופפים ופרטניים - ניצבת בדרך כלל קואליציה בלתימולה. חובת ההוכחה
של קובעי , של אנשי איכות הסביבה, של גורמים דתיים, מענף התיירות, נעדרי ראייה כוללת

עבודה זו שאפה . 'מדיניות ברמה המקומית ושל תושבים ובעלי עסקים מקומיים מודאגים וכד
ות המקומיות של הקזינו ולעודד את התפכחות הגורמים לספק את הראייה הכוללת של ההשפע

את הסיכויים ואת הסיכונים הנובעים מההימור , להציג את הדילמות, המקומיים הנוגעים בנושא
 . עירוני ואזורי, הגדול ומשימוש בענף זה כמנוף לפיתוח כלכלי
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 המלצות לגיבוש מדיניות המלצות לגיבוש מדיניות המלצות לגיבוש מדיניות המלצות לגיבוש מדיניות ; ; ; ; סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר 7777

ולא , המרחביות של הקזינו-תייחסים לסוגיות הכלכליותמהדיון שהוצג נגזרים מסרים מספר שמ
על אף שהם אינם מהווים מדיניות . מינהלתיות-כלכליות או לסוגיות טכנוקרטיות-לסוגיות מקרו

 .כוללת לנושא פיתוח הקזינו הם בהחלט יכולים לשמש תשומות לגיבוש מדיניות כזו

אולם אנו גם . ף לפיתוח כלכלי מקומירוח הדברים נוטה להצביע על שלילת השימוש בקזינו כמנו
, ערים לדינמיקה הפוליטית הרווחת ובאווירה התחרותית הקיימת סביב נושא הפיתוח הכלכלי

היות ובסופו . תתקשה רשות מקומית נבחרת לעמוד מול הפיתוי ולהימנע מהקמת קזינו בתחומה
חלטה כזו המלצתנו היא במידה ותיפול ה, של דבר ההחלטה על הקמת קזינו הנה החלטה פוליטית

 :ואלו הם, לנקוט בצעדים מספר לצמצמם את ההשפעות השליליות העלולות לנבוע ממנה

למרות שלכאורה אילת מסתמנת כמקום היחידי בישראל שבו קיימת סבירות ; מיקום הפעילות
הבדיקה האמפירית מראה כי רוב ההשפעה הכלכלית של הקזינו , נמוכה של הטיית ביקושים

). אפילו במידה והקזינו יגדיל את עוגת הביקוש ולא יחלק אותה מחדש(במרכז הארץ תורגש 
הביקוש תורגש בענפי הייצור והשירות המקומיים כתוצאה ' תחלופת'מלבד זאת מידה ניכרת של 

ממצאים אלה מציבים סימן שאלה לגבי הכדאיות של הקזינו למשק המקומי . מכניסת הקזינו
 .לסקטור הפרטי ואפילו תרומתו למשק הלאומילמרות סיכויי רווחיותו 

ייתכן כי דגם של , רצויות הנלוות לקזינו-כדי למנוע חלק גדול מההשפעות הבלתי; אופי הפעילות
פעילות הימורים . הימורים העוגנות במתחם ייעודי נפרד הוא דווקא המקטין את הסכנות-ספינות

דורשת , רצויות לסביבה-ויות בלתימושכת פחות התקבצ, בספינה היא גלויה ושקופה יותר
לוואי -נוטה פחות לעודד פעילות, מניבה רמת מיסוי דומה, השקעה ראשונית נמוכה יותר

המחליפה פעילות כלכלית קיימת בכלכלה המקומית וניתן לסלק אותה במהירות במידה והיא 
רעות קטנות טריטוריאלי יגרום להפ-הנושא אופי אקס, קזינו מסוג זה, לדעתי. הופכת למטרד

 . מלון-יותר בלכלכלה המקומית מאשר דגם מסוג בית קזינו

במידה ויוחלט על הקמתם של בתי הימורים יש כמה מסרים כלליים התקפים לכל הנסיבות ולכל 
 :המסרים העיקריים שצריכים להנחות את הפעילות הציבורית הם אלה. רמות הפעילות

ים הכלכליים להתרת ענף ההימורים ברמת השלטון המרכזי המניע; השלטון המרכזי )1(
מניעת בריחת מטבע , הימנעות מפגיעה תקציבית, הכנסות למדינה: בישראל לכאורה ברורים

עומדות העלויות לשלטון המרכזי , מנגד. מיסוי ישיר ועקיף, שיפור במאזן התשלומים, חוץ
הנובעות בעיקר מפשיעה , הכרוכות בתיגבור ההוצאות בתחומי החברה והרווחה

 .ומהתמכרות המלוות את התפתחות הענף
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המסר העיקרי לממשלה נוגע לגבול הדק שבין הגנת הציבור שהיא המופקדת על , על כן 
היות וההיתר להפעיל בית קזינו בא מכוח החוק , שמירתו לבין חשיפתו להימורים

הממשלה הופכת להיות הגורם הראשי ביצירת מסגרת שוק בה , ומוגבל על ידי החוק
אך צריכה להקפיד על ', מאפשר'הממשלה בשלב הראשון מתפקדת כ. הקזינויופעל 

 .ענף ההימורים' כמקדם'לבין תפקידה ' מאפשר'הגבול הדק בין תפקידה כ

המסר העיקרי ברמת השלטון המקומי הוא משנה הזהירות הנדרש כאשר ; השלטון המקומי )2(
רים שייבחרו לארח את הע. בוחנים את אפשרות הקמת קזינו ככלי לפיתוח כלכלי מקומי

היא מביאה ; הקזינו צריכות להיות מודעות לסיכונים הקיימים במימוש אסטרטגיה זו
ית אבל מעט פיתוח "פיזית ונדלנ, צמיחה רבה במונחים של פעילות כלכלית מוחשית

הזדמנויות שוות וחלוקה שוויונית יותר של , במונחים של סגירת פערים בין קבוצות
יבה צמיחה לטווח ארוך לטובת צמיחה לטווח קצר ועלולה גם להשפיע היא מקר; ההכנסות

קל מאוד להסתנוור מהיקפי ההכנסות והבנייה המלווים . לרעה על פעילות כלכלית קיימת
וקשה יותר להבחין בתוצאות פחות גלויות שעלולות להופיע עם , את כניסתו של הקזינו

 .התפוגגות הזוהר

סוגיה זו מתמקדת בהשפעת הקזינו על איכות ;  האזורתושבים המעורים בחיי העיר או )3(
תועלת -החיים המקומיים ולא בסוגיות של השפעות מקרו כלכליות או אפילו מאזן עלות

שמייחסים תושבים ' מקומיות'המסר צריך להדגיש את השפעת הקזינו על ערך ה. עירונית
, ן המקומיים"רי הנדלערך זה הוא הרבה מעבר לסכום כל השינויים במחי. למקום מגוריהם

, )'תנועה וכד, כבישים(ברמת השירותים הניתנים על יד הרשות המקומית ובתשתית הפיזית 
להרגשה זו ערך כלכלי בכמה , על אף המושג המופשט. החלים עקב כניסת הקזינו לעיר

 .מובנים

ככל שאנשים נהנים יותר מהעיר . היא מעין מוצר צריכה' מקומיות'ה, ראשית 
הם מוכנים לתרגם הנאה זו למגוון רחב של פעילויות ) יותר את העיר' צורכים'(

ברור שהקזינו יכול לשנות . ציבוריות שהעיר נהנית מהן בתחום הציבורי וההתנדבותי
הוא יכול ליצור רגשות ניכור והתרחקות מהנעשה בעיר מחד . הרגשה זו לכאן ולכאן

היא מעין מוצר ' מקומיות'הרגשת ה, שנית. גיסא והתקרבות והנאה מאידך גיסא
משקיע בעסק או עוסק בפעילות , משפץ את ביתו(הפרט המשקיע בעיר . ציבורי מקומי
שכן חלק ממנה הופך לנחלת , אינו מקבל את מלוא התמורה על השקעתו) התנדבותית

. חלק ממוצר צריכה זה לטוב או לרע' לספח'הקזינו עלול לשנות גם מצב זה ו. הכלל
הקזינו הרס את אווירת '( הציבור מפסיד מכניסתו של הקזינו במצב השלילי כל

במצב החיובי הקזינו יכול להשביח או לחשוף את הפוטנציאל של ). 'וכד' המקום
' הקזינו גילה את הפוטנציאל היזמי של התושבים'(יתרונות מקומיים בלתי מנוצלים 

 ).'וכד

עם בערים שונות -אלילאור העובדה כי רעיון הקמת הקזינו נופל בדרך כלל במש 
כניסתו של , סביר להניח כי ברוב המקרים, )חוץ מאשר בערים העניות ביותר(ומגוונות 

 .'המקומיות'הקזינו נתפסת כגורם שלילי ביחס להרגשת 
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תסקיר ילווה ב, חיוני במיוחד שתהליך קבלת ההחלטות ברמה המקומית בדבר הקזינו )4(
 בביצוע הערכה רצינית ועצמאית של מדובר.  של הקזינוהשפעות כלכליות מקומיות

התסקיר . המרחביות של הקזינו המוצע ובביצוע התסקיר לפני מעשה-ההשפעות הכלכליות
חישוב גובה המכפיל ; לשירותי קזינו) מקומי-מקומי וחוץ(יכלול בדיקת מקורות הביקוש 

על השפעת הקזינו ; התפוקה והערך המוסף, ההכנסה, הכלכלי המקומי בתחומי התעסוקה
; עלות ההזדמנות של העבודה ושל ההון שיושקע בקזינו; ענפי הכלכלה המקומיים האחרים

, חיוביות ושליליות, השפעות חיצוניות; השפעתו של הקזינו על הבסיס הפיסקלי המקומי
קיימת . 'הנגזרות מהקזינו והכוללות גם את אלה שאינן ניתנות לכימות בקלות וכד

רכות מסוג זה והכלים האנליטיים אף הם זמינים מתדולוגיה מקובלת לביצוע הע
הסימולציה האמפירית המובאת לעיל מהווה דוגמה לסוג ההערכה הנדרשת כדי . ושימושיים

 .לקבל החלטות בעלות משמעות בתחום של המדיניות הציבורית
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תל ,  וחשבוןדין; הוועדה הציבורית לבחינת הסדרת נושא הקזינו בישראל, )1995(ועדת גביש 
 . אביב

, ועדה משותפת לעיריית אילת ולמפעל הפיס, בחינת הצעות להקמת קזינו באילת, )1990(ועדת ולד 
 .תל אביב

דין ; הוועדה הציבורית להצעת מדיניות להתרת הגרלות והימורים בישראל) 1991(ועדת כהן 
 .ירושלים, וחשבון

 ניתוח אזורי וענפי -סת על כלכלת ישראל השפעת תיירות נכנ) 1995(מ "משאבים סינרגטיים בע
, מ והמחלקה לסטטיסטיקה ולמאגרי מידע"משאבים סינרגטיים בע, לפי פלחי התיירות השונים

 .ירושלים, משרד התיירות

 מכון פלורסהיימר למחקרי ,קידום הפיתוח הכלכלי המקומי; העיר כיזם) 1994(' פלזנשטיין ד
 .ירושלים, מדיניות

מכון , מעמדו ומיסודו של הפיתוח הכלכלי המקומי בישראל; בין תכנון לשווק) 1995(' פלזנשטיין ד
 .ירושלים, פלורסהיימר למחקרי מדיניות

 דוח -' שלב ג, 'תמונת העתיד '2020תוכנית אב לישראל ) 1996(תכנית אב לישראל בשנות האלפיים 
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