מגמות בענף התיירות בישראל – ריכוז אינדיקטורים
התייר ה –  3מיליון כבר כאן
מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר הגיעו
לישראל  2.9מיליון תיירים ( 15%יותר
ממספר התיירים שהגיע בתקופה
המקבילה ב  )2017 -והכנסתם הכוללת
הסתכמה בכ –  4.3מיליארד .$
בספטמבר בלבד נכנסו לארץ  282אלף
תיירים – עליה מתונה של  1.2%לעומת
ספטמבר אשתקד .חגי תשרי חלו השנה
בספטמבר בעוד שבשנה שעברה החלו
חגי תשרי בשליש האחרון של ספטמבר
ונמשכו על מחצית אוקטובר.
הרבעון האחרון של  2017התאפיין
בגידול ניכר וחריג בכניסות תיירים – 357
אלף תיירים בממוצע חודשי לעומת 270
אלף בממוצע לחודש בתקופה המקבילה ב – ( 2016גידול של  .)33%גם במחצית הראשונה השנה נרשם גידול של  20%בכניסות
תיירים לעומת המחצית המקבילה אשתקד ,אולם ,קצב הגידול בכניסות התיירים התמתן בחודשים האחרונים ,וברבעון השלישי
השנה מספר כניסות התיירים גדל ב  6% -לעומת הרבעון השלישי ב  2017 -בו גדל מספר כניסות התיירים ב –  13%לעומת מקבילו
ב – .2016

הגידול בפדיון מלונות התיירות נובע בעיקר מהכנסות מתיירים
פדיון מלונות התיירות הסתכם במחצית
הראשונה של השנה ב  5.6 -מיליארדי - ₪
וגדל בכ –  500מיליון ש"ח ( 10%גידול)
לעומת הפדיון שנרשם במחצית הראשונה של
 ,2017כאשר כ  400 -מיליון  ₪מהגידול
מקורו בהכנסות מתיירים .לעומת התקופה
המקבילה ב  2016 -גדל הפדיון במחצית
הראשונה של השנה בכ –  950מיליון ₪
( 21%גידול) ,כאשר מתוכם כ –  700מיליון
הכנסות מתיירים.
הכנסות בתי המלון מתיירים גדלו מ – 2.2
מיליארד  ₪במחצית הראשונה של  2017ל –
 2.6מיליארד  ₪במחצית הראשונה של 2018
(עליה של  .)17%הכנסות בתי המלון
מישראלים במהלך תקופה זו עלו בשיעור
מתון יותר של  5%מ –  2.9מיליארד  ₪ל –  3מיליארד .₪
כשני שליש מהכנסות התיירים התקבלו בבתי מלון בתל-אביב ( )33%ובירושלים ( .)31%רק  6%מהפדיון מתיירים הגיע לבתי המלון
באילת .מאידך ,שליש מפדיון הישראלים הגיע למלונות באילת 12% ,למלונות בירושלים 12% ,למלונות בתל אביב ו – 13%
למלונות באזור ים המלח .נתוני הפדיון של חודשי הקיץ טרם פורסמו.
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מגמות בענף התיירות בישראל – ריכוז אינדיקטורים

עליה בשכר החודשי למשרת שכיר בענף המלונאות
השכר הממוצע למשרת שכיר בענף המלונאות עלה במחצית הראשונה (בממוצע חודשי) של השנה ל –  8אלפים ( ₪ברוטו) לעומת
 7.7אלפים ( ₪ברוטו) בתקופה המקבילה ב – ( 2017עליה של כ  .)4% -מצוקת התעסוקה בבתי המלון משתקפת בנתוני משרות
השכיר  -על אף העלייה בתפוסת החדרים ובפדיון בתי המלון ,מספר המועסקים בענף במחצית הראשונה של השנה נותר ללא שינוי
ניכר בהשוואה למספר המועסקים במחצית הראשונה של  .2017לאור המצוקה ,אישרה הממשלה לאחרונה יבוא של עובדים זרים
לענף.

עליה מתמשכת ביציאות של ישראלים לחו"ל
מספר יציאות הישראלים לחו"ל ממשיך לעלות
בעקביות 6.8 .מיליון יציאות של ישראלים נרשמו
בתשעת החודשים הראשונים של השנה ,לעומת
 5.9מיליון יציאות בתקופה המקבילה אשתקד – זהו
גידול של .15%

בחודש ספטמבר בלבד נרשמו  977אלף יציאות של ישראלים – עליה של 25%
לעומת מספר היציאות בספטמבר שנת  .2017בחודשים יולי ואוגוסט השנה
נרשם שיאים של  1.1מיליון ו –  1.2מיליון יציאות בהתאמה.
על פי חתך גילאים מראים הנתונים ש  19% -מהיוצאים לחו"ל הם צעירים עד גיל ( 19לעומת משקלם באוכלוסייה שהינו )36%
בני  25-59מהווים  56%מהיוצאים לחו"ל (משקלם באוכלוסייה  )41%ובני )( 12% - (65+כמשקלם באוכלוסייה).
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