מגמות בענף התיירות בישראל – ריכוז אינדיקטורים

למעלה

מחצי

מיליון

מבקרים

נכנסו

לארץ

באוקטובר ,מהם  486אלף תיירים ,ונרשם שיא של
כל הזמנים בכניסות של מבקרים ותיירים לחודש.
שהיית התיירים בארץ באוקטובר נמשכה כ –  7ימים
בממוצע לתייר ,והכנסתם הכוללת נאמדת בכ – 720
מיליון דולר (כ  2.63 -מיליארד .)₪
במהלך ינואר – אוקטובר נכנסו לארץ  3.4מיליון
תיירים והכנסתם הכוללת נאמדת בכ –  5מיליארד
דולר (כ  17.84 -מיליארד .)₪
עליות בולטות בכניסות תיירים ממדינות מזרח
אירופה.

מספר התיירים מפולין שהגיעו בין ינואר

לאוקטובר השנה גדול ב –  89%ממספרם בתקופה
המקבילה אשתקד .כמו-כן ,עליות של  48%נרשמו
בתיירות מסלובקיה ,ושל  40%מהונגריה ,צ'כיה
ורומניה.
הודו היא מדינת היעד השנייה בגודלה ממדינות מזרח
אסיה אחרי סין ,עם כ –  58אלף תיירים בעשרת
החודשים הראשונים של השנה .השלישית בגודלה היא
קוריאה ,ממנה הגיעו  39אלף תיירים בתקופה זו.
מבין מדינות מזרח אירופה ,פולין הגיעה מתחילת
השנה למקום השני לאחר רוסיה ,ודחקה את
אוקראינה

למקום

השלישי.

בעשרת

החודשים

הראשונים השנה נכנסו לארץ  124אלף תיירים מפולין
לעומת  66אלף תיירים בתקופה המקבילה אשתקד
ולעומת  41אלף בתקופה המקבילה ב – ( 2016עליה
של  .)204%התייר הפולני שוהה בארץ בממוצע כ –
 6ימים 45% .מהתיירים מפולין הם בני  41-65שנה,
 37%מהם הם בני  21-40שנה ,וכ –  10%הם בני
.+66
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השיא בכניסות התיירים באוקטובר הביא לעליה ניכרת
בתפוסות החדרים בבתי המלון בכל אזורי הארץ .בבתי
המלון בירושלים עלתה התפוסה לשיא של  ,83.9%בתל
אביב נרשמה תפוסה של –  ,87.2%בטבריה – 81.4%
ובחיפה –  .81.2%תפוסות מתונות יותר של  77.6%ושל
 75.3%נרשמו בבתי המלון באזור ים המלח ובאילת
בהתאמה ,כך שבממוצע כלל ארצי הגיעה התפוסה ל –
.78.4%
נתונים מצטברים של תפוסות החדרים בבתי מלון כפי
שמופיעים בגרף מימין מראים עליות בתפוסת החדרים
בבתי מלון בירושלים ובתל אביב ,בעוד שבבתי המלון בים
המלח ובאילת נשארה התפוסה ללא שינוי ניכר .בירושלים
עלתה התפוסה מ –  53%בממוצע לשנת  2016ל 67.8% -
בממוצע של עשרת החודשים הראשונים של השנה .הנ"ל בין
היתר  -תוצאה של תיירות נכנסת במיוחד לערים ירושלים
ותל-אביב ,בעוד שבתי מלון בים המלח ובאילת נהנים בעיקר
מתיירות פנים.

במקביל ,מראה הגרף משמאל את מספר לינות התיירים
לעומת לינות הישראלים בבתי מלון ,בעשרת החודשים
הראשונים של השנה לעומת התקופות המקבילות ב -
 2017ו –  .2016נמצא ,שבמהלך שלוש השנים
האחרונות מספר לינות הישראלים נותר ללא שינוי ,בעוד
שלינות התיירים במגמת עליה .מכאן ,שהגידול בלינות
בבתי המלון בשלוש השנים האחרונות נובע רובו ככולו
מגידול בתיירות הנכנסת.
על פי ממצאי סקר תיירות של שנת  45% ,2017מהתיירים לנים בירושלים ו –  42%בתל אביב ,בעוד שרק  8%מהתיירים
לנים בים המלח ,ו –  15%מהם באילת.
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