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  2009יוני - ינואר–פדיון ותעסוקה במלונות תיירות 
Revenue and Employment in Tourist Hotels in January - June 2009  

  
  )במחירים שוטפים( 2009 יוני –ינואר 

 לעומת 6%ירידה של  , ₪ מיליארד 3.4 – ב , )2לוח (  הסתכם פדיון מלונות התיירות2009במחצית הראשונה של  •

 שהסתכם - 11.5%ירידה  של –בפדיון מתיירים עיקר הירידה בפדיון נבעה מהירידה . 2008 -תקופה המקבילה בה
 בהשוואה 27% - כאשר לינות תיירים ירדו בכ13%  ב  לינות בתקופה הנחקרת ירדמספר. ח" ש מיליארד1.4 -ב

  .לתקופה מקבילה אשתקד

הנראה מביטולים שנרשמו עקב העלייה במתיחות הביטחונית הירידה הגדולה במספר לינות התיירים נובעת ככל  •

  . בעולםכלכלי ומהמשך המיתון ה1באזור

בשלושת  ואילו   בהשוואה לאותה תקופה אשתקד הייתה פחות מאחוזבסך הפדיון הירידה ,2009 מאי -באפריל •

בפדיון .  13% של חדה   יותר ירידהנרשמה ) תקופה מקבילה אשתקדלעומת (  2009החודשים  הראשונים של 

 2009 ס מר–  שנרשמה בינואר מזוהייתה מתונה יותר אך  2009  מאי - ירידה בחודשים אפריל נרשמה גם כןמתיירים

  ) . 2008  בהשוואה לתקופות מקבילות ב 15.5% לעומת 9%(

 )מ"נם פטורים ממעוכן מתיירים שרכשו שירותים שאי, אירועים ושאר שירותי המלונות, עבור לינות(הפדיון מישראלים  •
במחצית . ₪ מיליארד 2.0- והסתכם ב2008 -לעומת אותה תקופה ב,  ירד במחצית הראשונה בפחות מאחוז 

בשלושת החודשים הראשונים של . מתחלק לשתי תקופות עם מגמות מנוגדות   הפדיון מישראלים2009הראשונה של 

 הפדיון 2009יוני של  -ואילו בחודשים אפריל  ,10%ב  ירד 2008- פדיון מישראלים בהשוואה לתקופה מקבילה ב2009

  .בהשוואה לאותה תקופה אשתקד % 6-מישראלים עלה ב

  ירד לעומת אותה תקופה אשתקד בכל הערים פרט להרצלייה  2009 במחצית הראשונה של הפדיון במלונות התיירות •

  )1לוח (). 13%( הירידה הגדולה ביותר  בסך הפדיון נרשמה בירושלים . ושפת ים המלח

 של אילת ושפת ים המלח ן חלק59% חלקם של ירושלים ותל אביב בפדיון מתיירים היווה  2009במחצית הראשונה של  •

  .50%בפדיון מישראלים היה  

  

  

  

  

  

                                              
 2009חל במחצית הראשונה של חודש ינואר " עופרת יצוקה"מבצע  1
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  מחירים שוטפים ₪ מיליוני, פדיון לפי ישובים נבחרים . 1 לוח 

2009 יוני –ינואר  ישובים נבחרים  
אחוז שינוי לעומת 

פה מקבילה אשתקדתקו  
 

  מתיירים  סך הכל מתיירים  סך הכל  

:סך הכל –ירושלים   599.4 424.2 12.8-  -19.5 
            מזה מערב 

-14.1 374.1 527.7          ירושלים  -21.4 

יפו-תל אביב   629.4 427. 1 8.3-  -5.2 
-9.5 40.4 112.2 חיפה  -20.2 
-4.2 164.3 850.8 אילת  -2.0 

 18.5- 6.1 53.3 115.9 הרצלייה
 16.1- 0.4 71.7 200.2 טבריה
-0.9 29,5 58.7 נתניה  -9.7 

 1.4 5.5 108.0 409.5 שפת ים המלח
  

.  

  1 תרשים - *במחירים קבועים

 ונמוך ב 2008של  במחצית הראשונה  בהשוואה לפדיון 7.3%היה נמוך ב  2009 פדיון המלונות במחצית הראשונה של שנת  

 2.6%ירד ב ) במחירים קבועים(פדיון מישראלים . 2008 - שהייתה שנת השיא עד ל-2000 מפדיון בתקופה מקבילה ב 2.1%

פדיון מתיירים במחירים קבועים ירד לעומת אשתקד ב  .23% זו עלייה של 2000 אך בהשוואה לשנת 2008בהשוואה ל 

  . 23.4% מדובר בירידה של 2000 ובהשוואה ל 12.8%
  

ראשונה, 2009-2000 ן*  , מחצית  שים 1.  פדיו תר
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* במחירי 2009 - בניכוי מדד המחירים לצרכן
  

  .על סמך עיבוד ראשוני של דיווחי בתי המלון הנערך עבור משרד התיירות,  נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל כך

                                              
   בניכוי מדד המחירים לצרכן2009במחירי  *
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  )2לוח(משרות ושכר 
.  לעומת אותה תקופה אשתקד2.7% ירידה של - אלף משרות 25- נרשמו בבתי המלון קרוב ל2009במחצית הראשונה של 

  .די חברות כוח אדם המועסקים במלונותנתונים אלה אינם כוללים משרות של עוב

 לעומת 1.8% עלייה של,ח לערך " אלף ש6- ב2009 הסתכם במחצית  הראשונה של השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש

נתונים אלה מתייחסים למשרת שכיר בין אם העובד הועסק ). במחירים שוטפים (2008 -השכר הממוצע באותה תקופה ב

  . חלקיתבמשרה מלאה ובין אם במשרה

 30.2 -במלונות תיירות מגיע ל) 2העובדים דרך חברות כוח אדםאת  הכולל( סך משרות השכיר 2009במחצית הראשונה של  

מספר משרות השכיר של העובדים דרך חברות כוח אדם מהווה במחצית ). 2008 לעומת 2 %ירידה של (אלף בממוצע לחודש 

  .במלונות תיירות מסך המשרות השכיר 17%- כ2009הראשונה של  

  

  .2009 בדצמבר 14- תפורסם ב"2009ספטמבר - ינואר– פדיון ותעסוקה במלונות תיירות "ההודעה הבאה על * 

  

                                              
יופיעו הנתונים על משרות שכיר של עובדים במלונות  ) 2009תחילת אוקטובר ס ב"העומד להתפרסם באתר הלמ (3/2009החל מרבעון  2

  .39תיירות שהועסקו דרך חברות בלוח 



TABLE 2.- REVENUE, JOBS AND WAGES
                    IN TOURIST HOTELS(1)

Revenue פדיון 

מועסקים מועסקים מועסקים מועסקים מישראלים מתיירים סך הכל
דרך חברות של המלון דרך חברות של המלון
כוח אדם כוח אדם

(3) (3)
Emploees Emploees Emploees Emploees From From
from MPA* of hotels from MPA* of hotels Israelis Tourists Total

אלפים מיליוני ₪

5.0 29.5 3,251.6 2,706.4 5,958.1       2000
5.3 22.9 3,237.2 1,196.6 4,433.8       2001
5.2 20.0 3,251.1 896.1 4,147.2       2002
5.3 19.7 3,258.8 1,062.3 4,321.1       2003
5.4 21.8 3,546.2 1,563.6 5,109.8       2004
5.5 23.3 3,833.9 2,239.9 6,073.8       2005

4.0 5.6 4.7 24.6 4,139.6 2,386.4 6,526.0       2006
4.5 5.8 4.8 25.6 4,300.3 2,853.6 7,153.8       2007
4.7 6.0 5.5 26.3 4,467.6 3,368.3 7,835.9       2008

4.7 6.0 5.2 25.6 1,976.9 1,637.6 3,614.6 I-VI 2008
4.3 6.1 5.3 24.9 1,958.6 1,449.8 3,408.4 I-VI 2009

4.5 5.8 4.4 24.6 852.4 674.5 1,526.9 I-III 2008
4.9 6.1 5.9 26.5 1,124.5 963.2 2,087.7 IV-VI 
4.7 6.0 6.7 28.1 1,434.9 855.1 2,289.9 VII-IX
4.7 6.2 5.0 26.1 1,055.9 875.6 1,931.5 X-XII 

4.2 6.0 4.8 23.3 763.7 569.6 1,333.3 I-III 2009
4.4 6.2 5.8 26.4 1,194.9 880.2 2,075.1 IV-VI 

4.3 5.8 4.3 24.1 324.4 204.7 529.1 I   2008
4.5 5.7 4.0 23.9 234.5 184.8 419.3 II  
4.6 5.8 4.8 25.9 293.6 285.0 578.5 III 
4.9 6.3 6.0 26.9 379.6 351.7 731.3 IV  
4.9 6.1 5.7 26.2 336.7 351.1 687.7 V   
4.8 6.1 6.0 26.5 408.2 260.4 668.7 VI  
4.6 5.9 6.8 28.6 496.0 260.6 756.6 VII 

4.9 6.0 6.7 28.4 540.1 333.7 873.7 VIII
4.6 6.2 6.6 27.2 398.8 260.8 659.6 IX  
4.8 6.3 5.5 26.6 382.5 308.6 691.1 X   
4.8 6.0 4.9 26.3 313.7 344.6 658.2 XI  
4.5 6.2 4.8 25.4 359.7 222.4 582.1 XII 

4.3 6.0 4.5 23.0 247.6 170.6 418.2 I   2009
4.4 5.9 3.9 22.5 229.9 164.0 394.0 II  
4.0 6.0 5.9 24.5 286.1 235.0 521.1 III 
4.5 6.4 6.0 26.4 386.6 325.7 712.3 IV  
4.4 6.1 5.4 25.8 366.8 312.6 679.4 V   
4.4 6.0 5.9 27.0 441.5 241.8 683.3 VI  

% השינוי לעומת התקופה      
המקבילה שנה קודמת      

5.5 -22.3 -0.4 -55.8 -25.6       2001
-1.2 -12.6 0.4 -25.1 -6.5       2002
1.6 -1.5 0.2 18.5 4.2       2003
1.7 10.4 8.8 47.2 18.3       2004
2.3 7.1 8.1 43.3 18.9       2005
1.1 5.6 8.0 6.5 7.4       2006
4.6 4.2 3.9 19.6 9.6       2007

5.3 3.4 16.0 2.7 3.9 18.0 9.5       2008

-7.3 1.8 2.4 -2.7 -0.9 -11.5 -5.7 I-VI 2009

(1) For detailed data see the  "(1) נתונים מפורטים מוצגים ב"רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה
   Tourism and Hotel Services Statistics Quarterly booklet .( www.cbs.gov.il כתובת) וכן באתר של הלמ"ס באינטרנט      
     and also the CBS site on the Internet (www.cbs.gov.il)
(2) The accumulative data refer to monthly averages. (2) הנתונים המצטברים מתייחסים לממוצע לחודש.
(3) - Estimate based on partial reports (3)- אומדן מבוסס על דיווח חלקי

Monthly average wage 
per employee job

period of a year earlier 

* MPA - Man Power Agencies 

לוח 2.- פדיון, משרות ושכר
(1)             במלונות תיירות

% change on the same 

משרות שכיר (2)
  Emploee jobs (2)

NIS MillionsThousands

שכר ממוצע חודשי למשרת שכיר

פדיון ותעסוקה במלונות יירות - רבע שני 2009


