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  4210 בשנת

 נתונים מקוריים

 (.1לוח )מזה התקבל מתיירים  38% ,במחירים שוטפיםמיליארד ש"ח  9.9-הסתכם ב פדיון מלונות התיירות 

 (.2אשתקד )לוח לבהשוואה  5%עלייה של  -אלף בממוצע לחודש  37-במלונות התיירות היה כ מספר המשרות 

 35%  ממלונות בירושלים. 28%יפו ועוד -התקבל ממלונות בתל אביבמהפדיון מתיירים 

 49% מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח.מהפדיון מישראלים , 

 ,לוח א( :1)לוח   במחירים קבועיםנתונים 

  פדיון  ים.פדיון מישראלב 10%פדיון שנבעה מעלייה של  סך הב 6%נרשמה עלייה של  20141לעומת שנת  2015בשנת

 . באחוז אחד ירדבתקופה הנחקרת  מתיירים

 

 לוחות

 (1)לוח תיירות הפדיון מלונות 

 3.8-מסך הפדיון )כ 38%היווה  פדיון מתייריםה .במחירים שוטפים ש"חמיליארד  9.9-הסתכם ב 2015 בשנתסך הפדיון 

שירותים )עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות, וכן  פדיון מישראלים היה - ש"חיליארד מ 6.2 –( והשאר ש"ח ארדמילי

  .תיירים(רכשו מע"מ שמשאינם פטורים 

)במחירים קבועים( ,ופדיון מתיירים ירד באחוז אחד ,סך  10%עלה ב  מישראלים פדיון ה 2014בהשוואה לשנת  2015בשנת  

        .            6%הפדיון עלה ב 

 .)לוח ב( 2014 לשנתבהשוואה  9.3%-ב ירד   2פדיון מתיירים בדולריםה

 

-כותפוסת החדרים הייתה  ,אלף חדרים 50-עם כ(  2014מלונות ב  366) בתי מלון  374 מלונות התיירות מנו 0214 בשנת

ירדו ב  סך הלינות ו 3.9%ו ב עלישראלים הלינות  ,10.5%-ב ירדו במלונות תיירות תייריםהלינות  .(2014-ב 63%) 61%

 .0215לשנת בהשוואה  2.1%

 

 

                                              
 חל מבצע "צוק איתן" 4102 אוגוסט -יוזכר שבחודשים יולי 1
2
 8.6%-ב 2014 בהשוואה לשנת 2015 הממוצע עלה בשנת שער החליפיןכי  
 

/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201628071
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 (1)לוח  0214 דצמבר-ינואר - נתונים מנוכי עונתיות

על כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות  .ברמת המחירים והן משינויים עונתיים יםפדיון מושפעים הן משינויהנתוני 

 מגמה. הו

  פדיון מתייריםה

תיירים, והם הביאו לירידה ברמת הנתונים ולשבר מ בפדיוןמבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד מכתוצאה  ,4102החל ביולי 
, נערך לאחר התאמת נתוני 4102. לכן, חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי trend break)במגמת הסדרות )

 ה בחודשים הראשונים של המשבר.לרמה הנמוכה שהתקבל 4102הסדרה עד יוני 
 
 

בהשוואה  אחד אחוזעלה ב 2015בשנת מתיירים  עולה, כי הממוצע החודשי של הפדיון עונתיותהמנוכי מניתוח הנתונים 

 לא היו זהים לאורך התקופה הנחקרת. מתיירים  לתקופה מקבילה אשתקד. השינויים בפדיון

לעומת  13%של   ירידהנרשמה  2015,עולה  כי : ברבע הראשון של 2014ל  2015מהשוואה רבעונית של פדיון מתיירים, בין  

, ברבע בהשוואה לרבע מקביל אשתקד  10% -של   ירידה נרשמה 2015מקבילה אשתקד ,ברבע השני  של התקופה ה

בילה בהשוואה לתקופה מק 8%של   עלייהנרשמה  2015של  ברבע הרבעי ו,  31%  של עלייהנרשמה   2015השלישי של  

נובעות  ככל הנראה מהנתונים הנמוכים במיוחד שנרשמו במחצית השנייה של  2015)העליות במחצית השנייה של  אשתקד.

2014 1) 

 

 

-הגורמים העונתיים וגורמי התאמה מראש להסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"

 " )באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות(0211-0214-, מגמות ל0214

 

 

 (2-ו ב ,א ות:)לוח 0215 לשנת בהשוואה  0214 שנת ,  לפי עריםניתוח פדיון מלונות התיירות 

 אליםישרמפדיון ה

 .49% היווהפדיון מישראלים סך הב ים המלחשפת ו של אילתן חלק

  .)במחירים קבועים(  3% בעלה הפדיון  ים המלחשפת וב 8%הפדיון מישראלים עלה ב באילתכאשר 

  פדיון מתייריםה

 ממלונות בירושלים. %28יפו ועוד -התקבל ממלונות בתל אביבמהפדיון מתיירים  35%

)במחירים  בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד 13%עלה ב  2015,הפדיון מתיירים בשנת  ויפ-תל אביבבמלונות ב

 . יפו-בתל אביב מלונותב מסך הפדיון 67%היווה  הפדיון מתיירים,קבועים(

הפדיון  . )במחירים קבועים(בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד 8%ירד ב  2015במלונות בירושלים, הפדיון מתיירים בשנת 

 מסך הפדיון במלונות בירושלים . 64%היווה  מתיירים

 

 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal15/presentationh15.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasonal15/presentationh15.pdf
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 (0215-0214) שובים נבחריםיפדיון במלונות התיירות לפי י - אלוח 

 

2014 2015   

   סך הכל תיירים ישראלים סך הכל תיירים ישראלים

   מחירים שוטפים ש"ח במיליוני 

 סך הכל 9,946 3,796 6,151 9,467 3,839 5,628

 סך הכל -ירושלים  1,672 1,070 602 1,740 1,173 567

 ירושלים-במזה: מער 1,495 950 544 1,542 1,033 509

 יפו-תל אביב 2,011 1,339 672 1,727 1,197 530

 אילת 2,385 229 2,157 2,296 290 2,005

 טבריה 589 190 399 598 219 380

 נתניה 200 100 100 198 105 94

 שפת ים המלח 1,068 196 872 1,106 254 853

            

  דולריםמיליוני 

 סך הכל 2,563 977 1,586 2,655 1,078 1,577

 סך הכל -ירושלים  431 276 155 488 329 159

 ירושלים-במזה: מער 385 245 140 432 290 142

 יפו-תל אביב 518 345 173 484 336 148

 אילת 615 59 557 645 82 564

 טבריה 152 49 103 168 61 107

 נתניה 52 26 26 56 29 26

 שפת ים המלח 275 51 225 310 71 238

    8002במחירי ₪, מיליוני מחירים קבועים

4,940 3,371 8,311 5,430 3,352 8,782 
 סך הכל

 סך הכל –ירושלים  1,476 945 531 1,528 1,030 498

 ירושלים-במזה: מער 1,320 839 481 1,354 907 447

 יפו-תל אביב 1,776 1,182 594 1,516 1,051 465

 אילת 2,105 202 1,903 2,015 255 1,760

 טבריה 520 168 352 525 192 333

 נתניה 176 88 88 174 92 82

 שפת ים המלח 943 173 770 971 223 748
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 שובים נבחריםיפדיון מלונות התיירות לפי יב אחוז שינוי - בלוח 

 (0215, לעומת 0214 שנת)

 אחוזים

2015  /2014   

   סך הכל תיירים ישראלים

   עיםומחירים קב

 סך הכל 5.7 0.6- 9.9

 סך הכל -ירושלים  3.4- 8.2- 6.7

 מזה: מערב ירושלים 2.5- 7.5- 7.6

 יפו-תל אביב 17.2 12.5 27.7

 אילת 4.5 20.8- 8.1

 טבריה 1.0- 12.6- 5.7

 נתניה 1.3 4.1- 7.2

 שפת ים המלח 2.9- 22.2- 2.9

        

   דולרים שוטפים של ארה"ב

 סך הכל 3.5-    9.3- 0.5

 סך הכל -ירושלים  11.7-    16.3- 2.4-

 מזה: מערב ירושלים 10.9-    15.6- 1.5-

 יפו-תל אביב 7.1    2.7 17.3

 אילת 4.6-    28.1- 1.2-

 טבריה 9.6-    20.3- 3.5-

 נתניה 7.5- 12.7- 1.9-

 שפת ים המלח 11.1-    29.3- 5.7-

        

 

 (0 )לוח שרות ושכרמ

ש לחודאלף בממוצע  73-כגיע להתיירות הבמלונות ( העובדים דרך חברות כוח אדםאת  )הכוללמשרות ה מספר 0214  בשנת

-כ באותה תקופהה היוו אדם חברות כוח באמצעותמשרות של העובדים המספר  .תקופה המקבילה אשתקד(אלף ב 35)

 .אשתקד(  13%) במלונות התיירות מסך משרות השכיר 14%

 באמצעותשל העובדים  השכר הממוצע .אלף ש"ח 7.2-בבתקופה הנחקרת הסתכם  השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש

 .ש"חאלף  5.6-הסתכם ב ,0214 ב ,חברות כוח אדם

 

  .8002 יוניב 01תפורסם ב " 8002מרץ-ינואר פדיון ותעסוקה במלונות תיירות"ההודעה הבאה על 
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תרשים 1. פדיון במלונות תיירות - סך הכל 

Figure 1. Revenue in tourist hotels - total
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                           Seasonally Adjusted מנוכי עונתיות                             Trend מגמה

 

 תרשים 2. פדיון מתיירים במלונות תיירות 

Figure 2. Revenue from tourists in tourist hotels
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תרשים 3. פדיון מישראלים במלונות תיירות 

Figure 3. Revenue from Israelis in tourist hotels
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 1-2לנתוני תרשימים 

*The last three trend estimates are subject to 
substantial revisions.  

*שלושת האומדנים האחרונים של המגמה 
 עשויים  להשתנות במידה ניכרת.                  

** At 2000 prices   2000** במחירי  
***As of July 2014 seasonally adjusted and trend  
data were calaculated taking into consideration 
the trend break  in the series due to Operation 
"Protective Edge   

חושבו נתונים מנוכי  2014***החל ביולי 
 ומגמה בהתחשב בשבר בסדרות עונתיות

 שנגרם בעקבות מבצע "צוק איתן"

/hodaot2016n/28_16_071netunei_tarshim1-3.xls

