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  6201 שנת של ברבע הראשון

 נתונים מקוריים

 (.1לוח ) התקבל מתיירים מזה 40% ,במחירים שוטפיםמיליארד ש"ח  1.9-הסתכם ב פדיון מלונות התיירות 

 בהשוואה לרבע הראשון אשתקד 2%עלייה של  -אלף בממוצע לחודש  34-במלונות התיירות היה כ מספר המשרות 

 .(2)לוח 

 ( :,לוח א1לעומת אותה תקופה אשתקד )לוח ומגמה  נתונים מנוכי עונתיות 

  סך ב 4%של  עלייה נרשמה לעומת התקופה מקבילה אשתקד   2016 ברבע הראשון של לפי נתוני מנוכי עונתיות

 בפדיון מישראלים . 6%שנבעה מעלייה של פדיון ה

 37%  הפדיון מתיירים  ויפ–בתל אביב  .ממלונות בירושלים 28% עודו יפו-התקבל ממלונות בתל אביבמהפדיון מתיירים

 בפדיון מתיירים 3%ובמלונות בירושלים נרשמה ירידה של  3%עלה ב 

 51% ים המלחבשפת אילת ובקורו במלונות , מפדיון מישראליםהמ. 

  , של  עלייהנרשמה , עולה שבחישוב השנתי 2016מרץ -שחושבה ע"ס החודשים ינוארמנתוני מגמה בפדיון מישראלים

 שהתקבלה על סמך שלושת החודשים הקודמים. 3%בהמשך לעלייה של , ישראליםבפדיון מ 5%

 ירידה של  , עולה שבחישוב השנתי נרשמה2016מרץ -שחושבה ע"ס החודשים ינואר מנתוני מגמה בפדיון מתיירים

 ,לעומת יציבות שהתקבלה על סמך שלושת החודשים הקודמים. 3%

 

 לוחות

 (1)לוח תיירות הפדיון מלונות 

-מסך הפדיון )כ 40%היווה  פדיון מתייריםה .במחירים שוטפים ש"חמיליארד  1.9 -הסתכם ב 2016 מרץ -בינואר סך הפדיון

וכן  ות, אירועים ושאר שירותי המלונות)עבור לינ פדיון מישראלים היה - ש"חרד מיליא 1.1 -( והשאר ש"ח ארדמילי 0.8

  1.תיירים(רכשו מע"מ שמשירותים שאינם פטורים 

 .)לוח ב( 2016 לשנתבהשוואה  2%-ב עלה 2פדיון מתיירים בדולריםה

 

                                              
1
 ניכוי עונתיות ומגמה מופיעה בהמשך. ם שלבמונחי 2015ההשוואה עם נתוני התקופה המקבילה בשנת  
2
 .באחוז אחד 2015בהשוואה לרבע הראשון של  2016הממוצע ירד ברבע הראשון של שנת  שער החליפיןיצוין כי  
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 52%) 53%-כהחדרים הייתה  ותפוסת ,אלף חדרים 51-בתי מלון עם כ 378 מלונות התיירות מנו 2016רבע הראשון של ב

 .2015שנת רבע הראשון של לבהשוואה  ,4%-ב עלו במלונות תיירותוישראלים   תייריםהלינות  .(2015-ב

 (1)לוח  2016 מרץ-ינואר - ומגמה נתונים מנוכי עונתיות

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

 מגמה. הו

  3פדיון מתייריםה

 

(, עולה  כי : ברבע הראשון של עונתיותהנתונים מנוכי פדיון מתיירים )הממוצע החודשי של המהשוואה רבעונית של 

 .  2015לעומת הרבע האחרון של  1.2של %  ירידהו 2015נרשמה יציבות  בהשוואה לרבע הראשון של  2016

 , 2015דצמבר -אוקטוברשהתקבלה על סמך  יציבות הלמגמת בניגוד ני המגמה של הפדיון מתיירים עולה שמניתוח נתו

 בממוצע לחודש( בחישוב השנתי .  0.3%)  3%נרשמה  ירידה  של   2016מרץ  -ינוארבמגמה שחושבה על סמך 

 . פת נתונים חדשים בעתידעם הוס נתוני המגמה של החודשים האחרונים יכולים להשתנות בעתיד במידה ניכרת

 
 

 פדיון מישראליםה

בהשוואה  עלה 2016ברבע הראשון של שנת  פדיון מישראליםהממוצע החודשי של הכי  ,עולה עונתיותהמנוכי מניתוח הנתונים 

  .יציבותנרשמה  2015ובהשוואה לרבע האחרון של  6%-בלתקופה מקבילה אשתקד 

)בחישוב השנתי(  3%של  בהמשך לעלייההשנתי( -ב)בחישו 5%ה עלייה של ,מרא 2016מרץ  -ינוארע"ס  הבהמגמה שחוש

 שהתקבלה על סמך שלושת החודשים הקודמים.

 

 (3-ו-'ב ,'א ות:)לוח 2015מרץ -בהשוואה ל ינואר 2016מרץ -ינואר לפי עריםניתוח פדיון מלונות התיירות 

 4%של ירושלים נרשמה ירידה . ב  7%ל 4% בין  ושנע ות עליו נרשמ, ,, פרט לירושליםערים הנחקרותכל הב, בסך הפדיון

 )נתונים מנוכי עונתיות(בסך הפדיון 

 (נתונים מנוכי עונתיות) פדיון מישראליםה

 . 51% היווהפדיון מישראלים סך הב ים המלחשפת ו של אילתן חלק

  לתקופה מקבילה אשתקדבהשוואה -9%-ב עלה מישראלים הפדיון ים המלחשפת וב 5%הפדיון מישראלים עלה ב באילת

 )נתונים מנוכי עונתיות( פדיון מתייריםה

 ממלונות בירושלים.  28%יפו ועוד -התקבל ממלונות בתל אביבמהפדיון מתיירים  37% 

 .ירושליםמלונות במסך הפדיון ב -65%ו , יפו-בתל אביב מלונותב מסך הפדיון 68% היווה  הפדיון מתיירים

 בפדיון מתיירים . 3%יפו נרשמה עליה של -. בתל אביב בפדיון מתיירים 3%בירושלים נרשמה ירידה של 

 

                                              
ם במיוחד בפדיון מתיירים, והם הביאו לירידה , כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכי4102יצוין כי החל ביולי  3

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי -ב. לכן, חישוtrend break)ברמת הנתונים ולשבר במגמת הסדרות )
 לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר. 4102, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני 4102

הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש דכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הסבר מפורט ומעו
, שיטות סטטיסטיות, סדרות " )באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות2015-2011-, מגמות ל2015-ל

 .עתיות(
 

http://www.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal15/presentationh15.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal15/presentationh15.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal15/presentationh15.pdf
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 (, לעומת התקופה המקבילה אשתקד2016 מרץ-ינואר) שובים נבחריםיפדיון במלונות התיירות לפי י - אלוח 

2015מרץ  -ינואר  מרץ-ינואר 2016     

   סך הכל תיירים ישראלים סך הכל תיירים ישראלים

   מחירים שוטפים ש"ח במיליוני 

 סך הכל 1,863 754 1,109 1,817 747 1,070

 סך הכל -ירושלים  318 212 106 325 212 113

 ירושלים-במזה: מער 288 190 98 288 185 103

 יפו-תל אביב 410 268 142 399 262 137

 אילת 385 58 327 377 55 321

 טבריה 104 39 65 101 38 63

 הנתני 35 17 19 34 17 17

 שפת ים המלח 217 32 185 205 34 171

            

  דולריםמיליוני 

 סך הכל 477 193 284 460 189 271

 סך הכל -ירושלים  81 54 27 82 54 29

 ירושלים-במזה: מער 74 49 25 73 47 26

 יפו-תל אביב 105 69 36 101 66 35

 אילת 99 15 84 95 14 81

 טבריה 27 10 17 26 10 16

 נתניה 9 4 5 9 4 4

 שפת ים המלח 56 8 47 52 9 43

   2008במחירי ₪מנוכה עונתיות, מיליוני 

1,301 831 2,132 1,385 829 2,214 
 סך הכל

 סך הכל -ירושלים  349 228 121 362 236 127

 ירושלים-במזה: מער 316 206 110 323 208 115

 יפו-תל אביב 445 303 142 423 293 130

 אילת 559 50 508 533 51 482

 טבריה 131 43 88 125 40 85

 נתניה 44 21 23 42 22 21

 שפת ים המלח 240 41 199 224 42 182
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 שובים נבחריםיבפדיון מלונות התיירות לפי יאחוז שינוי  --בלוח 

 (, לעומת התקופה המקבילה אשתקד2016 מרץ-ינואר)

 אחוזים

2015מרץ -/ ינואר 2016מרץ -ינואר   

   סך הכל תיירים ראליםיש

   מנוכה עונתיות

 סך הכל 3.8 0.2- 6.4

 סך הכל -ירושלים  3.6- 3.1- 4.7-

 ירושלים-במזה: מער 2.0- 1.0- 3.7-

 יפו-תל אביב 5.1 3.4 9.0

 אילת 4.9 0.2- 5.4

 טבריה 4.4 7.2 3.1

 נתניה 4.0 1.4- 9.7

 שפת ים המלח 7.1 2.9- 9.3

        

   פים של ארה"בדולרים שוט

 סך הכל 3.7 2.2 4.8

 סך הכל -ירושלים  1.0- 1.3 5.2-

 ירושלים-במזה: מער 1.2 4.1 3.8-

 יפו-תל אביב 4.0 3.6 4.6

 אילת 3.5 6.4 3.1

 טבריה 3.9 2.1 5.0

 נתניה 3.4 2.3- 9.1

 שפת ים המלח 7.3 3.5- 9.5

        

 

 (2 )לוח שרות ושכרמ

אלף  43-כגיע להתיירות הבמלונות ( העובדים דרך חברות כוח אדםאת  )הכוללמשרות ה מספר 2016 רבע ראשון שלב

באותה היווה  אדם חברות כוח באמצעותמשרות של העובדים המספר  .תקופה המקבילה אשתקד(אלף ב 33)ש לחודבממוצע 

 .במלונות התיירותמשרות המסך  13%-כ תקופה

של העובדים  השכר הממוצע .לעובדי המלון ₪,אלף  7-כבקופה הנחקרת בתהסתכם  בחודש הלמשרשל השכר הממוצע 

 .ש"חאלף  5.4-הסתכם בכ 2016רבע הראשון של ב חברות כוח אדם באמצעות

 

  .6102 בספטמבר 04-תפורסם ב " 6102יוני-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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                          Seasonally Adjusted מנוכי עונתיות                             Trend מגמה

 

תרשים 3. פדיון מישראלים במלונות תיירות 

Figure 3. Revenue from Israelis in tourist hotels
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                          Seasonally Adjusted מנוכי עונתיות                             Trend מגמה

 
 3-1לנתוני תרשימים  

 

  

 

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

*שלושת האומדנים האחרונים של המגמה 
  להשתנות במידה ניכרת. עשויים

** 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 
 בשבר בסדרות-בומגמה בהתחש עונתיות

 שנגרם בעקבות מבצע "צוק איתן"

/hodaot2016n/28_16_179netunei_tarshim1-3.xls

