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המחלקה למחקר כלכלי של התאחדות המלונות מפרסמת היום את נתוני אוגוסט  2019במלונות ומסכמת גם את חודשי
הקיץ )יולי –אוגוסט( .באוגוסט נרשמו כ 784-אלף לינות תיירים ,עליה של  1%לעומת אוגוסט אשתקד .עליה זו מיתנה
את הגידול בשיעור של  10%שהיה ביולי ,כך שסה"כ בחודשי הקיץ ) יולי-אוגוסט( נרשמו  1.66מיליון לינות  -עליה
של כ 5%-לעומת יולי-אוגוסט אשתקד.
יצויין כי בחודש אוגוסט  2019נכנסו לישראל  304.6אלף תיירים ,עליה של  9%ביחס לחודש אוגוסט אשתקד .בסה”כ,
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בחודשי ינואר-אוגוסט ,נכנסו  2.892מיליון תיירים לעומת  2.635מיליון תיירים בתקופה המקבילה אשתקד ,עליה של
.10%
לינות התיירים ביולי-אוגוסט היוו כ 32%-מסה"כ הלינות .מרבית לינות התיירים נרשמו בירושלים )כ (33%-ובת"א
)כ 31%-מכלל הלינות( .לינות הישראלים באוגוסט הסתכמו בכ 1.85-מיליון ,ירידה של  4%לעומת אוגוסט . 2018
בסיכום חודשי הקיץ ) יולי -אוגוסט( היו כ 3.5-מיליון לינות ישראלים –
גידול של  1%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ נרשמו באוגוסט כ 2.6-מיליון לינות 2% ,ירידה בהשוואה לאוגוסט
 . 2018ביולי-אוגוסט נרשמו כ 5.2-מיליון לינות -גידול של  2%לעומת
אשתקד.
התפוסה הממוצעת ביולי-אוגוסט כ72%-
תפוסת החדרים הארצית הסתכמה באוגוסט בכ ,71%-ירידה של 3%
לעומת אוגוסט  . 2018ביולי-אוגוסט נרשמה תפוסה ממוצעת של כ72%-
לעומת  70%ביולי-אוגוסט אשתקד.
התפוסה הגבוהה ביותר באוגוסט נרשמה באילת ,כ ,85%-אח"כ ת"א
והרצליה עם  74%כל אחת  ,נצרת עם  ,72%טבריה ונתניה עם  70%כל
אחת ,ים המלח עם  ,69%חיפה עם  ,65%וירושלים עם .61%
מצבת החדרים עמדה על כ 55,657-עליה של  2%לעומת אשתקד .
בינואר-אוגוסט מצטבר 7.8 :מיליון לינות תיירים ,גידול של  4%לעומת
אשתקד .תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ 69%-לעומת
כ 68%-ב 9.5. 2018-מיליון ישראלים ,ללא שינוי לעומת התקופה
המקבילה אשתקד .סה"כ לינות 17.3 :מיליון ,גידול של  2%לעומת
ינואר-אוגוסט אשתקד.

מלון ישרוטל רויאל ביץ' באילת .הצפוסה
הגבוהה ביותר באוגוסט נרשמה בעיר הדרומית.
צילום יח"צ

מהתאחדות המלונות נמסר בתגובה" :אנו מברכים על המשך המגמה החיובית בעליה בלינות התיירים גם במהלך הקיץ
האחרון ועל כך שתיירות הפנים ממשיכה ליהנות מנופש במלונות ישראל ,למרות הגידולים ביציאות הישראלים לחו"ל.
לצערנו ,הפער בין הגידול במספר כניסות התיירים לישראל לגידול במספר הלינות במלונות ,מצביע על מגמה גדלה
והולכת של זליגת תיירות למקומות לינה חלופיים ,חלקם בלתי מוסדרים כגון השכרה קצרת טווח של דירות נופש".
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