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פדיון המלונות בינואר-יוני  :2019כ 6-מיליארד שקל  -עליה של
4%
 Posted on 19בספטמבר  by 2019עירית רוזנבלום

 47%מהפדיון התקבל מתיירים ,כאשר בכ 64%-נהנו מהפדיון מהתיירים מלונות תל אביב וירושלים

 :Categoriesמלונות ,ראשי
 :Tagפדיון מישראלים ,פדיון במלונות .פדיון מתיירים

במחצית הראשונה של השנה נרשם במלונות ישראל פדיון של  5.9מיליארד שקל במחירים שוטפים ,כאשר  47%מהפדיון
הזה היה מתיירים והשאר מישראלים .עוד לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( ,כ 64%-מהפדיון מתיירים
התקבל ממלונות תל אביב וממלונות ירושלים 45% .מהפדיון מישראלים התקבל ממלונות באילת ושפת ים המלח.
מפסר המשרות במלונות היה כ 41-אלף בממוצע לחודש .זו עליה של  2.5%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מנתונים מנוכי עונתיות עולה כי חלה עליה של  4%בסך הפדיון לעומת התקופה המקבילה אשתקד בעקבות עליה של
פחות מאחוז בפדיון מישראלים ועליה של  9%בפדיון מתיירים .הפדיון מתיירים בתל אביב-יפו ובירושלים עלה ב9%-
לעומת אותה התקופה אשתקד.
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הפדיון מתיירים בדולרים )שער החליפין הממוצע עלה במחצית הראשונה של  2019בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד
ב (2.8%-עלה ב 5.4%-בהשוואה למחצית הראשונה של .2018
במחצית הראשונה של  2019מנו מלונות התיירות  427בתי מלון ) 413בתקופה מקבילה אשתקד( עם  55אלף חדרי
אירוח .תפוסת החדרים הייתה  68%לעומת  67%בתקופה מקבילה אשתקד .לינות התיירים עלו ב ,4%-לינות ישראלים
ירדו ב 0.5%-וסך הלינות עלו ב ,2%-בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
הפדיון ללינת תייר עלה ב 1.3%-לעומת אשתקד ונאמד ב.128$-
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הטיילת החדשה בתל אביב .צילום כפיר בולוטין לעיריית תל אביב
פדיון ופדיון ללינה
סך הפדיון בינואר-יוני  2019הסתכם ב 5.9 -מיליארד ש"ח במחירים שוטפים :קרוב למחצית הפדיון היה מתיירים
) (47%והשאר  53%היה הפדיון מישראלים עבור לינות ,אירועים ושאר שירותי המלונות.
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הפדיון מתיירים בדולרים עלה ב  5.4%בהשוואה למחצית הראשונה של ) 2018לוח .(1
במחצית הראשונה של  2019מנו מלונות התיירות  427בתי מלון ) 413בתקופה מקבילה אשתקד( עם  55אלף חדרי
אירוח .תפוסת החדרים הייתה  68%לעומת  67%בתקופה מקבילה אשתקד .לינות התיירים עלו ב ,4% -לינות ישראלים
ירדו ב 0.5% -וסך הלינות עלו ב ,2% -בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
הפדיון ללינת תייר עלה ב 1.3% -לעומת אשתקד ונאמד ב.128$-
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה
נתוני הפדיון מושפעים הן משינויים ברמת המחירים והן משינויים
עונתיים .על כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות
והמגמה.

פדיון מתיירים  -בפדיון מתיירים הארצי נרשמה עלייה של  9%בהשוואה למחצית הראשונה של  . 2018בתל אביב–יפו
וגם במלונות בירושלים הפדיון מתיירים עלה ב .9%-העלייה הגבוהה ביותר בפדיון מתיירים נרשמה בטבריה 26% -
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
במגמה שחושבה על סמך אפריל-יוני  2019נרשמה עלייה של  0.3%בממוצע לחודש  .נתוני המגמה של החודשים
האחרונים יכולים להשתנות במידה ניכרת בעתיד עם הוספת נתונים חדשים.
פדיון מישראלים  -מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה ,כי הפדיון מישראלים במחצית הראשונה של  2019עלה
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב .0.8%-באילת הפדיון מישראלים עלה ב 2% -ובשפת ים המלח הפדיון
מישראלים ירד ב 4%-בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד .העלייה הגבוהה ביותר בפדיון מישראלים נרשמה בטבריה
 . 14%במגמה שחושבה על סמך אפריל-יוני  2019נרשמה עלייה של  0.1%בממוצע מדי חודש.
משרות ושכר
בינואר-יוני  2019מספר המשרות )הכולל את העובדים דרך חברות כוח אדם( במלונות התיירות הגיע ל 41-אלף בממוצע
לחודש ) 40אלף במקבילה אשתקד( .מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות כוח אדם היווה באותה תקופה
כ 12%-מסך המשרות במלונות התיירות ) 13%בתקופה מקבילה אשתקד( .
השכר הממוצע למשרה הסתכם ב 8.3-אלף שקל ,לעובדי המלון .השכר הממוצע של העובדים באמצעות חברות כוח
אדם הסתכם בכ 6.8-אלף שקל .בינואר-יוני  2019מספר המשרות )הכולל את העובדים דרך חברות כוח אדם( במלונות
התיירות הגיע ל 41-אלף בממוצע לחודש ) 40אלף במקבילה אשתקד( .מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות
כוח אדם היווה באותה תקופה כ 12%-מסך המשרות במלונות התיירות ) 13%בתקופה מקבילה אשתקד( .
השכר הממוצע למשרה הסתכם ב 8.3-אלף שקל ,לעובדי המלון .השכר הממוצע של העובדים באמצעות חברות כוח
אדם הסתכם בכ 6.8-אלף שקל.
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