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בינואר-מרץ  2018נרשמה עלייה של  10%בפדיון לעומת התקופה מקבילה אשתקד
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( מפרסמת היום כי פדיון המלונות בישראל ברבע הראשון של השנה הסתכם
ב 2.3-מיליארד שקלים וכי  46%מזה התקבל מתיירים.
מספר המשרות במלונות היה כ 38-אלף בממוצע לחודש  -עלייה של  2%בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד
בינואר-מרץ  2018נרשמה עלייה של  10%בסך הפדיון לעומת התקופה מקבילה אשתקד :עלייה של  5%בפדיון
מישראלים ועלייה של  17%בפדיון מתיירים 63% .מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות תל אביב וירושלים 32% -
ממלונות בתל אביב-יפו ועוד  31%ממלונות בירושלים .בתל אביב-יפו עלה הפדיון מתיירים ב 15%-ובמלונות בירושלים
נרשמה עלייה של  20%בפדיון מתיירים ,לעומת אותה תקופה אשתקד 47% .מהפדיון מישראלים מקורו במלונות באילת
ושפת ים המלח.
מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה על סמך הרבע הראשון של  ,2018מתקבלת עלייה של  1.2%מדי חודש מנתוני
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מגמה בפדיון מישראלים שחושבה על סמך הרבע הראשון של  ,2018מתקבלת עלייה של  0.6%מידי חודש.
הפדיון מתיירים בדולרים עלה ב 27%-בהשוואה לרבע ראשון של .2017
ברבע הראשון של  2018מנו מלונות התיירות  411בתי מלון לעומת  396בתקופה מקבילה אשתקד ,עם  54אלף חדרים.
תפוסת החדרים הייתה  62%לעומת  58%ינואר-מרץ .2017
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ,לינות התיירים עלו ב  ,17%לינות ישראלים עלו ב 3% -וסך הלינות עלו ב .9%
נתוני הפדיון מושפעים הן משינויים ברמת המחירים והן משינויים עונתיים .על כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי
העונתיות והמגמה.
הפדיון מתיירים
מהשוואה רבעונית של הממוצע החודשי של הפדיון מתיירים בנתונים מנוכי עונתיות עולה ,כי ברבע הראשון של 2018
נרשמה עלייה של  17%בהשוואה לרבע המקביל ב 2017-ועלייה של  3%לעומת הרבע האחרון של  . 2017מניתוח נתוני
המגמה של הפדיון מתיירים עולה שבמגמה שחושבה על סמך ינואר-מרץ  2018נרשמה עלייה של  1.2%בממוצע
לחודש .
בלמ"ס מציינים כי נתוני המגמה של החודשים האחרונים יכולים להשתנות במידה ניכרת בעתיד עם הוספת נתונים
חדשים.

מבט על אילת ממלון מלכת שבא .הפדיון מישראלים עלה ב .14%-צילום עירית רוזנבלום
הפדיון מישראלים
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה ,כי הממוצע החודשי של הפדיון מישראלים ברבע הראשון של  2018עלה
בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ב .5%-מניתוח נתוני המגמה של הפדיון מישראלים עולה שבמגמה שחושבה על
סמך ינואר-מרץ  2018נרשמה עלייה של  0.6%בממוצע מדי חודש .
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מניתוח פדיון מלונות התיירות לפי ישובים נבחרים בינואר-מרץ  2018בהשוואה לינואר-מרץ  2017עולה כי חלקן של
אילת ושפת ים המלח בסך הפדיון מישראלים היווה  .47%באילת הפדיון מישראלים עלה ב 14%-ובשפת ים המלח
הפדיון מישראלים ירד ב-3%-בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד .הפדיון מישראלים בירושלים עלה ב9%-
בפדיון מתיירים )מנוכה עונתיות( 32% ,מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד  31%ממלונות בירושלים.
הפדיון מתיירים היווה  67%מסך הפדיון במלונות בתל אביב-יפו וגם במלונות בירושלים .בתל אביב-יפו הפדיון
מתיירים עלה ב  15%ובמלונות בירושלים נרשמה עלייה של  20%בפדיון מתיירים
משרות ושכר
בינואר-מרץ  2018מספר המשרות )הכולל את העובדים דרך חברות כוח אדם( במלונות התיירות הגיע לכ 38-אלף
בממוצע לחודש )עלייה של  2%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד( .מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות
כוח אדם היווה באותה תקופה כ 13%-מסך המשרות במלונות התיירות ) 15%בתקופה מקבילה אשתקד( .
לפי הלמ"ס ,השכר הממוצע למשרה הסתכם בתקופה הנחקרת בכ 7.9-אלף שקל לעובדי המלון .השכר הממוצע של
העובדים באמצעות חברות כוח אדם ברבע הראשון של  2018הסתכם בכ 6.1-אלף שקל.
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