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גידול של  23%בלינות הישראלים באוקטובר  2021לעומת אוקטובר  2019לצד ירידה של  90%בלינות תיירים בהשוואה
לאוקטובר 2019
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דו"ח הלינות והתפוסות במלונות בארץ ,המתפרסם היום ,מהוה תמונת מראה של ענף המלונאות בישראל ומצביע על
קיטוב חד בין מלונות הנופש אליהם מגיע הקהל הישראלי ,לבין המלונות בערים מוטות התיירות הנכנסת אליהם אף
תייר )כמעט( לא הגיע .הדו"ח מצביע על גידול של  23%בלינות הישראלים באוקטובר  2021לעומת אוקטובר  2019לצד
ירידה של  90%בלינות תיירים בהשוואה לאוקטובר .2019
סה"כ נרשמו באוקטובר כ 1.48-מיליון לינות ,מתוכן כ 1.36-מיליון לינות ישראלים ) ,(92%כאמור ,מדובר בעליה של
) 23%בלינות הישראלים( לעומת אוקטובר  .2019התפוסה הארצית הממוצעת הסתכמה ב .49%-בכל אזורי הארץ
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למעט אילת ,נרשמה ירידה בתפוסות ביחס לאוקטובר 2019
התפוסות הגבוהות ביותר נרשמו באזורים מוטי תיירות פנים :אילת כ) 78%-לעומת  69%באוקטובר  ,2019עליה של
 ,(12%ים המלח עם כ 69%-תפוסה )לעומת  73%באוקטובר  ,2019ירידה של  (5%והרצליה כ) 51%-לעומת 60%
באוקטובר  ,2019ירידה של  .(15%בבתי ההארחה בקיבוצי אצבע הגליל ,נרשמה תפוסה של כ 59%-ובאזור הכנרת
תפוסה של כ.46%-
בשאר אזורי הארץ -באזורים מוטי התיירות הנכנסת ,נרשמה תפוסה דלה ביותר ,כשהערים הבולטות הן :נצרת עם
תפוסה של כ 13%-לעומת כ 80%-ב) 2019-ירידה של  ,(84%תל אביב תפוסה של כ 35%-לעומת כ) 70%-ירידה של
 ,(50%ירושלים כ 30%-תפוסה לעומת כ 76% -באוקטובר ) 2019ירידה .(60%
גם בערים נוספות ,נרשמה ירידה בתפוסה בחודש אוקטובר :חיפה כ 45%-תפוסה לעומת ) 63%ירידה של .(28%
טבריה כ 33%-תפוסה לעומת כ) 69%-ירידה של  .(52%נתניה כ 45%-לעומת כ) 62%-ירידה של .(27%
מנתוני ינואר-אוקטובר של ) 2021במצטבר( ,עולה כי מספר הלינות בבתי המלון הסתכם בכ 12.6-מיליון לינות )ירידה
של כ ,(42%-מהם כ 12.1-מיליון לינות ישראלים ).(96%
תפוסת החדרים הארצית הממוצעת הסתכמה בכ 37%-בלבד ,לעומת כ 70%-בתקופה המקבילה ב.2019-
מהתאחדות המלונות נמסר" :לינות הישראלים הראו גידול מרשים באוקטובר לעומת  ,2019בעיקר באזורי הנופש ,אך
לעומת זאת ,מלונות התיירות הנכנסת לא נהנים מהפריחה בתיירות המקומית ולא מתאוששים .אי הודאות השורר עדיין
בעולם בכל הקשור למגיפה ומתווה פתיחת השמים המוגבל ,לא יביאו לתחילת התאוששות ענף התיירות הנכנסת
ולצערנו ,ללא מתווה כניסה מתאים לבודדים ולמשפחות עם ילדים ,נפספס גם השנה את ההזדמנות להביא לכאן
תיירים לחג המולד ולחגיגות השנה החדשה".
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