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תנועת הנוסעים הבינלאומית בחודש דצמבר  2021עמדה על  , 660,325עלייה של  219%לעומת דצמבר  .2020החל ממחר
)ב'( תוחזר הפעילות הפנים ארצית הנכנסת מנמל התעופה רמון שבאילת לטרמינל 1
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החל ממחר ,יום שני ,ה –  10.01.22משעה  06:00תוחזר הפעילות הפנים ארצית הנכנסת מנמל התעופה רמון שבאילת
לטרמינל  .1בעקבות החלטת הממשלה על ביטול רשימת המדינות האדומות  -לא נדרש לבצע את תהליך נוסע נכנס
מטיסות בינלאומיות ממדינות אדומות בטרמינל  1כפי שבוצע בתקופה האחרונה .לאור זאת הפעילות הפנים ארצית
הנכנסת מנמל התעופה רמון חוזרת לטרמינל .1
במהלך החודש עברו בנתב"ג  727,586נוסעים ב 8,436-תנועות מטוסים בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות .תנועת
הנוסעים הבינלאומית בחודש דצמבר  2021עמדה על  660,325נוסעים ומגלמת עלייה של  219%לעומת דצמבר .2020
תנועת המטוסים הבינלאומית עמדה על  7,488תנועות )נכנסים  3742ויוצאים  (3756ומגלמת עלייה של  120.17%בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד.
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בתנועת הנוסעים הבינלאומית בטרמינל  3עברו החודש  626,695נוסעים ובטרמינל  1עברו  33,630נוסעים .בטיסות
הפנים ארציות עברו החודש  67,261נוסעים לעומת  31,122בדצמבר  ,2020עלייה של .116.12%
בחודשים ינואר – דצמבר  2021עברו  6,088,107נוסעים בטיסות בינלאומיות בהשוואה ל 4,457.439-בתקופה המקבילה
ב .2020-עלייה של .36.58%
חברות התעופה הישראליות הטיסו במהלך החודש  203,460נוסעים המהווים  30.81%מכלל הנוסעים שעברו בנתב"ג,
עלייה של  129.74%לעומת דצמבר שעבר .חברות התעופה עם הפעילות הגדולה ביותר היו :אל על ) 136,642נוסעים.
כ 20.69%-מכלל הנוסעים( ,ריינאייר ) 77,812נוסעים המהווים  11.78%מכלל הנוסעים( ,ישראייר ) 53,504נוסעים המהווים
 8.10%מכלל הנוסעים( וטורקיש איירליינס ) 40,543נוסעים ,המהווים  6.13%מכלל הנוסעים(.

דובאי ,אחד היעדים הפופולאריים בקרב הנוסעים הישראלים .צילום Depositphotos
היעד בעל נפח התנועה הגבוה ביותר ,היה דובאי -אליו וממנו טסו  54,277נוסעים ,ירידה של  18.18%בהשוואה לדצמבר
שעבר.
המדינה בעלת נפח הפעילות הגבוה ביותר הייתה ארה"ב עם  87,553נוסעים המהווים  13.25%מכלל הפעילות .אחריה
טורקיה עם  79,388נוסעים המהווים  12.02%מכלל הפעילות .איחוד האמירויות עם  58,355נוסעים המהווים  8.83%מכלל
הפעילות .המדינות שתרמו הכי הרבה לגידול בתנועת הנוסעים החודש הן :ארה"ב ,איטליה וטורקיה.
שינוע המטענים החודש בנתב"ג עמד על  34,480טון ומגלם עלייה של  7.62%לעומת דצמבר  .2020במטוסי נוסעים שונע
 11,431טון ובמטוסי מטען שונע  23,049טון.
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