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שנת  2013הסתיימה עם  22.5מיליון לינות במלונות )תיירים וישראלים( ,בדומה לשנת . 2012דצמבר ,הסתיים עם 1.6
מיליון לינות ,גידול של  7%לעומת שנת 2012
 :Categoryתיירות

שמואל צוראל ,מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל בתגובה למספר לינות במלונות במהלך שנת  ,2013שהסתיימה עם
 22.5מיליון לינות במלונות" :שנת  2013החלה בירידות בעקבות מבצע 'עמוד ענן' ,ובהמשכה הנתונים השתפרו .תפוסת
החדרים הארצית נותרה זהה .כשבוחנים את הנתונים הנקודה המעניינת ביותר היא הגידול במספר החדרים .בשנת
החולפת נוספו  1,300חדרים .נתון שאנו כמובן מברכים עליו".
לדבריו" :תוספת החדרים מעידה על מגמה חיובית בהתייחסות היזמים ,לנושא הגדלת הקף הפעילות בישראל ,וכן על
מלונות אשר הרחיבו והוסיפו חדרים ,המגמה העולמית של גידול התיירות ב  4.5%מעידה על המשך ואף האצת הגידול
בתיירות בעולם ,ישראל חייבת להבטיח כי חלקה במגמה זו לא יגרע .המדינה חייבת להגדיל את תקציבי השיווק של
ישראל בעולם .סימני האטה ביצוא הישראלי מדאיגים ולכן חייבים להבין שהתיירות היא מנוע צמיחה לאומי ,בהיותה
ענף יצוא בעל פוטנציאל צמיחה מידי".
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מס' הלינות הכולל במלונות )תיירים  +ישראלים( בשנת  2013היה 22.5 :מיליון ,בדומה לשנת .2012
מס' לינות התיירים עמד על כ 9.8 -מיליון תיירים ,בדומה ל .2012 -הלינות התפלגו באופן הבא :בירושלים נרשמו כ3.1 -
מיליון לינות ,מזה כ 2.6 -מיליון במערב העיר ) - 2%ירידה לעומת שנת  ,(2012בתל אביב :כ 2.3 -מיליון לינות )4%
גידול( ,בטבריה וסובב כנרת :כ 1 -מיליון ) -3%ירידה( ,באילת 960 :אלף ) -1%ירידה( ,בים המלח 573 :אלף )-2%
ירידה( ,בנתניה 403 :אלף ) 5%גידול( ,בחיפה 235 :אלף ) -9%ירידה( ,בהרצליה 144:אלף )ללא שינוי( ובנצרת 281 :אלף
) -2%ירידה(.
מס' לינות הישראלים 12.8 :מיליון ,עליה של  3%לעומת שנת  2012הלינות התפלגו באופן הבא :באילת :נרשמו כ6.1 -
מיליון לינות ) 4%גידול( ,בים המלח 1.7 :מיליון ) ,(1%בטבריה וסובב כנרת 1.3 :מיליון ) ,(-2%בירושלים 837 :אלף ),(10%
מזה  812אלף במערב העיר ) ,(10%בתל אביב 572 :אלף ) ,(4%בחיפה 253 :אלף ) ,(11%בנתניה 169 :אלף ) ,(-10%בנצרת:
 106אלף ) (10%ובהרצליה  87אלף ).(6%
תפוסת החדרים הממוצעת בשנת  2013הייתה ,65.5% :דומה לשנת .2012
בים המלח עמדה התפוסה על כ -1% ) 78% -ירידה לעומת התפוסה הממוצעת בשנת  ,(2012בתל אביב) 72% :ללא
שינוי( ,אילת 2%) 71% :גידול( ,בירושלים) 66% :ללא שינוי( ,בחיפה  -7%) 61%ירידה( ,בהרצליה -3%) 60% :ירידה(,
בטבריה 1%)60% :גידול( ,בנתניה 1%) 58% :גידול ( ובנצרת -5%) 53% :ירידה(.
מספר חדרי המלון בסוף שנת  2013עמד על 48.5 :אלף ) 3%גידול לעומת דצמבר אשתקד(.

תוצאות דצמבר במלונות
סה"כ לינות במלונות )תיירים+ישראלים( :כ 1.7 -מיליון ,גידול של  7%לעומת שנת .2012
סה"כ לינות תיירים כ 741 -אלף ) 22%עליה לעומת דצמבר (2012
לינות הישראלים :כ 900 -אלף ) -3%ירידה לעומת דצמבר .(2012
תפוסת החדרים עמדה על :כ 3%) 56% -עליה(
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