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נשיא התאחדות המלונות ,עמי פדרמן" :הירידות הן תוצאה ישירה של מבצע 'עמוד ענן' .הפגיעה הישירה בפדיון
המלונות בארץ בחודשים הקרובים תסתכם בכחצי מיליארד שקל"

 :Categoryתעופה

בדצמבר נרשמו במלונות כ 609-אלף לינות תיירים -14% ,ירידה לעומת דצמבר .2011
וכ 921 -אלף לינות ישראלים -3% ,ירידה לעומת דצמבר .2011
התפלגות לינות התיירים :הירידה החריפה ביותר נרשמה בתל אביב :כ 126 -אלף לינות ) ,(-25%ואחריה :בים המלח :כ-
 22אלף ) ,(-24%באילת 73 :אלף ) ,(-21%בגליל :כ 6 -אלף לינות ) ,(-19%בהרצליה :כ 6 -אלף ) ,(-19%בנתניה :כ 17 -אלף
) ,(-10%במע' ירושלים :כ 189 -אלף ) ,(-8%בנצרת :כ 21 -אלף ) ,(-4%בטבריה :כ 53 -אלף ) (-3%ובחיפה :כ 18 -אלף
).(-2%
התפלגות לינות הישראלים :באילת :כ 384 -אלף ) ,(+3%במע' י-ם :כ 70 -אלף ) ,(+3%בגליל :כ 35 -אלף ),(+5%
בנתניה :כ 13 -אלף ) ,(+2%בת"א :כ 53 -אלף )ללא שינוי(.
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ירידות נרשמו בים המלח :כ 161 -אלף ) ,(-8%בטבריה :כ 70 -אלף לינות ) ,(-18%בחיפה :כ 19 -אלף ) ,(-19%בנצרת :כ-
 7אלף ) (-10%ובהרצליה :כ 7 -אלף ).(-11%
לדברי עמי פדרמן ,נשיא התאחדות המלונות בישראל" :הפגיעה בתיירות הנכנסת היא תוצאה ישירה של מבצע 'עמוד
ענן' .בהתאם להערכות ,הפגיעה בפדיון המלונות בחודשים הקרובים תסתכם בכחצי מיליארד שקל .יש לטפל בתדמית
התיירותית של המדינה ,שניזוקה ,בדיוק כפי שמטפלים בכל נכס מוחשי ,שניזוק כתוצאה מהלחימה .נתוני דצמבר
מראים שהירידות הגיעו לכלל האזורים בארץ ,ובמיוחד לתל אביב ,שעד כה הייתה חסינה מפני ירידות .בחודש דצמבר
הנוכחי נרשם בה מספר לינות תיירים דומה למספר בדצמבר  ,2005עם תחילת ההתאוששות מהאינתיפאדה .מהמידע
שבידינו ,הירידות תמשכנה בחודשים הקרובים".
סה"כ לינות במלונות )תיירים+ישראלים( בדצמבר :כ 1,5 -מיליון -8% ,ירידה בהשוואה לדצמבר .2011
התפלגות כלל הלינות לפי אזורים :באילת :כ 457 -אלף לינות ) ,(-2%במע' ירושלים :כ 259 -אלף ) ,(-5%בת"א :כ179 -
אלף ) ,(-19%בים המלח 183 :אלף ) ,(-10%בטבריה :כ 122 -אלף ) ,(-12%בחיפה :כ 37-אלף ) ,(-11%בנתניה :כ 30 -אלף
) ,(-5%בנצרת :כ 28 -אלף ) (-5%ובהרצליה :כ 13 -אלף לינות ) .(-15%לעומת זאת ,בגליל נרשמה עלייה קלה :כ41 -
אלף ).(+1%
תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ -8%) 55% -לעומת דצמבר .(2011
התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בים המלח :כ ,(-9%) 73% -באילת :כ 2%) 59% -עליה!( ,במע' ירושלים :כ,(-6%) 57% -
בחיפה :כ ,(-13%) 55% -בתל אביב :כ ,(-21%) 53% -בטבריה :כ ,(-10%) 49% -בנצרת :כ ,(-4%) 49% -בגליל :כ-4%) 49% -
( ,בהרצליה :כ ,(-17%) 40% -בנתניה :כ(-17%) 37% -
סיכום שנה :ינואר  -דצמבר במלונות
לינות התיירים :כ 9.7 -מיליון )  -2%לעומת שנת .(2011
לינות הישראלים :כ 12.4 -מיליון ) +4%עליה לעומת שנת .(2011
סה"כ לינות תיירים  +ישראלים כ 22 -מיליון ) +1%עליה(
תפוסת החדרים עמדה על :כ) 66% -ללא שינוי לעומת שנת (2011
מצבת חדרי המלון הממוצעת +1%) 47,804 :גידול(
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