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"אנחנו שמחים להשיק את הקו הישיר הראשון שלנו לתל אביב ,שגם מציין את החיבור של  LATAMלחמש יבשות.
כקבוצת תעופה ,אנחנו מציעים את החיבורים הטובים ביותר באמריקה הלטינית והודות לטיסות הישירות הייחודיות
והבלעדיות שלנו בין ישראל לאמריקה הלטינית ,לנוסעים תהיה גישה קלה ונוחה יותר ליעדים מרגשים" .כך אמרה
היום קלאודיה סנדר ,סגנית נשיא  LATAM Airlinesומנכ"לית  LATAM Airlinesברזיל ,שהגיעה עם הטיסה הראשונה
של קבוצת לאטאם שנחתה אחר הצהרים בנתב"ג.
בטקס השתתפו לצד שר התיירות ,יריב לוין ,גם שגרירי ישראל במדינות אמריקה הלטינית ,שגרירי מדינות אמריקה
הלטינית בישראל ומכובדים נוספים.
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המטוס של קבוצת  LATAM Airlinesנחת בישראל בעקבות פתיחת קו חדש ,בסיוע משרד התיירות .הקו החדש הוא
היחיד שמאפשר כיום טיסה ישירה בין אמריקה הלטינית לישראל.
https://www.youtube.com/watch?v=DWsMkF7tIjY&t=2s
השר לוין אמר כי ״לאחר שנים של נתק ,אנו פותחים היום קו ישיר ראשון מדרום אמריקה כהמשך לתנופה חסרת
התקדים בתנועת התיירות לישראל .הגעתה לישראל של חברת לאטאם ,מהגדולות ביבשת אמריקה ,היא פריצת דרך
בקשרי התעופה בין ברזיל לישראל והבעת אמון בפוטנציאל התיירות של ישראל ,וזאת בפרט נוכח הגידול העצום
בתנועת התיירות מאמריקה הלטינית לארץ .קבעתי כיעד מרכזי למשרד את פיתוח התיירות מאמריקה הלטינית,
ובמסגרת זו מבצע המשרד פעולות שיווק חדשניות ובהן אף צילום טלנובלה בארץ אשר משודרת בימים אלה .אני
מברך את הנהלת לאטאם על פתיחת הקו ומשוכנע כי שיתוף הפעולה המצוין בינינו ימשיך ויביא פירות ושיאים חדשים
בתנועת התיירות בין ברזיל ודרום אמריקה לישראל".
דניאל פאיאנס ,מנכ"ל חברת דינמיקה עולמית נציגת לאטאם בישראל ,לא הסתיר את התרגשותו טרם נחיתת המטוס
ואמר כי "סוף סוף הגיע היום ונראה את המטוס מתחבר לשרוול ומתחילים תקופה חדשה מאמריקה הלטינית עם 126
יעדים .יום בהחלט מרגש" .הוא הוסיף כי הטיסות הן בתפוסה של כ.90%-
הקו יפעל שלוש פעמים בשבוע בימי שלישי ,חמישי וראשון ,הטיסה ) (LA713תצא מנתב"ג טרמינל  3ב 18:20-בערב
ותנחת ב 05:30-בבוקר למחרת בסאו פאולו .המטוס ימשיך בדרכו מסאו פאולו ב 07:25-בבוקר ויגיע לסנטיאגו בשעה
 10:35בבוקר )שעה מקומית( .בקו לנתב"ג ) (LA712תצא הטיסה בימי שני ,רביעי ושבת מסנטיאגו ב 16:00-אחה"צ
ותגיע לסאו פאולו ב 21:05-בלילה .המטוס ימשיך את מסעו ,כאשר ייצא מנמל התעופה הבינלאומי  Guarulhosבסאו
פאולו ב 23:00-בלילה וינחת בתל אביב ב 16:05-אחה"צ )שעה מקומית( ביום למחרת.
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צוות מטוס לאטאם שנחת היום לראשונה בנתב"ג .צילום סיון פרג'
מטוסי דרימליינר בשירות מלא
מהחברה נמסר כי קבוצת  LATAM Airlinesתפעיל את טיסותיה מישראל במטוסי בואינג  787דרימליינר חדישים עם
 213מושבים במחלקת תיירים ו 30-מושבים במחלקת עסקים .הטיסות הן בשירות מלא כולל ארוחות ,שתייה ,מערכות
בידור וסרטים ,שתי מזוודות לתא המטען עד  23ק"ג כל אחת וטרולי עד  8ק"ג .אורך הטיסה הוא כ 15-שעות מת"א עד
סאו פאולו ובחזור כ 13-שעות מסאו פאולו לת"א.
פתיחת הקו החדש מאמריקה הדרומית לישראל היא ,כאמור ,פרי שיתוף פעולה בין משרד התיירות לחברת התעופה
 . LATAMהטיסות החדשות של לאטאם יגבירו את מגמת הגידול במספר התיירים מאמריקה הלטינית :מתחילת השנה
ועד לחודש נובמבר הגיעו לישראל  146אלף תיירים ,כאשר כ 32,5-אלף מהם מארגנטינה וכ 58-אלף מהם מברזיל.
מדובר בעלייה של  62%במספר התיירים מאמריקה הלטינית ,לעומת התקופה המקבילה ב .2016-בברזיל נצפתה עלייה
גדולה של  87%במספר התיירים ,לעומת התקופה המקבילה ב.2016-

שר התיירות יריב לוין עם הנוסעים הראשונים בטיסה של לאטאם ברזיל
לפי נתוני משרד התיירות ,בשנת  2017חלה עלייה של  40%במספר התיירים מאמריקה הלטינית ,לעומת שנת .2016
בשנת  2017הגיעו לישראל כ 138-אלף תיירים מאמריקה הלטינית ,לעומת כ 98-אלף בשנת  .2016ברזיל וארגנטינה הן
השיאניות בכניסת תיירים לישראל מארצן ,כאשר כ 55-אלף הגיעו מברזיל וכ 35-אלף הגיעו מארגנטינה בשנת .2017
מסקר תיירות נכנסת  2017שערך משרד התיירות עולה ,כי תייר ברזילאי שוהה בישראל  8.5לילות בממוצע ומוציא
כ 2,095-דולר בביקורו )הממוצע לתייר הוא  1,421דולר( .כמו כן ,מהסקר עולה כי  75%מהתיירים הברזילאים המגיעים
ארצה מזדהים כנוצרים ,ו 48%-מכלל המבקרים העידו כי הגיעו למטרות צליינות .פחות מ 14%-ציינו ששילבו ארצות
אחרות בביקור עם ישראל .המקומות הפופולאריים ביותר בהם מבקר התייר הברזילאי הם ירושלים ,תל אביב-יפו וים
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המלח.
עוד על פי הסקר :יש לציין כי התיירים מאמריקה הלטינית מוציאים בביקורם בישראל סכומי כסף גדולים ,הרבה מעל
הממוצע :התייר הארגנטיני ,הקולומביאני והפרואני מוציאים  2,585דולר 2,238 ,דולר ו 2,169-דולר בהתאמה .כמו כן
עולה מהסקר כי התייר הקולומביאני כמעט ולא משלב ארצות נוספות בביקורו בישראל ).(2.2%

מטוס דרימליינר של לאטאם נחת לראשונה בישראל .צילום עוזי בכר
מקבוצת  LATAM Airlinesנמסר כי  LATAM Airlines Groupהיא חברת התעופה הגדולה באמריקה הלטינית עם אחת
מרשתות הקווים הגדולות ביותר בעולם ,הכוללים טיסות לכ 140-יעדים ב 25-מדינות .החברה פעילה בששה שווקים
מקומיים במדינות באמריקה הלטינית :ארגנטינה ,ברזיל ,צ'ילה ,קולומביה ,אקוודור ופרו ,זאת בנוסף לפעילות
הבינלאומית שלה באמריקה הלטינית ,אירופה ,ארצות הברית ,הקאריביים ,אוקיאניה ואפריקה.
הקבוצה מעסיקה למעלה מ 42,000-עובדים ברחבי העולם ,מפעילה למעלה מ 1,300-טיסות ביום ומטיסה כ 67-מיליון
נוסעים בשנה .ל LATAM Airlines --יש צי צעיר ומודרני של כ 314-מטוסים ,עם ממוצע ותק של כשבע שנים והוא כולל
מטוסים חדישים והמתקדמים ביותר כולל :בואינג  787דרימליינר ,איירבוס  A320 ,A350ו.A320 neo--
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