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יוני היה החודש האחרון לפעילותו של שדה התעופה דב בתל אביב .מה יראו המספרים ביולי?
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חודש יוני היה החודש האחרון בפעילותו של שדה התעופה דב בתל אביב שנסגר ב 1-ביולי  2019אחרי חודשים של
מחאות והפגנות.

Page: 1

יוני באילת :ירידה ממוצעת של כ 10-אחוזים מתל אביב/נתב"ג
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94/%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b-10-%d7%90%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%aa%d7%91%d7%92

כבר במהלך חודש יוני ניכרה ירידה בתנועה הפנים-ארצית לאילת ,הן משדה דב והן מנתב"ג על ידי שתי החברות
הישראליות המשרתות את הקו הזה :ארקיע וישראייר .הטיסות הבינלאומיות לא היו משמעותיות בחודש זה ,שכן
מדובר בסיום עונת תיירות החורף מחו"ל לאילת.
לפי נתוני רשות שדות התעופה )רש"ת( ,במהלך חודש יוני עברו בנמל התעופה ע"ש אילן ואסף רמון  105,654נוסעים
ב 1,597-תנועות מטוסים בטיסות פנים-ארציות ,בינלאומיות ואחרות .זו ירידה של  8.78%בתנועת הנוסעים ועליה של
 4.72%בתנועת המטוסים לעומת אשתקד.
בטיסות הפנים-ארציות עברו בחודש יוני ברמון  105,383נוסעים ב 1,583-תנועות מטוסים:
 57,292נוסעים נחתו מהמריאו מ/אל שדה דב – ירידה של  9.02%לעומת החודש המקביל אשתקד.
 43,509נוסעים נחתו והמריאו מ/אל נתב"ג – ירידה של  11.67%לעומת החודש המקביל אשתקד.
 4,196נוסעים נחתו והמריאו מ/אל חיפה – עליה של  31.65%לעומת החודש המקביל אשתקד.
ירידה של  9%מתחילת השנה
חברת ארקיע הטיסה  71,206נוסעים ,המהווים  67.5%מכלל הנוסעים
בטיסות הפנים-ארציות .חברת ישראייר הטיסה  33,658נוסעים
המהווים  31.93%מכלל הנוסעים.
מתחילת השנה – בחודשים ינואר-יוני  – 2019רשמה חברת ארקיע
 447,937נוסעים בקו לאילת – ירידה של  5.3%ואילו ישראייר רשמה
בקו  190,778נוסעים ,המהווים ירידה של .17.26%
בסך הכל עברו בטיסות הפנים-ארציות בנמל התעופה רמון מתחילת
השנה  642,117נוסעים ,ירידה של  9%בנוסעים לאילת לעומת אותה
תקופה ב.2018-
השאלה היא איך ייראה חודש יולי ,לאחר שהסגירה של שדה דב
תתגלה במספרים – האם הירידה אכן תהיה מאד משמעותית ,או
שהישראלים ילמדו לחיות עם המצב החדש .הנוסעים בטיסות היוצאות
מנתב"ג זוכים להקלות שיזמה רשות שדות התעופה לטסים בטיסות-
פנים ובזכות המבצעים שמציעות חברות התעופה הישראליות בשיתוף
עם רשתות המלונות ובהן דן ,פתאל וישרוטל בעונת הקיץ.
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מטוס ישראייר .מתחילת השנה עד יוני רשמה
ירידה של  17.26%בנוסעים לאילת .צילום יח"צ

