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תנועת הנוסעים בטיסות הבינלאומיות בינואר לרמון פחתה ברבע ,ל .59,175-גידול של כ 8%-בתיירות הכללית
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נתוני חודש ינואר בנמל התעופה רמון מגלים שעבר חודש חלש על נמל התעופה .אמנם בינואר שעבר עדיין פעלו שדה
דב ונמל התעופה בתוך העיר אילת ולכן ההשוואה אינה מלאה ,אולם הנתונים בכל זאת מצביעים על מצב לא פשוט
לנמל התעופה שהושקעו בו קרוב ל 2-מיליארד שקלים ושהנוחתים בו זוכים להטבות מפליגות הן ממשרד התיירות והן
ממשרד התחבורה במיליוני שקלים נוספים בדמות הטבות וביטול אגרות.
התנועה הבינלאומית ירדה ב25.15%
תנועת הנוסעים בטיסות הבינלאומיות פחתה ברבע :מ 71,048-נוסעים בינלאומיים )הלוך ושוב( בינואר  2019ל59,175-
בינואר  - 2020ירידה של  .25%בהתאם נרשמה ירידה בתנועת המטוסים מ 509-טיסות ל 392-בינואר  – 2020ירידה של
22.9%
מבחינת חברות התעופה הזרות ,את מספר הנוסעים הרב ביותר הטיסה וויז אייר –  20,355לעומת  15,101נוסעים בינואר
 21.25%) 2019מסך הנוסעים( – עליה של .21.25%
במקום השני ניצבת ריינאייר האירית שרשמה ירידה גדולה בטיסותיה לרמון מ 32,195-בשנה שעברה ל 19,793-נוסעים,
ירידה של  .38.52%ריינאייר העבירה חלק מטיסותיה לירדן ,אבל גם עשתה ריאורגניזציה בקווי התעופה שלה ,בחלקו
בשל קרקוע מטוסי  737מקס שהזמינה וטרם קיבלה.
מי שרשמו עלייה בטיסות לרמון היא טרנסאוויה שצמחה ב 100%-ליותר מאלף טיסות ואילו ישראייר הישראלית,
רשמה  349נוסעים יוצאים לחו"ל – עליה של .105%
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ירידה כואבת נרשמה ברבות מהמדינות שמהן מתבצעות טיסות לרמון .פולין ,המובילה מבחינת מספרי הנוסעים ,רשמה
ירידה של  29.8%מ 13,534-ל .9,489-במקום השני מבחינת מספר תיירים נמצאת הפדרציה הרוסית שרשמה ירידה של
 53.4%מ 17,638-נוסעים ל 8,203-בינואר השנה .גרמניה אף היא נמצאת בירידה תלולה – מ 7,030-נוסעים בשנה שעברה
ל 2,722-בינואר  – 2020ירידה של  .61%צניחה של  91%בתיירות מאנגליה שלמעשה נמחקה.
ירידות ברמות שונות נרשמו מסלובקיה ,איטליה ,רומניה ,אוסטריה ,פינלנד ועוד.
ממשרד התיירות נמסר בתגובה" :בעונת החורף הנוכחית יש פחות טיסות מעונת החורף של השנה שעברה ,בעיקר בשל
ביטול טיסות של חברת  RYANAIRוהטיסה מלונדון עוד בתחילת העונה .חודש ינואר הוא חודש חלש באופן מסורתי
וחברות התעופה והתיירות מתקשות למכור בו חבילות תיור לאחר עונת החגים .למרות זאת ,מתחילת עונת החורף,
נחתו ברמון  99,383נוסעים בטיסות בינלאומיות ,כאשר התפוסה הממוצעת במטוסים עומדת על כ .78%-משרד התיירות
מפתח את הנגב כמוצר משלים לאילת ,ובמשרד מאמינים שיחד עם אירועי החורף בעיר ,יביא לייצוב תנועת התיירות".
התנועה הפנים-ארצית פחתה בשליש
בתנועת הנוסעים בטיסות הפנים-ארציות הירידה אף גדולה יותר ועומדת על  - 31.45%מ 114,222-ל 78,299-בינואר
השנה .בהתאם לכך ירדה גם תנועת המטוסים מ 1,696-תנועות ל 1,537-תנועות בינואר  ,2020המהוות ירידה של .9.3%
את הטיסות הפנים-ארציות מבצעות בעיקר ארקיע – התופסת  71%מהשוק – וישראייר עם  .28%ארקיע הטיסה בינואר
השנה  56,730נוסעים לעומת  81,472בינואר  – 2019ירידה של  .30.3%ואילו ישראייר הטיסה  20,894נוסעים לעומת
 – 32,094ירידה של .34%
בין אילת לתל אביב/נתב"ג ,טסו בינואר השנה  73,924נוסעים לעומת  51,897בינואר  – 2019עלייה של  .42%אלא שאל
התנועה בנתב"ג אמורים היו להיתווסף הנוסעים משדה דב ,שבינואר  2019מנו יותר מ 110,000-נוסעים ,מה שלא בא
לידי ביטוי.
מי שרשם עלייה זהו נמל התעופה של חיפה עם  3,755נוסעים לעומת  2,718נוסעים בינואר  - 2019עלייה של .38.15%
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מקור :משרד התיירות
גידול של  8%בתיירות הכללית לישראל בינואר
 308.5אלף תיירים נכנסו לישראל בינואר  -עליה של  8%לעומת ינואר אשתקד ועליה של  20%ביחס לינואר .2018
דרך האוויר נרשמו  268.9אלף כניסות תיירים ,עליה של  7.6%ביחס לינואר  2019ועליה של  17.8%ביחס לינואר .2018
דרך היבשה נכנסו לישראל  39.6אלף תיירים בחודש ינואר  ,2020עליה של  13.8%לעומת ינואר  2019ועליה של 39.4%
ביחס ינואר 2018.
 24.5אלף מבקרי יום נכנסו לישראל בינואר  – 2020לעומת  35.4אלף שנכנסו בינואר  ,2019ולעומת  16.1אלף שנכנסו
בינואר .2018
אומדן היקף ההכנסות מתיירים נכנסים בחודש ינואר הינו  437מיליון דולר )כ –  1.5מיליארד ש"ח(.
לדברי שר התיירות ,יריב לוין" ,השיאים בכניסת התיירים לישראל ממשיכים להישבר ואנחנו מסכמים את חודש ינואר
השנה עם עליה של  8%בכניסות תיירים לעומת ינואר אשתקד ,ועליה של  20%ביחס לחודש ינואר  .2018המספרים
מדברים בעד עצמם  -המהפכה במדיניות השיווק שהובלנו במשרד התיירות נותנת את אותותיה ,ואנחנו מקווים שנוכל
לשמר את התנופה החיובית גם בשנת  2020למרות הקיצוץ התקציבי הצפוי".
ביציאות הישראלים לחו"ל נרשמו בינואר השנה  543אלף יציאות ,מתוכן  514אלף יציאות היו דרך האוויר  -עלייה של
 10%לעומת אשתקד .את היציאות ביצעו  496אלף ישראלים 466 .אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך
חודש ינואר והשאר ) 30אלף( יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר.
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