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בחודשיים שחלפו מתחילת השנה עד תום חודש פברואר  ,2019בולטת מאוד הירידה בנפח הפעילות בנתב"ג של אל על
וישראייר ולעומתן עליה של ארקיע :אל על ירדה ל 24.86%-בהשוואה ל 27.91%-באותה התקופה ב ,2018-שזו ירידה של
 ;2.17%ישראייר ירדה ל 1.63%-בנפח הפעילות בהשוואה ל 1.80%-ב ,2018-שזו ירידה של  0.75%ואילו ארקיע עלתה
ל 1.43%-בהשוואה ל 0.76%-ב - ,2018-עליה של  .105.10%חברות אחרות ירדו ב 12.03%-בהשוואה ל .2018-בסך הכל
תפסו חברות התעופה הישראליות נתח שוק של  27.97%בפעילות המצטברת בנתב"ג בחודשים ינואר-פברואר ,שזו עליה
מזערית של .0.60%
הגידול המצטבר מתאים לתחזית של רשות התעופה האזרחית )רת"א( לעונת החורף  2018-2019שקבעה כי תימשך
מגמת הגידול המואץ בהיצע טיסות הנוסעים הבינלאומי בנתב"ג .התחזית חזתה כי היצע הטיסות לעונת החורף
הנוכחית בהשוואה להיצע הטיסות במהלך עונת חורף  ,2016-2017הוא בשיעור של כ ,14%-בהמשך למגמת הגידול
המואץ בהיצע טיסות הנוסעים הבינ"ל בנתב"ג במשך שתי עונות החורף הקודמות.
בלטה בחודשיים אלו עלייתן של חברות הלואו-קוסט בפעילות בנתב"ג :איזי ג'ט תפסה את מקומה של טורקיש
איירליינס הסדירה במקום השני והראשון מבין חברות התעופה הזרות וגם גברה על חברות הלואו-קוסט האחרות
הפועלות בנתב"ג עם עליה של  .28.08%היא ניצבה במקום הראשון מבין החברות הזרות גם בפברואר לבדו; WIZZ AIR
עם עליה של  ,20.32%ריינאייר עם עליה של  9.5%וחברות לואו-קוסט נוספות.

איסטנבול .טורקיה עדיין עם מספר התנועות הגדול ביותר בנתב"ג .צילום Depositphotos
הפעילות הבינלאומית
בשני חודשי הפעילות מתחילת השנה ,עברו בנתב"ג  2,796,703נוסעים בטיסות הבינלאומיות )הלוך ושוב( ,בהשוואה
ל 2.546,059-נוסעים בינלאומיים בתקופה המקבילה ב ,2018-שזו עליה של כ .10%-גם בפעילות הפנים-ארצית נרשם
בנתב"ג גידול של  7.80%ל 104,977-נוסעים השנה מ 97,379-נוסעים ב.2018-
החברות הבולטות
חמש החברות הפעילות ביותר מתחילת השנה היו :אל על עם  695,383נוסעים ,שזו ירידה של  ,2.17%בהשוואה ל;2018-
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איזי ג'ט עם  199,015נוסעים ,שזו עליה של  28.08%בהשוואה ל WIZZ AIR ;2018-עם  ,174,285שזו עליה של ;20.32%
טורקיש איירליינס עם  145,146נוסעים ,שזו עליה של  ;2.24%ואיירופלוט עם  99,778נוסעים ,שזו עליה של .6.02%
המדינות המובילות בפעילות מנתב"ג בפברואר היו טורקיה ,ארצות הברית ,גרמניה ,אטליה ,צרפת והממלכה המאוחדת.
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