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לינות במלונות תיירות בינואר-מאי2020 1
Person-Nights at Tourist Hotels in January-May12020
הנחיות משרד הבריאות לצורך מניעת התפשטות מגפת הקורונה בארץ הביאו לירידות דרמטיות בנתוני
הלינות במלונות בחודש מרץ ולפעילות כמעט אפסית בחודשים אפריל-מאי.
רבעון ראשון 2020


ינואר :סך הלינות –  1.65מיליון לעומת  1.60בינואר .2019
פברואר :סך הלינות מגיעות ל 1.70-מיליון לעומת  1.66מיליון בפברואר .2019
מרץ :סך הלינות מגיעות ל 0.7-מיליון בלבד לעומת  2.1מיליון במרץ .2019



ינואר-מרץ 4.0 :מיליון לינות לעומת  5.34מיליון בינואר-מרץ .2019



ינואר-מרץ :תפוסת החדרים במלונות הייתה  46%בלבד לעומת  64%בינואר-מרץ .2019
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אפריל 2020


ב 92%-ממלונות התיירות לא נרשמה פעילות תיירותית במלונות בחודש אפריל.



במספר קטן של מלונות נרשמה פעילות תיירותית דלה ,ותפוסת החדרים בהם הייתה .10%



התפוסה 3הממוצעת של כל מלונות התיירות בחודש אפריל הסתכמה ב 1%-בלבד לעומת 71%
באפריל .2019

מאי2020 4


ב 14%-מהמלונות נרשמה פעילות תיירותית (רובה לקראת חג השבועות שחל בסוף מאי) ,ותפוסת
החדרים בהם הייתה .12%



התפוסה 3הממוצעת של כל מלונות התיירות בחודש מאי הסתכמה ב ,2.5%-לעומת  74%במאי
.2019

 1נתונים ארעיים.
 2חג הפסח בשנים  2019ו 2020-חל כולו בחודש אפריל .ערב חג הפסח בשנת  2019היה ב 19-באפריל
ובשנת  2020ב 8-באפריל.
 3בכל המלונות שהיו יכולים לקבל אורחים ולא היו פעילים רק בעקבות המצב החריג (התפוסה ברוטו).
 4חג השבועות בשנת  2020חל בסוף חודש מאי.
כתבו ניקול אמור ושושי באשר ,תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666

ינואר-מאי  ,2020רקע כללי
בתחילת  2020הייתה ציפייה לשנה רביעית ברציפות של שיאים בתיירות הנכנסת ובתיירות בשירותי האירוח
בארץ ,אך התפשטותו של נגיף הקורונה שיבשה את הפעילות התיירותית בכל העולם.
המגבלה הראשונה על כניסות זרים לארץ הופיעה כבר בסוף ינואר ,וב 12-למרץ נאסרה כניסת זרים לארץ.
בעיתות משבר בתיירות הנכנסת בעבר ,המלונות היו מרחיבים את פעילותם בקרב התיירות הפנים-ארצית.
אולם ,במשבר הזה היו מגבלות רבות על קיום כנסים ואירועים ועל עצם תנועות התושבים.
מלונות התיירות פעלו עד אמצע חודש מרץ ,ולאחר מכן כמעט לא נרשמה שום פעילות.
החל ב 17-למרץ מספר מלונות הועברו לרשות פיקוד העורף ואכסנו בהם חולי קורונה .נתונים על פעילות
זו של המלונות אינם כלולים בממצאים של הודעה.
חג הפסח חל בחודש אפריל השנה וגם אשתקד .השנה המגבלות הוחמרו לקראת החג והוכרז סגר כללי.
לאחר גמר החג החלו הקלות שהתרחבו בהדרגה .בחלק מהמלונות נרשמה פעילות תיירותית אינטנסיבית
לקראת חג השבועות שחל בסוף חודש מאי.
נתונים מקוריים (לוח א ,לוח ב ולוח )1
רבעון ראשון של 2020
תפוסת החדרים שנרשמה בחודשיים הראשונים של  )58.9%( 2020דומה לזאת שנרשמה ב2019-
( .)59.6%בחודש מרץ  2020נרשמה ירידה חדה בתפוסת החדרים ,והיא הגיעה ל 22%-בלבד ( 72%במרץ
.)2019
תפוסת החדרים הממוצעת בחודש מרץ נעה בין  16%בחיפה ל 27%-בירושלים.
לוח א  -תפוסת חדרים לפי יישובים נבחרים (אחוזים)
שנה
2019
2019
2019
2020

חודש

סך הכל

ירושלים

טבריה

חיפה

תל אביב-יפו

אילת

ים המלח

ינואר
פברואר
מרץ

55.6
64.1
72.0

58.9
68.9
84.7

52.7
69.8
74.2

52.1
57.4
66.4

64.3
68.0
77.0

55.9
64.6
68.6

57.2
65.6
68.9

ינואר
פברואר
מרץ

56.1
61.3
22.3

61.1
66.6
27.2

54.0
69.9
21.0

53.1
53.6
16.3

62.9
62.3
20.9

58.0
62.6
24.4

57.9
65.4
22.9

מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם בחודש מרץ השנה ב 662.5-אלף ,מתוכם  316.7אלף לינות ()48%
היו של תיירים והשאר –  345.8אלף לינות של ישראלים .במרץ  2019נרשמו  2.1מיליון לינות ,מהן קרוב ל60%-
היו לינות של תיירים.

2
לינות במלונות תיירות בינואר-מאי 2020
24/06/2020

אפריל 2020
ב 92%-ממלונות התיירות לא נרשמה פעילות תיירותית במלונות בחודש אפריל.
כאמור ,מספר מלונות הועברו לרשות פיקוד העורף ואכסנו בהם חולי קורונה .נתונים על פעילות זו של
המלונות אינה כלולה בממצאים.
במספר קטן של מלונות בערים הגדולות נרשמה פעילות תיירותית דלה .תפוסת החדרים של המלונות שנשארו
פתוחים באפריל הייתה  .10%תפוסת החדרים הממוצעת של כל מלונות תיירות בחודש אפריל הסתכמה ב1%-
לעומת תפוסה של  71%באפריל אשתקד.
מאי 2020
לקראת חג השבועות (שחל השנה בסוף מאי) נפתחו כ 14%-מהמלונות .תפוסת החדרים של המלונות שהיו
פתוחים במאי הייתה  .12%התפוסה הממוצעת של כל מלונות התיירות בחודש מאי הסתכמה ב2.48%-
בלבד לעומת  74%במאי .2019
נתוני מנוכי עונתיות ומגמה
עקב הירידות החדות שנרשמו במספר לינות התיירים ולינות הישראלים ,לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות
ומגמה החל מחודש מרץ .בחודשים הבאים ,בהתאם לנתונים שיתקבלו יבחן מחדש חישוב ופרסום נתונים
אלה.
ההודעה הבאה על לינות במלונות תיירות ביוני  2020תפורסם ב 26-ביולי .2020
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