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כניסות התיירים בשנת  2018עלו בעוצמה בהשוואה
לממוצע הרב שנתי ,אך קצב הצמיחה השנתי נחלש ביחס
לשנת  .2017במהלך השנה נרשמה חולשה זמנית בכניסות
התיירים ,זאת ככל הנראה על רקע מספר גורמים :עלייה
במחיר הדלק הסילוני; חולשה בכניסות התיירים בעולם;
וחולשה במדדים המקרו כלכליים במדינות מסוימות
באירופה.
מדדי הפעילות בענף המלונאות רשמו ביצועים גבוהים
כמתבטא בהיקף האורחים ,היקף הלינות ,הפדיון במחירים
קבועים ושיעור התפוסה .במבט קדימה ,לא סביר כי קצבי
הצמיחה הגבוהים שאפיינו את נתוני הלינות והאורחים
התיירים בשנים  2017-2018ישמרו בשנים הקרובות.
מאז שנת  2012הלך וירד היחס בין האורחים התיירים
במלונות לבין כניסות התיירים ,במה שמיוחס בין היתר
למעבר של התיירים לפתרונות לינה אחרים .לפיכך ,היחס
לעיל בעת הנוכחית מצביע על אובדן של כ 650-אלף
תיירים אורחים פוטנציאליים במלונות התיירות בשנת .2018
בחינה של מדדי הפעילות בענף לפי רמת המלון מעלה כי
הרמות הקיצוניות ,קרי רמת היוקרה והרמה הנמוכה ביותר,
הציגו ביצועים עודפים בשנת  .2018אולם ,בעוד שרמת
היוקרה מפגינה עדיפות לאורך זמן ,הביצועים העודפים
במלונות מהרמה הנמוכה באו לאחר שנים של נחיתות
משמעותית.

גילי בן אברהם
החטיבה לשוקי הון> אגף כלכלה
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רקע

בספטמבר  2018עמד מספר מלונות התיירות 1בישראל על  ,416היקף הגבוה ב 14-מלונות מהחודש
המקביל בשנת  ,2017כאשר מרבית המלונות שנוספו השתייכו למחוז תל אביב .מלונות התיירות
פרוסים ברחבי הארץ כך שבכל אחד מהמחוזות -ירושלים ,תל אביב ,דרום וצפון ,מצויים כ20%-
מהיקף מלונות התיירות ,ובמחוזות מרכז וחיפה כ 7%-ו 6%-נוספים ,בהתאמה.
בשנתיים האחרונות עלה קצב הצמיחה של היצע המיטות והחדרים במלונות הפתוחים בהשוואה
לקצב הצמיחה הממוצע מתחילת העשור .כך ,היצע המיטות גדל ב 3.1%-בתשעת החודשים
הראשונים של  2018בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,זאת לעומת כ 1.5%-בממוצע בשנים
 .2011-2017כך הדבר גם בבחינת היצע החדרים ,בתשעת החודשים הראשונים של  2018עלה זה
בכ ,4.5%-זאת בהשוואה לממוצע רב שנתי בשיעור של  .2%ייתכן כי העלייה בקצב הגידול של ההיצע
נגרמה הודות למגמה החיובית שפוקדת את ענף המלונאות החל משנת  2017הנשענת על עלייה
משמעותית בכניסות ולינות התיירים .אמנם ,הקמת מלון חדש אורכת מספר שנים כך שלא סביר כי
ממש בסמוך לגאות בפעילות בענף תירשם עלייה בהיצע כתוצאה מכך .אך לא מן הנמנע כי הגידול
הגבוה יחסית בהיצע המתואר לעיל נבע מהסבה של בנייני משרדים למלונות ,בפרט בתל אביב,
דוגמת  NYXשל רשת פתאל ולינק של מלונות דן .הסבה של בניין משרדים למלון דורשת השקעה
נמוכה משמעותית מאשר הקמה של מלון ,הן במונחי זמן והן במונחי עלויות .זאת ועוד ,ההסבה של
בנייני משרדים למלונות קיבלה רוח גבית בסוף שנת  2017כאשר ההליך הבירוקרטי וההמתנה
לאישורים קוצרו בתיקון לחוק.
היישובים "התיירותיים" ביותר בישראל ,דהיינו אלו המניבים את הפדיון הגבוה ביותר משירותי תיירות,
לפי חלקם מהפדיון הארצי בשנת  ,2017הינם :אילת ( ,)23%תל אביב-יפו ( ,)20%ירושלים ( )18%וים
המלח ( .)10%כאשר חלקם מוטי תיירות פנים (ישראלים) וחלקם מוטי תיירות חוץ .כך ,בעוד שבמלונות
באילת וים המלח לנו בעיקר ישראלים בשנת  89% ,2017ו ,75%-בהתאמה .במלונות בירושלים ותל
אביב לנו בעיקר תיירים בשנת  78% ,2017ו ,76%-בהתאמה .זאת ככל הנראה בשל היותם של ירושלים
ותל אביב מרכזים כלכליים המאופיינים בפעילות עסקית וציבורית רבה ,ועל כן מהווים מוקד משיכה
לתיירות עסקית ,כמו גם העובדה שהן מרכזות מגוון רחב של אתרים היסטוריים ודתיים ,מוסדות
ואירועי תרבות בינלאומיים.
כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,1את היישובים בעלי הפעילות המרכזית בישראל בענף המלונאות
ניתן לחלק לשתי קבוצות :הראשונה (בכחול) ,בעלת ביצועים עודפים על הממוצע הארצי וכוללת את
תל אביב-יפו ,אילת ושפת ים המלח ,ניחנת ברמת תפוסה ו 2ADR-גבוהים יחסית .כאמור לעיל ,שלושת
היישובים הללו נמנים על ארבעת היישובים התיירותיים ביותר בישראל ,מה שעשוי להסביר את
הביצועים העודפים שלהם; הקבוצה השנייה (באדום) ,הכוללת את מערב ירושלים ,חיפה ,טבריה
ונתניה ,בעלת מדדים נמוכים ביחס לממוצע הארצי; באשר להרצלייה ,נתוניה חריגים בהשוואה ליתר
הערים ,כאשר ה ADR-במלונות העיר הגבוה ביותר ואילו שיעור התפוסה הינו הנמוך ביותר.
מעניין לראות כי לפי התרשים נראה כי ישנו קשר חיובי בין שיעור התפוסה לגובה ה .ADR-כך ,להוציא
הרצלייה ,ככל ששיעור התפוסה גבוה יותר ,דבר המעיד על ביקוש גבוה ביחס להיצע החדרים ,כך ה-
 ADRגבוה יותר.3

 1מלון הרשום לתיירים על ידי משרד התיירות.
 Average Daily Rate 2הינו מדד מקובל בתחום המלונאות המודד את העלות לחדר שנמכר ,או במילים אחרות כמה
ישלם אורח על לינה בחדר במלון .יש להדגיש כי בחישוב מדד זה שוקללו גם הוצאות הסעדה וביטול הזמנות.
 3חשוב להדגיש כי מהקשר החיובי המוצג בתרשים לא ניתן לקבוע כי מתקיימת סיבתיות .זאת משום שהפרמטרים
הנכללים בתרשים משפיעים אחד על השני בו זמנית.
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למרות חולשה זמנית באמצע השנה ,היקף התיירים הנכנסים בשנת  2018הגיע לשיא כל הזמנים
 4.1מיליון תיירים נכנסו לישראל בדרך האוויר והיבשה בשנת  ,2018היקף זה משקף שיעור צמיחה של
כ 14%-בהשוואה לשנת  ,2017זאת לאחר קצב צמיחה גבוה יותר ב 2017-שעמד על  .24.6%יחד עם
זאת ,חשוב להדגיש כי קצב הצמיחה בשנת  2018הינו כפול מקצב הצמיחה הממוצע בשנים 2008-
 2018ולכן הינו גבוה יחסית.
בחינת פריסת כניסות התיירים על פני השנה הצביעה על חולשה מסוימת במהלך הרביעים השני
והשלישי של השנה (ראה/י תרשים מס'  ,)2כאשר בין החודשים מרץ ליולי ירדו כניסות התיירים בדרך
האוויר והיבשה בכ( 16%-נתונים מנוכי עונתיות ,יולי  2018בהשוואה למרץ  .)2018ירידה זו חדה יחסית
בהשוואה היסטורית והיא מזכירה בעיקר את הירידות החדות שנרשמו בכניסות התיירים בעתות של
עימותים צבאיים ו/או תקיפות טרור אשר העיבו על בטחון התיירים ,כגון צוק איתן (אוגוסט  ,2015ירידה
של  16%בכניסות התיירים) ועופרת יצוקה (דצמבר  ,2008ירידה של  .)21%קשה להצביע על גורם
מסוים שהוביל בצורה חד משמעית לירידה זו ,אך בכל זאת ,נראה כי שילוב של כמה גורמים עשוי
להסבירה:
o

o

o

o

ירידה בכניסות התיירים מאירופה וצפון אמריקה ,שני מוקדי התיירות המרכזיים עבור ישראל.
ירידה זו הורגשה בעיקר ברביע השלישי של  ,2018ביחס לרביע הראשון .המדינות שהובילו
לירידות בכניסות התיירים מאזורים אלו ,בחלקן ירדו כניסות התיירים אף בעשרות אחוזים ,הן:
ארה"ב ,פולין ,הולנד ,גרמניה ורומניה .לא מן נמנע כי גורמים מקרו כלכליים הובילו לירידה
בכניסות התיירים ממדינות אלו ,כך לדוגמא ,בשלוש המדינות האחרונות ,חלה ירידה בקצב
הצמיחה ברביע השלישי של  2018ביחס למספר רביעים קודמים.
המצב הביטחוני ,לו רגישים התיירים ביתר שאת ,החל להידרדר במידה מסוימת מאפריל 2018
כאשר ממאי ספגה ישראל בגזרה הדרומית בין היתר שיגורי טילים ,לאחר חודשים רבים של שקט
באזור .יחד עם זאת ,יש לציין כי בנובמבר ,החודש בו העימות מול ארגוני טרור בעזה היה בעצימות
הגבוהה ביותר ,לא הורגשה השפעה על כניסות התיירים ,אלא להיפך ,חודש זה היה חזק יחסית
בכניסות תיירים.
מחיר הדלק הסילוני ,המצוי במגמת עלייה בשנים האחרונות ,ביצע קפיצת מדרגה חדה יחסית
בין מרץ למאי  ,2018ועלה בכ .16%-כידוע הדלק הסילוני משפיע מהותית על עלויות ההטסה של
חברות התעופה ולפיכך הוא זוכה להשפעה גם על תעריפי הטיסות .על פי הערכתינו ,עלייה
במחיר הדלק הסילוני מחלחלת לתעריפי ההוצאות על טיסה לאחר כחודשיים ,כך שסביר כי כבר
ביוני הורגשה עלייה בתעריפי הטיסה וזו נמשכה גם ליולי.
סך כניסות התיירים בעולם הפגינו חולשה במהלך הרביע השלישי של  ,2018כך עולה מנתוני
ארגון התיירות של האו"ם ( ,)WTOהמעידים כי קצב הצמיחה של כניסות התיירים הגלובליות
ברביע זה היה נמוך מאלו שאפיינו את החציון הראשון של השנה .כאמור לעיל ,לא מן הנמנע כי
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לכך הובילו ההתייקרות במחיר הדלק הסילוני והתפתחויות מקרו כלכליות במדינות גדולות
בעלות השפעה על היקף כניסות התיירים.

מדדי הפעילות מצביעים על קצבי צמיחה גבוהים היסטורית ,אך נמוכים משנת 2017
בדומה לשנת  2017ניכר כי את עיקר התמיכה לענף המלונאות הניבו התיירים (ראה/י תרשים מס' )3
כמתבטא בקצבי הצמיחה של האורחים והלינות במלונות תיירות מקבוצה זו .אמנם ,קצבי הצמיחה
של נתוני האורחים והלינות במלונות תיירות נחלשו בהשוואה לשנת  ,2017אולם שנה זו הייתה שנת
שיא בהשוואה היסטורית ,כך שקצבי הצמיחה של נתונים אלו ב 2018-גבוהים ביחס לממוצע הרב
שנתי (:)2011-2018
o

o

o
o

היקף האורחים במלונות תיירות עלה בכ 6%-במהלך ינואר – אוקטובר ( 2018נתונים מקוריים)
בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן ,זאת לאחר שבשנת  2017עלה באותה התקופה בכ-
 .11%הממוצע הרב שנתי עבור החודשים הללו עומד על  .3.4%כאמור לעיל ,מרבית העלייה
מיוחסת לשיפור בהיקף האורחים התיירים .כך ,בעוד שהיקף האורחים הישראלים עלה בכ,2%-
עלה היקף האורחים התיירים בכ 13%-בעשרת החודשים הראשונים של .2018
היקף הלינות במלונות תיירות עלה בכ 4.4%-במהלך ינואר – אוקטובר ( 2018נתונים מקוריים)
בהשוואה לתקופה המקבילה שנה קודם לכן ,זאת לאחר שבשנת  2017עלה באותה התקופה בכ-
 .9.5%הממוצע הרב שנתי עבור החודשים הללו עומד על  .1.9%היקף לינות התיירים עלה בכ-
 9.4%בעשרת החודשים הראשונים של השנה ,ואילו היקף לינות הישראלים עלה בכ 1%-בתקופה
האמורה.
הפדיון במלונות תיירות ,במחירים קבועים ,עלה בכ 8.6%-בחודשים ינואר – ספטמבר 2018
(נתונים מקוריים) בהשוואה לתקופה המקבילה ב ,2017-זאת לאחר עלייה של  8%באותה
התקופה ב.2017-
שיעור תפוסת החדרים במהלך  11החודשים הראשונים של  2018עמד על  ,68.8%זאת בהשוואה
ל 67.4%-בתקופה המקבילה ב .2017-נתוני הלינות בחודש דצמבר  2018מצביעים על חודש חזק
יחסית בהשוואה לממוצע השנתי ,זאת בשונה מחודשי דצמבר בשנים הקודמות ,מה שעשוי להעיד
כי שיעור התפוסה השנתי יסתכם סביב שיעור התפוסה ב 11-החודשים הראשונים של  .2018אף
על פי כן ,גם אם ניקח בחשבון כי שיעור התפוסה של דצמבר יעיב על שיעור התפוסה השנתי,
נראה כי שיעור התפוסה השנתי ב 2018-יעלה על השיא שנקבע בשנת  2017ועמד על .66.6%

במבט קדימה ,נשאלת השאלה האם קצבי הצמיחה שאפיינו את השנים  2017-2018יכולים להישמר
גם בשנים הקרובות .נראה ,כי גוברים הסיכויים כי קצבי הצמיחה בנתוני האורחים והלינות יוסיפו
להתכווץ בשנים הקרובות ,זאת משום שקשה לצפות כי כניסות התיירים ב 2019-יעלו בקצבי הצמיחה
שאפיינו את השנים  ,2017-2018שהיו חריגות בטיבן ,כפי שניתן לראות בבירור בתרשים מס' .3
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זאת משום שבשנת  2018לא אירעה הסלמה במצב הביטחוני שבדרך כלל גוררת תיקון אחריה ,דוגמת
הקפיצה בלינות תיירים בשנת  ,2017שחלה לאחר הסלמה בשנת  .2016נוסף על כך תרומתם של
הישראלים ,שעדיין אחראים לחלק העיקרי בהיקף הלינות והאורחים ,מסתכמת לכל היותר בגידול
מתון בשנים האחרונות .זאת ועוד ,לפי התחזית של ה WTO-צפוי קצב הצמיחה של כניסות התיירים
בעולם להתמתן לכדי  3%-4%ובכך להתקרב לממוצע ארוך הטווח ( ,)4%זאת לאחר שנתיים בהם עלו
כניסות התיירים בקצב הגבוה מכך ( 7%ב 2017-ו 5.6%-ב.)2018-
מנגד ,יש לציין כי לפי התחזית של ארגון האנרגיה האמריקאי ( )EIAמחירה הממוצע של חבית נפט
מסוג ברנט צפוי לרדת בכ 15%-ב 2019-בהשוואה לממוצע ב .2018-כך שעל פי הערכה זו תעריפי
הטיסה צפויים לרדת בממוצע בשנת  2019ולתמוך בכניסות התיירים ,אך גם ביציאות ישראלים.

האם התרומה של העלייה בכניסות המבקרים ,והתיירים בפרט ,לענף המלונאות פחתה בתקופה
האחרונה?
בשנתיים שחלפו ננקטו מספר צעדים בכדי לעודד הגעה של תיירים לישראל ,בעיקר מצד משרדים
ממשלתיים .הדוגמא הבולטת ביותר היא הסבסוד שהעניק משרד התיירות לחברות תעופה עבור קווים
שנפתחו מיעדים חדשים לישראל או סבסוד חברות תעופה שהפעילו קווי תעופה לדרום הארץ
בחודשי החורף .אך ישנם טענות מצד שחקנים בענף כי עצם ההגעה של התיירים לישראל אינה
בהכרח מיטיבה עם הפעילות בענף המלונאות ,זאת על רקע שני גורמים מרכזיים:

 .1מעבר של תיירים שהגיעו לישראל ,בעיקר דרך נמלי התעופה בדרום הארץ ,למדינות שכנות,
זולות יותר ,דוגמת עקבה בירדן וסיני במצרים.
מבקרי יום הם מבקרים חיצוניים שלא נותרו בישראל יותר מיום אחד מרגע כניסתם והם כוללים
בין היתר מבקרים שבאו לפגישת עסקים קצרה אך גם כאלו שחוצים את הגבולות היבשתיים
למדינות שכנות .נתוני הלמ"ס מלמדים כי היקף מבקרי היום שהגיעו לישראל בדרך האוויר בשנת
 ,2017השנה בה החל משרד התיירות לסבסד טיסות ,גדל משמעותית בהשוואה ל ,2016-בכ-
 120%או במונחים אבסולוטיים בכ 60-אלף .אם הגידול במבקרי היום בשנה זו מיוחס למבקרים
החוצים את הגבול לטובת נופש במדינה שכנה ,היינו מצפים לראות עלייה זהה גם בכניסות
התיירים בדרך היבשה ,מפני שתיירים אלו צפויים לשוב לישראל דרך מעברי הגבול היבשתיים על
מנת לנצל את כרטיס טיסת החזרה שלהם .ואכן ב 2017-עלה היקף מבקרי היום הנכנסים דרך
היבשה בכ 40-אלף בהשוואה ל ,2016-לאחר שש שנים של ירידה בהיקף זה .בשנת  2018עלה
היקף מבקרי היום בדרך האוויר בכ 18-אלף בהשוואה ל ,2017-וכניסת מבקרי היום בדרך היבשה
עלו בכ 22-אלף.
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חשוב להדגיש כי לא ניתן לקבוע בוודאות כי השינויים בהיקף מבקרי היום שהוצגו לעיל נובעים
מזליגה של מבקרים למדינות שכנות .כך לדוגמא ייתכן כי העלייה בכניסת המבקרים בדרך
היבשה נבעה ממניע הפוך -תיירים שנפשו במדינות השכנות אך רצו לגוון את הטיול באמצעות
יום סיור בישראל.
 .2נתח הולך וגדל של דירות המושכרות לתיירים לטווח קצר באמצעות פלטפורמות כגון  Airbnbו-
.Booking
על אף שאין נתונים רשמיים על השוכרים ב Airbnb-ידוע כי פלטפורמה זו החלה להתבסס
בישראל סביב שנת  .2012נתוני התיירות מתחילת העשור הנוכחי מלמדים כי בשנים 2010-2015
חלה ירידה ביחס בין האורחים 4התיירים לבין כניסות התיירים ,מ 1.15-ל( 0.96-ראה/י תרשים מס'
 ,)4כלומר מבין כל התיירים שנכנסים לישראל פחות בוחרים ללון במלונות תיירות .ממצא זה עשוי
לתמוך בטיעון כי יותר ויותר תיירים החלו לפנות לפתרונות לינה אחרים דוגמת דירות להשכרה
לטווח קצר בשנים אלו .לאחר יציבות ביחס לעיל בשנת  ,2016בשנת  ,2017בה זינק מספר
התיירים הנכנסים ,חלה עלייה מתונה ביחס זה ,אך נכון לתשעת החודשים הראשונים של 2018
הוא התמתן במעט ונקבע על .0.98
חשוב להדגיש כי גורמים נוספים מלבד מעבר לפתרונות לינה אחרים עשויים להוביל לירידה
ביחס זה ,לדוגמא שינוי בהעדפות התיירים -מעבר מהעדפה של טיול בסגנון מאורגן ,בו התיירים
ילונו בדרך כלל במספר מלונות ,להעדפת טיול מרוכז במקום עיקרי יחיד ,בו בדרך כלל ילונו
התיירים במלון אחד.
לאור האמור לעיל ,תחת הנחה האומרת כי כל השינוי ביחס המוצג לעיל נובע מהסטה של תיירים
מלינה במלונות ללינה בפתרונות אחרים ,הרי שהיחס ששרר בשנים שקדמו לשנת  2012מייצג
את התקופה בה לא הייתה זליגה ללינה בשכירות לטווח קצר .לפיכך ,אם היחס הממוצע של
השנים  ,2009-2011בהם על פי הערכות הלינה בדירות להשכרה לטווח קצר הייתה לכל היותר
תופעה שולית מאוד ובתחילת דרכה ,הוא מדד מייצג ,הרי שהערכת ההפסד של אורחים תיירים
במלונות תיירות ב 2018-נאמד 5בכ 650-אלף אורחים תיירים .אומדן זה מתקבל מהמכפלה של
השינוי ביחס לעיל בשנת  2018בהשוואה לממוצע בשנים  2009-2011בהיקף כניסות התיירים
בשנת .2018

 4אורח הוא כל מי שלן לפחות לילה אחד במלון .אורח שעזב את בית המלון ושב אליו בשנית באותה התקופה ירשם כשני
אורחים וכו'.
 5כפי שצוין ,ייתכנו גורמים מסבירים נוספים לירידה ביחס זה מלבד הסטה של תיירים מלינה במלונות ללינה בפתרונות
אחרים .על כן האומדן מהווה מעין גבול עליון לאובדן התיירים.

Dummy Text

6

בהתאם לפעילות בענף ,הלך הרוח בקרב המלונאים מצוי ברמה הגבוהה מאז שנת 2015
סקר הערכות עסקים של הלמ"ס מצביע על מגמה חיובית בהלך הרוח בקרב המלונאים בשנת 2018
(ראה/י תרשים מס'  ,)5כאשר לאורך השנה עמד מאזן הנטו של התגובות 6על שאלת המצב הכלכלי
הנוכחי על הרמות הגבוהות בארבע השנים האחרונות .אם כי ,בדומה למגמה בכניסות התיירים ברביע
השלישי הסתמנה חולשה מסוימת במאזן הנטו של התגובות ברביע זה.
יש לציין כי סקר החברות שנערך על ידי בנק ישראל מצביע דווקא על ירידה בהלך הרוח בשנת 2018
בהשוואה לתום שנת  ,2017זאת כאשר מאזן הנטו של התגובות נותר בתחום החיובי .אולם ,בהסתכלות
ארוכת טווח לא ניתן לזהות מתאם בין הסקרים לעיל ,זאת ככל הנראה משום שהם נערכים על בסיס
מתודולוגיות שונות ,7כך שלא ניתן לומר שיש סתירה בין התוצאות של השניים.
עוד עולה מן הסקר של הלמ"ס כי ציפיות המלונאים עבור ינואר  2019מצביעות על אופטימיות בנוגע
לתמחור תעריפי החדרים ולינות התיירים ,בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,ואילו הפסימיות
ביחס ללינות הישראלים גדלה בהשוואה לתקופה המקבילה.

ניתוח מדדי הפעילות בענף המלונאות לפי רמת המלון
לפי סיווג הלמ"ס מלונות התיירות מחולקים ל 4-רמות המעידות על היוקרה שלהם ,כאשר רמה
 1מתייחסת למלונות יוקרה ורמה  4מתייחסת למלונות עם רמה נמוכה .מלבד אלו ,ישנן רמות
נוספות אך הן מתייחסות למלונות דירות ולאירוח כפרי .הסיווג לעיל נערך בין היתר על בסיס
הפרמטרים :שטח ממוצע לחדר זוגי ואפיון המלון (נופש/עירוני) .לצורך הבחינה של המגמות
במדדי הפעילות השונים של המלונות לפי רמות ,נתוניהם של האירוח הכפרי והאירוח במלונות
דירה לא נלקחו בחשבון.
נכון לספטמבר  ,2018ברמות הביניים  2ו 3-מצוי מרבית היצע המלונות הקיים בישראל 29% ,ו-

 6שיעור המנהלים שהשיבו תשובה בעלת גוון חיובי פחות שיעור המנהלים שהשיבו תשובה בעלת גוון שלילי.
 7לדוגמא ,בסקר של בנק ישראל מתבקשים המשיבים להשוות את הפעילות לרביע המקביל בשנה הקודמת ואילו
בלמ"ס מתבקשים להשוות ביחס לעונה.
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 37%ממלאי המלונות ,בהתאמה ,ברמה  1מצויים  16%מהמלאי וברמה  .18% 4בפרוס השנים
האחרונות חל גידול בהיצע המלונות בכל הרמות למעט רמה  .4כך ,מאז  2014עלה היקף המלונות
ברמות  1ו 2-ב 25%-כל אחת ,באופן שעשוי לרמז על כדאיות ההשקעה דווקא ברמות אלו ,ברמה
 3עלה בכ 13%-וברמה  4ירד בכ.1%-
התפלגות האורחים והלינות מעט שונה ממלאי המלונות .מרבית האורחים בוחרים ללון במלונות
ברמה  ,2כ 41%-מסך הלינות ב 28% ,2017-בוחרים ברמה  25% ,1ברמה  3ופחות מ 6%-ברמה .4
התפלגות הלינות פחות או יותר זהה להתפלגות האורחים.
האורחים במלונות המסווגים לפי רמות מתפלגים באופן הבא 39% :תיירים ו 61%-ישראלים .אולם
שיעור הישראלים בקרב המלונות היוקרתיים גבוה יותר משיעורם בקרב המלונות הפחות יוקרתיים-
 64%בממוצע מול  54%בממוצע ,כמובן שההיפך מתקיים אצל התיירים.
השוואה בין ביצועי המלונות בשנתיים האחרונות ,לפי הרמות השונות ,מלמדת כי מדדי הפעילות
במלונות ברמות הקיצוניות  1ו 4-הפגינו עדיפות על פני יתר הרמות בכמעט כל המדדים (ראה/י
לוח  .)1כמו כן ניתן לזהות כי בעוד שבשנת  2017השיפור במדדים חלחל באופן שוויוני יחסית לכל
הרמות ,במהלך תשעת החודשים הראשונים של  2018השונות הייתה גבוהה יותר כאשר כאמור
ברמות  1ו 4-חל שיפור גבוה יותר מיתר הרמות.
מעניין לציין כי גם בבחינה היסטורית עמוקה יותר עולה כי הביצועים במלונות ברמה  1מפגינים
עדיפות לאורך השנים בכל המדדים .ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה באופי הלקוחות של רמה זו -סביר
להניח כי האורחים המבקשים ללון במלונות יוקרה נמנים על העשירונים העליונים של התפלגות
ההכנסות ומשום כך ייתכן כי הרגישות של אורחים אלו לשינויים במחירים או בהכנסות נמוכה.
באשר לרמה ה ,4-עד לשנת  2016הפגינו המלונות מפלח פעילות זה נחיתות משמעותית ביחס
ליתר הרמות ,ייתכן וזאת על רקע היותו של פלח פעילות זה הכי פחות מבוקש והתבססותו על
אורחים הרגישים מאוד למחירים .אמנם ,בשנתיים האחרונות האורחים הישראלים דחפו את ביצועי
הפלח אל מעל לממוצע בקרב המלונות המדורגים לפי רמות .אך זאת ,לאחר התכווצויות
משמעותיות במדדי הפעילות בשנים .2013-2016

לוח  -1מדדי פעילות במלונות תיירות ,לפי רמת אירוח ,בהשוואה לתקופה המקבילה
אורחים,,
אורחים
22017
017
22018
ט 018
שינויי ינו-ספ
שיעורר שינו
שיעו
ינו-ספט
לינות,,
ל ינ ו ת
22017
017
22018
ט 018
שינויי ינו-ספ
שיעורר שינו
שיעו
ינו-ספט
22017
017
תפוסה,,
שיעורר תפוסה
שיעו
22018
ט 018
ינו-ספ
שינויי
ש ינ ו
ינו-ספט

הכלל
סךך הכ
ס
112.2%
2.2%
77.2%
.2%

I
114.5%
4.5%
112.6%
2.6%

IIII
110.5%
0.5%
44.9%
.9%

IIIIII
112.3%
2.3%
44.1%
.1%

IIV
V
112.3%
2.3%
111.5%
1.5%

110.2%
0.2%
55.6%
.6%

110.3%
0.3%
99.9%
.9%
3
22.4
.4

88.3%
.3%
33.9%
.9%
33.6
.6
11.3
.3

112.6%
2.6%
22.4%
.4%
55.8
.8
11.1
.1

112.0%
2.0%
110.1%
0.1%
55.4
.4
11.8
.8

-

במבט קדימה ,התכנית של משרד התיירות לחייב את המלונות בארץ לעבור תהליך דירוג לפי
כוכבים ע"פ מתודולוגיה ברורה צפויה להשית בירוקרטיה ועלויות נוספות על המלונאים ,דבר אשר
עשוי להוביל לעלייה בתעריפי האירוח .התעריפים המקומיים גם כך גבוהים מאוד בהשוואה
בינלאומית וייתכן כי הם מרחיקים תיירים מלהגיע לכאן פעם נוספת או אפילו מלכתחילה .לפי
השוואה שערך ארגון ה OECD-מחירי המלונאות והמסעדות בישראל בשנת  2014היו גבוהים
ממוצע ה OECD-בכ 29%-במונחי כוח קנייה .לתכנית המוזכרת לעיל עשויה להיות השפעה על
הביקוש ללינות במלונות מסוימים אך זאת רק בהנחה שהמדד של משרד התיירות ייתפס כאמין
על ידי הצרכנים.
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ממצאים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המלונאות
הניתוח הבא מתבסס על החברות הציבוריות בענף בלבד .כלומר נתוניהם הכספיים של מלונות
פרטיים ,אכסניות וצימרים אינם נכללים בניתוח זה .חשוב להדגיש כי ל"פתאל החזקות" ,שהינה בעלת
פעילות ניכרת מחוץ לישראל (מעל מחצית מהכנסותיה ממלונות באירופה) ולכן אינה בהכרח
משקפת את המגמות בשוק המקומי ,השפעה משמעותית על היחסים המצרפיים בשל גודלה היחסי.
שם החברה
שם
החברה

מהמאזןן
ה מהמאז
חל ק
חלקה
המצרפי
המצרפי

פתאלל החזקות
פתא
החזקות
ישרוטל
ישרוטל
מלונות
דןן מלונות
ד
הכשרה
מלונות
ת הכשרה
מלונו

64.2%
64.2%
18.6%
18.6%
15.0%
15.0%
2.2%
2.2%

לוח  -2יחסים פיננסיים נבחרים של החברות הציבוריות בענף

2018 q3
q3
2018
2017 q3
q3
2017

שולי רווח
שולי
רווח
גולמי
גולמי

שולי רווח
שולי
רווח
תפעולי
תפעולי

י חס
יחס
שוטף
שוטף

41.0%
41.0%
38.7%
38.7%

15.7%
15.7%
16.0%
16.0%

1.0
1.0
0.7
0.7

מפעילות שוטפת
מזומנים מפעילות
כיסוי מזומנים
יחס כיסוי
יחס
שוטפת
להוצאות מימון
להוצאות
הריבית
מימון
הריבית
7.0
7.0
8.4
8.4

6.9
6.9
8.6
8.6

הוןן עצמי
הו
עצמי
ס למאזן
ביח
למאזן
ביחס
41.8%
41.8%
41.6%
41.6%

במבט כללי על היחסים המוצגים בלוח  2ניתן לראות כי הללו הציגו מגמה מעורבת ,חלקם רשמו
שיפור וחלקם הרעה .נוסף על כך ,חשוב להדגיש כי ההשוואה בין הרביע השלישי בשנת  2018לרביע
השלישי ב 2017-אינה "נקייה" ,זאת משום שחגי תשרי ,המיטיבים עם הפעילות המלונאית ,חלו בשנת
 2018ברביע השלישי ,בעוד שבשנת  2017הם חלו ברביע הרביעי .כמו כן ,שינויים שנערכו בתקינה
החשבונאית השפיעו על יחסי הנזילות והאיתנות הפיננסית.







שיעור הרווח הגולמי המצרפי ברביע השלישי של  2018רשם עלייה בהשוואה לרביע המקביל
בשנת  ,2017ומנגד שיעור הרווח התפעולי המצרפי ירד קלות באותה תקופת השוואה .בנטרול
"פתאל החזקות" ,שני שיעורי הרווחיות המוצגים לעיל חוו עלייה בתקופת ההשוואה ,זאת הודות
לביצועים טובים בישרוטל ומלונות הכשרה .עלייה זו ראויה לציון מפני שבתקופת ההשוואה (ינואר
 )2018חלה עלייה בשכר המינימום בישראל אשר תרמה לגידול בהוצאות השכר .ייתכן ,כי הפיחות
בשע"ח של השקל מול הדולר ,שהגדיל את הכנסות המלונות מתיירים בד בבד עם גידול בהיקף
הלינות של תיירים הצליחו לפצות על כך ולהוביל לעלייה בשיעורי הרווח.
היחס השוטף ,המעיד על יכולת החברות לפרוע את התחייבויותיהן לשנה הקרובה מתוך נכסיהן
השוטפים ,התחזק ברביע השלישי של  2018בהשוואה לרביע המקביל בשנת  .2017בנטרול
"פתאל החזקות" נותר יחס זה ללא שינוי.
יחסי כושר הפירעון (כיסוי הריבית ומזומנים מפעילות שוטפת ביחס להוצאות המימון) ,נחלשו
ברביע השלישי של  2018ביחס לרביע השלישי של  ,2017על רקע גידול די חד בהוצאות המימון,
העשוי לנבוע בין היתר מעלייה במדד המחירים לצרכן ,זאת משום שהלוואות רבות צמודות למדד
זה .בנטרול "פתאל החזקות" יחסי כושר הפירעון נשחקו בעוצמה גבוהה יותר.
יחס המינוף המצרפי ,המשתקף מן היחס בין ההון העצמי למאזן ,ירד במעט בתקופת ההשוואה.
בנטרול פתאל החזקות ,לה מינוף גבוה מהיתר ,הוא ירד בעוצמה גבוהה יותר ,בעיקר על רקע
צבירת רווחים שלא חולקו על ידי דן מלונות וישרוטל.

Dummy Text

