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מדדי הפעילות בענף המלונאות בישראל הפגינו חוזק בסיכום שנת 2017
והגיעו לשיא .נראה כי העלייה המשמעותית בכניסות התיירים ,על רקע המצב
הביטחוני הרגוע יחסית ,השיפור בכלכלות המהוות יעד לתיירות נכנסת והוזלה
במחירי הטיסות ,תמכה בעלייה מקבילה בהיקף הלינות ,הפדיון ושיעורי
התפוסה .קצב הצמיחה האיתן בכניסות התיירים נמשך גם בחודשיים
הראשונים של .2018
מנגד ,היקף לינות הישראלים במלונות תיירות מצוי בקיפאון מסוים ,כתוצאה
מיציאה גוברת לחו"ל ,על רקע הגידול המתמשך בתעריפי הלינה בשל צמיחה
נמוכה של ההיצע ביחס לזו של הביקוש .כמו כן ,ייסוף השקל בשנים קודמות
והוזלת הטיסות עקב מדיניות "שמיים פתוחים" תומכים אף הם ביציאת
הישראלים לחו"ל .יחד עם זאת ,לא נראה כי היקף הלינות של הישראלים נמוך
בהשוואה למדינות אחרות .קיפאון זה מעיב על יישובי התיירות מוטי תיירות
הפנים ,בדגש על ים המלח ואילת.
בחינה ארוכת טווח של התרומה להיקף הלינות בחלוקה לישראלים מול תיירים
מעלה כי בשל השינויים החדים יחסית בהיקף הלינות של התיירים ,המגמה
בסך הלינות נקבעת על פי המגמה שחלה בהיקף לינות התיירים .השינויים
החדים הללו נובעים ,ככל הנראה ,מן הרגישות הגבוהה של התיירים למצב
הבטחוני .הרעה במצב הביטחוני עלולה להביא לא רק לירידה בלילות תיירים,
אלא גם לחייב הפחתת מחירים לתיירות פנים.
סקרי החברות של הלמ"ס ובנק ישראל מצביעים על שיפור בהלך הרוח בקרב
המנהלים בענף המלונאות ,ומשקפים ציפיות אופטימיות לתקופה הקרובה.
מנגד ,הסקרים מעידים על עלייה בחששות בנוגע לשחיקת הרווחיות של
החברות בשל הייסוף של השקל.
נתוני הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות לרביע הרביעי משקפים עלייה
בהכנסות וברווחיות וירידה ברמת המינוף .זאת ,בהתאם לנתוני המקרו ענפיים.

גילי בן אברהם
החטיבה הפיננסית > אגף כלכלה
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רקע
בסוף שנת  2017עמד מספר מלונות התיירות 1על  ,407היקף זה משקף עלייה של  19מלונות במצבה
הכוללת של המלונות (סגורים ופתוחים) בהשוואה לשנת  .2016מלונות התיירות פרוסים ברחבי הארץ
כך שבכל אחד מהמחוזות -ירושלים ,תל אביב ,דרום וצפון ,מצויים כ 20%-מהיקף מלונות התיירות,
ובמחוזות מרכז וחיפה כ 7%-ו 6%-נוספים ,בהתאמה.
ניתוח של היצע המיטות במלונות פתוחים (כלומר מספר המיטות כפול מספר הימים בשנה בהם
המיטות היו זמינות לאירוח) בהשוואה לביקוש ללינות מעלה כי בשנים האחרונות קצב הצמיחה של
ההיצע אינו מדביק את זה של הביקוש ,מה שתומך כמובן בעליית מחירים .כך ,קצב הצמיחה השנתי
הממוצע של היצע המיטות במלונות פתוחים עומד על  1.1%בשנים  ,2003-2017קצב זה נמוך
משמעותית בהשוואה לקצב הצמיחה הממוצע שאפיין את התקופה שקדמה לשנים אלו1994-2000 ,
(טרום האינתיפאדה השנייה) ,בהן עמד קצב הצמיחה הממוצע על  .7.3%לפיכך ,כאשר בוחנים את
הדינמיקה בין ההיצע לביקוש בשנים שלאחר האינתיפאדה השנייה (כלומר לאחר התנודות החדות
בביקוש ללינות) ניתן לומר כי במצטבר העלייה בביקוש ללינות הייתה גבוהה מהעלייה בהיצע המיטות
(ראה/י תרשים מס'  .)1כך ,בעוד שהיצע המיטות צמח בכ 16%-בשנים  ,2005-2017הביקוש ללינות
צמח בכ 27%-באותה התקופה .כמובן שבשנים בהן חל אירוע בטחוני משמעותי ,דוגמת  2009ו,2014-
בהן התקיימו המבצעים הצבאיים "עופרת יצוקה" ו"צוק איתן" ,הפער בין השניים הצטמצם .בין הסיבות
המרכזיות לצמיחה מתונה בלבד בהיצע המיטות ניתן למנות את החשיפה הניכרת של ענף המלונאות
לתנודתיות במצב הביטחוני ,מה שמשקף סיכון גבוה למשקיעים פוטנציאליים.

נתוני  2017מלמדים כי הפדיון היומי הממוצע לחדר אפשרי( 2מקביל למדד המוכר Average
 ,)revenue per available roomבמחירים שוטפים ,בכל הארץ עמד על  ,158.6$זאת בהשוואה ל-
 141.9$בשנה קודם לכן (ראה/י תרשים מס'  .)2העלייה בפדיון היומי הממוצע בהשוואה ל 2016-חלה
בכל היישובים המרכזיים ,אולם תוך שונות גדולה יחסית -לדוגמא ,העלייה בשפת ים המלח עמדה על
 2.6%בלבד ,לעומת העלייה בנתניה שהסתכמה בכ .19%-על כן ,המדרג הפנימי בין היישובים
המרכזיים השתנה בשנה זו ,כאשר בתל אביב -יפו הפדיון היומי הממוצע לחדר אפשרי ( )206$הפך
לשני בגובהו בארץ ,חלף שפת ים המלח ( .)194$בבחינת הפדיון היומי הממוצע לחדר שנמכרADR ,3
 1מלון הרשום לתיירים על ידי משרד התיירות.
 2סך הפדיון חלקי ממוצע החדרים האפשריים .חדרים אפשריים= מס' החדרים כפול הימים בשנה שהמלון היה פתוח.
דרך נוספת לחישוב :המכפלה בין הפדיון היומי הממוצע לחדר שנמכר ושיעור התפוסה .מדד זה אינו בהכרח בר
השוואה לערים במדינות אחרות ,מכיוון שהלמ"ס ,בשונה משיטות חישוב מקובלות אחרות ,מכילה בחישוב הפדיון
הכנסות משירותים שאינם לינות ,כגון -הסעדה ,עמלות על הזמנות שבוטלו ועוד.
 3סך הפדיון חלקי מס' החדרים שנמכרו.
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( ,)Average daily rateשאינו מתחשב בשיעורי התפוסה ,ומציג את העלות האמיתית שישלם לקוח
ממוצע עבור חדר ,עולה כי גם ה ADR-בתל אביב יפו ( )278$היה גבוה יותר מזה של שפת ים המלח
( )276$בשנת  ,2017בשונה מ 267$( 2016-לעומת  .)268$כמו כן ,ראוי לציין כי ה ADR-באילת היה
גבוה מהממוצע הארצי בשנת  ,2017ואילו ה ADR-במערב ירושלים היה נמוך מהממוצע הארצי,
בשונה משנת .2016

ניתוח מקרו כלכלי
שנת  2017הייתה שנה מוצלחת מאוד עבור ענף המלונאות כמתבטא בשלל נתוני הפעילות בענף.
כניסות התיירים בשנה זו הסתכמו בכ 3.6-מיליון ,סכום המהווה שיא היסטורי ומשקף עלייה של 24%
בהשוואה לשנת ( 2016ראה/י תרשים מס'  .)3עלייה זו הייתה אחידה יחסית לכל אורך השנה -כאשר
בכל רביע נרשמה צמיחה הגבוהה מ 20%-בהשוואה שנתית (נתונים מנוכי עונתיות) .נראה כי הצמיחה
החדה בכניסות התיירים הינה הגורם המרכזי למדדי הפעילות החזקים יחסית שנרשמו בענף
המלונאות בשנה זו.
נתוני החודשיים הראשונים של שנת  2018מעלים כי המגמה החיובית המתוארת לעיל נמשכת .כך,
כניסות התיירים בחודשים אלו הסתכמו בכ 350-אלף בממוצע ,סכום זה משקף עלייה של כ25%-
בהשוואה לרביע המקביל אשתקד.
בהתאם לעלייה בכניסות התיירים חלה עלייה ביצוא שירותי תיירות ,נתון המורכב בעיקרו מהוצאות
של תיירים בישראל (כ )90%-על לינה ,מזון תחבורה פנימית ועוד ,אך גם מהוצאותיהם של עובדים
זרים .קצב הצמיחה של יצוא שירותי התיירות עמד על  21%ברביע הרביעי של  ,2017זאת בהשוואה
לכ 11%-ברביע שקדם לו.
ניתן למנות מספר גורמים שתרמו להיקף הגבוה של התיירות הנכנסת בשנת  ,2017וביניהם :הרגיעה
היחסית במצב הביטחוני; האצת קצב הצמיחה העולמי ,בפרט במדינות המהוות את הנתח העיקרי של
התיירות הנכנסת לישראל ,דוגמת ארה"ב ,גרמניה ,צרפת ורוסיה .ההאצה בצמיחה מחלחלת לפרטים
ובאה לידי ביטוי בגידול בשכר ובביקושים לצריכה אך גם לפנאי ,הבא לידי ביטוי בצריכת חופשות;
תרומה רבה הייתה לתחרות בין השחקניות בתחום התעופה המפעילות קווי טיסה לישראל ,בין היתר
על רקע מדיניות "השמים הפתוחים" ,המוזילה את עלויות הטיסה ,כמו גם הסבסוד של קווי תעופה על
ידי משרד התיירות למפעילות שיפתחו קווים במדינות חדשות או למפעילות שינחיתו נוסעים בנמלים
בדרום הארץ בחודשי החורף.
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סך הלינות במלונות תיירות הסתכמו בכ 24.4-מיליון בשנת  .2017היקף זה משקף עלייה של 10%
בהשוואה לשנת  ,2016עלייה שנתמכה רובה ככולה בעלייה בלינות התיירים ,שעמדה על  ,24%כאשר
העלייה בלינות הישראלים הייתה מתונה מאוד והסתכמה בכ -0.3%( 1.6%-בשנת  .)2016הישראלים
המשיכו להוות את הנתח הגדול בסך הלינות כאשר חלקם נקבע על  56%בשנת .2017
קצב העלייה (רביע מול רביע מקביל) של מספר הלינות (מנוכה עונתיות) נחלש ברביע הראשון של
( 2018נתוני ינואר -פברואר) ועמד על כ ,5%-זאת בשל התמתנות בקצב העלייה של לינות תיירים
שעמד על  ,14%בהשוואה ל 19%ברביע קודם לכן .נוסף על כך ,מספר לינות הישראלים ירד בכ,1.6%-
בהשוואה לעלייה של  3.3%ברביע קודם לכן .מעניין שההתמתנות בקצב הצמיחה של לינות התיירים
חלה כאשר קצב הצמיחה של כניסות התיירים מצוי בשיא .ייתכן וההסבר לכך טמון בירידה באורך
החופשה של תייר ממוצע ו/או בשינוי בתמהיל התיירים ,כאשר חלקם של אלו בעלי קרובים מקומיים
גדל.
כפי שניתן לראות בתרשים מס'  ,4המציג את החלק היחסי של הישראלים והתיירים בתרומה לצמיחה
במספר הלינות ,כאמור לעיל ,בששת הרביעים האחרונים תרמו התיירים תרומה ניכרת לעלייה בהיקף
הלינות במלונות תיירות .מעבר לכך ניתן לזהות כי בדרך כלל תרומתם של התיירים (לחיוב או לשלילה)
לשינוי בהיקף הלינות גבוהה משל הישראלים ,היות והם רגישים יותר לתנודות במצב הביטחוני .כלומר,
על אף כי משקלם בסך הלינות נמוך משל הישראלים ,ניתן לומר כי השינוי בהיקף לינות התיירים בדרך
כלל יצביע על השינוי הכללי בהיקף הלינות במלונות תיירות .זאת ,בשל התנודתיות הרבה והשינויים
החדים יחסית בהיקף הלינות של התיירים לעומת היותם של הישראלים "גורם מייצב" בענף.
מגמה זהה לזו שחלה במספר הלינות נרשמה בפדיון של מלונות התיירות במחירים שקליים קבועים.
הפדיון במלונות תיירות במחירים קבועים עלה בכ 9%-בהשוואה לשנת  ,2016כאמור לעיל ,בעיקר
על רקע העלייה בפדיון מתיירים שהסתכמה בכ ,16%-בעוד שהעלייה בפדיון מישראלים הסתכמה
בכ .5%-יש לציין כי ניתן להסיק מסקנה זהה לזו שהוצגה מעלה בנוגע לתרומה לשינוי בלינות גם
בנוגע לפדיון של מלונות התיירות .עקב שיעורי השינוי הגבוהים של הפדיון מתיירים ביחס לאלו של
הישראלים ,השינוי בפדיון בדרך כלל ייקבע על ידי המגמה בפדיון מתיירים.
שיעור התפוסה (חדרים) הכלל ארצי עמד על  66.6%בשנת  4.2 ,2017נקודות האחוז גבוה יותר
משיעור התפוסה בשנת  ,2016ושיעור התפוסה הגבוה ביותר שנרשם מאז שנת  .2005בהתאם למגמה
החיובית בענף ,היקף המשרות עלה בכ 9%-בשנת  ,2017ובענף מועסקים כ 40-אלף עובדים ,כ84%-
בהעסקה ישירה והיתר דרך חברות כוח אדם .השכר הממוצע של הראשונים עלה בכ 5%-נומינלית ב-
 2017ושל האחרונים נותר זהה .לעת עתה ,על פי סקר כוח האדם וסקר המשרות הפנויות היחס בין
מספר המבקשים לעבוד למשרות הפנויות במשלח היד של עובדי ניקיון ועוזרים במשרדים ,בתי מלון
ומקומות אחרים עומד על  ,1.6כלומר אין מצוקה של עובדים בתחום זה ,יחד עם זאת היחס בין ההיצע
לביקוש מצוי בירידה מאז הרביע הראשון של  2016אז עמד על .2.6
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הקיפאון בלינות ישראלים מעיב על היישובים המתבססים על התיירות המקומית
הביצועים המוצלחים של הענף היו מנת חלקם של מרבית היישובים המרכזיים ,אם כי בעוצמות שונות.
כאשר מעל הכל ניכר כי יישובים מוטי תיירות חוץ הפגינו ביצועים מוצלחים יותר מאלו שאינם ,דוגמת
ים המלח ואילת ,זאת ,לאור העלייה הניכרת בכניסות התיירים לצד עלייה מוגבלת בלינות ישראלים
(ראה/י לוח  .)1כך לדוגמא ,באילת ,העלייה בלינות התיירים בתשעת החודשים הראשונים של השנה
לא הצליחה לפצות על הירידה בלינות הישראלים ,על אף שבסיכום השנה נרשמה עלייה בפדיון
במחירים קבועים .באותו אופן ,בשפת ים המלח העלייה בלינות התיירים הייתה נמוכה מהירידה בלינות
הישראלים ,דבר שהתבטא בירידה בשיעור התפוסה ובפדיון.
לוח  -1מדדי פעילות מרכזיים בישובים נבחרים ,בהשוואה לתקופה מקבילה שנה קודם לכן

חלקם של התיירים מסך
הלינות -ממוצע 2005-2016
שיעור השינוי בפדיון
במחירים קבועים2017 ,
שיעור השינוי במספר
הלינות ,ינואר  -ספטמבר
2017
השינוי בשיעור תפוסת
החדרים ,בנקודות האחוז,
2017

אילת

שפת ים
המלח

טבריה

נתניה

מערב
ירושלים

תל
אביב-
יפו

13.0%

22.0%

40.6%

64.5%

77.0%

78.0%

4.4%

0.4%

9.7%

22.2%

17.9%

6.2%

-1.4%

-3.0%

11.2%

11.9%

27.2%

9.9%

0.7%

-0.2%

7.2%

7.2%

11.9%

3.7%

חשוב לציין כי הרמה הכלל ארצית של לינות ישראלים מצויה ביציבות יחסית מאז תום שנת  ,2014על
אף שהאוכלוסייה מוסיפה לגדול ,מה שמגביל במעט את יכולת הגדלת ההכנסות של החברות בענף
המלונאות .הקיפאון היחסי בצמיחה של לינות ישראלים נובע משני גורמים עיקריים :בראש ובראשונה,
מדיניות "השמים הפתוחים" ,שהוזילה את עלויות הטיסה גם עבור הישראלים ,כך שבשילוב הייסוף של
השקל מול סל המטבעות סך ההוצאות בשקלים על נופש בחו"ל נמוך מבעבר .עובדה זו תומכת
בעלייה בהיקף הנופשים בחו"ל על חשבון האתרים המקומיים .עדות תומכת לכך מתקבלת מן הנתונים
של יציאת ישראלים לחו"ל .אמנם קצב הצמיחה הגבוה של יציאת הישראלים לחו"ל היה מצוי בירידה
מאז הרביע השלישי של  )19%( 2015ועד לרביע השלישי של  ,)10%( 2017אך ברביע האחרון של 2017
שוב התחזק לכדי  ;17%מנגד ,מחירי הנופש בארץ מצויים בעלייה מזה שנים .בשנת  2017עמד קצב
העלייה השנתי על  ,4.6%ובחודשיים הראשונים של  2018עלה ל ,5.8%-בהשוואה לתקופה המקבילה
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אשתקד (ראה/י תרשים מס'  .)5עלייה זו מוסברת בחלקה על ידי גידול מתון בהיצע החדרים והמיטות
בהשוואה לגידול בביקוש ,וכן על ידי שינויים במבנה העלויות של החברות בתחום.
אמנם פוטנציאל הצמיחה של לינות הישראלים מוגבל ,עקב המתואר לעיל ,אולם יש לציין כי בהשוואה
בינלאומית ,לא נראה כי ישראל חריגה (ראה/י תרשים מס'  .)6ע"פ נתוני שנת  ,2016לינות המקומיים
במלונות (תיירות ושאינם) לכל אלף תושבים בישראל קרוב מאוד לממוצע המדינות לגביהן ישנם
נתונים .יחד עם זאת ,יש להתייחס להשוואה בזהירות הראויה ,מפני שבין המדינות חלים הבדלים
ברמות התמחור ובהכנסות הפרטים המשפיעים על הביקוש ללינות של מקומיים .כמו כן ,ראוי להדגיש
כי עבור ישראלים היציאה לחו"ל כרוכה בטיסה או הפלגה מפני שלמדינה אין יחסים טובים עם
שכנותיה (על אף שישנם ישראלים המבקרים במצרים וירדן) .זאת ,בשונה מתושבי מדינות
שבאפשרותם לחצות את הגבול לכמה מדינות ברכב ,בדרך נגישה וזולה יותר (דוגמת מדינות האיחוד
האירופי) ,דבר אשר משפיע לבסוף על החלטותיהם של המקומיים היכן לערוך את חופשותיהם.
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מדדי הלך הרוח מצביעים על שיפור מהותי בתפיסת המצב הנוכחי ובציפיות בענף
סקר הערכת מגמות בעסקים שמבצעת הלמ"ס בתדירות חודשית בקרב מגזרים שונים במשק,
וביניהם ענף המלונאות ,מעיד על מגמה חיובית בקרב המנהלים בענף המלונאות .כך ,במענה על
השאלה "מהי להערכתך מצבה הכלכלי של החברה נכון להיום" מאזן הנטו של התגובות (מנהלים
שענו תשובות בעלות גוון חיובי פחות מנהלים שענו תשובות בעלות גוון שלילי) הינו חיובי ומצוי בעלייה
מאז ראשית שנת ( 2016ראה/י תרשים מס'  .)7נוסף על כך ,מן הסקר עולה כי האופטימיות בקרב
המנהלים בענף גדלה ,כאשר בציפיות לעתיד (החודש הקרוב בהשוואה לחודש המקביל שנה קודם
לכן) נרשמה עלייה מאז תחילת ( 2016תחילת הסקר במתכונתו הנוכחית) בכל הפרמטרים עליהם
נדרשים המנהלים להשיב :מספר המועסקים ,לינות תיירים ,לינות ישראלים ,ותעריף החדרים .זאת
ועוד ,מאזן הנטו של התגובות בחודש פברואר בכל הפרמטרים הגיע לרמה הכי גבוהה מאז החל הסקר
במתכונתו הנוכחית.
ממצא נוסף שעולה מן הסקר הוא כי ממוצע התשובות של המנהלים בענף בנוגע למגבלות החלות
על החברות הפועלות בתחום מעיד על חששות בנוגע לשחיקת רווחיות החברות כתוצאה מן הייסוף
של השקל מול הדולר .זאת ,מפני שתעריפי הלינה עבור התיירים נקובים בדולרים ,בעוד שמרבית
ההוצאות הן בשקלים .מנגד ,הסקר מצביע על ירידה בחששות ממחסור הזמנות מתיירים מחו"ל,
וירידה במגבלות הנובעות מהמצב הביטחוני.
יש לציין כי גם סקר החברות שעורך בנק ישראל ,ומתפרסם אחת לרבעון ,מצביע על שיפור בהלך
הרוח בקרב המלונאים .על פי סקר זה ,ברביע הרביעי של  2017מאזן הנטו של התגובות בכל אחד מן
הפרמטרים :סך הפעילות בענף ,לינות ישראלים ולינות תיירים ,היה מצוי ברמה גבוהה ביחס לשלוש
השנים האחרונות .בנוסף ,הממצאים על הציפיות והמגבלות די זהות לאלו שהתקבלו מן הסקר של
הלמ"ס.

במבט גלובלי כניסות התיירים עלו בחדות בהתאם למגמה המקומית
על פי הערכות ראשוניות של ארגון התיירות העולמי של האו"ם ( )UNWTOסך כניסות התיירים בעולם
עלה ב 7%-בשנת  ,2017ונקבע על  1.3מיליארד .קצב צמיחה זה הינו הגבוה ביותר שנרשם מאז שנת
 .2010העלייה בכניסות התיירים הובלה על ידי אירופה עם שיעור גידול של  ,8%בדגש על היעדים הים
תיכוניים ביבשת שצמחו ב .13%-יש לציין כי על פי רישומי הארגון ,ישראל נמנית על אזור זה (נקרא
 )Southern/medit eurבו ארעה הצמיחה החזקה ביותר מבין תתי האזורים ,ביחד עם צפון אפריקה
(ראה/י תרשים מס'  .)8יש לציין כי על פי נתוני הארגון ,סך כניסות התיירים לישראל שווה ערך לכ-
 1.3%בלבד מסך כניסות התיירים בתת האזור ב .2017-הצמיחה הגבוהה בסך כניסות התיירים בשנת
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 2017הינה תולדה של ההאצה בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית וההתאוששות בשווקים גדולים
שחוו ירידה בשנים האחרונות בהוצאות תיירות ,דוגמת ברזיל ורוסיה ,עקב משברים כלכליים.
במבט קדימה ,מעריך הארגון כי הצמיחה האיתנה בכניסות התיירים תימשך גם ב 2018-אך תתכנס
לממוצע בשנים האחרונות .על פי התחזית יעמוד שיעור השינוי בסך כניסות התיירים הגלובלי על טווח
של  ,4%-5%כאשר באירופה תירשם צמיחה של  .4.5%-3.5%לאור המתאם החיובי בין כניסות התיירים
לאירופה וכניסות התיירים לישראל לא מן הנמנע כי גם בישראל ,ללא מצב של הרעה ביטחונית,
תירשם היחלשות בקצב הצמיחה השנתי של כניסות תיירים.

תרשים  -8כניסות תיירים בהתפלגות לאזורים ,שיעור שינוי בהשוואה לתקופה
מקבילה

מיקוד מיוחד -מלונות התיירות בקיבוצים ובמושבים
היקף המלונות בקיבוצים ובמושבים יציב כבר שנים רבות .בשנים  2005-2017עמד מספר
המלונות על  .19-20באותו אופן ,היצע החדרים שעמד על  3,170בתום  ,2017צמח ב 6%-במהלך
התקופה לעיל ,שיעור נמוך יחסית בהשוואה לצמיחה של כ 13%-בהיקף החדרים במלונות
התיירות בכל הארץ .ישנם שלושה אזורים עיקריים בהם קיים ריכוז משמעותי של מלונות תיירות
בקיבוצים ומושבים :הרי יהודה ( ,)4אצבע הגליל ( )3והכנרת ( ,)6יתר המלונות מפוזרים ברחבי
הארץ .הפעילות בקיבוצים ובמושבים מהווים חלק מזערי מסך הפעילות הארצית ,כמשתקף
משיעור הלינות במלונות תיירות בקיבוצים ומושבים מסך הלינות הארצי שעמד על  6.6%ב.2016-
התיירות בקיבוצים ובמושבים מתבססת בעיקרה על מקומיים המהווים כ 66%-מהלינות ו72%-
מהאורחים.
סך הלינות במלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים הסתכמו ב 1.5-מיליון בשנת ( 2017ראה/י תרשים
מס'  ,)9היקף הלינות הגבוה ביותר מאז  ,2005המשקף עלייה של  5%בהשוואה לשנת  .2016לכך
תרמה בעיקר העלייה הניכרת בלינות התיירים שעמדה על כ ,18%-לעומת צמיחה אפסית בלינות
הישראלים בשיעור של  ,0.4%בדומה למגמה הכלל ארצית .חשוב לציין כי הלינה הממוצעת לאורח
מצויה בירידה ארוכת טווח ,והיא מאפיינת את התיירים כמו גם הישראלים ,בדומה למגמה הכלל
ארצית .כך ,אורח ממוצע לן כ 1.98-לילות במלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים ( 2.01ב,)2016-
היקף הלינות הנמוך ביותר מאז ( 2005אז עמד על .)2.28
סך הפדיון במחירים שוטפים במלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים הסתכם ב 745-מיליון  ₪ב-
 ,2017גבוה ב 6.6%-מהפדיון ב .2016-מעניין לציין כי למרות שאורח ישראלי ממוצע לן פחות
לילות בממוצע מאורח תייר ,אורח ישראלי ממוצע מוציא יותר מאורח תייר לאורך מרבית השנים,
זאת ככל הנראה עקב הוצאה מרובה על שירותי הסעדה ושירותים נוספים .הפדיון (במחירים
שוטפים) לאורח ממוצע בקיבוצים ובמושבים נמוך מהמדד המקביל הכלל ארצי ,דבר שמרמז על
תעריפים נמוכים יחסית במלונות בקיבוצים ובמושבים.
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הגידול הניכר בהיקף הלינות ובמקביל עלייה קלה בלבד בהיקף החדרים הובילו לעלייה בשיעור
התפוסה בקיבוצים ובמושבים לכדי  ,59.4%זאת בהשוואה לשיעור תפוסה של  58%בשנת 2016
וממוצע רב שנתי בשיעור של  .58.5%יחד עם זאת ,שיעור תפוסה זה נמוך משיעור התפוסה הכלל
ארצי במלונות תיירות ,מה שעשוי להעיד על משיכת החסר למלונות במושבים ובקיבוצים.

בהסתכלות על מדדי הפעילות בשנת  2017בחלוקה לאזורים ,בולטים הביצועים העודפים של
מלונות התיירות בקיבוצים ובמושבים באזור הרי יהודה (ראה/י לוח  .)2זוהי שנה רביעית ברציפות
בה נרשמים באזור זה ביצועים עודפים בצמיחת הלינות ,כאשר ב 2017-נרשם גידול הן בקרב
התיירים והן בקרב הישראלים .ניתן לשער כי הסיבה לביצועים העודפים בשנים האחרונות נעוצה
בפתיחת מלון נוסף ("כרמים") באזור זה בשנת  2013המניב ביצועי יתר בהשוואה למלונות אחרים
בקיבוצים ובמושבים.
מדדי הפעילות באזור אצבע הגליל הפגינו נחיתות ב ,2017-על אף כי הצמיחה בלינות התיירים
הייתה גבוהה למדי -בשיעור של  .24%בכלל ,ניתן לומר כי גם בשלוש השנים הקודמות הפגין
אזור זה נחיתות בהשוואה לכלל הפעילות בקיבוצים ובמושבים .לעומת זאת ,אזור הכנרת הניחן
במשיכה הגבוהה ביותר של תיירים ,ככל הנראה על רקע הקרבה לאתרים נוצריים ,בעל שיעורי
תפוסה גבוהים משיעור התפוסה הארצי בקיבוצים ובמושבים כבר שבע שנים ברציפות.
באשר ליתר האזורים ,העלייה האיתנה במספר הלינות בשנת  2017הייתה חריגה במעט ולא
בהכרח מייצגת ,אם כי היא הייתה רוחבית -בקרב ישראלים ותיירים .אולם ,שיעור התפוסה ביתר
האזורים נמוך מזה הכלל ארצי בקיבוצים ובמושבים כבר שנים רבות .הירידה שחלה ב2017-
בשיעור התפוסה ,למרות שהיקף הלינות גדל משמעותית ,נגרמה כתוצאה מהרחבת היקף
החדרים באזור זה.
לוח  -2מדדי פעילות במלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים באזורים נבחרים

הרי יהודה אצבע הגליל אזור הכנרת אחר
53.1%
63.3%
52.7%
65.7%
שיעור תפוסת חדרים2017 ,
-3.8%
3.6%
-1.5%
6.3%
השינוי בשיעור התפוסה ,לעומת 2016
11.0%
2.1%
-4.0%
שיעור השינוי בסך הלינות ב ,2017-לעומת 11.0% 2016
23.8%
41.7%
21.8%
30.0%
שיעור התיירים מסך הלינות2017 ,
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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.
שם החברה

 %מהמאזן המצרפי

ישרוטל

49%

דן מלונות

43%

מלונות הכשרה

6%

חוף גיא

2%

ההכנסות המצרפיות של החברות הציבוריות בענף הסתכמו ב 788-מיליון  ₪ברביע הרביעי של שנת
 .2017סכום זה משקף עלייה של כ 18%-בהשוואה לרביע המקביל ב .2016-העלייה אפיינה את כל
החברות הציבוריות בענף ,אם כי יש לציין כי העלייה המהותית בהכנסות ישרוטל בשיעור של 30%
נבעה ממכירת דירות למגורים בסמוך למלון החברה בירושלים .בנטרול מכירת הדירות ,הכנסותיה של
ישרוטל צמחו ב 9%-ושל כל החברות יחדיו בכ .8%-כל החברות דיווחו על עלייה משמעותית בלינות
תיירים ברביע זה ,שגם כך מאופיין בשיעור גבוה יחסית של לינות תיירים בהשוואה לרביעים השני
והשלישי של השנה.
שולי הרווחיות המצרפיים של החברות הציבוריות רשמו שיפור נאה ברביע הרביעי של  .2017כך ,שולי
הרווחיות הגולמית הסתכמו ב 33.1%-ברביע זה ,בהשוואה ל 27%-ברביע המקביל אשתקד .שולי
הרווחיות התפעולית הסתכמו ב ,12.7%-זאת בהשוואה ל 10.4%-ברביע המקביל אשתקד .השיפור
ברווחיות לא אפיין את כל החברות ,כך בישרוטל נרשמה שחיקה קלה בשיעורי הרווחיות בהשוואה
שנתית ,זאת לפי החברה על רקע העלייה בעלויות השכר ,כמו כן במלונות הכשרה נרשמה שחיקה
קלה בשיעור הרווחיות התפעולית.
ביחסי הנזילות המצרפיים של החברות הציבוריות נרשמו מגמות שונות .היחס השוטף (נכסים שוטפים
ביחס להתחייבויות שוטפות) המעיד על יכולתן של החברות לפרוע את חובותיהן לשנה הקרובה מתוך
נכסיהן נקבע על  ,0.5זאת לעומת  0.56ברביע המקביל ב .2016-היחס המהיר (נכסים שוטפים בניכוי
מלאי ביחס להתחייבויות שוטפות) נקבע על  ,0.48זאת בהשוואה ל 0.46-ברביע המקביל ב.2016-
הירידה ביחס השוטף המצרפי חלה על רקע ירידה בנכסים השוטפים ,שבחלקה מוסברת על ידי
מכירת הדירות של ישרוטל .מנגד ,העלייה ביחס המהיר נובעת מהיקף נמוך יחסית של מלאי ,המורכב
בעיקר ממוצרי מזון ומשקאות ,דבר שמנוגד למגמת ההתרחבות בענף .אולם ניתן ליישב זאת בכך
שייתכן וברביע זה החברות חזו במידה טובה את הביקושים כך שלא נותרו עם מלאי עודף.
שיעור ההון העצמי ביחס למאזן ,המעיד על רמת המינוף של החברות -היחס בין מקורות ההון
מגורמים זרים לבין ההון של בעלי המניות ,מצוי במגמת עלייה ארוכת שנים .יחס זה עמד על 53.4%
ברביע הרביעי בשנת  ,2017לעומת  48.7%ברביע המקביל ב .2016-העלייה ביחס זה נגרמה בעיקר
הודות לגידול משמעותי בהון העצמי של ישרוטל ,בסך כ 9-נקודות האחוז לכדי  ,52%זאת הודות
לרווחיה שנצברו במהלך השנה ,כאשר החברה טרם חילקה דיבידנד נכון למועד הדו"ח .העלייה
בשיעור ההון העצמי ביחס למאזן הינה חיובית ,מפני שהיא מקטינה את הוצאות המימון הנובעות מגיוס
ההון הזר ומפחיתה את הסיכון הפיננסי בתקופות חלשות יותר.
הנטל המימוני (שיעור הוצאות המימון מסך ההכנסות) ברבעון הראשון של שנת  2017היה אפסי,
כלומר ,הכנסות המימון קיזזו את הוצאות המימון .זאת בהשוואה לנטל מימוני בסך  2.1%ברביע
המקביל ב .2016-השיפור ביחס זה נבע מעלייה בהכנסות מהפרשי שער של מלונות דן.

