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גילי בן אברהם 
החטיבה לשוקי הון< אגף כלכלה 

  תקציר

 ,ווירוס הקורונה טלטל את ענף התיירות והמלונאות. הענף 
שבשנים האחרונות נתמך מאוד על ידי גידול בכניסות 
התיירים מחו"ל, איבד באבחה אחת כ-40% מהיקף האורחים 
שלנים במלונות התיירות בשל סגירת השמיים. אמנם, 
סגירת השמיים משאירה את הישראלים בישראל ו"מאלצת" 
את אלו שרוצים לנפוש לבצע זאת בישראל, אך לא נראה 
כי אפקט זה פיצה על הפגיעה, הגם שבימים כתיקונם 
מספרם של הישראלים הנופשים בחו"ל כפול ממספרם של 

התיירים הנופשים בישראל.  
 המצב החדש, דהיינו, ההתבססות של מלונות התיירות אך 

ורק על אורחים ישראלים, מציבה את המלונות באילת ובים 
המלח בעדיפות על פני המלונות ביתר היישובים. זאת משום 
שאלו גם כך מתבססים בעיקר על ישראלים, כך שמידת 

פגיעותם למצב נמוכה יחסית.  

 הפדיון בענף המלונאות נשחק בעשרות אחוזים בחודש מרץ 
2020, בהשוואה שנתית. לפי סקר הערכת המגמות בעסקים 
של הלמ"ס היקף השחיקה נותר די גבוה גם בחודש יוני, בו 
שבו מלונות רבים לשגרה. עוד עולה מהסקר כי התחרותיות 
בענף החריפה לאחרונה וכך גם המחסור בהזמנות 

מישראלים. מאידך המחסור בעובדים נחלש. 

 שיעור התפוסה בחודש יוני בכלל הארץ היה נמוך בעשרות 
נקודות האחוז ביחס לחודש המקביל אשתקד. לינות 
הישראלים במלונות התיירות בחודש זה התקרבו לכ-60% 
מסך לינות הישראלים בחודש המקביל אשתקד. לפי 
ההוצאה באשראי על מלונות, ביולי חל שיפור מסוים 
בפעילות, אך נראה כי חלק מרכזי בשיפור זה טמון 
 העונתיות )חופשת הקיץ( על היקף לינות 

הישראלים. 
בהשפעת
הישראלי

 ,במבט קדימה, ניתן להעריך כי כל עוד הווירוס מלווה אותנו 
ומעיב בין השאר על שוק העבודה, רמת הפעילות תיוותר 
נמוכה ביחס לתקופה שקדמה לקורונה ושיעור התפוסה 
יהיה נמוך משמעותית ממחצית שיעור התפוסה המאפיין 

את הענף בזמנים רגילים. 
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 רקע

 במשך שלוש השנים האחרונות גדל היקף כניסות התיירים מדי שנה לשיא חדש. בשנת 2019 נכנסו 
לישראל כ-4.5 מיליון תיירים ותמכו בביקוש ללינות ובענף המלונאות )ראה/י תרשים 1(. בין הסיבות 
שהובילו לגידול הנאה בכניסות התיירים ניתן לציין את הסכם השמיים הפתוחים, שגרם לגידול בהיקף 
היעדים באירופה ובקווי הטיסות מהם ניתן להגיע לישראל, הגביר את נוכחות חברות ה"לואוקוסט" 
בנתב"ג ואגב כך הוזיל את עלות הטיסה לישראל. כמו כן, שיפור יחסי במצב הביטחוני בשנים הללו 

וסבסוד של קווי תעופה נבחרים על ידי משרד התיירות תמכו אף הם בכניסות התיירים לישראל.  

אולם, מנגד, הסכם השמיים הפתוחים תרם גם לכך שהיקף יציאות הישראלים לחו"ל צמח, וזה עלה 
בעוצמה גבוהה יותר מכניסות התיירים בשנים האחרונות. כמובן שלכך תרמו גורמים נוספים כגון 

התחזקות השקל, ועד לא מזמן שוק העבודה האיתן. 

כלומר, בסיכום השנים האחרונות, התיירים מחו"ל הפכו יותר ויותר משמעותיים עבור הפעילות בענף 
המלונאות, וקיזזו מעט מן התרומה של הישראלים, שמצדם הסיטו את הביקוש לנפוש, לחו"ל, זאת 
חלקית על חשבון נופש מקומי. כך לדוגמא, משקלם של התיירים בסך האורחים בבתי המלון בישראל 
עמד על כ-40.5% בשנת 2019 בהשוואה לכ-31.4% בלבד בשנת 2016 )ראה/י תרשים 2(. באותה 
התקופה עלה משקלם של התיירים בסך הלינות במלונות תיירות מכ-38.6% ל-46.9% ומשקלם של 

התיירים בסך הפדיון מ-37.8% ל-43.3%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

היישובים אילת וים המלח מתבססים במידה רבה על ישראלים ופחות רגישים למשבר הנוכחי 

רמת אי הוודאות בנוגע לפעילות בענף המלונאות גבוהה ומשכך קשה להעריך את המגמה הצפויה 
לחול בענף בתקופה הקרובה. החלטות הממשלה עשויות להשפיע דרמטית על הפעילות בענף, כך 
למשל, מועד פתיחת השמיים או הגבלות על הפעילות בענף )סגירת בריכות/ חדרי אוכל/ מלונות( 

עלולים להוביל לתמורות משמעותיות הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע. 

ובכל זאת, ניתן להעריך כיצד המצב הקיים כיום עשוי להשפיע על הפעילות בענף. כידוע, כניסת 
תיירים מחו"ל לישראל אסורה כבר החל מחודש מרץ כחלק מההגבלות שיושמו בתחילת התפשטות 
נגיף הקורונה. על כן, איבדו המלונאים נתח מרכזי מקהל לקוחותיהם )כאמור לעיל כ-47% מסך 
הלינות ב-2019(. במבט קדימה, לא ניתן לדעת מתי ייפתחו גבולות ישראל בפני תיירים משום שעיתוי 
זה תלוי במגוון גורמים, ביניהם, ההשתלטות על התפשטות הנגיף בישראל ויצירת מתווה ברור המגדיר 
מהיכן יוכלו להגיע תיירים ובאילו תנאים, אולם נראה כי לפחות בחודשי הקיץ הקרובים בטרם תושג 
השתלטות על הנגיף בישראל לא תותר כניסה של תיירים, וכפי הנראה, תיירים גם כך יחששו להגיע 

למדינה שבה התחלואה גבוהה.  

מן הצד השני, נתוני התחלואה הגבוהים יחסית בישראל מגבילים גם את יכולתם של ישראלים לנפוש 
בחו"ל, שכן מדינות רבות אינן מקבלות תיירים ממדינות עם תחלואה גבוהה, מה ש"מאלץ" את אלו 
שמבקשים לנפוש בתקופה הנוכחית לבצע זאת באתרי תיירות בישראל. נוסף על כך, חובת הבידוד 
לשבים ארצה מחו"ל למשך כ-14 ימים מעיבה עוד יותר על הביקוש של ישראלים לנפוש בחו"ל, אם 

יש להם אפשרות שכזו. 
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לאור האמור לעיל, ומבלי להתחשב בהשפעות אחרות דוגמת החשש להידבק מהנגיף, הפגיעה 
בהכנסה וכו' שוודאי מעיבים על הביקוש הכולל, המצב כיום הוביל לכך שישראלים שנוהגים בדרך 
כלל לנפוש בחו"ל "נאלצים" לממש את הביקוש שלהם לנפוש, בישראל, זאת לעומת אובדן של 

11 . כניסות תיירים שעומד בשנים האחרונות לכל היותר על מחצית מהיקפם של הראשונים )תרשים 1(
במילים אחרות, סגירת השמיים הגדילה לכאורה את קהל היעד הפוטנציאלי של המלונאים בישראל. 

יצוין כי כבר כיום ישנם ניסיונות מצד משרד התחבורה וגורמים נוספים להחזיר את ענף התעופה 
לפעילות ולהפחית את הבידוד הנדרש מישראלים שיבקרו במדינות שאינן עם תחלואה גבוהה לכ-5 

ימים. אך נראה שתנאי מקדים לכך הוא הפחתת התחלואה בישראל.     

בהנחה שהמצב הנוכחי יימשך בתקופה הקרובה, דהיינו במלונות ישראל ינפשו אך ורק ישראלים 
שבמקביל לא יוכלו לנפוש בחו"ל, בחינה של הרגלי צריכת הנופשים של ישראלים בישראל עשויה 
ללמדנו כיצד תיראה התקופה הקרובה. מהתפלגות לינות הישראלים במלונות תיירות בשנת 2019 
ניתן ללמוד כי כמעט מחצית מהישראלים שנופשים בארץ בוחרים לעשות זאת באילת, ומיד לאחר 
מכן בים המלח, ויתר היישובים המרכזיים הם תל אביב יפו, מערב ירושלים וטבריה להם נתח די דומה 
)ראה/י תרשים 3(. על רקע זה, נראה כי היישובים אילת וים המלח צפויים ליהנות, או לחלופין להיפגע 

פחות בהשוואה ליישובים אחרים מהמצב הנוכחי. 

אולם, על מנת להשלים את הבחינה הזו יש לבדוק עד כמה היישובים המוזכרים מעלה תלויים 
בישראלים. כפי שניתן לראות בתרשים 4, המלונות באילת וים המלח מתבססים בעיקר על ישראלים 
ולכן כפי הנראה הם יותר קרובים למצב של "עסקים כרגיל" ונפגעו פחות בהשוואה ליתר היישובים.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

סקר הערכת המגמות בעסקים מצביע על ירידה של עשרות אחוזים בפדיון בחודש יוני ועל עלייה 
בתחרותיות בענף ומחסור בהזמנות ישראלים 

לאחרונה פורסמו נתוני הפדיון בענף התיירות לרביע הראשון של 2020, מהם עולה כי בחודש מרץ, בו 
החלו לראשונה המגבלות על הענף וסגירת השמיים, ירד הפדיון בענף המלונאות, במחירים קבועים, 

בכ-65% בהשוואה לחודש המקביל בשנת 2019. 

ירידה זו מתואמת עם הממצאים שהתקבלו בסקר הערכת המגמות בעסקים של הלמ"ס. במסגרת 
סקר זה נשאלו החברות בענף המלונאות מה הערכתם בנוגע למצבם הכלכלי נכון להיום ביחס לחודש 
הקודם. מאזן הנטו של התגובות ,לשאלה זו, כלומר שיעור המשיבים כי מצבם השתפר פחות שיעור 
המשיבים כי מצבם הורע, הפך שלילי החל מחודש מרץ 2020. במילים אחרות ישנם יותר משיבים כי 
מצבם הורע מכאלו שמשיבים כי מצבם השתפר. מאז, הוא הפך שלילי יותר בחודש אפריל ולאחר 

מכן תיקן כלפי מעלה קלות עד לחודש יוני, אך נותר שלילי מאוד.  

השינוי במאזן הנטו של התגובות, בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, מתואם עם קצב השינוי של 
הפדיון בענף המלונאות במחירים קבועים )ראה/י תרשים 5(. על רקע זה, ניתן להעריך כי הירידה 
בפדיון של ענף המלונאות במחירים קבועים בחודש יוני, בו שב חלק ניכר מהמלונות לפעול, נסובה 

סביב שיעור של כ-55% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. 

                                                           
 חשוב להדגיש כי לא כל הישראלים היוצאים לחו"ל מבצעים זאת לטובת מטרות פנאי, חלקם נוסעים למטרת עסקים. 1
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נוסף על כך, מהסקר של הלמ"ס ניתן ללמוד כי מגבלת המחסור בעובדים נחלשה בחודשים 
האחרונים, זאת ככל הנראה בהתאם לירידה בפעילות )ראה/י תרשים 6(. מנגד, מגבלות אחרות על 
הפעילות התגברו- מחסור בהזמנות מתיירים מחו"ל, מחסור בהזמנות מישראלים והחרפת 
התחרותיות בענף. אף על פי כן, מגבלות התחרותיות ומחסור ההזמנות מישראלים נחלשו במעט מאז 

עלייתם החדה יחסית. 

סביר, כי החרפת התחרותיות בענף, באה על רקע הירידה החדה בביקוש ללינות בישראל, שחייבה את 
המלונאים להגיב במבצעים אגרסיביים והטבות שונות על מנת להתחרות על ליבם של הלקוחות 
המקומיים. ראיה נוספת לכך מתקבלת ממדד המחירים לצרכן שמצביע על ירידה של כ-16% במחירי 

הלינה בישראל ביוני 2020 בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

שיעור התפוסה בחודש יוני 2020 היה נמוך ב-50 נקודות האחוז ביחס לחודש המקביל אשתקד, 
ההוצאה בכרטיסי אשראי מצביעה על שיפור קל בשיעור התפוסה ביולי 

לאחר שבחודשים אפריל-מאי היקף הלינות במלונות התיירות בישראל שאף לאפס נוכח סגירת 
המלונות בשל המגבלות ופתיחתם אט אט לקראת חג השבועות שחל בתום חודש מאי, ביוני עלה 
היקף הלינות בחדות. היקף הלינות ביוני 2020 עמד על 695.4 אלף, כמעט כולם לינות של ישראלים, 
היקף זה שווה ערך לכ-30% מהלינות שנרשמו במלונות תיירות בישראל בחודש המקביל אשתקד. 
יתרה מכך, גם אם מתמקדים אך ורק בלינות הישראלים, היקף הלינות ביוני 2020 שווה ערך לכ-55% 

מלינות הישראלים בחודש המקביל אשתקד. 

ניתן להעריך כי הירידה החדה בהיקף לינות הישראלים, על אף שאין ביכולתם לטוס לחו"ל, נעוצה 
במגוון גורמים כגון- הירידה בסנטימנט הצרכנים, העלייה הגבוהה בשיעור המובטלים/ עובדים 
המצויים בחל"ת, החשש מהידבקות בווירוס, והתחושה כי המגבלות על הפעילות בענף המלונאות 

פוגמת בחוויית הנופש.  

שיעורי תפוסות החדרים בחודש יוני 2020 מעידים כי הפגיעה במלונות הייתה רוחבית, אך כאמור 2
לעיל, הפגיעה באילת וים המלח הייתה מתונה יותר ביחס לשאר יישובי התיירות המרכזיים )ראה/י 

תרשים 7(. שיעור תפוסת החדרים ביישובים אלה היה גבוה מהממוצע הארצי. 

נתוני ההוצאות בכרטיסי אשראי שמפרסם מדי שבוע בנק ישראל, בהתבסס על נתוני שב"א, מצביעים 
על עלייה נומינלית של כ-54% בארבעת השבועות הראשונים של חודש יולי בהשוואה ליוני. מכך ניתן 
ללמוד כי כפי הנראה הפעילות ביולי השתפרה, אולם סביר כי חלק מרכזי מהשיפור מוסבר באמצעות 
הרכב העונתיות, שכן בכל שנה סך לינות הישראלים ביולי גבוה מזה של יוני. כך בשנת 2019 סך לינות 
הישראלים ביולי היה גבוה בכ-30% מיוני, וב-2018 היה גבוה בכ-20%. בנוסף, לא מן הנמנע כי חלק 

נוסף מהגידול בהוצאה באשראי על מלונות מוסבר באמצעות עליית מחירים בין יוני ליולי.  

כלומר, הפעילות בענף המלונאות בחודש יולי התחזקה הודות לעונתיות המאפיינת את חודש זה וכפי 
הנראה רק חלקית הודות לעלייה שאינה קשורה בגורמים עונתיים, דוגמת הפנמת המצב החדש בקרב 
הישראלים, בחינה של מדדי התחלואה וההידבקות במלונות וההשפעה של התו הסגול על אופן 

הפעילות של המלונות )בריכות פתוחות או לא/ התנהלות חדר האוכל וכו'(.   

                                                           
 שיעור התפוסה מחושב בכל המלונות שיכלו להיפתח, גם אם הם לא נפתחו בעקבות הקורונה. 2

Dummy Text



 4
 

בכל מקרה, בהתבסס על ההוצאה באשראי על מלונות, נראה שגם בחודש יולי היקף לינות הישראלים 
היה עודנו רחוק מהיקף הלינות של הישראלים בחודשים המקבילים בשנים קודמות. כאשר לוקחים 
בחשבון כי התיירים "מחוץ למשחק" הרי שענף המלונאות בהסתכלות כלל ארצית פועל, וכפי הנראה 
יוסיף לפעול גם בחודשים הקרובים, בשיעור תפוסה הנמוך משמעותית ממחצית שיעור התפוסה 

המאפיין את הענף בזמנים רגילים )68% בממוצע ב-3 השנים האחרונות(.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

לסיכום, ניתן לחשוב, לכאורה, כי הגידול בקהל היעד הפוטנציאלי של המלונאים בעקבות סגירת 
השמיים )בזמן שגרה היקף הישראלים הטסים לחו"ל כפול משל התיירים הנכנסים לישראל( תמך 
בפעילותם מאז השיבה לפעילות. עם זאת, בפועל, ההשפעה השלילית של וירוס הקורונה על 
ההכנסות, הציפיות, אמון הצרכנים ותפיסת החוויה של הישראלים הייתה משמעותית בהרבה. עקב כך, 
היקף הלינות בכלל מלונות התיירות בחודשיים האחרונים היה מצומצם מאוד, לא רק ביחס לזמנים 

הרגילים, אלא גם ביחס להיקף הלינות הכולל של הישראלים לבדם בתקופה שקדמה לקורונה. 
 

במבט קדימה, ניתן להעריך כי כל עוד הווירוס מלווה אותנו, ומעיב בין השאר על שוק העבודה, רמת 
הפעילות תיוותר נמוכה מאוד ביחס לתקופה שקדמה לקורונה. תמיכה מסוימת לכך מתקבלת 
מתרשים מס' 9 המציג עד כמה הביקוש של ישראלים לנפוש בחו"ל בשנים האחרונות קיבל תנופה 
מהשיפור בשוק העבודה. כפי שניתן לראות, שיעור השינוי במספר השכירים, שמשקף גם את 
התרחבות הפעילות הכלכלית במשק הישראלי ואף את הציפיות להתרחבות בעתיד, מתואם חיובית 

עם שיעור השינוי של יציאות הישראלים לחו"ל כעבור חודש.  
 

על רקע זה, ונוכח שיעור הירידה החד בהיקף השכירים באפריל 2020, שעמד על כ-30% בהשוואה 
לחודש המקביל אשתקד )פיטורים וחל"ת(, סביר כי הזעזוע בצד הביקוש היה כה חד כך שהביקוש 

ללינות במלונות תיירות בישראל מצד ישראלים הינו נמוך מכפי שהיה בתקופה שקדמה לקורונה. 
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