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תקציר 

 נתוני הפעילות של ענף המלונאות מצויים ברמות שיא 
בבחינה רב שנתית. ביטוי לכך מתקבל מנתוני הלינות, 
האורחים, הפדיון במחירים קבועים ושיעור התפוסה. הרמות 
הגבוהות התאפשרו בעיקר על רקע עלייה ניכרת בכניסות 
התיירים שהיתרגמה לעלייה בהיקף האורחים התיירים 
ולינות התיירים, שכן היקף הלינות של ישראלים לא השתנה 

מהותית בשנים האחרונות. 
 יחד עם זאת, כפי שניתן לזהות מן הנתונים לשליש הראשון 

של שנת 2019 חלה התמתנות בקצב ההתרחבות של מדדי 
הפעילות המרכזיים, הנובעת בעיקר מירידה בקצב הצמיחה 
של כניסות התיירים. ירידה זו מוסברת על ידי התמתנות 
בקצב הצמיחה העולמי בשנה הנוכחית ומתואמת עם 

המגמה בסך כניסות התיירים הגלובלי.  

 חשוב להדגיש כי לאחרונה מתקיים פער בין קצב הצמיחה 
של כניסות התיירים לקצב המקביל של לינות התיירים 
במלונות, כאשר האחרון נמוך יותר. פער זה נובע בין היתר 
מקיצור משך השהייה הממוצע של תיירים במלונות תיירות, 
אך ככל הנראה גם ממעבר לאפשרויות לינה אחרות, כגון 

שכירת דירות לטווח קצר. 

 ההתמתנות בקצב ההתרחבות של הפעילות בענף מקבלת 
ביטוי בסקר החברות של בנק ישראל, על פיו הסנטימנט של 
הפעילים בענף מצוי בירידה. כמו כן, הפעילים בענף 
מצביעים על עלייה במגבלות הביקוש ברביע הראשון של 

   .2019

 בחינה לפי יישובים מעלה כי יישובים מוטי תיירות חוץ הציגו 
נתוני פעילות טובים יותר מיישובים מוטי תיירות פנים. יש 
לציין כי ביישובים מוטי תיירות החוץ חלה גם עלייה בלינות 
הישראלים, הגבוהה ביחס לעלייה בכל הארץ וביישובים 
מוטי תיירות הפנים, מה שעשוי להצביע על שינוי בטעמים 

של תיירי הפנים.  
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 רקע
בתום שנת 2018 עמד מספר מלונות התיירות על 419, היקף הגבוה ב-12 מלונות ממצבת המלונות 1

בשנת 2017, כאשר מרבית המלונות שנוספו השתייכו למחוז תל אביב. מלונות 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.  

היישובים "התיירותיים" ביותר בישראל, דהיינו אלו שמשכו את היקף האורחים הגבוה ביותר בשנת 
2018, הינם: אילת )24% מסך האורחים הארצי(, תל אביב-יפו )15%(, מערב ירושלים )15%(, שפת ים 
המלח )9%( וטבריה )8%(. כאשר חלקם מוטי תיירות פנים )ישראלים( וחלקם מוטי תיירות חוץ. כך, 
בעוד שבמלונות באילת וים המלח התארחו בעיקר ישראלים בשנת 2018, 91% ו-73% מסך האורחים, 
בהתאמה. במלונות במערב ירושלים, תל אביב-יפו וטבריה התארחו בעיקר תיירים בשנת 2018, 62%, 
65% ו-53% מסך האורחים, בהתאמה. זאת ככל הנראה בשל היותן 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.    

מרבית התיירים הנכנסים לישראל מגיעים משותפות הסחר המרכזיות, האיחוד האירופי )44% מסך 
כניסות התיירים ב-2018( וארה"ב )22%( )ראה/י תרשים מס' 1(. ניתן לשער כי ההסבר לכך טמון 
בקשרי הידידות, המסחר והעסקים בין שותפות אלו לישראל, כמו גם התרבות המשותפת, ובחלק 
מהמדינות אף קיומן של קהילות יהודיות גדולות. היבט נוסף המעודד את קשרי התיירות בין שותפות 
אלו לישראל הוא הסכם השמיים הפתוחים המתקיים בין ישראל לגורמים אלו, המאפשר בין היתר 
כניסה של חברות "לואו קוסט" המהוות אפשרות אטרקטיבית לתיירים ממדינות אלו, וכן מסיר מגבלות 

על היקף החברות הרשאיות לטוס בין המשתתפות בהסכם ועל תדירות טיסותיהן.  

 

כניסות התיירים והלינות במלונות תיירות הגיעו לרמות שיא, תוך התמתנות צפויה בקצבי ההתרחבות 

סך הלינות במלונות תיירות עמד על 10.7 מיליון בחודשים ינואר – מאי 2019 )נתונים מנוכי עונתיות( 
ועלה בשיעור של 1.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. קצב צמיחה זה נמוך משמעותית ביחס 
לעלייה באותה התקופה בשנים 2017-2018, שעמדה על 9.9% ו-6.1% בהתאמה, שנים בהן נרשם קצב 

                                                           
 מלון הרשום לתיירים על ידי משרד התיירות. 1
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גידול ניכר בכניסות התיירים. יחד עם זאת, מדובר ברמות שיא של סך הלינות במלונות תיירות 
מתחילת השנה, היות והרמה של לינות התיירים מצויה אף היא בשיא.  

ההאטה בקצב צמיחת הלינות במלונות התיירות, המתוארת מעלה, באה על רקע היחלשות בקצבי 
הצמיחה של לינות ישראלים ותיירים כאחד )ראה/י תרשים מס' 2(. כך במהלך התקופה לעיל ירד קצב 
הצמיחה של לינות ישראלים מ-1.4% ו-1%- בשנים 2017-2018 לכ-1.7%- במהלך 2019. באותו אופן, 
אם כי בעוצמה חדה יותר, קצב הצמיחה של לינות תיירים התמתן מ-24.3% ו-15.9% באותה התקופה 

בשנים 2017-2018 ל-4.5% בלבד במהלך 2019. 

שני גורמים משפיעים על השינויים בקצב הצמיחה של סך הלינות- מספר הלינות הממוצע לאורח 
ומספר האורחים. בחינה של גורמים אלו מעלה כי במהלך השליש הראשון של שנת 2019 היקף הלינות 
הממוצע לאורח ישראלי ולתייר ירד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ב-0.9% ו-3%, בהתאמה. 
אך נראה שיותר מכל מה שהוביל לירידה בקצב הצמיחה של סך הלינות במלונות תיירות היה הירידה 
בקצב הצמיחה של האורחים התיירים במלונות תיירות שירד מ-21.5% בשליש הראשון של 2018 לכ-
6.4% בשליש הראשון של שנת 2019. מאידך, היקף האורחים הישראלים במלונות תיירות עלה בכ-

0.9% בשליש הראשון של 2019, לאחר שירד באותו סדר גודל באותה התקופה שנה קודם לכן. מעניין 
לציין כי היקף האורחים הישראלים במלונות תיירות גדל לאורך השנים, אך הירידה במשך השהייה 
הממוצע של ישראלים במלונות מקזזת עלייה זו ומובילה ליציבות בהיקף הלינות של ישראלים בשנים 

האחרונות. 

 

נתוני כניסות התיירים משלימים את התמונה המלאה, ובדומה להיקף האורחים התיירים ולינות 
התיירים משקפים התמתנות בקצב הצמיחה, שהחלה כבר באמצע שנת 2018 ונמשכה אל תוך שנת 
2019. כניסות התיירים בינואר – יוני 2019 בדרך האוויר והיבשה )מנוכי עונתיות( הסתכמו בכ-2.26 
מיליון, היקף זה אמנם משקף עלייה נאה של 12% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אולם עלייה זו 

נמוכה ביחס לעליות שאפיינו את שנת 2017 וחלק משנת 2018. 

כפי שניתן לראות בתרשים מס' 3, בין שלהי שנת 2016 לאפריל 2018 עלו כניסות התיירים בקצב 
שנתי שעמד סביב 20%, לאחר מכן, החל ממאי 2018 ירד קצב הצמיחה ונעמד סביב 10%, וביוני 2019 
זינק בחדות שוב לכ-20% בשל אפקט קצה )ביוני 18 נרשמה הרמה הנמוכה ביותר בכניסות התיירים 
בשנה זו(. כפי הנראה, הגורמים שתמכו בקצבי הצמיחה הגבוהים בתקופה הראשונה היו זמניים, ואינם 

מתקיימים כיום באותה העוצמה. ביניהם ניתן למנות:   
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o היציבות המסוימת במצב הביטחוני בישראל החל משנת 2017 באה לידי ביטוי באופן ניכר 

בעיקר במהלך שנת 2017, שהייתה עוקבת לשנה עם מספר רב של אירועים ביטחוניים ולכן 
ייצגה במידה מסוימת שחרור של ביקוש עצור. על כן, קצב הצמיחה של כניסות התיירים 

בתקופה האחרונה מנוכה מהשפעת קצה זו, ולפיכך נמוך יותר. 
o נתוני התיירות הגלובליים מצביעים על התמתנות בסך כניסות התיירים בעולם בשנת 2019. 

לפי ארגון התיירות של האו"ם )UNWTO( כניסות התיירים ברביע הראשון של 2019 צמחו 
בקצב של 4%, זאת לאחר שבשנת 2018 כולה עלה סך כניסות התיירים הגלובלי בכ-6%, 
ובשנת 2017 בכ-7%. נראה כי התמתנות זו חלה על רקע הירידה בקצב הצמיחה העולמי 

בשנת 2019. הצפי הוא לשיעור צמיחה של כ-3.3% לפי ה-IMF, זאת בהשוואה לקצבי 
צמיחה של 3.8% ו-3.6% בשנים 2017-2018. סביר כי הירידה בקצב הצמיחה מחלחלת 
להכנסה הפנויה של משקי הבית ומשתקפת גם באמון הצרכנים כך שלבסוף היא משפיעה 

על הצריכה הפרטית בכלל, ובפרט על ההוצאות על נסיעות לחו"ל.  
o מחיר הדלק הסילוני במהלך חמשת החודשים הראשונים של 2019 מצוי ברמה הגבוהה בכ-

30% מזו שאפיינה את התקופה המקבילה בשנת 2017. מחיר הדלק הסילוני מהווה גורם 
חשוב במחירי הטיסות לחו"ל כך שמחירי הטיסות כיום תומכים במידה פחותה בהתרחבות 

מהירה של כניסות תיירים ברחבי העולם. 

כמובן שהמגמה בנתוני כניסות התיירים בעלת מתאם חיובי גבוה )93% בשנים 2008-2018( עם 
המגמה המקבילה בנתוני לינות התיירים, אך מעניין לראות כי קצב הצמיחה של לינות התיירים נמוך 
מזה של כניסות התיירים כבר לאורך תקופה ארוכה, החל מאוקטובר 2017, בפער שמגיע בשיאו ל-
13% )יולי 2018(. לא מן הנמנע כי אחת הסיבות המרכזיות לכך נעוצה בזליגה של תיירים לפלטפורמות 

אירוח שאינן מלונות, כשהמרכזית שבהן היא השכרת דירות לטווח קצר, דוגמת Airbnb ודומותיה. 
ייתכנו הסברים נוספים לפער המוזכר לעיל, כגון קיצור משך השהייה הממוצע של תיירים במלונות.  

 

במבט קדימה, כפי הנראה קצב הצמיחה של כניסות התיירים צפוי להיות זהה לזה שאפיין את חמשת 
החודשים הראשונים של השנה, ויוותר בטווח החד ספרתי גבוה. זאת, תחת הנחה של יציבות במצב 
הביטחוני, וכפי שצוין מעלה, בצל ההאטה בצמיחה העולמית בכלל ובפרט באירופה )בדגש על מדינות 
האיחוד האירופי( המהווה נתח של כ-56% מסך כניסות התיירים )נתוני שנת 2018(, ועל אף התמתנות 
קלה במחירי הדלק הסילוני מתחילת השנה )בהשוואה שנתית(, הצפויה להישמר ודווקא לתמוך 

מזערית בכניסות התיירים.  
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על כן, ולאור הפער המתואר לעיל בין המגמות בכניסות התיירים ללינות התיירים במלונות תיירות, 
צפוי קצב הצמיחה של האחרון להיוותר חד ספרתי נמוך, זאת, כאשר הרמה של לינות ישראלים מצויה 
ביציבות מסוימת כבר כמעט חמש שנים )ראה/י תרשים מס' 4(. בשקלול, צפוי סך הלינות לעלות 

בקצב חד ספרתי נמוך בסיכום שנת 2019. 

 

הפדיון, שיעור תפוסת החדרים וההוצאות של תיירים בישראל הוסיפו לצמוח ברביע ה-1 של 2019 

הפדיון במלונות תיירות, במחירים קבועים )נתונים מנוכי עונתיות(, עלה ברביע הראשון של 2019 בכ-
3%, ומשקף גם הוא התמתנות בקצב ההתרחבות, בהשוואה לעלייה של כ-9% בתקופה המקבילה של 
שנת 2018. הירידה בקצב הצמיחה של הפדיון במחירים קבועים התקיימה הן בקרב ישראלים והן 
בקרב תיירים. שיעור התפוסה בשליש הראשון של 2019 עלה ל-65.8% לעומת 64.4% בשנת 2018, 
בדומה למגמה שנצפתה בנתונים השנתיים, כאשר בשנת 2018 עמד שיעור התפוסה במלונות תיירות 

על שיא בשיעור של 68% )ראה/י תרשים מס' 5(. 

בהקשר זה חשוב להדגיש כי חרף ההתרחבות המהירה של כניסות ולינות התיירים בשנים האחרונות, 
לישראלים עדיין השפעה מהותית על פעילות המלונות. זאת משום שהם מהווים את רוב הלינות )54% 
בשנת 2018( ומניבים הכנסה גבוהה יותר למלונות בהשוואה לתיירים )ברביע הראשון של 2019 
הישראלי הממוצע הניב פדיון במחירים קבועים הגבוה ב-16% מהתייר הממוצע(, ייתכן וזאת על רקע 
הוצאות גבוהות יותר של ישראלים על ארוחות, מסעדות, ספא ושירותים נוספים. לפיכך, היה רצוי 
להגדיל גם את היקף הלינות של ישראלים ולא רק של תיירים, אך בשנים האחרונות הישראלים 

מעדיפים אפשרויות אירוח בחו"ל כמתבטא בזינוק בנתוני יציאות הישראלים )שנחלש לאחרונה(. 

נתוני יצוא שירותי התיירות של מאזן התשלומים מלמדים כי ההוצאות של תיירים בדולרים, במחירים 
שוטפים, )מנוכי עונתיות( עלו ברביע הראשון של 2019 בכ-12% בהשוואה לרביע המקביל בשנת 
2018, קצב הזהה לעלייה בכניסות התיירים ברביע זה. זאת, לאחר שבשני הרביעים הקודמים נרשמו 

שיעורי צמיחה חלשים יחסית.  

הגאות שחלה בכניסות התיירים לישראל בשנתיים שחלפו הביאה לעלייה ניכרת בהוצאות של תיירים 
בישראל. כך ההוצאות של תיירים, במחירים שוטפים, ברביע ה-1 של 2019 עלו בכ-45% בהשוואה 
לרביע המקביל בשנת 2016. כתוצאה מעלייה זו, יצוא שירותי התיירות עלה בכ-39% באותה התקופה 
)משום שהיצוא כולל גם הוצאה של עובדים זרים בישראל(. עלייה זו מצטרפת לעלייה הגבוהה יחסית 
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בסך יצוא השירותים מישראל, בעיקר על רקע יצוא שירותי הייטק. כתוצאה מכך, החשיבות של סקטור 
התיירות בתוצר המקומי עלתה בשנים האחרונות, וברביע ה-1 של 2019 יצוא שירותי התיירות 
במחירים קבועים היה שווה ערך לכ-6% מסך יצוא הסחורות והשירותים של המשק. עלייה של נקודת 

האחוז ביחס לרביע ה-1 בשנת 2016.  

 

יישובים מוטי תיירות חוץ הפגינו עדיפות על פני היתר, בדומה לעבר; ייתכן ששינוי בטעם הצרכן 
הישראלי מעיב על יישובים שבאופן מסורתי מוטי תיירות פנים 

בחינה של נתוני הפעילות ביישובים המרכזים את מרבית פעילות התיירות )פנים וחוץ( בישראל מעלה 
כי ישנה שונות בין הביצועים של היישובים השונים בשליש הראשון של שנת 2019. שונות זו מתיישבת 
עם המגמות המתוארות לעיל, דוגמת התרחבות הלינות בקרב תיירים לעומת ירידה בלינות הישראלים. 
לאור מגמות אלו, באופן טבעי, יישובים מוטי תיירות חוץ הפגינו עדיפות על פני יישובי מוטי תיירות 

פנים. 

כפי שניתן לראות בלוח 1, במערב ירושלים, טבריה ותל אביב-יפו, מוטות תיירות החוץ, חלה עלייה 
בהיקף הלינות בתקופת ההשוואה, כמו כן, באותם היישובים, להוציא תל אביב-יפו, חלה גם עלייה 
בשיעור התפוסה. כפי הנראה, הירידה בשיעור התפוסה בתל אביב-יפו מקורה בפתיחה של כ-400 

חדרים במהלך השנה שחלפה. 

מנגד, ביישובים מוטי תיירות הפנים, אילת ושפת ים המלח חלה ירידה בסך הלינות, ובשפת ים המלח 
גם שיעור התפוסה ירד בתקופת ההשוואה. מעניין לציין כי ביישובים מוטי תיירות החוץ המוזכרים לעיל, 
העלייה בלינות אפיינה הן את התיירים והן את הישראלים, בעוד שבשפת ים המלח היקף הלינות הן 
בקרב תיירים והן בקרב ישראלים ירד ובאילת היקף הלינות של ישראלים צמח במשורה. מגמה זו, של 
גידול בלינות הישראלים בירושלים ותל אביב יפו התרחשה אף בשנת 2018, בעוד שבשפת ים המלח 
ירד היקף הלינות של ישראלים ובאילת עלה במעט באותה השנה. ייתכן ויש בכך להצביע על שינוי 
בטעמים של הישראלים המתבטא במעבר ממקורות התיירות המסורתיים )אילת ושפת ים המלח( 

לטובת מקורות תיירות שמושכים בעיקר תיירים )ירושלים, תל אביב וטבריה(.  
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לוח 1- נתוני פעילות )מקוריים( ב-5 היישובים עם היקף הלינות הגדול ביותר, ינואר – אפריל 2019 

 

 

הסנטימנט בענף המלונאות מצוי בירידה ומגבלות הביקוש בעלייה 

סקר החברות של בנק ישראל מנתח שאלונים ממגוון ענפים בסקטור העסקי, וביניהם מלונאות. 
השאלות בסקר הינן איכותיות )ולא כמותיות(, כאשר המשתתפים בסקר מתבקשים לדווח על כיווני 
השינוי של משתני פעילות שונים ועל עוצמתם. בתחום המלונאות בדרך כלל משתתפים בסקר מעל 

20 משיבים )חברות(.  

לפי הסקר חלה ירידה ניכרת בהתרחבות של הפעילות בענף המלונאות ברביע הראשון של שנת 2019, 
בהשוואה לרביע המקביל אשתקד. כפי שניתן לראות בתרשים מס' 6, השינוי השנתי במאזן הנטו של 
התגובות )שיעור החברות שהצביעו על התרחבות בפעילות פחות שיעור החברות שהצביעו על 

התמתנות( מתואם חיובית )71%( עם שיעור השינוי של סך הלינות במלונות תיירות.  

עוד עולה מן הסקר כי חלה התמתנות בקצב ההתרחבות של לינות התיירים, לינות הישראלים והפדיון 
הממוצע לחדר. נוסף על כך, חומרת המגבלות על הביקוש- היקף התיירות מחו"ל, היקף תיירות הפנים 
והמצב הכלכלי והביטחוני בישראל, עלתה ברביע ה-1 של 2019 לרמה הגבוהה מאז תחילת 2017, 
דהיינו, המגבלות על הביקוש עלו מרמה נמוכה מאוד לרמה נמוכה עד בינונית. יחד עם זאת, לפי 

הסקר, הפעילות החזויה לרביע הבא אופטימית במעט מאשר לפני שנה. 

 

לסיכום, נתוני הפעילות המרכזיים של ענף המלונאות, קרי סך הלינות במלונות תיירות, כניסות 
התיירים, פדיון במחירים קבועים ושיעור התפוסה, מצויים ברמת שיא, זאת בעיקר הודות לגאות 
בכניסות התיירים בתקופה האחרונה. יחד עם זאת, קצבי הצמיחה של נתוני הפעילות שהוזכרו מעלה 

טבריהשפת ים המלחאילתתל אביב-יפומערב ירושלים

3.1-0.60.3-2.82.3השינוי בשיעור התפוסה, בנקודות האחוז

5.12.8-0.2-5.26.6שיעור השינוי בסך הלינות, ב-%

61.765.28.526.753.4שיעור התיירים מסך האורחים ב-2018, ב-%

טבריה שפת ים המלח אילת תל אביב-יפו מערב ירושלים

2.3 -2.8 0.3 -0.6 3.1 השינוי בשיעור התפוסה, בנקודות האחוז

6.6 -5.2 -0.2 2.8 5.1 שיעור השינוי בסך הלינות, ב-%

53.4 26.7 8.5 65.2 61.7 שיעור התיירים מסך האורחים ב-2018, ב-%
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מצויים במגמת התמתנות, בין היתר, על רקע ההאטה בצמיחת הכלכלה העולמית ובפרט באיחוד 
האירופי, המכבידים על הגעה של תיירים לישראל. 

ניתוח של מדדי הפעילות לפי היישובים השונים מעלה כי לא כולם לקחו חלק בתקופת הגאות בשנים 
האחרונות. יישובים מוטי תיירות פנים דוגמת שפת ים המלח ואילת הפגינו ביצועי חסר ביחס ליישובים 
מוטי תיירות חוץ. בין הגורמים שהעיבו על הפעילות ביישובים אלו ניתן לציין את הזינוק של יציאות 

הישראלים לחו"ל, וייתכן שגם השינוי בטעמי צרכני התיירות הפנימית.    

הסנטימנט של הפעילים בענף המלונאות מצוי בירידה והם מצביעים על עלייה במגבלות הביקוש 
בעת האחרונה. עובדה זו אינה מפתיעה שכן קצב ההתרחבות של הלינות במלונות תיירות הולך וקטן. 
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ממצאים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף המלונאות 

הניתוח הבא מתבסס על החברות הציבוריות בענף בלבד, להוציא "פתאל החזקות" שמרבית פעילותה 
מתמקדת באירופה ולכן אינה בהכרח משקפת את המגמות בשוק המקומי. כלומר, נתוניהם הכספיים 
של מלונות פרטיים, אכסניות וצימרים אינם נכללים בניתוח זה. חשוב להדגיש כי ניתוח זה אמנם בוחן 
את היחסים הפיננסיים של שתי חברות גדולות בשוק המקומי, ישרוטל )55% מהמאזן המצרפי( 
ומלונות דן )45%(, אולם נתח השוק שלהן מבחינת חדרים אינו עולה על 20% ממכסת החדרים 

הארצית.  

לוח 2- יחסים פיננסיים מצרפיים של ישרוטל ומלונות דן 

 

בסך הכל התמונה העולה מן היחסים הפיננסיים עבור הרביע הראשון מעידה על שיפור מסוים בנתוני 
החברות הציבוריות בהשוואה לרביע המקביל בשנת 2018. הרווחיות התפעולית ויחסי כושר הפירעון 

היו חזקים יחסית, יחסי הנזילות נותרו יציבים ואילו האיתנות הפיננסית נחלשה: 

o שולי הרווחיות התפעולית של החברות עלתה ברביע הראשון של 2019 בהשוואה לתקופה 

המקבילה אשתקד, זאת בעיקר הודות לעלייה בשיעור הרווח של מלונות דן, שתמהיל המלונות 
שלה ממוקד פחות באילת במידה משמעותית בהשוואה לישרוטל. שיעור הרווח התפעולי המצרפי 
ברביע הראשון הפך חיובי לראשונה מאז שנת 2013. חשוב לציין כי עונתית הרביע הראשון בכל 
שנה הינו חלש מבחינת הכנסות ורווחיות, שכן הוא בדרך כלל אינו כולל חגים ומצוי בתקופת 

החורף החלשה יחסית מבחינת תיירות. 
o יחסי הנזילות )יחס שוטף ויחס מהיר(, המשקפים את היכולת של החברות לפרוע את 

התחייבויותיהן השוטפות מתוך הנכסים השוטפים, נותרו די זהים לתקופה המקבילה אשתקד. 
o האיתנות הפיננסית המשתקפת מן יחס ההון העצמי למאזן נחלשה בתקופת ההשוואה. זאת 

בעיקר על רקע עלייה בהתחייבויות לזמן ארוך. 
o יחסי כושר הפירעון הציגו מגמות שונות. יחס כיסוי הריבית )הרווח התפעולי ביחס להוצאות המימון 

נטו( עלה הודות להפיכתו של הרווח התפעולי לחיובי. ואילו היחס בין תזרים המזומנים מפעילות 
שוטפת להוצאות המימון נטו נחלש משום שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ירד בהשוואה 

לרביע המקביל.  

 

שיעור הרווח 

התפעולי
יחס מהיריחס שוטף

הון עצמי 

ביחס למאזן

יחס כיסוי 

הריבית

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 ביחס להוצאות המימון

2019 q11.2%0.390.3443.9%0.623.5

2018 q1-0.1%0.400.3448.9%-0.287.5

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יחס כיסוי  הון עצמי  שיעור הרווח 
יחס מהיר יחס שוטף

הריבית ביחס להוצאות המימון ביחס למאזן התפעולי

3.5 0.62 43.9% 0.34 0.39 1.2% 2019 q1

7.5 -0.28 48.9% 0.34 0.40 -0.1% 2018 q1
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