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 נרשמה מגמת שיפור במספר , החל מסוף הרבעון הראשון של השנה החולפת, לאחר שנתיים של חולשה

 .ובחודשים האחרונים מגמה זו התחזקה, התיירים הנכנסים

  אך מספר הסינים גדל במידה ניכרת, התיירים הרוסים המגיעים לארץ מוסיף לרדתמספר. 

  מעידים כי מגמת הירידה בממוצע הלינות לתייר במלונות תיירות נבלמת 6102נתוני. 

  פועלים בענף התיירות להתמקד ביתרונות היחסיים שיש גורמים הועל ה, כדי להישארהשקל החזק כאן

 .המושפעים במידה פחותה משערו המיוסף של השקלתיירים הגעת על מנת לעודד  ,לישראל

 במגמת התאוששותהנכנסת התיירות 

היצוא של מ 5%-שירותי התיירות מהווים רק כ

ענפי התיירות מאופיינים , עם זאת. מדינת ישראל

. 1של עובדים בשכר נמוך בהיקף תעסוקה גבוה

 ,ממשקלו ביצואלענף חשיבות גבוהה מכאן ש

על פעילות הכלכלית במשק ועל ה השפעתוב

 .בפרט תעסוקהשוק ה

מספר כניסות , 1' כפי שניתן לראות בתרשים מס

צוק "מבצע  במהלך בחדותישראל ירד להתיירים 

. בדומה לאירועים ביטחוניים קודמיםזאת , "איתן

היה  הפעם התיקון, 2אך בניגוד לאירועים קודמים

 ,וגם כשנתיים וחצי מתום המבצע, מאוד מתון

מספר כניסות התיירים לא חזר לרמתו טרום 

 : ביניהן, קיימות סיבות רבות לחולשה של התיירות הנכנסת לישראל .המבצע

 .ירידה חדה בתיירות מרוסיה על רקע המשבר הכלכלי והחלשות הרובל .1

 .והמצב הגיאופוליטי במזרח התיכון בכלל "סכינאות"על רקע גל ה, המצב הביטחוני בישראל .2

המייקרת את החופשה בישראל עבור התיירים , ט והאירו"משמעותית של השקל מול הלישהתחזקות  .3

 .מאירופה

ובחודשים , נרשמה מגמת שיפור במספר התיירים הנכנסים, החל מסוף הרבעון הראשון של השנה החולפת

בהשוואה , 22%-בכ גבוה, 2112רים ברבעון האחרון של מספר כניסות התיי, כך .מגמה זו התחזקה האחרונים

, 1.5%-ו 5%-כ, 11%-בשיעור של כ 2112במהלך  על אף המשך התחזקות השקל, זאת. 2115-לרבעון המקביל ב

מצב הביטחוני בישראל ה התייצבותמייתכן ומגמת השיפור נובעת . בהתאמה, האירו והדולר, ט"מול הליש

גם במידה מסוימת ייתכן והשיפור נובע , בנוסף ."שמיים פתוחים"ומהוזלת מחירי הטיסות על רקע רפורמת 

של  בתחושת העושרבכלכלה העולמית ושיפור ו, (יעד נופש תחליפי) הרעה במצב הביטחוני והפוליטי בטורקיהמ

 .מניותהקי עליות בשוו מגמת הירידה באבטלה על רקע, (וסין) מדינות המערבבהציבור 

                                                             

 .יה השולית הגבוהה לצרוךיבשל הנט הפרטית צריכהלענפים המאופיינים בשכר נמוך יש השפעה משמעותית על ה 1

 ."עמוד ענן"ו" עופרת יצוקה"מלחמת לבנון השנייה והמבצעים  2
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 ומי כבר פחות מגיע  לישראל מי מגיע

עיקר התיירים , 2שניתן לראות בתרשים כפי 

צפון אמריקה , ממדינות אירופה לישראל מגיעים

תמהיל התיירים  .רוסיה ובריטניה ,(ב"בעיקר ארה)

, לא השתנה במידה ניכרת במהלך השנה החולפת

. (3תרשים )אך ניתן להבחין במספר מגמות 

 משקלם של התיירים מרוסיה הוסיף לרדת

בהשוואה  2115-ב 31%-לאחר התכווצות של כ)

מספר הסינים המגיעים , במקביל(. 2112-ל

אך שיעורים מסך  ,לישראל עלה בצורה ניכרת

 (.3%-כ)התיירים עדיין נמוך 

 !המגמה נבלמת? התיירים ישנים פחות

ירידה במספר  בולטת מגמת, בשנים האחרונות

ככל , זאת. הלינות הממוצע לתייר במלונות תיירות

והתרחבות , הנראה על רקע קיצור תקופת השהייה

אף על פי . Airbnbהשימוש בפלטפורמת 

ימוש בפלטפורמות שהפופולאריות העולמית של ש

ניכר כי במהלך השנה , גוברתו שיתופיות הולכת

פר הלינות לתייר מגמת הירידה במס, החולפת

 (.2תרשים ) נבלמת

 ?ומה צפוי בהמשך

 כמובן .תרו גבוהיםהסיכונים לענף התיירות נו

 .ברקע הסיכון הביטחוני תמיד קיים ,שבמדינתנו

אנו מעריכים , כפי שציינו בסקירות קודמות, בנוסף

לפעול  וסיפוי 3כי הכוחות הריאליים בכלכלה

ובאותו הזמן , להתחזקות השקל מול סל המטבעות

, החופשה בישראל עבור תיירים זריםלייקר את 

. ל עבור תיירים ישראלים"ולהוזיל אלטרנטיבות בחו

מגמה זו צפויה להמשיך להקשות על ענף , על כן

 . התיירות

הפועלים הגורמים על , בדומה לענפי יצוא אחרים

בענף התיירות להתאים את פעילותם לעולם של 

על מנת לעודד  ,זאת(. ועוד ים המלח, תיירות דת והיסטוריה) ולנצל את היתרונות היחסיים של ישראל, שקל חזק

 .הגעתם של תיירים המושפעים במידה פחותה משערו המיוסף של השקל

                                                             

 ישראליות ומגמת השיפור במצבה הפיסקאלי של ישראלהשקעות ישירות בחברות , העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים 3
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 בנק דיסקונט, הסקירה הוכנה  על ידי מחלקת מאקרו כלכלה ואנליזה בנקאית

 guy.maor@dbank.co.ilאנליסט מאקרו ושווקים , גיא מאור: נכתב על ידי

 nira.shamir@discountbank.co.il, כלכלנית ראשית, נירה שמיר:  מנהלת המחלקה

 

 :מ"הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע

המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של  אישי לייעוץ תחליף ,המלצה וב לראות ואיןהינו למטרת אינפורמציה בלבד  וז סקירההניתוח הכלול ב
: להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק של התחייבות או פיננסיים נכסים או ע"ני למכור/לקנות/להחזיק הצעה או כאמור לייעוץ הזמנה אוכל לקוח 

 .בו לאמור בהתאם ללקוחותיו לייעץ"( הבנק"

בלתי , העשויים להיות חסרים, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, בין היתר, הניתוח מתפרסם בהתבסס
. קוראבלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של ה, מדויקים

הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן . הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק
הוא , וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה. לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת

אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים , ל או בכל דרך או מדיה אחרת"אליך אישית באמצעות הדואמגיע 
 .ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת, ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו"לא מבחינת סוגי הניי, לא מבחינת תוכן הניתוח, שלך

או מי מטעמו /ואו עובדיו /או בעלי מניותיו ו/וכל חברה קשורה אליו ו הבנק. לבנק עניין אישי בנושא הסקירה או/עשוי להיות למחברי הסקירה ו
, ייגרם אם, שייגרם, עקיף או ישיר, נזק לכל או/ו לנתונים ביחס לרבות, בסקירה זו אחר פגם כל או שגיאה, דיוק אי לכללא יהיו אחראים אינם 

או לעשות  לפרסם, להעתיק, אין להפיץ. פורטמואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע ה, סקירה זו על מהסתמכות כתוצאה
ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל , ופרסומה במלואה או בחלקה הסקירההעברת . בכתבמראש וזו ללא אישור הבנק  סקירהכל שימוש אחר ב

ביצוע , מסחר בניירות ערך, בין היתר בניהול תיקי השקעות, או החברות הקשורות עוסקות/או חברות הבנות שלו ו/הבנק ו. הינה אסורה בהחלט
או נכסים פיננסיים הנזכרים /ו עסקאות בנייר הערך, בין היתר, או לבצע/ועשויים להחזיק ו, עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה

' אי דיוקים וכו, טעויות, ניסוח, תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה .בהבהתאם או שלא בהתאם לאמור , ככל שנזכרים ,וז בסקירה
 ובמערכות האינטרנט ברשת הטבועים וסיכונים לתקלות חשוף באינטרנט השימוש. למונעם יכולתו ככל באמצעים נוקט שהבנק למרות

 או/ו הפסד או/ו לנזק באחריות הבנק ישא לא לפיכך. כאמור, וסיכונים תקלות למניעת הסבירים האמצעים בכל נוקט שהבנק אף על ממוחשבות
 בשליטת שאינן מתקלות נגרמו שאלו ככל הנתונים בהעברת או/ו התקשורת בקווי הפסקה או/ו משיבוש כתוצאה שנגרמה תוצאה או/ו הוצאה

 .סביר במאמץ למונען היה יכול לא ושהבנק הבנק
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