פרק י"א  -תיירות
 .1בתי מלון ,חדרים ,לינות ופדיון בבתי מלון
מלונות  -כולל :בתי מלון ,בתי הארחה של קיבוצים ומושבים ,מלונות דירות ומלוניות ,פנסיונים ובתי
מרגוע .לא כולל :חניוני קמפינג ,אכסניות נוער ,בתי ספר שדה ,מקומות אכסון המוגדרים כ"אירוח
כפרי" במושבים ,בקיבוצים ובערים וכן בתי מלון שהפכו למרכזי קליטה.
מלונות תיירות  -בתי מלון ,כמוזכר לעיל ,הרשומים לתיירים על ידי משרד התיירות.
הנתונים עד שנת  0991מתייחסים רק למלונות שאושרו כמלונות תיירות .הנתונים משנת  0990ואילך
מתייחסים למלונות שאושרו כמלונות תיירות ובנוסף למלונות שטרם אושרו כמלונות תיירות אך הגישו
בקשה להכרה כמלונות כאלה ,במידה ויעמדו בדרישות משרד התיירות.
דירוג וסיווג המלונות  -עד למאי  0991היו מלונות התיירות מדורגים על ידי משרד התיירות בכוכבים.
משנת  ,0991הנתונים של בתי המלון שהיו מדורגים בדרגות לפי כוכבים מ 0-עד  ,DL5מסווגים ל1-
רמות ,כאשר רמה  0היא הגבוהה ביותר .הסיווג נעשה על סמך שני מאפיינים :אופי המלון (עירוני/נופש)
והשטח הממוצע לחדר זוגי (לא כולל סוויטות ושטחים ציבוריים).
חדרים  -חדרים שיש בהם לפחות מיטה אחת המיועדת לאורחים .לא כולל חדרי משרד ,חדרי אוכל,
אולמות ,מחסנים וכדומה .מערכת חדרים (סוויטה) נחשבת כחדר אחד .במספר החדרים נכללים גם
חדרים במלונות שנסגרו זמנית (שיפוצים ,עונתיות) וכן חדרים במלונות שנסגרו זמנית עקב חוסר
כדאיות להפעילם (לדוגמה ,בשל המצב הבטחוני שהחל באוקטובר  .)1111לא נכללים חדרים במלונות
שהוסבו למרכזי קליטה לעולים.
מיטות  -המיטות הקבועות בבתי המלון .מיטה כפולה נחשבת כשתי מיטות.
אורח  -אורח (מבוגר או ילד) שנרשם בבית המלון ולן בו לפחות לילה אחד .אורח שעזב את בית המלון
ונרשם בו שנית ,נחשב כשני אורחים.
תייר  -אורח הנרשם בכניסתו לבית המלון על פי דרכון זר .כולל גם עובדים זרים ודיפלומטים.
ישראלי  -אורח הנרשם בכניסתו לבית המלון על פי תעודת זהות ישראלית.
לינות  -כל לינות האורחים בפועל בבתי המלון .שהות של אורח אחד בחדר בן שתי מיטות או עם מיטה
כפולה נחשבת כלינה אחת.
אחוז תפוסה של מיטות  -סך כל הלינות בבתי המלון בתקופה הנדונה ביחס לכל הלינות האפשריות
בהם.

מספר הלינות האפשריות הינו כפולת המיטות הקבועות במספר הלילות בהם היה בית המלון פתוח
בתקופה הנסקרת.
אחוז תפוסה של חדרים  -סך כל החדרים התפוסים בבתי המלון הפתוחים בתקופה הנדונה ,ביחס לסך
כל החדרים העומדים לרשות אותם בתי מלון.
פדיון – הנתון כולל פדיון מלינות ,מס ערך מוסף מלינות ומהשכרת חדרים לתקופה ממושכת וכן פדיון
משירותים אחרים שאינם לינות ,כגון :ארוחות ומשקאות ,חנויות ,בריכות ,כביסה ,תשלומים שהתקבלו
מהעובדים (עבור ארוחות לדוגמא) וכדומה.
פדיון מתיירים  -פדיון מלינה ומאירוח של תייר שאינו משלם מע"מ.
פדיון מישראלים  -ההפרש בין הפדיון הכולל לפדיון מתיירים .הפדיון מישראלים כולל פדיון מלינה
ומשירותים נלווים של אורחים ישראלים ,פדיון מאירועים ומהשכרת שטחים וכן פדיון שאמנם התקבל
מתיירים ,אך חייב במע"מ.
פדיון מתיירים בדולרים ,מתקבל מחלוקת הסכומים המתאימים בשקלים או במט"ח אחרים בחודש
הדו"ח ,על פי שער הדולר היציג הממוצע של אותו חודש.
נתונים על אורחים ,לינות ותפוסה מתקבלים מכל המלונות ,בעיקר באמצעות דיווח חודשי ל"התאחדות
המלונות בישראל".
להסברים מפורטים יותר ,ראו :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,תיירות  ,1101פרסום מס' 0215
וברבעונים סטטיסטיים לתיירות ולשירותי הארחה

 .2מאפייני תיירים
סקר תיירות נכנסת
הנתונים בלוחות י"א 01,00/מבוססים על סק ר תיירות נכנסת של משרד התיירות .הסקר מתבצע מדי
שנה על ידי משרד התיירות .אוכלוסיית הסקר כוללת תיירים מחו"ל שביקרו בישראל .הסקר מועבר
למדגם של תיירים בעת עזיבתם את הארץ בנמלי התעופה ,במעברי הגבול היבשתיים ובנמלי הים .לא
נכללו בסקר עולים חדשים ,דיפלומטים השוהים בארץ באופן קבע ,עובדים זרים ותיירים השוהים בארץ
לתקופה של יותר משנה .אזרחי ישראל השוהים בחו"ל באופן קבוע נכללו בסקר ,היות והם נמצאים
במעמד מבקר בעת כניסתם לארץ.
מדגם  -כל תייר שהתראיין מילא פרטים עבור היחידה המשפחתית שעמה הגיע ארצה ,כך שלעיתים
שאלון ייצג יותר מאדם אחד .בשנת  1101מולאו בסקר  06,121שאלונים ,המייצגים  16,129תיירים .סך
כל התיירים שיצאו מישראל לאחר ביקור בשנה זו ,היה  1.9מיליון תיירים.

מסגרת הנסיעה -
טיול מאורגן  -כולל בעיקר קבוצות אך גם בודדים .תיירים אשר רכשו בחבילה אחת את מרבית שירותי
הקרקע כגון :טיסה ,מלון ,תחבורה ,כניסה לאתרים ,מדריך צמוד וכד' .תיירים אלו משלמים עבור כל
ההוצאות בחו"ל.
חבילת תיור  -חבילות תיור כוללות בדרך כלל טיסה ,מלון והעברות .כולל בעיקר אנשים בודדים או
זוגות.
נוסעים באופן עצמאי ( - )FITתיירים אשר משלמים עבור כל שירותי התיירות בישראל במהלך ביקורם
בארץ.

 .3רשימת המקורות ללוחות
לוחות י"א :01-0/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות ,רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי
הארחה ,לשנים מתאימות.)Int.( ,
לוחות י"א :01-00/משרד התיירות ,סקר תיירות נכנסת ,לשנים מתאימות.)Int.( ,

