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הקדמה

מטרופולין ירושלים בהקשר התיירותי כולל את מחוז ירושלים של משרד הפנים הישראלי, 

ואת המחוזות דרום, ירושלים ומרכז של הרשות הפלסטינית בתוכן הערים הרלבנטיות 

לתיירות בית לחם, רמאללה ויריחו. המסמך עוסק בעיקר במגמות השינוי בתיירות לבית 

פני  על  הזאת  בעיר  ללון  שבוחרים  התיירים  במספר  עקבי  גידול  על  המצביעות  לחם, 

הלינה בירושלים. בנוסף כאמור, מתייחס הכתוב אל מקומות האירוח שבמחוז ירושלים, 

הנתונים  ובקיבוצים.  במושבים  הכפרי  האירוח  ואפשרויות  יהודה,  בהרי  המלון  בתי 

של  התיירות  ומנתוני  התיירות  משרד  של  נכנסת'  תיירות  מ-'סקר  לקוחים  הכמותיים 

הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה, הישראלית והפלסטינית. 
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התפתחות מגמות התיירות בבית לחם

חלק  וסביבותיּה.  ירושלים  של  התיירותי  מהמערך  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  לחם  בית 

נכבד מהתיירים המבקרים בירושלים מבקרים גם בבית לחם, עם דגש מיוחד על תיירות 

צליינים. מכיוון שמטרתם של העוסקים בתיירות היא הגברת התיירות אל האזור, ישנה 

חשיבות לשמירה על קשרי תיירות טובים עם העוסקים בנושא בבית לחם, מאחר ושתי 

הערים מהוות למעשה מרחב תיירותי אחד. 

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות רבות בתחום התיירות בבית לחם: מבקרים 

בעיר יותר תיירים ולאחרונה חלקם אף מעדיף ללון בבית לחם על חשבון לינה בירושלים. 

ובמרחב  זו עשויה להתחזק עם הגברת קצב הבנייה של בתי מלון בבית לחם  תופעה 

הפלסטיני הסובב את ירושלים, לרבות יריחו ורמאללה. יש לבחון בעתיד האם מגמה 

זו תביא לתחרות ברוכה עם בתי המלון בירושלים בכל הקשור בהוזלת מחירי הלינה 

בעיר.

ינואר-אוגוסט 2012, מצוין כי המבקרים משלוש המדינות  בדו"ח המתייחס לחודשים 

הארופאיות בהן התמקד מאמץ השיווק של ירושלים, היוו כ-20% מכלל המבקרים הזרים 

שביקרו בבית לחם )רוסיה 12%, איטליה 5% וגרמניה 3%(, שהם כ-340 אלף תיירים1. 

להשוואה, באותה תקופה היוו המבקרים משלוש הארצות הללו כ-25.6% מהמבקרים 

בישראל )רוסיה 16.4%, גרמניה 3.8% ואיטליה 5.4%( שהם כ-414.5 אלף מבקרים2. ניתן 

לראות כי הפער אינו גדול, ולהסיק מכך כי מבקרים רבים המגיעים לישראל, בוחרים 

לבקר גם בבית לחם. 

בגדה  התיירות  נתוני  את  מפרסמת  הפלסטינית,  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

המערבית לפי חלוקה לארבעה מחוזות: מחוז הדרום הכולל את בית לחם וחברון )בה 

רשומים בהתאחדות המלונות של הרשות הפלסטינית 23 בתי מלון מהם אחד בחברון3(, 

מחוז ירושלים הכולל את מזרחה של העיר והישובים סביבה )21 בתי מלון(, מחוז המרכז 

הכולל את רמאללה )עם 14 בתי מלון(, אל-בירה ועמק הירדן ומחוז הצפון הכולל את 

רק במחוזות הדרום,  עוסק  וטובאס. המסמך  כרם, שכם, קלקיליה, סלפית  טול  ג'נין, 

ירושלים והמרכז. 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_TourWD2012E.pdf 1

http://www.cbs.gov.il/archive/quart20123/tourism_q/t03.pdf 2

http://www.palestinehotels.com/index.php 3
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בתי המלון בבית לחם 

לוח 1 מראה את הגידול במספר בתי המלון ובמספר החדרים לשנים 2013-2008 במחוז 

דרום )בית לחם וחברון(. בשנת 2008 עמד מספר בתי המלון על 21 ובשנת 2013 גדל 

המספר ל-35. גם מספר חדרי המלון עלה, מ-1,553 חדרים בשנת 2008 ל-2,719 חדרים 

בשנת 2013. במהלך שש השנים האחרונות נוספו בעיר 1,166 חדרים. )גידול מרשים של 

.)75.1%

לוח 1: מספר המלונות וחדרי המלון במחוז דרום,

2013-2008

מחוז דרום )בית לחם וחברון(

חדרי מלוןבתי מלון 

2008211,553

2009251,653

2010251,868

2011282,050

2012272,123

2013352,719

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית

תרשים 1 מציג את השינוי במספר חדרי המלון במחוז דרום )בית לחם וחברון(, מחוז 

 ירושלים )מזרח ירושלים( ומחוז מרכז )רמאללה, אל-בירה ועמק הירדן( ברשות הפלסטינית. 

בעוד שבמזרח ירושלים לא חל שינוי במספר החדרים בבתי המלון, בבית לחם וברמאללה 

עלה מדי שנה מספר החדרים. במחוזות הדרום והמרכז יש מספר דומה של בתי מלון )35 

ו-34 בהתאמה(, אך במחוז הדרום מספר החדרים כמעט כפול. 
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לינות ואורחים בבתי המלון 

הנתונים על מספר האורחים ומספר הלינות הם של תיירי חוץ. לא הוצגו נתונים לגבי 

תושבי הרשות הפלסטינית ותושבי ישראל שבקרו בבית לחם.

משנת 2010 חוותה בית לחם גידול משמעותי במספר האורחים והלינות בבתי מלון בעיר. 

בשנת 2009 מספר הלינות בבתי מלון עמד על 287 אלף ובשנת 2013 כמעט ושולש ועמד 
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על 796 אלף לינות )גידול של 177% בחמש שנים(. גידול המשמעותי במספר הלינות נרשם 

בשנת 2013, בה גדל מספר הלינות ב-246 אלף לינות לעומת השנה הקודמת )גידול של 

45% בשנה(. 

תרשים 3, מציג את מספר הלינות לפי מדינות המוצא, ומראה כי הסיבה העיקרית לגידול 

במספר הלינות היא עלייה בתיירות הנכנסת מאירופה ומאסיה4. בשנת 2010 גדל מספר 

357 אלף  על  ועמד   2009 לעומת שנת  לינות  ב-140 אלף  תיירים מאירופה  הלינות של 

לינות. בשנת 2013 מספר הלינות מאירופה המשיך לעלות, ובסוף השנה הוא עמד על 470 

אלף לינות. מבחינת התיירות הנכנסת מאסיה אפשר לראות כי בשנת 2010 גדל מספר 

הלינות של תיירים מאסיה ב-34 אלף לעומת השנה הקודמת ועמד על 75.5 אלף לינות. 

בשנת 2013 מספר הלינות מאסיה המשיך לעלות ועמד על 105 אלף לינות.

ניתוח של מספר לינות התיירים במחוזות הדרום, ירושלים והמרכז ברשות הפלסטינית 

מגלה כי במקביל לגידול החד במספר הלינות במחוז דרום, חלה ירידה גדולה במספר 

ירושלים(.  במזרח  מלון  בתי  ידי  על  בעיקר  )המיוצג  ירושלים  במחוז  התיירים  לינות 

במהלך השנים 2013-2010 עברו התיירים ללון בבית לחם על חשבון ירושלים. כאשר סך 

4 החומר המפורסם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית יוצר הפרדה בין מדינות יבשת 

אסיה לבין ארצות ערב.
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לינות התיירים בשלושת המחוזות בשנים 2013-2010 נשאר יציב, עם עלייה מתונה בין 

השנים 2013-2011.

ממצא זה מצביע על כוח המשיכה של בית לחם לעומת ירושלים, כשהסיבה העיקרית 

היא כמובן הפער הגדול בעלויות הלינה והשהות בבית לחם לעומת ירושלים. אם מגמה 

בנוסף,  באזור.  לינה  כיעד  ויותר  יותר  מבוקשת  להיות  לחם  בית  צפויה  תמשך,  זאת 

סביר לצפות כי בשנים הבאות ערים נוספות ברשות הפלסטינית, כמו רמאללה, אל-בירה 

ויריחו, יפתחו גם הן מערכת חדשה של בתי מלון, וכולן תתחרינה בירושלים. המרחקים 

וההסעדה,  השירות  ברמת  שיפור  סביבה,  הפלסטיניות  לערים  ירושלים  בין  הקצרים 

שיפור בתנאים המוצעים בבתי המלון ובמחירים, כמו גם זמן ההמתנה הקצר בחציית 

שהתחרות  לומר,  שנהוג  כפי  האם,  ירושלים.  עם  התחרות  את  יחריפו  הגבול,ו  מעברי 

טובה מבחינה כלכלית ימים יגידו. 

נתונים מתוך סקר התיירות הנכנסת

סטטיסטית  תמונה  מציגים  התיירות  משרד  של  נכנסת'  תיירות  'סקר  מתוך  הנתונים 

לגבי מצב התיירות בישראל. לוח 2 מציג את מגמות הלינה בבית לחם של תיירים אשר 

ביקרו בירושלים ולא לנו בה לשנים: 2012-2011. תיירים אלה נחשבים מבחינת התיירות 

הנכנסת לירושלים כתיירי יום. בעזרת תשובה חיובית לשאלה בסקר, "האם לנת בבית 
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לחם?", בהצלבה עם תשובה שלילית לשאלה "האם לנת בירושלים?", ניתן לבנות טבלה 

וממנה להסיק מה היה מספרם המוערך של התיירים שביקרו בירושלים, אך העדיפו ללון 

בבית לחם.

לוח 2: מבקרי יום בירושלים ואלו מתוכם שלנו בבית לחם, 2012-2011

 
20112012

אחוזיםאלפיםאחוזיםאלפים

484.8100%563.5100%תיירים שביקרו ולא לנו בירושלים

66.114%137.624%מתוכם, תיירים אשר לנו בבית לחם

 487.6 249.8מס' הלינות בבית לחם

מקור: סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות

בשנת 2011 ביקרו בירושלים כ-484.8 אלף תיירים שלא לנו בה, מתוכם 14% לנו בבית 

לחם )כ-66.1 אלף תיירים(. מספר הלינות של תיירים אלו מסתכם בכ-487.6 אלף לינות. 

בבית  לנו   24% מתוכם  בה,  לנו  שלא  תיירים  אלף  כ-563.5  בירושלים  ביקרו  ב-2012 

לינות.  לינות תיירים אלה הסתכם בכ-249.8 אלף  )כ-137.6 אלף תיירים(. מספר  לחם 

עלייה של כ-108% במספר התיירים שביקרו  נצפתה, אפוא,  ו-2012   2011 בין השנים 

בירושלים, אך לנו בבית לחם. מדובר בכ-25% מתיירי היום שביקרו בירושלים. 

כיצד, אפוא, יש להגיב על הגידול בתיירות לבית לחם? מחד, העלייה במספר התיירים 

לבית  שיגיעו  תיירים  כי  להניח  ויש  בירושלים, מאחר  לתיירות  גם  תורמת  לחם  לבית 

לחם יבקרו גם בירושלים. מאידך, העלייה במספר התיירים לבית לחם באה, לעיתים על 

חשבונה של תעשיית התיירות בירושלים, בכל הקשור בלינות בבתי מלון, ברכישות של 

מזכרות, ובהסעדה. בית לחם מציעה מוצר תיירותי שלא נופל באיכותו מזה של ירושלים, 

אך במחיר נמוך בהרבה. לדוגמה: מחיר לילה לזוג במלון ברמה של 3 כוכבים באמצע 

ברמה  במלון  חדר  שבירושלים  בעוד  דולרים,   83.3 בממוצע  יעלה  לחם  בבית  השבוע 

דומה, לאותה תקופה, יעלה בממוצע 121 דולרים, הבדל של כ-45% במחיר5. ירושלים 

יכולה להציע לתייר תחומים רבים שבית לחם אינה יכולה להציע, כמו, אירועי תרבות, 

פסטיבלים, קולינריה ועוד. ברם, עם התפתחותּה של התיירות בבית לחם תציע גם היא 

5 לפי המחיר המוצע באחד מאתרי האינטרנט המובילים בתחום המלונאות, www.booking.com, פברואר 

.2014
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שירותים וחוויות רבות יותר, מה גם שהמרחק הקצר מאפשר לתייר ללון ולשהות בבית 

לחם ולהנות גם מהשירותים שמציעה ירושלים. סביר שבית לחם בכלל ומלונותיּה בפרט 

יציעו לתיירים משרע רחב יותר של שירותים; עם זאת, כי לפי נתוני לשכות הסטטיסטיקה 

יותר  גדול  בירושלים  והפלסטינית, ממוצע הלילות אותם מבלים התיירים  הישראלית 

מאשר בבית לחם )כ-3.4 לילות בירושלים לעומת כ-2.4 בבית לחם בשנת 2012(.

בשלוש  המתמקד  לירושלים,  תיירות  למשיכת  שיווק  במסע  הוחל  האחרונות  בשנים 

מדינות: רוסיה, גרמניה ואיטליה. למרות זאת הנתונים מורים כי תיירים רבים ממדינות 

אלה העדיפו ללון ביעדים אחרים, עם עלייה ניכרת במספר התיירים הבוחרים ללון בבית 

לחם. בהשוואה בין סקר התיירות הנכנסת של שנת 2012 לזה של שנת 2011, לדוגמה, 

ניתן לראות ירידה של 40.1% במספר התיירים שהגיעו מרוסיה ובחרו ללון בירושלים 

 144% של  עלייה  לעומת   ,)2012 בשנת  אלף  כ-121.6  לעומת   2011 בשנת  אלף  )כ-170 

באחוז התיירים שבחרו ללון בבית לחם )כ-24.5 אלף בשנת 2011, לעומת כ-71.7 אלף 

בשנת 2012(6. 

ללון במלונות בבית לחם הוא המחיר  לסיכום, הסיבה המרכזית להעדפה של תיירים 

הלינה הנמוך משמעותית בבית לחם. ככל שיעלה הביקוש ללינות בעיר הזאת, יש לצפות 

לעלייה במספר חדרי המלון בעיר, וכן להתרחבות ענפי תעשיית התיירות האחרים. יהיה 

בירושלים  הנוחים.  ובמחיריהם  באיכותם  לתייר,  הניתנים  השירותים  במגוון  גידול 

של  יותר  גדול  והמגוון  הפלסטינית  ברשות  מאשר  השגה  ברי  שירותים  יותר  מוצעים 

מקומות לינה )מלונות יוקרה בסטנדרט גבוה, טיולי 'אקסטרים', אכסניות לתרמילאים, 

מלונות בוטיק ועוד(. עם זאת, ייתכן והעלייה בביקוש למקומות לינה בבית לחם תביא 

גם לעלייה במחירי המלונות לרמה הקרובה למחירי המלונות בירושלים. כדי להתמודד 

כיאות עם התחרות שנוצרה יש לבחון האם ניתן באמצעות מבצעים שונים לשנות את 

המצב, או להגדיל את היצע הבחירה של סוגי מקומות הלינה ומתן שירותים לתיירים 

קבוצות  לאותן  התיירותי  המוצר  את  הניתן  ככול  לשפר  לחם.  בבית  מצויים  שאינם 

המעדיפות את בית לחם, להציע לינה מוזלת בבתי המלון בעיר, ולהמשיך ולבחון את 

המגמות בשנים הקרובות. 

הלשכה  נתוני  לפי  אלף,   587.7 ביקרו   2012 ובשנת  מרוסיה,  תיירים  אלף   491.4 ביקרו   2011 בשנת   6

המרכזית לסטטיסטיקה.
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התיירות בהרי יהודה

באזור הרי יהודה פועלים מספר מועט של בתי מלון ובתי אירוח כפריים המהווים מקור 

אינם  יהודה  בהרי  המלון  בתי  בשנים האחרונות  באזור.  ולמושבים  לקיבוצים  הכנסה 

של 18.6%  גידול  היה   2013 בשנת  והלינות.  התיירים  במספר  לגידול משמעותי  זוכים 

ענבים, לאחר כמה  במספר התיירים, כתוצאה מפתיחה של מלון חדש בקיבוץ קריית 

שנים בהן פעלו באזור רק שלושה בתי מלון. יש להמתין ולראות כיצד ישפיע הגידול 

במספר החדרים המוצעים על מספר המתארחים בעתיד. יש לציין כי מרבית המתארחים 

הם נופשים ישראלים ולא תיירי חוץ.

בשנים האחרונות יש יציבות במספר הכולל של המתארחים במלונות בהרי יהודה, למעט 

לפתיחתו  כאמור  לייחס  ניתן  אותה  עלייה במספר המתארחים,  היתה  בה   ,2013 שנת 

של מלון רביעי באזור. בנוסף, פועלים סביב ירושלים מספר מרכזי אירוח כפריים, שאף 

הם מספקים מקומות לינה בעיקר לישראלים. לא חל שינוי מהותי במספר הלינות של 

ירושלים הינו  אורחים במקומות האירוח הכפריים בשנים האחרונות. חלקו של מחוז 

מזערי ביחס לשאר המחוזות בישראל- בשנת 2013 תפס מספר הלינות במקומות האירוח 

הכפריים במחוז ירושלים נתח של 11.3% בלבד מכלל הלינות במקומות האירוח הכפריים 

בישראל. 
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לוח 3: נתוני מלונות בהרי יהודה בשנים 2013-2005

לינות* סה"כ* ישראלים* תיירים* חדרים מלונות שנה

338.4 133.4 92.2 41.2 708 4 2005

320.4 139.6 98.5 41.0 727 4 2006

276.3 115.7 69.6 46.0 651 3 2007

288.8 120.6 70.9 49.7 596 3 2008

235.2 99.5 69.9 29.6 596 3 2009

250.7 108.1 76.5 31.6 596 3 2010

261.2 112.7 75.8 37.0 596 3 2011

260.1 115.6 78.5 37.1 596 3 2012

285.5 131.3 101.1 30.2 674 4 2013

* באלפים.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לוח 4: נתוני מקומות אירוח כפריים במחוז ירושלים )קיבוצים ומושבים שיתופיים(, 

2013-2008

אחוז 

תפוסת 

מיטות

לינות 

ישראלים*

לינות 

תיירים*

לינות 

סה"כ* מיטות חדרים מפעילים שנה

40.0 89.3 72.7 162.0 1,107 350 8 2008

34.6 85.9 58.0 143.9 1,139 366 8 2009

36.7 95.5 65.2 160.7 1,200 385 8 2010

38.4 103.9 63.9 167.9 1,197 379 8 2011

38.4 88.7 65.2 153.9 1,095 350 7 2012

40.8 80.8 72.2 153.0 1,027 331 6 2013

* באלפים.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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תרשים 6 מראה כי בשנת 2013 המשיכה מגמת הירידה במספר הלינות של ישראלים 

ועלייה במספר לינות התיירים. גם כאן ניתן לייחס את הירידה בכמות הלינות להפסקת 

עבודתם של שני מפעילים בשנים 2013-2012, ולירידה של 16.5% במספר המיטות. 

שבהרי  המלונות  לבין  בירושלים  המלון  בבתי  הלינות  מספר  בין  מהשוואה  לסיכום, 

ירושלים ניתן לראות כי בעוד שבירושלים עצמה חלה עלייה של 32.1% במספר הלינות 

יהודה מירידה של 15.6% במספר  בשנה בין השנים 2013-2005, סבלו המלונות בהרי 

אין  כי  לסטטיסטיקה מראים  נתוני הלשכה המרכזית  המופיעות  מן המגמות  הלינות. 

השפעה משמעותית למלונות הרי יהודה על התיירות המגיעה לירושלים, להפך — העלייה 

במספר התיירים לירושלים אינה משפיעה על עליה דומה בהיקף התיירים להרי יהודה. 
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חדרי ודירות נופש באזור מטרופולין ירושלים

בשנים האחרונות החל לצבור פופולאריות אירוח פרטי בדירות נופש, דוגמת אלו המוצעים 

באתר האינטרנט AirBnB 7. בחינה של מספר החדרים המוצעים באתר האינטרנט מורה 

על כך שבאזור סובב ירושלים יש 84 דירות נופש ואירוח פרטי, נכון לחודש מאי 2014, 

בתחומי הרשות הפלסטינית מוצעות דירות בודדות בלבד, וצורת אירוח זו אינה מפותחת 

בדומה לקיים בירושלים. לעומת זאת, יש באתר האינטרנט כ-1,078 דירות נופש ואירוח 

פרטי בעיר ירושלים. 

www.airbnb.com 7
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סיכום

מגמות התיירות של השנים האחרונות נבחנו באזור מטרופולין ירושלים. מהנתונים עולה, 

שישנה מגמה של התחזקות בתיירות אל הגדה המערבית, בדגש על בית לחם, אשר חוותה 

תקופה חיובית של עלייה מתמדת במספר התיירים המתארחים בה בשנים האחרונות. 

אפשרויות הלינה בבית לחם אולי משלימות את החסר בירושלים במלונות ברמה בינונית 

עם  להתמודד  כדי  ללילה(.  אמריקאי  דולר   100-50( נמוכים  ובמחירים  כוכבים(   3-2(

התחרות על כיסו של התייר, ראוי לעודד בירושלים הקמה של מלונות נוספים ברמה 

בינונית, המתאימים לאירוח של קבוצות תיירים, צליינים ותיירים בודדים. יש להרחיב 

את מגוון השירותים להם יש לירושלים עדיפות על בית לחם, בתחום התרבות, הבילוי, 

ההסעדה והקניות.

מגמות התיירות בהרי יהודה נסקרו אף הם. נראה, שבאזור אפשרויות הלינה מצומצמות, 

בתי המלון חווים ירידה מתונה במספר האורחים הלנים בהם בשנים האחרונות, ירידה 

של  חששם  את  המפיג  שיפור  בירושלים,  הביטחון  במצב  לשיפור  ליחס  אפשר  אותה 

נופשים ותיירים לבחור במקומות לינה במרכז העיר, כפי שקרה בשנים קודמות, ומפאת 

ריחוקם של המלונות הללו מאתרי התיירות המרכזיים בירושלים. ייעודם של בתי המלון 

בהרי יהודה הוא בעיקר נופש ואירוח של הקהל הישראלי ופחות של תיירי החוץ. בתי 

מלון אלה עשויים גם לשמש כמאגר לקלוט תיירים בעיתות עודפי ביקוש בעיר עצמה. 


