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תקציר מנהלים

גידול של 18% במספר המבקרים מחו״ל לישראל שהגיעו לירושלים בשנת 2018 )11�3   
מיליון( לעומת שנת 2017 )65�2 מיליון(. 

 2018 כלל האורחים שלנו במלונות תיירות בירושלים בשנת  8% במספר  גידול של   
)79�1 מיליון( לעומת שנת 2017 )65�1 מיליון(.

גידול של 10% במספר הלינות שנצרכו במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018 )94�4   
מיליון לינות( לעומת שנת 2017 )50�4 מיליון(

גידול של 10% במספר התיירים מחו״ל שלנו במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018   
)18�1 מיליון( לעומת שנת 2017 )07�1 מיליון(.

גידול של 12% במספר לינות התיירים במלונות התיירות בירושלים בשנת 2018 )93�3   
מיליון( לעומת שנת 2017 )52�3 מיליון(.

גידול של 5% במספר הישראלים שהתארחו במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018   
)612 אלף( לעומת שנת 2017 )582 אלף(.

גידול של 3% במספר לינות הישראלים במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018 )01�1   
מיליון( לעומת שנת 2016 )982 אלף(. 

גידול של 17% בפדיון מלונות התיירות בירושלים בשנת 2018 )40�2 מיליארד ש״ח(   
לעומת שנת 2017 )04�702�1 מיליארד ש״ח(.

גידול של 4% במספר התיירים שלנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת 2018   
)00�2 מיליון( לעומת שנת 2017 )92�1 מיליון(.

גידול של 6% במספר לינות התיירים בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת 2018   
)15�9 מיליון לינות( לעומת שנת 2017 )64�8 מיליון(. 
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תיירות ממדינות היעד לירושלים

רוסיה

ירידה של 14% במספר התיירים מרוסיה לישראל שביקרו בירושלים בשנת 2018 )201   
אלף( לעומת שנת 2017 )233 אלף(.

 2018 בשנת  בירושלים  תיירות  במלונות  מרוסיה  האורחים  במספר   21% של  ירידה   
לעומת שנת 2017�

ירידה של 20% במספר הלינות של תיירים מרוסיה במלונות תיירות בירושלים בשנת   
2018 לעומת שנת 2017�

 2018 19% במספר התיירים שלנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים בשנת  ירידה של   
)105 אלף( לעומת שנת 2017 )129 אלף(.

גידול של 4% במספר לינות התיירים מרוסיה בירושלים בשנת 2018 )546 אלף( לעומת   
שנת 2017 )527 אלף(.

גרמניה

 2018 לירושלים בשנת  31% במספר המבקרים מגרמניה בישראל שהגיעו  גידול של   
)196 אלף( לעומת שנת 2017 )149 אלף(.

  2018 בירושלים בשנת  תיירות  האורחים מגרמניה במלונות  15% במספר  גידול של   
לעומת שנת 2017�

תיירות  במלונות  מגרמניה  תיירים  של   2018 בשנת  הלינות  במספר   18% גידולשל   
בירושלים לעומת שנת 2017�

צרפת

גידול של 2% במספר המבקרים מצרפת לישראל אשר הגיעו לירושלים בשנת 2018   
)183 אלף( לעומת שנת 2017 )180 אלף(. 

 2018 בשנת  בירושלים  תיירות  במלונות  מצרפת  האורחים  במספר   28% של  גידול   
לעומת שנת 2017�

גידול של 14% במספר הלינות של תיירים מצרפת במלונות תיירות בירושלים בשנת   
2018 לעומת שנת 2017�
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גידול של 28% במספר התיירים מצרפת אשר לנו בירושלים בשנת 2018 )207 אלף(   
לעומת שנת 2017 )162 אלף(.

אלף(   883(  2018 בשנת  בירושלים  מצרפת  התיירים  לינות  במספר   12% של  גידול   
לעומת שנת 2017 )786 אלף(.

בריטניה

 2018 6% במספר המבקרים מבריטניה לישראל שהגיעו לירושלים בשנת  גידול של   
)131 אלף( לעומת שנת 2017 )124 אלף(.

 2018 האורחים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים בשנת  7% במספר  גידול של   
לעומת שנת 2017 �

גידול של 7% במספר הלינות של תיירים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים בשנת   
2018 לעומת שנת 2017 �

ירידה של 12% במספר התיירים מבריטניה אשר לנו בירושלים בשנת 2018 )68 אלף(   
לעומת שנת 2017 )77 אלף(.

גידול של 11% במספר לינות התיירים מבריטניה בירושלים בשנת 2018 )346 אלף(   
לעומת שנת 2017 )311 אלף(.

איטליה

גידול של 57% במספר המבקרים מאיטליה שהגיעו לירושלים בשנת 2018 )108 אלף(   
לעומת שנת 2017 )69 אלף(.

 2018 האורחים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים בשנת  62% במספר  גידול של   
לעומת שנת 2017�

גידול של 59% במספר הלינות של תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים בשנת   
2018 לעומת שנת 2017�

גידול של 68% במספר התיירים מאיטליה אשר לנו בירושלים בשנת 2018 )57 אלף(   
לעומת שנת 2017 )34 אלף(.

)251 אלף(   2018 לינות התיירים מאיטליה בירושלים בשנת  93% במספר  גידול של   
לעומת שנת 2017 )130 אלף(.
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גידול של 8% במספר המבקרים מסין שהגיעו לירושלים בשנת 2018 )99 אלף( לעומת   
שנת 2017 )92 אלף(.

ירידה של 29% במספר האורחים מסין במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018 לעומת   
שנת 2017�

הלינות של תיירים מסין במלונות תיירות בירושלים בשנת  27% במספר  ירידה של   
2018 לעומת שנת 2017�

מסין  תיירים  הלינות של  27% במספר  של  וירידה  האורחים  29% במספר  של  ירידה   
במלונות תיירות בירושלים בשנת 2018 לעומת שנת 2017�

אלף(   62(  2018 בשנת  בירושלים  לנו  אשר  מסין  התיירים  במספר   22% של  ירידה   
לעומת שנת 2017 )80 אלף(.

ירידה של 25% במספר לינות התיירים מסין בירושלים בשנת 2018 )172 אלף( לעומת   
שנת 2017 )229 אלף(.

כנסים

בשנת 2018 זכו למענק מטעם הרשות לפיתוח ירושלים 10 כנסים בין לאומיים.   

בכנסים הבין־לאומיים השתתפו כ־12 אלף תיירים מחו״ל, אשר צרכו כ־35 אלף לינות   
בעיר.

אירועי עוגן בעיר

במרתון ירושלים 2019 השתתפו כ־6�4 אלף רצים מחו״ל .  

במסגרת קמפיין ׳קחו יומיים בירושלים׳ צרכו ישראלים כ־275 אלף לינות במלונות   
תיירות בעיר בחודשים יולי-אוגוסט לשנת 2018�

בין  בירושלים  התיירות  של  האינטרנט  לאתר  הכניסות  במספר   62% של  גידול  חל   
השנים 2018-2017�

חל גידול בפעילות הגולשים ברשתות החברתיות פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם.  
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מצאי אמצעי אכסון בירושלים

 13,600 על  עמד  החדרים  ומצאי  אכסון  אמצעי   185 בירושלים  פעלו   2018 בשנת   
חדרים. 

15 מלונות בירושלים נמצאים בתהליכי בנייה, ול־30 בתי־מלון נוספים אושרה תכנית   
בניין עיר. 

קיימים עוד 47 מתחמי קרקע או שטחים מבונים המיועדים למלונות בעיר.   

בירושלים פעלו בשנת 2018 כ־3,500 דירות וחדרים להשכרה לטווח קצר, בהם יש   
מעל ל־7,000 חדרים.
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הקדמה 

בירושלים  התיירות  תעשיית  פעילות  את  מסכם  בירושלים  לתיירות  אינדיקטורים  דו״ח 
לשנת 2018. הדו״ח סוקר את מספר המבקרים והתיירים שהגיעו לעיר בשנה זו בהשוואה 
המוצגים  הנתונים  בירושלים.  התיירות  בתחום  נוספות  מגמות  גם  כמו  קודמות,  לשנים 
בדו״ח מתבססים ברובם על פרסומי הרבעון הסטטיסטי לתיירות של הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה ותוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳ שנערך עבור משרד התיירות. 

לאחר ששנת 2017 היוותה שנת שיא לתיירות בישראל בכלל ובירושלים בפרט, עם גידול 
2018 עלייה  של עשרות אחוזים במספר המבקרים, התיירים והלינות, נצפתה גם בשנת 
נוספת במספר התיירים, האורחים, הלינות וגובה הפדיון הכספי של מלונות התיירות בעיר, 

ושנה זו היוותה אף היא שנת שיא לתיירות בירושלים. 

ירושלים  לקידום  ברוב המדינות שבהן התמקד המאמץ שבהן התמקד המאמץ השיווקי 
עם  ברובן,  חיוביות  תוצאות  נרשמו  ואיטליה(  בריטניה  צרפת,  )גרמניה,  תיירותי  כיעד 
גידולים במספר ובאחוז התיירים המבקרים והלינות ממדינות אלו לירושלים. יוצאות דופן 
הן סין )שבה הפעילות השיווקית רק החלה( ורוסיה, שמהן נרשמה ירידה במספר ובאחוז 
המבקרים והלינות. בנוסף, נמשכה מגמת הגידול במספר המלונות ואמצעי האכסון הפועלים 

בירושלים ועוד מספר רב של בתי מלון נמצאים בבנייה או בשלבי התכנון השונים.
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תיירים ותיירי־יום לישראל

בשנת 2018 נכנסו לישראל 39�4 מיליון מבקרים, 14% יותר מאשר בשנת 2017, אז הגיעו 
לילה  לפחות  לנו  אשר  תיירים  היו  מיליון   4�12 מתוכם,  מבקרים.  מיליון   3�86 לישראל 
אחד בישראל, גידול של 14% לעומת שנת 2017, אז ביקרו בישראל 61�3 מיליון תיירים. 
מדובר בשיא של כל הזמנים במספר המבקרים והתיירים שהגיעו לישראל. מספר תיירי־

היום לישראל חווה אף הוא עלייה של 7%, מ־250 אלף תיירי־יום בשנת 2017 ל־268 אלף 
תיירי־יום בשנת 2018� 

לוח מס׳ 1: מבקרים )תיירים ותיירי־יום( לישראל, 2018-2009 
)באלפים(

 מבקרים
בישראל

 אחוז
שינוי

 אחוזתיירים
שינוי

 אחוזתיירי־יום
שינוי

20092,738.3-9�62,321.4-9�3417�0-11�0

20103,444.025�82,803.220�8640�853�7

20113,362.0-2�42,820.20�6541�8-15�5

20123,520.44�72,885.98�7634�5-8�2

20133,539.70�52,961.72�6578�0-8�9

20143,251.1-8�22,926.7-1�2324�4-43�9

20153,108.6-4�42,799.4-4�3309�1-4�7

20163,069.8-1�22,900.03�6169�8-45�1

20173,863.425�83,613.224�6250�247�4

20184,389.613�64,120.914�1268�77�4

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים מס׳ 1: תיירים ותיירי־יום לישראל, 2018-2009 

)באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תיירים שביקרו בירושלים

לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות, השיבו 76% מהתיירים בשנת 2018 
כי הם הגיעו לירושלים במהלך שהותם. מדובר ב־11�3 מיליון מבקרים מחו״ל, גידול של 
18% לעומת שנת 2017, ו־42% יותר מאשר בשנת 2016. מדובר במספר שיא של כל הזמנים 

של תיירים המבקרים בירושלים.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,389.6

תיירי-יוםתיירים

3,863.4

3,069.83,108.63,251.1
3,539.73,520.4

3,362.03,444.0

2,738.4

268.7

250.2

169.8309.1324.4
578.0634.5

541.8640.8

417.0

4,120.9

3,613.2

2,900.0
2,799.5

2,926.72,961.72,885.9
2,820.2

2,803.2

2,321.4
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לוח מס׳ 2: מבקרים מחו״ל בירושלים, 2018-2013 
)באלפים(1

201320142015§2016§20172018

2,961.72,926.72,799.52,900.03,613.24,120.9תיירים בישראל

אחוז התיירים 
5%�3%75�6%73�6%75�7%77�0%79�79שביקרו בירושלים

תיירים שביקרו 
2,338.82,333.72,173.22,193.02,647.33,111.8בירושלים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תרשים מס׳ 2: תיירים שביקרו בירושלים, 2018-2013 )באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

1 ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות לשנת 2018 כולל גם שנים לאחור )שנים 2018-2011(, והנתונים 

המופיעים בו בשנים 2017-2016 שונים במעט מהנתונים שהופיעו בקבצים הישנים. כאשר מופיע הסימן 
הבא: ״§״, הכוונה היא שמדובר בנתונים שונים מהדוחות הקודמים.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3,111.8
2,647.3

2,193.02,173.22,333.72,338.8
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תיירים וישראלים במלונות תיירות 
בירושלים

לינות תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נצרכו בשנת 2018 במלונות התיירות בירושלים 
מספר שיא של 94�4 מיליון לינות, 10% יותר מאשר בשנת 2017, וגידול של 39% לעומת 
שנת 2016. מתוכן, 93�3 מיליון לינות היו של תיירים, גידול של 12% לעומת שנת 2017 
וגידול של 47% לעומת שנת 2016, ו־01�1 מיליון לינות נצרכו על ידי ישראלים, גידול של 

3% לעומת שנת 2017 ו־14% יותר מאשר בשנת 2016�

לוח מס׳ 3: לינות אורחים )תיירים מחו״ל וישראלים( במלונות תיירות בירושלים, 
2018-2009 )באלפים(

כלל 
הלינות

לינות  % שינוי
תיירים

לינות % שינוי
ישראלים

% שינוי

20093,222.9-20�12,583.6-26�7639�426�8

20103,984.323�63,330.428�9653�92�3

20113,854.5-3�33,169.6-4�8684�94�7

20123,892.01�03,129.6-1�3762�411�3

20133,893.30�03,057.1-2�3836�29�8

20143,797.2-2�52,982.0-2�5815�2-2�5

20153,474.1-8�52,568.3-13�9905�811�1

20163,545.92�12,665.63�8880�3-2�8

20174,504.427�03,522.032�1982�411�6

20184,937.69�63,930.011�61,007.62�6

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים מס׳ 3: לינות אורחים במלונות תיירות בירושלים, 2018-2009 
)באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תיירים וישראלים במלונות תיירות בירושלים

בשנת 2018 התארחו במלונות התיירות בירושלים 79�1 מיליון אורחים. מדובר בגידול של 
8 אחוזים לעומת שנת 2017, אז לנו במלונות 65�1 מיליון אורחים, וגידול של 36% ביחס 
 10% של  גידול  מחו״ל,  תיירים  היו  18�1מיליון  בירושלים,  האורחים  מבין   .2016 לשנת 
לעומת שנת 2017 )ו־49% יותר מאשר שנת 2016(. מדובר במספר התיירים הגבוה ביותר 
שלנו במלונות תיירות בירושלים בכל הזמנים. במספר הישראלים שלנו במלונות תיירות 
בירושלים חלה עלייה של 5 אחוזים לעומת שנת 2017 ו־15% לעומת שנת 2016, ל־612 אלף 

אורחים, שיא של כל הזמנים בעיר.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ישראליםתייריםסך הכל

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182009

3,930.0

4,937.6

1,007.6

4,504.4

3,522.03,545.9

3,474.1

3,797.23,892.0

3,893.33,854.5

3,984.3

3,222.9

3,169.63,330.4
3,057.1

3,129.6

2,568.3

2,982.0

2,583.6 2,665.6

982.4

880.3

905.8

815.2

836.2

762.4

684.9

653.9

639.4
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לוח מס׳ 4: אורחים )תיירים וישראלים( במלונות תיירות בירושלים, 2018-2009 
)באלפים(

% שינויישראלים% שינויתיירים% שינויאורחיםהשנה

2009 1,124.0 -17�0 769�9 -28�6354�2 28�1

2010 1,352.4 20�3 995�3 29�3357�1 0�8

2011 1,336.4 -1�2 948�0 -4�8388�3 8�7

2012 1,348.7 0�9 917�2 -3�2431�5 11�1

2013 1,386.5 2�8 898�3 -2�1488�2 13�1

2014 1,333.3 -3�8 878�5 -2�2454�9 -6�8

2015 1,243.6 -6�7 744�6 -15�2499�0 9�7

2016 1,322.7 6�4 790�5 6�2532�2 6�7

20171,653.920�41,072.134�1581�89�3

20181,792.98�41,180.910�1612�05�2

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרשים מס׳4: אורחים במלונות תיירות בירושלים, 2018-2009 )באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

0

200
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

כלל האורחים אורחים מחו“ל ישראלים

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182009

1,180.9

1,792.9

612.0

1,653.9

1,072.1

1,322.7
1,243.6

1,333.31,348.7

1,386.51,336.4

1,352.4

1,124.0

948.0995.3
917.2

898.3
744.6

878.5
769.9 790.5

581.8532.2

354.2
499.0454.9488.2431.5388.3357.1
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אורחים ולינות במלונות תיירות במזרח־ירושלים ובמערבּה

מבין 79�1 מיליון האורחים שהתארחו במלונות התיירות בירושלים, 55�1 מיליון עשו זאת 
בחלק המערבי של העיר, גידול של 9% לעומת שנת 2017 וכ־33% לעומת שנת 2016� 243 
 ,2017 לעומת שנת   3% של  גידול  במזרח־ירושלים,  התיירות  במלונות  לנו  אורחים  אלף 
ו־51% יותר מאשר בשנת 2016. מבין אורחי מלונות התיירות במערב־ירושלים, 957 אלף 
היו תיירים, גידול של 12% לעומת שנת 2017, ו־593 אלף היו ישראלים, גידול של חמישה 
אחוזים. במלונות בתיירות במזרח ירושלים התארחו 224 אלף תיירים )גידול של 2%( ו־19 

אלף ישראלים, 6% יותר מאשר בשנת 2016�

לוח מס׳ 5: אורחים במלונות תיירות במזרח־ירושלים ובמערבּה, 2018-2008 
)באלפים(

סה״כ השנה
ירושלים

מערב 
ירושלים

מזרח % שינוי
ירושלים

יחס בין מערב % שינוי
למזרח

20081,354.31,147.18�3207�224�684�715�3

20091,124.0984�4-14�2139�6-32�687�612�4

20101,352.41,170.118�9182�330�686�513�5

20111,336.41,141.5-2�4194�86�985�414�6

20121,348.71,177.63�2171�2-12�187�312�7

20131,386.51,225.94�1160�6-6�288�411�6

20141,333.31,149.7-6�2183�714�486�213�8

20151,243.61,093.7-4�9149�9-18�489�710�1

20161,322.71,161.76�2161�07�487�812�2

20171,653.91,416.822�0237�147�385�714�3

20181,792.91,549.99�4243�02�586�413�6

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים מס׳ 5: אורחים במלונות תיירות במזרח־ירושלים ובמערבּה, 2018-2009 
)באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מבין 94�4 מיליון הלינות אותם צרכו אורחי מלונות התיירות בירושלים בשנת 2018, 23�4 
מיליון לינות היו במערב־ירושלים, גידול של 10% לעומת שנת 2017 ו־39% יותר מאשר 
מספר הלינות בשנת 2016, בעוד ש־703 אלף לינות היו במזרח העיר, גידול של 5% לעומת 
2016. מספר הלינות אותם צרכו התיירים במערב־ 2017 ו־39% יותר מאשר בשנת  שנת 
ירושלים בשנת 2018 עמד על 26�3 מיליון לילות, עלייה של 13%, ו־973 אלף לינות של 
אורחים ישראלים, גידול של 3% לעומת שנת 2017. במזרח ירושלים נרשם גידול של 6% 
במספר לינות התיירים, עם 669 אלף לילות. מספר לינות הישראלים במזרח־ירושלים עמד 

בשנת 2018 על 35 אלף לילות, ירידה של 11% לעומת שנת 2017� 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,549.9

243.0

1,792.9

מזרח ירושליםמערב ירושלים

1,416.8

237.1

1,653.9

1,161.7

161.0

1,322.7

1,093.7

149.9
1,243.6

1,149.7

183.7

1,333.3

1,225.9

160.6

1,386.5

1,177.6

171.2

1,348.7

1,141.5

194.8

1,336.4

1,170.1

182.3

1,352.4

984.4

139.6
1,124.0
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לוח מס׳ 6: לינות אורחים במלונות תיירות במזרח־ירושלים ובמערבּה, 
2018-2009 )באלפים(

סה״כ 
ירושלים

מערב 
ירושלים

מזרח % שינוי
ירושלים

יחס בין מערב % שינוי
למזרח

20093,222.92,802.8-19�1420�2-26�087�013�0

20103,984.53,467.923�7516�322�987�013�0

20113,854.53,346.2-3�5508�4-1�586�813�2

20123,982.03,416.32�1475�7-6�487�812�2

20133,893.33,424.20�2469�1-1�488�012�0

20143,797.23,262.2-4�7535�014�085�914�1

20153,474.13,009.9-7�7464�213�286�613�4

20163,545.93,040.31�0505�68�985�714�3

20174,504.43,836.626�2667�732�185�214�8

20184,937.64,234.310�4703�35�385�814�2

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרשים מס׳ 6: לינות אורחים במלונות תיירות במזרח־ירושלים ובמערבּה, 
2018-2009 )באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4,234.3

703.3

4,937.6

מזרח ירושליםמערב ירושלים

3,836.6

667.7

4,504.4

3,040.3

505.6

3,545.9

3,009.9

464.2
3,474.1

3,262.2

535.0

3,797.2

3,424.2

469.1

3,893.3

3,416.3

475.7
3,982.0

3,346.2

508.4

3,854.5

3,467.9

516.3

3,984.5

2,802.8

420.2

3,222.9
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ממוצע אורך השהות במלונות תיירות בירושלים

עבור  בעוד  התיירים,  עבור  שינוי  ללא  כמעט  נותר   2018 בשנת  השהות  אורך  ממוצע 
הישראלים בשנה זו חל קיצור קל בממוצע אורך השהות. ממוצע השהות אורך הכולל חווה 
גידול מזערי, מ־72�2 לילות בשנת 2017 ל־75�2 לילות בשנת 2018. אורך השהות הממוצע 
 �2017 29�3 לילות בשנת  28�3 לילות לתייר, לעומת  2018 על  עבור תיירים עמד בשנת 
ל־65�1   2017 בשנת  מ־69�1  הממוצע  השהות  אורך  התקצר  הישראלים  האורחים  בקרב 
על  עמד  במערב־ירושלים  התיירות  במלונות  השהות  אורך  ממוצע   .2018 בשנת  לילות 
73�2 לילות )41�3 לילות לתיירים ו־64�1 לילות לישראלים(, בעוד במזרח־ירושלים עמדה 

השהות הממוצעת על 89�2 לילות )99�2 לילות לתיירים ו־82�1 לילות לישראלים(.

לוח מס׳ 7: אורך שהות ממוצע במלונות תיירות בירושלים בחלוקה לתיירים מחו״ל 
וישראלים, 2018-2009

ממוצע לינות ישראליםממוצע לינות תייריםממוצע לינות כללישנה

20082�983�271�82

20092�873�361�81

20102�953�351�83

20112�883�341�76

20122�893�411�77

20132�813�401�71

20142�853�391�79

20152�793�451�82

20162�683�371�65

20172�723�291�69

20182�753�281�65

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים מס׳ 7: ממוצע לינות במלונות תיירות בירושלים, 2018-2009

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

כלל האורחים תיירים ישראלים

2.75

3.28

1.65

3.29

2.72

3.373.453.393.41 3.403.343.353.36

2.882.95 2.89
2.81 2.792.852.87

2.68

1.691.65
1.81 1.821.791.711.771.761.83
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פדיון מלונות תיירות בירושלים

בשנת 2018 עמד הפדיון של מלונות התיירות בירושלים על 40�2 מיליארד ש״ח, גידול 
של 17% לעומת שנת 2017, ו־41% לעומת שנת 2016. מדובר בפדיון המלונות הגבוה ביותר 
פדיון  20% מכלל  היווה   2018 בירושלים בשנת  בכל הזמנים. הפדיון ממלונות התיירות 

מלונות התיירות בישראל, לעומת 18% בשנת 2017�

לוח מס׳ 8: פדיון מלונות תיירות בישראל ובירושלים, 2017-2008 
)במיליוני ש״ח(

ירושלים כאחוז ירושליםישראל
מישראל

אחוז שינוי 
בירושלים

20087,772.71,402.318�011�7

0�8־8�20097,700.41,290.116

20108,542.01,585.118�622�9

1�1־0�20118,688.51,567.518

20129,276.91,715.918�59�5

20139,447.61,729.718�30�8

20149,467.41,739.918�40�6

9�3־8�20159,946.11,671.616

201610,148.61,697.316�71�5

201711,110.92,045.218�420�5

201812,070.02,400.719�917�4

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תרשים מס׳ 8: פדיון מלונות תיירות בירושלים מול שאר ישראל, 2018-2008 
)במיליוני ש״ח(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פדיון מלונות התיירות במערב־ירושלים עמד בשנת 2018 על 15�2 מיליארד ש״ח, גידול של 
18% לעומת שנת 2017, ו־41% יותר מאשר בשנת 2016. הפדיון במלונות מזרח־ירושלים 
2017 ו־46% יותר מאשר  11% לעומת שנת  254 מיליון ש״ח, גידול של  2018 היה  בשנת 

בשנת 2016�

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2,400.7

שאר ישראלירושלים

2,045.2

1,697.3

1,671.6

1,739.9

1,729.7

1,715.9

1,567.5

1,585.1

1,290.1

1,402.3

9,669.3

9,065.7

8,451.3

8,274.5

7,727.5

7,717.9

7,561.0

7,121.0

6,956.9

6,410.3

6,370.4



2223

ם
לי

ש
רו

בי
ת 

רו
תיי

ת 
נו

לו
מ

ון 
די

פ

לוח מס׳ 9: פדיון מלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערבּה, 2018-2009 
)במיליוני ש״ח(

מערב ירושלים
ירושלים

מזרח % שינוי
ירושלים

יחס בין מערב % שינוי
למזרח

20091,290.11,142.8-9�0147�30�288�611�4

20101,585.11,420.124�3165�112�189�610�4

20111,567.51,412.3-0�5155�2-6�090�19�9

20121,715.91,551.79�9164�25�890�49�6

20131,729.81,544.4-0�5185�312�989�310�7

20141,739.91,541.9-0�2198�06�888�611�4

20151,671.61,494.5-3�1177�1-10�589�410�6

20161,697.31,524.02�0173�3-2�189�810�2

20172,045.21,817.519�3227�731�488�911�1

20182,400.72,147.118�1253�611�389�410�6

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תרשים מס׳ 9: פדיון מלונות תיירות במזרח ירושלים ובמערבּה, 2018-2009 
)במיליוני ש״ח(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

מערב ירושלים מזרח ירושלים

253.6

227.7

173.3

177.1

198.0

185.3

164.2

155.2

165.1

147.3

2,147.1

1,817.5

1,524.0

1,494.5

1,541.9

1,544.4

1,551.7

1,412.3

1,420.1

1,142.8
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בשנת 2018 עמד פדיון מלונות התיירות מתיירים בירושלים על כ־448 מיליון דולרים, 19% 
יותר מאשר בשנת 2017, ו־58% מאשר בשנת 2016. מתוך הפדיון מתיירים, כ־394 מיליון 
ממלונות  נכנסו  דולר  מיליון  וכ־54  במערב־ירושלים,  התיירות  ממלונות  הגיעו  דולרים 
התיירות במזרח־ירושלים. חלקה של ירושלים מהפדיון מתיירים בישראל עמד בשנת 2018 

על 34%, יותר מאשר בשנת 2017, אז עמד חלקה של ירושלים על 30% מסך כל הפדיון.

לוח מס׳ 10: פדיון מתיירים במלונות תיירות בישראל ובירושלים, 2018-2009 
)באלפי דולרים(

ירושלים כאחוז ירושליםישראלשנה
מישראל

אחוז שינוי 
בירושלים

22.4־3�227,94428 2009806,638

20101,018,756 304,90729�933�8

20111,059,687 307,13029�00�7

20121,046,797 307,26729�40�0

20131,104,340 322,12629�24�8

20141,077,851 329,09930�52�2

16.3־2�275,55428 2015977,399

20161,001,507 284,31128�43�2

20171,256,721376,47930�032�4

20181,433,281448,47934�119�1

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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לינות תיירים בירושלים לפי אמצעי לינה

לנו  זו  בשנה  כי  מורים   2018 לשנת  התיירות  משרד  של  נכנסת2׳  תיירות  ׳סקר  תוצאות 
בירושלים כשני מיליון תיירים )כ־49% מכלל התיירים בישראל(, אשר צרכו כ־15�9 מיליון 
במספר   6% של  וגידול  בירושלים  שלנו  התיירים  במספר   4% של  בגידול  מדובר  לינות. 
הלינות לעומת שנת 2017. מספר התיירים אשר לנו בירושלים בשנת 2018 גבוה ב־38% 

ממספר התיירים שהגיעו בשנת 2016, ומספר הלינות שנצרכו בעיר גבוה ב־44%�

2018 גידול בחלקם של התיירים אשר בחרו ללון  תוצאות הסקר מורות כי נרשם בשנת 
בבתי־מלון בירושלים, ובחלקן של הלינות שנצרכו בבתי־מלון מכלל הלינות בכלל אמצעי 
האכסון בירושלים. אחוז התיירים אשר לנו בבתי־מלון בירושלים בשנת 2018 גדל מ־70% 
בשנת 2017 ל־74%,  ואחוז הלינות אשר נצרכו בבתי־מלון בעיר גדל במעט מ־53% בשנת 
2017 ל־54% בשנת 2018. במספר הלינות שנצרכו בבתי־מלון חלה עלייה של 12% ובמספר 
10%. בין השנים 2018-2017 חלה  התיירים אשר בחרו ללון בבתי־מלון חלה עלייה של 
ירידה של 11% במספר התיירים שלנו באמצעי האכסון הנוספים בעיר3, אך במספר הלינות 

אותם הם צרכו באמצעי האכסון הללו חל גידול של 8%�

לוח מס׳ 11: לינות תיירים בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018
3,727.53,210.43,332.04,402.54,912.5בבתי־מלון

3,538.63,096.83,019.24,242.74,237.2באכסון אחר
7,266.16,307.26,351.18,645.29,149.7סה״כ

באחוזים
7�953�550�952�350�51בבתי־מלון

3�146�549�147�749�48באכסון אחר
0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2 אופי הסקירה בסקר לשנת 2016 השתנה לעומת שנים קודמות, כאשר מספר הנדגמים פחת. להסבר על 

השינוי שחל באופן חישוב נתוני התיירים והלינות בירושלים, ר׳ נספח מתודולוגי.
3 אמצעי אכסון נוספים, כפי שהופיעו בסקר: אכסניות נוער, הוספיסים נוצרים, דירות להשכרה, לינה 

אצל קרובי משפחה או חברים, או אמצעי אכסון ׳אחרים׳.
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תרשים מס׳ 10: לינות תיירים בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לוח מס׳ 12: תיירים שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015§2016§20172018

11,340.11,476.1�8988�1,098.1930בבתי־מלון

1�8525�4576�6460�4432�468באכסון אחר

1,566.51,363.41,448.51,916.92,001.2סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
לישראל

53�5%48�7%49�9%53�3%48�6%

באחוזים

8�573�769�268�168�70בבתי־מלון

2�526�330�831�931�29באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

4,912.5

4,237.2

9,149.7

4,402.5

4,242.7

8,645.2

3,332.0

3,019.2

6,351.1

3,210.4

3,096.8

6,307.2

3,727.5

3,538.6

7,266.1
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תרשים מס׳ 11: תיירים שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2017-2013 
)באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בשנת 2018 אורך השהות הממוצע בירושלים עמד על 6�4 לילות לתייר, לעומת 5�4 לילות 
2017. ניתן לראות כי לאורך השנים לא חל שינוי מהותי באורך השהות  בממוצע בשנת 
באורך  גידול   2018 נרשם בשנת  בעיר. באמצעי האכסון האחרים  הממוצעת בבתי־מלון 

השהות הממוצע, מ־4�7 לילות בשנת 2017 ל־1�8 לילות בשנת 2018�

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

1,476.1

525.1

2,001.2

1,340.1

576.8

1,916.9

988.1

460.4

1,448.5

930.8

432.6

1,363.4

1,098.1

468.4

1,566.5
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תיירות ממדינות היעד

תרשים מס׳ 12: תיירים ממדינות היעד לישראל, 2018-2009 
)באלפים(

עיבוד מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תיירות מרוסיה לירושלים

ל־70%  2018 )בהשוואה  64% ביקרו בירושלים בשנת  בקרב התיירים מרוסיה לישראל, 
בשנת 2017(. במספרים מוחלטים, חלה ירידה של 14% במספר התיירים מרוסיה שביקרו 

בירושלים.
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לוח מס׳ 13: תיירים מרוסיה לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

3�5316�0331�0266�4294�411תיירים לישראל

0�5201�5232�9191�9206�304תיירים שביקרו בירושלים

6%�2%63�0%70�4%72�1%70�74באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 21% של  ירידה   2018 בשנת  חלה  בירושלים,  תיירות  במלונות  לנו  אשר  התיירים  בקרב 
לעומת שנת 2017, וירידה של 20% במספר הלינות אותם צרכו. בשנת 2018 נצרכו 60% 

מלינות התיירים במלונות תיירות בירושלים במערב העיר, לעומת 61% בשנת 2017�

לוח מס׳ 14: מספר לינות ומספר תיירים מרוסיה במלונות תיירות במזרח ובמערב 
ירושלים, 2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

2�153�967�750�243�83אורחים

471632-21---  אחוז שינוי

0�032�839�631�731�53  מתוכם: מערב י-ם

2�121�128�119�512�29  מתוכם: מזרח י-ם

3�4159�4199�4156�0147�269לינות

45627-20---  אחוז שינוי

5�898�5123�398�9101�180  מתוכם: מערב י-ם

7�760�975�157�146�88  מתוכם: מזרח י-ם

99�972�072�373�233�3אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בחינה של מספר הלינות והתיירים מרוסיה בירושלים לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳ 
ירידה במספר התיירים מרוסיה אשר לנו בעיר: בשנת  של משרד התיירות מצביעה על 
לינות. מדובר  2018 לנו בירושלים כ־105 אלף תיירים מרוסיה, אשר צרכו כ־546 אלף 
17% לעומת מספר התיירים מרוסיה  4% במספר הלינות, אך גם בירידה של  בגידול של 
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שלנו בירושלים בשנת 2017. רק כ־37% מהתיירים מרוסיה לירושלים לנו בבתי־מלון, זאת 
בעיקר הודות לאחוז הגבוה של תיירים מרוסיה שלנים אצל קרובי משפחה או מכרים )34% 

בשנת 2018(�

לוח מס׳ 15: לינות תיירים מרוסיה בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015§2016§20172018

1�3199�5249�5195�3184�336בתי־מלון

6�6346�3277�4111�5180�157אכסון אחר

7�9545�8526�9306�8364�493סה״כ

באחוזים

5�336�747�563�150�68בתי־מלון

5�763�352�536�949�31אכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לוח מס׳ 16: תיירים מרוסיה שלנו בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

5�966�693�663�054�104בתי־מלון

1�938�244�448�332�39אמצעי אכסון נוספים

6�8104�8128�0111�387�143סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
מרוסיה לישראל

34�8%29�6%42�7%38�9%33�1%

באחוזים

6�163�965�856�662�72בתי־מלון

4�936�134�243�437�27אמצעי אכסון נוספים

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 



3031

עד
הי

ת 
נו

די
מ

מ
ת 

רו
תיי

תרשים מס׳ 13: לינות תיירים מרוסיה בירושלים לפי אמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תיירות מגרמניה לירושלים

לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות, ביקרו בירושלים כ־196 אלף תיירים 
לישראל. מדובר  2018, שהם כשלושה רבעים מכלל התיירים מגרמניה  מגרמניה בשנת 
בגידול של 31% לעומת שנת 2017 ו־71% יותר מאשר בשנת 2016. גם באופן יחסי חל גידול 
באחוז התיירים מגרמניה לישראל שביקרו בירושלים, מ־68% בשנת 2017 ל־75% בשנת 

�2018

לוח מס׳ 17: תיירים מגרמניה לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

6�1262�1218�8164�3159�162תיירים לישראל

9�0195�4149�1114�9119�126תיירים שביקרו בירושלים

6%�3%74�7%68�5%69�2%74�78באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

199.1

346.6

545.7

249.3

277.6

526.9

195.5

111.3

306.8

184.5

180.4

364.9

336.3

157.5

493.8
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תיירות  במלונות  מגרמניה  האורחים  מספר  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי 
בירושלים עמד בשנת 2018 על כ־55 אלף, גידול של 15% לעומת שנת 2017, ו־80% יותר 
מאשר בשנת 2016. מספר הלינות אותם צרכו תיירים מגרמניה במלונות תיירות בירושלים 
עמד על 178 אלף בשנת 2018, עלייה של 18% לעומת שנת 2017 וגידול של 79% לעומת 
מספר הלינות בשנת 2016� 75% מהלינות אותם צרכו תיירים מגרמניה במלונות תיירות 

בירושלים בשנת 2018 היו במערב העיר.

לוח מס׳ 18: אורחים מגרמניה ולינות במלונות תיירות בירושלים, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

4�055�748�930�727�34אורחים

20105615---  אחוז שינוי

2�140�134�722�320�24  מתוכם: מערב י-ם

2�915�713�18�47�10  מתוכם: מזרח י-ם

8�0177�0151�799�196�113לינות

1425318---  אחוז שינוי

1�4133�7112�070�269�81  מתוכם: מערב י-ם

7�644�338�728�927�31  מתוכם: מזרח י-ם

21�153�223�473�263�3אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תיירות מצרפת לירושלים

לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳, ביקרו בירושלים בשנת 2018 כ־53% מהתיירים מצרפת 
בישראל, מדובר באחוז נמוך יותר לעומת שנת 2017, אז ביקרו בירושלים כ־58% מהתיירים 
מצרפת לישראל. למרות הירידה בחלקם היחסי של התיירים מצרפת שביקרו בירושלים, 
2% במספר התיירים מצרפת שביקרו בירושלים  במספרים מוחלטים מדובר בעלייה של 

בשנת 2018 לעומת שנת 2017, ומספרם עמד על 183 אלף.
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לוח מס׳ 19: תיירים מצרפת לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 
)באלפים(

201420152016§20172018

0�6346�5308�7287�9293�288תיירים לישראל

0�0183�2180�5169�9188�195תיירים שביקרו בירושלים

9%�3%52�9%58�2%58�8%64�67באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

צרכו   2018 בשנת  כי  מורים  בירושלים  התיירות  במלונות  מצרפת  התיירים  לינות  נתוני 
14% לעומת שנת  175 אלף לינות במלונות תיירות בירושלים, גידול של  תיירים מצרפת 
2017, ו־33% יותר מאשר בשנת 2016� 72% מהלינות שנצרכו במלונות תיירות בירושלים 
כ־63  על  עמד  תיירות  במלונות  לנו  אשר  מצרפת  התיירים  מספר  במערב־ירושלים.  היו 

אלף, גידול של 16% לעומת שנת 2017 ו־40% יותר מאשר בשנת 2016�

לוח מס׳ 20: אורחים ולינות תיירים מצרפת במלונות תיירות בירושלים, 
2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

1�463�254�845�345�56אורחים

19-12116---  אחוז שינוי

5�246�340�833�735�40  מתוכם: מערב י-ם

5�316�914�011�610�15  מתוכם: מזרח י-ם

3�6175�1153�3132�2149�178לינות

16-111614---  אחוז שינוי

8�0126�8114�994�5109�130  מתוכם: מערב י-ם

5�648�339�437�839�47  מתוכם: מזרח י-ם

78�822�922�262�173�3אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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בשנת 2018 לנו בירושלים 207 אלף תיירים מצרפת, 28% יותר מאשר בשנת 2017, ו־49% 
יותר מאשר בשנת 2016. תוצאות הסקר מורות כי במספר הלינות אותם צרכו תיירים מצרפת 
בירושלים בשנת 2018 חל גידול של 12% לעומת שנת 2017, ו־61% יותר מאשר בשנת 2016� 
מרבית התיירים מצרפת אשר לנו בירושלים בחרו ללון באמצעי אכסון שהם אלטרנטיביים 
לבתי־מלון, כאשר בשנת 2018 בחרו 62% מהתיירים באמצעי אכסון אלטרנטיביים, וצרכו 
אלו. בדומה  הלינות של התיירים מצרפת בעיר במקומות אכסון  כשלושה רבעים מכלל 
לתיירים מרוסיה, גם תיירים רבים מצרפת בחרו ללון אצל קרובי משפחה ומכרים, כאשר 
לינות   .2018 בשנת  בירושלים  הצרפתים  התיירים  מלינות   61% היוו  הסקר  תוצאות  לפי 
התיירים מצרפת בבתי־מלון בשנת 2018 עמדו על 219 אלף לינות, גידול של 14% לעומת 

שנת 2017, בעוד מספר הלינות תיירים מצרפת באמצעי אכסון אחרים גדל ב־12%�

לוח מס׳ 21: לינות תיירים מצרפת בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

1�0219�1192�6165�8186�222בבתי־מלון

0�8664�0593�8383�5587�611באכסון אחר

1�8883�1785�4548�3774�834סה״כ

באחוזים

8�424�124�130�724�26בבתי־מלון

2�675�975�969�375�73באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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לוח מס׳ 22: תיירים מצרפת בירושלים בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

9�078�568�356�457�70בבתי־מלון

8�8127�493�482�784�78באכסון אחר

6�8206�9161�7138�1141�149סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
מצרפת לישראל

51�6%48�2%48�3%52�4%59�7%

באחוזים

2�038�742�440�240�47בבתי־מלון

8�061�358�659�859�52באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תרשים מס׳ 14: לינות תיירים מצרפת בירושלים לפי אמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

219.1

664.0

883.1

192.0

535.3

727.3

165.1

341.4

506.5

186.6

587.8

774.4

222.8

611.5

834.3
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תיירות מבריטניה לירושלים

מהתיירים  כ־60%   2018 בשנת  בירושלים  ביקרו  נכנסת׳,  תיירות  ׳סקר  תוצאות  לפי 
מבריטניה בישראל, מדובר באחוז נמוך יותר לעומת שניםקודמות, אז ביקרו בירושלים 
בין 62%-69% מהתיירים מבריטניה לישראל. למרות הירידה בחלקם היחסי של התיירים 
מבריטניה שביקרו בירושלים, במספרים מוחלטים מדובר בעלייה של 6% במספר התיירים 

מבריטניה שביקרו בירושלים בשנת 2018 לעומת שנת 2017, ומספרם עמד על 131 אלף.

לוח מס׳ 23: תיירים מבריטניה לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

0�5218�3198�6181�6174�164תיירים לישראל

3�7131�2123�6116�6117�113תיירים שביקרו בירושלים

2%�3%60�1%62�3%64�0%67�69באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לוח מס׳ 24: אורחים ולינות תיירים מבריטניה במלונות תיירות בירושלים, 
2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

4�331�229�723�120�25אורחים

1812267---  אחוז שינוי

9�322�920�216�815�17  מתוכם: מערב י-ם

5�08�39�56�25�7  מתוכם: מזרח י-ם

6�6102�895�977�970�82לינות

1410237---  אחוז שינוי

5�677�868�355�652�60  מתוכם: מערב י-ם

1�125�027�622�318�22  מתוכם: מזרח י-ם

27�263�373�423�303�3אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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במלונות  מבריטניה  תיירים  צרכו  אותם  הלינות  במספר   7% של  גידול  חל   2018 בשנת 
במלונות  מבריטניה  האורחים  מספר   .2017 בשנת  מספרן  לעומת  בירושלים  התיירות 
תיירים  הלינות של  76% מכלל  דומה.  זו, בשיעור  אף בתקופה  גדל  בירושלים  התיירות 
מבריטניה במלונות תיירות בירושלים נצרכו במערב־ירושלים בשנת 2018, לעומת 72% 

בשנת 2017�

זאת בבתי־ 2018 בחרו לעשות  בירושלים בשנת  לנו  כ־58% מהתיירים מבריטניה אשר 
מלון, אך מספר הלינות שאלו צרכו בעיר עמד על 37% בלבד. מספר התיירים מבריטניה 
אשר לנו בירושלים בשנת 2018 עמד על 68 אלף, 12% פחות לעומת שנת 2017, אך 19% 
יותר מאשר בשנת 2016. לעומת זאת, במספר הלינות אותם צרכו תיירים מבריטניה נרשם 
גידול, של 11% לעומת שנת 2017, זאת בעיקר בגלל גידול של 14% במספר הלינות באמצעי 

אכסון אלטרנטיביים.

לוח מס׳ 25: לינות תיירים מבריטניה בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, 
2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

3�5128�3119�697�688�103בבתי־מלון

1�4218�3191�4177�0100�133באכסון אחר

4�9346�6310�0274�6189�236סה״כ

באחוזים

0�437�638�933�846�43בבתי־מלון

0�663�461�166�253�56באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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לוח מס׳ 26: אורחים מבריטניה בחלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

2�639�036�929�425�31בבתי־מלון

5�228�040�328�717�22באכסון אחר

7�967�076�257�143�54סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
מבריטניה לישראל

32�9%24�7%31�4%38�7%31�1%

באחוזים

0�758�847�950�059�58בבתי־מלון

0�342�252�149�040�42באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תרשים מס׳ 15: לינות תיירים מבריטניה בירושלים לפי אמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

128.3

218.1

346.4

119.5

191.4

310.9

97.3

177.3

274.6

88.6

100.4

189.0

103.6

133.0

236.6
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תיירות מאיטליה לירושלים

לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳, ביקרו בירושלים בשנת 2018 כ־72% מהתיירים מאיטליה 
בישראל, מדובר באחוז גבוה יותר לעומת שנת 2017, אז ביקרו בירושלים 64% מהתיירים 
מאיטליה לישראל. כצפוי, גם במספרים מוחלטים חלה עלייה של 57% במספר התיירים 

מאיטליה שביקרו בירושלים בשנת 2018, ומספרם עמד על 108 אלף.

לוח מס׳ 27: תיירים מאיטליה לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 
)באלפים(

20142015§2016§20172018

6�8150�2107�482�284�111תיירים לישראל

4�1108�569�958�761�85תיירים שביקרו בירושלים

0%�1%72�1%64�3%71�1%73�77באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לוח מס׳ 28: אורחים ולינות תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים, 
2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

9�529�218�812�412�30אורחים

58-55262---  אחוז שינוי

6�320�612�78�48�21  מתוכם: מערב י-ם

3�29�66�23�04�9  מתוכם: מזרח י-ם

0�989�855�934�840�96לינות

58-156159---  אחוז שינוי

7�962�037�823�928�70  מתוכם: מערב י-ם

3�026�718�111�812�25  מתוכם: מזרח י-ם

98�022�853�192�183�3אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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מגמת  נמשכה   2018 בשנת  גם  כי  מראים  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  גם 
ההתאוששות של התיירות מאיטליה לירושלים. חל גידול של 62% במספר האורחים בשנה 
שצרכו  הלינות  במספר  גידול  ו־59%   ,)2016 שנת  לעומת   145%(  2017 שנת  לעומת  זו 
תיירים מאיטליה במלונות תיירות בירושלים )156% גידול לעומת שנת 2016(� 70% מלינות 

התיירים מאיטליה נצרכו במערב העיר, ו־30% במזרחה, לעומת 68% בשנת 2017�

התיירים  לינות  מספר  כי  מורה   2018 לשנת  נכנסת׳  תיירות  ׳סקר  תוצאות  של  בחינה 
מאיטליה בירושלים כמעט והוכפל לעומת שנת 2017 )גידול של 93%(, ל־251 אלף לינות. 
 ,2017 2018 ב־68%, לעומת שנת  מספר התיירים מאיטליה שלנו בירושלים עלה בשנת 
ל־57 אלף תיירים. מרבית התיירים מאיטליה הלנים בירושלים העדיפו לעשות זאת בבתי־

האכסון  לעומת אמצעי  במלונות  ללון  בחרו  כ־65% מהתיירים   2018 כאשר בשנת  מלון, 
האחרים. אחוז התיירים מאיטליה שלנו בירושלים מתוך כלל התיירים מאיטליה שביקרו 

בישראל עמד על 38%, האחוז הגבוה ביותר מאז שנת 2014�

לוח מס׳ 29: לינות תיירים מאיטליה בירושלים בחלוקה לפי אמצעי אכסון, 
2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

2�9111�569�143�051�121בבתי־מלון

5�9139�959�929�7102�81באכסון אחר

7�8250�4129�073�7154�202סה״כ

באחוזים

4�844�353�259�733�59בבתי־מלון

6�255�746�840�366�40באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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לוח מס׳ 30: תיירים מאיטליה שלנו בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, 
2018-2014 )באלפים(

20142015§2016§20172018

4�137�223�015�016�38בבתי־מלון

0�020�011�47�612�13באכסון אחר

4�157�234�422�628�51סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
מאיטליה לישראל

46�4%33�6%27�1%31�6%38�1%

באחוזים

1�965�667�368�756�73בבתי־מלון

9�134�432�731�343�26באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תרשים מס׳ 16: לינות תיירים מאיטליה בירושלים, בחלוקה לאמצעי אכסון, 
2018-2014 )באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

111.2

139.5

250.7

69.9

59.9

129.8

43.5

29.9

73.4

51.1

102.9

154.0

121.0

81.7

202.7
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תיירות מסין לירושלים

לפי תוצאות ׳סקר תיירות נכנסת׳, אחוז גבוה מאוד של תיירים מסין מבקרים בירושלים. 
באחוז  מדובר  לישראל,  שהגיעו  מסין  מהתיירים  כ־87%  בירושלים  ביקרו   2018 בשנת 
לישראל.  מאיטליה  מהתיירים   81% בירושלים  ביקרו  אז   ,2017 שנת  לעומת  יותר  גבוה 
1% במספר התיירים מסין שביקרו בירושלים בשנת  במספרים מוחלטים חלה ירידה של 

2018, ומספרם עמד על 99 אלף.

לוח מס׳ 31: תיירים מסין לישראל שביקרו בירושלים, 2018-2014 )באלפים(

20142015201620172018

2�2114�2123�379�751�37תיירים לישראל

9�098�7100�864�559�29תיירים שביקרו בירושלים

6%�2%86�8%81�1%81�2%87�78באחוזים

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

לוח מס׳ 32: אורחים מסין ולינות במלונות תיירות בירושלים, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

1�244�560�039�224�16אורחים

486552-27--  אחוז שינוי

3�332�645�429�817�12  מתוכם: מערב י-ם

8�911�914�59�56�3  מתוכם: מזרח י-ם

7�5119�8167�9118�072�47לינות

556341-29--  אחוז שינוי

7�647�786�088�252�37  מתוכם: מערב י-ם

7�113�233�930�820�9  מתוכם: מזרח י-ם

71�782�012�043�903�2אורך שהות ממוצע

עיבוד מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2018 חלה לראשונה מזה מספר שנים 
אלף   44 בירושלים  לנו   2018 בשנת  בירושלים:  מסין  והאורחים  הלינות  במספר  ירידה 
120 אלף לינות, ירידה של  2017, אשר צרכו  27% לעומת שנת  תיירים מסין, ירידה של 

29% לעומת שנת 2017�

בשנת 2018 מספר לינות התיירים מסין בירושלים ירד ב־22% לעומת שנת 2017, ל־172 אלף 
לינות. מספר התיירים מסין שלנו בירושלים ירד בשנת 2018 ב־22%, לעומת שנת 2017, 
ל־62 אלף תיירים. מרבית התיירים מסין הלנים בירושלים העדיפו לעשות זאת בבתי־מלון, 
כאשר בשנת 2018 כ־89% מהתיירים בחרו ללון במלונות לעומת אמצעי האכסון האחרים. 

לוח מס׳ 33: לינות תיירים מסין בירושלים בחלוקה לפי אמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

6�4149�5209�1148�791�58בבתי־מלון

8�122�019�840�645�18באכסון אחר

4�5172�5228�9188�3136�77סה״כ

באחוזים

8�686�891�678�066�76בבתי־מלון

2�413�28�421�033�24באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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לוח מס׳ 34: תיירים מסין שלנו בירושלים לפי חלוקה לאמצעי אכסון, 2018-2014 
)באלפים(

20142015201620172018

1�355�475�049�330�20בבתי־מלון

6�26�24�97�13�2באכסון אחר

8�561�679�956�433�22סה״כ

אחוז מכלל התיירים 
מאיטליה לישראל

59�4%66�1%71�5%70�2%54�1%

באחוזים

3�789�394�487�488�90בבתי־מלון

7�310�75�612�611�9באכסון אחר

0�0100�0100�0100�0100�100סה״כ

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

תרשים מס׳ 17: לינות תיירים מסין בירושלים, בחלוקה לאמצעי אכסון, 
2018-2014 )באלפים(

עיבוד מתוך ׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

2014 2015 2016 2017 2018

אמצעי אכסון אחריםבתי-מלון

149.6

22.8

172.4

209.4

19.1

228.5

148.5

40.0

188.5

91.1

45.8

136.9

58.7

18.6

77.3
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כנסים

10 כנסים בין־לאומיים אשר זכו למענק מטעם הרשות  2018 התקיימו בירושלים  בשנת 
לפיתוח ירושלים, לעומת 7 כנסים בשנת 2017. במספר המשתתפים בכנסים הבין־לאומיים 
חל גידול של 21%, מ־5�14 אלף משתתפים בשנת 2017 ל־5�17 אלף משתתפים בשנת 2018� 
מספר הלינות אותם צרכו המשתתפים בכנסים בירושלים עמד על כ־5�36 אלף, 72% יותר 
מאשר בשנת 2017. גובה המענקים שהוענקו בשנת 2018 היה גבוה ב־31% לעומת שנת 
למספר  שחולקו  המענקים  גובה  בין  ההשקעה  יחס  ש״ח.  מיליון   1�04 על  ועמד   ,2017
הלינות שנצרכו היה הנמוך ביותר מאז החלה חלוקת המענקים, ועמד בשנת 2018 על 28 

ש״ח לכל לילה שנצרך על ידי תייר מחו״ל.

לוח מס׳ 35: כנסים בין לאומיים, 2018-2012 
)במספרים מוחלטים(4

20122013201420152016201742018

111091313710מס׳ כנסים

מס׳ 
14,58617,75511,04312,29017,76614,47817,477משתתפים

מס׳ 
לינות של 

המשתתפים 
22,90733,14914,58625,80045,28721,22936,520

סה״כ גובה 
המענק 
)בש״ח(

 1,257,800 1,104,800 837,430 1,387,2301,468,900786,3001,037,220

השקעה 
ללינה 

)בש״ח(
 5533 57 54323728

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים

4 אחד מהכנסים טרם הגיש את המסמכים הדרושים, והנתונים ממנו לא מופיעים בטבלת הנתונים.
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אירועי עוגן בירושלים

בשנת 2019 נטלו חלק במרתון ירושלים כ־30 אלף רצים, מתוכם מספר שיא שלכ־4,600 
רצים מחו״ל. באירועי שנת 2018 של ׳בתים מבפנים׳ השתתפו כ־65 אלף מבקרים. בחודשי 
הקיץ של שנת 2018 בהם נערך קמפיין לעידוד תיירות מקומית בירושלים, צרכו ישראלים 

276 אלף לינות בירושלים, גידול של 22% לעומת שנת 2017�

לוח מס׳ 36: מאפייני אירועי עוגן תיירותיים בירושלים, 2019-2015

סוג 
הפעילות

20152016201720182019שם הפעילות

מרתון ירושלים — חו״ל
רצים מחו״ל

2,4232,5002,6003,5004,600

מרוץ אופניים 
 — GFNY

משתתפים מחו״ל

300400

תיירות 
פנים

בתים מבפנים 
)משתתפים(

20,00050,00050,00065,000

׳קחו יומיים׳ 
בירושלים )לינות 

ישראלים בחודשים 
יולי-אוגוסט(

246,500218,800226,300275,600

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בשנת 2018 עמד שווי הכתבות המוערך של כתבות באמצעי המדיה במדינות היעד, אשר 
15% פחות מאשר בשנת  סייעו לשווק את ירושלים כיעד תיירותי, על כ־8 מיליון אירו, 

�2017
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לוח מס׳ 37: שווי מדיה של פרסומים באמצעי המדיה במדינות היעד, 2018-2015

סה״כאיטליהבריטניהצרפתגרמניהרוסיה

שווי 
כתבות 
מוערך 
בשנת 

)€( 2015

630,6003,215,436640,568117,040796,2005,399,844

שווי 
כתבות 
מוערך 
בשנת 

)€( 2016

321,550653,5306,554,848598,0391,516,7069,644,673

שווי 
כתבות 
מוערך 
בשנת 

)€( 2017

515,020980,6103,169,147941,6193,850,5509,456,946

שווי 
כתבות 
מוערך 
בשנת 

)€( 2018

700,0001,200,0002,600,0001,100,0002,400,0008,000,000

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים
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פעילות באינטרנט

תיירים  עבור  ירושלים  עיריית  של  האינטרנט  לאתר  גולשים  של  הכניסות  מספר 
)iTravelJerusalem�com( עמד בשנת 2018 על כ־15�4 מיליון כניסות, גידול של 62% 
לעומת שנת 2017. זמן השהייה הממוצע לגולש באתר עמד על דקה אחת ו־41 שניות. כל 

גולש ביקר בממוצע ב־71�1 דפים באתר האינטרנט.

 iTravelJeruslaem�com נכון לשנת 2019, ברשתות החברתיות עקבו אחר הפעילות של אתר
ברשת 2�82 אלף עוקבים בפייסבוק )גידול של 8% לעומת שנת 2017(, כ־2,600 עוקבים 
אלף   84�4 הפעילות  עקבו אחר  ׳אינסטגרם׳  וברשת   )2017 פחות משנת   34%( בטוויטר 
גולשים )47% יותר(. בשנת 2017 החלה פעילות של לשכת הכנסים בירושלים, נכון לחודש 

יוני 2019, ללשכה יש 326 עוקבים בפייסבוק ו־808 עוקבים בטוויטר. 

 www�itraveljerusalem�com לוח מס׳ 38: נתוני השימוש באתר האינטרנט
וברשתות החברתיות, 2018-2014 5

20142015201620172018

סה״כ כניסות לאתר 
האינטרנט

1,049,3611,291,8392,022,5552,568,7464,151,921

זמן שהייה ממוצע באתר 
)בדקות(

02:4501:5701:4101:4401:41

מס׳ דפי אינטרנט ממוצע 
לכל ביקור באתר

2�402�221�811�761�71

65,00065,10073,10076,10082,200מספר עוקבים בפייסבוק5

1927471,6213,9222,584מספר עוקבים בטוויטר5

מספר עוקבים 
באינסטגרם5

40016,10042,10057,60084,400

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים

5 מספרי העוקבים נכונים ליוני 2019
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מצאי אמצעי אכסון בירושלים

 25 דירות,  מלונות   19 בתי־מלון,   110 מהם  אכסון,  אמצעי  כ־185  פועלים  בירושלים 
אכסניות ו־31 הוספיסים נוצרים. בסך הכל יש באמצעי האכסון הללו כ־13,600 חדרים, 
מתוכם כ־11,400 חדרי מלון. בנוסף, מוצעים להשכרה בירושלים כ־3,500 דירות וחדרים 
ל־7,000  תיירות, המוסיפים למצבת החדרים בעיר מעל  לטווח קצר למטרות  להשכרה 

חדרי אירוח. בסך הכל, מצבת החדרים בירושלים עומדת על קרוב ל־20,700 חדרים.

לוח מס׳ 39: אמצעי אכסון וחדרים במערב־ירושלים, מזרח־ירושלים וסובב 
ירושלים, נכון לחודש יוני 2019

מספר חדריםאתרי אכסון

מלונותמערב־ירושלים
מלון דירות

אכסניות
הוספיסים נוצרים

דירות להשכרה
סה״כ

76
19
17
12

3,496
3,620

9,175
414
630
323

6,999
17,541

מלונותמזרח־ירושלים
אכסניות

הוספיסים נוצרים
דירות להשכרה

סה״כ

34
8
17
20
79

2,255
174
656
33

3,118

מלונותסה״כ בירושלים
מלון דירות

אכסניות
הוספיסים נוצרים

דירות להשכרה
סה״כ

110
19
25
31

3,516
3,701

11,430
414
804
979

7,032
20,659

מלונותסובב ירושלים
אכסניות

הוספיסים נוצרים
סה״כ

7
1
1
9

687
10
24
721

airdna�co מקורות: הרשות לפיתוח ירושלים ואתר
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בנוסף, נמצאים כיום בבנייה עוד 15 מלונות חדשים או הרחבות לבתי־מלון קיימים, אשר 
יוסיפו למצבת החדרים בירושלים עוד כ־1,400 חדרים. ישנם עוד 30 בתי מלון מתוכננים, 
ו־47 מלונות  עוד כ־4,700 חדרי מלון  לעיר  יוסיפו  כיום בתכנון היתר, אשר  הנמצאים 

בשלב התכנון לתב״ע, אשר יוסיפו לעיר כ־10,200 חדרי מלון חדשים.

לוח מס׳ 40: בתי־מלון הנמצאים בתהליכי הקמה בירושלים, לפי השלב התכנוני, 
יוני 2019

מספר מלונות/ 
מתחמים

מספר חדרים

151,375בתי־מלון בתהליכי בנייה

304,744בתי־מלון עם תב״ע מאושרת בהליכים להיתר

4710,196קרקעות או שטחים מבונים לפני אישור תב״ע

מקור: הרשות לפיתוח ירושלים
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נספח א׳: מתודולוגיה — צורות החישוב 
והגדרות

חישוב המבקרים בירושלים

חישוב המבקרים בירושלים נעשה באמצעות הכפלה של אחוז התיירים אשר השיבו בחיוב 
ב׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות על השאלה האם הם ביקרו בירושלים בכלל 

המבקרים בישראל לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מבקרים בירושלים = )אחוז המבקרים שענו כי הם ביקרו בירושלים( X )כלל 
המבקרים בישראל(

חישוב הלנים בירושלים

בניגוד לשנים עברו, הוחלט, לאחר היוועצות עם אנשי משרד התיירות, לשנות את חישוב 
אומדן  נלקח  הנוכחית,  החישוב  בשיטת  בירושלים.  שנצרכו  והלינות  התיירים  מספר 
מייצגים  לסטטיסטיקה  המרכזית  מהלשכה  התיירות  מלונות  נתוני  לפיו  התיירות  משרד 
כ־70%-80% מכלל הלינות בפועל )האחוז אשר נבחר לחישוב הנוכחי הוא 80%(. מתוך 
׳סקר תיירות נכנסת׳ של משרד התיירות חושב אחוז התיירים אשר ענו כי לנו בבתי־מלון, 

ואחוז זה הוכפל במספר האורחים לפי הלמ״ס וחולק ב־80%� 

חישוב דומה נעשה לגבי מספר הלינות, לפי התשובות השונות של התיירים אשר לקחו 
לפי  בירושלים?׳ בחלוקה  לנתם  אותו  הלילות  ׳מהו מספר  וענו על השאלה  חלק בסקר, 
זה  ואחוז  בבתי־מלון  הלינות שנצרכו  אחוז  חושב  התשובות,  כלל  מתוך  אכסון.  אמצעי 

הוכפל במספר הלינות לפי הלמ״ס וחולק ב־80%� 

מספר התיירים אשר לנו בכלל אמצעי האכסון בירושלים:

מספר התיירים אשר לנו בירושלים =  )אחוז התיירים אשר לנו במלונות לפי ׳סקר 
תיירות נכנסת׳( / )מספר התיירים שלנו במלונות תיירות לפי הלמ״ס / 80%( 
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מספר לינות התיירים בכלל אמצעי האכסון בירושלים:

מספר לינות התיירים בירושלים = )מספר לינות התיירים במלונות תיירות / 
80% ( / אחוז לינות התיירים בבתי־מלון מתוך כלל אמצעי האכסון

על מנת להגיע לאורך השהות הממוצעת לתייר, חולקו מספר הלינות במספר התיירים. 
שנתוני  מכיוון  אך  היעד,  ממדינות  בירושלים  התיירים  לינות  עבור  נעשה  דומה  חישוב 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי תיירים במלונות תיירות ממדינות נבחרות החלו להיות 

מוצגים רק בתקופה האחרונה, מתייחס החישוב במדינות היעד לשנים 2016-2014� 

מקורות מידע

המידע המופיע בדו״ח נלקח בעיקרו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתוך קובץ הנתונים 
מהרשות  נמסר  נוסף  מידע   .2016 לשנת  התיירות  משרד  של  נכנסת׳  תיירות  ׳סקר  של 

 �Airdna�co לפיתוח ירושלים. נתוני הדירות להשכרה לטווח קצר נלקחו מתוך האתר

הגדרות

תיירים — תיירים מחו״ל ששהו לפחות לילה אחד בישראל.

תיירי יום — תיירים מחו״ל שלא לנו בישראל.

מבקרים — סך כל התיירים ותיירי היום מחו״ל שביקרו בארץ.

מלונות תיירות — בתי מלון המומלצים על ידי משרד התיירות, להם נותנת הלמ״ס את 
הנתונים על  הלינות והתפוסה.
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