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 תקציר מנהלים

מעסיק גדול בעל מאפיינים על משקל משמעותי בכלכלה הישראלית. זהו בהוא ענף התיירות  .1

 ם(.חודיים )העסקה רבה בפריפריה, העסקת עובדים בלתי מיומנייגיאוגרפיים ודמוגרפיים י

 קיימות:כיום בתנאי תעסוקה מלאה מהם נהנה המשק הישראלי  .2

, )סטיוארדים( מטבח ושטיפת כלים ןניקיו .ןבעיות גיוס כוח אדם קריטיות בתחומי הניקיו .א

 ושטחים ציבוריים. משק בית

 קשיי גיוס עובדים גם במקצועות המלצרות ומקצועות המטבח )טבחות מקצועית וכו'(. .ב

גורמים לירידה באיכות השרות אדם מתאים ותחלופת עובדים גבוהה קשיים אלו בגיוס כוח 

 לאורח.

וקשיים בירוקרטיים כמו גם אופי הענף )לדוגמא רגישות לאירועים ענף המלונאות  מבנה .3

צמיחה איטית בהיצע ל יםגורמומצב פוליטי המגביל השקעות זרות בתחום(  םביטחוניי

 גבלת היצע החדרים גורם בתורוה הנכנסים.מיטות לעומת עלייה במספר התיירים החדרים ו

למחירים גבוהים ללינה בהשוואה בינלאומית וכן למשיכה מעלה של המחירים בכל שוק 

רמת שביעות הרצון של תיירי חו"ל מהשירות מחירים גבוהים ושירות בינוני גורמים ל האירוח.

 ברווחיות גבוהה. רשתות המלונות הגדולות נמצאות ,אם זאת. נמוכה מאדלהיות במלונות 

בהשוואה בינלאומית, כל המדינות המפותחות מתמודדות עם קשיי כוח אדם דומים.  .4

ייתה בעיקרה מדיניות המדיניות שננקטה במדינות שנסקרו )סינגפור, הולנד, אוסטרליה( ה

)לעובד או  במסגרת תוכניות ממשלתיות ם כספייםתמריציקמפיין שיווקי לענף, המשלבת 

 יות הגירה ועידוד פתרונות טכנולוגיים.למעביד(, מדינ

בתחום העובדים הבלתי מקצועיים )משק בית, סטיוארדים, שטחים ציבוריים( הארגונים  .5

נראה כי על מנת להבטיח הקיימים כיום הרלוונטיים 'כבר ניסו הכל' ובתנאי תעסוקה מלאה 

ים. על עובדים זר מסוימיםבמקצועות בטווח המידי ו למלונות היצע עובדים יציב יש להישען

 פרקטיקה זו במקצועות אלו מקובלת במרבית המדינות המפותחות.

ושיטות  פתרונות טכנולוגייםהחדרת  אנו ממליצים על מדיניות ממשלתית לעידודבמקביל  .6

 לענף התיירות ולפעול להגדלת היצע החדרים על ידי גיוון מקורות הציע הלינות. ניהול 'רזות'

ת הענף בעיני עובדים בתי הספר והמכללות לתיירות הביאו לשחיקה בתדמיסגירת  .7

גם כמו  עם פעולות למיצוב הענףלעובדים לשלב פעולות הכשרה עתידיות ש י. פוטנציאליים

 פעולות אחרות להענקת תחושת מקצועיות ופיתוח אישי לעובדים בו.

מודל סטטיסטי הבוחן היסטורית את נתוני העובדים במלונאות וכן נתונים אחרים בענף תומך  .8

בנוסף למחסור הכרוני ) עובדים 2,000 – 1,000בענף כ  כיום בעמדת המלונאים כי חסרים

 .(המבוטא בנתונים

עובדים  2,000 כ חוזה צורך שלכניסות תיירים בשנה  ןמיליו 4של צפי הפעלת המודל לפי  .9

 4עבור  העובדים המחושב הנדרש, שהם מספר עובדים 36,670 נוספים כדי להשלים לכדי 

 .2018 שנת הצפויים להיפתח עד סוף החדרים 900תוספת של כ תיירים ו כניסות מיליון
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 מבוא

בתוך ענף התיירות מהווה המלונאות )יחד עם תרומות ענף התיירות לכלכלה הישראלית משמעותית, 

אות ענף המלונהגדולה ביותר לתמ"ג. פדיון תרומה סקטור בעל ה( את התסקטור התחבורה האווירי

שירותי המלונאות מהווים את הבסיס לתעשיית התיירות בארץ והם  ₪.מיליארד  11עומד על מעל 

 תומכים במעגל רחב יותר של ספקי שירותי תיירות מצד אחד וספקים למלונות עצמם מהצד השני.

 

 סה"כ  ענף התיירות

 85,707 )עובדים( תיירותבכל תחום התעסוקת עובדים 

 20,097 ש"ח( ימיליונ 2017יירות )סה"כ יצוא שירותי ת

 5.5% (2017ייצוא תיירות מתוך סה"כ ייצוא )

 12.6% (2017יצוא תיירות מתוך יצוא שירותים )

 2.4% מועסקים בתיירות מתוך כלל המועסקים

  ענף המלונאות

 34,240 (2017תעסוקת עובדים ישירה מלונאות )

 11.1 ₪(מיליארדי  2017פדיון המלונאות )

 

 , לתעסוקה ולייצואלתוצר והמלונאות התיירות פי: תרומת ענ1תרשים מס' 

 למ"ס, נתוני התאחדות המלונאים

, אולם חשיבותו גדלה עקב היותו בעל משקל משמעותי בכלכלה הישראליתהוא כאמור ענף התיירות 

העסקה כגון ים מעסיק גדול בעל מאפיינים גיאוגרפיים ודמוגרפיים ייחודיענף עתיר עבודה וככזה הוא 

כגון מיעוטים, חיילים  תייחודיווהעסקת קבוצות  רבה בפריפריה, העסקת עובדים בלתי מיומנים

 .משוחררים וכו'

סקטור התיירות גם חשיבות לאומית. עבור מדינת ישראל  לחשיבות הכלכלית יש בשגשוגבנוסף 

שראל מדי שנה שגרירים תיירים המבקרים בי יהנאבקת בהכרה בינלאומית הוגנת, מהווים מיליונ

 )בפוטנציאל( של ישראל בחו"ל.

אינן תלויים בפעילות המלונות שן עסקי גבוה, עונתיות ותנודתיות מתאפיין בסיכו תחום המלונאות

 ניתן לציין:בענף עצמן )כגון איכות השירות בהם וכו'( בין גורמי הסיכון העיקריים 

ום המלונאות תלויה רבות במצב הכלכלי הכללי הפעילות בתח מצב כלכלי במשק הישראלי והעולמי:

שכן היא מהווה חלק מתרבות הפנאי שמטיבו משתייך לתחום המותרות ואינו מוצר חיוני. האטה 

כלכלית אף משפיעה על חברות וארגונים )בעיקר בשוק המוסדי( ומביאה לצמצום תקציבי הרווחה 

יעות העסקים, הן של ישראלים ואנשי המתועלים לתיירות. כמו כן, האטה כלכלית מצמצמת את נס

לדוגמא המצב הכלכלי העולמי נחשב  .וכן ביקורי משפחה וחברים עסקים זרים המתארחים בישראל

 .2009בשנת בישראל לסיבה לירידה בתיירות 

מלונאות רגיש להתפתחויות שליליות בתחום הביטחוני. ה: ענף ביטחוניים-אירועים פוליטיים

ך עם הרשות הפלסטינית ועם חלק מהמדינות הגובלות בישראל מכתיבים בישראל, הסכסוך המתמש

מציאות ביטחונית הגורמת לירידה חדה בהיקף התיירות הנכנסת ואף בהיקף תיירות הפנים בעקבות 

ההשפעה של אירועים ביטחוניים הינה ככלל קצרת טווח, סיון העבר מראה כי יאירועים בטחונים. נ

בהיקף פעולות  ההעליימתחזקת עקב אוששות מאירועים בטחונים של קיצור זמן ההתמגמה זו 

 2014לדוגמא לאחר מבצע צוק איתן  .)רלוונטי בעיקר עבור תיירות זרה נכנסת( הטרור באירופה

 הייתה ירידה חדה למדי בתיירות הנכנסת.
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( וגבוה : הענף מתאפיין בעונתיות גבוהה וקבועה כאשר הביקוש יורד ברבעון הראשון )חורףעונתיות

. בנוסף עקב העובדה שמרבית הלינות )בפריסה ארצית( במלונות הן של ישראלים הקיץיותר במהלך 

 יש עליות חדות בביקוש בתקופות חגי ישראל.

אופיו המיוחד של הענף הוא כזה של הענף.  םאת מאפייני השירות והתפעול הייחודייבנוסף יש לציין 

קטנה. לדוגמא  –אשוני' והגמישות באספקת השירות בו שבו 'אין הזדמנות שניה לעשות רושם ר

 בשעות קבועות ועוד. ת קבועות, כניסת ויציאת אורחים הןהארוחות צריכות להית מוגשות בשעו

שהייתה שנת שיא בזמנה לאחר ביקור האפיפיור  2000מאז תחילת שנות האלפיים )לאחר שנת 

השנייה( ישנה התאוששות  הנתיפאדבישראל והצניחה החדה בתיירות הנכנסת עם פרוץ האי

הייתה ירידה שנתית עקב  2009)בשנת   2013הדרגתית בתיירות הנכנסת שנמשכה עד שנת 

רות הנכנסת כפי הנראה עקב מבצע הייתה ירידה בתיי 2014המשבר הפיננסי העולמי(. החל משנת 

 . 2018החלה התאוששות שצפויה להמשך גם בשנת  2017וק איתן'  ובשנת 'צ

 

 

 : סה"כ כניסות מבקרים לישראל2תרשים מס' 

 4.2%לכדי  2012בשנת  6.9%ישנה מגמה של ירידה באבטלה בישראל מרמה של  2012מאז שנת 

, הרמה הנמוכה ביותר של אבטלה במשק (2018בחלק מחודשי  4%)ואף פחות מ  2017 בשנת 

לל זה גם על עובדים בלתי האבטלה הנמוכה גורמת לתחרות על עובדים ובכ הישראלי מזה עשורים.

מיומנים ולטענת ראשי הענף מביא מחסור זה בעובדים לקשיים תפעוליים רבים במלונות. קשיים אלו 

 גורמים לפגיעה באיכות השירות ושביעות הרצון של הלקוחות ומעכבים את צמיחת הענף.

לל ובענף התיירות במקביל חלו שינויים במדיניות הממשלה בנוגע להעסקת עובדים זרים במדינה בכ

)לענפי הבנייה, הסיעוד והחקלאות  2006בכלל עם ביטול המכסות לעובדים זרים בתיירות בשנת 

ניתנו התרים( וכן חלו שינויים גיאופוליטיים באזור שגרמו )החל מתקופה זו של מחצית העשור 

ן מועסקים( )ועדיהראשון של המאה( להגעת עשרות אלפי מסתננים מאפריקה שאלפים מהם הועסקו 

 במלונות.

עבודה זו באה לבחון את מצב כוח האדם בתחום התיירות, למפות את המצב הקיים ואת המצב הרצוי 

תיירים בשנה ולהמליץ על מדיניות לסגירת הפערים בין המצוי לרצוי בתחום כוח  ןמיליו 4לפי צפי של 

 האדם המלונות.
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 במסגרת עבודה זו בוצע:

ועד היום על פי פרסומי הלשכה  2001ל את נתוני הענף משנת שכל מקיף מחקר סטטיסטי .א

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 של גופים ציבוריים בענף זה. םמיפוי כלי סיוע ותימרוץ רלוונטיי .ב

 איונות עם מקבלי החלטות רלוונטיים לענף זה:התקיימו ר .ג

 אתי צור, סמנכ"לית תפעול שירות התעסוקה .1

 התעסוקה, מנהל מחוז דרום שירות דוד קלדרון .2

 משה כץ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים .3

 גלעד שלוש, מנהל כוח אדם רשת הילטון ישראל .4

 שמעון לוי, סמנכ"ל כוח אדם רשת מלונות פתאל .5

 יואב בכר, סמנכ"ל לנושאי כוח אדם, התאחדות המלונאים .6

 אראל לינה, מנכ"ל מלון תדמור .7

 ת הספר לתיירות, אוניברסיטת חיפה.גבריאל מלכה, מנכ"ל בי .8

 איתן קואל, בית הספר, לתיירות אוניברסיטת חיפה. .9

 השוואה בינלאומית של מדיניות כוח אדם לענף המלונאות באוסטרליה, סינגפור והולנד. .ד

 

 למדיניות בתחום כוח אדם במלונות. על סמך הממצאים פורטו המלצות
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 מבנה הענף

 ללינות צד הביקוש

נאות הישראלי )לינות( מתאפיין באחוז גבוה של לינות ישראלים לצד לינות תיירים זרים, שוק המלו

 זורים גיאוגרפיים.לפי סוג התיירות ולפי א וניתן להבחין בו במספר סגמנטים

 25%נרשמה עלייה של  2017שנת הייתה שנה טובה לתיירות ולבתי המלון בישראל, ב 2017שנת 

בהשוואה בלינות תיירים  24%כניסות ועלייה מקבילה בת  ןמיליו 3.6 בכניסת תיירים לישראל למעל

 .2016לשנת 

 מיליון לינות תיירים 10.6לינות בבתי מלון בישראל מתוכם  מיליון 24.2 כ 2017ו בשנת נרשמסה"כ 

 לינות של ישראלים. מיליון 13.6מכלל הלינות( ו 44%)

 

 ם תיירים וסה"כ: לינות בבתי מלון בישראל, ישראלי3תרשים מס' 

ותואם את הקצב הכללי של לאורך השנים הגידול בלינות הישראלים בבתי מלון בישראל יציב למדי 

 גידול האוכלוסייה בישראל.

 

 לינות ישראלים וצמיחת האוכלוסייה בישראל :4תרשים מס' 

רים כניסות התיירים לעומת זאת מושפעות כאמור רבות מהמצב הכלכלי בארצות המקור של התיי

בישראל לפי סוג  םהעיקרייפילוח של אזורי התיירות בישראל ובאזור.  יוהביטחונומהמצב הפוליטי 
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לתיירות הנכנסת באופן כללי  םהעיקרייהתיירות הדומיננטית באותו אזור מראה כי אזורי התיירות 

 .והמרכז הינם ירושלים, נצרת ואזור תל אביב

 

 

 נבחרים בישראל בין תיירות נכנסת ולינות ישראלים.: חלוקת הלינות באזורים 5תרשים מס' 

 (t35מקור למ"ס )לוח 

לפי מטרת הביקור, פלחים אלו  םעיקרייאת התיירות הנכנסת מחו"ל אפשר לפלח למספר פלחים 

הינם ביקורי קרובים ומשפחה )פעמים רבות יהודים מחו"ל(, צליינות )ביקרים במקומות הקדושים, 

גילה(, תיור )כולל תת פלחים כגון צפרות, ספורט, מדבר וכו'(, חופשה ועסקים אוונגליסטית ור תצליינו

)כולל עסקים, כנסים, לימודים ומחקר(. פלחים אלו נמצאים בקורלציה מסוימת )לא מלאה( עם אזורי 

 התיירות המרכזיים:

    עסקי תיור חופשה צליינות ב. קרובים 

  אזור מרכזי       כנרת וצפון

  אזור משני       *(אזור חוף )

  אזור שולי       תל אביב ומרכז

         ירושלים

         דרום ואילת
 )*( ללא תל אביב

 ( עם אזורים גיאוגרפיים.2016: הצלבת פילוח התיירות הנכנסת וחלק הפלח )לפי נתוני 6תרשים מס' 

 

"פ סקר תיירות נכנסת עמרבית התיירים הנכנסים התאכסנו בעת ביקורם בישראל בבתי מלון. 

 4.3%, קרובים וחברים בבתי התגוררו 21%. נופש כפר או מלון בבית התאכסנו מהתיירים 63.5%

 .אחר באכסון לנו 2.7% -ו באכסניה נוצרית לנו 0.9%, שכורה בדירה לנו 7.5%, נוער באכסניית לנו
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 התפלגות צורת האכסון בתיירות נכנסת: 7תרשים מס' 

מסך ההוצאה של ביקור ממוצע  30%מהווה סעיף הלינה מעל  1ות נכנסת האחרוןעל פי סקר תייר

דולר ארה"ב. זהו סעיף ההוצאה השני בגודלו של התייר לאחר רכישת  586בישראל ועומד על כ 

כרטיס טיסה. אם זאת יש להביא בחשבון כי סדרי גודל של כמחצית מכרטיסי הטיסה אינם נרכשים 

לכן במספרים נומינליים מהווה סעיף הלינה את הסעיף הגדול ביותר בחברות טיסה ישראליות ו

 מבחינת ההכנסות למשק הישראלי.

 

 תממוצע הוצאה סעיף הוצאה
 )דולר ארה"ב( לתייר

 משקל
 ההוצאה

 7.6% 146 תחבורה וסיורים

 25.9% 497 אחר

 30.6% 586 אכסון

 35.9% 689 טיסה

  1,918 סה"כ
 

בארץ לתייר ומשקלם מסה"כ ההוצאה )מקור: סקר תיירות  םהעיקרייי ההוצאה : ממוצע סעיפ8תרשים מס' 

 (.2017נכנסת 

הינה  לינהשביעות הרצון מהשירות במתקני הבניגוד לגודלו היחסי של סעיף הלינה בתיירות הנכנסת, 

ועומדת על כ בסקר שביעות רצון בקרב תיירי חו"ל מתוך סך הפרמטרים שנבדקו  ביותר מהנמוכות

 (.1-5)בסולם  3.8

קרי רמת שביעות הרצון של תיירי חו"ל מהשירות במלונות נמוכה מאד ומדובר בסעיף הוצאה עקרי 

 ( ביותר עבור המשק הישראלי.single largestעבור התיירים ובסעיף ההכנסה הבודד הגדול )

  

                                                           
 ן' עבור משרד התיירות, 'מרטנס הופמ2017יוני  –סקר תיירות נכנסת" דו"ח חצי שנתי ינואר  1"

בית מלון או כפר נופש
64%

בתי קרובים וחברים
21%

אכסניות נוער
4%

דירה שכורה
7%

אכסנייה נוצרית
1%

אחר

התפלגות האכסון בתיירות נכנסת
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 צד ההיצע

 חדרים ומיטות

סה"כ בכל , המלונאיםחברי התאחדות  330ת תיירות מתוכם מלונו 407כ פעלו בישראל  2017בשנת 

 אלף מיטות 139אלפי חדרים המכילים מעל  55.4כ המלונות קיימים 

אלף מיטות בשירותי האירוח השונים. כשלושה רבעים מהמיטות  171קיימות מעל  בכל המדינה

 נמצאים במלונות תיירות והשאר במלונות אחרים, אכסניות, לינה כפרית וכו'.

ע החדרים והמיטות בישראל נמצא במלונות התיירות כאשר סגמנט זה הולך החלק הארי של היצ

 .לכדי שלושה רבעים מכלל היצע המיטות ועולה בשנים האחרונות

 

 מספר חדרי האירוח בישראל בחלוקה לפי סוג :9תרשים מס' 

 (t28למ"ס )לוח 

 

 2016: חלקות היצע המיטות בכלל שירותי ההארחה בישראל 10תרשים מס' 
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אירוח כפרי בקיבוצים  
ומושבים שיתופיים

אירוח כפרי פרטי

אכסניות נוער ובתי ספר  
שדה

אכסניות נוער ובתי  
5.7%, ספר שדה

, אירוח כפרי פרטי
7.1%

אירוח כפרי בקיבוצים  
,  ומושבים שיתופיים

5.8%

,  מלונות תיירות7.3%, מלונות אחרים
74.0%

2016חלוקת היצע המיטות בכלל שירותי הארחה בישראל 
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 רים ביחס למספר התיירים הנכנסיםתפתחות היצע החדה

התאם לכניסות אופן ישיר בנראה כי היצע החדרים והמיטות במלונות בישראל אינו משתנה ב

התיירים. הסיבות לכך מורכבות וחלקן נובע מכך כי החלק הארי של הלינות הינן של ישראלים 

מדי( וכי בניית בתי מלון והגדלת ההיצע של קבוע לכאמור גדל בקצב )והביקוש ללינות מצד ישראלים 

 חדרים ומיטות בבתי המלון היא תהליך ארוך ומורכב מבחינה פיננסית, רגולטורית, סטטוטורית ועוד.

שינויים משמעותיים בתי המלון בישראל לא חלו בהיצע המיטות ב 11כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

חלה עליה בהיצע  2016בשנת מיטות.  140,000כ מד על סדרי גודל של והוא ע 2006-2016בעשור 

בעשר האחרון עומד בניגוד לגידול בתיירות נכנסת,  והחדרים בהיצע המיטות יחסיהקיפאון ה המיטות.

 2016מיליון בשנת  2.9לכדי  2006מיליון בשנת  1.825בעשור זה גדל מספר כניסות התיירים מ 

   !59%עלייה בת 

 

 

 ות וחדרים בבתי מלון ולינות בפועל )ציר ימני( מול כניסות תיירים )ציר שמאלי(: היצע מיט11תרשים מס' 

והיא  זה האחרון בעשור לא גדלה בהיקפים כה גדוליםאם זאת, התפוסה הממצעת במלונות התיירות 

גם לא מספר ימי וכך  (16יון נוסף בנושא תפוסה נא ראו עמ' )לד 50% מעט יותר מ עומדת על

 ירידה קלה במספר הלינות לתייר. (, ישt10תייר )על פי לוח הביקור הממוצע ל

'מלונות של  עליה בתפוסהנבלע ברובו על ידי  2016משמעות הדבר כי הגידול בתיירות הנכנסת עד 

של  ובהקמהוהן בתפוסה  אכסניות, קיבוצים ועוד.חדרי אירוח בכגון מלונות בוטיק עצמאיים, אחרים', 

 (.Airbnbכגון אלו המופיעים ב ת כגון חדרים פרטיים )חדרים חדשים שאינן במלונו

בישראל נמצאים סדרי  Airbnb: על פי נתוני אתר האינטרנט אתרי שיתוף דירות פרטיות לתיירות

'אתרי לינה' המוצעים להשכרה באתר. 'אתרים' אלו הינם ממגוון רחב מאד של  20,000גודל של כ 

טה בודדת(, עליות גג, חדרים, דירות מלאות ועד בתי קטגוריות החל מחדרים משותפים )למעשה מי

מיטות וכן  70,000 – 50,000היא כי אתרים אלו כוללים  מאד גסהפאר בעלי מיטות רבות. ההערכה 

מחדרים אלו בעיקר אלו הנמצאים באזורי הפריפריה )אך לא כולם( נכלל  מסויםיש לשער כי חלק 

לעיל )צימרים( והשאר נמצאים בעיקר בערים הגדולות במקביל בקטגוריית האירוח הכפרי שהוזכרה 

 ואינן נכללים בסטטיסטיקות המפורטות של למ"ס.
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מהתיירים הצהירו כי התאכסנו בדירה שכורה וניתן  7.5%על פי סקר התיירות הנכנסת האחרון כ 

 .Airbnbלהניח כי חלק משמעותי מלינות אלו בוצעו בעזרת אתר 

היא כי מפעילי החדרים  Airbnbם על אתרי שיתוף הדירות כגון הביקורת העיקרית של המלונאי

באתר אינם כפופים לרגולציה הממשלתית לתחום התיירות )כגון יעוד קרקע ודרישות לעסקים כגון 

כיבוי אש, חשמל( ולעיתים קרובות אינם משלמים מיסים באופן מלא. לדבריהם לאתרים אלו גם 

ה לישראלים שכן הם מקטינים את היצע הדירות הכללי השפעה שלילית על תחום הדירות להשכר

 להשכרה ארוכת טווח.

אם זאת מדובר בפתרון מהיר מאד ליצירת חדרים חדשים )היצע החדרים מגיב בטווחים קצרים מאד 

לביקוש ללינות( וכמו כן פתרון זה מושפע פחות ממחסור בכוח אדם בתחום שכן פעמים רבות בעלי 

 בעצמם. ןעבודות הניקיו החדר המושכר מבצעים את

 מלונות ורשתות

מהיצע  בשלישקבוצות מחזיקות  3ענף המלונות )מתוך כלל חדרי האירוח( מתאפיין בביזור כאשר 

רשתות  11מהחדרים והשאר נחלק בין  40%מעל  דרים, מלונות עצמאיים מחזיקים במעטהח

 ישראליות ובינלאומיות אחרות.

 נתח היצע סה"כ חדרים רשת

 15.1% 7,719 אלתפ

 7.3% 3,723 ישרוטל

 7.5% 3,814 דן

 19.2% 9,817 אחרות רשתות ישראליות

 8.6% 4,376 רשתות זרות

 42.3% 21,612 עצמאייםמלונות 

 100.0% 51,061 סה"כ

 

 

 : מספר חדרים במלונות לפי שיוך לרשתות12תרשים מס' 
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 ומחירים תפוסה

לים והן מצד תיירים מול היצע החדרים בענף מתבטא החיבור שבין הביקוש ללינות הן מצד ישרא

 בתפוסת החדרים בשירותי האירוח בישראל ובמחירי הלינות בארץ.

 תפוסה

. בשנת 50%שיעורי התפוסה הממוצעים  השנתיים במלונות בישראל עומדים על סדרי גודל של כ 

 פוסה הממוצעתהתבמעט גם עקב העלייה המשמעותית במספרים התיירים הנכנסים עלתה  2017

 יש לזכור כי מדובר בממוצע שנתי ובהקשר זה יש להביא בחשבון שני רכיבים:. במלונות התיירות

 100%התפוסה במקרים רבים היא  ם: התיירות הינה ענף עונתי, בחודשי התיירות העיקרייעונתיות

 .הרבה יותרוהתפוסה בחודשי החורף נמוכה 

אביב לדוגמא נמצאים מרבית מלונות התיירות בתפוסה  בתל :הבדל בין ימות השבוע לסופי שבוע

ותפוסה נמוכה יותר בסופי שבוע. אולם מטעמי שיווק ושימור המותג מלאה במהלך ימי השבוע 

)היוקרתי( המלונות נמנעים מהורדת המחירים במועדים שהם אינם בתפוסה מלאה, שכן המלונות 

 ממקסמים את הפדיון ולא את התפוסה.

 אכסניות נוער
 ובתי ספר שדה

אירוח כפרי 
 פרטי

אירוח כפרי 
 בקיבוצים

מלונות 
 אחרים

מלונות 
 תיירות

תפוסה בסך 
 שירותי הארחה

 שנה

36.3  14.5  30.0  29.1  49.6  42.5  2006 

36.6  17.5  31.4  28.4  51.8  44.4  2007 

42.3  15.8  32.9  31.0  54.9  46.7  2008 

37.7  15.5  31.4  34.0  51.5  44.3  2009 

39.5  19.1  34.3  36.0  56.5  48.7  2010 

38.4  17.3  33.5  37.8  56.1  48.1  2011 

36.3  18.1  34.5  38.7  56.4  48.5  2012 

36.9  17.2  34.4  40.4  56.6  48.9  2013 

38.6  15.3  34.6  40.7  53.5  47.3  2014 

36.5  16.9  33.7  49.3  51.7  46.7  2015 

39.5  17.0  36.1  46.9  52.0  47.2  2016 

 

 )מקור למ"ס( 2016 – 2006שינויים בתפוסת שירותי הארחה בישראל  :13 תרשים מס' 

 מחירים

הטענות מצד התיירים )לפי סקר התיירות הנכנסת( במשתמע הן כי מחירי המלונות בישראל גבוהים. 

לטענות אלו מצטרפת גם התקשורת הטוענת כי בהשוואה בינלאומית מחירי המלונות גבוהים ביחס 

בתחרותיות  136! מתוך 95התקשורת מצטטת את העובדה כי ישראל ניצבת במקום  אחרות. למדינת

כלומר ישראל נמצאת בשליש העליון של  2מחיר התיירות בדו"ח האחרון של הפורום הכלכלי העולמי,

 המדינות היקרות בעולם מבחינת עלות לינה במלונות.

ולא על ידי מיקסום התפוסה, כלומר  הפדיוןקסום לעיל, המלונאים ממקסמים רווח על ידי מי שצויןכפי 

לדוגמא ולשמור על רמת  60%יעיל יותר וריווחי יותר להעסיק את המלון בתפוסה ממוצעת של 

 מחירים גבוהה, מאשר להוריד מחירים ולהעלות את התפוסה אך להוריד את הרווח הכללי.

                                                           
2  World Economic Forum; The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017; pg. 41 
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נה בכלל לא דיברו על שער הדולר עד לאחרו ..., "3אמיר חייק נשיא התאחדות המלונאים לדברי

והשפעתו על הענף הזה. זה ענף שכל שחיקה בשער הדולר פוגעת בשורה התחתונה שלו, וזאת 

אחת הסיבות שבגללן לא מורידים מחירים. סיבות אחרות הן הנושא הביטחוני וחוסר ודאות, רגולציה 

בחלק מהמקרים בתי וצאה מכך. ומחסור בעובדים. היכולת שלנו להגיע לפריון יותר גבוה נפגעת כת

 )ההדגשה אינה במקור(. ".המלון לוקחים מחירים גבוהים כי הם יכולים

גבוהה מאד  רווחיותהמחירים הגבוהים עם מבנה השוק מסייעים לרשתות הגדולות לשמור על רמת 

 אם כי כאמור יש לציין כי רמת הסיכונים בענף גבוהה וההשקעה ההונית גבוה מאד.

עסקי או מסחרי, הם כאמור מקרינים על חווית הלקוח הכללית  ענייןבוהים אינם רק המחירים הג

תחושה המקרינה על כלל המותג התיירותי  –שה של אכזבה מהשירות לעומת מחירו וגורמים לתחו

 'ישראל'.

יש לציין גם את התופעה של יציאת רשתות מלונות ישראליות לפעילות בחו"ל. הפיכת מותגי התיירות 

ראליים למותגים בינלאומיים פותחת אפשרויות רבות בפני רשתות אלו בתחום התפעול, הרכש היש

 ויתכן שגם בנושאי כוח אדם.

  

                                                           
  https://www.themarker.com/consumer/tourism/1.5850232 26.2.18מארקר -דה 3

https://www.themarker.com/consumer/tourism/1.5850232
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 מועסקים בענף המלונאות

 מבנה כללי של שוק העבודה במלונות

עתיר כוח אדם ומטבעו בעל פריסה גיאוגרפית רחבה מאד, עתיר הון והן ענף הן ענף המלונאות הינו 

אלו גורמות לכך כי  ענף זה הינו בעל מאפייני תעסוקה ספציפיים. מהצד האחד, עקב הפריסה סיבות 

 בעתותהגיאוגרפית ומגוון מקצועות התיירות, יכול הענף לשמש כפתרון תעסוקתי באזורי הפריפריה 

של תעסוקה גבוהה במשק הישראלי נוצר מחסור  בעתותשל אבטלה גבוהה, אולם  מצד שני 

-2007מספר המועסקים במלונות גדל בין השנים  .מסוימיםובאזורים  מסוימיםצועות בעובדים במק

 אלף עובדים. 34אלפי עובדים למעל ל  25,6מ  24.5%בשיעור של כ  2017

( 4%כ מזה מספר שנים נמצא המשק הישראלי ברמות תעסוקה גבוהות יחסית, האבטלה הנמוכה )

חוסר זמינות העובדים משתנה בין אזורים שונים של גורמת לתחרות מצד המעסיקים על כוח האדם. 

המדינה וכן במקצועת המלונאות השונים, מאופי העבודה )לדוגמא עבודה במשמרות, ריחוק ממקום 

המגורים( וכן מושפע מגורמים פסיכולוגיים וחברתיים כגון תפיסת יוקרתיות המקצוע או הענף, 

 אפשרויות קידום וכמובן שכר.

שקלים למלון בודד. נראה  מיליונימלון הן עצומות ועומדות על סדרי גודל של מאות  עלויות הקמת בתי

כי השקעות עתק אלו נתקלות בקשיי תפעול יום יומיים עקב מחסור בעובדים שמרביתם עובדים בלתי 

לימה בין ההשקעות ההוניות הגדולות להקמת מלונות ובין הקושי הסימטריה ואי -מקצועיים. ישנה א

 ום יום לתפעול מלונות אלו.וצרכי הי

סקטור התיירות באופן כללי והמלונאות באופן ספציפי הינם סקטורים עתירי כוח אדם )כמו מרבית 

תחום השירותים( ונחשבים בעולם כסקטור יעיל למלחמה בעוני קרי ככזה המתאפיין בהעסקת מספר 

 4גדול יחסית של עובדים בלתי מיומנים.

וחלק גדול מעובדי המלונות עובדים בשכר מינימום או בשכר נמוך  ישראל אינה שונה בהקשר זה

מהממוצע במשק. העלאת שכר המינימום הארצי נתפסת על ידי המלונאים כגורם סיכון פיננסי לענף 

, 38עמ'  5, הדו"ח השנתי של רשת מלונות ישרוטל225)הדו"ח השנתי של חברת רשת מלונות דן עמ' 

 (.125עמ'  4פתאלהדו"ח השנתי של רשת מלונות 

מכלל העובדים במלון עובדים בתחומי מזון ומשקאות או אזורי  80%ניתן להעריך כי סדרי גודל של כ 

החדרים והאורחים וכי מרבית מעובדים אלו עובדים בשכר מינימום או דומה לו, קרי אנו מעריכים כי 

נימום או דומה לו, )דו"ח לפחות כמחצית מהעובדים מסך העובדים בסקטור המלונות, עובד בשכר מי

העלאת שכר המינימום משפיעה באופן ישיר על כמחצית  : "....17שנתי של רשת מלונות דן עמ' 

 "(.עובדים נוספים בדרג הביניים ובאופן עקיף על מהעובדים

בשנה  100%תחלופת העובדים הבלתי מיומנים גבוהה מאד, לפי דיווחי המלונאים יש תחלופה של 

מכוח העבודה. בתנאים  10%ם הבלתי מיומנים קרי בכל חודש יש תחלופה של מעל בתחום העובדי

 כאלו קשה מאד לשמור על רמת שירות מתאימה לאורחים.

 בשנה האחרונה. 4,000 קרוב לעובדים מתוכם התחלפו  5,000ברשת פתאל לדוגמא עובדים כ 

  

                                                           
הינה "תוכנית המלחמה בעוני"  )UNWTO (ת מהתוכניות המרכזיות של ארגון התיירות העולמילדוגמא, אח 4

 :באמצעות פיתוח תחום התיירות

Tourism and Poverty Alleviation - Eliminating Poverty Initiative; UNWTO:  
http://step.unwto.org/content/tourism-and-poverty-alleviation-1  
  http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1026001-1027000/P1026739-00.pdf  רשת מלונות דן 5

http://step.unwto.org/content/tourism-and-poverty-alleviation-1
http://step.unwto.org/content/tourism-and-poverty-alleviation-1
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1026001-1027000/P1026739-00.pdf
http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1026001-1027000/P1026739-00.pdf
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 היבטים גיאוגרפיים

ת יציבה. גם תיירות זו מושפעת מהמצב הכלכלי בישראל תיירות הפנים )לינות ישראלים( הינה תיירו

ית מאד באילת . תיירות זו משמעותםוביטחונייאף היא מתאוששת מהר יותר מאירועים פוליטיים 

שני אזורים אלו חסרים עורף אורבני משמעותי לאספקת עובדים, בעיקר עובדים ובחוף ים המלח, 

 בלתי מיומנים.

ן בתיירות מחו"ל ולצידה תיירות ישראלית אורבנית עולה, אומנם יש אזור תל אביב והמרכז מאופיי

 גם  עורף אורבני גדול המסייע בגיוס עובדים במקצועות כגון מלצרות או מקצועות המטבח, אולם

חזקה יותר  )עבור מקצועות המלצרים והמטבח( מסעדות סקטורים אחרים ובעיקר התחרות מצד

 י בעובדים באזור זה.והמלונאים מדווחים על מחסור אקוט

בירושלים ובצפון הארץ היצע העובדים הבלתי מיומנים גדול יותר כי בדר"כ יש עורף אורבני משמעותי 

 שלים )ומזרחה(, חיפה, נצרת וכו'(.)העיר ירו

להלן חלוקת החדרים לפי אזורים גיאוגרפיים וממנה ניתן להסיק על התפלגות העובדים בענף 

ם בארץ שכן לדברי בכירים בענף חלוקת החדרים מקבילה באופן כללי במלונאות  באזורים השוני

 להתפלגות העובדים בענף ברחבי בארץ.

 

 : התפלגות החדרים בבתי המלון בחלוקה גיאוגרפית באזורים נבחרים14תרשים מס' 

 

 

 בחלוקה גיאוגרפית באזורים נבחרים 2017התפלגות החדרים בבתי המלון בשנת  :15' תרשים מס
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חל באזור המרכז )תל אביב והרצליה( בו מועסקים היום כ בעשור האחרון בעובדים הגידול ר עיק

חוף מכלל המועסקים במלונות. גידול יחסי חל גם במספר העובדים במלונות בירושלים. באזור  20%

ים המלח ובנתניה הגידול במספר העובדים היה דומה לגידול הממוצע הארצי ואילו בטבריה באילת 

פה הגידול נמוך מהגידול הארצי )בחיפה יש ירידה נומינלית של מספר העובדים במלונות ובחי

 בתקופה זו(. 

 

 

 (t-43)מקור למ"ס לוח  משרות שכיר במלונות תיירות בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים: 16' תרשים מס

 

 

מתוך סך משרות שכיר : חלוקת משרות שכיר במלונות תיירות בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים 17תרשים מס' 
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 לפי אזורים גיאוגרפיים 2007-2016 תיירות תוגידול מס' שכירים במלונ: 18תרשים מס' 

 לביקוש לעובדים בענף םהגורמים העיקריי

 :םעיקרייהתעסוקה בענף המלונות מושפעת משני גורמים 

בסך כל התיירים הנכנסים ומספר הביקוש המתבטא בהיצע המיטות והחדרים )היצע ההון בענף( ו

 הלינות )תיירים וישראלים(.

יש יחס קבוע ויציב בין מספר המועסקים במלונות ומספר המיטות והחדרים.  2002מאז : צד ההון

יחס זה עולה בהתמדה בשיעור קטן וקבוע כל שנה ומבטא ככל הנראה את פונקציית הייצור של ענף 

 ועבודה. המלונאות ביחס שבין הון קפיטלי )חדרים(

 

 : משרות שכיר במלונאות ביחס למספר המיטות והחדרים בכלל המלונות19תרשים מס' 

 והמיטות החדרים מצבתאחד הגורמים המרכזיים הקובע את הביקוש לעובדים במלונאות הוא קרי 

 .(משתנים תפוסה אחוזי) קבוע באופן מאוכלסים אינן הם אם גם - הקיימים

 אזור תלוי) ישראלים של הינו( 60% כ) בישראל הלינות של ריהא החלקכאמור  צד הביקוש:

 .לעובדים הדרישה על ל"מחו תיירים בכניסת השינויים השפעת את ממתן הדברו (גיאוגרפי

 אזור יותר נמוכה ובעצימות ירושלים( אביב תל בעיקר) מרכז הם הנכנסת התיירות אזורי שצויןכפי 

 ואילת המלח ים שפת עיקרב הינם המקומית התיירות אזורי. הצפון
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)עובדים/כניסות(, מתאם  מספר הכניסותפוך בין יחס המשרות במלונאות עם אנו רואים מתאם ה

ומתאם נמוך עוד )עובדים/לינות תיירים( המשרות עם מספר לינות התיירים  הפוך חלש יותר של יחס

מור מושפע רבות ממספר שכא)עובדים/סה"כ לינות( עם מספר הלינות הכללי של יחס המשרות יותר 

 הלינות של ישראלים ולכן התנודתיות בו נמוכה יותר.

 

 משרות במלונאות ביחס למסר הלינות )לינות תיירים וסך הלינות( :20תרשים מס' 

המשרות למספר כניסות התיירים והלינות בפועל מראה על שינויים  הקורלציה השלילית בין יחס

, 18ייה בביקוש )כניסות ולינות( שכן כפי שנראה בתרשים מס' בפריון ובתפוקה לעובד בהתאם לעל

 יחס העובדים קבוע למדי ביחס לחדרים ולמיטות ופחות ביחס לכניסות.

ולאחר מכן  ממספר החדרים והמיטות עובדים במלונאות בישראל נגזר קודם כלכלומר מספר ה

תפוקה של העובדים ל עליה ביש קודם כ נכנסת , כאשר יש עליה בתיירותוהלינות ממספר התיירים

 )ולכן יחס המשרות יורד( ורק לאחר מכן שכירת עובדים חדשים.הקיימים 

את סך הביקוש לעובדים במלונאות התאמת מצב העובדים הקיימת לשוק וכן לפיכך בבואנו לחזות 

ואז שבבנייה  הקיימים, הן את אלו מספר המלונות והחדרים הן אתבשנים הקרובות עלנו לבחון 

 הוסיף את המשרות הנגזרות ממספר התיירים הנכנסים.ל

הרי שבאזורי תיירות חו"ל  מחו"ל מלינות תייריםכאמור גם מושפע במלונאות מכיוון שמספר המשרות 

שצוינו )תל אביב, ירושלים ומעט בצפון( יש רגישות גבוהה יותר לביקוש לעובדים ביחס למספר 

תיירות פנים ישראלית שהיא יציבה יותר )אילת וים המלח( באזורים המאופיינים ב התיירים הנכנסים.

 מספר העובדים רגיש יותר לשינוים בהון ולא לכניסות מחו"ל.

רי בשנה. לדב 4%-3%יש לציין כי מספר העובדים לחדרים עולה באופן קבוע בסדרי גודל של 

ת ירידה בפריון עליה זו משקפ –המלונאים עלייה זו אינה משקפת שירות טוב יותר, אלא ההפיך 

 העובדים הנובע מתחלופה רבה. יש צורך ביותר עובדים על מנת לבצע את אותה העבודה.
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 חלוקת מקצועות במלון

 :והכשרה )רימונים(( ישרוטלרשתות הגדולות )פתאל, בבבתי המלון  םחלוקת התפקידילהלן לדוגמא 

 6:רשת מלונות פתאל

 באחוזים עובדים ת העובדים לפי חתומי עיסוקהתפלגו

 10.3% 528 )**( בכירים רשתיים צוותים ניהוליים

 10.2% 523 ות מקומיות / רשתיות )*(הנהל

 48.0% 2,457 מחלקת מזון ומשקאות

 29.4% 1,504 שירות חדרים

 2.1% 107 אחזקה

 100.0% 5,119 סה"כ
ש ואחרים הן ברמה הרשתית והן ברמת בתי )*( מועסקים בתפקידי הנהלה כגון אדמיניסטרציה, שיווק ומכירות, ביקורת, רכ

 המלון.

מעובדי המלון תחת חוזים  10%על פי הסכם העבודה הקיבוצי בתחום המלונאות כל מלון )ורשת( יכולים להעסיק עד )**( 

 אישיים.

 : התפלגות עובדים לפי עיסוק ברשת פתאל21תרשים מס' 

 7:)הכשרה( התפלגות כוח האדם מלונות רימונים

 

 : התפלגות עובדים לפי עיסוק רשת רימונים )הכשרה(22מס' תרשים 

 

                                                           
   http://maya.tase.co.il/reports/details/1155163 פתאל אחזקות 6
  http://maya.tase.co.il/reports/details/1152436 הכשרה 7

http://maya.tase.co.il/reports/details/1155163
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152436
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152436
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 בדו"ח השנתי מציינת חברת הכשרה כי "...כמחצית עובדי החברה מועסקים בשכר מינימום..."

. בעונת השיא מועסקים ... עובדים 5,111 -בחברה מועסקים בממוצע כ"... 8רשת מלונות ישרוטל:

עובדים  451 -עובדים. כ 4,711 -מועסקים בממוצע כהשפל  עובדים ובעונת 5,251 -בממוצע כ

מחלקות מזון ומשקאות, מחלקת  -ואדמיניסטרציה, והשאר בתפעול מועסקים בהנהלה, מכירות

 .."חדרים אחזקה וכו'.

 –מעובדי המלונות עוסקים בתפקידים שתקופת הכשרתם קצרה  60%התאחדות המלונות  לפי נתוני

מהמועסקים במלונות הם בני מיעוטים,  30%וד לדברי המלונאים קרי מדובר בתפקידים פשוטים. ע

 עולים חדשים. 15%חיילים משוחררים ו  20%

בבית מלון ומהם נגזרים גם  תלהלן תרשים המסכם באופן כללי את האגפים והמחלקות העיקריו

יכול  מקצועות המלונאות. כמובן שמבנה המחלקות ומשקלן היחסי בתמהיל העובדים הכללי של המלון

 .להשתנות לפי אופי המלון )כגון מלון המתמחה בטיפולי ספא מול מלון שאין בו כלל בריכת שחיה(

 

 בבית מלון ת: האגפים והמחלקות העיקריו23תרשים מס' 

באגף ההנהלה של המלון נמצאים מקצועות ניהול כללים המאפיינים כל חברה בתחום  :הנהלה

 השירותים.

ות: מנכ"ל, סמנכ"לים )ראשי אגפים(, כוח אדם והדרכה, שיווק, יח"צ, בין מקצעות אלו ניתן למנ

 מכירות, כספים, חשבות, רכש, אחראי מערכות מידע ומקצועות הנהלה ומשרד אחרים.

ספציפי בתחום המלונאות  ןכמובן שלכל נושא תפקיד באגף ההנהלה יש צורך בהתמחות וניסיו

שיש בהם אפשרות לתחלופה כלליים הנהלה מקצועות כי מדובר על כאמור והתיירות אך ניתן לומר 

בין סקטורים שונים )לדוגמא מנהל חשבונות בבית מלון יכול להגיע לתפקיד לאחר שהיה מנהל 

חשבונות בחברה אחרת שאינה בתחום התיירות כלל(. ההכשרה לתפקידים אלו הינה הן הכשרה 

לניהול מלונאות במסגרת  תכשרה ייעודיעסקית כללית שאינה קשורה ישירות לתחום המלונאות והן ה

 אחת מהמכללות או האוניברסיטאות.

                                                           
  http://maya.tase.co.il/reports/details/1153312 ישרוטל 8

http://maya.tase.co.il/reports/details/1153312
http://maya.tase.co.il/reports/details/1153312
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זמינות כוח האדם למקצועות אלו נגזרת מזמינות כוח אדם למקצועות אלו בשוק העבודה הכללי. 

התעשייה מאופיינת )או נחשבת כמאופיינת( בבעלי תפקידים שצמחו מלמטה מתפקידים זוטרים אל 

 )מנכ"לים / סמנכ"לים(.עבר המשרות הבכירות בענף 

יוחדת באיוש תפקידים בתחומים אלו מעבר לאתגרי גיוס כוח אדם איכותי העומדים לא ניכרת בעיה מ

 מול כל עסק בכל תחום אחר.

על כל הקשור בו החל משף  מטבח: תעיקריובאגף זה ניתן להבחין בשתי מחלקות  :מזון ומשקאות

כללי ושטיפת כלים. ואזור  ןניקיוועד עובדי  המלון, מנהלי משמרת מטבח, טבחים מקצועיים

 הכולל בעיקר מלצרים, ברמנים מנהלי מסעדה. המסעדות הלובי ובתי הקפה

זמינות כוח אדם לאגף זה נגזרת בעיקר מהתחרות עם סקטור המסעדות ובתי הקפה הכללי 

 ומהמיקום הגיאוגרפי של המלון.

הכשרה בתחום הטבחות באחד מהמוסדות עוברים  המטבח המקצועיים: עובדי םטבחים מקצועיי

הפכו את  יהתכניות בישול בטלוויז ישראלים החוזרים מהכשרה בתחום זה בחו"ל. וכןהרבים הקיימים 

)כפי שניתן לשער אין קשר משמעותי בין אופי העבודה היום יומי לבין זה המוצג התחום ליוקרתי 

 בתוכניות הטלוויזיה(.

ון מתאפיינת בדרך כלל  בבישול 'מובנה' לפי תפריטים קבועים עבודתו של טבח מקצועי בבית מל

לעומת טבח במסעדה הנהנה  – ובסביבה מוסדית והיררכית (ומוגבלים )מבחינת מספר המנות ואופיין

מהצד השני מבחינה זו עבודה כשף במסעדה נחשבת יותר מאשר במלון. . 'מחופש מקצועי' רב יותר

המלון הוא ארוך יותר )מרבית המסעדות ובתי הקפה נסגרים בתוך ניתן לומר כי אופק השירות בבתי 

בבתי המלון קיימת  ,בהכללה מסוימת ,שנתיים מהקמתם(, אפשרויות הקידום המקצועי רבות יותר וכי

על הרגולציה הממשלתית )חוק שעות עבודה ומנוחה( לעומת סקטור המסעדות רבה יותר הקפדה 

ר בהיבטים אלו. קיומה של רגולציה ממשלתית משמעותית פרוץ יות ובתי הקפה שהוא )בהכללה(

 יותר עבור מי שעובדים טווחי זמן ארוכים יותר.

הם בדר"כ כוח אדם בלתי מקצועי כגון צעירים, חיילים משוחררים, עובדים לטווחים מלצרים  :מלצרים

במסגרת  עשיתת מלצרים ועובדי דלפק )ברמנים( נהכשר קצרים )בין עבודות( ועובדים חסרי הכשרה.

 .םייעודייולא במוסדות  (On the job trainingהשבועות הראשונים לעבודתם בפועל )

תחלופת עובדים אלו גדולה מאד, מרשת הילטון לדוגמא נמסרו לנו נתונים המצביעים על כך כי ברשת 

כשליש מהמלצרים מתחלפים בתוך שלושה חודשים, מחצית בתוך חצי שנה ובודדים משלימים 

 ה במלצרות מעל לשנה מלאה.עבוד

על כוח אדם זה היא  תהעיקריכמו טבחים, התחרות יש מחסור כללי במלצרים בתחום המלונאות. 

וכן באזורים עירוניים )תל אביב, חיפה( במלצרים מצד סקטור המסעדות ובתי הקפה ולכן יש מחסור 

בבתי המלון קיימת ו נראה כי גם בתפקידים אל באזורים שאין בהם גב עירוני )כגון אזור ים המלח(.

הקפדה רבה יותר על הרגולציה הממשלתית )חוק שעות עבודה ומנוחה( לעומת סקטור המסעדות 

משמעותית פחות עבור העובדים כי כאמור הם קיומה של רגולציה ממשלתית אולם ובתי הקפה 

 נשארים בתפקיד באופן ממוצע טווחי זמן קצרים.

 המלצרות רגיש לשכר המשולם לעובדים. נראה כי הביקוש לעבודה בתחום

: לדברי המלונאים זהו התחום הקשה ביותר )סטיוארדים( ניקיון כללימטבח בשטיפת כלים ועובדי 

במטבח או במשק  ןניקיולגיוס כוח אדם, אין הבדל משמעותי באופי העבודה ואופי העובדים בין עובדי 

 משק בית להלן.בית )חדרים( ולכן ראו דיון מורחב ומאוחד עם פרק 

)ומקצועות  קבלה, תחזוקה טכנית באגף זה יש שלוש מחלקות מרכזיות: :חדרים ואורחיםאזור 

 משק בית.ו אחרים(
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, דורמן. חלק מעובדי בוי -, בל'קונסיירז: במחלקת הקבלה נכללים פקדי קבלה, הזמנות, קבלה

וחלק ( On the job trainingהקבלה עוברים את הכשרתם במסגרת השבועות הראשונים לעבודה )

 .םבמוסדות ייעודיי

דובר בקבוצת מקצועות ייחודית לתחום המלונאות והמלונאים לא דיווחו על קושי מיוחד בגיוס כוח מ

 אדם למקצועות אלו מעבר לאתגרי גיוס כוח אדם כלליים העומדים בפני כל עסק אחר.

חשמלאים, אינסטלטורים, טכנאי מיזוג : בקבוצה זו נכללים בעלי תפקידים טכניים כגון תחזוקה טכנית

  קלים( וכו'.כלליים צבע, תיקונים שיפוץ ובינוי, ועובדים טכניים כליים ) אויר

נעשית במגוון קורסים מקצועיים במוסדות הכשרה שאינם  הללותפקידים כל הההכשרה המקצועית ל

 .מתמחים באופן ייעודי בתחום המלונאות

בבעלי מקצועות טכניים הנ"ל, התחרות לעובדים בתחום זה הינה קיים מחסור כללי במשק הישראלי 

המתמחות בתחזוקת מבנים גדולים )מגדלי משרדים, וניהול נדל"ן אחזקת מבנים בעיקר מחברות 

 קניונים, מגדלי דירות, בתים משותפים(.

ור על פי המלונאים ישנה מגמה כללית של הוצאת חלק מעבודות האחזקה הטכנית של המלונות במיק

ומצבת העובדים הטכניים במלונות הולכת ומצטמצמת, קרי יש חוץ לחברות אחזקת מבנים הנ"ל 

 בעיה בגיוס כ"א מתאים בתחומים טכניים אלו אולם קיים פתרון לנושא זה במיקור חוץ.

מקצועות נלווים לפעילות המלון כגון מצילי בריכה, מפעילי חדר כושר, קציני בטחון,  :מקצועות נלווים

 , קוסמטיקה וכו'(.ותות בידור והפעלת ילדים ועובדי ספא מקצועיים )ספרצו

תפקידים הללו נעשית במגוון קורסים מקצועיים במוסדות הכשרה מרבית הההכשרה המקצועית ל

לפי אופי  מספר העובדים במקצועות אלו משתנה שאינם מתמחים באופן ייעודי בתחום המלונאות.

, מלון המכוון לנופש פולי ספא מול מלון שאין בו כלל בריכת שחיההמלון )כגון מלון המתמחה בטי

המלונאים לא דיווחו על קושי מיוחד בגיוס כוח אדם למקצועות אלו  (משפחות מול מלון עסקי ועוד

 מעבר לאתגרי גיוס כוח אדם כלליים העומדים בפני כל עסק אחר.

כלליים לשטחים הציבוריים )וכן עובדי  ןניקיו: במחלקה זו נכללים חדרנים, מכבסה ועובדי משק בית

בדר"כ כוח אדם בלתי מקצועי כגון צעירים, עובדים מדובר  ראה לעיל(. –מטבח ושטיפת כלים 

נעשית במסגרת  עובדי משק ביתלטווחים קצרים )בין עבודות( ועובדים חסרי הכשרה. הכשרת 

 .םייעודייבמוסדות ( ולא On the job trainingהשבועות הראשונים לעבודתם בפועל )

 עובדים בלתי מקצועיים אלו מהווים כרבע ממצבת כול האדם של מלון ממוצע.

המלונאים דיווחו כי זוהי הקבוצה הקשה ביותר לגיוס ושימור כוח אדם, תחלופת העובדים גבוהה 

 מאד. הביקוש לעבודה בתחומים אלו כמעט ואינו תלוי בשכר "לא מוכנים לעבור בכל שכר".
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 התפקידים העיקריים בבית מלון סיכום

 קושי בגיוס הערות אופי ההכשרה תפקיד / מחלקה

    מזון ומשקאות

 תהכשרה מקצועית הן ייעודי עובדי מטבח מקצועיים
 למלונאות והן כללית

 קיים קושי תחרות מול מסעדות ובתי קפה

, תחרות מול מסעדות ובתי קפה On the job training מלצרים / ברמנים
 ישות לשכררג

 קיים קושי

 קושי קריטי לשכר ות נמוכהרגיש On the job training שטיפת כלים וניקיון

    אזור חדרים ואורחים

 רגיל  ייעודית הכשרה מקצועית קבלה

 קושי קריטי רגישות נמוכה לשכר On the job training וניקיון משק בית

שאינה הכשרה מקצועית  אחזקה טכנית
 ייעודית

 מגמת יציאה למיקור חוץ (-)
מספר כללי נמוך יחסית של ( -)

 עובדים
 היצע רגיש לשכר( -)

 קיים קושי

הכשרה מקצועית שאינה  )*( מקצועות נלווים
 ייעודית

 רגיל 

    הנהלה

הכשרה מקצועית הן ייעודית  שיווק ומכירות
 למלונאות והן כללית

 רגיל 

הכשרה מקצועית הן ייעודית  כוח אדם
 ות והן כלליתלמלונא

 רגיל 

הכשרה מקצועית הן ייעודית  כספים וחשבונות
 למלונאות והן כללית

 רגיל 

מקצועות נלווים לפעילות המלון כגון מצילי בריכה, מפעילי חדר כושר, קציני בטחון, צוות בידור והפעלת )*( 

 ., קוסמטיקה וכו'(ותמקצועיים )ספרילדים ועובדי ספא 

קושי מיוחד בגיוס כוח אדם למקצועות אלו מעבר לאתגרי גיוס דם, "רגיל" הכוונה שאין )**( קושי בגיוס כוח א

 .וסקטור אחר כוח אדם כלליים העומדים בפני כל עסק אחר

 : סיכום התפקידים העיקריים בבית מלון והקושי לאישם24תרשים מס' 

 ניתוח תפקיד לעובדי משק בית וניקיון במלונות

ודה מסודר, : תעסוקה במקום עבחוזקות
תנאים סוציאליים מלאים והקפדה על 

 הרגולציה הממשלתית.
 

ת: פוטנציאל קידום בארגון גדול הזדמנו
 )כגון רשת בתי מלון(.

 

: עבודות ניקיון נחשבות כנחותות חולשות
)כגון ניקיון שירותים(, אין אתגר מקצועי, 

 .קושי פיזי, אין קשר עם הלקוחמשעמם, 

(: תחרות מצד )מבחינת המעסיק איומים
מעסיקים אחרים בשכר מינימום או שכר 

נמוך בהן העבודות פחות קשות פיזית 
ונחשבות יותר מבחינה חברתית כגון 

מוכרים בחנות, מתדלקים בתחנות דלק, 
 עבודות שיפוצים ועוד.
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 במלונות:תפקיד מלצר ניתוח תפקיד ל

: תעסוקה במקום עבודה מסודר, חוזקות
אים והקפדה על לתנאים סוציאליים מ

, קשר ישיר עם הרגולציה הממשלתית
 הלקוח )עניין אישי + טיפים(.

 

: פוטנציאל קידום בארגון גדול הזדמנות
 .)כגון רשת בתי מלון(

 

. אין אתגר מקצועי, קושי פיזי: חולשות
שעות עבודה מוגבלות עקב הרגולציה )כגון 

 עבודה לאחר שעת חצות(.
 

חרות מצד : ת)מבחינת המעסיק( איומים
בתחום המסעדנות ובתי מעסיקים אחרים 

בהן  שכר נמוךבמעסיקים אחרים הקפה או 
הקושי הפיזי קטן יותר לדוגמא עבודה 

 .פקידותית
 

 ןניקיוניתוח תפקיד מלצר ועובד  :25תרשים מס' 

 :הנם בגיוס כוח אדם בלתי מיומן םהעיקרייהאתגרים 

 :במשק כלל המעסיקיםעבור 

קושי לגיוס עובדים בענפים הדורשים עבודה פיזית קשה ובכלל זה  עבודה פיזית קשה: .א

 חקלאות ובניין.

 אבטלה כללית נמוכה במשק ותחרות מענפים אחרים .ב

 בתי המלוןעבור בנוסף 

 בעיית תדמית של מקצועות המלונאות .א

 אן בישראל ולישראלים )כמובן בהכללה( תרבות של מתן שירות – תרבות של שירות .ב

 בוההתחלופת עובדים ג .ג

 .מוביליות גבוהה בין מקומות תעסוקה באותו הענף .ד
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 הכשרה מקצועית לתחום המלונאות

הכשרת כ"א לתחום המלונאות. בשנים האחרונות ניתן ישראל בלאורך השנים עסקו מוסדות רבים ב

 לציין את המגמות הבאות:

ועוד(. מרבית  הדסה, דבירתדמור, לתחום המלונות )כגון  םייעודייסגירת מכללות ובתי ספר  .1

עוסקים בתחומי משיקים )כגון סוכני נסיעות, מורי דרך( או  בתחום קיימיםשעדיין בתי הספר 

 בניהול תיירותי.

חוסר הרלוונטיות של תכנים קודמים. לדוגמא בעבר קורס פקידי קבלה ארך מספר חודשים  .2

זו הביאה לכך  מגמה וכלל נושאים כגון מקצועות המחשב שהיום כל בוגר תיכון מכיר היטב.

כי תכנים שבעבר היו נלמדים במסגרות חיצוניות מועברים כיום במסגרת הכשרה פנים 

 (.on the job trainingמפעלית )

 התפתחות בתי ספר פרטיים למקצועות המטבח )קונדיטורים, טבחים( .3

בכל למסלולי הכשרה שבסופם ניתן לקבל תואר אקדמי. זו מגמה כללית  דרישת התלמידים .4

 לא ייחודי לתיירות. – ועות ובכל התחומיםהמקצ

ויתכן שהיא  במשק הישראלי סגירת מוסדות ההכשרה מקבילה לשינויים טכנולוגיים וחברתיים

 מוצדקת מהבחינה המקצועית של הכשרת העובדים אולם היא שחקה את תדמית המקצוע.הכרחית ו

 רים באופן הדוק זה בזה.לפיכך אנו רואים את נושא ההכשרה ואת נושא מיצוב המקצוע כקשו

עלה הצורך בפיתוח  כמו גם עם משרד העבודה במסגרת הפגישות עם מנהלי כוח אדם במלונות

אקדמיה. מסלולים אלו יתנו לעובדים  –תעשייה  –ארוכים ומשותפים בין ממשלה מסלולי הכשרה 

עובדים כבר צעירים אופק עבודה המשולבת בלימודים כמו גם "יצרבו את תודעת המקצוע" אצל ה

על מסלולים אלו  בשלב מוקדם ויגרמו למיצוב טוב יותר של הענף בקרב עובדים פוטנציאלים אחרים.

להיות משווקים לקהלי היעד הפוטנציאליים בקמפיין המקדם במקביל גם את המיצוב הכללי של 

 העבודה בענף התיירות.

 מסלולים: נראה כי אפשר לשקול מספר

במקצועות  לאחר תקופת עבודה מינימלית על ידי הרשת/ המלון יציאה ללימודים מסובסדים .א

תוכניות  המשך השתלבות במערך הניהולי של המלון/ הרשת.המלונאות הפשוטים יותר וב

דומות כבר מתבצעות במספר רשתות כיוזמה מקומית. הסיוע הממשלתי במסגרת מסלולים 

ממשלה( ובניית קמפיין מתאים  אקדמיה / / התאחדות / כאלו יהיה איגוד השותפים )מלונות

 לקהלים הפוטנציאליים במסגרת המיתוג הכללי של הענף.

ד הכרה בניקו .הכרה בהכשרה פנים מפעלית כמזכה בנקודות אקדמיות לקראת לתואר .ב

אקדמי של חלק מההכשרה במלונות. הכרה כזו תאפשר לעובד להשלים את הלימודים לכדי 

לימודי ערב. יש צורך בהובלה של מכללה / אקדמיה תואר מלא אם במועד מאוחר יותר או ב

יחד עם משרד העבודה )בניית הסילבוס( ומשרד התיירות וכן שילוב המסלול  של תוכנית כזו

 בקמפיין למיתוג הענף.

במסגרת חילופי  מויות בחו"ל )בדר"כ באותה הרשת(השתליש קושי בבתי המלון לקיים  כןכמו 

)כך שאין  לטווח ארוך הכוללות גם עבודה בפועל של הרשת . מדובר בהשתלמות פנימיתסטז'רים

צורך בסיוע מימוני ומקצועי אחר( אולם עולות בתחום זה בעיות רבות הקשורות לאישורי עבודה וויזות 

 )באחריות משרד הפנים(.

הכרה של ארגוני התיירות העולמיים  כרה בינלאומית בתעודות הישראליות, קריהנושא נוסף הוא 

דחיפת מכללות בישראל לאשר את  ,לדוגמא .למקצועות התיירות הנערכות בישראל בהכשרות

 .UNWTO TedQual Certificationתוכנית הלימודים שלהם במסגרת תוכנית 
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 טכנולוגיה

החליפו מכונות את בני האדם בעבודות קשות, משעממות, מלוכלכות או  במאות השנים האחרונות

מהלך שהגדיל את הפריון בתעשיות  –ת לתעשיות עתירות כוח אדם מסוכנות פיזית וכן הוכנסו מכונו

 אלו בהיקפים עצומים.

כגון דיגיטציה של תחומים רבים ( Mega-Trends)טכנולוגיות, כלכליות וחברתיות  על-מספר מגמות

בחיינו, כלכלת שיתוף וכו' כבר שינו לבלי הכר את תחום המלונאות. בין התחומים שהשתנו באופן 

)סרטי וידאו, שיווק ברשתות חברתיות(, מנגנון דירוג מלונות  ידיגיטלשיווק יתן למצוא: נ מוחלט

)כגון אתר  , שיתוף חללי לינה פרטיים9OTAהזמנות  ,(TripAdvisor)באמצעות אתרים כגון 

שאילו היה רשת עולמית של בתי מלון היו בו מספר החדרים הגדול ביותר בעולם(,  AB&Bהאינטרנט 

 .ועוד שות )כגון אתרי קופונים רבים(שיתוף רכי

להשתנות באופן בסקטור המלונאות עצמו  מסוימיםשינויים טכנולוגיים ספציפיים גרמו לתחומים 

מכונות לשטיפת מוחלט כגון ניהול כניסות לחדרים באמצעות כרטיס חכם )לעומת מפתח פיזי( 

 רצפות, מכונות לשטיפת כלים ועוד.

המשך במגמת ו 10ToIבנושאי משמעותי בפיתוחים הטכנולוגיים בשנים האחרונות יש גידול 

המאפשרים פרסונליזציה גדולה יותר של השירות  (Big Dataובכלל זה כריית מידע ) הדיגיטציה

 בין השאר בתחומים הבאים: , ההשלכות העיקריות לענף המלונאות הינןהמלונאי

כפי שתואר לעיל )אתרים כגון  תידיגיטל: תחום זה כבר עבר מהפכה שיווק, הזמנות ומכירות

TripAdvisor ,AB&B ,OTA .'וכו 

כמו גם עליה בנכונות לשיתוף  Big Data: הגידול ביכולות פרסונליזציה –עיצוב סביבת האורח 

מידע מאפשרים לבתי המלון לעצב את סביבת האורח לפי העדפותיו ובכלל זה הצעות לרכישת מזון 

 ומשקאות, עיצוב החדר ועוד.

ן, צ'ק אין אוטומטי, צ'אטים בין אורחים לצוות המלו קטגוריה זו נכללים שירותים כגוןב :ות לאורחשיר

יש לציין כי רשתות רבות כבר מאפשרות צ'ק אין  וכו'. (מלונות עודית למלון )או לרשתיי אפליקציה

דרך עצמאיים כולל בחירת החדר מתוך תרשים קומת המלון, הזמנת שירות חדרים  (וצ'ק אווט)

 אפליקציה ועוד.

. םאוטונומייהעולם הטכנולוגי נמצא לפני מהפכה של כלים : שונות )רובוטים(כלליות עבודות 

אספקת זעירים ל םאוטונומיי החל מהמכונית האוטונומית, כלי טייסמהפכה זו כוללת תחומים רבים 

 ם בישראל ועוד.הנמצאים בבתים רביחבילות על ידי חברות כגון אמזון, שואבי אבק אוטונומיים 

(, עיבוד תמונת וידאו ועוד IoTההתפתחויות בנושאי בינה מלאכותית, תקשורת בין התקנים )

מאפשרים היום למכונות לבצע מגוון רחב מאד של עבודות בתחומים בהם יש מחסור בכוח אדם 

יפת כלים אוטונומיים לשט קיימים . כבר כיוםבעולם האירוחגם ומגמה זו מתחילה לתת אותותיה 

בכלים לאספקת שליחויות במלון כגון  תניסיונונערכים כן ו, אוטונומיים ם, שואבי אבק תעשייתיירצפות

. בתחום המטבח קיימים רובוטים לבישול על ידי כלי רכב חשמליים זעירים אוטונומיים שירות חדרים

 11ועוד. בחשבו רובוטים ההופכים המבורגרים במט במסגרת פרויקטים כגון 'המטבח האוטונומי'

קיימות מספר יוזמות טכנולוגיות בתחום זה בעולם, הן בסקטור הפרטי והן כיוזמות ממשלתיות. נראה 

  2017כי המדינה המובילה מאמץ טכנולוגי זה באופן לאומי הינה סינגפור שקיימה החל משנת 

                                                           
9  OTA online travel agencies 
10  IOT internet of things 

 על המופעל רצפות שטיפת רכב כגון ויעילותה העבודה איכות את המעלות אדם בני ידי על מופעלות מכונות (ן) בין להבחין יש זה בהקשר 11

 קבוע באופן המתבצעות אוטומטיות פעולות המבצעות מכונות  (ןן). ידנית שטיפה לעומת השטח את יותר וטוב יותר מהר השוטף אדם ידי
 ללא ונבנו תוכננו שלה הפעולה את מבצעות אלו אוטומטיות מכונות. כלים לשטיפת מכונה או כביסה מכונת פעולת כגון לסביבה קשר ללא
 התערבות ללא עצמאי באופן החלטות' המקבל' ביתי אבק שואב כגון אוטונומיות מכונות  (ןןן). במכונה כביסה או במדיח כלים יש אם קשר
 '.וכו קיר מול פניה כגון בסביבה שינויים לפי אדם
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המלונאות )וכן תחרויות טכנולוגיות נושאות פרסים )האקטונים( לפתרון בעיות מוגדרות מראש בתחום 

 נסיעות(. תסוכנויובתחום הקרוב של 

בהקשר זה אין ספק כי החדרת טכנולוגיות חדשניות לתחום המלונאות תסייע בפתרון בעיות כוח 

 Start-upהאדם בסקטור זה. לישראל יתרונות ידועים בתחום הטכנולוגיה ומיצוב בינלאומי בתחום )

nation לנושא. מסוימת( ונראה )משיחות עם בכירי התעשייה( שיש פתיחות 

קיימים מספר מחסומים בהצגת טכנולוגיות חדשניות בכל תחום ותחום המלונאות אינו שונה אם זאת 

 מהן. בעיות אלו הינן בעיקר:

: הפיתוח נעשה בדרך כלל על ידי חברות כספית משמעותית במחקר ופיתוחהשקעה ה .1

 הון סיכון( או ממשלתי )לדוגמא תוכניות המדען הראשי(בנקים, ון חיצוני )טכנולוגיה במימ

: יש צורך בהכשרת עובדים כמו של טכנולוגיות השקעה כספית בהחדרה, הטמעה והתאמה .2

לדוגמא מבנה אחיד של חדרים או התאמת רמפת )גם בהתאמות פיזיות של מבנה המלון 

 .(ו'גישה במקום מדרגות עבור כלים אוטונומיים וכ

 .(לדוגמא בטיחות עובדים ואורחים)יבטים רגולטוריים ומשפטיים ה .3

 רתיעה פסיכולוגית מחידושים טכנולוגיים הן מצד האורחים והן מצד המלונאים. .4

 -טכנולוגיות חדשות ויתכן שיש צורך בתמיכה ממשלתית  תמיכה ממשלתית בהחדרתיש צורך ב

כלכלה ופרטיים כגון קרנות הון סיכון ורשתות בשיתוף עם שחקנים אחרים ממשלתיים כגון משרד ה

 בפיתוח טכנולוגיות כאלו. –המלונות 

יש לציין כי החדרת טכנולוגיות חדשות אינה באה 'לקחת' מקומות עבודה של עובדים קיימים או להוות 

לתת פתרון לעבודות  הצידוק פוליטי להורדת שכר המינימום )קולות מסוג זה נשמעו בארה"ב( אל

 דם אינם רוצים לעשות כגון עבודות מלוכלכות )עבודות ניקיון(, עבודות קשות פיזית וכו'.שבני א

בעבודות מסוג זה גמישות היצע העובדים ביחס לשכר נמוכה קרי שינויים בשכר )העלאת שכר( כמעט 

 ולא משפיעה על נכונות העובדים לעבוד במקצועות אלו.

 מגמת שירות עצמי

ווית השירות ודרישה של הלקוחות לרמת שירותים גבוהה, אולם יש פלח חלק מהלינה במלון הינה ח

' ולא 'שירות', עבור פלח זה קיימים פתרונות של לינה בשירות לינה' של אורחים המחפשמשמעותי 

 ת האורח לשירות(.אמביאים  -במקום להביא את השירות לאורח)האורח משרת את עצמו עצמי בהן 

כוח אדם )מלצרים( לארוחות במזנון עקב מחסור בשירות לשולחן כמו שמרבית המלונות עברו מ

סט מצעים חד כגון  שירות עצמי של הלקוחמודלים של  של השוק מסוימיםבסגמנטים אפשר לבחון 

, ביצוע צ'ק אין על ידי הלקוח מול עמדה מתאימה )כגון לעצמו את המיטה עורךפעמי בהם האורח 

 ו'.וכ דלפקי בידוק עצמי בשדה התעופה(

 ושרשרת ערך של יתרון לגודל תפעול

ה, ישינויים בשרשרת הערך כגון הסתמכות בתחום המזון על ספקים ולא על יצור עצמי )גלידות, קצבי

מקטינה את התלות בעובדים בלתי מיומנים במקצועות אלו  ,שוקולדים( ואולי בעתיד גם אפיה

גדולים מאד לגודל ולכן הם  יתרונותמ, אולם אלו נהנים ולמעשה מעבירה את הנטל לספקי המזון

 .וכן פתוחים יותר לטכנולוגיות מטבח חדישות יעילים יותר

כמובן שמגמות אלו אינם מתאימים לכל המלונות ובפלחים שונים של התעשייה )נופש משפחות, 

 עסקים, תיירות עירונית( תתכנה התאמה שונה של טכנולוגיות ומגמות לפלח הספציפי.
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מרוץ כוח יכלי סיוע ציבוריים להכשרה ותלעובדים ומקורות  סקירת

 אדם בתחום המלונאות

מרוץ בתחום התעסוקה ימשרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים מפעילים מגוון של תוכניות סיוע ות

שחלקן ישים לתחום המלונאות, כמו כן קיימים מספר מקורות היצע נוספים לעובדים כגון עובדים 

 תהעיקריוסקירה של התכוניות השונות וכן פירוט קבוצות האוכלוסייה . להלן שאינם ישראלים

 הרלוונטיות לענף.

 משוחררים )עבודה מועדפת לפיקדון( חיילים

צה"ל באמצעות האגף והקרן לחיילים משוחררים פותח לכל חייל משוחרר משירות סדיר או שירות 

ומד לטובת החייל המשוחרר בנוסף ע ןהפיקדו)בבנק הפועלים או לאומי(.  ןפיקדואזרחי  –לאומי 

ש"ח על פי קריטריונים כגון משך השירות ואופיו  30,000 – 5,000למענק שחרור וגובהו נע בין 

 )לוחם, תומכי לחימה, אחר(.

לצורך מטרות מוגדרות הקבועות בנהלים )בעיקר לימודים והכשרה  ןבפיקדוהחייל יכול להשתמש 

לכן מטרה במשך שנתיים נוספות, קרי הפיקדון עומד לרשות שנים ולאחר מכן  5(  במשך מקצועית

 החייל כשבע שנים לאחר השחרור.

 יכול לשמש חיילים משוחררים למטרות הבאות: ןהפיקדובהקשר של סקטור התיירות, 

ללימוד מקצועות התיירות,  תהתיירוקורסים והכשרות במגוון מוסדות המוכרים על ידי משרד  .א

 מצורפת והקורסים המוסדות של מלאה רשימה)ם וניהול תיירות בעיקר מורי דרך, מדריכי

 (.1' מס בנספח

קורסים והכשרות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במקצועות משיקים  .ב

שאינם מקצועות תיירות מובהקים כגון ניהול )שיווק, הנהח"ש יח"צ וכו'(, מקצועות קוסמטיקה 

מצילי בריכה, מקצועות אחזקת מבנים )חשמל, אינסטלציה  )בניית ציפורניים, איפור וכו'(,

 וכו'( וכן מקצועות המטבח )שף, קונדיטור, טבחים ועוד(.

קורסים ולימודים במכללות בנושאי אבטחה עבור קב"טים )רשימה מלאה של המוסדות  .ג

 (.2והקורסים מצורפת בנספח מס' 

 ושר ומועדוני בריאות )רשימהקורסים והכשרות בנושא מאמני ספורט עבור מפעילי חדרי כ .ד

 (.3' מס בנספח מצורפת והקורסים המוסדות של מלאה

 (עבודה נדרשת)חיילים משוחררים 

על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות סדיר ולמי שסיימו 

עבודה מלאים בחודשים  6ים ושעבדו במשך חודש 24אזרחי של  -שירות לאומי או שירות לאומי 

 12נדרשת.

, למעט עבודה פקידותית ומספר תפקידים עבודה בבתי מלון נחשבת על פי החוק לעבודה נדרשת

נלווים כגון מציל או מאמן חדר כושר )בעלי תעודות הסמכה(. לפירוט התפקידים והמקצועות 

נספח מס'  הנחשבים כמזכים ושאינם מזכים במענק עבודה נדרשת על פי חוק הביטוח הלאומי ראה

4. 

                                                           
עבודה במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה, באתרי בנייה, על פי חוק הביטוח הלאומי עבודה נדרשת היא  12

ובבתי מלון, באתרי גידול חקלאים ובתי אריזה ובטיפול באנשים עם מוגבלויות, חוץ מעבודה בתחנות דלק 
 פקידותית בתחומים אלה, כפי שנקבע ומפורט בחוק
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 חיילים נשארים( חברתיים שינויים עקב וכן מחייה יוקר בעיות עקב) האחרונות בשנים כי לציין יש

 . גבוהים לימודים לסיום עד רבים במקרים, שחרורם לאחר רבות שנים ההורים בבית משוחררים

 או ילתבא מגורים כולל לעבודה זה אוכלוסייה פלח למשוך מנסים כאשר משמעותית זו מגמה

 .אחרים מרוחקים במקומות

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

( מכללות מקצועיות המספקות הכשרה מקצועית במגוון רחב מאד תבזכיינומשרד העבודה מפעיל )

שיווק הקורסים נעשה ישירות על ידי המכללות עצמן או על ידי הפניות משירות  ,של מקצועות

 התעסוקה.

וזאת במידה  'כיתות במפעל'אופן מלא בכיתות או בשילוב עם המלון במודל של ההכשרה נעשית ב

ימי לימודים ושלושה ימי עבודה בכל שבוע במהלך  3)חלוקה של  איש, 20והמלון מצליח לגייס מעל ל 

 .הקורס(

המלונות הקטנים אינם 'יודעים' לעבוד עם הממשלה. הם אינם יכולים  כי משיחות עם המשרד נראה

ת כ"א לממשק עם הממשלה ולכן מרבית ההכשרות הפנים מפעליות נעשות במלונות הגדולים להקצו

 וברשתות הגדולות.

 :בתחומים הרלוונטיים למקצועות המלונאות ניתן לציין

( וקורס , אפיה וכו'1-5קורסים בתחומי המטבח )טבחות סוגים שונים של  8 :מקצועות המטבח

 תלמידים. 1,213קורסים כנ"ל אותם סיימו  70סה"כ ו התקיימ 2017בשנת  מלונאות משולבת.

החלק הארי של מסיימי הקורסים מוצאים עבודה שלא בתחום  ,יש לציין כי בתחומי המטבח

המלונאות. מסיימי הקורסים מתפזרים בכלל המשק ובכלל זה גם במסעדות ובמטבחים מוסדיים 

ישיבות  אולמות וגני אירועים, ,גקייטרינ, יםמפעלים גדולוגדולים אחרים כגון בתי חולים, בתי אבות, 

לפיכך נראה כי היצע הבוגרים של קורסים אלו אינו מספיק לצרכי הענף. אם זאת יש לציין כי  ועוד.

 קיימות בשוק מסגרות הכשרה נוספות )שאינן ציבוריות(.

בוגרי  משרד העבודה מקיים קורסים בנושאים אלו כאשר הכשרת עובדי תחזוקה )אחזקת בניין(:

הקורסים 'נחטפים' לחברות אחזקת מבנים ועסקים פרטיים ורק בודדים מבוגרי הקורסים מוצאים 

 עבודה באופן ישיר כמועסקים במלונות.

: למעשה אין מקצוע הנקרא מלצרות ומדובר בעיסוק ההכשרות בתחום זה מבוצעות על ידי מלצרות

 למלצרות. םייעודייהמלונות עצמן ואין קורסים 

 התעסוקה שירות

. השירות פועל םהמעסיקישירות התעסוקה פועל להשמת דורשי עבודה לעבודה על פי בקשות 

 ייעודיתואין מדיניות  בהתאם למדיניות השר והמנכ"ל כגון קידום אוכלוסיות בני מיעוטים, חרדים וכו'

 .לנושא מלונאות

ה גם ללא קשר לפעילות חיילים משוחררים משתמשים בשירותי שירות התעסוק: חיילים משוחררים

אין מדיניות מיוחדת של הפניית חיילים  הקרן והאגף להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

 משוחררים לעבודות בבתי מלון וההשמה נעשית לפי כישורי המשוחרר ודרישות המעסיק.

מגבלות לעבוד בכל עבודה המוצעת להם )ב מחויביםמקבלי אבטחת הכנסה : מקבלי אבטחת הכנסה

ולכאורה היו יכולים להיות מקור להיצע עובדים, אולם לדברי בכירים  יכולת פיזית ומרחק מהבית(

 בענף מדובר בעובדים חסרי מוטיבציה "...שרק רוצים שיחתמו להם שאינם מתאימים לעבודה.." .
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ף בענבני מיעוטים נקלטים בעבודה  ,לדברי המלונאיםעל פי שירות התעסוקה וכן : מיעוטים

. ענף המלונאות הינו ענף מגוון מאד מבחינת כוח )קליטה והשמה אישית( באופן רגילהמלונאות 

 שונות ומגוונות בחברה הישראלית. האדם שבו ועובדים בו ביחד קבוצות

)להבדיל כאמור מקליטה  כקבוצותהעבר מראה כי תוכניות העסקת בני מיעוטים  ןאם זאת ניסיו

גורף. לדוגמא נשים בדואיות מגיעות בקבוצה גדולה עם 'ראיס' והעבודה אישית רגילה( נכשלת באופן 

 אינה מתנהלת כראוי.

במקביל לביטול היתרי העבודה של עובדים זרים בענף הוכרז על 'מבצע עובדה' שכלל  2006בשנת 

שנים הופסק לאחר  5העסקה של בדואים במלונות ים המלח. המבצע שהיה אמור להימשך  טפיילו

היענות נמוכה וחוסר קליטה מבחינה מקצועית. יש לציין כי לדברי מר דוד קלדרון מנהל שנה עקב 

מחוז דרום בשירות התעסוקה, אילו היה מתבצע מבצע כזה היום הוא היה מצליח עקב שינויים רבים 

, הקהילות הבדוויות בנגב םאם זאת לדברי המלונאי שעברו על החברה הבדווית בעשור האחרון.

בראיה קבוצתית. כאמור יש קליטה באופן אישי  מוצה –ים אפשרי עבור מלונות ים המלח כמקור עובד

כולל סיפורי הצלחה מעוררי השראה על התקדמות מרשימה בשדרת הניהול של עובדים בדווים אך 

 לא תחת תוכנית קבוצתית / קהילתית.

 ושוהים בלתי חוקיים זרים עובדים

בלתי חוקיים הנחלקים לשלוש קבוצות אלפי זרים חוקיים ושוק העבודה בישראל משתתפים עשרות ב

 :תעיקריו

שהסתננו לישראל דרך הגבול )סודן, אריתריאה( : בעיקר אזרחי מדינות מזרח אפריקה מסתננים

 היבשתי בסיני.

: בעיקר עובדים זרים שהסתיים רישיון עבודתם בישראל אך הם טרם יצאו עובדים זרים בלתי חוקיים

 ר אזרחי מדינות אסיה )הפיליפינים, הודו וסרילנקה(.בעיק מהמדינה.

ברה"מ לשעבר תיירים שנשארו בארץ לאחר שפקעה אשרת התייר שלהם בעיקר ממדינות : תיירים

 .וגאורגיה(אוקראינה )

 13להלן מצב העובדים הזרים בישראל:

זרים בישראל שאינם 
 תיירים באשרה

סה"כ 
2016 

 מומחים אחר תעשייה מסעדות עונתי ותחקלא בניין סיעוד  40,427 מסתננים

 4,627 0 0 0 359 21,786 8,557 49,156 מזה: 84,485 עובדים זרים חוקיים

עובדים זרים בלתי 
 חוקיים

 851 1,632 121 23 10 919 787 11,317 מזה: 15,660

תיירים ללא אשרה 
 בתוקף

78,500 

 למצב משפטי: עובדים זרים בישראל לפי חלוקה לענפים ו26תרשים מס' 

 מתוך שלוש קבוצות אלו, רלוונטית לתחום התיירות בעיקר קבוצת 'המסתננים'.

  2006בשנת  לתחום המלונאות עובדים זריםהבאת ל םההיתריביטלה כאמור את ממשלת ישראל 

)מלבד ההסדר לעובדים יומיים ממדינת ירדן, ראו להלן( ולכן העובדים הזרים החוקיים הנמצאים 

 בדים בתחום המלונאות.ארץ אינם עוב

הגיעו בדר"כ באופן חוקי לאחר משלושת הענפים בהם אושרו הבאת  עובדים הזרים הבלתי חוקיים

וד בדר"כ עובדים זרים )סיעוד, חקלאות ובניין( והם נשארו בארץ באופן בלתי חוקי אך המשיכו לעב

ביר שגם המלונאים לא באותו התחום אליו הגיעו, ולכן גם הם בדר"כ אינם עובדים במלונאות וס

 יעסיקו עובדים לא חוקיים )בעיקר הרשתות הגדולות(.

                                                           
 2016הדו"ח השנתי של רשות ההגירה  13
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עובדים בדר"כ במקצועות הבניה ומקצועות אחרים ורק מקצתם בבתי  תיירים ללא אשרה בתוקף

 מלון )אם בכלל(.

מועסקים ( 5)א'(2ברישיון זמני בתוקף בהתאם לסעיף באופן חוקי )שוהים בישראל ה מסתנניםמנגד, 

על המעסיקים )המלונות( חלים כאשר הם מעסיקים מסתננים אלו כל י מלונות רבים בישראל. על יד

 בנוסף  .חוקי מדינת ישראל כמובן ובכלל זה חוקי העבודה, שכר מינימום, שעות עבודה ומנוחה וכו'

חלים על המעסיקים הפקדות לפיקדון המנוהל ברשות ההגירה במקום הפרשות לזכויות פנסיוניות 

 15.וכן היטל עובדים זרים14ויי פיטוריןופיצ

 16מסתננים מועסקים במלונות בישראל. 3,000 – 2,500הערכת התאחדות המלונאים כ על פי 

 450.17רשת פתאל מעסיקה לדוגמא 

 עובדים פלשתינאים

ווח. המצב הביטחוני הוא נראה כי סגירת פער על ידי עובדים פלשתינאים אינה ראלית כפתרון ארוך ט

כזה שסגר על השטחים יכול להיות מוטל באופן פתאומי וללא התראה וללא הודעה על משך הסגר. 

 במצב כזה העובדים אינם יכולים להגיע לעבודה וחוסר הודאות אינו מאפשר ניהול תקין של המלון.

אבטחה של משרד החוץ  בהעסקת עובדים פלשתינאים, לדוגמא דרישות תבנוסף ישנה בעיה ביטחוני

לגבי מלונות בהם לנים אורחים רשמיים של המדינה וכן בעיה ביטחונית כללית הקיימת לצערנו 

מקומות בהן יש חיכוך בין עובדים ואורחים ישראלים ובין פלשתינאים. חלק מבעיות אותם במדינה ב

 ה יותר.אלו רלוונטיות גם עבור עובדים במזרח ירושלים אם כי בעצימות נמוכה הרב

עובדים פלשתינאים רלוונטיים בעיקר למלונות בירושלים שכן נסיעה יומית לאילת או לצפון הארץ 

 הינה לא ריאלית )בהנחה שאישורי העבודה הם יומיים(

 העסקת עובדים ירדנים בבתי מלון באילת על בסיס יומי

רדן בבתי המלון עובדים אזרחי י 1,500החלטה להעסקתם של עד  18אישרה הממשלה 2014ביוני 

באילת. על פי ההחלטה העובדים הירדנים הם עובדים יומיים, הנכנסים לישראל עם אשרת עבודה 

יומית ויוצאים בתום יום עבודתם, תוך שהם מועסקים בעבודות ניקיון, חדרנות ושטיפת כלים בבתי 

 אל לבין ירדן.גם לתרום ליחסים בין ישרלפי נוסח ההחלטה מלון באילת בלבד. הסדרה זו נועדה 

בעקבות ההחלטה, הוקמה ועדה מייעצת בראשות נציג רשות האוכלוסין וההגירה ובהשתתפות נציגי 

משרד רה"מ, משרד התיירות, משרד הכלכלה, משרד החוץ ומשרד האוצר, שהמליצה בפני שר 

הפנים בעניין היקף ההיתרים להקצאה ומועדי הקצאתם. בנוסף, המכסות המוגדרות בהחלטה זו 

לפי  7.5%או עד למועד בו יעלה שיעור האבטלה באילת על  2019עומדות בתוקף עד לסוף שנת 

 .למ"סנתוני 

היתרים לפעימה ראשונה ולהורות, בהסכמת שר הכלכלה ובתיאום  500שר הפנים הוסמך להקצות 

 1500 -וספת להעסקת העובדים, עד לעם שר התיירות ושר האוצר, על הקצאת מכסת היתרים נ

                                                           
ן יפקיד עבורו פיקדון פיו מעסיק של עובד זר שהוא מסתנל -1991נכנס לתוקף תיקון לחוק עובדים זרים, התשנ"א  2017בחודש מאי  14

חודשי לצורך הבטחת זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים. פיקדון זה מחליף את החובה הקבועה בדין לתשלום 
המנוהל לקרן פנסיה, תגמולים ופיצויי פיטורים. בהתאם להוראת התיקון סכומי הפיקדון ייצברו לזכות המסתנן מידי חודש בחשבון ייעודי 

באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, והוא יוכל לקבלם במועד צאתו מישראל יציאת קבע. הפיקדון מופקד עבור עובדים זרים שהם 
שהייתם בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או  שהם: "מסתננים" כהגדרת המונח בחוק, והעומדים בתנאים מצטברים

 רישיון בת קבע; נכנסו לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים; בעליישי רישיון תעודת עולה או
 20%( כי על המעסיקים עובדים זרים שהם מסתננים יחול היטל עובדים זרים )בסך 2017)ספטמבר פסק בית המשפט העליון  15

  https://www.themarker.com/career/1.4443302 בתשלום היטל יחויבוהעליון: מעסיקי עובדים אריתראים וסודנים ממשכורתם(. 
ועד ביום.  2008עקב פסיקת בג"צ בשנה האחרונה בוצעו הפרשים להיטל עובדים זרים על ידי רשתות בתי המלון בדיעבד משנת  16

ן לחשב בעזרתם את מספר העובדים הזרים 'המסתננים' המועסקים שקלים לכל רשת ונית ימיליונהפרשות אלו עומדות על סך עשרות 
ברשות ההגירה עבור כל עובד זר, ניתן לקבל את הנתונים על מספר  ןפיקדועל פי ההוראות על כל מעסיק לפתוח בנוסף  ברשתות אלו.

 .ממקור זה גם העובדים הזרים הממשי בענף המלונאות
 7.1.18 מארקר בדה ראיון פי על 17
 1429.06.20מיום  1773מספר  ת ממשלההחלט 18

https://www.themarker.com/career/1.4443302


 

 
 

36 
 

יתרים. תהליך זה מאפשר לממשלה לבחון את היתרונות והחסרונות בהעסקת העובדים הירדנים ה

 וכן חופש פעולה בהפעלת מנגנוני תמריצים לעובדים ישראלים.

 עובדים נוספים. 500בתוכנית זו להעסקת  ההשנייאושרה הפעימה  2016באפריל 

משרי שיבחן -ל הקמת צוות מקצועי ביןע הפנים )דרעי( והתיירות )לוין( החליטו שרי 2017במהלך 

העסקת עובדים ירדנים גם במלונות ים המלח וכן הקצאת מכסה של עובדים זרים לשאר חלקי הארץ 

 לצד הגדלת המכסה לעובדים באילת.

יש לציין כי מכיוון שמדובר בעובדים יומיים יש מגבלות על שעות העבודה האפשריות שכן על העובדים 

 יום במעבר הגבול, לנסוע למלון ולחזור על התהליך בסופו של יום. להיכנס לישראל מדי

לפיכך הרחבת ההסדר גם לאזור ים המלח מחייבת פתרון של מעבר גבול מתאים וקרוב )מעבר יצחק 

 חוסיין(. המלך -ילת מרוחק מדי וכן מעבר אלנביא -רבים

תתכן הפרעה בהגעת בנוסף גם הסדר זה סובל מרגישות רבה לאירועים ביטחוניים ובהחלט 

 חמורים. םביטחונייהעובדים הירדנים לעבודה באילת במקרה של אירועים 

 עובדים זרים אחרים

 נוספים לעובדים בתחום:קיימים מספר מקורות 

לרשתות הגדולות יש גם פעילות והשקעות במלונות בחו"ל. ניתן לבצע החלפה  :החלפת מתמחים

ה הרשת בארץ ובחו"ל. ומתמחים בין מלונות של אות (כולל עובדים בלתי מקצועיים)של עובדים 

החלפה כזו טובה לרשת המלונות ולעובדים בכך שהיא מסייעת בניהול ותיפעול טובים יותר על ידי 

החלפת רעיונות ופרקטיות ניהוליות בין מלונות הרשת ועל ידי 'שינוי אוירה' המסיע בשימור בעובדים 

 לתקופות ארוכות יותר.

ויזת עבודה מתאימה, עמדת משרד הפנים היא כי  אם זאת החלפת עובדים מתמחים תלויה בקבלת

)לפחות  שכר גבוה לעובדים אלו שמשמעותהעובדים כאלו צריכים להיות 'עובד מומחה זר', הנחיה 

 שאינו עולה בקנה אחד עם תפקידם. ₪( 20,000כפול השכר הממוצע במשק, קרי סדרי גודל של כ 

בנושא הכשרת עובדים היכול לשמש פלטפורמה  אליבילטריש לציין כי בין ישראל וגרמניה קיים הסכם 

 מתאימה להחלפת מתמחים מסוג זה.

הרשתות הגדולות מקיימות נוכחות בירידי תעסוקה בחו"ל : קליטה בחו"ל יעולים יהודים ויריד

המיועדים לעולים חדשים )או בוחני אפשרויות עלייה(, בדר"כ במסגרת פעילות של משרד העלייה 

 והקליטה.

מהעובדים  5%: דרישות החוק בישראל קובעות כי לפחות  ועובדים בעלי מוגבלויות מבוגרים

בחברה יהיו בתוך אוכלוסיית 'בעלי מוגבלויות משמעותיות'. לטענת רשתות המלונות הן עומדות 

 בדרישות. בנוסף קיימת אוכלוסיית עובדים מבוגרים.

( והם ניקיונותוד בעבודות פיזיות )כגון לדברי המלונאים עובדים מבוגרים אינם מוכנים לעיתים לעב

מוצאים עבודה במקצועות משרדיים בדר"כ. אם זאת יתכן ואוכלוסייה זו יכולה להיות מקור לעובדים 

 בתחום.

לצעירים  בודה'ע-: במספר מדינות בעולם מקובל להעניק ויזות 'טיוליעבודה לתיירים – ויזות טיול

 .יאוגרפי( מוגבליםזור גולעיתים גם לא) םזמן ולסקטוריל

מדובר בהסכמים  זילנד. וניו קוריאה, צ'כיה דרום, גרמניה, אוסטרליה לישראל הסכמים דומים עם

תחום התיירות. עבוד בומרביתם אינו מגיע לבשנה הכוללים באופן מצרפי מאות תיירי עבודה בלבד 

שיווק בחו"ל של ענף ום לעובדים בלתי מיומנים אולם יש לבצע פעולות באופן תיאורטי במקור עצ

  .בישראל כמקום עבודה פוטנציאלי לצעיריםהתיירות 
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 סקירה בינלאומית

רבות, לצורך בחינת המדיניות של מפותחות קשיים בגיוס כוח אדם למלונאות מאפיינים מדינות ה

 להסיק ממדיניות כזו פתרונות שיהיו אולי ישימים לגבי מדינת ישראל בוצעה ןוניסיומדינות אחרות 

 סקירה קצרה של מדיניות כוח האדם בתחום המלונאות בשלוש מדינות:

סינגפור והולנד הינן מדינות קטנות, מפותחות, בעלות כלכלה מודרנית ותעשיית תיירות מפותחת ולכן 

 מתאימות להשוואה זו.

 בהקשר זה. תרלוונטיאוסטרליה ידועה במדיניות ההגירה שלה ולכן 

 נות בסינגפורמדיניות כוח אדם לתחום המלו

 63,000מלונות ) 400ענף המלונות בסינגפור דומה במובנים רבים לענף בישראל.  בסינגפור כ 

עובדים  2,000עובדים וקברניטי הסקטור טוענים למחסור של כ  33,000חדרים(, המעסיקים כ 

 מחציתם עובדים חסרי הכשרה ומחציתם עובדים מקצועיים.

רוכות בנוסף על כוח האדם המקומי גם על כוח אדם זר, בעיקר הענף בסינגפור נשען מזה שנים א

עובדים זרים יומיים שהגיעו למדינה ממלזיה השכנה מצפון ועובדים זרים אחרים )פיליפינים, מלזים, 

 אינדונזים, הודים ואחרים( שהגיעו לתקופות קצובות וארוכות יותר.

לממשלה לקצץ באישורים לעובדים זרים אירועים חברתיים ופוליטיים וכן שיקולים נוספים גרמו 

השוהים תקופות ארוכות כמו כן עקב עליה ברמת החיים במדינות השכנות יש קושי )בדומה לישראל( 

 .מסוימותלהשיג עובדים בלתי מיומנים המוכנים לבצע עבודות 

(, STBתוכנית ממשלתית משותפת של משרד התיירות הסינגפורי ) 2016לפיכך הוכרזה בסוף 

 Lean Hotelסינגפור בשם  ימקאנז( וחברת WSGרד הממשלתי אחראי על כוח האדם )המש

Initiative (LHI), .)'בתרגום חופשי המלון 'הרזה( 

 יימא באמצעות פרויקטק-מלונות להשיג תפוקה גבוהה יותר וצמיחה בתל סייעהיא למטרת התוכנית 

ח אדם לאומית לפלחי העובדים הבלתי המשלב מודלים חדשניים של ניהול, טכנולוגיות ומדיניות כו

 .מקצועיים

 האחרים התעשייה הכללית לענפילמעשה השלכת מדיניות התעסוקה הממשלתית הינה התוכנית 

 )שגם סובלת ממחסור בכוח אדם( אל תחום התיירות.

 וולונטריבאופן  שבו כל בית המלון נרתם ארבעה חודשיםליווי של המלון במשך  כוללת התוכנית

קובעים יעדים פערים ואתגרים,  מזהים "גילוי עצמי". בתי מלון המשתתפיםליך מובנה של ומבצע ה

 .אסטרטגיות "רזות"מתכננים ומפתחים 

הכשרה אישית המספקת  ימקאנזהליווי המקצועי לתוכנית הוא על ידי חברת הייעוץ הבינלאומית 

. למידהולהקל על יישום  עבור בתי מלון המשתתפים. עבודת השדה משולבת עם הכשרה בכיתה כדי

בתי מלון המשתתפים יוכלו גם לגשת לכלים אנליטיים, כמו גם ללמוד שיטות עבודה בינלאומיות 

 מוכחים. 'רזים'מומלצות ופתרונות 

המלונות המבקשים להצטרף לתוכנית נושאים בחלק מהעלויות בעצמם וחלק ממומן על ידי 

 רכיבים: 5הממשלה. התוכנית כוללת 

: התוכנית הוקמה בשיתוף כל בעלי העניין והיא כל בעלי העניין המרכזייםשת"פ בין  .א

מופעלת מתוך הסכמה הדדית מלאה, מחויבות ושיתוף פעולה בין הממשלה, בעלי המלונות, 

 ועדי העובדים ובעלי עניין נוספים )לדוגמא משקיעים, ערים ומועצות מקומיות וכו'(.
התפעולי של המלונות לעבר מודל עסקי המעסיק : שינוי במודל העסקי ומודל עסקי 'רזה' .ב

פחות עובדים בלתי מקצועיים. השינוי במבנה התפעולי והעסקי מגיע לאחר מיפוי התהליכים 

 .ימקאנז ץהייעווליווי על ידי חברת  והתפעולייםהעסקיים 
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: החדרה ותפעולייםלקוח משופרת ותהליכים עסקיים  תלחוויייזמות וטכנולוגיה כבסיס  .ג

 ולוגיות 'רזות' )חוסכות בכוח אדם בלתי מיומן( הן בצד הפיתוח והן בצד ההטמעה.של טכנ

פיתוח הטכנולוגיות נעשה במשותף עם רשויות הטכנולוגיה המקומיות במסגרת קולות  .1

 קוראים המסבסדים את עלויות הפיתוח הטכנולוגי והן על ידי 'חממות טכנולוגיות'.

ף עם המלונות עצמם. הטמעה כוללת גם ההטמעה הפתרונות במלונות נעשית בשיתו .2

של שינויים מבניים כדי שיתאימו להחדרת טכנולוגיות, לדוגמא הקמת רמפות  סבסוד

במקום מדרגות לצורך מעבר של רובוט ניקוי, שינוי מבנה חדרים והאחדתם לצורך 

 התאמה לניקוי ממוכן וכו'

 בינאום,של תעשיית המלונות המקומית על ידי יציאה לחו"ל )התרחבות  .ד

internationalization.) 

: גיוס והשמה של עובדים לטווח ארוך במגוון גיוס והשמה של כוח אדם לטווחים ארוכים .ה

תוכניות המאפשרות ניידות של עובדים בין עיסוקים בלתי מקצועיים בתעשיית המלונות, 

 תוכניות להעצמת עובדים ושימורם, מיתוג ענף המלונות

 

 של סינגפור LHIוכנית : עקרי ת27תרשים מס' 

 5לחומרים הפרסומיים ומידע נוסף נא ראו נספח מס' 
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 מדיניות כוח אדם לתחום המלונות באוסטרליה

שנה, צמיחה זו יוצרת הזדמנויות ומקומות עבודה רבים  20הנית מצמיחה רצופה של מעל אוסטרליה נ

 כרייה וסקטור החקלאות(.לכוח העבודה הן בערים הגדולות והן בפריפריה )סקטור המחצבים וה

אוסטרליה היא מדינת הגירה מבוקשת ולכן היא מיישמת מדיניות הגירה קפדנית לפי שיטת ניקוד 

 המעניקה ניקוד גבוה למהגרים בעלי הכשרה מקצועית לפי רשימת מקצועות נדרשים.

נים( ויכולים )או מוכלפיכך מעטים המהגרים המגיעים לאוסטרליה שהם חסרי הכשרה או מקצוע 

 לעבוד במקצועות המלונאות הבסיסיים.

תעסוקה של כוח אדם בלתי בנוסף להגירת עבודה מסודרת זו מפעילה אוסטרליה מספר תוכניות ל

מיומן באזורים כפריים בלבד )הגבלה על מקום העבודה של האזרח הזר( תוכניות אלו נוגעות 

 ות:מקצועות החקלאות והתיירב מרכזיות אוכלוסיותשתי לתעסוקת 

תייר צעיר )מגבלת בודה בו ע-תיירים צעירים )תרמילאים(: אישורי עבודה במסגרת של טיול .א

 גיל מקסימלי לזכאים( יכול לעבוד מכסת ימים מסוימת מתוך סך שהותו באוסטרליה.

בעבר אישרה אוסטרליה למאות בודדות (: Pacific islandersיושבי איי האוקיאנוס השקט ) .ב

 2,000ולאחרונה הועלתה המכסה לכ  בשטחהנוס השקט לעבוד של יושבי איים האוקיא

אישורים. אומנם המגמה היא של פתיחות ויזות מסוג זה אולם בהתחשב בכלכלת אוסטרליה 

 מדובר עדיין במספרים נמוכים.

המחסור בכוח אדם בתחום מגיע במקביל להפחתת הסובסידיות והתמיכות הפדראליות בקורסים 

המדינות  8יל למדיניות הפדראלית קיימת גם מדיניות בנושא לכל אחד מ והכשרה מקצועית. במקב

 מהרכיבות או אוסטרליה.

בנוסף, המעסיקים אינם מעריכים מקצועית את רמת ורלוונטיות הקורסים המקצועיים בתחום התיירות 

 .על ידי הממשלה שכן מסופקים

ה המרכזית באוסטרליה תוכנית לפיכך, כדי לענות על הביקוש לעובדים במלונאות מפעילה הממשל

 המבוססת על מספר עקרונות:

, מבוגרים, םכרונייהעסקת מגזרים שמסורתית משתתפים פחות במעגלי העבודה: מובטלים  .א

עובדים מקבוצות אלו  המעסיקיםבעלי מוגבלויות. לממשלה תוכניות תמיכה במעסיקים 

 .והעומדים בתנאים )לפחות רבע משרה למשך שלוה חודשי עבודה(

₪(,  ןמיליו 30דולר אוסטרלי ) ןמיליו 13 כקמפיין פרסומי בהיקף של  קמפיין פרסומי: .ב

 הקמפיין הפרסומי מיועד למתג את התעשייה על פני שישה מדדים:

i. .מלונאות כמקצוע דינמי רב אפשרויות וההכשרה בו נותנת כישורים וכלים לחיים 

ii. עות ושכרקיימות הזדמנויות מקצועיות רבות בקשת רחבה של מקצו 

iii. ישנן תוכניות הדרכה, חניכה ואימון רבות המאפשרות כניסה חלקה לענף 

iv. מדובר בענף יצוא מרכזי וזוהי תרומה לאומית 

v. עבודה בענף מאפשרת קידום בכל רחבי אוסטרליה ובעולם כולו 

vi. עדויות חיות מהמשט של עובדים ומנהלים שצמחו בתעשייה 

רנט כללי של התעשייה המציג בצורה מרוכזת )תחת נוסף לדרכי הפרסום הרגילות מוקם אתר אינט

 (.one-stop shopמותג עצמאי ולא של המלונות או הממשלה( את ההזדמנויות בתחום )

 קבוצות יעד: 2פונה לקהל מקומי לפי הקמפיין 
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i. :צעירים בתחילת דרכם וכן יועצים מקצועיים וההורים של צעירים אלו  צעירים

  (.)המשפיעים על החלטות הצעירים

ii.  וכן יצירת פתיחות אצל מעסיקים  המחפשים משרה חלקית 55מבוגרים מעל

 פוטנציאליים להעסקת עובדים אלו.

 הולנדתחום האירוח בכוח אדם ב מדיניות

רושם ומאז  2014התחיל להתאושש מהמשבר הפיננסי העולמי רק לקראת שוק האירוח בהולנד 

ים האחרונות יש גידול בתלמידים במוסדות גידול בדרישה לכוח אדם. בשנגם בצמיחה המתבטאת 

גידול בתלמידים מוגבל הלהכשרה מקצועית, הן קורסים של הממשלה והן קורסים פרטיים אולם 

למקצועות הטבחות, ניהול ומכירות. בשאר מקצועות המלונאות לא חל גידול במספר התלמידים ויש 

 קיפאון בהיצע.

ים זרים רבים, הן פליטים / מהגרים מאפריקה ומסוריה בשנים האחרונות עבדו בתחומי האירוח עובד

והן עובדים אירופאים שאינם הולנדים כגון ספרדים )על פי חוקי האיחוד האירופאי יש תנועה חופשית 

 של עובדים בין מדינות האיחוד(.

חלק משמעותי ממדיניות הממשלה בתחום זה הוא בנושא אכיפה עקב בעיית ניצול עובדים זרים שלא 

 י חוקי העבודה בהולנד.לפ

 בנושא שימור ופיתוח כוח אדם מדגישה: המדיניות הממשלתית

 קים:ימעסמצד הפעולות  .א

i.  קורסים מקצועיים ואחריהם התחייבות לעבודה במשך תקופה מסוימת ואז קבלת

 מענק.

ii. שימור כוח אדם קיים על ידי תנאים טובים יותר כגון שעות עבודה מפוצלות. 

iii. שורים חברתיים ותרבותייםהכשרה בנושאים של כי. 

 ות והאירוח כדי ליצור 'כבוד מקצועי'.הרחבת הקורסים בנושאי המלונא .ב

הדומה ההכשרה הממשלתית מתבצעת על ידי תוכניות הכשרה מקצועית ממשלתית כללית  .ג

כולל תוכניות המשלבות התמחות במקומות ( MBO, HBO)בישראל  יםלשיטת הוואוצ'ר

 העבודה.

ארגון המעסיקים ההולנדי )מקביל לארגון הגג של הארגונים הכלכליים  גוף ציבורי בהנהגת .ד

 , מוסדות לימוד(עבודהוה )משרדי התיירותמנציגי הממשלה, בנוסף גם בישראל( המורכב 

פרופילים של מקצועות ומכירה  גדירמ  -)מכללות ציבוריות ופרטיות( והוועדים המקצועיים 

. הכרה זו למקצועות אלוהכשרה פנים ארגונית( תעודות הגמר מהמוסדות השונים )כולל ב

. הן ההכשרה הפרטית והן מאפשר ניוד בין תפקידים דומיםיוצרת שוק עבודה מובילי מאד ו

 .פרופיל מקצועי הציבורית פועלים לפי אותן הגדרות

 להרמת קרנן של מקצועות האירוח. וקמפיין פעילויות שיווק .ה

 ח כולל מסעדות וקייטרינג.לכל העובדים באירו הסכם עבודה קיבוצי .ו

 

 )הולנדית(. 6לחומרים נוספים נא ראו נספח מס' 
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והערכת  2018בעובדים לענף המלונות בישראל  הערכת מחסור

 מספר העובדים הנחוץ לענף בצפי של ארבע מיליון כניסות תיירים

את  נבנה מודל סטטיסטי שבדק 2018הערכת מחסור בעובדים לענף המלונות בישראל לצורך 

 שתי דרכים:המחסור ב

קורלציה(  -הערכת מספר העובדים לפי מקדמי תקן: חישוב מתאמי פירסון )חישוב מתאמים  .א

בין כל הנתונים וחישוב היחס ההיסטורי בין מספר העובדים והפרמטרים המובהקים על מנת 

 להעריך ולנבא את התאמת מספר העובדים הקיים לצרכי הענף לפי הנתונים ההיסטוריים.

: איתור הפרמטרים היכולים הערכת מספר העובדים על פי רגרסיה של נתונים היסטוריים .ב

 עובדים בענף.ל -לשמש כמנבאים הטובים ביותר וברמת המובהקות הגבוהה ביותר

 הערכת מספר עובדים על פי מקדמי תקן

ר הרציונל בערכת מספר העובדים על פי מקדמי תקן היא כי לאורך השנים יש מתאם בין מספ

העובדים בפועל ובין פרמטרים אחרים בענף המלונאות כגון כניסות תיירים, מספרי חדרים וכו'. 

חדרים )בערך, לפי רמת  12לדוגמא, מנהלים התעשייה יודעים לציין את הצורך בחדרנית אחת לכל 

 המלון(.

ומית וזאת אנו מנסים לאתר את מקדמי התקן הכלליים של כל ענף המלונאות באופן כללי בראייה לא

בשני שלבים: בתחילה נאתר את הפרמטרים בעלי המתאם הגבוה ביותר עם מספר העובדים ואז 

 .2017בשלב השני נשליך מקדמים אלו על המצב בפועל לפי נתוני 

: בוצע ניתוח סטטיסטי בין כל הנתונים על מנת לאתר את הפרמטרים שיש מתאם פירסון )קורלציה(

ל מנת לאתר את הגורמים המשפיעים על מספר העובדים, )פירוט כל ביניהם מתאם גבוה ומובהק ע

 (.7תוצאות הניתוח מובא בנספח מס' 

ניתוח מתאמי פירסון מראה כי שני הגורמים הנמצאים במתאם גבוה ביותר עם מספר העובדים הכללי 

י )היצע במלונות הם כניסות תיירים לא יומיות )המגדילה את לינות התיירים( והיצע החדרים הכלל

 ההון בענף(.

: לאחר שאותרו שני הפרמטרים יחס עובדים מועסקים במלונאות לפרמטרים שנסקרו )יחס תקן(

 הנ"ל, חושב יחס המועסקים במלונות לשני פרמטרים אלו.

: נראה כי יחס העובדים למספר החדרים יציב למדי בענף המלונאות לאורך מקדם עובדים לחדרים

עליה זו כאמור  % בשנה.4-3%טית וקבועה לאורך השנים, עליה של כ השנים והוא מראה עליה אי

 עליה באיכות השירות. ולאמשקפת ירידה קבועה בפריון העובדים 

למעשה זהו היחס שבין העבודה וההון בענף המלונאות )פונקציית הייצור של הענף(. ונראה כי לאורך 

כאשר נפתחים חדרים חדשים )בתי מלון השנים יחס זה כמעט ואינו מושפע מכניסות תיירים. קרי 

נסגרים בתי מלון העובדים מפוטרים. )מקרים נדירים( חדשים( נשכרים לעבוד בהם עובדים, וכאשר 

בסך הכול יש עליה רב שנתית במספר החדרים ועליה רב שנתית במספר העובדים וכאמור עליה זו 

 היא ביחס קבוע.

: יחס העובדים לכניסות התיירים משתנה לפי יומית( מקדם עובדים לכניסות תיירים )ללא כניסות

( אזי היחס 2009מספר הכניסות. כאש מספר הכניסות יורד )כמו בתחילת שנות האלפיים או בשנת 

( אזי היחס יורד )יש פחות 2017עולה )יש יותר עובדים לכל תייר(. כאשר מספר התיירים עולה )כמו 

 עובדים לכל תייר(.

הנ"ל )ביחס למספר החדרים ומספר הכניסות( מגלמים בתוכם מחסור כרוני  יתכן ומקדמי ההעסקה

 יבכוח העבודה, אז 10%בכוח אדם. כלומר אם בכל השנים שנסקרו יש מחסור קבוע של )לדוגמא(  
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המקדם יישאר קבוע שכן יחס העובדים, החדרים והכניסות נשאר קבוע והוא מגלם בתוכו את 

 המחסור.

ודל הנ"ל את המחסור או העודף בעובדים ביחס לכניסות או ביחס לחדרים לפיכך אפשר להסיק מהמ

 וזאת יחסית לשנים קודמות אך לא באופן אבסולוטי.

 

 

 : מקדמי מועסקים במלונות ביחס למספר החדרים ומספר הכניסות )ללא תיירות יומית(28תרשים מס' 

י אפשר להסיק מהמודל הנ"ל ציינו כ :קביעת מקדם של מספר העובדים בענף לחדרים ולכניסות

את המחסור או העודף בעובדים ביחס לכניסות או ביחס לחדרים יחסית לשנים קודמות אך לא באופן 

עלנו לבחור שנת יחוס  2017אבסולוטי, לפיכך על מנת לבדוק את מצב המועסקים במלונות בשנת 

 בעבר ולבדוק את מצב המועסקים ביחס לשנה זו.

א בעיקרו שוק משוכלל המושפע מהיצע וביקוש לעובדים במקצועות השונים. שוק העובדה בישראל הו

השלים ענף התיירות כולו וסקטור המלונאות בתוכו כארבע שנים של צמיחה קבועה ללא  2013בשנת 

שנגרמה עקב המשבר  2009השפעות אקסוגניות משמעותיות. קרי מאז הירידה בתיירות במהלך 

ל הגעת ולינות תיירים והן על לינות ישראלים(, החלו ארבע שנים ללא הפיננסי העולמי )שהשפיע הן ע

משברים או טלטלות כלכליות )בישראל או בחו"ל( וללא אירועים ביטחוניים או פוליטיים משמעותיים 

 בישראל.

אנו מניחים כי בתום ארבע שנים אלו התייצב ענף העובדים במלונאות באופן המאזן את הביקוש 

וקבוע בעובדים. במצב זה  יתכן כאמור כי שיווי משקל זה מגלם בתוכו מחסור כרוני -וההיצע בענף 

שנות רגיעה וצמיחה אנו נבחן מה היו מקדמי התעסוקה ביחס למספר החדרים וביחס  4לאחר 

ונשליך מקדמים אלו על נתוני החדרים  2013למספר התיירים הנכנסים )ללא תיירות יומית( בשנת 

 .2017והכניסות בשנת 
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 אפשר להסיק כי: 2017על נתוני  2013מתוך השלכת מקדמי התעסוקה בענף במונחי 

 –מספר העובדים בענף המלונאות מתאים ליחס ההיסטורי בינו לבין מספר החדרים הקיים  א.

 קרי היחס בין העובדים וההון בענף נשמר.

יומיות מהיחס מספר העובדים בענף המלונאות קטן ביחס למספר כניסות התיירים הלא  ב.

 .2013רי חסרים עובדים ביחס ל ק – 2013שהיה בשנת 

 

 אמתימקדם  
2013 

 2013מקדם 
 2017במונחי 

עובדים 
 בפועל

חיזוי לפי 
 המקדם

 הפרש

 470 33,770 34,240 0.63 )*( 0.6 מקדם מועסקים לחדרים

מקדם מועסקים לכניסות 
 (ללא תיירות יום)

9.95 )**( 9.95 34,240 36,367 -2,127 

 עובדים. 6,000חדרים בענף יש בממוצע  10,000)*( על כל 

 עובדים. 1,000כניסות יש בממוצע כמעט  100,000)**( על כל 

 : הערכת מספר העובדים הרצוי במלונות לפי מקדמי תקן היסטוריים29תרשים מס' 

 ריים.עובדים ביחס למקדמי התקן ההיסטו 2,000על פי ניתוח זה חסרים בענף המלונאות כ 

 הערכת מספר עובדים על פי ניתוח רגרסיה

 -איתור הפרמטרים היכולים לשמש כמנבאים הטובים ביותר וברמת המובהקות הגבוהה ביותר

 לעובדים בענף.

( שבה תוכנה backwardsעל הנתונים הסטטיסטיים בוצע ניתוח רגרסיה בשיטת 'חישוב אחורנית' )

המנבאים ברמה הטובה ביותר את מספר העובדים ( בוחרת את המשתנים SPSS IBMסטטיסטית )

 .8העתידי על סמך נתוני העבר. חישוב הניתוח מופיע בנספח מס' 

כדי לנבא את מספר העובדים הצפוי בשנת  2016ועד  2001בוצע ניתוח רגרסיה של הנתונים משנת 

יבוי הסטטיסטי וההבדל בין הנ 2017, אנו יודעים כמובן את מספר העובדים שהיו בפועל בשנת 2017

על סמך נתוני העבר ובין מספר העובדים בפועל יכול לתת אינדיקציה על מספר העובדים החסרים 

 בענף.

יש להדגיש כי כמו בשיטת החישוב הקודמת, במידה וכל הנתונים הסטטיסטיים ההיסטוריים מגלמים 

חסור זה. אם זאת בתוכם מחסור כרוני וקבוע בכוח אדם, אזי גם התוצאה הסופית תגלם בתוכה מ

מספר העובדים החסרים המתקבל בשיטה זו הינו מספר אבסולוטי של עובדים ביחס לכל נתוני 

 נה ספציפית.ולא ביחס לש 2001-2016השנים 

ניבוי מספר העובדים בשנת 
-2001על סמך נתוני  2017
2016 

 2017מספר עובדים בשנת 
 בפועל

 חוסר

35,280 34,240 1,040 
 הערכת מספר העובדים הרצוי במלונות לפי ניתוח רגרסיה של נתונים היסטוריים: 30תרשים מס' 

 הערכת המחסור בעובדים בענף המלונאות על פי התאחדות המלונאים

התאחדות המלונות ערכה סקר בקרב חבריה )מרבית בתי המלון בישראל( על מצב כוח האדם 

 המלונאים. במסגרת ועידת 2017והחוסר בעובדים. סקר זה פורסם במרץ 

למרות שסקר בין בתי המלון מראה בצורה מדויקת למדי את המצב מנקודת מבטם של המלונאים, 

הרי שיש לזכור כי הוא משקף גם את רצונות מנהלי המלונות לעתיד וכן יש לפרסום הנתונים היבטים 
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ישורים פוליטיים של הנעת רשויות המדינה לפעולה לפתרון מחסור בכוח אדם  )כגון הכשרות, א

 לעובדים זרים וכו'( או השגת הטבות כלכליות / רגולטוריות.

עובדים, מחסור זה נחלק לשלוש קבוצות עובדים  6,700לפי התאחדות המלונאים חסרים בישראל כ 

 :תעיקריו

 עובדים לתחומי הניקיונות )סטיוארדים, חדרנות, שטחים ציבוריים(. 1,550מחסור מידי של   .א

בדים להחלפת שוהים בלתי חוקיים העובדים כיום בענף המלונאות עו 3,000מחסור של כ  .ב

ומדיניות ממשלת ישראל היא כי הם יעזבו בקרוב את הארץ. יש לציין כי בינתיים עובדים אלו 

 מועסקים ומדובר על היערכות עתידית לקראת עזיבתם.

ם, מלצרים עובדים נוספים בתחומים אחרים )כגון עובדי מטבח מקצועיי 1,600מחסור של כ  .ג

 וכו'(.

 סיכום הערכת מחסור בעובדים

חסרים בענף באופן מידי סדרי גודל  2017הניתוח הסטטיסטי לעיל תומך בעמדת המלונאים כי בשנת 

וש בשני מודלים סטטיסטיים שונים. נתון זה עולה , השוני נובע משימעובדים 2,000 – 1,000של כ 

לעומת מצבת העובדים עובדים  1,550כ ן מידי חסרים באופ כי המלונאיםבקנה אחד עם הערכת 

 ביחס לחדרים ולכניסות בשנים קודמות.

עובדים  1,600בנוסף קיים לדברי המלונאים קושי קבוע מזה מספר שנים המתבטא מחסור בכ 

ולם נוספים. חוסר זה קשה להערכה מבחינה סטטיסטית שכן כנראה מדובר במחסור כרוני בענף המג

 .ם הלאומייםבאופן קבוע בנתוני

 מבקרים ןמיליום נחוץ בענף עבור ארבעה יערכת מספר עובדה

 מבקרים תוך שתי הנחות: מיליוןבוצעה השלכת ניתוח מקדמי תקן ורגרסיה עבור ארבעה 

 57,988 וסך החדרים יעמוד על  908הוא  2018להיפתח בשנת מספר החדרים הצפוי  .1

 .146,805מספר המיטות בבתי המלון יעמוד על  )הנתון התקבל ממשרד התיירות(. חדרים

כניסות תיירים שאינם יומיות )נשמר  3,760,000 כניסות התיירים ישנן מיליוןמתוך ארבע  .2

 94%בשנתיים האחרונות העומד על  ות יומיות לכניסות שאינן יומיותיחס קבוע בין כניס

 (.ך כלל הכניסותכניסות שאינן יומיות מתו

, כאמור נתון זה מגלם בתוכו עובדים 36,700מספר העובדים הנדרש לפי נתונים אלו עומד כ  הערכת

 מחסור כרוני בעובדים בכל תקופת הרגרסיה )במידה ומחסור כזה קיים(.

 

 :טבלת סיכום הרגרסיה

 ערך רגרסיה ערך בפול מקדם רגרסיה סעיף

    10446.063- קבוע

  37,983.5  3,760  10.102 כניסות תיירים ללא יומי )אלפים(

  20,536-  4,000  5.134- סך כל תיירים )אלפים(

  110,583  57,988  1.907 חדרים כל הארץ

  80,890-  146,805  0.551- מיטות כל הארץ

  36,695   הערכת מספר עובדים נדרש
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 המלצות

לאור המודל הסטטיסטי שתואר, ראיונות עם קברניטי הענף ומדיניות מדינות אחרות אנו ממליצים על 

 :המדיניות להלן בתחומים הבאים

 עובדים זרים 

 .עובדים בלתי מקצועיים 

 ףומיתוג הענ עובדים מקצועיים כשרתה. 

 ניהול ומודל עסקי 

 טכנולוגיה 

 חלופות אירוח 

 המלצות נוספות 

 עובדים זרים

אישור הפעימה השלישית של הסדר העובדים הירדנים כולל לאזור ים המלח )ידוע כי הנושא  .א

 בטיפול ונראה כי עולות בעיות לוגיסטיות הקשורות במעברי גבול וכו'(.

לענף  מידיבאופן  עובדים זרים 1,500מכסה בת לבחינה באור חיובי של אישור קבוע  .ב

בלתי מקצועי האדם הלתקופה ארוכה )לפחות שלוש שנים( לצורך ייצוב נושא כוח  המלונאות

 לפי העקרונות הבאים:אישור המכסה  ,במלונות

משק בית, במחלקות  יועסקו בתפקידים בלתי מקצועיים בלבדהעובדים הזרים  .1

 שטחם ציבוריים. ןסטיוארדים, ניקיו

אחרת כגון קיימת תלוי אזור גיאוגרפי מוגדר ושאינו עומד בסתירה למדיניות היתר  .2

 .המועסקים רק באילת עובדים ירדניים

הנגזרות מתוך מפתחות של מספרי זרים לכל מעסיק )מלון( קביעת מכסות לעובדים  .3

 חדרים, אורחים ושטחים ציבוריים )תקן העסקה(.

לונאים לסך המשרות החסרות לפי מתווה של מכסת עובדים זרים + השלמה של המ .4

)שני שליש עובדים זרים ושליש מקומי( קרי להשאיר תימרוץ  67/33מפתח של 

 למלון להכניס טכנולוגיה חדשה ולגייס עובדים חדשים מהשוק המקומי.

במידה ומדיניות הממשלה בנושא עזיבת מסתננים צוברת תאוצה וישנה עזיבה  .5

ר אחד תמורת אחד של עובדים זרים מול מאסיבית של מסתננים את הארץ, אישו

 .5)א(2זמני על פי סעיף  ןעובד המחזיק רישיו

ההיתר יבחן כל רבעון לפי הפרמטרים להלן, ויבוטל כאשר לאורך שני רבעונים  .6

 עוקבים הנתונים הלאומיים )ע"פ למ"ס( נפלו מהסף שיקבע:

i. אבטלה לפי  6.5%רף של מומלץ לקבוע . רמת האבטלה הכללית במשק

, כך שכאשר האבטלה במשק הישראלי מגיעה לרף זה מבוטלים מ"סל

מבוטלים  7.5%אישורי העובדים הזרים וכאשר האבטלה מגיעה לרף של 

)רף זה נקבע בהחלטת הממשלה  האישורים של העובדים הירדניים

מצב שבו כל העובדים הזרים נאלצים לסיים עבודתם  ולא נוצר בנושא( 

 .יחד

ii. 2017ברבעונים הרלוונטיים של שנת  רים לישראלמספר הכניסות של תיי 

 כשנת בסיס(. 2017)שנת 
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 עובדים בלתי מקצועיים

 ומשרדי הממשלה הרלוונטיים הנוספים גיבוש קמפיין משותף עם התאחדות המלונאים .א

מתוך בסקטור התיירות וזאת העסקה של עובדים בלתי מקצועיים או מקצועיים חלקית ל

 וחדים:קהלים ופלחי אוכלוסייה מי

 .(ומעלה 55 בני) מבוגרים (1

 .מוגבלויות בעלי (2

)לדוגמא  תוכניות לקירוב הפריפריה החברתית של ישראל באמצעות ענף המלונאות (3

 נוער בסיכון(.

בעיר עבור חיילים משוחררים 'עבודה מועדפת' קטגורית הוספת כל מקצועות התיירות ל .ב

 ו'.ייתן מענה לגיוס פקידי קבלה, קב"טים, מצילים וכ אילת

אישור תוכנית החלפת מתמחים ועובדים בתחום המלונות עם עובדים מחו"ל, לדוגמא בתוך  .ג

 אותה רשת. כיום חילופי עובדים באותה רשת נדרשים לוויזת מומחה.

ים( ולאזורים גיאוגרפיים חודש 6ויזות טיולי עבודה לתקופות קצובות )עד  מכסותהרחבת  .ד

 בודה.ע -ל של ישראל כיעד לתיירות"ויזום פעולות שיווק בחו מוגדרים

 הענףומיתוג  הכשרה והסמכה )בעלי מקצוע(

אנו רואים את הפעילות בנושא  (29)עמ'  המלונאות לתחום מקצועית הכשרהכפי שתואר בפרק 

 כפעולות משלימות. –הכשרת עובדים מקצועיים ומיתוג הענף כמקום עבודה אטרקטיבי 

הביא את בתחום העובדים המקצועיים )טבחות, אחזקה וכו'( יש לתת לכוחות השוק ל .א

קל הכולל את הביקוש וההיצע של עובדים ומתבטא בשכר התעסוקה במלונות לשיווי מש

על המלונות להתאים עצמם לתנאי השוק מבחינת שכר לאור העובדה שהם  העבודה.

מאשר מטבחים מוסדיים  וכו' שעות / משמרותכמקומות עבודה קשים יותר מבחינת נחשבים 

 .)מסעדות, מקומות עבודה גדולים, קייטרינג וכו'( אחרים

אקדמיה במקצועות  –תעשייה  –לי הכשרה ארוכים ומשותפים בין ממשלה מסלובניית  .ב

ים אופק עבודה המשולבת בלימודים, נראים מסלולים אלו יתנו לעובדים צעיר הרלוונטיים.

 שני סוגים מרכזיים של מסלולים:

לאחר תקופת עבודה  (על ידי המלון0יציאה ללימודים מסובסדים  .1

ריהם השתלבות ולאח מינימלית במקצועות המלונאות הפשוטים יותר

 בעתודה הניהולית של המלון.

הכרה בהכשרה פנים מפעלית כמזכה בנקודות אקדמיות לקראת   .2

 לתואר.

מערכת קבועה וארצית של דירוגים, מיפוי של התפקידים והמקצועות הנדרשים בענף ויצירת  .ג

בין תפקידים במקומות ו השוואה שיאפשר)כולל הכשרות פנים מפעליות( קורסים והכשרות 

מקצועות שבהם גם עובדים בעלי  .ולעובדים ויספקו כבוד מקצועי לענף בודה שוניםע

 יקבלו תעודות ואישורים של דירוגם והכשרתם. פנים מפעלית נההיהכשרה ה

לדוגמא: פקיד קבלה שסיים את הכשרתו הפנים מפעלית ועבר תקופת התמחות שתקבע, 

והמלון על סיום מסלול הכשרה  יקבל תעודה רשמית משותפת למשרדי העבודה, התיירות

 במקצוע 'פקיד קבלה'.

בהכשרות  בינלאומית הכרהפעילות של משרד התיירות מול המכללות והאקדמיה לצורך  .ד

וקבלת תעודה בינלאומית במקביל לתעודה הישראלית לאחר נערכות בישראל הסמכות הו

 .UNWTO TedQual Certificationלדוגמא תוכנית  הסמכה או הכשרה שנערכה בישראל,
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 טכנולוגיה

 תחום המלונות על ידי:אקטיבית בתחום החדרת טכנולוגיות לאימוץ מדיניות 

 מינוי אחראי לנושא במשרד התיירות לפי מודל 'מדען ראשי' המקובל במשרדי הממשלה. .א

כגון 'האקטון' שנתי, הצגת ההזדמנויות בשוק,  ,טכנולוגיות לתחום בפיתוחפעילות התומכת  .ב

בעיקר מול חברות זו נערכת  פעילות –זה  מפתח בעולם הרחב בנושא חבירה לשחקני

 טכנולוגיה ישראליות וזרות.

)כגון התאמות מבנים,  ולוגיות כגון התאמותטכנ בהטמעתפיתוח תוכנית סיוע למלונות  .ג

 עיקר מול המלונות.נערכת ב זו פעילות –, הכשרה וכו' האחדת מבנה חדרים וכו'(

. חממה זו יכולה לפעול במסגרת תוכנית תחום המלונאותטכנולוגית ל הפעלת חממה .ד

 .או בזכיינות לאחר מכרז מתאיםלוגיות של רשות החדשנות החממות הטכנו

 ומודל עסקי ניהול

( ליעוץ במשרד הכלכלה הקמה של תוכנית )אפשר לשקול על פי מודל 'חניכות עסקית' .א

 המודל הסינגפורי.' על פי רזהלמלונות על מנת לאמץ מודלים של ניהול 'מלון 

 ושישתתפו בו מלונות בודדים שיביעו עניין להצטרף לתוכנית ויישאהתוכנית תושק כפיילוט 

מודל הניהול במלונות אלו י נובמהלכו ילווה יועץ מתאים תהליך מיפוי ושי, בחלק מהוצאותיה

 לאורך זמן לעבר 'ניהול רזה'.

כגון מכבסות, למלונות  מוגדריםם אספקת שירותייתרון לגודל בהנותנות קידום תוכניות  .ב

היתרון לגודל יאפשר אוטומציה  .הנמצאים באותו אזור גיאוגרפילונות כו' עבור ממטבחים ו

וכן השתתפות המדינה בהקמה של )חיסכון בכוח אדם ואנרגיה( גדולה יותר של תהליכים 

 מתקנים מרכזיים לשירותים אלו באמצעות תוכניות עידוד שונות.

 חחלופות אירו

אחד הלקחים המרכזיים אותם ניתן להסיק ממשברים כלכליים ענפיים רבים בעשורים האחרונים 

בתחום התיירות( הוא כי במציאות בלתי ניתנת לחיזוי בה גורמים רבים  אבישראל ובעולם )לאו דווק

הענף הרלוונטי, מדיניות של גיוון  ימשפיעים על התוצאות, גורמים שרובם אינם בשליטת קברניט

 התעשייה היא המדיניות העמידה ביותר לאורך זמן בפני זעזועים ומשברים בפעילות כלכלית.

ולעניינו בתחום המלונאות הוא רלוונטי בכוח  ,גיוון כנ"ל הוא רלוונטי בכל אספקט של התחום הנדון

, , פיתוח באזורים גיאוגרפיים שונים של הארץמגוונות תתיירותיו גוני, פיתוח אטרקציות-אדם רב

 פיתוח רמות לינה רבות ועוד.

לפיתוח הכלכלה משרד התיירות הוא משרד תפיסה זו מעמידה את הסקטור במרכז בבחינת 

 .המלונאיםהאינטרס של שיקוף  ולא דווקאתיירות הישראלית על ידי 

לפיכך לאור שביעות הרצון הנמוכה באופן כללי של התיירים מהמלונות בישראל יש לקדם פתרונות 

בילות שבתחילה יהוו אחוזים קטנים מהשוק אך יגדלו בעתיד, פתרונות אלו יכולים להיות לינה מק

 לדוגמא:

 Airbnbסדנאות לניהול חדרי אירוח עם משרד הכלכלה ו  .1

 מלונות זולים בשירות עצמי ופתרונות לינה עממית .2

 םוקרוואניקמפינג  .3
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דם במלונאות שכן מודל העסקת פתרונות לינה אלו יספקו באופן עקיף גם פתרונות לבעיות כוח הא

כוח אדם במודל לינות אלו שונה מזה הקיים במלונות הן בתפקידי העובדים והן ביחס המספרי שבין 

 עובדים ואורחים.

 אחר

במסגרת הכנת מסמך זה עלו מספר נקודות שאינן קשורות באופן ישיר למדינות כוח אדם אולם אנו 

 נן כאן:מוצאים לנכון לצי

בסיווג של למ"ס עם מדרג משרד התיירות על פי לדרוג מלונות ונים האחדת קריטרי .א

HOTELSTARS  '(.9)ר' נספח מס 

 :למלונות מצד המדינההתניית תמיכות משמעותיות בחינת  .ב

ת לתמיכה בעמידה בבדיקות מדרג משרד התיירות )אפשרו המלון את בקבלת .1

 .המדרג(

 שנתיים. העברת נתונים סטטיסטייםב .2

סיוע למלונות על ידי על ידי מספר בכירים האפשרות של לסקירה זו עלו  במסגרת הראיונות .ג

קרי תשלום עבור החלק היחסי  'מס תפוסה'מיסים קבועים )כגון ארנונה( לפי מודל הנחה ב

לדעתנו בעיית כוח האדם בתעשייה אינה בעיית רווחיות של המלונות,  בתפוסה בלבד.

כאמור מהעובדה שעובדים אינם מוכנים לבצע  הנמצאים ברווחיות גבוה יחסית, אלא נובעת

לפיכך העלאת רווחיות המלונות על ידי הנחות במיסים לא את העבודה בשכר המוצע להם. 

תפתור את בעיית כוח האדם. זו יכולה להיות מדיניות עידוד לפתיחת מלונות חדשים אך 

 .לאתגרים הנוכחיים של המלונאים כאמור לא מדיניות בתחום כוח אדם
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 הערכת עלויות

 הערכת עלויות לביצוע ההמלצות 

 

  

 הערות ההערכה כספית פירוט העלות המלצה

 הטמעת לנושא אחראי מינוי
 התיירות במשרד טכנולוגיה

 תקנים מלאים: 2
 מנהל מחלקה .1
 מנהליסיוע  .2

על פי עלויות תקנים 
 בשירות המדינה

 

 בפיתוחפעילות התומכת 
טכנולוגיות לתחום, כגון 

 'האקטון' שנתי

 עריכת אירוע שנתי .1
 ברה זוכהפרס לח .2

₪  400,000כ 
מחצית לעריכת 

אירוע ושיווקו ומחצית 
 לפרס

גמישות רבה בהיקף 
 האירוע וגובה הפרס

ל "י בחופרסומקמפיין לפילוט 
 (מומלץ צ'כיה)

לשיווק ישראל כיעד מפיין ק
 עבודה -לתיירות

300,000 ₪  
 (הערכה בלבד)

טיולי  הסכמילישראל 
, אוסטרליהעם עבודה 
, קוריאה דרום, גרמניה

 זילנד וניו כיה'צ

 למלונות סיוע תוכנית
, טכנולוגיות בהטמעת
והכשרת  מבניות התאמות

 כ"א לשימוש בטכנולוגיה

השתתפות בהתאמות פיזיות 
 )בשיעור מענקי מרכז השקעות(.

 השתתפות בהכשרת כ"א טכני

 למלון₪  מיליוןכ 
 )הערכה בלבד(

עריכת פיילוט הכולל 
 מספר מלונות בודדים

 תוכנית ניהול רזה
 מספר הכולל פיילוט עריכת
 בודדים מלונות

בחונכות  50/50השתתפות 
 עסקית למלונות

שעות למלון  400ע"פ  למלון₪  160,000
 385בשכר שעה של 

 ועץ א' חשכ"לי  -₪ 

 לגודל יתרון הנותנות תוכניות
 מוגדרים שירותים אספקתב

 )מכבסות, מטבח וכו'(.

מסך  מסויםהשתתפות בשיעור 
 ההשקעה במתקני נותן השירות.

אפשר להיתלות  
בשיעורי המענקים 
הניתנים במסגרת 

החוק לעידוד השקעות 
 הון

חלופות אירוח )חדרים 
 פרטיים(

 בחונכות 50/50 השתתפות
לבעלי חדרים במסגרת  עסקית

לעסקים תוכנית של הרשות 
 קטנים

₪  40,000מקס של 
 לחדר 

שעות חונכות  100ע"פ 
בשיעור מקסימלי של 

' א יועץ  - ₪ 385
 ל"חשכ

חלופות אירוח )מלונות זולים 
 ואתרי קמפינג(

בהתאם לתוכניות הפיתוח של 
 משרד התיירות

מחוץ להיקפה של  
 עבודה זו

תוכניות העסקה של עובדים 
בלתי מקצועיים או מקצועיים 

ת מתוך קהלים ופלחי חלקי
 אוכלוסייה מיוחדים

קמפיין מול מעסיקים  .1
 ועובדים

השתתפות בעלויות  .2
 הכשרה

 ע"פ ₪  700,000
קמפיין  400,000

 פרסומי.
הכשרת  300,000

 עובדים.
 

₪  15,000על פי 
להכשרת עובד, עבור 

 עובדים. 200

תוכניות לקירוב הפריפריה 
החברתית של ישראל 

 באמצעות ענף המלונאות
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 נספחים

 

קורסים והכשרות במגוון מוסדות המוכרים על ידי משרד : 1נספח מס' 

התיירות ללימוד מקצועות התיירות, בעיקר מורי דרך, מדריכים וניהול 

 )קובץ מצורף( תיירות

 

 קורסים ולימודים במכללות בנושאי אבטחה עבור קב"טים: 2נספח מס' 

 צורף()קובץ מ

 

קורסים והכשרות בנושא מאמני ספורט עבור מפעילי חדרי : 3נספח מס' 

 )קובץ מצורף( כושר ומועדוני בריאות

 

פירוט התפקידים והמקצועות הנחשבים כמזכים ושאינם : 4נספח מס' 

 )קובץ מצורף( מזכים במענק עבודה נדרשת על פי חוק הביטוח הלאומי

 

)קובץ  ור בנושא כוח אדם למלונות: מדיניות ממשלת סינגפ5נספח מס' 

 מצורף(

 

: מדיניות ממשלת הולנד וארגון המעסיקים ההולנדי בנושא כוח 6נספח מס' 

 )קובץ מצורף( אדם לתחום האירוח
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מתאם פירסון )קורלציה( בין מספר המועסקים לפרמטרים : 7נספח מס' 

 נבחרים

מועסקים   
 שכירים סך כל

 .son CorrelationPear **944 כניסות תיירים ללא יומי

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 

 .Pearson Correlation **898 סך כל תיירים

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 

 .Pearson Correlation **750 חדרים כל הארץ

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 

 .Pearson Correlation *566 מיטות כל הארץ

Sig. (2-tailed) .014 

N 18 

 .Pearson Correlation **897 לינות כל הארץ

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 

לינות ישראלים כל 
 הארץ

Pearson Correlation .455 

Sig. (2-tailed) .058 

N 18 

 .Pearson Correlation **839 לינות תיירים כל הארץ

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 

 .Pearson Correlation **803 הארץתפוסה חדרים כל 

Sig. (2-tailed) .000 

N 17 

 .Pearson Correlation **814 תפוסה מיטות כל הארץ

Sig. (2-tailed) .000 

N 18 
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 תוצאות ניתוח הרגרסיה: 8נספח מס' 

Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standar
dized 
Coeffici
ents 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -29188.676 23308.8
54 

  -1.252 .236 

 083. 1.907 1.374 3.918 7.473 כניסות תיירים ללא יומי

 036. 2.380- 1.214- 2.253 5.363- סך כל תיירים

 028. 2.535 1.240 1.016 2.576 חדרים כל הארץ

 044. 2.278- 963.- 295. 673.- מיטות כל הארץ

לינות ישראלים כל 
 הארץ

.189 .822 .041 .230 .823 

 390. 895. 411. 753. 673. לינות תיירים כל הארץ

2 (Constant) -27483.068 21203.4
72 

  -1.296 .219 

 064. 2.038 1.397 3.726 7.594 כניסות תיירים ללא יומי

 024. 2.593- 1.168- 1.991 5.161- סך כל תיירים

 015. 2.830 1.191 874. 2.473 חדרים כל הארץ

 010. 3.046- 896.- 206. 626.- מיטות כל הארץ

 366. 939. 358. 625. 587. לינות תיירים כל הארץ

3 (Constant) -10446.063 10929.5
98 

  -.956 .357 

 002. 3.905 1.858 2.587 10.102 כניסות תיירים ללא יומי

 022. 2.591- 1.162- 1.981 5.134- סך כל תיירים

 010. 3.027 918. 630. 1.907 חדרים כל הארץ

 012. 2.924- 788.- 188. 551.- מיטות כל הארץ

a. Dependent Variable: מועסקים שכירים סך כל 

       

Excluded Variables 

Model Beta In t Sig. Partial 
Correlat
ion 

Collinea
rity 
Statistic
s 

Toleran
ce 

-1873.938b .336 .744 .106 1.396E לינות כל הארץ 1
10 

 128c .230 .823 .069 .013. לינות כל הארץ 2

לינות ישראלים כל 
 הארץ

.041c .230 .823 .069 .128 

 322d .717 .487 .203 .019. לינות כל הארץ 3
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לינות ישראלים כל 
 הארץ

-.039d -.256 .803 -.074 .171 

 358d .939 .366 .262 .025. לינות תיירים כל הארץ

a. Dependent Variable: מועסקים שכירים סך כל 

b. Predictors in the Model: (Constant),  ,לינות תיירים כל הארץ, לינות ישראלים כל הארץ

 חדרים כל הארץ, מיטות כל הארץ, סך כל תיירים, כניסות תיירים ללא יומי

c. Predictors in the Model: (Constant), מיטות כל  ,לינות תיירים כל הארץ, חדרים כל הארץ

 הארץ, סך כל תיירים, כניסות תיירים ללא יומי

d. Predictors in the Model: (Constant),  ,חדרים כל הארץ, מיטות כל הארץ, סך כל תיירים

 כניסות תיירים ללא יומי
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 ונותדירוג מל :9נספח מס' 

על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את המלונות בארבע דרוגים ובשני קטגוריות 

לא כולל סוויטות )והשטח הממוצע לחדר זוגי  (נופש/עירוני)מאפיינים: אופי המלון  סמך שני

 .(ושטחים ציבוריים

 :הגדרת רמות המלונות, לפי השטח הממוצע לחדר זוגי ואופי המלון

 גי במ"ר )למ"ס(שטח ממוצע לחדר זו 

 4רמה  3רמה  2רמה  1רמה  

 20.4עד  20.5–23.4 23.5–28.0 28.0מעל  מלון נופש

 16.6עד  16.7–21.4 21.5–26.0 26מעל  מלון עירוני

 

השיטה  האירופי HOTELSTARSמבוסס על שיטת ארגון ו יהינו וולונטרדירוג בתי המלון בישראל 

אמות  ומקצועיות, שלפיהן נקבעת דרגת המלון. קטיביותאמות מידה אוביי 270האירופית כוללת 

 –דרגות  5בדירוג זה קיימים  אמות מידה. 267המידה הותאמו לתנאי הארץ, ולאחר ההתאמה ישנן 

אחד מהם ניתן להוסיף תוספת )פלוס(. קרי המדרג כולל דרגות מכוכב  כאשר לצד כל -כוכבים  5

 שה כוכבים פלוס.אחד, כוכב פלוס, שני כוכבים ... ועד חמי

קריטריונים: גודל החדר, אופי המלון. בקריטריון גודל החדר  2הלמ"ס כאמור מביא בחשבון רק 

קבוצות גודל בדירוג של משרד  5מחלקת הלמ"ס את גודר החדר לארבע קבוצות גודל לעומת 

במדרג משרד התיירות. קריטריון אופי המלון )עירוני מול נופש( אינו מופיע כלל כקריטריון עצמאי 

 התיירות והוא מובלע בקריטריונים רבים אחרים לדוגמא מתקני ספורט ומתקנים לכנסים עסקיים.

 (HOTELSTARSשטח ממוצע לחדר זוגי ) 

 14עד  14-18 18-22 22-30 30מעל  שטח החדר במ"ר
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