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 2.4מיליון כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר – יוני 2019
 11%יותר מהתקופה המקבילה אשתקד
2.4 Million Visitor Arrivals in January-June 2019
11% More than in January-June 2018
ינואר –2019יוני  2019בהשוואה לינואר -2018יוני  ,2018נתונים מקוריים (לוח )1
 2.4מיליון כניסות מבקרים 1לישראל (עלייה של )11%
 2.26מיליון כניסות תיירים( 2עלייה של )10%
 2.0מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר ( 9%עלייה).
 285אלף כניסות תיירים בדרך היבשה ( 17%עלייה)
 153אלף כניסות של מבקרי יום( 3עלייה של  27 , )31%אלף מתוכן כניסות של נוסעים בשיוט
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כניסות תיירים ,נתונים מנוכי עונתיות (לוח )2
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים נרשמו  372אלף כניסות תיירים בממוצע
לחודש 3% ,ירידה לעומת  383אלף כניסות תיירים שנרשמו בשלושת החודשים הקודמים (ינואר -מרץ .)2019

 1מבקר  -כולל תייר ומבקר יום.
 2תייר  -מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום).
 3מבקר יום  -מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (באותו יום) .בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.
 4נוסע בשיוט  -תייר בשיט חופים שנכנס לישראל לביקורי יום ולן באונייה.
כתבה אסנת לוי ,תחום סטטיסטיקה של תיירות ,אגף עסקים-כלכלה
לקבלת הסברים אפשר לפנות אל היחידה למידע סטטיסטי בטל' 02-6592666

יוני  2019נתונים מקוריים (לוח )4


 384אלף כניסות מבקרים



 365אלף כניסות תיירים



 327אלף כניסות בדרך האוויר



 39אלף כניסות בדרך היבשה



 19אלף כניסות של מבקרי יום בדומה ליוני 2018

כניסות תיירים לפי ארצות מובילות ינואר-יוני  2019בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
חמש ארצות מובילות בכניסות תיירים ומהוות  48%מכלל כניסות התיירים.


מספר הכניסות שנרשמו מארה"ב  501אלף מהווה ( 22%עלייה )6%



מצרפת נרשמו  173אלף כניסות (עלייה של )8%



מרוסיה היו  154אלף כניסות (ירידה של )3%



מגרמניה נרשמו  150אלף כניסות (עלייה של )10%



מהממלכה המאוחדת נרשמו  114אלף כניסות ( 7%עלייה)

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה( 5לוח )2
סה"כ תיירים
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (אפריל  -יוני  )2019נרשמו  372אלף
כניסות בממוצע לחודש ( 4.45מיליון כניסות ברמה שנתית) ,לעומת  383אלף כניסות שנרשמו במהלך חודשים
ינואר-מרץ ( 4.59מיליון כניסות ברמה שנתית).
מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (אפריל  -יוני  )2019נרשמה יציבות בחישוב שנתי בכניסות
התיירים ,זאת לעומת עלייה של  16%בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים ינואר-מרץ .2019
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נתוני הכניסות של תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים ,ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות
והמגמה .עם זאת יודגש כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ"ס ,המגמה של החודשים האחרונים עשויה להשתנות
עם קבלת נתונים חדשים או עדכון נתונים מחודשים קודמים.
יצוין כי החל ביולי  ,2014כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התיירים,
והם הביאו לירידה ברמת הנתונים ולשבר במגמה הסדרות ( .)TREND BREAKלכן ,החישוב של נתונים מנוכי
עונתיות ומגמה ,בתקופה שהחלה ביולי  ,2014נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני  2014לרמה הנמוכה
שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר.
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תיירים בדרך האוויר
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (אפריל-יוני  )2019נרשמו  325אלף כניסות
בממוצע לחודש ( 3.9מיליון ברמה שנתית) ,ואילו בשלושת החודשים שקדמו להם ינואר-מרץ  2019נרשמו  334אלף
כניסות בממוצע לחודש ( 4.0מיליון ברמה שנתית).
מניתוח המגמה עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (אפריל -יוני  )2019נרשמה נרשמה יציבות בחישוב שנתי
בכניסות התיירים ,זאת לעומת עלייה של  17%בחישוב שנתי שנרשמה בחודשים ינואר-מרץ .2019

ההודעה הבאה "כניסות מבקרים לישראל ביולי  "2019תפורסם ב 5-באוגוסט .2019

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי
ההתאמה מראש ל ,2019-מגמות ל( "2019-2015-באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד(:
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