
  

  
  תגף תיירו, אסנת לוי: כתבה 

 02-6527845' לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל
  

_____________________________________________________________________________________  
 ע"תש בסיוון ז"כירושלים 

  2010  ביוני9
122/2010  

  2010 מאי-מבקרים לישראל בחודשים ינואר מיליון כניסות  1.4-קרוב ל

Close to 1.4 Million Visitor Arrivals to Israel in January- May 2010 

  )'אלוח ( 1020 מאי-ינואר

   תיירים ומבקרי יום –מבקרים 

 בהשוואה לתקופה המקבילה 42%עלייה של ( כניסות מבקרים לישראל מיליון  1.37נרשמו   2010 מאי  -בחודשים ינואר

ותיו נרשמה  שבעקב-  2009בינואר " עופרת יצוקה" בעקבות מבצע המצב המתוח י "עלייה זו מוסברת ברובה ע, ) אשתקד

בכניסות מבקרים ברוכה  ה שהייתה שנ2008  מאי-ינוארגם  בהשוואה  לחודשים ,  עם זאת.ירידה במספר כניסות מבקרים 

   .) אלף  כניסות1.23 ( בכניסות המבקרים11%  עלייה של מצביעים הנתונים על

  1תיירים

 בהשוואה 25%עלייה של (בדרך האוויר  היו אלף 919  מהן  - 2010מאי - נרשמו בחודשים ינואר כניסות תייריםמיליון 1.12

-של כו  לעומת אשתקד59% עלייה של( אלף בדרך היבשה 206-ו, )2008 לעומת 6% עלייה של ,לתקופה המקבילה אשתקד

   .) 2008לעומת  1%

  2מבקרי יום

 חשוב להדגיש כי -  3וסעים בשיוט  אלף מתוכן היו של נ57 - 2010 מאי -ינואר במהלך  נרשמו אלף כניסות של מבקרי יום 248

  .בשיוטשל נוסעים בודדות בלבד כניסות אלא  לא נרשמו 2008- ו2009 פברואר -בחודשים ינואר

  ההשוואה עם החודשים המקבילים  (2008-חודשים המקבילים בבהשוואה ל 49%עלייה של בכניסות מבקרי היום נרשמה 

  .  ")עופרת יצוקה" בשל מיעוט הכניסות בהשפעת מבצע  בעיקר3 כמעט פי מצביעה על עלייה של 2009-ב

  )'אלוח ( 1020 מאי

   ומבקרי יום תיירים –מבקרים 

 - היו של מבקרי יום  אלף53- אלף מתוכן היו של תיירים ו256 - של מבקרים לישראל אלף כניסות 309נרשמו  השנה במאי

  . של נוסעים בשיוטפים אל7 מתוכן

  תיירים
  

 98% (-  ג"נתב היו דרך  כניסות  אלף203  - בדרך האוויר אלף היו 208, מאיבחודש ות התיירים  אלף כניס256מתוך 

  .  לאילת בטיסות ישירות כניסות אלף 4  -ו)  מהכניסות בדרך האוויר

רדן היו דרך תחנות הגבול עם י)  מסך הכניסות ביבשה71%(אלף רובן  34  - בדרך היבשהכניסות היו  אלף 48 ן נרשמו כמו כ

   .)טאבה( תאיל -עם מצרים היו דרך תחנת הגבול )  מסך כל היבשה29%(  אלף 14  ועוד, )ינב דרך גשר אלמחציתן היו (

   של הנתונים על סיכומים ארעיים בהסתמך–התיירות על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד 

                                                 
   שעות24ל  מבקר השוהה בישראל מע–" תייר" 1
  .בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט,  שעות24-שוהה פחות מ מבקר ה–" מבקר יום" 2
  .ו יומיים וחוזר לאנייה ללינהא תייר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום –" נוסע בשיוט" 3
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 .  

  י יוםמבקר

 כמו כן ;בדרך האוויר אלף 11-ו מתוכן היו בדרך היבשהאלף  35-כ ,יוםכניסות של מבקרי   אלף53 נרשמוהשנה  מאיבחודש 

  . אלף כניסות של נוסעים בשיוט7נרשמו 

לביקורי יום ) טאבה(היו כניסות דרך מעבר גבול אילת – )מהכניסות 67%(אלף  30.6 – היבשה רובןמתוך הכניסות בדרך 

  . ג" אלף כניסות היו דרך נתב10.5-ובישראל 

  :2010 מאי במהלך חודש )טאבה(אילת מעבר דרך לישראל שנכנסו  קריות של מבקרי יוםהארצות העי

  16,100 –רוסיה 

  5,600 –פולין 

  2,000 –אוקראינה 

  1,000 -צרפת
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   2-לוח )2- ו1תרשימים ( )יבשה+ אוויר  ( כ"סה כניסות תיירים

 אלף כניסות תיירים 229 נרשמו 2010  מאי-מרסשלושת החודשים האחרונים עולה כי ב, מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

 ) מיליון ברמה שנתית2.5( אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש 213 זאת לאחר, ) מיליון ברמה שנתית2.7 (בממוצע לחודש

  ..2010 פברואר – 2009 דצמברבחודשים שנרשמו 

של עלייה (בחישוב שנתי  13% שללייה ענרשמה  2010 מאי-מרסבשלושת החודשים האחרונים ,  עולה כיהמגמהמניתוח 

 בחישוב שנתי 17%עלייה של נרשמה  בהם 2010 פברואר – 2009 דצמבר חודשיםל בהשוואהזאת  ,)בממוצע לחודש 1.0%

ערב מבצע ,  2008 דצמברהעליות במגמה נרשמו לאחר שנאמד שבר בנתונים בחודש . ); בממוצע לחודש1.3%עלייה של (

  4. עופרת יצוקה

  2 -לוח  )4- ו3תרשימים (  תיירים בדרך האווירכניסות

 אלף כניסות תיירים 189נרשמו  2010 מאי-מרסעולה כי בשלושת החודשים האחרונים , מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

)  מיליון ברמה שנתית2.1( אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש 176 זאת לאחר, ) מיליון ברמה שנתית2.3(בממוצע לחודש 

  .2010 פברואר – 2009 דצמברודשים בח

, ) בממוצע לחודש0.8%של עלייה (בחישוב שנתי  10% של עלייהנרשמה  2010 מאי-מרסבחודשים ,  עולה כיהמגמהמניתוח 

 בממוצע 1.1%עלייה של ( בחישוב שנתי 14%עלייה של בהם נרשמה  2010 פברואר – 2009 דצמבר בהשוואה לחודשים

  4. 2008דצמבר נרשמו לאחר שנאמד שבר בנתונים בחודש העליות במגמה . );לחודש

  

  

הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה "הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב

שיטות , סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ" (2005-0092-מגמות ל, 2009-מראש ל

  .)סדרות עתיות, סטטיסטיות

  

  2010 יליו ב12- תפורסם ב" 2010 יוניבחודש לישראל  מבקריםכניסות "ההודעה הבאה על. 

  

  

  

                                                 
  *נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 4

עם זאת . ן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמהועל כ, נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים

 של החודשים האחרונים עשויה להשתנות עם קבלת נתונים חדשים או המגמה, ס"כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ, יודגש

  .עדכון נתונים מחודשים קודמים

  .נתונים מנוכי עונתיות ומגמה,) יבשה+ ראווי(כ " נוספה סדרה חדשה של כניסות תיירים סה2010פברואר החל בחודש * 
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