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   2011ספטמבר -ינואר ל של ישראלים "יציאות לחו
Departures of Israelis Abroad January - September 2011  

  2011ספטמבר -ינואר

 אותה   לעומת2.4% עלייה של -ל " לחו1 מיליון יציאות3.5 -  נרשמו כ2011 ספטמבר -דשים ינוארבחו 

 . 2010 -תקופה ב

 3.1 7%עלייה של ( מיליון יציאות היו בדרך האוויר . ( 

   

  

  ספטמבר -ינואר 

 לעומת אותה 7%עלייה של  -) מסך היציאות88%( מיליון יציאות בדרך האוויר 3.1 נרשמו השנה ספטמבר –ינואר בחודשים 

ובדרך הים   :2010 לעומת 14% ירידה של ,) מסך היציאות10%( אלף יציאות 360בדרך היבשה היו , 2010 -התקופה ב

  ) . מסך היציאות2% -  אלף יציאות64 -כ(  שנה שעברהבלעומת אותה תקופה  47%  שלנרשמה ירידה חדה

  

  חודש ספטמבר

היו )  מכלל היציאות90%(ל " אלף מהיציאות לחו400). 1לוח (ל " אלף יציאות לחו443 -בחודש ספטמבר נרשמו בסך הכל כ 

 אלף יציאות נרשמו 21, ) אילתטאבה  אלף יציאות היו  לסיני דרך מעבר 9מתוכן   - אלף היו בדרך היבשה 31, בדרך האוויר

  .    היו בדרך הים, אלף יציאות 12 - והשאר , "ערבה"ו" אלנבי" "נהר הירדן" מעברי -במעברי הגבול לירדן 

  

  ) אילת (  "טאבה" דרך לסינייציאות 

    .)אילת  (  דרך מעבר טאבהל" לחויציאות אלף 9 היו בחודש ספטמבר

 אלף 11זאת בהמשך לכ  (ונית לסיני לרגל סיום צום הרמדאן המ נהירה עקב, בראשון לחודשמעל שליש מהיציאות נרשמו 

  ) .ל חודש אוגוסטשיצאו ביומיים האחרונים ש

   . בעקבות התראות של המטה ללוחמה בטרור  בשל סגירת המעבר דרך טאבה ביציאותבהמשך הייתה ירידה

  

  

  

  

                                                 
  ). מכלל היציאות4%-כ(ל ומגיעים לביקורי מולדת "כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו 1
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    2יוצאיםמספר הישראלים ה

, ספטמברל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש " אלף מהיוצאים לחו388, ל"יצאו לחו ) מהם גברים 57%(   אלף ישראלים409

  ).  מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים 73% -כ ( ל בחודש זה פעמיים או יותר " יצאו לחו) אלף21(והשאר 

  

  )2לוח ( לפי גיל ומין ל" לחויציאות

וזאת כנראה ,  בשאר הגילאים54% לעומת , בחודש ספטמבר60%היה  60-25בגילאי העבודה מבין היוצאים אחוז הגברים 

  .  בגלל ריבוי יציאות של אנשי עסקים 

  

  נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות ישראלים בגבולות 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .יש לשים לב להבדל בין מספר הישראלים היוצאים לבין מספר יציאות הישראלים  2
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  )1לוח ( מנוכי עונתיות ומגמה 3נתונים
  

  כ "יציאות סה

  

ל " אלף יציאות של ישראלים לחו376 , 2011ספטמבר -יוליעל פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים 

  . 2011 יוני-אפריל חודשים בדומה ל) מיליון ברמה שנתית  4.5-כ(בממוצע לחודש 

  

 3.7%של  עלייה  הייתה 2011ספטמבר –יוליכי בשלושת החודשים , ל עולה"מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

 –כ  (2011 יוני-אפריל  בחישוב שנתי בחודשים 10.5% של  חדה יותרלעומת עלייה)  בממוצע מדי חודש 0.3%(בחישוב שנתי 

  .) בממוצע מדי חודש0.8%

  

  .מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות

  
  

  ל בדרך האוויר"יציאות לחו
  

ת של ישראלים  אלף יציאו334 היו 2011ספטמבר -יוליעולה כי בשלושת החודשים האחרונים , מניתוח הנתונים מנוכי עונתיות

 327 בהם נרשמו 2011 יוני-אפריל עלייה לעומת החודשים  ) מיליון ברמה שנתית 4 -כ(ל  בדרך האוויר בממוצע לחודש"לחו

  .) מיליון ברמה שנתית 3.9 - כ( אלף יציאות בממוצע לחודש 

 עלייה הייתה 2011 ספטמבר -ייולכי בשלושת החודשים  , ל בדרך האוויר עולה"מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

 –כ  (2011 יוני-אפריל  בחישוב שנתי בחודשים 14.9%לעומת עלייה של )  בממוצע מדי חודש0.4%( בחישוב שנתי 5.3%של  

  ) . בממוצע מדי חודש1.2%

  

                                                 
נתוני מגמה נאמדים לאחר . ת מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקורייםנתונים מנוכי עונתיו 3

  .מהנתונים מנוכי העונתיות) רעשים(הסרת ההשפעה של אי סדירות 
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  לנובמבר 9 -תפורסם ב  " 2011 אוקטוברישראלים בחודש ל של "לחויציאות " ההודעה הבאה על 

2011.  

  

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

סדרות , שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: טרנט בלבדס באינ"באתר הלמ" (2011-0072 -מגמות ל, 2011

  ).עתיות
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