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 3% שלה עליי -יציאות מליון  4.4 :2011בשנת של ישראלים ל "לחושיא במספר היציאות 

  2010בהשוואה לשנת 

Record in Numbers of Departures of Israelis Abroad In 2011: 4.4 Million Departures - 3% 

Increase Compared To 2010 

  

  

  2010 – בהשוואה ל 2011  שנת 

  :1מספר היציאות  

 4.43%  של עלייה( ל " לחו מיליון יציאות(    

 3.98%  של  עלייה(ל בדרך האוויר "ליון יציאות לחוי מ   ( 

 0.5 שלירידה ( בדרך טאבה למצרים  מיליון0.2מהן בדומה לשנה שעברה ה  יציאות בדרך היבשמיליון  

15%(.  

  יולי אוגוסט  - היו בחודשי הקיץ)  מיליון יציאות1.2( יותר מרבע מכלל היציאות   

  

    :2מספר היוצאים   

 2.4 4%עלייה של  ( ל" יצאו לחוישראליםליון ימ(  

 1.65%עלייה של ( השנהבמהלך ל יצאו פעם אחת בלבד " מהיוצאים לחו מיליון                                  (  

 . )3%עלייה של  (  השנההלך במל פעמיים או יותר" יצאו לחו מיליון0.8 -ו      

 שנים 40ל היה "הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו . 

 

  

  

  

  

                                                 
  ). מכלל היציאות4%-כ(ל ומגיעים לביקורי מולדת " כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו1
  ל ולא למספר היציאות" זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחוהנתונים בפסקה 2
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  :1201-2000ל בשנים "ישראלים לחויציאות 

  

במספר היציאות של הישראלים )   2009 ושנת 2002-2003שנים פרט ל( חלה עלייה כמעט רצופה  מתחילת שנות האלפיים

  .ל "לחו

  

תרשים 1 . יציאות ישראלים לחו"ל (מיליונים) 2011-2000

3.5 3.6
3.3 3.3

3.6 3.7 3.7
4.1 4.2 4.0

4.3 4.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  

  

  . 2010 לעומת 3%עלייה של כ ,  מיליון 4.4 שיא ביציאות נרשם 2011שנת ב

  

  1120שנת 

  )'לוח א (ל"יציאות לחו

    עלתה2011 בסוף שנת  אוכלוסיית ישראלואילו).  2.8%עלייה של ( ל " מיליון יציאות של ישראלים לחו4.4 נרשמו 2011בשנת 

  . 2010 לעומת שנת 1.8%ב 

  

  )15% של ירידה ( בדרך היבשה חצי מיליון יציאות היוכו,  ) 2010לעומת  8%יה של  עלי(ליון יציאות היו בדרך האוויר י מ3.9

המהפכה שהייתה במצרים בעקבות  כנראה -  2010 לעומת 19% ירידה של ( דרך היבשה היו לסיני ב אלף מהיציאות 179

 אלף 150 לעומת ,  אלף יציאות 81 - 46% שלהייתה ירידה חדה דרך הים  ב,)  וההתראות החוזרות של המטה ללוחמה בטרור

  .  2010ב 

  

    .)  יולי אוגוסט  ( היו בחודשי הקיץ- מכלל היציאות 28% - מיליון יציאות1.2

   הקיץבעוד שחלקם בחודשי  14 היו של ילדים עד גיל )  אלף455 (ות  מכלל היציא10% - כ2011בכל שנת 

   .18%היה )  אוגוסט- יולי (

  -ד ביום אחל " אלף יציאות לחו27כ  : באב' אחרי טמיד  – לאוגוסט  11 - בנרשם ג "נתב ציאות הגבוה ביותר דרךימספר ה

  . אלף יציאות בממוצע 11לעומת  

  .נועות הישראלים בגבולותישום תעל רמבוססים אלה נתונים 
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  ל "ישראלים היוצאים לחו

 אלף 800יותר מ  ו , בלבד במהלך השנהאחת ל פעם "ליון נסעו לחוי מ1.6, מהם.  2011ל בשנת "יצאו לחו ישראליםליון י מ2.4כ 

   .) מהם היו גברים55% (ל פעמיים או יותר"נסעו לחו

  

  :ל "שהות בחו

  . ימים 9 - 5 שהו 33%  ימים ו4 עד 0  ל"ר שהו בחו בדרך האויחוזרים לארץ מה23%

  . יצאו וחזרו באותו יום 10% ו  ימים  1 - 4  ל" בדרך היבשה שהו בחוחוזרים מה50% 

  

  1120 דצמבר

בדרך היבשה היו   ) אלף22  (9%,היו בדרך האויר  )אלף 225(  מהן 91% .2011 ל נרשמו בדצמבר"יציאות לחו  אלף248

" נהר הירדן(" יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן   אלף17 -ו , ) טאבה " ( אילת"יו לסיני דרך מעבר הגבול  ה אלף5 ןמתוכו

  . יציאות היו בדרך הים פחות מאלף" ) . ערבה"ו" אלנבי",

  

 מספר היוצאים    

ל פעם אחת " אלף מהיוצאים יצאו לחו213, ) מהיוצאים היו גברים 56%(ל בחודש דצמבר " אלף ישראלים יצאו לחו226

   . ) מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים76%(ל בחודש זה פעמיים או יותר "יצאו לחו)   אלף13(והשאר , בלבד
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  )1לוח  ( נתונים מנוכי עונתיות ומגמה-ל "סך כל היציאות לחו
  

נתוני מגמה .  חגים וימי פעילות מהנתונים המקורייםנתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת

  .מהנתונים מנוכי העונתיות) רעשים(נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי סדירות 

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

  

  

 של יציאות אלף 351נרשמו  ) 2011דצמבר -אוקטובר(בשלושת החודשים האחרונים  )3תרשים ( מנוכי עונתיותעל פי נתונים 

 מיליון 4.5( ספטמבר -ל בחודשים יולי" אלף יציאות לחו373לעומת  , )  מיליון ברמה שנתית4 (ל בממוצע לחודש "ישראלים לחו

  ).ברמה שנתית 

  

בחישוב שנתי  5% של ירידה היתה)  2011דצמבר -ובראוקט(בשלושת החודשים האחרונים  כי , עולההמגמה מניתוח נתוני 

 בממוצע 0.3%( ספטמבר- בחישוב שנתי בחודשים יולי4% של ירידהלעומת  ) בממוצע מדי חודש0.4%(  ל"במספר היציאות לחו

  ).מדי חודש

  

  
  
  
  

  ל בדרך האוויר"יציאות לחו
  

 אלף 311נרשמו , )2011דצמבר -אוקטובר(ים האחרונים בשלושת החודשעולה כי , )4תרשים ( מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

ל בחודשים "ת לחו אלף יציאו331לעומת   ,) מיליון ברמה שנתית3.7-כ(בממוצע לחודש ל בדרך האוויר "יציאות של ישראלים לחו

  ). מיליון ברמה שנתית 4( ספטמבר - יולי

  

 בחישוב שנתי במספר 4% של ירידה היתה) 2011דצמבר -בראוקטו(בשלושת החודשים האחרונים   כי,עולההמגמה מניתוח נתוני 

  . ספטמבר-יולישנתי בחודשים ה בחישוב  דומהירידהו, ) בממוצע מדי חודש0.4%(ל בדרך האוויר "היציאות לחו
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 DIAGARMS 3,4. DEPARTURES ABROAD OF   ל בדרך האוויר "יציאות של ישראלים לחו. 4,3 מיםתרשי

ISRAELIS BY AIR   

  

  

  
  

  .2011 פברואר ל9-תפורסם ב" 2011 ינוארל בחודש "יציאות ישראלים לחו"ההודעה הבאה על 

  

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

  .)סדרות עתיות, שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ ("7200 -1201 -מגמות ל, 1201
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