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  2012 ספטמברבישראלים   שלל"לחויציאות 
 Departures of Israelis Abroad September   2012  

  

  
  )נתונים מקוריים(  2012 ספטמבר -ינואר

   אותה תקופה אשתקדל בדומה -ל "לחוישראלים   1 יציאותמיליון 3.5 השנה נרשמו ספטמבר -בינואר  

   2011 בלעומת אותה תקופה  1%   שלעלייה - ל" יציאות לחו מיליון3.1בדרך האוויר נרשמו 

  ביציאות למצרים 26% –של כ ה חדרידה  מיהשנבע 10% -בדרך היבשה נרשמה ירידה של כ  

 ל " נרשם שיא יומי של יציאות לחו)  בספטמבר 27 - ו 13 ( לפני ראש השנה ולפני סוכות בימי חמישי 

   .השנה אלף יציאות בממוצע ליום 11לעומת ,  אלף28 -של ישראלים       

  ספטמבר ל"לחו 2יוצאים

 466ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך " אלף מהיוצאים לחו444,  השנה ספטמבר בחודש ל" אלף ישראלים יצאו לחו

 מהיוצאים פעמיים או יותר היו 70% -כ (ל בחודש זה פעמיים או יותר "יצאו לחו)  אלף22(  והשאר ספטמברחודש 

 ) .גברים

  

  )3לוח ( לפי גיל ומין ל" לחו ישראליםיציאות

 היה גבוה יחסית לחודשים 19 – 0י ל של גיל"מספר היציאות לחו, בעקבות חופשות החגים,בחודש ספטמבר 

  בחודשי הקיץהממוצע אך נמוך ממספר היציאות ) אלף בממוצע חודשי 32 אלף לעומת 72(  יוני – ינואר       

 . ) אלף 156 (       

  

  לוחות

  אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות נתונים 

  

                                                 
  ). מכלל היציאות4%-כ(ל ומגיעים לביקורי מולדת " כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו1
  . יש לשים לב להבדל בין מספר הישראלים היוצאים לבין מספר יציאות הישראלים 2
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  )1לוח ( נתונים מנוכי עונתיות ומגמה
  כ " סה-ל " לחויציאות

ל " אלף יציאות של ישראלים לחו364 , 2012 ספטמבר –יוליהאחרונים  על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים 

 אלף יציאות 360 בהם נרשמו, 2012 ייונ -אפרילחודשים ל בהשוואהקלה  עלייה)   מיליון ברמה שנתית4.4 -כ(בממוצע לחודש 

  . )   מיליון ברמה שנתית4.3 -כ(ל בממוצע לחודש "לחו

 של עלייה היתה 2012 ספטמבר –יולי  האחרוניםכי בשלושת החודשים, עולהל " של מספר היציאות לחומניתוח נתוני המגמה

   2012 יוני –אפרילחודשים  בחישוב שנתי ב6%בהשואה לעלייה של  )בממוצע מדי חודש 0.6% של עלייה(בחישוב שנתי  7%

  . ) בממוצע מדי חודש0.5%(

  

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

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

  . מקורי נוסף מדי חודשמאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות
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  ל בדרך האוויר"יציאות לחו

 אלף יציאות של 325 היו 2012 ספטמבר –יולי  האחרוניםעולה כי בשלושת החודשים, מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות

בהם , 2012 יוני –אפרילחודשים  בהשוואה לעלייה)  מיליון ברמה שנתית3.9 -כ(ל  בדרך האוויר בממוצע לחודש "ישראלים לחו

  .) מיליון ברמה שנתית 3.8-כ( ל בממוצע לחודש " אלף יציאות לחו313נרשמו 
  
  

 2012 ספטמבר –יוליהאחרונים כי בשלושת החודשים , עולהל בדרך האוויר "של מספר היציאות לחומניתוח נתוני המגמה 

יוני  -אפרילחישוב שנתי בחודשים  ב8% של לעלייה בהשוואה)  בממוצע מדי חודש 1%(  בחישוב שנתי 13% של עלייההיתה 

  ) . בממוצע מדי חודש0.7% (2012
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  2-1מקור הנתונים גרף                        

  
  בנובמבר 12 - ורסם בתפ"  2012 קטוברואל בחודש "יציאות ישראלים לחו "ההודעה הבאה על 

2012.  

 -הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל"הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב
סדרות , שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"מבאתר הל" (8020-2201 -מגמות ל, 2201

  ).עתיות


