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 2012 אוקטובר-ינוארבלישראל מבקרים כניסות  מיליון 3
3 Million Visitor Arrivals to Israel in January-October 2012 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  לוחות
  )וחלטים מספרים מ( כניסות מבקרים לפי ארצות -)3לוח (נוסף לוח חדש  2012בחודש פברואר החל : לתשומת לב

  .  של הנתוניםהממצאים מסתמכים על סיכומים ארעיים
  )לא באותו היום(מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה  -"תייר "1
  בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט) אותו יום( מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך -" מבקר יום "2
  בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה תייר -" נוסע בשיוט "3

 יותר 8% -ליון כניסות מבקרים לישראל מי 3.0 נרשמו 2012 אוקטובר-בחודשים ינואר 

 ). מיליון2.8( מהתקופה המקבילה אשתקד 

  אלף כניסות 700-נרשמו קרוב ל) בהם חלים חגי תשרי( אוקטובר -בחודשים ספטמבר 
 אלף כניסות 630( בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד 11%עלייה של -מבקרים 

 ).2011בספטמבר אוקטובר 
  ):' אלוח (2012אוקטובר   

 3911תייריםהיו של   אלף כניסות298.  אלף כניסות של מבקרים לישראל . 

  בדרך האוויראלף היו  254 מתוך כניסות התיירים.  

  היו בדרך היבשהמהןאלף  34 .2כניסות של מבקרי יום  אלף93נרשמו  2012 אוקטוברבחודש  ,

בנוסף לכך ). טאבה( אילת היו כניסות דרך גבול)  מהכניסות דרך היבשה88%( אלף 30ומתוכן 

 .אלף כניסות 52 - 3של נוסעים בשיוטנרשם מספר שיא 

  :2012בחודש אוקטובר ) טאבה(אילת שנכנסו דרך  הארצות העיקריות של מבקרי יום   

  20,700 -רוסיה  

  2,900 -אוקראינה  

  2,500 -פולין 

 .ג" מבקרי יום מרוסיה דרך נתבשלכניסות  3,600בנוסף נרשמו 

  :2012  אוקטובר- אוגוסט מגמהנתוני ה

  בחישוב 16%עלייה של נרשמה ) 2012 אוקטובר -אוגוסט (בשלושת החודשים האחרונים 

-אימ(לעלייה שנרשמה בשלושת החודשים הקודמים   זאת בדומה,כ"סהתיירים  בכניסותשנתי 

. בחישוב שנתי17%) יולי
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  נתונים מנוכי עונתיות ומגמה
עם זאת . ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה, נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים

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

  . עדכון נתונים מחודשים קודמים

  

  1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה) יבשה+ אוויר ( כניסות תיירים
   )2-לוח ,2- ו1תרשימים  (

  אלף  256רשמו  נ 2012 אוקטובר -אוגוסטעולה כי בשלושת החודשים האחרונים , מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים

 מיליון ברמה 2.9( אלף  בממוצע לחודש  244לעומת  ,) שנתיבחישוב מיליון 3.1 -כ(לחודש כניסות תיירים בממוצע 

  .2012  יולי-מאי חודשים ב כניסות שנרשמו ) שנתית

 בחישוב16%עלייה של נרשמה  2012   אוקטובר-אוגוסט בשלושת החודשים האחרונים , מניתוח המגמה עולה כי  

   יולי-מאי  בדומה לעלייה שנרשמה בחודשים   זאת ,)בממוצע לחודש 1.3%עלייה של ( לישראל  בכניסות תייריםשנתי

2012 . 

  )2 –לוח  ,4- ו3תרשימים ( כניסות תיירים בדרך האוויר

  222נרשמו  2012   אוקטובר –אוגוסט שלושת החודשים האחרונים  ב,עולה כי, מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

 מיליון ברמה 2.5( אלף כניסות בממוצע 208לעומת , ) מיליון ברמה שנתית 2.7 (אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש

  . 2012  יולי-מאי  שנרשמו בחודשים ) שנתית

  בחישוב 19%עלייה של  נרשמה 2012  אוקטובר –אוגוסט שלושת החודשים האחרונים ב,  עולה כיהמגמהמניתוח 

  . 2012 יולי –זאת בדומה לעלייה שנרשמה בחודשים מאי  ,בכניסות תיירים ) לחודש וצע בממ1.4%(שנתי 

  

  

-גורמי ההתאמה מראש להגורמים העונתיים ו"הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב
סדרות , שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ(" 2008-2012-מגמות ל, 2012

  .)עתיות

  

  2012 דצמבר ב10- תפורסם ב" 2012 נובמבר בחודש לישראל  מבקריםכניסות "ההודעה הבאה על.  

                                                 
עם .  לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמהועל כן יש, נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים 1

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

  .או עדכון נתונים מחודשים קודמים
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  שלושת האומדנים האחרונים של המגמה *

    .להשתנות במידה ניכרת עשויים

*The last three trend estimates are  

subject to substantial revisions. 

 1-2לנתוני תרשימים   
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  שלושת האומדנים האחרונים של המגמה *

    .ות במידה ניכרתלהשתנ עשויים

*The last three trend estimates are  

subject to substantial revisions. 

 3-4לנתוני תרשימים   

  


