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  2013 במרסל "יציאות ישראלים לחו

 Departures of Israelis Abroad March   2013  

  

  ל"לחוישראלים  יציאות - המגמה  נתוני

 של עלייה לעומת  בחישוב שנתי7% של עלייה היתה  )2013 מרס – ינואר ( האחרונים בשלושת החודשים 

 .הקודמים חודשים בשלושת ה 10%

  בחישוב שנתי5% של עלייה היתה  )2013 מרס – ינואר (האחרונים בשלושת החודשים בדרך האוויר , 

 .הקודמים ודשים חשלושת הב 10% של עלייהלעומת 

  )'לוח א - נתונים מקוריים  (-  2013 - מרס

 היו יציאות  אלף55,  אלף יציאות היו דרך האוויר328מתוכן , )1לוח  (1 אלף יציאות386 השנה נרשמו מרסב 

 ).'לוח א( היו דרך הים )יציאות שלושת אלפיםיותר מ(השאר ודרך היבשה  

 

 ל" לחו2יוצאים 

 357חודשה אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך 339, מרסל ב"לחו  אלף ישראלים יצאו , 

  .) מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים 74% –כ ( ל בחודש זה פעמיים או יותר "יצאו לחו)  אלף18( והשאר      

 

  

  

  )3לוח (יציאות לפי גיל ומין 

בעקבות ) כ היציאות " מסה18%( יה גבוה יחסית ה)  19 – 0 (אים הצעירים גילה ל בחודש מרס של" לחואחוז היציאות

היה גבוה  מרסבחודש  64 -25ז יציאות הגברים בגילי העבודה אחו  ).25.03 -שהחל השנה ב (בפסח החופשות המשפחתיות 

   .74% – כ -  )ריבוי יציאות(ל פעמיים או יותר "לחושנובע כנראה מהאחוז הגבוה של הגברים היוצאים ,  )58%( יחסית 

  לוחות

  נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות 

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

 
  . יש לשים לב להבדל בין מספר הישראלים היוצאים לבין מספר יציאות הישראלים 2
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ובעים בהשוואת שלושת החודשים האחרונים לתקופה המקבילה שנה שעברה נ) 'בלוח א(שאחוזי השינוי הגבוהים יחסית , יוזכר

האחוזים יתאזנו ( במרס מול שנה שעברה שאז חל כולו באפריל ) פרט ליום האחרון(שחל השנה כמעט כולו , מחג הפסח

   .)בחודש הבא כאשר התקופה תכלול את מרס ואפריל יחד 
  

  )1לוח (נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 

   ל"לחויציאות 

ל " אלף יציאות של ישראלים לחו404, ) 2013 מרס – ינואר (האחרונים  בשלושת החודשיםעל פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו 

בהם )  2012 דצמבר -אוקטובר( הקודמים החודשים  שלושת  לעומתעלייה)  מיליון ברמה שנתית 4.8 -כ(בממוצע לחודש 

  ).   מיליון ברמה שנתית 4.3 -כ(, בממוצע לחודש  אלף יציאות361נרשמו 

 של עלייה היתה  )2013 מרס – ינואר ( האחרונים בשלושת החודשיםכי , ל עולה"פר היציאות לחומניתוח נתוני המגמה של מס

שלושת ל)  בממוצע מדי חודש0.8%( בחישוב שנתי 10% של עלייהלעומת   ) בממוצע מדי חודש0.6%(  בחישוב שנתי 7%

  . ) 2012 דצמבר -אוקטובר( הקודמים החודשים 

  

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

  .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
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  ל בדרך האוויר"ות לחויציא

  
 אלף 339  נרשמו בדרך האוויר,) 2013 מרס – ינואר ( האחרונים בשלושת החודשיםעולה כי , מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות

 -אוקטובר( הקודמים החודשים שלושת  לעומת עלייה)  מיליון ברמה שנתית4.1 -כ(של ישראלים בממוצע לחודש ל  "לחויציאות 

  .)  מיליון ברמה שנתית 3.9 -כ(, בממוצע לחודש  אלף יציאות326בהם נרשמו   )2012 דצמבר

  

  )2013 מרס – ינואר (האחרונים בשלושת החודשים כי , ל בדרך האוויר עולה"מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

 בממוצע מדי 0.8%( שנתי  בחישוב10% של העליילעומת )  בממוצע מדי חודש 0.4%(  בחישוב שנתי 5% של עלייההיתה 

  . ) 2012 דצמבר -אוקטובר( הקודמים החודשים שלושת ל) חודש
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  1-2 תרשימים נתוני      

  .2013 מאיב 13 - תפורסם ב"  2013 אפרילל בחודש "יציאות ישראלים לחו "ההודעה הבאה על 

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

סדרות , שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות: ט בלבדס באינטרנ"באתר הלמ" (8020-2201 -מגמות ל, 2201

  .)עתיות


