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  2013 ביוני ישראלים  שלל"יציאות לחו

 Departures of Israelis Abroad June   2013  

  

  

  )נתונים מקוריים (  0132יוני -ינואר

 לעומת אותה תקופה אשתקד9% של עלייהל " לחו 1 יציאותמיליון 2כ  השנה נרשמו  במחצית הראשונה של .  

   2012  אותה תקופה ב לעומת9% של עלייה, ל" יציאות לחו מיליון1.7בדרך האוויר נרשמו. 

  

  )'לוח א (3201 יוני

 443היבשה   אלף דרך 38,  אלף יציאות היו דרך האוויר394מתוכן ,  נהל נרשמו בחודש יוני הש" לחו אלף יציאות

  ) .'לוח א ( אלף יציאות היו דרך הים11ו 

  

  ל"לחו 2יוצאים

 406ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש " אלף מהיוצאים לחו385,  בחודש יוני השנה ל" אלף ישראלים יצאו לחו

 ) . מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים 74% -כ  (ים או יותר ל בחודש זה פעמי"יצאו לחו)  אלף21(  והשאר יוני

  

  

  

  

  לוחות

                                                 
  ). 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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  נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות 

  

  

  

  )1לוח (נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 

  

  כ " סה-ל " לחוציאותי

ל בממוצע " אלף יציאות של ישראלים לחו403, יוני –האחרונים  אפרילעל פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים 

  .    ) מרס –ינואר ( בדומה לשלושת החודשים הקודמים )  מיליון ברמה שנתית 4.8 -כ(לחודש 

  

 8% של עלייה היתה יוני –אפריל  האחרוניםכי בשלושת החודשים, עולהל "מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

עלייה ( מרס -ינואר  בחישוב שנתי בחודשים 20% של לעלייה בהשוואה)  בממוצע מדי חודש0.6%עלייה של (בחישוב שנתי 

  ) .בממוצע מדי חודש 2%של 

  

  

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
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  ל בדרך האוויר"יציאות לחו

  
 אלף יציאות 363  נרשמו בדרך האוויר,) יוני – אפריל ( האחרונים בשלושת החודשיםעולה כי , מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות

 )מרס -ינואר (הקודמים החודשים שלושת ל בהשוואה עלייה)  מיליון ברמה שנתית4.4 -כ(של ישראלים בממוצע לחודש ל  "לחו

  .)  מיליון ברמה שנתית 4.1 -כ(, חודשבממוצע ל  אלף יציאות339בהם נרשמו 

  

 עלייההיתה  )יוני –אפריל(האחרונים בשלושת החודשים כי , ל בדרך האוויר עולה"מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

)  בממוצע מדי חודש1.4%( בחישוב שנתי 18% של העלייל בהשוואה)  בממוצע מדי חודש 0.5%(  בחישוב שנתי 7%של 

  . ) מרס-ינואר (הקודמים חודשים השלושת ב
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  1-2 תרשימים נתוני      

  .2013 אוגוסטב 12 - תפורסם ב"  2013 יוליל בחודש "יציאות ישראלים לחו "ההודעה הבאה על 

 -הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל"כוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם בהסבר מפורט ומעודכן על תהליך ני

סדרות , ותשיטות סטטיסטי, סיווגים ושיטות, הגדרות: ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ" (2009-2013 -מגמות ל, 2013

  .)עתיות


