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 2014   מרסלישראל בחודשמבקרים  אלף כניסות 302
302 Thousand Visitor Arrivals to Israel in March 2014  

  לוחות

  תייר ומבקר יום" מבקר"  1

  )לא באותו היום( מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה -"תייר" 2
  בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט) אותו יום(צא מישראל באותו תאריך  מבקר הנכנס ויו-" מבקר יום" 3 
   תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה-" נוסע בשיוט"  4

  )'לוח א(  נתונים מקוריים - 2014 מרס

 302לישראל 1 אלף כניסות מבקרים. 

 2842 אלף כניסות תיירים. 

 245בדרך האוויר 2 אלף כניסות תיירים. 

 39בשהבדרך הי 2 אלף כניסות תיירים. 

 194היו של נוסעים בשיוט  אלף כניסות6.7מתוך מבקרי היום  ,3 אלף כניסות של מבקרי יום . 

  )1לוח  (2014 מרס –ינואר 

יותר מאותה ) 17%(אלף  103,   אלף כניסות תיירים 705 הראשונים של השנה נרשמו בשלושת החודשים 

וכתוצאה מכך בסך , )לעומת אשתקד (ציתמחמ לפחותמספר מבקרי היום צנח , לעומת זאת . תקופה אשתקד

 יחול השנה יצוין שחג הפסח ). אלף אשתקד751 אלף לעומת 776( בלבד 3%המבקרים השנה נרשמה עלייה של 

  . הוא חל בסוף חודש מרס2013-בחודש אפריל ואילו ב

 ):2לוח  (2014 מרס - ינוארנתונים מנוכי עונתיות  

  כ"סהכניסות תיירים : 

 .) מיליון ברמה שנתית3.4(אלף כניסות בממוצע לחודש  286ם האחרונים נרשמו בשלושת החודשי

   בדרך האווירכניסות תיירים:  

  .) מיליון ברמה שנתית 2.9( אלף כניסות בממוצע לחודש 245ת החודשים האחרונים נרשמו שלושב

  ) :2לוח  (2014  מרס –ינואר נתוני המגמה 

 כ"סהניסות תיירים כ:   

 2013דצמבר -  חודשים אוקטוברלעומת,  בחישוב שנתי 38% של עלייהים האחרונים נרשמה בשלושת החודש

 .31%נרשמה עלייה של 

  בדרך האווירכניסות תיירים:  

 2013  דצמבר –אוקטובר פ חודשים "ע,  בחישוב שנתי 27%עלייה של נרשמה  בשלושת החודשים האחרונים

   . 29% נרשמה עלייה של 



  09/04/2014  2014 פברואר: כניסות מבקרים לישראל
  

2

  
  )'לוח א (2014  מרס –ינואר 

  17% של ה  עליי–בתקופה המקבילה אשתקד אלף  602ף כניסות תיירים לעומת ל א705נרשמו. 

  15% עלייה של – אלף בתקופה המקבילה אשתקד 524לעומת  אלף כניסות תיירים 603בדרך האוויר נרשמו.  

  בתקופה המקבילה אשתקד ) אלף149 (כפוליותר מ לעומת מספר כניסות  אלף כניסות של מבקרי יום70נרשמו  

  ). ירידה53%(

  פחות71%( אלף כניסות אשתקד 71 אלף כניסות של נוסעים בשיוט לעומת 21מתוך מבקרי היום .( 

  בעקבות ) . טאבה(נגד אוטובוס תיירים קוריאנים סמוך למעבר הגבול אילת ים יבמצר היה פיגוע  פברוארבחודש

יום ( לחודש 16- כניסות בממוצע עד ה 526-מ" טאבה"דרך של מבקרי יום מוצע הכניסות היומי הפיגוע ירד מ

 -אפקט הפיגוע כנראה גם בחודש מרס נמשך .  במחצית השנייה של החודש כניסות בממוצע ליום 237-ל, )הפיגוע

   .לפני הפיגוע)היומי הממוצע(מספר הכניסות משהן פחות ממחצית ,  כניסות נרשמו בממוצע ליום240
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  :2014 מרסבחודש ) טאבה(הארצות העיקריות של מבקרי היום שנכנסו דרך אילת 

 5,100 – רוסיה 

 1,100 – אוקראינה 

  ונים מנוכי עונתיות ומגמהנת

עם זאת . ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה, נתוני כניסות תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים

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

  . מחודשים קודמיםעדכון נתונים 
  

  1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה) יבשה+ אוויר ( כניסות תיירים

   )2-לוח ,2- ו1תרשימים  (

  אלף כניסות 286נרשמו  2014  מרס-ינואר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים , מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

אוקטובר חודשים בלחודש  בממוצעאלף כניסות  261 לעומתזאת  ,) מיליון ברמה שנתית3.4(לחודש תיירים בממוצע 

  .)ברמה שנתית  מיליון3.1 (2013  דצמבר-

 בחישוב שנתי 38%של  עלייה נרשמה  2014 מרס -ינואר בשלושת החודשים האחרונים , מניתוח המגמה עולה כי 

 בחישוב שנתי 31%נרשמה עלייה של  2013  דצמבר –אוקטובר  פ חודשים "ע ,) בממוצע לחודש2.7% של עלייה(

  ).בממוצע לחודש עלייה 2.3%(

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

  אלף כניסות 245נרשמו  2014  מרס-ינוארשלושת החודשים האחרונים ב, עולה כי, מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

 ברמה שנתית 2.8(כניסות בממוצע לחודש אלף  229לעומת זאת , ) מיליון ברמה שנתית 2.9 (תיירים בממוצע לחודש

  . 2013 אוקטובר נובמבר  שנרשמו בחודשים) 

  בממוצע  עלייה 2.0%( בחישוב שנתי 27% של עלייהנרשמה  2014  מרס-ינואר בחודשים ,  עולה כיהמגמהמניתוח

   ).בממוצע לחודש 2.1%(  בחישוב שנתי29% נרשמה עלייה של 2013  דצמבר –אוקטובר  פ חודשים"ע , )לחודש

  

  

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

סדרות , שיטות סטטיסטיות, סיווגים ושיטות, הגדרות:  באינטרנט בלבדס"באתר הלמ(" 2009-2013-מגמות ל, 2013-ל

  ).עתיות
  

  2014 מאי ב12-תפורסם ב" 2014 אפריל בחודש מבקריםכניסות "ההודעה הבאה על.  

  

                                                 
עם . ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה, 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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 1-2לנתוני תרשימים       
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  3-4לנתוני תרשימים 

  


