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 2014 מאי-ים ינוארמבקרים לישראל בחודשכניסות   מיליון1.5-יותר מ
More than 1.5 Million Visitor Arrivals to Israel in January-May 2014  

  לוחות

  .תייר ומבקר יוםכולל  :מבקר 1
  .)יוםלא באותו ה( מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה :תייר 2
  . בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.)אותו יוםב( מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך :מבקר יום 3
  .אנייהב לן ו,יומייםלר בשיט חופים הנכנס לישראל ליום או מבק :נוסע בשיוט 4

  )1לוח  (מאי-ינואר

 מיליון 1.4מתוך המבקרים . מיליון כניסות מבקרים 1.5-  יותר מרשמובחמשת החודשים הראשונים של השנה נ

מספר מבקרי היום , לעומת זאת.  אשתקד המקבילהתקופהמאשר ביותר ) 18%(אלף  207- ב,כניסות תייריםהיו 

  . בלבד7%וכתוצאה מכך בסך המבקרים השנה נרשמה עלייה של , )שתקדלעומת א( 42%-צנח ב

 )2לוח  (2014 מאי-נתונים מנוכי עונתיות מרס 

  כ"סהכניסות תיירים 

 .) מיליון ברמה שנתית3.6(אלף כניסות בממוצע לחודש  297בשלושת החודשים האחרונים נרשמו 

  בדרך האווירכניסות תיירים  

  ). מיליון ברמה שנתית3.1( אלף כניסות בממוצע לחודש 256נרשמו ת החודשים האחרונים שלושב

  )2לוח  (2014מאי -מרסנתוני המגמה 

 כ"סהניסות תיירים כ  

-2013זאת לעומת חודשים דצמבר ,  בחישוב שנתי29% של עלייהבשלושת החודשים האחרונים נרשמה 

 .33% שבהם נרשמה עלייה של 2014פברואר 

  וירבדרך האוכניסות תיירים  

-2013 דצמברחודשים זאת בהשוואה ל,  בחישוב שנתי25%עלייה של בשלושת החודשים האחרונים נרשמה 

  .28%נרשמה עלייה של  בהםש 2014פברואר 

  )לוח א(  נתונים מקוריים - 2014 מאי

 382לישראל1 אלף כניסות מבקרים . 

 3462. אלף כניסות תיירים 

 292בדרך האוויר2 אלף כניסות תיירים . 

 54בדרך היבשה 2 אלף כניסות תיירים. 

 364. אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט10 מתוך מבקרי היום 3, אלף כניסות של מבקרי יום  
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  )לוח א (2014מאי -ינואר

  18% עלייה של -קבילה אשתקד בתקופה המ אלף 1.2 לעומת , כניסות תייריםמיליון 1.4נרשמו. 

  17% עלייה של - אלף בתקופה המקבילה אשתקד 1.0לעומת ,  אלף כניסות תיירים1.2בדרך האוויר נרשמו.  

  עלייה לעומת התקופה המקבילה אשתקד21% עלייה של -  אלף כניסות של תיירים 202בדרך היבשה נרשמו .  

  42%ירידה של ( אלף בתקופה המקבילה אשתקד 256 אלף כניסות של מבקרי יום לעומת 149נרשמו גם.( 

  אלף105( לעומת מספר כמעט כפול של כניסות,  אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט54מתוך מבקרי היום  (

 אלף 66( בכניסות מבקרי יום בדרך היבשה 46%נרשמה ירידה של , כמו כן. שנרשם בחודשים המקבילים אשתקד

 ). אלף אשתקד123לעומת 

 

  2014צות העיקריות של מבקרי היום בחודש מאי האר

  :ג"נתב - כניסות בדרך האוויר 

  14,600 -רוסיה  

  1,000 -אוקראינה  
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 :)טאבה(אילת  -כניסות בדרך היבשה 

 2,600 - רוסיה 

 700 - אוקראינה 

 

  נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

עם זאת . לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמהועל כן יש , 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

  . עדכון נתונים מחודשים קודמים
  

  נתונים מנוכי עונתיות ומגמה) יבשהובאוויר דרך ה( כניסות תיירים

  )2 לוח ,2- ו1 תרשימים (

  אלף כניסות 297נרשמו  2014מאי -מרסעולה כי בשלושת החודשים האחרונים , מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

-2013דצמבר  אלף כניסות בממוצע לחודש בחודשים 269לעומת  ,) מיליון ברמה שנתית3.6(לחודש תיירים בממוצע 

  .)ברמה שנתית  מיליון3.2( 2014פברואר 

 בחישוב שנתי 29%של  עלייה נרשמה 2014מאי -מרסבשלושת החודשים האחרונים גמה עולה כי מניתוח המ 

נרשמה עלייה של שבהם  2014פברואר -2013חודשים דצמבר זאת לעומת  ,) בממוצע לחודש2.0%עלייה של (

  ). בממוצע לחודש2.4%עלייה של ( בחישוב שנתי 33%

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

  אלף כניסות 256נרשמו  2014 מאי-מרסבשלושת החודשים האחרונים  עולה כי, מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

)  ברמה שנתית2.8( אלף כניסות בממוצע לחודש 231לעומת , ) מיליון ברמה שנתית3.1(תיירים בממוצע לחודש 

  .2014פברואר -2013דצמבר שנרשמו בחודשים 

  בממוצע 1.9%עלייה של ( בחישוב שנתי 25%עלייה של נרשמה  2014 מאי-מרס עולה כי בחודשים המגמהמניתוח 

עלייה של ( בחישוב שנתי 28%שבהם נרשמה עלייה של  2014פברואר -2013דצמבר לעומת חודשים , )לחודש

  ).  בממוצע לחודש2.0%

  

  

 הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש"סם בהסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפר

שיטות : תחת, סיווגים ושיטות, הגדרות: בתוך, ס באינטרנט בלבד"באתר הלמ(" 2009-2013- מגמות ל, 2013- ל

  .)סדרות עתיות -  סטטיסטיות
  

  2014 יל ביו9-תפורסם ב" 2014 ייונ בחודש מבקריםכניסות "ההודעה הבאה על.  
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  1-2לנתוני תרשימים  



  9/06/2014 2014 מאי-ינואר, כניסות מבקרים לישראל
  

5

 

  3-4לנתוני תרשימים 

  


