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 20141מיליון כניסות מבקרים לישראל בשנת  3.3

3.3 Million Visitor Arrivals to Israel in 2014 

 לוחות

                                                 
 :הגדרות 1

 .תיירים ומבקרי יוםכולל  -ים מבקר
 .מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה )לא באותו היום( - תייר

 .בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט .אותו יום(במבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך ) -מבקר יום 
 .ללינה לאנייהיומיים וחוזר לתייר הנכנס לישראל בשיט חופים ליום או  - טנוסע בשיו

 

 :2014ולי י בחודשצוק איתן" שהחל "מאופיינת בשתי תקופות שונות של כניסות תיירים, זאת בהשפעת מבצע  2014שנת 

 2013-לעומת החודשים המקבילים ב 19%עלייה של  -יוני -ינואר. 

 2013-לעומת החודשים המקבילים ב 20%ירידה של  -דצמבר -יולי. 

 )לוח א(: 2013בהשוואה לשנת  2014שנת 

 3.3  8%ירידה של  -מיליון כניסות מבקרים . 

 2.9 1%ירידה של  -כניסות תיירים  ןמיליו. 

 2.5  2%ירידה של  -מיליון כניסות תיירים דרך האוויר. 

 399  נרשם מספר נמוך של כניסות דרך טאבה   2013-)יוזכר כי ב 5% עלייה של -אלף כניסות תיירים בדרך היבשה

 כנראה בהשפעת המהומות במצרים במהלך השנה(.

 ( שנרשמה בכניסות מבקרים נבעה בעיקר מירידה של 8%הירידה  )בכניסות מבקרי יום. 44% 

 

 : נתונים מנוכי עונתיות סה"כ

תחילת  בעקבות. 2013-בהשוואה לרבעונים המקבילים ב 21%עלייה של  הייתה 2014של  בשני הרבעונים הראשונים 

 הרביעי. וןברבע 15%השלישי , וירידה מתונה יותר של  וןברבע 24%מבצע "צוק איתן" נרשמה ירידה חדה של 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201528006
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201528006
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 , מיליונים2014-2001. כניסות מבקרים, 1תרשים 

 

 1לנתוני תרשים 

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim1.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim1.xls
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 0201-4201לפי ארצות נבחרות  כניסות מבקרים

  .אלף כניסות 622 - 2013לעומת  יציבותנרשמה   מארה"בבכניסות מבקרים 

 .אלף כניסות 556ונרשמו  8%נרשמה ירידה  של  מרוסיהבכניסות מבקרים  

 .אלף כניסות 299 - 2012לעומת   מצרפתבכניסות מבקרים  2013נרשמה בשנת  5%ירידה  של 

 .כניסות אלף 194 - 2014-נרשמה ב מגרמניהמה בכניסות מבקרים נרש 24%ירידה  של 

 . כניסות אלף 180 - 2013לעומת  2014-ב 17%של  ירידהנרשמה  מהממלכה המאוחדתבכניסות  

 .אלף כניסות 120 -קודמת השנה הלעומת  2014-ב 31%של  ירידהנרשמה  מאיטליהבכניסות 

 .כניסות אלף 132  - קודמתהשנה הלעומת  2014-ב  2%נרשמה ירידה של  מאוקראינהבכניסות 

 

 נבחרותכניסות מבקרים לפי ארצות . 2תרשים 

 

 2לנתוני תרשים 

 

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim2.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim2.xls
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 2014 מבקרי יום

 324 44%ירידה  של  - אלף כניסות מבקרי יום . 

  (אלף 329.8 שלשיא נרשם  1994שנת ב)אלף כניסות היו של נוסעים בשיוט  88מתוך מבקרי היום. 

 

 

 

 4201דצמבר 

  לישראלכניסות של מבקרים אלף  219נרשמו. 

 203  אלף בדרך היבשה. 25-ו בדרך האוויראלף מתוכן   179  כניסות תייריםאלף 

 15   היו דרך טאבה.  89%היבשה ומתוכן   אלף היו בדרך 8.5, 2014נרשמו בדצמבר  מבקרי יוםאלף כניסות של

 .אלף כניסות של נוסעים בשיוט 1.2בנוסף היו 

 :2014בדצמבר שנכנסו דרך אילת )טאבה(  מבקרי יוםהארצות העיקריות של  

  אלף 4.8 -רוסיה 

 אלף 1.6 - אוקראינה 

 

 

   תונים מנוכי עונתיות ומגמהנ

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

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

 עדכון נתונים מחודשים קודמים. 

הביאו והם  ,תונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התייריםממבצע "צוק איתן" התקבלו נ, כתוצאה 2014יצוין כי החל ביולי 

. לכן, חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה  (TREND BREAK)הסדרות השבר במגמלו לירידה ברמת הנתונים

לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של  2014, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני 2014ביולי  ההחלש

 .המשבר
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 כניסות תיירים )נתונים מנוכי עונתיות לפי רבעונים(. 3תרשים 

 

 

 3 לנתוני תרשים

 

בשני הרבעונים .  2013-ו 2014התרשים הנ"ל מתאר את ההשוואה בין הנתונים מנוכי העונתיות לפי רבעונים מקבילים של 

ירידה מתונה ו ון השלישיברבע 24%צוק איתן" נרשמה ירידה חדה של ". לאחר תחילת מבצע 21%עלייה של  חלה הראשונים

 הרביעי. וןברבע 15%יותר של 

 

  2015 בפברואר  9-" תפורסם ב2015בינואר ההודעה הבאה על "כניסות מבקרים. 

 

העונתיים וגורמי התאמה מראש  הגורמיםת ואמידת המגמה מתפרסם ב"הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיו

 (ותסדרות עתי)באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות,  "2010-2014-, מגמות ל2014-ל

 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim3.xls
http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim3.xls
http://www.cbs.gov.il/www/publications/tseries/seasonal13/presentationh13.pdf
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 4-5לנתוני תרשים                          

 
 
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim4_5.xls
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  7-6 לנתוני תרשימים                       

http://www.cbs.gov.il/hodaot2015n/28_15_006netunei_tarshim6_7.xls

