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 2015 נובמברבחודש לישראל מבקרים כניסות  אלף 234
234 Thousand Visitor Arrivals to Israel November 2015  

  לוחות

  "מבקר" תייר ומבקר יום 1

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

  חושבו נתונים מנוכי עונתיות בהתחשב בשבר בסדרות שנגרם בעקבות "מבצע צוק איתן". 2014החל ביולי  5

  

  

  נתונים מקוריים ( לוח א') - 2014 נובמבר- לעומת ינואר  2015נובמבר  -ינואר 

 2.9 5% ירידה של - 1מיליון כניסות מבקרים. 

 2.6 4%ירידה של  - 2מיליון כניסות תיירים . 

 291 6%ירידה של  -  3אלף מבקרי יום  . 

 86 2014, בדומה לשנת  4אלף כניסות נוסעים בשיוט. 

  

  )2(לוח  5: ומגמה עונתיותנתונים מנוכי  2015 נובמבר -ספטמבר 

 מיליון  2.7נרשמו  )נובמבר -מבר ספטבשלושת החודשים האחרונים (כי  המניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עול

 מיליון כניסות ברמה שנתית שנרשמו  2.9 לעומת לחודש בממוצע לחודש) זאת 229של תיירים ברמה שנתית (כניסות 

  .אלף כניסות בממוצע לחודש) 239(  2015  אוגוסט-יוניבחודשים 

בחישוב  22%נרשמה ירידה של  2015 נובמבר  -ספטמבר תיירים עולה כי בחודשים המניתוח נתוני המגמה של 

  . 2015אוגוסט -שנרשמה בחודשים יוני  4%שנתי   , זאת לעומת ירידה של 
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  )אנתונים מקוריים ( לוח , 2015 נובמבר-ינואר 

 נרשמו ירידות בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד: השנה נובמבר-ינוארבמהלך חודשים 

 2.9  5%ירידה של  -מיליון כניסות מבקרים. 

 2.6  4%ירידה של  -מיליון כניסות תיירים . 

 2.3 1%ירידה של -כניסות בדרך האוויר  מיליון. 

 291  6%ירידה של  -אלף מבקרי יום  . 

 86  בדומה לחודשים המקבילים אשתקדאלף כניסות נוסעים בשיוט.  

 

צוק איתן " שהחל  מבצע"בעקבות ואילו  2014של בששת החודשים הראשונים  נרשמו נתוני שיא בכניסות התיירים כזכור 

  .לישראל מבקריםנרשמו ירידות בכניסות  2014ביולי 
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   )א(לוח  2015 נובמבר

, בעקבות זאת נתוני הכניסות בחודש נובמבר הם הנמוכים בישראלקיימת מתיחות ביטחונית  2015מאז תחילת אוקטובר 

   . 2010שנרשמו מאז שנת 

  

  .אלף כניסות מבקרים 234

  . אלף כניסות תיירים 209

  .בדרך האווירתיירים אלף כניסות  184

  בדרך היבשה.תיירים אלף כניסות  25

  של נוסעים בשיוט.הן מ 15,200  ,מבקרי יוםכניסות אלף  25
  

  תיירים

  נובמבריעו התיירים בחודש הארצות העיקריות מהם הג

 כניסות 44,400-ארה"ב 

  כניסות  20,400 -רוסיה 

 כניסות 16,200-צרפת 

  כניסות 12,600 -הממלכה המאוחדת 

   כניסות 12,400 -גרמניה  

   מבקרי יום 

  , היו דרך מעבר אילת ("טאבה").כניסות) 6,200( השנה אוקטוברממבקרי היום בדרך היבשה בחודש  86%

  :2015 נובמברהארצות העיקריות של מבקרי היום שנכנסו דרך אילת (טאבה) בחודש 

 2,700 - רוסיה 

 2,500 - אוקראינה 

  

   נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

ם מנוכי העונתיות והמגמה. תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים, ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונישל כניסות הנתוני 

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

  חדשים או עדכון נתונים מחודשים קודמים. 

רים, והם הביאו לירידה התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התיי, מבצע "צוק איתן"בו החל , 2014יצוין כי ביולי 

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה של חישוב ה) . לכן, TREND BREAK( ברמת הנתונים ולשבר במגמה הסדרות

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

  

  )2(לוח  -מנוכי עונתיותנתונים 

אלף כניסות  229נרשמו  )נובמבר- ספטמברבשלושת החודשים האחרונים (כי  המניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עול

  אלף כניסות בממוצע לחודש בחודשים 239לעומת  ,מיליון ברמה שנתית) 2.7( תיירים סה"כ בממוצע לחודש

  מיליון ברמה שנתית). 2.9( אוגוסט-יוני



  9/12/2015   2015נובמבר כניסות מבקרים לישראל: 
  

4

אלף כניסות  204נרשמו ) נובמבר- ספטמברבשלושת החודשים האחרונים (כי  הכי העונתיות עולמניתוח הנתונים מנו

-יוניאלף כניסות בממוצע לחודש בחודשים  214לעומת מיליון ברמה שנתית)  2.5( בממוצע לחודש תיירים בדרך האוויר

   .מיליון ברמה שנתית) 2.6( אוגוסט

  )2(לוח  - נתוני מגמה

 22%ירידה של נרשמה  2015  נובמבר -ספטמבר בחודשים  מניתוח נתוני המגמה עולה כי - סה"כ כניסות תיירים

  . 2015 אוגוסט-שנרשמה בחודשים יוני  4%ירידה של , זאת לעומת    בחישוב שנתי

 24%ירידה של  נרשמה  2015נובמבר -בחודשים ספטמברמניתוח נתוני המגמה עולה כי  - כניסות תיירים בדרך האוויר

  . 2015 אוגוסט -יוני בחודשים בחישוב שנתי  4% ירידה שללעומת ישוב שנתי, זאת בח
  

-מה מראש להגורמים העונתיים וגורמי ההתא"-הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב

 .)סדרות עתיות" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, 2011-2015-, מגמות ל2015
  

  2016 ינוארב 11-" תפורסם ב2015 בשנתלישראל  מבקריםההודעה הבאה על "כניסות. 
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  1-2לנתוני תרשימים  
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  3-4לנתוני תרשימים 

  


