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   2016 מאיביציאות ישראלים לחו"ל 

 Departures of Israelis Abroad May 2016 
  

   נתונים מקוריים 2016 - מאי -ינואר 

  לעומת אותה תקופה  14.5%מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, עלייה של  2.1נרשמו  השנהמאי  -בינואר

אלף יציאות דרך  144לעומת אשתקד) ו  16%, (עלייה של מיליון יציאות היו דרך האוויר 2אשתקד, מתוכן 

 היבשה.

 נתונים מקוריים 2016 - מאי  

  יציאות אלף 29אלף יציאות היו דרך האוויר,  461מתוכן  לחו"ל 1אלף יציאות 497השנה נרשמו  מאיבחודש 

 יציאות היו בדרך הים . פיםאלוכששת  דרך היבשה היו

 4% 2ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת של מכלל היציאות היו.  

 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד  423השנה,  מאיאלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש  450:  לחו"ל 3יוצאים

מהיוצאים פעמיים או  74%-כ אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (  27( , והשארמאיבמהלך חודש 

 יותר היו גברים ) .

  )1(לוח  נתונים מנוכי עונתיות 2016 מאי - מרס

  בהשוואה  5.5%ה עלייה של מנרש ,)2016 מאי - מרסהאחרונים (בשלושת החודשים  -בסה"כ יציאות לחו"ל

 ) .2016 פברואר - 2015 דצמברלשלושת החודשים הקודמים (

 בהשוואה לשלושת  4.5%של  נרשמה עלייה ),2016 מאי - מרסהאחרונים (בשלושת החודשים  - בדרך האוויר

  . החודשים הקודמים

  לוחות

  נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות 

                                                 
  ).2י מולדת (ראה הערה כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקור 1

 
  כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ  -החודשים האחרונים  13ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של  275 -אנשים ששהו יותר מ  2
 לא יותר מפעמיים במהלך השנה. 
  הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות . 3
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  :2016 מאי - ינואר

מיליון  2רה, מתוכן בהשוואה לאותה תקופה שנה שעב 15%יציאות לחו"ל עלייה של  מיליון 2.1השנה נרשמו  מאי - ינוארב

  יציאות היו דרך האוויר .
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  מיליונים ,2016-2010בשנים  מאי -נתונים מצטברים ינואר ' : תרשים א
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  : 2016 מאי

  : לוח א')יציאות ישראלים לחו"ל (

וכששת  דרך היבשה יציאות היו אלף 29אלף יציאות היו דרך האוויר,  461אלף יציאות, מתוכן  497השנה נרשמו  מאיבחודש 

  יציאות היו בדרך הים . פיםאל

  

 : ללחו" יוצאים

 27והשאר ( מאיאלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש  423השנה,  מאיאלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש  450

 לף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר .א

 

  ) :2יציאות ישראלים לפי גיל ומין (לוח 

. אחוז גבוה של יציאות גברים לים הצעירים )בגי 50%( לעומת  58% גבוה היה 64 - 25אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 

  ) גברים והי מאימהיוצאים פעמיים ומעלה בחודש  74%כנראה בגלל האחוז הגבוה של הגברים היוצאים בריבוי יציאות ( נרשם
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  )1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה (לוח 

   :יציאות סה"כ

אלף יציאות של ישראלים לחו"ל  554, 2016 מאי - מרסונים, האחרעל פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים 

בהם  ,2016 פברואר - 2015 דצמברהקודמים,  החודשיםשלושת לעומת  עלייה - מיליון ברמה שנתית) 6.6בממוצע לחודש (

  מיליון ברמה שנתית). 6.3בממוצע לחודש ( אלף יציאות 525נרשמו 

  

עלייה של  היתה ,2016 מאי - מרס האחרונים, כי בשלושת החודשים"ל עולה, מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו

 דצמבר הקודמים, חודשיםשלושת הבחישוב שנתי ב 14%של  עלייהלעומת  בממוצע מדי חודש), 0.8%בחישוב שנתי( 11%

  .בממוצע מדי חודש) 1.1%( 2016 פברואר - 2015

  

נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. נתוני מגמה 

  נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי סדירות (רעשים) מהנתונים מנוכי העונתיות.

  מקורי נוסף מדי חודש. נתונים מנוכי עונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון

  

  יציאות לחו"ל בדרך האוויר
  

אלף יציאות של ישראלים  511היו  ,2016 מאי - מרסהאחרונים, מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים 

 - 2015 דצמברהקודמים,  החודשיםשלושת לעומת  עלייה - מיליון ברמה שנתית) 6.1בדרך האוויר בממוצע לחודש ( לחו"ל

  ).מיליון ברמה שנתית 5.9בממוצע לחודש ( אלף יציאות 489בהם נרשמו  ,2016 פברואר

  

 היתה ,2016 מאי - מרס האחרונים, מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר עולה, כי בשלושת החודשים

 הקודמים, חודשיםשלושת הבחישוב שנתי ב 14%של  עלייהלעומת  ,בממוצע מדי חודש) 0.6%בחישוב שנתי( 7%של  עלייה

  בממוצע מדי חודש) . 1.1%( 2016 פברואר - 2015 דצמבר

  

  .)3(לוח אים לארץ ל"ביקורי מולדת" אזרחים ישראלים שמתגוררים בחו"ל וב

 275 -מ  רבאים לארץ ל"ביקורי מולדת": אנשים ששהו יותוהישראלים המתגוררים בחו"ל  אומדן נתונים על מובאיםבפסקה זו 

  . ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה 4ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת

  

) שייכות לאזרחי ישראל שמתגוררים 4%אלף יציאות ( 22 השנה, מאיאלף יציאות לחו"ל של ישראלים בחודש  498מתוך 

  בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת.

  

                                                 
  החודשים האחרונים(כולל החודש הנחקר). 13התקופה של  4
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  1-2נתוני תרשימים 

  

  .2016 ילובי 11 - ב" תפורסם  2016 ייוניציאות ישראלים לחו"ל בחודש  ההודעה הבאה על "

-הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש להסבר 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
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