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  2016 לישראל בשנת 1מיליון כניסות מבקרים 3.07

3.07 Million Visitor Arrivals1 to Israel in 2016 

 

לוחות
 

  

  

  "מבקר" תייר ומבקר יום 1

  מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום) -תייר"" 2
  ריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוטמבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תא - מבקר יום" " 3

  תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה - נוסע בשיוט" " 4

  

  (לוח א'): 5201בהשוואה לשנת  6201שנת 

 3.1 1%ירידה של  -מיליון כניסות מבקרים  . 

 2.9.  מיליון כניסות תיירים
 .3.6% עלייה של  - 2

 2.6 4.5%של  עלייה -רים דרך האוויר מיליון כניסות תיי 

 277   4.7%של  ירידה -אלף כניסות תיירים בדרך היבשה . 

 170   אלף כניסות של מבקרי יום
3

 . 45%ירידה של  -

 75 אלף כניסות של נוסעים בשיוט
4

 .22%של  ירידה-

 

  ) :3) (תרשים 2תיירים סה"כ (לוח  נתונים מנוכי עונתיות–לפי רבעונים 2016שנת 

 מיליון ברמה שנתית  2.8(אלף כניסות בממוצע לחודש  233נרשמו  2016הרבעונים הראשונים של  בשלושת(  

  מיליון כניסות ברמה  3.3 – בממוצע לחודש  אלף כניסות 272דצמבר) נרשמו –ברבע האחרון (אוקטוברואילו 

  . שנתית
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2  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  
  :)לוח א'( 5201בהשוואה לשנת  6201שנת 

 2015של שנת לאחר השפל שנרשם ברבע האחרון  תיירים , זאתהתאפיינה בהתאוששות הדרגתית בכניסות  2016שנת 

  ). פיגועי יחידים–(מתיחות ביטחונית 

  3.6%-ובסך התיירים הסתכמה העלייה ב 4.5%בכניסות התיירים בדרך האוויר נרשמה עלייה של 

 3.07 1%ירידה של  -מיליון כניסות מבקרים  . 

 2.9 4%של  עלייה -מיליון כניסות תיירים. 

 2.6  4.5%ל ש עלייה  –מיליון כניסות תיירים דרך האוויר. 

 277  בכניסות דרך טאבה  35%בהשפעת הירידה של כנראה (. 4.7%של  ירידה -אלף כניסות תיירים בדרך היבשה

 .לישראל)

 170  בכניסות דרך טאבה ). 72%(בעיקר בשל הירידה של  45%ירידה של  -אלף כניסות של מבקרי יום 

 75  22%של  ירידה-אלף כניסות של נוסעים בשיוט. 

  



3  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  

  תיירים מבקרי יום אוויר ויבשה , נוסעים בשיוט, כניסות מבקרים .1תרשים 

  
  1לנתוני תרשים 
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4  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  2011-6201לפי ארצות נבחרות  תייריםכניסות 

  :הבאים הממצאיםכניסות לישראל מתקבלים של שבע הארצות המובילות במספר ה 2016 בבחינת נתוני

   אלף כניסות. 648 -  2015לעומת  4.5%עלייה של נרשמה  מארה"ב תייריםבכניסות 

  .אלף כניסות 266ונרשמו  9.5%של  נרשמה ירידה מרוסיה תייריםבכניסות 

  .2015-בהשוואה ל 2%ירידה של  2016-נרשמו ב מצרפת תייריםכניסות אלף  287

  .אלף 164 - מגרמניה תייריםנרשמה בכניסות  3% של  עלייה

  .2015-בהשוואה ל 4%עלייה של  2016-ב ונרשמ מהממלכה המאוחדת תיירים אלף  181

  . אלף 132 - 2016-ב 17%של  נרשמה עלייה מאוקראינה תייריםבכניסות 

שנרשמה  24%ה של ירידבהמשך ל( אלף כניסות 82 -לעומת שנה קודמת  2.6%של  ירידהנרשמה  מאיטליהבכניסות 

  .)2015בשנת 

  

  2016-2011 נבחרותלפי ארצות  תיירים, מבקרי יום – כניסות מבקרים. 2תרשים 

  

  2לנתוני תרשים 
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5  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

 

  

  

  : 6201דצמבר 

  לישראלכניסות של מבקרים אלף  265נרשמו . 

 249  אלף בדרך היבשה. 27 בדרך האוויראלף מתוכן  222 כניסות תייריםאלף 

 17  כניסות אלף  7 בנוסף היו, אלף כניסות של נוסעים בשיוט 7, 2016נרשמו בדצמבר  מבקרי יוםאלף כניסות של

 .בדרך היבשה 

  

   תונים מנוכי עונתיות ומגמהנ

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

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

  עדכון נתונים מחודשים קודמים. 

ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התיירים שהביאו לירידה , כתוצאה 2014יצוין כי החל ביולי  

. לכן, חישוב נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה החל ביולי  (TREND BREAK)הסדרות  השבר במגמו, ברמת הנתונים 

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

  

  (נתונים מנוכי עונתיות לפי רבעונים) 2016-2013שנים תיירים סה"כ כניסות . 3תרשים 

  

  3לנתוני תרשים 
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6  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  .  2016-2013לפי רבעונים מקבילים של ל סה"כ תיירים שהתרשים הנ"ל מתאר את ההשוואה בין הנתונים מנוכי העונתיות 

מיליון ברמה  2.8אלף כניסות בממוצע לחודש  233 נרשם מספר דומה של כניסות  2016שלושת הרבעונים הראשונים של ב

רמה כניסות במיליון  3.3 אלף כניסות לחודש בממוצע 272 -17%נרשמה עלייה של  2016בשנת  רבע הרביעיב, ואילו  שנתית

     שנתית . 

  

  

  )2(לוח  נתוני מגמה

  

בחישוב  43%של  עלייה נרשמה  2016 דצמבר-בחודשים אוקטוברמניתוח נתוני המגמה עולה כי,  -סה"כ כניסות תיירים

 37%של נרשמה עלייה  ) 2016ספטמבר  –יולי לפי שלושת החודשים הקודמים (בחישוב , בממוצע לחודש) 3%( שנתי 

  לחודש בממוצע). 2.7%ה של עליי(בחישוב שנתי 

  בחישוב שנתי 37%של  עלייה נרשמה  2016 דצמבר-אוקטוברמניתוח המגמה עולה כי בחודשים  - כניסות בדרך האוויר

 33%של נרשמה עלייה  ) 2016ספטמבר  –בחישוב לפי שלושת החודשים הקודמים (יולי  ,בממוצע לחודש) 2.7%עלייה של ( 

  בממוצע לחודש). 2.4%(עלייה של בחישוב שנתי 

  

  

  

  

  

  

 2017 בפברואר 8-" תפורסם ב2017בינואר הודעה הבאה על "כניסות מבקרים ה. 

  

  

, 2016- העונתיים וגורמי ההתאמה מראש להגורמים "-הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב

 ).סדרות עתיות" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, 2012-2016- מגמות ל

  
  

/publications/tseries/seasonal16/presentationh16.pdf


7  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  
  4-5 מיםלנתוני תרשי 
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8  09/01/2017   2016שנת  כניסות מבקרים לישראל:

  
 6-7 מיםלנתוני תרשי
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