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 275אלף כניסות מבקרים לישראל בחודש אוגוסט 2017
275 Thousand Visitor Arrivals to Israel in August 2017

נתונים מקוריים :ינואר-אוגוסט  2017לעומת ינואר-אוגוסט  ( 2016לוח א')


 2.4מיליון כניסות מבקרים 1לישראל (עלייה של .)25%



 2.3מיליון כניסות תיירים ( 2עלייה של )24%



 2.0מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של .)21%



 245אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של .)50%



 144אלף כניסות של מבקרי יום ( ,3עלייה של  ,)49%מתוכן  23אלף כניסות של נוסעים בשיוט.4

נתונים מנוכי עונתיות סה"כ כניסות תיירים( :לוח )2
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יוני  -אוגוסט) נרשמו  3.4מיליון כניסות
תיירים ברמה השנתית (  280אלף כניסות בממוצע לחודש ) .

ללוחות ולנתוני התרשימים
" 1מבקר" תייר ומבקר יום
" 2תייר" -מבקר השוהה בישראל ויוצא ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה (לא באותו היום)
" 3מבקר יום"  -מבקר הנכנס ויוצא מישראל באותו תאריך (אותו יום) בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט
" 4נוסע בשיוט"  -תייר בשייט חופים הנכנס לישראל ליום או יומיים וחוזר לאונייה ללינה

כתבה :אסנת לוי ,תחום תיירות
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל' 02-6527845

אוגוסט  ,2017נתונים מקוריים


 275אלף כניסות מבקרים.



 254אלף כניסות תיירים  ,מתוכן  91%כניסות דרך האוויר.



 22אלף כניסות מבקרי יום  ,לא נרשמו כניסות של נוסעים בשיוט באוגוסט.

כניסות מבקרים לישראל :אוגוסט 11/09/2017 2017
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מתחילת השנה ועד חודש אוגוסט המספר הגבוה ביותר של תיירים המגיעים מארץ אחת היה מארצות הברית  522 -אלף,
(עלייה של  ) 21%ומצרפת –  211אלף(עלייה של .)6%
נרשמו עליות במספר התיירים שמגיעים בכל אחת מעשר הארצות המובילות .מסין ( ,)61%ספרד ( ,)40%מרוסיה
גרמניה ואיטליה נרשמו עליות של  29%בכל אחת מהן.
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה( 1לוח )2
סה"כ תיירים:
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יוני  -אוגוסט) נרשמו  3.4מיליון כניסות תיירים
ברמה השנתית ( 280אלף בממוצע לחודש) ,בדומה לחודשים מרס  -מאי .2017
תיירים בדרך האוויר:
מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים (יוני  -אוגוסט ) נרשמו  3.0מיליון כניסות תיירים
ברמה השנתית ( 251אלף בממוצע לחודש) ,בדומה לחודשים מרס  -מאי.


ההודעה הבאה על "כניסות מבקרים בחודש ספטמבר  "2017תפורסם ב 17-באוקטובר .2017

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה
מראש ל ,2017-מגמות ל( "2017-2013-באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד :הגדרות ,סיווגים ושיטות ,שיטות
סטטיסטיות ,סדרות עתיות).

1

נתוני הכניסות של תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים ,ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי העונתיות והמגמה .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.
יצוין כי החל ביולי  ,2014כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות התיירים ,והם הביאו לירידה ברמת
הנתונים ולשבר במגמה הסדרות ( . )TREND BREAKלכן ,החישוב של נתונים מנוכי עונתיות ומגמה ,בתקופה שהחלה ביולי  ,2014נערך
לאחר התאמת נתוני הסדרה עד יוני  2014לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר.
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