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 2019 שנתביציאות ישראלים לחו"ל 
Departures of Israelis Abroad Year 2019 

 , נתונים מקוריים )לוח א(2018בהשוואה לשנת  2019 שנת

 1יציאותמספר ה

   ( 8%עלייה של )של ישראלים מיליון יציאות לחו"ל  9.2נרשמו השנה. 

  (. 7%עלייה של ) –מיליון יציאות לחו"ל  8.3בדרך האוויר נרשמו 

 2% 2מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת 

 3יוצאיםמספר ה

 4.3 2019-ב מיליון ישראלים יצאו לחו"ל . 

 2.2  מהם יצאו לחו"ל  מיליון 2.1 –מיליון מהיוצאים יצאו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך השנה ו

 .פעמיים או יותר במהלך השנה

  .מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולותנתונים אלו 

                                                 
 (.2כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת )ראו הערה  1
 כולל  -החודשים האחרונים  12ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת )התקופה של  275 -אנשים ששהו יותר מ  2
 החודש הנחקר( ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה. 
 הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות. 3
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 (1)לוח  2019-2010שנים  ,העשור החולף

 של הישראלים.לחו"ל ( במספר היציאות  2012ת בעשור האחרון חלה עלייה רצופה ) פרט לשנ

 2019 - 2010 ,דצמבר–ינוארחודשים ב יציאות לחו"ל של ישראלים - 1תרשים 

 

השמיים "בעקבות הסכם שנה, זאת ככל הנראה ב 8%-גדל מספר יציאות הישראלים לחו"ל ביותר מ 2013-החל מ

 .הטיסותה במחירי הוזלשהוביל ל , "הפתוחים

 אלפים ,נסיעהיציאות לחו"ל של ישראלים לפי דרך  – לוח א

 מעבר גבול
 דצמבר
2019* 

 דצמבר-ינואר
2019* 

 ברדצמ-ינואר
2018 

 ברדצמ-ינואר
 אחוז שינוי

 8.3 8472.7 9178.6 677.0 סך הכל

 סך הכל -דרך האוויר 
636.6 8310.6 7793 6.6 

 6.6 7749.6 8262.6 627.4 מזה: נתב"ג

 סך הכל -דרך היבשה 
40.1 776.8 619.6 25.4 

 31 381.1 499.4 18.0 אילת )טאבה( -מצרים 

 16.3 238.5 277.4 22.1 סך הכל ירדן

 44.2 53.2 76.7 4.7 ערבה

 13.3 83.2 94.2 9.1 אלנבי

 4.3 102.1 106.5 8.3 נהר הירדן

 51.7 60.1 91.2 0.3 סך הכל -דרך הים 

 * נתונים ארעיים
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 )לוח א( 2018לעומת  2019שנת 

מיליון יציאות היו דרך האוויר )עליה  8.3(.  8%מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל )עלייה של  9.2נרשמו  2019בשנת 

אלף מהיציאות בדרך היבשה היו לסיני )עליה  499 .(25%אלף יציאות היו בדרך היבשה )עליה של  777 .(7%של 

 (. 52%אלף יציאות )עליה של  91(. בדרך הים נרשמו 31%של 

 אוגוסט(.-היו בחודשי הקיץ )יולי -מכלל היציאות 26% –מיליון יציאות  2.4

-בעוד שחלקם בחודשי הקיץ, יולי 14( היו של ילדים עד גיל מיליון 1.1מכלל היציאות ) 12%-כ 2019בכל שנת 

 אלף(. 498) 21%אוגוסט, היה 

 22 לעומת -אלף יציאות לחו"ל ביום אחד  50 -: כבספטמבר 26 -מספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב"ג נרשם ב 

 אלף יציאות בממוצע ליום .

 2019 דצמבר

 ישראלים לחו"ל )לוח א( יציאות

  .דרך היבשה אלף 40-ו היו דרך האוויר, יציאות אלף 637יציאות, מתוכן  אלף 677 השנה נרשמו דצמברב

 יוצאים לחו"ל 

 .השנה דצמברישראלים יצאו לחו"ל בחודש  אלף 628

אלף( יצאו בחודש זה פעמיים או  30והשאר ) ,דצמברמהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש  אלף 598

 מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים(. 69%יותר )

 (2יציאות ישראלים לפי גיל ומין )לוח 

 .יותר בגילים הצעירים 49%, לעומת 54%יה ה 64-25אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 

 4(1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה )לוח 

  סך הכל -יציאות 

אלף יציאות של  813 נרשמו, 2019 דצמבר-אוקטוברהאחרונים, על פי נתונים מנוכי עונתיות בשלושת החודשים 

 753בהם נרשמו ש 2019 ספטמבר-יוליהקודמים,  החודשיםשלושת לעומת עלייה  ,ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש

 .אלף יציאות בממוצע לחודש

 ,2019 דצמבר-אוקטובר האחרונים, כי בשלושת החודשים מראהניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל 

בממוצע  0.7%של  עלייהנרשמה להם  שקדמו חודשיםשלושת הבו ,די חודשיבממוצע מ 1.0%של  עלייהנרשמה 

 די חודש.ימ

  

                                                 
 חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. שלעונתיות ושל  ההשפעהנתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי  4

( מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים מנוכי "רעשים"סדירות )-נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי
 די חודש.יעונתיות ומגמה עשויים להשתנות, מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מ
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 יציאות לחו"ל בדרך האוויר

אלף  737היו  ,2019 דצמבר-אוקטוברהאחרונים, כי בשלושת החודשים  מראה ניתוח הנתונים מנוכי העונתיות

 ספטמבר-יוליהקודמים,  החודשיםשלושת לעומת עלייה  ,בדרך האוויר בממוצע לחודש לחו"ליציאות של ישראלים 

 .אלף יציאות בממוצע לחודש 680בהם נרשמו ש 2019

- אוקטובר האחרונים, כי בשלושת החודשים מראהבדרך האוויר ניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל 

של  עלייהלהם נרשמה  שקדמו חודשיםשלושת הבו די חודש,יבממוצע מ 1.2%של  עלייהנרשמה  ,2019 דצמבר

 די חודש.יבממוצע מ 0.8%

 (3אזרחים ישראלים שמתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת" )לוח 

 275-מ ל"ביקורי מולדת": אנשים ששהו יותרהמתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ישראלים של מובאים נתוני אומדן להלן 

 .ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה 5מצטבר בשנה החולפתאופן בבחו"ל ימים 

אזרחי ישראל שמתגוררים היו של ( 2%אלף ) 16השנה,  דצמבריציאות לחו"ל של ישראלים בחודש  אלף 677מתוך 

  בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת.

                                                 
 )כולל החודש הנחקר(. החודשים האחרונים 13התקופה של  5
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 לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר . יציאות2תרשים 

 
 . יציאות לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר3תרשים 

 

 .2020 בפברואר 5-בתפורסם " 2019 דצמברבחודש ההודעה הבאה על "יציאות ישראלים לחו"ל 

הגורמים העונתיים וגורמי ל תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"שהסבר מפורט ומעודכן 

באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות,  " )באתר הלמ"ס 5201-9201-מגמות ל 9201-ההתאמה מראש ל

 תיות( ישיטות סטטיסטיות, סדרות ע

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/הגורמים-העונתיים-וגורמי-ההתאמה-מראש-ל-2019-מגמות-ל-2019-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/הגורמים-העונתיים-וגורמי-ההתאמה-מראש-ל-2019-מגמות-ל-2019-2015.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/הגורמים-העונתיים-וגורמי-ההתאמה-מראש-ל-2019-מגמות-ל-2019-2015.aspx

