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 2020 מרסביציאות ישראלים לחו"ל 
Departures of Israelis Abroad March 2020 

ת ובחודש מרס השנה נרשמו ירידות חדות במספר היציאות לחו"ל של הישראלים בעקבות ההגבלות על כניס
ימים  14בית של כמו גם הטלת בידוד  ,מגפת הקורונה שמתפשטת בעולם מפנימחשש למדינות העולם  זרים

 .על ישראלים החוזרים מחו"ל 

 )לוח א'( נתונים מקוריים ,2020 מרס

  (אלף יציאות שנה שעברה 552) ישראליםלחו"ל  1אלף יציאות 101בחודש מרס השנה נרשמו. 

  (.אלף יציאות שנה שעברה 514)אלף יציאות לחו"ל  93בדרך האוויר נרשמו 

  (אשתקדאלף  38)אלף יציאות לחו"ל  7 –בדרך היבשה נרשמו כ. 

 השנה מרסאלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש  95לחו"ל:  2יםיוצא.  

 8% 3סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקור מולדת מתוך 

  .נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות

                                                 
 (.2כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת )ראו הערה  1
 הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות. 2
 כולל  -החודשים האחרונים  12ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת )התקופה של  275 -יותר מ אנשים ששהו  3

 החודש הנחקר( ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.

https://www.cbs.gov.il/
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 אלפים ,נסיעהיציאות לחו"ל של ישראלים לפי דרך  – לוח א

 מעבר גבול
 מרס
2020* 

 מרס-ינואר
2020* 

 מרס-ינואר
2019 

 1504.7 1095.9 100.6 סך הכל

 סך הכל -דרך האוויר 
92.9 1028.5 1409.9 

 1387.7 1016.8 91.9 מזה: נתב"ג

 סך הכל -דרך היבשה 
7.4 66.7 94.1 

 45.7 33.6 4.4 אילת )טאבה( -מצרים 

 48.3 33.2 3.1 סך הכל ירדן

 8.9 6.3 0.5 ערבה

 19.6 12.2 1.1 אלנבי

 19.9 14.7 1.5 הירדןנהר 

 0.8 0.7 0.3 סך הכל -דרך הים 

 * נתונים ארעיים

 : 2020 מרס

 יציאות ישראלים לחו"ל )לוח א'(
 ,מדינות רבות החלו להטיל מגבלות על כניסות זרים למדינתם ,עולםנגיף קורונה בהתפשטות המהירה של בעקבות 

בנוסף  ישראלים רבים הצטרפו להגבלת הכניסה לזרים.לה מספר מועט של מדינות ובהדרגה יעדי תיירות של יבתח

ובמקביל להגבלות בעולם, עם התפשטות הנגיף בישראל, החליטו הרשויות בישראל שכל ישראלי החוזר ממדינות 

ימים, מה שהפך מאוחר יותר להוראה גורפת על כל מי שחוזר מכל מדינה שהיא  14מסוימות ישהה בבידוד של 

ירידות חדות במספר היציאות של ישראלים נרשמו ו של מדינות העולם ושל מדינת ישראל הגבלות אלמאז  בעולם.

 לחו"ל והחזרות מחו"ל .

אלף  514) אלף יציאות היו דרך האוויר 93, מתוכן (אלף יציאות אשתקד 552) אלף יציאות 101במרס השנה נרשמו  

 . (אלף שנה שעברה 38 ) אלף יציאות היו דרך היבשה 7 -ו, (יציאות  שנה שעברה
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מספר  2019. במרס היציאותהיה כמעט כפול ממספר של הישראלים מחו"ל  החזרותמספר  2020בחודש מרס 

 היציאות ומספר החזרות היה דומה.

 

 יוצאים לחו"ל 
 השנה. מרסאלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש  95

פעמיים  זהאלף ( יצאו לחו"ל בחודש  3והשאר )  מרסאלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש  92

 מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים(. 66%או יותר )

                                                 
 באפריל. 8-חל ב 2020באפריל. בשנת  19-חל ב 2019ערב חג הפסח בשנת  4
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 2019,2020, מרס-ינואר,יציאות ישראלים לפי ימים.1תרשים 
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 2020מרס -ינואר, יציאות וחזרות של ישראלים לפי ימים.2תרשים 

 יציאות כניסות
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 (:2יציאות ישראלים לפי גיל ומין )לוח 

  בגילים הצעירים.  53%, לעומת 61%היה  64 - 25אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 

 5(1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה )לוח 

, לסדרות "יציאות וחזרות של ישראלים" לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות ומגמה 2020בנתון מרס  עקב ירידה חדה

  בחודשים הבאים, בהתאם לנתונים שיתקבלו, יבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה. של חודש זה.

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

 275-מ המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת": אנשים ששהו יותרישראלים של וני אומדן מובאים נתלהלן 

 .ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה 6מצטבר בשנה החולפתאופן בבחו"ל ימים 

אזרחי ישראל שמתגוררים היו של  (7.8%אלף ) 8השנה,  מרסיציאות לחו"ל של ישראלים בחודש  אלף 101מתוך 

 (. 2019במרס  2.6%)  בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת

 

 .2020 מאיב 6-בתפורסם " 2020 אפרילבחודש ההודעה הבאה על "יציאות ישראלים לחו"ל 

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

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

 תיות( ישיטות סטטיסטיות, סדרות ע

                                                 
 חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. שלעונתיות ושל  ההשפעהנתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי  5

( 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

 )כולל החודש הנחקר(. חרוניםהחודשים הא 13התקופה של  6
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 ל של ישראלים בדרך האוויר"יציאות לחו. 3תרשים 
   
   

Original Data  סדרה מקורית 

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

