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 2020 ייונביציאות ישראלים לחו"ל 
Departures of Israelis Abroad in June 2020 

 רק נרשמו ,בעקבות המשך התפשטות נגיף קורונה בעולם והמשך האיסור על כניסות זרים ברוב מדינות העולם

 .יציאות לחו"ל של ישראלים אלף 16.1

 )לוח א( נתונים מקוריים ,2020 יוני

  (2019 יוניבאלף יציאות  837.4) ישראליםשל לחו"ל  1אלף יציאות 16.1השנה נרשמו  יוניבחודש. 

  (.2019 יוניבאלף יציאות  757.9)אלף יציאות לחו"ל  15.8בדרך האוויר נרשמו 

  .נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות

                                                 
 (.2כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת )ראו הערה  1
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  2020 יוני

 יציאות ישראלים לחו"ל )לוח א(

מרץ להטיל מגבלות על כניסות זרים עקב התפשטות נגיף מחודש של מדינות רבות המשך יישום ההחלטה בעקבות 

 יציאות לחו"ל של ישראלים וחזרות מחו"ל.רשמו מספרים נמוכים במיוחד של נ יוניקורונה, בחודש 

 אלף יציאות היו דרך האוויר 15.8, מתוכן (2019 יוניאלף יציאות ב 837.4) אלף יציאות 16.1השנה נרשמו  יוניב

 . (2019 יוניאלף ב 69.6) יציאות היו דרך היבשה מחמישיםופחות , (2019 יוניבאלף יציאות   757.9)

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

 מעבר גבול
 יוני

2020* 
 יוני

2019 
 יוני-ינואר

2020* 
 יוני-ינואר

2019 

 3,796.9 1,123.4 837.4 16.1 סך הכל

 3,456.5 1,055.3 757.9 15.8 סך הכל -דרך האוויר 

 3,430.5 1,043.5 756.7 15.7 מזה: נתב"ג

 309.8 66.8 69.6 0 סך הכל -דרך היבשה 

 185.9 33.6 45.4 - אילת )טאבה( -מצרים 

 123.9 33.3 24.2 0 סך הכל ירדן

 28.1 6.3 6.4 - ערבה

 48.8 12.2 7.2 0 אלנבי

 47 14.7 10.5 0 נהר הירדן

 30.6 1.2 9.9 0.3 סך הכל -דרך הים 

  * נתונים ארעיים
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 2020, 2019, יוני-ינואר יציאות ישראלים לפי ימים, - 1תרשים 

 

 2020 ,יוני-יציאות וחזרות של ישראלים לפי ימים, ינואר - 2תרשים 
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 יציאות לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר – 3תרשים 

 

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

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

 .ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה 2מצטבר בשנה החולפתאופן בבחו"ל ימים 

אזרחי ישראל שמתגוררים היו של  (6.3%אלף ) 1.0השנה,  יונייציאות לחו"ל של ישראלים בחודש  אלף 16.1מתוך 

 (. 2019 יוניב 2.4%)  בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת

 3(1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה )לוח 

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

 בחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.ילנתונים שיתקבלו, יבחודשים הבאים, בהתאם  של חודש זה.

 .2020באוגוסט  5-" תפורסם ב2020ההודעה הבאה על "יציאות ישראלים לחו"ל בחודש יולי 

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

                                                 
 )כולל החודש הנחקר(. האחרוניםהחודשים  13תקופה של  2
 חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. שלעונתיות ושל  ההשפעהנתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי  3

( מהנתונים מנוכי העונתיות. נתונים מנוכי "רעשים"סדירות )-נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי
 די חודש.ימאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מעונתיות ומגמה עשויים להשתנות, 

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

