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Departures of Israelis Abroad in September 2022 

 (לוח א) נתונים מקורייםלחו"ל של ישראלים,  1יציאות
  )2019בשנת  אלף 928.9יציאות לחו"ל ( ףלא 967.1 השנה נרשמו ספטמבר בחודש •

 מהיציאות לחו"ל היו דרך האוויר 88% •

 .נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות

משבר הקורונה הביא לשפל חסר תקדים בממדי התיירות בכל העולם. מספר יציאות הישראלים, שרשם גידולים 

 .2021-ב מיליון 3.0 - ו 2020 -יליון במ 1.5-, ירד ל2019-מיליון ב 9.2-מרשימים בשנים שלפני המשבר והגיע ל
אלף בשנת  551.6אלף יציאות ( 498.6 לחו"ל של הישראלים: התאוששות במספר היציאות נרשמההשנה  מרץב

אלף יציאות  2,150.7 - יוני -אפריל  יםבחודש מגמת ההתאוששות המשיכה ), השנה האחרונה לפני המשבר2019

 2,380.4אלף יציאות לחו"ל ( 2,094.6השנה נרשמו  אוגוסט-יוליים בחודש.)2019ב  2,292.1( לחו"ל של ישראלים

 ).2019 -אלף ב  928.9אלף יציאות לחו"ל של ישראלים ( 967.1השנה נרשמו  בחודש ספטמבר .)2019אלף ב 

  

                                                 
 ).הסבר בהמשךכולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראו  1
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 אלפים ,נסיעהיציאות לחו"ל של ישראלים לפי דרך  – לוח א

 ספטמבר מעבר גבול
2022* 

 ספטמבר
2021 

 ספטמבר
2019 

 928.9 401.9 967.1 סך הכל

 845.7 356.9 851.5 סך הכל -דרך האוויר 

 844.7 356.8 850.7 מזה: נתב"ג

 71.2 44.5 89.3 סך הכל -דרך היבשה 

 50.0 35.9 65.0 אילת (טאבה) -מצרים 
 21.2 8.6 24.3 סך הכל ירדן

 7.2 3.3 10.1 ערבה
 5.0 2.2 5.1 אלנבי

 9.1 3.1 9.1 נהר הירדן

 11.9 0.5 26.3 סך הכל -דרך הים 

  * נתונים ארעיים
 חוסר מקרים=  -

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

ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת": אנשים ששהו בחו"ל יותר של מובאים נתוני אומדן להלן 

 ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה. 2מצטבר בשנה החולפתאופן ימים ב 275-מ

היו של אזרחי ישראל  )2.2%( ףאל 21.6 השנה, ספטמברבישראלים  אלף יציאות לחו"ל של 967.1מתוך 

 ).2019 ספטמברב 2%שמתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת (

  

                                                 
 (כולל החודש הנחקר). החודשים האחרונים 13תקופה של  2
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 3)1נתונים מנוכי עונתיות ומגמה (לוח 

 4יציאות לחו"ל בדרך האוויר
 אלף 579.8, היו 2022 ספטמבר -יליו, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

  .)אלף 768.2( לעומת שלושת החודשים הקודמים ירידהיציאות של ישראלים לחו"ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, 

 יציאות לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר - 1תרשים 

 

 ספטמבר-יליו האחרונים,מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל בדרך האוויר עולה, כי בשלושת החודשים 

בממוצע  2.6%בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של  4.8%של  ירידה, נרשמה 2022

 מדי חודש.

  

                                                 
חושבו  2022ועד פברואר  2020עקב התפרצות הקורונה בישראל ובעולם, הנתונים מנוכי העונתיות החל ממרץ  3

באמצעות החלפת הנתונים המקוריים החריגים לתקופה זו בנתונים חזויים שהתקבלו ממודל שהותאם לסדרה 

ונתיות. נציין כי הסדרה מנוכת , והפעלת השיטה הרגילה של חישוב נתונים מנוכי ע2022בתקופה של עד פברואר 

 ,2020עד פברואר  2010כלומר החישוב עבור תקופת העיבוד מינואר , העונתיות והמגמה עד לפני משבר הקורונה

מגמה עבור תקופה זו הנעשה לפי השיטה הרגילה לניכוי עונתיות ואמידת המגמה, כך שהנתונים מנוכי העונתיות ו

 ללא שינוי במהלך השנים הבאות. לא הושפעו ממשבר הקורונה ויישארו

 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.ימאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מעונתיות ומגמה עשויים להשתנות, 
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 יציאות לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר - 2תרשים 

 
 להשתנות במידה ניכרת.* שלושת האומדנים האחרונים של המגמה עשויים 

 בהתחשב בשבר  חושבו נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 2020 מרץ** החל מ
 "משבר הקורונה".בסדרות שנגרם בעקבות 

 .2022 רנובמבב 6-" תפורסם ב2022 אוקטוברבחודש ההודעה הבאה על "יציאות ישראלים לחו"ל 

הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"
 " 2018-2022-, מגמות ל2022-מראש ל

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/The%20seasonal%20factors%20for%202017-2021.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2021/The%20seasonal%20factors%20for%202017-2021.aspx
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