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כניסות מבקרים לישראל  -מרס 2020
בחודש מרס  2020נרשמו  87אלף כניסות מבקרים
Visitor Arrivals to Israel in March 2020
87 Thousands of Visitor Arrivals to Israel in March 2020
1

עם התפשטות נגיף קורונה למדינות רבות בעולם ובהן ישראל הלכו והוחמרו ההגבלות על כניסת
זרים לישראל  .מאז נכנסה לתוקפה ההחלטה על איסור כניסת כלל הזרים בכלל המעברים
לישראל (למעט זרים שהוכיחו אפשרות לבידוד ביתי בישראל) בתאריך ,12.3.2020הופסקו כמעט
לחלוטין כניסות המבקרים לישראל.
מרס  ,2020נתונים מקוריים (לוח )4


 87אלף כניסות מבקרים במרס  456( 2020אלף במרס .)2019



 81אלף כניסות תיירים 426( 2אלף במרס .)2019



 71אלף כניסות תיירים דרך האוויר ( 368אלף במרס .)2019



 9אלף כניסות תיירים בדרך היבשה ( 58אלף במרס .)2019



 7אלף כניסות של מבקרי יום 31( 3אלף במרס .)2019

 1מבקרים כוללים תיירים ומבקרי יום.
 2תיירים  -מבקרים השוהים בישראל ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה.
 3מבקרי יום  -מבקרים הנכנסים ויוצאים מישראל באותו תאריך .בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.
כתב עמרי רומנו ,תחום סטטיסטיקה של תיירות ,אגף עסקים-כלכלה
לקבלת הסברים אפשר לפנות אל היחידה למידע סטטיסטי בטל' 02-6592666

מרס  ,2020נתונים מקוריים (לוח )4
בחודש מרס  2020נרשמו  87אלף כניסות מבקרים לישראל ( 456אלף במרס  .)2019מתוכן  81אלף
כניסות תיירים ( 426אלף במרס  )2019ו 7-אלף כניסות של מבקרי יום ( 31אלף במרס .)2019
עם התפשטות נגיף קורונה למדינות רבות בעולם ובהן ישראל ,הלכו והוחמרו ההגבלות על כניסת זרים
לישראל -בתחילה לא הותרה כניסת זרים ממדינות מסוימות .לאחר מכן הוחלט כי לא תותר הכניסה לכלל
הזרים בכלל המעברים ,למעט כאלה שהוכיחו כי באפשרותם להיכנס לבידוד מיד עם כניסתם לארץ .מאז
נכנסה לתוקפה החלטה זו בתאריך  ,12.3.2020הופסקו כמעט לחלוטין כניסות תיירים לישראל .לבסוף
נאסרה הכניסה לכלל הזרים לישראל (למעט מי שמרכז חייו בישראל).
תרשים .1כניסות תיירים דרך האוויר לפי ימים,ינואר-מרס2019,2020 ,5
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במקביל לירידה החדה במספר כניסות התיירים ,החלו תיירים רבים לעזוב את ישראל .בחודש מרס 2020
מספר יציאות התיירים בדרך האוויר היה גבוה כפי שניים ממספר הכניסות (במרס  2019מספר היציאות
היה דומה למספר הכניסות).

 4ערב חג הפסח בשנת  2019חל ב 19-באפריל .בשנת  2020חל ב 8-באפריל.
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תרשים .2כניסות ויציאות של תיירים דרך האוויר לפי ימים ,ינואר-מרס 2020
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מרס  ,2020נתונים מקוריים לפי מדינות (לוח )3
מספר כניסות התיירים הגבוה ביותר בחודש מרס  2020היה מארצות הברית 21-אלף כניסות ( 89אלף
במרס .)2019
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

5

עקב ירידה חדה בנתון מרס  ,2020לסדרות "כניסות תיירות" לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות ומגמה של
חודש זה .בחודשים הבאים ,בהתאם לנתונים שיתקבלו ,יבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.
לוח  ,2בו מוצגים נתונים מנוכי עונתיות ומגמה לא יופיע בהודעה זו.

 6נתוני 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.
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תרשים  .3כניסות תיירים בדרך האוויר וביבשה
Figure 3. Tourist arrivals by air and by land
500

300
200
100

באלפים In thousands -

400

0
XII I
2020

VI

XII I

2019

VI

XII I

2018
נתונים מקוריים

VI

I

2017

Original Data

תרשים  .4כניסות תיירים בדרך האוויר
Figure 4 .Tourist arrivals by air
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ההודעה הבאה "כניסות מבקרים לישראל בחודש אפריל  "2020תפורסם ב 6-במאי .2020

הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי
ההתאמה מראש ל ,2019-מגמות ל( "2019-2015-באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד(.
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