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יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2020
Departures of Israelis Abroad in July 2020
בעקבות המשך התפשטות נגיף קורונה בעולם והמשך האיסור על כניסות זרים ברוב מדינות העולם ,בחודש
יולי נרשמו רק  29.1אלף יציאות לחו"ל של ישראלים.
יולי  ,2020נתונים מקוריים (לוח א)


 29.1אלף יציאות 1לחו"ל של ישראלים (יותר ממיליון יציאות ביולי .)2019



בדרך האוויר נרשמו  28.9אלף יציאות לחו"ל (יותר ממיליון יציאות ביולי .)2019

נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 1כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת ב 13-החודשים האחרונים (כולל
החודש הנחקר).
כתב ארז טרבלסי ,תחום תיירות
להסברים אפשר לפנות אל מרכז המידע הסטטיסטי בטל' 02-6592666

יולי 2020
יציאות ישראלים לחו"ל (לוח א)
באמצע חודש מרץ ,בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה ,מדינות רבות בעולם סגרו את גבולותיהן הבין-לאומיים,
ובישראל החלה חובת בידוד של שבועיים לחוזרים מרוב המדינות .בעקבות כך חלה ירידה חדה ביציאות ובחזרות
של ישראלים מחו"ל.
בחודש מרץ השנה היו כמאה אלף יציאות לחו"ל (יותר מחצי מיליון במרץ .)2019
באפריל ירדו היציאות לשפל של כל הזמנים ( 3אלפים) ,ובחודשים אפריל-יוני ביחד נרשמו כ 27-אלף יציאות לחו"ל
בלבד (יותר משני מיליון יציאות באותה תקופה אשתקד)
גם בחודש יולי נרשמו מספרים נמוכים במיוחד של יציאות לחו"ל של ישראלים 29.1 :אלף יציאות ( 1,138אלף
יציאות ביולי  ,)2019מתוכן  28.9אלף יציאות דרך האוויר ( 1,044אלף יציאות ביולי  ,)2019ופחות ממאה יציאות
דרך היבשה ( 80.8אלף ביולי .)2019
לוח א – יציאות לחו"ל של ישראלים לפי דרך נסיעה ,אלפים
יולי
*2020

יולי
2019

ינואר-יולי
*2020

ינואר-יולי
2019

סך הכל

29.1

1,138.1

1,152.3

4,935

דרך האוויר  -סך הכל

28.9

1,044.0

1,084.0

4,500.5

מזה :נתב"ג

28.9

1,042.7

1,072.3

4,473.2

דרך היבשה  -סך הכל

0.1

80.8

66.9

390.6

מצרים  -אילת (טאבה)

-

53.1

33.6

239.0

סך הכל ירדן

0.1

27.7

33.3

151.6

ערבה

-

5.7

6.3

33.8

אלנבי
נהר הירדן

0.1
0.0

12.4
9.6

12.3
14.7

61.2
56.6

דרך הים  -סך הכל

0.2

9.9

1.4

43.9

מעבר גבול

* נתונים ארעיים
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תרשים  - 1יציאות ישראלים לפי ימים ,ינואר-יולי2020 ,2019 ,

תרשים  – 2יציאות לחו"ל של ישראלים בדרך האוויר
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אזרחים ישראלים שמתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת" (לוח )3
להלן מובאים נתוני אומדן של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ ל"ביקורי מולדת" :אנשים ששהו יותר מ275-
ימים בחו"ל באופן מצטבר בשנה החולפת 2ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
מתוך  29.1אלף יציאות לחו"ל של ישראלים בחודש יולי השנה 1.7 ,אלף ( )5.8%היו של אזרחי ישראל שמתגוררים
בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת ( 2.6%ביולי .)2019
נתונים מנוכי עונתיות ומגמה (לוח )1

3

עקב ירידה חדה בנתון של יולי  ,2020לסדרות "יציאות וחזרות של ישראלים" לא חושבו אומדני מנוכה עונתיות
ומגמה של חודש זה .בחודשים הבאים ,בהתאם לנתונים שיתקבלו ,ייבחן פרסום סדרה מנוכת עונתיות ומגמה.
ההודעה הבאה על "יציאות ישראלים לחו"ל בחודש אוגוסט  "2020תפורסם ב 6-בספטמבר .2020
הסבר מפורט ומעודכן של תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי
ההתאמה מראש ל 2019-מגמות ל( " 2019-2015-באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד :הגדרות ,סיווגים ושיטות,
שיטות סטטיסטיות ,סדרות עיתיות)

 2תקופה של  13החודשים האחרונים (כולל החודש הנחקר).
 3נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי ההשפעה של עונתיות ושל חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים.
נתוני מגמה נאמדים לאחר הסרת ההשפעה של אי-סדירות ("רעשים") מהנתונים מנוכי העונתיות .נתונים מנוכי
עונתיות ומגמה עשויים להשתנות ,מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מידי חודש.
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