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 2019-ב 1מבקריםמיליון כניסות  4.9שיא של 

A Record Number of Visitor Arrivals - 4.9 Millions in 2019 

 (4)לוח  נתונים מקוריים ,2018בהשוואה לשנת  2019שנת 

  (12%ה של יעלי) מבקרים מיליון כניסות 4.9היו  2019בשנת. 

 (10.5%יה של י)על 2מיליון כניסות תיירים 4.6

 4נוסעים בשיוט אלף מתוכן כניסות של 94(, 31%)עלייה של   3אלף כניסות של מבקרי יום 353

 (1)לוח  2019-2010 -העשור החולף 

 מיליון כניסות תיירים בממוצע  3.2 מיליון כניסות מבקרים בממוצע לשנה. 3.6היו  בעשור החולף

 .לשנה

  לעומת  ,התייריםבמספר   41%של ובמספר המבקרים  35%ה של ינרשמה עלי 2019בשנת

 הממוצע השנתי של העשור.

 (2כניסות תיירים, נתונים מנוכי עונתיות )לוח 

 (2019 דצמבר-)אוקטובר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות

בממוצע לחודש ם אלף כניסות תיירי 384לעומת  אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש, 400נרשמו 

 (.2019 ספטמבר-יולי) הקודמיםבשלושת החודשים 

  

                                                 
 מבקרי יום.ותיירים  כוללים מבקרים 1

 מבקרים השוהים בישראל ויוצאים ממנה בתאריך שונה מתאריך הכניסה. - תיירים 2
 מישראל באותו תאריך. בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט. יםויוצא יםהנכנס יםמבקר -יום  ימבקר 3
 .נייהובא ניםלישראל לביקורי יום ול יםבשיט חופים שנכנס יםתייר -בשיוט  יםנוסע 4

https://www.cbs.gov.il/
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 (1)לוח  2019-2010 –העשור החולף 

 4.6מיליון( ובמספר כניסות התיירים לארץ ) 4.9) ר כניסות המבקריםפבמס יםשיא מונרש 2019בשנת 

 מיליון(.

 ,מיליונים2019-2010כניסות מבקרים,  - 1תרשים 

 

כניסות התיירים בעולם עלה מדי שנה. בישראל התיירות העולמית גדלה בהתמדה בעשור החולף ומספר 

היה נמוך מזה הוא  2016-2014בשנים ו לא עלה ברציפותלארץ  לעומת זאת, מספר כניסות התיירים

)בעיקר מבצע  ום אלניבשבארץ בטחונים שהתרחשו  ם, ככל הנראה בעקבות אירועי2013שנרשם בשנת 

נרשמו שיאים במספר כניסות התיירים לארץ מדי  2019-2017. בשנים (2014אוגוסט -"צוק איתן" ביולי

יה של י)על 2018-מיליון כניסות ב 4.1(, 2016ומת לע 25%ה של י)עלי 2017-מילון כניסות ב 3.6שנה: 

  (.10%-ה של יותר מי)עלי 2019-מיליון כניסות ב 4.6-( ו14%
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 (3)לוח  כניסות מבקרים לפי ארצות מובילות

 1.0-יותר מ – מספר כניסות המבקרים הגבוה ביותר היה מארה"ב 2019בשנים הקודמות כך גם בשנת  וכמ

 מכלל הכניסות.  21%-כשהן  כניסות מיליון

 לפי ארצות מובילות 2019-ו 2015, 2010שנים ב כניסות מבקרים - 2תרשים 

 

 (1)לוח  נתונים מקוריים 2019 דצמבר

 395 אלף כניסות מבקרים. 

 358 אלף כניסות תיירים: 

 .אלף כניסות בדרך האוויר 312מתוכן  

 .אלף כניסות בדרך היבשה 46 

 37 אלף של נוסעים בשיוט 17מתוכן  ,אלף כניסות של מבקרי יום. 
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 (2)לוח   5תונים מנוכי עונתיות ומגמהנ

 תייריםכניסות סה"כ 

 נרשמו (2019 דצמבר-אוקטובר)עולה כי בשלושת החודשים האחרונים  מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

 אלף כניסות בחודשים 384לעומת , מיליון כניסות ברמה שנתית( 4.8) בממוצע לחודשכניסות אלף  400

 .מיליון כניסות ברמה שנתית( 4.6) 2019 ספטמבר-יולי

, בממוצע מדי חודש 0.8%של  עלייהנרשמה  2019 דצמבר-אוקטוברבחודשים  עולה כי המגמהמניתוח 

 .בחישוב שנתי 10%

 יירים בדרך האווירתכניסות 

 עולה כי בשלושת החודשים האחרוניםשל כניסות תיירים בדרך האוויר  מנוכי העונתיותמניתוח הנתונים 

 333לעומת , מיליון ברמה שנתית( 4.2) בממוצע לחודשכניסות אלף  346 נרשמו (2019 דצמבר-אוקטובר)

מיליון כניסות  4.0) 2019ספטמבר   -יולי להם חודשים שקדמושנרשמו באלף כניסות בממוצע  לחודש 

 .ברמה שנתית(

 0.8%של  עלייהנרשמה  2019 דצמבר-אוקטוברעולה כי בשלושת החודשים האחרונים  המגמהמניתוח 

 .בחישוב שנתי 10%עלייה של  ,בממוצע מדי חודש

 .2020 בפברואר 5-בתפורסם  "2020בחודש ינואר לישראל ההודעה הבאה "כניסות מבקרים 

ונתיים וגורמי הגורמים העהסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"

 .))באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד" 2015-2019-, מגמות ל2019-ההתאמה מראש ל

                                                 
נתוני הכניסות של תיירים לישראל מושפעים משינויים עונתיים, ועל כן יש לנתחם על סמך הנתונים מנוכי  5

יודגש כי בשל שיטת החישוב הנהוגה בלמ"ס, המגמה של החודשים  ,והמגמה. עם זאת העונתיות
 האחרונים עשויה להשתנות עם קבלת נתונים חדשים או עדכון נתונים מחודשים קודמים. 

, כתוצאה ממבצע "צוק איתן" התקבלו נתונים נמוכים במיוחד במספר כניסות 2014יצוין כי החל ביולי 
(. לכן, החישוב TREND BREAKנתונים ולשבר במגמה הסדרות )התיירים, והם הביאו לירידה ברמת ה

, נערך לאחר התאמת נתוני הסדרה עד 2014של נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, בתקופה שהחלה ביולי 
 לרמה הנמוכה שהתקבלה בחודשים הראשונים של המשבר. 2014יוני 

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

