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ההכנסות מתיירות נכנסת ביוני נאמדות ב 1.9-מיליארד שקל ומתחילת השנה ב 11.7-מיליארד
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ממשיכה הגאות בכניסות התיירים לישראל :בחודש יוני  2019נרשמו  365אלף כניסות תיירים ,המהווים עליה של 17.7%
ביחס לחודש יוני אשתקד ,ועליה של  20.5%ביחס ליוני .2017
בחודשים ינואר–יוני נכנסו  2.265מיליון תיירים לעומת  2.063מיליון תיירים בתקופה המקבילה אשתקד  -עליה של
 .9.8%כמו כן ,היקף ההכנסות מתיירות נכנסת בחודש יוני נאמד ב 1.9-מיליארד שקל ומתחילת השנה היקף ההכנסות
מתיירים נאמד ב 11.7-מיליארד שקל.
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בדרך האוויר נרשמו  326.5אלף כניסות תיירים בחודש יוני  ,2019עליה של  16.5%ביחס ליוני  ,2018ועליה של 18.9%
ביחס ליוני  .2017בדרך היבשה נכנסו לישראל  38.6אלף תיירים בחודש יוני  ,2019עליה של  28.7%לעומת יוני 2018
ועליה של  36.1%ביחס ליוני .2017
גם בדרך הים נרשמה עליה נאה :בחודשים ינואר-יוני הגיעו באוניות קרוזים כ 27-אלף נוסעים בשיוט לעומת  17.7אלף
במחצית הראשונה של  - 2018עליה של .52%

מדריד .חל גידול של  41%בתיירות מספרד מתחילת השנה .צילום Depositphotos
ביקורי הסינים הוכפלו וחצי האי האיברי מגלה את ישראל
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התאוששות מרשימה התגלתה בתיירות מסין שבה מושקע מאמץ
שיווקי רב :בחודש יוני הגיעו  13.9אלף תיירים מסין לעומת  7.0אלף
ביוני  - 2017זינוק של קרוב ל .100%-מתחילת השנה הגיעו מסין 84.3
אלף תיירים סינים לעומת  50אלף ב - 2017-עלייה של .67%
חמש ארצות מובילות בכניסות תיירים ומהוות  48%מכלל כניסות
התיירים.
מספר הכניסות שנרשמו מארה"ב  501אלף מהווה ) 22%עלייה
(6%
מצרפת נרשמו  173אלף כניסות )עלייה של (8%
מרוסיה היו  154אלף כניסות )ירידה של (3%
מגרמניה נרשמו  150אלף כניסות )עלייה של (10%
מהממלכה המאוחדת נרשמו  114אלף כניסות ) 7%עלייה(
ספרד ופורטוגל זינקו בכניסות תיירים לישראל ,כאשר  46.6אלף
תיירים הגיעו מספרד ו 8.4-אלף תיירים הגיעו מפורטוגל .התיירות
מספרד נסקה ב 41%-מתחילת השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד,
ומפורטוגל נרשם גידול של  .38%כמו כן ,ניכרו עליות מרשימות בכניסות
תיירים לישראל מקוריאה הדרומית ,מסין ,מאיטליה ,מאוסטריה
ומהונגריה.

תיירים סיניים עם שר התיירות יריב לוין
בישראל .פועלים ברשתות החברתיות .צילום
משרד התיירות

שר התיירות ,יריב לוין ,אמר בתגובה כי "התיירות ממשיכה לשבור שיאים עם נסיקה בכניסות התיירים לישראל .חודש
יוני ממשיך את מגמת העליה בזכות שיווק חדשני הנושא פירות ומביא לתוצאות .משרד התיירות מוכיח את עצמו מדי
חודש כמוביל מנוע צמיחה כלכלי למשק הישראלי ,והתוצאות מדברות בעד עצמן".
ירידה של  3%בכניסות באפריל-יוני לעומת עלייה של  16%בינואר-מרץ
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( ,מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות עולה כי בשלושת החודשים האחרונים
)אפריל-יוני  (2019נרשמו  372אלף כניסות תיירים בממוצע לחודש ,המהווים ירידה של  3%לעומת  383אלף כניסות
תיירים שנרשמו בשלושת החודשים הקודמים )ינואר -מרץ .(2019
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