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  עולים8,130 לישראל הגיעו 2006 הראשונה של במחצית
 2005מספר דומה לזה שבמחצית הראשונה של שנת 

In the First Half of 2006: 8,130 Immigrants Arrived in Israel - 

 Similar to the First Half of 2005   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ששת החודשים ל דומה  , עולים8,127 לישראל הגיעו) יוני-ינואר (2006 החודשים הראשונים של שנת תבשש

 ). עולים21,180- הגיעו לישראל כ2005בכל שנת ;  עולים8,121הם עלו ב( 2005 של הראשונים

 
 2005 שלהראשונה המחצית  לעומת ,5%ירד ב ) 3,474 (לשעבר מ"מבריה העולים שהגיעו מספר

–מהרפובליקות האירופיות ו ,8%- ירד במ לשעבר"בריהשל  האסיאתיות מהרפובליקות מספר העולים ).3,649(

 .4%-ב

 
 . בתקופה המקבילה אשתקד1,781 לעומת , עולים1,851 הראשונה של השנה במחציתעלו  מאתיופיה

 
  2005 של  הראשונהמחציתל בדומה ,28.5 הוא 2006 הראשונה של במחצית  החציוני של העוליםגילם

 . בשתי התקופותדומים של העולים היו הדמוגרפים האחרים  המאפיינים  גם ).28.6(

 

 מכלל 43% לשעבר ממשיך לרדת והם מהווים מ"של עולי בריההיחסי  חלקם •

 במחצית הראשונה של52% - ו 2005 במחצית הראשונה של 45%לעומת (לים העו

2004( 

 לעומת התקופה המקבילה 58%-ב עלה הממלכה המאוחדת  העולים ממספר •

 ב" מספר העולים מארה10% -וכן עלה ב  ,אשתקד



 
 

2 01.08.06   2006 מחצית ראשונה –עלייה לישראל   

 : לפי יבשת וארץ מגורים אחרונה2006 יניו-עולים לישראל בחודשים ינואר
 
 

 2005יוני -ינואר 2006יוני -ינואר
אחוזים  מספרים

מוחלטים
אחוזים  מספרים

מוחלטים

  וארץ מגורים אחרונהיבשת

  כוללסך 8,121 100.0 8,127 100.0
 אסיה 812 10.0 769 9.5
 אסיאניות לשעבר מדינות מ"בריה: מזה 691 8.5 637 7.8

 אפריקה 1,887 23.2 1,944 23.9
 פיהואתי: מזה 1,781 21.9 1,851 22.8
 אירופה 4,215 51.9 4,218 51.9
 פיותאירו מדינות – לשעבר מ"בריה: מזה 2,958 36.4 2,837 34.9
 צרפת 789 9.7 839 10.3
  ואוקיאניהאמריקה 1,207 14.9 1,193 14.7
 ארגנטינה: מזה 167 2.1 168 2.1
 ב"ארה 429 5.3 470 5.8

 
 

 : הש תקעות  ראשונה
 :הערים המובילות במספר העולים שדווחו עליהן כמקום מגורים ראשון בארץ הן

 
 עיר מספר עולים

 ירושלים 863
 באר שבע 554
 אשדוד 493
 חיפה 479
 נתניה 385
  יפו–תל אביב  352
 צפת 306

 

 
 :השתקעות ראשונה של עולים בישובים נבחרים

 .אתיופיה הם מצפת מבין העולים שהשתקעו ב93%
 . לשעברמ"בריההם עולים מחיפה  מבין העולים שהשתקעו ב65% 

 .צרפת הם מנתניה מבין העולים שהשתקעו ב52%

 
 :ושלים  של עולים מארצות נבחרותהשתקעות ראשונה ביר

 .  השתקעו בירושליםארגנטינה מעולי 24% -וכ,  ב"ארהכשליש מעולי , הממלכה המאוחדת מעולי 40% -כ


