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  – עולים 19,264 הגיעו לישראל 2006 בשנת
 1988מאז שנת  המספר הנמוך ביותר של עולים שהגיעו לישראל

In 2006, 19,264 New Immigrants Arrived in Israel –– The Lowest Number Since 1988 
     

 
 :2006בשנת 

 1999- 1990כשליש מתוכם בשנים ,  מיליון עולים3-מאז קום המדינה עלו לישראל קרוב ל •
 
  תושבים1000- עולים ל2.7 –השיעור הנמוך ביותר של העלייה  •
 
 רוסיה ואוקראינהמשכת הירידה במספר העולים מנ •
 
 ריטניה העולים מבעלייה במספר •
 
  מהשנה הקודמת5פי ,  עולים הגיעו מהודו300-כ •

 
 

. 2005 ממספר העולים שהגיעו בשנת 9%-מספר זה נמוך ב. םעולי 19,264 הגיעו לישראל 2006 בשנת

 נמצא במגמת ירידה ההיקף העליי,  לשעברמ"שנה לאחר סיום גל עליה ההמוני מברה, 2002משנת 

 24,000-ל 9,000בהן הגיעו לישראל בין  ש80-השנות היקפים של ל ירד 2006 בשנת מספר העולים. מתמדת

  עולים 2.7-כ עומד על  1 הממוצעתה תושבים באוכלוסיי1000-שיעור העלייה ל 2006בשנת . עולים בשנה

 1000- עולים ל35-הגיע ליותר מ שיעור זה 1990-1991בעוד שבשנים , )2005 עולים בשנת 3.1(בלבד 

 1000- עולים ל17 עמד שיעור העלייה הממוצע על 1990-2001בשנים ופת העלייה ההמונית בתק. תושבים

  שיעור העלייה הממוצע בתקופת - 3.8-שיעורי העלייה והם נמוכים אף מירדו  2003שנת בהחל .  תושבים

 . שהוגדרה כתקופת השפל בעלייה 1980-1989

                                                 
 באותה שנה כפול אלףהממוצעת  האוכלוסייה חלֵקיהשיעור מחושב לפי מספר העולים בשנה מסוימת  1



 
 
 

2 20.02.07: 2006 עולים לישראל בשנת

 )2 'לוח מס (מוצא של העוליםה יבשת 

 (9% . יבשת אירופהא הי2006מן העולים בשנת ) 9,869 (כמחצית של מוצאיבשת ה, 2005בדומה לשנת 

 מ"מהרפובליקות האסיאניות של בריהחלקם של העולים . אניאסי הינם ממוצא 2006מעולי ) 1,776

 ש ל  חלקם .  עקב גידול משמעותי במספר העולים מהודו2005 בשנת 87% לעומת 72%- ירד ללשעבר

 2005דומה לשנת  , 2006 בשנת מכלל העולים שות אמריקה ואוקיאניהומהיב ריקהיבשת אפמ העולים

 בשנים  לשעברמ "מברה  מזה שאפיין את שנות העלייה ההמוניתמאד זה שונה הרכב. ) כל אחת20% -כ (

   .90%- ל70% בין ההן  בשניםנע של העולים מאירופה חלקם – 2001-1991

 שאפיין את  זהלשל העולים דומה  מוצא היבשות ההרכב של , 2005 ,2004בדומה לשנים , 2006בשנת 

  . 80-בשנות ההעלייה 

 

 ? ארצות מגיעים העוליםלוימא

 אחוז 2004מאז שנת .  מכלל העולים39%  המהווים לשעברמ"עולים מבריה 7,469 הגיעו 2006 בשנת

מרוסיה עלו   ו עולים1800- כ עלו מאוקראינה. 50% אינו עולה על  מתוך כלל העוליםמ"העולים מברה

 ,מרוסיהעולים  באשר ל;2005 לעומת 31%-ירד בכמספר העולים מאוקראינה  . בקירובעולים 3,600

מספר העולים המגיעים .  עולים594 מבריטניה הגיעו 2006 בשנת .2005 לעומת שנת 16%-ירד במספרם 

 3,600 -כ הגיעו 2006 בשנת. 55% - ב  עלה 2006   ובשנת 2002-2005  שמר על יציבות בשנים  מבריטניה

ירידה   (מצרפת עולים 2,400 - כ עלו2006בשנת . 2005לעומת שנת ללא שינוי משמעותי , ם מאתיופיהיעול

 5%-ה קלה של כיעלי( עולים 2157 , 2006 בשנת   ,ב הגיעו"מארה). 2005 לעומת שנת 6% - כ שלקלה

 ופי 2005 משנת 5פי (יה משמעותית ישזוהי על,  עולים300- כ2006ת מהודו הגיעו בשנ). 2005לעומת שנת 

 ). 2004 משנת 3

 

 )3' לוח מס(   הגיל י ם של העולי םמבנה
 אחוז  ז ה . 2005והוא כמעט זהה לזה שבשנת   25%-כ הוא 2006בשנת מכלל העולים  14-0 של בני חלקם

מכלל   15-64 של בני חלקם. )21.5%-כ (1990-2001  העלייה ההמוניתבתקופתגבוה מעט מזה שנרשם 

-15 וכמעט זהה לחלקם של בני 2002-2005 והוא נשאר יציב לאורך השנים 65% היה 2006בשנת העולים 

שנשאר ללא שינוי לעומת ,  +65הוא הדין לגבי חלקם של בני .  1990-2001 של ההמוניתהעלייה  בשנות 64

.2005 

 27.5-היה כ) גיל שמחצית מהעולים היו צעירים ממנוה( 2006בשנת הגיל החציוני של העולים שעלו 

 . 2005 והוא זהה לזה שבשנת שנים
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בעוד שהעולים מאתיופיה הם הצעירי ם  .  השונותמוצאה צותארבין התפלגות הגילים בקרב העולים שונה 

מ לשעבר הם המבוגרים ביותר וגילם "העולים מבריה,  בלבד שנים16-כביותר וגילם החציוני הוא 

 וצרפת  בריטניה ושל העולים מ25 - כב הוא"גילם החציוני של העולים מארה.  שנים32-כוני הוא החצי

 .28הוא 

  גברים 878– של נשים) 53%(העלייה להיות מורכבת מרוב המשיכה  2006 בשנת גם : יחס נשים גב רים

  .לאלף  נשים

 

 )4' לוח מס( מקום ההשתקעות הראשון בארץ

 .השתקעו במחוז הדרום) 23% -כ(האחוז הגבוה ביותר של העולים ,2002-2005 ים לשנבדומה ,2006בשנת 

 % 19 –אחוז המשתקעים מסתכם בכ,  במקום השני בהשתקעות2006- ו2005 בשנת הנמצא מחוז המרכזב

ישנה מגמת .  מהעולים18%-במחוז ירושלים השתקעו כ.  2002-2006והוא נותר כמעט ללא שינוי בתקופת 

 % 15-כ). 2005- ב17%- ו2003- ב15%, 2002- ב11%(אחוז המשתקעים במחוז ירושלים יה מתונה של יעל

מחוז חיפה נמצא בירידה  .2002-2005 במחוז צפון בדומה לשנים 2006מהעולים בחרו להשתקע בשנת 

 מהעולים בחרו 9%רק ) 2005-כפי שגם ב (2006בשנת ,  השתקעו בחיפה14%- שבה כ2002מתונה ולעומת 

. המחוז שבו אחוז המשתקעים הוא הנמוך ביותר הוא יהודה ושומרון. למגוריהם הראשונייםבמחוז זה 

 .  בלבד השתקעו במחוז זה4%- כ2005- בדומה ל2006בשנת 

עולי  מבין האחוז הגבוה ביותר .  של העולים משתנה בהתאם לארצות מוצאםןמקום ההשתקעות הראשו

 37%- ו24% (חוז הדרום לשעבר השתקע לראשונה בממ"בריה הרפובליקות האירופאיות עוליאתיופיה ו

29%(מ מעדיפים לרוב את מחוז תל אביב "רפובליקות האסיאניות של ברההלעומת זאת עולי . )בהתאמה

 ב"עולי ארה ולעומתם מחוז המרכזהשתקע לראשונה בעולי צרפת מבין ) 33%(האחוז הגבוה ביותר ). 

 ).  בהתאמה53%- ו46%(וז ירושלים  משתקעים לרוב במחעולי הממלכה המאוחדתו

  .ת היהודים ואחרים  בארץלוסיי העולים שונה מפיזור אוכקבוצת פיזורם של כל יצוין כי

 



TABLE 1 - IMMIGRANTS, BY PERIOD לוח 1 - העלייה לישראל לפי תקופות עלייה

OF IMMIGRATION (1948-2006)  (1948-2006)

 - 100.0 3,012,266 סה"כ

155.8 22.8 687,624  1948-51

18.6 9.0 272,446  1952-59

15.3 12.4 373,840  1960-69

10.5 11.5 346,260  1970-79

3.8 5.1 153,833  1980-89

17.0 31.7 956,319  1990-99

5.6 7.4 221,944 2000-2006

42.8 6.6 199,516 1990

35.6 5.8 176,100 1991

15.0 2.6 77,057 1992

15.0 2.5 76,805 1993

14.8 2.7 79,844 1994

13.8 2.5 76,361 1995

12.5 2.4 70,919 1996

11.4 2.2 66,221 1997

9.5 1.9 56,730 1998

12.5 2.5 76,766 1999

9.6 2.0 60,192 2000

7.0 1.4 43,580 2001

5.1 1.1 33,567 2002

3.4 0.8 23,268 2003

 3.1 0.7 20,893 2004

3.1 0.7 21,180 2005

 **2.7 0.6 19,264 2006

שיעורים ל- 1,000 תושבים באוכלוסיה הממוצעת *

מחושב ע"פ נתוני אוכלוסייה ארעיים ל-2006 **

שיעורים*תקופת/שנת עלייה אחוזים מס' מוחלטים



TABLE 2 - IMMIGRANTS, BY LAST COUNTRY לוח 2 - עולים,לפי ארץ מגורים  
                       OF RESIDENCE                אחרונה

אחוז השינוי
Percent change I-XII 2006 I-XII 2006 I-XII 2005 I-XII 2005

Last country of residence I-XII 2006 אחוזים מס' מוחלטים אחוזים מס' מוחלטים ארץ מגורים אחרונה
I-XII 2005

GRAND TOTAL -9 100.0 19,264 100.0 21,180 סך כולל 

Asia -14 9.2 1,776 9.8 2,069 אסיה

Thereof: מזה:

  USSR (former) -   בריה"מ (לשעבר) -

   Asian countries -29 6.7 1,286 8.5 1,799      מדינות אסיאניות

Africa 1 19.7 3,801 17.8 3,766 אפריקה

Thereof: מזה:
      Ethiopia 1 18.7 3,595 16.9 3,571         אתיופיה

Europe -12 51.2 9,869 53.2 11,278 אירופה

Thereof: מזה:

  USSR (former) -   בריה"מ (לשעבר) -
   European countries -19 32.1 6,183 36.0 7,632      מדינות אירופיות

Thereof:      מזה :

     Ukraine -24 9.2 1,777 11.0 2,332         אוקראינה

     Russian Federation -14 18.7 3,593 19.7 4,183         רוסיה

     France -5 12.5 2,408 12.0 2,545         צרפת

     United Kingdom 55 3.1 594 1.8 383         הממלכה המאוחדת

America and Oceania -6 19.8 3,812 19.2 4,064 אמריקה ואוקיאניה

Thereof: מזה:
      Argentina -26 1.5 293 1.9 397        ארגנטינה

      USA 5 11.2 2,157 9.7 2,045        ארה"ב

Not known  .. 6   - 3 לא ידוע



TABLE 3 -  IMMIGRANTS,
 
BY AGE GROUP לוח 3 - עולים,לפי קבוצת גיל 

Age קבוצת

group אחוזים
מספרים 
מוחלטים

אחוזים
מספרים 
מוחלטים

גיל

Total 100.0 19,264 100.0 21,180 סך הכל

0 - 14 24.2 4,663 23.9 5,054 14 - 0

15 - 64 65.7 12,666 65.4 13,854 64 - 15

65+ 10.0 1,935 10.7 2,257 +65

Median age 27.4 27.4 חציון

20052006



TABLE 4: FIRST RESIDENCE IN REGIONS IN 2006 לוח 4 - השתקעות ראשונה במחוזות לפי ארצות 
BY SELECTED COUNTRIES OF LAST RESIDENCE מגורים נבחרות לשנת 2006

סך הכל

Total ארץ מוצא

אזורי יהודה 
שומרון וחבל עזה

הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים

Judea, Samaria 
and Gaza area

Southern Tel Aviv Central Haifa Northern Jerusalem

Thousands אלפים

Total 757 4,380 2,238 3,606 1,764 2,973 3,546 19,264 סך הכל

Thereof: מזה:

USSR (former) בריה"מ לשעבר         7,470               478        1,040     1,019     1,596     1,353        1,791                     193

Etiopia - אתיופיה         3,595               448        1,274        484          62            1        1,326

United Kingdom הממלכה המאוחדת            594               272             29          30        122          83             16                       42

France צרפת         2,409               601             32          29        789        263            581                     114

Argentina - ארגנטינה            293                 61             42          18          67          33             72

USA ארצות הברית         2,157            1,149           122          73        272        166             88                     287

Percents אחוזים

3.9 22.7 11.6 18.7 9.2 15.4 18.4 100.0

Thereof: מזה:

USSR (former) 2.6 24.0 18.1 21.4 13.6 13.9 6.4 100.0 בריה"מ לשעבר

Etiopia - 36.9 0.0 1.7 13.5 35.4 12.5 100.0 אתיופיה

United Kingdom 7.1 2.7 14.0 20.5 5.1 4.9 45.8 100.0 הממלכה המאוחדת

France 4.7 24.1 10.9 32.8 1.2 1.3 25.0 100.0 צרפת

Argentina 0.0 24.6 11.3 22.9 6.1 14.3 20.8 100.0 ארגנטינה

USA 13.3 4.1 7.7 12.6 3.4 5.7 53.3 100.0 ארצות הברית

district מחוז


