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 שנכנסו לישראל באשרת עבודה,  אלף עובדים זרים102 - היו בישראל  כ2006בסוף שנת 

  אלף עובדים שנכנסו לישראל באשרת תייר84- וכ

At the End of 2006 in Israel: Some 102,000 Foreign Workers who Entered with Work 

Permits, and 84,000 who Entered as Tourists 
 

 

 2006ל  בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל בשנת "עובדים מחו
 באותה תקופה נרשמו. 1ל בעלי אשרת עבודה" אלף אזרחים זרים מחו33 -כלישראל  נכנסו 2006בשנת 

 .   בהסתמך על נתוני ביקורת הגבולות,זאת.  אלף בעלי אשרת עבודה שיצאו מישראל24 - כ
 12 -מ.  מדינות100 - הגיעו מכ2006שנכנסו לישראל במהלך שנת )  נשים46%מתוכם (בעלי אשרת עבודה 

. ותבדומה לשנים קודמ, מדינותגדול של  מבעלי אשרות עבודה והיתר הגיעו ממספר 96%מדינות הגיעו 

 .)1לוח  (2005בהשוואה לשנת ,  בהתפלגות בין מדינות המקור השונות חל שינוי2006בשנת 

 
  - מתאילנד נכנסו אלף 9-כ:   ברשימת ארצות המקור המובילות2006 נשארו בשנת תאילנד והפיליפינים

 .  מסך כל הנכנסים20% - מהפיליפינים נכנסו אלפים 6.4- מסך כל הנכנסים ו28%
גבוה ,  מסך הנכנסים13%-היוו כ)  אלפים3.5-כ (ברית המועצות לשעבר  העובדים שנכנסו מ2006בשנת 

 ).12% (2005מעט מחלקם בשנת 

 
נמוך מחלקה היחסי בין הנכנסים בשנת , 8%- על כ2006עמד בשנת )  אלף נכנסים2.6 (רומניהחלקה של 

2005) 12% .( 

 

                                              
בלשכות המחוזיות של , מן קצר לאחר הגעתם לישראל כולל זרים שנרשמו כבעלי אשרת עבודה בגבול וכן זרים שקיבלו אשרת עבודה ז 1

 משרד הפנים
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עלייה בחלקם , ) מסך כל נכנסים10%(י אשרת עבודה  אלף כניסות של בעל3.3 - כ2006 נרשמו בשנת סיןמ

 ).6% (2005שנת בהשוואה להיחסי 

 
זוהי שנה שלישית ברציפות בה נפאל מצטרפת למדינות . נפאל אלף נכנסים מ2.8  נרשמו 2006בשנת 

  אחוז זה עלה 2005בשנת ,  מסך הנכנסים3%- נכנסו מנפאל כ2004בשנת . המובילות במספר הנכנסים

 . מסך הנכנסים 9%- והשנה הכפיל את עצמו לרמה של כ4.5-לכ

 
 )גרמניה והממלכה המאוחדת, ב"ארה ( אלף נכנסים מארצות המפותחות0.3- נרשמו רק כ2006בשנת 

 . מסך נכנסים1% -כ; 2005בדומה לשנת 

 
נכנסים בעלי אשרת עבודה מן הארצות המובילות במספר הנכנסים . 1לוח    

        
 )אלפים (2006-2000סה וארץ אזרחות בשנים לפי שנת כני

  
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

% 
               אלפים הגברים
          

54 32.7 29.4 32.0 25.1 32.4 75.2  סך הכל 49.0
          

62 24.4 21.0 23.1 16.0 23.1 38.5  * סך הכל -אסיה 22.5
53 1.1 0.9 0.9 0.4 0.4 0.5  הודו 0.5

100 1.1 1.0 1.4 1.7 0.6 4.8  טורקיה 1.7
17 2.8 1.3 0.9 0.1 0.0 0.0  נפאל 0.0
99 3.3 1.9 2.8 1.1 1.8 12.1  סין 2.9
14 6.4 6.8 6.4 6.1 7.7 9.0  פיליפינים 7.3
93 9.0 8.4 10.2 6.2 12.1 11.5  תיילנד 8.5
52 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.8  ארצות אחרות 1.7

          
82 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5   סך הכל-אפריקה 0.6

          
30 8.0 8.0 8.6 8.5 8.6 35.1  סך הכל-אירופה 24.6
20 0.4 0.5 0.8 0.9 1.1 4.4  בולגריה 2.3
19 4.3 3.5 2.9 2.1 2.0 5.6  ) **לשעבר(מ "בריה 4.1
93 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2  גרמניה 0.3
89 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3  הממלכה המאוחדת 0.3
38 2.6 3.4 4.5 4.7 4.5 23.2  רומניה 16.6
67 0.5 0.8 0.3 0.6 0.8 1.5  ארצות אחרות 1.0

          

61 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.9 1.2 
 סך - אוקיאניה-אמריקה

 הכל
90 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.5  ב"ארה 0.7
38 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4  ארצות אחרות 0.5

          
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  לא ידוע 0.2

         

    
מ "כולל רפובליקות אסיאניות של בריה

 * לשעבר
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 ** כולל רפובליקות אירופאיות בלבד     
 

 
  .46% הנכנסות באשרת עבודה עמד על הנשים חלקן של 2006בשנת 

 .35.2 עמד על 2006סו בשנת  של בעלי אשרת עבודה שנכנהגיל הממוצע

 
 )2,3לוחות ( 2זרים שנכנסו לישראל באשרת עבודההעובדים ה  יתאוכלוסי

 עמד , נרשם שיצאו מן הארץ ועדיין לא 1995-2006 מספר הזרים שנכנסו באשרת עבודה בשנים 2006בסוף שנת 

  .3 אלף102על  
 פיליפינים:  הן2006שהו בישראל בסוף שנת ארצות המקור העיקריות של העובדים שנכנסו באשרת עבודה אשר 

  ). 10% (סיןו) 12% (רומניה, )29% (תאילנד, )25%(
 ל שנכנסו עם אשרת עבודה  "אוכלוסיית עובדים מחו. 2לוח 

 לפי ארץ אזרחות     
2006   

  אלפים אחוז גברים
58  סך הכל 102.3

    
60  * סך הכל -אסיה 77.7
52  הודו 2.2
99  ורקיהט 2.8
23  נפאל 4.0
96  סין 10.5
15  פיליפינים 25.9
94  תאילנד 30.1
25  ארצות אחרות 2.2

    
51   סך הכל-אפריקה 0.4

    
52  סך הכל-אירופה 23.3
47  בולגריה 2.0
30  ) **לשעבר(מ "בריה 7.5
77  גרמניה 0.1
78  הממלכה המאוחדת 0.1
65  רומניה 12.6
49  ותארצות אחר 1.0

    
51   סך הכל- אוקיאניה-אמריקה 0.7
66  ב"ארה 0.3
41  ארצות אחרות 0.5

    
71  לא ידוע 0.2

                                              
 מספרים .2006 ולא נרשמה להם יציאה עד סוף שנת 1995אומדן מבוסס על עיבוד של קובץ תושבים זרים בעלי אשרת עבודה שנכנסו לארץ משנת  2

 .אלה מוטים כלפי מעלה מאחר ויתכנו טעיות ברישום יציאות מהארץ
  

מכיוון .  ועדיין לא נרשמה להם יציאה1990-1994 אלפים עובדים זרים שנכנסו באשרת עבודה בשנים 4- נכללו באומדן גם כ2005בסוף שנת  3
 לא נכללו באומדן הנוכחי על 1990-1994כל אלה שנכנסו בשנים , שעובדים זרים ישהו בארץ יותר מעשר שנים הינה נמוכה מאוד, שהסבירות לכך

  .  לא נרשמה בטעותכי יציאתם, הנחה בסיס 
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מ "כולל רפובליקות אסיאניות של בריה

 * לשעבר
 ** כולל רפובליקות אירופאיות בלבד

 

 
 ).23%( ונפאל ) 15%(בולט חלקם הנמוך של הגברים מהפיליפינים .  אחוז58חלקם  של הגברים עמד על 

 . שנים37.2 -גילם הממוצע של עובדים אלה 

 
    

 זרים שנכנסו באשרת עבודההעובדים ה תאוכלוסיי. 3לוח 
 לפי שנת כניסה  

אחוז מתוך 
 באותה הנכנסים

 שנה
נשארו בסוף 

  שנת כניסה )אלפים (2006
3.3 2.6 1995  
3.5 3.2 1996  
3.1 2.0 1997  
5.3 3.4 1998  
6.6 3.5 1999  
9.4 4.6 2000  

10.5 7.9 2001  
19.4 6.3 2002  
24.7 6.2 2003  
46.9 15.0 2004  
66.7 19.6 2005  
85.6 28.0 2006  

  102.3   סך הכל
 

 
 4 לוח -)ללא אשרת עבודה(אוכלוסיית העובדים הזרים שנכנסו לישראל כתיירים 

אומדן .  אומדנים לעובדים זרים שנכנסו לישראל כתיירים עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1995מאז שנת 

מפותחות אשר נשארים בישראל מעבר לתוקף האשרה עושים -זה מבוסס על הנחה כי תיירים מארצות בלתי

 .  למטרת עבודה, כפי הנראה, זאת
 הגיע 2001בסוף שנת .  נמצא מספר העובדים הזרים שנכנסו כתיירים בעלייה מתמדת2001 ועד שנת 1995משנת 

מאז .  במספרם11% - נרשמה  לראשונה ירידה של כ2002במהלך שנת .   אלף139מספרם  לרמת שיא של 

 עלייה ומספרם נאמד ה שוב נצפת2006בשנת .  אלף80- נאמד מספרם בכ2005המשיכה מגמת ירידה ובסוף שנת 

 . אלף84-כב
תיירים המספר מסוים מ.  אל ללא אשרת עבודהאומדן זה מהווה גבול עליון באמידת עובדים זרים שנכנסו לישר

רובם הגדול מקורו מברית המועצות . שנשארו בישראל מעבר לתוקף האשרה הגישו בקשה לתושבות במשרד

 .לשעבר
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 מכלל העובדים הזרים שנכנסו כתיירים ושהו בישראל 78%שמהן הגיעו מעל ,  המדינות המובילות ה שתים עשר

 .4  מובאות בלוח2006בסוף שנת 

 

 

 

 

 

 
שתיים עשרה המדינות המובילות במספר העובדים הזרים שנכנסו לישראל . 4לוח 

 2006בסוף שנת , כתיירים
    

  עובדים זרים שנכנסו כתיירים
   אלפים אחוזים
 סך הכל 84.4 100

78 65.9 
סך -שתים עשרה המדינות

 הכל
 *מ לשעבר"בריה 19.1 23
 ירדן 11.0 13
 מקסיקו 6.0 7
 ברזיל 5.1 6
 רומניה 4.4 5
 קולומביה 4.3 5
 תורכיה 3.6 4
 פולין 3.2 4
 פיליפינים 2.9 3
 מצריים 2.5 3
 *כוסלובקיה'צ 2.0 2
 הונגריה 1.8 2

 יתר הארצות 18.5 22
   
 * בגבולות שלפני הפירוק 

 


