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   1 עולים14,567 הגיעו לישראל 2009בשנת 
   בהשוואה למספר העולים בשנה הקודמת6%-מספר זה גדול ב

Immigration to Israel 2009 
 

  

 1,000-עולים ל 1.9 -העולים עלה במקצת בהשוואה לשנה קודמת שיעור  - 2009בשנת  •
   .תושבים

  בעיקר מרוסיה ואוקראינה, מ לשעבר" הגיעו מברה47% 2009-ל העולים במכל •
  בהשוואה לעשור הקודם19%-מספר העולים מצפון אמריקה בעשור האחרון עלה בכ •
 מ לשעבר "עשרים שנה מלאו לגל העלייה ממדינות ברה •
 1990-1999 מתוכם בשנים 1/3-כ, מליון עולים 3- מאז קום המדינה עלו לישראל יותרמ •

  

למרות שחלה עלייה . 2008ממספר העולים שהגיעו בשנת  יותר  6%– עולים 14,567 הגיעו לישראל 2009בשנת 
תקופת שפל  – 80-שנות הב רמה נמוכה יחסית בדומה לרמתוב  עדייןנמצאהיקף העלייה , קלה במספר העולים

  .  עולים בשנה24,000-  ל9,000בעלייה בה הגיעו לישראל בין 

והוא מעט גבוה מהשיעור שנרשם ,  תושבים1000 -ל עולים 2 - כהיה 2 באוכלוסייה הממוצעתהעוליםשיעור , 2009-ב
בתקופת ).  תושבים1,000 - ל עולים3.8 (80-משיעור העלייה הממוצע לשנה בשנות הנמוך שיעור זה . 2008בשנת 

, 1תרשים  ( תושבים1,000-ל עולים 17 עמד שיעור העלייה הממוצע לשנה על 1990-2001העלייה ההמונית בשנים 
  ).1לוח 

  

  1תרשים 

שיעור ל- 1,000 באוכלוסייה, 1980-2009 שנת עלייה ו עולים, לפי 
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 מחושבים על פי נתוני 2009נתוני שנת . לא כולל אזרחים עולים; שינו מעמדם לעולים או לעולים בכוחעולים בכוח ותיירים ש, כולל עולים 1
  .אוכלוסייה ארעיים לשנה זו

   השיעור מחושב לפי מספר העולים בשנה מסוימת חלקי האוכלוסייה הממוצעת באותה שנה כפול אלף2
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  )2' לוח מס(מגורים אחרונה לפני העלייה יבשת 
, )3,930(לאחריה אמריקה ואוקיאניה , ) עולים8,562( מספר העולים הרב ביותר הגיעו מיבשת אירופה 2009בשנת 
 , להוציא אפריקה, ל היבשות במספר העולים שהגיעו מכעלייהנרשמה בשנה זו ). 561(אפריקה ו) 1,514(אסיה 

לאחריה אמריקה , )20%עלייה של ( אירופהמ הגדולה ביותר במספר העולים נרשמה עלייהה. 2008בהשוואה לשנת 
אפריקה ממספר העולים שהגיעו , לעומת זאת. )13%עלייה של (אסיה הקטנה ביותר בו)  17%עלייה של (ואוקיאניה 

  . כל זאת בהשוואה לשנה הקודמת, )70% של ירידה( קטן בצורה משמעותית 2009בשנת 

  )2' לוח מס( לפני העלייה ארץ מגורים אחרונה
והממלכה ,  צרפת,אוקראינה,  ארצות הבריתאחריה, רוסיהמ הגיעמספר העולים הרב ביותר , 2009בשנת 

עולים ה במספר העלינרשמה , 2009 עולים בשנת הרב ביותר של  המספר המדינות מהן הגיעבארבע. המאוחדת
ת הגדולות ביותר נרשמו עליוה, בתוך קבוצה זו.  בה הנתון דומה לשנה הקודמת צרפתלמעט, 2008בהשוואה לשנת 

עלייה של  (והממלכה המאוחדת) 22% -שתיהן עלו ב(אוקראינה   וארצות הברית, )25%עלייה של  (רוסיהבעולים מ
שהביאה מקורה במימוש החלטת הממשלה ר אשירידה גדולה במספר המגיעים מאתיופיה במקביל חלה  .)40%

  .לארץהעלאת קבוצת בני הפלשמורה להפסקה בתהליך 

 הגיעו זו הבשנ.  במגמת עלייה מתמשכת מ לשעבר"ממדינות ברההמגיעים  היה מספר העולים 2009במהלך שנת 
רוסיה . )2008בשנת  41%-ל בהשוואה( מכלל העולים 47% אשר הוומ לשעבר "בריהמדינות  עולים מ6,816

 מסך העולים 71% -שתיהן ביחד אחראיות ל: ואוקראינה הן המדינות מהן מגיעים המספר הרב ביותר של עולים
  . מ לשעבר"ממדינות ברה

  

  )2 ותרשים 5, 4לוחות (עולי צפון אמריקה 
בעשור , )ארצות הברית וקנדה(בעשר השנים האחרונות חלה עלייה מתמשכת במספר העולים שהגיעו מצפון אמריקה 

). 1990-1999שנים ( עולים שהגיעו בעשור הקודם 17,200 -בהשוואה לכ,  עולים ממדינות אלה20,460 -זה הגיעו כ
הגיל . 2,760 - עמד מספרם על כ2009 עולים חלה עלייה במספרם ובשנת 1400-הגיעו כבה , 2000החל משנת 

שהגיעו מצפון אמריקה בעשר  ומעלה 15בני ם מרבית העולי. 2009 שנים בשנת 25.8החציוני של עולים אלה היה 
מספר שנות הלימוד הממוצע לעולים ). 36%( מהם היו רווקים 1/3-ומעט יותר מ) 53%(השנים האחרונות היו נשואים 

  . שנים15 ומעלה היה 15מצפון אמריקה בגילי 

  2תרשים 

עולים מארה"ב וקנדה, בשנים 2000 - 2009
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 )'לוח א, 3' לוח מס(מבנה הגילים של העולים 
הסיבות העיקריות לכך היא מיעוט אחת מ. לשנה הקודמת יחסית ,במעט היו מבוגרים 2009העולים שהגיעו בשנת 

 2009 מכלל העולים בשנת 14-0חלקם של בני .  עלייה שהתאפיינה באחוז גדול יחסית של ילדים–העולים מאתיופיה 
 70%- היה כ2009 מכלל העולים בשנת 15-64חלקם של בני . נמוך בהשוואה לשנים קודמותנתון  ,19%-  כיהה
עלה גם  ,במקביל. כמו בשנה הקודמת , 2009 בשנת 11%נותר + 65 חלקם של בני ).2008- ב68%-בהשוואה ל(

- ל בהשוואה שנים  29.5-ל) הגיל שמחצית מהעולים היו צעירים ממנו (2009הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 
העולים מאירופה הם ; יבשות המגורים האחרונותין התפלגות הגילים בקרב העולים שונה ב. 2008 שנים בשנת 29

גילם החציוני של  אמריקה ואוקיאניה ולבסוף ,לאחריהם העולים מאסיה; 32.3המבוגרים ביותר וגילם החציוני הוא 
  .אפריקה שהוא הנמוך ביותרהעולים מ

  

 2009, גיל חציוני של עולים לפי יבשת מגורים אחרונה- : 'לוח א
 

 חציוניגיל  יבשת שם
 28.9 אסיה

 32.3 אירופה
 26.1 אמריקה ואוקיאניה

 24.1 אפריקה
  

  יחס נשים גברים 
 1,000-גברים ל 892  יחס המינים עמד על– )53%( המשיכה העלייה להיות מורכבת מרוב של נשים 2009גם בשנת 

  . בהתאמה29.4 לעומת 29.6: הגיל החציוני של הנשים גבוה במעט מזה של הגברים. נשים

  )5- ו4'  מסותלוח( מקום ההשתקעות הראשון בארץ
  מחוזות
).  מסך העולים שהגיעו בשנה זו22% - כ(המספר הגבוה ביותר של העולים השתקעו במחוז המרכז , 2009בשנת 

 2002- ב11%-מ(ישנה מגמת עלייה מתונה של אחוז המשתקעים במחוז ירושלים , 19% - השתקעו כבמחוז ירושלים
מחוזות ( במחוזות המזוהים עם מרכז הארץ . בחרו להשתקע במחוז תל אביב מהעולים14%. )2008- ב19%-עד ל

אחוז העולים שהגיעו למחוז . 2009 מסך העולים שהגיעו בשנת 55%בחרו להתגורר ) המרכז ותל אביב, ירושלים
ונה הקטנה  במחוזות הצפוניים נרשמה ההשתקעות הראש. בהשוואה לשנה הקודמת 2%-בכירד ) 17%(הדרום 

חיפה ובמחוז ) 2008 - בהשוואה ל3% -ירידה של כ (עולים בחרו להשתקע במחוז הצפון מה12% :ביותר של עולים
  .   מסך העולים5%- באזור יהודה והשומרון השתקעו כ).2008 -מעט גבוה מהנתון המקביל ב (11%-כ

  )5לוח (יישובים 
 עולים 3,244סך של מתוך .  בהתאם לארצות מוצאםמשתנההראשון של העולים יישוב המגורים ההעדפה של 

 2,473מתוך סך של ). 6%(ירושלים וב) 11%(חיפה בהאחוז הגבוה ביותר השתקעו , 2009שהגיעו מרוסיה בשנת 
מאוקראינה  ). 12%(ובבית שמש ) 32%(ירושלים בהאחוז הגבוה ביותר השתקעו , עולים שהגיעו מארצות הברית

 עכו וראשון לציון, כרמיאל, ובאשדוד) 9%( האחוז הגבוה ביותר מהם השתקעו בחיפה  עולים כאשר1,602הגיעו 
 יוצאי 708). 10%(יפו - ותל אביב)19%(נתניה , )24%(יוצאי צרפת בחרו להשתקע בעיקר בירושלים  1,556 .)6%(

  .)10%(יפו - וברעננה ותל אביב)33%(הממלכה המאוחדת השתקעו בעיקר בירושלים 

  

  מ לשעבר  " לעלייה הגדולה ממדינות ברהעשרים שנים
. נפתחו שערי ברית המועצות והותרה הגירה חופשית ממנה למדינות אחרות בעולם, 1989בשנת ,  שנה20לפני 

 הגיעו 2009מאז ועד סוף . החליטו לעלות לישראל, יהודים רבים ובני משפחותיהם אשר יציאתם עוכבה עד אז
 מסך העולים שהגיעו לישראל 80%מ לשעבר והם היוו " ממדינות ברה)עולים 998,168(מיליון עולים כלישראל 

 מסך 67% - כבר הגיעו כ1995עד שנת ; של המאה הקודמת' 90 -מרבית העולים הגיעו בתחילת שנות ה. בתקופה זו
   1990השנים בהן הגיע המספר הרב ביותר של עולים הן . מ לשעבר במשך כל שני העשורים"העולים שעלו מברה

  ).147,760-כ (1991 -ו)  עולים185,280-כ(
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  3תרשים 

סך הכל עולים ועולים מברה"מ לשעבר, בשנים 1989-2009
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סה"כ עולים ברה"מ לשעבר

  
  

הכוללות את , הרפובליקות האסיאניות: מ לשעבר" קבוצות עיקריות בקרב עולים מברה2 ניתן להבחין בין 1995משנת 
ופיות והרפובליקות האיר; זסטן'אוזבקיסטן וקירג, יקיסטן'טג, טורקמניסטן, קזחסטן, אן'אזרבייג, גאורגייה, ארמניה

מרבית העולים מגיעים מהרפובליקות . רוסיה ומולדובה, אוקראינה, בלארוס, אסטוניה, לטבייה, הכוללות את ליטא
 17% -לעומת כ) 1995-2009בשנים (מ לשעבר " מסך העולים מברה83% - העולים מהן מהווים כ-האירופיות 

  .מהרפובליקות האסיאניות באותה תקופה

  לפי ארץ מגורים אחרונה נבחרת, 2009 – 1995שעלו בשנים , עברמ לש"עולים מברה: 'לוח ב

רפובליקות אירופיותרפובליקות אסיאניות
376,608סה"כ76,245סה"כ
מזה:מזה:

170,887אוקראינה27,770אוזבקיסטן
154,974רוסיה, ( ה) פדרציה של16,040קזחסטן

25,889בלארוס13,498אזרבייג' אן
  13,460מולדובה11,177גאורגייה

דבר הנובע מספר קטן יחסית של ילדים , מ לשעבר מתאפיינת בכך שהעולים מבוגרים יחסית"העלייה מברה
 שנים 33.4היה  )2009-1989בשנים (מ לשעבר "הגיל החציוני של העולים מברה. במשפחות בקרב אוכלוסייה זו

.  שנים15.5גיל החציוני של העולים מאתיופיה שעלו באותן שנים ועמד על זאת בהשוואה למשל ל, בעת העלייה
העולים שהגיעו מהרפובליקות האסיאניות מהווים אוכלוסייה צעירה מעט יותר מאשר העולים שהגיעו מהרפובליקות 

ים  שנים בהשוואה לזה של העול30.6הגיל החציוני של העולים מהרפובליקות האסיאניות היה  , האירופאיות
מ "מאפיינים נוספים נבחרים של העולים מברה). 1995-2009בשנים ( שנים 32.7 –מהרפובליקות האירופאיות 

 שנים בעת 12.4 היה 1989-2009 ומעלה שעלו לישראל בשנים 15בני של מספר שנות הלימוד הממוצע : לשעבר
עשרת היישובים שקלטו . ונה בארץהעולים העדיפו את היישובים הגדולים כיעד להשתקעות ראש. כניסתם לישראל

, באר שבע, יפו-תל אביב, חיפה:  הם2009 – 1989בהשתקעות ראשונה בשנים הגדול ביותר עולים את מספר ה
  .)ב ולוח 5לוח , 2לוח  (.פתח תקווה וחולון, ראשון לציון, בת ים, אשדוד, ירושלים, נתניה

                 



5  24.02.2010  2009 העלייה לישראל בשנת

שיעורים* אחוזים מס' מוחלטים

 - 100.0 3,058,655 סה"כ

155.8 22.5 687,624  1948-51

18.6 8.9 272,446  1952-59

15.3 12.2 373,840  1960-69

10.5 11.3 346,260  1970-79

3.8 5.0 153,833  1980-89

17.0 31.3 956,319  1990-99

4.3 8.8 268,341 2000-2009

42.8 6.5 199,516 1990
35.6 5.8 176,100 1991
15.0 2.5 77,057 1992
15.0 2.5 76,805 1993
14.8 2.6 79,844 1994
13.8 2.5 76,361 1995
12.5 2.3 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
2.5 0.6 18,131 2007
1.9 0.4 13,699 2008

 **1.9 0.5 14,567 2009

שיעורים ל- 1,000 תושבים באוכלוסיה הממוצעת *

מחושב ע"פ נתוני אוכלוסייה ארעיים ל-2009 **

לוח 1 - העלייה לישראל לפי תקופות עלייה  (1948-2009)

TABLE 1 - IMMIGRANTS, BY PERIOD OF IMMIGRATION (1948-
2009)

תקופת/שנת עלייה
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אחוז השינוי( 1)  I-XII 2009 I-XII 2009 I-XII 2008 I-XII 2008
Last country of residence Percent change אחוזים מס' מוחלטים אחוזים מס' מוחלטים ארץ מגורים אחרונה

% %

GRAND TOTAL 6 100.0 14,567 100.0 13,699 סך כולל 

Asia 13 10.4 1,514 9.8 1,338 אסיה

Thereof: מזה:

  USSR (former) -   בריה"מ ( לשעבר)  -

   Asian countries 10 8.4 1,218 8.1 1,106      מדינות אסיאניות

Africa -70 3.9 561 13.8 1,892 אפריקה

Thereof: מזה:

      Ethiopia -85 1.6 239 11.5 1,582         אתיופיה

Europe 20 58.8 8,562 51.9 7,108 אירופה

Thereof: מזה:

France 0 10.7 1,556 11.4 1,562 צרפת

United Kingdom 40 4.9 708 3.7 505 הממלכה המאוחדת

USSR (former) -   בריה"מ ( לשעבר)  -
European countries 24 38.4 5,596 32.9 4,510   מדינות אירופיות

Thereof:      מזה :

     Ukraine 22 11.0 1,602 9.6 1,312         אוקראינה

     Russian Federation 25 22.3 3,244 19.0 2,605         רוסיה,  ( ה)  פדרציה של

America and Oceania 17 27.0 3,930 24.5 3,360 אמריקה ואוקיאניה

Thereof: מזה:

      Argentina 51 1.9 284 1.4 188        ארגנטינה

      USA 22 17.0 2,473 14.8 2,022        ארה"ב
      Canada 7 1.9 283 1.9 264       קנדה

Not known 1 לא ידוע

( 1)  אחוז השינוי הוא ההפרש בין נתון השנה הנוכחית לנתון השנה הקודמת,  חלקי נתון השנה הקודמת,  מוכפל במאה. 

לוח 2 - עולים,לפי יבשת וארץ מגורים אחרונה

TABLE 2 - IMMIGRANTS, BY CONTINENT AND LAST COUNTRY OF RESIDENCE
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Age קבוצת

group אחוזים
מספרים 
מוחלטים

אחוזים
מספרים 
מוחלטים

גיל

Total 100.0 14,567 100.0 13,699 סך הכל

0 - 14 18.8 2,743 20.3 2,787 14 - 0

15 - 64 69.9 10,181 68.2 9,347 64 - 15

65+ 11.3 1,643 11.4 1,565 +65

Median age 29.5 29.0 חציון הגיל

לוח 3 - עולים,לפי קבוצת גיל

TABLE 3 -  IMMIGRANTS, BY AGE GROUP

20082009
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סך הכל*

Total ארץ מגורים 

COUNTRIES OF 
LAST RESIDENCE

אזור יהודה 
והשומרון

הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים אחרונה

Judea and 
Samaria 

Southern Tel Aviv Central Haifa Northern Jerusalem

Absolute numbers מספרים מוחלטים

Total 677                2,507    2,059  3,148 1,627 1,750  2,791     14,567 סך הכל

Thereof: מזה:

Russian Federation רוסיה,  ( ה) פדרציה של                 3,244          219       506     606     679     461        701                  70

USA ארצות הברית                 2,473       1,093       176     113     416     261          88                326

Ukraine אוקראינה                 1,602            75       367     271     327     176        350                  36

France צרפת                 1,556          399         24       72     427     234        309                  91

United Kingdom הממלכה המאוחדת                    708          284         18       26     180     124          37                  38

Percents אחוזים

4.6 17.2 14.1 21.6 11.2 12.0 19.2 100.0
Thereof: מזה:

Russian Federation 2.2 21.6 14.2 20.9 18.7 15.6 6.8 99.9 רוסיה,  ( ה) פדרציה של

USA 13.2 3.6 10.6 16.8 4.6 7.1 44.2 100.0 ארצות הברית

Ukraine 2.2 21.8 11.0 20.4 16.9 22.9 4.7 100.0 אוקראינה

France 5.8 19.9 15.0 27.4 4.6 1.5 25.6 100.0 צרפת

United Kingdom 5.4 5.2 17.5 25.4 3.7 2.5 40.1 100.0 הממלכה המאוחדת

כולל  מחוז השתקעות ראשונה ויבשת מוצא לא ידועים *

district מחוז

לוח 4 - השתקעות ראשונה  לפי מחוז ולפי ארץ מגורים נבחרות לשנת 2009

TABLE 4: FIRST RESIDENCE IN REGIONS IN 2009 BY SELECTED COUNTRIES OF LAST RESIDENCE
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Absolute numbers 2009 מספרים מוחלטים

First locality of residence in 
Israel

Thereof: Last country of residence
מזה: ארץ מגורים אחרונה סך עולים

מקום מגורים ראשון 
בישראל

הממלכה המאוחדת צרפת אוקראינה ארצות הברית רוסיה, (ה)פדרציה של Total
United
Kingdom France Ukraine USA Russian Federation

Total 708 1,556 1,602 2,473 3,244 14,567 סך הכל

Thereof: מזה:

Ashdod 6 180 99 25 201 859 אשדוד
Ashqelon                                   0 60 38 8 99 305 אשקלון
Be'er Sheva 4 10 69 24 128 562 באר שבע
Bet Shemesh 46 25 3 292 16 447 בית שמש
Bat Yam                                    5 16 61 9 144 369 בת ים
Haifa 16 23 142 41 359 799 חיפה
Jerusalem 235 369 71 786 198 2,287 ירושלים
Karmi'el   7 1 89 27 120 409 כרמיאל
Netanya 45 289 55 36 166 721 נתניה
Akko                                          0 0 90 0 78 229 עכו
Petah Tiqwa                              1 3 62 20 96 286 פתח תקווה
Rishon Leziyyon                        1 11 104 15 150 399 ראשון לציון
Ra'annana 70 72 8 90 47 552 רעננה
Tel Aviv -Yafo 73 150 25 162 140 836 תל אביב-יפו

TABLE 5- IMMIGRANTS BY SELECTED LAST COUNTRY OF RESIDENCE AND FIRST LOCALITY OF RESIDENCE IN ISRAEL

עולים לפי ארץ מגורים אחרונה נבחרות ומקום מגורים ראשון בישראל - 5 לוח

  


