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   .2010- יותר מאשר ב2% - 1 עולים16,892 הגיעו לישראל 2011בשנת 

  .מספר העולים הגבוה ביותר הגיע מרוסיה ומאתיופיה

Immigration to Israel 2011 
  
  
  
  

 1990 מאז שנת מתוכם 41%-כ,  מליון עולים3.092 - ממאז קום המדינה עלו לישראל יותר  

  2010ת כמו בשנ,  תושבים1,000- עולים ל2.2העולים היה שיעור  - 2011בשנת   

 הגיעו 16%, בעיקר מרוסיה ואוקראינה, מ לשעבר" הגיעו מברה43%, 2011-מכלל העולים ב 

 . הגיעו מארצות הברית14% -יה ומאתיופ
  עמד על) הגיל שמחצית מהעולים היו צעירים ממנו (2011הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת 

 .שנים 29

  השתקעו במחוז ירושלים 2011-המספר הגבוה ביותר של העולים שהגיעו ב  

  
  

עלייה  (2010ם אשר הגיעו בשנת עלייה קטנה בהשוואה למספר העולי – עולים 16,892 הגיעו לישראל 2011בשנת 

 לרמתובדומה , נמוךהיקף העלייה היה , מ לשעבר"ה ההמוני מברהיישנה לאחר סיום גל על, 2002משנת . )2%של 

  . ) עולים בשנה24,000- ל9,000ין ב( פל בעלייה שהיו שנות ש 80-שנות הב

שיעור העלייה והיה נמוך יחסית ל, עולים 2.2היה  2 תושבים באוכלוסייה הממוצעת1,000- להעוליםשיעור , 2011-ב

 עמד שיעור העלייה 1990-2001בתקופת העלייה ההמונית בשנים ).  עולים3.8 (80-הממוצע לשנה בשנות ה

  ).1לוח , 1תרשים  ( תושבים000,1- עולים ל17הממוצע לשנה על 

  

                                                 
   מחושבים על פי נתוני 2011נתוני שנת . לא כולל אזרחים עולים; עולים בכוח ותיירים ששינו מעמדם לעולים או לעולים בכוח, כולל עולים 1
  . אוכלוסייה ארעיים לשנה זו  
  .ייה הממוצעת באותה שנה כפול אלף השיעור מחושב לפי מספר העולים בשנה מסוימת חלקי האוכלוס2
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  1תרשים 

שנת עלייה, 1980-2011 שיעור העולים ל- 1,000 באוכלוסייה לפי 
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  )2' לוח מס(של העולים מגורים אחרונה יבשת 

יבשות אמריקה ואוקיאניה  מ-אחריהו, ) עולים9,286( מספר העולים הרב ביותר הגיעו מיבשת אירופה 2011בשנת 

  במספר העולים שהגיעו מיבשותעלייהנרשמה בשנה זו ). 1,104(יבשת אסיה מו) 2,934(פריקה יבשת אמ, )3,566(

 עלייהה. 2010בהשוואה לשנת , רידה במספר העולים שהגיעו מאמריקה ואוקיאניה ומאסיהויאירופה ואפריקה 

) 51% עלייה של ,2011 - ב2,934 - ל2010 - ב1,937 -מ( אפריקהיבשת מ העולים במספרנרשמה הגדולה ביותר 

- מספר העולים מאסיה ירד ב. 2%-מספר העולים מאירופה גדל ב .כתוצאה מעלייה במספר העולים מאתיופיהוזאת 

חלה ירידה במספר , 2010בשונה מנתוני שנת , כאמור. 14%-ר העולים מאמריקה ומאוקיאניה ירד בפ ומס22%

  . )14%ירידה של (קיאניה ואמריקה ואו) 22%ירידה של (העולים שהגיעו מיבשות אסיה 

  

  )2' לוח מס (ארץ מגורים אחרונה

 ארצות הבריתמ, )2,666(אתיופיה מ אחריהו, ) עולים3,678 (רוסיהמ הגיעמספר העולים הרב ביותר , 2011בשנת 

, רוסיהמה במספר העולים עלינרשמה  2010בהשוואה לשנת ). 1,619 (צרפתמו) 2,051(אוקראינה מ, )2,363(

 עלייהה, בתוך קבוצה זו. צרפתמלעומת ירידה במספר העולים שהגיעו מארצות הברית ו, אוקראינהמאתיופיה ומ

מקורה במימוש עלייה זו ).  בהשוואה לשנה הקודמת61%עלייה של (אתיופיה  בעולים מה ביותר נרשמההגדול

לארץ תהליך העלאת קבוצת בני הפלשמורה לסיומו יגיע השנים הקרובות בה נקבע כי במהלך , החלטת הממשלה

  .בהתאם לקריטריונים שנקבעו

 הגיעו זו הבשנ. בהשוואה לשנה הקודמתמ לשעבר "ממדינות ברהשהגיעו  חלה עלייה במספר העולים 2011בשנת 

 מכלל 42% (2010-ב עולים 6,999-ל וואהבהש ) מכלל העולים43%(מ לשעבר "בריהמדינות  עולים מ7,225

 מסך 79% -כ מהוותשתיהן ביחד :  רוסיה ואוקראינה הן המדינות מהן מגיע המספר הרב ביותר של עולים)העולים

  . מ לשעבר"העולים ממדינות ברה



3 29/02/2012   2011העלייה לישראל בשנת 

  

 )'לוח א ,3' ח מסלו(מבנה הגילים של העולים 

בין הסיבות העיקריות לכך . לשנה הקודמתצעיר במעט יחסית  ה הי2011העולים שהגיעו בשנת הרכב הגילים של 

 מכלל 14-0חלקם של בני .  באחוז גדול יחסית של ילדיםנתתאפיימ עלייה ש–עולים מאתיופיה העלייה במספר ההיא 

 מכלל העולים 15-64חלקם של בני . קודמתה ההשוואה לשנמעט בבנתון גבוה  ,21%- כיה ה2011העולים בשנת 

מעט יותר , 2011 בשנת 12%היה + 65 חלקם של בני ).2010- ב69%-בהשוואה ל (67%- היה כ2011בשנת 

ו צעירים הגיל שמחצית מהעולים הי (2011הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת ירד גם , במקביל. מהשנה הקודמת

יבשות עולים משונה בין של העולים התפלגות הגילים . 2010שנים בשנת  29.3-ל בהשוואהשנים  29 -ל) ממנו

אחריהם העולים ; 33.8העולים מאירופה הם המבוגרים ביותר וגילם החציוני הוא ;  שונות)לפני העלייה (מגורים

  .הוא הנמוך ביותרחציוני גילם ההעולים מאפריקה ש אמריקה ואוקיאניה ולבסוף ,מאסיה

 2011 ,גיל חציוני של עולים לפי יבשת מגורים אחרונה- :'לוח א
 

 גיל חציוני  יבשת שם
 31.0 אסיה

 33.8 אירופה
 26.5 אמריקה ואוקיאניה

 19.4 אפריקה

  

  )'לוח ב ,6' לוח מס( ומצב משפחתייחס נשים גברים 

הגיל החציוני .  נשים1,000-  גברים ל908 – )52%( המשיכה העלייה להיות מורכבת מרוב של נשים 2011גם בשנת 

 ומעלה שהם 15אחוז העולים הגברים בגיל .  בהתאמה28.8 לעומת 29.3: של הנשים גבוה במעט מזה של הגברים

גבוה ) 55%(אחוז הגברים הנשואים ו )32%( ים אלובגיליותר מאשר אחוז הנשים הרווקות גבוה ) 36%(רווקים 

גבוה מאחוז הגברים  2011שעלו בשנת ) 11%(אחוז הנשים הגרושות ,  לעומת זאת).49%(הנשים הנשואות אחוז מ

   ).3%(גבוה מאחוז הגברים האלמנים ) 9%(נשים האלמנות אחוז ה וכמו כן )6%(הגרושים 

אחוז הגברים , במקביל.  שהם אלמנים מהגברים בגיל זה14% ומעלה הן אלמנות לעומת 65 מהנשים בגיל 39% -כ

  . מקרב הנשים43% לעומת ,72%הנשואים באותם גילים היה 

  2011,  ומעלה15 מצב משפחתי של עולים בגיל -:לוח ב

מצב אישיסה" כ*מין
אלמן/ נהגרוש/ הנשוי/ אהרווק/ ה

מספרים מוחלטים

13,2784,4506,8891,155779סה" כ
6,2082,2083,433396170גברים
7,0702,2423,456759609נשים
אחוזים

100.033.551.98.75.9סה" כ
100.035.655.36.42.7גברים
  100.031.748.910.78.6נשים

   ידוע מצב אישיכולל לא*
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  )5-ו 4' מס ותלוח(מקום ההשתקעות הראשון בארץ 

    מחוזות

 ישנה מגמת עלייה של אחוז המשתקעים .רושליםיהמספר הגבוה ביותר של העולים השתקעו במחוז , 2011בשנת 

 מחוז הצפון –כל אחד ממחוזות הפריפריה ב). 2011- ב19%- עד ל2002-במסך העולים  11%-מ(במחוז ירושלים 

 בכל אחד ממחוזות חיפה ותל .המרכז במחוז ו השתקע מהעולים17% -כ.  מהעולים18% - השתקעו כ-ומחוז הדרום 

 במחוזות המזוהים עם מרכז . מסך העולים3%-באזור יהודה והשומרון השתקעו כלים ו מהעו13% -אביב השתקעו כ

מעט נמוך , 2011 מסך העולים שהגיעו בשנת 48%בחרו להתגורר ) המרכז ותל אביב, מחוזות ירושלים(הארץ 

בהשוואה  הצפון אחוז העולים שהגיעו למחוזבדומה ירידה זו נרשמה במקביל לעלייה ). 52% (2010 -בהשוואה ל

  ). 3%עלייה של  (לשנה הקודמת

בעיקר במרכזי קליטה הממוקמים ,  מסך העולים שהשתקעו בראשונה במחוז הצפון41%עולים מאתיופיה מהווים 

 37%) ארצות הברית וקנדה(במחוז ירושלים היוו העולים מצפון אמריקה . נהרייה ואיילת השחר, בית אלפא, בצפת

 מסך העולים שהשתקעו לראשונה במחוז 63%מ לשעבר היוו "עולי ברה. ושליםבעיקר בעיר יר, מסך המשתקעים

נותר ללא (ותל אביב )  2010 ירידה בהשוואה לשנת 2%(בהשתקעות ראשונה של עולים במחוזות המרכז . חיפה

.  מהם15% מסך העולים שהשתקעו במחוז ועולים מצרפת שהיוו 48%מ לשעבר שהיוו "בלטו העולים מברה) שינוי

 מסך 18%חלקו של מחוז זה נותר ( מסך העולים שהשתקעו במחוז הדרום 47%מ לשעבר גם מהווים "עולים מברהה

באזור .  מהעולים המגיעים לראשונה למחוז זה24%ובנוסף העולים מאתיופיה היוו ) כמו בשנה הקודמת, העולים

זאת כאשר העולים . 2010אה לשנת בהשוו,  בחלקו מסך העולים המשתקעים1%של ירידה יהודה והשומרון נרשמה 

 מסך 27% -מ לשעבר מהווים כ"והעולים מברה;  מסך העולים46% -מהווים כ) הברית וקנדהארצות (מצפון אמריקה 

  .העולים שהשתקעו באזור זה

  )5לוח (ישובים 

 סך העולים שהגיעומתוך . שונה בקרב ארצות המוצא השונות הםהראשון שלשוב המגורים ייהתפלגות העולים לפי 

באר שבע , )7%(אחריה חיפה ו)  מסך העולים13%(עולים את המספר הגדול ביותר של  ירושלים קלטה 2011בשנת 

  ).  5%(ואשדוד ) 5%(נתניה ) 5%(יפו -תל אביב) 5%(

 העלייה לרוב נשמרה המגמה שאפיינה את דפוסי ההשתקעות הראשונה של בפירוט לפי ארצות מגורים אחרונות לפני

חיפה בהאחוז הגבוה ביותר השתקעו , 2011 בשנת מרוסיה עולים שהגיעו 3,678מתוך . 2010ת העולים בשנ

קליטה הגיעו למרכז  ה,מאתיופיה עולים 2,666מתוך סך של . )6%(ואשדוד ) 6%(נתניה , )7%(ירושלים , )11%(

מארצות  עולים שהגיעו 2,363מתוך . 14% - בית אלפאבו, 14% -מבשרת ציון ב, 15% -באר שבע ב, 23% צפתב

 הגיעו מאוקראינה). 8%(יפו -ותל אביב) 12%(בית שמש , )34%(ירושלים בהאחוז הגבוה ביותר השתקעו , הברית

). 6%(ובת ים ) 6%(כרמיאל  ,)6%(אשדוד , )10%( עולים כאשר האחוז הגבוה ביותר מהם השתקעו בחיפה 2,051

   ).10%(יפו - ותל אביב)20%(נתניה , )27%( בחרו להשתקע בעיקר בירושלים צרפתיוצאי  1,619
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  השכלה ומשלח יד

שידוע ,  ומעלה15מתוך בני ,  היו בעלי רמת השכלה גבוהה למדי2011העולים שהגיעו בשנת , בדומה לשנה הקודמת

מתוכם .  ומעלה שנות לימוד13 היו בעלי 58%, )רכשה לפני העלייה לישראלהשכלה שנ (מספר שנות הלימוד שלהם

  משלח היד שלהםיווחו עלשדמקרב אלה ,  מהעולים56%-לכ, בהתאמה.  ומעלה שנות לימוד16 היו בעלי 47% -כ

שכלה  יד אלה מצריכים רמות הימשלח. היה משלח יד מדעי ואקדמי או משלח יד במקצועות חופשיים וטכניים, ל"בחו

  .  גבוהות בדרך כלל
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(1948-2011) העלייה לישראל לפי תקופות עלייה - 1 לוח
TABLE 1 - IMMIGRANTS, BY PERIOD OF IMMIGRATION (1948-2011)

שיעורים*אחוזיםמס' מוחלטיםתקופת/שנת עלייה

Period/Year of immigrationAbsolute numbersPercent*Rates*

- 3,092,203100.0סה"כ

 1948-51687,62422.2155.8

 1952-59272,4468.818.6

 1960-69373,84012.115.3

 1970-79346,26011.210.5

 1980-89153,8335.03.8

 1990-99956,31930.917.0

2000-2011302,5899.82.1

1990199,5166.542.8
1991176,1005.735.6
199277,0572.515.0
199376,8052.515.0
199479,8442.614.8
199576,3612.513.8
199670,9192.312.5
199766,2212.111.4
199856,7301.89.5
199976,7662.512.5
200060,1921.99.6
200143,5801.47.0
200233,5671.15.1
200323,2680.83.4
200420,8930.73.1
200521,1800.73.1
200619,2640.62.7
200718,1310.62.5
200813,6990.41.9
200914,5720.51.9
201016,6330.52.2
201116,8920.5**2.2

  Rates per 1,000 residents in average population **שיעורים ל- 1,000 תושבים באוכלוסיה הממוצעת 
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לוח 2 -  עולים,לפי יבשת וארצות מגורים אחרונות נבחרות
           TABLE 2 - IMMIGRANTS, BY CONTINENT AND  SELECTED  LAST COUNTRY OF RESIDENCE

                

אחוז השינוי( 1) 2010201020112011

Percent change(1)Last country of residenceאחוזיםמס' מוחלטיםאחוזיםמס' מוחלטיםארץ מגורים אחרונה

Absolute 
numbers

%
Absolute 
numbers

%

 16,633100.016,892100.02GRAND TOTALסך כולל 

1,4158.51,1046.5-22Asiaאסיה

:Thereofמזה:

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

Asian countries   1,1486.98715.2-24     מדינות אסיאניות

1,93711.62,93417.451Africaאפריקה

:Thereofמזה:
Ethiopia      1,65510.02,66615.861        אתיופיה

9,12754.99,28655.02Europeאירופה

:Thereofמזה: 

6323.84852.9-23United Kingdomהממלכה המאוחדת

1,77510.71,6199.6-9Franceצרפת
- USSR (former)  בריה"מ ( לשעבר)  - 
5,85135.26,35437.69European countries  מדינות אירופיות

: :Thereof     מזה

Ukraine     1,75210.52,05112.117        אוקראינה

Russian Federation     3,40420.53,67821.88        רוסיה

4,15425.03,56621.1-14America and Oceaniaאמריקה ואוקיאניה

:Thereofמזה:

USA      2,53015.22,36314.0-7       ארה"ב

Canada      2711.62121.3-22      קנדה

Not knownלא ידוע

( 1)  אחוז השינוי הוא ההפרש בין נתון השנה הנוכחית לנתון השנה הקודמת, חלקי נתון השנה הקודמת, מוכפל במאה.
(1)Percent change is the difference b/w the present year data and the last year data, divided by last year data 
and doubled  by 100.  
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,TABLE 3 -  IMMIGRANTSלוח 3 - עולים,לפי קבוצת גיל   BY AGE GROUP

Ageקבוצת

גיל
מספרים 
מוחלטים

אחוזים
מספרים 
מוחלטים

groupאחוזים

Absolute 
numbers

Percent
Absolute 
numbers

Percent

16,633100.016,892100.0Totalסך הכל

14 - 03,28519.73,61421.40 - 14

64 - 1511,43168.711,33167.115 - 64

+651,91711.51,94711.565+

29.329.0Median ageחציון הגיל

20102011
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השתקעות ראשונה לפי מחוז ולפי ארץ מגורים נבחרות לשנת 2011 לוח 4 -
TABLE 4: FIRST RESIDENCE IN REGIONS IN 2011 BY SELECTED COUNTRIES OF LAST RESIDENCE

ארץ מגורים 

הדרוםתל אביבהמרכזחיפההצפוןירושליםסך הכל*אחרונה
אזור יהודה 
והשומרון

COUNTRIES OF LAST 
RESIDENCE

Total*JerusalemNorthernHaifaCentralTel AvivSouthern
Judea and 

Samaria 

Absolute numbersמספרים מוחלטים
Total               522   3,026   2,140   2,890   2,169  2,998     3,143             16,892סך הכל

:Thereofמזה:
Russian Federation                  71        675        532        760       667      691         282                3,678רוסיה, (ה)פדרציה של

Ethiopia                -        719            4            9       326   1,223         385                2,666אתיופיה
USA                222        124        289        302       131      199      1,093                2,363ארצות הברית

Ukraine                  52        451        240        332       396      459         120                2,051אוקראינה
France                  61        228        276        451       111        19         473                1,619צרפת

Percentsאחוזים
100.018.617.712.817.112.717.93.1Totalסך הכל

:Thereofמזה:
100.07.718.818.120.714.518.41.9Russian Federationרוסיה, (ה)פדרציה של

100.014.445.912.20.30.227.00.0Ethiopiaאתיופיה
100.046.38.45.512.812.25.29.4USAארצות הברית

100.05.922.419.316.211.722.02.5Ukraineאוקראינה
100.029.21.26.927.917.014.13.8Franceצרפת

incl. unknown district and last country of residence **כולל  מחוז השתקעות ראשונה וארץ מגורים אחרונה לא ידועים

District מחוז
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עולים לפי ארץ מגורים אחרונה נבחרת ומקום מגורים ראשון בישראל  לוח 5 -
TABLE 5- IMMIGRANTS BY SELECTED LAST COUNTRY OF RESIDENCE AND FIRST LOCALITY OF RESIDENCE IN ISRAEL

2011Absolute numbersמספרים מוחלטים

מקום מגורים ראשון 
בישראל

 Thereof: Last country of residenceFirst locality of residence inמזה: ארץ מגורים אחרונהסך עולים
Israel

Totalצרפתאוקראינהארצות הבריתאתיופיהרוסיה, (ה)פדרציה של

Russian FederationEthiopiaUSAUkraineFrance
16,8923,6782,6662,3632,0511,619Totalסך הכל

:Thereofמזה:
                                  1,598261-794101442JERUSALEMירושלים
                                            8954061906320135HAIFAחיפה
                                            728566254412ZEFATצפת
                                      645230-2273320NETANYAנתניה

                               64312539632864BE'ER SHEVAבאר שבע
                          562167-18250163TEL AVIV - YAFOתל אביב -יפו

                                        530225-29133143ASHDODאשדוד
                                   41413318755831ASHQELONאשקלון

                MEVASSERET ZIYYON--39023826מבשרת ציון
                                      BET ALFA---363-363בית אלפא
                             3221332721024BET SHEMESHבית שמש

                                       3171802811611BAT YAMבת ים
                                  289955822978RA'ANNANAרעננה
                                       257101-241311KARMI'ELכרמיאל
                                 233461361482QIRYAT YAMקריית ים

                              PETAH TIQWA-231143-583פתח תקווה
                                  231771277164NAHARIYYAנהרייה

                      187105-106012RISHON LEZIYYONראשון לציון
                                              16048-107230ELATאילת
                                              541AKKO--15297עכו
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15 ומעלה לפי מצב משפחתי וגיל עולים בגיל - 6 לוח
TABLE 6- IMMIGRANTS AGED 15 AND OVER, BY MARITAL STATUS AND AGE

2011
WomenAgeנשיםMenגבריםקבוצת

Groupאלמנותגרושותנשואותרווקותסך הכל*אלמניםגרושיםנשואיםרווקיםסך הכל*גיל

Total*
Never 
MarriedMarriedDivorcedWidowedTotal*

Never 
MarriedMarriedDivorcedWidowed

Absolute Numbersמספרים מוחלטים
6,2072,2083,4333961707,0662,2423,456759609Totalסך הכל
15-19606600600625595300015-19
20-24889733151501,10374633521120-24
25-299234684441101,07550652346025-29
30-3461515642930067715446851430-34
35-448791536566739281226201671935-44
45-54655585107413684364661394345-54
55-6471721569106219514257119614255-64

65+923196681031331,0234144313940065+
Percentagesאחוזים
100.035.655.36.42.7100.031.748.910.78.6Totalסך הכל
15-19100.099.01.00.00.0100.095.24.80.00.015-19
20-24100.082.517.00.60.0100.067.630.41.90.120-24
25-29100.050.748.11.20.0100.047.148.74.30.025-29
30-34100.025.469.84.90.0100.022.769.17.50.630-34
35-44100.017.474.67.60.3100.013.166.818.02.035-44
45-54100.08.977.911.32.0100.05.368.120.36.345-54
55-64100.02.979.414.82.9100.04.460.020.614.955-64

65+100.02.172.411.214.4100.04.043.313.639.165+
  Immigrants age 15 and over whose marital status is known** סך העולים בני 15 ומעלה שידוע המצב המשפחתי שלהם


