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  שנכנסו לישראל באשרת עבודה, ל" אלף עובדים מחו111 - היו בישראל  כ2011בסוף שנת 

   אלף עובדים שנכנסו לישראל באשרת תייר92- וכ

At the End of 2011 in Israel: 111,000 Foreign Workers who Entered with Work Permits, and  
 

92,000 who Entered as Tourists 
 

  

  2011ל  בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל בשנת "עובדים מחו

  

 32.4יצאו מישראל , באותה שנה  .1בעלי אשרת עבודה) אזרחים זרים(ל " אלף עובדים מחו32.7 נכנסו  לישראל 2011בשנת 

  .   הגבולות נתוני ביקורתזאת על סמך. ל שנכנסו באשרת עבודה"אלף עובדים מחו

 חל שינוי בהתפלגות בין מדינות 2011בשנת .  מדינות100 - הגיעו מכ2011בעלי אשרת עבודה שנכנסו לישראל במהלך שנת 

  ).'לוח א  (2010בהשוואה לשנת  , המקור העיקריות

  

 מתאילנדנסים  אלף נכ9.8 -כ:   במספר נכנסים2011 בשנת הובילוהפיליפינים ו ברית המועצות לשעברמדינות  ,תאילנד

 אלף נכנסים 5.4-כ ).  מסך הנכנסים18%( אלף נכנסים ממדינות ברית המועצות לשעבר 5.8-כ, ) מסך כל הנכנסים30%(

  ) מסך כל הנכנסים17%-כ(הפיליפינים 

  בה תופסת הודו את המקום הרביעיהזוהי שנה שניי).  מסך כל הנכנסים9%-כ( אלף נכנסים באשרת עבודה 3- הגיעו כהודומ

  .במספר הנכנסים

 1.3 -כ  רק 2011  נרשמו בשנת סין מ. ) כל אחת מסך כל הנכנסים5%( סרי לנקהו נפאל אלף נכנסים מ1.8 נרשמו ,כמו כן

  ,)נכנסיםה מסך כל 4%(אלף כניסות של בעלי אשרת עבודה 

 . מסך נכנסים2% - כ,)גרמניה והממלכה המאוחדת, ב"ארה ( אלף נכנסים מארצות מפותחות0.7- נרשמו רק כ2011בשנת 

   .2010בדומה לשנת )  אלף נכנסים0.9 (רומניהחלקה של 

  

  .2010 בדומה לשנת – ממדינות אירופה 24% - מהנכנסים הגיעו ממדינות אסיה  ו75%

  

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

  משרד הפנים
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  נכנסים בעלי אשרת עבודה מן הארצות המובילות במספר הנכנסים  . 'לוח א
  )אלפים (2011-2005לפי שנת כניסה וארץ אזרחות בשנים 

         
  2005 20062007200820092010 2011 
 גברים % אלפים              

          
 32.749 32.736.530.326.632.3 29.4 סך הכל

          
 24.457 24.427.621.419.124.0 21 * סך הכל -אסיה

 9.895 9.010.65.85.67.6 8.4 תאיילנד
 5.413 6.46.65.55.15.8 6.8 פיליפינים

 3.038 1.12.12.72.13.1 0.9 הודו
 1.820 2.1  סרי לנקה

 1.396 3.33.82.31.11.6 1.9 סין
 1.815 2.82.22.32.71.5 1.3 נפאל

 0.297 1.10.80.91.00.8 1.0 טורקיה
 1.061 0.71.521.51.4 0.7 ארצות אחרות

          
 0.190 0.10.20.20.10.1 0.1  סך הכל-ריקהאפ

          
 7.719 8.08.38.16.87.7 8.0 סך הכל-אירופה
 5.87 4.35.45.85.15.7 3.5 ) **לשעבר(מ "בריה

 0.932 2.61.91.40.90.9 3.4 רומניה
 0.291 0.10.10.10.10.2 0.1 גרמניה
 0.113 0.40.30.20.20.1 0.5 בולגריה

 0.186 0.10.20.10.10.1 0.1 הממלכה המאוחדת
 0.679 0.50.50.50.40.6 0.8 ארצות אחרות

          
 0.671 0.20.40.60.50.5 0.2  אוקיאניה-אמריקה

         כ"סה
 0.480 0.10.20.30.30.3 0.1 ב"ארה

 0.255 0.10.20.30.20.2 0.2 ארצות אחרות
  

   לשעברמ"כולל רפובליקות אסיאניות של בריה* 

  רפובליקות אירופאיות בלבד** 

  .36.6 עמד על 2011 של בעלי אשרת עבודה שנכנסו בשנת הגיל הממוצע

  

  

  

  

  

  

  

  



3 30.7.12   2011בשנת ל "עובדים מחו

   2ל שנכנסו לישראל באשרת עבודה"אוכלוסיית  העובדים מחו

 ועדיין לא נרשמה להם יציאה עמד על  1995-2011ל שנכנסו באשרת עבודה בשנים " מספר העובדים מחו2011בסוף שנת 

  .  אלף111.3

, )26% (תאילנד:  הן2011ארצות המקור העיקריות של העובדים שנכנסו באשרת עבודה אשר שהו בישראל בסוף שנת 

  ).  8% (סיןו) 9% (רומניה, )10% (ברית המועצות לשעבר,)23% (פיליפינים

ה  בשנים ל שנכנסו עם אשרת עבוד"עובדים מחו. 'לוח ב
   ועדיין לא נרשמה להם יציאה1995-2011

 לפי ארץ אזרחות 

  2011 
 אחוז גברים אלפים 

111.352 סך הכל
    

85.955 * סך הכל -אסיה
28.794 תאילנד

26.114 פיליפינים
8.797 סין

7.118 נפאל
6.739 הודו

4.220 סרי לנקה
2.099 טורקייה

2.419 ארצות אחרות
    

0.461  סך הכל-אפריקה
    

23.742 סך הכל-אירופה
11.115 ) **לשעבר(מ "בריה

10.070 רומניה
1.450 בולגריה
0.281 גרמניה

0.177 הממלכה המאוחדת
0.957 ארצות אחרות

    
1.049  סך הכל- אוקיאניה-אמריקה

0.469 ב"ארה
0.636 ארצות אחרות

    
0.275 לא ידוע

  

  

  . שנים39.4 –גילם הממוצע של עובדים אלה 

 )15%(ברית המועצות לשעבר , )14%(בולט חלקם הנמוך של הגברים מהפיליפינים .  אחוז52חלקם  של הגברים עמד על 

  ).18%( ונפאל 
                                              

לא נרשמה להם יציאה עד סוף שנת  ו1995אומדן מבוסס על עיבוד של קובץ תושבים זרים בעלי אשרת עבודה שנכנסו לארץ משנת  2
 .מספרים אלה מוטים כלפי מעלה מאחר ויתכנו טעיות ברישום יציאות מהארץ. 2011
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 1995-2011ל שנכנסו באשרת עבודה בשנים " עובדים מחו.'לוח ג
  לפי שנת כניסה 2011ונותרו בישראל בסוף 

 
  

 2011נשארו בסוף   שנת כניסה
אחוז מתוך הנכנסים 

 באותה שנה

19952.6 3.3
19963.1 3.4
19971.9 3.0
19983.1 4.8
19992.8 5.3
20003.4 6.9
20015.6 7.4
20022.5 7.7
20032.1 8.4
20043.0 9.4
20052.7 9.2
20064.3 13.1
20077.2 19.7
20087.2 23.8
200910.1 38.0
201019.9 62.2
201129.9 91.4

   111.3 סך הכל
  

  

  )ללא אשרת עבודה(ל שנכנסו לישראל כתיירים "אוכלוסיית העובדים מחו
  

אומדן זה . ל שנכנסו לישראל ללא אשרת עבודה" עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומדן לעובדים מחו1995מאז שנת 

  .  מפותחות אשר נשארים בישראל מעבר לתוקף האשרה עושים זאת למטרת עבודה-ס על הנחה כי תיירים מארצות בלתימבוס

 הגיע מספרם  לרמת 2001בסוף שנת . ל שנכנסו כתיירים בהתמדה" עלה מספר העובדים מחו2001 ועד שנת 1995משנת 

מאז המשיכה מגמת ירידה ובסוף .  במספרם11% -כ נרשמה  לראשונה ירידה של 2002במהלך שנת .   אלף139שיא של 

העלייה במספרם המשיכה .  אלף84- שוב נצפתה עלייה ומספרם נאמד בכ2006בשנת .  אלף80- נאמד מספרם בכ2005שנת 

. ל שנכנסו לישראל כתיירים" במספר עובדים מחו5%- שוב נצפית ירידה של כ2009 בשנת . אלף107- והגיע לכ2008 שנת עד

 95 – 2010 בהשוואה לשנת 3%ירידה של ,  אלף92- מספרם הגיע ל2011 ממשיכה מגמת ירידה ובסוף שנת 2010משנת 

  .אלף

  . ל שנכנסו לישראל ללא אשרת עבודה"אומדן זה מתבסס על מודלים שונים להערכת מספר העובדים מחו

  . הגיעו מתשע מדינות נוספות30%ר ועוד מ לשעב"ל שנכנסו לישראל כתיירים הגיעו מברה" מאוכלוסיית העובדים מחו54%-כ

 2011ל שנכנסו כתיירים ושהו בישראל בסוף שנת " מכלל העובדים מחו85% -כשמהן הגיעו ,  עשר המדינות המובילות 

  .מובאות בלוח ד
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עשר המדינות המובילות במספר העובדים הזרים שנכנסו . 'לוח ד
 2011 בסוף שנת לישראל כתיירים 

   
    
 בדים זרים שנכנסו כתייריםעו 

 אחוזים אלפים  

 84.7 77.9 סך הכל-עשר המדינות
 54.2 49.9 *מ לשעבר"בריה
 7.4 6.8 ירדן

 4.5 4.1 מקסיקו
 4.5 4.1 רומניה
 3.0 2.8 תורכייה

 2.8 2.6 קולומביה
 2.2 2.0 נפאל
 2.1 1.9 הודו

 2.1 1.9 מצריים
 2.0 1.8 *כוסלובקיה'צ
  

   לפני הפירוק בגבולות ש *
  

  זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסו בגבול או בתוך הארץ: מסתננים
  

על פי נתונים אלה נכנסו לישראל בשנת . 3רשות האוכלוסין והגירה מפרסמת מידי חודש את הנתונים מתוך קובץ של מסתננים

  .לרוב מאריתראה וסודן,  אלף מסתננים37.5-כ נכנסו לישראל 2010עד שנת .  אלף מסתננים17- כ2011

  

  

  

  
  

                                              
 נכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסו בגבול או בתוך הארץשזרים :  הגדרת מסתננים3


