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   2011 בישראל לשנת דמוגרפיהמצב ה תסקיר
Demographic Situation in Israel - 2011 

  

  75.4%( יהודים 5,907,500מהם :  נפש7,836,600 מנתה אוכלוסיית ישראל 12011בסוף שנת( ,
ברובם עולים ובני משפחותיהם ,  אלה-) 4.0%( אחרים 318,200 -ועוד כ, )20.6%( ערבים 1,610,900

  .שאינם רשומים כיהודים במרשם התושבים

 39% (קבוצת המוצא הגדולה ביותר הינה מוצא ישראל, מכלל היהודים והאחרים(.  

  משקי בית פרטיים אלף2,204.1- היו בישראל כ2011בשנת . 

  אלף 16.9ועלו לישראל נפש אלף  40.8-כנפטרו ,  תינוקות אלף166.3-כ נולדו 2011בשנת 
 .עולים חדשים

  43בעת הקמת המדינה הצפיפות הייתה , 8מאז קום המדינה גדלה צפיפות האוכלוסייה פי 
בהשוואה זאת , רבוע נפשות לקילומטר 347 - הגיעה הצפיפות ל2011 בשנת .ר"נפשות לקמ

  ).ודה והשומרוןלא כולל האוכלוסייה והשטח של אזור יה( 1990-ר ב" נפש לקמ247לצפיפות של 

  אלף 5.4 - הוא שלילי ועומד על כ2010בשנת ) לא כולל עולים(מאזן ההגירה של תושבי ישראל 
 .זה שלושים שנהשהוא השיעור הנמוך ביותר ,  לאלף תושבים0.7שיעור של . תושבים

  מזה אוכלוסיית ( מיליון נפש 7.7-9.9 תמנה אוכלוסיית היהודים ואחרים 2035בסוף שנת
 . מיליון נפש2.3-2.9האוכלוסייה הערבית תמנה , ) מיליון9.3-7.4 -ם היהודי

 
  

                                              
 2012 לדצמבר 31-ב: והם,  קיימים אומדנים ראשוניים2012עבור שנת . 2011ההודעה מציגה נתונים מפורטים עבור שנת  1

 ערבים  אלף1,648 ,)ייה מכלל האוכלוס75.4%(הם יהודים  אלף 6,015 .  תושביםאלף 7,981-נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ

  . אומדנים ארעיים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקהיפל זאת ע). 4.0% (1 אחרים אלף319-ו) 20.6%(

  . בדומה לאחוז הגידול בעשור האחרון, 1.8%אחוז גידול של  , אלף נפש145- נוספו לאוכלוסיית ישראל כ2012במהלך שנת 
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  2011גידול האוכלוסייה בשנת 

 ובסוף השנה מנתה ,  נפש141,500 -כ תוספת של - 1.8% גדלה אוכלוסיית ישראל בשיעור של 2011שנת מהלך ב

 . נפש7,836,600האוכלוסייה 

  ממאזן ההגירה - 16,600-וכ) לידות פחות פטירות(ול טבעי  נפשות נוספו מגיד125,500 -הגידול ככל מסך 

 2).מספר המהגרים לישראל פחות מספר המהגרים מישראל(הבינלאומית 

 בקרב האוכלוסייה .)1.8% (בדומה לגידול באוכלוסיית היהודים, 1.7% היה ם והאחרים היהודיתשיעור גידול אוכלוסיי 

 . 2.4% שיעור הגידול היה הערבית

 בשנת 3.8% לעומת 2.5%השיעור היה  2011בשנת  .רידה בשיעור הגידול בקרב האוכלוסייה המוסלמיתנמשכה הי 

2000. 

 דומה לשיעור הגידול  ועשור האחרוןמשקף את היציבות בשיעור הגידול ב 2011-שיעור הגידול של כלל האוכלוסייה ב

 3%-כהגידול  היה שיעור 90- בשנות ה. נה שנים שבהן שיעורי העלייה היו מהנמוכים בתולדות המדי-  80-ה בשנות

 .בממוצע לשנה

 התפלגות האוכלוסייה לפי גיל ולפי מין

  כ( 0-14הדבר מתבטא באחוז גבוה של ילדים בגיל .  למדינות מערביות אחרותיחסיתהאוכלוסייה בישראל צעירה-

 65 םיה מבוגרת בגיל נמוך של אוכלוסייובאחוז) OECD-ה בממוצע במדינות 18.5%- בישראל לעומת כ28.2%

 אחת הסיבות העיקריות לכך היא רמת .)OECD-ה בממוצע במדינות 15% - בישראל לעומת כ10.3% -כ(ומעלה 

 .הפריון הגבוהה בישראל

 חלקן נחשבות , יםוקבוצות האוכלוסייה והדת השונות נמצאות בשלבי הזדקנות שונ, האוכלוסייה בישראל הטרוגנית

 בני 12.1%, 0-14 בני 26.3%(האוכלוסייה היהודית היא האוכלוסייה המבוגרת ביותר  .מאד אפילו לאוכלוסיות צעירות

 +).65 בני 4.0%, 0-14 בני 36.5%(והאוכלוסייה הערבית היא הצעירה ביותר , +)65

  ואילו בקרב ,  גברים לכל אלף נשים967בקרב קבוצת היהודים ואחרים ישנם .  נשים1,000 גברים לכל 978בישראל

 .  גברים לכל אלף נשים858צת הערבים ישנם קבו

 
  )2010 נתוני,  ומעלה15בני (מצב משפחתי 

 קרב הנשים בגילאים אלומ 72%-לעומת כ,  הינם רווקים24-20 בגילאי  מהגברים89% -כ.  

  13%-ואילו בקרב הנשים על כ, 16%- בקרב הגברים עומד על כ39-35אחוז הרווקים בגילאי. 

 מהנשים10.7%- מהגברים ו6.4%ווקים מקרב כלל האוכלוסייה עמד ם שאינם ראחוז הפנויי .  

  
   בישראלצפיפות אוכלוסייה

  ממשיכה לעלות עם ) ר"מספר התושבים המתגוררים באזור ביחס לשטח האזור בקמ(צפיפות האוכלוסייה בישראל

 247שוואה לצפיפות של בהזאת , רבוע נפשות לקילומטר 347 - הגיעה הצפיפות ל2011בשנת . הגידול באוכלוסייה

  ).השטח של אזור יהודה והשומרוןלא כולל האוכלוסייה ו( 1990-ר ב"נפש לקמ

 ר" נפשות לקמ43בעת הקמת המדינה הצפיפות הייתה , 8 פי  צפיפות האוכלוסייהמאז קום המדינה גדלה. 

                                              
 סך הגידול אינו תוצאה של סכום 2009-ולכן החל ב, ה שיטה חדשה לחישוב אומדני אוכלוסייה הוכנס2008בעקבות המפקד המשולב של  2

  .מרכיבי הגידול
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 בוהה נרשמה גם צפיפות ג. ר" נפש לקמ7,522 - בעל הצפיפות הגבוהה ביותר מחוז היה האביב-מחוז תל

הצפיפות הנמוכה , לעומת זאת. בהתאמה, ר" נפש לקמ1,463.8- ו1,483.7, במחוז ירושלים ובמחוז המרכז

  .הצפוןר במחוז " לקמ נפש291.6 - ודרוםר במחוז ה" נפש לקמ79.1: ביותר נרשמה באזורי הפריפריה

 
   של האוכלוסייהפיזור גיאוגרפי

 גרו ביישובים היהודיים באזור 4% גרו בששת המחוזות של המדינה ועוד 2011 מאוכלוסיית ישראל בשנת 96%-כ 

 .יהודה והשומרון

 מחוז המרכז ומחוז תל( מתגוררת במרכז הארץ ם ואחרים היהודיתאוכלוסיימ 48%- מסך האוכלוסייה וכ41% -כ-

  ).אביב

 מהיהודים10%- מהאוכלוסייה הערבית מתגוררת במחוז הצפון לעומת כ43%-כ . 

  הוא מקור הגידול העיקרי בכל המחוזות) לידות פחות פטירות(הטבעי הגידול . 

 
  יישוביםהאוכלוסייה ב

 יישובים מעורבים8כולל ( יישובים יהודיים 148 מהם , יישובים עירוניים239- ב2011-גרו במתושבי ישראל  91% -כ  (

 .  יישובים ערביים91ועוד 

 יפו- אביב-תל, ירושלים( אלף תושבים 200דולים המונים מעל  היישובים הגששתכרבע מתושבי ישראל מתגוררים ב ,

 100,000גדולים המונים לפחות היישובים ה 14 - מתגוררים ב43%-כ.;) ואשדודפתח תקווה, ראשון לציון, חיפה

  .תושבים

 אלף תושבים הגרים מחוץ ליישובים57 -כולל כ( יישובים כפריים 952 - מהאוכלוסייה מתגוררת ב9% -כ .( 

 
  ) ואחריםיהודים( לידה ומוצא וכלוסייה לפי ארץהא

  חלקם של , ל"נולדו בחו) 29.8%( נולדו בישראל וכשליש 2011-מאוכלוסיית היהודים והאחרים ב) 70.2%(כשני שליש

  ).35%( קצת יותר משליש ו המדינה ילידי ישראל היו עם קום.ילידי ישראל עולה בהדרגה

 39%- המונה כ)ישראלאביהם נולד בישראל שילידי ( קבוצת המוצא ישראל קבוצת המוצא הגדולה ביותר כיום היא 

שאר קבוצות האוכלוסייה , והיא קבוצת המוצא היחידה שנמצאת בסימן של עלייה הדרגתית, מהיהודים ואחרים

 . ירידהתהליך נמצאות ב

 36%-כמהווה ) אמריקה-ופהאמריקה וילידי ישראל שאביהם נולד באיר-ילידי אירופה(אמריקה -קבוצת המוצא אירופה 

קבוצה זו גדלה בעקבות גל העלייה הגדול . שנייה בגודלה קבוצת המוצא היאוה)  איש מיליון2.2(מהיהודים ואחרים 

 . 1989  שנתסוףב שהחל 3מ לשעבר"מבריה

  11%-מוצא אסיה מנתה כהואילו קבוצת ,  מהיהודים ואחרים14.5%- כ2011קבוצת המוצא אפריקה היוותה בשנת . 
  

  

  

  

  

                                              
  .מ לשעבר שויכה לאירופה"בגלל מגבלות בנתונים כל בריה  3
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  2035תחזיות אוכלוסייה לשנת 
 עד סוף  .תוחלת חיים והגירה,  הנבדלות זו מזו בהנחות פריוןתחזיות האוכלוסייה מחושבות בשלוש חלופות

זהו גידול . בהתאם לחלופות השונות,  מיליון תושבים12.8- ל10.0 תמנה אוכלוסיית ישראל בין 2035שנת 

 .2035 עד סוף שנת ,בסיס של התחזיתשנת ה ,2010  משנת66%- ל30%של בין 

  9.3-7.4 -מזה אוכלוסיית היהודים  ( מיליון נפש7.7-9.9 תמנה אוכלוסיית היהודים ואחרים 2035בסוף שנת 

 .  מיליון נפש2.3-2.9האוכלוסייה הערבית תמנה , )מיליון

 בשנת 14.6%- ל2010 בשנת 9.9%-מ  בהדרגתיותצפוי לגדול,  ומעלה65בני , אחוז האוכלוסייה המבוגרת 

2035.  
  

  

  )2010נתונים לשנת (נישואין וגירושין 

 1.9% - נוצרים וכ1.6%-כ,  מוסלמים21%-כ,  יהודים75%-כ ;2010 בשנת 4 אלף זוגות התחתנו בישראל48 -כ 

  .דרוזים

 ים  דרוז0.8%- נוצרים וכ0.6%-כ,  מוסלמים13%-כ,  יהודים80%-כ, 2010 אלף זוגות התגרשו בשנת 13 -יותר מ

 . זוגות בהם דת בני הזוג אינה ידועה5.6%ועוד 

 אלו הם הנישואין הראשונים,  מהכלות90%- מהחתנים וכ87% -אצל כ. 

  ומעלה ושיעור הנישואין 15 גברים בגיל 1,000 לכל 17.3שיעור הנישואין של החתנים היהודים עמד על , 2010בשנת 

 26.6באותה שנה שיעורים אלו עמדו על .  ומעלה15יל  נשים בג1,000 לכל 16.4של הכלות היהודיות עמד על 

 . לכלות מוסלמיות26.7-לחתנים מוסלמים ו

 ובקרב החתנים המוסלמים 27.6 עמד על 2010 של החתנים היהודים שנישאו לראשונה בשנת 5גיל הנישואין החציוני 

 ובקרב הכלות 25.5מד על  ע2010גיל הנישואין החציוני של הכלות היהודיות שנישאו לראשונה בשנת . 25.8

 . שנים20.6המוסלמיות 

 הן , כפול מזה שבקרב המוסלמיםכמעט  בקרב היהודים 49-71נשואות בגילי / נשואים1,000 -שיעור המתגרשים ל

 ).בהתאמה 7.6- ו12.7(והן בקרב הנשים )  בהתאמה7.9- ו12.9(בקרב הגברים 

 24.4 -יהודיות גיל הנישואין החציוני בנישואין ראשונים עלה מבקרב כלות . בעשור האחרון עלה גיל הנישואין בישראל 

בקרב כלות מוסלמיות הגיל החציוני . 27.6- ל26.7- ובקרב חתנים יהודים עלה מ2010 בשנת 25.5- ל2000בשנת 

  .25.8- ל25.0- ובקרב חתנים מוסלמים הוא עלה מ20.6- ל20.3-עלה מ

  

                                              
ל "שואין שנערכו בחוהנתונים על נישואין כוללים מקרי נישואין אשר נערכו במוסדות הדתיים המורשים לכך בישראל ואינם כוללים מקרי ני 4

 זוגות שלפחות אחד מהם תושב ישראלי ואשר 5,300 - נרשמו במרשם התושבים כ2011עד סוף . ונרשמו לאחר מכן במרשם התושבים
 גדול 2010ל בשנת "ל נרשמים באיחור רב ניתן לשער שמספר הזוגות הסופי שנישאו בחו"מכיוון שנישואין בחו. 2010ל בשנת "נשאו בחו

  .פר הזוגות שנרשמובהרבה ממס
  .הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנישואים ומעליו המחצית השנייה:  הגיל החציוני5
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  לידות ופריון

  3%-כ,  לנשים מוסלמיות21%-כ,  מהם נולדו לנשים יהודיות73%-כ,  תינוקות166,296 נולדו בישראל 2011בשנת 

 .  לנשים נוצריות ערביות1%- לנשים דרוזיות וכ2%-כ, לנשים שדתם לא סווגה במשרד הפנים

  גבוה מכל מדינות ה 3.0 היה 2011נת בש) שיעור פריון כולל(מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת בחייה-

OECD )  המאפשרת שמירה על יציבות גודל ) 2.1(ואף גבוה מרמת התחלופה )  ילדים לאישה1.7ממוצע של

 .האוכלוסייה

  ואילו בקרב נשים שדתן לא סווגה במשרד הפנים ) 3.51(רמת הפריון בקרב הנשים המוסלמיות היא הגבוהה ביותר

בקרב נוצריות , 2.33-בקרב נשים דרוזיות , 2.98-שיעור הפריון בקרב נשים יהודיות ). 1.75(היא הנמוכה ביותר 

 . 2.26 - ובקרב נוצריות אחרות 2.17ערביות 

 2.98- ל1995 בשנת 2.53-מאמצע שנות התשעים שיעור הפריון הכולל של הנשים היהודיות נמצא במגמת עלייה מ 

 . עיקר העלייה נרשמה בקרב נשים יהודיות ילידות ישראל. 2011בשנת 
 בשנת 3.51- ל2000 בשנת 4.74-לפיים ניכרת ירידה ברמת הפריון של נשים מוסלמיות ממאז תחילת שנות הא 

2011 . 

 ל1965 בשנת 7.61-מ, נמשכת מגמת הירידה ברמת הפריון של הנשים הדרוזיות שהחלה מאמצע שנות השישים  -

  . 2011 בשנת 2.33
 

  )2010נתונים משנת  (פניות לוועדות להפסקת היריון

  אושרו על ידי הוועדות99%ומתוכן ,  פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון19,575 נרשמו, 2010בשנת . 

  נשים 9%; נוצריות3%; דרוזיות1%; מוסלמיות10%; הן נשים יהודיות77%מתוך הפונות לוועדות להפסקת היריון 

 .שדתן לא סווגה במרשם התושבים

 נשים 1,000-שיעורי הפניות ל,  בשנים קודמותכמו גם, 2010בשנת : שיעורי הפניות נבדלים לפי דת הפונה 

פי שתיים : היו הגבוהים ביותר) 19.4(ושל נשים ללא סיווג דת ) 24.2(של נוצריות שאינן ערביות ,49-15בגילים 

 ). בהתאמה5.7- ו6.3( מאלה של המוסלמיות והדרוזיות 4וכמעט פי , ) 11.3(מאלה של היהודיות 

  בקרב .היהודיות והנוצריותבעיקר בקרב , יש ירידה קלה בשיעור הפניות להפסקות היריוןבעשור האחרון 

  .המוסלמיות שיעור הפניות במגמת עלייה

  מהפניות 20% כ ;"היריון מחוץ למסגרת הנישואין"כמחצית הפניות להפסקת היריון אושרו על פי סעיף החוק 

סיכון למום פיזי או נפשי בעובר "פי סעיף החוק - אושרו על19%;"סיכון לבריאות האישה"פי סעיף החוק -אושרו על

 נמצאת" בעובר נפשי או גופני למום סיכון"הסעיף  שכיחות ".גיל האישה" מהפניות  אושרו על פי הסעיף 11% -ו

  .עליה במגמת האחרון בעשור

 45%בעשור. למנותא ופחות מאחוז,  גרושות11%, נשואות נשים  של43%, רווקות נשים של היו  מהפניות 

 חלקן וירד) 2010-  ב45.3%- ל2000- ב40.5%-מ(לוועדות  הפונות מכלל הרווקות הנשים של חלקן עלה האחרון

  ).   בהתאמה42.9%- ל45.6%-מ(הנשואות  של
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  תמותה 
  לאלף תושבים5.3שיעור התמותה הגולמי היה ,  פטירות40,826 נרשמו בישראל 2011בשנת . 

  תוחלת החיים של גברים .  שנים83.6 - שנים ושל הנשים 79.9ת החיים של הגברים בישראל  הייתה תוחל2011בשנת

 שנים ושל 83.9 תוחלת החיים של היהודיות הייתה -בקרב הנשים . 76.4 - שנים ושל גברים ערבים 80.7יהודים הייתה 

  .80.9 -הערביות 

 שנים 8.6-ב) 2010-2011 עד 1975-1979 (הנוכחי העשור לתחילת ועד השבעים שנות מסוף עלתה החיים תוחלת 

 45 בגילים בתמותה ירידה ידי-על מוסברת חיים בתוחלת מהעלייה כמחצית.נשים בקרב שנים 8.9-וב גברים בקרב

 .תינוקות בתמותת לירידה גם יחסית גדולה תרומה הייתה הערבית באוכלוסייה.  74 עד

 לגבורות להגיע צפויים היו, שנולדו מהבנות 43%-ו הבניםמ 33%-כ רק, השבעים שנות סוף של התמותה רמות לפי 

 59%-כ - הנולדים ומבין, מאד משמעותי שיפור חל, הנוכחי העשור סוף ועד מאז אך, )שלהם השמונים ההולדת יום(

  .זה הולדת יום לחגוג צפויים מהבנות 72%-ו מהבנים

 גדל האחרון בעשור. שנים 4 עד 3.5-ב יםגבר בקרב מאשר יותר גבוהה נשים בקרב החיים תוחלת, השנים בכל 

 .מתועשות במדינות וגברים נשים בין להבדל יחסית קטן עדיין הוא אך, וגברים נשים בין החיים בתוחלת הפער מעט

 בקרב והן הגברים בקרב הן, יהודים בקרב החיים תוחלת לעומת נמוכה ערבים בקרב החיים תוחלת, השנים בכל 

 1985-1989 ובשנים, צמצום במגמת היה וערבים יהודים בין החיים בתוחלת הפער ניםהשמו שנות סוף עד. הנשים

 2010-2011 בשנים מגיע והוא הפער גדל מאז אך, הנשים בקרב שנים 2.3-ו גברים בקרב שנים 1.4 על עמד הוא

 .הנשים בקרב 3.0-ול הגברים בקרב שנים 3.9-ל

 ם הגברים הישראליים בקבוצת המדינות עם תוחלת החיים נמצאי,לאומית של תוחלת חיים בלידה-בהשוואה בין

 79.7 (חיים בתוחלת השני במקום נמצאים הישראלים הגברים,2010 לשנת OECD-על פי נתוני ה. הגבוהה ביותר

 איסלנד, בשוודיה לגברים. הראשון במקום הנמצאת) שנים 80.6 (שווויץ אחרי, )שנים 79.6 (יפן עם יחד) שנים

 שלהן החיים תוחלת, יותר נמוך מדורגות הישראליות הנשים. בישראל הגברים של לזו דומה חיים תתוחל ואוסטרליה

, אוסטריה, פינלנד, באוסטרליה לנשים). שנים 86.4 (יפן- המובילה של מזו שנים בשלוש נמוכה) שנים 83.6(

  . בישראל הנשים של לזו דומה חיים תוחלת ולוקסמבורג שוודיה, איסלנד, קוריאה

  

  מותת תינוקותת

 ערבים בקרב 6.1-ו יהודים בקרב 2.6: 3.5 חי לידות 1,000-ל התינוקות תמותת שיעור היה 2011 בשנת . 

 קבוצות בשתי 82%-בכ מאז וירדו השבעים שנות מאמצע רציפה ירידה במגמת נמצאים התינוקות תמותת שיעורי 

  . האוכלוסייה

 בתמותת המשמעותית הירידה ולמרות, היהודית לעומת הערבית באוכלוסייה יותר גבוהים התינוקות תמותת שיעורי 

 בשנים. ליהודים ערבים בין תינוקות בתמותת 1- ל 2 של יחס השנים במרבית נשמר, הקבוצות בשתי תינוקות

  .1-ל 2.5-ל ליהודית הערבית האוכלוסייה בין היחס עלה לכך ואי הערבית באוכלוסייה הירידה קצב הואט האחרונות
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   לישראלעלייה 

  אלף היו עולים שהגיעו לישראל כתיירים ושינו את 2.1 -מתוכם כ.  עולים חדשים16,892 הגיעו לישראל 2011בשנת 

 .6 אלפים אזרחים עולים3.3 -בנוסף הגיעו לישראל כ. מעמדם בזמן שהותם בישראל

 בצרפת9% -כ;  בארצות הברית14% - כ; באתיופיה15% - כ;מ לשעבר" מהעולים נולדו בבריה43% -כ . 

  הגברים  שנים והגיל החציוני של 29.3 הנשים העולות היההגיל החציוני של .  שנים29.0הגיל החציוני של העולים

 . שנים28.8 - כיההעולים ה

 השתקעו בכל 18% -ולאחריו כ 19% -מספר העולים הגדול ביותר התגורר בהשתקעות ראשונה במחוז ירושלים כ 

 . השתקעו במחוז המרכז17% ,אחד מהמחוזות צפון ודרום

 

  ל יותר משנה ברציפות" של ישראלים ששהו בחו2010 -יציאות וחזרות ב

  22% - כ; ערבים6% - כ; יהודים72%.  אלף תושבים ישראלים15.6 - כ7ל לתקופה ממושכת" יצאו לחו2010בשנת 

 . מהם נשים45% - מהיוצאים היו גברים ו55%.אחרים

 עלו לישראל 75% -ל כ"מתוך ילידי חו. ל" הם ילידי חו52%-ולו שיצאו הם ילידי ישראל  מא42%: מתוך יהודים ואחרים 

 . ואילך1990משנת 

  5% - כ; יהודים78% -כ.  אלף תושבים ישראלים10.2 -ל כ" חזרו לישראל לאחר שהייה ממושכת בחו2010בשנת 

 . מהם נשים45% - מהחוזרים היו גברים ו55% . אחרים16% - כ;ערבים

 עלו לישראל 65% -ל כ"מתוך ילידי חו. ל"ילידי חו) 44%( הם ילידי ישראל והשאר 56%:  היהודים והאחריםמתוך 

 . ואילך1990משנת 

  שיעור של .  אלף תושבים5.4 - הוא שלילי ועומד על כ2010בשנת ) לא כולל עולים(מאזן ההגירה של תושבי ישראל

  .שלושים שנהזה שהוא השיעור הנמוך ביותר ,  לאלף תושבים0.7

  

  הגירת עבודה לישראל

  באותה תקופה נרשמו כ.  בישראל8ל עם  אשרת עבודה" אלף אזרחים זרים מחו32.7 - נכנסו לישראל כ2011בשנת- 

בשנים עם אשרת עבודה שנכנסו בכך מגיע מספר העובדים הזרים .  אלף בעלי אשרת עבודה שיצאו מישראל32.4

 . אלף עובדים111.3  -יציאה לכ ועדיין לא נרשמה להם 2011 - 1995

  בעיקר ( עם אשרת עבודה באו ממדינות ביבשת אסיה 2011כשלושה רבעים מהעובדים הזרים ששהו בישראל בסוף

בעיקר (וכיותר מחמישית מהעובדים הזרים עם אשרת עבודה הגיעו ממדינות אירופיות ) הפיליפינים וסין, מתאילנד

 ).מ לשעבר"רומניה ומדינות  בריה

 אלף אזרחים זרים אשר נכנסו לישראל באשרת תייר ושהו בה מעבר לתוקף האשרה92 - נמצאו כ2011וסף בסוף בנ  .

 מספר מסוים מהתיירים שנשארו בישראל מעבר -" בלתי חוקיים"מספר זה הוא אומדן עליון למספר העובדים הזרים ה

,  ממדינות מברית המועצות לשעבררובם הגדול הגיעו(לתוקף האשרה הגישו בקשה לתושבות במשרד הפנים 

 ).רומניה וטורקייה, מקסיקו, ולאחריהן מירדן

                                              
  .ונכנס לישראל בכוונה להשתקע, ל" מי שנולד לאזרח ישראלי בעת שהותו בחו:אזרח עולה  6
  ). ימים365(ל ברצף לפחות במשך שנה שלמה " ושהו בחו2010ל בשנת "אנשים שיצאו לחו  7
בלשכות המחוזיות של , לל זרים שנרשמו כבעלי אשרת עבודה בגבול וכן זרים שקיבלו אשרת עבודה זמן קצר לאחר הגעתם לישראל כו 8

  .משרד הפנים
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   9משקי בית
 ממשקי הבית  15%- כ ממשקי הבית עמד יהודי ובראש 83%בראש . 2,204,100 היה 2011 -מספר משקי הבית ב

  .הם משקי בית של אחרים אלף 55- כ.עמד ערבי

  באוכלוסייה , 3.1 - באוכלוסייה היהודית. בכלל האוכלוסייהמשק בית נפשות ל3.4גודל משק הבית הממוצע עמד על

 . נפשות בממוצע2.9ובמשקי הבית האחרים  4.8 -הערבית

 מתגוררים  3.5%-ב ; משפחה אחת בלבדמתגוררת 94%-כבמתוכם .  ממשקי הבית הם משקי בית משפחתיים81%-כ

 . ויותרשתי משפחותמתגוררות בית  ממשקי ה2.5%-כוב ;משפחה אחת עם אחרים שאינם חלק מהמשפחה

 הם של אנשים הגרים לבד) 92%-כ(מרביתם .  ממשקי הבית הם משקי בית לא משפחתיים19%-כ. 

  
  

  10משפחות

  התגוררו ללא אנשים נוספים או משפחה נוספת ) 91%(מרביתן .  משפחות1,834,800 חיו בישראל 2011בשנת

  .במשק הבית

 כ ( המשפחות היהודיותמשפחות מסוג זה נפוצות יותר בקרב.  ללא ילדים של זוגות משפחן מהמשפחות ה24% -כ-

 ).10%- כ (בהשוואה למשפחות הערביות) 27%

  כ(סוג משפחה זה נפוץ יותר בקרב הערבים ). 63% - כ(משפחה של זוג עם ילדים הוא סוג המשפחה הנפוץ ביותר-

בקרב . 17לד הצעיר עד גיל הי,  עם ילדים מהמשפחות של זוג78%-כ אצל). 60%- כ(מאשר בקרב היהודים ) 79%

 .86% ובקרב ערבים 76% יהודים

  

                                              
 מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף -משק בית  9

  .משק בית שיש בו לפחות משפחה אחת: משק בית משפחתי. ול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחהמשק בית יכ. למזון
  

, כזוג ללא נישואין,   מוגדרת כמשפחה גרעינית של שני אנשים או יותר החולקים משק בית אחד וקשורים זה לזה כבעל ואישה-משפחה  10
-משפחה חד(או הורה יחיד ) בקבוצות גיל שונות לפי גיל הילד הצעיר(עם ילדים זוג , זוג בלבד: סוגי המשפחה העיקריים הם. או כהורה וילד

  .עם ילדים) הורית
  

במעונות , בקיבוצים, הנתונים אינם כוללים את הגרים במוסדות, 2011הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת 
  .)חריםבדווים בדרום וא(סטודנטים ואת הגרים מחוץ ליישובים 

  


