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   2013-מאשר ביותר  43% - 1עולים 24,112הגיעו לישראל  2014בשנת 
  רוסיה מאוקראינה ומ, פתמצרמספר העולים חל גידול משמעותי ב

Immigration to Israel 2014 
 

  1990 מאז שנתמתוכם  42%-מליון עולים, כ 3.2-כמאז קום המדינה עלו לישראל. 

  הגיעו  48%, 2014-מכלל העולים ב. 2013-יותר מאשר ב 43% ,אלף עולים 24-עלו כ - 2014בשנת

  הגיעו מארצות הברית 19%-ו צרפתו מהגיע 27%אוקראינה, ממ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ו"מבריה

 עולים 6,547(במספר העולים מצרפת  2013-בהשוואה ל 125%של  גדולה חלה עלייה 2014-ב( ,

 84%-של כזאת לעומת ירידה חדה  .)עולים 10,333(אוקראינה ממספר העולים מרוסיה וב 74%ועלייה של 

  .)עולים 211(במספר העולים מאתיופיה 

 ירושלים 2014-מסך העולים ב 12%קלטה נתניה  .קעו בעיקר בערים הגדולותהעולים החדשים השת ,-

 .6% - ואשדוד 7% - , חיפה11% - יפו-, תל אביב11%

  שנות לימוד 13מהם היו בעלי  67% -גבוהה יחסית  2014-שהגיעו ב עוליםשל ההשכלה הרמת 

  .ומעלה

  29,000-העולים מסתכמים לכ אשר יחד עם 2,אזרחים עולים 4,860, השתקעו בארץ 2014בשנת 

  הגיעו לישראל. שמהגרים חדשים 

  
  .בלבד הנתונים שלהלן מתייחסים למאפייני העולים

  לוחותל

ועד לרמה של  2008עולים בשנת  13,700- בשנים האחרונות מסתמן גידול בהיקף העלייה, מרמה נמוכה יחסית של כ

בהשוואה  43%עלייה של  - 2014שנת ב חלהבמספר העולים בולטת במיוחד . העלייה 2014עולים בשנת  24,112- כ

  עולים).   16,884יעו  (אז הג 2013למספר העולים בשנת 

. 2013-עולים ב 2.1שיעור של לעומת  עולים, 3תושבים באוכלוסייה הממוצעת  היה  1,000-ל 3, שיעור העולים2014-ב

 .2001-1990 בשניםהאחרונה תקופת העלייה ההמונית בשיעורים אלה נמוכים בהשוואה לשיעור העלייה הממוצע שהיה 

  ).1לוח , 1תושבים (תרשים  000,1-עולים ל 17ה על הממוצע לשנ םליועמד שיעור העאז 

                                              
  כולל עולים, עולים בכוח ותיירים ששינו את מעמדם לעולים או לעולים בכוח; לא כולל אזרחים עולים.   1
ם שבהם האדם נולד בישראל והסדיר את מעמדו כחוק אזרח עולה: אדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע; כולל מקרי 2

 לאחר מכן.
  מחושב על פי נתוני אוכלוסייה ארעיים לשנה זו.  2014שיעור העולים לשנת  3
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 תושבים באוכלוסייה 1,000-מספרים מוחלטים ושיעורים ל ,2014-1948לישראל עלייה ה – 1תרשים 

 

  1לנתוני תרשים 

  ), לוח א2לוח (של העולים  4מגורים אחרונהיבשת 

אחריה יבשות  .2014-מסך העולים שהגיעו ב 79%, בשת אירופהביותר הגיע מי גדוללים המספר העו 2014בשנת 

על פי . )מסך העולים 2%( פריקהויבשת א  )3%( אסיה, יבשת )מסך העולים 16%שביחד מהוות ( אמריקה ואוקיאניה

לעומת ירידה , אוקיאניהממאמריקה ו ,ייה באחוז העולים שהגיעו מאירופהנרשמה על 2013-בהשוואה ל ,נתונים אלה

  .אפריקהמפר העולים שהגיעו מאסיה ובמס

  

  2014-ו 2013עולים לפי יבשת מגורים אחרונה, בשנים  - לוח א

 יבשת
 שנת עלייה

 2014 2013 אחוז שינוי

 מספרים מוחלטים
 42.8 24,112               16,884*  סך הכל

 76.5 19,094              10,816            אירופה
 9.3 3,807                3,484              יאניהאמריקה ואוק

 19.9- 817                   1,020              אסיה
 74.8- 394                   1,562              אפריקה

 * כולל לא ידוע
  

                                              
 יבשת וארץ מגורים אחרונה: ארץ המגורים הקבועה האחרונה בחו"ל, בשנה שקדמה לכניסה לישראל, לפי הגבולות בעת האומדן.  4
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  )2לוח ( 3ארץ מגורים אחרונה

 , מספרים מוחלטים2013-ו 2014עולים לפי ארצות מגורים אחרונות עיקריות בשנים  - 2תרשים 
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  2לנתוני תרשים 

 רוסיה, )24%( אוקראינה, אחריה )2014- מסך העולים ב 27%( צרפתהגיע מ , מספר העולים הרב ביותר2014שנת ב

מדינות אלה, נרשמה עלייה במספר העולים בהשוואה ארבע כל . בקרב העולים שהגיעו מ)10%( וארצות הברית )19%(

עולים מספר הירידה גדולה ביותר נרשמה ב. אוקראינהמו צרפתעולים ממספר הבהעלייה בולטת בעיקר , 2013לשנת 

תם לארץ של בני עלאמימוש החלטת הממשלה להביא לסיום הנובעת מ. ירידה זו מסך העולים) 1%( מאתיופיה

  הפלשמורה הזכאים לכך. 

מסך העולים יחסית ות חלק גדול ילה 2014-בבריה"מ (לשעבר) המשיכה גם מסך הרפובליקות המרכיבות את העלייה 

מקרב סך מכלל העולים.  48% והם היו ,ולים ממדינות בריה"מ (לשעבר)ע 11,577המגיעים לישראל. בשנה זו הגיעו 

מסך  89%-וו כישתיהן יחד ה ,רוסיהמאוקראינה ומ הגיעו מרבית העולים ,בריה"מ (לשעבר)הרפובליקות המרכיבות את 

  .שםהעולים מ

  

 )ג-ב ו ותלוח ,3לוח מבנה הגילים של העולים (

  
  , באחוזים2014-ו 2013עולים לפי גיל בשנים  - לוח ב

 גילקבוצת 
 אחוז מסך העולים

2013 2014 

14-018.216.3 
64-1567.765.6 

+6514.118 
 

מכלל  14-0. חלקם של בני 2013ת היה מבוגר יותר מאשר בשנ 2014בשנת  מבנה הגילים של העולים שהגיעו

  ומעלה.  65-ובני ה 64-15 זאת לעומת עלייה בחלקם של בני. 2013-בהשוואה לירד  2014העולים בשנת 
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). 2013שנים בשנת  31.6שנים ( 36.3- עלה ל 2014של העולים שעלו בשנת  5בהשוואה לשנה הקודמת, הגיל החציוני

העולים מאירופה הם המבוגרים ביותר וגילם  .פלגות הגילים בקרב העולים שונה בין יבשות המגורים האחרונותהת

לם אוקיאניה ולבסוף גימאמריקה ומהעולים מאסיה, היה גילם החציוני של אחריהם  .שנים 40 -גבוה יחסית  החציוני היה

ב ירידה במספר העולים שהגיעו מאתיופיה (עלייה עקכל זאת  א הנמוך ביותר.יהחציוני של העולים מאפריקה שה

  .  ובמקביל עלייה בחלקם של העולים המבוגרים יחסית שהגיעו ממדינות אירופה המתאפיינת במבנה גילים צעיר יחסית)

גיל חציוני של עולים לפי יבשת מגורים  - גלוח 
  2014אחרונה, 

 גיל חציוני יבשת שם
 36.3  סה"כ

 40.0  אירופה
 27.2 יקה ואוקיאניהאמר
 30.6 אסיה

 25.9 אפריקה
  

  )דלוח  ,6לוח (ומצב משפחתי יחס נשים גברים 

נשים. הגיל  1,000-גברים ל  922 -) 52%(נשים רוב של המשיכה העלייה להיות מורכבת מ 2014גם בשנת 

. הגיל החציוני של זכריםשנים ל 36.6לעומת  קבותשנים לנ 36.0ם היה כמעט זהה: זכריוהנקבות החציוני של ה

אחוז ). 2013-ב קבותשנים לנ 31.3-וזכרים שנים ל 32.0( העולות עלה בהשוואה לשנה הקודמתהעולים ו

). 27%ומעלה ( 15חוז הנשים הרווקות בגיל היה דומה לא) 28%רווקים ( יוומעלה שה 15העולים הגברים בגיל 

). לעומת זאת, אחוז הנשים 56%גבוה יותר מזה של הנשים הנשואות (היה ) 64%אחוז הגברים הנשואים (

האלמנים ו) 6%גבוה מאחוז הגברים הגרושים (היה  2014שעלו בשנת ) 8%האלמנות (ו) 9%הגרושות (

מהגברים. במקביל, אחוז הגברים הנשואים  18%אלמנות לעומת  יוומעלה ה 65מהנשים בגיל  27%-כ). 2%(

  מקרב הנשים. 58%לעומת  70%באותם גילים היה 

  2014ומעלה,  15מצב משפחתי של עולים בגיל  - דלוח 

 סה"כ*
 מצב משפחתי

 מין
 אלמן/נה גרוש/ה נשוי/אה רווק/ה

 מספרים מוחלטים
 1,014       1,578       12,008     5,554       20,171     סה"כ
 210          602          6,102       2,648       9,573       גברים
 804          976          5,906       2,906       10,598     נשים

   אחוזים
 5.0 7.8 59.6 27.6 100.0 סה"כ 

 2.2 6.4 63.7 27.7 100.0 רים גב
 7.6 9.3 55.7 27.4 100.0 נשים

  משפחתיכולל לא ידוע מצב *

  

                                              
  הגיל שמחצית האוכלוסייה נמצאת מעליו ומחציתה מתחתיו.גיל חציוני הוא  5
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  )ולוח ה 5-ו 4 ותלוח( 6מקום ההשתקעות הראשון בארץ

  )ולוח ה 4לוח ( השתקעות לפי מחוז

  2014חוז השתקעות ראשונה, עולים לפי מ -  לוח ה

 עוליםהסך  מחוז
אחוז מסך 

 עוליםה
 100.0 24,112 סך הכל
 26 6,266 המרכז

 20.4 4,930 תל אביב
 15.2 3,659 הדרום
 13.7 3,309 ירושלים
 12.1 2,919 חיפה
 9.1 2,190 הצפון

אזור יהודה 
 3.5 839 והשומרון

 
היו אחריו רוסיה. מארה"ב וממצרפת, מרביתם עלו , 2014בשנת  רהגבוה ביות עוליםה מספרהקלט נמחוז המרכז ב

צרפת מ ,אוקראינה(בעיקר מהדרום מחוז ), אוקראינהמו ,רוסיהמ, צרפתמ עולים בעיקרשבו נקלטו (תל אביב מחוז 

 (בעיקרמחוז הצפון ), רוסיהמאוקראינה ומ(בעיקר מחוז חיפה ), ארה"במצרפת ו(בעיקר ממחוז ירושלים ), רוסיהמו

  .)צרפתמאוקראינה ומארה"ב, (בעיקר מאזור יהודה והשומרון ), ורוסיהמאוקראינה ומ

  

  )5 לוח( שובייהשתקעות לפי 

 , מספרים מוחלטים2014בי השתקעות ראשונה עיקריים, עולים לפי יישו - 3תרשים 
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  3לנתוני תרשים 

                                              
 .יישוב המגורים הראשון בישראל של העולה, לאחר העלייה 6
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בישראל מראה כי מרבית העולים מעדיפים להשתקע בערים יישוב המגורים הראשון של העולים סקירה של בחירת 

נתניה  2014מתוך סך העולים שהגיעו בשנת  הגדולות, כנראה היכן שכבר קיימת קהילה ותיקה יותר מארץ מוצאם.

בפירוט לפי ארצות מגורים  .אשדודו , חיפהיפו-ירושלים ותל אביבהיו אחריה הגדול ביותר, עולים ה את מספרקלטה 

שתקעות הראשונה של העולים בשנה הקודמת. אחרונות לפני העלייה לרוב נשמרה המגמה שאפיינה את דפוסי הה

 )14%ירושלים (ב, )16%יפו (-תל אביבב), 29%(נתניה האחוז הגבוה ביותר השתקעו ב ,צרפתעולים שהגיעו מהמתוך 

, רוסיהעולים ממקרב ה). 6%בת ים (ב) ו7%בנתניה (), 13%(חיפה בעיקר ב והשתקעאוקראינה צאי יו). 10%(אשדוד בו

). אחת מהןבכל  6%בת ים (בירושלים ובבנתניה, ) 13%בחיפה (), 18%( יפו-תל אביבר השתקעו בהאחוז הגבוה ביות

  ). 10%(בבית שמש ) ו10%(יפו -תל אביבב), 28%(ירושלים בבעיקר השתקעו העולים מארה"ב 

  

  השכלה 

לה, שידוע ומע 15מתוך בני שנה הקודמת. העולים בלעומת  הייתה גבוהה 2014בשנת רמת ההשכלה של העולים 

היו מתוכם  46%-כל). 2013בשנת  63%- (בהשוואה ל הומעל שנות לימוד 13היו  67%-ל מספר שנות הלימוד שלהם,

נלקחו ). 2013 -ב 37%-(בהשוואה ל 2014-ב 33%שנות לימוד עמד על  12-0 . אחוז בעליומעלה שנות לימוד 16

  . , שוב עקב הרכב שונה לפי ארצות של העוליםבחשבון שנות לימוד אשר נלמדו בחוץ לארץ בלבד טרם העלייה

  

  (לוח ו)העולים מצרפת 

בהשוואה לשנה הקודמת. העולים מצרפת  125%של עלייה , עולים מצרפת 6,549 הגיעו לישראל 2014בשנת 

  .2013בשנת  17%-, בהשוואה ל2014מסך העולים שהגיעו בשנת  27%היוו 

  2014-2009 עולים מצרפת בשנים - ולוח 

 אחוז מסך העולים בשנה )מספרים מוחלטים( עולים שנה

2009 1,557  11  

2010 1,775  11  
2011 1,619  10  
2012 1,652  10  

2013 2,904  17  

2014 6,547 27  
  

 2013-ב של העולים מצרפת גבוה בהשוואה לגילם ההי )שנים 50( 2014-שהגיעו בהעולים מצרפת הגיל החציוני של 

 הגיל החציוני של הגברים היה גבוה. )שנים 36 ( 2014-בהעולים שהגיעו  יתרהחציוני של  םילגל )ובהשוואהשנים 38(

ומעלה  15מהגברים בגיל  74%מרבית העולים מצרפת היו נשואים (. , בהתאמה)שנים 49-ו 51( של הנשים מזה יותר

, 18%-ו 22%(גברים המאשר היה גבוה יותר רווקות (הנשים ה אחוז מהנשים). 64%-שידוע המצב המשפחתי שלהם ו

) היה גבוה מאחוז 7%) ואחוז הנשים האלמנות (6%) לנשים (7%אחוז הגרושים היה דומה בין הגברים ( .)בהתאמה

בעלי ממוצע שנות לימוד היו ). העולים מצרפת 51%יותר ממחצית העולים מצרפת היו נשים (). 2%הגברים האלמנים (

 51%-ל). ידוע שלהםשנות הלימוד שמספר ומעלה  15(מבני ומעלה שנות לימוד  13היו מהעולים  51%-לכ .גבוה יחסית

  . ומעלה שנות לימוד 16היו  מהם
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  (לוח ז) העולים מאוקראינה ומרוסיה

ובמספר העולים  )2013-יותר מאשר ב 3פי ( חלה עלייה גדולה במספר העולים שהגיעו בעיקר מאוקראינה, 2014בשנת 

מגמת עלייה במספר העולים ממדינות אלה בשנים ל זאת בהמשך. בהשוואה לשנה הקודמת) 14%(עלייה של  מרוסיה

במספר העולים מאוקראינה, ניתן לשייך לחוסר היציבות הביטחונית  2014את העלייה הגדולה בשנת האחרונות. 

   השוררת בחלקים מהמדינה.

  2014-2009 עולים מאוקראינה ורוסיה בשניםסך  -  זלוח 

שנה

% מסך העוליםמספרים מוחלטים% מסך העוליםמספרים מוחלטים
20091,60211.03,24622.3
20101,75210.53,40420.5
20112,05112.13,67821.8
20122,04812.43,54521.4
20131,91711.44,02623.8
20145,73923.84,59419.1

רוסיהאוקראינה

 

 עמד על עולים מרוסיה ה של גילם החציוניואילו , שנים 35 . גילם החציוני עמד עלאוקראינה היו צעירים יחסיתהעולים מ

 אחוז .מהנשים) 60%-ו מהגברים 67%( ו נשואיםאוקראינה הימומעלה  15בגיל מחצית מהעולים מ יותרשנים.  39

היה גבוה ) 9%אלמנות (ה)  ו11%גרושות (הנשים אחוז ה מהנשים). 19%-ומהגברים  25%( היה נמוך יותר רווקים/ותה

גברים נשואים,  66%דומה:  מצבומעלה ה 15בקרב העולים מרוסיה בגיל  ). , בהתאמה2%-ו 6%(גברים ה מזה של

 8%אלמנים לעומת  3%גרושות;  13% -גרושים ו 8%נשים רווקות;  25%גברים רווקים,  24%נשים נשואות;  54%

אוקראינה ומרוסיה מתאפיינים ברמת העולים מ. ידוע מקרב העולים שהמצב המשפחתי שלהם אלמנות. האחוזים חושבו

היו  72%-כלומעלה שידוע מספר שנות הלימוד שלהם,  15השכלה גבוהה על פי מדד שנות הלימוד: בקרב העולים בני 

ומעלה שנות לימוד  13 םשלה. אחוז העולים מרוסיה ומעלה שנות לימוד 16 היו הםמ 38%-ל, ומעלה שנות לימוד 13

  ומעלה.שנות לימוד  16מהם היו  43%-, ל84%עמד על 

  

  


