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אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת 2020
Population of Israel on the Eve of 2020
על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
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ב 31-לדצמבר  2019אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ 9.136-מיליון תושבים.



 6.772מיליון הם יהודים ( 74.1%מכלל האוכלוסייה) 1.916 ,מיליון  -ערבים ( )21.0%ו 448-אלף  -אחרים
(.)4.9%
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במהלך שנת  2019גדלה אוכלוסיית ישראל ב 78% .1.9%-מהגידול נבע מריבוי טבעי 3ו 22%-ממאזן
ההגירה הבין-לאומית.
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במהלך השנה נולדו כ 177-אלף תינוקות ( 74.0%לאימהות יהודיות 23.2% ,לערביות ו 2.8%-לאחרות).



כ 34-אלף עולים חדשים 5הגיעו לישראל במהלך שנת .2019

במהלך שנת  2019נוספו לאוכלוסיית ישראל כ 169-אלף נפש ,אחוז גידול של  .1.9%רוב הגידול ( )78%של
אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי 3והשאר ( )22%ממאזן ההגירה הבין-לאומית 4.במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה
177אלף תינוקות ,כ 34-אלף עולים וכ 9-אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים 6ואנשים שהיגרו במסגרת חוק
הכניסה) .מהאוכלוסייה נגרעו כ 45-אלף נפטרים וכ 6-אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.
המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו :רוסיה ( ,)46.6%אוקראינה ( ,)18.8%ארה"ב ( )7.7%וצרפת
( .)6.9%רוב העולים ,כ 27.1-אלף איש ,הגיעו מאירופה ( ,)80.8%כ 4.6-אלף  -מאמריקה ואוקיאניה ( ,)13.7%כ1.4-
אלף  -מאסיה ( )4.1%וכ 0.5-אלף  -מאפריקה (.)1.4%

 1אומדני האוכלוסייה לסוף שנת  2019הם ארעיים ואינם כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים המתגוררת בישראל.
אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ 164-אלף נפש בסוף  .2018כמו כן ,אומדן האוכלוסייה אינו כולל אנשים שנכנסו ארצה
ללא אשרת שהייה ושלא דרך מעברי גבול מוכרים.
 2אחרים כוללים נוצרים לא-ערבים ואנשים שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין.
 3ריבוי טבעי :ההפרש בין לידות לבין פטירות.
 4מאזן הגירה בין-לאומית :ההפרש בין מספר הנכנסים לגור במדינת ישראל לבין מספר היוצאים ממנה.
 5לא כולל אזרחים עולים.
 6אזרח עולה :אדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע.
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי בטל' 02-6592666

מקורות גידול לפי קבוצת אוכלוסייה2019 ,
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יהודים

אחרים
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ריבוי טבעי
באוכלוסייה היהודית  86%מהגידול נבע מריבוי טבעי ,באוכלוסייה הערבית  94% -ובאוכלוסיית האחרים  14%נבע
מריבוי טבעי ועיקר הגידול היה תוצאה של הגירה.

מקורות גידול לפי קבוצת אוכלוסייה2019 ,
מקורות גידול

סה"כ אוכלוסייה

יהודים

ערבים

אחרים

סה"כ גידול

)100%( 168,205

)100%( 107,494

)100%( 37,840

)100%( 22,871

ריבוי טבעי

)78%( 131,398

)86%( 92,748

)94%( 35,542

)14%( 3,108

מאזן הגירה בין-לאומית

)22%( 36,807

)14%( 14,747

)6%( 2,297

)86%( 19,763
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