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  תש"ףיום העצמאות  

Israel's Independence Day 2020 

  למדינת ישראל 72 ערב יום העצמאות 1יםים ארענתוני

 אוכלוסייה

 נפשות יליוןמ 9.190  מונה אוכלוסיית ישראל 72-ערב יום העצמאות ה: 

 (74)%מיליון יהודים  6.806

 (21)% 2מיליון ערבים 1.930

 (5)% 3אלף אחרים 454

 (. בתקופה זו 1.9%)גידול של  איש אלף 171-אוכלוסיית ישראל בגדלה  מיום העצמאות שעבר

  4אלף איש. 44אלף עולים, ונפטרו  32אלף תינוקות, הגיעו  180נולדו 

  אלף נפשות. 806בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל  

 1990שנת ב החל הגיעו מתוכם-44% כ ,מיליון עולים 3.3 מקום המדינה הגיעו לישראל. 

  5אלף אזרחים עולים. 115-ת עלו לישראל גם כבתקופה הזא

  ביום ו מיליון 13.2 - 2040בשנת , נפש מיליון 11.1צפויה אוכלוסיית ישראל למנות  2030בשנת

 6.נפש מיליון 15.2( צפויה האוכלוסייה למנות 2048של ישראל ) 100-העצמאות ה

 45%  בישראלחיים  האוכלוסייה היהודית בעולםמכלל. 

 מהיהודים צברים )ילידי ישראל( 78%-כ.  

 חיים בישראל. 4-0אלף ילדים בני  950-קרוב ל 

                                                           
. הנתונים אינם כוללים את אוכלוסיית 2020לסוף אפריל ומעודכנים הנתונים בהודעה הם ארעיים  1

 .2018אלף בסוף 164 -הזרים שנאמדה ב
 ערבים: מוסלמים )כולל צ'רקסים(, נוצרים ערבים )כולל ארמנים( ודרוזים. 2
ים, בני דתות אחרות וכאלה שרשומים כחסרי סיווג דת במרשם האוכלוסין. אחרים: נוצרים לא ערב 3

לרוב מדובר בעולים שעלו מתוקף חוק השבות או באיחוד משפחות, אך אינם מוגדרים כיהודים 
 במרשם האוכלוסין.

 מרכיבי גידול נוספים: איחוד משפחות, מאזן הישראלים השוהים בחו"ל מעל שנה.  4
 שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע.אזרח עולה: אדם  5
 , חלופה בינונית. 2065-2015על פי תחזית האוכלוסייה הארצית לשנים  6

https://www.cbs.gov.il/
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 ומעלה חיים בישראל 90בני אלף  50-כ. 

 לשם  ומעלה. 65בני  12%-וכ 14-0ילדים בני  28%-כ :אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה

מבוגרים  17%-וכ 15מתחת לגיל ילדים  18%-כבממוצע  OECD-החברות במדינות בהשוואה, 

 7ומעלה. 65בני 

 , אחוזיםת ישראל לפי גילאוכלוסיי. 1תרשים 

 

                                                           
 OECD-של ה 2018 נתונימקור:  7
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