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 2022, לאומי-ןיום המהגר הבי רגללקט נתונים ל
Selected Data on the Occasion of International Migrant Day, 2022 

על  2000דצמבר חודש האספה הכללית של האו"ם הכריזה ב ,מספר הגדל והולך של מהגרים בעולםה לנוכח
לאומית -ןבאותו יום, עשור קודם לכן, אימצה האספה את האמנה הביבחודש זה.  18-ב לאומי-ןביה מהגריום ה

 הזדמנותהוא הלאומי -ןיום המהגר הבי. של כל מהגרי העבודה ובני משפחותיהםזכויותיהם  ההגנה עלבדבר 
לקדם את וכן שלהם, ובארצות היעד ארצות המוצא ולרווחה ב ההכיר בתרומתם של מיליוני מהגרים לכלכלל

 .המהגרים כיבוד זכויות האדם הבסיסיות של
 תאזרחות.הבעיקר במסגרת חוק השבות וכן מתוקף חוק הכניסה וה ההגירה לישראל מתאפשרת

לאומית אל ישראל כוללים: עולים ועולים בכוח, אזרחים עולים, איחוד משפחות ורישום -מרכיבי ההגירה הבין
 לישראל שנכנסו חדש, ישראלים החוזרים לישראל לאחר שהייה ארוכה בחו"ל, בעלי אשרת עבודה, עובדים

לאומית מישראל -עבודה ומסתננים (ראו הגדרות בסוף ההודעה). כמו כן, קיימת הגירה בין שרתא ללא כתיירים
 של ישראלים היוצאים לשהייה ממושכת בחו"ל ושל זרים שחוזרים לארצותיהם.

 לאומית-עלייה והגירה בין

אלף  34.1הגיעו לישראל  2021-מיליון עולים. ב 3.3-עלו לישראל כ 2021מקום המדינה ועד סוף שנת  •
 2.1-אלף באיחוד משפחות ו 4.7אלף אזרחים עולים,  1.8אלף עולים ועולים בכוח,  25.5מהגרים חדשים: 

 אלף ברישום חדש. 

אלף עולים,  57.2אוקטובר) הגיעו לישראל -(ינואר 2022 שנת במהלך עשרת החודשים הראשונים של •
מגידול  נובעתלעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה במספר העולים  175.8%ה של יעלי

 כחלק מההשלכות של הלחימה ביניהן.ככל הנראה  ,במספר העולים מרוסיה ומאוקראינה

 ישראלים בחו"ל

 שנת בסוף ל"בחו ששהו הישראלים מספר של אומדןה, 2020-1948לשנים  מצטברים הגירה מאזני לפי •
 . ישראלים למהגרים ל"בחו שנולדו ילדים כולל אינו זה אומדן. אלף 612-ל אלף 572 בין נע 2020

 הגירת עבודה

 אנשים בעלי אזרחות זרה עם אשרת עבודה.אלף  123-כשהו בישראל  2021בסוף  •

 הסבריםהגדרות ול
  

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
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 לאומית-בין עלייה והגירה
אלף  25.5שים: אלף מהגרים חד 34.1הגיעו לישראל  2021-ב. מיליון עולים 3.3מקום המדינה הגיעו לישראל 

בדומה לשנים אלף ברישום חדש.  2.1-אלף באיחוד משפחות ו 4.7, אלף אזרחים עולים 1.8, עולים ועולים בכוח

 ארץ מגורים אחרונה.האחרונות, נשמר הרכב העולים לפי 

 2021עלייה והגירה לישראל,  -1תרשים 

 

 2021עלייה והגירה, לפי ארץ מגורים אחרונה,  - 2תרשים 

 

  2022עולים שהגיעו לישראל בשנת גידול חד במספר ה
עולים (אומדן אלף  57.2 הגיעו לארץ , 2022אוקטובר) של שנת -עשרת החודשים הראשונים (ינואר במהלך

 םמעמדאת נכנסו לארץ באשרת תייר שלאחר מכן שינו  46.1%-נכנסו לארץ באשרת עולה ו 53.9%מהם ארעי). 

 2021בתקופה המקבילה בשנת עלייה חדה במספר העולים בהשוואה למספרם  מצביע עלאומדן זה לעולה. 

 25.5כולה ( 2021יותר מפי שניים מסך כל העולים בשנת בוהוא גדול  ,)175.8%אלף עולים, גידול של   20.7(

 אלף עולים. 65-צפוי להגיע ל 2022סך העולים לשנת  ,גמה זו תימשךמאם אלף). 
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עת  2022החל מסוף חודש פברואר אוקראינה ין רוסיה לב למשבר את הגידול הזהניתן לייחס ככל הנראה, 

-בחודשים פברואראלף עולים  44.3-אלה יחד הגיע לכהמדינות שתי התחילה הלחימה ביניהן. מספר העולים מ

אלף  5.7אלף עולים ( 30.9-). מרוסיה הגיעו כ2021אלף בתקופה המקבילה בשנת  8.0(לעומת  2022אוקטובר 

 ).2021-אלף ב 2.2אלף עולים ( 13.4-) ומאוקראינה הגיעו כ2021-ב

 , באלפים2022-2018 בשניםעולים  - 3 תרשים

 

 2021 העלייה לישראל: להרחבה ראו הודעה לתקשורת

 הגירת ישראלים לחו"ל

 20201בשנת  חו"ללשראלים הגירה של י
לעומת  34.3%זוהי עלייה של ושהו שם ברציפות שנה ויותר.  2020אלף תושבים יצאו לחו"ל בשנת  20.8-כ

הגיל יוצאים לאלף תושבים בישראל.  2.3אלף). שיעור היציאות לחו"ל היה  15.5( 2019מספר היוצאים בשנת 

  ).53.3%שנים, ורובם היו גברים ( 32.4החציוני של היוצאים היה 

 בכאלפיים נתון זה גבוהאלף תושבים לאחר שהייה רצופה של שנה ויותר.  10.1באותה שנה חזרו מחו"ל 

הגיל . לאלף תושבים בישראל חוזרים 1.0חו"ל היה החזרות מאלף). שיעור  8.0( 2019ממספר החוזרים בשנת 

מהחוזרים שהו בחו"ל  77.8%). 54.8%שנים, וגם הם היו ברובם גברים ( 30.1החציוני של החוזרים היה 

 עד שלוש שנים. -תקופה קצרה יחסית 

דהיינו, מספר הישראלים  .תושביםאלף  10.8-כהיה שלילי ועמד על  2020ישראלים בשנת הגירה של המאזן 

 יותר.של שנה ו ייהלאחר שה היה גדול ממספר הישראלים שחזרו מחו"ל יותרשל שנה ו הייהלששיצאו לחו"ל 

אלף ישראלים. כלומר יותר  7.5שעמד על  2019שנת בלעומת המאזן  43.0%של משמעותית  עלייהזוהי 

  ישראלים נשארים בחו"ל.
  

                                                            
 ברציפות.שם רק לאחר שהייה של שנה ויותר מהגר לחו"ל מוגדר ישראלי  1

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2021-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022.aspx
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 2020 בשנתששוהים בחו"ל לתקופה ממושכת ישראלים 
אלף ישראלים יצאו ולא חזרו לאחר  756-כ 2020לפי מאזני ההגירה המצטברים, מאז קום המדינה ועד סוף שנת 

. לפי ולא דווחו למרשם האוכלוסין בחו"ל (שנה ויותר). אומדן זה כולל גם את אלה שנפטרו בחו"לשהייה ממושכת 

אלף. לפיכך,  184-ל 144שיעורי התמותה הקיימים בישראל, מוערך מספרם של הישראלים שנפטרו בחו"ל בין 

אומדן זה אינו כולל  אלף תושבים. 612-ל 572נע בין   2020האומדן של מספר הישראלים השוהים בחו"ל בסוף 

 ילדים שנולדו בחו"ל לישראלים וממשיכים לשהות בחו"ל עם הוריהם, גם אם נרשמו במרשם האוכלוסין.

 .של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות 2020יציאות וחזרות בשנת  :להרחבה ראו הודעה לתקשורת

 הגירת עבודה
 בעלי אשרת עבודהעובדים מחו"ל 

באשרת עבודה וטרם  2003משנת  אליה שנכנסו בעלי אזרחות זרה,אלף  123.0שהו בישראל  2021בסוף שנת 

תאילנד : היו 2021 בשנת הנכנסים העובדים של העיקריות האזרחות ארצותנרשמה להם יציאה מהארץ. 

 ). 3.8%) וסרי לנקה (10.3%), סין (12.5%), הודו (21.9%הפיליפינים (), 22.4%(

 - 2020אלף בשנת  26.0לעומת  2,באשרת עבודהמחו"ל  זרים אלף אזרחים 41.6נכנסו לישראל  2021בשנת 

עלייה של אלף אזרחים זרים שנכנסו באשרת עבודה,  35.4יצאו מהארץ  ה זובשנ ,כמו כן .63%עלייה של 

 .2020שנת לעומת  58.7%

 2022עובדים מחו"ל עם אשרת עבודה שנכנסו ושיצאו מישראל בשנת 
 .אלף 53.6-היה כ 2022 ספטמבר-בחודשים ינואר ללישרא שנכנסועם אשרת עבודה  מחו"למספר העובדים 

מקבילה בתקופה הוקרוב מאוד למספרם , 2021ממספרם בתקופה המקבילה בשנת  87%-גבוה בכמספרם היה 

 למישרא שיצאועם אשרת עבודה  מחו"למספר העובדים  אלף). 55.3( ת הקורונהלפני פרוץ מגפ ,2019 בשנת

 ממספרם בתקופה המקבילה 84%-גבוה בכמספרם היה  .אלף 41.9-היה כ 2022ספטמבר -בחודשים ינואר

 .אלף) 49.1, לפני פרוץ המגפה (2019ממספרם בשנת  15%-אך עדיין נמוך ב ,2021בשנת 

 מסתננים
כניסתם של מסתננים חדשים כמעט  ,על פי נתונים בקובצי המסתננים שמתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה

 28.1-נשארו בישראל כ 2021בסוף שנת  אלף עזבו. 2.4-לא נכנס לישראל אף מסתנן, וכ 2021פסקה. בשנת 

 ).%18) ומסודאן (%47, רובם מאריתריאה (3אלף מסתננים

  

                                                            
 

 אלפים ילדי מסתננים שנולדו בארץ  6-לא כולל כ 3

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A9%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA.aspx
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 הגדרות והסברים

 אדם הנכנס לישראל לישיבת קבע לפי חוק השבות או לפי חוק הכניסה. עולה:

, 1969אדם שנכנס לישראל באשרת עולה בכוח. בתקנות משרד הפנים, שהופעלו החל בחודש יוני  עולה בכוח:

, ורוצה להיכנס 1950-התש"י -הזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות הוגדר עולה בכוח כ"אדם 

, עולה בכוח הוא מי שזכאי לאשרת עולה או 1991-חודשים". החל ב 3לישראל ולשהות בה לתקופה העולה על 

שנים, כדי לבדוק את האפשרות  3, ורוצה לשהות בישראל עד 1950-לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י

 והתנאים להשתקעות בישראל כעולה.

אדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שהייתו בחו"ל ונכנס לישראל בכוונה להשתקע. כולל מקרים שבהם  אזרח עולה:

 האדם נולד בישראל והסדיר את מעמדו כחוק לאחר מכן.

ים של מי שנכנס לישראל במטרה להשתקע שלא במסגרת עלייה או איחוד משפחות. כולל מקר רישום חדש:

רישום מאוחר של לידות שהתרחשו בישראל או הסדרת מעמד של בגירים החיים בישראל ואינם זכאי חוק 

 השבות.

 .מי שנכנס לישראל במטרה להתאחד עם בני משפחה קרובים, שלא במסגרת חוק השבות איחוד משפחות:

ברציפות ולפני צאתו שהה יום ומעלה  365ישראלי ששהה בחו"ל  :ישראלי היוצא לחו"ל לשהייה ממושכת

 יום ברציפות. 90בישראל לפחות 

יום ומעלה ברציפות טרם כניסתו  365ישראלי ששהה בחו"ל  :ישראלי החוזר לאחר שהייה ממושכת בחו"ל

יום ברציפות. כלומר, לא כולל ישראלים הגרים בחו"ל ובאים  90ולאחר שובו שהה בישראל לפחות  ,לישראל

 לביקור מולדת קצר.

מספר ומעלה בחו"ל לבין  יום 365של  הייהיוצאים לשהתושבים מספר ההפרש בין ה :הגירה של תושבים מאזן

  באותה השנה (לא כולל עולים חדשים). ומעלה בחו"ל יום 365של  ייהים לאחר שההחוזרתושבים ה
אזרח זר שנכנס לישראל כשבידו אשרת עבודה מרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים  בעל אשרת עבודה:

והוא רשום אצל מעסיק שלו ניתן היתר העסקה. ההיתרים לעבודה מונפקים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה 

 במשרד הפנים על פי בקשת המעסיקים ובהתאם להחלטות הממשלה בנושא. 

 מדינת תחומי בתוך או )כניסתו בגבול (עם ואותר ,כחוק שלא מצרים עם הגבול דרך לישראל שנכנס זרמסתנן: 

 .)זמן לאחר( ישראל
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