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 מבט על

לישראל  ם על עולים חדשיםנתוני – 2021יום העלייה 
 2021–2019בשנים 

' בחשוון ומוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת יום העלייה שיצוין בכנסת ב מסמך זה

ל נתונים ע יש בוו 2016,1–אם לחוק יום העלייה, התשע"ו, בהת2021באוקטובר  21תשפ"ב, 

 .2021–2019העלייה לישראל בשנים 

 2021–2019נתונים על עולים חדשים בשנים  .1
לפי משרד העלייה והקליטה, עולה הוא אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד עולה ממשרד הפנים 

מספר העולים על קליטה להלן נתוני משרד העלייה וה 1950.2–על פי חוק השבות, התש"י

להשוות בין  אפשר יהיהש וכדיטרם הסתיימה,  2021. מכיוון ששנת 2021–2019בשנים לישראל 

הנתונים של השנים ו ספטמברמינואר עד  2021–2019הנתונים של השנים בנפרד יוצגו השנים, 

 מינואר עד דצמבר. 2020–2019

 20213–2019מספר העולים לישראל בשנים טבלה: 

 2021 2020 2019 חודשים

 19,745 15,209 26,751 ספטמבר-ינואר

  21,110 35,010 דצמבר-ינואר

פחות מבשנת  40%-כ – עולים 21,110הגיעו לישראל  2020בשנת מהטבלה ניתן ללמוד ש

אולם, כפי  בגלל השפעות מגפת הקורונה. בין השאר עולים, וזאת 35,010הגיעו שבה , 2019

יש הבדלים בין ארצות המוצא של העולים, ויש ארצות שמהן באו יותר עולים להלן, שיתואר 

 19,745( הגיעו לישראל ספטמבר–)ינואר 2021בשנת  לעומת השנה הקודמת. 2020בשנת 

                                                                    
 .2019 ץבמר 30, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2016–יישום חוק יום העלייה, התשע"ו; אילה אליהו, 2016–חוק יום העלייה, התשע"ו 1
 .2019: הגדרות ומושגים, 1, נספח מדריך לעולה; משרד העלייה והקליטה, 1950–חוק השבות, התש"י 2
משרד העלייה והקליטה מעביר את הנתונים ללשכה המרכזית . 2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםמשרד העלייה והקליטה,  3

 .2021באוקטובר  7, יועצת מנכ"ל, משרד העלייה והקליטה, שיחת טלפון, גורביץ-יוליה אוספובט ;לסטטיסטיקה

הגיעו  2020בשנת 
 21,110לישראל 
פחות  40%-עולים, כ
 .  2019מבשנת 

-)ינואר 2021בשנת 
ספטמבר( הגיעו 

  19,745לישראל 
יותר  29.8%עולים, 

מבתקופה המקבילה  
 26.2%-, ו2020-ב

מבתקופה פחות 
 2019-המקבילה ב

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_343926.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=ed02182c-771d-e911-80e1-00155d0a98a9&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000587
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/information_olim_tuota/he/Madrich_Lole_he.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
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 26.2%-ו עולים( 15,209הגיעו שבה ) 2020-יותר מבתקופה המקבילה ב 29.8% – עולים

 עולים(.  26,751הגיעו שבה ) 2019-מבתקופה המקבילה בפחות 

 2021ם )הנתונים לשנת לפי חודשי 2021–2019להלן נתונים על מספר העולים לישראל בשנים 

 (.ספטמבר סוףהם עד 

 4(ספטמבר–)ינואר 2021-ו 2020, 2019דשים בשנים מספר העולים לפי חו: 1תרשים 

 

 2021–2020בשנים נטיים וובחודשים הרלעל השינויים במספר העולים  מהתרשים אפשר ללמוד

עד  מרץבחודשים במספר העולים ירידה חדה  הייתה 2020בשנת : הקורונהמשבר בגלל 

, ספטמברבחודש , ו, בהתאמה לתחילת התפרצות הקורונה והסגר הראשון בישראלאפריל

בחודש ינואר, במספר העולים ירידה חדה  הייתה 2021שנת . בבהתאמה לסגר השני

היו כמה לאחר מכן  גוריון.-בןולסגירה של נמל התעופה בהתאמה לסגר השלישי בישראל 

 ,ספטמברחודש חדה בירידה ו עם ירידה בחודש אפריל ,במספר העולים עלייהחודשים של 

 5שקשורה אולי להתגברות בתחלואת הקורונה ולתקופת חגי תשרי.

עיקריות: רוסיה, המוצא הלפי ארצות  2020–2019 לישראל בשנים עוליםלהלן נתונים על ה

ולים ממדינות אחרות אתיופיה וברזיל. הנתונים על הע, רוסאלב אוקראינה, ארה"ב, צרפת,

 "שאר המדינות". הכותרת תחת מוצגים

  

                                                                    
 .2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםמשרד העלייה והקליטה,  4
 .2021בספטמבר  5, הודעה לתקשורת, 2020העלייה לישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  5
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עוליםמספר

תה יהי 2020בשנת 
ירידה חדה במספר  

העולים בחודשים 
מרץ עד אפריל, 

בהתאמה לתחילת 
התפרצות הקורונה  

והסגר הראשון, 
ובחודש ספטמבר, 

בהתאמה לסגר  
 השני. 
יתה  יה 2021בשנת 

ירידה חדה במספר  
העולים בחודש ינואר, 

בהתאמה לסגר  
השלישי ולסגירה של  

-בןנמל התעופה 
גוריון. לאחר מכן היו 

כמה חודשים של  
עלייה במספר  

העולים, עם ירידה  
בחודש אפריל וירידה  

 חדה בחודש
   ספטמבר

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/303/21_21_303b.pdf
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 20206–2019בשנים עיקריות המוצא העולים לפי ארצות : 2תרשים 

 

יש הבדלים בין המדינות באשר לשינויים במספר העולים בין שמהתרשים אפשר ללמוד 

 – 2019לעומת  2020-עלייה במספר העולים ב הייתהבחלק מהמדינות  :2020-ל 2019

 ;בהתאמה( 41%-ו 3%) 2019יותר עולים מבשנת  2020עלו בשנת  אתיופיהממצרפת ו למשל,

בולטת במיוחד ירידה  .2019לעומת  2020-מרוב המדינות המוצגות בתרשים עלו פחות עולים ב

מספר : )חמ"ע( המדינות במדינות חבר הייתה 2020לשנת  2019במספר העולים בין שנת 

אוקראינה ספר העולים מ; מ2019מבשנת  58%-היה נמוך ב 2020בשנת מרוסיה העולים 

במספר ירידה פחות דרמטית  הייתהממדינות אחרות . 34%-ב – רוסאלומב ,53%-ירד ב

 .פחות 20% – , ומברזיל2019ים מבשנת פחות עול 6%מארה"ב עלו  2020בשנת  –העולים 

של התפרצות שבמחבר המדינות היא אנשים פחות עלו  2020שנת שאחת הסיבות לכך שבנראה 

 למשך כשלושה חודשים לת קהללקב משרדי לשכת הקשר במדינות אלהנסגרו  נגיף הקורונה

 7.מתן אשרות העלייה והוקפא

לפי  בכל שנה( ספטמבר–ינוארבחודשים ) 2021–2019להלן נתונים על העולים לישראל בשנים 

, אתיופיה וברזיל. הנתונים בלארוסעיקריות: רוסיה, אוקראינה, ארה"ב, צרפת, המוצא הארצות 

 על העולים ממדינות אחרות מוצגים תחת הכותרת "שאר המדינות".

  

                                                                    
 .2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםמשרד העלייה והקליטה,  6
, מרכז המחקר והמידע של נתונים בנושא מגישי בקשות לעלייה, עולים חדשים ותושבים חוזרים בתקופת משבר הקורונהאילה אליהו,  7

 .2020ביוני  15נסת, הכ
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ואתיופיה(; במדינות 
 הייתה חבר המדינות

ירידה דרמטית  
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http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=dca45245-ad99-ea11-8114-00155d0af32a&businessType=1
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 8בכל שנה( ספטמבר)ינואר עד  2021–2019עולים לפי ארצות מוצא : 3תרשים 

 

היה )עד סוף ספטמבר(  2021-ב מהן מספר העוליםיש מדינות שש מהתרשים אפשר ללמוד

)למשל  2019-ולפעמים אף גדול ממספרם ב, 2020-ב בתקופה המקבילהגבוה ממספרם 

היה גבוה  2021-במהן מספר העולים יש מדינות ש; (בלארוסו, אתיופיה ארה"ב, צרפת

מספר ש מדינותיש )למשל אוקראינה וברזיל(;  2019-אך נמוך ממספרם ב 2020-ממספרם ב

 .רוסיה( )למשל 2019-גם ממספרם בו 2020-היה נמוך ממספרם ב 2021-ב מהן העולים

: סגירת לירידה המתמשכת במספר העולים מרוסיה מציעים כמה סיבותבסוכנות היהודית 

לית של משרדי לשכת הקשר לקבלת קהל בתחילת משבר הקורונה; צמצום הפעילות הפרונט

הסוכנות )ירידים וסמינרים לעידוד עלייה( בתקופת הקורונה; הפצה אינטנסיבית של מידע 

בתקופת  לעלותלחששות בקרב עולים פוטנציאליים; חשש  םשגר ,מוטעה סביב משבר הקורונה

לאור קשיים אלה, לשכת הקשר החלה לאפשר הגשת  .ולהיקלע לקשיים כלכליים משבר הקורונה

בקשה ראשונית לעלייה באינטרנט, והסוכנות הפעילה ירידי עלייה וירטואליים. לדברי שי פלבר, 

ם יש מגמת התאוששות בעלייה מרוסיה, סמנכ"ל עלייה וקליטה בסוכנות, בחודשים האחרוני

 2022.9צפויה להתגבר בתחילת שנת  והיא

 בשנים ומעלה 19העולים בני  כללמ לסוגיהם עיסוקהבתחומי שיעור העולים להלן נתונים על 

עד  2021שנת  לעו במלואן 2019-2020שנים ה לעהנתונים שיעור העולים הוא מ .2021–2019

עלו  2020 בשנת ;מהעולים( 78%) 19מעל גיל  איש 27,261עלו  2019 בשנת סוף ספטמבר.

                                                                    
 .2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםמשרד העלייה והקליטה,  8
 .2021באוקטובר  10שי פלבר, סמנכ"ל עלייה וקליטה בסוכנות היהודית, שיחת טלפון,  9

4,238

424

729

1,589

2,737

3,062

2,090

4,876

2,938

393

459

284

1,782

2,063

2,030

5,260

4,094

529

701

648

1,922

2,493

4,762

11,602

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

שאר המדינות

ברזיל

בלארוס

אתיופיה

צרפת

ב"ארה

אוקראינה

רוסיה 2019שנת
2020שנת

2021שנת 

מספר  יש מדינות ש
  2021-ב מהן העולים

  היה גבוה ממספרם
, ולפעמים  2020-ב

-אף גדול ממספרם ב
ארה"ב,  ) 2019

צרפת, אתיופיה  
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http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
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עד ) 19מעל גיל  איש 14,851 – 2021בשנת  ;מהעולים( 77%) 19מעל גיל  איש 16,276

בנתוני המקצועות של משרד העלייה והקליטה מופיעים גם . (מהעולים 75%, ספטמברסוף 

בתרשים שלהלן,  ו"לא ידוע". "בלתי מקצועי" )ללא שיוך מקצועי ספציפי(, "לא עבד" הסיווגים

מנים וספורטאים, חינוך, חקלאות ובעלי חיים, מדעי החיים, מדעים ומהמקצועות )אחלק 

או לא  אוחדו תחת הכותרת "אחרמדויקים, מקצועות המחשב, ועובדי תעשייה, בנייה ומזון( 

  ".ידוע

בשנים ומעלה  19 העולים בנימכלל  בתחומי העיסוק לסוגיהם עוליםה שיעור: 4תרשים 

2019–202110 

 

העוסקים בטכנולוגיה העולים שיעור  2021–2019בין השנים  כי אפשר ללמודמהתרשים 

בשירותים,  העוסקיםשיעור  ;%6.5-ל 513.%-מ ירד ומעלה 19העולים בני מכלל  והנדסה

 ירדרפואיים -הראשיעור העוסקים ברפואה ובמקצועות פ ;%32-ל %27-מ ירדמסחר ושיווק 

לעומת זאת,  .%5-ל %6-מ ירדשיעור העוסקים בחשבונאות ומשפטים  ;%5.5-ל %6.3-מ

  .%35-ל %18-מ עלהמקצועיים מכלל העובדים -בלתיהשיעור העובדים 

                                                                    
 .2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםהעלייה והקליטה,  משרד 10
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הם הנתונים . 2021–2019בשנים  בישראל ביישוביםשיעור העולים שהתיישבו להלן נתונים על 

שיעור העולים הוא  %100.11-בשיעור העולים בתשעה יישובים עיקריים, ואינם מסתכמים על 

 עד סוף ספטמבר. 2021 שנת לעו 12,במלואן 2020–2019שנים ה לעהנתונים מתוך 

 202113–2019בשנים  שהתיישבו ביישובים בישראלעולים שיעור ה: 5תרשים 

 

 2020–2019שבהם התיישבו עולים בשנים  העיקרייםשהיישובים אפשר ללמוד מהתרשים 

וכן  וראשון לציון יפו, חיפה, ירושלים, נתניה, באר שבע, אשדוד-תל אביב הם הערים הגדולות

, נתניה העולים שהתיישבו בתל אביב בשיעור ירידה הייתה 2021-ל 2019בין ורעננה.  בת ים

רעננה; בשיעור בו העולים שהתיישבו בירושלים בשיעור ועלייה, , בת ים וראשון לציוןחיפה

 . העולים שהתיישבו באשדוד ובבאר שבע לא חל שינוי

                                                                    
 .%47 – 2021-מהעולים, וב %46 – 2020-ב ;מהעולים התיישבו ביישובים אחרים שאינם מופיעים בתרשים %41, 2019בשנת  11
, בניגוד לטבלאות האחרות שבהן 35,119הוא  ,העלייה והקליטה בנושא יישובים טבלת הנתונים של משרדלפי  ,2019שנת בהעולים  ךס 12

 .כמצוין לעיל 35,010 סך העולים הוא
 .2021באוקטובר  7, כניסה: נתוני עלייה לפי שניםמשרד העלייה והקליטה,  13
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רעננה

ראשון לציון

באר שבע

אשדוד

בת ים

ירושלים

חיפה

נתניה

יפו-תל אביב  2020שנת 2019שנת
2021שנת 

 העיקרייםהיישובים 
שבהם התיישבו  

–2019עולים בשנים 
הם הערים   2021

-הגדולות תל אביב
יפו, חיפה, ירושלים,  

נתניה, באר שבע,  
  וראשון לציון אשדוד

בין  וכן בת ים ורעננה.
 הייתה 2021-ל 2019

עולים ירידה בשיעור ה
שהתיישבו בתל  

  חיפה,אביב, נתניה, 
  בת ים וראשון לציון,

ועלייה בשיעור 
העולים שהתיישבו 

 ורעננה בירושלים

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/aliyah_2021
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 הקורונהלעולים בתקופת משבר של משרד העלייה והקליטה סיוע מיוחד  .2
. להלן תחומיםכמה במשרד העלייה והקליטה מסייע לעולים להתמודד עם משבר הקורונה 

 14:לות המשרד בתחום זהיפעלדוגמאות 

הודיע המשרד על פתיחת מוקד טלפוני למתן סיוע נפשי לעולים  2021: בפברואר סיוע נפשי

לאור העלייה בדיווחים של אזרחים )בשפות רוסית, ספרדית, צרפתית, אנגלית ואמהרית(, וזאת 

 ובשל מחסור במענה מתאים לעולים חדשים. על קושי נפשי

הודיע המשרד על צעדים לשמירה על בריאותם של אזרחים  2020 במרץ :שמירה על הבריאות

ותיקים עולים שמתגוררים במקבצי דיור של משרד העלייה והקליטה )למשל, צמצום כניסות 

 ויציאות למתחמים(.

למי שעלה  זכאות לאולפןה אתבחודשיים  משרד העלייה והקליטה האריך: עבריתלימוד סיוע ב

 )מעבר לשישה חודשים שמקבל כל עולה(. בתקופת הקורונה

התמיכה הכספית שהמשרד מעניק  גם הוארכה לאולפן הזכאות להארכת בהתאם: כלכלי סיוע

היו זכאים  והחלו לקבל סל קליטה 2020ביוני  30-ל 2019בספטמבר  1לעולים. עולים שעלו בין 

 הועבר והוא, העולים של המשפחתי למצב בהתאם נקבע המענק גובה. מיוחד כספי ענקלמ

 2020.15 ובאוקטובר בספטמבר, פעימות בשתי לזכאים

ועדיין אינו עובד, וטרם חלפה שנה  קליטה סל לקבל שסיים שעולה רדהמש הודיע 2020 במרץ

, יכול להגיש בקשה לסיוע בדמי קיום; מי שעברה שנה מקבלת מעמד שלו עולההמקבלת מעמד 

 עובד, יכול לפנות לביטוח הלאומי לקבלת הבטחת הכנסה.אך אינו שלו  עולהה

הודיע המשרד על פתיחת מוקד טלפוני )בשפות עברית, רוסית,  2020: באפריל סיוע בתעסוקה

ספרדית, צרפתית ואנגלית( לבעלי עסקים עולים ותושבים חוזרים למידע עסקי בתקופת 

 הקורונה.

תוכניות שיסייעו לעולים  תעחברות להצפרסם המשרד קול קורא לעמותות ו 2020בספטמבר 

סל השירותים שהמשרד מעניק שירחיבו את , השמהבו בו השתלבותב, לעולם התעסוקה בהכנה

 לעולים בתחום התעסוקה.

                                                                    
, יועצת מנכ"ל, משרד העלייה והקליטה, שיחת טלפון, גורביץ-יוליה אוספובט; 2021באוקטובר  10 כניסה: ,משרד העלייה והקליטה, קורונה 14

 .2021באוקטובר  10
, כנית הכלכלית לסיוע במשבר הקורונהופעמי לעולים על פי הת-חד, מענק 395הוראת שעה משרד העלייה והקליטה, כללי הסיוע לעולים,  15

 .2020באוקטובר  31עד  2020בספטמבר  13, תחולה: , נוהל סל קליטה14.211נוהל 

משרד העלייה 
והקליטה מסייע 

לעולים להתמודד עם 
כמה  משבר הקורונה ב

, ובהם: מוקד תחומים
טלפוני לסיוע נפשי; 

הגנה על בריאות 
הדיירים במתחמי 

דיור לאזרחים ותיקים 
ך ולים; הארכת משע

הזכאות לאולפן 
; מיוחד כספי ומענק

מוקד סיוע לבעלי  
עסקים והרחבת 

השירותים בתחום 
 התעסוקה

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-moia
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_3/he/14.211_395.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/procedures_draft_3/he/14.211_395.pdf

