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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

במסמך זה מוצגות סוגיות מרכזיות בתחומים שוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות עסקה בהם בכנסת 

במסמך נסקרת הגדרת המונח "עולה"  2יודגש כי אין מדובר בסיכום פעילותה של הוועדה. 19.1-ה

פן ספציפי. ומוצגים נתונים על העלייה לישראל בשנים האחרונות ועל העלייה מצרפת ומאוקראינה באו

כמו כן נסקרות בו הסוגיות האלה: תפוצות ואנטישמיות, גיור, דיור, קליטת עולי אתיופיה ויישום חוק 

ייצוג הולם וחוק קבורה אזרחית.

 

 מיהו עולה.1

(להלן:  1950-פי חוק השבות, התש"י-הוא אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד עולה ממשרד הפנים על עולה

זוגם -זוגו, ילדיו, נכדיו ובני-זכאי לעלות לישראל, וכי גם בן 4קובע שכל יהודי חוק השבות, 3חוק השבות).

אדם הפועל נגד העם של יהודי זכאים לעלות לישראל, למעט כמה חריגים, המפורטים בחוק, ובהם: 

היהודי או העלול לסכן את בריאות הציבור או את ביטחון המדינה, ואדם בעל עבר פלילי העלול לסכן את 

. הציבור שלום

כאדם הנכנס לישראל לישיבת קבע לפי חוק השבות או  עולההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה 

לפי הלשכה, מציין "אדם שנכנס לישראל עולה בכוח,  לעומת זאת, המונח 5לפי חוק הכניסה לישראל.

"אדם הזכאי הוגדר עולה בכוח  1969באשרת עולה בכוח". בתקנות משרד הפנים שהופעלו בחודש יוני 

, ורוצה להיכנס לישראל ולשהות בה 1950-לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י

עולה בכוח מוגדר מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת  1991לתקופה שעולה על שלושה חודשים". משנת 

ת האפשרות , ורוצה לשהות בישראל עד שלוש שנים כדי לבדוק א1950-עולה לפי חוק השבות, התש"י

 6והתנאים להשתקעות בישראל כעולה.

  7נוסף על עולה ועולה בכוח משרד העלייה והקליטה מגדיר סוגי עולים נוספים:

פי חוק השבות -לארץ להורה אזרח ישראל והיה זכאי למעמד עולה על-הוא מי שנולד בחוץ אזרח עולה

 אלמלא היה אזרח ישראל. 

בן  סמוך לעליית הוריו. גיל העלייה והסמיכות לעליית ההורים:הוא עולה רווק שעלה לארץ  בן עולים

שנים כאשר הוריו  17שעלה עם הוריו או בלעדיהם, או שטרם מלאו לו  17עולים קטין הוא נער עד גיל 

שעלה עם הוריו או בתוך שנה לפני או אחרי  21עד  17בן עולים בוגר הוא צעיר מגיל  קיבלו מעמד עולה;

 עלייתם. 

 היא משפחה שבה לכל בני המשפחה מעמד עולה. וליםמשפחת ע

וקיבל אשרת  17–14עלה לישראל ללא הוריו בגיל הוא מי שמתאים לאחת ההגדרות האלה: עולה קטין 

שנים, נמצא במסגרת פנימייתית בשנת עלייתו לישראל  14עולה ממשרד הפנים; עלה לפני שמלאו לו 

� והוריו לא עלו לישראל., 17ולמד במסגרת זו לפחות עד הגיעו לגיל 
, מרכז 19-ה והתפוצות, מוגש לחברי הכנסת הסוגיות מרכזיות בתחומי העלייה, הקליטסקירה קודמת ראו: איתי פידלמן,  

.2013במרס  12המחקר והמידע של הכנסת,  �
� .19-סיכום פעילות הוועדה בכנסת הראו: ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות,  
.2015במרס  19, תאריך כניסה: מילון מונחיםמשרד העלייה והקליטה,  �
� ב לחוק השבות יהודי מוגדר מי "שנולד לאם יהודייה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת". 4בסעיף  
� . 4, פרק 2014 שנתון סטטיסטי לישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  
� שם.   
 . 2015במרס  19, תאריך כניסה: מילון מונחיםמשרד העלייה והקליטה, 
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17שנים ושב לישראל לישיבת קבע בגיל 14הוא מי שירד מישראל עם הוריו לפני שמלאו לו קטין חוזר

ומעלה.

 

 נתונים על העלייה לישראל .2

בתרשים שלהלן  .1990מהם עלו מאז שנת  42%אדם, -מיליון בני 2.3-מאז קום המדינה עלו לישראל כ

2013.8–1948שראל בשנים מוצגת התפלגות העולים לי

 

נרשם שיא של עשר  2014בשנת פי נתוני משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית לארץ ישראל, -על

בהשוואה  32%עולים חדשים מרחבי העולם. מדובר בגידול של  26,600-שנים בעלייה לישראל, והגיעו כ

ין כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה טרם יש לצי 9אדם.-בני 20,000-, אשר בה עלו לישראל כ2013לשנת 

, וכן כי יש פער בין נתוני משרד העלייה והקליטה 2014פרסמה נתונים על העלייה לישראל בשנת 

והסוכנות היהודית לארץ ישראל ובין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל הקשור לעלייה. 

מכים, שכן נכללים בהם כל הזכאים של ממשרד העלייה והקליטה נמסר כי נתוניו הם "המדויקים והמוס

ואילו לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוניה היא  10המשרד ומי שנרשמו במשרד כזכאי עלייה",

"מסתמכים על הרישום במרשם האוכלוסין. ההבדלים בין רישומי מרשם האוכלוסין לבין רישומי משרד 

ד נרשמים בלשכות משרד העלייה הקליטה נובעים כנראה מכך שלא כל העולים או משני המעמ

שלהלן מוצגים נתוני משרד העלייה והקליטה על מספר העולים לישראל  1בטבלה מס'  11והקליטה".

�  12, בחלוקה לפי היבשת שממנה עלו.2014–2012בשנים 
� .2015במאי  19, 2014העלייה לישראל בשנת  –הודעה לתקשורת לסטטיסטיקה,  הלשכה המרכזית 
. 2015באפריל,  12, תאריך כניסה: 2014נתוני עלייה משרד העלייה והקליטה,   	 


אלעד סון, דובר וממונה על יחסי ציבור, משרד העלייה והקליטה, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  
	 .2015באפריל  26דוא"ל,  	

המרכזית לסטטיסטיקה, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שלומית כהן, ראש ענף הפצת מידע, הלשכה  
.2015במאי  3דוא"ל,  	 �

סוגיות מרכזיות בתחומי העלייה, הקליטה והתפוצות, מוגש ראו: איתי פידלמן,  2011–1948נתונים על העולים בשנים  
 .2013במרס  12, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 19-ברי הכנסת הלח
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בחלוקה לפי  2014–2012מספר העולים לישראל בשנים  – 1טבלה מס' 

13יבשת מגורים אחרונה

201220132014

אירופה (כולל -מזרח

חבר המדינות)
7,5737,73212,075

3,3644,6898,403אירופה -מערב

אמריקה (כולל -צפון

מקסיקו)
3,5223,5063,766

7728991,018אמריקה הלטינית

178245195אוקיאניה

2,7551,612464אפריקה

171431502אסיה

176444204אחר

18,51119,55826,627סך הכול

 

מכלל העולים שהגיעו לישראל בשנת  53.5%מנתוני משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית עולה כי 

בראש רשימת הערים  34.14–18צעירים בני  8,710-ו 17ילדים עד גיל  5,542; 34–0היו צעירים, בני  2014

עולים חדשים. אחריה  2,999-יפו, שקלטה באותה שנה כ–אביב-עומדת תל 2014הקולטות עלייה לשנת 

 ואילך 1990ראו בנספח מפה ובה פירוט שיעור העולים משנת  15ברשימה נתניה, ושלישית ירושלים.

 .2011תושבים ומעלה בשנת  5,000ביישובים המונים 

משרד העלייה והקליטה מסייע לעולים חדשים וותיקים במימוש זכויות וסיוע שהם זכאים להם לפי 

אות והסיוע שעולה עשוי לקבל כפופים לנוהלי המשרד ונקבעים לפי מועד קבלת המעמד חוק. תקופת הזכ

או הגשת הבקשה. בטבלה שלהלן פירוט תקופת הזכאות ותחומי הסיוע שבאחריות משרד העלייה 

 והקליטה.

� 
באפריל  28, תאריך כניסה: לוח עולים לפי ארצות מוצא וחודש עלייה, 2014נתוני עלייה לשנת משרד העלייה והקליטה,  

נתוני עלייה ; 2015באפריל  28, תאריך כניסה לוח עולים לפי ארצות מוצא וחודש עלייה, 2013י עלייה לשנת נתונ; 2015
� .2015באפריל  28, תאריך כניסה: לוח עולים לפי ארצות מוצא וחודש עלייה, 2012לשנת  �

 28, תאריך כניסה: יבשות מוצא ומגדר-לוח עולים לפי קבוצות גיל, תתי, 2014נתוני עלייה לשנת רד העלייה והקליטה, מש 
� 2015באפריל,  �

ישראל. -נתוני העלייה אינם סופיים, ומבוססים על הערכות ראשוניות של משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית לארץ 
: שנת 2014ישראל, -; הסוכנות היהודית לארץ2015באפריל  12, תאריך כניסה: 2014נתוני עלייה משרד העלייה והקליטה, 

 . 2015באפריל  12 , תאריך כניסה:עלייה בעלייה
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 מרכז המחקר והמידע

16)2015תקופת זכאות ותחומי הסיוע לעולים חדשים מטעם משרד העלייה והקליטה (נכון לחודש מאי  – 2טבלה מס' 

משך הסיועתקופת הזכאותסוג הסיועתחום הסיוע

חצי שנהשנה ראשונהסל קליטהסל קליטה

דיור (בשיתוף 
עם משרד 

השיכון)

פעמי-חדשנים 15דיור ציבורי

פעמי-חדשנים 15משכנתה

 שכר דירה:

 זכאי סל קליטה

לא זכאי סל קליטה

 

 שנים 4

שנים 5

 

 שנים 4

שנים 5

יתאולפן עבר

חצי שנהשנה וחציזכאות לאולפן

חצי שנהשנה ראשונההבטחת הכנסה

חצי שנהשנה ראשונהנסיעות

מינהל 
הסטודנטים

 שכר לימוד

יוצאי אתיופיה (כולל ילידי 
פי הוראת שעה-הארץ), על

שנות לימוד 3עד פי נוהלי מינהל הסטודנטים-על

רווחה

שנה ראשונהדמי קיום לנתמכים
-שביעי עד החודש ההחודש ה

12

פעמי-חדשנה ראשונה17נמלט מאזור חירום

קרן מנהל מחוז

 שנים 5

שנים עולי אתיופיה ויוצאי  10
פי הוראת שעה-קווקז, על

פעמי-חד

מענקחיילים עולים

 שנים 5

שנים עולי אתיופיה ויוצאי  10
פי הוראת שעה-קווקז, על

שנים 3עד 

תעסוקה

בודה הבטחת הכנסה לדורשי ע
וקורסים של משרד העבודה

שנה ראשונה
חצי שנה / שנה ללא סל זכאי 

סל קליטה

שנה ראשונההשלמת הכנסה

קורסים להכשרה והסבה 
מקצועית ומרכזי הכוונה

 שנים 10

שנה לעולי אתיופיה 15

בכל מהלך הקורס למעט 
קורס הסמכה

 קידום השמה בתעסוקה 

+ 45-רגיל ו

 שנים 10

לי אתיופיהשנה לעו 15
חודשים 12עד 

השתלמויות ערב
 שנים 10

שנה לעולי אתיופיה 15
לא יותר משתי השתלמויות

אמנים
 שנים 10

שנה לעולי אתיופיה 15
פעמי-חד � �

תיעוד וזכאות, משרד העלייה והקליטה, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  –דוריס קריאף, ממונה ארצית  
� .2015במאי  5דוא"ל,  �

במונח "נמלט מאזור חירום" הכוונה היא לכך ש"עקב המצב הכלכלי/ ביטחוני הקשה בעיראק, איראן, סוריה, תוניסיה,  
קובה ואוקראינה, והתנאים להסדרי יציאתם, מגיעים העולים למדינת ישראל בחוסר כול, וכל רכושם וציודם נשאר תימן, 

שם. מטרת הסיוע היא לאפשר לעולים הללו לקבל מענק לביגוד ולציוד". רחל גולדשמיד, מנהלת לשכת מנכ"ל משרד 
. 2015במאי  10דוא"ל,  העלייה והקליטה, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,
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קליטה במדע
השתתפות בעלות העסקה 

בעבודה מדעית

 שנים 3

שנים לעולי אתיופיה ויוצאי  10
קווקז

שנים 4עד 

יזמות

 הדרכה

 ועיייעוץ מקצ

הלוואה

 שנים 10

שנים לעולי אתיופיה 15
פעמי-חד

 

 אוקראינהמעלייה מצרפת וה.3

הציגה שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר בכנסת את תוכנית "צרפת תחילה" של  2014בחודש מרס 

, עד חודש יוני, הביאה תוכנית 2014משרדה לעידוד העלייה מצרפת. לפי משרד העלייה והקליטה, בשנת 

אלן הופמן,  18במספרם בהשוואה לשנה שקדמה לה. 194%שיא של עולים מצרפת, קפיצה של זו מספר 

מנכ"ל הסוכנות היהודית, דיווח לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות כי הסוכנות היהודית ציפתה 

 19עולים מאוקראינה. 4,000עולים מצרפת ועד  7,000-עולים, בהם כ 23,000-יגיעו לישראל כ 2014שבשנת 

בדבר  1736,20אישרה ממשלת ישראל שתי הצעות החלטה: הראשונה, החלטה מס'  2014ביוני  22-ב

עלייה מאירופה. במסגרת העידוד לעלייה מכלל ארצות העולם ותוכנית ההקמת פרויקט לאומי לעידוד 

ארגונים ב העלייה מאירופה על משרד העלייה והקליטה לפעול להגדלת תקציב התמיכההתוכנית לעידוד 

רפואה, הוראה  ,עלייה; לסייע בתחום התעסוקה בדגש על תחומי הנדסה, טכנולוגיה, מדעים םמעודדיה

-ו 2014לשנים וכלכלה; להגדיל את המענק הניתן לעולים הנמלטים מאזורי חירום. תוכנית זו תוקצבה 

היהודית  הוחלט כי המוסדות הלאומיים (הסוכנותהפרויקט הלאומי במסגרת ש"ח. מיליון  30סך ב 2015

, "עלייה בלבדהעידוד נושא שתיועד ל"וההסתדרות הציונית העולמית) יקימו חברה לתועלת הציבור 

 2015בפברואר  24-ב. לצורך קידום הפרויקט להתקשר עם חברה זו רשאימשרד העלייה והקליטה יהיה ו

בע"מ  חברה לעידוד עלייה –אופק ישראלי חברת " במשרד המשפטים אצל רשם העמותות נרשמה

נקבע כי עוד  21שמונה דירקטוריונים.חברה זו ב וכיום רשומים, 51-516134-7תאגיד  'מס ,"(חל"צ)

ממשרד העלייה והקליטה נמסר כי "מאחר  .מיליון ש"ח 30יהיה  2015-ו 2014תקציב הפרויקט לשנים 

הממשלה טרם אושר, המשרד עדיין לא תוקצב לשנה זו לעניין החלטת  2015תקציב המדינה לשנת ש

זה  לעידוד העלייה לישראל ולצורך  יםהאמורה". עוד נמסר כי משרד העלייה והקליטה מקיים פרויקט

 2014, בסוף שנת זה. לצורך ההסתדרות הציונית העולמיתעם עם הסוכנות היהודית ו בנפרד התקשר

כולל של  בסכוםעלייה ה חתם המשרד עם הסוכנות היהודית על הסכמים להפעלת פרויקטים של עידוד

  22ש"ח. 2,197,381של נחתמו הסכמים בסכום כולל ועם ההסתדרות הציונית ש"ח,  6,742,330-כ

משרדי -נקבעה הקמת צוות בין 1737,23, החלטה מס' 2014ביוני  בהצעת ההחלטה השנייה שאושרה

, שיגבש המלצות להסרת חסמים בפני תעסוקת עולים בישראל ,בראשות מנכ"ל משרד העלייה והקליטה � �
. 2015באפריל  12, תאריך כניסה: פרויקט לאומי לעידוד העלייהמשרד העלייה והקליטה,   � �
� .2014ביולי  7, 93ת, פרוטוקול ישיבה מס' ועדת העלייה, הקליטה והתפוצו  �
� .2014ביוני  22, מיום 1736החלטת הממשלה מס' משרד ראש הממשלה,   �

אתר . הדירקטורים, 2015ביוני  7, תאריך כניסה: בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור הצפיירשות התאגידים,  
.2015ביוני  7, תאריך כניסה: ישראלהדירקטורים של חברות מובילות ב � �

 7רחל גולדשמיד, מנהלת לשכת מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  
� .2015ביוני  �

 .2014ביוני  22, מיום 1737החלטת הממשלה מס' משרד ראש הממשלה,  
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

לרבות נושאי רישוי במקצועות שונים, הכרה בניסיון מקצועי שנצבר בחו"ל ושילוב עולים בשירות 

 משרדי בראשות מנכ"ל משרד העלייה והקליטה-בעקבות החלטה זו הוקם צוות ביןהמדינה. 

ובהשתתפות נציגי משרדי החינוך, הכלכלה, הבריאות נציבות שירות המדינה וארגוני עולים. הוועדה 

אימצה המלצות אלו בהחלטת וזו והגישה את המלצותיה לממשלה,  זה מכבר מה את עבודתהסיי

במסגרת החלטה זו הוטל על שר  24בנושא הסרת חסמים בתעסוקת עולים בישראל. ,2225ממשלה מס ה

לפעול לפרסום  ,ועל נציבות שירות המדינה ,העלייה וקליטהשר הכלכלה ושר  ,החינוךשר הבריאות, 

סמכים הנדרשים לקבלת רישוי מקצועי בישראל בכל תחום שבאחריות כל אחד התנאים והמ

 אנגלית, צרפתית רוסית וספרדית. עוד נקבעובהן  ,, ולהנגיש את המידע במגוון שפותמהמשרדים

להגיש מועמדות ודרך האינטרנט,  ,כי יש לאפשר לעולים להגיש בקשות רישוי באופן מקוון בהחלטה

לגשת למבחני מיון לשפות כן ו ,עוד מארץ מוצאםה באמצעות האינטרנט לתפקידים בשירות המדינ

 למדו להסדרת הליכי הסבה ומתן רישוי במגוון מקצועות שעוליםלפעול הוטל גם נדרשות. על השרים 

 ותאדריכל ה,, פסיכולוגיה קלינית, הנדסאחרים כגון רפואה, רפואת שיניים, מקצועות בריאות ,בחו"ל

 . ועוד

 , שעניינה2447קיבלה ממשלת ישראל שתי החלטות בנושא העלייה: החלטה מס'  2015אר בפברו 15-ב

"תגבור לימודי אנגלית במוסדות החינוך בישראל במסגרת פרויקט 'מסע', ובמטרה לתגבר את לימודי 

הצרפתית במוסדות החינוך בישראל, תוך שילוב מטרה זו במסגרת פרויקט 'מסע', המיועד לחזק את 

 25צעירי יהדות התפוצות למדינת ישראל ולעודד את השתלבותם בחברה ואת עלייתם ארצה";זיקתם של 

לעידוד העלייה ולקליטה מיטבית של  2015, שעניינה הפעלת תוכנית מיוחדת לשנת 2446החלטה מס' 

יום  30עולים מצרפת, מבלגיה ומאוקראינה. לפי החלטה זו משרד העלייה והקליטה יגבש ויפעיל בתוך 

התוכנית נועדה להביא  26ית לעידוד העלייה ממדינות אלו ויפעל לקליטה מוצלחת של העולים.תוכנ

לגידול ניכר במספר העולים מהמדינות האמורות. לשם כך אף הושם בהחלטה דגש מיוחד על מסלולי 

קליטה מותאמים אישית, אשר נבנים בעבור העולים במדינות המוצא, וכן על תגבור לימודי העברית, 

ם ירידי מידע וסמינרים בנושא ישראל טרם העלייה, הרחבת שירותי הרווחה והפעילות הקהילתית קיו

האדם ושל מספר הפרויקטורים בערים שיקלטו עולים וקידום תוכניות -בישראל, תגבור ניכר של כוח

 .2014–2009להלן נתונים על מספר העולים מצרפת בשנים  27לשילוב עולים בתעסוקה וביזמות.

 

 

 

 

 

� �
.2014בנובמבר  23, מיום 2225החלטת הממשלה מס' משרד ראש הממשלה,   � �
� . 2015בפברואר  15, מיום 2447החלטת הממשלה מס' משרד ראש הממשלה,   �
� .2015בפברואר  15, מיום 2446החלטת הממשלה מס' משרד ראש הממשלה,   �
 .2015באפריל  12, תאריך כניסה: תוכנית לעידוד העלייה מצרפת, בלגיה ואוקראינהה, משרד העלייה והקליט 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מספר העולים מצרפת ושיעורם בכלל העולים בכל  – 3טבלה מס' 

201428–2009אחת מהשנים 

מספר העולים מצרפתשנה
שיעורם בכלל העולים 

באותה שנה

20091,55711%

20101,77511%

20111,61910%

20121,65210%

20132,90417%

20146,54727%

 

, לעומת 50היה הגיל החציוני של העולים מצרפת  2014סטיקה, בשנת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטי

), ולכלל 51%בכלל העולים לישראל בשנה זאת. יותר ממחצית העולים מצרפת באותה שנה היו נשים ( 36

שנות לימוד ומעלה. העולים  13מהם  51%-העולים מצרפת היה ממוצע שנות לימוד גבוה יחסית: לכ

 29).10%) ובאשדוד (16%יפו (-אביב-), בתל14%), בירושלים (29%ר בנתניה (מצרפת בחרו להשתקע בעיק

הוקם קו חם ייחודי למבקשים לעלות מאוקראינה, המציע  2014לפי דוח של הסוכנות היהודית, בשנת 

ייעוץ והכוונה, והופעלו תוכניות חינוכיות מתמשכות במטרה לעודד את רוחם של היהודים שנותרו 

שלושה במספר העולים מחצי האי קרים -ן, לפי דוח זה, חל גידול של יותר מפיבאוקראינה. כמו כ

 7,500-בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שקדמה לה), היו יותר מ 2014(בתקופה שמינואר עד מאי 

, ויש ביקוש גבוה מההיצע להשתתפות 2014פניות לייעוץ בנושא עלייה בחודשים ינואר עד אפריל 

סטודנטים  650-ים מחבר המדינות וגידול בביקוש לקורסים בשפה העברית (יותר מבתוכנית קליטת צעיר

 .2014–2009להלן נתונים על מספר העולים מאוקראינה בשנים  30).2014ביוני 

 

 

 

 

� �
� . 2014באפריל  29, 2014נתוני עלייה לשנת  –הודעה לעיתונות טיסטיקה, הלשכה המרכזית לסט   
. 2014באפריל  29, 2014נתוני עלייה לשנת  –הודעה לעיתונות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   ! "
. 2015באפריל  12, תאריך כניסה: 2013/2014דוח שנתי ישראל, -הסוכנות היהודית לארץ 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מספר העולים מאוקראינה ושיעורם בכלל העולים  – 4טבלה מס' 

201431–2009בכל אחת מהשנים 

שנה
מספר העולים 

מאוקראינה

ם בכלל העולים שיעור

באותה שנה

20091,60211%

20101,75210.5%

20112,05112%

20122,04812%

20131,91711%

20145,73924%

 

. 35היה הגיל החציוני של העולים מאוקראינה  2014לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 

מהנשים).  60%-מהגברים ו 68%יו נשואים (ומעלה ה 15יותר ממחצית מהעולים מאוקראינה בגיל 

מהעולים בני  72%-פי מדד שנות הלימוד: לכ-העולים מאוקראינה מתאפיינים ברמת השכלה גבוהה על

שנות לימוד ומעלה. העולים מאוקראינה בחרו להשתקע  13ומעלה שידוע מספר שנות הלימוד שלהם  15

  32).6%ים (-) ובבת7%), בנתניה (13%בעיקר בחיפה (

.2014–2009בתרשים שלהלן נתונים על מספר העולים מצרפת ומאוקראינה בשנים 

# $
# .2014באפריל  29, 2014נתוני עלייה לשנת  –הודעה לעיתונות ית לסטטיסטיקה, הלשכה המרכז  %
 שם. 
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