
נתוני זרים בישראל
מוגש על ידי רשות האוכלוסין וההגירה – האגף לתכנון מדיניות ואסטרטגיה

מהדורה מס' 3/2020 | אוקטובר 2020



נתוני זרים בישראל | אוקטובר 

2018

2

נתוני זרים בישראל – לוח מרכזי

הערותסה”כתאריך עדכוןנושא

מסתננים
להרחבה ראו לוח 30.9.202002מסתננים שנכנסו בשנת 2020
להרחבה ראו לוח 30.9.202031,0123מסתננים השוהים כעת בישראל

להרחבה ראו לוח 30.9.20206634מסתננים שעזבו מרצון מתחילת 2020
עובדים זרים

להרחבה ראו לוח 30.9.202097,6485עובדים זרים חוקיים
להרחבה ראו לוח 30.9.202017,4945עובדים זרים לא חוקיים

תיירים
להרחבה ראו לוח 48,6006*31.12.2019תיירים ללא רשיון בתוקף

אכיפה על שוהים לא חוקיים
להרחבה ראו לוח 30.9.20202,8837הרחקות בשנת 2020
 אכיפה על מעסיקים

להרחבה ראו לוח 30.9.20201088מספר תיקים שנפתחו בשנת 2020
להרחבה ראו לוח 30.9.2020759מספר כתבי אישום שהוגשו בשנת 2020

*מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הודעה לעיתונות מיום 2.8.2020.

הערות כלליות למסמך
פעילות רשות האוכלוסין וההגירה מושפעת ממגיפת הקורונה באופנים שונים ,כפי שמשתקף בראי הנתונים המוצגים במסמך זה:

קצב היציאה מהארץ של זרים תחת צו הרחקה או מרצון מושפע מהצמצום הניכר בתנועת הטיסות הסדירות לישראל וממנה.
קצב היציאה של היוצאים מרצון מושפע גם מחוסר נכונותן של מדינות אחרות לאשר כניסתם של זרים בעת הזאת.

בעת הזאת מוסטת עבודת פקחי ההגירה לסיוע למשטרה ,באכיפה על שמירת כללי משרד הבריאות.
מקור הנתונים במסמך זה הינו רשות האוכלוסין וההגירה אלא אם כן צוין אחרת.

הגדרות למשתנים מופיעות בסוף החוברת.
thichnun@piba.gov.il :התייחסות למסמך ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל
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א. מסתננים1

לוח 2: כניסות מסתננים לישראל דרך הגבול עם מצרים לפי מועד איתור ומקום איתור*
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*נכון ל 30.9.2020

לוח 3: מסתננים השוהים כעת* בישראל לפי ארצות מוצא נבחרות, 2020

 
2020

 סה”כשאר מדינות העולםשאר מדינות אפריקהסודןאריתריאה

21,8906,2852,323514231,012מספר מוחלט
712072100אחוז

*נכון ל- 30.9.2020

לוח 4: עזיבה מרצון של מסתננים ממדינות אפריקה, 32020

מדינה
2020

סה”כ
ספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

2461695413102524523אריתריאה
3725600000068סודן

29181302420472שאר מדינות אפריקה
3122127315522528663סה”כ

1 קובץ מסתננים הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים ולשנים קודמות.
2 הנתון אינו כולל לידות בישראל.

3 קצב היציאה מרצון מושפע מהצמצום הניכר בתנועת הטיסות הסדירות לישראל וממנה בשל מגפת הקורונה, כמו גם מחוסר נכונותן של מדינות אחרות לאשר 
כניסתם של זרים בעת הזאת.
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ב. עובדים זרים

לוח 5: עובדים זרים ששוהים בישראל לפי ענף, 2020*4

חוקיים

 חקלאותחקלאותבנייןסיעוד
סה”כמומחיםתעשייה ושירותיםמסעדותעונתי

55,45014,93322,0010005,26497,648

לא חוקיים

 חקלאותחקלאותבנייןסיעוד
 תעשייהמסעדות**עונתי

סה”כאחר****מומחיםושירותים***

12,9041,0691,79172110977681717,494
* נכון ל-30.9.2020.

** החל משנת 2013 ענף מסעדות לא נכלל בין הענפים שהממשלה מתירה בהם העסקה של עובדים זרים.

*** החל משנת 2014 ענף התעשייה והשירותים לא נכלל בין הענפים שהממשלה מתירה בהם העסקה של עובדים זרים.

**** אחר – עובדים זרים לא חוקיים ללא קישור להיתר בענף מסוים. העדר קישור נובע מסיבה טכנית, כתוצאה מניתוק הקישור בין רשומת העובד לרשומת היתר 
ההעסקה, שמכוחו הועסק בעבר.

בהתאם להוראות חוק הארכת תקופות )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, ה'תשפ"א, 2020 , אשר פורסם ביום 29.9.2020 , מוארכים   4
בתקופה זו היתרים להעסקת עובדים זרים, לפי סעיף 1 יג' לחוק עובדים זרים, וכן רשיונות עבודה )ב/ 1( של עובדים זרים באופן גורף. יודגש שבעת גזירת הנתונים 
טרם הושלמה הארכה זו ובשל כך עלולה להיווצר אי התאמה בין המעמד החוקי של העובד בפועל לבין הנתונים, המבוססים על המעמד המתועד במערכת 

הממוחשבת.
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ג. תיירים

לוח 6: זרים שנכנסו לישראל כתיירים ונותרו בארץ בסוף שנת 2019 ללא רשיון בתוקף, לפי מדינות מוצא*

אחוזיםאלפיםמדינה

37.376.7%בריה”מ )לשעבר(**

1.73.5%מצרים

1.22.5%ונצואלה

12.1%פרו

12.1%מקסיקו

0.71.4%מרוקו

0.61.2%קולומביה

0.51%אורוגוואי

0.51%בוליביה

4.38.5%שאר המדינות

48.6100%סה”כ

* מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הודעה לעיתונות 2.8.2020. האומדן הינו שנתי ומתייחס לסוף השנה הקודמת לפרסומו.

** כולל רפובליקות אסיאניות של בריה”מ )לשעבר(.



נתוני זרים בישראל | אוקטובר 

2018

6

    ד. אכיפה על שוהים לא חוקיים5
לוח 7: הרחקות של זרים לא חוקיים, לפי סוג רשיון, 62020

סוג זרים
2020

סה”כ
ספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

3982821411471761321899תיירים

482613202046101עובדים זרים

2692533931331291301741932091,883שאר הזרים

7155615471491361491802102362,883סה”כ

בעת הזאת מוסטת עבודת פקחי ההגירה לסיוע למשטרה, באכיפה על שמירת כללי משרד הבריאות. בנוסף על כך, קצב יציאה מהארץ של זרים תחת צו הרחקה   5
מושפע מהצמצום הניכר בתנועת הטיסות הסדירות לישראל וממנה

קובץ ההרחקות הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים.  6
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ה. אכיפה על מעסיקי זרים7

לוח 8: קנסות מינהליים*, 2020

חודש
 תיקים

 שנפתחו
במהלך החודש

 קנסות שהוטלו בגין העסקה
שלא כדין

 קנסות שהוטלו בגין כל שאר
סה”כ קנסותהעבירות

סכום בש”חמספרסכום בש”חמספרסכום בש”חמספר

4247572,5002312,078,7502782,651,250ינואר
2938367,5002232,075,0002612,442,500פברואר

9547,5001271,282,5001321,330,000מרץ
0000000אפריל

0000000מאי
5000000יוני
1243330,000142912,0001851,242,000יולי

927285,00082550,000109835,000אוגוסט
2215,00020110,00022125,000ספטמבר

1081621,617,5008257,008,2509878,625,750סה”כ
* קנסות מינהליים שהוטלו בחודש מסוים בגין תיקים שנפתחו בחודש זה ובמועדים קודמים. 

לוח 9: כתבי אישום פליליים*, 2020 

 
2020

סה”כ
ספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

16940142701475כתבי אישום שהוגשו
965318127556מספר גזרי דין

380000289,000308,00053,00022,000265,000551,880699,200269,0002,837,080סכומי גזרי דין )₪(
* כתבי אישום שהוגשו בחודש מסוים בגין תיקים שנפתחו בחודש זה ובמועדים קודמים.

7  נתוני אכיפת מעסיקי זרים עשויים להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים. בעת הזאת מוסטת עבודת פקחי ההגירה לסיוע למשטרה, באכיפה על 
שמירת כללי משרד הבריאות.
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הגדרות

מסתננים  .1
זרים שנכנסו לישראל  דרך הגבול עם מצרים, שלא כחוק ואותרו בגבול )עם כניסתם( או בתחומי מדינת ישראל )לאחר זמן(.

עזיבה מרצון של מסתננים  .2
זרים שיצאו מהארץ לאחר שנכנסו אליה שלא כחוק, ושיציאתם את הארץ נעשתה בסיוע היחידה לעזיבה מרצון ולא נעשתה מתוקף צו הרחקה.

עובדים זרים חוקיים   .3
בהתאם לחוק עובדים זרים, העסקתו של עובד זר מותנית בקיומם של שני תנאים:

א. המעסיק יחזיק בהיתר העסקה תקף, בענף מבין הענפים שבהם מתירה הממשלה להעסיק עובדים זרים.
ב. לזר תהיה אשרת עבודה בתוקף לאותו ענף העסקה, ויהיה רשום אצל אותו מעסיק לו ניתן ההיתר.

פירוט ההגדרות לפי ענף:
ענף הסיעוד - בעל רישיון ב/1 ב/2 תקף + נמצא תחת היתר תקף ופעיל )לא מוקפא( + מעסיק פעיל.

ענף הבניין - בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר תקף.
ענף החקלאות - בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר תקף.
ענף המומחים - בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר תקף.

עובדים זרים לא חוקיים   .4
זרים שהיו בעבר עובדים זרים חוקיים, בהתאם להגדרה של עובדים זרים חוקיים )כנ”ל(, אך כרגע אינם עונים על קריטריון אחד לפחות של הגדרה זו.

הפילוח לענפים נעשה בהתאם להיתר העבודה שהיה לעובד הזר בהיותו עובד חוקי ואינו מצביע בהכרח על היותו מועסק באותו ענף גם 
בתקופת מעמדו כעובד לא חוקי. אין בידי רשות האוכלוסין והגירה מידע על השיוך הענפי בפועל של העובדים הלא חוקיים
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תיירים ללא אשרה בתוקף   .5
אומדן זרים מארצות בלתי מפותחות שנכנסו למדינה כתיירים בשנים 2019-1995 ונותרו בישראל בסוף שנת 2019 ללא אשרה בתוקף. לפי 

ההשערה, רובם  עובדים באופן לא חוקי. המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הודעה לעיתונות מיום 2.8.2020

הרחקות   .6
זרים שיצאו מהמדינה בעקבות צו הרחקה.

אכיפה על מעסיקים   .7
קנסות שהוטלו בגין העסקה שלא כדין – קנסות שהוטלו בגין עבירה על סעיפים בחוק עובדים זרים המתייחסים להעסקת עובד זר ללא היתר/

רשיון או בניגוד לתנאי ההיתר.
קנסות שהוטלו בגין כל שאר העבירות - קנסות שהוטלו בגין עבירות על חוק עובדים זרים, בהתייחס לסעיפים הבאים: אי מתן מגורים הולמים 

לעובד זר, העדר ביטוח רפואי לעובד זר ואי החזקת מסמכי העסקה של עובד זר.
כתבי אישום פליליים – כתבי אישום פליליים שהוגשו בגין עבירות על חוק עובדים זרים, בבתי הדין לעבודה.

גזרי דין – עונש שהוטל בעקבות הרשעה בהליך פלילי.
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www.piba.gov.il

הופק בסיוע אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה


