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נתוני זרים בישראל – לוח מרכזי

הערותסה”כתאריך עדכוןנושא

מסתננים

להרחבה ראו לוח 31.3.202202מסתננים שנכנסו בשנת 2022

להרחבה ראו לוח 31.3.202226,7983מסתננים השוהים כעת בישראל

להרחבה ראו לוח 31.3.20223294מסתננים שעזבו מרצון מתחילת 2022

עובדים זרים

להרחבה ראו לוח 31.3.2022103,1315עובדים זרים חוקיים

להרחבה ראו לוח 31.3.202222,5715עובדים זרים לא חוקיים

תיירים

להרחבה ראו לוח 30.16*31.12.2020תיירים ללא רשיון בתוקף )באלפים)

אכיפה על שוהים לא חוקיים

להרחבה ראו לוח 31.3.20226207הרחקות בשנת 2022

 אכיפה על מעסיקים

להרחבה ראו לוח 31.3.20221738מספר תיקים שנפתחו בשנת 2022

להרחבה ראו לוח 31.3.2022309מספר כתבי אישום שהוגשו בשנת 2022

*מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הודעה לעיתונות מיום 27.1.2022.

הגדרות למשתנים מופיעות בסוף החוברת.
מקור הנתונים במסמך זה הינו רשות האוכלוסין וההגירה אלא אם כן צוין אחרת.

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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2,0175,2688,9365,36514,64117,19010,4354335211922051830908080403000064,248

*נכון ל-31.3.2022.

לוח 3: מסתננים השוהים כעת* בישראל לפי ארצות מוצא נבחרות, 2022

 
2022

 סה”כשאר מדינות העולםשאר מדינות אפריקהסודןאריתריאה

20,4793,7882,132399226,798מספר מוחלט

761481100אחוז

*נכון ל-31.3.2022.

קובץ מסתננים הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים ולשנים קודמות.  1
הנתון אינו כולל לידות בישראל.  2
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לוח 4: עזיבה מרצון של מסתננים ממדינות אפריקה, 2022

מדינה
2022

סה”כ
מרץפברוארינואר

4529197271אריתריאה
351321סודן

1261937שאר מדינות אפריקה
6040229329סה”כ
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ב. עובדים זרים

לוח 5: עובדים זרים ששוהים בישראל, לפי ענף, 2022*

חוקיים

 תעשייהמסעדותחקלאות עונתיחקלאות**בנייןסיעוד
סה”כמומחיםושירותים

58,60417,50820,1350006,884103,131

לא חוקיים

 תעשייהמסעדות***חקלאות עונתיחקלאות**בנייןסיעוד
סה”כמומחיםושירותים****

13,2981,5016,344719951,30722,571

נכון ל-31.3.2022.  *
האפיון של חוקיות העסקה בענף החקלאות עודכן בינואר 2022 על מנת שישקף באופן מדוייק יותר את נהלי הרשות.  **

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, אולם בהתאם להחלטת ממשלה 4110   ****

מיום 12.08.2018 צפויה להתחדש העסקת עובדים זרים בענף התעשייה, בכפוף להוראות החלטת ממשלה זו. 
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ג. תיירים

לוח 6: זרים שנכנסו לישראל כתיירים ונותרו בארץ בסוף שנת 2020 ללא רשיון בתוקף, לפי מדינות מוצא*

אחוזיםאלפיםמדינה

7.224אוקראינה
5.217.4רוסיה
2.37.7ניגריה

2.17.1גאורגיה
1.13.5פולין

13.5אתיופיה
0.93ברזיל

0.92.9רומניה
0.72.2פיליפינים

0.61.9הודו
0.51.8קולומביה

0.41.4סין
0.41.3מולדובה 

0.41.3תורכיה
0.31.2פיג'י

6.119.8שאר ארצות 
30.1100סה”כ

*מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הודעה לעיתונות 27.1.2022. האומדן הינו שנתי ומתייחס לסוף שנת 2020.
הנתונים הינם תוצר של עיבוד סטטיסטי, המבוצע בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים המאפשרים לאמוד פרטים על פי לוגיקה מחושבת.
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ד. אכיפה על שוהים לא חוקיים3

לוח 7: הרחקות של זרים* לא חוקיים, לפי סוג רשיון, 2022

סוג זרים
2022

סה”כ
מרץפברוארינואר

636773203תיירים

13172050עובדים זרים

120109138367שאר הזרים**

196193231620סה”כ

*   ללא פלשתינאים
** בקטגוריה זו כלולים ברוב המקרים בעלי רשיון מסוג ס' 2 )א( 5.

3   קובץ ההרחקות הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים.
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ה. אכיפה על מעסיקי זרים4

לוח 8: קנסות מינהליים, 2022*

חודש

 תיקים
 שנפתחו
 במהלך
החודש

 קנסות שהוטלו בגין
העסקה שלא כדין

 קנסות שהוטלו בגין כל
סה”כ קנסותשאר העבירות

סכום בש”חמספרסכום בש”חמספרסכום בש”חמספר

6633275,000651,027,500981,302,500ינואר
7143295,0002071,495,0002501,790,000פברואר

3614110,00080450,00094560,000מרץ
17390680,0003522,972,5004423,652,500סה”כ

* קנסות מינהליים שהוטלו בחודש מסוים בגין תיקים שנפתחו בחודש זה ובמועדים קודמים. 

לוח 9: כתבי אישום פליליים, 2022* 

 
2022

סה”כ
מרץפברוארינואר

971430כתבי אישום שהוגשו
73515מספר גזרי דין

1,152,500139,000146,0001,437,500סכומי גזרי דין )₪(

* כתבי אישום שהוגשו בחודש מסוים בגין תיקים שנפתחו בחודש זה ובמועדים קודמים. 

נתוני אכיפת מעסיקי זרים עשויים להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים.  4
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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 ששוהים בארץ שלא כחוק, המבקשים לצאת מרצונם לארץ מוצאם או למדינה אחרת המוכנה לקבלם, 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:

המעסיק יחזיק בהיתר העסקה תקף, בענף מבין הענפים שבהם מתירה הממשלה להעסיק עובדים זרים. א. 

לזר יהיה רשיון עבודה בתוקף לאותו ענף העסקה, שבו מחזיק המעסיק בהיתר ההעסקה ויהיה רשום אצל אותו המעסיק.  ב. 

ככלל, התקופה המוגדרת בחוק כמקסימלית לשהיית עובד זר בארץ היא 63 חודשים. לאחר תום תקופת 63 חודשים, לעובד הזר ניתנת תקופת 

התארגנות לפני יציאה מהארץ של עד 60 ימים נוספים.

כמו כן, בתוך 63 חודשים אלו לעובד זר בענפי הסיעוד, הבניין והחקלאות קיימת  אפשרות לתקופת מעבר בין מעסיקים של עד 90 יום. 

פירוט ההגדרות לפי ענף:

ענף הסיעוד – בעל רישיון ב/1 או ב/2 תקף + נמצא תחת היתר תקף ופעיל )לא מוקפא( + מקושר למעסיק פעיל.

ענף הבניין – בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר העסקה תקף.

ענף החקלאות – בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר העסקה תקף.

ענף המומחים – בעל רישיון ב/1 תקף ונמצא תחת היתר העסקה תקף.

הגדרות
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4.  עובדים זרים לא חוקיים
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.

תיירים ללא אשרה בתוקף  .5
בתוקף. רשיון  ללא   2020 שנת  בסוף  בישראל  ונותרו   2008-2020 בשנים  מפותחות  בלתי  מארצות  כתיירים  ישראל  למדינת  שנכנסו   זרים 

לפי ההשערה, רובם  עובדים באופן לא חוקי. המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הודעה לעיתונות מיום 27.1.2022.

הרחקות  .6
זרים שיצאו ממדינת ישראל מתוקף 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 על ידי אגף דוברות, תקשורת והסברה


