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נתוני זרים בישראל - לוח מרכזי

* מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הודעה לעיתונות מיום 26.7.17.

הערותסה”כתאריך עדכוןנושא

מסתננים

להרחבה ראו לוח 31.3.201802מסתננים שנכנסו בשנת 2018

להרחבה ראו לוח 31.3.201836,6303מסתננים השוהים כעת בישראל

להרחבה ראו לוח 31.3.20186684מסתננים שעזבו מרצון מתחילת 2018

עובדים זרים

להרחבה ראו לוח 31.3.201891,3385עובדים זרים חוקיים

להרחבה ראו לוח 31.3.201818,4045עובדים זרים לא חוקיים

תיירים

להרחבה ראו לוח 74,0006*31.12.2016תיירים ללא אשרה בתוקף

אכיפה על שוהים לא-חוקיים

להרחבה ראו לוח 31.3.20181,8297הרחקות בשנת 2018

אכיפה על מעסיקים

להרחבה ראו לוח 31.3.20181888מספר תיקים שנפתחו בשנת 2018

להרחבה ראו לוח 31.3.2018659מספר כתבי אישום שהוגשו בשנת 2018

הערות כלליות למסמך
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. מסתננים

לוח 2 כניסות מסתננים לפי מועד איתור ומקום איתור*

*קובץ מסתננים הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים ולשנים קודמות.
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לוח 3 מסתננים ששוהים כעת* בישראל לפי ארצות מוצא נבחרות, 2018

לוח 4 עזיבה מרצון של מסתננים ממדינות אפריקה, 2018

סה”כשאר מדינות העולםשאר מדינות אפריקהסודןאריתריאה

36,630*26,0817,4812,609459מספר מוחלט

722071100אחוז

סה”כמרץפברוארינואר מדינה

223175138536אריתריאה

25241867סודן

29201665שאר מדינות אפריקה

277219172668סה”כ

* נכון ל-31.3.2018. הנתון אינו כולל לידות בישראל.
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 * נכון ל-31.3.2018.
 ** 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.

ב. עובדים זרים

לוח 5 עובדים זרים ששוהים בישראל, לפי ענף, 2018*

חוקיים

סה”כמומחיםתעשייה ושירותיםמסעדותחקלאות עונתיחקלאותבנייןסיעוד

50,71011,84622,804229005,74991,338

לא חוקיים

סה”כאחר****מומחיםתעשייה ושירותים***מסעדות**חקלאות עונתיחקלאותבנייןסיעוד

13,7108341,32726211127661,60818,404
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לוח 6 זרים שנכנסו לישראל כתיירים ונותרו בארץ בסוף שנת 2016 ללא רשיון בתוקף*

 * מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הודעה לעיתונות 26.7.17. האומדן הינו שנתי ומתייחס לסוף השנה הקודמת לפרסומו.
 ** כולל רפובליקות אסיאניות של בריה"מ לשעבר.

*** בגבולות שלפני הפירוק.

ג. תיירים

אחוזיםאלפיםמדינה

51.369.3בריה”מ לשעבר**

4.76.4רומניה

2.73.6מקסיקו

1.62.2מצרים

1.31.8ונצואלה

1.21.6קולומביה

1.21.6פרו

11.4הונגריה

11.4צ’כוסלובקיה ***

11.3נפאל

79.4שאר המדינות

74100סה”כ
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סוג זרים
2018

סה”כמרץפברוארינואר

221122234577תיירים

45252898עובדים זרים

3143874531,154שאר הזרים

5805347151,829סה”כ

לוח 7 הרחקות של זרים לא-חוקיים, לפי סוג רשיון, 2018*

* קובץ ההרחקות הוא דינאמי ועשוי להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים.

ד. אכיפה על שוהים לא חוקיים
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לוח 8 קנסות מינהליים, 2018*

לוח 9 כתבי אישום פליליים, 2018

ה. אכיפה על מעסיקי זרים

חודש
 תיקים שנפתחו
במהלך החודש

 קנסות שהוטלו בגין העסקה
שלא כדין

קנסות שהוטלו בגין כל
 שאר העבירות

סה”כ קנסות

סכום )בש”ח(מספרסכום )בש”ח(מספרסכום )בש”ח(מספר

6157495,00060460,000117955,000ינואר

8048375,00049365,00097740,000פברואר

4720150,000965,00029215,000מרץ

1881251,020,000118890,0002431,910,000סה”כ

* קנסות מינהליים שהוטלו בחודש מסוים בגין תיקים שנפתחו בחודש זה ובמועדים קודמים. הנתונים עשויים להתעדכן באופן רטרואקטיבי ביחס לחודשים קודמים.

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

סה”כמרץפברוארינואר

23182465כתבי אישום שהוגשו*

138728מספר גזרי דין

411,500418,000244,0001,073,500סכומי גזרי דין )בש”ח(
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1. מסתננים
זרים שנכנסו לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק, ואותרו בגבול )עם 

כניסתם( או בתחומי מדינת ישראל )לאחר זמן(.

2. עזיבה מרצון של מסתננים
זרים שיצאו מהארץ לאחר שנכנסו אליה שלא כחוק, ושיציאתם את הארץ 

נעשתה בסיוע היחידה לעזיבה מרצון ולא מתוקף צו הרחקה.

3. עובדים זרים חוקיים
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 יהיה רישיון עבודה בתוקף לאותו ענף העסקה, ויהיה רשום אצל אותו 

מעסיק לו ניתן ההיתר.

פירוט ההגדרות לפי ענף:
ענף הסיעוד - בעל רישיון ב/1 או ב/2 תקף, נמצא תחת היתר תקף ופעיל )לא 

מוקפא( ומעסיק 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.

4. עובדים זרים לא-חוקיים
זרים שהיו בעבר עובדים זרים חוקיים, בהתאם להגדרה של עובדים זרים חוקיים 

לעיל, 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 בתקופת מעמדו כעובד 

לא-חוקי. אין בידי רשות האוכלוסין וההגירה מידע על השיוך הענפי בפועל של 

העובדים הלא-חוקיים.

5. תיירים ללא רישיון בתוקף
זרים מארצות בלתי מפותחות שנכנסו למדינה כתיירים בשנים  אומדן 

2016-1995, ונותרו בישראל בסוף שנת 2016 ללא רישיון בתוקף. לפי ההשערה, 

רובם עובדים באופן לא חוקי. מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - הודעה 

לעיתונות מיום 26.7.17.

6. הרחקות
זרים שיצאו מהמדינה בעקבות צו הרחקה.

7. אכיפה על מעסיקים
קנסות שהוטלו בגין העסקה שלא כדין - קנסות שהוטלו בגין עבירה על סעיפים 

בחוק עובדים זרים המתייחסים להעסקת עובד זר ללא היתר/אשרה 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, 

היעדר 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 - עונשים שהוטלו בעקבות הרשעות בהליך פלילי.

הגדרות
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