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 אוקראינה: על הנכנסים והשוהים בישראל-שנה למלחמת רוסיה
 

מפרוץ שנה היום. בחלוף  עד אוקראינה, מלחמה שנמשכת-פרצה מלחמת רוסיה 2022,בפברואר 24-ב

נתונים הנוגעים לכניסתם ושהייתם של המגיעים לישראל מהמדינות במסמך זה ריכוז מובא  המלחמה

 המלחמה מאוקראינה. המעורבות, ובראשם נמלטי

 אוקראינה

 הנכנסים
 24.2.2022-המלחמה ב מאז פרוץ 

)עד  החודשים שלאחריה 12ומהלך 

נכנסו לישראל ( 22.2.2023ליום 

. את אלף אזרחי אוקראינה 61.5

קבוצת הנכנסים לישראל ניתן לסווג 

 14-כ) 1עולים :בעיקר לשתי קבוצות

 .(אלף תיירים 46-כ( ותיירים )אלף 

  יותר משליש מהנכנסים בשנה זו

הגיעו בחודשיים הראשונים לפרוץ 

נכנסו לישראל  בתקופה זו המלחמה. 

מדי  אזרחי אוקראינהעשרת אלפים 

חודשים העוקבים ה בעשרתחודש. 

  .מדי חודש 4,000-ירד הקצב לכ

  היו עוליםמאוקראינה מהנכנסים  36%בחודשיים הראשונים –מבחינת תמהיל הנכנסים 

 .16%-שיעורם ירד ל ובהמשך

  מקרבם:  נשיםאחוז גבוה של אוכלוסיית הנכנסים מאוקראינה הוא מאפיין דמוגרפי בולט של

נותרו  60ועד  18גיל משהגברים . הסיבה לכך היא בקרב התיירים 70%בקרב העולים ו 62%

 באוקראינה מתוקף צו גיוס למאמץ המלחמתי. 

  (22.2.2023השוהים בישראל כיום )

אלף  11.9, מהם איש אלף 27.5-כ כיום בישראלשוהים  אלף הנכנסים לישראל מאוקראינה 61.5מבין 

 .תייריםאלף  14.5-ו עולים

                                                           
בתחילת המלחמה הוקם בין אם נכנסו עם אשרת עולה או שינו מעמד לעולה בארץ, לאחר מועד כניסתם.  1

שהוקמו ברחבי מערך בדיקות זכאות מהיר בנתב"ג ומי שנמצא זכאי בבדיקה ראשונית הופנה לנקודות שירות 
בדיקת זכאות מלאה )באחריות נתיב(, הנפקת תעודת זהות )באחריות הרשות להגירה הארץ לצורך  

רשות האוכלוסין וההגירה בהמשך, . משרד העלייה והקליטה(ואוכלוסין( והנפקת תעודת עולה )באחריות 
מרכזי קליטה ברחבי המדינה, לצורך טיפול במתן מעמד עולה, וזאת לצד הטיפול  13-הציבה עובדים ב

 המבוצע באופן שוטף בלשכות האוכלוסין.
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-עולה ו העוליםבקרב  62%היתרון המספרי המובהק של הנשים בולט גם בקרב השוהים בישראל: 

 . התייריםבקרב  74%

השוהים בישראל, התיירים לגבי 

נראה שיש קשר בין עיתוי ההגעה 

 ,התיירים שהות בארץ: המשך הל

שנכנסו לישראל בשלושת 

לפרוץ נים חודשים הראשוה

נותרו בישראל  המלחמה

 43% -בשיעורים גבוהים מאוד 

 ן שוהים בישראל.ימהם עדי

אלו שנכנסו מהחודש  לעומתם,

למלחמה  11-הרביעי ועד החודש ה

כפי )מבין השוהים  23%-כמהווים 

אין להביא שמסתמן מהנתונים, 

 שנכנסואת התיירים  בחשבון

 2ין שוהים בישראל(.יחלקם באופן טבעי, כמו תיירים רגילים, עדבחודש האחרון, ש

 רוסיה
 12מספר הנכנסים מרוסיה במהלך 

מאז פרוץ המלחמה ועד היום  החודשים

 159.1( עומד על 22.2.2023 -)נכון ל

-אלף עולים ו 50.9 כאשר מתוכם: אלף,

הכניסה של  דפוסאלף תיירים. 103.9

אזרחי רוסיה לישראל היה שונה מזה של 

אזרחי אוקראינה. בחודשיים הראשונים 

בלבד מכלל  7%למלחמה נכנסו לישראל 

 5,800-כממוצע חודשי של הנכנסים )

נכנסים(. לעומת זאת, בארבעה חודשים 

אלף איש,  78-האחרונים נכנסו לישראל כ

שגל הנכנסים  ,סביר להניח נכנסים(. 19,500-הווים כמחצית מכלל הנכנסים )ממוצע חודשי של כהמ

                                                           
 מאז לישראל שנכנסו אוקראינה אזרחי של לרישיונות גורפות הארכות בהתאם למדיניות הממשלה בוצעו 2

 העסקת כנגד אכיפה אי של מדיניות על כמו כן, הוחלט. כחוק בארץ שהו זה שבמועד או המלחמה פרוץ
  .כניסתם מאז לפחות יום 90 ושחלפו 30.9.2022 עד הייתה לישראל שכניסתם אוקראינה אזרחי
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 ,ספטמברחודש בשלהי שנתנה צהרת נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הושפע מה ,החל מחודש אוקטובר

  על גיוס המוני לצבא.

הם מגיעים  התמהיל המגדרי של הנכנסים מרוסיה מעיד על כך שביחס לנכנסים מאוקראינה

הרכבים משפחתיים מלאים ב

בודדים עם התפלגות כיותר או 

 49%-מגדרית שוויונית, כאשר כ

הן  מהתיירים 58%-וכ מהעולים

  נשים.

חלקם של התיירים השוהים 

בישראל מבין כלל התיירים 

הנכנסים מרוסיה הוא נמוך 

משמעותית מהשיעור בקרב 

כאשר רק התיירים מאוקראינה, 

ירים שהגיעו מבין התי 7%-כ

לישראל לפני למעלה מחודש 

  .ן שוהים בישראליעדי

 

 בלארוס
( 22.2.2023 -מאז פרוץ המלחמה ועד היום )נכון להחודשים  12מספר הנכנסים מבלארוס במהלך 

מבין כלל הנכנסים רים. אלף תיי 7.6-אלף עולים ו 2.3 מתוכםאלף,  10.7הוא קטן יחסית ועומד על 

גם במקרה של אלף תיירים.  1.1-אלף עולים ו 1.8 –אלף  2.9-( כ22.2.2023מבלארוס שוהים כיום )

ין שוהים בישראל הוא נמוך יבלארוס שיעורם של התיירים שהגיעו לישראל לפני למעלה מחודש ועד

של מהשיעור וגבוה אך במעט  אזרחי אוקראינהמאשר השיעור של התיירים  (12%) משמעותית

 התיירים הרוסים.
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