الفصل الخامس  -الهجرة والقدوم إلى إسرائيل
 .1الهجرة
الهجرة بين البلدات -تغيير مكان السكن من خالل االنتقال من بلدة إلى أخرى داخل البالد.
ال تشمل البيانات االستقرار األول للقادمين الجدد ،ولكنها تشمل تغيير عنوان القادمين الجدد داخل البالد.
الداخلون (في الهجرة بين البلدات)  -المواطنون الذين دخلوا ليقيموا في البلدة بعد أن انتقلوا إليها من بلدة أخرى في البالد
وتم تسجيل التغيير في وزارة الداخلية.
الخارجون (في الهجرة بين البلدات)  -المواطنون الذين خرجوا من بلدة وانتقلوا إلى بلدة أخرى في البالد وتم تسجيل التغيير
في وزارة الداخلية.
توازن الهجرة بين البلدات  -الفارق بين الداخلين والخارجين في وحدة جغرافية محددة.
الهجرة داخل البلدة  -تغيير مكان اإلقامة من خالل االنتقال من حي فرعي إلى حي فرعي آخر داخل أورشليم-القدس.
تحركات السكان  -تشمل البيانات :المهاجرين هجرة بين البلدات إلى أورشليم-القدس ومنها ،المهاجرين بين األحياء الفرعية
في أورشليم-القدس (الهجرة داخل البلدة) والقادمين الجدد الذين كان مكان استقرارهم األول في إسرائيل هو أورشليم-القدس.

تستند بيانات الهجرة بين البلدات

سجلت في السجل
والهجرة داخل البلدة إلى معالجات تمت من ملف التغييرات ،كما ُ

السكاني في وزارة الداخلية.
معدل الهجرة  -يتم حساب معدل الهجرة لكل ألف مواطن بالنسبة لمتوسط السكان (ملخص السكان في بداية العام وفي
نهايته وتقسيم الحاصل على إثنين).
تختلف بيانات الهجرة الظاهرة في جداول مكونات النمو السكاني في الفصل الثالث عن تلك الظاهرة في الجداول التي في
الفصل الخامس .لتفاصيل إضافية انظروا في مقدمة الفصل الثالث.
حاضرة أورشليم-القدس والبلدات المحيطة بها  -تتناول الجداول  5.18 ,5.17 ,5.9موضوعات الهجرة في حاضرة
أورشليم-القدس وفي البلدات المحيطة بأورشليم-القدس .للتفصيل حول تعريف الحاضرة وتعريف البلدات المحيطة
بأورشليم-القدس انظروا مقدمة الفصل األول.

محدودية البيانات
تستند البيانات إلى اإلخطارات التي يقدمها السكان لوزارة الداخلية بخصوص تغيير عناوينهم .ال يحرص الكثيرون على
اإلبالغ عن التغيير في الوقت أو ال يبلغون عنها أبدا .ولذا فهناك فجوة بين تاريخ تغيير العنوان وبين تسجيله ،حيث إن
التسجيل ال يشمل كل التغييرات .وهكذا ،ال تعكس البيانات الحاالت التي لم يتم اإلبالغ عنها أو الحاالت التي تم اإلبالغ
عنها متأخرا.
هناك تأثير للفجوة بين تاريخ التغيير وتاريخ تسجيله في السجل السكاني باألساس على بيانات األحياء السكنية الجديدة.
في نهاية عام  ،1981باإلضافة إلى اإلخطارات العادية للسكان حول تغيير عنوانهم ،تم البدء بتسجيل تغيير العنوان أيضًا
في استمارة طلب استصدار جواز سفر ،طلب بطاقة هوية وإعالن والدة (توقف استخدام إعالن الوالدة في أواسط .)1990
أدى ذلك ،بد ًءا من  ،1982إلى زيادة كبيرة في أعداد عمليات تغيير العنوان.
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باإلضافة إلى محدودية البيانات النابعة من عدم اإلبالغ أو من اإلبالغ المتأخر للسكان عن تغيير عنوانهم
لوزارة الداخلية ،هناك مشكلة في تقدير عدد السكان العرب الذين يعيشون في أورشليم-القدس باإلضافة إلى
حجم هجرتهم من المدينة وإليها .حجم هذه المجموعة السكانية وهجرتها غير معروفين ،إن تقديرها هو بمثابة
تكهنات فقط ومن ثم فهو ال يظهر في بيانات السكان والهجرة الظاهرة في الكتاب السنوي .لتفاصيل إضافية
انظروا في مقدمة الفصل الثالث ،تحت عنوان "تقديرات السكان".

 .2القدوم إلى إسرائيل
القادم الجديد  -شخص دخل البالد لإلقامة الدائمة بموجب قانون العودة أو بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل .ال يشمل
المواطنين من القادمين.
سجل لدى قدومهم.
االستقرار األول للقادمين الجدد  -مكان السكن األول للقادمين الجدد في البالد كما ُ
البيانات حول انتقال القادمين الجدد من أول بلدة استقروا بها إلى بلدات أخرى ،مشمولة في الهجرة بين البلدات.
قادم محت َمل  -شخص دخل إلى البالد بتأشيرة قادم محت َمل .في لوائح وزارة الداخلية ،تم تعريف القادم المحت َمل بأنه "شخص
يحق له الحصول على تأشيرة قادم أو شهادة قادم بموجب قانون العودة ( ،)1950ويرغب بالدخول إلى إسرائيل والبقاء
فيها لفترة تزيد عن ثالثة أشهر" .بدءا ً من العام  ،1991فالتسمية "قادم محتمل" هو شخص مؤهل للحصول على تأشيرة
قادم أو هوية قادم حسب قانون العودة ( )1950ويرغب بالبقاء في إسرائيل حتى  3سنوات ،لفحص إمكانية وشروط
استقراره في إسرائيل.
المواطن القادم  -شخص ولد كمواطن إسرائيلي لدى إقامته خارج البالد ودخل إلى إسرائيل بقصد االستقرار.

في السنوات العشرين األخيرة حدثت تغييرات في أنماط القدوم إلى إسرائيل ،اشتملت موجة القدوم في سنوات التسعينيات
بشكل أساسي على قادمين جدد من االتحاد السوفيتي سابقًا .بد ًءا من سنوات الـ  2000يأتي معظم القادمين الجدد من الدول
الغربية .من الجدير ذكره أن القادمين في سنوات التسعينيات يُعتبرون قادمين قدامى وتختلف خصائصهم عن القادمين
الجدد .ولذلك ،عُرض في جداول القادمين ( )5.20 ,5.19تقسيمان أساسيان أحدهما يعرض فقط القادمين الذين جاؤوا إلى
البالد بد ًءا من عام  ،2000والثاني يعرض جميع القادمين الذين جاؤوا منذ عام  1990وما بعدها وبضمنهم القادمون
الجدد والقدامى.
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