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 הפרט להגנת המוסד

רב שלו□

 בנושא "המוקד״ של המידע חופש לפניית למענה !הצעה המחשוב אגף *וע0ב שנשלפו הנתזנים להלן

אחמ״ש״ם.

טבלה להלן :3א סעיף

מס

בקשות

שנה

672 2012

587 2013

617 2014

630 2015

126 2016

2632 ה״כ0

סבלה להלן א:3א

1458 זכר

1174 נקבה

 הבקשה הגשת בעת ן״0ק היה המוזמן בקשות 107 ב־ 3א תבסעיף1הבקש מתוך ב:3א

 חו״ל / אירש המוצא מדינות לפי פילוח להלן 3א בסע״ף הבקשות מתוך ג:3א

 1941 זהות{ מסי )בעלי איו״ש תושב•

596 מחו״ל וכמה
 זה בסעיף הנתון זאת לעומת המרשם בקובץ הבקשות רשימת מתוך נשלף 3א בסעיף הגתון הערה:

 מתקשר מעודכן לא מהבקשות ובחלק והיות לבקשה המתקשרים המוזמנים רש״מת מתוך נשלף

אלה. בסעיפים הנתונים ב״ן מסוים פער יש "מוזמן" מסוג

מאושרות: בקשות סבלת להלן ;4א

ממידע חופש חוק

ישראל מדינת
Slat? of Israel

,94584 0•וו»לי ,6 •עיר*□ *לת0מ רווי
02-6294860 :0(79 02-6294855 נול:

רות1ש לקבל  D1un לך יש
www.piba.gov.il

http://www.piba.gov.il


האוכלוס׳ן דשות
וההגירה

Population and Immigration 
Authority

7- ב שאושרו הבקשות מתוך ב.4א  קטין/ה. היה המוזמן בקשות 0

"ל1מח 271 - 1 מאיו״ש מוזמנים 959 שאושר! הבקשות מתוך ג.4א

 זה בסעיף הנתון זאת לעומת המרשם בקובץ הבקשות רשימת מתוך נשלף 4א בסעיף הנתון הערה:

 מתקשר מעודכן לא מהבקשות ובחלק וה״ות לבקשה המתקשרים המוזמנים רשימת מתוך נשלף

אלה. בסעיפים הנתונים בין וים0מ פער יש "מוזמן" וג0מ

מסורבות: בקשות טבלת להלן 5א

בקשות מספר שנה

188 2012

145 2013

108 2014

84 2015

1 2016

ונקבה: זכר מזמין של בחלוקה מסורבות בקשות טבלת להלן א.5א

253 זכר

273 נקבה

 קטין/ה. היה ר׳מזזמן בקש!ת 14 - ב שסורב! הבקשות מתוך ב.5א

מחו״ל. 138 ־1 מאיו״ש 368 שסורבו הבקשות מתוך ג.5א

•שראל מדינת
State of Israel

המידע ו*ופש חמן

פר0מ

בקשות

שנה

447 2012

376 2013

v:W::v|;^|:269; 2014

154 2015

2 2016

1248 סה"כ

!נקבה: זכר מזמ׳ן של בחלוקה שרות1מא בקשות טבלת להלן א.4א

738 .::':1זכר'י:'.'',׳'׳

510 נקבה

,94584 ירושלים,6 שרים1 ילת0מ '1רו
02-6294860 :0פק 02-6294855 טל:

שירות לקבל רשות לך •ש
www.piba.gov.il

http://www.piba.gov.il


המידע חופש רווק

ישראל מדינת
State of Israel

האוכלוסין רשות
וההגירה

Population and Immigration 
Authority

הסירוב: ס״בות לפי טבלה להלן ד.5א

2012 אחר ירוב0 75

2012 תנאים קיום א׳ סירוב 11

זוג בני בין נישואין כמת סירוב 1

2012 קריסריוני לא ב1יר0 3

2012 ח״ם מרכז סירוב 40

2012 משטרה ס״רוב 3

2012 פוליגם סירוב 12

2012 שב״כ סירוב 43

2013 אחר סירוב 45

2013 תנאים קיום א• סירוב 3

2013 זניחה סירוב 3

זוג בני !,ב נישואין כנות סירוב 1

2013 ,קריטריונ לא סירוב 1

2013 חיים מרכז סירוב 38

2013 משטרה סירוב 6

2013 פוליגם סירוב 7

2013 שב"כ סירוב 41

2014 אחר סירוב 28

2014 תנאים קיום א׳ סירוב 3

2014 זניחה סירוב 2

2014 קריטריוני לא סירוב 1

2014 חיים מרכז סירוב 19

2014 משטרה סירוב 4

2014 פוליגם סירוב 4

2014 שב"כ סירוב 47

2015 אחר ס׳רוב 7

2015 תנאים קיום א• סירוב 1

2015 קריטריוני לא סירוב 1

2015 ״ם ח מרכז סירוב 9

2015 פוליגם סירוב 3

2015 שב"כ סירוב 63

2016 שב"כ סירוב 1

m* ת לך יש ,94584 •רושלים ,6 •שדים ילת0מ ₪ בל ר ק ת ל שירו
WWW.pibS.QOV.il 02-6294860 !0פק 02-6294855 1ל13

http://WWW.pibS.QOV.il


המ>דע חופש חוק
האוכלוסין דשות

וההגירה
Papulation and Immigration 

Authority

•שראל מדינת
State of Israel

 לצורך למת״ק הפניה מסוג אישור ניתן בהם בקשית 9,900 כ־ יש משפח!ת איחוד הליך מכוח .7ב

בישראל. שהיה היתר קבלת

נשים 5392 - 1 גברים מזמינים 4508 מתוכן א.

מת״ק. באישור שוהים קטינים 247 ב.

איו״ש תושבי הם "מוזמנים" 9573 7ב עיף0ב הבקשות מתוך ג.

בקשות. 327 ב־ עזה רצועת תושב הינו ה״מוזמך 7ב בסעיף הבקשות מתוך ד.

 הליך במסגרת 5א/ מסוג ארע• לישיבה רישיון באמצעות בישראל שוהים אשר האנשים מסי .8ב

12,309 הוא משפחות איחוד

■ ■ ■ ג י : ■ :

) היא,נקבה המזמינה בקשות 2818 - וב זכר הוא המזמין בקשות 9121 * ב מתוכם א.9ב

מס׳ מתוך נשלף הנתון 9ב ובסעיף היות 9ב בסעיף מהסה״כ גבוה זה בסעיף הסה״כ

 ובבקשות בקשה בתיק "המזמינים" רשימת מתוך נשלף הנתון זה בסעיף ואילו הבקשות

אחד( ממזמ׳ן י!תר עודכן כי נמצא מסוימות

 החלסות שדה מתוך נשלף 8ב בסעיף ן1והנת היות זה לסעיף נתון לשלוף ניתן לא ב.9ב

 מסי ולא 5א/ אישור מסוג החלסה בהן שניתנה הבקשות מסי על מלמד כלומר הבקשה בתיק

 אפשרי 5א/ מסוג באישור אושרה שבקשה נתון כאשר לכן 5א/ מסוג אישור שקיבלו הנפשות

.5א/ שקיבלו לבקשה נוספים מתקשרים שיש

2 על עומד 5א/ מסוג ברישיון מחזיקים אשר וגדה מעזה המוזמנים סך ג.9ב ,6 0 איש. 00

404-עזה 2,196 גדה-

חו״ל. תושבי הם מוזמנים 9709 8ב בסעיף הבקשות מתוך ה.9ב

ף פ• על עי ק (1) 7 ס חו ש ל פ ע, חו ד מ״ ח ה ג״ ש ת 1 ־ ה 9 9 ה כבגד 8 ט חל ו ה תן ז ר ני תו ע ת ל בי ט ל פ ש מ ם ה ״ נ ני עי ל

המידע חופש חוק ממונה

ם. ל״ ה נ מי

,94584 ירושלים ,6 •שרים מסילת דחי
02-6294860 :0פק 02-6294855 טל:

עו״רות לקבל רשות לך יש
www.piba.gov.il

http://www.piba.gov.il

