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 הנדון: ילדים בישראל 2018
    

-רישיון ונמצאים בארץ, נכון ל-לפי תת 2019בשנת שקיבלו מעמד של תושב קבע  0-17בני      
30.9.19 

 סה"כ תת מעמד הקבע

 456 1191-ו 617הח.ממשלה פלאשמורה    

 446 ילד/ה זר-01.80מ 3812הח.ממשלה    

 403 הומניטרי כללי   

 228 ב"ז של תושב -סיום הליך מדורג    

 169 רשיון לישיבת קבע מלידה   

 109 ילד/ה זר - 50.60.62הח. ממשלה    

 50 ב"ז של תושב-נלווה להליך מדורג   

 18 נין של יהודי   

 18 השחורים העבריים   

 11 ב"ז של אזרח-נלווה להליך מדורג   

 11 יתר תתי המעמד   

 205 לא רשום   

 2,124 סה"כ   

   

     

 30.9.2019ונמצאים בארץ נכון ליום  2018ילדים זרים שקיבלו מעמד של תושב ארעי במהלך שנת      

 סה"כ נתינות

 343 רוסיה   

 302 אוקראינה   

 46 בלארוס   

 34 ירדן   

 33 מולדובה   

 29 ארצות הברית   

 29 גרוזיה   

 21 קזחסטאן   

 10 אוזבקיסטן   

 90 יתר המדינות   

 937 סה"כ   
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 בעלי מעמד תושב ארעי/קבע שנמצאים בארץ 0-17ילדים 

 30.9.2019לפי מוצא נתינות,  נכון ליום 

 סה"כ קבע ארעי נתינות    

 1,801 1 1,800 אוקראינה 

 1,396   1,396 רוסיה 

 229 176 53 אתיופיה 

 210   210 בלארוס 

 159   159 מולדובה 

 122 1 121 פיליפינים 

 105   105 הבריתארצות  

 80   80 גאורגיה 

 72   72 קזחסטאן 

 69   69 אוזבקיסטן 

 65   65 ירדן 

 54   54 ניגריה 

 43   43 רומניה 

 37   37 קולומביה 

 34   34 גאנה 

 34   34 פרו 

 26   26 צרפת 

 22   22 תאילנד 

 20   20 ונצואלה 

 19   19 אזרביג'אן 

 16   16 גרמניה 

 15   15 קנדה 

 15   15 ברזיל 

 14   14 קונגו. רפ. דמוק. 

 13   13 בריטניה 

 12   12 חוף השנהב 

 233 5 228 יתר המדינות 

 4,915 183 4,732 סה"כ 
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 בעלי מעמד תושב ארעי/קבע שנמצאים בארץ 0-17ילדים 

 30.9.2019נכון ליום לפי תת מעמד,   
 

 סה"כ קבע ארעי תת מעמד אזרחות    

 1,156   1,156 ב"ז של אזרח-נלווה להליך מדורג 

 1,124   1,124 נין של יהודי 

 246   246 הומניטרי כללי 

 143   143 קטין נלווה לזכאי עולה 

 91   91 אח/ות-01.80מ 3812הח.ממשלה  

 77   77 זכאי עולה 

 56   56 אח/ות - 50.60.62ממשלה הח.  

 44   44 מלידה 5רשיון לישיבה ארעית א/ 

 40   40 ילד/ה זר - 50.60.62הח. ממשלה  

 40   40 ב"ז של תושב-נלווה להליך מדורג 

 38   38 ב"ז של תושב -בהליך מדורג  

 33   33 ב"ז של אזרח -בהליך מדורג  

 32   32 ילד/ה זר-01.80מ 3812הח.ממשלה  

 17   17 יתר תתי המעמד 

 1,778 183 1,778 לא רשום 

 4,915 183 4,732 סה"כ 

 

       
 *30.9.18-ששוהים בישראל לפי סוג רישיון אחרון בתוקף , נכון ל 0-17זרים בני    

 סה"כ סוג אשרה

 12,649 תיירים   

 10,301 דת /סטודנטנלווה לאיש    

 2,412 סטודנט/תלמיד ישיבה/משתלם   

 707 דיפלומט/שירות חוץ   

 662 נולד בארץ   

 60 תייר בעל רשיון עבודה   

 59 אחר*   

 26,850 סה"כ   

 * כולל נוסע מסופק, מתנדב, ילדי זרים.   
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 30.9.19כבודדים לפי גילם היום ושנת עלייה, נכון ליום  ילדים עולים שהגיעו     

 סה"כ 9-17 0-8 שנת עלייה שנה 

2019 2004-2019 7 47 54 

     

     

     

     

  0: 2018מספר הילדים המסתננים שנכנסו לישראל,      
 ילדים של מסתננים מאריתריאה וסודן שנולדו בארץ 6,000יש כ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 בברכה,   

 

 מלי דודיאן                  

 ממונה חוק חופש המידע

 

 
כנגד החלטה זו ניתן לעתור לבית המשפט לעיניניים  1998 -)ו( לחוק חופש המידע, התשנ"ח  7על פי סעיף 
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