
         

 

 
 

 מדינת ישראל
State of Israel 

 לשכת היועץ המשפטי                                                                      

Legal Department 
 

 

 

 legal@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   5626556-9-279פקס:  Tel:  5629956-9-279טלפון: 

 "ח שבט תשע"חכ     :ירושלים

 8132פברואר  31 

 1238813283183 תיק:

 130-32 ר:ספמ

 

 

 

 

 

 

 בנושא "דרישה לספק מידע לציבור" 8112בפברואר  11פנייתך בדוא"ל מיום  הנדון:

 

-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 3לי, הממונה על העמדת מידע לציבור לפי סעיף אפנייתך הועברה  .1

 )להלן: החוק(  1991

 

הגשת בקשה לפי החוק טעונת תשלום אגרה או ציון פרטים המזכים לפטור מתשלום, וכן מתן  .2

הכל  –שקלים חדשים  149התחייבות לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 

)להלן: התקנות(. נבקשך להגיש את בקשתך,  1999-קנות חופש המידע )אגרות(, תשנ"טבהתאם לת

   טופס בקשה מקוון.  תוך קיום הוראות התקנות, באמצעות

 

בבקשתך אתה מבקש לקבל "מידע הדרושה על מחירי הצרכנות ונדל''ן ואינפלציה בפועל." תיאור  .3

המידע המבוקש איננו נהיר די הצורך. אין לל"ס מידע המכונה "מחירי הצרכנות ונדל"ן" ואין לה גם 

 ים שהיא מפרסמת בפומבי. מידע על "אינפלציה בפועל" מלבד המדד

  

https://forms.gov.il/globalData/getsequence/Gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il&Kind=58&Authority=3013&InfoType=4&PaymentType=NULL&infoFormType=1


         

 

 
 

 מדינת ישראל
State of Israel 

 לשכת היועץ המשפטי                                                                      

Legal Department 
 

 

 

 legal@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   5626556-9-279פקס:  Tel:  5629956-9-279טלפון: 

 

לידיעתך, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידת מידע שכל תפקידה לספק נתונים סטטיסטיים  .4

 1992-לציבור, במילוי תפקידה של הלמ"ס על פי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב

ניתן לפנות "לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן...". בכל שאלה אודות נתוני הלמ"ס 

ליחידת המידע בדוא"ל, בטלפון או בפקס, ללא תשלום וללא צורך להגיש בקשה לפי חוק חופש 

עד  29:22)בין השעות  6692666-22. טלפון: info@cbs.gov.ilהמידע. כתובת הדוא"ל: 

מידע, כולל האפשרות לערוך עיבודים . לפרטים נוספים על יחידת ה22-6621342(. פקס: 16:22

 :מיוחדים בתשלום, ראה

http://www.cbs.gov.il/publications09/about/service_h.htm  

 

. ניתן אלקסלסי-שלומית כהןאשת הקשר ביחידת המידע אודות בקשתך הנוכחית היא גב' שלומית  .6

 . shlomitc@cbs.gov.ilלפנות אליה שירות באמצעות כתובת דוא"ל 

 

לעת עתה, בהעדר הגשת בקשה בכפוף לתקנות, ובהעדר פירוט די הצורך לגבי המידע המבוקש,  .6

כמוגשת כדין. ככל שתשלים הטיפול בבקשתך בהתאם לחוק חופש המידע מוקפא ולא רואים אותה 

  את התהליך כדין, יופשר הטיפול בבקשה. 

 

 

 

 אגף דוברות תקשורת והסברה, ראש ענף הפצת מידעאלקסלסי, -גב' שלומית כהן העתק:
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