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 שלום רב,

 

 בנושא רמת החיים בישראל  76.7.02מיום  012107בקשה לפי חוק חופש המידע מספר  הנדון:

 

 

לדעת האם ישנם דוחות בנושא רמת חיים בישראל בהתמקדות על בבקשתך אתה מבקש  .0

ראיתי כי קיים דו"ח ופירוט ממצאים על . 0002ו  7102, 7112הוצאות של משקי בית בשנים  

 הינו הדו"ח אותו מצאתי באתרכם אך לא מצאתי את הדו"חות לגבי השנים הנ"ל. 7102שנת 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=313  

 

 במענה לפנייתך, משיבה יחידת המידע של הלמ"ס כדלקמן: .7

בנושא רמת חיים, ישנו מגוון נתונים במקורות שונים באתר הלמ"ס ובהתייחס לתקופות 

 שונות.

הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות הפרסום המיוחד השנתי הקבוע הוא "

  ."סיכומים כלליים 7102משק הבית 

 קישור ששלחת-ובפרסומים נוספים ב פרסומים המקבילים משנה קודמות-גם ב ניתן לעיין 

 בפנייתך.

, 2פרק -לצורך קבלת מבט היסטורי על רמת החיים בישראל לאורך השנים ,מומלץ לעיין ב

 .()השנתון במתכונתו החדשה 7102שנתון  , של""רמת חיים

 

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page_topic.html?publ=25&CYear=2015&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=313
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/np7.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/np7.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
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לידיעתך, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידת מידע שכל תפקידה לספק נתונים  .1

סטטיסטיים לציבור, במילוי תפקידה של הלמ"ס על פי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, 

"לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן...". בכל שאלה אודות נתוני  0027-התשל"ב

א"ל, בטלפון או בפקס, ללא תשלום וללא צורך להגיש הלמ"ס ניתן לפנות ליחידת המידע בדו

)בין  6207666-17. טלפון: info@cbs.gov.ilבקשה לפי חוק חופש המידע. כתובת הדוא"ל: 

. לפרטים נוספים על יחידת המידע, כולל 17-6270111(. פקס: 06:11עד  10:11השעות 

 :עיבודים מיוחדים בתשלום, ראההאפשרות לערוך 

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

 

. אלקסלסי-שלומית כהןאשת הקשר ביחידת המידע אודות בקשתך הנוכחית היא גב' שלומית  .1

 . shlomitc@cbs.gov.ilרות באמצעות כתובת דוא"ל ניתן לפנות אליה שי

 

 

 

 

 אגף דוברות תקשורת והסברה, ראש ענף הפצת מידעאלקסלסי, -גב' שלומית כהן העתק:
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mailto:info@cbs.gov.il
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