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 שלום רב,

 

 אוכלוסיית הנגב – 201823.4.מיום  111068  לפי חוק חופש המידע בקשה הנדון:

 

 18-29-מידע על גודל אוכלוסיית בני ה"לקבל  הנך מבקשת 23.4.2018מיום  בבקשתך .1

לצורך . 2002-2018היהודים, הערבים ללא בדואים מהנגב והבדואים בנגב בין השנים 

העניין בדואים מהנגב הם כל מי שהלאום שלהם הוא ערבי או מוסלמי ומתגוררים בנפת 

 ".באר שבע

 

 מיחידת המידע של הלמ"ס, נמסר במענה לבקשתך לאמור: .2

-)אין ל 2016הנתונים העדכניים ביותר הקיימים כרגע בתחום של אוכלוסייה הם לשנת 

 (2018-ול 2017

קיימים בלוחות השנתון )במתכונתו הישנה( בפרק נתונים כמעין אלה המתוארים בבקשה, 

 .2.19. "אוכלוסייה" בלוח 2

  2017שנתיים נתונים מתוך הלוחות של  2.19לוח ב  2016לדוגמה נתוני 

 ( ניתן להגיע באמצעות:2002ללוחות מקבילים לשנים קודמות )כולל אחורה עד 

נושא  -("/"לוחות ומבואות"/בחר נושא1996-2016בבחירה ב"שנתונים קודמים ) דף השנתון

 . "אוכלוסייה" / המשך2

 : להדגיש סייג שיש

מה שמאפשר  0-4,5-9,10-14,15-19,20-24,25-29קבוצות הגיל המוצגות בלוחות הם כלהלן : 

 כפי שמפורט בבקשה. 18-29ולא של בני  20-29-חיבור של בני ה

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/download/st02_19x.xls
http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
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כל חיבור אחר, דורש הפקת שאילתא מיוחדת במסגרת הזמנת עיבוד מיוחד בתשלום 

 .(האחראי על עיבודים מיוחדים ודוד לנדאמר מאגף דמוגרפיה ומפקד )באמצעות 

 

לספק נתונים הינו לידיעתך, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידת מידע שכל תפקידה  .3

על פי פקודת הסטטיסטיקה  מילוי תפקידה של הלמ"סמסגרת סטטיסטיים לציבור, ב

"לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן...". בכל  1972-]נוסח חדש[, התשל"ב

שאלה אודות נתוני הלמ"ס ניתן לפנות ליחידת המידע בדוא"ל, בטלפון או בפקס, ללא 

דוא"ל: כתובת . תשלום וללא צורך להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע

info@cbs.gov.il/ ;  :6521340-02פקס:  ;(16:00עד  09:00)בין השעות  6592666-02טלפון .

 יראכולל האפשרות לערוך עיבודים מיוחדים בתשלום, על יחידת המידע, לפרטים נוספים 

ww.cbs.gov.il/publications09/about/service_h.htmwhttp://.  

 

אלקסלסי. ניתן -אשת הקשר ביחידת המידע אודות בקשתך הנוכחית היא גב' שלומית כהן .4

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

איש הקשר הוא מר דוד לנדאו, שניתן לפנות אליו ישירות מיוחד כמפורט בתשובה לעיל, 

 . davidla@cbs.gov.ilבאמצעות דוא"ל 

           

 
 , יחידת המידעאלקסלסי-גב' שלומית כהן העתק:

     מר דוד לנדאו, יחידת המידע
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