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 שלום רב,

 

 בנגב תהבדואי החברהבנושא  – 2018ביוני  12מיום  116566בקשת חופש מידע מספר  הנדון:

 

 לחברה המשתייכים 18-29 בני אוכלוסיית גודל על נתונים"בבקשתך הנ"ל ביקשת לקבל  .1

 שלו והדת שבע באר בנפת שמתגורר מי כל . מבחינתי2002-2016השנים  בין בנגב הבדואית

לחלץ את המידע הגשת את בקשתך מאחר ולא יכולת "  "מהנגב. הוא בדואי אסלאם היא

וכו' שמפריע לי  15-19הנדרש לי מהשנתונים, כיוון שנעשה בהם "קיבוץ" של מידע על בני 

 "להשיג את הנתונים הרצויים לי.

 

"שניתן יהיה להכין את מיחידת המידע של הלמ"ס לאחר בדיקה פנימית בלמ"ס, נמסר לך  .2

 . להלן הנתונים המבוקשים )מצ"ב גם בקובץ אקסל( ".הנתונים שביקשת ללא עלות כספית
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 - שבע באר ונפת דרום במחוז 18- 29בני מוסלמים

2016-2002 

 

    

  שבע באר נפת :מזה דרום מחוז כ"סה שנה

2016 54,395 54,152  

2015 51,055 50,826  

2014 48,285 48,059  

2013 45,201 44,998  

2012 42,780 42,580  

2011 40,408 40,189  

2010 38,231 37,992  

2009 36,270 36,048  

2008 32,282 31,931  

2007 30,693 30,353  

2006 29,310 28,970  

2005 28,081 27,745  

2004 26,985 26,646  

2003 25,995 25,650  

 

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

לציבור, במסגרת מילוי תפקידה של הלמ"ס על פי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, 

"לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן...". בכל שאלה אודות  1972-התשל"ב

דוא"ל, בטלפון או בפקס, ללא תשלום וללא נתוני הלמ"ס ניתן לפנות ליחידת המידע ב

02-; טלפון:  /info@cbs.gov.ilצורך להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע. כתובת דוא"ל: 

. לפרטים נוספים על יחידת 02-6521340(; פקס: 16:00עד  09:00)בין השעות  6592666
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ך עיבודים מיוחדים בתשלום, ראי המידע, כולל האפשרות לערו

ww.cbs.gov.il/publications09/about/service_h.htmhttp://w . 

 

חית היא גב' אשת הקשר ביחידת המידע אודות כל שאלה נוספת בנוגע לבקשתך הנוכ .4

תן לפנות אליה ישירות באמצעות כתובת דוא"ל ני אלקסלסי.-שלומית כהן

shlomitc@cbs.gov.il  6592033-02או בטלפון 

 

 

 

 

 אלקסלסי, יחידת המידע-גב' שלומית כהן העתק:
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