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  א. סביבה מוסדית

על האפקטיביות והאמינות באופן משמעותי משפיעים מוסדיים וארגוניים  מרכיבים

ים ומפיצ יםמפתח ,יםאשר יוצר הגופים הנוספיםולסטטיסטיקה הלאומי מוסד השל 

 לאיסוף סמכותה ,עצמאות מקצועית ןה ותהרלוונטי סוגיות. הרשמית סטטיסטיקה

 ניטרליות ,, מחויבות לאיכות, סודיות סטטיסטיתנאותיםמשאבים  ,נתונים

  .ואובייקטיביות

 מקצועית עצמאות .1 קרוןיע

תלות מקצועית של המוסד הלאומי לסטטיסטיקה ויצרנים אחרים של סטטיסטיקה רשמית -אי

נהל, כמו גם בארגונים של הסקטור מ  לרגולציה או לבגופים ממשלתיים שאחראים למדיניות, 

 של הסטטיסטיקה הרשמית. ההפרטי, מבטיחה את אמינות

 מדדים

, מהתערבות פוליטית וכל  (Eurostat)ויורוסטט לסטטיסטיקה חופש מקצועי של המוסד הלאומי :1.1
הפצה של סטטיסטיקה, מעוגנת בחוק ומובטחת גם בהפקה ובהתערבות חיצונית אחרת בפיתוח, 

 סטטיסטיקה רשמית.של אחרים ם ימפיקל

ראשי הגופים ל, גם מותמתאיבנסיבות יורוסטט, ולראשי המוסדות הלאומיים לסטטיסטיקה ול :1.1
גופי למעמד רשמי גבוה המבטיח גישה לקובעי מדיניות ו ישים סטטיסטיקה רשמית, פיקהנוספים שמ

 ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. קישוריהם הם נהל ציבוריים. מ  

, ראשי הגופים הנוספים מתאימות ובנסיבותראשי המוסדות הלאומיים לסטטיסטיקה ויורוסטט, : 1.1
התכנון, ההפקה, וההפצה של עצמאותה של בטחת האים לסטטיסטיקה רשמית, אחר שמפיקים

 הסטטיסטיקה.

, ראשי הגופים הנוספים מתאימות ובנסיבותראשי המוסדות לסטטיסטיקה לאומית ויורוסטט, : 1.1
סטטיסטיקה רשמית, אחראים בלעדית להחליט על שיטות סטטיסטיות, תקנים ונהלים, ועל  שמפיקים

 והעיתוי של הודעות סטטיסטיות.  וכןהת

  תכניות העבודה הסטטיסטיות מתפרסמות ודו"חות תקופתיים מתארים את התקדמותן.: 1.1

פרסמות בנפרד מדיווחים פוליטיים או מהודעות תהודעות סטטיסטיות נבדלות בבירור ומ :1.1
 הנוגעות למדיניות.

 שמפיקים, הגופים הנוספים מתאימות ובנסיבותהמוסד הלאומי לסטטיסטיקה ויורוסטט, : 1.1
סטטיסטיקה רשמית, מביעים בפומבי את עמדתם בנושאים סטטיסטיים, כולל, במידת הצורך, על 

 קורת ושימוש לרעה בנתונים סטטיסטיים. יב

ראש המוסד הלאומי לסטטיסטיקה ושל יורוסטט, וכאשר הדבר מתאים, ראשי הגופים  מינוי: 1.1
יקה רשמית, מתבסס על יכולת מקצועית בלבד. הסיבות שעל בסיסן סטטיסט שמפיקיםהנוספים 

המחלישות  כאלה אי אפשר לכלול בהןו לסיים את תקופת המינוי מצוינות במסגרת המשפטית אפשר
 עצמאות מקצועית ומדעית.
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  נתונים לאיסוף סמכות :2 קרוןיע

 סמכותסטטיסטיקה רשמית יש  מפיקיםה גופים הנוספיםללסטטיסטיקה והלאומיים למוסדות 

. על פי דרישה של הרשויות הסטטיסטיות הרשמית עבודתם רכיולצלאסוף מידע  הברור תחוקי

 נהלמ   מוסדותל עחובה חוקית הטלת סטטיסטיקה רשמית, תיתכן  מכיניםה הנוספיםגופים הו

 יקה הרשמיתרכי הסטטיסטו, עסקים, משקי בית והציבור בכלל, להרשות גישה לנתונים לצציבורי

 .לספקם או

 יםמדד

 מפיקיםה הנוספיםגופים של הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה של םסמכותמגדיר את  חוקה :1.1
 .זוהפצה של סטטיסטיקה להפקה ולמידע לפיתוח,  לאסוף ,קה רשמיתסטיסטטי

סטטיסטיקה רשמית מורשים בחוק  מפיקיםה נוספיםהגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה :1.1
 נהליים לצרכים סטטיסטיים.להשתמש בנתונים מ  

 רשאיםסטטיסטיקה רשמית  מפיקיםה נוספיםוגופים  המוסד הלאומי לסטטיסטיקה, חוק פיעל  :1.1
 היענות לסקרים סטטיסטיים.ללחייב 

 

 משאבים תתאמה :3 קרוןיע

יש סטטיסטיקה רשמית  מפיקיםה נוספיםגופים ההלסטטיסטיקה והלאומי מוסד ה לרשות

 .הסטטיסטיקה הרשמית צרכי אתמשאבים המספקים 

 יםמדד

סטטיסטיים הצרכים ם את האיכותוב םכמותב העוניםח אדם, מימון ומחשוב, ומשאבי כ קיימים :1.1
 .נוכחייםה

 את הצרכים. יםההיקף, הפירוט, והמחיר של הסטטיסטיקה הולמ :1.1

 .הבהתאם לעלות דרישות לסטטיסטיקה חדשהשל  ההצדקלו הלהערכ קיימים נהלים: 1.1

לבטל  האפשרות ולבדיקתכלל הסטטיסטיקה, בהפקת הצורך המתמשך  להערכת קיימים נהלים: 1.1
 .לשימושים אחרים משאבים שחררכדי לוזאת  מם,או לצמצמים ימסו פריטים

 . 
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 לאיכות מחויבות  :4 קרוןיע

לאיכות.  יםמחויב סטטיסטיקה רשמית מפיקיםה הנוספיםהגופים ו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה

את  מתמידכדי לשפר באופן  שלהן חולשותהו זקותח  את הף טושו תישיטים באופן בוחנהם 

 תוצרים.השל תהליכים והם של איכות

 יםמדד

לניהול  נדרשיםלים כמבנה ארגוני ו םקייציבור. ידיעת הכות מוגדרת וזמינה ליאהמדיניות  :1.1
 איכות. ה

 איכות תהליכי ההפקה וההפצה של הסטטיסטיקה.של ר וטין ולנותכנלקיימים נהלים  :1.1

האיכות ו שונים נשקל,האיכות ה עקרונותבין  ןאיזוה ,סדיר אופןרת בטאיכות התוצרים מנו :1.1
 סטטיסטיקה רשמית.  לשיה עקרונותלפי  חתמדוו

ה ילרבות פני, העיקריות פוקות הסטטיסטיותהתקבועה ויסודית של מקצועית סקירה  מתקיימת :1.1
 . במידת הצורך ,מומחים חיצונייםל

 תסטטיסטי סודיות :5 קרוןיע

 ,ומשיבים אחרים( ציבוריים מנהל מוסדותשל ספקי הנתונים )משקי בית, עסקים, ם פרטיות

  .באופן מוחלטים מובטחבלבד ות סטטיסטי מטרותו לב שימושהסודיות המידע שהם מספקים ו

 יםמדד

 חוק.על פי סודיות סטטיסטית מובטחת : 1.1

לסודיות המחייבים אותם  רשמיים םחותמים על מסמכיהצוות אנשי בעת מינוים לתפקיד,  :1.1
 .על פי חוק סטטיסטית

 ל סודיות סטטיסטית.שרה מכוונת הפכל  לענקבעו עונשים  :1.1

סודיות סטטיסטית בתהליך ההפקה  לשמירתבנוגע הנחיות, הוראות והדרכה  יםמקבל העובדים :1.1
 לציבור.  ידועהעל סודיות  השמירהוההפצה. מדיניות 

 . ושלמותם סטטיסטייםהנתונים המאגרי  תלאבטחם וארגוניים יקיימים אמצעים פיזיים, טכנולוגי :1.1

 קר.רכי מחולצ סטטיסטייםמשתמשים חיצוניים לנתוני פרט  גישתקיימים נהלים נוקשים לגבי  :1.1
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 פנים משוא ללא אובייקטיביות :6 קרוןיע

, ים, יוצריםמפתח סטטיסטיקה רשמית מפיקיםה הגופים הנוספיםו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה

לכל שוויוני  תוך יחס, ףאובייקטיבי, מקצועי ושקובאופן  רשמיתסטטיסטיקה  יםומפיצ

 .מדעית עצמאותושמירה על המשתמשים 

 יםמדד

 שיקולים סטטיסטיים.ב שנקבעהסטטיסטיקה מופקת על בסיס אובייקטיבי : 1.1

החלטות לגבי הפצת סטטיסטיקה מתבססות על וכן  יםסטטיסטיבמקורות ושיטות בהבחירה : 1.1
 שיקולים סטטיסטיים.

ככל האפשר והנתונים במועד מוקדם  ותמתוקנ לאחר פרסומהמתגלות בסטטיסטיקה הטעויות : 1.1
 .מתפרסמיםהמתוקנים 

 השיטות והנהלים שבהם נעשה שימוש נגיש לציבור. עלמידע ה: 1.1

 הפצה של סטטיסטיקה מוכרזים מראש.  תאריכים וזמני: 1.1

 או שינוי במתודולוגיה.בנתונים  משמעותי עדכוןעה מוקדמת ניתנת לכל ודה: 1.1

ן. כל הפצה מוקדמת להודעות סטטיסטיות באותו זמ שוויוניתניתנת גישה  המשתמשיםלכל  :1.1
דליפה, סידורים להפצה  לחיצוני היא מוגבלת, נשלטת, ומפורסמת ברבים. במקרה ש מועדףלגורם 

 כדי להבטיח שוויוניות. מחודשתמוקדמת עוברים הערכה 

 . וניטרליותאובייקטיביות  ןות במסיבות עיתונאים הצהרהודעות סטטיסטיות וה: 1.1

  



7 
 

 םיב. תהליכים סטטיסטי

עומדים באופן  רשמית סטטיסטיקההפצה של העיבוד והאיסוף, הארגון, התהליכי 

 ובשיטות העבודהלאומיים אחרים, ובהנחיות -ןמלא בסטנדרטים אירופיים ובי

מוניטין של ניהול טוב  עולה כאשר ישנוהסטטיסטיקה של אמינות ה מומלצות.ה

ם ימתודולוגיה נכונה, תהליכים סטטיסטי ןהות נטיווהרל הסוגיותויעילות. 

  תועלת.-עלותשל  נאותמוגזם על המשיבים ויחס  לאהשבה מתאימים, נטל 

 היטב מבוססת מתודולוגיה .7 קרוןיע

מבוססת. לכך נדרשים כלים, תהליכים,  מתודולוגיהעל  מסתמכתסטטיסטיקה איכותית 

 .יםוהתמחות נאות

 יםמדד

 לתקניםלנהלים ו משמשת את הסטטיסטיקה הרשמית נצמדתההמסגרת המתודולוגית הכללית : 1.1
 . ולשיטות עבודה מומלצות לאומיים אחרים-ןאירופיים ובי

המוסד  רחביבבעקביות  ויושמימושגים, הגדרות וסיווגים סטנדרטיים ש המבטיחיםקיימים נהלים : 1.1
 סטטיסטיקה רשמית. מפיקיםה נוספיםהגופים בו הלאומי לסטטיסטיקה

יה, ומרשמים ית לסקרי אוכלוסומרשם העסקים, המסגר של גבוההה םכדי להבטיח את איכות: 1.1
ים בהם נעשובאופן קבוע  עוברים מבחני הערכה הם ,לסטטיסטיקההלאומי המוסד  שמנהלאחרים 
 צורך.ה במידת תיקונים

 .המקובלים לאומיים-ןהלאומיים והסיווגים הביבין הסיווגים ומפורטת קיימת התאמה מלאה : 1.1

 . מגויסים לעבודה נטייםוובוגרים במקצועות האקדמיים הרל: 1.1

מדיניות  מיישמיםסטטיסטיקה רשמית  מפיקיםה נוספיםהגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה: 1.1
 .עובדיהםהכשרה מקצועית מתמדת של של 

האפקטיביות של ו המדעית כדי לשפר את המתודולוגיהשיתוף פעולה עם הקהילה מתקיים : 1.1
 ימוש בכלים טובים יותר. , שהאפשרככל  ,לעודד כדיכן השיטות שננקטות ו
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 הולמים םיסטטיסטי םיתהליכ .8 קרוןיע

מאיסוף המידע ועד לאימות  ,הולמים ם סטטיסטייםסטטיסטיקה איכותית מבוססת על תהליכי

 הנתונים.

 יםמדד

 לפני איסוף הנתונים.  תושיטתיבשאלונים של סקרים סטטיסטיים נבחנים  :1.1

מבוססים היטב, נבחנים באופן קבוע הם אמידה הושיטות  מיםמדגהסקרים, בחירת ה תכנון :1.1
  .ומתוקנים כאשר יש בכך צורך

 .כאשר יש בכך צורך ומתוקניםאיסוף נתונים, הזנת נתונים וסימול מנוטרים באופן קבוע  :1.1

, מתוקנים אלה נבחנים; תם של נתוניםזקיפם וללעריכת נאותותנעשה שימוש בשיטות  :1.1
 .במידת הצורך ומעודכנים

 מבוססים היטב ושקופים.והם  על סמך נהלים קבועים, יםעדכונים בנתונים נעש: 1.1

את המחויבות המשותפת לשימוש בנתונים  המצייניםנהליים הסכמים עם בעלי נתונים מ  נעשים : 1.1
 לצרכים סטטיסטיים. 

משתפים פעולה  סטטיסטיקה רשמית שמפיקים הנוספיםגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה :1.1
 להבטיח את איכות הנתונים.  כדינהליים עם בעלי נתונים מ  

 מידתי השבה נטל .9 קרוןיע

המוסד הלאומי על המשיבים.  ימדימכביד  אינורכי המשתמשים ווצהוא יחסי ל נטל ההשבה

ס ההשבה ומאחר ע יםעוקב סטטיסטיקה רשמית שמפיקים הנוספיםגופים הו לסטטיסטיקה

 .לאורך זמן מוולצמציעדים  יםוקובע

 יםמדד

 להכרחי. יםסטטיסטיקה רשמית מצומצמלצורך הפקת ההיקף והפירוט של הדרישות : 1.1

 .ככל שניתןבאופן רחב סקרים האוכלוסיות  מתפרש על: נטל ההשבה 1.1

 נעשהו, מהדוחות הכספיים שלהם אפשר, ככל שמתקבלמעסקים  הסטטיסטי שנדרש: המידע 1.1
 ל ההשבה.עשימוש בשיטות אלקטרוניות כדי להקל 

 למידע.חוזרות נהליים בכל נושא אפשרי כדי להימנע מבקשות שימוש במקורות מ   נעשה: 1.1

 שמפיקים נוספיםוגופים  המוסד הלאומי לסטטיסטיקהשיתוף נתונים כללי בין  מתקיים: 1.1
 .כפולים סטטיסטיקה רשמית כדי להימנע מסקרים

סטטיסטיקה רשמית מקדמים אמצעים  שמפיקים נוספיםהגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה: 1.1
כדי וזאת בהתאם לכללי הסודיות,  ,נהלייםנתונים מ  בינם לבין קישור בין מקורות הנתונים שלהם או ל

 את נטל ההשבה. לצמצם
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 תועלת-עלות יחס .11 קרוןיע

 משאביםשימוש יעיל ב

 יםמדד

סטטיסטיקה  שמפיקים נוספיםהגופים בו מוסד הלאומי לסטטיסטיקהב: השימוש במשאבים 1..1
 ים. יחיצוניים עצמאבאמצעים אמצעים פנימיים וברשמית מבוקר 

באיסוף, טכנולוגיית מידע ותקשורת באופטימלי שימוש  התפוקה נעשה עלות אתהל כדי: 1..1
 .מידע ה שלהפצבעיבוד, וב

סקרים ב צורךהאת  צמצםלובאופן מרבי  נהלייםמ  הנתונים לנצל את ה יזומיםמאמצים נעשים : 1..1
 ישירים.

סטטיסטיקה רשמית מקדמים  מפיקיםה נוספיםהגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה: 1..1
 מגבירים אפקטיביות ויעילות.הומיישמים פתרונות סטנדרטיים 

לאומיים -ןבין יורוסטט וגופים בי ,מומחיותבכלים וב, המתפרסםמידע בפעולה שיתוף מתקיים : 1..1
 .ENP-South-במדינות ה הסטטיסטיקה הרשמית מפיקיושאר אחרים, 
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 ג. תפוקה סטטיסטית

תקני  דרישות ממלאת את ,רכי המשתמשיםוצ מספקת אתהסטטיסטיקה הזמינה 

, מכוני מחקר, עסקים, הממשלההצרכים של מוסדות  אתולאומיים -ןהביהאיכות 

המידה  ןה ותהחשוב הסוגיות. לאומיים-ןשל מוסדות אירופיים וביוכן , והציבור בכלל

מתאים, המוכנה בעיתוי מהימנה, , מדויקתנטית, ווהיא רל הסטטיסטיקהשבה 

 משתמש. ונגישה ל, בת השוואה בין מדינות ואזורים, עקבית

 נטיותוורל .11 קרוןיע

 רכי המשתמשים.וצ ממלאת את רשמיתסטטיסטיקה 

 יםמדד

ור הרלוונטיות והתועלת של סטטיסטיקה טמשתמשים, לניה: קיימים תהליכים להתייעצות עם 11.1
 צרכים חדשים וסדרי עדיפויות. לבחינתצרכים קיימים, ו ילוימל

 והם משתקפים בתכנית העבודה. מסופקים: צרכים בעדיפות גבוהה 11.1

 ., וזו מקבלת מענה באופן שיטתישביעות הרצון של המשתמשים שלקבוע  ניטוריש : 11.1

 

 ואמינות דיוק .12 קרוןיע

 .ותמהימנבו יוקמתארת את המציאות בד רשמית סטטיסטיקה

 יםמדד

 .נתוני מקור, תוצאות ביניים ותפוקות סטטיסטיותשל  תיקוףהערכה קבועה ו יםמתקיימ: 11.1

ם ישיטתי בהתאם לכללים אירופי אופןטעויות דגימה וטעויות לא מדגמיות נמדדות ומתועדות ב: 11.1
 לאומיים.-ןובי

 ם.יכדי לשפר את התהליכים הסטטיסטי באופן קבוע נעשהנתונים עדכוני ניתוח : 11.1
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 זמניםה לוחב ועמידה מתאים עיתוי .13 קרוןיע

 מופצת ללא השהיות ובהקפדה על לוחות זמנים.רשמית סטטיסטיקה 

 יםמדד

 לאומיים להפצת נתונים.-עומד בתקנים אירופיים וביןהנתונים פרסום  עיתוי: 11.1

 : מועד יומי קבוע להפצת נתונים מפורסם ברבים.11.1

 .עד כמה שאפשררכי המשתמשים וצב מתחשביםמחזוריות הפקת הנתונים ב: 11.1

 חדש נקבע.פרסום , ומועד מנומקתו מראש תפרסמת: סטייה ממועדי הפרסום מ11.1

 .יש צורך בכךכאשר  ,דיוק כולל קבילבלהפיץ תוצאות ראשוניות  אפשר: 11.1

 

 והשוואתיות עקביות .14 קרוןיע

השוואה בין ניתנת ל, ולאורך זמןו מבחינה פנימית ביתקעלכידה וא יההרשמית הסטטיסטיקה 

 ; ניתן לחבר ולהשתמש במשותף בנתונים ממקורות שונים.מדינות ואזורים

 יםמדד

והחשבונאים  יםאריתמטימרכיביה ה)כלומר,  ועקבית (קונסיסטנטיתלכידה ): הסטטיסטיקה היא 11.1 
 .(סתכמיםמ

 על פני פרק זמן סביר.להשוואה  ניתנתהסטטיסטיקה : 11.1

המתייחסים מופקת בהתאם לתקנים משותפים מקורות שונים בבסקרים והסטטיסטיקה : 11.1
 סיווגים.ליחידות מדידה ולהגדרות, להיקף, ל

 .נעשית השוואה והתאמה בין סטטיסטיקה ממקורות שונים ובמחזוריות שונה: 11.1

ועם  מדינותנתונים בין ה חילופיבמובטחת  ENP-South-: השוואתיות הנתונים בין מדינות ה11.1
 דוק בין מדינותהים נעשים תוך שיתוף פעולה ימערכות סטטיסטיות אחרות. מחקרים מתודולוג

 ויורוסטט. ENP-South-ה
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 ובהירות ותשגינ .11 קרוןיע

 נגישה וזמינה ,מתאימה ונוחה דרךמופצת בו ,בהיר אופןמוגשת בהסטטיסטיקה הרשמית 

 והדרכה.(metadata) נתונים -אמט בתמיכת ,תינושוויו

 יםמדד

והשוואות  ןנכופירוש מאפשר ה אופןב יםונשמר יםמוגש יםהנלוו נתונים-מטא: הסטטיסטיקה וה11.1
 מושכלות. 

 תוצריםב, ובמידת הצורך, תטכנולוגיית מידע ותקשורת מודרניב ים: שירותי ההפצה משתמש11.1
 .יםמודפס

מודע לקיום  ציבור, והייםלפי צרכיו הייחודסטטיסטיקה  יםמסופקת למשתמש אפשרכאשר : 11.1
 .שירות זה

ניתנת לצרכי מחקר ומנוהלת על פי כללים ופרוטוקולים ספציפיים, כולל כללי  פרטגישה לנתוני : 11.1
 סודיות. 

 . ותמערכות סטנדרטיבהתאם ל יםמתועדנתונים -אמט: 11.1

שימוש בנתונים הכולל  ,יםיסטטיסטהמתודולוגיה של תהליכים על משתמשים דיווח נמסר ל: 11.1
 נהלייםמ  

בהתאם לאמות המידה ים, סטטיסטיה התוצריםאיכות של העל משתמשים דיווח נמסר ל: 11.1
 לאיכות של סטטיסטיקה רשמית.

 

 פעולה ושיתוף אוםית .16 קרוןיע

 רשמיתהסטטיסטיקה האום ושיתוף פעולה בנושאים סטטיסטיים תורמים לשיפור האיכות של ית

 .ENP-South-המדינות ת של ובמערכות הלאומי

 יםמדד

הפיתוח, ההפקה, וההפצה של סטטיסטיקה רשמית,  תיאום לצורךמנגנונים לאומיים קיימים : 11.1
 בטחת איכותה.הו

ההגדרות והמושגים שבהם נעשה  ,נהלייםרשמית מבוססת על נתונים מ  הסטטיסטיקה ה: כאשר 11.1
 לאלה שנחוצים לצרכים סטטיסטיים.  אמים ככל האפשרמותנהליים שימוש לצרכים מ  

 תכנוןבים בסטטיסטיקה רשמית מעור מפיקיםה הנוספיםגופים הו המוסד הלאומי לסטטיסטיקה: 11.1
 ם.ילצרכים סטטיסטיאת התאמתם  כדי לשפרנהליים הנתונים המ  


