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 קידום הסטטיסטיקה הרשמית בישראל

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( 
לשכה הסטטיסטית של דנמרק, חברה ל
לשכות סטטיסטיות נוספות  בתמיכת
כדי ליישם מיזם תאומות  ,באירופה

עד מרץ  2016חודשים, ממרץ  24שיימשך 
 מעורבים . מספר בעלי עניין יהיו2018

המיזם את  .מנומויפיקו תועלת  במיזם
 1,200,000מממן האיחוד האירופי בסך של 

 .אירו
 

מידעון רבעוני זה מתאר את מטרות המיזם 
 ובשלושת חודשי הפעילויות שהתקיימוואת 

 הראשונים.
 

 מטרות
היעד המרכזי של המיזם הוא לקדם את 
איכות הסטטיסטיקה הרשמית של מדינת 

קווים ללתקנים,  הבהתאמת ישראל ולתמוך
-וביןים יאירופפעולה  ולאופנימנחים 
 . OECD -כמו אלה של ה ,לאומיים

 
 מיזם התאומות כולל ארבעה רכיבים:

A –  ניהול האיכות של הסטטיסטיקה
מערכת הסטטיסטית השהרשמית 

 מפיקה הלאומית
 הלמ"סתטפח כחלק ממיזם התאומות, 

ניהול והערכה של איכות הסטטיסטיקה 
 הרשמית המתפרסמת בישראל.

 
B – הנגשת נתוני פרט לחוקרים 

מערכת יעילה שתאפשר גישה קים תהלמ"ס 
מבלי מורשים לנתוני פרט עבור חוקרים 

 לפגוע ברמת הסודיות ואבטחת המידע.
 
C – מרשם ומפקד חקלאות 

הלמ"ס ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר 
יעדכנו את התשתית הסטטיסטית הנדרשת 

 לפיתוח סטטיסטיקה של חקלאות. 
 
D – ( כלים מתודולוגיים ומרחבייםGIS )

 לשיפור האיכות והיעילות של סקרי שדה
יעילות של את האיכות ואת השפר תהלמ"ס 

באמצעות כלים  איסוף המידע בסקרי שדה
 גאוגרפיים מרחביים ומתודולוגיים. 

חגיגי  הושק בטקס פתיחהמיזם התאומות 
 13-שהתקיים במשרד החוץ בירושלים ב

 . 2016לאפריל 
 

ראש מחלקת סחר בין משתתפי האירוע היו 
וכלכלה במשלחת האיחוד האירופי בישראל 

סגנית שגריר דנמרק , נדור זלקובסקיס
ל המוסד "מנכ, נילסןבישראל סיינה בירינג 
, שלמה מור יוסף' לביטוח לאומי פרופ

, דני פפרמן' הסטטיסטיקן הממשלתי פרופ
ובמשרדים  נציגים בכירים במשרד החוץ

מנהלים בכירים מהלשכה , אחרים
, דנמרקשל לסטטיסטיקה של ישראל ו

נציגים מהמועצה הציבורית לסטטיסטיקה 
 .ואורחים נכבדים נוספים

 
שיתוף לבטקס הפתיחה נחתם מזכר הבנות 

פעולה מקצועי ומחקרי בין המוסד לביטוח 
לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

אחד מההישגים הבולטים  מהווהמזכר זה 
( 2014–2013של מיזם התאומות הקודם )

שנערך גם הוא בשיתוף הלשכה 
 .לסטטיסטיקה של דנמרק

 
 פעילויות ברבע הראשון של המיזם שלוש
החודשים הראשונים של  תשלוש במשך

בהן שהתקיימו שלוש פעילויות המיזם, 
מומחים בתחומי ניהול מדנמרק הוזמנו 

דאטה לחוקרים -האיכות, שירותי מיקרו
של  ייעול לוכלים מתודולוגיים לשיפור ו

סקרי שדה. פעילויות אלה התמקדו ביצירת 
הבסיס הנדרש לביצוע הפעילויות הבאות 

  תם הנושאים.המתוכננות באו
 

 

 משקף את השקפות הנציבות האירופיתהמידע במידעון זה אינו בהכרח 

 מנהלי המיזם
 

 מנהלי המיזם 
 יואל פינקל )ישראל(

 yoel@cbs.gov.il: דוא"ל
 

 )דנמרק( יאספר אלאמוס ג'נסן

  jej@dst.dk דוא"ל: 

 
 יועצת המיזם

 שרלוטה נילסן
 054-343-5535: נייד  02-659-2786': טל

  dst.dkncl ;@cbs.gov.ilNcharlotte@: ל"דוא
 

 מול הלמ"ס רכזת המיזם
 בתיה אטלי

 050-623-5142: נייד  02-659-2792': טל

 batia@cbs.gov.il: ל"דוא
 

 עוזרת המיזם
 תמר רנד

 052-420-6900: נייד  02-659-2787': טל
 cbs.gov.il@ratamar: ל"דוא

  

 www.facebook.com/StatisticsTwinningProjectעקבו אחר פעילויות המיזם בעמוד הפייסבוק שלנו: 

הלשכה הסטטיסטית של דנמרקו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל  ומיישמותהאיחוד  מממןהמיזם את   

A טקס הפתיחה: מוזמנים מטעם משלחת האיחוד האירופי, משרד החוץ, הלמ"ס והלשכה הסטטיסטית של דנמרק. משמאל לימין: מר :
  ארי-יאספר אלאמוס ג'נסן, גב' סיינה בירינג נילסן, מר קרסטן זגנברג, מר יואל פינקל, מר סנדור זלקובסקי וגב' יפה בן

Bומר שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי : חתימת הסכם ההבנות: משמאל לימין: מר דני פפרמן, הסטטיסטיקן הממשלתי 
 

B A 

 ומענייניםחודשי יוני ויולי יהיו עמוסים 
בלמ"ס במהלכם יתקיימו שבמיוחד היות 

פעילות הערכה  פעילויות נוספות וביניהן ארבע
 . מרשם ומפקד חקלאות – Cשל רכיב 
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