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 קידום הסטטיסטיקה הרשמית בישראל
 

מיזם התאומות לקידום הסטטיסטיקה 
הרשמית בישראל עבר משלב ההערכה לשלב 
היישום. שלב היישום שם דגש על השפעה 

 ארוכת טווח של תוצאותיו.
  

המיזם הגיע לסיום החודש השישי שלו. 
נעדכן אודות התקדמות במידעון רבעוני זה, 

המיזם והפעילויות שהתקיימו בשלושת 
 .החודשים האחרונים

 

 התקדמות המיזם
לאורך שלוש החודשים האחרונים התקיימו 
ארבעה פעילויות בארץ. מטרות ותוכניות 
הפעילויות תוכנו מראש בקפידה ובכך 
התאפשרה התמקדות בתוצאות הרצויות, 
קידום הסטטיסטיקה הרשמית באמצעות 

-אימוץ סטנדרטים ודרכי פעולה אירופים ובין
 לאומיים. 

 

הפעילויות השונות כוללות סמינרים, 
נסויות מעשיות, דיונים שונים הנוגעים הת

לעניינים טכניים ודיונים על פתרונות אפשריים 
 ועוד. יומיומיות לבעיות 

 

יש לציין שחלק גדול מההתקדמות במיזם חל 
דווקא בין הפעילויות, באמצעות דיאלוג 
מתמיד בין המומחים בלמ"ס למומחים 
האורחים. נוסף על כך, בין הפעילויות נקבעות 

 ות ומתבצעים דיאלוגים עם בעלי עניין. הנחי
 

 לפי רכיבי הפרויקט:ההתקדמות פירוט להלן 
ניהול האיכות של הסטטיסטיקה  –A רכיב

  .הרשמית
הלמ"ס באופן רשמי את  צהאימ 2014 בשנת

יורוסטט לאיכות בהפקה סטטיסטיקה התקנון 
במדינות השוכנות מדרום  (CoPרשמית )
 16(. התקנון כולל מדסטט מדינותלאירופה 

עקרונות יסוד המבטיחים סטטיסטיקה 
עצמאית, ניתנת להשוואה ומכוונת למשתמש. 

הוקדשה (, A2הפעילות השנייה ברכיב זה )
להתנסות מעשית בשימוש בכלים ליישום 
התקנון וקבלת משוב לשם התאמתם ללמ"ס. 

איכות הסגרת אבטחת כלים אלו כוללים את מ
( ואת המודל QAF)סטטיסטית המערכת השל 

(. GSBPMהגנרי לתהליכי ייצור סטטיסטיים )
כלים אלו תורגמו לעברית מבעוד מועד ונבחנו 
בפיילוט, כחלק ממודל איכות מוצע, לביצוע 
הערכת איכות עצמית ולבקרה של חמישה 
תהליכי הפקה סטטיסטיים בלמ"ס. הצוותים 
שהשתתפו בפעילות היו מאוד מעורבים ובעלי 

הה. המשתתפים ציינו כי עצם מוטיבציה גבו
השתתפותם בפיילוט תרמה להבנתם את 

ולחידוד תפקידן של  יחידות  CoP -עקרונות ה
 .נושאיות במימוש עקרונות האיכות

 
 . הנגשת נתוני פרט לחוקרים – B רכיב

נתוני פרט לחוקרים מתאפשרת הודות  הנגשת
לקיום תשתית טכנולוגית שתתמוך בנהלים 
ובתהליכים ושתכלול אמצעי אבטחה 

( B2מחמירים. הפעילות השנייה ברכיב זה )
הוקדשה לדיון על תשתיות של טכנולוגיית 
מידע  ואבטחת מידע. בנוסף, במהלך הפעילות 
הופקו טיוטות של מספר פתרונות אפשריים. 

תפים דנו ביתרונות ובחסרונות של המשת
הפתרונות והעריכו את עלויות התשתיות בכל 
פתרון. בחודשים הקרובים, הלמ"ס תעבוד יחד 
עם קהילת המחקר על מנת להבין את הצרכים 
והציפיות שלהם משירותי הנגשת נתוני פרט 

 למחקר. 
 

 . מרשם ומפקד חקלאות – C רכיב
למ"ס, לנתונים אמינים ומדויקים הם חיוניים 

כיצרני הסטטיסטיקה הרשמית בנושא 
 למקבלי החלטות ובעלי עניין חקלאות כמו גם 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בפעילות כמו 

C1,  ,נציגים משני המשרדים עבדו במשותף
בליווי המומחים מהלשכה הסטטיסטית של 
דנמרק, על הערכת המצב הקיים וכן דנו 
באיכות הנתונים המנהליים הקיימים. הייתה 
הסכמה כללית בין כלל המשתתפים בנוגע 
לחשיבות קיום מפקד חקלאות בעתיד הקרוב. 

  .פתור לא נותר המפקד מימון נושא, זאת עם
 

( GISכלים מתודולוגיים ומרחביים ) – Dרכיב 
 לשיפור האיכות והיעילות של סקרי שדה

, D3המטרה העיקרית של הפעילות השנייה, 
 אופטימאלי שללהציג ולדון בניהול  הייתה

מרחביים. -עבודת שדה תוך שימוש בכלים גיאו
נמצא כי קיימים בלמ"ס התנאים המקדימים 

 להנחלת כלים אלו.
 

 המידע במידעון זה אינו בהכרח משקף את השקפות הנציבות האירופית

 מנהלי המיזם
 

 מנהלי המיזם 
 יואל פינקל )ישראל(

 yoel@cbs.gov.il: דוא"ל
 

 יאספר אלאמוס ג'נסן )דנמרק(

  jej@dst.dk דוא"ל: 
 

 סיגלית מזא"ה )ישראל(
  sigalit@cbs.gov.il: דואל

 
 יועצת המיזם

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

  cln@dst.dk ;charlotten@cbs.gov.il: ל"דוא
 

 מול הלמ"סרכזת 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
 tamarra@cbs.gov.il: ל"דוא

  
 

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

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

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

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

 

 בסקרי שדה  GISכהן, בדיון על שימוש בכלי -בינסטוקואנה  )פולין( דיגאסזוויקזמשמאל לימין: יאנוש  -D3פעילות : א

 (סלמ)
בפגישת הערכה עם המומחים )למ"ס( משמאל לימין: לריסה פליישמן, אלה פרוסקורובסקי ומירב יפתח  -A2פעילות ב: 

 .הדנים רסמוס כריסטינסן וקרין בליקס

 ועדת ההיגוי
. 2016ועדת ההיגוי של המיזם נפגשה לראשונה ביוני 

הועדה תיפגש בכל רבעון והיא תעקוב אחר 
התקדמות המיזם. ועדת ההיגוי מורכבת מנציגים 
מטעם משלחת האיחוד האירופי לישראל, משרד 

 החוץ, הלמ"ס והלשכה הסטטיסטית של דנמרק. 
 

 דף המיזם באתר האינטרנט של הלמ"ס
לידיעתכם, הלמ"ס השיקה את דף המיזם באתר 
האינטרנט הרשמי שלה. ניתן למצוא את הדף 
בעברית ובאנגלית בקישור: 

http://www.cbs.gov.il/twinning.html  
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