
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
עקבו אחר פעילויות המיזם בעמוד הפייסבוק 
 שלנו:

 מידעון

 של האיחוד האירופי בישראל  ENPIמידעון רבעוני המתפרסם כחלק מתכנית הפעולה
EU Twinning Project IL/12/CRIS 2015/370-467  

 

 6102, דצמבר 3מידעון מס' 

 
  

 קידום הסטטיסטיקה הרשמית בישראל
מיזם התאומות לקידום הסטטיסטיקה הרשמית 
הגיע לסיום הרבעון השלישי, ומילא בהצלחה את 

 שבעת מדדי ההצלחה/אבני הדרך. 
 

החודשים האחרונים, התקיימו  תלאורך שלוש
  . לונדוןבבשטוקהולם ו, אחת מהם פעילויותחמש 

 
תחומי הוא תנאי הכרחי -ןשיתוף פעולה בי

. לשם כך דרושה להטמעה מוצלחת של הפרויקט
מעורבות לא רק של צוות המיזם, אלא גם של 

עד מחלקות שונות בלמ"ס ושל ההנהלה הבכירה. 
היתה מעורבות פעילה של הגורמים , כה, 

. מחויבותן ותרומתן הם ממרכיבי הרלוונטיים.
ההישגים הנאים על השגת את המפתח שאפשרו 

 ידי המיזם בשלוש הרבעונים הראשונים. 

 
ניהול האיכות של הסטטיסטיקה  –A רכיב

הפעילות השלישית ברכיב זה הוקדשה : הרשמית
אופן בו הלמ"ס מציגה למשתמשים במידע את ל

המידע המשלים לנתונים ואת מדדי האיכות 
. לאורך  )דוחות איכות( לנתונים המוצגים

ו דיונים על היישום המעשי של הפעילות, נערכ
דוחות איכות והתקיים תרגיל הדגמה ובו יישמו 
את המערכת הדנית לדיווח איכותי על חמש 
סטטיסטיקות נבחרות. כהכנה לפעילות תורגמו 

איכות בדנמרק. בנוסף, הההנחיות למילוי דוחות 
נבנתה תכנית עבודה להמשך תוך שיתוף פעולה עם 

 ה בלמ"ס.דאט-ועדת ההיגוי של המטא
 

בביקור הלימודי הראשון, המשלחת הישראלית 
קיימה מפגשים עם הלשכה הסטטיסטית של 
שוודיה, המשרד הלאומי לסטטיסטיקה  בממלכה 

הלאומית של  תהמאוחדת והרשות הסטטיסטי
הממלכה המאוחדת. הנושאים המרכזיים שנידונו 
בביקור היו מסגרת חקיקה ומסגרת ארגונית 

ערכת ניהול האיכות במ המסדירות תיאום של
הסטטיסטית הלאומית, תפקידי המוסד 

שוודיה ובממלכה  המאוחדת בהסטטיסטי הלאומי 
. הנדרשים משאביםהעבודה והתהליכי על וכן 

חיזק וקידם את העבודה שהחלה ביקור זה 
הקשר בין החלקים השונים של במסגרת קידום 

האיכות של  ניהולהמערכת הסטטיסטית ו
תוך מתן השראה , וכן את ית.סטטיסטיקה רשמה

 ורעיונות לפיתוח עתידי של ניהול האיכות בישראל.
 

הפעילות : הנגשת נתוני פרט לחוקרים – B רכיב
הוקדשה לעבודה על המבנה  בנושא זה, השלישית

הארגוני, נהלים ותהליכים. המצגות שהועברו על 
ידי המומחים הדנים לוו בדיונים פעילים תוך 

המצב הנוכחי בלמ"ס והגישה  ניתוח השוואתי של

הדנית להנגשת נתוני פרט לחוקרים. בהתבסס על 
הידע שנלמד, עובדי הלמ"ס והמומחים דנו 
בתוכנית ארוכת טווח להנגשת נתוני פרט לחוקרים 
בישראל. בפעילות הוחלט על קיום פגישות 
חודשיות עם עם עובדי היחידות הנושאיות 

לצורך טיוב הרלוונטיות. פגישות אלה חיוניות 
לשם מעבר השירות והעבודה המתקיימת היום ו

 לחוקרים.  למבנה ריכוזי יותר של הנגשת נתונים
 

הפעילות   :מרשם ומפקד חקלאות – C רכיב
השניה ברכיב זה התמקדה במתודולוגיה ליישום 
ולתחזוקה של מרשם משקים חקלאיים. ממצאי 
הפעילות העידו על החיוניות של קיום מפקד 

לשם הערכה מדויקת של מספר החקלאים חקלאי 
והמשקים החקלאיים בישראל, ולשם הקמת 
מרשם משקים חקלאים אמין. מושג הטיפולוגיה 
הוצג ככלי לתיאור משקים חקלאיים באמצעות 
תיאור הפעילויות החקלאיות השונות שמתקיימות 

ייצור  כיתהליהגנרי ל בנוסף, הוצג המודלבמשק. 
שנועד לתקנן את ( ככלי GSBPMים )סטטיסטי

המסגרת החקלאית ולבצע הרמוניזציה של 
השונים באמצעות תיאור סט של  חיםנוהמ

 תהליכים עסקיים.
 

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

הנושא המרכזי של הפעילות היה מתודולוגיה 
 .נדגמים ממסקר סקרים לסוקרי השטחלהקצאת 

 תסימולציה ראשוני הכחלק מהפעילות, הוצג
. בעת הפעילות, המודל עבר מראש נהשהוכ

התאמה בהתאם להמלצות המומחה הפולני. 
המודל המשופר הראה כיצד ניתן להוזיל באופן 
משמעותי את הוצאות הנסיעה באמצעות ארגון 
מחדש של הקצאת עבודת המראיינים מעבודה על 

בו זמנית בשטח  סקר שדה אחד למספר סקרי שדה
גיאוגרפי נתון. ארגון מחדש זה ישנה את העתיד של 

 אופן הקצאת עבודה לסוקרי שדה.
  

A 

B C 

A ביקור לימודי :A4.משתתפי הביקור בלונדון עם המומחים הגב' ג'ו גרין, הגב' ניקולה שרמן ומר ג'ייסון ריצ'ס : 
B פעילות :B3שימים לדברי המומחה מר איבן ת'אולו )מהשלכה הסטטיסטית של דנמרק( : משתתפים מק 

C פעילות :A3 ו- C2 סיור לימודי בנחלאות שאורגן והועבר על ידי עוזרת המיזם תמר רנד לאחר יום ארוך במשרד : 

 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.ilדואל: 

 
 יועצת המיזם

 שרלוטה נילסן
  cln@dst.dk ;v.ilcharlotten@cbs.go: ל"דוא

 
 רכזת המיזם מול הלמ"ס

 בתיה אטלי
 batia@cbs.gov.il: ל"דוא

 
 עוזרת המיזם

 תמר רנד
 tamarra@cbs.gov.il: ל"דוא

 
: המיזם ימאתרניתן להוריד את דוחות המשימה 

www.dst.dk/israel    www.cbs.gov.il/twinning.html  
 

עקבו אחר פעילויות המיזם בעמוד הפייסבוק שלנו:  

www.facebook.com/StatisticsTwinningProject 
 

 
 

 

  

שמות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל והלשכה הסטטיסטית של דנמרקאת המיזם מממן האיחוד האירופי ומיי  

 במידעון זה אינו בהכרח משקף את השקפות הנציבות האירופיתהמתפרסם המידע 
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