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האיחוד האירופי והלמ"ס במיזם תאומוּת )(Twinning
בחודש הקרוב מתוכנן להתפרסם מכרז למיזם תאומוּת בין האיחוד האירופי ללמ"ס .מיזם תאומות הוא כלי פיננסי
לתמיכה במדיניות השכנוּת האירופית ) (ENPומטרתו בראשית הדרך הייתה לסייע למדינות המצטרפות לאיחוד
האירופי לאמץ ולאכוף את התקנים והחוקים של האיחוד .השימוש בכלי זה הורחב למדינות אגן הים התיכון
ולמדינות החדשות במזרח אירופה ,והוא נועד להגביר את שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי למדינות השכנות,
ברוח הסכם האסוציאציה שנחתם עם כל מדינה.
מיזם התאומות משרת מטרות שונות ומגוונות ,וישראל כבר נהנית ממיזמים בתחומי אבטחת מידע ,תחבורה
עירונית ,שוויון הזדמנויות בתעסוקה ,פיקוח וטרינרי ,וטלקומוניקציה .הלמ"ס מבקשת לפתח ולשפר במסגרת
מיזם התאומות את החשבונות הלאומיים של מדינת ישראל ואת הסטטיסטיקה על החינוך .כמו גם את
ההתמודדות עם נטל ההשבה המושת על העונים על הסקרים ואת הנגשת המידע למשתמשים באתר הלשכה.
הלמ"ס הציבה בין יעדי המיזם גם את שיפור התיאום והתפקוד של המערכת הסטטיסטית הלאומית.
תהליך המכרז צפוי להימשך עד תום שנת  2012ובסיומו ייבחרו השותפים ללמ"ס במדינות האיחוד האירופי.
המיזם עצמו צפוי להיערך בשנים  2014-2013בלוח זמנים מוקפד ותחת פיקוח ,במטרה להשיג את היעדים
שהוגדרו ,במסגרת תקציב של  830,000אירו שהקצה האיחוד האירופי למטרה זו .המערכת הסטטיסטית של
ישראל והארגונים האירופאים שישתתפו במיזם ,יחלקו בניסיון ובידע וייצרו תשתית לשיתוף פעולה ופיתוח עתידי.
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ממצאי מחקר של ארגון ה OECD-מצביעים על כך שהסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל עומדת בתקנים
הבין-לאומיים ,בכל הנוגע לכיסוי הגאוגרפי ולכיסוי האוכלוסייה .סטטיסטיקה רשמית של מדינה מתייחסת לכל
הנמצאים בשטח הכלכלי שלה ,כלומר ,בכל השטח שיש בו תנועה חופשית של אנשים ,סחורות והון .כיוון שכך,
מזרח ירושלים ,רמת הגולן והיישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון כלולים בשטח הכלכלי של מדינת
ישראל ,והסטטיסטיקה הרשמית של ישראל אכן כוללת אותם.
צוות המחקר שמנה גם מומחים מנורווגיה ,מאוסטרליה ומבריטניה ,מצא שהאזורים שנוספו ב 1967-מגדילים את
אוכלוסיית ישראל ב 11.5%-ואת התמ"ג ב 4%-בלבד )מקטינים את התמ"ג לנפש ב .(6.5%-אחד ההסברים לכך
הוא אחוז הילדים בני פחות מ 15-שאינם שייכים לכוח העבודה ,באזורים אלו .באזור יהודה והשומרון הם מהווים
 ,41%במזרח ירושלים  ,37%ברמת הגולן  - 30%זאת לעומת  27%ילדים מתחת לגיל  ,15בישראל ללא אזורים
אלו.
חלוקה נוספת שנעשתה במחקר היא לצפון ,מרכז ודרום ,בדרך שמאפשרת להבחין בין מאפייני פריפריה למרכז.
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור המועסקים ,הם הנמוכים ביותר באזור הצפון )ללא חיפה( בהשוואה לכל
אזור אחר ,כולל האזורים שנוספו ב .1967-ממצאים אלו תקפים לאוכלוסייה בגיל העבודה העיקרי ,לגברים
ולנשים .להלן תרשים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור המועסקים ,בני :2009 ,64-15
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המחקר המלא נמצא באתר הלמ"ס:
באנגלית http://www.cbs.gov.il/oecd/geo_2012_e.pdf :בעבריתhttp://www.cbs.gov.il/oecd/geo_2012.pdf :
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שיתוף סקר מעקב ארוך טווח במיזם בין-לאומי יוקרתי
ב 1-ביולי  2012יצא לדרך סקר מעקב ארוך טווח בישראל .הסקר הוא מיזם משותף של הלמ"ס ,בנק ישראל,
המוסד לביטוח לאומי ,משרד החינוך ומשרד האוצר .בסקר נחקרים לאורך שנים כל בני משק הבית במגוון
נושאים כמו הרכב משק הבית ,דיור ,בריאות ,השכלה ,תעסוקה ,הכנסות ,התנהלות פיננסית ועוני .כך
מתאפשרת חקירת מעברים ושינויים החלים בחיי הפרט והמשפחה ,בתקופת חיים.
סקר מעקב ארוך טווח )פאנל( קיים ביותר מ 25-מדינות בעולם .הראשון שבהם נערך בארצות הברית לפני יותר
מ 40-שנה ) .(PSIDסקרים בולטים נוספים נערכו בגרמניה ) ,(GSOEPבאנגליה ובאוסטרליה ) .(HILDAתכנון
הסקר בישראל החל בשנת  ,1999תוך שימת דגש על ההקשר הבין-לאומי הן כדי להבטיח את רמתו המקצועית
של הסקר והן כדי לאפשר השוואה בין-לאומית ,זאת בנוסף למענה על צרכים מקומיים .כתוצאה מכך ,ארגון
ה (Cross National Equivalent File) CNEF-המאגד את ששת סקרי הפאנל הוותיקים ,הזמין את הסקר
הישראלי להיות השותף השביעי בארגון .ארגון זה הוקם כדי לבנות בסיס נתונים שיאפשר עריכת מחקרים
בין-לאומיים השוואתיים ושיתוף פעולה במיזמים בין-לאומיים אחרים .חברותה של ישראל בארגון היא אות כבוד
לסטטיסטיקה הרשמית ,והיא תשמש מנוף לפיתוח הסקר ולפרסומו בעולם .לאתר ארגון ה:CNEF-
http://www.human.cornell.edu/pam/research/centers-programs/german-panel/cnef.cfm
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סטטיסטית רשמית בארגונים אלו.
האתר הוקם על ידי לשכות סטטיסטיות וארגונים בין-לאומיים שהעיקרי בהם הוא הבנק העולמי ,שאף מתחזק את האתר.
האתר כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:
בסיס ידע ובו מאגר מידע בשני תחומים עיקריים :אבני הבניין של מערכות סטטיסטיות לאומיות ומידע על פעולות סטטיסטיות.
.1
למידה מקוונת ) (e-learningהכוללת ספרייה עשירה של קורסים בעשרה נושאים שונים.
.2
.3
מידע על שיטות העבודה המומלצות ועל סוגיות הקשורות לפיתוח מערכות סטטיסטיות לאומיות.
האתר מחולק לפעילויות ולנושאים:
ה פ ע י ל ו י ו ת כ ו ל ל ו ת ה י ב ט י ם כ ל ל י י ם ו פ ר ט נ י י ם ש ל ת ה ל י כ י י י צ ו ר ה ס ט ט י ס ט י ק ה  ,ו הן מ א ו ר ג נ ו ת ב ע ש ר ק ב ו צ ו ת ר א ש י ו ת  :נ ו ש א י ם מ ו ס ד י י ם ,
נושאי ניהול פנים ארגוני ,טכנולוגיית מידע ותקשורת ,מרשמים ,מסגרות דגימה לסקרים ומפקד ,סקרים ,מתודולוגיה ,מאקרו-כלכלה,
הפצה ,שימוש בנתונים ואיכותם.
הנושאים הסטטיסטיים הם חמישה במספר :חברה ודמוגרפיה ,כלכלה ,סביבה ונושאים רב-תחומיים ,מתודולוגיה ,והיבטים אסטרטגיים
וניהוליים של הסטטיסטיקה הרשמית .לאתר ה/https://www.virtualstatisticalsystem.org : VSS-

לשאלות ולתגובות ניתן לפנות אל סיגלית מזא"הsigalit@cbs.gov.il :

