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  ישיבות מליאת המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
1963 – 2005  

  
  

  20.1.1963 ישיבת מועצה מיום
  דברי ראש הממשלה מר דוד בן גוריון .1
 תפקידיה ודרכי עבודתה, המועצה הציבורית לסטטיסטיקה .2
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ותוכניותיה .3
 בחירת ועדת משנה לתכנון העבודה הסטטיסטית .4
  
  

  10.7.1963ום ישיבת מועצה מי
  תקנון המועצה .1
 תוכניות לעבודה סטטיסטית בעתיד .2
 ח על פרסומים סטטיסטיים"דו .3
  
  

  28.1.1964ישיבת מועצה מיום 
  ח על עבודת ועדת תכנון ותוכניותיה"דו .1
 ח על עבודות סטטיסטיות"דו .2
 חוק הסטטיסטיקה .3
  במועצה, של תנועת האוכלוסייה ובריאות,שילוב הוועדה הלאומית לסטטיסטיקה .4
  
  

  21.7.1964ישיבת מועצה מיום 
  ח על עבודת ועדת התכנון"דו .1
 ח הוועדה לעניין הדיווח על עבודות סטטיסטיות"דו .2
 ח ועדת התחיקה"דו .3
  
  

  16.11.1964ישיבת מועצה מיום 
  התעשייה והמלאכה מפקד

  
  

  31.5.1965ישיבת מועצה מיום 
  ת ועדת התכנוןוח על עבוד"דו .1

 סטטיסטיקה של עבודות ציבוריות  .א
 טיסטיקה של סחר חוץסט  .ב
 סטטיסטיקה של תקציבי המשפחות  .ג

  דיווח על עבודות סטטיסטיות במדינה .2
  
  

  28.2.1966ישיבת מועצה מיום 
  ח על פעולות שנעשו בקשר למפקד התעשייה"דו .1
 תוכנית לפיתוח הסטטיסטיקה המשפטית .2
 תוכנית לפיתוח הסטטיסטיקה של ההשקעות .3
 תוכנית לפיתוח הסטטיסטיקה של סחר פנים .4
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  4.7.1966ישיבת מועצה מיום 
  1971דיון עקרוני במפקד האוכלוסין והדיור 

  
  

  16.8.1967ישיבת מועצה מיום 
  פעולות סטטיסטיות בשטחים המוחזקים

  
  

  3.11.1968ישיבת מועצה מיום 
  ון במועצהינושאים לד .1
 פעולות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשטחים המוחזקים .2
 פנים ושירותיםתוכנית אב לסטטיסטיקה של סחר  .3
  
  

  1.7.1969ישיבת מועצה מיום 
  1971ח על ההתקדמות בתכנון מפקד האוכלוסין והדיור "דו .1
  חשיבותם ותכנית עבודה–סיווגים אחידים  .2
 תוכנית לפיתוח הסטטיסטיקה הדמוגרפית .3
  
  

  23.2.1970ישיבת מועצה מיום 
  1972דיון על ההכנות לעריכת מפקד האוכלוסין והדיור 

  
  

  2.11.1970ה מיום ישיבת מועצ
  :מידע על .1

 ועל הכנות המוקדמות למפקד 1972ההתקדמות בתכנון מפקד האוכלוסין והדיור   .א
 א"החקלאות תשל

 הפעלת הוועדה למידע על פרסומים ומחקרים סטטיסטיים  .ב
 עבודת הפנלים לסיווגים אחידים  .ג

  יבשתית-תוכנית לפיתוח הסטטיסטיקה של התחבורה הלא .2
 טיסטיתשמירת הסודיות בעבודה הסט .3
  
  

  28.6.1971ישיבת מועצה מיום 
   דיון על מסמך רקע–סטטיסטיקה של מדע וטכנולוגיה  .1
 :מידע על ההתקדמות בתחומים שנדונו בישיבות קודמות של המועצה .2

  והסקרים הקשורים בו1972מפקד האוכלוסין והדיור   .א
 א"מפקד החקלאות תשל  .ב
ועל פעולות סטטיסטיות ) 1970(הדוחות על פרסומים הכוללים נתונים סטטיסטיים   .ג

 חדשות במוסדות המדינה
 סיווגים אחידים  .ד
 יעצת לבעיות השמירה על סודיות סטטיסטית מקצועיתיעבודת הוועדה המ  .ה
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  27.2.1972ישיבת מועצה מיום 
  1972ההתקדמות בהכנות למפקד האוכלוסין והדיור   . א .1

  א"כת מפקד החקלאות תשליההתקדמות בער    . ב
   הסטטיסטיקה של התיירותתוכנית לפיתוח  . 2
  

  5.6.1972ישיבת מועצה מיום 
  בעיות סודיות בקשר לסטטיסטיקה .1
 1972מידע על מפקד האוכלוסין והדיור  .2
  
  

  8.7.1973ישיבת מועצה מיום 
  מערכת הפרסומים של הסטטיסטיקה הרשמית .1
 מידע על ההתקדמות בנושאים שנדונו במועצה .2
  דיון ראשוני–מפקד העסקים  .3
  
  

  4.3.1974 מיום ישיבת מועצה
  תוכנית להקמת מאגר נתונים סטטיסטיים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .1
 :דיווח על .2

 סטטיסטיקה בשעת חרום  .א
, מפקדים(ההתקדמות בנושאים בהם טיפלה המועצה הציבורית לסטטיסטיקה   .ב

 )'ועדות מייעצות וכו, סיווגים
  
  

  3.2.1975ישיבת מועצה מיום 
  תניצול סטטיסטי של רשומות מינהליו .1
 ח התקדמות" דו–ס "י הלמ"מפקדים וסקרים גדולים שנערכו ע .2
  
  

  9.2.1976ישיבת מועצה מיום 
   סקר משפחות מרכזי–סקר כוח אדם  .1
 :דיווח על עבודות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2

 ס לאור הצמצומים התקציביים"עבודת הלמ  .א
ים  ועל סקרים גדול1972ח התקדמות על עיבודי מפקד האוכלוסין והדיור "דו  .ב

 ס"י הלמ"הנערכים ע
  
  

  27.12.1976ישיבת מועצה מיום 
   תוכניות פיתוח–מידע סטטיסטי על החברה בישראל  .1
 דיווח על עבודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2
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  22.11.1977ישיבת מועצה מיום 
  תפקידי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה ותוכניות פעולה לשנים הבאות .1
 ית המרכזיתטלסטטיסטיקה במערכת הסטטיסמעמדה של הלשכה המרכזית  .2
 ועדות המועצה ותוכניות לפיתוח הסטטיסטיקה .3
 מידע על מחקרים ופרסומים סטטיסטיים .4
 תקנון המועצה .5
  
  

  7.2.1978ישיבת מועצה מיום 
  סיכום הדיון על תפקידי המועצה ודרכי עבודתה ודיון בהצעות השינויים בתקנון המועצה .1
שהתקיים בהודו ,  של המוסד הבינלאומי לסטטיסטיקה41 -סקירה על הדיונים במושב ה .2

 1977בתחילת דצמבר 
 מידע על עבודת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .3
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  18.12.1978ישיבת מועצה מיום 

  פיתוח הסטטיסטיקה של האנרגיה .1
 ובתקנון המועצה) 1.8.1978שהתקבלו בכנסת ביום (תיקונים בפקודת הסטטיסטיקה  .2
 ת של המועצהבחירת חברים בוועדה המרכז .3
 ס"ח על הפעולות ועל תכניות העבודה העיקריות של הלמ"דו .4
  
  

  4.4.1979ישיבת מועצה מיום 
  1982מפקד האוכלוסין והדיור  .1
  א"מפקד החקלאות והכפר תשמ .2
  ס"ח על הפעולות ועל תוכניות העבודה העיקריות של הלמ"דו .3
  
  

  12.11.1979ישיבת מועצה מיום 
  רכזית לסטטיסטיקהסיווגים סטטיסטיים של הלשכה המ .1
 ס"ח על הפעולות ועל תכניות העבודה העיקריות של הלמ"דו .2
  
  

  19.3.1980ישיבת מועצה מיום 
  אתיקה מקצועית בעבודה הסטטיסטית .1
 1982בעיות הקשורות בקיום מפקד האוכלוסין והדיור  .2
  
  

  5.4.1981ישיבת מועצה מיום 
  )שיבה קודמתשלא נדון בי(פיתוח הסטטיסטיקה של ההשכלה הגבוהה והמדע  .1
 ס"מידע על נושאים מרכזיים בטיפולה של הלמ .2
  
  

  30.12.1981ישיבת מועצה מיום 
  נתונים כספיים בתקופת אינפלציה .1
 ס"ח על הפעולות העיקריות של הלמ"דו .2
  
  

  31.3.1982ישיבת מועצה מיום 
  ל של ישראל בתחום הסטטיסטיקה"הקשרים הבינ .1
, איירס-בואנוס(ל לסטטיסטיקה "הבינדיווח של המשתתפים הישראלים בכנס של המוסד  .2

 )1981דצמבר 
 )1981דצמבר , פיליפינים(ל לחקר האוכלוסייה "דיווח על הכנס של האיגוד הבינ .3
  
  

  29.11.1982ישיבת מועצה מיום 
  )מסגרת להכשרה וצרכים(הכשרת סטטיסטיקנים בישראל 

  
  

  11.4.1983ישיבת מועצה מיום 
  1983 התחלת ביצוע מפקד האוכלוסין והדיור –כנס מיוחד של המועצה 
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  31.10.1983ישיבת מועצה מיום 
 סיום ביצוע המפקד בשדה ,1983 מפקד האוכלוסין והדיור –כנס מיוחד של המועצה 

  והתחלת פרסום התוצאות
  
  

  30.4.1984ישיבת מועצה מיום 
, וניתהעיר, הסטטיסטיקה היישובית(קווים לפיתוח הסטטיסטיקה המוניציפאלית  .1

  )והאזורית
 )חיפה, א"ת, עירית ירושלים(סקירות על המערך הסטטיסטי בשלוש הערים הגדולות  .2
 1983 הנתונים של מפקד האוכלוסין והדיור דח על ההתקדמות בעיבו"דו .3
  
  

  5.12.1984ישיבת מועצה מיום 
  סטיקה הכלכליתי מרכזי להתאמה ולהשלמה של הסטטי ככל–תפוקה -לוח תשומה .1
 קדמות בעיבוד ובפרסום נתוני המפקדיםח על ההת"דו .2

 1983מפקד האוכלוסין והדיור   .א
 א"מפקד החקלדות תשמ  .ב

  
  

  25.12.1985ישיבת מועצה מיום 
  ח הוועדה" על דו דיוח–תקנון אתיקה מקצועית לעוסקים בסטטיסטיקה  .1
 ח על הפעילות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"דו .2
  
  

  8.12.1986ישיבת מועצה מיום 
כיווני מחשבה לקראת עריכת המפקד :  והערכתו1983האוכלוסין והדיור סיכום מפקד  .1

  הבא
 וההכנות לעדכון מדד 1986/87כת סקר הוצאות המשפחה יח התקדמות בער"דו .2

 המחירים לצרכן
 1987ס לשנת "תוכנית העבודה של הלמ .3
  
  

  27.4.1987ישיבת מועצה מיום 
  שראליאינדיקאטורים לחיזוי ההתפתחויות קצרות טווח במשק הי .1
  
  

  28.12.1987ישיבת מועצה מיום 
  1987 -השימוש בתוכנות סטטיסטיות בישראל ב .1
 1988 -ס ועל תוכנית עבודתה ב"ח על הפעילות בלמ"דו .2
  
  

  25.12.1988ישיבת מועצה מיום 
מידע סטטיסטי : הערות השלמה, תוכנית פיתוח, הסטטיסטיקה של הקשישים בישראל .1

 על הקשישים ואתגרי החברה המזדקנת
 ס"מחשוב מערכת מדדי המחירים של הלמ .2
  
  

  4.6.1989ישיבת מועצה מיום 
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  מסגרת לתכנית עבודה רב שנתית לביצוע פעולות סטטיסטיות מחזוריות ומיוחדות .1
  

  20.12.1989ישיבת מועצה מיום 
  ל החדשים"רוויזיה של סיווגים אחידים והתאמתם לסיווגים הבינ .1
 1990דה לשנת ס ועל תוכנית העבו"סקירה על הפעילות בלמ .2
  
  

  13.6.1990ישיבת מועצה מיום 
 תוכנית –' ירידה' קליטת עולים ו,עלייה: סטטיסטיקה של הגירות בינלאומיות של ישראל

  עבודה ופיתוח
  
  

  20.3.1991ישיבת מועצה מיום 
  גד נתן' בקי לפרופ' ר המועצה מפרופ"העברת התפקיד של יו .1
 1991, סקר פעילויות האוכלוסייה .2
 שעת חרוםסטטיסטיקה ב .3
  
  

  24.11.1991ישיבת מועצה מיום 
  סטיקה בביטוח הלאומייהמחקר והסטט, מערך המידע .1
 1994ההכנות למפקד האוכלוסין והדיור  .2
  
  

  8.6.1992 ישיבת מועצה מיום 
  1994הכנות למפקד האוכלוסין והדיור  .1
  תחילת עבודות השדה לאיסוף נתוני הסקר– 1992/93סקר הוצאות המשפחה  .2
  
  

 28.10.1992צה מיום ישיבת מוע
 שימושים סטטיסטיים במאגרי נתונים .1
 ס"ח הפעולות העיקריות של הלמ"דו .2
  
  

  27.1.1993ישיבת מועצה מיום 
   שנה לייסוד המועצה30דיון  .1
 בעיות וממצאים, המחקר הדמוגרפי של יהדות העולם .2
 הסטטיסטיקה והמחקר של קליטת העלייה .3
  
  

  10.11.1993ישיבת מועצה מיום 
   של נתוני חוץ והרחבת ניצולו לצרכים סטטיסטייםהמערך החדש .1
 1994ות בהכנות למפקד האוכלוסין והדיור מההתקד .2
  
  

  4.5.1994ישיבת מועצה מיום 
  1994הכנות למקראת מפקד האוכלוסין והדיור 

 סקירה כללית  .א
 חידושים בתהליכי עריכת המפקד  .ב
 מערך השדה של המפקד  .ג
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 קודם לעומת המפקד ה1994שינויים נושאיים במפקד   .ד
 מחשבות ראשונות על הפצת המידע המפקדי  .ה
  

  21.12.1994ישיבת מועצה מיום 
  ס"ח על פעולות הלמ"דו .1
 מערכת הסטטיסטיקה של העסקים .2
  
  

  26.4.1995ישיבת מועצה מיום 
  ס"ח על פעולות הלמ"דו .1
 ס"הקשרים הבינלאומיים של הלמ .2
 מגמות ההתפתחות העתידיים בסטטיסטיקה הרשמית .3
  
  

  19.9.1995 ישיבת מועצה מיום
   סמינר–מדידת מחירי הדיור במדד המחירים לצרכן 

  
  

  14.1.1996ישיבת מועצה מיום 
  1995דיווח על סיום מפקד האוכלוסין והדיור  .1
 חידושים בסיווגים גיאוגרפיים .2
 ס"של הלמ) GIS(מסד המידע הגיאוגרפי  .3
  
  

  27.11.1996ישיבת מועצה מיום 
  בתקנון המועצה'  א12סעיף הצעה לשינוי , הוועדה המרכזת של המועצה .1
 ח הוועדה הציבורית המייעצת בענייני סטטיסטיקה של חברה ורווחה"דו .2
 1995מפקד האוכלוסין והדיור  .3

 התקדמות בהפקת המידע המפקדי  .א
 יעצת בנושא הפצת המידע המפקדייח הוועדה הציבורית המ"דו  .ב

  
  

  9.4.1997ישיבת מועצה מיום 
  ס"ר מידע מהלמח הוועדה הציבורית המייעצת לשחרו"דו .1
 :דיווח על הוועדות הפועלות .2

  ועדה לבריאות וחינוך  .א
 ועדה לסטטיסטיקה של כוח העבודה  .ב
 ועדה לסיווג שימושי קרקע  .ג
 ועדה לסיווגים גיאוגרפיים ולסטטיסטיקה מוניציפאלית  .ד

   הציבורית המייעצת להפצת מידע מפקדיח הוועדה"דו .4
 התקדמות בהפקת המידע המפקדי .5
 ס" בלמהצעה להקמת מרכז מחקר .6
  
  

  26.3.1998ישיבת מועצה מיום 
  ס"תכנית העבודה של הלמ .1
 "שילוב"ומכון מחקר " הארץ"עבודת ועדת האתיקה בקשר לתלונות בנק לאומי נגד עיתון  .2
 דיווח על עבודת הוועדה הציבורית המייעצת לסטטיסטיקה של עבודה ושכר .3
 דיווח על עבודת הוועדה לאינדיקטורים חברתיים .4
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 ועדה לסטטיסטיקה של איכות הסביבהדיווח על הקמת  .5
 מצב הבריאות בישראל .6
  

  14.3.1999ישיבת מועצה מיום 
  עבודת הוועדה לסיווגים גיאוגרפיים ולסטטיסטיקה מוניציפאלית .1
 ס"תכנית העבודה של הלמ .2
 שינויעים בסקר הוצאות משקי הבית .3
 1999 -שינויים במדד המחירים לצרכן ב .4
  כלכלית של האוכלוסייה- הרמה החברתיתאיפיון ודירוג רשויות מקומיות לפי .5
  
  

  1.4.2001ישיבת מועצה מיום 
   המפקד המשולב– 2006מפקד  .1
 ח ועדת ההיגוי לסקרי מעקב"דו .2
  
  

  22.5.2002ישיבת מועצה מיום 
  הסיווג האחד לשימושי וייעודי קרקע: ח הוועדה לסיווג שימושי קרקע"דו
  
  

  19.6.2003 ישיבת מועצה מיום
  2003לשכה בשנת סקירה על פעולות ה .1
 ותהליכים עיקריים, התפיסה, הרעיון: המפקד המשולב .2
  נושאי חקירה–המפקד המשולב  .3
  
  

  1.6.2004ישיבת מועצה מיום 
  2004 -תכנון העבודה במפקד לקראת ההתנסות ב .1
 ח הוועדה המייעצת בנושאים מתודולוגיים של המפקד המשולב"דו .2
 )2004ינואר (ס " סיכום ביקור בלמ–ח רייטן "דו .3

  
  

  16.6.2005ישיבת מועצה מיום 
  הסקר החברי .1
 מעביד-זיווג נתוני עובד .2
  מפקד האוכלוסין .3

 


