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החל גיוס סגל רכזי הסוקרים לסקר מפקד אוכלוסין 2008
Recruitment of Coordinators for 2008 Population Census
מחר ,יום ו' 29.8.08 ,תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המכרז לסגל רכזי הסוקרים לסקר מפקד
האוכלוסין  2008כחלק משלב ההתארגנות לקראת ביצוע סקר מפקד האוכלוסין .2008
תפקיד רכזי הסוקרים הוא ניהול צוות הסוקרים ,ליווי וסיוע לסוקרים בשטח  -מתן מענה לבעיות פקידה
העולות בשטח.
סגל רכזי הסוקרים הוא המכרז הרביעי שמוציאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור סגלי סקר מפקד
האוכלוסין  .2008המכרז הראשון שפורסם ב 16.5.08 -היה לסגל הניהולי .המכרז השני שפורסם ב-
 4.7.08היה עבור סגל המפקחים .המכרז השלישי שפורסם ב 11.7.08 -היה עבור סגל רכזים גיאוגרפיים.
גיוס הסגלים השונים מתבצע במדורג וכולל :גיוס סגל ניהולי )בוצע במאי-יוני  ;(2008גיוס המפקחים )יולי-
אוגוסט  ;(2008גיוס רכזים גיאוגרפים )יולי-אוגוסט  ;(2008גיוס רכזי סוקרים )ספטמבר-אוקטובר ;(2008
גיוס סוקרים )אוקטובר-נובמבר .(2008
עד כה גויס הסגל הניהולי שמסיים בימים אלה את קורס ההכשרה לתפקיד ומתחיל לעבוד ב 12 -לשכות
אזוריות שונות.
מספר העובדים אותם תגייס הלשכה למפקד בפריסה ארצית יעמוד על כ –  3,000איש כמפורט להלן :סגל
ניהולי  ,35 -מפקחים  ,78 -רכזים  -כ –  400וסוקרים  -כ.2500 -
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תבצע בשנת  2008את מפקד האוכלוסין .המפקד הוא פעילות מיוחדת
רחבת היקף המתבצעת בדרך כלל אחת לעשור בכל הארץ .מטרתו לאסוף מידע על כלל האוכלוסייה על מנת
להציג תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ ,תנאי המגורים ותכונות דמוגרפיות ,חברתיות וכלכליות.
בשונה ממפקדים קודמים ,מפקד האוכלוסין  2008יבוצע בשיטות סטטיסטיות ייחודיות שאותן פיתחה הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .במפקד ישולב סקר של קרוב ל –  20%ממשקי הבית בישראל באמצעות ראיון פנים
אל פנים ,יחד עם מידע ממרשם האוכלוסין וממקורות מינהליים מגוונים )בישובים קטנים המונים פחות מ300-
איש תתבצע פקידה מלאה של כל התושבים( .עבודת השדה הכוללת את הפקידה בשטח ואת השלמת המידע
שנעשית באמצעות הטלפון נקראת סקר מפקד האוכלוסין ,והיא תתבצע מסוף שנת  2008עד אמצע שנת
 .2009המפקד המשולב יקל על הציבור את נטל ההשבה ויתרום לחיסכון במשאבים.
סקר מפקד האוכלוסין  2008הוא המפקד הראשון בו הנתונים מהאוכלוסייה יאספו באמצעות מחשבים ניידים
)ולא באמצעות שאלונים מנייר כפי שהיה נהוג עד כה( .הדבר יאפשר פרסום מהיר ואיכותי יותר של הנתונים.
הלמ"ס נערכת לביצוע סקר מפקד האוכלוסין במספר שלבים :התארגנות; רישום המבנים שבמדגם; ראיונות
של האוכלוסייה; השלמת מידע בטלפון.

שלב ההתארגנות החל במחצית חודש מאי וימשך עד חודש דצמבר  .2008השלב כולל גיוס הסגלים השונים
הכשרתם והקמת  12לשכות אזוריות.
במקביל לגיוס סגלי המפקד הלמ"ס הקימה  12לשכות אזוריות שבאמצעותן יתבצע המפקד .המקומות בהן
יוקמו הלשכות הם :אילת ,אשדוד ,באר-שבע ,חדרה ,חיפה ,טבריה ,יהודה והשומרון )ירושלים( ,ירושלים,
כרמיאל ,פתח תקוה ,ראשון לציון ,תל-אביב.
פרופ' שלמה יצחקי ,הסטטיסטיקן הממשלתי אמר" :עם גיוס הסגל הראשון ,הסגל הניהולי ,סקר מפקד
האוכלוסין יצא אל הדרך .אנו מקווים כי בעזרתם של סגלים אלה נוכל להצליח בפקידת האוכלוסייה – למענה
ולטובתה .כאן המקום לציין כי הצלחת עבודת הלמ"ס בכלל והצלחת סקר מפקד האוכלוסין בפרט נשענות על
שיתוף הפעולה של הציבור שאותו אנו נקווה לקבל במהלך הפקידה בשטח".
מידע נוסף על המפקד ואופן הגיוס ניתן לקבל באתר האינטרנטwww.mifkad.cbs.gov.il :
לפרטים נוספים :טל'  - 02-6593060מוקד משאבי אנוש ,בין השעות 13:00 – 9:00

