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  "פני החברה בישראל"

לסטטיסטיקה ביום המרכזית על יום העיון שנערך בלשכה 
21.01.2009  
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 921.01.0-ה' ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ד, 2008דוח פני החברה לרגל הוצאת 
יום העיון נועד לשמש במה לחוקרים מהאקדמיה ולעובדי ". פני החברה בישראל"א  בנושיום עיון

;  בסוגיות הקשורות בחברה הישראליתםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להצגת עבודותיה
, בריחת מוחות מישראל, חינוך, (social exclusion)הדרה חברתית , עוני: עבודות בנושאים כגון

 עמותות ,לחוקרים, חשוף את הציבור הרחבלנועד יום העיון , ךבנוסף לכ. נתוני פריון ועוד
אנו מתכוונים לערוך  .לנתונים על פני החברה  בישראלו הפועלות בנושאי החברה וקובעי מדיניות
של הלשכה " דוח פני החברה"עם הוצאתו לאור של , יום עיון בנושאים חברתיים מדי שנה

  .סטיקהיהמרכזית לסטט

 :דונו ביום העיוןנושאים מרכזיים שנ

   הסטטיסטיקן הממשלתי–שלמה יצחקי ' פרופ, אי השוויון בהכנסות בין ישראל ואירלנד •

  מדוע התוצר לנפש בישראל מפגר אחרי זה של מרבית מדינות : הפרדוקס הישראלי" •
 האוניברסיטה העברית, ר אבי שמחון"ד, "אירופה  

יסודי כושל -מחינוך יסודי ועל  יסודי וההשכלה הגבוהההחינוך המבט אל : איום מביתה" •
בסכנה מדינת ישראל עתידה של , המאבדת גובה ומוחותויקר ועד להשכלה גבוהה   
  אביב-חברתית ואוניברסיטת תלראש מרכז טאוב לחקר מדיניות , דוד -ר דן בן"ד, "קיומית  

  :י עובדים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"נושאים נוספים שהוצגו ע

תחום צריכה , יפית אלפנדרי, עוני והדרה חברתית בישראל ובמדינות האיחוד האירופי •
 וכספים  

 .תחום מתודולוגיה מפקדית ושיטות הערכה, חור-מר דן בן, מיפוי תופעות חברתיות בישראל •

  תחום חינוך והשכלה, מר יוסף גדיניאן ,  של נתוני חינוך בישראללאומית-השוואה בין •

 גף סקר חברתי, נורית דוברין' גב,  אינדיקטורים סובייקטיביים-מצוקה ועוני בישראל •

  ניתוח סטטיסטי, ר נטליה ציבל"ד, מדד פריפריאליות של הרשויות המקומיות •
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