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  : באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה!חדש
   חדשהבמתכונתס " של הלממאגר הנתונים

  
New! On CBS Website: CBS's data bank in a new version  

  
   ' שלב ב-מאגר הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בימים אלה  לאתר האינטרנט במתכונת חדשה 

.  נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראלבהן מכיל סדרות עתיותס " של הלמגר הנתוניםאמ

 משתמשיםל ;לסייע למשתמש למצוא את מבוקשו בצורה קלה במטרה החדשה מגובש ומאורגן והמאגר במתכונת

אישי שבו ניתן " סל סדרות"האפשרות לבנות  ניתנת,  שוניםנתונים בנושאים לקבל קובץ אחד עם סדרות המבקשים

  . נושאים שונים בנתונים לצרף סדרות

  :)תרשים' ר(:  מאפשרת המתכונת החדשה של מאגר הנתונים
  

 ."אישי סדרות סל "יצירת .1

 ".למועדפים הוסף "על לחיצה בעזרת האישי במחשב" אישי דרותס סל"ל גישה יצירת  .2

 סדרות סל"ב אחרונים עדכונים על  ישירות למחשב האישיהתראות קבלת ערוץ – RSS לערוץ חיבור  .3

  ."אישי

כולל האפשרות  (HTML ,EXCEL ,XML) שונים בפורמטים" אישי סדרות סל"מ הנתונים קבלת  .4

   .בתרשים להציגם
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  :יתרונות המתכונת החדשה 

  .  על ידי בניית לוחות באמצעות תפריטים נוחים וידידותיים"סל סדרות אישי"גישה מהירה וגמישה ל

  

  - יצוין כי
  . נדריך ונסייע בהסתגלות למתכונת החדשה,נתמוך, אנו נלווה 

 התקיןס על התפעול "האחראים בלמ –אנו מבקשים להתאזר בסבלנות ולהיות סלחנים כלפינו  

  : זאת ועוד". הרצה" במקרה של שיבושים או תקלות הצפויות בתקופת ה–

  il.gov.cbs@info:  תגובות והערות ניתן להפנות אל, אלותש
  

  03-5681933, 02-6592658 ,02-6592666: או בטלפונים
 

 

  08/09/2009    חדשהבמתכונתס " של הלמ הנתוניםמאגר
 

2

mailto:info@cbs.gov.il

	ירושלים,י"ט אלול תשס"ט 
	8 ספטמבר 2009
	חדש! באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
	מאגר הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עלה בימים אלה  לאתר האינטרנט במתכונת חדשה - שלב ב' 
	מאגר הנתונים של הלמ"ס מכיל סדרות עתיות בהן נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל. המאגר במתכונתו החדשה מגובש ומאורגן במטרה לסייע למשתמש למצוא את מבוקשו בצורה קלה; למשתמשים המבקשים לקבל קובץ אחד עם סדרות נתונים בנושאים שונים, ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי שבו ניתן לצרף סדרות נתונים בנושאים שונים. 
	המתכונת החדשה של מאגר הנתונים  מאפשרת: (ר' תרשים):
	יתרונות המתכונת החדשה :



