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  "?מעמד נמוך ומה ביניהם, מעמד גבוה"
  5קה לרגל הוצאת דוח פני החברה לשכה המרכזית לסטטיסטי ב28.11.12 -על יום העיון שנערך ב

"Society in Israel": Proceedings of the Seminar Conducted at the CBS on 28.11.12   

מעמד , מעמד גבוה"בנושא יום עיון   28.11.12-ה, היוםערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  5פרסום דוח פני החברה לרגל 
 בסוגיות הקשורות ם להצגת עבודותיהס"משמש במה לחוקרים מהאקדמיה ולעובדי הליום העיון נועד ל ". ?נמוך ומה ביניהם

  .מעמד הביניים ובחברה הישראלית בכללב

מד במוקד ההרצאות הפעם היה הפערים הנושא שע. דוח פני החברהשנערך לרגל פרסום ,  בסדרההרביעייום עיון זה הינו 
נשים , אינדיקטורים בחינוך, עניים בישראל: עבודות בנושאים כגוןבימי העיון הקודמים הוצגו  . מכמה היבטיםחברתיים-הכלכליים

מעורבות של שני המינים , תקציב מגדרי, מוביליות חברתית, סטטיסטיקה מגדרית בארץ ובעולם, כמפרנסות במשק הבית
   . ת דרכים ועודבתאונו

העשור האחרון התאפיין ". ס בעשור הבא" פתח את יום העיון והתייחס לאתגרים שעומדים בפני הלמשלמה יצחקי' פרופ
ההתפתחות , OECD- את הצטרפות ישראל לבין הגורמים ניתן למנות. בהתפתחות מואצת של ביקוש והיצע לנתונים כמותיים

להתפתחות זו השפעה רבה על . חומים כלכליים שנשענים על נתונים כמותייםס לת"הטכנולוגית בתחום המחשוב והפניית הלמ
ריבוי סקרים חדשים , הגדלת השימוש בקבצים מנהליים, גידול במספר העובדים: ס הבאה לידי ביטוי בתחומים הבאים"הלמ

הותי לאסוף נתונים על שוק ההון  יצחקי הדגיש כי יש צורך מ'פרופ ."מפקד מתגלגל ועוד, א חודשי"וארגון סקרים קיימים כמו סכ
 וזה בהחלט אתגר -ס מכסה באופן נרחב את שוק העבודה והנתונים על שוק ההון הינם בגדר נתונים חסרים"וזאת כי הלמ

  . לסטטיסטיקן הבא

  .2011 החברתית שללנתונים על החברה בראי המחאה התייחס  ,ת"ר ות"יו, מנואל טרכטנברג' פרופ

 חשובים מנהלת מחלקת המחקר והמידע של הכנסת דיברה על הקשר בין קבלת החלטות והנתונים ה,ר שירלי אברמי"ד

  .  למקבלי ההחלטותשמספק מרכז המחקר והמידע

   . וחלוקת המשאבים בחברההחלוקתיהתייחס לתפיסת הצדק , מנהל אקדמי של מרכז אדווה, ר שלמה סבירסקי"ד

  .תהתייחס לפערים בין ישראל ומדינות המערב בכל הקשור לצמיחה הכלכלית וההתפתחויות הדמוגרפיו, אבי שמחון' פרופ

התייחס לחשיבות של מה מודדים ובאיזה מדד בוחרים על מנת להציג את , ס"המדען הראשי של הלמ, ר דמיטרי רומנוב"ד

  .הנתונים

  .החמישונים לפי נתוני סקר הוצאות של משקי הביתהתייחסה לרמת החיים של , ראש תחום צריכה וכספים, יפית אלפנדרי' גב


