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  Twinning- השקת מיזם התאומות

 של דנמרקהסטטיסטית לשכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין הבין 
 את הסטטיסטיקה הרשמית בישראל במטרה לקדם

EU Twinning Project Supports the Israeli Central Bureau of Statistics in Enhancing the 
Quality of Official Statistics 

 
( Twinning( את מיזם התאומות )13.4.2016)יום ד',  השיקוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והלשכה הסטטיסטית של דנמרק 

 קידום איכות הסטטיסטיקה הרשמית בישראל.מטרת המיזם, שיימשך שנתיים, היא  הן, במימון האיחוד האירופי.ביני

סגנית שגריר דנמרק  ,נדור זלקובסקיה במשלחת האיחוד האירופי בישראל שראש מחלקת סחר וכלכל באירוע השתתפו

 ,פרופ' דני פפרמן הסטטיסטיקן הממשלתי ,מור יוסף פרופ' שלמה, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי נילסן נה בירינגסיי בישראל

 ואורחים נכבדים נוספים.רים מהלשכה לסטטיסטיקה של ישראל ודנמרק נציגים בכירים במשרד החוץ, מנהלים בכי

והלשכה המרכזית  לאומי לביטוח המוסד ביןבנושא שיתוף פעולה מקצועי ומחקרי הבנות  מזכר נחתםבטקס הפתיחה 

שנערך גם הוא בשיתוף ( 2013-2014)מיזם התאומות הקודם  כר זה הוא אחד מההישגים הבולטים שללסטטיסטיקה. מז

 .הלשכה לסטטיסטיקה של דנמרק

 

שנים נכנסתי לתפקיד. אחת המשימות הראשונות שעסקתי  שלוש"לפני בדיוק  הסטטיסטיקן הממשלתי, פרופ' דני פפרמן:

ז במה מדובר ועד כמה חשוב שיתוף הפעולה הזה. גיליתי דרך מנהלי ועובדי בה היא מיזם התאומות הראשון. לא ידעתי עד א

ויעיל. שיתוף הפעולה השיג שני דברים: להבין מה אנחנו עושים ולחשוב למה אנחנו עושים את מה  בונההלמ"ס כמה זה היה 

המומחים של דנמרק ומדינות  ללמוד מהידע והניסיון של, שאנו עושים, כל זאת בשלב ההכנה למפגשים עם המומחים, וכמובן

סטטיסטים ברמה גבוהה  מודלים ישמשו בסיס למחקרים מתקדמים ולפתחשתונים נוספות. מטרתנו היא לייצר מערכות נ

שישמשו את קובעי המדיניות והציבור הרחב. עלינו לשמש כמובילים ומנחים של המערכת הסטטיסטית הלאומית ולשם כך 

ית לא רק של תוצרי הלמ"ס אלא גם של כלל המערכת. אני בטוח שמיזם התאומות יסייע לנו עלינו להקפיד על איכות סטטיסט

 ."לעשות זאת

 

י וישראל ביססו קשר "האיחוד האירופ ראש מחלקת סחר וכלכלה במשלחת האיחוד האירופי בישראל שנדור זלקובסקי:

מעמיקים את שיתוף הפעולה   ים. מיזמי התאומותיתופי פעולה כלכליים ופוליטי. קשר זה תורם להעמקת שניםקרוב במהלך הש

ם ועוד. בתחומים נבחרים כמו אבטחת נתונים, סביבה, תחבורה, שוויון הזדמנויות בעבודה, שירותי תקשורת, שירותים וטרינריי

 ועצמאית חשובה במיוחד עבור כלכלה מודרנית ותחרותית וחברה דמוקרטית". סטטיסטיקה איכותית, מהימנה
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"אני שמחה להשיק את המיזם הזה ושמחה שדנמרק וישראל החלו לעבוד  ריר דנמרק בישראל סיינה בירינג נילסן:סגנית שג

תועלת לשתי המדינות. האירועים הפוליטיים והשינויים  הביא המוצלחאחרי שעבדו יחד גם במיזם הקודם. שיתוף הפעולה 

יקה לא ניתן להתווכח ואנחנו צריכים ונצטרך אותם לקביעת עובדות ועם סטטיסט ל חיינו, אך עםהכלכליים בעולם משפיעים ע

 מדיניות".

 

"הכלכלה הישראלית והאירופית דומות מאוד ולכן אנחנו שמחים על שיתוף  משרד החוץ יפה בן ארי:ב סמנכ"ל כלכלה

ה. משרד החוץ עובד עם הלמ"ס ועם הפעולה בין ישראל למדינות החברות באיחוד ובתמיכה שהוא מעניק לשיתופי פעולה אל

 בתחום הסטטיסטיקה".הבינלאומי נתוני הלמ"ס ואני רוצה לברך על שיתוף הפעולה 

 

בעולם, ובכלל זה גם  מתרחשים בעולם"שינויים רבים  רסטן אולריק זנגנברג:כ ,נציג הלשכה הסטטיסטית של דנמרק

 הרשתות החברתיות.והשפעתם הגוברת של טכנולוגיים  נוייםשידאטה, -ביגו בנושאים כמו הפצת המידע -בתחום עיסוקנו 

. סטטיסטיקה רשמית היא שפה אחידה שחוצה יבשות, ולהפוך חלק מהם האתגר שלנו הוא להתאים את עצמנו לשינויים האלה

 האלה". עוסק בין היתר בשינוייםמדינות ותרבויות והמיזם שאנו משיקים היום 

 

על העבודה  הערכה אני רוצה להביע :( יולנטה שזרבינסקהEuroststד האירופי )נציגת המשרד הסטטיסטי של האיחו

 .שתי המדינותלא פחות מוצלח ומספק עבור  המיזם הנוכחי יהיהואת האמונה כי  הראשוןהתאומות  מיזםשנעשתה במסגרת 

לחיזוק  תתרום מטרת המיזם .םנתוני מיקרו לחוקריהנגשה של ו כות סטטיסטיתנושאים חשובים כגון איקיימים במיזם הנוכחי 

עיסוק של כל הכן על ו, סטטיסטילהקל על יישום העקרונות של קוד והלמ"ס כגוף תיאום סטטיסטיקה רשמית של  התפקיד

 ."היצרנים של סטטיסטיקה רשמית

 

נות האיחוד מיזם התאומות של האיחוד האירופי נועד לסייע למדינות לאמץ וליישם תקנים, חוקים ופעולות המבוצעות במדי

האירופי, במטרה ליצור יציבות ושיתוף פעולה בין מדינות האיחוד למדינות השכנות. המיזם החדש יאפשר מינוף של תהליכי 

טיסטית הלאומית של פיתוח נרחבים ודיונים מעמיקים בדרכים לשפר איכות הסטטיסטיקה הרשמית המיוצרת במערכת הסט

של דנמרק, ולשכות סטטיסטיות  לסטטיסטיקהבשיתוף פעולה עם הלשכה  מ"סמהלך התקופה יעבדו צוותים מהלישראל. ב

 אחרות ברחבי אירופה. 

ניהול האיכות של תיאום המערכת הסטטיסטית הלאומית, ובתוך כך ב, יתמקד ויימשך כשנתיים 2016המיזם, אשר החל במרץ 

מתודולוגיה וכלי , מפקד חקלאות כמו בנושאים בנוסף יעסוק המיזם גם. הנגשת נתוני פרט לחוקריםבו הסטטיסטיקה הרשמית

GIS שיפור איכות ויעילות של סקרי שדהצורך לאוגרפיות( )מערכות מידע ג. 

יואל פינקל, המשנה לסטטיסטיקן הממשלתי בלמ"ס ומר ג'נסן מהלשכה המרכזית התאומות ילוו שני מנהלים בכירים:  את מיזם

שעלותו  את המיזם יממן שכה הסטטיסטית של דנמרק. האיחוד האירופיבדנמרק לצד עמיתים מהלמ"ס ומהל לסטטיסטיקה

 אירו. 1,200,000


