מדינת ישראל
State of Israel
אגף בכיר עבודת השדה – מפקד
Senior Department of Census Field Work
ִמנהלת הפרויקט

27/04/2022
שאלות ותשובות למענה הרב ערוצי
נספח זה מהווה מאגר ידע עבור שאלות ותשובות שכיחות .הרשימה אינה מלאה וייתכן ויבוצעו בה שינויים ו/או
הוספה בהתאם לשיקול דעתה של הלמ"ס.
 .1ציבור שאינו בהכרח נדגם
#

הסבר פשוט /דוגמה/

שאלה

תשובה

.1

מהו מפקד?

מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף

מפקד אוכלוסין הוא פעולה

הנתונים הגדול והחשוב ביותר בישראל.

סטטיסטית המבוססת על

המפקד מתקיים אחת לעשור .במהלכו,

מידע מנהלי ,הכוללת איסוף

נאספים נתונים סטטיסטיים המספקים

שאלונים במטרה לקבל

תמונת מצב אמינה ומפורטת על החברה

תמונת מצב אמינה

הישראלית.

המשקפת את כל החברה עד

.2

כל כמה זמן נערך מפקד?

מפקד אוכלוסין נערך אחת לעשור.

מתי היה המפקד האחרון

המפקד האחרון בישראל בוצע בשנת

הנחיות נוספות /הערות

לרמת שכונות.

.2008
.3

מהן מטרות המפקד?

מפקד האוכלוסין בישראל נערך על ידי

לקבל מידע ,שבעזרתו נקבל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

החלטות טובות יותר.

ויש לו חמש מטרות עיקריות:

לדוגמה :אם צריך להחליט

1

2

לספור את האוכלוסייה ומשקי

אם לפתוח במקום מסוים

הבית בישראל ,לעדכן את

מרכז לקשישים או מרכז

הנתונים הקיימים ולשפר את

נוער ,אפשר להבין מה עדיף

האומדנים

לפי מי האוכלוסייה

לקבל מידע דמוגרפי וחברתי

שמתגוררת באזור.

כלכלי עדכני על האוכלוסייה החיה
בישראל
1
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3

לספק מידע על אזורים
סטטיסטיים קטנים לצרכי תקצוב.
ידעת שמדינת ישראל מחולקת
ליותר מ 000,3-אזורים
סטטיסטיים שונים?

4

לשמש תשתית לצרכי מחקר
באקדמיה עבור ארגונים שונים

5

לאסוף מידע לתכנון וקבלת
החלטות בידי קובעי המדיניות
ועבור הציבור הרחב בתחומים
המשפיעים על כולנו :חינוך ,דיור,
רווחה ,תשתיות ,תחבורה,
תעסוקה ועוד.

.4

כיצד

מתבצע

איסוף איסוף הנתונים מתבצע על-ידי שאלון

הנתונים למפקד?

המפקד .אפשר להשיב באינטרנט באופן
עצמאי ובזמן החופשי ,באמצעות ראיון
טלפוני או בראיון פנים אל פנים.

.5

איך אדע אם אני חלק אם נבחרת להשתתף במדגם ,נודיע לך על
מהמדגם?

.6

יש לחדד את ההפניה לאתר

כך במכתב בדואר ובהודעת  .SMSיש

בהתאם לאוכלוסייה הפונה

באפשרותך לבדוק זאת בכל רגע נתון

(אוכלוסייה מבוגרת ,חרדים

בצ'אטבוט באתר המפקד.

ועוד)

למה לא דוגמים את כל

מאגרי המידע שכבר קיימים אצלנו

תושבי המדינה?

מספקים נתונים רבים המאפשרים לנו
לפנות רק למדגם מהאוכלוסייה ולהצליח
להפיק מידע סטטיסטי מהימן .השיטה הזו
חוסכת כסף ומשאבים רבים למדינה
2

מדינת ישראל
State of Israel
אגף בכיר עבודת השדה – מפקד
Senior Department of Census Field Work
ִמנהלת הפרויקט

ומקלה על התושבים.
הנדגמים מייצגים קבוצות אוכלוסייה

.7

מדוע נבחרתי להשתתף?

.8

מהי הלשכה המרכזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בעלות מאפיינים דומים ,במטרה לכסות
כמה שיותר קהלים ולקבל תמונה מגוונת
ככל האפשר על אוכלוסיית ישראל.

לסטטיסטיקה (הלמ"ס)?

(הלמ"ס) ,היא הגוף הלאומי הרשמי
העוסק באיסוף ,עיבוד ופרסום מידע
סטטיסטי על כל מדינת ישראל.

.9

מה תפקידיה של הלשכה הלמ"ס אחראית על הפעולות הבאות:
המרכזית

לסטטיסטיקה

● איסוף ,עיבוד ופרסום נתונים
סטטיסטיים על האוכלוסייה

(הלמ"ס)?

בישראל בתחומים כמו חברה,
בריאות ,כלכלה ומסחר ויצירת
תמונת מצב מעודכנת על המדדים
הפיזיים ,הגאוגרפיים והאקולוגיים
של המדינה.
● תכנון רב-שנתי של הפעולות
הסטטיסטיות של מוסדות המדינה
השונים ,תוך התייעצות עם
המועצה הציבורית לסטטיסטיקה.
●

קביעת סיווג סטטיסטי אחיד
לשימוש מוסדות המדינה.



ריכוז ופרסום ידיעות על פעולות
סטטיסטיות המתבצעות או
מתוכננות על ידי הלמ"ס ומוסדות
המדינה.

 .10האם

שאלות

המפקד הקורונה הוכיחה את החשיבות של נתונים
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קשורות לקורונה?

איכותיים ועדכניים לצורך קבלת החלטות,
אבל אין קשר בין ביצוע המפקד לבין
הקורונה .נתוני המפקד הקרוב יעזרו
להבנת מגמות ולתכנון נכון של העשור
הבא בחברה הישראלית.

 .11פנו לקטינים אצלי בישוב קטינים יכולים להשתתף במפקד ,אך חובת
– האם חוקי?

ההשבה מוטלת על הורה או אפוטרופוס
חוקי המתגורר עם הנדגם .הנחיות החוק
והלמ"ס אוסרות לקיים קשר עם קטין.

 .12מאיזה גיל ישנה חובת חובת ההשבה לשאלון המפקדי חלה מגיל
 18ומעלה .במקרה שהנדגם הוא קטין/ה,

השבה?

חובת השבת הפרטים אודותיו ,מוטלת על
אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי המתגורר
עם הנדגם/ת.
 .13האם יש קשר בין המפקד לא .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא
לבחירות בכנסת?

יחידת סמך ,גוף מקצועי וא-פוליטי .מפקד
האוכלוסין הוא פרויקט רשמי ,בעל חשיבות
ממלכתית עבור כלל תושבי ישראל,
המתבצע מתוקף פקודת הסטטיסטיקה וצו
המפקד אחת לעשור והוא לא מושפע
משיקולים פוליטיים.

 .14האם

בכל

מתקיים מפקד?

הארצות רוב מדינות העולם מקיימות מפקד
אוכלוסין ואוספות נתונים מדויקים,
עדכניים ואיכותיים שעוזרים בתכנון
העתיד .במדינות רבות מתקיים מפקד
אוכלוסין אחת לעשור ואחרות עורכות
מפקד פעם בחמש שנים.
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נדגמים
שאלות

הסבר פשוט/

תשובות

דוגמה /הנחיות
נוספות /הערות
.1

האם הנדגם יכול כן .השאלון מיועד גם לתושבי המדינה שאינם אזרחים או
להיות גם מי שאינו בעלי תעודת זהות ישראלית ,בתנאי שהם שוהים בארץ
אזרח
(עובדים

המדינה? לפחות שנה ברציפות ,עם היתר או בלי ,וללא קשר למטרת
זרים

או שהייתם כאן.

תיירים ,למשל).
.2

.3

מי רשאי לענות

כל אדם מעל גיל  18שגר עם הנדגם במשק הבית יכול

בשמו של אדם עם

למלא את השאלון עבורו.

מוגבלות שלא מסוגל

אנחנו מייחסים חשיבות רבה למידע הנאסף מבעלי

לענות באופן

מוגבלויות ומאפשרים מענה מונגש על השאלון במספר

עצמאי?

0779903000

הנדגם אינו נמצא

כל אדם מעל גיל  18שגר עם הנדגם באותו משק הבית

אין באפשרות

בארץ כבר כמה

רשאי להשיב על השאלון.

הנדגמים להשיב

חודשים – מי יכול

לשאלון האינטרנטי

לענות עבורו והאם

מחו"ל ,אפילו

ישנו צורך?

שהינם נכללים
באוכלוסיית הסקר.

.4

הנדגם ירד לפני

כל אדם שחי בישראל בשנה האחרונה ,יכול להידגם.

חודש מהארץ הוא

בסטטוס זה ,יש למלא את השאלון עבור הנדגם ביחס

לא רלוונטי למדגם

למועד הקובע.

שלכם למה עדיין פנו

המועד הקובע למפקד האוכלוסין הוא .02/04/2022

אליו?
.5

אם הנדגם קטין,

יש למלא בשאלון תעודת זהות של אחד ההורים.

תעודת זהות של מי
צריך למלא בהזדהות
5
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בשאלון האינטרנטי?
.6

.7

למה זה מעניין כמה

בשאלון המפקדי לא שואלים על הכנסה ישירה ,אלא על

אני מכניס? כל

הכנסות שלא מעבודה כמו :פנסיה ,קופת גמל ,קצבה

הפרטים נמצאים

ממשרד הבטחון ,מלגות ,רנטה ,הכנסה משכר דירה וכו'.

בביטוח לאומי ומס

הנתונים האלה מאפשרים לקבוע את רמת החיים של משק

הכנסה ,לא?

הבית הנדגם.

השבתי כבר בעבר

אין קשר בין מענה על שאלון מפקד האוכלוסין ,לבין מענה

על שאלון של

על סקרים שוטפים נוספים שמבצעת הלמ"ס .לכן ,אם

הלמ"ס .למה אני

נדגמת למפקד האוכלוסין עליך להשיב על השאלון

צריך לענות שוב?

המפקדי .אפשר להשיב על השאלון באינטרנט ממחשב או
בראיון פנים אל פנים בתיאום מראש בטלפון:
 0779903000או בצ'אט באתר המפקד.

.8

למה צריך להזדהות

מספר הזהות מאפשר לנו למקד את השאלות על האדם,

באמצעות מספר

בלי שאלות מיותרות.

זיהוי?
.9

פנו

אליי

ממוקד סוקרי הטלפון הם עובדים מוסמכים מטעמנו ובפיקוחנו,

טלפוני – מי אלו המועסקים על ידי חברות פרטיות.
ומדוע

הם

פונים הם פנו אליך כי נדגמת לענות על השאלון .ניתן לבדוק האם

אליי?

נדגמת באמצעות הקלדת ת.ז בשאלון האינטרנטי או בירור
מול נציגי מוקד הפניות.

.10

מה יקרה אם הסוקר במקרה כזה ,אפשר לתאם פגישה לשעה או יום אחרים הנחייה :על עובדי
יתקשר או יגיע בזמן שנוחים לך .אנחנו ממליצים לענות על השאלון באופן פשוט פניות הציבור לתאם
לא נוח?

ובזמנך החופשי באתר  mifkadisrael.cbs.gov.ilולחסוך פגישה
פניות טלפוניות או הגעה של פוקדים.

בהתאם

במערכת
לצורך

העולה בשיחה.
.11

אני לא רוצה שיפנו

ההשבה על סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
6
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אליי  /אני לא רוצה

(הלמ"ס) היא חובה לפי פקודת הסטטיסטיקה .אין לי

לענות

אפשרות להוריד אותך מהמדגם ולכן ,לא ניתן לגרום למצב

לחובת ההשבה.

בו לא יפנו אלייך .תוכל להשיב עצמאית באתר האינטרנט
בלינקmifkadisrael.cbs.gov.il :
.12

מה יקרה אם לא

המענה על השאלון הוא חובה חוקית על-פי פקודת

קישור לאתר –

אענה על השאלון?

הסטטיסטיקה [ -נוסח חדש] ,תשל"ב.1972 -

לחובת ההשבה.

לצד החובה ,ההשתתפות בחזרה הכללית היא הזכות שלך
להשפיע על עתידך ועל עתידה של ישראל בשנים
הקרובות.
 . .13איך אדע שפרטיותי הלמ"ס מחוייבת בשמירה על סודיות הנתונים שלכם .חל
נשמרת?

איסור מוחלט למסור פרטים מזהים כלשהם על הנדגמים,
לכל גורם שהוא.
אנחנו עומדים בכל תקנות מערך הסייבר כדי לשמור על
מערכות המידע שלנו ועל המידע המאוחסן בהן.

.14

.15

כמה זמן אורך

המענה לשאלון אורך כ 20-30-דקות ,תלוי במספר הנפשות

הריאיון?

המתגוררות בבית.

אני רוצה לענות

נוכל להפנות אליך פוקד שטח למילוי השאלון .לתיאום

בראיון פרונטלי

הגעת פוקד אפשר ניתן לפנות אלינו בצ'אט באתר המפקד
או בטלפון .0779903000

.16

למה שואלים אותי

נתוני המפקד מתחייבים לכלל אוכלוסיית ישראל

גם על בני

ומתפרסמים ברמת משק בית

המשפחה?

משק בית מוגדר כקבוצה של אנשים שגרים באותה דירה
ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון .יש חשיבות גדולה
למידע על הרכב משק הבית ,גודלו ושינויים שחלים בו
במהלך השנים.
זו הסיבה שהשאלות מתייחסות לכל בני המשפחה
המתגוררים איתך.
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.17

לא אני נדגמתי אז

במפקד האוכלוסין דוגמים אדם אך השאלון המפקדי

למה שואלים אותי?

מתייחס לכלל הגרים עם הנדגם במשק הבית .אם הינך
מתגורר עם אדם שנדגם למפקד האוכלוסין ,שאלון המפקד
ישאל שאלות גם אודותיך.

.18

על אלו נושאים

השאלון כולל שאלות בנושאים דמוגרפיים כמו גיל ,מין,

ישאלו בראיון?

מצב משפחתי וארץ לידה ושאלות בנושאים חברתיים

קישור לשאלון

וכלכליים כמו השכלה ,תעסוקה ,הכנסות שלא מעבודה,
תנאי דיור ושאלות על מוגבלות .שאלות בנושאי השכלה
ותעסוקה יופנו לנדגמים מעל גיל  15בלבד.
.19

.20

המדינה יודעת

המידע שנמצא במערכות של המדינה לא תמיד מעודכן

עליי הכל ,למה

ולפעמים גם חסר.

אני צריכה

אנחנו מתאימים את השאלון אישית לכל נדגם ונדגמת

לענות?

ומשתדלים לא לשאול שאלות מיותרות.

לא מבין עברית

השאלון המפקדי מתורגם לערבית ורוסית .בנוסף ,יועסקו

יועברו הנחיות

– מה האופציות

סוקרים ופוקדים דוברי שפות נוספות.

בנפרד על טיפול

שלי?
.21

קישור לשאלון.

בפניות מסוג זה.

חוק הלאום לא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא גוף א-פוליטי .המפקד

כלל אותי ,למה

נועד לאסוף נתונים שיתנו תמונת מצב מדויקת ועדכנית על

שאענה לכם?

המצב במדינה ויעזרו בשיפור עתידן של כל קבוצות

אני לא נחשב

האוכלוסייה ,ללא הבדלים מכל סוג שהוא.

.

במדינה.
.22

למי עובר

את התשובות שלכם אנחנו מעבדים לנתונים המשמשים

המידע?

לצרכים סטטיסטיים בלבד .המידע לא מועבר לאף גורם ואין
אפשרות לזהות את הפרטים האישיים של מי שמסר אותו.

.23

אין לי מחשב

ניתן למלא את השאלון מכל מחשב עם אינטרנט שיש לך

הנחייה :על עובדי

בבית ,איך ניתן

גישה .לא ניתן למלא אותו ממכשיר סלולרי.

פניות הציבור לתאם
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לענות על

במידה ואין גישה כלל למחשב ניתן לתאם מילוי שאלון על

פגישה במערכת

השאלון?

ידי סוקר טלפוני.

בהתאם לצורך
העולה בשיחה.

.24

האם ניתן להיכנס

לצורך כניסה למילוי שאלון באינטרנט ,הכניסה הראשונית

למלא את השאלון

צריכה להיות של הנדגם לצורך הזדהות עם ת.ז ותאריך

באינטרנט במקום

ההנפקה.

בן/בת הזוג?
.25

.26

אילו פרטים אני צריך

על מנת להיכנס ולהשיב לשאלון האינטרנטי ולקבל שובר

כדי להיכנס לשאלון

מתנה יש להצטייד במספר תעודת זהות הנדגם ,תאריך

האינטרנטי ולהשיב?

הנפקה של תעודת הזהות ותאריך הלידה.

אין לי ת.ז .אני יכול

לצערנו לא .ההשבה באינטרנט מחייבת ת.ז .

להשיב לשאלון
האינטרנטי?
.27

אפשר למלא את

לא .ניתן למלא את השאלון האינטרנטי רק ממחשב.

השאלון דרך הטלפון
הנייד?
.28

מה עושים עם

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תשתמש במידע שייאסף

המידע שלי?

ובתהליך שיבוצע להפקת לקחים ולטיוב תהליך איסוף
הנתונים במפקד האוכלוסין.
לדוגמה:
 משרדי הממשלה ורשויות מקומיות משתמשים בנתוניםכבסיס לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות בתחומים שונים,
לדוגמה :בין היתר בתחום החינוך (תכנון בתי ספר וגני
ילדים בהתאם לכמות הילדים באזור) ,רווחה (תכנון בתי
אבות) ,בריאות (הקמת מרפאות) ,בינוי ופיתוח (שיפור
תשתיות ותכנון מערך כבישים) ,תחבורה (שיפור התחבורה
הציבורית) ושירותים אחרים.
גופי מחקר נעזרים בנתוני המפקד בביצוע מחקרים על9

מדינת ישראל
State of Israel
אגף בכיר עבודת השדה – מפקד
Senior Department of Census Field Work
ִמנהלת הפרויקט

מגמות בהרכב האוכלוסייה ובפיזורה ,וכן כמקור לניתוח
ולהערכת השינויים שחלים באוכלוסייה ולבניית תחזיות.

הסברה ויחסי ציבור
במקרים של פניות מטעם גורמים אלה ,או מאדם המזדהה ככזה ,יש להעביר את הפניה לטיפול הלמ"ס.
 .1נציגי שלטון מקומי – ראשי רשויות מקומיות ואזוריות ,דוברי רשויות ,יועצי תקשורת ,עובדי שלטון מקומי.
יועצות חינוכיות ,רווחה ,עו"ס.
 .2נציגי ממשל מרכזי – דוברים ויועצי תקשורת ,חכ"ים ,יועצים ועוזרים פרלמנטריים,
 .3נציגי תקשורת מקומית וארצית – עיתונאים ,תחקירנים ,אנשי עיתונות ותקשורת – רדיו וטלויזיה ,מנהלי
קהילות רשתות חברתיות ,תקשורת מגזרית (חרדים ,עולים)
 .4עמותות וארגונים חברתיים – מכון ישראלי לדמוקרטיה ,שקוף ,אם תרצו ..וכיו"ב.
שאלה

#

הסבר פשוט/

תשובה

דוגמה /הנחיות
נוספות/
הערות
.1

מי מנהל את ההסברה הילה ירושלמי – דוברת ומנהלת הסברה מפקד האוכלוסין
למפקד האוכלוסין ואיך כתובת דואר אלקטרוניHilay@cbs.gov.il -
מגיעים אליו?

.2

טלפון – 02-5646803

מי מנהל את הקמפיין? קמפיין מפקד האוכלוסין מתבצע במשותף על ידי גורמי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולשכת הפרסום הממשלתית .לפרטים
נוספים :הילה ירושלמי – דוברת ומנהלת הסברה מפקד
האוכלוסין
כתובת דואר אלקטרוניHilay@cbs.gov.il -
טלפון – 02-5646203

.3

מי ספקי התוכן איתם

כלל תכני ההסברה נכתבו על ידי תחום הסברה מפקד האוכלוסין

עבדתם?

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
לפרטים נוספים:
הילה ירושלמי – דוברת ומנהלת הסברה מפקד האוכלוסין
10
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כתובת דואר אלקטרוניHilay@cbs.gov.il -
טלפון – 02-5646803

.4

.5

מי הקים את אתר

אתר המפקד נבנה בפלטפורמת  GOV.EXTRAבאמצעות מטה

המפקד?

הסברה של המפקד ויחד עם נותני שירות חיצוניים.

אני רוצה שתשלחו

אנו נעביר את פרטיך לגורם הרלוונטי ,בנוסף ניתן לפנות למוקד

אליי את תוצרי

הפניות של מפקד האוכלוסין במספר0779903000 :

ההסברה

או לדוברות והסברה מפקד האוכלוסין
באמצעות כתובת דואר אלקטרוניHilay@cbs.gov.il -

.6

.7

מי פיתח את תוצרי

כל תוצרי ההסברה פותחו ונכתבו על ידי מטה הסברה של מפקד

ההסברה

האוכלוסין.

רוצה להזמין את מנהלי תיאום ראיונות תקשורתיים של נציגי הלשכה המרכזית
המפקד ונציגי הלמ"ס

לסטטיסטיקה בנושא מפקד האוכלוסין מתואמים באמצעות-

להתראיין

מטה הסברה מפקד האוכלוסין מול הילה ירושלמי דוברת ומנהלת
הסברה מפקד האוכלוסין.
ניתן לפנות אלינו דרך האתר ובמענה רב ערוצי בטלפון-
0779903000

.8

האם אפשר להחריג

אם נבחרת להשתתף במפקד האוכלוסין ,אין אפשרות להחריג

הנחייה :יש

אותי ? אני לא מעוניין

אותך .פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] ,התשל"ב ,1972

להעביר לגורם

להשיב

מחייבת כל אדם לענות על סקרי הלשכה המרכזית

בכיר להמשך

לסטטיסטיקה.

טיפול מול
הלמ"ס.

.9

מה יוצא לי מזה כראש הנתונים הסטטיסטיים שיעלו ממפקד האוכלוסין ישמשו את
רשות?

ראשי הרשויות לתכנון טוב יותר ולעבודה יעילה מול משרדי
הממשלה השונים בנושאי תקצוב.
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 .10יש אישור הלכתי
לספירת אנשים?

מפקד האוכלוסין תואם את ההלכה מהטעמים הבאים:
 .1המפקד נערך "על ידי דבר אחר" .הספירה מתבצעת

קבלת אישור

באמצעים דיגיטליים ,ולא בצורה ידנית כמו בעבר.

רשמי בנושא.

 .2מפקד האוכלוסין מתקיים לצורך מצווה .הנתונים עוזרים
לכל אחד ואחת מאיתנו לקבל החלטות שנוגעות לחיים
שלנו בתחומים כמו תעסוקה ,דיור ,כלכלה ,ביטחון,
חינוך ,בריאות ,רווחה ועוד.
.11

אומדני האוכלוסייה של הלמ"ס הם האומדנים הרשמיים של
מדינת ישראל והם מבוססים על תוצאות מפקד האוכלוסין.
לפי נתוני רשות
האוכלוסין יש לי יותר
תושבים ממה
שהלמ"ס מציגה .למה
זה קורה ומה מדויק
יותר?

נעדכן עם

בין מפקד למפקד האומדנים מתעדכנים על בסיס שינויים
המדווחים לרשות האוכלוסין וההגירה ,הן במרשם התושבים
והן בביקורת הגבולות  -לידות ,פטירות ,מעברים בין יישובים
בארץ ובין הארץ לחו"ל ועוד.
ההבדלים בין אומדני האוכלוסייה לפי מרשם התושבים לבין
אומדני האוכלוסייה לפי הלמ"ס נובעים מהסיבות הבאות:
פער תושבים המתגוררים בחו"ל ,אי עדכון כתובות וכן
כתובותיהם של דיירי מוסדות המשויכים לאוכלוסיית היישוב
בו ממוקם המוסד ולא לכתובתם המרשמית.
תיקון האומדנים יכול להתבצע רק על ידי ביצוע מפקד אוכלוסין.
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