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חינוך מבוגרים: מחקר ועשייה

סקר המיומנויות בישראל
ב: בניית תרגילים ופיתוח כשרים למראיינים

צביקה אמיר


דידתכישוריםשלאוכלוסייהגדולהכרוכהבביצועכמותרבהשלתרגיליםשכמעטלאסבירשאזרחמ

שונים בפתרונות עוסק המאמר העבודה. יום לאחר רבות שעות בפתרונם להשקיע יסכים מהשורה

לענייןזה.פתרוןאחדמתרכזבמתודולוגיהשלבנייתמערךהתרגילים,והשנימתרכזבפיתוחכשרים

מיוחדיםלמראיינים.המתודולוגיההמוצגתכאןבפישוטהיאחדשנית,וסקרהמיומנויותהמתבצעבימיםאלו

בישראלהואמהחלוציםבשימושבה.נושאכישוריהמראייניםמודגםגםבסיפוראישישלסוקרמהשטח.

פתח דבר

הכתבההקודמתבנושאסקרהמיומנויות,שפורסמהבגיליוןי"דשלגדיש,התייחסהבפירוטאל
 הרקעלקיוםהסקר	

 המיומנויותהנבדקות	

 מדידתהמיומנויות,תוךהתמקדותבמיומנויותהיסוד	

 ה-OECD	 ארגון את שהביאו נמוכים כישורים של והחברתיות הכלכליות ההשפעות
להתייחסלנושאבכובדראשרב,בעיקרככלילקביעתמדיניותשלממשלות

 שנבחר	 כארגון )הלמ"ס( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה והצגת בישראל הסקר מבנה
להובילאתהביצועבשיתוףפעולההדוקעםהרשותלמדידהוהערכהבחינוך)ראמ"ה(

 מבנההשאלון,כוללתיאורמהלךהתרגילים	

 מדיניותהמחקרופרסוםממצאיהסקרהביןלאומיוהלאומי.	

 The מבוגרים.: ]=כשירויות[ מיומנויות להערכת העולמית התוכנית של בישראל הסקר מנהל הוא אמיר צביקה
Program for the International Assessment of Adult Competencies
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הנוכחי, המיומנויות בסקר ביטוי לידי הבאים העולמיים מהחידושים כמה נציג זו בכתבה
נפתחצוהרלעבודתהסוקרבשטח,שבאמצעותומבוצעאיסוףהנתונים,כוללהעברתהתרגילים
הנדגמים ידי על עצמיים תרגילים ביצוע הוא בסקר חשוב חלק לנדגמים. הקוגניטיוויים
ציוניםהמייצגיםאתרמת ניתנים הביצועשלהתרגילים איכות על הנבדקים. הנושאים במגוון
שיטה - סוקר של בליווי הנדגם בבית מתבצעים התרגילים הנבדקות. במיומנויות האוכלוסייה

שאינהשכיחהבמערכותהחינוך.

מעט רקע היסטורי

השנים בעשרות רק ומתקיים יחסית חדש הוא האוכלוסייה מיומנות של הסקרים תחום
להבחין אפשר האוכלוסייה, מיומנויות של הסקרים התפתחות את בוחנים כשאנו האחרונות.

בשלושתקופותשלשינוייםמהותייםשחלובתחום.
עד1980התבצעוסקרימיומנותאוכלוסייהבדרךדומהמאודלאופןביצועבדיקותעלפרטים
2010,אופיינו באוכלוסייה)כמוניתוחציוניבגרותשלאוכלוסייה(.שלושיםהשניםהבאות,עד
ולמבחן כגוף לאוכלוסייה כבר הייתה ההתייחסות כלומר לפריטים, התגובה תאוריית ביישום
כאמצעידינמישאינוזההלכלפרטופרט.משנת2010אנועדיםלשינויהמהותישלשילובתוכנת
המחשבבתאורייתהתגובהלפריטים.באמצעותהמחשבמתאפשרתהתאמהשלהתרגיליםבאופן
דינמילכלמרואייןומרואיין.הפרויקטהראשוןבתחוםהואסקרהמיומנויות)PIAAC(.הפרויקט
PISA 2015שהואהסקרהבינלאומיבחסותארגוןה-OECD,המודדמיומנויותשלבני הבאיהיה

15בהקשרהחומרשלמדובביתהספר.

דרכי הבדיקה בסקר המיומנויות 

את ישקף בו הנאסף והמידע אוכלוסייה, סקר הוא אלו בימים המתקיים המיומנויות סקר
מאפייניהאוכלוסייהככללולאיציגאתהמאפייניםהייחודייםשלכלנדגםבסקר.

כאמור,להבדילמנתוןכמוממוצעציוניבגרותהנקבעעלידיריכוזשלכלציוניהםהפרטניים
שלהנבחנים,וכלציוןפרטנימבטאבמדויקאתרמתהנבחן,בסקרהמיומנויותכלנדגםעונהעל
שאלותאחרותהנבחרותבאמצעותמודליםסטטיסטייםמורכבים,שבעזרתםניתןלהפיקנתונים
ופיזורן לנבחן שאלות התאמת של גמיש במודל השימוש בנושא. העניין בעלי לשימוש אמינים
המבחן, מזמן ל-47% 15% )בין ראיון לכל המוקדש בזמן ניכר לחיסכון מביא אקראי באופן
כדי ותוך מראש מחליט הגמיש המודל הנבחנים(. לכל זהות השאלות כל שבה החלופה לעומת
הביצועמהיהרמההצפויהשלהנדגםולפיזהמקצהלואתהשאלותברמההרלוונטיתבאמצעות

אלגוריתםשנכתבמראשונמצאבמחשבהסוקר.
בסקרהמיומנויותנמשךשלבהשאלוןכשלושתרבעיהשעה,ושלבהתרגיליםכשעהלפחות.



171 חינוך מבוגרים - מחקר ועשייה                צביקה אמיר – סקר המיומנויות בישראל, ב: בניית תרגילים ופיתוח כשרים למראיינים 

התרגילים את שביצעו נבדקים היו כך ועקב התרגילים, על למענה בזמן מוגבל אינו המרואיין
בזמןרביותר,עדלשעתייםוחצישלפתרוןתרגילים.בתהליךהמענהעלהשאלוןהמרואייןיכול
חיצונית. כלהתערבות התרגיליםאסורה ביצוע בתהליך אך תרגום(, )כמו חיצונית עזרה לקבל
לכןישנםמגזריםשבהם,בגללמוגבלויותומגבלותכאלוואחרות,חלקמהמרואייניםרקעונים

עלהשאלוןואינםמבצעיםאתהתרגיליםהקוגניטיוויים.
הערב,משך בשעות הנדגם בבית ברובהמקרים ומתקיים חובה אינו בכךשהסקר בהתחשב
המענהעלהשאלותוהתרגיליםהופךלהיותמרכיבמהותימאודברצוןלהשתתף,במידתהרצינות
המושקעתבפתרוןנכוןשלהסוגיותובמענהעלמכלולהחומר.לפיכךכלקיצורבתהליךהריאיון
מבורךומוסיףלדיוקבשיקוףדעותיוורמתושלהנדגם.קיצורזמןהריאיוןמושגבעזרתאותם
אלגוריתמיםמורכביםהיוצריםאתהמבנההדינמישלהתרגילים.היותשרובהפעילותמבוצעת
ניתן, )וכך זמן מדידת כולל למחשב, הנדגם בין הממשק כל של תיעוד נשמר מחשב, באמצעות
עד בפתרון, שהחל לפני השאלה את לקרוא למרואיין שלקח הזמן משך את לאמוד לדוגמה,
כמהתיקןוחזרבווכו'(.בסיוםהסקריועמדולרשותבעליהענייןכליםשיאפשרוגםניתוחשל

משתניםכאלו.

המודל הדינמי

פי על המאורגנות שאלות מאות כולל המיומנויות סקר של השאלות מאגר לעיל, שצוין כפי
תרשימיזרימה.לדוגמה:אםנדגםצֵייןשאינומועסק,הואלאיישאלעלעבודתוהנוכחיתאלא
היסטוריית על יישאל לא הוא מ-15, פחות הוא המרואיין גיל אם או, האחרונה; עבודתו על
יושפע המרואיין שיקבל התרגילים תזרים דומה, באופן האחרונות. השנים בחמש שלו העבודה
צייןשאינו מרואיין לדוגמה:אם קודמיםשביצע. תרגילים ומתוצאות בשאלון שנתן מתשובות
משתמשבמחשבוגםלאהשתמשבעבר,הואיופנהלפתרוןתרגיליםבחוברותניירולאבמחשב.
נשתדל מאוד. מורכבים הדינמי התהליך את המלווים והאלגוריתמים השיקולים מערכת

להציגםבאופןפשטניככלהאפשר,בכדילתתמושג'איךזהעובד'.
מהמונחים לכמה הסבר להלן הריאיון. של העקרוני התזרים את מציג שלהלן השרטוט

המשמשיםבשרטוט:
ICT–ידעבהפעלתמחשב.

BQ–שאלוןמקדים.
CBA –מענהעלהתרגיליםבאמצעותהמחשב.

PBA -מענהעלהתרגיליםבאמצעותחוברותנייר.
CORE –תרגיליגרעיןהבודקיםיכולתבסיסיתלפתורתרגילים.

PS in TRE-פתרוןבעיותבסביבהטכנולוגית.
READING COMPONENTS –בדיקתיכולותבסיסיותביותרבהבנתהנקראלפרטיהן.
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השונות התזרים מאפשרויות מתקבלים מודלים של רב מספר הקורה, לעובי להיכנס מבלי
)בתהליךהכנתהחומריםלסקרבישראלנבדקוכלהתזרימיםהשונים(,ולכןתהליךהניתוחשל
התשובותלתרגיליםוייצוגובמספראחדהמבטאאתהציוןהופךגםהואלמורכבביותר.תהליך
למעלה ונמשך הברית בארצות ETS בחברת מבוצע השונים למשתנים ביחס ותיקופו הציון מתן
מחצישנה,ובסיומומתקבלתמערכתנתוניםהמאפשרתהשוואהביןארצותואוכלוסיותשונות

באותוסרגלמדידה.

התאמת קושי השאלות לרמת המרואיין

בשרטוטהבאמוצגתהסֶכמהשלהקבצותהתרגילים.העמודותבשרטוטמתייחסותלרמתהקושי
היות בסוגריים(. )המספרים השונים בנושאים מהעונה הצפויה המיומנות לרמת לחילופין, או,
נחזיתלפיתשובותיולשאלוןהמקדים,כל שלפיהשיטההדינמית,הרמההצפויהשלהמרואיין
אחדיקבלמקבץשאלותהאמורלהתאיםלרמתו.בכדילכסותעלמקריםשבהםהמודללאידייק
בתחזיתולגבירמתהמרואיין,כלנדגםמקבלשתיחבילותשלתרגילים,האחתמהרמהשהעריכה
תוכנתהמחשבוהשנייהסמוכהלה)מלמעלהאומלמטה(;בשלבהמתקדםמקבלהמרואייןשלוש
חבילות,האחתברמההצפויהשלוובנוסףחבילהברמהגבוההיותרוחבילהברמהנמוכהיותר,

ובכךמכוסהכלטווחהרמותהצפוי,עםמקוםלהתאמהלסטייהמהמודלהבסיסי.
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משתנים נגזרים 

קריאה, במיומנות מרכזיים ציונים שלושה היא הסקר של הראשונית הקוגניטיווית התפוקה
קוגניטיוויות תפוקות גם ישנן אך טכנולוגיה. עשירת בסביבה בעיות ופתרון מיומנותמתמטית
נוספותהנבנותמשילובשלתשובותלשאלון.חלקמתפוקותאלומבוטאותבמשתניםמחושבים
המוְבניםבבסיסהנתוניםשיפורסםבתוםהסקרואליהםאנומתייחסיםכ'משתניםנגזרים'.ישנן
נוספות,כמואוריינותבריאותועבודהבצוות,שאותןנשארלחשבבאופןעצמאי.בשלב תכונות
הסקרהמקדיםנבחנה,ביןהשאר,מידתהתאימותשלהמשתניםהשוניםלממצאיהסבבהראשון
וממצאישארהמדינותבסבבהשני.בשרטוטיםשבהמשךניתןלראותתוצאהשלניתוחכזהלגבי

קבוצהשלמשתניםהנגזריםממספרתשובותבכלנושא.
חלקמהבדיקותשהוזכרולעילמתייחסותלהתאמהשלהתנהגותהציוניםשלתפוקותנגזרות

אלוביןהמדינותהשונותוביןהמרואייניםהשונים.
בין הרבה ניכרתהתאימות מזוינת בלתי לעין גם כזה. ניתוח של מדגם מוצג הבא בשרטוט

הציוניםהשוניםוהתאמתהלצורתה-Sהאופייניתלהתנהגותסוגזהשלמשתנים.
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בכדילהבהירלמההכוונהבמשתניםאלונציגאותםמשמאללימין)ראוציוריםלהלן(:
 שימושבמחשבבבית	

 שימושבמחשבבעבודה	

 השפעהעלאחרים	

 הכשרהבעבודה	

 שימושבמתמטיקהבבית	

 שימושבמתמטיקהבעבודה	

 תכנוןהפעילותבעבודה	

 קריאהבבית	

 קריאהבעבודה	

 קריאהלצורךהכשרה	

 התייעצותעםעמיתים	

 כתיבהבבית	

 כתיבהבעבודה.	
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מה זה ייתן?

וההכשרה החינוך מערכות כמה עד להעריך יאפשר הסקר ממצאי ניתוח החינוכי, מההיבט
שעברנובהן,כוללמקומותעבודה,שירותצבאיותרבותהחייםהחברתייםשלנו,תרמולשיפור

ולפיתוחהכישוריםהנדרשיםלהשתלבותבשוקהעבודהוהחברהבמאהה-21.
בגללהיקפוהנרחבבאופןיוצאמהכללשלהסקרורמתההקפדהעלאחידותחוצהמדינות,
במיוחד גבוהה סטטיסטית מהימנות של לרמות להגיע הסקר מובילי הצליחו ותרבויות, שפות
שעלתהעלכלהציפיות.לפיכךניתןלהשתמשבנתוניםלהבנתטובהיותרשלהתפלגותהכישורים
הכישורים רמת כמה עד יבהירו הסקר ממצאי לאומית. הבין ברמה והן הלאומית ברמה הן
הלאומית. הכלכלה ברמת והן האישית ברמה הן יותר, טובה אפשרויות זמינות על משפיעה
יכולות של לאומדן גם הסקר בממצאי שימוש של טובה יכולת על המצביעות עבודות כבר יש

קוגניטיוויותשלאוכלוסיותקטנותבכלמדינהומדינה.

עבודת הסוקר

והמבחנים הראיונות את כלל בדרך מבצעים בפרט ובארץ בכלל מיומנויות בהערכת העוסקים
במכוניבדיקהאובכיתותלימוד/בחינה.בסקרהמיומנויותסביבתהבדיקהשונהמאוד:הריאיון
הכוללפתרוןתרגיליםקוגניטיווייםמבוצעבביתושלהנדגם,בתנאיםמשתנים.ביתושלהנדגם
יכוללהיותחדרהעבודה,מטבחאוחדרמדרגות.הסביבהיכולהלהיותשקטהותומכתמחדאו

מרעישהומפריעהמאידך.
ריאיון עריכת בנושאיםכמו כללית עובריםהכשרה סוקריהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה

וטיפולבסירובים,ומקבליםמערכותהדרכהייעודיותלסקרשעבורוהםאוספיםאתהמידע.
אחדהנושאיםהמרכזייםוהחשוביםבהדרכתהסוקריםהואדרכיהתנהלותועבודהבצמידות
והתאמתולשימושכמידע עלאיכותהמידעהנאסף ישיר באופן נושאיםאלומשפיעים לנהלים.
מייצגשלאוכלוסייהמסוימת.במקרהשלסקרהמיומנויותעובריםכלהסוקריםב-33המדינות

אותהמערכתהדרכהבדיוק,ומבוצעתעלעבודתםאותהבקרהבדיוק.
עםזאת,מידתההצלחהשלסוקרמותניתברמתהמיומנותהאישיתשלו,המושפעתמיכולתו
לקשורקשרעםהזולתולהביןאותו.עבודתושלהסוקרכוללתפעולתאיתורשלהנדגםהספציפי
שאתשמוקיבלבמערכתהמחשב.לאחראיתורהכתובתעליולשכנעאתהנדגםלהשתתףבסקר
ובהמשך ולתעדאתהתשובות וולונטרית(,להעביראתהריאיון )בסקרהמיומנויותההשתתפות
תיעוד, של נוספות מטלות שיש כמובן ההנחיות. פי על התרגילים את מבצע שהמרואיין לוודא
יוצרמסגרתתפקיד כלהתהליכיםהנדרשיםבאופןהמיטבי ועוד.שילוב משובטיפולבסרבנים

מורכבתשלאכלאחדיכוללבצעו.
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סוקר של אחד עבודה יום מתוך קצרים סיפורים שני להלן זה, נושא מעט להמחיש בכדי
)אלכסרינגר(,כפישנכתבובמקור:

העץ של בסמה

והמענה נדגמים מצד הצפויות בהתנגדויות התמקדנו שבו מיומנויות', 'סקר קורס של בסיומו
המיומנויות. מבחן את לו העבירה שהיא נדגם על סמה בַּ חֵברתנו סיפרה להם, שניתן ההולם
פעולה לשתף ׂשש לא הוא לספרות. שלה המורה היה הרחוק שבעבר מבוגר, איש היה הנדגם
סמהאתהסיפורעלעובראורחשפגשפלאחזקן ולקחתחלקבסקר.בניסיוןלשכנעוסיפרהלובַּ
נוטעעץזית.שאלאותומדועהואנוטעעץזיתשיניבפירותרקבעודשניםרבות,והואהריבא
בימים?השיבלוהפלאח:'אתהעץאינינוטעבשבילי;אנינוטעאותוכדישילדיונכדייקטפואת
סמהלהשתתףבסקרולענותעלכלשאלותיה. הפירות'.וסיפורמסורתזהשכנעאתהמורהשלבַּ
סקר במסגרת אפק בקיבוץ האחרון שבביקורי משום הזה? הסיפור את העליתי ומדוע
ביתה, לפני קטנה אדמה בחלקת באהבה שטיפלה צעירה ולא נחמדה אישה פגשתי מיומנויות,
ושאלתיאותהלמקוםמגוריושלנדגםשהייתיאמּורלראיין.היאהצביעהעלבנייןחדשבהמשך
במרכז בניצב שיבצה שהיא והמסותתות המיוחדות האבנים לפשר אותה שאלתי ואז הדרך,
החלקה.היאסיפרהלישהאבניםנתגלובעומקרבבעתחפירתתשתיותלשכונההחדשהשנבנית
כאן,והיאביקשהלתתלהןכבודוייחודעלפניהקרקעשמולביתה.ואזהבחנתיבשניים-שלושה
עציםקטניםמאודשנטועיםלארחוקמהאבנים,ושאלתיאותהאילועציםהם.היאהשיבהלי
סמה, בחיוךשעציזיתהםשאותםנטעהלאחרונה…ולאיכולתישלאלהיזכרבסיפורהיפהשלבַּ

ונפרדתיממנהלשלום.
הייתישמחלראייןאותה,אבל,לצערי,היאלאנמנתהעםהנדגמיםשלי.
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הנדגם שכל סוקר חולם עליו

הגיעי עד כורכר בדרך הכבדה העגלה את ביד לשאת ונאלצתי המשק במרכז רכבי את החניתי
גלגלהעגלה גרהנדגםשלי,לדבריחברתקיבוץשפגשתי.רעש לשבילשבחזיתהביתהחדששבו
ועוד לעברי, להציץ שניה בקומה הבית במרפסת שישבה אישה עורר הבטון שביל על הִמדלדל
הסוקר. אני אם אותי היא שאלה כאן, גר בדוי( )שם שלום אם אותה לשאול הספקתי בטרם
בקרוב… ויגיע בבית לא הוא בעלי, את מחפש בטח 'אתה אמרה: ואז ובחיוב בחיוך השבתי
קרבתי ואני נפתח הנהג שליד החלון לידי, נעצר כפול-קבינה לבן טנדר כאן'. בדיוק הוא והנה,
אליוומיהרתילהציגעצמיבפניהנהגוללחוץאתידוהמושטת.השעההיתהששורבעוהערכתי

שלפחותאערוךאתוהיכרותואקבעפגישה,שּכןרקשבמהעבודה.
הוזמנתי מושטת. וביד בחמימות בפתח אותנו קיבלה ורעייתו להיכנס אותי שלוםהזמין
למטבחבביתםהחדשוהמרהיבוהוצעלילשבתלשלחן.'מהתשתה,קפה?'נשאלתי,והסתפקתי
בכוסמים.סיפרתילזוגהנחמדעלמטרתבואיועלהריאיוןשאנימבקשלקייםעםשלום,והוא
השיבלישרקאמשקיבלאתהמכתבמהלשכהולאתיארלעצמושאנחנוזריזיםכלכך.'קדימה,
שב,נתחיל',אמרליבתשובה.לרגעלאהאמנתילעצמי;הבחוררקחזרמעבודתווכברְמַפנהלי

מזמנו.
מולי העזרים.שלוםהתיישב ושאר הכרטיסים דפדפת את הכנתי המחשב, את פתחתי
ופתחתיבשאלהראשונה:'מהמספרתעודתהזיהוישלך?'התשובותזרמובשטףבזואחרזוככל
עין.שלוםלא עלקשר לשמור כדי לעברו פני את תוךשהפניתי בהקראתהשאלות, שהתקדמתי
היבש. גרוני את ללחלח כדי פעם מדי מים ללגום נדרשתי אני בעוד עייפות, סימני כל הראה
בחברה עובדים צוות על האחראי מנוסה, שטח עובד היותו בשל ממנו. יותר שהתעייפתי נראה
גדולהומיומןבהפעלתמחשבבמסגרתהעבודהוגםמחוצהלה,ניתבאותוהמחשבלהמשךתרגול
קרוב היתה השעה מחשב(. בעבודת בסיסית מיומנות הבודק בתרגילים ראשוני )שלב ה'גרעין'
הזכירה אשתו קלה. כשעה לו ואמרתי ייקחו עוד שהתרגילים לזמן אותי ל-7:30.שלוםשאל
ועדיף יידרש, אם יותר קצת להישאר שיוכל אבלשלוםהוסיף ב-8:00, לצאת צריכים שהם לו
לצידו שמאלה זזתי שאני בעוד המחשב, לשבתבמקומימול עבר הוא לסיים. כדי שנתקדם
והנחיתיאותולקרואאתהשאלותבקפדנותולענותבהתאםלהנחיותבאופןעצמאילחלוטין.

המרוץנגדהזמןהחל.ראיתישהואמתקדםיפהבשאלותה'גרעין'ופותראותןהיטבבמלואן.
בהמשךעברלקבוצתהתרגיליםהראשונה,נתקלבשאלותמסוגשונהתוךשנדרשלקרואטקסטים
ארוכיםומייגעיםיותר,אךהואלאויתרוהשליםכלשאלהושאלה.כחונךשלורציתילהחמיא
מתערב לא אתה לסוקר: ההנחיות את זכרתי מים; פי מילאתי אבל נכונה, תשובה כל על לו
וחששתי הגיעה 8:00 השעה להתקדם. מעודדו היותר ולכל הנדגם של העצמאית בעבודה כלל
ששלוםיבקשלפרוש.אשתו,שנכנסהלמטבח,שאלהאותישובאםלאהייתירוצהלשתותמשהו
חם,קפהאותה.בחרתיבתהעםנענע,ולשלוםהיאהכינהקפה.אבלכמישנדרשבעבודתולפתור
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בעיותוליישמןעדתומן,הואלאויתרלעצמווהמשיךבריכוזמלאוללאהפוגה.התרגיליםהיוו
עבורואתגר,והואלאהאיששייתןלהםלהכניעאותו.

בעודשלוםקם משהו, מותש חשתי אני השאלות. כל על בהצלחה לענות סיים 8:30 בשעה
מהכיסאועשההכנותכדילהתלוותלאשתולפגישהשעליהדיברו.הענקתילובשמחהאתשובר
השיוהחמאתילועלהדבקותבמטרה.הודיתילועלהקדשתהזמןבלאהתראהמוקדמתושיתוף
הפעולההמלאשיסייעלקידוםמטרותהסקר.כלהכבוד!נפרדתימהזוגהמקסיםהזהבברכתחג

שמחויצאתישמחוטובלבעםהרגשהנפלאה.הלוואיעלכולםנדגמיםכמותו.

סיכום

צירים שני וחברותי. רגיש לסוקר מורכב ארוכהמאודממודלסטטיסטי דרך עברנו זה במאמר
הנתונים של ומדויק מלא באיסוף משקיע ענק שצוות והמאמץ החוכמה וכל אלו מרכזיים
היום עד נסתר שהיה מידע למאגר צוהר לפתיחת יביאו ומובן פשוט באופן לציבור ובהצגתם
הבוגרת האוכלוסייה בקרב מיומנויות ובפיתוח בחינוך ולעוסקים ההחלטות מקבלי לציבור

בהתאמהלצורכיהמאהה-21.
המצופה הפרי הוא במדינה החברה של השונים לצרכים וניתוחם בנתונים מושכל שימוש
הן הממשלתיים, הגורמים של הן פעולה ושיתוף השקעה יחייב זה שימוש בישראל. מהקהילה
שלגורמיהמחקרוהאקדמיהוהןשלהמעסיקיםוהעובדים.ראינושמאמץכזהבמדינותאחרות
הצליחלהביאלשינוייםמרחיקילכתהןמבחינהחברתיתוהןמבחינהכלכליתלפרטולמדינה.

לשאלות או הערות בנושא הכתבה ניתן לפנות אל:
zvikaa@cbs.gov.il צביקה אמיר


