מילו) מונחי! בסיסיי!
בשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקדמה

מיו) לפי נושאי!

מיו) לפי אל34בית

על ידי לחיצה על ש הער נית להגיע לער עצמו
ירושלי! ,תשס"ב 2001 3

כל הזכויות שמורות ,199732002 ©,מדינת ישראל )ראה תנאי שימוש(

äîã÷ä
"מילו מונחי בשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" הוא
פרסו ראשו מסוגו שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס(
מוציאה לאור.
במילו זה נעשה ניסיו להגדיר ולהסביר את המונחי הבסיסיי
שבשימוש הלמ"ס בצורה פשוטה ומובנת.
הגדרות מפורטות יותר למונחי אלו אפשר למצוא בפרסומי
השוני של הלמ"ס .כמו כ  ,לחלק מהמונחי קיימות הגדרות
שונות ביחידות שונות בלמ"ס .בהכנת ההגדרות נעשה ניסיו
להתייחס למרב החלופות הנהוגות בלמ"ס.
הצור #במילו מונחי בסיסיי התעורר כיוו שנתוני ומידע
שהלמ"ס מפיקה נעשי מבוקשי יותר ויותר ,ורבי פוני אלינו
בבקשה להתעדכ ולהיעזר בה.
המילו כולל  97מונחי מתחומי הסטטיסטיקה ,הדמוגרפיה,
הכלכלה והחברה ,שאות אפשר לפגוש באמצעי התקשורת
השוני מדי יו ביומו.
המונחי במילו מוצגי לפי הנושאי השוני שעוסקי בה
בלמ"ס.
בפתח המילו מובאת רשימת המונחי בסדר אל&'ביתי.
תודתי נתונה לעובדי הלמ"ס שסייעו לי במלאכה.
רותי דש
ירושלי ,תשס"ב – 2001
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íééììë íéçðåî
ä÷éèñéèèñ
מדע העוסק באיסו שיטתי של נתוני בנושאי שוני
)אוכלוסייה ,כלכלה ,חברה( ובניתוח כדי להפיק מה מידע.
הנתוני מבוטאי בדר כלל במספרי ,ואפשר לעבד אות
בצורות שונות כדי ללמוד מה על תמונת המצב ועל השינויי
וההתפתחויות בתחו שאותו חוקרי.

úéèñéèèñ äøãñ
קבוצה של נתוני שיש לה מכנה משות מסוי )תפקיד דומה,
שימוש דומה ועוד( ,וה מסודרי לפי סדר מסוי )לפי גודל או
לפי חוקיות אחרת(.
: úåàîâåã

♦
♦

ציוני בהיסטוריה שקיבלו תלמידי כיתה י"א ,מסודרי לפי גובה
הציו.
יבול העגבניות )בטונות( בשנת  ,2000מסודר לפי אזורי הגידול
באר .

úéúò äøãñ
סדרה סטטיסטית )ראה ער( שהנתוני בה נבדקי על פני שני
אחדות בפרקי זמ עוקבי וקבועי :פע בשנה ,פע בחודש ,פע
ביו וכו'.
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: úåàîâåã

♦
♦
♦

מספר התיירי שנכנסו לאר בכל אחד מחודשי השנה.
שווי )במיליוני דולרי( של יהלומי שמיובאי לאר  ,לפי שני.
מדד מחירי לצרכ שמתפרס בכל חודש.

äðúùî
מושג העשוי להשתנות בכמות ,בסוג או באיכות ,ואפשר לייחס לו
ערכי שוני )מספריי או תיאוריי(.
: úåàîâåã

♦
♦
♦

כמות המשקעי השנתית באר .
הגובה של שחקני הכדורסל בנבחרת ישראל.
צורות בילוי )חוגי ,ספורט ,קולנוע וכד'( של בני נוער.

úåéåçéëù úåâìôúä
מספר הפעמי שמופיע כל אחד מהערכי המרכיבי את המשתנה
בסדרה סטטיסטית )ראה ערכי(.
: äîâåã

♦

המשתנה הוא נסיעה לעבודה בכלי רכב )בחודש יולי .(2001
הערכי ה :נסיעה לעבודה באוטובוס ,נסיעה לעבודה במכונית
פרטית ,נסיעה באופניי וכו'.
התפלגות השכיחויות היא :מספר האנשי שנסעו לעבודה
באוטובוס ,מספר האנשי שנסעו במכונית פרטית ,מספר האנשי
שנסעו באופניי וכו'.

להתפלגות שכיחויות יש כמה ערכי שמסייעי לאפיי אותה ,כגו
שכיח ,ממוצע וחציו )ראה ערכי(.
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ç éëù
הער שמופיע בסדרה סטטיסטית )ראה ער( מספר הפעמי הרב
ביותר.
: úåàîâåã

♦
♦

בקבוצה של  5נערי בני  ,17 ,17 ,16 ,15 ,14הגיל השכיח הוא .17
הסבר :הער)  17מופיע יותר פעמי מהערכי האחרי )הער) 17
מופיע פעמיי ושאר הערכי מופיעי פע אחת(.
בקבוצה של  6נערי בני  ,17 ,17 ,16 ,16 ,15 ,14יש שני גילי
שכיחי 16 :ו*.17

òöåîî
הער המספרי שמתקבל מחלוקת סכו הערכי המספריי של כל
היחידות בסדרה סטטיסטית )ראה ער( במספר היחידות.
: äîâåã

♦

בקבוצה של  5נערי בני  ,17 ,17 ,16 ,15 ,14הגיל הממוצע הוא .15
הסבר :הסכו של  14+15+16+17+17מחולק ב* 5הוא .15.8

ïåéöç
ער מספרי שמחושב בסדרה סטטיסטית ,המסודרת בסדר עולה
או יורד .החישוב נעשה כלהל :א בסדרה מספר אי"זוגי של
יחידות ,החציו הוא הער המספרי שנמצא באמצע הסדרה .א
בסדרה מספר זוגי של יחידות ,החציו הוא הער המחלק את
הסדרה לשני חלקי שווי כ שמחצית ) (50%מהפריטי ה
בעלי ער מספרי נמו מער זה ומחצית ) (50%מהפריטי ה
בעלי ער מספרי גבוה מער זה.
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: úåàîâåã

♦

♦

בקבוצה של  5נערי בני  ,17 ,17 ,16 ,15 ,14הגיל החציוני הוא .16
הסבר 16 :הוא הער שנמצא באמצע הסדרה.
בקבוצה של  6נערי בני  ,18 ,17 ,17 ,16 ,15 ,14הגיל החציוני הוא
 .16.5הסבר :הקבוצה האמצעית היא  1716והמרכז שלה הוא .16.5
חצי מהקבוצה )  3נערי ( ה מתחת לגיל זה וחצי מהקבוצה
)  3נערי ( ה מעל גיל זה.

ïåøéùò
קבוצה הכוללת עשירית ) (10%מהפריטי בסדרה סטטיסטית
)ראה ער( ,המסודרת בסדר עולה או יורד.
: äîâåã

♦

בסדרה של  50זמרי ישראלי המסודרי לפי מספר ההופעות של
כל אחד מה בשנת ) 2000בסדר עולה( ,העשירו( העליו( הוא
הקבוצה הכוללת  10%מהזמרי )כלומר  5זמרי ( שלה מספר
ההופעות הגבוה ביותר בשנת .2000

øåòéù
גודל או כמות שנמדדי או מבוטאי ביחס לגודל או לכמות
אחרי.
: äîâåã

♦

שיעור הילודה )בישראל בשנה מסוימת( הוא מספר הלידות ביחס
לגודל האוכלוסייה )בישראל באותה שנה(.

ìåãéâ øåòéù
היחס בי הגידול )התוספת( במשתנה הנמדד במש תקופה נתונה
ובי גודלו בתחילתה של תקופה זו*.
* זו אחת ההגדרות הנהוגות בלמ"ס.
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: äîâåã

♦

היחס בי( הגידול )התוספת( במספר תושבי רעננה במש שנת 2000
ובי( מספר התושבי שהתגוררו ברעננה בתחילת שנת .2000

הערה :הגידול יכול להיות חיובי או שלילי.

íééøå÷î íéðåúð
הנתוני בסדרה עתית )ראה ער( כפי שה  ,ללא עיבוד של "ניכוי
עונתיות" או של "מגמה" )ראה ערכי (.

úåéúðåò éåëéð
עיבוד סטטיסטי שמנכה את ההשפעה של העונתיות מהנתוני
בסדרה עתית )ראה ער(.
הנתוני בסדרה עתית מושפעי מתופעות הקשורות בעונות השנה,
וכ מחופשות ,שנת כספי ועוד .כ למשל ,יש עלייה משמעותית
במספר התושבי היוצאי לחו לאר בחודשי יוליאוגוסט ,יש
ירידה ניכרת במחירי ההלבשה בחודשי פברוארמרס וכד'.

úåéúðåò éëåðî íéðåúð
נתוני בסדרה עתית )ראה ער( שנוכו מה
החגי ומספר ימי הפעילות.
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השפעות העונתיות,

______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

äîâî
התנהגות של סדרה בטווח ארו .סדרות עתיות רבות מראות
מגמת עלייה ,ירידה או יציבות לאור זמ.

äîâî éðåúð
נתוני מגמה בסדרה עתית )ראה ער( מתארי את התפתחות הסדרה
בניכוי השפעת העונתיות והחגי )ראה ער "ניכוי עונתיות"( ,וכ
השפעות נוספות בלתי סדירות.
הערה :קיימות שיטות שונות לעיבוד נתוני מגמה של סדרה .בלמ"ס משתמשי
ב"שיטת הנדרסו".

ïãîåà
הערכה של תכונה של אוכלוסיית המחקר )ראה ער( ,הנעשית על פי
מדג או על פי מודל סטטיסטי.
: úåàîâåã

♦
♦
♦

אומד( של מספר העולי שעלו לאר* בשני .20001990
אומד( של ער היבוא בשנה הבאה.
אומד( אחוז הבלתי מועסקי )ראה ער( במחוז הצפו(.

øåè÷éãðéà
מאפיי סטטיסטי )כגו ממוצע ,אחוז ,שיעור או מדד( של
אוכלוסיית המחקר )ראה ערכי( ,המחושב על פי נתוני בתחו
מסוי )כמו כלכלה ,חברה ,תרבות או בריאות( ,ובזיקה לגודל
האוכלוסייה הנחקרת.
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____________________________________________ íééììë íéç ðåî

האינדיקטור מצביע על תמונת מצב בתחו מסוי ועוקב לאור
זמ אחר מגמות והתפתחויות באוכלוסיית המחקר )ראה ער(
ובקבוצות בתוכה .גודל האוכלוסייה הנחקרת כבסיס לחישוב נות
משמעות לעצמת התופעה שהאינדיקטור מצביע עליה.
: äîâåã

♦

אחוז ההצלחה של תלמידי י"ב בבחינות הבגרות.
בעזרת אינדיקטור זה אפשר לדעת הא גדל אחוז ההצלחה של
תלמידי י"ב בבחינות הבגרות במש השני  ,וכמו כ( אפשר להשוות
את אחוזי ההצלחה של התלמידי באזורי שוני באר* או
במקצועות לימוד שוני .

ããî
ציו מספרי המורכב מכמה משתני שמשולבי יחד.
המדד משמש למדידה של תופעה בתחו מסוי )כמו מדד מחירי
או מדד תשומות בבנייה )ראה ערכי(( ולמדידה של השינויי שחלו
בתחו זה במש פרק זמ מוגדר.
מדדי מסוימי )כמו המדד החברתיכלכלי )ראה ער(( משמשי
ג למדידת הבדלי בי קבוצות שונות באוכלוסייה.

( äîøâàéã ) íéùøú
סרטוט המתאר סדרה של נתוני .
תרשימי רבי בנויי ממערכת צירי )ציר רוחב וציר גובה(
והנתוני בה מוצגי בעיקר בצורה של עמודות או בצורה קווית.
תרשימי אחרי בנויי בצורה של פלחי .
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

: äîâåã

♦

נניח שספרייה רכשה  50ספרי בשליש הראשו( של שנת ,2000
 40ספרי בשליש השני של אותה שנה ו 60ספרי בשליש האחרו(.

התרשימי המציגי את הנתוני נראי כ:
ספרי שרכשה הספרייה בשנת 2000
70
60

עמודות:

50
40
30
20
10
0
ספטמבר -דצמבר

ינואר-אפריל

מאי -אוגוסט

ספרי שרכשה הספרייה בשנת 2000
70
60

קווי:

50
40
30
20
10
0
מאי -אוגוסט

ספטמבר -דצמבר

ינואר-אפריל

ספרי שרכשה הספרייה בשנת 2000

פלחי :

ינואר-אפריל
33%

ספטמבר-דצמבר
40%

מאי-אוגוסט
27%
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____________________________________________ íééììë íéç ðåî

ø÷ñä úééñåìëåà / ø÷çîä úééñåìëåà
הקבוצה שעליה אוספי את הנתוני ושעליה חלות המסקנות.
: úåàîâåã

♦
♦
♦
♦

תושבי תל אביב יפו.
מפעלי תעשיית הפלדה.
בתי ספר יסודיי.
מושבי וקיבוצי בגליל המערבי.

ã÷ôî
ספירה מלאה של כל אוכלוסיית המחקר )ראה ער( ואיסו הנתוני
על אוכלוסייה זו בפרק זמ מוגדר.
דוגמה למפקדי שהלמ"ס עורכת :מפקד האוכלוסי והדיור,
מפקד בתי ספר ,מפקד משקי חקלאיי .
הערה :מפקד הוא מדג )ראה ער( של  100%של אוכלוסיית המחקר.

ø÷ñ
איסו נתוני כדי לבחו נושא מסוי  .סקרי
נערכי בדר כלל על מדג
ערכי(.

: äîâåã

♦

סטטיסטיי

מייצג מתו אוכלוסיית הסקר )ראה

בסקר על הרגלי התזונה של בני הנוער בישראל ,אוכלוסיית הסקר
היא אוכלוסיית בני הנוער בישראל ,והסקר נער בדר כלל על
מדג מתו אוכלוסייה זו.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

íâãî
קבוצה של פרטי שנבחרת בצורה מקרית )בשיטה מדעית( מתו
אוכלוסייה מסוימת שאותה רוצי לחקור ,כ שתייצג את כלל
האוכלוסייה שמתוכה נבחרה .על הקבוצה הזו )המדג המייצג(
עורכי את המחקר/הסקר ,והנתוני שמתקבלי בחקירת המדג
משמשי לאמידת )ראה ער "אומד"( תכונות של האוכלוסייה
הנחקרת.

çåôéð
התאמה של התפלגות השכיחויות של משתנה )ראה ערכי(
שהתקבלה במדג )ראה ער( ,לסדרי הגודל של אוכלוסיית המחקר
כולה )ראה ער( .ההתאמה מביאה בחשבו את ההתפלגות של
אוכלוסיית המחקר לפי מאפייני שוני )גיל ,מי ,צורת יישוב
וכו'( ,והיא נעשית בשיטות סטטיסטיות מדעיות.

: äîâåã

♦

בבית ספר תיכו שבו לומדי  1,000תלמידי ערכו סקר על סוגי
הפעילות של התלמידי )חו! מלימודי( .הסקר נער על מדג
מקרי מייצג של  100תלמידי .נתוני המדג העלו כי  10תלמידי
) 10%מתו ה  (100עוסקי בפעילות התנדבותית באופ קבוע.
הנתוני המנופחי יהיו 100 :תלמידי בבית הספר ) 10%מתו
 1,000תלמידי( עוסקי בפעילות התנדבותית באופ קבוע.

íéôèåù íéøéçî
המחירי לפי הער הנקוב )הרשו ( בתקופה הנחקרת.
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____________________________________________ íééììë íéç ðåî

íéòåá÷ íéøéçî
מחירי המעובדי בעיבוד סטטיסטי מיוחד כדי שיתאימו לסדרי
הגודל של מחירי שהיו קיימי בשנה מסוימת קבועה )"תקופת
הבסיס" )ראה ער((.
חישוב במחירי
בתקופות שונות.

קבועי

נועד לאפשר השוואה בי מחירי

( éîåðå÷à - åéöåñ ) éìëìë - éúøáç ããî
מדד )ראה ער( המודד את הרמה החברתית$כלכלית של אוכלוסיית
יחידה נחקרת )לדוגמה ,אוכלוסייה ברשות מקומית )ראה ערכי((.
המדד מבוסס על משתני אחדי )ראה ער "משתנה"( כמו השכלה,
תעסוקה והכנסה ,שמשולבי יחד לסול אחד.
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_______________________________________________ äééñåìëåà

äééñåìëåà
äéôøâåîã
מדע העוסק בחקר האוכלוסייה )ראה ער( ובשינויי החלי בה,
במונחי של גודל האוכלוסייה ,גידול האוכלוסייה )ראה ער( ,הרכב
האוכלוסייה ופיזורה הגאוגרפי.
הנושאי המרכזיי בדמוגרפיה ה ילודה ,תמותה והגירה.

äééñåìëåà
כלל התושבי במקו מוגדר )מדינה ,אזור ,עיר( בזמ מוגדר
)למשל ,מאי  1948או סו שנת .(2000

äééñåìëåà úåôéôö
מספר נפשות ליחידת שטח )למשל לקילומטר מרובע(.
: äîâåã

♦

צפיפות האוכלוסייה בישראל היא ס
בשטח המדינה.
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כל האוכלוסייה מחולק

______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

øåéãäå ïéñåìëåàä ã÷ôî
ספירה רשמית ומלאה של כל תושבי המדינה ואיסו פרטי
עליה בנושאי שוני )כגו אר לידה ,שנת עלייה ,השכלה
ועבודה( ,כולל איסו פרטי על תנאי הדיור של משקי הבית )ראה
ער(.
מפקדי אוכלוסי ודיור נערכו בישראל בשני ,1972 ,1961 ,1948
 1983ו.1995%

äééñåìëåà ìåãéâ
השינוי בגודל האוכלוסייה הנובע מילודה ,תמותה והגירה בתקופה
נתונה .שינוי זה יכול להיות חיובי )האוכלוסייה גדלה( או שלילי
)האוכלוסייה קטנה(.

éòáè éåáéø
ההפרש בי לידות ובי פטירות בתקופה נתונה .ריבוי טבעי הוא
אחד הרכיבי המשפיעי על גידול האוכלוסייה )ראה ער(.

äøéâä ïæàî
ההפרש בי מספר הנכנסי למקו מוגדר )כגו מדינה ,יישוב,
שכונה וכד'( ובי מספר היוצאי ממנו בתקופה נתונה .מאז הגירה
הוא אחד הרכיבי המשפיעי על גידול האוכלוסייה )ראה ער(.
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_______________________________________________ äééñåìëåà

úéîéðô äøéâä
שינוי מקו המגורי )של תושבי( בתו +המדינה.
: äîâåã

♦

הגירת זוגות צעירי מירושלי למודיעי.

úéòáè äòåðú
כלל הלידות ,הפטירות ,הנישואי והגירושי באוכלוסייה.

íééç úìçåú
אור +החיי הממוצע של אד באוכלוסייה נתונה.

úåìú ñçé
היחס בי מספר הילדי והקשישי באוכלוסייה לבי מספר
התושבי בגיל העבודה )אינדיקטור של היחס בי מספר התושבי
ה"תלויי" לבי מספר התושבי ה"מפרנסי"(.
בשימוש בלמ"ס כיו :היחס בי התושבי בני  19%0ובני  65ומעלה
)ה"תלויי"( לבי התושבי בני ) 64%20ה"מפרנסי"(.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

úéá ÷ùî
קבוצת אנשי הגרי בדירה אחת ומנהלי תקציב משות*.
בדר +כלל משק בית מקביל למשפחה ,א +הוא יכול להיות מורכב
ג מאד אחד ,או מאנשי שאינ קרובי משפחה.
* זו אחת ההגדרות הנהוגות בלמ"ס.

ãñåî
יחידה מינהלית המספקת שירותי לינת לילה ,ובדר +כלל ג
שירותי אכילה ,לחמישה אנשי לפחות*.
: úåàîâåã

♦

פנימייה של בית ספר ,בית אבות ,בית סוהר ,מנזר ,בית חולי
לחולי כרוניי .

* זו אחת ההגדרות הנהוגות בלמ"ס.
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_________________________________________ ú å é ô ø â å à â ú å ÷ å ì ç

úåéôøâåàâ úå÷åìç
áåùéé
מקו המאוכלס בקביעות ,ומקיי את התנאי האלה:
א .יש לו בדר כלל לפחות  40תושבי בוגרי קבועי.
ב .יש לו מינהל עצמי.
ג.

אינו נמצא בתחו הרשמי של יישוב אחר.

ד .מוסדות התכנו של המדינה אישרו את הקמתו.

éãåäé áåùéé
יישוב שבו רוב מוחלט לתושבי יהודי.

éãåäé - àì áåùéé
יישוב שבו רוב מוחלט לתושבי ערבי.

áøåòî áåùéé
יישוב שבו רוב מוחלט לתושבי יהודי ,אבל ג שיעור ניכר של
תושבי ערבי.
היישובי המעורבי ה :ירושלי ,תל אביביפו ,חיפה ,עכו,
רמלה ,לוד ,מעלותתרשיחא ,נצרת עילית ,נווה שלו.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

éðåøéò áåùéé
יישוב שבו  2,000תושבי ומעלה.

éøôë áåùéé
יישוב שבו פחות מ 2,000תושבי.

éèñéèèñ øåæà
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית סטטיסטית של יישובי
עירוניי שבה  10,000תושבי ומעלה.
בכל אזור סטטיסטי יש בממוצע  3,000עד  4,000תושבי .א
האזור אינו משמש למגורי ,תיחומו הגאוגרפי נקבע לפי תפקודו
)למשל אזור תעשייה ומסחר(.

òáåø - úú
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית סטטיסטית של יישובי
עירוניי שבה  40,000תושבי ומעלה.
בכל תתרובע יש בממוצע  5,000עד  30,000תושבי .תתרובע
כולל בדר כלל כמה אזורי סטטיסטיי )ראה ער( שביניה רצ'
טריטוריאלי )יש תתרבעי שבה אזור סטטיסטי אחד בלבד(.
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_________________________________________ ú å é ô ø â å à â ú å ÷ å ì ç

òáåø
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית סטטיסטית של יישובי
עירוניי שבה  100,000תושבי ומעלה.
בכל רובע יש בממוצע  15,000עד  40,000תושבי .רובע כולל בדר
כלל כמה תתרבעי )ראה ער( שביניה רצ' טריטוריאלי )יש
רבעי שבה תתרובע אחד בלבד(.

æåçî
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה גאוגרפית מינהלית של מדינת
ישראל .ישראל מחולקת ל 6מחוזות :ירושלי ,הצפו ,חיפה,
המרכז ,תל אביב והדרו.
בפרסומי הלמ"ס נחשבי אזורי יהודה ,שומרו וחבל עזה כקבוצה
נוספת.

äôð
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה משנית בתו מחוז )ראה ער(.
ששת המחוזות בישראל חולקו ל 15נפות.

éòáè øåæà
יחידת שטח שנוצרת מחלוקה משנית בתו נפה )ראה ער( .אזור
טבעי הוא אזור רצי' ואחיד ככל האפשר ,מבחינת המבנה הפיזי,
האקלי והקרקע שלו ,וכ מבחינת התכונות הדמוגרפיות,
הכלכליות והתרבותיות של האוכלוסייה שגרה בו.
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éìôéöéðåî ãîòî
סיווג מינהלי של רשויות מקומיות .קיימי שלושה סוגי של
רשויות מקומיות:
עירייה – רשות מקומית של יישוב אחד שקיבל מעמד של עירייה.
מועצה מקומית – רשות מקומית של יישוב אחד שאי לו מעמד של
עירייה.
מועצה אזורית – רשות מקומית של כמה יישובי ,בדר כלל
יישובי כפריי.

ïéìåôåøèî
ריכוז של ערי ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות )ראה ער
"מעמד מוניציפלי"( ,אשר שטח יוצר רצ' פיזי ,ואשר קיימי

ביניה קשרי כלכליי ,חברתיי ותרבותיי.

בישראל הוגדרו שתי מטרופוליני – מטרופולי תל אביב
ומטרופולי חיפה ,ומתגבשת הגדרת מטרופולי שלישית – באר שבע.
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_________________________________________ ú å é ô ø â å à â ú å ÷ å ì ç

( â " îî ) úéôøâåàâ òãéî úëøòî

)Geographic Information System (GIS
מאגר ממוחשב של נתוני )גאוגרפיי ,דמוגרפיי ,חברתיי,
כלכליי ועוד( ,אשר ממוקמי במרחב )ברמת פירוט של מבני,
רחובות וכד'( ,ושאפשר לעבד לפי מודלי מרחביי ולהציג על
גבי מפות וטבלאות.
: äîâåã

♦

פיזור המבני בנתניה שבה גרי ילדי בני שש ,וציו המרחקי
בי מבני אלו ובי בית הספר הקרוב ביותר לכל אחד מה .
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_________________________ äø åá ç ú , ø ë ù å ä ã å á ò , äìëùäå êåðéç

, øëùå äãåáò , äìëùäå êåðéç
äøåáçú
äãéîì éøåòéù
מספר התלמידי בגיל מסוי מתו כל האוכלוסייה באר באותו
הגיל.
: äîâåã

♦

מספר התלמידי בני  176ביחס לכל בני  176באר.

éçøæàä äãåáòä çåë

)(éòåáù

אנשי בני  15ומעלה ,שהיו מועסקי או בלתי מועסקי )ראה
ערכי( בשבוע.
הערה :כוח העבודה האזרחי מחושב כממוצע הערכי בכל השבועות בתקופה
נתונה.

íé÷ñòåî
בני  15ומעלה שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע תמורת שכר ,רווח
או תמורה אחרת.
הערה :מספר המועסקי
נתונה.

מחושב כממוצע הערכי
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בכל השבועות בתקופה

______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

íé÷ñòåî éúìá
בני  15ומעלה שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע א חיפשו עבודה
באופ פעיל בארבעת השבועות שקדמו לו ,ואילו מצאו עבודה
במש תקופה זו היו יכולי להתחיל לעבוד באותו שבוע.
הערה :מספר הבלתי מועסקי מחושב כממוצע הערכי בכל השבועות בתקופה
נתונה.

äãåáò éùøåã
אנשי שנרשמו בלשכת התעסוקה )כולל לשכות התעסוקה
לאקדמאי( לפחות פע אחת במש החודש*.
* לפי הגדרת שירות התעסוקה.

ãé çìùî
העבודה שעובד מבצע במקו עבודתו )בלי להתחשב במקצוע
שלמד ,א אינו עוסק בו(.
משלחי יד לדוגמה ה מורה ,פקיד בנק ,רופא שיניי ,מכונאי רכב.
: äîâåã

♦

משלח היד שיירש למי שלמדה הוראה וכיו היא מנהלת בבית
ספר יסודי הוא מנהלת בבית ספר יסודי.
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_________________________ äø åá ç ú , ø ë ù å ä ã å á ò , äìëùäå êåðéç

éìëìë óðò
הפעילות העיקרית המבוצעת במקו העבודה.
ענפי כלכליי לדוגמה ה עבודות עפר וסלילה ,שירות מוניות,
בנקאות ,שירותי בריאות.
: äîâåã

♦

הענ הכלכלי שיירש לאחות שמועסקת בבית ספר הוא חינו.

ì " åç î íéãáåò
עובדי מחו! לאר! שמעסיקיה מדווחי עליה למוסד לביטוח
לאומי )לא כולל עוזרות בית ומטפלות שאות מבטח המעביד(.
בהגדרה לא נכללי עובדי מיהודה ,שומרו ,חבל עזה ודרו
לבנו.

íéøæ íéãáåò
עובדי מחו"ל )ראה ער( ועובדי מיהודה ,שומרו ,חבל עזה ודרו
לבנו.

ùãåçì åèåøá øëù
כל התשלומי ברוטו ששולמו לכל משרות השכיר בחודש ,כולל
מענקי ותוספות )שוטפי או חד$פעמיי( כגו שעות נוספות,
הפרשי שכר ,כוננויות ואחזקת רכב.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

øéëù úåøùî
מספר כל מקומות העבודה )במפעלי ובמוסדות( של כלל השכירי
במשק.
א אד עובד כשכיר בכמה מקומות עבודה ,יהיה מספר משרות
השכיר שלו כמספר מקומות העבודה שבה הוא עובד.
הערה :מספר משרות השכיר גבוה ממספר השכירי במשק.

øéëù úøùîì òöåîî éùãåç øëù
ס כל השכר ברוטו במשק בחודש ,מחולק במספר משרות השכיר
)ראה ער( במשק באותו חודש.
הערה :בביטוח הלאומי נעשי חישובי אחרי של השכר החודשי הממוצע,
המבוססי על נתוני הלמ"ס.

íåîéðéî øëù
השכר המינימלי שנקבע בחוק לעובד שכיר*.
* לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי.

òåðéî úîø
מספר כלי רכב ל 1,000$תושבי.
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_________________________ äø åá ç ú , ø ë ù å ä ã å á ò , äìëùäå êåðéç

( ' æøèîåìé÷ ) äòåñð
ס כל הקילומטרי שנסעו כלי הרכב באר! בתקופה מסוימת.
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____________________________________ úéá é÷ùî ìù íééç úîø

úéá é÷ùî ìù íéé ç úîø
øãçì úåùôð òöåîî
מספר בני משק הבית )ראה ער( שגרי בדירה ,מחולק במספר
החדרי למגורי בדירה.

ùôðì íéøãç òöåîî
מספר החדרי למגורי בדירה ,מחולק במספר בני משק הבית
)ראה ער( שגרי בדירה.

úéá ÷ùîì åèåøá úéôñë äñðëä
כל ההכנסות הכספיות השוטפות של בני משק הבית )הכנסות
מעבודה שכירה ,מעבודה עצמאית ,מעסק ,מתמיכות ,מפנסיות,
מרכוש ,מריבית ומדיבידנד( ,לפני הורדות הניכויי למיניה )מס
הכנסה וכד'(.

úéèøãðèñ ùôð
יחידה במשק הבית שנוצרת מעיבוד סטטיסטי המחשב את מספר
הנפשות למעשה כמספר נפשות לפי סול כלכלי .הבסיס לחישוב
הוא משק בית )ראה ער( ב שתי נפשות.
גובה ההוצאה של משק הבית מושפע ממספר הנפשות בו ,א
הוצאות משק הבית אינ עולות במידה שווה ככל שעולה מספר
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

הנפשות .זאת משו שבהוצאות יש רכיבי קבועי שאינ
מושפעי ממספר הנפשות ,כגו דמי שכירות ,ארנונה ודמי שימוש
קבועי בטלפו .בסול האחיד שנבנה מובאת בחשבו ההשפעה
שיש לכל נפש נוספת במשק הבית )הבסיס ,כאמור ,הוא משק בית
ב שתי נפשות( על ההוצאות; ההשפעה על תקציב המשפחה של כל
נפש נוספת קטנה ככל שמספר הנפשות עולה.
:äîâåã

♦

א למשק בית ב  4נפשות תתווס עוד נפש אחת ,הוצאותיו לא
יעלו ב ,25%אלא בפחות מכ ,שכ הנפש החמישית לא תשפיע על
ההוצאות הקבועות של משק הבית .כלומר ,הנפש החמישית תשפיע
על התקציב פחות מהנפש הרביעית.

הערה :בשנתו הסטטיסטי לישראל מובאת טבלה של מספר הנפשות
הסטנדרטיות מול מספר הנפשות למעשה.

éðé ' â ããî
מדד )ראה ער( למדידת אי$שוויו בחברה .המדד מקבל ערכי בי 0
ל – 0) 1$שוויו מלא – 1 ,אי$שוויו מלא(.
מדד ג'יני משמש בעיקר למדידת אי$שוויו בהכנסות של משקי בית
)ראה ער(.

àîéé÷ - éðá íéøöåî
מוצרי שאפשר להשתמש בה שימוש חוזר ומתמש יותר משנה
אחת.
: úåàîâåã

♦

מכונת כביסה ,טלוויזיה ,מחשב אישי ,מכונית ,טלפו סלולרי.
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__________________________________________________ íéøéçî

íéøéçî
ïëøöì íéøéçîä ããî
מדד )ראה ער( המודד את השינוי שחל במש הזמ ,בי סכו
ההוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של מצרכי ושירותי
בתקופה מסוימת ,לבי סכו ההוצאה שנדרשה עבור אותו "סל"
בדיוק )מבחינת הכמות והאיכות( בתקופת הבסיס )ראה ער(.
ההשוואה נעשית באחוזי או בנקודות .ה"סל" משק את
תצרוכת של המשפחות העירוניות באר.

øù÷ íã÷î
מספר שמאפשר ליצור מכנה משות למדדי המבוססי על
בסיסי שוני )בדר כלל תקופות קודמות(.
המכנה המשות מאפשר להשוות בי ערכי המדד בתקופות שונות.

äéöìôðéà
תהלי מתמש של עליית מחירי בשל גידול בכמות אמצעי
התשלו .הגידול בכמות הכס גור לירידת ערכו.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

äééðáá äîåùú éøéçî ããî
מדד )ראה ער( המודד את השינויי שחלי בי תקופות שונות
בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרי ,מוצרי
ושירותי שמשמשי לבניית בתי מגורי.
ה"סל" מייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלני ושל קבלני
משנה.

äééùòúä ú÷åôú ìù íééðåèéñ íéøéçî ããî
מדד )ראה ער( המודד את שינויי המחירי של מוצרי ושירותי
בתעשייה בשוק הסיטוני באר.

ñéñáä úôå÷ú
התקופה שאליה משווי את השינויי )בעיקר שינויי מחירי(.
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__________________________ ä é é ù ò ú , õåç øçñ , íééîåàì úåðåáùç

, õåç øçñ , íééîåàì úåðåáùç
äééùòú
íééîåàì úåðåáùç
מערכת חשבונות מקיפה של הפעילות הכלכלית במשק ,המפרטת
את החשבונות של כל יחידה במשק ואת הקשרי הכלכליי בי
היחידות השונות.

ä÷åôú - äîåùú
הקשרי בי מכלול המשאבי המושקעי בענפי המשק השוני
)תעשייה ,בינוי ,חינו וכד'( ,ובי התוצרי הסופיי של כל אחד
מאות ענפי משק.
קשרי אלה מוצגי במערכת לוחות הנקראת "לוחות
תשומה#תפוקה".

( â " îú ) éîìåâ éîå÷î øöåú
ס כל הערכי שנוספי במהל השלבי השוני של תהלי
הייצור בישראל )מבוטאי בערכי כספיי(.
: äîâåã

♦

בתהלי שמתחיל בכריית ברזל ,התמ"ג הוא הער שנוס לברזל
לאחר הפיכתו מברזל גולמי לברזל מעובד ,ועוד הער שנוס לברזל
המעובד לאחר הפיכתו לפח של מכונית.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

é÷ñò øöåú
התוצר המקומי הגולמי )ראה ער( ,פרט לתוצר של המגזר
הממשלתי ולתוצר של שירותי דיור בבעלות הדיירי.

úéøåáéö äëéøöì äàöå ä
הוצאה על מוצרי או שירותי שהממשלה ,הרשויות המקומיות
ומלכ"רי* שבמימו הממשלה צורכי.
* מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח.

úéèøô äëéøöì äàöåä
הוצאה על מוצרי או שירותי שמשקי הבית ומלכ"רי* שאינ
במימו הממשלה צורכי.
* מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח.

úéîåàì äñðëä
ס כל ההכנסות של היחידות הכלכליות באר והיחידות
הכלכליות הישראליות הפועלות בחו"ל .ההכנסות נובעות
ממעורבות של היחידות הכלכליות בתהלי הייצור או מבעלות
על נכסי הדרושי לייצור.
ההכנסה הלאומית שווה לתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( פחות
התשלומי ששולמו ליחידות כלכליות זרות הפועלות בישראל
ובתוספת ההכנסות של יחידות כלכליות ישראליות הפועלות בחו"ל.
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__________________________ ä é é ù ò ú , õåç øçñ , íééîåàì úåðåáùç

íéîåìùúä ïæàî
הפעילות הכלכלית שמנהלת המדינה ע מדינות אחרות בתקופה
מסוימת.
את הפעילות הזאת הלמ"ס מסכמת בדו"ח שיטתי ,המבוטא
במספרי.

éøçñî ïåòøéâ
עוד יבוא של סחורות ושירותי על יצוא של סחורות ושירותי.

óèåùä ïåáùçä
כל העסקאות המבוצעות ע חו"ל – העברת סחורות ושירותי,
מת וקבלה של שירותי עבודה ,תקבולי ותשלומי של ריבית
ורווחי וכ הכנסות והוצאות של מתנות ותרומות.

éñððéô ïåáùçå ïåää ïåáùç
חשבונות המשקפי את תנועות ההו מישראל ואל ישראל
בתקופה הנחקרת – העברות של כספי מחו"ל ,השקעות של זרי
בישראל ,השקעות של ישראלי בחו"ל והלוואות שניתנו לזרי.
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______________________________________ íééñéñá íéçðåî ïåìéî

äééð÷ä çåë éååù

)Purchasing Power Parity (PPP
שער חליפי מיוחד ,המאפשר לנכות הפרשי מחירי בי מדינות
ולחשב מחיר של "סל" סחורות ושירותי זהה בכל אחת
מהמדינות.
:äîâåã

♦

השוואת שווי כוח הקנייה בישראל ובארצות הברית מראה כי
בישראל משלמי עבור הלבשה והנעלה  30%יותר מאשר בארצות
הברית ,ועבור נסיעות בתחבורה ציבורית –  40%פחות מאשר
בארצות הברית.

éúééùòúä øåöééä ããî
מדד )ראה ער( המודד את השינויי שחלי מדי חודש בייצור
התעשייתי בהשוואה לתקופת הבסיס )ראה ער(.

íé÷ñò ìù äéôøâåîã
חקר הרכב האוכלוסייה של העסקי )ראה ער "אוכלוסיית
המחקר"( ותנועותיה ,כגו פתיחה וסגירה של עסקי ,מיזוג
והתפצלות של חברות.
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כל הזכויות שמורות ,199732002 ©,מדינת ישראל )ראה תנאי שימוש(

