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 :לכבוד

 יו"ר הוועדה – החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה -פרופ' )אמריטוס( עדו גל 
 מרכז הוועדה – חינוך והשכלה, אגף בכיר חינוך וחברה, למ"סתחום סטטיסטיקה של  -מר חיים פורטנוי 

 
 בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל -ד"ר סבינה ליסיצה 

 מרצה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן -הדר -ד"ר איריס בן דוד
 הפקולטה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' )אמריטוס( יוסי שביט 

 בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' משה חזן 
 חטיבת המחקר, בנק ישראל -כלכלן, אגף מקרו כלכלה ומדיניות  -מר נעם זוסמן 

 חטיבת המחקר, בנק ישראל -כלכלן, אגף מקרו כלכלה ומדיניות  -מר שי צור 
 משנה ליו"ר, המכון החרדי למחקרי מדיניות -גב' ניצה קסיר 

 חוקרת, המכון להגירה ושילוב חברתי, המרכז האקדמי רופין -ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשוילי בולוטין 
 חוקר בכיר וראש יחידת מבחנים ממוחשבים, המרכז הארצי לבחינות והערכה -ד"ר יואל רפ 

 ישראל דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי -גב' מרב חורב 
 מל"ג-ות"ת, ות"ת –ממונה בכירה  -אבישי -גב' חוה קליין

 המשנה לסטטיסטיקן הלאומי, למ"ס -מר יואל פינקל 
 מנהל אגף בכיר תכנון מדיניות ותקצוב, למ"ס -מר אליסף ורמן 

 מנהלת אגף בכיר חינוך וחברה, למ"ס -גב' אורית לוין 
 מנהלת תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה, למ"ס -גב' סופי ארצב 

 מנהל סקר מיומנויות לשעבר, למ"ס )בגמלאות( -מר צביקה אמיר 
 רפרנט באגף התקציבים, משרד האוצר -מר חזי כהן 

 מנהל אגף א כלכלה וסטטיסטיקה, משרד החינוך -מר יואב אזולאי 
 מדיניות, זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייהאגף בכיר אסטרטגיה ותכנון  -גב'  נילי בן טובים 

 ון מדיניות, משרד הכלכלה והתעשייה.מנהל תחום ניתוח אסטרטגי, אגף אסטרטגיה ותכנ -מר גלעד בארי 
 מנכ"לית, ראמ"ה -ד"ר חגית גליקמן 

 
 
 

 (PIAACמינוי ועדת היגוי למחזור השני של סקר מיומנויות )הנדון: 

 

 בנושא זה.אני מודה לכם על הסכמתכם לשמש כחברים בוועדה הציבורית 

 

מדינות  40-ונערך במקביל בכ(, PIAACלאומית של מיומנויות מבוגרים )-סקר מיומנויות הוא חלק מהתוכנית להערכה בין

( בכישורי עיבוד מידע 16-65. הסקר מודד את רמת המיומנות של מבוגרים בגיל עבודה )OECD-במסגרת ארגון ה

אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות אדפטיבי. נוסף על כך, הסקר אוסף מידע על האופן שבו  –מרכזיים 

 , בעבודה ובקהילה.מבוגרים משתמשים בכישוריהם בבית

 

הסקר נערך בישראל ובעולם זו הפעם השנייה, ושם דגש על כישורי המפתח הדרושים לאנשים כדי להשתלב ולהשתתף 

בהצלחה בחברה ובשוק העבודה. נתוני הסקר עשויים לשמש מקבלי החלטות בבניית תוכניות הכשרה ובזיהוי אוכלוסיות 

שלהן בתחומים שונים. הסקר כולל עושר רב של נתונים המאפשרים המצריכות התערבות להעלאת רמת המיומנות 

 לזהות גורמים המשפיעים על סוגיות מרכזיות בתחום התעסוקה, ההשכלה, הפריון במשק ועוד.
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 :הםתפקידי הועדה 

 

 לייעץ לסטטיסטיקן הממשלתי ולוודא שהצרכים השונים של הגופים השותפים בפרויקט מיוצגים כהלכה. .1

 תשתיות ליישום ממצאי הסקר בגופים השונים.להכין  .2

 לתרום את מומחיותכם המוכחת בתחומי המחקר, הדגימה וחינוך המבוגרים לטובת הפרויקט. .3

 

 אבקש כי תיפגשו במרווחי זמן קבועים על מנת לסקור את התקדמות הפרויקט ותוצאותיו.

 כמו כן, אבקש לקבל דיווח במסגרת המועצה, אחת לשנה.

 בה והמלצות הוועדה יובאו לידיעת המועצה הציבורית לסטטיסטיקה והמלצותיה ישמשו את סיכומי הישי

 .הלאומיהסטטיסטיקן 

 

 אני מודה לכם על שיתוף הפעולה ועל הירתמותכם למשימה חשובה זו.

 

 

 

 

 
 בכבוד רב,

     
 

 ראובן גרונאו
 יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
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