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 2018ביוני  27רביעי  יוםירושלים,  
 י"ד תמוז תשע"ח 

 

 
 לכבוד:

 
 יו"ר הוועדה  – פרופ' עדו גל 

 
 חברים: 

 מר אליסף ורמן 
 מר חזי כהן 

 הדר -ד"ר איריס בן דוד
 גב' מרב חורב
 גב' מיכל פינק 

 פרופ' משה חזן 
 מר נעם זוסמן
 אבישי -גב' חוה קליין

 גב' רוני שניצר 
 ד"ר סבינה ליסיצה

 צור מר שי 
 בולוטין -ד"ר סבטלנה צ'צ'שווילי

 מר יואב אזולאי
 מר יוסף גידניאן 
 מר יואל פינקל 

 פרופ' יוסי שביט 
 ד"ר חגית גליקמן 

 ד"ר יואל רפ 
 גב' ניצה קסיר
 מר צבי אמיר 

 מרכז הוועדה  –מר חיים פורטנוי 
 
 
 

 (PIAACהנדון: כתב מינוי ועדת היגוי למחזור השני של סקר מיומנויות )
 
 
 

 מודה לכם על הסכמתכם לשמש כחברים בוועדת ההיגוי בנושא זה.אני 
 

לאומי הבוחן את רמת המיומנות של האוכלוסייה בגיל עבודה בשלוש מיומנויות  -זהו סקר בין
 יסוד: אוריינות קריאה, אוריינות מתמטית ופתרון בעיות אדפטיבי. 

תקבע את מדיניות הסקר תפקידה של ועדת ההיגוי הוא חשוב ביותר להצלחת הסקר. היא זו ש
(, את השאלות שיתוספו לשאלון, את OECD-בישראל )במסגרת ההגדרות שנקבעו ב

האוכלוסיות שיש לתגבר את ייצוגן במדגם, את שפות הסקר וכל עניין הנוגע למדיניות שתינקט 
בנושאי ניהול הסקר, הפקתו, ניתוח ופרסום ממצאיו. בין תפקידיה של הוועדה לוודא שהצרכים  
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שונים של הגופים השותפים בפרויקט מיוצגים כהלכה, וכן להכין תשתיות ליישום ממצאי הסקר ה
 בגופים השונים. 

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

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

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

 בכבוד רב,                                                                             
 
 

                                                                                              
 

 פרופ' ראובן גרונאו                                                                                    
 יו"ר המועצה הציבורית לסטטיסטיקה                                                                       

 
 
 

 העתק: חברי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
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