
   5מבנה קובץ מס. 
 (CENSUS –)בלי נתוני מפקד  300000 -ו 56000מבנה קובץ הקבלת עובד מעביד 

 

     קובץ משולב עובדים מעבידים.

עם נתוני  1995שילוב של נתוני העובדים מתוך קובץ שהתקבל מהמוסד לביטוח לאומי בשנת 

המחקר של המוסד לביטוח הפרוייקט משות למחלקת     .1994-1995המעבידים מסקרי התעשייה 

 לאומי ברשותה של גב; לאה אחדות, סמנכ"לית מנהל המחקר והתכנון של המוסד.

ההקבלה נערכה על פי מס' תיק הניכויים של המפעל בביטוח לאומי והוצאו כל העובדים )משרות 

הועסקו באחד מהמפעלים שהיו במדגמי סקרי התעשייה, לשנים  1995או   1994שכיר( אשר בשנת 

 אלה.

, שנת עליה ושנת לידה, לכל משרת שכיר מנתוני קובץ 1995הקובץ כולל שכר חודשי ושנתי בשנת 

 תפוקה, תשומות ומס' מועסקים כולל. –ביטוח לאומי. ונתונים על המפעלים שבהם הם מועסקים 

 5.  שילוב של קובץ מס' 1995קובץ משולב עובדים מעבידים הכולל נתונים גם ממפקד האוכלוסין 
. לקובץ זה נוספו משתנים 1995עם נתונים מהשאלון הארוך )המפורט( של מפקד אוכלוסין 

מהמפקד, כגון מין, גיל מדויק, תעודה אחרונה, דת וכו'. כמו כן הוקבל הקובץ עם קובץ מסיימי 
ראשון, שני, שלישי, וכו' שנת קבלת התואר,   –אוניברסיטאות בארץ והוא כולל סוג תואר 

 ניברסיטההמקצוע והאו
 

 
 

File 5: 
 
This data set matches data on employees received from the National 
Insurance Institute (NII) for 1995 with data on manufacturing employers for 
the years 1994-95.     
The file is a joint project of the CBS and the NII headed by Lea Ahdut,  
 
 

NII. The employers are all the firms in the manufacturing sample during 1994-
95. Given this number, data on all the employees working in the given firm 
were retrieved. The file includes data on monthly and annual wages for 1995, 
year of birth and of immigration from the NII, and data on output and input and 
total number of employees from the industry surveys.  
 
Additional information from the 1995 Population Census was added to this 
dataset. For example, data on gender, age, religion, etc.  
 
Furthermore, data on individuals that finished studying at the Universities in 
Israel were matched to the dataset. Thus, for a subset of the individuals we 
have data on the degree received, on which year and from which department 

 
 

 
 

 
 

newTZ  תתעודת זהו –מספר סידורי  

 
 

 
 

newID  מספר מפעל –מספר סידורי  



 

1995 CENSUS 
 

 
 

sex MYN 
 מין

 = זכרים 0
 = נקבות 1

 

 Erz_lda1 ERETZ-LEIDA-1 
 ארץ לידה

 ראה נספח "ארצות לידה לפי סמלים ויבשות"
 שים לב! אין ערכים חסרים.

 (9-930 -)ערכים מ
 

 Lda_av1 ERETZ-LEIDAT-AV-1 
 ארץ לידת אב

 אב לילידי ישראל.ארץ לידת ה
 ראה מפתח סמלים בע' ***

0-930= 
 .= חסרים ערכים

 

 Gilint GIL 
 גיל מדוייק

מחושב ע"י תאריך הלידה יחסית ל 
4/11/1995. 

 הוא מחושב במספרים שלמים.
 

 limtotal SHNOT-LIMUD-TOTAL 

 סה"כ שנות לימוד?
סה"כ שנות לימוד אינו כולל שנות לימוד 

 בבי"ס אחר:בישיבה ושנות לימוד 
XX סה"כ שנות לימוד = 
 0-14ילד  -= לא רלוונטי 98
 

 

 Teuda1 TEUDA-1 

מהי התעודה הגבוהה )או התואר( 
 הגבוהה ביותר שקיבלת בלימודיך?

 (14בשאלה  1= לא למד כלל )תשובה  0
 = לא קיבלתי אף תעודה 1
= תעודת סיום של בי"ס יסודי או חטיבת  2

 ביניים
בי"ס תיכון, שאינה = תעודת סיום של  3

 בגרות
 = תעודת בגרות 4
= תעודה של בי"ס על תיכוני שאינה  5

 אקדמית
 A.B -= תואר אקדמי ראשון  6
 A.M -= תואר אקדמי שני  7
 = תואר אקדמי שלישי  8
 = תעודה אחרת 9
 

 

 N_yldm MISPAR-YELADIM 

 מספר ילדים
 = לא ילדתי  0

XX מספר ילדים = 
 בריםג –= לא רלוונטי  96
 = לא ידוע 97
 0-14ילד   –= לא רלוונטי  98
 

 

 mwr_bfo CHODSHEY-AVODA-BE-FOAL 

 12מספר חודשים בפועל עבדתי ב 
 החודשים האחרונים:

 החודשים האחרונים 12= עבדתי בארץ בכל  0
XX ( 11עד  1= מספר חודשים) 
 = לא ידוע 97
 0-14ילד  –= לא רלוונטי  98
 בגולןדרוזים  –= לא ידוע  99

 לא עבדתי כלל בארץ או  –ריק = לא רלוונטי 
 הייתי בשירות קבע        

 

 Wr_hrs SHEOT-AVODA-BE-SHAUA 

כמה שעות בשבוע עבדת בדרך כלל 
 בכל מקומות העבודה?

XX  (99עד  1= מספר השעות )מ 
 = לא ידוע 997
 0-14ילד  –= לא רלוונטי  998

 
 לא עבדתי כלל בארץ או  –ריק = לא רלוונטי 

 הייתי בשירות קבע        
 
 

 yish_wr SEMEL-YISHUV-AVODA 

 סמל יישוב מקום העבודה
 = סימול ישוב  מקום העבודה9999

 .= ערכים חסרים

 

 Mamad_1 MAAMAD-1 

 מה היה מעמדך במקום עבודה זה?
 = שכיר 1
 = עצמאי שלא מעסיק שכירים 2
 יםשכיר 1-2= עצמאי המעסיק  3
 שכירים 3-9= עצמאי המעסיק  4



 שכירים ויותר 10= עצמאי המעסיק  5
 = חבר קואופרטיב 6
 = חבר קיבוץ )שאינו שכיר( 7
 ללא תשלום. -= בן משפחה  8
= עצמאי שלא ידוע כמה שכירים הוא  9

 מעסיק
 = לא ידוע 97
 0-14ילד  -= לא רלוונטי  98
 דרוזים בגולן -= לא ידוע  99

 לא עבדתי כלל בארץ או  -נטי ריק = לא רלוו
 הייתי בשירות קבע        

 

 avo_m AVODA-CHODESH 1כל החודש = 
 = חלק מהחודש2
 = אלה שלא הייתה להם הכנסה6
 = לא ידוע7
 (15= לא רלוונטי )ילד מתחת לגיל 8
 

 .= ערכים חסרים
 

 d_avo_m YEMI-AVODA-CHODESH 1-21ימי עבודה בחודש = 
 נסה = לא הייתה הכ96
 = לא ידוע97
 (15= לא רלוונטי )ילד מתחת לגיל 98
 

 .= ערכים חסרים
 

 tohac_ac SCHUM-HACHNASOT-ACHEROT 0-98700טווח סכום הכנסות אחרות = 
99999= 

 .= ערכים חסרים
 

 sambr HACHNASA-SACHIR-CHODESH-BRUTO 100-712605טווח הכנסות ברוטו לשכיר = 
 = לא הייתה0
 = לא ידוע7
 (15= לא רלוונטי )ילד מתחת לגיל 8
 

 

 newdat DAT-MEKUBETZET-NEFESH 
 דת מקובצת לדתות עיקריות

 = יהודים 10
 = מוסלמים 20
 = נוצרים 40
 = דרוזים 60
 = עובדים זרים 70
 = אחר 90

 המשתנה מציין דת של פרט sidefile בקובץ 
המשתנה מציין דת של  sidembnבקובץ 

 זרים(בית )אין אופנות -משק
 

 gilagr GIL-MEKUBATZ-CHOMASHIM 
 קבוצות גיל בחומשים

0   =0-4                    50  =50-54 
5   =5-9                    55  =55-59   

10  =10-14                 60  =60-64 
15  =15-19                 65  =65-69 
20  =20-24                 70  =70-74 
25 = 25-29                 75  =75-79 
30  =30-34                 80  =80-84 
35  =35-39                 85  =85-89 
40  =40-44                 90  =90+ 

45  =45-49 
 

 ryveshld YABESHET-LEIDA 
 יבשת לידה לילידי חו"ל

 משתנה מחושב ע"ס ארץ לידה
 = אסיה 2
 = אפריקה 3
 ירופה= א 4
 = אמריקה ואוקיניה 8
 = ישראלים )לא רלוונטי( 9

 * ילידי בריה"מ לשעבר שויכו כולם לאירופה
 
 

BITUAH LEUMI 
 

 
 sjob Working places in 1995 

 95מקומות עבודה 
 

 



 salary Yearly salary 
 שכר שנתי

 

 

 wage Monthly wage 
 שכר חודשי

 

 

 born Year of birth 
 שנת לידה

 

 

 yole Year of aliya 
 שנת עליה

 

 

FIRM DATA)  INDUSTRY SURVEY) 
 
 

 size Size group 
 קבוצת גודל

1-4 

 

 br Main branch 
 ראשיענף 

1-7 

 

 gn Multiplication factor 
 גורם נפוח

 

 

 sector Sector 
 סקטור

1=private(ltd),2=private(other) 
,3=cooper.,4=public 

 

 e Employees 
 שכירים

 

 

 l Pearson_years 
שעות עבודה  - שנת אדם

 +בעלים2000/

 

 

 yr Survey year 
 שנת הסקר

94,95 

 

 p Production per pearson_year 
   Lתפוקה גולמית/ -תפוקה למועסק 

 

 

 m Intermediates (materials_pearson) 
תשומות עיקריות  -תשומה עיקרית 

 Lבחרושת )צריכה(/

 

 

 w Firm av_cost of labour (wages_pearson) 
 Lשכר עבודה )עלות עבודה(/

 

 

 ex Export rate in % 
 יצוא )אחוזים(

 

 
DEGREES 

 

 ftoar Degree 
 תואר

10=first,20=second 
,30=medicine,40=third,50=teaching,60-

69=other 
 

 fyr Year of degree 
 שנת התואר

 

 

 focp Degree subject 
 מקצוע

table 



 

 funv University 
 אוניברסיטה

1=jer,3=tech,5=t.a.,6=b.i. 

,7=haifa,8=negev,9=weizman 

 
 


