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הקיטטיטטט יחנומ 
(יב המישר) 

הסנכתנ /ד תרבוח דיי וננושלב ،הנושארה םיחנומה תמישר םוסרפל ךומס 

יפל התלועפ תכשמה םשל הקיטסיטטס יחנומ לש תפסונ המישר תעיבקל הדעווה 

הרשע-ששב .הנושארה המישרל אובמב המסרפתנשו המצעל העבקש תינכתה 

תמישרב הדעווה הקסע ז"שת באב חיי דעו וישת ןוויגב '٦ ןמל ،תובישי 
תואצות תא ,לבוקמכ ,הרסמ ז"שת רייאב 'א םויבו ,תואירק יתשב וז םיחנומ 

.הדעוול ץוחמש עוצקמ ילעבלו ןושלה דעו ירבח לכל ןויעל הינויד 

ציד יפורטו ליז וטוסאק דימ יפורט ؛היה הרומאה הפוקתב הדעווה בכרה 

יקב 'ר 'טורפ ,(תידוהיה תונכוסה) ליז ץיבדוג 'ד ריד ؛ןושלה דעו ירבה-טעגב 

םג ופתתשה תובישיה ןמ קלחב .(הטיסרבינואה) ןיקצומ 'ת רידו (הטיסרבינואה) 
תונכוסה לש הלכלכה רקחל ןוכמה) ץיבורדצ 'ג רידו (ןושלה דעו) ףסא 'ש יפורט 

יתשב הדעווה ינויד ומייתסנשמ .םייח-ןב 'ז ריד היה הדעווה ריכזמ .(תידוהיה 
תעיבקו רורחשה תמחלמ לגדל התלועפב תכשוממ הקספה הלח ,תונושארה תואירקה 

.הלשממה ידבועמ םה הדעוובש עוצקמה ישנאמ קלח ןכש ,איתב הלשממה ידרשמ 

,ץיבדוג 'דרידו ,וטוסאק דימ 'םורפ ,הדעווה ירבחמ םיינש לש םתריטפ דחאל 

,הדעווה בכרהב םייוניש ולח ץראל-ץוחל ןיקצומ 'ת ריד לש ותאיצי דחאלו 
ביישת ןסינב ב"י םוי דע ביישת טבשב ז"י םוימ הכשמנש ,תישילשה האירקבו 

דעוומ —ןדמ 'מ דמו םייחךב'ז ריד ,טענבצידיסורפ ؛ופתתשה ,(תובישי שמח) 

יקצרובד'טורפ,(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,הטיסרבינואה)יקב 'ד 'פודפ(ןושלה 

'א דמ היה ריכזמה .(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) רומדת ריד ,(הטיסרבינואה) 
— לקנרפ היא 'פורפו הנוב 'א יפורפ לש םהיתורעה ונודנ וז האירקב .דשטיוד 

.ןושלה דעוומ — ןיביי 'ש דמו ןתיא 'ע ריד לשו ,תירבעה הטיסרבינואה ןמ 
.תועצהה לכ תא לבקל ןוכנל התאר אלש ייפעא ,םיריעמה לכל הדומ הדעווה 

ברה ךרוצהו לארשי תנידמ םוק םע תיטסיטאטסה הדובעה תופעתסה 
לש עוציבה יכרדבו תינכתב יוניש םיבייחמ רתוי בחרנ ףקיהב םיירבע םיחנומב 

יחנומל ןולימ ןיכהל ךרוצה לע התעד תא הנתנ דבכ הדעווה .הדעווה תלועפ 
.הטיסרבינואב הארוהלו תידרשמה הדובעל שורדה ,הקיטסיטטס 

דיי ךדכ 'וננושל"ב וספדנש םיקרפל תומלשה (א 

(םיי?؟כ םיחנמ) او 
collective phenomenon תיצובק ה؟פות 
ph^n0m؛ne collect؛{ 

population <ד;؟י؟כא 
 population

مآءءأو ףוסא) 1 1ا-أ 
planning ןונכת ,תינכת תכידע 
 trac، d'un plan

registry המשך؟1 
 bureau d'enregistrement
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ןזשלה דעו תולועמה 

 filing (הלועפה םש) קוית
 classement

 to check (to verify for accuracy) רקב
 vfrjfier

 to check (to indicate verification גית
 or response by a written mark)

 marquer

(םייססיסטס םיבית5) 3 11"ל 

consistent רתוס אל '(םע) בש.תמ 
 compatible

inconsistent רתוס (٥١٢) בשיתס"אל 
 incompatible

consistence הריתס רדעה חובשיתס 
 compatibility

inconsistence הריתס תובשיתמ אל 
 compatibility^

comparable ה_ה"רב 
 comparable

comparability הארשהה תורשפא 
 comparability

available גישדל أوأ 
 disponible

labiity גישד? תתשפא 
 disponibihty

to observe רפא 
 observer

observed data םי؟צן םינותנ 
 donnyes observyes

excluding, excluded אלו '?5؟ב אל 
exclu נל؟כב דצ 

including included גללכב דעו ,ללכב 
 inclu

measurable דידס 
 mesurable

homogeneous יגוס"דה 
 homogyne

heterogeneous יגוס"בר 
 hytyrogene

spatial (geographical) series יפל הךדם 
serie gdographique תומוקמ 

attribute הנמת ,ראת 

 attrjbut, caractere

homograde הןךד הוש 
 homograde

heterograde ה؛ךד הנוש 
 hyterograde

(ןיי؟) 4 ا1أ-؛> 
moving average وز עצממ 
 moyenne mobile

(םיסחיו םירועש) 5 ,1لأأ-أ 

successive elimination ؛*יתןךדה יוכנ 
 yiimination successive

to affect לצ עפשה 
 affecter, influer sur

תונתשה) 7 1ו1"ל) 
 homoscedastic רוזפ הוש

 homosydastique

 heteroscedastic רוזפ הגוש

 heterosedastique

.ללכב אל םיזורדהו לארשי תנידמ תייסולכוא ירפסמ הלא תואמגוד י1 

ללכב דע אלו ل9أإ6 דע 1929 ןמ 

.ללכב אל 19آل60 19ه6 דע 1929 ןמ 
.ללכב סיוורדהו לארשי תעדמ תייסולכוא ירפסמ הלא :תואמגוד .2 

.ללכב דעו 19هو דע 1920 ןמ 

.ללכב 1946-ו 19آل6 דע 1920 ןמ 

יוכינ •ןוגכ ,םייטסיטטסה םירפסמה לע םימיוסמ םימרוג תעפשה לש יוכיגל הנווכה .3 

.התומתה רועיש בושיחב ליגה תעפשה 



הקיטסיטטס יחנומ 

ד"י ךדב יוננושל،ג הספדנש המישרה ךשמה (ב 

 8 III) תויתע תורךס

time series chronological ,תיתע،הךדס 
series יפ؟ הךד؟ 

s£riechronologique םינמן 

 bimonthly ישדח ١٦
 bimestriel

 quarterly יתןש"עבר
 trimestriel

 half yearly יתנש"י؟ןן   time ןמז ,תע 
 semestriel  temps

 yearly, annual
 annuel

יתנש 
 past
 pass£

ד3ןש 

 biennial יזינש-וד   future אבה דיתע 
 biennal  futur

 triennial יתןש-ת؟ת   antecedent precedent םדוק 
 trisannuel  ant£rieur pr£cedent

 quadrennial, quinquennial etc. _עגךא  to precede  ٥١٦!?
 quadriennal, quinquennal etc. ,יתנש  preceder

יוכו יתגש"שמ؟ 
to follow to succeed ביק? 

 calendar year suivre succ£der 1זת?ה תנש 
 ann£e civile

בקוע 
 school year םידומלה תניק 

 subsequent following
 subsequent suivant

 annee scolaire

 fiscal year
 ٤ f al

םיפסכד תגש   successive, consecutive םי؟،؛) ףי*ך 
 successif, cons£cut1f ,(םיפוצך 

 trend המגמ 
הז דהא הז 

 tendence  the past few years תונורחאה םינשה

to trend ه יפל؟  ותמגמ ؟ ות؟גמ 
 les dernieres annees

 tendre a  the next few years תובורקמ מיןש3 

 secular trend ןמץת؛מ؛؟ הל?גמ 
 les annees prochaines

 tendance s£culaire  hourly ית؟ש 

 period cycle רוזחמ   horaire

 p£riode, cycle  daily ימוי 

 periodicity תוירוזחמ   quotidien, journalier
 p£riodicite

 weekly יעזבש 

 periodical, cyclic ירוזחמ   hebdomadaire

 p£riodique, cyclique
 fortnightly biweekly יעובשימ 

 periodogram רוזחמה תמרןאיד   bimensuel, senr mensuel,
 p£riodogramme  de tous les 15 jours

 seasonal
 saisonnier

יתנוע   monthly
 mensuel

يآو 

ירצמה חולה תגש ,ידוהיה תולח תנש :המגוד .1 

.a line that trends downwards —הממ יפלכ ותמגמש וק ."המגוד .2 



ןושלה דעו תולועמה 62 

 seasonality ٨١٠٨٣
 saisonalite

deseasonalizeddata ٨١٠٨٠ ٠٠٣ םי؛ותנ 
 donnees d^saisonalis^es

irregular variation ריד؟"אל יוגמ 
 variation intgultere

 to fluctuate, to oscillate דך1נתה
 fluctuer, osciller

 to lag רגפ
 retarder

 to lead םדקה
 avancer

 lead םדקה
 avance

 fluctuation, oscillation ٠ הדונת
 fluctuation

long time fluctuation ,ןמ ^ א הד גת 
fluctuation de longue duree הכר؛؟— 

short time fluctuation ,ןמז תר؟,. הן ג 
fluctuation de courte dur£e הןנןק— 

 compensating fluctuation תזזקמ הןוגת
 fluctuation compensatoire

 accidental fluctuation תירקמ הדונת
 fluctuation accidentelle

 residu

 wave לג

 d. dlt

 e tremum ןוצ ط
 valeui extreme

 maximum םומיסכמ איש
 maximum

minimum םומי}؟מ ל؟ש 
 minimum

inflexion point הג؟מ תרקנ 
 point d'inflexion

increase growth לודג ,2תוברתה,1היל؟ז 
 accroissement augmentation

decline deciease 2תוט؛ןמתה ,1 הדירי 
 diminution, baisse d£croissance

lag רוג؟ 
 retard

 III םידןמ (و

 index number TTE
 nombre indice

base סיס؟ 
 base

broad base בחר םי؟ב 
 base large

 narrow base רצ םיסב
 base etroite

moving bas إلإ םי؟ב 
 base mobile

fixed base עובק סיס؟ 
 basefixe

 to chain, to link רשרש
 enchainer

chain relatives םי؟؟ןי ,םי؟חי תרשרש 
chame de rapports םייתרשרש 

 chain-index יתךשךש דדמ
 indice-chaine

 link relative יתילח סקי ה;לח
 chainon

 general index ללוכ דןמ
 indice general

 group index הצובק דדמ
 indice partiel

reversal test הכי؟הה ןזן؟מ 
test de reversibilite (יוכו םרוג,ןמז לש :ןוגכ) 

circular test י؟؛עמ ןחבמ 
 test circulaire

.םיריחמ 'ןוגכ ،םידידמ םיגשומב הרומא הדירי וא היילע .1 

.הייסולכוא ןוגכ ,הריפס לש םיגשומב הרומא תוטעמתה וא תוברתה .2 

.(195 'ע ,'ג ירנגושל،،ב הקיסיפה יחנומ תמישר "ר) עוזען oscillation^ חנוה הקיסיפב .3 
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 10 III) םאת؟

stochastic relationship תי؟0כוט؟ הקז 
 liaison stochastlque

 interacting relationship ןילמוג תקז
 interdependance

 dependence תולת
 dependance

 independence תולת-אל
 independance

cross classification ןומ,בר؛ןןתשןומ 
classification ة double entree1 בל؟מ 

cross-tabulation תוול ,בר؟ן יתש סוול 
tabulation en croix בל؟מ 

bivariate distribution -וד תוגל0؟ה 
distribution ة deux variables תינתשמ 

(ת^תש؟) 

partial correlation יקלח ם؟ת؟ 
 correlation partielle

 multiple correlation הברמ םאתמ
 correlation multiple

joint correlation ף؟שמ םאתמ 
 correlation combinee

positive correlation יבויח ם؟ת؟ 
 correlation positive

negative correlation ילילש םאתמ 
 correlation negative

intraclasscorrelation תקלחמ ךותם؟תמ 
 correlation intra-classe

 interclass correlation יתקלחמ"ןיבםאתמ
 correlation inter classe

 to correlate (intr.) םואת
 etre en correlation

 correlated םאת

 lie par correlation

 uncorrelated םאת-אל

correlation םא؟מ 
 correlation

correlation-coefficient ם؟ת؟ה םדקמ 
 coefficient de correlation

 correlation index ם^תמה דךם
 lndice de correlation

 correlation ratio םאתמ!} סחי
 rapport de correlation

 correlation surface ٨٠٠۶ םאתמק
 surface de correlation

correlation table םאתמ؛} סיל 
 tableau de correlation

simple correlation טוש؟ םאתמ 
 correlation simple

linear correlation יך؟ף םאת؟ 
 correlation lineare

curvilinear correlation ימק؟ םאת؟ 
 nonlinear correlation

 correlation curviligne

product moment correlation םאתמ 
correlation de moments הלפ؟מה ؟ננ؟ומ 

 produits

rank correlation תוגרד םאתמ 

 correlation des rangs

regression 2הי؟רגר 
 regression

explained variance תרב؟מ תוגוש 

unexplained variance תר؟؟מ"אל תונוש 
המות؟ תונוש 

coefficient of determination ר؛ןםההםדקמ 
 coefficient de determination

coefficient of non-determination םדקמ 

coefficient de תומית؟ה 
 non-determination

coefficient of alienation *אלס ם؟קמ 
coefficient d'alienation םאתמ 

.2أ،0 יע ד"י וגגושלכ ,יא המישר םג '٦ .1 

הגיסנל ןאכ הנווכה ןיאו ליאוה /הגיסנ - regression םגרתל אלש התאר הדעווה .2 
.םאתמה תדותכש דחוימה ינכטה הגומל אלא 
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association תוכימס 

 association

associated תוביבסבש 
 associe

complete association הלומג תוכיבס 
 association complete

contingency תובירק 
 contingence

covariation םייונשה ת؟؛1קת 
 covariation

תור؟ת؟ה،ד תללת (11,111 

probability תורבתסה 
 probability

probability a posteriori תור؟תםה 
probabilite a posteriori ירוירטסופא 

probability a priori ירוירפא תור؟תם،ד 
 probability a priori

complementary probability תורבןוםה 
probabilite complementaire הבילשמ 

inverse probability הכופה תורבתסה 

probability inverse (Bayes יפל) 

compound probability תבכרמ תורבתסה 
 probability composye

total probability הבלש תור؟תםה 
 probabilite integrate

probable ר5ס؟ב 
 probable

the most probable רתויב דבססמןן 
 le plus probable

likelihood תואל} 
 bl

event עלאמ 
 yUynement

occurrence^ccurnng(ofan event) ןורא 
 occurence (d'un evynement)

success הח^؟ס 
 succes

failure أآ؟مسو ,ה؟ל؟ה"יא 
 s؛insucc

favourable סונ ,דעב ,הלוטל 
 favorable

unfavourable ס1נ"אל ,דגנ ,העל؟ 
 dyfavorable

certain יאדו 
 certain

uncertain יאדו"אל קפ؟מ 
 incertain

exposed to !יופצ 
 yxpose k

exposure תופ؟ 
 exposition

risk ןוכס 
 risque

chance יוכס 

 chance

mathematical expectation^^؟? תלןןות 
 esperance mathematique

additive function (completely) היצקנפ 
fonction (completement) תיךובחן 
additive (ירמגל) 

 ph םירבסמס law of large numbers
loi des grands nombres םילודגה 

law of small numbers םיאסמה קח 
loi des petits nombres םינטקה 

 12 ,III) ה؟ גל

sampling' המיגד 
 echantillonnage, sondage

to sample םןדמ רוד؟ ,םוגל 
 pryiever un ychantillon

sample ם؛ד؟ 
 ychantillon

size of sample ם؛למ לש ףקה 
 taille de l'echantillon

•יוכו תומל יופצ ,לרוגב תוכזל יופצ ןוגכ 
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smallness of the sample ם؛דמה תונ؟ק 
 petitesse de l'echantillon

fiducial probability ך؟ס תור؟ת؟،ד 
 probability fiduciaire

 fluctuationsofsampling המיגדה ٨١٦٧٨
 fluctuations des echantillons

random sample ירק؟ ם؛ד؟ 
 ychantilion pris au hasard

random sampling תירקמ המ^ד 
 ychantillonnage au hasard

stratified sample תובכש םגד؟ 
 ychantillon stratifiy

 stratified sampling תבובש תמיגד
 ychantillonnage stratifie

 purposive sample בשחמ ם^מ
 ychantillon raisonnE

purposive sampling תבשחמ ה؟יגך 
 ychantillonnage raisonne

representative sample ,גצימ ם؛דמ 
ychantillon reprysentatif גיצנ ם؛ד؟ 

representativeness of sample תוגיצ! 
ם؛ךמה גוצי תדמ ,ם؛ךמ!כ 

universe (רכו תויפצתה ,םירקמה) ל?כ 
 ensemble

 13 III) תוע؟שמ
significance תוע؟ש؟ 
 signification

level of significance תועמש؟ תמר 
 seuil de signification

significant יתוע؟שמ ,תועמשמ לעב 
 significatif

 criterion أ0ف
 critere

 to test ןסבמ ך١רע
 yprouver, essayer

 test أووأد
 essai, test

degree of freedom ש؟גח ת؛ןד 
 degry de liberty

 fiducial limits ךמס תולובן
 ltmites fiduciaires

confidence interval ךמ؟-ןב חוד 
 intervalie de confiance

 critical ratio הןחןה סחי

valid ףקת ,ףקת מ שי ,ל؟ן ,ה؟י ١٨٥ 
 valide

validity ٠ ףקת םב 
 validity

 validity test ףקת ןסבמ
 ypreuve de validity, test de validity

 standard error ןקת תועט
 erreur type

 14 in) בורק הדי؟؛ן
t דומא 

 estimer

estimate ,ד؟א ,(הלועפ) הן وإل 
estimation (האצות) ןןמא 

t.td ד؟אג 
 estirnE

estimating equation ד؟א תא)שמ 
 equation d'estimation

zone of estimate דמא רוזא 
 zone d'estimation

overestimate ר؟،י"ד؟א 
 surestimation

underestimate ר؟ח"ד؟א 
 sous-estimation

to overestimate ד؟א؟ן דסי ,רתי؟ן דימא 
 surestimer

to underestimate ד؟א؟רסס ,רסחב דימא 
 sous-estimer

overestimated ר؟1יב مإ 
 surestimE

underestimated ٦٥٧؟ דמאן 
 sous-estimE

 rough estimate 0ة דמא
 estimation (Evaluation) en gros



ןושלה דעו תולועפמ 66 

approximation בורק 
 approximation

successive approximation ,הןרדזןב בודק 
approximation successive גךדמ בורק 

to round off (figures) ל؛ע 
 arrondir (des chiffres)

to forecast הכ؟ 
 pr£voir

forecast (האצות) תוכ؟ ,(הלועפ) היכס 
 provision

shderule בושח"ל1؛ך5 
 rhgle a calcul

caicuiating table בושח"סול 
 table k calculer

calculating machine calculator "ת^כמ 
machine k calculer בושח 

adding machine רובח תגוכמ 
 machine k additioner

notation ןומס 
 notation

sign ן؟יס 
 signe prefixe

index די-לע תוא וא רפסמ) ןוי؟ 
indice (ירקיעה לדוגה 

superscript آل؟إل ןויצ 
 indice superieur

subscript יתחת ןויצ 
 sous-indice

symbol למס 
 symbole

pure number רוהט ר؟םמ 
 nombre pur

formula ה؟םנ 
 formule

 to simplify
 simplifier

equation האןש؟ 
 Equation

תווווה 
ءأ אלמלא תלמב שמתשנ דציכ،,וז תרבוחב ירמאמל 

ןיטולחל ההז יריבחת הנבמ ארקמב אצומ התאש /ףיסוהל יואר .בויחל המגודה ,27 ימע (1 

לא באוי ירבד הלא ירה ٠١۶ תלמ תשמשמ אלמלא םוקמב ןבומכו ,ב"ע זכ תוכרבמ אבומה רמאמ ותואל 

ךיניעב רשי ןא יכ—םיתמ םויה ונלכו יח םולשבא אל ٠٠٠:ד טיי ב"משב ךלמה דיוד 

לבוקמה קדקדמה ,רוחב והילא 'ר ירבדמ דמל התא תי'ר לש וללכ שרתשנ המכ דע .םש (2 

פ"ע •אלפ הז הארו .(וריכזהל אלב) ת"רכ תוטישפב יבשתב אלמלא תלמ שרפמ הלה .ורודב רתויב 

לבא הברה הזב ושמש ל"זר,، :(אלמלא ךרע םש) ל'זו .ארקמבש "ילול،, תנבהב שבתשנ רומאה ללכה 

אוה ף"לאב בותכה יכ ,ףוסב ף"לאב בותכה אלמלא ןיבו ףוסב דיריב בותכה ילמלא ןיב שרפה שי 

לבא ,יוגו תוכלמ ארומ אלמלא (ג"פ תובא) ורמאש ומכ ,טינ ןעוו א"לב אל םא ןמ תבכרומ הלמ 

ילמלא (ז"ל בותכ) ורמאש ומכ ,תפסונ שארבש ף"לאהו ולא וא (أ?) ילול ומכ אוה ד"ויב בותכה 

."אמלצל ןידגס ווה הירזעו לאשימ היננחל ודגנ 

,ינריעה ןינורבא רמ — ."םיירבעה תורוקמה ןמ היאר ךכל ןיא ינמודמכ، ؛2أإ ימע (3 

חתפמ"ב אצמת ךכל תויודעו ,שממ "וליא،.כ "ילוליא، שמשמ םיירבעה תורוקמב םגש 

.ןמטוג מ"י ר"ומל !ילוליא ךרע !יג ךרכ "דומלתה 

אלמלא ,יל עודיש המכ דע ,אצומ התא ןיא שרופמ לעופ וב שיש טפשמבו، :30 ימע (4 

,קוזיחל היאר וזו .ילמלא ךרעב ךכל תואמגוד איבמ דומלתה חתפמ לעב םלואו ."דבלב הלילשל 

םייחךב .ללכ אלמלא תועמשמכ עבוק וניא טפשמה הנבמש 
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