
TABLE 1.- AGRICULTURE ACCOUNT חשבון ענף החקלאות.- 1לוח 

כל שנה לעומת קודמתה, אחוז שינוי (1)במחירים שוטפים, ח"מיליוני ש

 Percentage of change compared with previous year NIS millions, at current prices(1)   

השינוי במחיר השינוי בכמות

Price change Quantitative change *2019 R2018 R2017

*2019 R2018 R2017 *2019 R2018 R2017

OUTPUT(2) -0.2  4.8  -1.4  0.5  -3.0  0.7  30,579.8 30,312.5 29,825.7 (2)תפוקה

     Crops -0.3  6.0  -1.1  1.3  -3.2  -1.8  18,135.3 17,781.6 17,379.6     גידולים צמחיים

     Livestock and their products -0.1  3.0  -1.7  -0.1  -2.8  4.6  12,444.5 12,530.9 12,446.1     בעלי חיים ותוצרתם   

INPUT תשומה 

 (excluding compensation for employee jobs)(3) 0.7  3.5  -2.6  -0.7  -2.3  -0.7  18,878.6 18,884.5 18,675.7 (3)(לא כולל תמורה למשרות שכיר)    

     Input                תשומה    

  (purchased and from intermediate produce) 0.8  3.8  -3.0  -0.8  -2.5  -0.7  16,546.5 16,552.5 16,359.3 (קנויה ומתוצרת ביניים)      

     Depreciation 0.0  1.6  0.3  0.0  -0.9  -1.0  2,332.0 2,332.0 2,316.5     בלאי     

DOMESTIC PRODUCT תוצר מקומי  

     Gross 1.9  -3.7  2.1  14,033.2 13,760.0 13,466.5     גולמי 

     Net 2.3  -4.2  2.7  11,701.2 11,428.0 11,150.0     נקי  

COMPENSATION AND OTHER RECEIPTS(4) 843.3 959.1 1,016.7   (4)פיצויים ותקבולים נוספים

     Compensation from insurance 324.9 311.6 267.4     פיצויים מביטוח

     Compensation for drought 10.3 6.6 4.1     פיצויי בצורת

     Compensation for reduced water quotas 78.0 30.0 135.0     פיצויי קיצוץ במים

     Other receipts 430.0 610.9 610.1     תקבולים אחרים

INCOME DERIVING FROM AGRICULTURE(5) 12,544.5 12,387.1 12,166.7 (5)הכנסה שמקורה בחקלאות

 Thereof: Compensation for employee jobs(3) 7,376.6 7,083.4 6,832.2 (3)תמורה למשרות שכיר:     מזה

(1)   At average prices of each year. (1) במחירים ממוצעים של כל שנה .

(2)   Including intermediate produce. Excluding Gardening (021). (2) (021)לא כולל את ענף הגינון . כולל תוצרת ביניים  .

(3)   Former term: "compensation of employees". ". תמורה לעבודת שכירים: "מונח קודם (3)

(4)   Including payment for farmer only. Excluding subsidies and (4) לא כולל תמיכות ופיצויים ששולמו . כולל תשלום לחקלאי בלבד

         compensation for research, marketing, etc. .'שיווק וכד,       עבור מחקר

(5)   Net domestic product, compensation and other receipts. .תוצר מקומי נקי בתוספת פיצויים ותקבולים נוספים (5)
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