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הקדמה
הסטטיסטי השנתון את מפרסמת לסטטיסטיקה המרכוית שהלשכה השביעית הפעם זוהי

של והחברתית הכלכלית הדימוגרפית' ההתפתחות על מספרים תמציתית בצורה הנותן לישראל'
ארצנו.

המשתק הרשמית, הסטטיסטיקה במערכת שיפורים הוכנסו כי בסיפוק' לציין אפשר השנה גם

בהיקפו. והן זה שבשנתון הסטטיסטי בחומר שהוכנסו האיכותיים בשינויים הן פים

התמורות על המצביעים האומדנים את לציין יש הדימוגרפי בחלק שהוכנסו השכלולים בין

המפרטים האומדנים והגיל; הלידה יבשת לפי היהודית האוכלוסייה של בהרכבה שחלו המהירות
על החדשים העיבודים של התוצאות ואת והדת! הגיל המין לפי האחרת האוכלוסייה הרכב את
המפיצות" חדשות מובאותיסדרות כן שונות. לידה מיבשות לישראל שבאו העולים בקרב התמותה

הגירושין. בעיית על אור

מנת על שנערכו חישובים של תוצאות החדשות, הסדרות יתר בין הוכנסו, הבריאות במדור

סדיר. הבלתי הגילים הרבב השפעת ניפוי לאחר השונות המוות סיבות של השכיחות את למדוד

ו הלאומי המשק למדידת המדור הורחב השנתון: של הכלכלי בחלק לציין יש חשובים שינויים

והורחבו המחודש בתעשייה התעסוקה מדד ושל התעשייתי הייצור של הראשונות התוצאות הוכנסו

שנערך השני האדם כוח סקר של התוצאות ניתנות כן בכבישים. המטענים הובלת על הפרטים

עצמאיים. הכנסה מס משלמי של השומות על המפורטים העיבודים של והתוצאות 1955 בנובמבר

נכללו שלא מקצועות בעלי של סוגים על מספרים ניתנים השנתון של החברתי בחלק
כן עבריינים. על ביכר סטטיסטי חומר וניתן דין), ועורכי שופטים (מורים, קודמים בשנתונים

הסוציאליות. הלשכות של כרטיסיות לפי שנערך סקר של התוצאות ניתנות

ע"י לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נעזרה פעולותיה כל בביצוע כמו הזה, השנתון בהכנת
לעובדי תודתנו ניתנת כן תורתנו. בזה מובעת להם אשר ומפעלים, מוסדות הממשלה, משרדי

בשנתון. המופיע הסטטיסטי החומר בהבנת הנאמנה עבודתם על השונים במדורים הלשכה

חיים מר של בראשותו  המודיעין ושירות הפרסומים מדור עובדי ראויים מיוחד לציון
זה. שנתון של עריכתו הוטלה עליו  דובשני

בקי ר. פרופ'
ממשלתי סטטי0טיקן

תשט"ז אלול ירושלים,
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לוחות
עמוד לוה

צרתהישוב לפי האוכלוסייההיהודית' .7

10 (19481949 ,19511952 '19541955)
10'000 הטונים ביישובים האוכלוסייה .8

1954 בסוף ויותר תושבים
0ל (1945 '19521955)

התו מספר לפי והתושבים' היישובים .9

11 (8*148 '19531955) ביישוב שבים
המוניצי המעמד לפי האוכלוסייה' .10

.11 (31*111955) פאלי
והגיל המין לפי היהודית' האוכלוסייה .11

12 .... (1948 '1951 '19541955)
הטין' לפי הלאיהודית' האוכלוסייה .12 י

12 .... (31*111955) והדת הגיל
והדת הגיל לפי האוכלוסייה' .13

13 .... (1948 '1951 '19541955)
הלי ארץ לפי היהודית' האוכלוסייה .14

13 (1948 '1951 '1954) דה

ואקלים שטח א.
עמוד לוח

1 ... ישראל של והגבולות השטח .1

2 . (1955) ומשקעים לחות טמפרטורה' .2

6 המטאורולוגי. האופי לפי השנה' ימי .3

ויישובים אוכלוסייה ב.
7 .(19491955) הדת לפי האוכלוסייה' .1

7 . (18821948) היהודית האוכלוסיה ..2
האוכלוסיה של הגידול מקורות .3

7 . ■ . .(15 * 194831 **** 1955)

מרובע' לק"מ והצפיפות האוכלוםיה .4
8 . .(31*111955) והנפה הטהו? לפי

והנפה המחוז לפי האוכלוסייה' .5
9 ... .(1948 '1951 '19541955)

היישוב צורת לפי האוכלוסייה' .6
9 (31 *** 1955)



עמ,ר לו
הסי והמספר האם גיל לפי הי' לידות .14

24 (1954) הילוד של דורי
ולפי האם לידת ארץ לפי חי' ליתר; .15

25 (194954) (יהודים) בארץ האם ותק , .

האוכלוסייה של התחלופה שיעורי .16
25 (19261954) היהודית

ויב הגיל לפי סגוליים' פריו; שיעורי .17
(יהודים) האם של הלידה שת ,

26 י (1949 '1951 (954נ'
טם"ה בבי"ח שקרו חי לירות אחוז .18
(יהודים) האם לידת ארץ לפי הלידות'

26 . . \ . . . . . .(19511954)
היי צורת לפי והמתגרשים' הנישאים .19
(יהודים) המגורים מקום של שוב

27 ... (1954)

המשפחתי והמצב הגיל לפי הנישאים' .20
27 . . . . . . . .. .(1954) (יהודים)

ושל ההתן של העדה לפי הנישואין' .21
28 ... (19521954) (יהודים) הכלה

בארץ והוותק העדה לפי הנישואין' .22
28 (1954) (יהודים)

הקו המשפחתי המצב לפי הגירושין' .23
הנישואץ מקום ולפי. הבעל של רם

29 (19511954) (יהודים)
ובלי ילדים עם זוגות של הגירושין '.24
הנישואין תקופת אורך לפי ילדים'

29 (19511954) (יהודים)
הילדים מגורי מקום לפי הגירושין' .25
(למטה הילדים ומספר הגירושין לאחר

30 . (19511954) (יהודים) לזוג (18 מגיל
בארץ והוותק העדה לפי הגירושין' .26

(יהודים) האשה ושל הבעל של
30 (19511954 (סיכום
.■ והערה הגילים הפרש לפי הגירושין' .27

(יהודים) והאשה הבעל של
31 ...... (19511954 (סיכום

ה של הנשואץ בעת הממוצע הגיל .28
הנישו תקופת .אורך לפי מתגרשים'

31 (םיכום19511954) (יהודים) והעדה אין

הגירה תנועת ד.
האשרה םוג לפי ויוצאים' נכנסים ; .1

32 . (19481955)
הכניסה דרכי לפי ויוצאים' נכנסים .2

33 ... (1955) האשרה וסוג והיציאה
השנה לפי' 'שנרשמו' יהודיים עולים .3

33' . . . . ." . . (191914 V1955)

עמוד לוח

הלי יבשת לפי היהודית' האוכלוסייה .15
14 ... (19481949 19511954) דה

הלי יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה .16
14 ...(31x111954) והגיל הטין דה'

והנ המחוז לפי היהודית, האוכלוסייה .17
, בארץ והוותק הלידה יבשת פה'

15 (301X1953)
.. . החש: היישוב' צורת לפי היישובים' .18
16 .(1953 (לסוף והנפח הארגונית לשייכות

הטבעית התנועה ג.

תמותה'.רי ילודה' גירושין' נישואין' .1
ולירות תינוקות פטירות טבעי' בוי

18 . . י. . . . . (19191905) מת
תמו ילודה' גירושין' נישואין' שיעורי .2

תינוקות תמותת טבעי' ריבוי תה'
19 .... (19231955) מת ולידות
. ופטירות טבעי' ריבוי פטירות' לידות' . .3

(יהודים) והנפה הטהו? לפי תינוקות' .

20 (1955)

ופטירות טבעי ריבוי פטירות' לידות' .4
י (יהודים) היישוב צורת לפי תינוקות'

20 (1955)

תמו והמיךושיעורי הגיל לפי פטירות' .5
באותו תושבים ל000'1 סגוליים תה

21 . . (19541955) (יהודים) ומין גיל
בחודשים הגיל לפי תינוקות' פטירות .6

21 . (1949 '1951 '19541955) (יהודים)
(lr) נבחרים בגילים בהיים הנשארים .7
(יהו הטין לפי חי' נולדים 1'000 מתוך

22 (19301932 .'1949 '19541955) דים)
,Qx) הנבחרים בגילים החיים תוחלת .8

22 '1949 '19541955) (יהודים) המין לפי
אנ 1'000 מבין שנים' חמש תוך מתים .9
הטין לפי '(^) נבחרים בגילים שים

(יהודים)
22 . (19301932 '1949 '19541955)

הנפטר של הלידה יבשת לפי פטירות' .10
23 (19501954) (יהודים)

הטין' לפי סגוליים' תמותה שיעורי .11
(יהו הנפטר של הלידה ויבשת הגיל

23 (1949 '1954) דים)
מכל כאחת החולים, בבתי הפטירות .12
(יהודים) הנפטר גיל לפי הפטירות'

23 ........ ,(19501955)

לפי סגוליים' פריון ושיעורי חי לידות .13
24 . (1951 '195354) (יהודים) האם גיל



עמוד  לוח
התכלית לפי נכנסים' תיירים .25■

49 (19511952 '19541955)
בארץ השהות זמן "יצאו'.לפי תיירים .26

49. (19511955)

בריאות ה.

היהודית' האוכלוסייה בקרב פטירות .1
וחפץ הלידה' טקומ המוות' סיבת לפי

50 ........ (19531955)

ומתוקנים גולמיים פטירה שיעורי .2

נבחרות סיבות לפי הגיל' מבחינת
54 ... (19381954) (יהודים) והמין

מידבקות ממחלות ופטירות מקרים .3

56 . . (19541955) (יהודים) מסוימות
ינב מידבקות שלמחלות שיעורים .4 ■

האוכלוסייה של 10'000 לכל הרות'
57 (19491955) היהודית
57 ... .(19501955) ממלריה תחלואה .5

   מידבקות ממחלות התחלאוה שיעורי. .6
(יהודים)' תושבים ל000'10 נבחרות ,

58 .... (1954) היישוב צורת לפי
התפשטות לפי.איתור' פעילה' .שחפת .7

הטין' לפי ושיעורים הטהלה' וסוג
59 (195255) (יהודים) הלידה וארץ הגיל

(לא והגיל .המין לפי .פעילה' שהפת .8

59 (1955) יהודים)
(יהודים) אבחנות לפי אשפוז .9

60 . (19531954)
ומקום הגיל לפי שאושפזו' החולים .10

61 (1954). .הלידה
חולים' בבתי והאשפוז המיטות הקן .11 .

61 (1955) הבעלות לפי
ל החולים בבתי. המיטות מספר ,12

המחלקה לפי תושבים' 1 '000
61 . (19501956)

חולים' בבתי והאשפוז המיטות תקן .13
62 . . . .... (1955) מחלקות לפי

תלויים) (כולל המבוטחת האוכלוסייה .14
63 (19541955).' החולים קופות ופעולות ,

ובילד באם לטיפול תחנות .15
64 . (19541955)

ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי .16
64 (19481955) (יהודים)

הרפואיים . במקצועות רשיונות' בעלי .17
64 ...... (19531955) ■העיקריימ

r

עמוד לוח

ח ארץ לפי שנרשמו' .יהודיים עולים .4
34 . . ... . .(19191955) לידה

המ ארץ לפי שנרשמו' יהודיים עולים .5
35 (19501955) גורים

וה לפיהגיל שנרשמו' יהודיים עולים .6

36 ... (15 V 194831 XII 1955) טין
ומ 15 (בגל שנרשמו יהודיים עולים .7

המשפחתי >והמצב המין לפי עלה)'
36 ... . . (15 V 194831 XII 1955)

המעמד לפי נכנסים' יהודיים עולים .8

ל3 .(15 v 194831x111955) במשפחה
לפי נכנסים' יהודיים עולים משפחות .9

37 . . (15 V נ 94831X111955) הגודל
ומ 16 (בגיל נכנסים הודיים עולים .10
ולפי וכתוב קרוא ידיעת לפי עלה)'

37 (19521955) המין
משלח לפי נכנסים' יהודיים עולים .11

38 . (19501955) המין ולפי בחו"ל היד
הלי ארץ לפי נכנסים' יהודיים עולים .12

39 . ו1955) '1954 (סיכום והגיל הטין דה'
15וטע (בגיל ם כנפי נ יהודיים עולים .13
וארץ המשפחתי המצב הטין' לפי לה)'

40 ... ו1955) 1954 (סיכום הלידה
משלה לפי נכנסים' יהודיים עולים .1.4

והמין הלידה יבשת היד
41 (1955" 1954 (סיכום

הייעוד "ארץ לפי יוצאים' תושבים .15
היציאה ודרך

42 . ..... (19511952  '19541955)
התכלית לפי יוצאים' תושבים .16

43 . . . . (19511952 '19541955)
י לפיזמןהשהות חוזרים' תושבים .17

43 . . (19511952 '19541955) הו"ל
הלידה ארץ יהודיים'לפי .יורדים .18

44 . ... (19481952 '19541955)
הירידה ארץ לפי יהודיים' יורדים .19

45 . . . . (19481952 '19541955)

46 (19481655) הירידה שנת לפי יורדים' .20

העלייה שנת לפי יהודיים' 21.יורדים
46 . (194852 '195455) הירידה ושנת

 והמין הגיל לפי יהודיים' יורדים
46 . . . . (19481952 '19541955)

22

חי; משלח לפ יהודיים' יורדים .23

.24

47. (19481952 '1955)

המגורים ארץ לפי נכנסים' תיירים
הכניסה דרך ולפי

48 .... (19511952 '19541955)



עמוד י לוח

פירות, של מאורגן ושיווק ייצור .16
עד תשי"ג (תש"ט' ומלוניס אבטיחים

85. תשט"ו)
ותפוקה זיתיבול ושמן זיתים .17

85 ...... (1949 '19531955)
86 . . . . . (1949 '19531955) ייוג .18

וביצים הלב ושיווק ייצור .19
86 (1949 '19531955)

הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש .20
87 (19521955)

(תשי"ד וערכו החקלאי הייצור .21
88 ותשט"ו)

(תשי"ד וערכו הדר פרי ייצור .22
90 ותשט"ו)

תש"ט במחירי החקלאי הייצור ערך .23
91 ... תשט"ו) עד תשי"ג (תש"ט'

■ היהודי במשק החקלאי הייצור ערך .24
עד תשי"ב (תרצ"ז' תרצ"ז במחירי

91 תשט"ו)
92 תשט"ו המזונות' מאזן .25

לגולגולת והתזונתי האנרגטי הערך .26
(תשי"ד המזונות למאזן בהתאם

96 ותשט"ו)

תעשייה ח.
97 ... (19511955) תעשייתי ייצור .1

עבורה שכר עבודה' ימי מועסקים' .2
למועסק יומי עבודה ושכר ומשכורת

100 . .(1955 שנתי (ממוצע וריאלי נקוב
עבודה שכר עבודה' ימי מועסקים' .3
למועםק יומי עבודה ושכר ומשכורת

100 . . (1955) החודש לפי וריאלי' נקוב
עבודה שכר עבודה' ימי פועלים' .4
נקוב  לפועל יומי עבודה ושכר

101 . . . .(1955 שנתי (ממוצע וריאלי
עבודה שכר עבודה' ימי פועלים' .5
נקוב  לפועל יומי עבודה ושכר

,101 .... (1955) החודש לפי וריאלי'
102 . . .(1955) התעשייתי הייצור מדד .6

הבניין כוג לפי הארץ' בכל הבנייה .1
103 (19491955)

סוג לפי הארץ' בכל הגמורה הבנייה .2

103 (19491955) הבניין
צו לפי הארץ' בכל הגמורה הבנייה .3

104 .... (19491955) היישוב רת

עמוד ... לוח

הלאומי המשק ו.
מעבודה' והכנסות הלאומית ההכנסה .1

65 . .(19521954) עיקריים ענפים לפי
שוטפים במחירים הלאומית ההכנסה .2
לגולגולת וההכנסה 1952 ובמחירי

65 .... (19501954) 1952 במחירי
המר הממשלה של מרוכזים חשבונות .3
והמוסדות המקומיות הרשויות כזית'

66 . . .(1952/531954/55) הלאומיים
68 (19521954) התשלומים מאזן סיכום .4

ודיוג חקלאות ז.

ניצול של הפוטנציאליות האפשרויות .1

70 בישראל הקרקע
70 . תשט"ו) עד (תש"ט המים תצרוכת .2

71 . עד תשי"א (תש"ט' המעובד השטח .3

תשט"ז)
עד תשי"ד (תש"ט' המטעים שטח .4

71 תשט"ז)
72 תשט"ו) עד (תש"ט יער הנטוע השטה .5

וב בעל שדה גידולי המעובד השטח .6

72 תשט"ו) עד תשי"ג (תש"ט' השקאה
וב בעל שדה גידולי המעובד השטח .7

74 (תשט"ו) והנפה המחוז לפי השקאה'
וב בעל שדה גידולי המעובר השטח .8
צורת לפי היהודי' במשק השקאה

76 (תשט"ו) היישוב
ארמה ירקות'תפוחי המעובד השטח .9

77 תשט"ו). עד תשי"ג (תש"י' ובוטנים
ובו תפו"א ירקות' המעובד השטח .10

78 . (תשט"ו) והנפה המחוז לפי טנים'
ובו תפו"א ירקות' המעובד השטח .11
היישוב צורת לפי היהודי' במשק טנים

80 (תשט"ו) והשיווק
היהודי במשק חיים בעלי .12

82 (1948 '19531955)

בגידולים לדונם ממוצעים יבולים .13
וטספ בעל שדה גידולי של העיקריים
(תש"ד' היהודי במשק בהשקאה פוא

82 .... תשט"ו) עד תש"י תש"ו'
ות ירקות של מאורגן ושיווק ייצור .14
עד תשי"ג (תש"ט' אדמה פוחי

83 תשט"ו)
ותפו"א' ירקות של מאורגן שיווק .15

84 (תשט"ו)...... שווקים לפי



עמוד לוי;

117 (19511955) באניות מטענים הובלת .16

ישראלי ברגל הפועלות סוחר אניות .17
117 . . (19501956) הכוללת ותפוסתן

חיפה בנטל ונוסעים מטענים אניות' .18
117 (19491955)

לפי הארץ' בנטלי האניות תנועת .19
118 (1955) האנייה דגל
120 ... (19521955) אזרחית תעופה .20

האוויריות הפעולות  "אלעל" .21
121 (19511955)

רדיו ומקלטי הטלפונים הדואר' רשת .22
121 (19511955)
122 . (19511955) וטלגרף טלפון דואר' .23

טלפון ומכשירי ישירים טלפון קווי .24
123 (19541955)

תו ל000'1 הדואר שירותי פעולות .25
124. (19541955) שבים

וביטוח כספים יא.

נכפים ישראל:דיןוחשבוןעל בנק .1

והתחייבויות
126 .... (31*111954 '31*111955)

המוחזקים והנכסים במחזור טטבע .2
127 ... (*** 1948XII 1955) לבימוי
28נ (19491954) תשלום אמצעי אספקת .3

הב של וההתחייבויות הנכסים סיכום .4
לאשראי השיתופיות והאגודות נקים

130 ... (31X111954 '31X111955)
הבנ של וההתחייבויות הנכסים סיכום .5

י והזרים המקומיים קים
132 . . . .(31 XII 1954 '31 XII 1955)

הא של וההתחייבויות הנכסים סיכום .6
לאשראי השיתופיות גודות

134 ... .(31X111954 '31X111955)

135 (011955?111954א) הבנקים נזילות .7

שי ושטרות (הלוואות אשראי יתרות .8
השיתו והאגודות הבנקים של נוכו)
הכלכלי הייעוד לפי לאשראי' פיות

135 . . . .(31 XII 195331 XII 1955)

ש ושטרות (הלוואות אשראי יתרות .9
הכלכלי הייעוד לפי הבנקים' של נוכו)

136 ... .(31X11195331X111955)
ש ושטרות (הלוואות אשראי יתרות .10
לאש השיתופיות האגודות של נוכו)

הכלכלי הייעור לפי ראי'
138 . . .{ . (31XII 195331X111955)

ט

עטור . לוה

לפי הארץ' בכל דירות של הבנייה .4
105 (1955) החדרים מספר.

בתקו מסוימים' במקומות הבנייה .5
נתונים נאספו שלגביה; פות

106 (V1948XII1955)
לפי מסוימים, במקומות הבנייה .6

107 . . (19541955) הבניין וסוג השטה
המק לפי בבנייה' התעסוקה מדדי .7

108 (19541955) צוע
נקודות לפי בבנייה' התעסוקה מדדי .8

108 (19531955) היישוב
החודש לפי בבנייה, התעסוקה מרדי .9

109 (19531955)

ותחבורה הובלה
110 . . . (19521955) תחבורה מדדי .1

הממ בהחזקת האספלט כבישי רשת .2
111 (19511955) שלה

המחוז לפי בארץ, הכבישים רשת .3
111 (1955)

111 . (19521955) האומניבוסים תנועת .4
קבועים) ביךעירוניים (קווים מוניות .5

112 (19521955)
משא במכוניות מטענים הובלת .6

112 (19501955)
מספר  בכבישים מטענים הובלת .7
וטוןק"ט' המטען משקל הנסיעות,

113 .(1952 '19541955) הסחורה סוג ולפי
סוג לפי בכבישים' מטענים הובלת .8

113 .... (11111955 (סקר הסחורה
סוג לפי בכבישים, מטענים הובלת .9

המכוניות של הבעלות
114 (11111955 (סקר

המטען לפי בכבישים' מטענים הובלת .10
המכוניות של המורשה

114 (11111955 (סקר
התאונות דרכיםמספר תאונות .11
תושבים 100'000 לכל ושיעורים .

115 . . . . (19521955)
ימי החודש, לפי דרכים, תאונות .12

115 . (19521955) היום ושעות השבוע'
116 . (19501956) הברזל מסילות אורך .13

במסילות ונוסעים מטענים הובלת .14
וההוצאות ההכנסות הברזל;

116 (19511955)
לפי הברזל' במסילות מטענים הובלת .15

116 .... (19531955) הסחורה סוג



עטור . לוח
הכלכלי הייעוד לפי היבוא, הרכב .5

163 (19521955)
164 (195355) והקבוצה הסוג לפי היבוא' .6

העיקריות והסחורות הסוג לפי היבוא' .7
166 . . (19541955)

העיקריות והטהורות הסוג לפי היצוא' .8
170 . . . . . . . . (19491955)

לפי היצוא' הקנייה; ארץ לפי היבוא' .9
176 .... (19521955) הייעוד ארץ

אזורים לפי היצוא' וערך היבוא ערך .10
178 (19521955) מונטריים
178 . . (19531955) ליבוא היצוא יחס .11

עי ייעוד ארצות לפי יהלומים' יצוא .12
179 (19521955) קריות

הייעוד ארץ לפי הדר' פרי יצוא .13
179 . . (19521955)

מחירים יג.
יוקר (אינדכם לצרכן המחירים מדד .1

180 . (19521955) הסעיף לפי המחייה)'
"שונים" בסעיף המשנה קבוצות מדדי .2

180 (195271955) לצרכן המהירים מדד של
בתל ממוצעים קמעוניים מחירים .3
מסוימים מזון מצרכי של אביב

181 .(1949 /19521955)
ובאר בישראל לצרכן המהירים מדר .4

182 .... (19541955) שונות צות
(מכסימום) חודשית יוקר תוספת .5

הוא החודשי היסודי ששכרם לעובדים
יותר או ל"י 80

182 .... (16 1195215 *** 1955)
הסיטוניים המהירים מדר .6

183 . . ... (* 1948XII 1955)

בישראל הסיטוניים המחירים מדד .7
183 . . .(19541955) שונות ובארצות
184 (1951111956) הבנייה הוצאות מדד .8

... עבודה יד.
ואבטלה תעסוקה אדם' כוח

ת לפי ומעלה' 14 בגיל האוכלוסייה .1

והמין הלאום העבודה' כוח כונות
185 (VI 1954 00 1955)

הלאום הכלכלי' הענף לפי המועסקים' .2

186 . . . . (vi 1954 מ 1955) והמין
ת לפי ומעלה' 14 בגיל האוכלוסייה .3
היישוב וצורת העבודה כוח כונות

187 (XI 1955)

עמוד לוח

ש ושטרות .(הלוואות. אשראי יתרות ..11
היתרה גודל לפי הבנקים' של נוכו)

140 ... (31 <01195331 XU 1955)

ושטרות (הלוואות אשראי. יתרות 2נ.
.השיתופיות האגודות של שנוכו)

היתרה גודל לפי לאשראי'
141 . . .(31XII1953 31X111955)

ה לחשבונות (פרט הציבור פקדונות .13
ישראלי' במטבע בבנקים ממשלה)

הפיקדון גודל לפי
142 . . (31 XII 195331 XII 1955)

עו"ש חשבונות שיל השנתי המחזור .14
ב הציבור של דרישה לפי ופקדונות

143 ...... (19501955) בנקים
המס .לפי במםלקות' שעברו השקים .15

143 . (1 1954 ,XU 1954 001 1955) לקה
בתלאביב בבורסה ערך ניירות שערי .16

144 (1955)

השערים לפי ערך' ניירות מהירי מדד .1.7

149 .,.(19491955) בתלאביב בבורסה
משכנ והעברת הדשות משכנתאות .18

149 ....... (1949^1955) תאות
השחור בשוק והמלכים הדולאר שערי .19

בציריך הל"י ושערי בתלאביב
150 (VIII 1949XII 1955)

ביטוח עסקי

152 . (19501953) בישראל חיים ביטוח .20

154 (19501953) חיים ביטוח עסקי חשבון .21

(פרט אלמנטרי ביטוח עסקי חשבון .22
156 (19501953) לימי)

וגוף (מטענים ימי ביטוח עסקי חשבון .23
157 (19501953) אניות)

ישראל' ביטוח הברות של מרוכז מאזן .24
158 (19501953) יות

ב וההשקעות מביטוח ההתחייבויות .25
הנכריות הביטוח חברות של ישראל

160 (19501953) ללויד'ס) למורשי (מלבד

י חוץ סחר יב.
161 . .(19491955) חוץ סהר של המאזן .1

.לגול המסחרי והגירעון היצוא היבוא' .2

161 (19491955) גולת
הטהורה סוג לפי והיצוא היבוא .3 ו .

162 ........ (19521955) ..
.(יבוא חוץ מטבע הקצבת בלי היבוא .4 :....

162 . . .. . (19491955) תשלום) בלי .;



עמוד "לווו
והזמניים' הקבועים המדינה עובדי. .22
וקבוצת המשפחתי המצב הטין, לפי

206 . . . ... .(31 1111955) הגיל
והומניים. הקבועים המדינה עובדי .23

206 ....(31 1111955) התפקיד לפי

לאומי ■ביטוח

ו לידה' דמי לידה' למענקי תביעות .24
208 . (1954/551955/56) פגיעה דמי

תלויים שאירים' לגיטלאות תביעות .25
209 . . (1955/56) ונכות

התו הסיבה' והשבתות' שביתות .26
הכלכלי והענף הזמן אורך צאה'

210 (19491955)

של הכללית ההסתדרות הברי מספר .27
המין' לפי בישראל' העבריים העובדים
וההרכב המקום .המשפחתי' המצב

211 (19491954) המקצועי

.'י כספיה*נזשלח טי..
של ההוצאה ותקציב ההכנסה אומדן .1

212 . . .. (1955/56^1956/57) הממשלה
"(התקציב למעשה הממשלה הכנסות .2

הפיתוח) ותקציב הרגיל
216 . . . 'י. . (1951/521954/55)

(התקציב למעשה הממשלה הוצאות .3
הפיתוח) ותקציב הרגיל

218 . . . . . . (1951/521954/55)

המש מעמד לפי הכנסה' מם תקבולי .4
220 . . . .■ (1949/501954/55) לם

והמס ההכנסה העצמאיים' הנישומים .5
' ההכנסה גודל לפי המגיע'

הכנסה שנת ;1953/54 שוטה (שנת
220 . ... . . . . . . (1952/53

השנ ההכנסה העצמאיים' הנישומים .6
הכלכלי הענף לפי המגיע' והמס תית
הכנסה שנת ;1953/54 שוטה (שנת

221 .......... (1952/53

וההכנסה עצמאים של השוטות מספר .7
(שנת המגורים מקום לפי הממוצעת'

222 הכנםה1952/53). שוטה1953/54;שנת
223 . (19491955) הפנימי המדינה הוב .8

הצמודים הפנימיים המרינה חובות .9

224 (19491955) לדולר י

חוץ' במטבע המדינה התחייבויות .10

224 . (19531956) הפירעון מרעד לפי

עטור לות

הכל הענף לפי היהודיים' המועסקים .4
188 (xi 1955) והמין בעבודה המעמד כלי'

הלאום היף' משלח לפי המעוסקים. .5

189 . . . . . . .. (501955) והמין
עובדים מחזור של חודשיים ממוצעים .6

190 . .(19491955) הטין לפי בתעשייה'
עובדים מחזור של חודשיים ממוצעים .7

190 (19541955) הענף לפי בתעשייה'
לפי עבודה' דורשי של יומי. ממוצע .8
וחנפה המחוז היד' משלה החודש'הטין

191 (19501951)
לפחות שנרשמו העבודה דורשי מספר .9
החודש' לפי חודש' במשך אחת" פעם
ואורך והנפח המחוז היד' משלח הטין'

192 . . . (19501955) הרישום תקופת

עבודה שכר תעריפי

ב עובדים של היומי השכר תעריפי .10
193 .(19511955) המקצוע לפי חקלאות'

ב עובדים של היומי השכר 'תעריפי .11
.המקצוע לפי   ובנייה' תעשייה .

195 (19511955)

עבודה ושטות עבודה שכר

התעשייה' ענף לפי העובדים' הרכב .12
198 . .0/1111955) והמין התשלום שיטת

לשבוע ממוצעת והכנסה עבודה שעות .13
יומייםבתעשייה' בוגרים עובדים של ■■

199 .(vin 1955) והמין התעשייה ענף לפי
השכר לפי יומיים' בוגרים עובדים ./1

200 . (vm 1955) המין ולפי ליום היסודי
ההכנסה לפי יומיים' בוגרים עובדים .15

200 (vin 1955) הטין ולפי לשבוע הכוללת

המדינה עובדי

משרדים לפי עובדי.המדינה' מצבת 6נ.
201 ....(19531955) המינוי ותנאי

ה ולפי הדירוג לפי המדינה' עובדי .17
202 (955ו1952) דרגה
203 . . (19541955) ופוהרים שוטרים .18

והזמניים' הקבועים המדינה עובדי .19

203 . .(311111955) והמחוז הדירוג לפי
והזמניים' הקבועים המדינה עובדי .20

204 . .(311111955) והגיל הדירוג לפי
והזמניים' הקבועים המדינה עוברי .21

העלייה ושנת הלידה מקום לפי
'205 ........ )31III 1955)



עטוד לוח

בירושלים; ■ העברית האוניברסיטהי .10
243 תשט"ו) עד (תש"ט.

'בירושלים העברית האוניברסיטה .11
243 (תשט"ז)

עד (תש"ט בחיפה העברי הטכניון .12
244 תשט"ו)
245 . . (תשט"ז) בחיפה העברי הטכניון .13

245 . (תשט"ז). "בראילן" אוניברסיטה .14

ולכלכלה למשפט הגבוה הספר בית .15
245 תשט"ו) עד ה(תש"ט ובחיפ בתלאביב

ולכלכלה למשפט הגבוה הספר בית .16
246 ... (תשט"ז) ובחיפה בתלאביב

ברשת למבוגרים לעברית שיעורים .17
והתרבות החינוך משרד של

246 (1 1951  1 1956)

הלשון ולשיפור להשתלטות קורסים .18
והתרבות החינוך משרד מטעם

247 (תשט"ו)
והשתלטות מקצועית להכשרה קורסים .19
העבודה משרד ברשת מקצועית

247 (1955)

ומשטרה משפטים יר1.

ה סוג לפי המשפט' בבתי העניינים .1
248 . (19521955) הפעולה ושלב עניין

לפי הדתיים' הדין בבתי העניינים .2
249 . . . . (19521955) הפעולה שלב

לפי המשפט' בבתי שנתבררו עניינים .3

249 .... (19521955) העניין סוג
לפי לפועל' להוצאה המשרד פעולות .4

251 ... (19521955) העניין סוג לפי
הציבוריים הנוטריונים פעולות .5

251 . . (19521955)

251 (19491955) שופטים .6

רשיונות בעלי דין עורכי .7

251 (19491955)
בדין שחויבו מבוגרים עבריינים .8

252 . . (19531954) רציניות) (עבירות
שהמשטרה ועוונות) (פשעים עבירות .9

הסוג לפי לראשונה' בהן טיפלה
254 (19521955)
254 . . . (19521955) האסירים מצבת .10

התאבדות ונםיונות התאבדויות .11
254 (19521955)

עמוד י לוח

חוץ; במטבע המדינה התחייבויות .11
הפירעון ומועדי הזכאים לפי

225 (19531956)

עיריות טז.
האוכלוסיה' המקום' לפי העיריות' .1
נפשות ממוצע מגורים' חדרי מספר
התושבים ומספר השיפוט שטח לחדר'

שיפוט שטח לדונם
226 (1952/531954/55)

הסעיף לפי העיריות' הכנסות .2
228 (1954/55)

הסעיף לפי העיריות' הוצאות .3
229 (1954/55)

לגולגולת עירוניים מסים .4
230 ..... (1951/521954/55)

לשירותים ההוצאות .5
230 (1953/541954/55)

ערב ספר ובתי יסודיים ספר בתי .6

231 .... (תשט"ו) עובדים לנערים
232 . . (19531954) בערים הולים בתי .7

ב בדרכים למאור החשמל תצרוכת .8
העיריות ע"י ששולם והתשלום ערים

233 .... (1952/19531954/1955)
המפלגות לפי המועצות' חברי מספר .9

הבהירות לתוצאות בהתאם
234 1955 ביולי

חינוך יז.
הילדים וגני הספר בתי .1

235 ... תשט"ו) עד תשי"ב (תש"ט'
הסוג לפי הספר' ובתי הילדים גני .2

236 ותשט"ו) (תשי"ב
עבודה ויחידות הוראה משרות מורים' .3

239 (תשט"ו) הספר בבתי
המצב הגיל' לפי הספר' בבתי הטורים .4

239 . (תשט"ו) הלידה ומקום המשפחתי
דרגת לפי הספר' בבתי התלמידים .5

240 (תשט"ו) כיתה
241 (תשט"ו) תיכוני ללימור םטיפנדיות .6

הספר בתי מס"מי של בגרות בחינות .7

של תיכוניים ספר ובתי התיכוניים
ו24 (תשט"ו) ערב

הערבי' החינוך במערכת התלמידים .8
241 . .י . . (תשט"ו) וחמין חדת לפי

ספר' בבתי הרשומים נוער בני אחוז .9
242 (תשי"ד) הגיל ולפי הספר בית סוג לפי

יב



עמוד לוח

לפי ובכפר' בעיר הנזקקים משפחות .10
העיקרית הסיבה ולפי המשפחה גורל

264 ........ (1953/1954)

בחירות כ.
הראשונה' לכנסת הבחירות תוצאות .1
חטקוט ולרשויות והשלישית השנייה

265 . . (1949 '1950 .1951 .1955) טיות
לכנסת ומצביעים נהירה זכות נעלי .2

והנפה המחוז הרשימה' לפי השלישית'
266 . . (26V111955) היישוב צורת ולפי

{ הכנסת בא.
המליאה של השנייהישיבות הכנסת .1

268 הוועדות ושל

השנייה הכנסת שנתקבלרע"י החוקים .2

268 . ... המטפלת והוועדה העניין לפי
בכנסת ושאליתות היום לסדר הצעות .3

268 השנייה

עטוד לוח

םער יט.
255 ...(1955) במוסדות ילדים סידור .1

ולנו לילדים המונע השירות פעולות .2
256 ....(IX1954VIII 1955) ער

לנוער המבחן לשירות שהופנו ילדיס .3
257 (1955)
259 (1955) לנוער המבחן שירות פעולות .4

למבוגרים המבחן שירות פעולות .5
259 (1955)

ונוער ילדים עליית חניכי .6
260 . . . . . (1X1954301X1955)

סוציאליות לשכות
מי ולפי היישוב צורת לפי הנזקקים' .7

261 . (1953/54) הסטטיסטי הכיסוי דת
המשפחה גודל לפי הנזקקים' משפחות .8

262 ... (1953/1954) היישוב וצורת
היישוב צורת לפי הנזקקים' משפחות .9

263 . .(1953/54) העיקרית הסיבה ולפי



הסבר הערות

של.ממשלת בשלטונה שהיה (א"י) שלארץישראל השטח כל 14 * 1948 ליום עד .1 הגיאוגרפי: השטח א.

הסטטיסטיים. המספרים מוסבים שעליו בזמן ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2 המנדט;

הנ"ל התאריך לאחר .2 (לא"י); האי"ת המטבע ,1948 בספטמבר' 30 עד .1 הכספיים: הערכים ב.

. . (ל"י); הישראלית המטבע
פרוטה). ל1,000 מחולקת הל''י ל"י; 1 = לא"י 1)

המיוחדים: הסימנים ג.

מקרים; חוסר = 
נתקבלו); טרם אשר או להשיגם (שאין ידועים בלתי מספרים = . .

במספר; שנגדירו מכדי קטן ערך = 0

ארעיים; מספרים = .
ומתוקנים; מוגהים מספרים = §

קטנה; מובהקות בעלי ממוצעים או ידוסיס שיעורים, הערכה, על המבוססים מספרים = )

קטנים הם המוחלטים שהמספרים משום לחישוב ניתנים שאינם וכוי ממוצעים יחסים, שיעורים, = x

המידה; על יתר
;vi יוני: ; V מאי: ; 1v אפריל: ווו; מרס: ;11 פברואר: ו* ינואר: רומיים, מספרים  לחודשים

.XII :1Jnx7 ;XI :nnxii ; X :wrepw ; IX :imddo ;VIII :otmiK ;VII ;<<;<

אחר. במקום נזכר לא = א. מ. נ. ל. נוסף; ציון בלי = נ. צ. ב. : תיבות וראשי קיצורים ד.



ללוחות מבוא

(ראה הגבול ביקורת בתחנות מהרישום מתקבלים
את מקיפה זו סטטיסטיקה הגירה"). "תנועות להלן

לטסתננים. פרט המקרים כל

ביישובים האוכלוסייה
השונות לצורותיהם ביישובים האוכלוסייה סיכומי
בכל האוכלוסייה של טיוהד שנתי "סקר על מבוססים
שנש שאלון (1 הם: הסקר מקורות המדינה. יישובי

 פחותנד000'3 הטונים. היהודיים היישובים לכל לח
מכולת חנות בכל הצרכנים מספרי (2 תושבים;
של למזון התושבים רישום נתוני לפי צרכנייה' או
כגון אחרים' ממקורות נתונים (3 הפנים; משרד.
במעב התושבים למספרי ביחס היהודית מהסוכנות

ועוד. החדשה וההתיישבות עולים' בתי רות'

היישוב צורת

הערים; תושבי כוללת: עירונית" "אוכלוסייה
עסוקים שמרביתם לערים הסמוכים יישובים תושבי
חיפה' בסביבת הקריות (כגון: לאהקלאיים בענפים
מושבות עבודה; טחנות וכוי); ים בת גבעתיים'
עירוניים למרכזים שהפכו בעבר (מושבות עירוניות

וכוי). נהריה עפולה' הרצליה' כגון: סביבתן של

היישובים. יתר את כוללת כפרית" "אוכלוסייה
ו"יישובים עצמאיות" "מעברות גם נכללו ?ו בקבוצה
בית יהוד' (כגון: עולים של בעיקר אחרים"' כפריים
תמיד מהווה אינה החקלאות שבהם וכוי) אזור דגן'

העיקרי. הפרנסה מקור את

הלידה וארץ המין הגיל'
האוכלוסייה של הלידה וארץ הטין הגיל' אומדני
לאומדן ביחס שצוינו מקורות אותם על מבוססים

הכללי. התושבים מספר

הגילים אומדני הכנת אופן על והסברים פרטים
הגיל הטין' לפי היהודית "האוכלוסייה בחוברת ראה
מיוחדים פרסומים סדרת '"19311954 הלידה' וארץ

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה '37 טסי

ואקלים שטח א.

המדידות' ממחלקת נתקבלו השטח על הנתונים
המטאורו השירות ע"י הוכנו האקלים על והנתונים

הממשלתי. לוגי

ויישובים אוכלוסייה ב.

האוכלוסייה אומדן
הנמצאות למספר'הנפשות מתייחסים האומדנים
דהפקטו). (אוכלוסייה האומדן בתאריך המדינה בשטה

משמש היהודית האוכלוסייה לאומדן הבסיס
יהשון ר התושבים (רישום ב01948>8 שנערך המפקד
שנפקדה הלאיהודית' לאוכלוסייה וביתם תש"ט)'
על גם האומדן מתבסס '8 <0 1948 ביום בחלקה רק
והשלמות 1949 בתחילת שנערכו נוספים רישומים
על מחושבים המפקד שלאחר האומדנים אחרות.
כתוצאה האוכלוסייה במספרי שחלו השינויים' סמך .

ההגירה. ומאזן הטבעי מהריבוי

הפטירות על הלידות עודף  הטבעי .הריבוי
הנפתיות. הרישום בלשכות מהרישום המתקבל
בשנה שנרשמו למקרים מתייחסת זו סטטיסטיקה
ועקב שנה' באותה שאירעו למקרים ולא המסוימת
שאומדני להניח יש והפטירות הלידות ברישום הפיגור
ב000'2 הממשי התושבים ממספר נמוכים האוכלוסייה

. .  בקירוב.

(8*11948) המפקד יום לפני ופטירותשקרו לידות
אומדן בחישובי נכללים אינם המפקד' לאחר ונרשמו
והפ הלידות מספרי בין ההפרש מכאן האוכלוסייה.
הטב "התנועה של בסטטיסטיקה המופיעים טירות
המס לבין שנרשמו' המקרים כל את הכוללים עית"
גידול "מקורות על בנתונים המופיעים פרים

האוכלוסייה".

הנכנסים מספר בין ההפרש  ההגירה מאזן
המספרים המדינה. גבולות דרך היוצאים מספר לבין

טו



תחלופה שיעורי
נול שהיו הבנות טםפר  הגולמי התחלופה שיעור
שבכל בהנחה מחושב השיעור חייה. במשך לאשת דות
לנשים בארץ שהיה כפי פריון אותו לאשה יהיה גיל
את בחשבון להביא מבלי הנדונה בשנה גיל בכל

התמותה.
התמותה את בחשבון מביא הנקי התחלופה שיעור י
הפריון. תקופת לסוף הגיען עד שתיוולדנה הבנות של
הפריון מצב על לעמוד מאפשרים התחלופה שיעורי
הנקי התחלופה שיעור לדוגמה: האוכלוסייה. של
הלידה ששיעורי נניח שאם פירושו '164 היה ב1954
דור בעוד הרי ישתנו' לא האוכלוסייה של והפטירה

כיום. שחיה אשה כל לעומת נשים 1.64 תהיינה
סמך על חושבו  מקוצרים תמותה לוחות
האוכ של הגילים והרכב הנפטרים של הגילים הרכב

הבאים: הערכים חושבו התמותה מלוחות לוסייה.

נבחרים בגילים בחיים הנשארים 13מספר
בכל התמותה ששיעורי בהנחה נולדים' 1'000 מתוך
הנדונה' בשנה באוכלוסייה שנמצאו ומין' גיל קבוצת

יתמידו.

גיל בתחילת שנמצא אדם' של ההסתברות  qx
הבא. לגיל יגיע בטרם למות טםוים'

טםפר והיא נבחרים' בגילים החיים תוחלת  £"
לגיל בהגיעו האדם שיחיה הממוצע השנים

מסוים.

וגירושין נישואין
היהודים בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
וגירושין. נישואין שבתעודות מהפרטים מתקבלת
לעריכת המורשים ע"י מטולאות הנישואין תעודות
רבניים דין בתי ע"י הגירושין תעודות נישואין!
ממציאות הרישום לשכות גירושין. לאשר המוסמכים
חודשיים סיכומים לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה
דו"חות סמך ועל אצלן' שהתקבלו התעודות ממספר
של החודשיים המספרים את הלשכה מפרסמת אלה
מעביר לשנה אחת הארץ. בכל וגירושין נישואין
התעודות העתקי כל את ללשכה הדתות משרד
הנישאים הרכב של המפורט העיבוד לצורך שברשותו
על השנתיים בסיכומים התיקונים והטתגרשים.
התעודות למספר בהתאם נעשים והגירושין הנישואין
על המפורטים העיבודים הדתות. במשרד שנתקבלו
מתוך נעשו 19511954 בשנים יהודים של גירושין

הדתות. במשרד שרוכזו גירושין הודעות
מבוס המוסלמים של והגירושין הנישואין מספרי
שרעיים דין בתי של החודשיים הדו"חות על סים

וגירושין. נישואין לסדר המוסמכים
מבוס ב1955 נוצרים של הנישואין על הנתונים
משרד ע"י שנשלח מיוחד לשאלון תשובות על סים

י נישואין. לערוך המורשים הכמרים לכל הדתות

לפי הלאיהודית האוכלוסייה של הגילים אומדן
המרכזית. התושבים כרטסת על מבוסס דת

בארץ הוותק הלידה' ארץ לפי האוכלוסייה חלוקת
מרכז מטעם גיל ב. ד"ר שערך ממחקר לקוחה והנפח
מבוססים המספרים בישראל. כלכלי למחקר פאלק
.301x1953 ליום שעודכנה התושבים כרטסת על
עודפים כרטיסים כ000'50 גם נכללו זו בכרטיסייה
שונות טכניות שמסיבות ואחרים' נפטרים יורדים' של
הפרשים קיימים כך משום הכרטיסייה. מן הוצאו לא
שבלוחות המספרים לבין 17 בלוח המספרים בין

האחרים.

יישובים

המתקבלת אינפורמציה על מבוססים הנתונים
תנועת (כגון' המיישבים הגופים היהודית' מהסוכנות
שלטונות וכן')' המאוחד הקיבוץ תנועת המושבים'

עצמם. והיישובים הצבא

ומתיישר חרשים' יישובים 41 הוקמו 1955 בשנת
יישובים. 4 חוסלו או צורפו 1954 בסוף הקיימים בים

הטבעית התנועה ג.

מבוס והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
לידת על "הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על סים
עובר לידת על "הודעה או פטירה" על "הודעה חי"'
על מוטל '1940 העם' בריאות לפקודת בהתאם מת".
וכוי) מילדת (רופא' בלידה המטפלים ועל ההורים
תוך לידה כל על המחוזית הבריאות ללשכת להודיע
פטירה' כל על ההודעה חובת הלידה. מיום יום 15
הקרובים על מוטלת הפטירה' מזמן שעות 24 תוך
הפטי בזמן נוכח שהיה איש כל או בחולה' המטפלים
שטיפלו האנשים או הפטירה' במקום הגר או רה

בקבורה.

כי למדי' ומדויק מלא הוא היהודים לגבי הרישום
חולים בבתי הן יהודים של והפטירות הלידות רוב
אחוז 54 מהלידות' אחוז 96 חולים בבתי קרו (ב1955
הודעות התינוקות). מפטירות אחוז ו84 מהפטירות
חתומות הן גם חולים' בבתי קרו שלא פטירה מקרי על
הלאיהודים בקרב הלידות שרישום בעוד רופא. ע"י
הלא בקרב הפטירות רישום הרי מלא' כמעט הוא
שנערכו מהחקירות שהוכח כפי מלא' אינו יהודים
ופטירות לידות לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ע"י
כיוון בלוחות נכללות אינן בנגב הבדווים בקרב
שיעורי מחושבים ולכן סדיר' אינו בקרבם שהרישום
בנגב הבדווים טםפר הפחתת לאחר הטבעית התנועה
ברישום פיגור קיים כאמור האוכלוסייה. ממספר
ממוצע בפיגור נרשמות הלידות והפטירות. הלידות
"נרשמות והפטירות הלידה אחרי שבועות שלושה של

הפטירה. אחרי שבוע של ממוצע בפיגור

טז



ל"ישיבח הנאים נכללו כן מאורגנות. כקבוצות
ט6 לפעלה בארץ לשהות מתכוונים (אלד) ארעית"
אנשי נכללו לא וכוי). זמנית לעבודה כגון חורשים'

בארץ. שביקרו ומטוסים אניות של צוות

זמן תוך יכול תייר משתקעים תיירים
לישיבת רישיון לקבלת בקשה להגיש בארץ שהותו
האגף של המחוזיים מהמשרדים בא" בארץ' קבע
התייר מקבל הבקשה אישור ועם והתאזרחות' לעלייה
הסטטיסטיים הנתונים מובאים לכן "עולה". של מעטר
על הנתונים ליד הטשתקעים התיירים הרכב על
מובאים המפורטים לעיבודים נוסף הנכנסים. העולים

על: כלליים מספרים

המ מטיילים קבוצות כולל  יומי ביקור א.
מטוסים נוסעי ובן יומיים או ליום בארץ סיירות
כלל בדרך בארץ השוהים חוץ) (תושבי ואניות
אנייתם או טטוסם שהות בזמן יומיים או יום

בארץ.

יוצ אזרחייםכולל רשיונות בעלי ב.
בירושלים טנרלבאום מעבר דרך נכנסים או אים
לפי בישראל' או בירדן םפורים) (לימים קצר לביקור

מיוחד. אזרחי רישיון

לא המולד חג לרגל בירדן שביקרו נוצרים כ000'3
אינה הסטטיסטיקה בגבולות. התנועה במספרי נכללו
או"פ שלאנשי טנרלבאום במעבר התנועה את כוללת
לכניסה קבועים" "רשיונות שלהם ודיפלומטים'

■יציאה.

בריאות ה.

מוות סיבות

הוד על מבוססת מוות סיבות על הסטטיסטיקה
הטב "התנועה (ראה לעיל שנזכרו הפטירה עות
הפ תעודת מלבד טבילות אלה הודעות עית").
להג בהתאם האבחנה את המפרטת הרפואית טירה
דיטוג נתונים גם מוות' סיבות של הבינלאומית דרה
רשימה לפי ממוינים הנתונים הנפטר. על רפיים
המפורט הבינלאומי "המיון של ריכוז כלומר מקוצרת'
."1948 רביזיה מוות' וסיבות פציעות מחלות' של
הותאמה בה השתמשה שהלשכה המקוצרת הרשימה
של מסוימת הרחבה ע"י הארץ של המיוחדים לתנאים
ל59 סיבות ט50 המקוצרת' ב' בינלאומית רשימה

סיבות,

גדולים בקשיים נתקל כישראל התמותה חקר
האוכלוסייה של סדיר הבלתי הגילים מהרכב כתוצאה
הצעירים אחוז יחסי שבאופן כיון בישראל. היהודית
גם נמוכים לכן נמוך' הוא הזקנים ואחוז גבוה הוא
תמותה של השיעורים וגם הגולמיים התמותה שיעורי

זקנה. לגילי המיוחדות מוות סיכות ע"י הנגרמת

הגירה תנועות ר.

באחת עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
אחת בכל נערך יום טדי הגבול. ביקורת מתחנות
הנכנסים של התנועה על מספרי רו"ח אלה מתחנות
דרך היא התנועה עיקר למעשה לסוגיהם. והיוצאים
ומעבר לוד תעופה שדה חיפה' נמל תחנות: שלוש
ממל "תייר" או "תושב"' "עולה"' לכל מנדלבאום.
ביציאה. והן בכניסה הן רישום תלוש או כרטיס אים
מועברים הרישום ומברטיםי היומי םהדו"ח העתקים
סטטיסטי. עיבוד לשם לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה

סוגים, לכמה מחולקים הגבולות את העוברים
המפו הסטטיסטיים העיבודים נערכים לכך ובהתאם

רטים;

בארץ קבע לישיבת הנכנסים  עולים א.
משתקעים"). "תיירים להלן (ראה

בקבי בישראל הגרים תושביםאנשים כ.
זה בסוג טחו"ל. חוזרים או לחו"ל יוצאים אשר עות'
לשליחויות לעסקים, לביקור. היוצאים אנשים נכללים

ואחרים. יורדים צוות' אנשי וללימודים'

נכללים אניות של ישראליים צוות אנשי
באנייה' לשירות הצטרפם בעת היוצאים התושבים בין
באותה שירותם הפסקת בעת הנכנסים התושבים ובין

אנייה.

מטוסים של ישראיליים צוות אנשי
כאוויר לשירות הצטרפם בעת היוצאים בין נבללים

באוויר. שירותם הפסקת בעת הנכנסים ובין

לצמיתות. הארץ את שעזבו יורדיםאלה
הארץ את יציאתם בזמן שהצהירו התושבים מספר
מצהירים") ("יורדים לצמיתות אותה עוזבים הם י,'
שהלק מאחר למעשה' היורדים ממספר נמוך חנו
"עפ "ביקור"' אלא "ירידה" ציין לא מח"יורדים"

וכוי. לץם"

אומדנים נערכו המלא היורדים למספר להגיע כדי
כדלקמן:

כ"יורדים'' הוגדרו '1951 עד 1948 לתקופה ביחס .1
ותלמידים) דיפלומטים" לשליחים' (פרט התושבים בל
עד אליה חזרו ולא תקופה באותה הארץ את שיצאו
הארץ). מן משנה למעלה נעדרו (כלומר' 1952 לסוף

המבו אומדן נערך 1955 עד 1952 לתקופה ביחס .2

לבין היוצאים התושבים מספר בין ההפרש על סס
תקופות על הנתונים ועל החוזרים' התושבים מספר

החוזרים. התושבים של בחו"ל השהייה

לשם לישראל הבאים חוץ תושבי תיירים ג.
דיפלומטים שליחים' צליינים, קרובים'. וביקור תיור
ובין כיחידים בין אחרת' לארץ ישראל דרך והעוברים



ומק מקרה כל אחרי מכן לאחר עוקב הבריאות משרד
לפר מסירתם לפני הנתונים את ומשלים וטאטת רה'

סום.

שחפת
שהוכנו מפורט"ם מלוחות . תמצית הוא הלוח 

הבריאות. משרד של לשחפת במחלקה
הבריאות ללשכות הודעות על מבוססים הנתונים
רופא עם כארץ ראשון מגע שקיים חולה לכל ביחס ■
כי מזה להסיק אין הולים. בית או מרפאה פרטי'
וייתכן אחר' במקום כן לפני מהמחלה סבל לא החולה
מהווים שאינם מקרים כמה כוללים המספרים כי

חדשות. התרבקויות
אשפוז

שבתי החולים כרטיסי על מבוססים האשפוז נתוני
לאש שנתקבל חולה לכל ממלאים האזרחיים החולים
שנפטרו או החולים מבית שיצאו החולים כרטיסי פה.

סטטיסטי. עיבור לשם ללשכה מועברים
רק מכסה הנסקרות בשנים שהחומר לציין יש

בארץ. האשפוז מן אחוז כ80
אחוז 25 של מדגם על מבוסם הסטטיסטי העיבוד
אומדן רק הם האשפוז שיעורי לכן שנתקבל' מהחומר

כהסתייגות. אליהם להתייחס ויש
בארץ החולים בבתי המיטות תקן על הנתונים
הברי משרד של החולים כתי אגף ע"י ללשכה נמסרו

אות.

הולים קופות
ומועבר החולים קופות ע"י נעשה הנתונים איסוף

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה

הרפואי הסגל
מהתיקים נתקבלו הרפואי הסגל על הנתונים
רשיונות למתן בקשות הכוללים הבריאות שבמשרד
שקיבלו לאלה רק מתייחסים המספרים ולחידושם.

למעשה. רשיונות

ובילד באם טיפול מרכזי
הרשויות חודשיים. סיכומים. מגישות התחנות
אותס ומעבירות הסיכומים את מרכזות השונות
סטטיסטי עיבוד עוברים הם שבו הבריאות למשרד

ובילד. באם לטיפול במחלקה

הלאומי המשק ו.

לק פא מרכז עם פעולה בשיתוף נעשו האומדנים
בישראל. כלכלי למחקר

מהקר מתוך הוצאו לאומית הכנסה על הנתונים
המט סוכנויות על הנתונים קרימר. ד. ר"ר ע"י שנוהל
ברקאי' מ. ד"ר ע"י שנערך מחקר מתוך לקוחים שלה
שנערך מחקר מתוך התשלומים מאזן .על והנתונים

.הלוי; נ. ד"ר ע"י

לכל חושבו הגילים הרכב השפעת את לבטל כדי
התמותה, לוחות על מבוססים שיעורים מוות ■סיבת
הבאה: הנוסחה לפי  לחוד מין לכל חושבו השיעורים

W;1JC

0
JC=

Lx
0x=

הסט לפי .*,*+ 1 בגיל / מסיבה המתים מספר  mi1X

השוטפת. טיסטיקה
x,xלפי + 1 בגיל הסיבות מכל המתים */גיטספו

השוטפת. הסטטיסטיקה
התמותה. לוחות לפי x, x+ 1 בגיל המתים */<מםפר

.x,x+ 1 בגיל העוטרת האוכלוסייה Lx
שהוצא 2 בלוח ניתנות אלה חישובים תוצאות
הפטירה סיבות לפי תמותה "לוחות על מחקר מתוך
בעתיד. שיופיע קלנר' וג. בקי ר. ע"י '"19381954

מסי השנתיים התמותה שיעורי ניתנים זה בלוח
בעלת באוכלוסייה להם לצפות יש אשר נבחרות בות

הבאות: התכונות
של ההרכב הוא האוכלוסייה של הגילים הרכב א)
מלוחות שנה בכל שמתקבל (כפי העומדת האוכלוסייה
בישראל). היהודית לאוכלםייה המקוצרים התמותה

לשיעורים שווים גיל בכל התמותה שיעורי ב)
התמותה. שבלוחות

בץ חולקו טין ומכל גיל קבוצת מכל הטתימ ג)
ע"י הניתנת לחלוקה בהתאם השונות הפטירה סיבות
גיל מין' לפי הפטירות של השוטפת הסטטיסטיקה

בישראל. היהודית באוכלוסייה וסיבה

מידבקות מחלות
ללשכות הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
המ מידבקות מחלות מקרי על המחוזיות הבריאות
שלי אינן ההודעות אולם החוק. לפי הורעה חייבות
הנ המחלה. ברצינות קשורה השליטות ומידת טות'
בסיכום. נכללו לא ושחפת טין מחלות על תונים

נפרד. בלוח מופיעים שחפת על נתונים
מקרים הם בסוגריים הניתנים הפטירות מספרי
מידבקות. מחלות על הודעות במסגרת עליהם שהודיעו
על בסטטיסטיקה המופיעים אלה עם זהים אינם הם לכן
בלוחות המספרים בין הבדלים גם קיימים מוות. סיבות
הבריאות לשכות של חודשיים סיכומים על המבוססים
כר על המבוססים בלוחות המספרים לבין הנפתיות
במשרד הקיימת מידבקות מחלות של מרכזית טיסייה
שבהם מקרים רק כוללת זו כרטיסייה הבריאות.

סופית. אושרה האבחנה

. . מלריה
מיוחדות הודעות על מנומסים מלריה על הנתונים
.של האנטימלרי האגף המחוזיות' הבריאות ללשכות

יח



תושבי לבין המדווחת הארץ תושבי בין המתנהלות
.(1 (עט' אחרות ארצות

של בעלות העברת כוללות כלכליות עיםקות
ונטילת חיסכון (כולל שירותים סיפוק סחורות'
תושבי בין אחרות והשקעות כסף והעברת סיכון),

,(1 (עמי אחרת ארץ תושבי לבין אחת ארץ

עיקריים: הלקים משני מורכב עצמו המאזן
הון. חשבון ב) שוטף' חשבון א)

חשבון וחובה. זכות לפי ניתן השוטף החשבון
כנכסים השנה במשך הנקיים השינויים לפי ניתן ההון
ההשקעות את מייצגים הנכפים ובהתחייבויות.
של ההשקעות את מייצגות וההתחייבויות בחו"ל
בהתחיי וירידה בנכסים גידול המדווחת. בארץ זרים
(חובה). חוץ כלפי הון תנועת על מצביעים בויות
על מצביעים בהתחייבויות וגידול בנכסים ירידה

(זכות). הארץ לתוך הון תנועת
של שוניפ סוגיפ שני כולל השוטף החשבון
ושירותים סחורות העברת הוא האחד הסוג עיםקות.
ללא הניתנות ומתנות תרומות הוא השני והסוג

תמורה.
הסקטור של הון תנועות כולל ההון חשבון
ובנקים. רשמיים מוסדות של הון ותנועות הפרטי
הון תנועת לבין פרטית הון תנועת בין ההבחנה
מבצע של לסטטוס בהתאם היא ובנקאית רשמית
פרטי אדם יבין עיםקה המדווחת. בארץ העיסקה
לארץ בחוץ רשמי מוסד לבין המדווחות בארצות
פירוט תוך פרטים' של הון תנועות בסעיפי נרשמת

המשנה. בסעיפי מתאים
הון תנועות לפי היא ההון בחשבון חלוקתמשנה
(משנה ארוך לזמן הון ותנועות שנה עד קצר לזמן

ומעלה).
"סחר בסעיף הניתנים שהסכומים לציין כדאי
המת מהסכומים שונים התשלומים במאזן סחורות"
שנעשו כיוון חוץ סחר של בסטטיסטיקה פרסמים

סוגים: משני התאמות

נכללות שאינן עיםקות נוספו  לכיסוי א.
כגון חוץ' סחר של השוטפת בסטטיסטיקה
עיס ונוכו ואניות' אווירונים ומכירות קניות
וכוי. קונסולריות סחורות חוזר' יצוא כגון קות
יצוא לגבי התאמות להערכהנעשו ב.
התאמות וכן "קונסיגנציה"' בסיס על שבוצע
במקום c 1. ^ במחירי שנרשם יצוא לגבי

.f. o. b. מהירי

חפרשיפ
התשלומים מאזן היה צריך לכאורה' אמנם'

לכך. לצפות אין למעשה אך ל"התאזך'
וסיכומים חשבונות על מבוסס הנאסף החוטר
שונים' כלכליים ומוסדות גופים מטעם הנמסרים
מאזן למטרות דווקא לאו חשבונותיהם את העורכים
להשתמש מקרה בכל צורך יש ולכן התשלומים'

לאומית הכנסה
בהתאם נערכה בישראל הלאומית ההכנסה
(A System of National Accounts, או"ם להגדרות
נעשתה או"ם מהגדרות חריגה .New York, 1953)
החוב הריבית.על הציבורי. ההוב על לריבית ביחס
מתוך הלאומית ההכנסה בסיכומי נכללה הציבורי
לפיתוח. ייעורו בגלל "פרודוקטיבי" הוא שהחוב .run
מוגדרת הייצור גורמי במחירי הלאומית ההכנסה
והון. רכוש מעבודה' התושבים של המצרפית כהכנסה
ענף בכל המוסף הערך סיכום ע"י חושב האומדן

תעשייתי.
גורם של ההכנסה הוא למפעל נטו המוסף הערך
ע"י ומחושב האחרים' הייצור וגורמי עבורה הייצור'
תשלומי וחיסור המפעל של התקבולים כל סיכום
בחלקם מעובדים וחוטרים גלם חומרי בשביל המפעל

לבלאי. והפחתות וכוי) מים כוח' (כולל
משכר מורכבת ייצור כגורם מעבודה ההכנסה
עבודה שכר נלווים. ותשלומים משכורות עבודה'
התש ניכויים; לפני ברוטו תשלומים הם ומשכורות
בקרנות המעביד השתתפות הם הנלווים לומים

הלאומי. ובביטוח שונות ■סוציאליות
ריבית נכללו: האחרים הייצור גורמי של בהכנסה
של נטו רווחים ששולמה; ריבית פחות שנתקבלה
טס תשלוס לפני אולם הפחת' ניכויי לאחר המפעלים
כן הבעלים. של פרטיות משיכות ולפני הכנסה
ההכנסות האחרים הייצור גורמי בהכנסות נכללות

עצמאיים. ■2ל

הממשלה סוכנויות
הממשלה סוכנויות של והתשלומים התקבולים
הון. וחשבון שוטף חשבון חשבונות: בשני ניתנים

סוכנויות של םוגים שלושה בין הבחנה נעשתה
הממש תקציבי את כוללת מרכזית ממשלה ממשלה:
של וחשבונות פיתוח תקציב רגיל' (תקציב לה
הממשלה של הביטוח מוסדות נוספים)' תקציבים
השירות של ההשוואה קרן לאומי' (ביטוח המרכזית
כול המקומיות והרשויות הארנונה) וקרן במילואים
מועצות המקומיות' המועצות תקציבי את לות

חדשים. עולים של וכפרים גפריות
הסוכנות תקציבי את כוללים הלאומיים המוסדות
הציונית וההסתדרות הקק"ל היסוד' קרן היהודית'

בישראל.
או הסחורות קבלת בזמן נרשמות העיפקות
כחוב. נרשם ההפרש חתשלוס; בזמן ולא השירותים

התשלומים מאזן
בעיקרו בנוי להלן שניתן כפי התשלומים מאזן
מאזן "תדריך בחוברת שנקבעה המתכונת ל8י
שלי (Balance of Payments Manual) התשלומים"
וושינגטון). '1950 (ינואר הבינלאומית המטבע קרן

כרישופ התשלומים מאזן מוגדר זה תדריך לפי
מסוימת בתקופה הכלכליות העיםקות יל של שיטתי



דגים וגידול דיוג
מהמח מתקבלים דגים וגידול הדיוג על הנתונים

החקלאות. משרד של לדיוג לקה.

וביצים חלב
מאכל וביצי חלב של מאורגן שיווק על נתונים
במשרד חקלאית תוצרת לשיווק מהמחלקה מתקבלים

והתעשייה. המסחר

הדברה חומרי

הצומח להגנת המחלקה ירי על נמסרו הנתונים
שהש הדברה לחומרי ומתייחסים החקלאות במשרד

בלבד. הצומח להגנת בהם תמשו

וערכו החקלאי הייצור
תוצרת ערך את גם כולל החקלאי הייצור ערך
(חישוב אורגני וזבל זרעים מספוא' כגון הביניים'
התוצרת ערך לקביעת כבסים ברוטו"). "ברוטו
בעד מקבל שהיצרן המחירים משמשים ששווקה
עצמית' לצריכה שנועדה התוצרת ערך ואילו תוצרתו'
סוגי של הייצור הוצאות יסוד על נקבע וכוי לגידול

שונים. תוצרת

במחירי שוטפים' במחירים חושב הייצור ערך
במחירי החישוב תש"ט. ובמחירי הקודמת השנה
הממשי הגידול את להעריך כדי נעשה הקודמת השנה
המחירים' עליית את בחשבון להביא טבלי הייצור' של
הגידול השוואת לשם נעשה תש"ט במחירי וההישוב

המרינה. קום מיום החקלאי בייצור שחל

בישראל הטזונות מאזן
הלשכה ע"י נערך.המאזן (1949/50) החלמתש"י
.על סטטיסטי חומר יסוד על לסטטיסטיקה המרכזית
בהתאם מזון' מצרכי של ויצוא יבוא טלאי' ייצור'
(f.a.o.) וחקלאות למזון הבינלאומי הארגון למתכונת

בארץ. המיוחדים לתנאים התאמה תוך

לרשות העומד המזון כל בחשבון מובא במאזן
זה בכלל מהיבוא' והן המקומי מהייצור הן הצרכן'
בלתי שיווק החקלאים' של העצמית התצרוכת
הרות לנשים לתינוקות' הנוספות וההקצבות מאורגן
שהובאו המזון כמויות במאזן נכללו כטו"כ וכוי.
אחרות. שי וחברות "םקריפ" חברות באמצעות
אינן הדואר באמצעות המתקבלות פרטיות הבילות
המזון מיני שבהפרדת הקושי בגלל במאזן נכללות

החבילות. מורכבות שמהם השונים
במאזן' מחושבת שהיא כפי המזונות' צריכת
שנקנה" "כפי המזון לכמויות כלל בדרך מתייחסת

ידו. על שנאכל" "כפי ולא הצרכן ע"י

של היומית הצריכה את מראה המזונות מאזן
והתזונתי . האנרגטי וערכם ■ השונים המזון מצרכי

המתאים. לאומדן להגיע כדי שונות וגישות בשיטות
את לקבוע צורך והיה חשבונות היו לא רבים במקרים
המאזן אם להתפלא יש כך משום בעקיפין' האומדן

באמת. יתאזן

ודיוג msbpn ./
הקרקע ניצול

מבוססים הקרקע ניצול אפשרויות על הנתונים
המחלקה ע"י 1952 בשנת שנערך כללי סקר על

החקלאות. משרד של הקרקע לשיטור
הפוטנציאליות' הניצול לאפשרויות מתייחם הסקר

הקרקע. שימוש עם תמיד מזדהות אינן ואלה
אילו לטצב מתייחסים בעל" "תנאי על הנתונים
בהשקאה להתחשב מבלי בלבד' בעל תנאי קיימים היו
מתייחסים שלחין" "תנאי על הנתונים הנוכחית.
השטח כל של השקאתו אחרי להתהולל שיכול למצב

להשקאה. הניתן

המים תצרוכת
במשרד המים מינהל אומדן על מבוססים הנתונים

החקלאות.

המעובד השטה
 שדה גידולי של גידולים) (שטח הטעובל השטח
הנערכים מפקדים על מבוסם וירקות  והשקאה בעל
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על בשנה פעמים מספר
הענפים, יתר שטחי שנזרעו. לשטחים ומתייחס טיקה
יסוד על נאמרים וכו'' דגים בריכות מטעים, כגון
המתקבלים פרטים ועל בלשכה המצויים נתונים

אחרים. ממקורות

ייעור
נתונים על בעיקרו' מבוסם היער נטיעות שטה
השטחים נמצאים שברשותם מהגופים שנתקבלו

הנטועים.

חיים בעלי
היהודי במשק החיים בעלי מספר על הנתונים
מדור של החודשיים הנתונים על בחלקם מבוססים

והתעשייה. המסחר במשרד החקלאי הקשר

יבולים
גידולי של לדונם הממוצע היבול על האומדן
הנתונים יסוד על הוכן היהודי במשק העיקריים השדה

רבים. ממשקים המתקבלים

ופירות ירקות
אחת נאספים המאורגן השיווק על הנתונים
וחפירות הירקות וםיטונאי טשווקי כל מאת לחודש
.. אומדן. יסוד על נערכים הייצור סיכומי בארץ.



התעשייתי הייצור מדד
הלש ע"י לראשונה נערך התעשייתי הייצור מדד
מ723 המתקבלים נתונים על מבוסם והוא נ1955 כה

תעשייה. מפעלי
ע"י המיוצגים תעשייה ענפי מ93 מורכב המדד
המוצ כמויות נמדדו מהם ב94 אשר ייצור סעיפי 120
העבודה. ימי וב15 הגלם' חומרי כמויות ב11 רים'

התעשייה מפקד לפי המוסף הערך על הנתונים
הענפים. של למשקלים כבסים שימשו '1952

בנייה ט.
הארץ בכל הגמורה הבנייה

דינים על מבוסם ב1955 הארץ בכל הבנייה סיכום
חברות 10 מקומיות' רשויות ט30 שנתקבלו וחשבונות
הסיכומים העבודה. משרד של השיכון ואגף בנייה
שלא השיכון אגף ע"י שבוצעה הבנייה' מרבית לגבי
מלא' דיווח על 1955 בשנת מבוססים הישיר' בפיקוחו

אומדן. נערך הנותר החלק לגבי אולם
מקומיות רשויות ב30 הבנייה

חוד דו"חות מקומיות רשויות 30 מסרו ב1955
התחלה שלביהרישוי' בשלושת הבנייה על שיים

וגמר.
ב1953' הבנייה משלבי אחד כל של המדדים
(הבסיס: להלן מובאים 1952 לעומת וב1955 ב1954

.(100 = 1952

מבחין ואינו בכללה לאוכלוסייה לגולגולת בממוצע
שכבות הגילים' בין התזונה ברמת הקיימים בהבדלים
וכוי. וכפריה עירונית אוכלוסייה ערות' חברתיות'

תעשייה ח.

תעשייתי ייצור
המתקב חודשיים דו"חות על מבוסמים הנתונים
חשמלמחברות מכירות הבאים: מהמקורות לים
"נשר" המלט חברת מלט והירושלמית; הא"ית החשמל
מש והתעשייה; הטםחר ממשרד מזון ענפי בע"ט;
בלו בתשלום החייבים וסחורות משכרים קאות
יתר.הסעיפים לגבי הדו"הות וחבלו. הטכס טטחלקת
לבני לבוד' עץ מסמרים' כגון התעשייתי הייצור של
נוספו ב1955 מהמפעלים. ישיר מתקבלים וכוי סיליקט
ועפ אבובים רוכבים' דלקמן: חדשים סעיפים שלושה

רונות.

בתעשייה התעסוקה מדד
המקיף חדש תעסוקה מדד בעריכת הוחל ב1955
במדד בוטל הקודם למדד בהשוואה מפעלים. 850
נכללו כלל בדרך התעשייה. של השכבתי הייצוג החדש

ויותר. איש 15 המעסיקים מפעלים
פחות המעסיקים המפעלים הושמטו מכך כתוצאה
שהתעסוקה אחרים חרשים מפעלים וצורפו איש ט15

ויותר. איש ל15 הגיעה בהם

נמרהתחלהרישוי
195319541955195319541955195319541955

הכללי 789284959691666969השטח
מגורים 106139123129142131526872שטח

מגורים חדרי 108143122141153136567170מסי
הארחה בתי 70344356163423שטח .9943

תעשייה בנייני 292726513324786344שטת
עסק בתי 4348444851501489191שטת

ציבוריים בניינים 12973856851901366880שטח

ממונעים רכב כלי
הרכב כלי של כרטיסייה נמצאת הרישוי במשרדי
הנתו מתקבלים שלפיה נסיעה' רשיון בעלי הממונעים

הרכב. כלי על נים

ממונעים רכב בכלי נוסעים הובלת
על מבוססים ומוניות אוטניבוםים על הנתונים
לסט המרכזית בלשכה המתקבלים חודשיים דו"חות
והמ דן (אשד' אומניבוםים חברות משלוש טיסטיקה
(אריה' בינעירוניות מוניות הברות ומארבע קשר)

ואביבעתיד). קשר יעלדרומה'
הקואופרטיבים שלושת התאחרו 1951 בנובמבר
זה ממיזוג כתוצאה ו"שחר". יהודה" "דרום "אגד"'
שהש דבר בוטלו' מהם וכמה רבים קווים ושונו צורפו

הנסיעות. טםפר על פיע

בבנייה התעסוקה מרדי
תעסוקה מדדי לערוך  הלשכה התחילה ב1952
ט שנתקבלו דו"חות על מבוססים המרדים בבנייה.
כבסים פרטיים. וקבלנים בנייןחברות קבלני 338

המדדים לחישוב הטיתודות .1952 ינואר הורש טשטש
"1952 בבנייה התעסוקה "מדרי בחוברת מוסברות

.(13 מם' מיוחדים (פרסומים

ותחבורה הובלה י.

התנועה מדד
מבו הרכבק"ט של התנועה מדד על המספרים
מרכזיות צומת בנקודות השנתיות הספירות על ססים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ע"י הנערכות

כא



וביטוח כספים יא.
והאגודות הבנקים ישראל' בנק על הנתונים

ישראל. בנק נתוני על מבוססים השיתופיות

תשלום אמצעי אספקת
.1954 ינואר מאז הרשה סדרה מפרסמת הלשכה
(פרט התשלום אמצעי טם"ה הוצאו החדשה בסדרה
חוץ במטבע הפקרונות קצובה) לתקופה לפקרונות
הבנקים. התחייבויות כנגד שהופקדו והפקדונות
כסף" כ"דוטה החדשה בסדרה מופיעים אלה סכומים
הפקדונות גם מופיעים זה בסעיף .(Near Money)
בסדרה הופיע מהם הלק רק אשר קצובה לתקופה
על מבוססים החישובים חורש). ל12 (עד הישנה

ישראל. בנק נתוני

הבנקים נזילות
ישראל. בנק נתוני על מבוססים החישובים
עם מזדהה הנזילים והאמצעים הפקדונות הגדרת
שבאמ לכך פרט לבנקים' הניתנות הנזילות הוראות
באגודות הבנקים יתרות גם נכללו הנזילים צעים
לפירעון העומדים פקדונות וגם לאשראי השיתופיות
נחשבים אינם ההוראות שלפי חודשים 18 לאחר

נזיל. כאמצעי
אמצעים של המינימליים האחוזים ניתנים להלן
הנזילות הוראות לפי להחזיק חייבים שהבנקים נזילים

שונים: פקדונות סוגי לעומת

האמצעים xf
ה.,יליס הפיקת; =ינ
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ובחו"ל בישראל בנקים של יתרות

לאשראי שיתופיות אגודות של יתרות
311111951 עד שהופקדו הציבור פקדונות

החל שהופקדו הציבור פקדונות
או 31x111952 ועד ט1951/ג11

311111953(א) עד

ההל שהופקדו הציבור פקדונות
ט11¥1953(א) החל או ט953ו11

ישראל. מבנק לקוח הפקדונות של השנתי המחזור
בין ביתם מוגדר והוא חודש לכל חושב המחזור
חשבו. לבין אחרת) בצורה והן שק ע"י (הן החיובים
הממוצעת ליתרה דרישה' לפי ופקדונות עו"ש נות
לשיעור להגיע כדי החשבונות. אותם של החודשית
זה יחם הוכפל הורש כל לגבי שנתי" "מחזור של
לפי ופקדונות עו"ש חשבונות כלולים בחישוב ב12.
חוץ' במטבע לפקדונות פרט הציבור' של דרישה
וחשבונות דוקומנטריים לאשראם בקשר פקדונות

דביטורייפ. חוזרים של

הבנקים. בחירת לפי (א)

הקווים של חדש אחיד מיון נקבע 1954 לשנת
רבים קווים והבינעירוניים. התתעירוניים העירוניים'
כתתעירו . מחדש מוינו כבינעירוניים קודם שטוינו
העי לסוג תתעירוניים קווים כמה הועברו וכן ניים'
בקילו העלייה את גדולה במידה מסביר זה דבר רוני.
את וכן העירוניים בקווים הנסיעות ובמספר טטראז'

הביךעירוניים. בקווים הירידה

באומני נוסעים על נתונים הובאו לא בלוחות
הנ מספר על מבוססים האומדנים היו בעבר בוסים.
זו שיטה כי התברר אולם והקילוטטראז/ סיעות
הדשה שיטה להנהיג מאמצים נעשים ולכן לקויה'

באומניבוםים. הנוסעים מספר להערכת

בכבישים מטענים הובלת
ע"י הנערכות הספירות על מבוססים המספרים
שעה עד בבוקר 6 משעה השנה' מימי באחד הלשכה
נערך ב1952 נבהרות. צוטת בנקודות אחח"צ' 18
נערך ו1955 1954 ובשנים לדצמבר' בראשון הסקר

י לטרם. בראשון הסקר

דרכים תאונות
הנר דרכים תאונות מטופס" לקוחים המספרים
של התנועה מחלקת ע"י תאונה של מקרה בכל שטים

ישראל. משטרת

הברזל מסילות
במסילות ומשאות נוסעים הובלת על הפרטים
הדו"חות מן שאובים וההוצאות ההכנסות ועל הברזל'

הרכבות. הנהלת של החודשיים

ספנות
יומיים רישום דו"הות על מבוססים הנתונים
על פרטים מכילים הדו"חות הארץ. בנטלי הנערכים
נפחן והייעוד'. המוצא נטלי דגלן' האניות' תנועת
הכלליפירושו הנפח וטעינתן. פריקתן ועל וסוגיהן
המדידה יחידת באנייה. הפנימי הקיבול בית מידת
פירו  נטו הנפח מעוקבים. רגל 100 של בטונות היא
ע"י התפוסים שהמקומות לאחר שנשאר הנפח שו
מך מנוכים וכוי' והניווט האנייה עובדי המכונות'

הכללי. הנפח

אזרחית תעופה
סמך על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
של דו"חות סמך ועל וחיפה בלוד התעופה שדות יומני

על". "אל חברת

דואר
חודשיים דו"חות על מבוססים הדואר על הנתונים
פעולות של מיוחד מחקר על וכן הדואר משרד של

הלשכה. ע"י שנערך הדואר
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לא"י, החשמל וחברת הפריות' שתי בע"ט' ("נשר"
כלולות בע"מיהיו "נשר" של החוב איגרות בי). סוג
איגרות ואילו הרגילות' החוב איגרות בץ כה עד
החישוב ב1955. לשוק יצאו החשמל חברת של החוב

י. .1954 עד 1952 השנים לגבי מהדש נערך
הנקוב ההון הוא במדד שער כל של המשקל
כל של הנקוב ההון ניתן להלן אותו. מייצג שהנייר

השונים. בממדים כלולים ששעריהם הניירות

הערך ניירות שערי מדד
ב"ירחון מתוארת האלה המדדים חישוב שיטת
וב"ידיעות. 45 טפי גי' כרך לישראל" פטטיפטי
בשנת הקבוצות מיון .24 טפי גי' כרך סטטיסטיות"
ממשל "מלוות הקבוצה קודמות. משנים שונה 1955
חוץ" למטבע או למחירים צמודים חוב ואיגרות תיים
צמודות לאמטשלתיות חוב איגרות גם עתה כוללת
חוב איגרות וכן אי) םוג לא"י' החשמל (חברת לדולר
מםוימים למהירים או לצרכן המחירים למדד הצמודות

(19491955) במדד הכלולים הערך ניירות קבוצות של הנומינלי ההון

31 ***
1955

31*11 31*11
1954 | 1953

31*11
1952

31*11
1951

31*11
1950

31 XH
1949

311
1949

101.8

16.3
67.1
6.3
2.3
9.8

טיליונ
14.820.120.433.546.760.364.0

4.53.52.54.66.89.111.2
6.06.015.422.334.236.1
4.95.15.35.9; 6.06.46.3
2.72.72.72.82.42.32.2
2.72.84.04.89.28.39.1

הכל סך
צמודים חוב ואיגרות ממשלתיים מלוות

חוץ למטבע או למחירים
ממשלתיות  אחרות חוב איגרות

לאטמשלתיות .  .
בכורה מניות
רגילות מניות

םאחוז י

הכל 100.0100.010.00100.0100.0100.0100.0100.0פך
צמודים חוב ואיגרות ממשלתיים מלוות

חוץ למטבע או 30.417.412.213.714.515.017.316.0למחירים
ממשלתיות  אחרות חוב .29.729.345.847.7...איגרות 56.855.666.0

33.225.525.717.712.910.79.76.2לאטמשלתיות
בכורה 18.113.413.08.55.13.73.32.2מניות
רגילות 18.314.019.814.319.813.814.06.6מניות

//ccs7 מעינול נובעים בסיכום החפרצם העדה:

השחור בשוק והמלכים הדולר שערי שבפרםומים מאלה שונים זה שבלוח המספרים
, , פיבות: משתי נובע השינוי בלתיקודמים. שונים ממקורות לקוחים המספרים  1

הטקצןעית ד,.תןנןת חיןטית, העתונות _ רשמיים לעיל; שמתואר כפי הקבוצות, של חדש מיון א.
פרטיים. ומקורות הוא הלשכה' שבידי הידיעות שלפי הון' נכלל לא .:

אף ןלעתים ןחים תם._ אינס אלה מקן..ת חו"ל. תושב שמות על רשום
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה זה. את זה פותרים
לנכונות האחריות את עצמה על מקבלת ™* את שהוציאו המופרות של השנתיים "חות

ועי הבורסה דו"חוה על מכופפים והמדדים השערים

הערך. ניירות

משכנתאות
ביטוח עסקי

הביטוח "עפקי מהחוברות לקוחים המספרים
המיוחדים הפרסומים בסדרת שנתפרסמו בישראל" הקרקעות לרישום מאגף נתקבלו הנהונים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של ו32) 22 (מפי המשפטים. במשרד
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מסחריים הסכמים איתן קיימה שישראל הארצות
נורגביה'' פולין' פינלנד' יוגוסלביה' היו: ב1955
איסלנד' צרפת'. דניה' טורקיה' הונגריה' הולנד,
נוסף ובולגריה. יוון רומניה' איטליה' ארגנטינה'
ושווייץ. ספרד עם בנקאיים הסכמים נחתמו לזאת

מחירים יג.

הסיטוניים המחירים ומדד םיטוניים מחירים
המחי למדד המשך הוא הסיטוניים המחירים מדד
של הסטטיסטיקה מחלקת שפרסמה הסיטוניים רים
השר שיטת לפי נעשה המדד חישוב המנדט. ממשלת

.1936 ביוני המחירים רמת בסים על שרת
ממצרכי בעיקר מורכבים במדד הכלולים המצרכים
בשר דגנים' (א) סוגים: לשלושה שמוינו ודלק מזון
דלק (ג) וירקות; פירות מזון.אחר' (ב) וביצים;

ושונים.
של (בעיקר המזון מצרכי של הסיטוניים המחירים
ב5' בחודש, פעמים שלוש נרשמים ופירות)' ירקות
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה פוקדי ע"י ר25' 15
הערים בשלוש השונים הסיטונאים אצל המבקרים

הדרושים. הפרטים את מהם ומקבלים הגדולות
לכל ממוצעים חודשיים מחירים מהשבת הלשכה
אין אולם יחד. גם הערים לשלוש כולל וממוצע עיר
מדד אם כי עיר' לכל נפרדים מדדים מחשבת היא

המשנה. מוגי לשלושת ארציים ומדדים אחד כללי
מצרכים של מחירים על גם פרטים אוספת הלשכה
כגון: הסיטוניים' המחירים במדד כלולים שאינם רבים
(ברזליות מתכות בניין' חומרי של םיטוניים מהירים
אספקה מצרכי ועורות' טכסטיל חומרי ואלברזליות)'

וכימיקלים. החקלאי למשק

לצרכן המחירים ומדד קמעוניים מחירים
המחיה) יוקר (אינדכס

שנת המחיה) יוקר (אינדכם לצרכן המחירים מדד
קום מאז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על פרסם
למדד' המשך היווה '1951 לספטמבר ועד המדינה
היתה היהודית הסוכנות של לסטטיסטיקה שהמחלקה
של החיים רמת חקירת על התבסס ואשר מפרסמת

.1939 באוגוסט' שנערכה עובדים משפחות
המרכזית הלשכה מפרסמת 1951 מספטמבר החל
הקודם המדד במקום הבא הדש מדד לסטטיסטיקה
1950 מדצמבר בתוקף שהיה "ביניים" מדד ובמקום
השינויים את משקף החדש המדד .1951 ספטמבר ועד
שצורכת והשירותים המצרכים של הקמעוניים במחירים
כמויות בישראל. ושכירה עובדת יהודית משפחה
על מתבססות המשפחה של הצריכה והוצאות הצריכה
העובדים משפחות של החיים ברמת מקיפה חקירה
1950 אוגוסט בחודש בערך) ל000'1 הגיע (שמספרן
להרכב מתאים האלה המשפחות הרכב .1951 ובטרם
עדה' (מקום, השכירים העובדים משפחות של הכללי
מחקר ע"י נקבע שהוא כפי וכוי) מקצוע הכנסה' גודל'

חוץ סחר יב.
לא אם  החוץ סחר של בסטטיסטיקה המספרים
בטופסי הכלולים הנתונים על מבוססים  אחרת צוין
שלטונות ע"י והנבדקים הנרשמים והיצוא היבוא

המכס.
הסחורות של נטו המשקל הוא צוין' אם המשקל'
פרט הקיבול' כלי או העטיפות משקל את כולל ואינו

המכס. בתעריף שנקבע כפי מסוימות לסחורות
ויצוא c 1. f. במחיר נרשם הסחורות יבוא

.f. o. b. במחיר הסחורות
הסחורות שחרור לתאריך מתייחסים היבוא נתוני
נכנסות כשהן (ז'יא המכס שלטונות ע"י למעשה
(ז''א הרשמי השחרור לתאריך ולא המקומי) למחזור
הטכס). שלטונות חשבונות של הסופי הסיכום תאריך
עם זהה הסחורות של הרשמי השחרור תאריך אם
בעיות אי; למעשה' הסחורות שוחררו שבו התאריך
במקרה אך הסטטיסטית. בעריכה כרוכות נוספות
חשבונות סיכום לפני פיקדון' נגד שוחררו שהסחורות
שנרשמו כפי היבוא של והכמות הערך ניתנים המכס'
בתאריך אם פיקדון. נגד למעשה שחרורן בתאריך
שלטונות ע"י החשבונות של הסופית ההסדרה
לא הסחורות של והכמות הערך כי התברר הטכס'
למעשה השחרור שבתאריך אלה עם בדיוק התאימו
בהתאם לתקנם יש או תוקנו שניהם פיקדון' נגד

לכך.
שהם במידה ארעיים הם ל1955 היבוא נתוני
מההסדרה הנובעים התיקונים כל את כוללים אינם
אלה תיקונים אולם הפקרונות. חשבונות של הסופית

ב1955. היבוא של הכללית התמונה את ישנו לא
הם החוץ סחר של בסטטיסטיקה הערכים כל
היחיד החליפין שער לפי ומחושבים ישראלית במטבע
.1955 ביולי ב1 לתוקפו שנכנס 1$. = ל"י 1.800 של
תקופות לגבי גם זה חישוב נעשה השוואה לשם

קודמות.
המוצא" "ארץ הטונה ציין 1953 בינואר 1 עד
המונח מציין 1953 מינואר החל הייצור". "ארץ את
הסחורות נקנו שטמנה הארץ את המוצא" "ארץ
כשנערכת בחשבון להביא יש זו עוברה למעשה.
לבין 1953 בינואר 1 שלפני הסחר נתוני בין השוואה

מכן. לאחר השנים של אלה
יצוא על נתונים כוללים אינם היבוא מספרי

טחו"ל. שהוחזר
לא ערובה ממחסני והיצוא ערובה למחסני היבוא

והיצוא. היבוא בנתוני הוכללו
תעריפי לפי "ה" מסוג סחורות של והיצוא היבוא
בנתונים הוכללו לא וכסף"' זהב של "מטבעות המכס

בלוחות. שהובאו
יבוא של הסטטיסטיקה '1953 בינואר ט1 החל
מזוקקים מוצרים של ולערך לכמות מתייחסת דלק
לא כך משוס הישראלי. לשוק שהוכנסו ומעובדים
מהתאריך החל גולמי דלק יבוא זו בסטטיסטיקה הוכלל

הנ"ל.

כד



בלבד. החקירה חודשי שני של המהירים פ"ימשים
המדדים בםדרות מסוימת רציפות על לשמור כדי
ישמש 1951 ספטמבר שחודש כך החישובים הותאמו

.(100=) כבסים
קבועים נשארים (1'000 = (ם"ה במרד המשקלים
בסעיף הנכללים ופירות לירקות פרט הזמן' כל בטשך
נק ופירות ירקות של השונים הסוגים בשביל המזון.
על לנתונים בהתאם לחודש' מחודש "משקלים" בעו
השנים בשלוש שנתקבלו כפי עונה בכל השיווק

האחרונות.
בירושלים, נאספים מזון מצרכי של המחירים
לציון' ראשון חדרה' נתניה' טבריה' חיפה' ת"איפו'
במספר ו25 15 ב5' בחודש' פעמים שלוש ורמלה' לוד
בית כלי והנעלה' הלבשה על פרטים ואילן חנויות'
נאספים אחרים בסעיפים הכלולים ושירותים' ומטבח

בחודש. פעם רק

יוקר תוספת
בין הסכמים לפי נקבעות היוקר תוספת מכסות
של הפועל הוועד לבין התעשייה בעלי התאחדות
התו נקבעת כלל בדרך הכללית. העובדים הסתדרות
המ "טרד על ומבוססת חודשים לשלושה אחת ספת
לסט המרכזית הלשכה ע"י המתפרסם לצרכן" הירים

טיסטיקה.
של היסודי השכר על מחושבת היוקר תוספת
שנחתם ההסכם במדד. לתנודות בהתאם העובד
של מצטבר שינוי עם רק כי קובע 1952 בתהילת
תש לצרכן" המחירים ב"טרד יותר או נקודות שלוש

היוקר. תוספת תנה
כולל היוקר' תוספת חישוב למטרת היסוד' שכר
והמשפ הוותק ותוספת היוקר תוספת סכומי את גם

.31 *** 1951 ער ששולמו חה

15 501 1953 עד יוקר /!saw
שהעו היסודי השכר על שולמה היוקר תוספת .1

לחודש. ל"י 80. של למכסימום עד השתכר בד

היה לחודש ל"י 80. היסודי ששכרו עובד לגבי .2

עלייה לכל לחודש פרוטה 800 היוקר בתוספת השינוי
היסוד). משכר אחד אחוז (ז"א במדד אחת נקודה של

היתה בחודש ל"י 80. ט פחות למשתכר .3
היסודי משכרו אהד אחוז המדד בתנודות אחת נקודה

העובד. של

יסוד' שכר בחודש ל"י מ.80 למעלה למשתכר .4
היסודי ששכרו לעובד כמו היוקר תוספת שולמה

לחודש. ל"י 80.

16 ^1 ט1953 החל יוקר תוספת
כדל מחושבת זה מתארי היוקר תוספת מכסת
בחודש המדד הגיע שאליהן הנקודות' 201 על קמן:
הקודמת השיטה לפי היא התוספת '1953 אוגוסט
מכסימום)' לחורש ל"י 80. היסודי השכר על (דהיינו

של ההוצאות משפחות. 17'881 נחקרו שבו מיוחד
החודשים באותם בממוצע נפשות 3.8 בת זו משפחה

לחודש. ל"י 81.5 על הועמדה
במדד הכלולים (1) העיקריים ההוצאות סעיפי
בהשוואה ו"משקליהם" לצרכן המהירים של החדש
.(1'000 = ה"טשקלים" (ם"ה כדלקמן הם הישן למדד

חדש מדד

(100 = 1951 ספטמבר' (הבסיס:

ההוצאה המשקלסעיף

410מזון

130הלבשה

וחשמל דירה 76שכר
בית ובלי 73ריהוט

אחיד) וטס מים עירייה' (מסי 65מסים
ותרבות 40חינוך

שונים:
לקופ"ח) (פרט ותרופות 30ריפוי

הדירה 41החזקת
שונים בית 24צורכי
אישיים 19שירותים

19בידור
26סיגריות
_29נסיעות

18206מתנות

1'000

ישן מדד,
1939 אוגוסט' 100)(הבסיס: =

ההוצאה הםשקלסעיף

528מזון
50הלבשה

וטסים 224דירה
10מאור
12ריהוט

לקופ"ח) (פרט ותרופות 14ריפוי
28חינוך

11תרבות
ותרומות 54טסים

12נסיעות
57שונות

1'000

הממוצע משמש המזון מצרכי של למחירים כבםיס
'1951 מאי 1950עד יוני שליטה' שנה במשך המחירים של
(אוגוסט החקירה חודשי שני את גם כמובן שהקיפה
המצרכים יתר של למחירים וכבסיס (1951 וטרם 1950

אינן חקונימ הסעיפיס 'צל ההגדרות כי להעיר י'£ (1)

התקופות. נ?תי זהות

כה



יחידת להקמת ההוצאות בתוך מהגורמים אחד כל
כלהלן: 1950 שנת מחירי לפי בניין

60.0 סוציאליים) תנאים (כולל עבודה שכר א.
11.0 הובלה ב.
5.0 הובלה) (בלי חצץפולית ג.
3.0 " . " זיפזיף ד.
6.5 " " צטנט ה.
8.0 בת"א) סיטוני (במחסן  לבן עץ ו.
6.5 " " " עגול ברזל ז.

100.0 הכל םך

עבודה יד.
האדם כוח סקר

בנובמבר ערכה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
של והאבטלה התעסוקה על שני ארם כוח סקר 1955
30 לשבוע התייחס הסקר ומעלה. 14 בגיל התושבים
אותה לפי נערך הוא בנובמבר; 5 עד באוקטובר
ביוני 19 עד 13) הראשון האדם כוח סקר של מתכונת

רבים. וארגוניים טכניים שיפורים תוך '(1954
בשכ נעשתה הדגימה מדגם. בשיטת בוצע הסקר
תושב לכל הטבטיחה ובטיתורה שלבים משני בות

שווה. בהסתברות במדגם להיכלל ישראלי
ו91 יהודיים יישובים מ230 למעלה הקיף הסקר
מ359'13 תשובות נתקבלו ואחרים. ערביים יישובים
מש ו959'1 יהודיות משפחות 11'400 מהן משפחות'
כ000'32 בסקר נכללו בם"ה ואחרות. ערביות פחות

ומעלה. 14 בגיל אנשים
האומדנים הוכנו המדגם של התוצאות סמך על
המדגם מספרי הכפלת ע"י האוכלוסייה' לכל ביחס

מתאימים. במקדמים

העיקריות: ההגדרות להלן
את האזרחיכולל העבודה לכוח שייכים .1

מוע ו"בלתי כ"מועםקים" שטויגו האנשים כל
סקים".

 האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם .2

כ"מועסקים" מוינו שלא האנשים לכל מתייחם
ביה' עקרות בתוכם: ונכללים מועסקים" ו"בלתי
פנסיה' בעלי לעבודה' מסוגלים בלתי תלמידים'

וכוי. מרצונם מובטלים צבא' רנטה'
עבודה שעבדו אנשים א) מועסקיםכוללים: .3

או רווח' או שכר תטורת הסקר בשבוע כלשהי
תשלום; ללא טשפחה כבני או קואופרטיב כחברי "
ממנו נעדרו אבל עיסוק להם שהיה אנשים ב)
וכוי. מילואים שירות מחלה' חופשה' לרגל זמנית
הודיעו אשר אנשים מועסקיםכוללים בלתי .4
ושחיפשו הסקר שבוע במשך לחלוטין עבדו לא כי
ל2 מוינו מועסקים הבלתי פעיל. באופן עבודה

עבדו. טרם כ) בעבר; עבדו א) קבוצות:

הנקודות' ל201 מעל שנתווספו הנקודות לגבי ואילו
עד חודשי יסודי שכר על משתלטת היוקר תוספת
המשכורת של אהד אחוז לפי ל"י' 125 של למכסימום
ל"י ט125 למעלה למשתכר נקודה. לכל היסודית
לעובד כמו היוקר תוספת משולמת יסודי' שכר לחודש

לחודש. ל"י 125 היסודי ששכרו

בטרס 15 ועד 1953 בדצמבר 16 לתקופה אי: דוגמא
ל"י 120. ששכרו לעובד היוקר תוספת היתה '1954
אחר אחוז (לפי ל"י 80.800 נקודות 201 על לחודש:
ל"י 80. של מכסימלי יסוד שכר על נקודה לכל
ל"י 8.400 קיבל הוא הנוספות הנקודות 7 ועל לחודש)
120. של יסוד משכר אחד אחוז היינו '(7 <ג 1.200)

נקודה. לכל ל"י

בטרס 15 ועד 1953 בדצמבר 16 לתקופה ב': דוגמא
80. היסודי ששכרו לעובד היוקר תוספת היתה '1954
אחד אחוז (לפי ל"י 80.800 נקודות 201 על לחודש: ל"י
ועור ל"י) 80. של חודשי יסודי משכר נקודה לכל
גם הנוספות. הנקודות ל7 (7 x 0.800 (דהיינו ל"י 5.600
של יסודי משכר אחד אחוז על מחושבת זו תוספת

לחודש. ל"י 80.

במרס 15 ועד 1953 בדצמבר 16 לתקופה ג': דוגמא
70. היסודי ששכרו לעובד היוקר תוספת היתה 1954
אחד אחה (לפי ל"י 70.700 נקודות 201 על לחודש: ל"י
ועוד ל"י) 70. של חורשי יסודי משכר נקודה לכל
הנוספות. הנקודות ל7 (7 x 0.700 (דהיינו ל"י 4.900
70. של יסודי משכר אהד אחוז על מחושבת היא גם

לחודש. ל"י

הבנייה הוצאות מדד
של ביוזמתה הונחו הבנייה להוצאות המדד יסודות
ידי על הממשלה' ראש משרד שליד המדעית המועצה
בהשתתפות זה' לשם במיוחד שמונתה ציבורית ועדה
נוער המדד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ב"כ
בהוצאות ההוזלה או ההתייקרות מידת את לשקף
של' ההוצאות טרד לקביעת טשטש,'יסוד וגם הבנייה'
או אחת קומה של בית כגון: שונים' מבנים בניית

בנייה. שלב בכל וכוי' קומות שתי
שבוצ הבנייה עבודות על שרוכז החוטר סמך על
קבעה לבנייה' ומוסדות קבלנים ע"י 1950 בשנתי עו
היסודיים הגורמים את המדד' מבנה את הוועדה
מש ואת עיקריים) סעיפים (שבעה הבנייה בהוצאות
חודש הכללי. המדד בתוך מהגורמים אחד כל של קלו

הבסיס. כמועד נקבע '1950 יולי
לשלד בעיקר אמנם מתייחסים הגורמים שבעת
מהוצאות אחוז 75 מהווה שהשלד מאחר אך הבניין'
השלד לבניית בהוצאות שהתנודות הרי הבנייה'
הבנייה בהוצאות התנודות את רבה במידה משקפות
של באחוזים לחלקם בהתאם נקבעו המשקלים בכללן.

כו



והשבתות שביתות

להפ מתייחסים והשבתות שביתות על הנתונים
עבודה' סכסוכי עקב לפחות אחד יום של עבודה םקות

למעבידים. עובדים שבין
ע"י שנגרם עבודה להפסד ביחס הם הנתונים
כלומר עקיף. עבודה הפסד במישרין. עבודה סכסוכי
אלא בסכסוכים. צד שאינם במפעלים עבודה הפסקת
העבודה מהפסקת כתוצאה הושבתה בהם שהעבודה
וההשבתות. השביתות נכללבסיכומי אינו אחר' במפעל

בהסתדרות חברות
של השנתיות הספירות על מבוססים הנתונים
הכללית העובדים הסתדרות של המרכזית הטס לשכת

בישראל.

הממשלה כספי טו.
הממשלה תקציב

מתייחסים 1955/56 הכספים לשנת המספרים
לשנת (4 (טס' התקציב חוק ע"י שתוקן כפי לתקציב
המספרים .(251111956 מיום ("רשומות" 19561955/56
המקורי לתקציב מתייחסים 1956/57 הכספים לשנת
את כוללים ואינמ '221111956 ביום בכנסת שאושר
202 טס' 1956  המגן. יהב חוק לפי הנוסף התקציב

.(31* 1956)

הכנסה טס
לנישו הכנסה מם לשומות מתייחסים הנתונים
נעש לשכירים עצמאיים בין ההבחנה עצמאיים. מים
אחד מצר כי להניח יש הכנסה. טס לתיקי בהתאם תה
ולעו שכירים' מספר העצמאיים הנישומים בין נכללו
דבר נכללו. שלא עצמאיים נישומים ישנם זאת מת
לא' הנישום במעמר שחל. שהשינוי משום נובע זה
י טס בתיק הנישום מעטר שלעתים ומשוס תמיד צוין

כהלכה. מוגדר אינו הכנסה
השוטה לשנת שומות רק כוללים הנתונים
(1952/53 הכספים שנת במשך (הכנסה 1953/54

ל311111955. עד שנערכו
העוב את בהשבון להביא יש המספרים בהערכת

הבאות: דות

הועבר לא מהן חלק אשר שוטות כ500'12 .1

נכללו לא פרטים חוסר בגלל הוחזר מהן והלק ללשכה
בסטטיסטיקה.

תיקונים בלשכה נתקבלו החוטר עיבוד בזמן .2

ע"י שהוגשו מהתנגדויות כתוצאה שוטות' ל684'34
מקרים ב512'7 אך ל31111.1955. עד ונתבררו נישומים
הכרטיסים עם ההתנגדויות את לשלב היה אפשר אי
מאחר המקוריות. השוטות לגבי שנערכו הסטטיסטיים
גובה את ההתנגדויות תיקוני מפחיתים שלרוב
גבוהים' הם שהנתונים להגיה איפוא יש השוטה'

במקצת.

עובדים מחזור
תעשייה מפעלי מספר מודיעים 1949 משנת ההל
או אצלס שנתקבלו העובדים מספר על בקביעות
אלה בנתונים חודש. כל בטשך טטפעליהס שפרשו
ביחס ו"חנגרעים" ה"מתוום*ים" של האחוז מחושב

חודש. כל בתחילת במפעלים העובדים למספר
טמאה יותר של הודעות על מבוססים הנתונים
עוב אלף עשר כשמונה מועסקים היו שבהם מפעלים

דים.

אבטלה
הרישום על מבוססים בארץ האבטלה על הנתונים
המסונ הכלליות העבודה בלשכות עבודה דורשי .:ל
של בפיקוחו והנמצאות העבודה" לשכות ל"מרכז פות

. העבודה. מערד
אדם כל עבודה" כ"דורש נחשב ההגדרה לפי
במ אחד יום לפחות כמובטל ושנרשם ללשכה .יפנה
עבודה דורשי של החודשי היומי הממוצע החודש; שך
של הכולל המספר חילוק ידי על מחושב מובטלים
באותו החול ימי במספר החודש במשך ההרשמות

חודש.

לשכות של הנתונים גם נכללים 955נ משנת החל
העבודה משרד של הישיר בניהולו הנמצאות גבורה

העבודה". לשכות ל"מרכז מסונפות אינן ואשר

שכר תעריפי
חק בעבודות היומי השכר תעריפי על הנתונים
האיגודים. מספרי על מבוססים ובניין תעשייה לאות'

הענפים. באותם השכירים הפועלים של ארציים

בתעשייה עבודה שנר

שכר על השנתית החקירה נערכה 1935 באוגוסט
החקי' בסדרת החמישית היתה זו בתעשייה. העבודה
הלש מטעם הנערכות עבודה שכר על השנתיות רות
במרס החקירות לה קדמו לסטטיסטיקת: המרכזית כה
.1954 ובנובמבר 1953 באוקטובר '1952 באוגוסט '1949

1 המדינה עובדי
שירות נציבות של הדו"חות על מבוססים הנתונים
(קבועים' העובדים כל את מקיפים והם המדינה

המרינה. שבשירות וארעיים) זטנים
מהקר של עיקריים נתונים מובאים לזה נופף
(פרט והזמניים הקבועים המרינה עוברי על מיוחד
מתוך נערך המחקר .311111955 ליום לארעיים)
שבה המדינה שירות נציבות של המרכזית הכרטסת
והזמניים הקבועים ד^ובדיפ של כרטיסיהם מוהזקים

המדינה. בשירות א':ו

לאומי לביטוי; מהמוסד ..מלאות
לאומי. לביטוח מהמוסד נתקבלו הנתונים

כז



לימוד לשנות מתייחסים ספר בתי על הנתונים
מת החולים בתי מספרי ואילו בספטמבר' המתחילות
של בדצמבר 31 עד בינואר 1) אזרחיות לשניבז ייחסים
וכן נדונה; שנה כל לסוף המצב את ומראים שנה) כל
בל של בדצמבר ל31 האוכלוסייה מספרי מתייחסים

שנה.

והסברים הערות
ממעמד הנהנים יישוב מקומות נחשבו כערים
את קיבלו מאלו עשרה ארבע עירייה; של מוניציפאלי
עיריות; שבע ואילו המדינה' קום לפני מעמדן
רחובות לציון, ראשון נתניה' חולון' חדרה' ברק' בני
היישוב גודל המדינה. קום אחרי כערים הוכרזו גן ורמת
הכללת לגבי הקובעים גורמים אינם ואוכלופייתו
אוכלו אשר ערים ישנן ואכן ערים, בין יישוב מקום
שטרם במדינה יישובים מכמה בהרבה קטנה סייתן

עירייה. של למעמד זכו

האוכ על המספרים מתייחסים המעורבות בערים
ולאיהודיפ ליהודים ספר ובתי הולים' בתי לוסייה'

כאחד.

אגרות ארנונות' כוללת: הרגילה ההכנסה
(מגרשים רכוש ארנונות כוללות ארנונות והיטלים.
וחדרי מגורים חדרי (על כללית ארנונה ובניינים),
תשלומים הן האגרות עסקים, וטסי ותעשייה) עסקים
ההיטלים וכוי. רכוש העברות למיניהם' רשיונות בעד
למסים נוסף סעד. לצורכי והיטלים עינוגים טסי הם
עירוניים משירותים הכנסות הרגילה בהכנסה בלולות
ממלכתיים משירותים הכנסות תברואה)' (כגון;
הכנסה ודת); יסעד בריאות' ותרבות' חינוך (כגון:
בסעיף ושונות. הממשלה מהשתתפות מים ממפעלי
ובניין מתכנון עירוני' מרכוש הכנסות נכללו "שונות"

וכר'.

סכומים בעיקר כוללת רגילה בלתי הכנסה
עבודות בביצוע בהשתתפותם נכסים מבעלי שנתקבלו

וכדי. מלוות פקדונות, נשנות' בלתי
למינהל מהוצאות מורכבת הרגילה ההוצאה
עירונייפ, לשירותים והענקות), תגמולים (הנהלה'
שוו מים, (אספקת למפעלים ממלכתיים, לשירותים
"שונות" בסעיף ושונות. מלוותי לפרעון וכוי), קים
ובניין' לתכנון וביטחון, לשמירה הוצאות בלולות

וכד'., עירוני רכוש להחזקת
סכומים נכללו רגילות בלתי בהוצאות
ציבוריות ועבודות נשנות בלתי לעבודות שהוצאו

וכוי. מקדמות פקדונות' ולהחזרת

חינוך יז.
על מבוססים הילדים וגני הספר בתי על הנתונים
המרכזית הלשכה ע''י הנערכים שנתיים חינוך מפקדי
והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה
עבריים). ילדים גני על סיכומים נערכו לא (בתשי"ד

להע בהתאם שנקבעו שומות נכללו 7 בלוח .3
דר'ח הגישו שלא נישומים לגבי השוטה פקיד רכת
שלא במידה אלה שומות בערך לפקפק יש הכנסה. על

הנישום. התנגדות עקב תוקנו

הרשומה ההכנסה היא הנישום" "הכנסת .4
השוטה. פקיד ע"י שנקבע כפי השוטה בהעתק

בלתי שנמצאו לנישומים שוטות נכללו לא .5
במם. חייבים

הפנימי המדינה חוב
כהכנסה שנרשמו האוצר התחייבויות הם חובות
כתשלום בתקציב רושמים תשלומם ושאת תקציבית
שוטפות התחייבויות כוללים אינם החובות חובות.
הממשלה, במשרדי פקדונות מסחרי, אשראי כגון
הממשלה בתקציב יירשמו שלא וכוי יתר משיכות

הכללי. מהחשב נתקבלו הנתונים שישולמו. שעה

חוץ במטבע המרינה התחייבויות
משרד של חוץ מטבע מאגף נתקבלו אלה נתונים
גם כוללות חוץ במטבע המדינה האוצר..התחייבויות
ההת את וגם התקציביות האוצר התחייבויות את
במטבע ההתחייבויות נכללו כן השוטפות. חייבויות
שאושרו ממשלתיים בלתי וגופים אזרחים של חוץ

חוץ. מטבע אגף ע"י

עיריות טז.
עריס' ל21 מתייחסת העיריות של הסטטיסטיקה
ערים 6 יהודים, ברובן המאוכלסות ערים 13 מהן
שתי ולאיהודית. יהודית מעורבת, אוכלוסייה בעלות
ו נצרת  לאיהודים ע"י בעיקר מאוכלסות ערים
כי אף הערים בין כלולה עודנה שאן בית שפרעם.

מקומית. למועצה הפכה 1955 מאפריל

המקורות
מה דווקא ולאו שונים ממקורות נאספו הנתונים
ממדור נתקבלו האוכלוסייה מספרי עצמן. עיריות
למערכת המתייחסים הנתונים הלשכה. של לדיטוגרפיה
הכספיים הדו"חות מתוך שאובים בעיריות הכספים
מהמדור נתקבלו ספר בתי על נתונים העיריות. של
ביחס המספרים החינוך. וממשרד הלשכה של לחינוך
בערו והתשלום ברחובות לתאורה החשמל לתצרוכת
החשמל וחברת ישראל לארץ החשמל מהברת נתקבלו
מתוך הוצאו הולים בתי על המספרים הירושלמית.

הבריאות. משרד של דו"חות

התקופה
ברחובות לתאורה החשמל תצרוכת .על הנתונים
הכספים לשנות מתייחסים ■ הכספים מערכת ועל

במרס). 31 ער באפריל 1)
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בבתי ראש כיושבי .מכהנים. שלגם שופטי בדרגת :

חיפה .תלאביב. בירושלים. העירוניים המשפט
המשפט בתי הנהלת כי להעיר' יש תקוה, ופתח
פועלים לזאת נוסף שופטים. משני כיום מורכבת
העליון המשפט בית ליד כרשטים שלום שופטי 4
במש פוסקים אלה שופטים המחוזיים. המשפט ובתי
המנ לתפקידיהם נוסף התנגדות' בהם שאין פטים'

הליים.
של הרשימות יסוד על סוכם הדין עורכי מספר
ב"רשומות שנתפרסמו דין כעורכי לשמש המורשים

שנה. כל במרוצת הפרסומים" .ילקוט

העבר הרכב על סקירה של סיכום מחווה 8 לוח
בשנים רציניות בעבירות שהורשעו המבוגרים יינים
כל נכלל האלה השנים משתי אחת בכל ו1954. 1953
חוזרות בהופעות להתחשב בלי אחת' פעם רק עבריין
שממלאים טופס שימש כמקור המשפט. בית בפני
בעת אצבע טביעות נלקחו שטמנו לעבריין במשטרה

בדין. הייי יצא ואשר החקירה
חודשי דיווח על מבוססים עבירות על המספרים
המקרים נוכו השנתי הסיכום בעריכת המשטרה. של
מתחנת הטיפול מהעברת כתוצאה נוסף רישום של
התאבדויות ברבר הנתונים גם לשנייה. אחת משטרה

המשטרה. מאת נתקבלו להתאבד ונסיונות
שנתקבלו נתונים על מבוססת האסירים מצבת

הסוהר. בתי שירות מאת

סעד יט.
הסעד. משרד ע"י' נמסרו הנתונים

אנם סגורים במוסדות ילדים סידור על הנתונים
של הסוציאלית המחלקה ע"י שנעשו סידורים כוללים
בית של דין פסק פי על וסידורים תלאביב עיריית
במיש שבוצעו הסידורים כלולים לא כן כמו משפט.
לס להזדקק (בלי המקומיות הסעד לשכות ע"י רין
סידורים לא וגם הםער) טשרר של האזוריים ניפים

וכד'. מתנדבים ארגונים ע"י
לשלוש מתייחסים המונע השירות על הנתונים
הטיפול סוג אחרים. יישובים ול17 הגדולות הערים
למספר ולא הגמורות הפעולות למספר מתייחם
בסוגי פעמים מספר להופיע עלול אהד ילד הילדים;
טרם הפעולה שילדים'שלגביהם בעוד שונים, טיפול
מה שונה בטיפול נסתיימה שהפעולה או נסתיימה

כלולים. אינם הנקובים' סוגים
מהסוכ נתקבלו ונוער ילדים עליית על הנתונים

היהודית. נות
לשכות שבטיפול המשפחות על הנתונים עיקר
הלש ידי על המנוהלות כרטיסיות מתוך עובדו מעד
לטיפול. הזקוקה משפחה לכל כרטיס יש בהן אשר כות
ס£ך על הנתונים עובדו כרטיסייה אין שבהם במקומות
האחראיים. העובדים של פה בעל והודעות רשימות

:פקר על מבוססים. הטורים. עלציבורי הנתונים י .

מוספים?' "מורים נכללו לא בסקר בתשט"ו. שנערך
מקום חשבון על העובדים היסודי בחינוך מורים היינו
החינוך בשדה העובדת). בהתיישבות (בייחוד עבודתם
הוראה. משרות כמה ממלא שמורה הםקריפ שכיהים
מספר הטורים' מספר בנפרד ניתנו השוואה 'לשם

העבודה: יחידות ומספר ההוראה משרות
להביא מבלי בהוראה העוסקים  מורים

העבודה. מקומות מספר נהשבון

העבודה. מקומות מספר  הוראה משרות

ממלא שמורה השעות עבורה:מספר יחירת
השיעורים במספר מחולק מסוימת הוראה במשרת
לדוג מפר. בית סוג באותו מלאה למשרה המתאים
לשבוע עבורה שעות שש של הוראה משרת מא:
שעות שלושים היא מלאה משרה בו יסודי' ספר בבית
עבודה. יחידת לחמישית נחשבת לשבוע' עבודה
ספר בבית לשבוע עבודה שעות שש של הוראה משרת
שעות וארבע עשרים היא מלאה משרה בו תיכוני'

עבודה. יחידת לרביעית נחשבת לשבוע' עבודה

בחינות ועל תיכוני ללימוד פטיפנדיות על נתונים
הנתונים והתרבות. החינוך ממשרד נתקבלו הבגרות
הבגרות בחינות את כוללים אינם הבגרות בהינות על
נתקבלו הגבוה החינוך על הנתונים לאכסטרנים.
לעברית שיעורים על הנתונים המתאימים. מהמוסדות
ממשרד נתקבלו להשתלמות קורסים ועל למבוגרים
מקצועית הכשרה על הנתונים והתרבות. החינוך

העבודה. ממשרד נתקבלו

ונזשטרה משפטים יח.

משפט לבתי פרט המשפט' בתי על הנתונים
המשפט. בתי הנהלת של מהדיווח נתקבלו עירוניים'
הד ממשרד נתקבלו הדתיים הדין בתי על הנתונים
העיר מן העירוניים המשפט בתי על והנתונים תות
המשפט בתי נכללו ו1953 ל1952 בסטטיסטיקה יות.
ואילו בלבד, וחיפה תלאביב שבירושלים' העירוניים
המשפט בתי של הסטטיסטיקה הושלמה ב1954
המשפט בתי של הנתונים הוספת עם העירוניים
הנתו נוספו ב1955 ובהולון. תקוה בפתח העירוניים
מוצקין' קרית של העירוני המשפט בית של נים
מפורטים הסברים אתא. וכפר ים קרית ביאליק' קרית
1954 עד 1952 בשנים המשפט בתי פעולות על
חמיו הפרסומים מסדרת ו43 39 ,24 בחוברות ניתנים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של חדים

רשימות על מבוססים השופטים על הנתונים
רשימות הממשלה". ב"שגתון שפורסמו השופטים
שופט שנה; כל של באביב המצב לפי נערכו אלה
יותר מדרגה שופט של תפקיד זמני באופן מילא אקר
מקצועיים שופטים הרגילה. בדרגתו נכלל גבוהה

כט



מספר פורט שבהם המרכזית הבחירות ועדת של לים
הקלפיות. ב073'2 רשימה לכל המצביעים .

רוכזו וצ"ה, עי' נ'' י"ד' המועמדים רשימות
המיעוטים". "רשימות אחת בקבוצה

תימנית)' דתית (רשימה י"ט הרשימות
המזרח)' עדות (רשימת ם"צ תימנית)' (רשימה ל'
 ליכוד) (רשימת שי החדש), העולה (רשימת ר'

הרשימות". "יתר בקבוצה רוכזו

הכנסת כא.
הכנסת "עבודת החוברת מן לקוחים הנתונים
הכנסת. מזכירות ע"י שהוכנה במספרים"' השנייה

בגלל בסטטיסטיקה נכלל לא לשכות של קטן מספר
. וכוי. חוטר איטסירת לקוי' רישום. שונות: סיבות
הסוציאלית העובדת ע"י נקבעה ההזדקקות סיבת

סוציאלית. חקירה סמך על

בחירות כ.
(שנערכו השלישית לכנסת הבחירות על הנתונים
על מיוחדת חוברת מתוך לקוחים ,ב11955^26)
המקומיות' ולרשויות השלישים לכנסת הבחירות
של המיוחדים הפרסומים בסדרת להופיע העומדת

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
הפרוטוקו לפי עובדו הבחירות תוצאות סיכומי



הלשכה פרסומי

לשנה את" מופיע  לישראל סטטיסטי טוכתרן א

תלקיט: בשלושה לחודש אחת מופיע  לישראל סטטיסטי ירי>לן כי

חברתית סטטיסטיקה  א' חלק
כלכלית סטטיסטיקה  ב' חלק

חוץ סחר של סטטיסטיקה  ג' חלק
באנגלית) סיכום מיוחדת בחוברת גחווש פעם מופיע זה (מלבד

לחודש nm מופיע  בישראל הכלכלה ביראות ג

טיוחדיט פרסומים ד

אוכלוסייה
תש"ט) בחשון (ר התושבים רישום .36

(19311954) היהודית האוכלוסייה .37

בריאות
1950 בשנת מוות סיבות .9

(19511952) בישראל השיניים ורופאי הרופאים .14
(19511952) מוות סיבות .17
(19531954) מוות סיבות .47

(19501953) אשפוז של סטטיסטיקה .49

עיריות

(19511952) בישראל העיריות של סטטיסטיקה .31

ותזונה חקלאות
(1951) בישראל התזונה רמת 7ב.

(1949/50) תשי החקלאות מפקד .8
אחרים ומיעוטים הדרוזים הערבים, של המשקים  א' חלק
היהודי המשק  ב' חלק ,(1949/1950) תשי החקלאות מפקד .19

תשיד) עד (תש'י בישראל המזונות מאזן .35

בנייה
(1952) בבנייה התעסוקה מדדי .13
(19491953) בישראל הבנייה .33

תעשייה
1952 החרושת מפקד .26

ב' חלק  1952 והתעשייה החרושת מפקדי .41

לא



עבודה
האחרונות השנים בעשרים ישראל בארץ החיים רמת 7א,

(1952 (אוגוסט, בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה .16
(1954 (יוגי, האדם כוח סקר .25

(19531954) עבודה שכר של סטטיסטיקה .38
במספרים המדינה עובדי ,40

המדינה) שירות נציבות של חמישי בדו"ח די בחלק (הלוחות

ותחבורה הובלה
אזל  (1950 דצמבר, עד (מאי בישראל הדרכים תאונות של סטטיסיקה .2

(19511952) בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .11
(1953) בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .28

תשי"ד) עד (תש''ח ישראל דואר .30
(1954) בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .45

ו1954) 1952) ממונעים רכב בכלי מטענים הובלת .46

חוץ סחר
1951 בשנת ישראל של החוץ סחר .5

ו1953 1952 בשנים ישראל של החוץ סחר .23

הלאומי המשק
אזל  ב1950 ישראל כלכלת .1

(19521953) ישראל של הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים .29
(19521953) ישראל של הלאומית ההוצאה של ארעיים אומדנים .44

וביטוח כספים
אזל.  (1949/50 שומה (שנת הכנסה מס של סטטיסטיקה .4

(19501952) בישראל הביטוח עסקי .22
(1953) בישראל הביטוח עסקי .32

חינוך
א' חלק (תשי''ב), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .10

, . (תשי"ג)אזל החינוך מערכת .12
ב' חלק (תשי"ב), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .15
גי חלק (תשי"ב), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .21

(תשי"ג) שונות וסטטיסטיקות מורים מפקד .27
(תשי"ד) הספר בתי .34

(תשי"ד) שונות וסטטיסטיקות התלמידים הרכב .42
(תשט"ו) הילדים וגני הספר בתי .50

ומשטרה משפטים
(19481949) פליליים משפטים של סטטיסטיקה ,3
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(1951 סוהר בתי שהורשעו1950; עבריינים

(1952) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .24
(1953) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .39
(1954) המשפט בתי סטטיסטיקה/שלפעולות .43
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d 1agr a m 1 דיאגרמה

INCREASE OF POPULATION וגידולה האוכלוסייה
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dta&e am 2 דיאגרמה.

DEMOGRAPHIC RATES דמוגרפיים שיעורים
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d 1agr a "1 3 דיאגרמה

structure of Jewish population היהודית, האוכלוסייה הרכב
י^ני.) 1בס1ף היהודית האוכלוסייה של והמין הגיל הדכב

ACE AND SEX DISTRIBUTION OF TH6 JEWISH POPULATION (a OF EACH YEAR)
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d 1agk a m 4 דיאגרמה

structureof3ewish population היהתית ה^זנכוס"ה הרכב
>>2195י31) והמיו הגיל לידה,ל9י יבשת מכל היהודית האוכלוסייה הרכב

JEWISH POPULATION FROM EACH CONTINENT OF BIR7H.BY AGE AND SEX (31.12.195..<

BORN IN ISRAEL יסואל יליד

5 6 7 8 3
percent of israei qorn y*1v יליד' מסך אח1!

BORN IN ASIA
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pe rcent of European born אירופה יכיר* מסר Mnw perce nt of af rican qorn אפריקה ילידי ing nnn

השנה.באחוןיס) (בגזוף הלידה יבקות לפי היהודית האוכלוסייה
DEWISH POPULATION BIT CONTINENT OF BIRTH CAT EN□ OF EACHYEAR, IN PERCENTAGES)
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DIAGRAM דיאגרמה

Israel's national income 195253 ישראל של הלאומית ההכנסה
נגימרייסלחוזים) ענ.פיס לכי והחלוקה ל) (מלןן 71\ו הב/קומית npisnn.
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D IAGKA M דיאגרמה

Israel's balance of payments 195254 שלו7!וראל התשלומים מאח
1952 ק^וג\ף תשבון על ותשכיופ;ים תקבולים

RECEIPTS and EXPENDITURES ON CURRENT ACCOUNT 1952
מ1סל1ת יכרע"םתתנטת
INSTITUTIONAL
t PRIVATE
REMIUANCES

nauoNר1לרים
OOLLARS

"^'יי ת. ו ר 1nDל^ינ merchanp.se
DOLL: 

1953 גץולגף חשבון על ותצלומים תקבולים
RECEIPTS AND EXPENDITURES GM CURRENTACCOUNT .1953

1954 שוטף הסיבון גבל וו1טל1מים trbnpji
RECEIPTS AND EXPENDITURES ON CURRENT ACCOUNT 195^■ jinain jiinnn



D IAGBA M דיאגרמה

LABOUR FORCESURVEYfouNE 1954) 0954 כותאדםגיוני סקר
הגיל. היתודית.,לפי האוכלוסייה. של הלבביזה כוח תבונות

LABOUR FORCE CHARACTERISTICS OF THE JEWISHPOPULATION, BV AGE
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al הכל סר האוכלוסייד. כל
vor"1EN בשים nEN 

i ACQtCULTuPE

i :



diagram 8 דיאגרמה

AGRICULTURALPRODUCTION 1948M9.953/54 תסטתקוייד החקלאי 113"n
CROP AREA (tnoo qumunsI ד*גם) (.ב^לפי העיבוד טיטח
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י1ש'י תקיי'י*
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DI AGE AM דיאגרמה

food consumption 1949/50195^54 תש'יתשי'ד המזון צריכת

תש'ונש''ר
!9+9/5 01553/5

ר ת'זיתקו*
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diagram 10 דיאגרמה

daily principal nutrients per cap"* uvitri^uiD'np^n 1w3n 3113H
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d 1 a g k a m 11 דיאגרמה

CENSUS OF INDUSTRY 1952 1952 התעשייה מפקד

machinery מכונות
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diagram 12 דיאגרמה

CENSUSOF INDUSTRY 1952 1952 התעשייה מפקז
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TRANSPORT AND COMMUNICATION
INDEXES OF COMMUNICATIONS תחבורה כ;רדי

■ ינת בר מטענים
■ RAIL FREIGHT/ (TOHnM.'apliu)/
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OUTSTANDING CREDIT האשראי יתרות

!mount of CRE011(1r"un..wvyniarn סנ1ם
f ;oo aoo

number of customers הלקוחות nsoa
a 35O000

7223367.6VI. 1955^.37.7^o■
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JfaoJ 281.9VI. 1954gaaaTp■
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PERCENTAGE DISTRIBUTION OF CREDIT. BY ECONOMIC BRANCH

1ר.אגודןת| הכנקס של trivsn nD



diagkam 15 דיאגרמה

FOREIGN TRADE 1952  1954 גן רוו סחר
עיקריות; סחורות ל3י היבוא
IMPORTS By PRINCIPAL COMhODITY

nOIOR VEHICLES
1^8חוז  עצס
1ר.לבסי. טנסטיליס
TEXTILES *CLOTHING

tUCHlNERTTUlUn
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diagram 16 דיאגרמה

education statistics (,9.8/491954/5)  >*""! תימנית™" סטטיםטיקר,
וד,ערבייפ0.ל>!י!1) ו,ו1ברייס הספר בבתי התלמידם 73vv
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TABLES לוחות



A. AREA AND CLIMATE

ישראל של והגבולות 1.השטח לוח
Table 1.  Area and Borders of Israel

ואקלים צטח א.

2 קמ2מיל
Sq. milesSq. km.

ישראל מדינת של הכללי /joevi7,993.620,700Total Area of the State of Israel

היב>3ה 7,815.420,211Landש0ח Area

הטיט 177.2459Waterשטח Area

חולה 5.414Lakeיס Huleh

כינרת 63.7165Seaים of Galilee

הט5ח>" 108.1280Deadים Sea (1)

קממיל
MilesKm.

העיקריים Principalהנהרות Rivers

>2) 73.0118Jordanירד! (2)

16.126Yarkonירקון

8.113Kishonקי'טון

מטררגל
Ft.Metres

היט) פני (מעל ביותר הגבוה Highestהמקום Altitude (above sea level)

מירון הד
3,9621,208Mt. Meron

Lowest Altitude (below sea level) חים) לפני (מחתת ביותר הנמור המקום
(3) המלח ים

1,28631)2Dead Sea (3)

ק"ממיל
MilesKm.

יבשתיים Landנבולות Borders
הכל 589951Totalפך

4979IsraelLebanonישראללבנון

4776IsraelSyriaי'טראלסוריה

ירדן של ההאשטית הממלכה  329531IsraelHashemiteישראל Jordan King
(א"י) פלשתינה משטחי domוהשטחים and former Palestinian

ידיה על המוחזקים areasלשעבר now under its control

פלשתינד משטחי והשטחים 104265IsraelEgyptישראלמצרים and former Pales
ידיה על המוחזקים לשעבר tinian(א"י) areas now under its

control

חוו Seaנבולות Borders
הכל 157.8254.5Totalפד

התיכון ים 116.6188Mediterraneanחוף Coast

המלח ים 34.756Deadחוו Sea Coast

פוף) (ים אילת 6.510.5Eilatחוח (Eed Sea) Coast

(1) The total aera of the Dead Sea is 1,020 sq.
km. (393 sq. miles) 740 sq. km. (285 sq. miles)
being in Jordan territory.

)2) The total length of the Jordan river is 252 km.
)156 miles), 134 km. (83 miles) being in Jordan
etrritory. .

)3) Lowest point in the world.

mi) ק"מ; 1,020 הוא המלח ים של הכללי השטח (נ)
2S5) : ק"מ 740 ירדן בשטח נמצאים ומזח מיל),

מיל2).
טיל), 15G) ק"מ 252 הוא הירדן 'טל הכללי חאורד (2)

מיל). S3) ק"מ 34נ ירדן ישטח נמצאים ומזה
בעולם. ביותר הנמוכה הנקודה (3)



ומשקעים לחות טמפרטורה, .2 לוח
(1955)

{ o c) ממוצעת טמפרטורה

Maximumמנסימום

111111Vv.VIIVIIIIXXXlXIIIXI

Coastal Area החוח א/1ר

Acre ):1I19.421.220.924.025.128.230.030.229.429.323.518.825.0
נ?' 10 m 85O06' e 32o 56'n17.918.519.822.626.028.029.830.629.528.225.319.924.7

Haifa, Mt,. Carmel הכרמ5 הר .19.219.222.323.727וויפה, a28.428.427.728.221.516. S
'8 297 m 34O59' e 32o 48'"14.915.717.320.724.626.127.528.027.025.722.716.822.2

Tel Shalom . 'ט?ום 22.521.725.026.830.681.531.130.723.923.819.0ת5
מ' 70 m 34O 59'e 32o28' N17.418.119.623.227.429.130.330.829.828.825.119>124.9

Netanya 19.921.723.225.025.729.430.631.231.129.324.019.025.8נתניה
'n33 m 84o 51'e 32O 20'n

Tel Aviv. (Shore) (חיף< 20.021.021.423.925.529.331.331.730.729.124.019.625.6ת?אביב
■r.fi u 34<> 47'e 32o06' n

Loci Airpotr תעופה שרה 20.222.321.925.027.331.131.931.431.030.123.719.126.2ל(ר,
.c 40m 34O 54'e 32a 00'n18.218.920.423.828.730.831.531.930.629.325.520.125.8

Negba .19.621.721.825.12ifנגבה 730.131.2so. 829.828.823.118.825.6
'n 85 m 34o41'e31o40'n

Arf/jsu 23.510.6(28.8)(30.3)22.122.030.8נירים
'S 85 m 34o24'e31o20'n

Hill Region ההרים אזור
Mt. Cana'an ננע! .12.715.4ISהר 219.724.830.930.429.428.927.216.911.321.9

n 934 M 35O30' e 32o 59'N9.810.913.018.524.727.428.929.227.4241119.012.020.4

Tabor (Agr. school) (ביה"ס .19.521.722.026.129.734.234.13aתבור 132.533.123.317.0.27.2
'a 144 u 35o 24'e 32O 42'w('N5pnn16.617.619.624.830.232.133.53;!. 832.230.425.818.826.3

'Afula SW מע' דר' n?1sj?26.529.733.533.633. 232.832.823.618.5
'nif5 m 35O17' e 32O86' n

Kishmar ha'Emek העטק 19.221.621.825.228.332.432.631.631.631.823.117.826.4משטר
'nl00M 35O08' e 32<>37' n17.018.019.724.128.830.5SI. 632.031.429.925.718.825.6

Jerusalem (Centre) (מרכ0 .14.717.316.9SOירודים 924.229.528.427.927.527.318.213.122.2
'n 810 M 35O13' e 81O 47'n

Beit Jiinal ניטל .19.422.0.22.025.828.432.732בית e32.131.830.522.317.426.4
'n860 m 34O59' e 31o 43'n16.617.419.123.629.030.882.132.530.828.824.518.625.3

Jordan Rift הירד! ppgi

Dafna 20.021.421.125.528.834.038.733.032.732.723.417427.0דפנה
מ' 150 M 35O38' e S3O14' n

Tiberias 20.622.623.828.332.236.936.735.935.3S4.024.919.329.2טבריה
'a  110 M 35"32 'e 32o48'n17.818.921.126.532.635.036.536.634.8U..726.519.928.2

HeftsibahGilboa' 20.522חפציבהנ5בוע .2aך 427.631.035.135.034.634.334.024.519.228.5
'n80M 35<>26' e 32o 31'N18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.428. S

Ma'oz Hayim חיים USia22.324.124.929.433. 437.837.636.836.135.525.620.130.3
מ' 240 M 35O33' e 32o 30'n/

Sedoni .23.827.632.136.540.841.439.487(21.3)כדום 534.127.222.7322
מ'  377 m 35o22'e31o02'n

Eilat .I!!22.725.926.430.735.240.440.138.686735.027.922.4אי5ו1 8
מי 5 m34 o £י57 ט29 33'n

Negev הננב
Beers lieba קבע 19.122.322.426.129.033.233.532.431.830.923.213.526.9באר

■.r 270 M 34047' e 31<> 14' N17.018.420.025.130.532.233.633.7SI. 523.425.019.026.8
Maahabei Satle "1דה .26)23.117.8(31.0)(30.4)(32.0)(32.6)(32.9)18.722.121.426.128.6מיטאבי 4)

'd 350 m 34<>47'e 31o00' n



Table 2.  Temperature, Humidity and Rainfall

(1955)

Mean Temperature (OC(

Minimum מינימום

| I| II| IIIj IV1 V1 VII1 VIII1 IX
1 *1 XI| XIIIXIIהתקופה

Period

8.89.710.312.815.519.021.522.120.517.414.411.315.31955

9.49.09.812.015.919.221.622.320.317.314.610.915.2194049
12.211.914.116.720.722.222.321.920.915.211.31955

8.98.710.013.116.319.021.121.820.818.616.110.915.4194049
10.510.612.915.018.820.620.719.717.514.210.71955

. 8.88.810.012.115.818.620.521.220.017.715.011.115.0.194049

10.011.512.115.317.220.822.622.721.918.815.412.016.71955

9.010.911.613.815.920.122.422.120.817.814.811.915.91955

6.37.57.610.213.017.519.019.318.414.912.910.313.11955
7.57.18.210.113.916.919.420.118.715.812.59.113.3194049

7.3■ 8.89.311.413.917.519.319.819.017.114.310.014.01955

8.7(17.6)1955

6.88.28.110.014.418.618.217.317.617.211.07.612.91955
i.l4.75.99.414.81S.G18.418.416.614.811.9CO11.9191049

8.910.410.313.616.020.422.222.120.819.114.110.415.71855

7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.814.6194049

4.35.25.68.412.818. 320.520.318.915.211.89.212. 51955

6.49.09.812.415.820.622.221.921.016.613.09.614.9195lf

7.07.58.410.815.518.821.121.819.816.012.58.414.019J0 49
8.310.29:612.115.319.018.818.218.218.712.89.014.21955

11.012.711.714.216.319.120.420.519.119.114.811.115.91955

9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.215.2194049

8.28.09.412.414.818.620.621.019.717,913.310.014.519£5

11.712.212.615.919.122.824.224.223.621.716.812.818.11955
10.410.311.614.719.522.324.524.923.320.817.412.817.7194049
9.710.911.715.118.122.524.123.922.820.715.611.917.21955

8.38.39.412.417.2.2U422.823.321.518.214.710' 315. G194049

5.96.99.513.4.1G820.522.722.221.117.413.510.015.01956

11.113. C15.419.022.225.727.226.826.122.118.013.020.11955

11.012.014.217.821.224.725.525.223. 9)(21.0)15.511.918.71955

6.58.58.111.013.017.2IS. 218.017.514.712.18.312.81955
6.26.3S.O10.715.016.918.818.416.914.812.08.012.61940 19
7.49.78.312.513.717.4)18.S)18.317.515.512.710.113.51955



גהמשן) ומשקעים לחות 2,טמפרטורה, לוח
(1955)

Mean Belative Humidity (percent) (אחוזים) ממוצעת יחסית לל/ות

'
IIIIIIVVVIVIIV1I1IXXXIXII1XII/fwyvj7

Period

Coastal Area החו1* אזור
Acre 68עי1

67
67
69

67
67

64
68

71
68

73
68

70
70

67
69

65
64

64
60

70
62

75
67

68
67

1955
194049

Haifa_ (Mt. Carmel) הכרמל) ו!יפה(הר
68

63
69

67
67

64
68

72
67

72
73

74
76

72
75

73
71

62
65

68
62

75
6769

1955
194049

Tel Shalom ש15ם 5n
69

63
69

63
67

59
64

64
61

67
60

66
67

65
67

66
64

62
59

71
62

78
.f965

1955
194049

Netanya ה 686664617172716768707274691955נ~יי

Tel Aviv (Shore) (הוף) 757569687570766868737077731950תלאכיב

Lod Airport תעופה '8דה 70לוד,
70

71
71

69
68

61
64

64
58

63
58

64
62

63
62

64
00

66
68

71
64

77
70

67
64

1955
194049

Negba 706463576363656364687273651955נגבה

Nirim n>VJ(62)637276(84)1955

Hill Region החריט אזור

Mt. Cana'an גנ^. 67הר
76

62
73

65
69

55
5744

36
45

48
47

60
51

S2
57

43
52

69
57

83
73

58
58

1955
194049

Tabor תנור
(Agr. 801001) החקלאי) (ביה"ס
Aiula SW '.10 דר' ,151EJ/

63
71

68

60
69

60

59
66

63

50
56

56

.52
48

55

4if
51

52

57
56

56

56
58

56

56
57

58

U
50

51

66
55

71

76
67

7ל

57
89

61

1954
194049
1855

Hislimar ha'Bmek t>Ditn 1£B>e75
75

70
76

68
74

61
69

62
61

58
63

62
68

61
69

64
68

60
62

74
67

80
75

66
69

1954
194049

Jerusalem (Centre) (מרכז) 605168504644556259406774561955ירויט5ים

Beit Jimal ;יט5 58נית
64

52
62

57
63

50
59

53
52

55)
57

59
59

61
61

62
61

54
50

64
59

68
04

58
CO

1955
194049

Jordan Bift הירד! JW

Dafna 646565565447545756476877591955דפנה

Tiberia3 64טבריה
67

64
70

61
66

49
56

48
49

54
51

51
51

54
52

53
4!)

47
50

65
66

74
05

.f7
57

1955
194049

Heftsibah Gilboa 64חפצייד,ג?בוע
68

58
68

54
66

47
58

46
49

45
49

51
51

53
54

53
55

46
52

6776
07

55
58

1955
194049

ila'oz Hayim חיים 11B0767067555652545558557279621955

Seclom 933(57465סדום .31SO(31)3738(37)(50)(56)(40)1955

Eilat 433589342319212833323848331955אי?ת

Negev הננב

Beersheba שבע 68באר
70

53
67

52
62

46
56

50
48

51
43

57
52

58
56

59
58

53
55

63
60

66
68

56
58

1955
194049

Mashavei Sade '^דה 58605162G4(65)1955(56)(54)(48)(48)(53)6147נויטאבי

וכן התקופה, בל לגבי נתונים בהם שאין במקומות ניתנו לא 19401949 לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי הערות:
הגשט כנלות ממוצעי חסרים באילת הצבתן. במקום ניכריט שינויים שחלו בתחנות זו לתקופה הממוצעים ניתנו לא
חוד ממוצעים לא אך השנתיוו הכמות ממוצעי זאת לתקופה הובנו חיים ומעת נירים בתחנות ;19211950 לתקופה

כמויות. של ייס שי
אילת. לנתוני ופרט מ"מ קטנהמ0.6 היא הכמות שבהם למקרים פרט שלם, במספר ניתנת החודשית הגשם כמות
המדויקות החודשיות הכמויות ס"ה פיגול ע"י מתקבל השנתי הס"ה הסמוך. הזוגי למספר מעוגלים ב0,5 המסתיימים מספרים



Table 2.Temperature, Humidity and Rainfall (Cont.)
(1955(

Precipitation(in in.( )0"D) CPUPseD

I
יי י"1 1

.v 1V1 i V
Vlll I VIIIX* ! !

XIIIXllהתקופה
Period |

135034121271742495C01955
1541224520512281125576192150

435113581628276151955ך
132123442480.42395161661192100

224647113101412745551955
16512642185)1582158612102150

30163210142032115661955
1237044153_O.iS1891146517192150

2314355283552396851955
124903414a31883150519192150

21234417g72492636321955.טיפות
1221124216221762121496192150

23113010_.91581804221955

116848812211165111441192150

15£8ff1._13106391911955


251192150

18104762413162112166761955

19317a72361621680139728192150
12g571083 981963971955

131121492240.2955103493192150

3SO28155_.41211283341955
14411341225_0.31360108506192150
§405813441281934461955

173137491950.31674137611192150

29
140

32
129

65
67

1a
23

1

3


1

1

10
156
52

70
85

368
500

1955
192150

י2
125

20
107

49
54

10
19

טיפוח
3==0.1

4
13

153
63

123
88

386
473

1955
192150

31
154

55
129

73
63

42
36

23
11

0.1
27
11

127
61

173
104

543
869

1955
192150

4
112

80
100

39
43

17
19

2
8

z0.4
8
12

126
66

144
93

871
442

1955
192150

3
119

18
94

47
40

16
18

5
4



0.4
3
Jl

176
54

150
86

417
42G

1955
192150

312411724125138342
317

1955
192150

49141905
1
12892254851192150

0.5
0.80.81,30.3.2G6301955

9
48

1
41

15
30

13
7

טיפוח
4



0.3
1
4

51
25

30
10

121
200

1955
192150

16
22

0.4
23

29
19

2
53



0.22
18
12

18
18

84
105

1955
19a 50

o~ . K."v"1*. a"w itumv*. uuunvny iv'j me penuu 1*"w ivty were not given lor localities with no
data for the whole period and not for stations which changed their exposure considerably. For Eilat averages
of rainfall,■ period 19211950, are missing; for Nirim and Ma'oz Hayim annual average amounts were reduced
to this peirod, but not monthly average amounts.
The monthly amount ofrainfall is rounded offto the nearest mm. (except when it is less than 0.6 mm, and except for
Eilat). Amounts ending in 0.5 are rounded offto the nearest even number. The annual total is obtainedby summing
up the exact amounis in individual months and then rounding off.



המטאורולוגי האופי לפי השנה, ימי .3 לוח
Table 3.  Days of the Year, by Meteorological Characteristics

)19541955)

האופי
המטאורולוגי

9 5 9נ4 5 51

Is
1 *

P> U
'A< x
'" =f|V

P \J
P S
"a _l

j

■" Z

MiMeteorological
Characteristics

הימים .365365כל 365365365365All Days

בקיץ נורמלי 622069595983Normalיום summerday

בקיץ לח 540227105Humidיום summer day

בקיץ ולח חם 32123יום
Hot and humid summer day

במעבר נורמלי 8912412081138130Normalיום day in transition months

במעבר לח 82720756Humidיום day in transition months

במעבר ולח חם 11231114Warmיום and humid day in transition
months

במעבר ולח קר 5112יום
Cold and humid day in transition

months

במעבר ויבש קר יום





Cold and dry day in transition
months

בחורף נורמלי 505141405020Normalיום winter day

בחורף לח 1123Humidיום winter day

בחורף חם 487182131Warmיום winter day

בחורף ולח מאוד חם יום
1Very warm and humid winter day

בחורף ולח קר 2111יום


2Cold and humid winter day

בחורף ולח מאוד קר יום
Very cold and humid winter day

בחורף ויבש קר יום




111Cold and dry winter day

בחורף ויבש מאוד קר יום



Very cold and dry winter day

גשום :15182962222Precipitationמשקעים: rainy day

מאוד גשום 65144Precipitationמשקעים: : day with heavy rain
fall

ומסוער גשום 865864Precipitationמשקעים: : rainyand stormyday

ומסוער מאוד גשום 23משקעים:


1


1Precipitation : stormy day with
heavy rainfall

שלג משקעים:



Precipitation: snowy day

קל שרב 8222688628Lightיום sharav day

ושקט קשה שרב 71168Severeיום and still sharav day

ומסוער קשה שרב .יום 2
Severe and stormy sharavday

ושקט מעונן קשה' שרב 2יום


2. 2Severe, cloudy and still sharav day

ומסוער מעונן קשה/ שרב יום


1



Severe, cloudy and stormysharav
day

מסוער 22131026711Stormyיום day



b. population and settlements ויישובים ר. י י ם ן ל ב ו א ב.
>אונדדנים< הדת לפי 1.האוכלוסייה, לוח

Table 1,  Population, by Religion (Estimates)
)19491955)

השנה בסוף ממוצעתאוכלוסייה אוכלוסייה
tion at End of YearPopulaMean Population

בלהשנה
האוכלוסייה Year

הכלדרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודים אחריםיהודיםסך
TotalJewsMoslemsChristiansDruzesTotalJewsOthers

Population

19491,173,8711,013,871111,50034,00014,5001,046,050901,050145,000
19501,370,0941,202,993116,10136,00015,0001,266,7531,103,005163,748
19511,577,8251,404,392118,93339,00015,5001,494,2841,323,984170,800
19521,629,5191,450,217122,80240,40016,1001,606.1531,429,772176,381
19531,669,4171,483,641127,57641,40016,8001,650,2481,467,689182,559
19541,717,8141,526,009131,80542,00018,0001,689,4711,500,648'188,823
19551,789,0751,590,519136,25643,30019,000!;750,4161,555.311195,105

(אומדנים) היהודית 2.האוכלוסייה לוח
Table 2.  Jewish Population (Estimates)

)18821948)
.התאריךהאוכלוסייההתאריך ., האוכלוסייה
Date■"  PopulationDate" Population

188224,00081 XII 1935355,157
189047,00031 XII 1940467,535
190050,00081 XII 1940563,829
191485,00031 XII 1946593,827

(1)1916/1856,67131X11 1947630,019
(1)23X 192283,79015 V 1948649,633
30 VI 1927150,000(1) 8 XI 1948716,678

0)18X1 1931174,610

(1) Census. מפקד. (1)

האוכלוסייה של הגידול מקורות  .3 לוח
Table 3.  Sources of Increase of the Population

)15 V 1948 31 XII 1955)
~יהודים Jewsothers אחרים

15 V 1948■
81 XII 5519521963195419551955

הגידול הבל 940,88645,82583,42442,36864,5106,751Totalסך Increase
טבעי(1) 223,09135,13934,95231,31633,3466,762NaturalIncreaseרינוי (1)
ההגירה +717,795מאז; 10,686 1,528+11,052+ 31,164 11Migratory Balance

+771,69723,37510,34717,47136,303עולים 24Immigrants
התושבים תנופת מאון 66,973 13,571_ 13,015 7,767 6,644 470Net movement of

residents
ההייריט תנועת +מאזן 13,071+ 882+ 1,1404 1,348■f 1,505+ 435Net movement of

travellers
בהתחלת 649,6831,404,3921,450,2171,483,6411,526,009191,805Populationatהאוכלוסייה beginning

ofpeirodהתקופה
התקופה נסוף 1,590,5191,450,2171,483,6411,526,0091,590,519198,556Populationהאוכלוסייה at endof

period
(f) Figures vary slightly from those

of Vital Statistics. See explans
to the Tables".

which appear in Table I
Ltion in "Introduction

של 1 בלוח המופיעיס מאלה במקצת שונים המספרים (!)
ללוחות. במבוא הטבר ראה הטבטית' התנועה



והנפה המחוז לפי מרובע, לק"מ והצפיפות האוכלוסייה  .4 לוח
Table4. Population and Density per Square Kilometre, by District and SubDistrict

)31 XII 1955)

CO

לאיהודייטיהודייםיישובימ יישוניט הארץ Allבל CountryJewish SettlementsSettlementsNonJewish

והנפה היישוביםהמוזוו התושגיטמס. יבשתימס. שטח
בק"נ?2
/11

לקימ? צפיפות
יבשתי

מם.
היישובים

מס.
התושבים

.t;s
היישובימ

_ מס.
הו/ושביס

District and Subdistrict

No. of
Settlements

No. of
Residents

(1 י

Land area
in Km2

Density per Km2
of land area

No. of
Settlements

No. ot
Residents

No. of
Settlements

No. of
Residents

הארץ (2)כל 8881,788,07520,21888.5(2) 7881,51)0,519(2) 111198,556AH Country

הצפון 326302,2453,44787.7248170,57679131,669Northern(2)מחוז District
צפת 5835,77572049.75331,24654,529Safadנפת subdistrict

כינרת 4588,51249478.04182,46146,0.51Kinneertנפת subdistrict
יזרעאל 1נפת 4a12*1,8721,33996.210769,2!188659,634Yizre'el subdistrict

עכו 8099,086894110.84737,6318461,455Acre(2)נפת subdistirct

75290,813704413.164269,9681220,845HaifaDistirct(2)מחוזחיפה
חיפה (2)נסת 10217,4271291,685.510209,92717,500Haifa subdistrict
חדרה 6573,386575127.65460,041u13,345Haderaנסת subdistrict
המרכז 249865,7361,388263.5238a43,1G91!122,567Central(2)מחו! District
השרון 9490,804365248.88775,453715,351Sharonנפת subdistrict

תקוה פתח 46117,413258455.143114,04733,366PetahTikvaנפת subdisttict
רמלה 6670,728480164.56566,87883,850Ramie(2)נפת subdistirct

רחובות 4386,791335259.14386,791Rehovotנסת subdistirct

תלאביב (2)מחוז 23571,6321653,464.423585,13216,500Tel Aviv District

ירושלים (2)מחוז 5S162,217490331.147158,742c3.47SJerusalem District

הדרוס 13,500Southern_16396,43214,0246.910382,932מחוז District
אשקלון 7942,0651,07039.37942,065Ashkelonנפת subdistrict
שבע באר 8454,36712,9544.28440,86713,500Beershebaנפת subdistrict

(1) In addition to the land area, the inland water area (Dead
Sea, Sea of Galilee, Lake Hula) within the boundaires of
Israel, amounted to460 km2■

)2) In the column "No. ofSettlements" (all country), towns
with mixed population are regarded as single settlements
only. In the columns "Jewish Settlements" and "Non
Jewish Settlements", each mixed town appears twice i.e.
both as a Jewish St nonJewish settlement.

כינרת י0 המלח' (ים האגמים שטת היה היבשתי לשטח נוסף (1)

ק"מ2. 460 ישראל שבתחום החולה) וים

עם עיר כל סוכמה הארץ) (בל היישובים" "מס. בעמודת (2)

"יישובים בעמודות בלנד. אחת פעם מעורבת אוכלוסייה
מעורבת עיר בל מופיעה לאיהודיים" ו"יישובים יהודיים''

לאיהודי. כיישוב והן יהודי כיישוב הן ל''א פעמיים'



והנפה המחוז לפי 5.האוכלוסייה, לוח
Table 5.  Population, by Distirct and SubDistrict

)1948, 1951, 19541955)
האוכלוסייה היהודיתהאוכלוסיכל יה
Total PopulationJewish Population

והנפה Districtהמחוז and Subdistrict
8X131 XII31 XII31X118 XI31X1131X1181 xu
19481951105419651948195119541955

הארץ 834,3171,577,8251,717,8341,789,075716,6781,404,8921,526,0091,590,519Allכל Country

הצפון 146,879261,823285,672302,24660,501148,074158,935170,576Northernמחוז District
צפת 9,81426,15129,20435,7758,91024,21027,08081,246Safadנפת subdistrict

כינרת 17,74635,51137,74538,51214,43630,38132.02732,461Kinneretנפת subdistrict
יזרעאל 66,534117,874124,483128,87231,18662,64564,70109,288Yizre'elנפת sub'district

עכו 52,78582,78794,24099,0865,96930,83835,12737,631Acreנפת subdistirct

חיפה 150,481283,830285,363290,813140,605235,521265,092269,968Haifaמחוז Distirct
חיפה 113,372204,532211,821217,427109,296197,182204,321209,927Haifaנפת subdistrict
חדרה 37,10979,29873,54278,38631,30968,33960,77160,041Hadera.נפת subdistrict
המרכז 108,964321,014358,100365,736106,348301,814337,008343,169Centralמחוז District
השרון 26,50978,39587,69490,80426,50965,24073,29875,453Sharonנפת subdistrict

תקוה פתח 45,607104,688115,800117,41845,607101,677113,292114,047Petahנ5ת Tikva subdistricl
רמלה 5,46960,44869,21370,7282,87057,41466,02566,878Ramieנפת subdistrict

רחובות 31,37977,48380,3.9386נ5ת 79131,36277,48385,39386,191Rehovot subdistrict

תלאביב rwa305,827493,605549,198571,632302,050488,108542,698565,132Tel Aviv District
ירושליט 85,665153,024157,779162,21784,090150,446154,054158,742JerusalemDistrictמחוז
הדרום 19,38463,92981,72296,4835,96750,42968,22282,932Southernמחוז District

אשקלון 27,96835,09242,0653,69627,56835,09242,065Ashkelonנפת subdistrict
באר_שבע _36,361נפת 46,63064,367 2;271 22,86133,13040,867Beersheba sub^district

ידוע 17,117לא
17,117


Not stated

היישוב צורת לפי האוכלוסייה, .6 לוח
Table 6.  Population, by Type of Settlement

)31 XII 1955)
ה5ל OthersאחריטJewsיהודיםTotalסך

היישוב misאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםType of Settlement
SettlePopulaSetcflePopulaSettlePopula
mentstionmentstionuaentstion

הארץ 8881,789,0757831,590,519111198,556Allכל Country
852,050Urban(1)491,215,564(511,267,6141(1)עירונית
201,069,423181,017,87s852.0E0Townsערים

(2) עירוניים 25121,59125121,591Urbanיישובים Settlements (2)
עירוניות 676,600676,600מושבות

Urban Villages
834517,740781871,240103146,506Ruralכפרית

כפריות 2758,4812758,181Ruralמושבות Villages
ערביים וחרבות 103125.214Arab_103125,214כפרים Villages and Khirbet

פרטיים 'Smallholders_.4321,1624321,162מושבים Settlements
עובדים .27392,52727392,527Coopמושבי SmaJlb. Settlements

שיתופיים 274,856274,856Collectiveמושבים Settlements
וקבוצות Kibbutsim_22577,81822577,818קיבוצים and Kvutsot

עבודה Work.206,300206,300בפרי Villages
עצמאיות(3) 2330,6902330,690Independentמעברות Ma'barot(3)

אתרים כפריים Other.2570,0842570,084יישובים RuralSettlements
וחיוו; חינוך 689,322689,322מוסדות

Educational Institutions <£Farms
בדוויים 21,292Beduin__21,292שבטיט Tribes

עולים 33,71533,715Immigrantבתי ReceptionCentres
(1) Including 6 towns wilhmixed population. In the column

giving the total number of settlements, each town with
mixed population is counted only once.

)2) Including 3 work camps.
)3) Ma'barot, which are not within the boundaries of

another settlement.

"יישובים' הכל סך בעמודת
אחד.

מעורבות. ערים 6 כולל (1)
ביישוב מעורבת טיר כל

עבודה. מחנות 3 כולל (2)
אחר. יישוב גתחוט כלולות שאינן מעברות (3)



היישוב צורת לפי היהודית, האוכלוסייה  .7 לוח
Table 7.  Jewish Population, by Type of Settlement

)19481949, 19511952, 19541955)

8 XI31X1131X1131X1131 XII31X11
היישוב Typeצורת of Settlement

194819491951195219541955

האוכלוסייה 716,6781,018,8711,404,3921,450,2171,526,0091,590,519Totalבל Population
עירונית 581,723768,7241,067,6471,113,5291,161,0301,215,564Urban§אוכלוסייה Population

הגדולות הערים 3 :412,973524,500616,000625,000641,000651,500thereofמזה: 3 large towns
כפרית 105,115161,035310,706330,704360,637371,240Rural§אוכלוסייה Population
כפריות §מושבות 18,64430,18349,14252,91180,449 |1 79,643Rural Villages
פרטיים /מושבים I

14,14117,951118,566Smallholders' Seitlm.
עובדים V30,142מושבי |■31,24261,62574,97;!89,85092,503Coop. Smallh. Settlm.

שיתופיים 2,8254,0244,5193,7914,856Collectiveמושבים Settlements
וקבוצות 54,20863,51868,15669,08976,11577,818Kibbutsimקיבוצים and Kvutsot

ויישובים עבודה 16,12531,05229,49967,49276,384Workכפרי Villages and
Ruralכפריים Settlements

עצמאיות 75,06174,41485,36430,690Independent_"מעברות
Ma'barot

והוות חינוך 2,1213,0013,6876,7347,5769,346Educationalמוסדות Institutions
and Farms

עולים 12,72384,11226,0395,9844,3423,715Immigrantבתי Reception
Centres

ידוע 17,117לא


Not stated

1955 בסוף ויותר תושבים 10,000 המונים ביישובים האוכלוסייה  .8 לוח
Table 8.  Population in Localities Having 10,000 Inhabitants or more at End of 1955

)1948, 1952  1955)

8 XI31 XII31 XII31 XII31 XII.י

Localityהיישוב
19481952195319541955

12,50013,50014,40016,000Ashkelon.אשקלון
שבע 14,50014,30016,30020,500Beershebaבאר
ברק 8,83420,50022,50025,00037,500Bneiבני Brak
§2,33110,00011,000בתים 14,30015,500Bat Yam

9,63514,50015,50018,00019,500Giv'atayimגבעתיים.
5,29118,60019,21819,88321,000Herzliaהרצליה
11,81921,00022,50022,20022,500Haderaחדרה
9,56826,00027,00028,50030,500Holonחולון
97,544150,200153,500154,500158,000Haifaחיפה

5,56616,20016,30016,50016,800Tiberiasטבריה
כרמל 13,78013,01813,00012,800Tirat_טירת Carmel
83,984139,000143,500144,000146,000Jerusalemירושלים
אתא 3,5298,8009,55010,30011,000Kfarבפר Ata
סבא 5,52016,90015,00015,00016,000Kfarכפר Saba

1,05615,94017,50017,60017,700Lodלוד
ציונה 2,4089,5009,50010,00010,500NesZionaנס

16,99420,78021,00021,60022,000Nazarethנצרת
11,58926,50028,50028,50031,000Netanyaנתניה
4,01616,68016,60016,90018,800Acreעכו

2,5059,6009,90010,00010,300Afulaעפולה,
תקוה 21,58941,00038,00036,00087,500PetahTikvaפתח

. ■ לציון 10,44520,50020,50021,00021,500Rishonראשון le Zion
12,54228,00024,00024,00026,000Rehovotרחובות

■. י 19,42120,50021,00021,450Ramie;1,547רמלה

גן 17,18242,00045,00051,00058,000Ramatרמת Gan
248,261350,000354,500תלאביביפו .§356,500363,500Tel AvivJaffa

10



ביישוב התושבים מספר לפי והתושבים, היישובים  .9 לוח
Table 9.  Settlements and Inhabitants, by Number of Inhabitants per Settlement

)8 XI 1948, 19531955)

Inhabitantsהתושביםהיישובים
ביישוג התושביט Settlementsמטפר

31 XII

1954

195531 XII
No. of Inhabitants
per Settlement31 XII

1955

8X1

1918

31X11

הכל1953 סך
Total

לאיהודים :,ot
thereof :
NonJews

הבל Totalסך (1)888(2)818,4051,649,3471,697,3821,767,783177,264

990 944,2384,9753,6983,462279

199100 19112,29922,97219,56018,3181,136

490200 42062,625116,467125,825136,7367,846

999500 10732,28365,07607,16368,9129,172

 ג ,9991,000 5157,54865,19763,50372,92341,900

 4,9992,000 48 '53,257178,023160,134147,13053,164

 9,9995,000 2166,714139,918132,009148,37917,817

 19,99910,000 1179,114135,719189,863164,9006,500

 49,99920,000 1131,580269,500227,700281,45023,950

50,000 f4421,665651,500707,927725,67316,000

Beduinנדווימ


15,91220,18620,43221,29221,29a

(1) Excluding Beduin.
)2) Including 17,132 inhabitants whose place of residence

is not stated.

לבדווים. פרט (1)
ידוע. לא מגוריהם שמקום תושביפ 1"132 כולל (2)

המוניציפאלי המעמד לפי 10.האוכלוסייה, לוח
Table 10.  Population, by Municipal Status

)31 XII 1955)

היישובים מספר
Populationאונלוטייה

Municipal Status המוניציפאלי .msnnNo. of
Settlements

הכל סך
Total

יהודים
Jews

אחרים
Others

האוכלוסייה 8881,789,0751,590,519198,556Totalכל Population

201,069,4231,017,37352,050Municipalitiesעיריות

מקומיות 85356,404318,40138,003Localמועצות Councils

אזוריות (1)מועצות 627212,816209,6913,125Regional Councils

מעמד ללא יישובים
נ>וני3י5אלי

156150,43245,054100,378Settlements without
municipal status

(t)In 48 Regional Councils.

11

אזוריות. מועצות 48a (1)



והגיל המין לפי היהודית, האוכלוסייה  .11 לוח
Table 11.  Jewish Population, by Sex and Age

)1948, 1951, 1954  1955)

הגיל
19488 XI195131 XI195431 XI195531 XII

Ageזנרים
Males .

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכריט
Miles

נקבות
Females

הגילים כל
All Ages

370,273346,405715,399688,993774,821751,188807,588782,931

0444,84542,08898,63192,574108,759102,683111,596104,905
5929,61627,94969,31565,55389,86584,35197,32291,678
10143) ,04829,41355,45952,19959,46856,02265,21361,796
151930,29129,66961,48956,91861,54557,03762,23258,096
202433,44432,08358,09657,08561.G0958,76363,84359,963
252934,43828,41159,91861,25956,55159,37658,182■ 60,177
3084.26,95829,25351,55348,69060,63258,26360,26059,420
353936,41335,99651,93256,72744,20846,53847,95648,566
404431,31826,072j 57,53552,77358,64260,61055,38457,890
454923,11918,80946,29739,89251,77246,19855,20151,841
505416,11213,043: 36,02633,38740,85538,07941,39036,520
555910,1608,825! 24,26321,76629,96527,11534,06932,603
60647,9669,041i 17,62519,02019,97519,29920,74019,183
65695,6266,1511 11,88813,70213,90916,05415,32917,995
70744,1344,427j 8,2059,4449,14910,9859,21310,753

75 +3,7304,1577,1678,5048,4179,8209,65811,545
ידוע לא
Not stated

1,055
!

1,018
1



והדת הגיל המין, לפי הלאיהודית, האוכלוסייה  .12 לוח
Table 12.  NonJewish Population, by Sex, Age and Religion

)31 XII 1955)

הכלהגיל DruzesדרוזיםChristiansנוצריםMoslemsמוסלמיםTotalסך

Ageהמינים נקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםשני
Both sexesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

הגילים 198,556101,67196,88570,16866,03721,69821,5939,8059,255כל
All Ages

0437,22519,48517,74014,07412,8473,4403,0421,9711,851
5926,93314,10812,6259,9229,0972,7762,5211,4101,207
101426,57118,95312,61810,2789,1472,5142,3681,1611,103
151920,75611,2869,5207,8146,3432,4212,2391,001938
202415,9188,1197,7995,5225,1651,8981,932699702
252913,5676,8316,7304,4024,3511,7041,668725717
303410,3175,1055,2123,2523,4691,2671,185586558
35397,8423,6044,2382,3502^911832884422443
40446,9613,368,il5932,1262,257894976348360
45497,6353,4644,1712,1482,6869351,156381379
50545,3362,8892,4471,8481,438819826222183
55595,9552,8473,1081,8632,00472680825:1296
60642,7971,5751,2221,006635435481134.106
65694,0991,9042,1951,3441,481378529182185
70742,1041,193911821490. 26536510756
75 +4,5401,9902,5501,8931.76C394613203171

12



לחוזים) והדת הגיל לפי האוכלוסייה,  .13 לוח
Table 13.  Population, by Age and Religion {percentages)

)1948, 1951, 1954, 1955)

םיהוד םאחרJewsי therי so

1 9553 1 X 11
8 וא
1948

31 XII31 XII
195119S41955הבל דרחיטניגריםמוסלמים0ך

TotalMoslemsChristiansDruzes

Total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
0412.213.013.913.G18.719.614.920.0
598.09,711.411.913.614.012.213.7
10148.57.77.68.013.414.311.311.9
15198.48.47.87.610.S10.410.810.2
20249.28.27.97.8■8.07.98.97.4
25298.88.67.67.46.86.47.876
30347.97.17.87.55.24.95.760
353910.17.75.96.14.03.94.04.5
404,48.07.37.87.13.5.S24.3. 37
45495.96.16.46.73.83.54.840
60544.14.95.24.9?.7.2.43.820
55592.73.33.74.22.9.S93.52.9
60642.42.62.62.51.41.22.11.3
65691.61.81.92.12.14.12.11.9
70741.21.31.31.3LI1.01.50.9
75 +1,01.11.21.32.32.32.32.0

הממוצע 7.927.727.621.720.824.421.5!28.9הגיל
Mean age
החציוני 27.126.526.025.817415.820.417.2הגיל

. Median age

הלידה ארץ לפי היהודית, 14.האוכלוסייה לוח
Table 14.  Jewish Population, by Country of Birth

)1948, 1951, 1954)
EstimateאומדןEstimateאומדןCensusמפקד

19488 XI195131 XI195431 XII
הלידה Countryארץ of Birth

נקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

הכל 0370,273846,405714,415689,977774,821751,188Totalך
ישראל J67240,502230,309Born<,128,848124,566180,253172ילידי in Israel
חו"ל 241,103221,464534,162517,010534,319520,879Bornילידי abroad
ידוע 322375Notלא stated

חו"ל Bornילידי abroad
Asia'29,36628,138147,045142,520148,415144,44אסיה

5,4255,22710,74520,86019,33219,628Turkeyטורקיה
4,6014,40167,63164,35367,38864,132Irakעירק
2,1021,81413,65111,86215,42313,860Iranאירן

וטדן 8,3377,86531,58632,34431הימן ,47832,36r<Yemen<£ Aden
הארצות 8,9018,83113,43213.10114,79414,460Otherיתר Countries

7,1595אפריקה 02252,88845,68864,30556,728Africa
72752315,71016,06916,24516,634Libyaלוב

אלג'יריה ,3,4211,91025,39619,41235,46if28,589Moroccoמרוקו' Algeria d■
Tunisiaוטוניסיה

הארצות 8,0112,58911,78210,20712.79411,505Otherיתר Countries
ואמריקה 203,783187,440334,220328,802321,599319,706Europeאירופה and America
המועצות .J228,207U.S.S.R<26,43427,16728,18129,54426,7ברית

81,75576,213126,910116,625121,480112,661Polandפולין

28,96927,19875.01283,32373,16681,848Rumaniaרומניה
46,02221,84122,68521,50622.523Belgium(6,5בולגרית

4,7454,4215,6565,2215.5505,170Greeceיוון
1,1591,2424,6264,9854,2474,724Yugoslaviaיוגוסלביה

9,6727,59817,88116,04416,83915,314Czechoslovakiaציכוסלובקיה
7,4376,17913,04111,65312,47311.318Hungaryהונגריה

ואוסטריה 28,20225,95730,96829,11a28.97427,454Germanyגרמניה & Austria
הארצות 310,1139,63910,57210,397OtherCountries)5,8765,4יתר
בהו"ל ידוע 793SS4לא

Not statedabroad
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(אחתים) הלידה יבשת לפי היהודית, 15.האוכלוסייה לוח
Table 15.  Jewish Population, by Continent of Birth (Percentages)

)19481949, 19511954)
הוכרינו Q/o

הלידה 8יבשת XI 194831X11194931X11195131X11195231X11105331X111904£ MalesContinent of Birth
1954

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.050.8Totalסך
ישראל 35.427.525.227.229.230.951.1Bornילידי in Israel
חו''ל 64.672.574.872.870.869.150.6Bornילידי abroad

חו"ל 100.0100.0100.0100.0100.0100.050.63ornילידי abroad
12.518.027.527.727.827.750.7Asiaאסיה

2.67.79.410.110.5ll.if49.4Africaאפריקה
ואמריקה 84.974.363.162.261.760.851.9EuropeAאירופה America

והגיל המין הלידה, יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה  .16 לוח
Table 16.  Jewish Population by Continent of Birth, Sex and Age

)31 XII 1954)

זיילידי ל AbroadBornיץחוץ

הכל Totalסך (1
ישראל ילידי
Born in Israel הגיל

Age
ואמריקהAfricaאפריקהAsiaאסיה אירופה

Europe and America

M. .fז. .Mנ. .fז. .Mנ. .fז. .Mנ. .Fז. .mב. .fז. נ.

הגילים 774,821751,188240,502230,309148,415144,44504,30556,728321,599319,706בל

All Ages

04108,450102,569101,49796,0103,7628,5502,4502,246741763

5989,02784,22644,72542,07416,94815,8848,3198,02419,03518,244

101458,83655,06328,90826,64616,69815,5076,7956,3836,4356,537

151961,38458,49623,95824,05816,88715,4638,7006,98611,83911,989

202461,94657,72413,81912,95817,19016,1279,7147,43420,91721,195

252957,47160,3809,0919,82114,25914,1058,1456,08525,97030,375

303460,41958,6876,0105,42311,^0712,1845,7504.54936,82230,531

853944,96947,4402,1712,6078,5488,8013,0723,36030,57832,672

404459,05360,5292,8812,9389,01210,2072,9933,40944,13743,975

454952,68445,8862,6302,2338,2167,4082,5732,87739,36533,363

6427,0377,8282,0582,20229,56725,680,ז505441,04237,3521,780

555929,52826,6101,2101,2615,4034,7941,1771,18921,73819.366

606420,04719,4878599084,2564,11085291414,08013/55S

656913,21515,6675417792,9063,1705580269,21011,092

70748,93810,7711575432,3662,6213272540.0887,353

75 +7,81210,2953354032.1S42,3862221905,071.7,316

החציוני 25.726.56.80.925.827.022.923.041.140.2הגיל

Median Age

(1) Figures vary slightly from those in Table 11 which כיון /11 בלוח המכפרים
are based on other sources (see "Introduction 10 ללוחות"). ב"מברא (ףאה q ■

Tables").

מן במקצת שונים המספרים (1)
שוני מקורות על מבוססים שהם
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בארץ והוותק הלידה יבשת והנפה, המחוז לפי היהודית, האוכלוסייה  .17 לוח
Table 17.  Jewish Population, by District and SubDistrict, Continent of Birth and Duration of Stay in Country

)30 IX 1953)

ל לארץי חוץ adrידי nAbr oBo

כל
האוכלוסייה

ילידי
ישראל

הAsiaאסיה ק י ר 9 Aא frica
אירופה
America

ואמריקה
Europe <f

ידוע לא
Not

Disiirct and
והנפה המחוז

TotalBorn in
הכל לפניסך טלו

לפניעלו1948 עלו
. עלו1948 .

ל5ני עלו
1948

Subעלו distirct

PopulationIsraelTotalImmigratedimmigratedimmigrated
Immigrated

Immigrated
ImmigratedStated

before19481953before19481953before19481953
194819481948

הארץ 2a208355,8507,404All(!,1,515,372431,9401,088,43255,866232,6278,65799,700(0כל Country

הצפון 5827NorthernDi)154,88340,310108,5782,46129,31585413,78825,87335,12מחוז strict
צפת 28,7177,31316,4042844,546762,8583,0275,4B2131Safudsubנפת district

כינרת C4(i12,80919,887707?,965281.1,8294,413:1,501141Kinnerctsub,31נפה district
יזרעאל illl1,28112,8174393,02414,26212,500408Yizre'elsub,64,87010,50545נפת district

גו ע 34,0447,12327,521209C017582,1)774.17113,1)42147Acreנפת subdislrici

חיפה OT43570,185189,2506,07522,0471,10314,99477,6151,033Haifa.2,מחוז District
חיפה JO146,8884,50312,131!K)88,14257,06202,881081Haifasub'201,47854,5נפת district
חדרה 1,9161056,8528,72114,784852Haderasub)57,95715,59542,3021,572נפת district

המרכז 318,60683,183235,42310,18770,0381,07226,95747,18477,4051,079Centralמחין District
השרון C9,3!U19,55949,7721,66411,2842198,93111,96515,312Sharonנפת sub  district

תקוה פתח .104,80029,24175,5054,1S)925,313426נפת 3,81020,85021,149818PctahTikva subdistrict
רמלה 18Ramie(!11211,25851,35457514,73717810,8362,58922,120),62נפת subdistrict

רחובות 81,85728,12558,7328,74919,3042498,88012,28018,818451Rchovotנפח subdistrict

תלאביב 520,709152,950367,75926,15453,8154,09815,223152,031118,9501,888מהוז 'Tel Aviv District

ירושלים 1.56,62166,54990,07210,03623,9671,2819,69825,32618,6121,002Jerusalemמחוז District

הדרום 57520if10,6234,25912,211!S79Southern,!'.נ11,44743,944692'55,391מחוז District
אשקלון (30,3510,85423,997425iנפת ,106845,0082,5700,585220Ashkclon subdistrict

שבע באר 25,0405,09319,0472070,4691225,6151,6895,026159Bcershcbaנפת subdistirct

ידוע 49,7271,81648,41126117,240938,277לא j1,55220,032856Not Stated

(1) The figure differs from the figures in other tables. See explanation in "Introduction to Tables". ללוחות". ב''נלבוא הסבר ראה אחרים. שבלוחות מהמספרים שונה המספר (1)
UT<



והנפה הארגונית ההשתייכות היישוב, צורת לפי היישובים, .18 לוח
(1955 (לסוף

היישוב צורת
H ?!
ס ו:
£ _.0

י" 93 M

י5 1!ד "

■> VJ
R■ SS
י 13
? 1
1 **3!גל

היישוב צורות 8975258401448110כל

עירוניים 48211737יישובים

20111121ערים

עירוניים 22156יישובים
עירוניות 611מושבות



כפריים 847505745137782יישובים

322231מושבות

3923421מושבים
האיברים 5התאחדות ,_
החקלאית מועצה 34234.21ה



עובדים 276251262810מושבי
■ המושבים 1841344218תנועת

המזרחי 495524הפועל
8211חרות

הציוני _1_10העובד
ישראל 21אגודת

ישראל אגודת 61פועלי

המזרחי 21

מוגדר 1531בלתי


21

שיתופיים 262מושבים .1322
המושבים 101211תנועת

המזרחי 4הפועל
הציוני 611העובד

החקלאית 21המועצה

ישראל אגודת 21פועלי
21חרות

מוגדר בלחי





224727195018קיבוצים
המזרחי 1014הפועל

המאוחד 57211593הקיבוץ

הארצי ()706218הקיבוץ

והקיבוצים הקבוצות 11180(!765איחוד

הציוני 01העובד

ישראל אגודת _2פועלי
מוגדר 31בלתי



עבודה 211311כפרי

בפריים 241221יישובים

עצמאיות 251252מעברות
עבודה 2מחנות

שונים 745321121יישובים

ערביים 953533332כפרים
אחרים ערביים 8222יישובים

 ■

עולים 2בתי
.

1
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Table 18.  Settlements, by Type, Afifliation and SubDistirct

(At end of 1955(

I 1
ט _1

I 9

16

2 "
|313

w u
2. u
> J< j~

< _j

11?
§ *

3 _,
a" 3;B U

Type of Settlement

659367432385S4All Types ofSettlements

12 .523824Urban Settl ements
11122411Towns

128I3Urban Settlements
211

Urban Villages

0391416540158380Rural Settlements

755282
Villages

21332412Smallholders' Settlements
13.IFarmers' Association
11032411Agricultural Council

1G3415381424828Cooperative Smallholders' Settlements
102S131i913417Smallholders' Settlement Movement
159279Hapoel Hamizrahi
31Herut

.45.Haoved Hatsioni
_1_Agudat Israel
1211Agudat Israel Workers' Organization

.1Mizrahi
21221Undefined

2812251Collective Settlements
1111Smallholders' Settlement Movement
112Hapoel Hamizrahi

121Haoved Hatsioni
1Agricultural Council

1Agudat Israel Workers' Organization
1__Herut


Undefined

171579611632Kibbutsim
11Hapoel_2ו Hamizrahi

7332137Hakibbuts Hameuhad
6622910Hakibbuts Haartsi
33241113Ihud Hakevutsot Vehakibbutsim
I1_21Haoved Hatsioni

11Agudat Israel Workers' Organization
2

Undeifned

I122Workers' Villages
143522IRural Settlements
31234_2Independent Ma'barot

2Work Camps
24331210Miscellaneous

8731_Arab Villages
3Other Arab Settlements

1
immigrant Reception Centres
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c. vital statistics הטבעית התנועה
מת ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי תמותה, ילודה, גירושין, 1.נישואץ, לוח

Table 1.  Marirages, Divorces, Births, Deaths, Natural Increase,
Infant Deaths and Stillbirths

)1949  1955)

ג.

פטירותריבוי
חיגירושיןנישואיןהשנה מתתינוקותטבעי0טירותלידות לידות
YearMarriagesDivorcesLive BirthsDeathsNaturalInfantStillbirths

IncreaseDeaths

502

629

649

714

680

§ 581

577

Total הכל סך

195043,4318,70034,7312,053

195116,8492,51760,5479,86640,6812,060

195217,5982,57962,55611,66640,8902,267

185315,8292,441,52,55210,016 .41,6302,083

1954§14,515§ 2,26848,95111,32837,6231,901

195514,6502,19350,6860,53240,1511,891

Jews יהודים

(1) 1,358

1,657

1,704

1,763

1,591

1,417

1,369

>1) 20,825

29,211

34,762

35,345

35,087

31,411

33,370

Others (2)

(1) c,1eo

7,148

8,487

9,786

9,277

9,635

8,969

26,985

36,359

43,249

45,131

41,364

41,046

42,339

13,0761,513

16,0392,348

15,5662,373

16,1542.E99

14,0372,299

§1S,2S7§2,142

13,4562,100

(2) אהרים

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

19507,07a1,5525,520896

19511,2981447,2981,3795,9193.56

19521,4441807,4251,8505,845504

19531,292U28,1881,6396,549492

19541,2581267,9051,6936,212484

19551,194938,8471,5636,784582

Moslems D'dSDID841926,0341,0934,941398

Christians 2561,4822971,18572נוצרים

Druzes 971831173G5852דרוזים

(I) Excludingwar casualties. 0לחמה. חללי כולל איני (נ)
(2) Excluding cases amon8 tne Beduin in lhe n^"■ הל/נועה מקרי רישומ ננגב. הבדוויפ בקרב הטקרים נבללו לא (2)

Registration of vital events (mainly that of deaths) רישום (במיוחד הלאיהודית האוכלופייה בקרב הטבעית
among nonJews, is incomplete. מלא. אינו הפטירות)'
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מת ולידות תינוקות תמותת טבעי, ריבוי תמותה, ילודה, גירושין, נישואץ, שיעוריה  .2 לוח
Table 2. Rates (0 of Marriages, Divorces, Births, Deaths, Natural Increase,

Infant Deaths and Stillbitrhs
)1923  1955)

Year
נישואין י

Marriages
גירושין
Divorces

הי לידות
Live Births

פטירות
Deaths

ריבוי
סבעי

Natural
Increase

nnian
תינוקות
Infant
Deaths

1
מת לידיי;
Stillbirths

הבל Totalסך
033.836.6027.2340.75ל,195111.381

195a11.05 .1.6133.007.3225.6843.10

19539.371.4932.116.6725.4483.64

19548.661.3529.2167622.4539.84

19558.431.2629.186.0623.1287.31

Jewsיהודים

1923 192535.7614,0821.68121.2S

1926193034.3311.6322.7094.9831.9

19311935(2) 18.59(2) 6.4130.329.2821.0477.9931.4

1936194012.015.3125.748.0317.7159.5330.3

1941194511.152.7426.267.5118.7544.9325.3

194613.022.6028.636.2222.4131.7821.6

194712.932.2030.056.1723.8829.1218.9
194810.851.4026.31,'3) 6.71(3) 19.60(3) 36.2014.8

194913.401.6829.95(3) 6.84(3) 23.11(3) 51.7113.6

נ 95014.542.1332.966.4826.4846.2217.3

111.751.7932.676.4126.2639.2015.0ה19

. 195211.301.6331.576.8424.7338.7015.8

19539.561.5730.236.3223.9135.6615.3

1954§ 8.83§ 1.4327.856.4220.9384.12§14.2

19558.651.8527.2a5.7721.4533.5913.6

(4) Othersאתרים (4)

19518.250.9246.548.7937.7548.78

19528.861.1145.5911.5434.0567.74

19537.640.8448.419.6938.7260.09

1954§7.18§0.72§45.089.66§85.42§61.2.9

19556.570.5145.968.6187.3562.54

Moslems 6.990.76ט1ם5מים 50.139.0841.0565.97י

Christians 6.01נוצרים
84.826.9827.8448.58

Druzes 5.1944.499.2635.2362.5Sדרוזים

(1) Rates are per 1,000 mean population. Infant mortality
rates are per 1,000 infants alive. For stillbirths the rates
are per 1,000 live births; the rates until 1938 relate to
18 towns, in the years 1 93848 to 29 towns, as from 1949
to all Jews.

)2) Refers to 1935 only.
)3) See Note (1) to Table i.
)4) See Nole (2) to Table 1.

הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1/000 הם השיעורים (1)
השי חיים. תינוקות ל000'1 וזם התינוקות תמותת שיעורי
השיעור 1938 קד חי' לידות ל000'1 ד.ם מת ללידות עורים
מ1949 ערים' ל29 193848 בשנים סרים' ל18 מתייחס

היהודים. לכל
בלבד. ל1935 מתייחס (2)

.1 ללוח (1) הערה ראה (3)

.1 ללוח (2) הערה ראה (4)
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(יהודים! והגפה המחוז לפי תינוקות, ופטירות טבעי ריבוי פטירות, 3.לירות, לוח
Table 3.  Births, Deaths, Natural Increase and Infant Deaths, by District and SubDistrict (Jews)

)1955)

District and
Subdistrict

Kates
פטירות

(1) תינוקות
Infant

Deaths U)

ריבו
טבעי

Natural
Increase

Deaths
לידות
Births

Absolute Nos. D'DVmD D'^IM
סטירות
תינוקות
Infant
Deaths

ריבוי
טבעי

Natural
Increase

פטירות
Deaths

לידות
Births

והגפה המחוז

All Country
Northern District
Safad subdistirct
Kinneret subdistrict
Yizreel subdistrict
Acre subdistrict

Haifa District
Haifa subdistirct
Hadera subdistrict

Central District
Sharon subdistrict
Petah Tikva subdistrict
Ramie subdistrict
Rehovot subdistrict

Tel Aviv District
JerusalemDistrict
Southern District
Ashkelon subdistrict
Beersheba subdistrict

Not stated

32.3
38.5
38.1
.27.3
SI. 8
■07. 0
31.2
27.8
33.8
36.1
33.0
40.3
85.2
34.8
26.5
30.4
44.1
36.9
50.1

21.4
29.0
34.2
32.3
26.7
26.2
16.8
15.8
20.2
24,2
.2S9
lft.6
29.5
26.2
16.1
24.6
42.3
37.6
17.0

5.8
4.9
5.2
4.5
4.7
5.3
6.3
5.8
8.1
6.5
5.1
5.6
6.2
5.2
5.7
6.6
5.5
4.6
6.5

27.2
83.9
39.4
36.8
31.4
31.5
23.1
21.6
28.3
29.7
29.0
25.2
35.7
31.4
21.8
31.2
47.8
42.2
53.5

1,369
185
37
33
72
43

190
123
67

359
70
114
82
93

317
140
157
59
98

15

33,370
4,776
996

1,041
1,786
953

4,493
8,272
1,221
8,203
1,779
2,219
1,948
2,257
8,905
3,847
3,185
1,448
1,737
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8,969
794
151
14!
310
190

1,667
1,181
486

1,854
373
633
408
440

3,154
1,027
415
177
238

58

הארץ 42,339כל
הצפון 6,570מחוז
צפת 1,147נפת

גינרח 1,184נפת
יזר!5אל 2,096נפת

עבו 1,143נפת
חיפה 6,160מחוז
חיפח 4,453גפת
חדרה 1,707נפת
המרכז 10,057מחוז
השרון 2,152נפת

תקוה פתח 2,852נפת
רמלה 2,360נפת

רחובות 2,697נפת
תלאביב 12,059מחת
ירושלים 4,874מחוז

הדרום 3,600מחוז
אשקלון 1,625נפת

שבע באר 1,975נפת

ידוע 19לא

(1) Numberof infant deaths per 1 ,000 livebirths. חי. לידות ל000'1 תינוקות פטירות מספר u)

(יהודים) היישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות טבעי ריבוי פטירות, 4.לידות, לוח
Table 4.  Births, Deaths, Natural Increase and Infant Deaths, by Type of Settlement (Jews)

)1955)
Absoluteמוחלטיםמספרים Nos.שיעוריםRates

פטירותפטירותריבוי היישוב (ג)טבעיפטירותלידותתינוקותטבעיפטירותלידותצורת Typeתינוקות of Settlement
BirthsDeathsNatural'InfantDeaths ן BirthsNaturalInfant

IncreaseDeaths. 1IncreaseDeaths (1)

צורותהיישוב ל 42,3398,96933,3701,36927.25.821.432.3AlfSettlementsנ
עירונית 29,4186,87052,54890024.95.819.131.5Urbanאוכלוסייה Population
כפרית 12,8941,85611,03845434.75.629.235.6Ruralאוכלוסייה Population

עולים _8186בתי 17846. SImm. ReceptionCentres
ידוע 1957לא 8815Not stated

24,7655,93118,83475624.76.018.730.8Townsטרים
739883,33511430.06.623.426.9Jerusalemנ,4ירושלים

7,1112,2024,90919020.16.313.827.0TelAvivJaffaתלאביביפו
.2,9958622,1338520.25.614חיפה e28.7Haifa

אחרות 10,3861,9298,45736729.25.523.735.7Otherערים Towns
עירוניים(2) 02,1826925.14.920.225.5Urban<2,7025יישובים Settlements (2)
עירוניות 1,9514191,5327526.25.720.538.9Urbanמושבות Villages

כפריות 2,0583411,7177133.55.627.935.0Ruralמושבות Villages
פרטיים 6321175מושבים 52384.26.427.886.4Private Smallholders'

Settlm.
עובדים .4,2944913,80315046.05.340.735.4Coop.Smallhמושבי Settlm.

שיתופיים 183301S3689.66.533.132.8Collectiveמושבים Settlm.
2,0882471,8413927.23.224.019.2Kibbutsimקיבוצים

עבודה 248272211256.26.150.148.4Workבפרי Villages
כפריים יישובים

1,9793581,6218930.15.524.645.5Otherאחרים Rural Villages
עצמאיות ndependent]1,2852231,0625937.76.631.146.7נזטברות Ma'barot

וחוות חינוך 12722105514.92.612.339.4Educationalמוסדות Institutions
and Farms

(1) Numberof infant deaths per 1,000live births.
)2) Including work camps.

חי. לידות ל1/000 תינוקות סטירות מ0פר (1)
עבודה. מהנות בולל (2)
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(יהודים) ומין גיל באותו תושבים ל1,000 סגוליים תמותה ושיעורי והמץ הגיל לפי פטירות,  .5 לוח
Table 5.  Deaths, by Age and Sex and Specific Rates per 1 ,000 Population ofSame Age and Sex (Jews)

)19541955)

מוחלטים סגולייםNumbersAbsoluteמספרים Specificשיעורים Rates
הגיל 1904195519541955קבוצת
AgeGroupנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכרים

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales
Total הכל 5,1824,4534,8334,1366.806.036.125.49סך

0759658769603(1)35.78(1 32.70(1)36.21(1)30.64
111611081745.30.5.278.743.67
2334140491.751.951.782.31
8372728181.711.321.230.84
4a91215131.490.650.680.63

049308489337549.218.428.4S7.34
 59  6832 51300.790.390.550.84
1014302035190.520.370.560.32
15 191144178291.850.721/260.50
20 241085599401.780.941.600.68
2529915058021.610.841.011.06
SO 34846680671.411.171.841.16
3538908862782.011.841.351.06
40441551631211532.672.812.142.60
454920918!2201714.124.044.163.52
50543402472831998.576.680.945.40
555936721239220412.739.2512.338.93
606447632742591£24.6317.2121.0615.26
65 6953344152344039.D027.9336.1226.13
7074514 543  514■ 4708.14£5^89   56.5343:69
75 \1,0121,1019251,037122.22112.73103.2297.90

ידוע לא
Not stated1143432

(I) Mortality rates for infants are calculated per 1,000 of
the average number of live infants during the year.

תינוקות ל1/000 מחושבים משנה בגיללמטה התמותה שיעורי (1)
השנה. במשך בממוצע החיים

(יהודים) בחודשים הגיל לפי תינוקות, 6.פטירות לוח
Table 6.  Infant Deaths, by Age in Months (Jews,

)1949, 1951, 19541955)
(1)מוחלטיםמספרים התינוקות תמותת שיעורי

NumbersAbsolutemtהגיל Mortality Kates (1)InfAge
19491951195419551949195119541955

משנה למטה 1,3581,7041,4171,36951.7139.2031.1233.59Totalס"ה under 1 year
משבוע 39349247046914.5611.3811.4311.44Underלמטה 1 week

חודש עד 2142702172177.496.065.285.66.משבוע ■1week to 1 month

מחודש למטה הכל 60776268768622.0517.4416.7117.10Totalסך under 1 month
חודש 11131321201204.313.062.962.651 month

חודשים 2104121201034.092.852.992.682 months
310113095974.093.042.3221243

" 4739473733.022.211.791.81
'' 5648257042.691.941.881.775 ,,
" 66210454452.622,491.311.306

7546355472.321.511.341.147
8506141302.141.500.990.518

9574445222.441.081.070.529

10353528151.480.870.070.3310

11213223100.870.800.540.3311

ידוע Not^_17431946?א stated

(1) Deaths per 1,000 infantsof the same age who were alive
during the same year, including infant immigrants. The
rates refer to deaths during a period of one month,
except those for "under 1 year", "under 1 month" and
"from 1 week to 1 month".

שנה באותה שחיו הגיל באותו תינוקות 1/000 מתוך פטירות (1)
"למטה משנה" למטה ל"ס"ה פרט שעלו. תינוקות ובכללם
תמותה השיעורים מציינים חודש''/ עד ו"משבוע משבוע"

ימים. חודש של תקופה במשך
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life tables חמותה לוחות
(יחידים) המץ לפי חי, נולדים 1,000 1)מתוך ) 1בחרים בגילים בחיים 7.הנשארים לוח
Table 7.  Survivors at SpecifiedAges(lx) out of 1,000 Persons Born Alive, by Sex (Jews)

)19301932, 1949, 19541955)

הגיל .
Age

FemalesנקבותMalesזכרים

1930193219491954195519301932194919541g55

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886925955956888937959962
10878919951954881933957961
15872914948951875930955959
20862909940945868926951957
25849901931938859921947953
30840895924933848914943948
35828888917927833908988943
40811880. 908920817899929935
45790867896911799887916923
50768849878892780867898907
55719814841861741833868883
60668758789810703794829844
65573671098729630732761782
70483553573608546689661686
7536340442745844648850a551

ניהודים! המין לפי (ej נבחרים בגילים החיים תוחלת .8 לוח
Table 8.  Expectation of Life at Specified Ages (ex) by Sex (Jews)

)1949, 19541955)

FemalesנקבותMalesזכריםהגיל

Age194919541955194919541955

065.207.569.467.970.572.1
566.465.767.567.468.569.9
1060.961.062.762.763.765.1
1566.256.257.957.958.860.2
2051.551.753.253.154.055.3
2516.947.148.648.449.250.5
3042.242.543.943.744.445.7
3537.537.7 ■39.239.039.741.0
4032.833.134.434.435.036.3
4528.328.529.729.830.531.8
5023.824.025.325.526.027.3
5519.720.021.121.421.823.0
6016.016.117.317.317.718.9
6512.812.914.013.614.115.2
7010.010.211.210.210.912.0
757.77.89.17.68.39.3

(יהודים) המץ לפי ,(qx) נבחרים בגילים אנשים 1,000 מבין שנים, חמש תוך מתים .9 לוח
Table 9.  Persons Dying Within Five Years out of 1,000 Persons Alive

at Specified Ages (qx), by Sex (Jews)
)19301932, 1949, 19541955)

Femalesנקביתe>vrMalesהגיל

Age1930193219491954195519301932194919541955

0114784544112834138
5107437422
1065337422
15126968443
201599a1153
251068512845

301597718766
35208107191098
402616131122131413
454120202124222017
505141423462403327
558570626062464544
60129115116100103798274
65159176179166134126131123
70267269254248183237230197
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(יהודים) הנפטר של הלידה יבשת לפי פטירות, .10 לוח
Table 10.  Deaths, by Continent of Birth of Deceased (Jews)

)19501954)

הכל סך
Total

אסיה ילידי
Born in
Asia

ילידי
אפריקה
Born in
Africa

ילידי
אירופה
Born in
Europe

Born in Israel ישראל ילידי

הכל סך
Total

Father born נולד ידועהאב לא
Yearאו באסיה

באפריקה
in Asia
or Africa

באירופה
in Europe

או בישראל
ידוע לא במקום
in Israel or

in country not stated

Not
stated

1950
. .1951
1952
1953
1954

7,148
8,487

(1) 9,542
9,277
9,635

1,007
1,436
1,605
1.507
1,491

238
327
380
404
483

3,407
8,976
4,621
4,820
5,248

2,020
2,173
2.491
2,329
2,246

692
897
874
901

517
606
531
503

964
988
924
842

476
■ 575

445
217
167

(1) Does not include 244 deaths about which there are no details.

(הודים) הנפטר של הלידה ויבשת הגיל המין, לפי
Table11. Speciifc Death Rates, by Sex, Age and

)1949, 1954)

פרטים. עליהן שחסרים פטירות 244 נכללו לא (1)

סגוליים, תמותה שיעורי .11 לוח
Continent of Birth of Deceased (Jews)

Females נקבות
ישראל
Israel

אירופה
Europe

ואפריקה אסיה
Asia and Africa

Males זכרים

ישראל
Israel

אירו5ה
Europe

ואפריקה אסיה
Asia and Africa

הגיל
A ge

1 3 4 9

ah Ages הגילים 9.16.86.910.3645.0כל
0 60.342.0

1429.44.11.880.93.11.5
5  94.2(0.5)1.02.6(0.8)0.5

10  142.0(0.5)1.02.7(0.3)04
15  242.11.41.32.20.6^0.7
25  342.21.31.43.21.1(1.0)
35  442.62.32.08.21.93.3
45  545.25.511.16.96.15.0
55  6415.419.022.813.213.114.4
65  7440.150.8(41.4)40.037.7(26.7)
75 +101.0126.8(144.6)127.2127.2(192.2)

1 9 5 4
ah Ages הגילים 5.08.9בל .5.44.97.64.7

035.683.4
1  42.2(1.9)2.71.7(1.8)2.6
5  91.20.70.60.60.20.4
10  140.5(0.8)0.50.5(0.2)(0.8)
15  241.42.22.11.10.70.5
25  341.61.41.61.01.00.8
35  442.42.4(1.4)2.62.22.5
45  546.65.95.2654.77.8
55 _ 6416.8.n7(19.8)14.912.1(5.6)
65  7438.150.3(72.8)34.640.1(29.8)
75 +84.9149.2(108.0)101.9109.1(95.7)

(יהודים) הנפטר גיל לפי הפטירות, מכל כאחוז החולים, בבתי 12.הפטירות לוח
Table 12.  Hospital Deaths, as a Percentage of Total Deaths, by Age ofDeceased (Jews)

)19501955)

הגיליםהשנה Ageהגילכל
YearAll Ages

י
1  2930  5960+

195059.787.368.661.540.0
195158.782.769.564.241.9
195254.780.167.059.788.7
195350.279.958.655.735.3
195450.879.760158.937.1
195553.583.565.960.840.6
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(הודים) האם גיל לפי סגוליים, פריון ושיעורי חי 13.לידות לוח
Table 13.  Live Births and Specific Fetrility Rates, by Age of Mother (Jews)

)1951, 19531954)

מוחלטים פריוןמספרים סגולייםשיעורי

האם Absoluteגיל NumbersFertilty RatesSpecificAge of Mother

195119531954195119531954

הלידות (1)43,24944,36441,046כל 121.8.(I) 11G6(1) 107.0All Births
מ15 3493XXXUnderלמטה 15

15194,5274,3183,80085.776.967.21519
202112,080.13,68712,879220.2234.8221.22024
262912,39112,04811,609214.9209.2195.22529
30347,3698,0427,886158.5149.4140.13034
35395,0043,8133,30391.176.169.43539
40441,3811,3951,18327.724.320.14044
45491491911814.95.34.44549

ומעלה 50283214XXX50 and over
ידוע 286229188Notלא stated

(I) Calculated per 1,000 women aged 15 to 49. .49 עד 15 בגילים נשים ל000'1 מחושב (1)

הילוד של הסידורי והמספר האם גיל לפי חי, 14.לידות לוח
Table 14.  Live Births, by Age of Mother and Bitrh Order

)1954)

Bitrh Order

ידוע לא
Not

Stated
10 +

הילוד של סידורי מספר

הכל סך
Total

האם גיל
Age 0/
Mother

ו ה םי י ewד sJ

41,04611,18511,8726,5403,5112,3001,5681,122767565799817

321

3,8002,64575027629912187
12,8795,0944,1601,926893373100551666250
11.6092,1093,9872,0531,2168885563041376945185
6154י7,8869102,1401,4698346635674472882082
3,30325465859237225222620919718029370
1,18374123185137838888988219134
181481312211911231551 4
142221313

188334423161111553433

הגילים כל
All Age3
מ15 למטה
Under 15
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
50 +
ידוע לא

Not stated
 םיהודלא ewי son  JN

הגילים 94(<7,90.56161,1091,072858781764612422265412בל

All Ages
מ15 __11למטה
Under 15

15191,088363389190457391
20242,2601865435793301757625681331
25291,89544105197308339314209922920238
נ3034 ,43315397012619224622015891109161
3539721618163455901101037712587
404431177S82132494210136
4549123_2if417117134122
50 +514

ידוע 68275115351128לא
Not stated
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>יה1ד>ם) בארץ האם ותק ולפי האם לידת ארץ לפי חי, לידות  .15 לוה
Table 15.  Live Births, by Country of Birth of Mother and Duration of Stay in Israel (Jews)

)19491954)
5 41 9

L /Country of Birth
האם לידה הכל10491950V95119521953ארץ סך

H2O j~of Mother
Total ■O j

יי.?
§ j
" a

ninssn 20,98536,35943,24945,13144,36441,04626,606Allכל Mothers
3,9347,39413,10214,81215,31114,53812,190Asiaזוסיה

1,0231,9642,0932,022טורקיה 1,6411,6481,337Turkey
4709773,9245,4656,2256,0925,508Irakעירק
1424081,1821,7151,8561,7141,581Iranאירן

ועדן 3Yemen(1,2403,0594,8724,6064,3574,0143,2תימן and Aden
הארצות 1,0539861,0311,0041,0321,070431Otherיתר Countries

4,0355,3996,3606,7486,6116,13VAfrica■1,334אפריקה
ואלג'יריה מרוקו ,1,1091,9832,5553,1493,3813,4813,311Tunisiaטוניסיה' Morocco <£Algeria

1901,1081,6471,9502,1442,0011,909Libyaלוב
הארצות .299441,1971,2611,2231,129יתר 911OtherCountries

ואמריקה 17,45320,07419,17118,85817,02714,1568,254Europeאירופה and America
המועצות נ1,425ברית ,5951,3521,212938780225U.S.S.R.

7פולין 1598,1907,6306,7165,5614,6442,375Poland
2,9633,2193,7864,3284,3703,7862,810Rumaniaרומניה
7639621,017913836801618Bulgariaבולגריה

38248442140534126367Greeceיוון
19521520519720514495Yugoslaviaיוגוטלביה

ואוסטריה 1,9082,0831,1/221,8091,7021,490259Germanyגרמניה & Austria
והונגריה 1.81£2,5682,5602,8942,1261,8611,119Czechoslovakiaצ'נוסלובקיה A Hungary

הארצות 617752878884948987686Otherיתר Countries

ישראל 4,0514.6024,7994,9475,1S35,048Bornילידי in Israel
נולד: האם Fatherאבי of Mother born in:

אפריקה או 878849920720Asiaבאסיה or Africa
אמריקה או 1,5161,8271,9561,975Europeבאירופה or America
ידוע ולא Israel.2,4052,2712,2572,353בישראל A not stated

ידוע 2132541781541459331Notלא stated

(1) New immigrant mothers who arrived after the
establishment of the State.

המדינה. הקמת לאתר לארץ שעלו חדשות עולות ninns (1)

היהודית0) האוכלוסייה של התחלופה 16.שיעורי לוח
Table 16.  Reproduction Rates of the Jewish Population (1)

)19261954)
התחלופה התחלופהשיצור התחלופהשיעור התחלופהשיעור שיעור

הנקיהגולמיהשנההנקיהגולמיהשנה
YearGross ReproductionNet ReproductionYearGross ReproductionNet Reproduction

RateRateBateRate
192619271.871.4219411.000.94
192819301.621.3319421.201,07

i9311.501.1819431.581.42
19821.351.0719441.671.44
19:131.281.0819451.721.61
19:341.291.0819461.671.54
19301.321.1319491.661.53
19301.271.0919501.891.75
19371.141.0219511.95LSI
193V1.191.0719521.931.79
19391.090.9819531.881.77
1W01.171.0319541.741.64

(1) Rates for the years 193845 were calculated on the basis
ofpopulation estimates which did not include partof the
visaless immigrants. As a resul t, these rates are some
what too high, particularly those for the years 19431945.

אומדן סמך על חושבו 1945 עד 1938 לשנים השיעורים (1)
השיעורים כך מתוך מהמעפילים. חלק כולל האוכלוסייהשאינו
לשנים השיעורים בעיקר מדי' גבוהים במקצת הם שנתקבלו

.1945 עד 1943
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(יהודים) האם של הלידה ויבשת הגיל לפי ,0) סגוליים פריון שיעורי .17 לוח
Table 17.  Specific Fertility Rates (1), by Age and Continent of Birth of Mother (Jews)

)1949, 1951, 1954)

1 9 5 4

אירופה
ואמריקה
Europe*
America

ואפריקה
Asia Sl
Africa

ישראל
Israel

1 9 51

אירופה
ואמריקה
Europe£
America

אסיה
ואפריקה
Asia St.
Africa

ישראל

Israel

1 9 4 9

אירופה
ואמריקה
Europe tf
America

אסיה
ואפריקה
Asia St.
Africa

ישראל

Israel

האם גיל
Age of Mother

69.7

51.7

167.4

147.9

102.2

465

10.0

1.0

1.30

183.5

119.7

319.2

271.5

224.6

128.9

53.9

15.6

2.75

87.1

22.1

160.1

177.1

132.7

65.1

19.1

2.7

1.40

90.8

70.2

] 76.5

171.5

122.2

72.8

18.1

1.4

1.54

107.9199.7

31.0147.3

189.2307.8

206.4310.6

164.0255.9

89.5160.7

27.363.2

3.516.8

1.733.06

98.8

37.2

187.1

189.3

133.7

75.6

17.2

0.8

1.55

144.6

91.0

248.6

233.3

173.5

111.2

29.4

6.6

2.17

110.3

23.1

192.8

231.8

142.2

96.6

22.4

6.0

1.73

ah Ages הגילים כל
1519

2024

2529

3034

3539
4044

4549

הגולמי התחלופה שיעור ■
Gross Reproduction

Rate

(1) Number of births per 1,000 women in speciifed age
group.

מתאימה. גיל בקבוצת נשיט ל1/000 לידות מספר (1)

(יהודים) האם לידת ארץ לפי ,0) הלידות מס"ה בבי"ח שקרו חי לידות אחוז .18 לוח
Table 18.  PercentageofLive Births in Hospitals out of total Births (<), by Country

of Birth of Mother (Jews)
)19511954)

האם לידת 1951195219531954Countryארץ of Birth
of Mother

הלידות 91.387.183.390.3Allכל Births

78.371.866.780.5Asiaאסיה

90.580.873.186.4Africaאפריקה

. ואמריקה 99.198.998.599.2Europeאירופה <£ America

96.697.397.198.6Israelישראל

נולד: האם Fatherאבי of Mother born in:
אפריקה או 92.994.793.796.0Asiaבאסיה or Africa

אמריקה או 99.199.599.599.5Europeבאירופה or America

ידוע לא במקום או 96.396.596.498.7Israelבישראל or Country not stated

החדשות לעולות 88.980.277.386.9Birthsלידות to New Immigrants

77.068.463.579.1Asiaאסיה

90.579.272.486.2Africaאפריקה

ואמריקה 98.998.498.299.0Europeאירופה <£ America

( 1) Percentageofbirths in hospitals in 1955 reached 95.9. ל95.9. חולים בבתי הלידות אחוז הגיע ב1955 (1)
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ודיס) (יה המגורים מקום של היישוב צורת לפי והמתגרשים, הנישאים  .19 לוח
Table 19.  Persons Marrying and Divorcing, by Type of Settlement of Place of Residence (Jews)

)1954)
sנישאים MarryingPersonPersons Divorcing 1מתגרשים

מוחלטים (1)מספרים מוחלטיםשיעורים (1)מספרים שיעורים
המגורים NumbersKatesמקום (1)NamberjRates (1)Placeof Residence החתן

Bride*ההתןהכלה
Brideהאשההבעלהאשההבעלהבלה

groomBridegroomBrideHusbandWifeHusbandWife

הארץ 13,25713,2578.838.832,1422,1421.431.43Allבל Country
1,2591,3849.069.861731871.311.37Jerusalemירושלים

3,4723,24810.149.395605881.721.75Telתלאביביפו AvivJaffa
1,4281,3589.979.382812562.071.82Haifaחיפה

OtherTowns, Urban
יישוביט אחרות' ערים
ומושבות Settlementsעירוניים 1S

3,8534,0128.088.335616241.241.33Urbanעירוניות Villages
כפריות RuralVillagesמושבות >£

'6176487.808.11109861.451.10Smallholdersומושבים Settlm.

עובדים .Coopמושבי Si Coll. Smallh.
שיתופיים 6345717.296.1998711.180.83Settlementsומושבים

91487812.4611.841081381.551.91Kibbutsimקיבוצים
כפריים 8241,0416.297.861031130.830.88Ruralיישובים Settlements

Army, abroad
ידו9 ולא חול 256117.14979andצה''ל/ not stated

(1) Rates are calculated per 1 ,000 inhabitants in each type
of settlement.

יישוב. צורת בכל תושבים ל1/000 מחושבים השיעורים (1)

(יהודים) המשפחתי והמצב הגיל לפי 20.הנישאים, לוח
Table 20.  Persons Marrying, by Age and Marital Status {Jews)

)1954)
BridegroomsהכלותBrides

החתניםהגיל כל
הבלותגרושיםאלמניםרווקים(1) גרושותאלמנותרווקותכל AgeAll BirdeSingleWidowedDivorced(1)SingleWidowedDivorced

groomsAll Brides

הגילים כל
All ages13,25710,9978681,28013,26710,8739001,305

Up to 16 27251531512עד
179595.1,4601,435_13
1816216021,5411,501226
1934634311,3401,279242
20627613191,2851,204356
219689441191,1971,131552
221,1121,084219925840768
231,0721,085132736680345
241,0039524416335481268
2586880H54945G381566
267797363363642861559
276956357502992071969
285975437452771992057
295384685572121621958

30341,8641,5364626976846990195
853973852249164448182111149
404458228193155386109150119
45493681151221222845413392
505427655123951671411336
555922521134671831310317
6064134710522544428
65+191215726552437

Not stated ידוע .4517לא 3542231

n AgeMe a
22.843.332.2
22.044.2131.8
22.344.8i32.0
23.339.7
21.231.4

הממוצע הגיל
195230.027.351.639.025.1
195329.726.851.338.324.6
195489.726.853.287.924.8

Ashkenazim31.627.846.626.9אשכנזים
Orientals26.925.5"38.222.3מזרחים

(1) Including marital status not stated. ידוע. לא משפחתי מצב כולל (1)

27



(יהודים) הכלה ושל החתן של העדה לפי 21.הנישואין, לוח
Table 21.  Marriages, by Community of Bridegroom and Bride (Jews)

)19521954)

העדה

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

Community
19521953]954195219531954

הנישואין 16,15414,0371:1,25710O.O100.0100.0Allכל Marriages

אשכנזייה עם 8,1577,2436,65654.152.151.2Ashkenaziאשכנזי with Ashkenazi

(1) מזרחית עם 5,5715,2924,94336.933.038.0Orientalמזרחי with Oriental (1)

מזרחית עם 8438899235.66.47.1Ashkenaziאשכנזי (m.) with Oriental (f.)

אשכנזייה עם 5114854843.43.53.7Orientalמזרחי (m.) with Ashkenazi (f.)

ידועה לא 1,072128251Communityעדה not stated

(1) "Oriental": person born in Asia and Africa, person ובולגריה' יוון יליד ואפריקה' אסיה יליד "מזרחי": (1)

born in Greece and in Bulgaria and person born in Israel אחרות. מזרח עדות בן או ספרדי שהוא הארץ ויליד
who is a Sepharadi or whose parents are of other
Oriental communities.

(יהודים) בארץ והוותק העדה לפי 22.הנישואין, לוח
Table 22.  Marriages, by Community and Duration of Stay in Country (Jews)

)1954)

עם ותיק
עם עולה
עםעולה עםותיק עולה

ותיקה
Immig
rant (m.)
with

Veteran
)f.)

העדה
הכל סך

Total

ותיקה
(.)

Veteran
with

Veteran

(1)
Immig
rant

with
Immig
rant

עולה
Veteran
)m.) with
Immig
rant (f.)

ידוע לא
Not

stated

Commur ity

הנישואין 13,2573,7505,7281,9691,295515Allכל Marriages

אשכנזייה עם 6,6562,3682,0901,201713284Ashkenaziאשכנזי with Ashkenazi

{) מזרחית עם 4,9437623,245488331117Orientalמזרחי withOriental (2)

מזרחית עם 92333424217213837Ashkenaziאשכנזי (m.)with Oriental (f.)

אשכנזייה עם 484164130858124Orientalמזרחי (m.) withAshkenazi (f.)

ידועה לא 25112221238253Communityעדה not stated

(1) "Veteran": person born in Israel and resident who im תושב "עולה" ;1948 לפני שעלה ותושב הארץ יליד "ותיק": (1)

migrated before 1948; "immigrant": resident wn0 tm  .1948 אחרי שעלה
migrated as from 1948.

.21 ללוח (1) הערה ראה (2)
(2)Seenote(1)toTable 21.
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(יהודים) הנישואין מקום ולפי הבעל של הקודם המשפחתי המצב לפי הגירושין,  .23 לוח
Table 23.  Divorces, by Previous Marital Status of Husband and by Place of Marirage (Jews)

)19511954)

1 9541951 

הנישואין Dipn1951195219531954הכל רווקיםפך
או אלמנים
גרושים

ידוע Placeofלא Marriage

TotalSingleWidowed
or

Not

Divorced

הגירושין 2,3732,3992,2992,1429,2136,4142,294505Allנל Divorces

1,2811,3161,4041,3745,3753,6531,550166jnנארץ Israel

לארץ 1,0159847836373,479בחוץ
1

Abroad

2,761<738[ 339
ידוע 1Not!779911271359לא stated

(יהודים) הנישואין תקופת אורך לפי ,(1) ילדים ובלי ילדים עם זוגות של הגירושין .24 לוח
Table 24.  Divorces of Couples with and without Children(i), by Length of Period of Marriage {Jews)

)1951  1954)

19549 51 נ

הנישואין תקופת הכל1951195219531954אורך סך
עם
ילדים

בלי
ילדים

ידוע לא
(2)

Lengthof Peirod of
Marriage

Total
(1)

With
children

Without
children

Not
stated

הגירושין 2,8732,3992,2992,1429,2133,1683,2722,773AllDivorcesבל

משנה 3963302982221,24637765UiUnderפות i year

שנה 13023033102631,1781496184111 year

שניט 22582612342189712324003392years

שנים 318520920217777a2612842283 years

שנים 41681791901807172762212204 years

שנים 51741501571456262951711605 years

שנים 6105126156HI4982321401266 years

שנים 759no114125408200111977 years

שנים 849607612130617375' 588 years

שנים 94740475518910546389 years

שנים 10142042221601867721014 years
שנים 15191351241011044641,11031539815I9 years

ויוחר שנה 2016016012014758720 years* over

ידוע 1811251348847898126254Notלא stated

(1) From the latest marirage.
)2)Mainlycoupleswithout children.

האחרונים. מהנישואין (1)

ילדים, בלי ברובםזוגות (2)
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הגירושין לאחר הילדים מגורי מקום לפי 25.הגירושין, לוח . 

(הודים) לזוג (18 מגיל (למטה הילדים ומספר
Table 25.  Divorces, by Place of Residence of the Children after the Divorce and Number of

Children (under 18) per Couple (Jews)
)19511954)

19511 954
הילדים מגורי מקום

(1)
Place of Residence
of the Children

הילדים מספר

לזוג
הכל1951195219531954 סך

Total

No.of Children

per Couple
האשה הבעלאצל אצל
With theWith the
WifeHusband

הגירושין 2,8732,3992,2992,1429,3131,812465Allכל Divorces

ילדים 9998997768843,558Withoutבלי Children
14795504965612,0861,4213461ילד child

ילדים 2145133137171586288842 children

ילדים 32946294414878233 children
ילדים 499815411774 children
ילדים 5633416725 children

ויותר ילדים 621


25136 children & more

(2) ידוע 7047588504612,773Notלא stated (2)

(1) Excluding ,,Not stated", divorces of couples without ילדים' בלי זוגות של גירושין וכן ידוע"' "לא נבללו לא (1)
children and divorces whose children stay with both במוסד' הזוג' בני שני אצל נמצאים שהילדים גירושין
husband and wife (in institution, Kibbuts etc.) וכוי. בקיבוץ

(2) Mainly couples without children. ילדים. בלי זוגות ברובם (2)

(יהודים) האשה ושל הבעל של בארץ והוותק העדה לפי
Table 26.  Divorces, by Community and Duration of Stay in Country

)Summary 19511954 (סיכום

הגירושין,  .26 לוח
of Husband and Wife (Jews)

עם עםותיק עולה
עם עםותיק יתיקהעולהעולה

Immigrant
)m.) העדה

הכל סך

Total

ותיקה
(1)

Veteran

עולה

Immigrant

(1)
Veteran

(■יי!)

ידוע לא
Not

Community

withwithwithwithstated
VeteranImmigrantImmigrantVeteran

(f.)(f.)

הגירושין 9,2182,9693,8637924461,143Allכל Divorces

אשכנזייה עם 5,5612,0662,147452282614Ashkenaziאשכנזי with Ashkenazi

(2) מזרחית עם 2,6255321,533245103212Orientalמזרחי with Oriental (2)

מזרחית עם 34516172493380Ashkenaziאשכנזי (m.) with
Oriental (f.)

אשכנזייה עם 28318067341785Orientalמזרחי (m.) wilh
Ashkenazi (f.)

ידועה לא 39980441211252Communityעדה not stated

(1) See note (1) to Table 22.
)2) See note (1) toTable 21.

.22 ללוח (1) הערה ראה (0

.21 ללוח (1) הערה ראה (2)
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(אחתים) (יהתם) והאשה הבעל של והעדה הגילים הפרש לפי 27.הגירושין, לוח
Table 27 . Divorces, by Difference of Age, and Community of Husband and Wife (Jews)(percentages)

)Summary 19511954 (סיכום

מאותה והאשה לידההבעל ארץ מאותה לא והאשה הבעל
1 wife from

לידה
rlusband S

wife not fromHusband and
same countryof birthsame 0011010' ofbirth

הגיליס הפרש

והאשה הבעל בין

הכל סך

Total
§< a
> Is=■s■j0S 3

t. i

3g as

i 3
0 g'S

.5Sנ>1 JO| a
£ ~i

li'l
Difference of Age

between
Husband and Wife

Sl.SS a3"3ga. <38SSS a. 1IIS
6s^^ .HiS.S S^3 u
S Ir*j^ Q

הגירושין 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0AUבל Divorces
מהאשה מבוגר 80.280.878.881.080.478.781.7Husbandהבעל older than wife
ומעלה שנים 23.122.925.021.526.520.719.0byב10 10 years and more
שנים 9 עד 27.929.223.529.627.225.632.2byב5 59 years
שניס 4 עד 29.228.729.829.926.732.4S0.5byב1 14 years

שווים והאשה הבעל 6.97.37.36.36.26.17.5Husbandasגיל old as wife

מהאשה צעיר .הבעל 12.911.914.412.718.415.210.8Husbandyounger than wife
שנים 4 עד 8.98.49.58.98.710.58.3byב1 1 4 years
שניט 9 עד 3.02.73.23.03.73.21.8byב5 59 years

ומעלה שנים 1.00.8170.31.01.50.7byב10 10 years and more

Average di f f e
Husband older than wife
Husband younger than wife
General average difference

1 n agerenc e

747.07.76.86.7
4.48.84.34.28.8
5.15.2564.95.1

7. a
8.7
5.4

ממוצע
7.2
4.0
5.3 i

גילים הפרש
מהאשה מבוגר הנעל
מהאשה צעיר הנעל
כולל ממוצע הפרש

(1) See note (O to Table 21. ,21 ללוח (*< הערה ראה (1)

(יהןליס) והעדה הנישואץ תקופת אורך לפי המתגרשים, של הגישואץ בעת הממוצע הגיל  .28 לוח
Table 28.  Mean Age at Time of Marriage of Persons Divorcing, by Length of Period

of Marriage and Community (Jews)
)Summary 1951  1954 (סינוס

בנישואין הממוצע הבעלהגיל בנישואיןשל הממוצע האשההגיל של
marriageMean age at time ofs at time of marriageMean ag

of husbandof wife
נישואיןנישואין

ראשוניםשניימראשונימנישואין שנייםנישואין
תקופת Firstאורך marriageSecondFirst marriageSecondLength of Period

marriagemarriage
ofהנישואין Marriage

אשכנזיאשכנזי
(1)אשכנזי (1)אשכנזיהומזרחימזרחי ומזרחי(0מזרחית
AshkenaziOirental (1)Ashkenazi

andAshkenaziOriental (1)Ashkenazi
and

OrientalOriental (1)

הכללי הממוצע 28.5325.3643.1623.9220.58S6.89Generalהגיל Mean Age

משנה 30.8526.4845.7625.6421.7339.17Underפחות 1 year
שנה 129.5825.4845.5824.5021.1839.411

שנים 228.7724.9145.5124.1620.6637.693 years
328.6724.4644.0223.3120.6838.113
427.9424.4843.2523.6619.7485.494

527.9725.6842.3023.1119.9235.875
" 628.1025.9539.9823.1619.7684.026

728.7226.6641.5223.S222.1934.407

* , 828.3924.6240.4623.88194035.398
927.5624.6738.56. '22.7021.1831.189

ומעלה " 1027.7525.1235.8023.8619.4029.5010 years
and over

(1) See note (I) to Table 21. .21 ללוח (1) הערה ראה (1)
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D. MIGRATION הגירה תנועות ד.
האשרה סוג לפי ויוצאים, 1.נכנסים לוח

Table 1.  Arrivals and Departures, by Category of Visa
)19481955)

כעלי
מבקריטרשיונוין

הכלהשנה אחדתייריםאזרחייםתושביםעוליםסך ליום
YearTotalImmigrantsInhabitants(1)

Holders
(2)Oneday

of CivilVisitors
Pearits

All Arrivals
46,248 246,660 29,028

4,533 
23,208

2,489 30,070 3,159
15,243 35,893 5,165
10,526 32,965 6,839
10,248 35,212 " 6,163
3,423 38,061 3,698
4,311 48,212 4,004

Jews
2,205 179,164

3,411
18,905

39S 23,434
61 27,141
675 23,371
181 24,830
508 26,042
435 32,030

All Departures
46,108 231,895 28,798

3,203
0,213
6,647
5,858
8,767
4,107

Jews

2,486
19,083
28,9132,495
32,55215,209
31,646J0.524
33,98610,219
36,8713,433
46,8584,228

הנ0 סיסכ?

15 V 1948  31 XII 19551,235,935772,501139,408

15 V 1948  31 XII 1948111,9^1101,8255,543
1949272,018239,42410,386
1950226,375169,72020,031
1951247,132174,01416,817
195289,15723,40815,419
190383,27110,38821,260
195485,91417,48522,642
1955120,16736,32727,310

יהודים
15 V 1948  81 XII 19351,087,684771,697134,618

15 V 1948  31 XII 1948110,655101 8196,425
1949267,439239,0769,458
1950211,818169,40518,584
1951217,388173,90116,285
195202,41323,37514,992
195350,12110,34720,813
195466,24217,47122,221
195595,60838,30326,840

היוצאים כ5

15 V 1948  31 *11 1955514,472207,671

15 V 1948  31 XII 19486,6354,149
194936,54417,461
195064,63430,018
195179,65026,676
195278,22129,404
195381,80634,745
195474,96830,897
195589,01434,321

יהודיט

15 V 1948  31 XII1955370,190201,89.1166,1302,109

15 V 1948  31 >^1 19485,5783,942_1,631
194933,42017,01716,403
195051,65829,18322,079396
195150,52925,88624,58558
195251,72728,56322,485679
195357,64933,82823,699122

195455,19029,988_24,701501

195564,44433,48430,547413

(1) NonJewish inhabitants who left or returned through the
Mandelbaum Gate in Jerusalem with special permits.

)2) Includesdiplomats, U.N. personnel and persons entering
to takeup temporary employment.

גלברלבארט מעבר דרך חזרו או שיצאו לאיהרדיים> תושבים (1)
מיוחדים. רשיונות לפי בירושלים

לעבודה הבאים ואנשים או*ם אנשי דיפלומטים/ ג0 בולל (2)
מנית. ץ
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האשרה וסוג והיציאה הכניסה דרך לפי ויוצאים, נכנסים  .2 לוח
Table 2.  Arrivals and Departures, by Mode of Entrance and Depatrure and Category of Visa

)1955)

Mode of Entrance S Departure והיציאה הכניסה דרך

יבשה
Land

Ai r

מזה:
לוד ש.ח.
thereof ;

Lod Air Port

הבל סך
Total

S e

מזה:
חיפה נמל
thereof:
Haifa Port

הכל סך
Total

Total
הבל סך

נ םגב י rivalsArס
ה:ל 120,16769,16568,61136,96236,52114,040Totalסך

36,32734,83531,8271,483.1,4839Immigrantsעולים .

27,31015,55115,25311,41011,278309Inhabitantsתושבים

רשיונות נעלי
(1) אזרחיים

4,004



4,004Holders of Civil

Permits (1)

(2) 48,21215,05814,01523,43623,1679,118Travellersתיירים (2)

אחד ליום OneDay_4,8143,7213,616593593מבקרים Visitors

partureיוצאים sDe

הכל 89,01437,75937,42443,53842,7347,717Toialסך
34,32119,60819,42514,27814,008435nhabitantsתושבים

אזרחיים רשיונות 4,107בעלי





4,107Holders of Civil
Permits

46,36814,45414,40928,72928,1953,175Travellersתיירים

אחד ליום 4,2283,6973,590531531מבקרים


OneDay Visitors

(1)See noted)toTable 1.

)2) See note (2) to Table 1 .
.1 ללוח (נ) הערה ראה (1)
.1 ללוח (2) ראה'הערה (2)

השנה לפי שנרשמו, יהודיים עולים  .3 לוח
Table 3.  Jewish Immigrants Registered, by Year

)19191955)

(1) שנרשמו עולים
השנה

(1) שנרשמו עולים
. השנה

עלליפ
שנרשנזר 

תיירים מזה:
משתקעים

YearImmigrants
Registered

Year
Immigrants
Registered

YearImmigrants
Registered

thereof:
Travellers
Settling

19191,806193442,35915 V 48 31 XII 48101,8289
19208,223193561,854
19218,294193629,7271949239,576500
19228,685193710,530
19238.175193812,8681950170,249844
192413,892193927,561
192534,38619408,3981951175,0951,1S4
192613,85519415,8S(i
1927 ■3,03419(23,733195224,369094
(9282,1781U4S8,507
19295,249194414,464195311,326979
19304,914194513,121
19314,075194617,761195418,370899
19329,553194721,542
193330,3271.114 V4817,165196537,4781,175

(I) Includes travellers permitted to settle and visaless
immigrants registered by the Mandatory Government;
travellers are included in theyears inwhich they registered
as immigrants. Unregistered visaless immigranls (1 1 ,056
according to the estimate of the Central Bureau of Sta
tistics) and about 20,000 travellers who remained in the
country without permissionwere excluded.

ע"י שנרשמו ומעפילים להשתקע שהורשו תיירים כולל (1)

נרשמו שבהן בשנים נכללו התיירים המנדט; ממשלת
לפי 11'056) נרשמו שלא מעפילים נכללו לא כעולים.
תיירים וכ000'20 לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה אומדן

רישיון. ללא בארץ שנשארו
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0) הלידה ארץ לפי שנרשמו, יהודיים עולים  .4 לוח
Table 4.. Jewish Immigrants Registered, by Country of Bitrh (1)

)19191955)

15 V1948 
195531 XI]1955

1919 
הלידה ארץ

14 V 1948 (2)
<B '

3S 2 Still
zi to £J **

/ /H o
<'w' 2 yS3| i

Country of Birth

5f1 5

הארצות 452,158771,6976,59436,8031,175Ailכל Countries

40,776251,6601,6231,328283Asiaאסיה
8,27735,278550223116Turkeyטורקיה
3,53627,66023212618Iranאירן
14,56645,7491111Yemenו/ימן
1,2723,42242416Adenעדן
4,869315153Indiaהודו

הארצות 13,125134,682764444129Otherיתר Countries

4,033152,51088832,413233Aאפריקה firca
מרוקו אלג'יריה/ ,99498,83142231,608162Tunisiaטוניסיה/ Algeria, Morocco 8l

Tangierוטנג'יר
87332,681711297Libyaלוב

אפריקה 2597321184315Unionדרום of South Africa
הארצות 1,90720,56327763349Otherיתר Countries

377,487342,8953,0521,942564Europeאירופה
המועצות .52,3508,45527217836U.S.S.Rברית

170,127107,787926394182Polandפולין
41,105121,968רומניה 22225887Rumania
7,05738,413271875Bulgariaבולגריה

1,9447,77819143Yugoslaviaיוגוסלביה
'8,7672,336יוון 1012721>jreece

52,9518,69229811258Germanyגרמניה
7,7482,7961034119Austriaאוסטריה

Czechoslovakia■16,79418,9431406318צ'כוסלובקיה
10,84215,05610626017Hungaryהונגריה

המאוחדת 1,5742,2402238335Unitedהממלכה Kingdom
1,2081,3081004331Netherlandsהולנד
1,6373,46019211835Franceצרפת
1,5541,41148262Italyאיטליה

הארצות 2,3292,19227514365Otherיתר Countries

ואוקיאניה 7,5795,82566962094Americaאמריקה andOceania
הברית 6,6351,81548310650Unitedארצות States

31633245289Canadaקנדה
2381,9264024914Argentineארגנטינה

אמריקה ארצות Other.3181,5899222220שאר Countries in America
זילנד וניו 721639151Australiaאוסטרליה and New Zealand

ידוע 22,28318,80736251Notלא stated

■(I) The distribution by country of immigrants registered in
1919 1934 andof visaless immigrants in 1946 is based
on citizenship ; in other years, on countryofbirth.

<2)Seenote(1)toTable 3.

ושל 1934 עד 1919 בשנים ארצות לפי העולים חלוקת (1)
וביתר הנתינות' בסיס על נערכה 1946 בשנת המעפילים

הלידה. ארץ פי על השנים
.3 (1)ללוח הערה ראה (2)
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המגורים ארץ לפי שנרשמו, יהודיים 5.עולים לוח
Table 5.  Jewish Immigrants Registered, by Country of Residence

)19501955)

1950195519541955

SoSo

המגורים m2ארץ V3 5 u11M a
>5 835. JJII

it. 3Countryי of Residence 2 aS a
5S 9= 3 5a D13 qx a tn a j

5r 3£ a>n3 \fifלס C;| J
5 3if 3

OS

הארצות 430,8026,0851.7,47189986,3031,175AllCountriesבל

174.8571,4213,2241371,225227Asiaאסיה

4,133533טורקיה 10645208109Turkey
25,6542504691512821Irakאירן
10,110257317Yemen!/ימן
75535346414Adenעדן

הארצות 133,6996012,0427087883Otherיו1ר Countries

106,31592912,35015932,549266Africaאפריקה

אלגייריו!/מרוקו ,74,97041511,0467131,60516aTunisia.טוניסיה' Algeria, Morocco
£<וגונג'יר Tangier

17,110611751091GLibyaלוב
אפריקה 40515337367932Unionofדרוט South Africa
הארצות 13,8303001,09242711G6Otherיתר Countries

137,5122,4489818871,583462Europeאירופה

המועצות .39830254624U.S.S.Rנרית
ו380,024294ולין 123620674Poland

89,292104531723518Rumaniaרומניה
3,3401520111922Bulgariaנולגריה
1,15114739SYugoslaviaיוגוסלביה

585841691121Greeceיוון
1,25317842256350Germanyגרמניה
62510181251616Austriaאוסנוריה

717m28134813Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה
4,41965541127513Hungaryהונגריה

. המאוחדת 1,4693741166518074Unitedהממלכה Kingdom
87612671224435Netherlandsהולנד

1,5273951336814660Franceצרפת
713Italy*382972422איטליה

הארצות 1,454509686611766Otherיתר Countries

ואוקיאניה 6,2ns1,131902183939216Americaאמריקה and Oceania

הברית 1.668770164180205116Unitedארצות States
319654964019Canadaקנדה

2,178663871133924Argentineארגנטינה
אמריקה ארצות S52842921148Other(1,905יתר Countries in America
זילנד וניו 1734518131449Australiaאוסטרליה and New Zealand

ידוע 6,380156142774Notלא stated
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והמין הגיל לפי שנרשמו, יהודיים עולים  .6 לוח
Table 6.  Jewish Immigrants Registered, by Age and Sex

)15 V 194831 XII 1955)

הגיל
נכנסים ingImmigrantsעולים Arrivמשתקעים תיירים

15 V 194831 ^1 195515V48 
1952195319541955

Travellers Settling
Ageזכרים

Males
נקבות
Females31 XII 51194819551955

Males 344,39117,0678,74518,1143,251565(1)זכרים

Females 510)335,49416,6558,72618,1893,343(1)נקבות

הגילים (1)כל 388,317(l)379,0l;4684,20133,72217,47136,3036,5941,175
All Ages
0447,46144,71379,4703,8182,9405,94625946
5933,54431,64554,0353,5962,3485,28031359
10  1436,01732,52758,7213,8621,9304,03126648
.15  1940,35934,78865,5963,9741,8243,75334862
20  2438,32238,90168,5903,2461,8183,569790114
25  2935,01936,70365,1832,4721,2452,822788128
30  3426,74826,78948,0602,0941,0932,2816:11113
35  3927,739'26,05149,1971,7798701,94442584
40  4426,10824,85546,6191,8688261,65044461
45  4920,62620,29437,1141,6117081,48738576
50  5418,17219,39334,30:11,6020041,05642985
55  5912,84712,77S23,1401,25937484939074
60  6410,30611,82620,0761,03235766728549
65  696,6017,47912,67670125145226967
70  741,3875,2128,66548416128917853
75 +3,6114,5997,51237010621617146
ידוע 4505145,238181311223לא

Not stated

(1) Excluding 4,316 immigrants about whom details of sex
and age are not known.

למין ביחס פרטים חסרים שלגביהם עולים 4/316 נבללו לא (1)
וגיל.

המשפחתי והמצב המין לפי ומעלה), 15 (בגיל שנרשמו יהודיים עולים .7 לוח
Table 7.  Jewish Immigrants Registered (Aged 15 Years and Over), by Sex and Marital Status

)15 V 194831 XII 1955)

נכנסים Immigrantsעולים Arrivingמשתקעים תיירים
המשפחתי 15המצב V 4815 V48sSettlingTravellerMarital Status

31 XII 55'11 XII 1952195319541955וף

(1)(1)194819551955

הזכרים 270,845244,52511,0045,04110,2752,798565Allכל Males
93,35183,1544,5491,9593,6891,074227Singleרווקים
161,376146,1725,9882,9006,3161,440277Marriedנשואים
6,8998,20334114221317748Widowedאלמנים
96376811032533911Divorcedגרושים
ידוע 6,2566,2281684082Notלא stated

הנקבות 269,665242,21211,4945,19910,7602,888610Allכל Females
57,51850,9782,9531,2082,379859200Singleרווקות
162,306146,6516,1673,0616,4241,369266Marriedנשואות
42,45237,9601,9717961,725481119Widowedאלמנות
3,1612,4333881182229313Divorcedגרושות
ידוע 4,2284,187151610862Notלא stated

(1) See note (1) to Table 6. .6 ללוח (1) הערה ראה (1)
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במשפחה המעמד לפי נכנסים, יהודיים עולים  .8 לוח
Table 8.  Jewish Immigrants Arriving, by Family Status

)15V 1948 31X11 1955)

במשפחה tasmn15 V 48
31 XII 55

15V48 
31 XII 511952 195S19541955Family Status

העולים (1)כל 771,697678,95733,72217,47136,303Al] Immigrants
משפחה C6S161,0326,5333,2976,801pleadof.177ראשי family

425,078370,67017,13411,34025,026Personsנלווים accompanying
headof family

163,714147,25510,0552,8283,576Personsבודדים coming alone
של הממוצע 2.32.22.02.93.5Averageהגודל size of family

בודדים) (כולל including)משפתה persons
coming alone)

(1) There are no details concerning 5,244 immigrants for the
years 1948and 1949.

ו1943. 1948 בשייט עולים ל5,244 ביחס פרטים הסריס (1)

(י) הגודל לפי נכנסים, יהודיים עולים 9.משפחות לוח
Table 9.  Jewish ImmigraiU Families Arriving, by Size(l)

)15 V 1948 31 XII 1955;

המשפחה גודל
15 V 48
31 XII 55

)2)

15 V 48
31 XII 51

1952195819541956Size of Family

המשפחות "כל 177,663 ■!61,0336,5333,2976,801All Families
נפשות 266,91162,2562,4608531,3422 persons
נפשות 348,75246,0001,3075209253 persons
נפשות 427,74125,2659684741,0344 persons
נפשות 514,20812,0947314539305 persons

ויותר נפשות 620,05115,4171,0679972,5706or more persons

של הממוצע 3.43.33.64.44.8Averageהגודל size of family
בודדים) (בלי excluding)משפחה persons

coming alone)

(I) Fami/y includes headof family and accompanying mem
bers, but doss not include immigrants comingalone.

)2) Seenote ( 1) (o Table 8.

לא אך אליו/ והנלווים המשפחה ראש את כוללת משפחה (1)

כבודדים. שהגיעו העולים בחשבון הובאו
.8 ללוח (1) הערה ראה (2)

המץ ולפי וכתוב קרוא ידיעת לפי ומעלה), 16 (בגיל נכנסים יהודיים 10.עולים לוח
Table 10.  Jewish Immigrants Arirving (Aged 16 Years and Over), by Literacy and Sex

)19521955)
1952195519541955

וכתוב קרוא LiteracyנקבותWנקבות7כרימנקבותזכריםידיעת

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

הבל 25,17926,5715,041סך ' 4,8209,91510,406Total
וכתוב קרוא 17,00610יודעים 1733,0571,5756,4103,348Literate

וכתוב קרוא יודעימ 5,6328,1461.2941,7582,6063,807Illiterateאינם
5יון(1) בלי 1,9211,234363231792508Signatureחתימה without

!speciifcation (1)

ידוע 6207,0181,477לא ! 112
1

1072,743Not stated

(1) Signed ח0 questionnaire without specifying details on לידיעת ביחס פרטים לציין מבלי לעולה השאלון על חתמו (י)
literacy. וכתוב. קרוא
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המץ ולפי בחו"ל היד משלח לפי נכנסים, יהודיים 11.עולים לוח
Table 11.  Jewish Immigrants Arriving, by Occupation Abroad and Sex

)19501955)

195019551955

Occupation היד /V'משלח
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

העולים בל
לפרנסתם עסוקים

לפרנסתם עסוקים לא
ידוע לא פרנסה מקור

212,584
102,834
92,320
17,430

218,218
18,569

177,888
21,761

18,114
7,773
9,276
1,065

18,189
2,012
15,475

702

AHImmigrants
Gainfully Occupied
NotGainfully Occupied
Sourceof Incomenot Stated

Gainfully Occupied לפרנסתם
Professional ATechnical Workers
Technical
Educational
Medical
Literary and artistic
Religious
Judicial
Other professional

Managerial, Administrative <£ Clerical
Workers

Managerial andadministrative
Clerical

Merchants, agents and other Sales Workers
Farmers, Fishermen, Plantation and

ForestryWorkers
Transport Workers
Craftsmen, Production Process Workers

and Labourers, n.e.s.
Food
Beverages and tobacco
Oils, fats, chemicals and rubber
Textile
Clothing
Leather
Wood
Paper, cardboard and bookbinding
Printing
Metal (except machinery)
Machinery and motorvehicles
)except electricity)

Electricity
Fine mechanics, watchmaking and
jewelry

Otherindust rial workers
Labourers, unspecified
Building Workers
Services Workers
Hotels, restaurants, entertainment, etc.
Other personal services
Other services

Unidentiifable or not known

7,1483,050371227

1,59721710620
1,4801,0408076
1,4371,35571100
7502632915
919859

84149122
1241181114

14,8152,882454285

70738288
13,6082,844426282

20,68838179641
6,08963457421

3,18821319

35,0919,0634,1041,251

8,177552113
22335

27518151

1,3956708061
7,6837,9677211,149
6,621991,13513
4,513357406

1851752
822301295

2,2326229

2,723284052

1,53412 1791
3,335922714

37331294
8,9891,381304109
3,447235801

8,3151,00420272
8861937413

1,7337S713359
69624551

56413096

עסוקים
וטכניים חופשיים במקצועות עובדים

טכניים מקצועות
והוראה חינוך

רפואה
ואמנות ספרות

דת
ומשפט חוק

אחרים חופשיים מקצועות
ופקידות אדמיניסטרציה בהנהלה' עובדים

ואדמיניםטרטורים מנהלים
. פקידות

אחרים מבירה ועובדי סוכנים סוחרים'
וייעור מטעים ועובדי דייגים חקלאים'

הובלה עובדי
הייצור בתהליך עובדים מלאכה' בעלי ■

ל.נ.מ.א. ועובדים
מזון

וטבק משקאות
וגומי כימיקלים שומנים' שמנים'

טכסטיל
הלבשה

עור
עץ

ובריכה קרטון נייר'
דפוס

למכונות) (פרט מתכת
לחשמל) (פרט ומכוניות מכונות

חשמל
וצריפה שענות עדינה' מכניקה

אחרים תעשייה עובדי
ב.צ.נ. מקצועיים' בלתי עובדים

בניין עובדי
בשירותים עובדים

וכוי קולנוע הארחה' שירותי
אחרים אישיים שירותים

אחרים שירותים
ידוע לא או ברור לא יד משלח

עסוקים Dccupiedלא fuלפרנסתם 11 yi nNot Ga
ופנסיה חסכונות מרכוש' 575633vingsמתפרנסים orpensionLiving on property, sa

בית 6,004Housewives_86,985עקרות
16 מגיל למטה 73,02268,8368,3147,870ISChildrenילדים under 16 yea
וסטודנטים 11,8007,072194137Studentsתלמידים

ב.צ.נ. '60 מגיל למעלה 5,3049,872890.754n.e.s.Personsאנשים over 60 years,
אחרים 2,1875,067375707Otherנתמכים dependants
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והגיל המין הלידה, ארץ לפי נכנסים, יהודיים 12.עולים לוח
Table 12.  Jewish Immigrants Arriving, by Country of Birth, Sex and Age

)Summary 1954 1955 tmD)

הארצות כל
(1)
All

Countries

אירופה/AfricaאפריקהAsiaאסיה
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America
£ Oceania

Sex and Age והגיל הכלהמין סך
Total

הודו
India

הארצות יתר
Other

Countries

הכל סך
Total

טוניסיה
ואלג'יריה
Tunisia Sl
Algeria

מרוקו
וטנג'יר

Morocco Si
Tangier

יתר
הארצות
Other

Countries

העולים 53,7744,6282,0212,00744,0019,41033,231נל .1,91504,528All Immigrants

Sexהמין

20,8592,8081,0251,27822,4734,07910,8679272,075Malesזכרים

20,9152,3259901,32922,1284,73116,8641,0882,453Femalesנקנות

Ageהגיל

0  48,8800373183198,0351,488,G8842132120  4

6  1413,5891,07453!)54112,1252,SI!49,281480390614

1r>  2410,9648704214558,9292,0280,4904101.15C15  24

25  347,4445912808056,2171,1044.85G25763425  34

85  445,290. 482, 1902924,410. 8893,287. 234 .3'JC35  44

45  543,855 .40513C2092,9409381,80420351045  54

55  642,247308862221,34780687011159255  04

65  741,1531893015349820724843460G5  74

75+322031449893847917075 .'

ידוע 2431211i!8לא


2Not stated

(I) Including 17 immigrants whose country of birth is not stated. צוינה. לא לידתם שארץ עוליט 17 כולל (1)
ג0



הלידה וארץ המשפחתי המצב המץ, לפי ומעלה), 15 (בגיל נכנסים יהודיים 13.עולים לוח

Table 13.  Jewish Immigrants Arriving (aged 15 years and over), by Sex, Marital Status
and Country of Birth

)Summary 19541955 (סיכום

©

המשפחתי המצב

הארצות כל
(1)
All

Countries

אירופה'AfricaאפריקהAsiaאסיה
אמר'קה
ואוקיאניה
Europe,

America Sc

Oceania

הכל סך
Total

הודו
India

יל/ר
הארצות
Other

Countries

הכל סך
Total

טוניסיה
ואלגיריה
Tunisia Sl
Algeria

מרוקו
וטנג'יר

Morocco Si
Tangier

יתר
הארצות
Other

Countries

Marital Slalus

הזכרים 15,3161,44062581512,1152,6918,8265981,759Allכל Males

5,6485322602724,367994רווקים ■3,Ui261748Single

3425017,5141,6255,576318858Marired!;3,21684גשואים

85557223517561101It)128Widowedאלמנים

i50935628Divorced<8571גרושים

ידוע 121192252Notלא stated

הנקנות 15,9591,47454493012,3152,8648,7826692,165Allכל Females

3,5873171032142,6787711,683224592Singleרווקות

9,48585SS435107,6281,7005,601827999Marriedנשואות

נ2,52127894אלמנות 841,7688681,30798475Widowed

840224220251791098Divorcedגרושות

ידוע 264לא


42151241Not stated

(I) Including 7 immigrants whose country of birth is not slated. צוינה. לא לידחמ שארץ עולים 7 כולל (1)



והמין הלידה יבשת היד, משלח לפי נכנסים, יהודיים 14.עולים לוח
Table 14.  Jewish Immigrants Arriving, by Occupation, Continent of Birth and Sex

)Summary 19541955 (סיכום

היד משלח

היבשות כל
0)

All Continents

אסיה
Asia

אפריקה
Africa

אמריקה אירופה'
ואוקיאניה

Europe, America
8l OceaniaOccupation

הבל 0ך
Total

וכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

גקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

העולים W.!26,85926,9152,3032,32522,471)22,1282,0752,453Alt,58נל Immigrants

לפרנסתם עסוקים
לפרנסתם עסוקים לא
ילוע לא פרנסה מקור

14.427
30,600
2,74 t

11, COO
13,682
1,577

2,827
22,924
1,164

938
1,158
207

126
2,010

18D

9,356
11,885
1,233

2,059
19,309

760

1,806
638
181

641
1,000
212

Gainfully occupied
Not gainfully occupied
Source of income not stated

לפרנסתם 1,306f>41Gainfully(!14,42711,6002,8279381269,8552,05עסוקים occupied

וטכניים וזופשיים 1,048G59מקצועות .am8124273138;105227Professional and Technical

ופקידיו/ מנהלה ,1,1987684309522483222100186Managerialהנהלה' Administrative
and Clerical

ובו') סוכנים (סוחרים' מכירה 1,3391,28168748624019114עובדי
Sales Workers (merchants,
agents etc.)

ממעיט ועובדי דייגים 84079848281646a12448חקלאים'
Farmers, Fishermen, Plantation
Workers

תעשייה ועובדי מלאכה 7,4485,8261,022246515,2021,454378117Craftsmenבעלי and Industrial Workers

מקצועיים בלתי ,7445731712101734413519l'JLabourersפועליט unskilled

(2) אחר יד i641)8i)0Other'1,7721,073994851,53משלח occupation (2)

ידוע לא יד Wl221032133G5Notמשלח slated

(I) Incl. 17 immigrants whose country of birlh is not stated.
)2) Inct. workers in building industry, transport, mining and services.

צוינה. לא לידתם שארץ עולים 17 כולל (1) ,_,
ושירותים. מחצבות הובלה' בניין' עובדי בולל: (2) ^



היציאה ודרך הייעוד ארץ לפי יוצאים, 15.תושבים לוח
Table 15.  Inhabitants Departing, by Country of Destination and Mode of Departure

)19511952, 19541955)

1 9 5 5

הייעוד ס"ה195119521954ארץ
(1)

Total

Countryיםאוויר of Destination
AirSea

הארצות 26,67629,40480,89734,32114,27819,608Allכל Countries

2,6973,6164,8174,6572,3271,897Asiaאסיה
1,2991,7892,3992,3081,2781,030Turkeyטורקיה
23536548022089131Iranאירן

7007301,3041,497769728Cyprusקפריסין
אחרות 4637326346321918Otherארצות Countries

1,4361,7851,3601,018666352אפריקה ■Africa
2391472071111695Tunisiaטוניסיה
941284051843Algeriaאלגייריה

וטנג'יר 42188541421828190Moroccoמרוקו andTangier
אפריקה 50348145243542213Southדרום Africa
אחרות נ179144253203ארצות 9211Other Countries

12,99311,77514,88118,3008,3099,931Europeאירופה
424515327207120Polandפולין

432128912422102Rumaniaרומניה
9515334721468146Yugoslaviaיוגוסלביה

י2312504121,250229יוון 1,021Greece
1,1781,0591,1601,319780539Germanyגרמניה

9056689071,067502565Austriaאוסטריה
563813718536Czechoslovakiaצ'בוסלובקיה

395943719613Hungaryהונגריה
המאוחדת 2,7252,3423,0323,3971,8481,554UnitedKingdomהממלכה
סקנדינביות 245309357379240139Scandinavianארצות Countries

526548661755440315Netherlandsהולנד
491513481562267295ifelgiumבלגיה
3,5343,3823,2333,8871,0422,845Franceצרפת

U41,6331,9606831,277Italy.1,2411איטליה
1,1461,0351,4391,5761,059517Switzerlandשווייץ

ב.צ.נ. 6261,134822312Europeאירופה n.e.s.
אחרות 140174239259124135Otherארצות Countries

5,9069,3136,7786,0952,503.3,591Americaאמריקה
הברית 3,4224,3154,7144,2931,9982,295Unitedארצות States

1,6793,768436427209218Canadaקנדה
17127976855449505Brazilברזיל

25243226524651195Argentineארגנטינה
אמריקה ומרכז 1141171391538964Mexicoמנסיקו and Central

America
אחרות 268402456422107314Otherארצות Countries

538400372617285362Oceaniaאוקיאניה
ידוע(2) 3,1062,5152,6833,6041283,475Notלא stated (2)

(1) Incl. residents departing by land.

)2) Refers to residents who joined the crews of ships
and planes and to personson sea cruises.

היבשה. בדרך שיצאו חושבים כולל (1)

ומטיילים ומטו0ים אניות לצוותי שהצטרפו חושבים בעיקר (2)
בים.
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התכלית לפי יוצאימ, 16.תושבים לוח
Table 16.  Inhabitants Departing, by Purpose

)19511952, 19541955)

1951195219541955Purposeהתכלית

26,67629,40430,89734,321Totalסךהכל
4,1104,20211,89015,058Touringתיור

אחרות אישיות ומטרות קרובים 2.3313,6972,2382,020Visitingביקור relatives and other
personal reasons

598542366309Medicalריפוי treatment
2,6481,3521,7031,805Businessמסחר

וירושה רכוש 1,164957287281Liquidationofpropertyתיסול and in
beritance

מסחריות הברות 8081,1311,175Missionofשליחות commercial companies
זמנית נ295610עבודה ,2141,567Temporary employment

ואוויר) (ים 2,3992,3962,6733,660Crewsצוות (sea and air)
וספורט 220238340519Artאומנות and sport

ועיתונאות תרבות חינוך' ,21823723S302Scienceמדע/ education, culture and
journalism

אחרים דת ועובדי 629i98IG7Pilgrimsצליינים and others
והשתלמות 1,4611,2261,3611,501Studyלימודים

דיפלומטית ממשלתית' /שליחות 16S1509742Government, diplomatic and U.N.
]ואו'ם 1 Qtfl /missions

כינוסים וארגונים' Iשליחותמוסדות יי 11,032783014Missionsof institutions and
organizations, meetings

7,65111,1285,7743,922Emigrationירידה
ידוע (1)לא 1,538204297374Not stated

(1) ]ncl. other purposes. אחרות. תכליות כולל (1)

בחו''ל השהות זמן לפי חוזרים, 17.תושבים לוח
Table 17.  Inhabitants Returning, by Duration of Stay Abroad

)19511952, 19541955)
1955

בחו''ל שהות
השהות התושבים195119521951זמן נלספר

ימים) (אלפי
Duration of stayDuration of Stay

No. of residentsabroad
(thousands of

days)

הכל 16,81715,41922,64227,3104,710Totalסך

מחודש 3,1182,5544,4836,28690Underפחות 1 month
ימים 5 4395437221,0994Upעד to 5 days

ימים 9 עד 63593425541,04686  9 days
יום 19 עד 101,0708591,5892,2373210  19 days

חודש 1 עד יום 201,2508101,6231,9044720 days' 1 month

חודשים 2 עד 18,2572,7184,7786,0032631  2 months
חודשים 3 עד 22,6672,5218,5184,3643192  3 months
חודשים 4 עד 31,8001,8762,1892,5552623  4 months
חודשים 5 עד 41,1291,2301,4211,387 1864  5 months
חודשים 6 עד 57487398899101495  6 months
חודשים 9 עד 61,3781,3511,4151,5663426  9 months

שנה עד חודשים 98036619089442979 months  1 year
שנתיים עד 7981'1,0079611,5321,553ש1ד,  2 years
משנתיים 5127651,3001,5902,0052למעלה yearsandover

ידוע 39843204152Notלא stated

(ימים) ממוצעת 153181181173Averageשהות lengthof stay (days)

(ימים) השהות 81897769Medianחציון stay (days)
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(0 הלידה ארץ לפי יהודיים, לוח.18.יורדים
Table 18.  Jewish Emigrants, by Country of Birth (1)

)19481952, 19541955)

היורדי0 Allכל Emigrantsמצהירים יורדים
. ,,Persons declaring emigration

הלידה Countryארץ of Birth

(2) 194,8194919501951195219541955

הארצות כל .1,0407,2079,46310.05710,4965,2978,540All Countries ,.

1684818751,1111,372904056Israelישראל
316271,2729981.549757271Asiaאסיה

J4665593627284Turkey<2442טורקיה
33910512328489Jranאירן

18449652038Indiaהודו
הארצות 256217215512648590Otherיתר Countries

H1,8188861,0381,013397177Africaאפריקה
אלג'יריה' ,31,660631836883339129Tunisiaטוניסיה' Algeria,
וטנג'יר Moroccoמרוקו and

Tangier
אפריקה ''783דרו0 76681512South Africa

הארצות נ4יתר 051791341155886Other Countries

(3)7088,8005,8026,3376,262אירופה 3,2323,297Europe
המועצות .46207359355223119124U.S.S.Rבריח

1741,0842,0621,9162.3J4792674Polandפולין
471926191,1451,217724495Rumaniaרומניה

13011114121653Yugoslaviaיוגוסלביה
98436834761708גרמניה

i 620I
325Germany

96413i!9732425287Austriaאוסטריה
36241290439518צ'כוסלוגקיה

| 391I
216Czechoslovakia

36113269558S46154Hungaryהונגריה

ונלגיה 28124104999024Netherlandsהולנד and
Belgium

3248129818115840Franceצרפת
המאוחדת 512452061756742Unitedהממלכה Kingdom

33yo70743616Italyאיטליה

הארצות (3)30194183169107יתר 58647Other Countries

Vאמריקה 72293429400277126America
הברית .5615922824114567U.S.Aארצית

24087554924Argentineארגנטינה

הארצות 14941341048335OtherCounיתר tires
11081583Oceaniaאוקיאניה

ידוע 46148191158157Sotלא stated

(1) Figures for the years 1948 1951 relate to inhabitants
who departed and did not return up to the end of 1952
)excluding diplomats and students). For the years
1952 1955, ifgures relate to persons declaring
emigration on departure. A totalof 202 emigrants who
returned in 19S2 were deducted fromthe ifgures of 1952.

)2) As from July 1948.
)3) Including America and Oceania.

לחושבים מתייחסים 1951 עד 1948 לשנים המספרים (1)
וסטודנטים). לדיפלומטים (פרט 1952 עדסוף חזרו ולא שיצאו
על למצהירים המספרים מתייחסים 1955 עד 1952 לשנים
202 נוכו 1952 ממספרי הארץ, מן היציאה בזמן "ירידה"

נ1952. שחזרו יורדים

.1948 מיולי (2)
ואוקיאניה. אמריקה כולל (3)
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הירידה ארץ לפי יהודיים, (0 יורדים .19 לוח
Table 19.  Jewish Emigrants (1), by Country of Emigration

)19481952, 19541955)

הירידה ארץ
היורדים Allנל emigrantsמצהירים יורדים

Persons declaring emigration
Country of Emigration

1948
(2)

194919501951196219541955

הארצות 1,0407,2079,46310,05710,4965,2973,040Allכל Countries

336731,1499831,862751214Asiaאסיה

14123006981,025427116Turkeyטורקיה

223109132300S9872Iranאירן
הארצות 301381401532372626Otherיתר Countries

1,196619890961439160Africaד1אפריקה

ומרוקו אלג'יריה טוניסיה'

אפריקה 12דרום

1,010

125

415

157

636

169

854

53

(3) 32S

63

(3)96

47

Tunisia, A Igeria and
Morocco

South Africa

הארצות 2614785545317Otherיתר Countries

4374,0214,7873,919l,09C1,028014Europeאירופה _ .

26147911715פולין


2Poland
1411281M9105Rumaniaרומניה

6165272356217160109Germanyגרמניה

594614863291343728Austriaאוסטריה

והונגריה 8916913339487412Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה and
Hungary

211351921783499Switzerlandשווייץ

ונלגיה הולנד

צרפו/

28

So

204

1,575

206

1,369

.243

1,288

142

851

52

190

41

114

Netherlands and
Belgium

France

המאוחדת 5346861455225413688Unitedהממלכה Kingdom

705931,2498551076054Italyאיטליה

הארצות 1910016417915410152Otherיתר Countries

2871,0032,3863,5875,6362,7692,028Americaאמריקה

הברית .J6U.S.A<2575971,5331,4061,3031,6091,2ארצווו

15842431,5533,539267176Canadaקנדה

469276Brazilנחיל

הארצות ,15322610628יתר 794394280Other Countries

■ 556201478329302513Oceaniaאוקיאניה

ידוע 26135832120012811Notלא stated

(1)Seenote(l)toTable 18.

)2) As from July 1948.

)3) Including Tangier.

.18 ללוח (1) הערה ראה (1)

.1948 מיולי (2)

טנג'יר. לולל (3)
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הירידה שנת לפי יורדים,  .20 לוח
Table 20.  Emigrants, by Year of Emigration

)19481955)
(1)כל (אומדן) (2)היורדים מצהירים יורדים

הירידה t<0>שנת (0 All Emigrants (Estinudeclaring Emigration (2)Persons

Year of Emigrationהכל הכלאחריםיהודיםסך אחריםיהודיםסך
TotalJewsOthersTotalJewsOthers

(3) 19481,1541,040114
19497,4077,2072003,2593,18772
19509,9669,463SOS4,313.3,944369
195110 47610,0574197,6476,980667
195213,50013,00050011,12810,698430
195313,00012,50115008,6448,275369
19547,5007,0005005,7335,297430
19556,4006,0004003,9223,540382

(1) Estimate for the years 1948 to 1951 relates to inhabitants
who departed and did not return up to the end of 1952
)excluding diplomats andstudents).For the years 1952 to
1955 a rough estimate is given.

)2) Inhabitants who declared their intention to emigrate.
)3) As from July 1948.

התושבים למספר מתייחס 1951 עד 1948 לשנים האומדן (1)
וסטודנטים). לדיפלומטים (פרט 1952 סוף עד חזרו ולא שיצאו

גולמי. הוא האומדן 1955 עד 1952 לשנים

"ירידה". על שהצהירו תושנים (2)

.1948 מיולי (3)

(0 הירידה ושנת העלייה שנת לפי יהודיים, 21.יורדים לוח
Table 21.  Jewish Emigrants, by Year of Immigration and Year of Emigration (1)

)19481952; 19541955)
העלייה ישנת ה ל Allורדיםכ Emigrantsמצהירים Personsיורדים declaring emigration
Year of

Immigration1948194919501951195219541955

היורדים 1,0407,2079,46310,05710,4965,2973,540כל
AH Emigrants

הארץ 1684818751,1111,372889647ילידי
Israel  Born
up to 1939 3321,3311,152976597453עד

194047303912769694351268
1948493,5374,5823,2273,8401,516993
1950511,0053,1223,2711,355710
1952_20024461
195316760
1954_66141
1955122

ידוע 8722,55475867614811285לא
Not stated

(1) Seenote(1) to Table 1 8. .18 ללוח (1) הערה ראה (1)

והמין הגיל לפי יהודיים, 22.יורדים לוח
Table 22.  Jewish Emigrants, by Age and Sex

)19481952, 19541955)
All Emigrants היורדים emigrationPersonsמצהיריםיורדימכל declaring

(1)הגיל 194819521 954195 5

Ageנקבותזכריםס"הנקבותזכריםס"הנקבותזכריםס"ה
TotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemales

ah Ages הגילים 38,26321,62816,6355,2972,7202,5773,540.1,7341,806כל
0147,2373,9093,3281,307684623827424403
15245,3833,1692,214716402314411187224
25349,3485,4153,9331,044525519696328368
35446,8193,9952,824808431377577301276
45544,7112,7201,991684345339533272251
55642,7751,4721,303436205231324140184
65+1,86588498128412016417777100

Not stated ידוע 12564611881055לא

(1) See note (1) to Table 18. .18 ללוח (1) הערה ראה (1)
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היד משלח לפי יהודיים, יורדים  .23 לוח
Table 23.  Jewish Emigrants, by Occupation

)19481952, 1955)
932(1) 1948  1955נ

יורדים
מצהיריםהיורדיםכל

היי ryfvaantsEmigrAll
Persons
DeclaringOccupation
Emigration

הכל המיניםנקבותזכרים0ך שני
TotalMalesFemalesBoth Sexes

היורדים 38,26321,62816,6353,540Allבל Emigrants

לפרנסתם 15,09612,6292,4671,303Gainfullyעסוקים Occupied
וטכניים חופשיים במקצועות ,2,1421,464678179Professionalעונדימ Technical <S Related Workers

טכנייט 6045436157Technicalמקצועות
והוראה 34814919988Educationalחינוך

48022825249Medicalרפואה
ואמנות 39628511120Literaryספרות and artistic

11210396Religiousדת
ומשפט Mi10594Judicialחוק

או!רים הופשיימ 9£51375Otherמקצועות professional

ופקידות אדמיניסטרציה בהנהלה' ,2,2601,588672195Managerialעונדים Adm. A Clerical Workers
ואדמיניסטרטורים 3503242624Managerialמנהלים and administrative

l.yio1,S64646171Cleircalפקידות and related
אחרים מכירה ועובדי סוכנים ,1,9691,8977275Mecrhantsסוחרים' Agents and other Sales Workers
וייעור מטעים ועונדי דייגיט ,60G5129455Farmersחקלאימ/ Fishermen, Plantationand

Forestry Workers
הובלה 681672965TransportWorkersעובדי

הייצור בתהליך עובדימ מלאכה' 4,6864,056630471Craftsmen,ProductionProcessWorkersבעלי
א. מ. נ. ל. andועובדים Labourers, n.e.s.

335326924Foodמזון
וטבק 211Beveragesמשקאות and tobacco

וגומי כימיקלימ שומניבא 14131שמנים/
■ 5Oils, fats, chemicals and rubber

טכסטיל ■1851622315Textile
1,5891,035554117Clothingהלבשה

8933831026Leatherעור
457451645Woodעץ

וכריכה קרטון ,252415Paperנייר' cardboard and bookbinding
m9618Printingד9וס

למכונות) (פרט row349348154Metal (exceptmachinery)
לחשמל) (פרט ומכוניות 607603475Machineryandמגונות motorvehicles

(except electricity)
274271346Electricityחשמל

וצריפה שענות עדינה' ,290281943Finemechanicsמגניקה watchmaking A jewelry
אחרים תעשייה 696278Otherעובדי industrial workers

נ. צ. ב. מקצועיים כלי/י ,1,3791,265114122Labourersעובדים unspecified
בניין 420411958Buildingעובדי Labourers

בשירותים 79965114867Servicesעונדים Workers
וגו' קולנוע הארחה' ,2111733831Hotelsשירותי restaurants, entertainment, etc.

אחריט אישיים 2671788931Otherשירותים personal services
אחריפ 321300215Otherשירותים services

ידוע לא או ברור לא יד 1541134116Unidentiifableorמשלח not known
לפרנסתם עסוקים 17,9455,51412,4312,013Notלא Gainf ully Occupie d
ופנסיה חסכונות מרכוש' 20n9Livingמתפרנסים on property, savings or pension

בית 7,7657,765883Housewivesעקרות
16 מגיל למטה 8,0764,3273,749780Childrenילדים under 16 years
וסטודנטים 958624334233Studentsתלמידים

60 מגיל למעלה 869371498148Personsoverאנשים 60years n.e.s.
אחרים 257181762iOtherנתמכים dependants

ידוע לא פרנסה 5,2223,4851,737224Sourceמקור of Income Not Known

(1) See note (1) toTable 18.
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הכניסה דרך ולפי המגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים  .24 לוח
Table 24.  Travellers Arriving, by Country of Residence and Mode of Entrance

)19511952, 19541955)

1955

המגורים Countryיםאוויר195119521954n''0ארץ ol Eesiaence
(1)

TotalAirSea

הארצות 35,89332,96538,66148,21223,43615,058Allכל Countries

4,7342,9702,9713,6331,6531,522Asiaאסיה
טורקיה 2,2961,4681,7292,1068871,213Turkey
89150127738830680Iranאירן

400306301403218173Cyprusקפריסין
. אחרווו 1,14769566473624256Otherארצות Countries

2,6492,3013,2404,0142,5741,380Africaאפריקה

מרוקו אלג'יריה/ .412טוניסיה' 4887611,4222521,160Tunisia, Algeria, Morocco and
Tangierוטנג'יר

אפריקה 1,6841,3702,0792,2252,055140Unionofדרום South Africa

אחרות '553ארצות 44340036726780Other Countries

15,31713,15215,11017,8036.6867,246Europeאירופה
.42פולין 49454!)48Poland

3935324141רומניה
Rumania

26511521523648180Yugoslaviaיוגוסלביה

589505423356132209Greeceיוון
728373297467190249Germanyגרמניה

473419443647168192Austriaאוסטריה
30265646442Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה

4236393131Hungaryהונגריה
המאוחדת 3,9923,2344,0394,9162,7091,722Unitedהממלכה Kingdom
סקנדינביוח 7878351,4361,403873350ScandinavianCountriesארצות

705618672773421265Netherlandsהולנד
. 1,3641,0077811,032433425Belgiumבלגיה

3,9693,6744,1864,8741,0262,557Franceצרפת
נ1,210איטליה ,1041,1241,275533312Italy
7997668531,039442614Switzerlandשווייץ

אחרות 293856469013247169Otherארצות Countries

11,66014,11516,74922,03511,8824,664Americaאמריקה

הברית 9,52411,43513,23218,33210,0713,181Unitedארצות States
5136478431,015616259Canadaקנדה
348438457376160159Brazilברזיל

5536499991,163441673Argentineארגנטינה
אחרות 7229461,2181,1C9594392Otherארצות Countries

321335407466260171Oceaniaאוקיאניה

צ דו י 1,2129218426118175Notלא stated

(1) Including travellers entering by land. היבשה. בדרך שנכנסו תיירים כולל (1)
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התכלית לפי נכנסים, תיירים  .25 לוח
Table 25.  Travellers Arriving, by Purpose

)19511952, 19541955)

1951195219541955Purposeהתכלית

הכל ,35,89332סך 96538,66148,212Total
19,83816,02721,30623,577Touringתיור

אישיות ומטרות קרובים 4,7814,7293,8883,126Visitingביקור relatives and other
purposesאחרות

83656768Medicalריפוי treatment
2,2441,5271,6341,446Businessמסחר

וירושה רכוש 10חיסול
6Liquidationof property and

inheritance
מסחריות חברות 433364236Missionשליחות of commercial companies

הון Capital(357104351השקעות investment
זמנית 1,4542,3002,2571,855Temporaryעבודה employment

ואוויר) (יס J52Crews<2761652צוות (sea and air)
וספורט .281אמנות 1,000380818Artand sport

ועיתונאות תרבות חינוך/ ,106485291274Scienceמדע/ education, culture and '
journalism

אחרים דת ועובדי 1,0621,3001,3951,170Pilgrimsandצליינים others
והשתלמות 7799531,6251,858Studyלימודים

דיפלומטית ממשלתית/ |שליחות |1,2771,1811,426Government, diplomatic and U.N.
2,2mmissionsואו"ם

כינוסים וארגונים/ מוסדות Jקליחות I516407300Missions ofinstitutions and
organizations, meetings

 492Transit,,'.9981,3403,401מעבר
בארץ 13129580158Settlingהשתקעות in Israel

ידוע (1)לא 1,239453306■MlNot stated

(I) Incl. other purposes. אחרות. תכליות כולל (1)

בארץ השהות זמן לפי שיצאו, תיירים  .26 לוח
Table 26.  Travellers Departing, by Duration of Stay in Country

)19511955)

1 9 5 5

השהות 1951195210531954זמן
מספר
התיירים

בארץ שהות
ימים) (אלפי .

Duration of Stay

No. ofDuration of Stay
Travellersin Country

)thousands of days)

הכל 32,85231,64633,98636,87146,8582,619Totalסך
מחודש 17,46517,90320,79222,67430,479335Underפחות 1 month
ימים 5 4,2235,0436,1927,68710,73231Upעד to 5 days

ימים 9 עד 62,9623,0974,0114,0125,555406  9 days
יום 19 עז 105,3985,6206,0766,1548,15711710 19 days

חודש 1 עד יום 204,8824,1434,5134,8316,03514720 days  1 month

חודשים 2 עד 17,2645,9635,7016,4477,1682981  2months
חודשים 3 עד 22,6772,2612,1422,2162,7502002  3 months
חודשים 4 עד 31,2741,1646401,0741,2521303  4 months
חודשים 5 עד 47247311,0327367681034  5 months
חודשים 6 עד 5590596496526551915 6 months
חודשים 9 עד נ69221,0481,0311,053 ,0672386  9 months

שנה עד חודשים 95648168267638752769 months  1 year
שנתיים עד 5888879363609864871משנה  2 years
משנתיים 902242533654054622למעלה years and over

ידוע 39453137לא 5757Not stated

(ימים) ממוצעת 5865626357Averageשהות lengthof stay
(days)

(ימים) השהות 2725212118חניון
Median stay (days)
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בריאות ה.

והמץ הלידה מקום המוות, סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב פטירות ~.1 לוח
(1953  1955)

15 מגיל באוכלוסייה ל1,000 ומעלהשיעוריט שיה
1,000 Population aged 15 years Sc overBates per

הסיבה
5 31 9S 41 9

אסיה ילידי
ואפריקה

(י)
Born in

Asia, Africa

אירופה ילידי
ואמריקה
Born in
Europe,
America

אסיה ילידי
ואפריקה

(1)
Born in

Asia, Africa

אירופה ילידי
ואמריקה
Born in
Europe,
America

הסיבות (2)כל 6.200(2) 8.023(2) 6.278(2) 8.834

הגשימה מערכת של שתפו! .10.1280.1260.1000.149

אחרות צורות שחפת' .2O.OU0.0120.0170.005

הצורות בל 8גבח' .30.0170.0080.0070.025

הבטן טיפוס .40.0030.002

וזולירע .5


הצורות כל דיזנטריה' ,60.0280.013.C0700.010

סטרפטוקוקוס ע"י ספטיה גרון דלקת שנית' .7





אסגרה .8
0.002



שעלת .9

מנינגוקוקוס ע"י זיהום ,10
0.002

דבר .11




צפדת .120.0030.0020.002

ילדים שיתוק .13


0.0070.0030.010

■ אבעבועות .14

חצבת .15

(אפידמי) הגהרות טיפוט .16


מוגדר) בלתי (אנדמי הבהרות טיפוס .170.0030.005

קרציות ע''י אחרות ומחלות הבהרות טיפוס של אחרות צורות .18



0.003

מלריה .190.0030.002

טפילימ או חידקיס ע"י שנגרמו אחרות מחלות .200.0280.0220.0370.029

ממאירות קאתוה .210.6971.6520.7651.822

מוגדרות ובלתי ממאירות בלתי שואתות .220.0830.1290.0900.080

פוכרת .230.0350.0500.O430.051

דם חוסר .240.0070.0130.0100.007

המרכזית העצביס נמערכו/ הדס גלי של ליקויים .250.8431.0770.8021.231

מנינגוקוקוס מאשר אחרת מסיבה המוח קרוס דלקת .260.0100.0020.0200.007

שגרוני חוס .270.0070.0050.0130.003

הלב שגרון .280.1460.1610.1800.17S

הלב ותעוקת הכלילי העורק מחלות .290.6661.7380.72a1.949

הלב שריר ובהחנוונות בטרשת הקשורות אחרות לב מחלות .300.4470.3580.3780.S91

50



E. HEALTH

Table 1.  Deaths among Jewish Population, by Cause, Place of Birth and Sex

(19531955(

95S1

שיעורים
ל000'1
באוכלוסייה

מוחי! מספרים
ut e Numbers

ם טי
Abso !

ah Ages הגילים כל
תינוקות

משנה למטה
Infants

under lyear

הגילים) (כל
Rates per
1,000

population
tall ages)

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
females

Cause

5.7678,9694,8334,1361,368All Causes

0.05991543711 . Tuberculosis of respiratory system

0.0031495
2. Tubecrulosis, other forms

0.006981
3. Syphilis and sequelae

0.00154114. Typhoid fever

5. Cholera

0.01929171266. Dysentery, all fonris




7. Scarlet fever and streptococcal sore throat
0.00281228. Diphtheria

0.0101587149. Whooping cough

0.005858610. Meningococcai infections

. 
11. Plague

0.00697612. Tetanus

0.03a5133181713. Acute poliomyelitis







14. Smallpox

0.0243125121415. Measles

t 6. Typhus, epidemic

1 7. Typhus, endemic and unspecified


18. Other formsof typhus and other rickettsial diseases

19. Malaria

0.0335226261120. All other diseases classiifed as infective and parasitic
0.8981,397661736.521. Malignant neoplasms

0.0671045747S22. Benign andunspeciifedneoplasms
0.0S3512G25

23. Diabetes

0.0071156
24. Anaemia

0.611951449502125. Vascular lesions affecting central nervous system

0.0264127142326. Nohmeningococcalmeningitis

0.00695427. Rheumatic fever

0.09715144107
28. Chronic rheumatic heart disease

1.0001,5561,027529
29. Coronary disease and angina pectoris

0.201 .312123189
ZQ. Other arteriosclerotic A degenerativeheart diseases
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(המשה והמין הלידה מקום המוות, סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב 1.פטירות לות
(19531955)

5נשיעורים מגיל באוכלוסייה ומעלהל1,000 שנה
rs & over,000 Population aged 15 yeHates per

הסיבה
31 0 5S 41 9

אסיה ילידי
ואפריקה

(1)
Born in

Asia, Africa

אירופה ילידי
ואמריקה
Born in
Europe,
America

אסיה ילידי
ואפריקה
0)

Born in
Asia, Africa

אירופי ילידי
ואמריקה
Born in
Europe,
America

אחרות31. לב 0.1730.175O.\970.196מחלות

גבוה32. דמ בלחץ הקשורות לב 0.0310.0540.0470.080מחלות

לב33. מחלת ציון בלי גבוה דם 0.0940.1240.0800.132לחץ

0.0140.0080.0200.029שפעת31.

ריאות35. 0.1910.1630.2440.195דלקת

סימפונית36, 0.0520.0170.0070.036דלקת

והתריםריון37. הקיבה 0.0350.0590.0330.049כיב

התוס5תן38. 0.0030.0120.0030.017דלקת

המעיים39. וחסימת בקיע 0.0620.059O.OSO0.098שבר/

ילודים)40. של לשלשול (פרט המעיים הקיבה' 80.0220.0840.022(0.01דלקת

הבבד41. של וחריף צהוב 0.0030.00a■0.0070.012ניוון

הכבד42. 0.0830.0320.0040.034שהמת

הכליות43. 0.1460.0870.1370.110דלקת

השתן44. בדרכי 0.0180.0070.027אבנים

הערמונית45. בלוטת של יתר 0.0020.0910.0430.098גידול

לידה46. ואחרי לידה הדיון/ של 0.0490.0H50.0730.020סיבוכים

שמלידה47. 0.0170.0130.0170.010מומים

כגיט)48. בולל (לא הלידה בזמן הילוד) (של פציעות


פגים49. של הלידה בזמן פציעות




פגים)50. כולל (לא הלידה אחרי הריאה/ צמיקת הנשימד,/ שיתוק





פגים51. אצל הריאה צמיקת הנשימה/ שיתוק





פגימ)52. כולל (לא ילודים אצל זיהום מחלות


פגים53. ילודים אצל זיהום מחלות





פגימ)54. כולל (לא הילודים של אחרות _מחלות

פגים55. ילודים של אחרות מחלות


פגות56.




מוגדרות57. בלתי מחלות זקנה/ של רוח מחלות כולל לא זקנה/
ידועות לא מוות וסיבות

0.7800.4790.6310.356

האחרות58. המחלות 0.5510.6050.5750.730כל

החיצוניות59. הסיבות 0.6480.6880.6080.630כל

בישראל. שנולדו אלה גולל לא (1)
האוכלוסייה. של השונה הגילים מחלוקת בחלקם נובעים אלה בשיעורים ההפרשים (2)
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Table 1.  Deaths among Jewish Population, by Cause, Place of Birth and Sex (Co/if.)

(19531955(
9 5 51

Cause

שיעורים
ל1,000

מוחלטיב מספרים
Absolute Numbers

באוכלוסייה
הגילים) (כל

Rates per
1,000

population
)all ages)

All Ages הגיליפ כל
תינוקות

משנה למטה

Infants
under 1 year

הבל סך
Total

זכרימ

Males
נקבות
Females

0.12519493101631. Otherdiseasesofheart
0.05383.255832. Hypertension with heart disease
0.0721125656


33. Hypertension withoutmentionofheart disease

0.0071174434. Inlfuenza

0.212 .1(8016017016335. Pneumonia
0033513714736. Bronchitis

002487271037. Ulcerof stomach and duodenum
000694538. Appendicitis

0.0416437271439. Intestinal obstruction and hernia

0.15223610712916140. Gastritis, duodenitis. enteritist6 colitis except
diarrhoea of newborn

0.0061064141. Acute andsubacuteyellowatrophy ofltver
0003. 52SO22242. Cirrhosisof liver
0.081126586843. Nephritis and nephrosis
00182017a44. Urinary calculi

00375858


45. Hyperplasiaof prostate
0.02031


3146. Complications of pregnancy,c hildbirth <£ puerperium

017427014912121447. Congenital malformations

0.0345336175348. Birth injuries without mentioncf immaturity
0.010161151649. Birth injuries with mentionof immaturity
0.03249202a4950. Postnatal asphyxia <S atelectasis without mentionof immaturity
00355480245451. Postnatal asphyxia <£ atelectasis with mentionof immaturity
0.0588304298352. Infectionsof newborn (excl. tetanus) without

mentionof immaturity

0.0203922173D.?.?. 5ofnewbornח0י1):^ח1 (excl. tetanus) with mention
of immaturity

O.MO6240220154. Other diseasesof early infancy, without mentionof immaturity
0.0253928133055. Other diseasesof early infancy ,with mention ofimmaturity
0.1221901117919056. Immaturity, unqualified
0.2373691731961557. Senility, without mentionofpsychosis, ill  defined

andunknown causes

0.4711741as23596658. All other diseases

0.4S30744302442159. All external causes

(l) Excluding those born in Israel.
)2) The differences in these rates are in part due to the ditf'erem age distribution of ihe population.
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(יהודים) (1) וחמץ נבחרות סיבות לפי הגיל, מבחינת ומתוקנים גולמיים פטירה 2.שיעורי לוח
(19381954)

1938/19401942/1943194419451946 11949

Pהמי 3i y>
i

§i
a.

P a
IS

<

s "Q.

P 5c \rg a
o.

P 6s ya "

<

11
.Q

P 6
IS11

.p

P 3
tZ ■\J

8 frM
הסיבות כל

1

8.6816.038.4115.757.6015.167.1614.886.6813.997.2415.37ז.

7.2215.287.9015.376.6614.546.1314.196.0113.986.6214.73ב.

ע"י שנגרמו המחלות 0.680.820.720.850.710.900.600.770.540.760.680.88ז.כל
וטפילימ 0.540.640.650.740.520.660.440.510.410.460.620.70נ.חיידקים

ריאות 0.260.350.240.300.260.320.260.390.200.330.180.84ז.שחפת
0.190.250.180.210.170.200.170.200.140.150.120.16נ.

אחרות צורות 0.050ז.שחפת' 050.030.030.030.030.060.050.070.050.050,06
.10.040.030.040.040.040.040.030.020.040.030.060.04

הצורות כל 0.310.400.270.330.290.850.320.440.270.380.230.40ז.שחפת'
0.230.280.210.250.210.240.200.220.180.170.180.20נ.

0.030.030.020.020.020.010.000.000.010.010.080.02ז.אסכרה
0.010.010.020.020.020.020.020.020.020.010.020.01נ.

ילדיס ז.שיתוק
tj

ממאירות T0.781.810.691.570.711.550.771.800.671.680.661.88..שאתות
0.751.930.921.970.771.670.872.050.901.910.781.86נ.

בולל (לא לב .1.193.24ז.מתלות 1.403.301.243.231.378.621.493.951.S94.30
הלב) 0.952.781.228.101.203.721.063.881.153.361.143.73נ.שגרון

הלב ושגרון שגרוני ז.חום
נ.

הכלילי העורק ז.מחלת
נ.

ריאות 1.071.691.011.730.731.650.771.670.420.900.340.63ז.דלקת
0.911.550.951.900.791.580.611.320.621.560.330.63נ.

והמטיים הקיבה 0.510.460.360.380.210.250.170.170.130.140.680.41ז.דלקת
0.480.470.440.520.190.210.200220.210.260.650.44נ.

0.321.080.260.980.130.590.100.420.070.31ז.זקנה
0.491.940.411.450.220.980.200.920.180.81נ.

החיצוניות הסיבות 1.281.390.580.610.450.540.340.410.620.670.620.89ז.כל
0.420.490.330.420.140.230.140.230.260.350.270.63נ.

על קלנר ג. וד"ר בקי ר. פרופ. ע"י בהכנה חוברת מתוך (1)
.(19381954) סיבות לפי התמותה לוחות

ללוחות". "במבוא הסברים ראה
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Table 2.  Death Rates, Crude and Ageadjusted, by Selected Causes and Sex (1) (Jews)
(1938  1954(

19501951195219531954

Sex If<

nP "
§■ ir

S.r =3

s "c
ifS. =3

S "a

<

Mc if
g fr

Sr =3

I "
6.9015.086.7714.877.0714.996.6114.716.8014.81MAH causes

6.0314.3a6.0314.276.2614.326.0214.186.0314.18F

0.590.630.590.870.480.570.350.460.370.55MAH inf. <£ parasit. diseases
0.480.490.490.600.380.450.24O.'il0.220.28F

0.110.190.190.3G0.120.210.110.240.120.21MTuberculosis, pulmonary
0090.130.110.190.100.190.070.120.050.10F

0.040.050.030.060.030.030.010.020.010.03MTuberculosis,
0050.050.020.020.010.010.010.020.010.01Fextrapulmonary

0.150.240.220.410.150.230.120.260.130.27MTuberculosis, all forms
0.140.180.130.210.110.200.080.140.060.11F

0.030.020.040.020.030.010.010.010.000.00MDiphtheria
0.030.010.040.020.030.020.010.000.000.00F

0.190.110.130.080.140.070.110.060.070.04MPoliomyelitis
o.n0.090.130.070.090.050.070.040.040.02F

0.711.980.721.960.772.030.822.140.842.02MMalignant neoplasms
0.842.220.872.270.952.230.972.311.052.28F

1.263.841.813.811.444.051.614.491.754.64MDis. of the heart
0.913.220.978.231.143.551.238.861.263.74F)exd. rh. fever(

O.080.100.0'J0.150.080.130.100.140.100.14MRheumatic fever & chronic
O.li0.220.120.190.140.220.150.260.160.22Frheumatic heart disease

O.802.340.782.150.982.711.163.211.303.86MCoronary disease
0.351.260.351.170.501.730.622.040.621.90F

0.260.540.310.540.290.580.250.520.290.54MPneumonia
0.240.450.280.570.280.520.280.550.270.53F

0.290.230.290.230.290.230.180.130.190.16MGastroenteritis
O.400.310.340.280.310.240.240.190.200.20F

0.310.970.421.290.431.110.351.060.240.80MSenility
0.34ISO0.491.590.471.500.431.350.361.37F

o.ar0.980.720.920.881.060.680.850.780.90MAU external causes
0.350.730.310.610.430.750.390.680.320.63F

)I) From a study by Prof. R. Bachi and Dr. G. Kallner Cin
preparation) onMortality tables by causes(1938 19S4).
For explanatorynotes see "Introduction to Tables".
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(יהודים) מסוימות0) מידבקות ממחלות ופטירות 3.מקרים לוח
Table 3.  Cases of and Deaths from Selected Infectious Diseases (1) {Jews)

)19541955)
Figures in brackets refer to deaths. פטירה. מקרי מציינים בסוגריים המספרים

5 41 .95 51 9

האר' כל
All

Country

ירושלים
(2)

Jerusa
lem

תלאביב
(2)

Tel Aviv

היפה
(2) .

Haifa

האר' כל
All

Country

ירושלים
(2)

Jerusa
lem

תלאביב
(2)

Tel Aviv

חיפה
(2)

Haifa

רוח 6,9497021,5146837,7951,6351,551645Chickenpoxאבעבועות

66489176511,33592012326Germanאדמת measles

[4;אסכרה 962913981] 140[4] 1,300185638127Diphtheria

אמבית [1דיזנטריה 40389655[2] 372613Dysentery, amoebic

בצילרית ,2,908321699445Dysentery[2]2,658158608792[1!דיזנטריה bacillary

קלינית [1]6,147522746[1]4,730549680631[1]דיזנטריה 317Dysentery, clinical

שמזיהום כבד [1,4413082111[1]דלקת 136[2]1,181225163[1] 38Hepatitis, infectious

שמזיהום מוח [18]דלקת 457[1] 2[1] 4[10] 3312[1] 3Encephalitis, epidemic

ע"י המוח קרום דלקת
מנינגוקוקוס

חזרת

[4] 48

1,889

[2] 3

98

6

1,217

3

40

[1] 14

[1]4,987

1

1266[1]1,248

[1] 4

93

Cerebrospinal meningitis

Parotitis, epidemic

10,857חצבת
[4]

2,708[2]2,09677131,709
[10]

2,239[1]7,5761,909Measles

(אנדמי) הבהרות 33111430365314725Typhusטיפוס (endemic)

הבטן [4]טיפוס 464[1] 48[1] 02.29[4] 42753[2] 7014Typhoid fever

[1]לפטוספירוםיס 3515[1] 21Leptospirosis

הצורות) (בל פרטיפוס

צפדת

[2] 217

[13] 24

31

[1] 2

32

[4] 8

[1] 42

[i] 3

154

[6] 14

2731

2

2

1

Paratyphoid fever (all
forms)

Tetanus

(כל חוזרת קדחת
הצורות)

1422221
1Relapsing fever (all forms)

1,3761815211551,808303716106Scarletשנית fever

8,3474071,6081,03810,1501,8392,281478Pertussis[3]שעלת

ילדים [67]שיהוק 750[17] 120[21] 167[6] 53[40] 399[3] 42[17] 131[3] 52Poliomyelitis

(1) Include only cases reported to the District Health Ofif
ces; with regard to deaths, Table 1 contains more
complete data.

)2) Tncl. a negligible number of nonJews.

הבריאות ללשכות הודעות עליהם שנמסרו המקרים רק נבללו (1)
יותר מלאים מספרים מצויים פטירה למקרי ביחס המחוזיות.

.1 מס' בלוח
לאיהודים. של קטן מספר בולל (2)
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היהודית האוכלוסייה של 10,000 לכל נבחרות, מידבקות מחלות של 4.שיעורים לוח
Table 4.  Rates of Selected Infectious Diseases, per 10,000 Jewish Population

)19491955)

1949195019511952195319541955

רוח '40.245.244.364.6אבעבועות 46.3150.12Chicken pox

12.53.22.33.74.428.58Germanאדמת measles

14.314.819.019.310.26418.74Diphtheriaאסכרה

(1) אמבית 8.015.614.720.316.02.692.39Dysentery,amoebicדיזנטריה (1)

בצילרית ,7.58.811.613.812.217.7118.70Dysenteryדיזנטריה bacillary

קלינית ,54.751.848.831.331.523952Dysenteryדיזנטריה clinical

שמזיהום כבד ,11.510.311.06.97.29.627.61Hepatitisדלקת infectious

שמזיהום מוח ,0.10.30.50.30.20.300.21Encephalitisדלקת epidemic

עיי המוח קרום 0.50.8050.60.30.320.09Cerebrospinalדלקת meningitis
מנינגוקוקוס

,7.690.076.811.812.5932.06Parotitisחזרת epidemic

138.212.61.73.872.35203.88Measlesחצבת

(אנדמי) הבהרות 3.95.46.05.13.62.212.35Typhusטיפוס (endemic)

הבטן 6.83.23.092.75Typhoid.■.3.06.06טיפוס fever

7.60.90.20.20.20.230.14Leptospirosisלפטוספירוסיס

הצורות)"'1) (בל 4.05.53.74.24.21.450.99Paratyphoid"פרטיפוס fever (all forms)(l)

0.1X0.20.20.20.160.08Tetanusצפדת

הצורות) (כל חוזרת 0.2X0.10.30.30.090.14Relapsingקדחת fever (all forms)

5.7ll.lf22.5.11.89.09.1712.01Scarletשנית fever

56.358.737.916.255.6265.26Pertussisשעלת

ילדים 1.414.36.95.84.25.002.57Poliomyelitisשיתוק

(1) The extreme changes in the
and paratyphoid are due to a

rates of amoebic dysentery
change in definition.

ופרטיפוס אמבית דיזנטריה של בשיעורים הקיצוניים השינויים (1)

בהגדרה. שינוי תוצאת חם

ממלריה תחלואה  .5 לוח
Table 5.  Incidence of Malaria

)1950  1955)

המקרים Allכל casesיהודיםJews

שיעורים
חדשיםהשנה חוזריםמקרים חדשיםמקרים Yearל000'10מקרים

New casesRelapse casesNew casesRates
per 10,000

1,1)10508422,1677797.11950 (1)

19512474432401.81951

195240319139S2.71952
19532751152321.61953
1954302932701.81954

19559158760.51955

(1) The numberof cases (new <s relapse) is incomplete, espe לגבי בייחוד שלם/ אינו וחוזרים) (חדשים המקרים מספר (1)

cially '* regards immigrants from Yemen since " was מפורטים נתונים להשיג האפשרות חוסר בגלל הימן' notעולי possible to obtain detailed data during mass im
הגדולה. העלייה בזמן

po
migration.
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היישוב צורת לפי (יהודים), תושבים ל10,000 נבחרות מידבקות ממחלות התחלואה 6.שיעורי לוח
הבריאות) במשרד מידבקות מתלות כרטיסיית של המיון (לפי

Table 6.  Rates of Incidence of Selected Infectious Diseases per 10,000 Inhabitants (Jews), by Type of Settlement
)According to the Ministry of Health's permanent card index file of infectious diseases)

GO
id

5 4)(1 9

עירוניים ומושביםמושבותמקומות עובדים מעברותמושבי

צורות tiesanכל localU rbכפריות
רמרשבימ

ומוסדותעצמאיותשיתופיים חוות
:thereofמזה:היישוב

LJ'^W ttJ r
פרטיים

Cooperative 8l

Collective Settlementsקיבוצים
ויישובים
תינוךכפריים

All types ofn"0עוליםמעברות Ruralערי
KibbutsimIndependentFarms Sl

settlementsTolal0)(2)
Immi2rant

Villages Si
Private

ותיקים
(3)

חדשים
('.)

Ma'barot £
Rural

Educational
Institutions

Ma'barotJ. 1 ■■I 1 1 1 1 p^ 1 till t

TownsSettlementsOldNewSettlements

הבטן 2.91.94.21.96.51.75.82.58.9Typhoidטיפוס fever
Paratyphoid(1.4)1.01.81.23.24.11.4(0.6)1.01.3פרטיפוס

3.22.41.32.00.51.44.38.510.626.9Salmonellosisסלמונלוזיס
.,(O.S)1.93.5(0.1)0.2!:.0ברוצלוזיס _Brucellosis

בצילרית ■17.415.919.48.210.8די!בטריה 8.612.041.814.817.UBacillary dysentery
חריפה ,Amoebiasis(1.4)2.01.62.41.03.41.95,23.12.4אמוביאזיס acute

9.19.01.05.29.34.52.815.52.422.4Scarletשנית fever
6.10.43.5502.71.73.04.44.5Diphtheriaאסכרה

ילדים 4.63.57.33.07.22.19.94.96.5Poliomyelitisשיתוק
שמזיהום כבד Infectious(6.0)9.58.39.25.412.78.814.621.14.9דלקת hepatitis

הבהרות 2.11.91.01.42.68.61.91.32.1Typhusטיפוס
האונקלית Ankylostomiasis(3.0)0.9(0.3)0.41.70.91.2מחלת

(i) "Ma'barot": immigrant camps pertaining to same urban locality. The rates
were based on a gross estimate of the respective population.

)2) Immigrant towns: Acre, Beit Sha'an, Jaffa, Ramie, Lod, Beersheba, Ashkelon.
The rates were based on a gross estimate of the respective population.

)3) Cooperative settlements founded before the establishment of the State and all
collective settlements.

)4) Cooperative settlements founded after the establishment of the State.

השיעורים עירוניות. למושבות או ליישובים לערים' המצורפות מעברות "מעברות": (!)
אלו. מעברות אוכלוסיית של גולמי אומדן על מבוססים

השיעורים ואשקלון. שבע באר לוד' רמלה' יפו' שאן' בית עכו' עולים: ערי (2)
אלו. ערים אוכלוסיית של גולמי אומדן טל מבוססים

השיתופיים. המושבים וכל המדינה קום לפני שנוסדו עובדים מושבי (3)

המדינה. קום לאחר שנוסדו עובדים מושבי (4)



המץ, לפי ושיעורים המחלה, וסוג התפשטות איתור, לפי (י/ פעילה 7.שחפת לוח
(יהודים) הלידה וארץ הגיל

Table 7.  Active Tuberculosis (1), by Localization, Extent and Type of the
Disease, and Rates by Sex, Age and Country of Birth {Jews)

)1952  1955)

1955 1954 1953 1952

All Cases
Localizationof disease
Extrapulmonary
Pulmonary

Extent £ Type of Pulmonary Tuberculosis
Minimal
Moderately advanced
Far advanced
Primary
Bronchitis
Pleurisy with effusion
Not stated

Numbersמוחלטים
5191,5911,2021,042,נ

28512876
1,4911,5401,174966

79756040
950888704544
282350243211

14218312311a
79S11

23243225
811717

המקרים כל
המחלה איחור

■ לריאות מחוץ שחפת
ריאות שתפח

בריאות השחפת וסוג התפשטות
מינימלית

  בינונית
מתקדמת

ראשונית שחפת
סמפונות דלקת

הריאה קרום של תפיליטית דלקת
ידוע לא

ל10/000 Ratesשיעוריס per 10,000 Population
פעילה 10.610.88.06.7Activeשחפת Tuberculosis

Sexהמין
15.813.39.78.0Malesזכרים
8.48.36.35.8Femalesנקנות

Ageהגיל "'
י 044.270 3.95.10 4

5144.03.5'3.02.15 14 ' ■

152912.11229.36.41029
304418.213.11048.68044
455915.613.3101604559
60+14.817.713.012.560+ ' .

הלידה CountryofBirthארץ
הארץ .2.94.82.933ילידי Born in Israel
חו'ל 13.313.210.28.4Bornabroadילידי

ואפריקה(2) אסיה 14.214.512.413.5Bornילידי in Asia <£ Africa (2)
תימן 19.221.715.013.3thereofמזה; :Yemen

אפריקה 9.0Northצפון Africa
(3) אירופה if7Born.14.114.210.4ילידי in Europe (3)

ורומניה פולין ברה"מ' ,.8.0thereof:U.S.S.Rמזה: Poland<£ Rumania
. (נ) 11.7Balkanנלקן (3)

(1) Notiifcation received for the first time.
)2) Excluding thoseborn in Turkey.
)3) Including those born in Turkey.

לראשונה. שנודעו מקרים (1)
נוורקיה. לילידי פרט >2)

טורקיה. ילידי גולל (3)

(לאיהודים) והגיל המין לפי ,(1) פעילה שחפת  .8 לוח
Table 8.  Active Tuberculosis (1), by Sex and Age {NonJews)

)1955)

הגיל
מוחלטים מספרים

Absolute Numbers
ל000'10 שיעורים
Rates per 10,000

Age
ס*ה
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

ס"ה
Total

Vr
Males

נקבות
Females

הכל 0ך
04
514
1529
3044
4559
+60

108

7
17
45
16
15
8

67
5
12
25
8
9
8

n
2
5

20
8
6

5.4

1.9
3.2
9.0
64
80
5.9

66
2.6
4.3
9.5
66
9.8

12.0

4.2

1.1
2.0
8.3
6.1
6.2

Total
04
514
1? 29
3044
4559
60+

(I) Notification received for the first time, לראשונה. שברדטו מקרים (1)
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(0 (הודים) אבחנות לפי אשפוז  .9 לוח
אבחנתיות) סטטיסטיקות נערכו שלגביהם מקרים 10'000 טל (מחושב
Table 9.  Hospitalization by Diagnoses (Jews) (נ)

(calculated per 10,000 cases for which diagnostic siatistics were maintained)
)19531954)

ברשימה המספר
19531954Diagnosis(2)האבחנה

Number in List

הטיבות 10,00010,000AUכל diseases
טפילים או הידקים ע"י שנגרמו 150807831Infectiveמחלות and Parasitic Diseases

שחפת :15271247thereofמזה: Tuberculosis
6102114Syphilis■עגבת

הבטן 125448Typhoidטיפוס
אחרות מסלמונלות ו/יהומים 13352eParatyphoid<£otherפרטיפוס salmonell.

IS4733Amoebiasisאמביא1י0
האחרות הצורות כל 176785Allדיזינטריה/ other dysentery

232815Diphtheriaאסכרה
חריף ילדים 325261Acutepoliomyelitisשיתוק
שמזיהומ גבד .383843Infדלקת hepatitis

הבהרות 412122Typhusטיפוס
5168607600Sleoplasmsשאחות

ממאירות שאתות :5166231SOSthereofמזה: Malignant neoplasms
העיכול אברי כל 515554SIofשל all digestive organs

הקיבה 531717ofשל stomach
המעיים 54149ofשל intestine
הרקטום 55118ofשל rectum
הריאות 57715ofשל lung
השד 58S342ofשל breast

הצוואר) (כולל הרחם 59601718ofשל uterus (incl. cervix)
ממאירות בלתי 07S04205Benignשאחות neoplasms
מוגדרות בלתי C87271Unspeciifedשאתות neoplasms

וכוי אנדוקריניות אלרגיות' ,6976358303Allergicמחלות Endocrine Diseases etc.
הסמפונות קצרת :097966thereofמזה: Bronchial asthma
718639Thyrotoxicosisתירוטוקסיקוסיס

728529Diabetesסוכרת
התחושה ואגרי העצבים מערכת 7790538548Diseasesofמתלות Nervous System A Sense Organs

עיניים מחלות :8688147135thereofמזה: Diseasesof eye
התיכונית האוזן 895154Otitisדלקת media

הדם 91101784774Diseasesofמחלות"מחזור Circulatory System
חריפות שגרוניות מחלות :9192130146thereofמזה: Acute rheumatic diseases
הבלילי העורק 9304220232Diseasesofמחלות coronary arteries
הנשימה כלי מערבת 102113843942Diseasesofמחלות Respiratory System
שפעת מצויה' נזלת 102103149151thereofמזה: : Commoncold, inlfuenza

הצורות) (כל ריאות 104107200302Pneumoniaדלקת (all forms)
השקדים .110Sll297Hypertrדלקת of tonsils A adenoids

... . העיכול כלי מערכת 1141261,6801,022Diseasesofdigestiveמחלות system
עיגולי כיב :1151161721S6thereofמזה: Peptic ulcer

התוספתן 119251217Appendicitisדלקת
המעיים וחסימת בקיע 120427424Intestinalשבר/ hernia

והמעיים הקיבה 122501509Gastroדלקת .enteritis, etc.
המרה ואבני המרה גיס ,125108110Cholecystitisדלקת cholelithiasis

המין ואברי השתן דרבי 1271412,0761,957Diseasesמחלות of urogenital system
הצורות כל בליות' דלקת :1271285441thereofמזה: Nephritis, nephrosis
הערמונית של יתר 1326970Hyperplasiaofprostateגידול

האשה של המין אברי 134537517Diseasesoffemalegenitalמחלות system
139140920832Abortionsהפלות

עור 142143142176Diseasesofמהלוח, skin
ועצמות שריריט 144148215223Diseasesofmusculoskeletalמחלות system

149151103107Congenitalמומיםשמלידה malformations
ילודים 1521648352Diseasesמחלות of early infancy

צורכן די מוגדרות בלתי ומחלות 1651061,1191,146Senilityזקנה and illdef .\ed diseases
חיצוניות מסיבות כתוצאה 167174644659Diseasesמחלות due to ex:ernal causes

(I) The coverage was 77^6 of all cases hospitalized in
civilian hospitals in 1953, and 82X in 1954.

)2) Abbreviated List A of 174 causes, based on Int. Class.
of Diseases, Injuries aad Causes of Death, 1948Revision.

77X היה אזרחיים חולים בבתי בכללו האשפוז לגבי הכיסוי (1)
ב1934. %82n ב1953

המיון על מבוססת סיבות 174 של א' מקוצרת רשימה (2)
מוות. וסיבות פציעות מחלות' של ל1948' המתוקן הבינלאומי
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גיל) קבוצת בכל י000>0י (שיטוריס הלידה ומקום הגיל לפי שאושפזו, 10.החולים לוח
Table 10.  Hospitalized Patients, by Age and Place of Bitrh (Rates per ] 0,000 in each age group)

)1954)

ארצותהגיל h
שצוינו ואפריקהיראלהלידה ואמריקהאכיה אירופה

AgeAll stated countries
of birth

IsraelAsia and AfricaEurope and
America

ah ages הגילים 79176559.1SOIכל

02,7742,642XX

1 4716685XX

514434423332407
1529646486620674
3044851817767802
4559901X053875
60+1,136X7301,158

הבעלות לפי חולים, בבתי והאשפוז המיטות תקן  .11 לוח
Table 11.  Bed Strength of Hospitals and Hospitalization, by Ownership

)1955)

Bed strength המיטות תקן
חולים
שנתקבלו
Patients
admitted

אשפוז ימי
Days of
hospitali
zation

תפוסת
המיטות
(X)
Bed

occupancy

המיטותהבעלות מספר
Number
of beds

31 XII1955

במשך עלייה
1955
(X)

Increase
during 1955

Ownership

הבל סך
ממשלה

מקומיות רשויות
כללית חולים קופת

"הדסה"
"מלבן"
מיסיון

אחרים צינוריים
פרטיים

12,218
4,480
818

1,915

687
1,524
395
564

1,835

3.2
2.3
0.2
7.3

8.2
 4.2
 2.0
 0.4
11.0

169,324
50,197

; 20,210
49,163

15,035
2,336
5,407
8,069
18,907

3,983,270
1,432,892
251,869
681,309

223,052
517,432
80,130
187,781
608,805

1)0.4

88.5
84.5
104.4

92.1
93.0
54.0
90.8
93.0

Total
Government
Local Authorities
GeneralWorkers'
Sick Fund

"Hadassah"
"Malben"
Missionary Hospitals
Other NonPrivate
Private

המחלקה לפי תושבים, ל1,000 החולים בבתי המיטות מספר  .12 לוח
Table 12.  Number of Hospital Beds per 1,000 of Population, by Department

)1) (19501956)

19501המחלקה 9 5119521 95 31 95 41 9 5 51 956Department

הכל 5.485.565.986.406.346.896.83Totalסך
:thereofמזה:
0.640.611.041.211.061.010.89Tuberculosisשחפת

נפש 1.321.391.371.521.621.881.82Vfentalמהלוח diseases
ממושכות 0.680.74Chronic(2)0.210.290.86מחלות diseases

0.120.110.140.120.120.150.13Rehabilitationשיקום

(1) Figures relate to January, 1 st. בינואר. לראשון מתייחסים המספרים (1)

(2) During 1954 several institutions for chronically ill למספר חולים בית של מעמד ניתן 1954 שנת במשך (2)

were granted hospital status. ממושבות. למחלות המיועדים מוסדות
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מחלקות לפי חולים, בבתי והאשפוז המיטות 13.תקן לוח
Table 13.  Bed Strength of Hospitals and Hospitalization, by Departments

)1955)

CM

המחלקה

המיטות Bedתקן strength
שנתקבלו חולים

Patients admitted

אשפוז ימי

Days of
hospitalization

המיטות תפוסת
0)

Bed occupancy

CA)

ממוצעת שהות
(ימיט)

Average length
of stay
)days)

המיטות מספר
No. of beds

31 XII 1955

במשך עלייה
1955

Increase during
1955
)0/)

Department

המחלקות 12,2183.2169,3243,983,27090.4Allכל Departments

1,3873.926,860420,17689.216.0Internalפנימית

1,1429.727,480350,92389.012.8Surgicalכירורגית

1,1883.024,066889,21591.016.4Paediatircילדים

נשים

יולדות
1,175 JI 0.9

23,475

44,581

108,444

258,623l 8" {

4.6

5.8

Gynaecological

Obstetrical

4871613,27475.818.0Neurologicalעצבים

22618.93,04061,29185.220.0Orthopaedicאורטופדיה

1691.83,21054,47589.516.8Ophthalmologicalעיניים

וגרון אף U629.75,03826,80785.95.4Otolaryngologicalאוזן'

ומין 444.855513,97089.725:6Dermatologicalעור and
Venereological

4727.080116,06420.4Urologicalאורולוגיה

4658.664112,19990.519.8Radiumךדיום

.1.5118.0שחפת 2,022555,69791.4Tuberculosis

רוח 3,4346.23,8881,201,58396.8Mentalמחלות Cases

ממושכות 1,38113.22,677418,11791.1Chronicמחלות diseases

2395.929574,47790.2Rehabilitationשיקום

הנסן 603412,93559.0Hansen'sמחלת Disease

(1) In the calculation of "/, ofbed occupancy in the different departments, Missionary
Hospitals were excluded owing to absence of a clear division of departments.

בגלל המיסיון של החולים בחי נבללו לא השונות במחלקות המיטות תפוסת אחוז בחישוב (1)

למחלקות. רה ברו חלוקה חוסר



החולים0) קופות ופעולות תלויים) (כולל המבוטחת 14.האוכלוסייה לוח
Table 14.  Insured Population (including dependants) and Activities of the SickFunds (1)

)19541955)

חול כלליתקופת חוליים לאומיתקופת dחול עממיתקופת d^
Sick FundGeneral £3ic k FundNational3ick FundPe0 p e ' a

ל1,000מספרים ל1,000מספריםשיעורים ל1,000מספריםשיעורים שיעורים
מבוטחיםמוחלטיםמבוטחיםמוחלטיםמבוטחיםמוחלטים

Absolute NumbersRates per 1,000Absolute NumbersBates per 1,000AbsoluteKates per 1,000
InsuredInsuredNumbersInsured

1954195519541955195419551954195519561955

י חולים בקופות (1)967,3851,050,000180,449132,851האוכלוסייה 12,000Sick FundPopulation

הביקורים 7,995,8S98,864,8148,2658,4421,901,2781,921,02314,61614,460121,81610,151AllVisitsכל

חדשים 3,940,2664,339,7194,0734,138745,783757,2505,7865,70077,2126,484Newמקרים cases

חוזרים 4,055,6234,524,5954,1924,3091,155,4901,163,7738,8808,76044,6048,717Returnמקרים cases

7,428,2428,237,0657,6797,8451,553,7011,567,64111,05011,800107,0618,922Inבמרפאות Clinics

חדשים 8,606,3513,964,2533,7283,775528,885581,4044,0304,00088,0088,167Newמקרים cases

חוזרים 3,821,8914,272,8123,9514,0701,029,8161,086,2377,9207,80069,0585,755Returnמקרים cases

החולה 567,647627,219587597847,572353,8822,6732,66014,7551,229Homeבבית Visits

חדשים 833,915375,466345358221,898225,8461,7071,7008,154679Newמקרים cases

חוזרים J606,601550Return<238,732251,783242239125,674127,536966מקרים cases

(1) Membership was 40,710, but statistical data were re
ceived for I 2,000 members only and rates were
calculated accordingly.

לגבי נתקבלו נתונים אך '40'710 היה החברים toon (1)

לכך. בהתאם חושבו והשיעורים בלבד' חברים 12'000 CO
CO



ובילד באם לטיפול 15.תחנות לוח
Table 15.  Mother and Child Health Centres

)19541955)
1 9 541 95 5

0|g D
||£;£■a ■i

5 1

3a ^v) ;5
33

בפיקוח נפשות של ממוצע .11,15431,18345,81014,78632,58456,117Avמספר No.of Cases under Supervision
הבריאות משרד 4,26911,4421G,O884,94312,22420,202CentresofMinistryofHealthבתחנות

חולים 2,10811,24814,8322,95412,19320,207Centresקופת of Workers' Sick. Fund
1,9473,8203,3562,07i3,8669,960Centresof"הדסה" "Hadassah"

תלאביג 2,8304,6735,4832,8174,2515,728CentresofTelAvivעירית Municipality

חדשות 27,60588,53633,648New■22,35434,31730,012הרשמות cases admitted
בתחנות 168,747028,814207,905192,975682,079259,074Visitsביקורים at Centres
רופא ע"י 67,023112,64343,63374,604121,40952,051Examinationsבדיקות by physicians

אחות ע''י בית 32,58797,80971,86836,9481,50,639145,270Homeביקורי visits by nurses

חודשיים Monthlyממוצעלם A verages
לנפש בתחנות/ 1.31.70.41.31.70.4Visitsניקורים at Centres, per case

underבפיקוח supervision
בפיקוח לנפש רופא/ '0.50.30.1050.30.1Physiciansבדיקות examinations, per

case under supervision
לנפש אחות/ ע"י בית 0.3O.il0.30.20.40.2Homeביקורי visits by nurses, per case

underבפיקוח supervision

Note: The percentage of Jewish infants under supervision
out of all Jewish infants was 1^%'m1954and77.9 X

in 1955. Taking into account the services in Ktbbutsim,
the percentages in 1954 and 1955 will be 79. 1 and 82.9
respectively.

Age 14 years.(1)

הו/יניקות הכל מסך בפיקוח היהודיים התינוקות אחוז הערה:
יובאו ok ל77.9. וב1955 ל74 ב1954 הגיע היהודיים
ל79.1 ב1954 האחוז יגיע בקיבוצים השירותים בחשבון

ל82.9. וב1955
שנים. 4 עד 1 גיל (1)

(יהודים) ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי  .16 לוח
Table 16.  Maternity Deaths {Jews)

)19481955)

(י) העיקריים הרפואיים במקצועות רשיונות בעלי .17 לוח
Table 17.  Licensed Personnel in Principal Medical Professions (נ)

(19531955)
במקצוע התושבים"לעונד מסי

Absolute Numbers מוחלטיס No.of}nhabiמספרים tants
per professional worker

1953195419551955

3,9193,8873,969451Physiciansרופאים
שיניים 9479209371,909Dentalרופאי surgeons
שיניים 3303934034,439Dentalמרפאי practitioners

8138658792,035Pharmacistsרוקחים
לרוקחים '7386Pharmacistsעוזרים assistants
מוסמכות 197220233מילדות

..
Qualified midwives

(1) Including holders of temporary licences. זמניים.. רשיונות בעלי כולל (1)
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f. the national economy הלאומי המשק
ל"י) (מיליון עיקריים ענפים לפי מעבודה, והכנסות הלאומית 1.ההכנסה לוח

Table 1.  National Income and Labour Income, by Major Industrial Branches (IL. millions)
)19521954)

5 21 95 31 95 41 9

J
a
a

H
a

i
a
a

23u a
2 j
p afit2 _a

p 0

pהענף _lכי d> uכי  ^g" "CM iliC<R JBranch
c JNf£?l i?£?

IjrdI'ia t32. J
Kg fr

a.tjaVa.*J
j
Lf
<7

j
u
<3

J
u
<3

202.9.4J8Agriculture■103.827.7140.340.9קלאות
וחרושת 170.3112.3239.1153.5294.9192.2Miningandמחצבימ manufactuirng
קבלנית 59.844.666.948.687.964.7Contractבנייה construction

ציבוריים 14.018.124.3MA27.322.5Publicשירותים utilities
ותחבורה 68.258.885.876.5122.4106.3Transportהובלה and communications

102.521.1129.728.8187.688.1Tradeמסחר
ניידי דלא ונכסי כספים ,63.416.779.220.7101.728.5Bankingבנקאות' ifnance and real estate

וארגונים לאומיים מוסדות ,185.7174.3258.6236.4810.9289.0Governmentממשלה' national institutions.
רווח למטרות שלא £<אחרים nonproift organizations

אחרים 103.653.7134.473.5שירותים .161.282.6Other services =
גורמי במחירי נטו מקומית 868.6Net(1)1,496.6(1)871.4522.31,168.3699.3תוצרת domestic product at

factorהייצור cost ■

פרטי 480.9Private(2)923.3(2)649.9314.1851.4418.4סקטור sector
ממשלחי (2)370.4(2)221.5208.2306.9280.9סקטור 342.9Government sector

חוץ מארצות נטו 15.40.928.42.436.13.3Netתקבולים receiptsof factor income
from restof world

לאומית. 856.0521.41,129.9696.91,460.6865.8Nationalהכנסה Income

Note : Discrepancies in total are due to rounding off of
the figures.

) 1 ) Total includes agriculture.
)2) Excluding agriculture.

המספרים. מעיגול נובטים בסיכום ההפרשים : msa

חקלאות. כולל (1)

חקלאות. כולל לא (2)

1952 במחירי לגולגולת וההכנסה 1952 ובמחירי שוטפים במחירים הלאומית 2.ההכנסה לוח
Table 2.  National Income at Current and 1952 Prices, per Capita Income at 1952 Prices

)19501954)
כ ה הלאוה תנסה י omמ ea 1In cNation

צ195 במחירי לגולגולת
שוטפ 'במחירים At Current Prices 1932ם Atבמחירי 1952 PricesPer Capita at 1952 Prices

ד. נ ש ד,

Yearלגבי הגידול לגביאחוז הגידול לגביאחוז הגידול אחוז
ל"י הקודמתמיליון ל"יהשנה הקודמתמיליון ל'יהשנה הקודמתמיליון השנה
IL. millionsPercentage increaseIL. millionsPercentage increaseIL. millionsPercentage increase

over precedingyearover preceding yearover preceding year

1950373657518

195158556.879120.45292.1

19528SG46.38568.25330.8

19531,13032.09197.45574.5

19541,46129.31,01510.46017.9
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המקומיות הרשויות המרכזית, הממשלה של מרוכזים חשבונות  .3 לוח
לי< (מיליוני הלאומיים0) והמוסדות

(1952153  1954/55)

1953/6 4

ממשלה
מרכזית
Central

Government

כל
המוסדות

All
Institutions

1 9 5 2 5 3

מוסדות
לאומיים
National
Institutions

רשויות
מקומיות
Local

Authorities

ממשלה
מרכזית
Central

Government

כל
המוסדות

All
Institutions

162.1

28.828.8
36.017.5

24.223.8
332.8231.7
67.341.8
265.5189.9

243.8

10.87.6
16.4 10.9
153.0108.3
15.315.3
63.163.1

15.55.5

24.20.4
0.6

265.5189.9

שוטף השנון

20.7

0.1
7.4

28.2
20.5
7.7

2.2
2.5

7.2

0.8
■ 0.0
7.7

46.8

4.2

51.0
 2.2
48.8

181.0

11.7

14.9
157.6
12.7
144.9

12.09.20.6
10.7 8.00.2
111.879.482.4
3.73.7

55.455.4


14.34.42.7

14.914.1
0.80.8

201.4144.948.8

198.5

0.1
23.3

14.9
236.8
35.4
201.4

הוצאות

סחורות של שוטפות (קניות הוצאות_צריכה
ושירותים)
סובסידיות

פרטיים ומוסדות לפרטים שוטפות. העברות
רווח למטרות שלא

ששולמו ביןמוסדיוח העברות
שוטף חשבון על ההוצאות של סיכום תת

שוטף חשבון על עודף
שוטף חשבון על עודף פלוס ההוצאות ס"ה

תקבולים
יזמים ומפעולות מרכוש ■הכנסה
הלאומי החוב על ריבית פחות

עקיפין מסי
חברות על ישירים מסים

בלתי ומפעלים פרטיס על ישירים מסים
מאוגדים

ומוסדות מפרטים אחרות שוטפות העברות
רווח למטרות שלא פרטיים

שנתקבלו העברות"ביןמוסדיות
(נטו) מוסדיות בין ריבית תנועות
שוטף חשבון על תקבולים ס"ה

הוןחשבון
הוצאות

ברוטו הון 65.831.418.216.294.853.5צבירת
ולמפעלים לפרטים הון 14.57.9הענקות

6.633.223.3

הפרטי מהסקטור קרקע 1.80.70.50.63.01.3קניות
ביןמוסדיות הון 2.23.01.3_2.20.0הענקות

הון חשבון על הוצאות 84.340.018.725.6134.079.4תתסיכום
הון חשבון על עודף 7.513.417.5 3.4 9.516.7

הון חשבון על עודף פלוס ההוצאות 76.853.41.222.2124.562.7ס"ה

תקבולים
שוטף חשבון על 35.412.7יתרה 2.220.567.341.8
מישראל הון 5.30.83.41.111.26.0העברות
ובניינים קרקע 1.61.10.51.41.3מכירת
מחו"ל הון 103.162.041.1170.295.5העברות

ביןמוסדיות הון 2.22.20.03.01.7הענקות
הון חשבון על תקבולים 76.853.41.222.2124.562.7ס"ה

.31 111 עד 1 iv הכספים שנת (1)
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Table 3.  Combined Accounts for Central Govenrment, Local Authorities
and National Institutions (1L. millions)

(1952/53  1954/55) (1(

1054/5 5

מוסדות
לאומיים
National
Institutions

רשויות
מקומיות
Local

Authorities

ממשלה
מרכזית
Central

Government

כל
המוסדות
ah

Institutions

1953/5 4

מוסדות
לאומיימ
National
Institutions

רשויות
מקומיות
Local

Authorities

Expenditures

Consumption Expenditure (current
purchases ofgoods and services)

Subsidies
CurrentTransfers to Households <£

Pirvate Nonproift Institutions
InterAgency Transfers Paid
Subtotal Expenditure on Current Account
Surplus on Current Account
TotalExpenditureplus Surplus
on Current Account

Receipts

Income from Property A Entrepreneurship
Less Interest on Public Debt
Indirect Taxes
Direct Taxes on Companies
Direct Taxes on Households 81

Unincorporated Enterprises
Other Current Transfers from Households

<£ PrivateNonprofit Institutions
InterAgencyTransfers Received
InterAgency Interest Flows Net
Total Receipts on Current Account

Current Account

27.7

1.2
15.6

1.4
45.9

40.4
5.5

4.0
3.7

7.5

0.1
2.4
5.5

10.6

0.9
85.7
0.4

86.1

0.7
 0.4
53.6

3.9

30.7
 2.4
86.1

224.3

11.610.4
54.027.8

32.630. S
424.4292.8
 0.589.5
423.9332.3

11.2
26.0
187.2
21.9
124.5

6.9

1.8
4.8

332.3

326.2

15.9
30.1
240.8
21.9
124.5

18.3

32.6

423.9

Capital Account

(1) Fiscal year 1IV 31 III.

67

22.9

0.5
10.8

0.4
34.6

29.1
5.5

2.6
4.8

7.2

0.0
0.0
5.5

58.8

7.7

66.5
8.C
70.1

0.6
 1.2
44.7

2.8

23.8
 0.6
70.1

Expenditures
19.521.8118.571.717.729.1Gross Capital Formation

9.935.732.73.0Capital Grants to Households and Enter
prises

1.76.83.00.43.4PurchasesofLand from Private Sector
_1.718.41.811.6InterAgency Capital Grants

19.535.1174.4109.218.147.1Subtotal Expenditures on Capital Account
11.518.7117.8130.5 9.6 3.1Surpluson Capital Account

8.053.8592.2889.78.544.0Total Expenditures plus Surplus on Capital
Account

Receipts

3.G29.1 0.539.50.440.4Surplus on Current Account
4.40.813.96.56.41.0Capital Transfers from Israel
_0.11.81.00.8Sales of Land and Buildings
SO. 7263.6181.182.5Net CapitalTransfers from Abroad
0.01.313.411.61.70.1InterAgency Capital
8.053.8292.2239.78.544.0Total Receipts on Capital Account



A. CUBBENT TBANSACTIONS

דולרים) (מיליוני התשלומים מאזן סיכום  .4 לוח
Table 4.  Balance of Payments Summary ($ millions)

)19521954)

00
CD

שוטפות עסקות א.
1 9 5 21 0 5 31 95 4*

יחובהזבות ? יד "
ק נ) ו *.

Jt/Tזכותחובהזבות
י1 2 יץ' x!?"is

CreditDebitfS 3 uCreditDebit~3y 3'pg;3 uCreditDebitS3y 3'pg;3 ij

(c.i.f. ויבוא ,f.o.b. (יצוא סחורות סחר .144.5323.1 278.656.3281.9 225.687.7295.8 208.11. Merchandise Trade (exports f.o.b.,
imports c.i.f.)

מטבע לצורכי שלא זהב תנועת .20.10.10.30.30.1 0.12. Nonmonetary Gold Movement
חו"ל בסיעות .34.01.32.74.91.63.34.91.43.53. Foreign Travel

(4.2+4.1) הובלה .424.015.09.024.916.98.023.816.5734. Transportation (4. 1 plus 4.2)
ברוטו מטען 4.113.218.213.3.13.312.712.74.1 Gross freight

אחרת 4.210.815.0 4.211.616.9 5.311.116.5_ 5.44.2 Other
(5.2+5.1) ביטוח .510.211.5 1.311.712.9 1.211.712.9_ 1.25. Insurance (5.1plus 5.2)

ימי ביטוח 5.11.60.80.81.61.8_ 0.21.61.8 0.25.1 Marine insurance
אחר 5.28.610.7 2.110.111.1 1.010.111.1 1.05.2 Other

(6.2+6.1) מהשקעות הכנסה .60.912.8 11.92.518.9 16.42.319.0 16.76. Investment Income (6. 1 plus 6.2)
ישירה השקעה 6.11.5 1.6_2.9 2.94.0 4.06.1Direct investment

זכאים הון 6.20.911.3 10.42.516.0 13.52.315.0 12.76.2 Creditor capital
ל.נ.מ.א. ממשלה' .72.424.0 21.61.327.0 25.71.3.26.0 24.77. Government, n.e.s.
ל.נ.מ.א. שונות' .80.45.4 5.00.46.0 5.63.44.9 1.58. Miscellaneous, n.e.s.

(8 עד 1) ושירותים סחורות של 86.5393.1ס"ה 306.6102.8365.2 262.9135.2376.5 241.3Total Goods and Services (1 through 8)

עד9.5) 9.1) חדצדדיות העברות .9191.70.5191.2174.41.6172.8264.84.1260.79. Unilateral transfers (9. 1through 9.5)
מוסדות של וממסרים פרטיים ממסרים 9.196.00.195.983.40.982.5135.B3.2132.39.1 Personal and institutional remittances

אחרות פרטיות העברות 9.2
1

9.30.48.92.80.72.11.90.91.09,2 Other private transfers
שילומים 9.3

40.940.982.382.39.3 Reparations
רשמיים מענקים 9.486.486.447.347339.039.09.4 Oiffcial grants

פיצויים 9.5
6.16.19.5 Restitutions

(9 עד 1) שוטפות עסקות של ס"ה .10278.2393.0 115.4276.7366.8 90.1400.0380.619.410. Total Current Transactions (1 through 9)

(10 פחות 16) הפרשים 1.014.8 20.4
I

Errors and Omissions (16 minus 10)



הון תנועות ב.
()שינ ירידה /(+) עלייה נטו: Netוייס Movement: Increasing(+), Decreasing ()
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ננקאייט) למוסדות (פרט vatפרטי e (excl. banking institutions)Pri

.11(11.6 9ד 11.1) ארוך לזמן 1.1+31הון 0+ 29.91.823.7+ 21.90.8+(1) +19.8(1) 19.0Long Term Capital (11.1 through 11.6)11.
ישירה השקעה 11.10.4+10.9+ >J..'I1.8+8.0+ 0.21.r<+3.5+2.0Direct investment11. 1

במזומביפ השקעה 11.21.2+ 1.2_0.9+ 0.95.7+6.7Investmentin cash11.2
ערך ניירות 11.30.70.5+ 020.3+ 0.30.7.O.J+0.8Securities11.3
(2) מלוות 11.4159+ 15.9(3)(3)(3)17.5+17.5Loans (2)11.4

(2) התחייבויות סילוק 11.520.0+ 200 5.0(3)(3) + 5.6_24.524.5+Repayments of obligations (2)11.5
(4) אחר הון 11.623.1+ 23.1

S0.1+ 20.1_17.5+17.6
Other capital (4)11.6

.12(12.2+ 12.1) קצר לזמן +_7.3!:.0הון 7.01.26.0.+ 4.80.5+7.S_7.8+ShortTerm Capital (12.1 plus 12.2)12.
ד&משלה התחייבויות פקדונות' מטבע/ 12.1_ 031.2_ 1.20.5+0.5+Currency, deposits, Govt. oblig.12.1

או1ר(2) 12.27.3+ 730.0+ CO7.37.3+Other (2)12.2

ובנקאייס רשמיים Officialמוסדות <£Ba nking Institu tions
.13(13,4 עד 13.1) ארוך לזמן +7.277.8הון 85.0l.S_46.2+ 47.70.152.1+52.2term Capital (13.1 through 13.3)Long13.

(2) רשמיות מלוות 13.180.C+ 86.fi_G1.2+ G1.288.8'+88.8Oiffcial loans (2)13.1

התחייגויות סילוק 13.2!'.0+ 9.0_ISA+ 15.4_80.830.8+Repayments of obligations (2)13.2
ערך ניירות 13.37.20.2+ 74l.S0.4+ 1.91.25.94.7+Securities13.3

אחר 13.4
_1.1+1.1+Other13.4

.14(14.4 עד 14.1) קצר לזמן +3.9הון 859.4+18.9+ ■ 10.539.6+22.8_02.4+Shortlerm Capital (14.1 through 14.4)14.
סילוקיפ וד.סגמי תשלומים הטכמי 14.14.3+ 530.6+0.4+ 1.03.8+0.2.4.0+Payments and clearing agreements14.1

הבינלאומית הטניבע לקרן התחייבויות 14.2__"Liabilities to IMF and14.2
ולפיתוח הבינלאומי IBRDולבנק
רשמיים למוסדות התחייבויות 14.310.5(5)'(5)  24.3S4.3+Liabilities(י.0.518.313 to oiffcial and14.3

(2) bankingובנקאיימ institutions (2)
אחר(2) 14.4

3.60.9(5)(5) 2.78.8+2.0++ 0.835.8+1.7+!M.I+Other(2)14.4

מטבע13. לצורכי Monetary_זהב Gold15.

.16(15 עד 11) ההון תנועות 011.0"ה
05.4+ 11C48.5+.8M8+ 75.3■10.8+41.8+1.0Total Movement of Capital (1 1 through 15)16.

(I) Most direct investment is included in 11.6.
)2) "Convertibility guaranteed" loans to Israel banks included in private.
)3) Net basis computation, therefore net movement recorded in 1 1.5.
)4) Incl. increases of foreign investments, decreases of Israel assets abroad and some donations.
)5) All shortterm "convertibility guaranteed" obligations included in 14.4.

ב11.6. כלולות הישירות ההשקעות רוב W
בפרטי. כלולות במטבע' להמרתן ערבה שהממשלה לבנקים המלוות (2)

.11.53 נטו התנועה נרשמה לכן נטו/ בסיס על הוא החישוב (?)
תרומות. וכמה בתו''ל ישראל בנכסי ירידות חוץ' בהשקעות עליות כולל W

ב14.4. כלולות במטגע' להמרתן ערבה שהממשלה קצר/ לזמן ההתחייבויות כל (5)
ג0
10



G. AGRICULTURE ANT) FISHERIES ודיוג חקלאות
בישראל הקרקע ניצול של הפוטנציאליות 1.האפשרויות לוה

Table 1.  Land Use Potential in Israel

{Gross area (1) in 1,000 dunums) דונמים) באלפי (י) ברוטו (שטח

Type of Land
בעל שלחיןבתנאי בתנאי
Under DryWith
FarmingIrrigation

70020
5149

18611

3,3968,941
6971,339
265265

3,318 '

882
205

(4)751(5)3,969

הקרקע סוג

Total areaof the State
Mapped area (3)

Unmapped area (3)

Mapped area

For cultivationofall crops
For plantations and perennial crops
For agricultural use only after reclamation
)coastal sand dunes)

For natural pasture
For afforestation
Badlands and Negev sand dunes
Unclassiifed area

1) "Gross" i.e. including roads, waterways and other losses
which amount to at least 10/£ofthe gross area.

)2) From Metulla in the North to the 600 coordinate of
latitude (southofBeersheba) and to the 1400 coordinate
oflongitude (east ofBeersheba).

)3) Central and Southern Negev:South of the 600 coordinate
of latitude andeast of the 1400 coordinate of longitude.

)4) Thereof: Existing ifsh ponds34, built up area448, ruins,
. mounds and antiquities26, Wadis and rivers44, lakes
and saltpans 1 84, area not surveyed 15 thousand dunums.

)5) Thereof: in addition to the area mentioned in (4) 3,218
thousand dunums unsuited for irrigated cultivation.

המדינה שטח בל

(2) שמופה השטח
(3) למיפוי מחוץ השטח

שמופה השטח
הגידולים בל לעיבוד

רבשנתיים וגידולים למטעים
והכשרה ייצוב לאחר רק חקלאי לניצול

החוף) (חולות
טבעי למרעה

לייעור
הנגב וחולות הרוסות אדמות

דורג שלא שטח

המהווים אחר ופחת מים דרבי דרכים/ כולל ז.א. ''ברוטו" (1
ברוטו. משטח אחוז 10 לפחות ביחד

(דרומית ה60 הרוחב לקואורדינטת עד בצפון ממטולה (2)
לבאר (מזרחית ה140 האורך לקואורדינטח ועד שבע) לבאר

שבע).
ה60 הרוחב לקואורדינטת מדרום והדרומי: המרכזי הנגב (3)

ה140. האורך לקואורדינטת ומזרח
חורבות '448  בנוי שטח '34  קיימות דגים בריבות מזה: (4)
ובריכות אגמים ונחלים44' ואדיות ועתיקות26' תלים

דונם. אלף 15  נבדק שלא ושטח 184  מלח
שאינםניתנים דונם' אלף 3'218 (4) ב שצוין לשטח נוסף מזה: (5)

השקאה. בתנאי לעיבוד

מעוקבים) מטרים (מיליון המים 2.תצרוכת לוח
Table 2.  Water Consumption (million cubic metres)

)1948/491954155 (תשטעדתשט"ו

תשי"דתשי"גתשי"בתשי"אתש"יתשט

1953/54

תשט"ו

1948/491949/501950/511951/521952/631954/66

הכל 850960Totalסך
257332413468563660760Agricultureחקלאות

שדה 46548288111133184Fieldגידולי Crops
ובוטנים אדמה תפוחי ,355979105137156153Vegetablesירקות' Potatoes and

Groundnuts
108114119127139180216Fruitמטעים Plantations

דגים 6292113125146154163Fishבריכות Ponds
עזר' (משקי ישונות 7132023273744Miscellaneous (auxiliary

ובו') פרחים ,farmsמשתלות' nurseries,
lfowers etc.)

אחרת 190200Otherתצרוכת Consumption

Note: The data for agricultural water consumption were
estimated in consultation with the Water Utilization
Division of the Water Administration of the Ministry
of Agriculture on the basis of national average water
requirements per dunum,

המחלקה עם בהתייעצות נאמד בחקלאות המים שימוש הערה:
החקלאות' במשרד המים מנהל של במים יעיל לשימוש
המים תצרוכת של ממוצעות ארציות נורמות סמך על

לדונם.
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דתמיס) (אלפי (0 המעובד השטח  .3 לוח
Table 3.  Cultivated Area 0) (1 ,000 dunums)

0948/49, 1950/511955/56 תשט'ז עד תשיא (תשט,

השטיותשיידתשייגתשייבהשייאהשיט

1954/55

תשטז
1948/491950/511951/521952/531953/541955/30

(2) הכל 1,6503,3503,4753,5503,5663,6008,680Totalסך (2)
בהשקאה §מזה: 300§ 470§ 540§ 650§ 7608901,000Thereof: irrigated
בעל שדה 2,4542,3352,300Field(3)1,0662,1112,2992,449גידולי Crops (unirrigated)

(4) הכנה שטת
י439300100 ^2525Area inPreparation (4)

בהשקאה שדה 64118127165191265320Fieldגידולי Crops (irrigated)
אדמה תפוחי ,70157198244270270285Vegetablesירקות' Potatoes,

andובוטנים Groundnuts
355392410433475525565Fruitמטעים Plantations

דגים 15273035353740Fishבריבות Ponds

שתילים' עזר' (משקי 80106111124135143145Miscellaneousשונות (auxiliary farms,
וכוי) ,nurseriesפרחים lfowers, etc.)

(1) Relating to crop area and not to physical area,
i.e. an area is included as many times as it is sown.
Generally, the physical area of irrigated ifeld crops,
Vegetables and potatoes constitutes =about 75 /£ .of the
crop area.

)2) Excluding forests and natural pasture.
)3) Including approximately 100 thousand dunums unirriga

ted area which was not sown but was prepared for ■

irrigation in the next year.
)4) New cultivated areas which were ploughed and prepared

for sowing winter grains next year.

ז.א. פיסי' לשטח ולא גידולים) (שטח עיבוד לשטח מתייחס W
הפיסי' השטח נזרע. הוא בו הפעמים במספר נכלל שטח
בדרך מהווה אדמה ותפוחי ובירקות בהשקאה שדה בגידולי

משטחהעיבוד. כי*75 כלל
טבעי. ומרעה ליערות פרט (2)

והוכנו נזרעו לא שעובדו' בעל דונם אלף כ100 כולל (3)

הבאה. בשנה להשקאה

חורף תבואות לזריעת והוכנו שנחרשו חדשים שטחים (4)

הבאה. בשנה

(לתמים) המטעים 4.שטח לוח
Table 4.  Area of Fruit Plantations {dunums)

)1948/49, 1953/541955/56 תשטיז עד תשי''ד (תש"ט,

תשיט
1948/49

תשיד
1953/54

תשט''ו
1954/55

תשט"ז
(1)

1955'56

הבל סך ,355,000475,000§ 525,000565,000Total

136,800139,000140,000141,000Olivesזיתים

§125,000164,000הדרים 195,000225,000Citrus

§48,00098,000גפנים 102,000104,000Grapes

§25,00038,000נשירים 42,00044,000Deciduous

4,50011,50014,50017,000Bananasבננות

§15,70024,500שונות. 31,50034,000Miscellaneous

(I) First estimate. ראשונה. הערכה (1)
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(דונמים) Mיער הנטוע השטח  .5 לוה
Table 5.  Afforested Area (1) (dunums)

)1948/491954/55 תשטיו עד (תש"ט

השנה

הכל סך
(2)
Total

§

הממשלה
(3)

Government
§

ל  ק ק

J. N F.

ואחרים פיקא
P. I. C. A. and

others
§

Year

52,80012,70025,20014,9001948/49חש"ט
"י 69,40020,90033,60014,9001949/50חש

106,60035,50056,00015,0001950/51השי"א
133,20041,50076,50015,2001951/52תשיב

147,90043,90088,70015,3001952/53תשי"ג
■תשייד 163,20051,60096,10015,6001958/54

195,10068,400111,00015,7001954/55תשט"ו

(1< in addition to the afforested area there are natural forests ושטח טבעיים יערות במדינה נמצאים יער הנטוע לשטח נוסף (1)
and a potential land area for afforestation amounting to ל000'800דונם המסתכמים לייעור המיועד פוטנציאלי קרקע
nearly800,000dunums.

)2) Including the area planted during theyear stated.
בקירוב.

הנסקרת. בשנה שניטע השטח כולל (2)
(3) including plantations on the sidesof roads(according to ק"מ 1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצידי נטיעות כולל (3)

scale : 1 km.=17 dunums). דונם). 7 שווה נטיעות

(דונמים) (0 ובהשקאה בעל שדה גידולי המעובד השטח  .6 לוח
Table 6.  Cultivated Area of Field Crops unirirgated and irrigated (1) (dunums)

)1948/49, 1952/531954/55 תשט"ו עד תשי"ג (תש"ט,

1954/55 תשט"ו

אחר משק
Other
Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

המשקיפ כל
All

Farming

תשי"ד
1953/54

תשי"ג
1952/53

תש"ט
1948/49

All Farming המשקים בל

Unirrigated Crops בעל גידולי
הגידולים 1,065,5132,448,8482,354,4362,334,9301,851,906483,024Allכל Crops

חורף 658,5911,840,2461,715,3481,785,9051,424,383361,522Winterגידולי crops

קיץ 406,912608,602639,088549,025427,523121,502Summerגידולי crops

חורף Winterגידולי Crops
120,925376,868346,630346,197345,847350Hayשחת

ירוק מספוא
l 5'789 (

7,3054,4914,4864,356130Green fodder
זרוע ,10,3558,5487,7497,749Pastureמרעה sown
:aa;as5"2,35822,473267290תחמיצים ___

ירוק 87,914119,056119,058Green§12,85682,446זבל manure

לגרעינים 38,556125,470116,561130,01296,27233,740Pulsesקטניות forgrain
155,421827,488780,926624,248452,101172,147Barleyשעורה

302,491846,912310,855472,819319,659153,160Wheatחיטה
שועל 9,06919,59911,98113,26013,160100Oatsשיבולת

11,126140208030Ryeשיפון
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>המ0ן) >1< (לתמים) ובהשקאה בעל שדה גידולי המעובד השטח  .6 לוח
Table 6.  Cultivated Area of Field Corps ^irrigated and irrigated (dunums) O {Cont.)

)1948/49, 1952/531954/55 תשטיו עד תשיג (תש'ט,

תשיט
1948/49

השייג
1952 53

תשיד
1954/55תשטיו1953/54

המשקים יהודיכל אתרמשק משק
ah Farming המשקים Allכל

Farming
Jewish
Farming

Other
Farming

לסיבים 6,9801,7601,845870475Flaxפשתה for ifbre

לשמן פשתה
סוכר סלק

לשימורים אפונה

710
2,338
10;915

1,870
500

8,775

30
115

8,714

30
115

7,5941,420

Linseed
Sugar beet
Peas for canning

חורפי ,7,97824,39224,392Salffowerחריע winter

247249465465Miscellaneousשונות

קיץ Summerגידולי Crops
5,6165,9927832,2782,278

Hay

ירוק 17,58535,41422,46614,75614,402354Greenמספוא fodder

7,96532,09016,87313,95113,951Silageתחמיצים

לגרעינים קטניות
לגרעינים תירס

4,882
66,145

6,354
51,489

17,522
73.582

23,546
29,132

12,720
27,417

9,826
1,715

Pulses for grain
Maize for grain

לגרעינים 43,896174,126206,095115,925103,43512,490Sorghumסורגום for grain

4,20612,59021,9448,1937,1521,041Sunlfowerהמניות

32,1847,90217,79517,40456416,840Sesameשומשמין

קיצי חריע
טנק

מאכל אנטיח

4,17714,160. 4,2682,7752,775 Salffower, summer
8,70035,12755,65844,2893,20941,080Tobacco
33,38370,11940,60835,26213,83721,425Watermelons

3,89814,3449,09010,6885,7744,914Sugarמלונים melons

מאכל דלעת
למטאטאים דורה


578

2,055
421

1,053
494
785

494
75530

Pumpkins
Sorghum for brooms

שחור ברב
שונות

174,115
160

145,767
545

150,534
396

229,606
941

217,819
941

11,787Cultivated fallow
Miscellaneous

Irrigated Crops השקאה גידולי

הגידולים 64,848164,676191,180264,944264,776168AllCropsנל
חורף 28,61854,61357,49364,90764,87928Winterגידולי crops
קיץ 36,230110,063133,687200,037199,897140Summerגידולי crops

חורף Winterגידולי Crops
סובר '4,427טלק 3,4876,5855,585Sugar beet

ירוק .27,70745,08848,71453,80253,774מספוא 28Green fodder
ירוק 9115,0985,2924,6754,676Greenזבל manure

845845שונות
Miscellaneous

קיץ Summerגידולי Crops
לגרעינים 1,028939939Pulsesקטניות for grain

לגרעינים 29616,76133,99955,63455,634Maizeתירס for grain
לגרעינים 604,3522,8545,5295,529Sorghumסורגומ for grain

2,81522,81122,811Cottonכותנה
ירוק .30.18665,04569,33890,27590,135מספוא 140Green fodder
זרוע ,3,43614,39716.54316,24616,246Pastureמרעה sown

5,8825,1065,8525,852Silageתחמיצים

ירוק 1,2942,3141,183732732Greenזבל manure

.9581,8128212,019שונות 2,010Miscellaneous
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(דונמים) והנפה המחוז לפי ובהשקאה, בעל שדה גידולי המעובד 7.השטח לוח
(תשטו)

בעל גידולי

H if
o a
£ _1

a

* 1
■> ^

£ ■S

8 S
ca ^
S ^£ 1

£ u
tf

?/" y
. y

<3

f 3

המשקים 2,334,980348,475152,558624,248472,81913,26029,132כל

27,417

20,635
810

'2,780
13,915
3,180

3,858
568

3,290

2,417
770
282
721
644

145

20

342
342

13,160

6,611
1,735
2,304
2,269
303

181

181

1,015
180
40

475
320

45

30

5,278
1,811
3,467

319,659

149,633
22,524
13,895
97,651
15,568

13,021
612

12,409

47,823
8,910
5,960
24,012
9,641

1,451

5,250

102,481
46,392
56,089

452,101

121,937
12,103
23,358
76,549
9,927

17,778
1,022
16,756

58,160
16,665
8,767
21,020
11,708

3,900

10,749

239,577
71,602
167,975

108,992

38,159
3,70.5
3,262
29,002
2,190

7,172
198

6,974

7,323
1,694
774

3,138
1,717

752

627

54,959
24,705
30,194

יהודי משק
348,125 1,851,906

150,347
17,830
18,919
94,584
19,014

24,822
1,706
43,116

74,077
26,220
9,863
26,128
11,866

5,429

1,498

91,952
53,511
38,441

682,656
79,396
89,234
439.294
74,732

90,785
6,016
84,769

264,899
74,283
83,617
106,786
50,263

16,492

30,163

766,911
277,837
489,074

הכל סך

הצפון מחוז
צפת נפת

כינרת נפת
יזרעאל נפת

עבו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

תלאביב ונפת מחוז

ירושלים ונפת מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

אחר משק
הבל. 483,02435043,506172,147153,1601001,715סך

הצפון מחוז
צפת נפת

כינרת נפת
יזרעאל נפת

עכו נפת

267,468
9,678
18,594

109,799
129,397

230

100
130

39,305
3,304
5,808
15,867
14,826

51,979
2,370
8,865

26,316
19,928

86,038
8,285
5,290
33,950
43,563



1,525

900
345
280

חדרה ונפת חיפה 18,7691.9163,7645,12585מחוז

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

20,901
18,854
5,459
1,588

10

10

1,825
1,134
559

132

3,479
1,778
1,200
506

3,010
1,399
1,420
191


40
40

ירושלים ונפת 2,6471106893865710065מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

173,239
4,232

169,007

452

207
215

111,987
1,200

110,787

58,330
500

57,830
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Table 7.  Cultivated Area of Field Crops unirirgated and irrigated,
by District and SubDistrict (dunums)

(1954/1955(

Cropsrrigate dU ni

a

£5|w 3
en

*<>■ 93

At1 2
H

PCD

o■■S I
o

mi
is 2

55

ם
ילק

יו
n\a uV9 t

■g "

)15,92552,764: 44,28946,444229,606205,4101 264,944Ali Farming

i n g;wish FarmJ >

103,48534,8833,20920,105217,819203,001264,776Total

60,95314,8842,1245,74735,99375,633101,111Northern District
4,3303,4573404314,5787,55316,337Safad subdistirct
3,0503,450520012,4405,62114,809Kinrttret. subdistrict
43,3137,6472804,59115,96553,52851,708Yizre'et subdistrict
10,2603301,4995253,0108,93118,757Acre subdistirct

5,8647921692,5212,99311,61422,014Haifa District
10205041201,256601Haifa subdistrict

5,8647821492,0172,87310,35891,413Kadera subdistrict

04826,72977,991Central,ז:22,1543,4453608,3481 District
4,3253683,4705,1727,05927,660Sharon sub'distn'ct
1,92420701,9319303,05612,530Petah Tikva subdistrict
9,5951,7552901,6636,20011,78922,648Ramie subdistrict
6,8101,302


1,2847464,82515,093Rehovot subdistirct

73__1,4846802,5336,063TelAviv District and
subdistrict

802,057786JerusalemDistrictל,ל1,20931555672 and
sub district

13,18215,447_1,933157,32584,43556,811Southern District
10,7321,717_1,20031,92533,84084,049Ashkelon subdistrict
2,45013,730733125,40080,59522,762Beersheba subdistrict

FarmingOther

12,40017,88141,08026,33911,7872,409168Total

8,98215,34334,18920,3909,03745073Northern Districl
7655Saofd subdistrict

9874244501,70070Kinneret subdistrict
4,0258,64911,3584,0124,76738043Yizre'el subdistrict
4,9575,70321,64215,9282,570


25Acre subdistrict

30090a5,8201,057300_HaifaDistrict
and Hadera subdistrict

2,5881,6161,5024,6317501,450Central District
2,3531,3211,5022,6826501,000Sharon subdistrict
2352701,225100450PetahTikva subdistrict


25


724

Ramie subdistrict

62020_353495Jerusalem District and
subdistirct

692261,700475_Southern District
1501,700473Ashkelon subdistirct


6976


Beersheba subdistirct
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היהודי, במשק ובהשקאה בעל שדה גידולי המעובד השטח  .8 לוח
(דונמים) היישוב צורת לפי

Table 8.  Cultivated Area of Field Crops unirrigated and irrigated in
Jewish Farming, by Type of Settlement (dunums)

)1954/1955 (תשט''ו

C6 t: ;*

u

□

fg i

m 0

1

MSg 1
t^ a ■*

1 a
3

O

02 D

S

II 2
^ ק _1
י5? גל
11 1f § 3
5 3

g'g>2 S

911 31
'"'.Sa E!

Unבעלגידולי i rri gated Crops
מוחלטים 1,851,9061,077,285457,49574,60625,645216,875Absoluteמספרים Numbers

100.058.224.74.01.311.8Percentagesאחוזימ

348,125181,161126,00818,6558,45518,840Hayשחת

ירוק 18,7587,8387,7806289371,676Greenמספוא fodder
זרוע ,7,7496,1161,010240883Pastureמרעה sown
46,93642,0443,1432901,354105Silageתחמיצים
ירוק 119,05886,30811,4878,46455917,250Greenזנל manure

לגרעינים 108,99275,62915,7392,91756714,140Pulsesקטניות for grain
452,101230,818110,89319,0096,17885,703Barleyשעורה
319,659201,49671,0197,3473,43486,363Wheatחיטה

שועל 18,1605,9123,1782915403,239Oatsשיבולת

לגרעינים 27,41710,94212,4037693652,038Maizeתירס for grain
לגרעינים 103,43571,82918,8133,8552,0906,848Sorghumסורגום for grain

7,1523,0922,0352201,805Sunlfowerחמניות

56419שומשמין
20525Sesame

27,16725,2121,470חריע
 

90. 375Salffower

3,2091352,7082445117Tobaccoטבק

ולשמן לסיבים 900200525פשתה
5170Flax ifber and linseed

סוגר 11535סלק
CO30Sugar beet

למטאטאים 755דורה
505


250Sorghum for brooms

לשימורים 7,294830275135805,974Peasאפונה for canning
מאכל 13,8373,4583,4509501055,868Watermelonsאבטיח

5,7741,5628381,434701,870Sugarמלונים melons
מאכל 49460102172דלעת

160Pumpkins
שחור 217,819122,57863,92519,45022011,646Cultivatedרב fallow

1,436510170שונות


61695JVIiscellansous

Irrigatedהשקאהגידולי Crops
מוחלטים ViG,07oSS7*S9ffrr85.75RAbsoluteמספרים Numbers.

אחוזים .100.043.835.05.52.213.5Percentages

ותעשייה גרעינים 91,34386,60922,0054,0671,56927,093Grainגידולי Sl industrial crops

ירוק 143,90957,35366.4G89,8303,3256,933Greenמספוא fodder

זרוע ,16,24613,1741,978448540106Pastureמרעה sown
5,8525,1954761612045Silageתחמיצים

ירוק 5,4073,0651,219285141697Greenזבל manure
2,019682414U30882Miscellaneousשונות
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ף) (דונמים) ובוטנים אדמה תפוחי ירקות, המעובד השטח  .9 לוח
Table 9.  Cultivated Area of Vegetables, Potatoes and Groundnuts (dunums) (1)

)1949/50, 1952/531954/55 תשטו עד תשיג (תשיי,
תש*י
1949/50

תשייג
1952/53

תשיד
1953/541054/55 תשט~ו

ah Farming המשקים המשקיםכל בל
All

Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר משק
Other

Farming

הכל 132,981243סך 819269,479270,203241,14729,056Total

אדמה 23,05837,95653,30250,93440,8561,078Potatoesתפוחי

32,26888,94244,41829,97421,3388,636Tomatoesעגבניות

4,7528,1086,0535,7324,909S23Cabbageכרוב

4,3178,6896,5706,4895,4761,013Caulilfowerכרובית

Carrots.6,07712,0158,94010,32510,325מר

2,4675,6394,4983,8603,860Beetrootסלק

11,45818,94519,12517,09214,0483,044Cucumbersמלפפונים

2,0124,8763,8914,0403,753287Radishesצנון

4,3916,4855,2133,9352,8851,050Marrowsקישואים

.3,6945,666פלפל 6,1465,4335,126307Peppers  

2,7815,2835,3514,4483,529919Eggplantחצילים

שעועית

1 י54" ן

4,8115,5544,2593,670589Beans

1,054907472472Lubiaלוביה

Horse(2)7982,0443,2202,1092,109פולים beans

791735654633633Lettuceחסה

2718240128128Spinachתרד

488945730422422Kohlrabiקולרבי

,50783068108556025Radishesצנונית red

(3) 3,9104,1693,7533,4993,250249Peasאפונה (3)

,1018687151,3221,322Potatoesבטטות sweet

4,7434,4813,8621,807301,777Okraבמיה

ירוק ,2,2245,0125,3096,3346,334Onionsבצל spring

יבש ,4,88016,88514,70925,37820,4604,918Onionsבצל dry

1,8968,4283,1722,8978652,032Garlicשום

שלחין ,5021,248954741741Pumpkinsדלעת irrigated

שלחין 1,3184,7165,0139,7699,769Sugarמלונים melons,

שדה 83202216258258תות
irrigated

Strawberries

אחרים 86713,60412,667937Other,.:6,82818,7171ירקות vegetables

2,31621,48841,11653.72452,824900Groundnutsבוטנים

(I) Excluding auxiliary farms.
)2) Includedinthe summaryofifeld crops.
)3) Peas for canning excluded.

עזר. למשקי פרט (1)
הפלחה. בסיכומי כלול 1.2)

לשימורים. לאפונה פרט (3)
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(דונמים) והנפה המחוז לפי ובוטנים, תפו''א ירקות, המעובד 10.השטח לוח
(תשטו)

9 ם
I Scr nt
3 a

o

§ y
1 fr

£ 3
I g

O =f

s i
17,092

14,048

3,450
449

1,384
924

693

1,635
13

1,622

5,477

1,476
1,545

1,346

1,110

620

109

2,757

2,277
480

3,860

3,860

746
71

97
407

171

508

18
490

1,525
731

272

255
267

366

712

346

866

10,325

10,325

2,736
341

128

1,460

807

1.401

21

1,380

3,792
2,253

640

473

426

665

60

1,671

941

730

6,489

5,476

1,836
184

64

1,249

839

554

47

507

1,965
853

465

360

287

324

84

713

587

126

5,732

4,909

892
189

39
428

236

688

80

658

3,256
957
630

301

868

259

15

799

542

257

29,974

21,338

6,256
638

2,911
1,658
1,049

2,285
53

2,232

7,224

2,949

1,179

1,581
1,515

790

240

4,543

8,926

617

50,934

49,856

12,268

3,622

1,550
5,213

1,883

4,495

102

4,393

17,937
6,430

6,215

2,861
2,431

1,235

336

13,585

5,811
7,774

270,203 I

יהודי משק
241,147

50,144

8,770

9,920
20,899

10,555

20,531

679

19,852

105,789
41,920

26,463

21,149

16,257

8,410

2,795

53,478

29,382
24,096

אחר משק

המשקים כל

הכל סך

הצפון מחוז
צפת נפת

כינרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת

חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

חקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

תלאביב ונפת מחוז

ירושלים ונפת מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

הבל 29,0561,0788,6368231,013סך



3,044

הצפון 646_10,3346562,608209133מחוז
צפת 686295432נפת

כינרת 59212019515נפח

יזרעאל 3,6641981,008847991נפת
עכו 5,3923381,11012164508נפת

חדרה ונפת חיפה 2,162165420965124מחוז

המרכז 2,220_15,8592535,413595795מחוז
השרון 12,6101804,5910X5,1,550נפת

תקוה פתח 2,353337008085470נפת
רמלה 89640122נפת


200

תלאביב ונפת 350480101120מחוז

ירושלים ונפת 328מחוז


115
 .9

32

הדרום 2___23מחוז

אשקלון 2___8נפת

שבע באר ■נפת 15
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Table 10.  Cultivated Area of Vegetables, Potatoes and
by District and SubDistrict (dunums)

(1954/55(

Groundnuts,

I? 3§§ 3
jog
2S 3

a*<3 E

3£
3 cr

1 י
2 ט

2 ?
"' 33 >5

All Farming j 53,724 I 83,309

Jewish Farming
Total 52,824 80,283

Northern District
Safad subdistrict
Kinneret subdistrict
Yizre'el subdistrict
Acre subdistrict

Haifa District
Haifa subdistrict
Hadera subdistrict

Central District
Sharon subdistrict
PetaK Ticfva subdistrict
Ramie subdistrict
Rehovot subdistrict

TelAviv District and
subdistrict

JerusalemDistrict and
subdistrict

Southern District
Ashkelon subdistrict
Beersheba subdistrict

6,3793,251

703951

897161

3,540686

1,2391,453

1,9393,877

22965

1,7103,812

11,20884,100
5,02015,069

3,0619,079
3,0085,466
2,6194,486

1,3161,454

28077

6,16110,005

4,3314,250

1,8305,815

84,609

27,659

10,839

9,029

8508,072

2641,095

461,281

764,298

4641,398

4941,8"8
1859

4761,794

4,8177,090
1,2392,481

6231,523

1,7992,493
1,156593

392316

515934

1,9619,394

1,3524,153

609

4,448

3,529

5,488

5,126

1,4761,316
10574

556724

478SS2

337196

843219

211

341208

2,8571,567

1,198729

466384

345206'
348248

277155

5510

618262

445238

17324

8,935

2,885

616

84
82
160

290

240

11

229

1,474
585

381

165

403

241

יי

237

188

54

FarmingOther

1,0503079191,8106,950 _3,026900Total

600893634832,9611,580Northern District
4116233419444Safad subdistrict

466517233■ Kinneret subdistrict
18920812621,094548Ykre'el subdistrict
317532531821,501955Acre subdistrict

957190836675112HaifaDistrict and
Hadera subdistrict

2651174134103,2851,193900Central Distirct
182703102902,428884900Sharon subdistrict
10378312070728PetahTikva subdistrict
731020

150281Ramie subdistrict

20

64

21

9

45

7

1

53

280

20

86

55

TelAviv District and
subdistrict

Jerusalem District and
subdistrict

Southern Distirct
15Ashkelon subdistrict

15Beersheba subdistrict

79



היהודי, במשק ובוטנים תפו"א ירקות, המעובד 11.השטח לוח
(דונמים) והשיווק היישוב צורת לפי

(תשט"ו)

היי ובצורת s

הכל סך

Total
קיבוציים יישובים

Collective

עובדים מושבי
Workers

Smallholders'

אחרים מושבים
Other

Smallholders'

חינוך מוסדות
ומחקר

Educational
and Research SettlementsSettlementsSettlementsInstitutions

ל ג ה ך ס

מוחלטים 241,14748,935114,40424,2822,827מספרים

100.020.347.410.11.2אחוזים

אדמה 49,85616,92420,5162,747818תפוחי

21,3383,63411,2373,120239עגבניות

4,9091,0642,46366256כרוב

5,4761,9061,987794130כרובית

10,8254,6142,7731,347235גור

3,8606521,662764138סלק

14,0481,3067,9021.8S7119מלפפונים

3,7533381,86777847צנון

28S504995559540קישואים

5,1265882,5991,03363פלפל

3,5295141,39870153חצילים

3,670842,41357319שעועית

2,109251,68014233פולים

6333227122817חסה

1282315תרד

422232051583קולרבי

5607917622710צנונית

8,2504151,444416152אפונה

1,322389761784בטטות

3010במיה

ירוק 6,3341,1718,87170365בצל

יבש 20,4602,98314,455988169בצל

8651136C8397שום

שלחין 74113717321928דלעת

שלהין 9,7692,8343,0751,235118מלונים

שדה 258תות
107136

אחרים 12,6672,2267,0581,1:00186ירקות

52,8246,58422,4322,998378בוטנים

המשקים. הודעות לפי (1)
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Table 11.  Cultivated Area of Vegetables, Potatoes and Groundnuts in Jewish Farming,
by Type of Settlement and Marketing (dunums)

(1954/55(

SettlementType 0i(י) השיווק Typeצורת of Marketing

עירוניים יישובים מושבות,
ושונים

Villages. urban Settle
wants and others

הק"י1 גני
Hakal Farms

חנבה

Tniwa

ומשווקים מוסדות
אחרים

Other Institutions
and

Marketing odies

Total

43,5157,184188,61752,530Absolute Numbers

18.03.078.2.21.8Percentages

8,0121,13941,213S,G13Potatoes

2,76334517,0884,250Tomatoes

607573,8281,081Cabbage

. 607524,3711,105Caulilfower

1,1901668.4501,875Carrots

611332,7061,154Beetroot

. .. 2,66716710,5763,472Cucumbers

625982,5851,168Radishes

553931,956929Marrows

823203,6381,488Peppers

828352.2161,313Eggplants

530512,786884Beam

■2291,882227Horse beans
85. 380253Lettuce

908692Spinach

33306116Kohlrabi

08
329231Radishes, red

82:12,673577Peas

116_ . 101,068254Potatoes. sweet

202010Okra

51395,495839Onions. spring

1,8115418,7671,893Onions. dry

SB81055Garlic

184401340Pumpkins, irrigated

2,3351727,0152,753Suear melons, irrigated
105120138Strawberries

1,498909,7032,964Other vegetables

15,8444,58838,16814,656Groundnuts

(1) According to information received from farmers.
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(0 היהודי במשק חיים בעלי  .12 לוח
Table 12.  Livestock in Jewish Farming (1)

)1948, 19531955)

XII 1048XII 1953XII 1954XII 1955

Cattleבקר
הכל 33,57672,46579,00984,100Totalסך

19,06437,23638,86836,500Cowsפרות
4,5388,0508,4508,000Heifersמבכירות
9,61523,71126,84228,200Calvesעגלות
271443344290Bullsפרים

לגידול ,88841741910Calvesעגלים breeding
. לפיטום בקר

2,6344.26410,200Cattle for fattening
Poultryעופות

מטילות §1,425,600תרנגולות 2,800,000§ 3,300,0003,100,000Hens, laying
ואפרוחים §1,414,000817,000פרגיות 800,000700,000Chicks, pullets
ברווזים ,20,50062,000133,000170,000Geeseאווזים' ducks and
הודו turkeysותרנגולי 

Sheepצאן and Goats
22,00061,00075,00090,000Sheepכבשים

גזעיות §4,90040,000עזים 45,00045,000Goats, thoroughbred
עבודה Workבהמוה Animals

ופרדות 5,00012,25012,50013,500Horsesסוסים and mules
2,3005,5405,3005,000Donkeysחמורים

(1) According to estimate, there were at the end of 1955
on nonJewish farmssome21,000head of local cattle,4,000
working oxen, 100,000 laying hens, 26,000 sheep, 80,000
local goats, 5,800 horses and mules, 15,000 donkeys and
4,000 camels.

ראשי 21/000 הלאיהודי במשק 1955 בסוף נמצאו אומדן לפי (1)

תרנגולות 100/000 לעבודה/ שוורים 4/000 גזעי/ בלתי בקר
5/800 גזעיות/ בלתי עזים 80/000 כבשים/ 26/000 מטילות/

גמלים. ו4/000 חמורים 15/000 ופרדות/ סוסים

בהשקאה ומספוא בעל שדה גידולי של העיקריים בגידולים לדונם ממוצעים יבולים .13 לוח
היהודי במשק

Table 13.  Average Yields of Main Field Crops (unirrigated) and Fodder (irrigated) in Jewish Farming
)1943/44, 1945/46, 1949/501954/55 תשט"ו עד תש"י תשו, (תש'ד,

unuלדונםק"ג mper DKg.

תשט"ותשי"דתשי"גהשי'"בהש'"יתש"ותש"ד

1943/441945/461949/501950/511951/521952/531953/541954/65

1051201054513011014090Wheatחיטה

135160110601308512580Barleyשעורה
שועל 901101004010010011560Oatsשיבולת

לגרעינים בעל תירס

לגרעינים בעל סורגום

שחת

115

105

230

130

110

320

115

75

230

30

25

150

75

60

315

120

80

290

140

90

320

75

85

280

Maize for grain,
unirrigated

Sorghum for grain,
unirrigated

Hay

r06575CoSunlfower,5540חמניות

602540854040Salffowerחריע

בהשקאה 5,4005,0006,0004,7004,8005,1004,9005,100Greenמספוא fodder,
irrigated
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(טונות; אדמה ותפוחי ירקות של מאורגן ושיווק ייצור  .14 לוח
Table 14.  Production and Organized Marketing of Vegetables and Potatoes (Tons)

)1948/49,1952/531954/55 תשטו עד תש": ,wr\)
תשיט
1948/49

תשי'':
1952/53

השיד
1953/54vrwn1954/55

המשקים יהודיכל אחרמשק משק
All Farming המשקים JewishOtherכל All FarmingFarmingFarming

Productייצור ion

הכל 106,000258,400284,000סך .291,000266,00025,000Total

אדמה 26,00055,40079,00082,00081,0001,000Potatoesתפוחי

80,000203,000205.000209,000185,00024,000Vegetablesירקות

מאו MarketingOrganizecגןשיווק

הכל 64,488סך .167,796177,925201,240191,8889,352Total

אדמה 14,47526,99140,16657,72257,587135Potatoesתפוחי

50,013140,805137,759143,518184,3019,217Vegetablesירקות

13,86731,08646,84545,73041,5094,221Tomatoesעגבניות

8,87216,56015,33714,43612,6991,737Cucumbersמלפפונים

_4,30913,79910,83713,27613,26313גזר Carrots

1,4904,8593,6814,3554,3478Beetrootסלק

3,0109,3768,3667,9977,837160Eggplantחצילים

3,25614,4486,8698,3408,29545Cabbageכרוב

2,2336,2563,8835,0444,880164Caulilfowerכרובית

2,4454,6943,3204,8764,773103Radishesצנון

1,7855,0314,9933,9663,820146Marrowsקישואים

27067537642240418Spinachתרד

7501,2371,3161,5771,55621Lettuceחסה

ירוק ,1,0604,3765,7905,5315,129402Onionsבצל spring

יבש ,6,1327,7859,9799.583396Onionsבצל dry

גמבה 2,0036,0795,7065,8885,311577Peppersפלפל'

8203,8342.7552,2611,900311Legumesקטניות

רבי 6041,59793789583065Kohlrabiקול

,5271,11597094593S9Radishesצנונית red

3941,2471,0501,1611,06695Maizeתירס

1040424444חזרת
Horseradish

9162951919חמציץ


Sorrel

895494500162338Garlicשום

פטר' שמיר' 2301,0811,1261,8831,37310Celeiracשורש/

178553785620620סלרי

Celery

שדה 3661107276276חות

Strawberries

,1301,0591,30621716651Potatoesבטטות sweet

51354139897301Okraבמיה

שונים 1,6434,1402,4413,3823,35626Miscellaneousירקות
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.15 ירלוח של מאורגן שיווק ותפו"א (טונות)קות שווקים לפי ,

(Tons)Potatoes, by MarketsTable 15.  Organized Marketing of Vegetables and

1954/55)(תשט"ו

הבל סך
ו ש םה י ק tו sMark e

Totalהקוהחיפהתלאביבירושלים השווקיםפתח יתר
JerusalemTel AvivHaifa |Petah TikvaMarkets

הכל 201,24011,96989,96639,3729,68450,299Totalסך
אדמה 57,7223,38722,29411,8652,78317,393Potatoesתפוחי

143,5188,58267,67227,5076,85132,906Vegetablesירקות
45,7303,09921,9068,8912,12210,212Tomatoesעגבניות

14,4366447,7512,3026483,091Cucumbersמלפפונים
5447473,252Carrots),13,2769735,6602גזר

4,3552722,058876232917Beetrootסלק 1

7,9973913,9561,6243621,644Eggplantחצילים
8,3404153,4611,8023352,327Cabbageכרוב

U52731,359Caulilfower,5,0443251,9421כרובית
4,8762252,8799882711,013Radishesצנון

3,9662581,925703160920Marrowsקישואים
1,1256451717445325Pumpkinsדלעת
42292507423G6Spinachתרד
1,5776994629350219Lettuceחסה

ירוק ,5,5313372,8239933601,018Onionsבצל spring
יבש ,9,9797022,6602,5413213,755Onionsבצל dry

גמנה 5,8883352,9351,1712721,175Peppersפלפל'
2,261931,28447597312Legumesקטניות
8956340814357224Kohlrabiקולרבי
,9454851812049210Radishesצנונית red
1,161gg63820951165Maizeתירס
44חזרת

31625Horseradish
19חמציץ

15


22Sorrel
5004330Ill2827Garlicשום

פטר' שמיר' 1,3831487822082189Celeriacשורש'

6201446544178Celeryסלרי

שדה 276תות
2591016Strawberries

,217396242074Potatoesבטטות sweet
.במיה 398729554' 2814Okra

שונים 2,2571331,305360152307Miscellaneousירקות
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(טונות) ומלונים אבטיחים פירות, של מאורגן ושיווק 16.ייצור לוח
Table 16.  Production and Marketing of Fruit, Watermelons and Sugar Melons (Tons)

)1948/49,1952/531954/55 תשטו עד תשי'ג (תשט,

1951/55 ו . שט n

יהודי משק המשקים בל
Jewish ' All
Farming I Faruiivg

תשי"ד
1953/54

השיג
1952/53

תשיט
1948/49

AU Farming המשקים כל

Production
Total

Bananas
Table grapes
Winegrapes
Deciduous fruits
Other fruits

Organized
marketing
Tolal

Bananas
Table grapes
Winegrapes
Deciduous fruits
Plums
Apples
Pears
Peaches

Other fruits

Fruits (1)

4,100

1,400

500
2,500

0ו1,9
5

842

90
21

1,012

50,600
17,000
12,600
11,000
6,200
8,800

40,396
14,281

 9,444
10,909

1,210
2,737

78
61

1,676

55,000
17,000
14.000
11,000
6,700
6.300

42,866
14,286
10,286
10,909

1,300
2,758

78
61

2,688

57,800
11,300
17,500
12,1500

11,000
5,400

43,265
8,161
12,511
12,537

4,683
2,789
132
90

2,859

44,100
10,900
12,700
9,500
6,000
5,000

32,717
8,775
8.765
9,414

1,761
1,669

82
.61

2,190

(1) פירות

28,500
3,500
10,600
7,200
5.200
2,000

23,572
2,868
9,126
6,913

2,682
1,088

88

857

Wat e 1' Melons and Sugar Melons ומלונים אבטיחים
Productionייצור

10,90044,10028,00019,4009,20010,200Watermelonsאבטיחים
1,50012,90011,60016,60014,2002,400Sugarמלונים melons

Organized מאורגן marketingשיווק
6,13H18,16410,21610,2124,9835,229Watermelonsאבטיחים
6426,9197,47510,7839,2901,493Sugarmelonsמלונים

ייצור
הכל סך

בננות
מאבל ענבי
יין ענבי

נשיריט פירות
שונים פירות

מאורגן שיווק
הכל סך

בננות
מאבל ענבי
יין ענבי

נשירים פירות
שזיפים

עץ תפוחי
 אגסיט
אפרסקים

אתריפ פירות

0) Exlcluding citrus fruit and olives. וזיתיפ. הדר לפרי פרט (1)

(טיניח) ותפוקה זיתיבול ושמן 17.זיתים לוח
Table 17.  Olives and Olive Oil  Yield and Output (Tons)

)1949, 19531955)

19491954 j 19531 9 5 5

המשקינ Allכל Farming !
המשקים כל

All
Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר משק
Other
Farming

הזיתים 10,70013,50021,5002,8001,0001,800Allגל Olives

2,5002,9003,5002,0501,0001,050Forלכנושים pickling

8,20010,60018,000750750Forלשגן oil production

השמן 1,9502,5004,000150הפוקו/


150Outputof olive oil
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18 דירגלוח  .

 FishingTable 18.

(1949, 19531955)

1949195319541955

(ק"ג) nwsn)Quantity (Kg.

הכל 4,233,5857,458,2429,001,82310,416,841Totalסך
896,695781,129988,525895,311Lakeאגמים fishing
חופים

1 252,374 /598,832609,923642,582Inshore fishing
עליונים 337,027385,833308,631Pelagicמים fishing

646,2761,226,2091,412,8811,449,427Deepseaמכמורת ifshing
2,938,2404,515,0455,605,1617,120,890Fishנריכות ponds

(ל"י) Valueהערך (IL.(

הכל 1,828,1348,372,5869,795,21411,652,677Totalסך
162,508776,686786,132621,563Lakeאגמים ifshing
חופים

1 116,084
856,009747,450789,038Inshore ifshing

עליונים 165,003160,814206,025Pelagicמים ifshing
194,683956,9021,004,420993,554Deepseaמכמורת ifshing
1,865,8595,617,9867,096,3989,042,497Fishבריבות ponds

וביצים חלב ושיווק ייצור  .19 לוח
Table 19.  Production and Marketing of Milk and Eggs

)1949, 19531955)

1949195319541955

Jewishמשקיהודי Farming
בקר Cow(kiloliter)(קילוליטר)חלב Milk

הכללי 76,862124,500141,900154,600Totalהייצור Production
עצמית 15,64026,10028,50030,400Ownלצריכה consumption

3,0825,7006,5007,000Rearingלגידול
58,14092,700106,900117,200Marketingלשיווק

מאורגן לשיווק :51,45487,692101,134111,436Thereofמזה: Organized
Marketing

יחידות) (אלפי Eggsביצים (1,000 Units)

הכללי הייצור _273,639375,470426,900482,700Total Production
עצמית 42,47082,80086,40087,600Ownלצריכה consumption

10,57011,55715,23026,000Hatchingלדגירה
220,599281,113325,290369,100Marketingלשיווק

מאורגן לשיווק :212,584257,113283,862319,536Thereofמזה: Organized
Marketing

אחר Otherמשק Farming
בקר Cow(kilolitre)וקילוליטר)חלב Milk

הכללי 3,5006,3006,6007,000Totalהייצור Production

יחידות) (אלפי Eggsביצים (1,000 Units)

הכללי 5,0007,0007,0008,500Totalהייצור Production
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(טונות) הצומח להגנת הדברה בחומרי 20.שימוש לוח
Table 20.  Pesticides used for Plant Protection (Tons)

)1952  1955)

החומר

i

הפעיל החומר
Active ingredient

195219531954

1

1955Specification

כלוריים Chloirnatedפחמימנים Hydrocarbons

Technicalד.ד.ט. .507590120D.D.Tטכני

ששבלורי 4.5121215Benzene"ננזן Hexachloride (B.H.C.)

40כלורוין X221Chlordon

Technicalאלדרין 51101525Aldrinזכני

3101540Dieldrin..ויאלדרין

50מטוקםיכלור X15303025Methoxychlor

גפרית SulphurCompoundsתרכובות

גפרית 100אנקת £1,2001,5001,9003,000SulphurDust

נחושת Technicalגפרת 70100100100Copperטכני Sulphate

ארסניות Arsenicalsתרכובות

עופרת 100ארסנט X10101515Lead Arsenate

דיניטרו ותרכובות ריסוס שמני

דומות ותרכובות ד' 24

100 X

40 ■$,

4,000

7

5,500

10

5,500

14

6,000

28

Spray oils andDinitro
Compounds

24 D and relatedherbicides

דומים ופוספטים 50פרתיון X
244Parathion and relatedphosphates

ניקוטין 40גפרה >X<203025ISNicotine sulphate

אורגניות כספיות 1תרכובות ak20252525Organicmercurials

תיוקרבמטיט 65י "A25355060Thiocarbamates

קולינון 95תללדוו; X1222Quinone deirvatives

איוד Fumigantsחומרי

דיברומיד 100אטילן X5101010Ethylene dibromide

ברומיד 100מתיל X1122Methyl bromide

100ד.ד. X11


D.D.

Othersשונות

100קריאוסייד X400400300230Kryocide

15ארמיט X
155Aramite

פלואוסיליקט 99סודיום X10151822Sodium lfuosilicate

נחושת 50תחמוצת X10010010090Copper oxide

אנדרין


40Endrin

ההליום גפרית
0.5Thalium sulphate
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וערכו החקלאי 21.הייצור לוח
Table 21.  Agricultural Production and Value

)1953/541954/55 ותשט"ו (תשי"ד

CO
CO

צוין לא אם (טונות' אחרת)הבמות
Quantity (tons, unlessאלפי) Valueל"י)הערך (IL. 1,000)

stated)otherwise

תשי"ד
1953/54

תשי"ד1954/55תשט"ו
1953/54

1954/55תשט"ו

תשנ תעי'ובמחירי "דבמחירי
At 1954/55 PricesAt 1953/54 Prices

כלמשקמשקבלכל משקמשקכלמשקמשקכל■
אחריהודיהמשקיםאתריהודיהמשקיםהמשקיםאחריהודיהמשקיםהמשקים
AllAllJewishOtherAllAllJewishOtherAllJewishOther FarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarming

הענפים 3:51,763377,405353,23724,168352,806330,73822,068Allכל Branches
שדה Field(!80,51778,78570,6658,12078,79670,9277,86גידולי Crops

וקטניות 35,21525,03321,8533,18025,56122,2513,310Cerealsדגנים APulses
34,00036,00028,8007,2007,6507,7406,1921,5488,1006,4801,620Wheatחיטה

,S6!89,90042,100שעורה 2005,80015,7388,2007,0591,1 .'307,:1676,3351 ,03S!Barley
שועל 245220220140140Oats_1,400800800שיבולת

22,90026,00025,9001005,1535,2005,180205,8505,82822Maizeתירס
. 19,50011,10010,4007003,6071,9981,8721262,0541,924ISOSorghumסורגום
7,8505,5254,0251,5002,8271,6661,3303362,0501,544506Pulsesקטניות
22,83825,45025,4292124,45924,44013Fodderמספוא
126,10091,07091,000707,5666,1986,18855,4645,4604Hayשחת

ותחמיצים ירוק 672,000866,500865,5001,00013,02116,88516,8691616,77316,75815Greenמספוא Fodder <£ Silage
זרוע ,Pasture_2,2512,3722,3722,2222,222מרעה sown
תעשייה 14,69420,01216,6073,40521,17218,0293,143Industrialצמחי crops

15,10019,20019,0002007,9259,1159,0259010,0759,975100Groundnutsבוטנים
1,620500450507443953603523020723Sunlfowerחמניות
5001,1001,100128275275280280Salffowerחריע
48016010555661011515105Flaxפשתה

לסיבים ,2502,2002,2005624,4004,4004כותנה 9504,950Cotton lint
ולזרעים לשמן 5004,0004,000100700700800800Cottonseedכותנה

700420204007005042448042020400Sesameשומשמין
3,0502,3351852,1503,8053,1554032,7522,9758952,580Tobaccoטבק

סוכר 3881,1761,1761,2071,207Sugar_0,75021,00021,000סלק Beet
אחרים תעשייה 2,7252,1651,8153502762762334322018535Otherגידולי industrial crops



Miscellaneous
Water melons, sugar melons

<£ pumpkins
Green manure
Straw

Vegetables and potatoes
Potatoes
Vegetables

Citrus Fruit
Other Fruit

Table grapes
Wine grapes
Olives
Bananas
Deciduous fruits
Other fruits

Milk (kilolitre)
Cow milk
Sheep<£goat milk

Eggs (thousands)

Honey

Value of rearing on the farm

Meat (live weight)
Cattle
Sheep and goats

. Poultry
Other meat

Fish

Miscellaneous
Flowers, seedlings and orna■
mental plants

Organic manure
Seeds (I) Mothers

.G2071,897
3,1851,121

1,024
1,398276

37,0943,077
11,020104
20,0052,07:1

50,049

21,5001,775
4,17540D
1,808

202806
8,040

5,05025r<
1,265715

42,2802,800
30,2191,281

0,0011,585

32,516428

55022

3,019808

40,5603,970
8,756452
2,0921,923
31,718195

2,1001,400

11,391278

11,7501,480
2,66749

7,4251,318
1,058113

7,604
4,806

1,024
1,074

40,171
11,133
.10,038

59,040

23,371
4,584
1,808
088

8,040
5,305
1,080

45,146
37,500
7,040

32,039

572

3,327

44,536
4,208
4,015
31,013
3,500

11,669

13,230
2,716

8,743
1,771

8,2906,7761,514
4,7753,5371,238

1,7481,748
1 ,7671,491276

45,18341,0934,090
12,10612,01690
33,07729,0774,000

02,59062,599

29,30128,8022,439
0,0010,387604
2,7732,7)73
1,243518725
8,0008,600 ■
7,1806,873307
2,5141,711803

46,48743,5502,028
38,22237,0171,205
8,2650,5421,723

36,80085,843457

624COO.24

3,5113,166345

48,53944,672..i887
10,0989,9011,007
4,1752,744 ■1,481

30,28680,047180

8,1501,8901,260

11,56611,278203

14,49012,9051,585
2,9842,93450

9,5728*1551,417
1,9341,810118

7,770
4,003

1,217
2,490

;19,103
10,727
28,436

07,319

26,295
5,607
2,141
4,053
6,050
0,077
1,671

41,200
34,529
6,071

20,729

517

5,285

28,982
2,828
2,946
18,208

9,400

11,856
2,257

7,143
1,956

12,000

9,200

25,000
1,000

■24,000

6,200
1,400

1,800

500
2,500

14,105
7,000
7,105

8,500

20

2,500
650

1,050
100
700

250

41,60088,00025,400

83,00055,80046,600

284,000291,000266,000
79,00082,00081,000

205,000209,000185,000

470,500392,000392,000

79,30057,80051,000
17,50014,00012,600
12,60011,00011,000
21,5002,8001,000
11,30017,00017.000
11,0006,7006,200
5,4006,3008,800

176,800192,105178,000
146,600159,000152,000
30,20033,10526,000

414,000503,500495,000

470. 520500

14,90020,00024,400
4,0006,1505,500
1,6002,7001,650
9,30016,30016,200

1,7501,050

9,00011,00010,750

שונות
ודלעת מלונים אבטיחים/

ירוק זבל
קש

אדמה ותפוחי ירקות
אדמה תפוחי

ירקות
הדר פרי

אחרים פירות
מאבל ענבי
יין ענבי
זיתים
בננות

נשירים פירות
שונים פירות

(קילוליטר) חלב
בקר חלב
צאן חלב

יחידות) (אלפי ביצים
דבש

במשק שנשאר הגידול ערך
חי במשקל בשר

בקר
צאן

עופות
אחר בשר

דגים

שונות
נוי וצמחי שתילים פרחים/

אורגני זבל
ושונות (1) זרעים

(1) Excluding ifeld crop seeds, which are included inthe relevant crops. המתאימים. בגידולים שנכללו פלחה/ לזרעי w\b (1)

as
00



(Quantity in Tons; Value at Grove in ]L. 1,000)

וערכו הדר פרי 22.ייצור לוח
Table 22.  Production and Value of Citrus Fruit

)1953/541954/55 ותשט"ו (תשי"ד ל"י) באלפי הפרדס בשער הערך בטונות; (הכמויות

0
0

עצמי שימוש
פרטית ומכירה

Own Consumption
and Private Sale

הערך
Value

rvorDn

Quantity

מקומי מאורגן שיווק
Local organized marketing

לתעשייה
for Industry

הערך
Value

הבמות
Quantity

למאכל
for Consumption

הערך
Value

הכמות
Quantity

יצוא
Export

הערך
Value

הכמות
Quantity

Total הבל סך

אחוזים
Percentages

הערך
Value

הכמות
Quantity

מווולטים מספרים
.Absolute
Numbers

הערך
Value

הכמות
Quantity

All Kinds and Varieties
Absolute numbers
Percentages

Oranges: Shamouti
Valencia

Grapefruit
Lemons

Other Citrus Fruit

AH Kinds andVaireties
Absolute numbers
Percentages

Oranges: Shamouti
Valencia

Grapefruit
Lemons

Other Citrus Fruit

AllKinds and Varieties
Absolute numbers
Percentages

Oranges: Shamouti
Valencia

Grapefruit
Lemons

Other Citrus Fruit

1953/54 at 1953/54 Prices תשי''ד במחירי תשי"ד

470,50067,319304,90056,22649,0005,84190,6002,55026,0002,702
100.0100.064.883.510.48.719.33.85.54.0

327,35043,62369.664.8212.65088,14126,5002,47476,2002,08912,000919
52,30010,86511.116.142,4009,9085,1505771,250283,500352

י62,2008,47413.212.645,650 7,5014,4504409,1002673,000206
13,4001,7262.82.63,6505942,7004674,0501663,000499
15,2502,6318.33.96508210,2001,8834,500006

1 954/5 5 at 1954/55 Prices תשט"ו במחירי תשט"ו

392,00062,599264,20052,54154,8005,91145,9001,29127,1002,856
י100.0100.067.4 83.914.09.411.72.16.94.6

251,20039,70264.163.4175,55035,23531,9502,63031,20085312,500984
48,7509,30812.414.936,9508,0525,3507292,750733,700454
60,3008,45615.413.542,5007,3784,750496'9,9502863,100296
15,7002,6004.04.27,6001,5773,0004742,000793,100470
10,0502,5834.14.01,6002999,7501,5824,700652

1954/55 at 1953/54 Prices

264,20048,57154,8000,87145,9001,29127,1002,81if
67.482.214.010.811.72.26.94.8

175,55081,47881,9502,98331,20080512,500957
36,9508,6345,3505992,750628,700872

42,5006,9834,7504709,9502928,100275
7,6001,2378,0005192,000828,100516
1,6002399,7501,800

'4,700696

תשי"ד במחירי תשט"ו

100.0

61.4
16.4

13.6
4.0
4.6

392,00059,049
100.0

251,200;56,27364.1
48,7509,66712.4

60,3008,02015.4
15,7002,3544.0
16,0502,7354.1

והזנים המינים כל
מוחלטים מספרים

אחוזים

שמוטי זהב: תפוחי
ולנסיה

אשכוליות
לימונים

אחר הדר פרי

והזנים המינים כל
מוחלטים מספרים

אחוזים
שמוטי זהב: תפוחי
ולנסיה

אשכוליות
לימונים

אחר הדר פרי

והזנים המינים כל
מוחלטים מספרים

אחוזים

שמוטי זהב: תפוחי
ולנסיה

אשכוליות
לימונים

אחר הדר פרי



תשט במחירי החקלאי הייצור 23.ערך לוח
Table 23.  Value of Agricultural Production at 1948/49 Prices

)1948/49, 1952/53  1954/55 תשטו עד תשיג (תשט/

Absoluteמוחלטיםמספרים Indexמדד5ז€(1ת!נ1ם
בסיסIL)(1.000לי)(אלפי

= 100
תשט
1948/49

100 =
:Base

תשט
1948/49

תשיג
1952/53

תקיד
1953/54

תשטו
1954/55

תשיג
1952/53

תשיד
1953/54

חשטיו
1954/55

הענפים 44,41381,44697,733107,062183220241Allכל Branches

שדר. Field.6,69816,73021,65021,709250323324גידולי crops

והפויא 5,33813,08514,30314,772245268277Vegetablesירקות <£ potatoes
הדר 6,9249,50712,82011,401187185165Citrusפרי fruit

אחרים 3,2525,3586,8455,655165210174Otherפירוח fruits
7,21312,73514,65816,236177203225Milkהלב

6,66310,14711,42114,159152171213Eggsביצים

1231671101201368998Honeyדבש

שנשאר הגידול ערך
במשק

הי במשקל בשר

1,433

3,775

1,012

6,016

982

7,188

651

12,808

0ל

160

69

190

45

339

Value of rearing on
farms

Meat (live weight)

1,5843,4394,0734,941217257312Fishדגיס

Sl328Miscellaneous<1,4103,2503,68114,5602302שונות

תרציז במחירי היהודי במשק החקלאי הייצור ערך  .24 לוח
Table 24.  Value of Agricultural Production in Jewish Fanning at 1936/37 Prices

)1936/37, 1951/52  1954/55 תשט'ו עד תשי'ב (תרצז,
Absolute Numbers מוחלטים Indexמספרים מדד

לי) IL.100)(1,000(אלפי = תרצ''ז : הבסיס
Base : 1936/37 = 100

תשט"ותשידתשי"גתשיביתשט"ותשידתשי"גתשיבתרצו
1936/371951/521952/531953/541954/551951/521952/531954/55 1953/54

הענפים 3,78112,07413,23216,00517,422319350423461AUכל Branches

שדה 3462,0952,1502,8212,807605621815811Fieldגידולי crops
והפו"א 1261,9762,2922,4302,5081,5681,8191,9291,987Vegetablesירקות <$ potatoes

הדר 2,2671,6352,0192,8362,4687289127109Citrusפרי fruit
אחרים 129589660844889457512654689Otherפירוח fruits

5381,9282,1842,4912,803358406463521Milkחלב
1.561,4621,3791,5812,0189378841,0131,294Eggsביציט
930362326333400256280Honeyדבש

שנשאר הגידול 220213215151355344347244Valueofערך rearing
onבמשק farms

חי במשקל 667228619971,7701,0941,3051,8112,682Meatבשר (live weight)
47397108401,032XXXFishדגים
786787288779558699331.1241,224Miscellaneousשונות
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תשט"ו המזונות, 25.מאזן לוח ,

נפש 1,733,000 הממוצעת: האוכלוסייה
אחרת) צוין לא אם מטריות' בטונות (הכמויות

שיברי
להעקייד,חוץסחר

המצרך
ייצור

Produc
tion

המלאי
במחסנים
0)

Change

TradeForeign
npDonn
דמצויה

Available
Supply

לא והספקה
לתזונת
אדם בני

(2)For Industry
and not for
Human

ברוטו יצוא
Gross

ברוטו יבוא
Gross

StocksExportsImportsConsum
ption

ומוצריהם(3) דגנים
f■36,000חיטה 26,85040327,089336,19942,800
שיפון 8,9458,9458,187

שועל משיבולת 391קווקר


391


פנינה 250250גריסי


נקי אורז
■f 1,600


7,9526,302



ומוצריהם דגנים ס"ה
ועמילנים אדמה תפוחי

אדמה 82,000תפותי 8003711,70094,46320,479
אדמה תפוחי 526קמח

5401,066553

83598333קורנפלור
ועמילנים אדמה תפוחי ס"ה

ודבש סוכר
+סוכר 7,81859,54751,72910,395
520דבש 10059561

ודבש סוכר ס"ה

שמן וגרעיני אגוזים קטניות'
יבשות מאבל +2,276קטניות 425


8,77810,6291,900

מקולפים אגוזים
150150



420שומשמין 28020


68013

מקולפים +13,450בוטנים 3,0002,4501,7159,7153,850

500חמניות 60


7,8678,427,if693
שמן וגרעיני אגוזים קטניות' ס"ה

213,1501,4002,521214,27115,989ירקות

פירות
17,000בננות


97416,0261,000

הדר פרי
זהב 299,950242,55057,4001,450תפוחי
60,30045,05015,250400אשכוליות

15,7007,6008,100200לימונים

אחר הדר 16,0501,60014,450350פרי

ומלונים 36,000אבטיחים


321


35,6791,050
הפירות יתר

למאכל 3,5003,500זיתים
25,0003124,96911,000ענבים

נשירים +6,700פירות 4502516,501

שונים +6,300פירות 2506,050

למאכל צימוקים
372372



ומשומדים אחרים מיובשים פירות
1,3111,311



פירות ס"ה
בשר

וקפוא טרי +2,890בקר' 3498,31710,858

210.משקלעגל


210


מבוגרת 535525קרקסצאן
וגדיים 710710טלאים

הראש) עם (קרקס אחר (1.251בשר


נ ,260


הניתנים ובו' הפנים חלקי
הנ"ל מבעה"ח 70u\(6)~/למאכל 130 ■8:10

מנוקה) בלתי (מרוט 15,130)עוף j


נ12.1 5,270


משומר 203


1.8D22,005


בשר ס"ה
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Table 25.  Food Balance Sheet, 1954/55
Average Population : 1,733,000
otherwise speciifed()Quantities in metric tons unless

לגולגולת Perמזון Capita Supplies
הספקת
המורן
Food
Supply

לשנה ק"ג
Kg.

ליום גרם
Gram

קלוריות
(מס') ליום

ליום תלבין
(גרם)

ליום שומן
(גרם)
Fat per

Commodity

per Yearper DayCalories perProtein perDay
Pay (No.)Day (gram)(gram)

Cereals<£Cereal ProductsO(
(4) 236,58!)136.5374.01,30944.65.0Wheat

(5) 5350.30.83. 0.1Rye
3910.20.520.1Oats, lfakes
2500.10.31_Pearl barley

0,3923.710 ,360.70.1Riceנ milled
140.8885.71,35145.55.7. Total Cereals A Cereal Products

Potatoes and Starches
73,98442.7117.0822.0Potatoes

513030.830.1Potato lfour
93a0.51.46Cornlfour

43.5119.2902.10.1Total Potatoes and Starches
Sugar and Honey

41,33428.965.5253Sugar
56!0.30.82_Honey

24.266.3255 _Total Sugar and Honey
Pulses, Nuts and Oil Seeds

8,1295.013.7473.1 ■0.3Pulses ed ible, dry
1500.10.32.0.2Nuts, shelled
6670.41.160.20.6Sesame seed

5.S653.49.3512.44.0Groundnuts, shelled
1,7341.02.780.40.6Sunlfower

9.927.11146.15.7Total Pulses, Nuts A Oil Seeds
198,282114.4313.4693.10.4Vegetable s

Fruit
14,4268.822.7150.20.1Bananas

Citrus fruit
55,95032.388.5280.50.1Oranges
14,9508.623.660.1Grapefruit
7,9004.612.630.1Lemons

14,1008.122.270.1Other citrus fruit
34,62920.054.870.2Watermelons and Sugar Melons

Other Fruit
3,5002.05.5t<0.10.6Olives, edible
13,9698.122.2140.20.1Grapes
6,5013.810.450.1Deciduous fruit
6,0503.S9.650.10.1Miscellaneous fruit
3720.20.51Raisins, edible

1,3110.82.250.1Other dried and preserved fruits
100.3274.81021.81.0Total Fruit

Meat
10,6586.317.3382.62.9Beef, fresh and frozen
2100.10.3VealI Carcass
5250.30.820.10.2Sheepand goats j Weight
7100.41.110.10.1Lambs and kids

1,2500.71.970.20.6Other meat (carcass head on(
0.51.420.20.1Offals and other edible parts of

above mentioned animals
/ 83018.824.1293.01.9Poultry (dressed, not drawn(

1.23.380.80.4Preserved
2,00518.350.2877.06.2Total Meat
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(המשך) תשט"ו המזונות מאזן  .25 לוח
נפש 1,733,000 הממוצעת: האוכלוסייה

לא אם מטריות' בטונות אחרת)(הכמויות צוין

לתעשייהחוץסחרשינוי

ייצור
Produc
tion

המלאי
במחסנים
0)

Change
in

TradeForeign
npDorm
המצויה

Available
Supply

לא והספקה
לתזונת
אדם בני
(2)

For Industry
and not for
Human

ברוטוהמצרך יצוא
Gross

ברוטו יבוא
Gross

StocksExportsImportsConsum
ption

1,650(7)27,82023827,582ביציט
דגים

שלם) (משקל _11,000טריים ■11,000
שלם) (משקל ומקורריט _קפואים 1352,3212,456

פילה) (משקל ומקוריים קפואים
+ 4164,1613,745

_משומרים 16463479
ושונות מלוחים 1404,3034,443
דגים ס"ה

חלב ומוצרי חלב
164,100
34.225


164,100
34,225

39,019
8,813

מלא חלב אבקת 10356872111
רזה חלב 2,30612,674+._אבקת '10,3688,106
רזה רבה 4,5974,597גבינה

שמנה רכה 4,521_4,521גבינה
מלוחה 1,5001,500גבינה
מותכת 556556גבינה
הגבינות 940יתר 9001,6583,493.200

5,917__5,917שמנת
751751לבן

6,768_"6,768לבנייה

משומר 184184חלב

חלב ומוצרי חלב ס''ה
ושומנים שמנים

למאכל מזוקקים צמחים 21,538+1,904954,80584,3448,488שמני
10,10010,100476מרגרינה

6501,824חמאה
3,4825,956

ושומנים שמנים ס'"ה

שונות
קאקאו ואבקת 2,225384161,857שוקולדה

11124,585_4,694ממתקים

7,8612117,841ריבות


שונות ס"ה

כללי הכל סך
חיים מבעלי

מצמחים

מציין () הסימן לתחילתה. בהשוואה השנה של בסופה המלאי גידול את מציין (+) הסימן (1)
המלאי. הקטנת את

ולזרעיס. חיים בעלי לתזונת לתעשייה' בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל (2)

בהם והשתמשו הואיל במאזן' מופיעים אינם שועל ושיבולת שעורה סורגום' תירס' (3)
כגון. ארם' בני לתוונת ששימשו הנ''ל המצרכים מוצרי חיים. בעלי לתזונת כעיקר

מיוחדיס. בסעיפים מופיעים וקווקר קורנפלור
אחוז. המיצוי80.5 שיעור חיטה' קמח (■*)

אחוז. 66 המיצוי שיעור שיפון' קמח (5)

המקומיים. המטבחיים בבתי ונשחטו מחו"ל שהובאו חיים מבעלי (6)

דגירה. ביצי (י)
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Table 25.  Food Balance Sheet, 1954/55 {Com.)
Average Population: 1,733,000

otherwise specified()Quantities in metric tons unless

לגולגולת Perמזון Capita Supplies
הספקת
המזון
Food
Supply

לשנה קג
Kg.

1

ליום גרם
Gram

קלוריות
(מס') ליום

ליום חלבון
(גרם)

ליום שומן
(גרם)
Fat per

Commodity

per Yearper DayCalories perProtein perDay
Day (No.) jDay (gram)(gram)

26,03215.041.1594.54.3Eggs
Fish

11,0006.317.381.50.2Fresh (round weight(
2,4561.43.820.3Frozen and chilled (round weight(
3,7452.26.051.0Frozen andchilled (ifllet(
4790.30.830.20.2Preserved

4,4432.67.191.00.5Salted and Miscellaneous
12.835.0274.00.9Total Fish

MilkandMilk Products
125,08172.21S7.81156.55.5Cow milk / thousand
25,41214.740.3301.61.8Sheep and goat milk f tons

2610.20.520.10.1Milk, whole, dried
2,2621.33.6131.3Milk, skim, dried
4,5972.77.461.0Cheese, soft, skim milk
4,5212.67.1110.9. 0.6Cheese, soft, wholemilk

" 1,500 "0.92.560.50.3Cheese, salted
5560.30.820.20.1Cheese, processed

3,2931.95.2181.51.3Cheese, other
5.9173.49.3170.31.5Cream
7510.41.11Leben

6,7683.910.780.40.4Lebenia
1840.10.3_Processed milk

104.6286.622914.311.6Total Milk <S Milk Products

Oils and Fats
15,9069.225.2223 ■25.2Vegetable oils,reifned, edible

. 9,6245.615.3110_12.7Margarine
5,9563.49.3670.17.5Butter

18.249.84000.145.4Total Oils and Fats

Miscellaneous
1,8071.13.0150.20.9Chocolate and cocoa powder
4,5852.67.127Sweets
7,8414.512.3350.1Jam

0.30.9Totalדו8.222.4 Miscellaneous

2,86088.882.2Grand Total
29.0From Animals

58.9From Vegetables

(1) A plus sign (f) indicates the increase in stocks at the end of the year over those
at the beginning of the year. A minus sign () represents the decrease in stocks
at the end of theyear as compared with those at thebeginningof theyear.

)2) Including waste and quantities used for industry, animal feed and seeds.
)3) Maize, sorghum and oats do not appear in the balance sheet, since these were

used chielfy for feeding animals. The products of theabovecommodities whichwere
used for human consumption, such as cornflour and cats, appear as special items

)4) Wheat lfour, extraction rate 80.5 /£.
)5) Rye lfour, extraction rate  66ya.
)6) From imported live animals slaughterd in local slaughterhouses.
)7) Eggs for hatching.
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המזונות למאזן בהתאם לגולגולת והתזונתי האנרגטי הערך  .26 לוח
Table 26.  Energy and Nutritive Value per Capita According to Food Balance Sheet

)1953/541954/55 ותשט"ו (תשי"ד
ליום שומן
(גרם)

Fat per Day
)Gram)

תשט"ו
1954/55

ליום חלבון
(גרם)

Protein per Day
)Gram)

תשי"ד תשט"ו תשי"ד
1953/54 1954/55 1953/54

ליום קלוריות
(מספר)
Calories

per Day (No.)

תשט"ו
1954/55

תשי"ד
1953/54

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

Total

Cereals and Cereal Products

Potatoes and Starches

Sugar and Honey
Pulses, Nuts and Oil Seeds

Vegetables

Fruits (including watermelons
and sugar melons)

Meat
Eggs

Fish

Milk and Milk Products

Oils and Fats

Miscellaneous

§ 2,8502,860§(1)86.8(2)88.8§ 75.482.2

1,4631,351. 48.545.56.35.7

78901.82.10.10.1

231255

731143.86.13.75.7

69693.13.10.40.4

§ 117102§U1.8§0.81.0

50874.37.03.76.2

51593.94.53.74.3

§ 2627§4.24.0§0.90.9

23622915.214.312.011.6

§3774000.10.1§43.045.4

79770.20.30.80.9

הבל סך

ומוצריהם דגנים

ועמילנים אדמה תפוחי
ודבש סוכר

שמן וגרעיני אגוזים קטניות'
ירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל פירוח

בשרי

ביצים

דגים
חלב ומוצרי חלב
ושומנים שמנים

שונות

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalסך

ומוצריהם 51.347.255.951.28.47.0Cerealsדגנים and Cereal Products

ועמילנים אדמה 2.73.22.12.40.10.1Potatoesתפוחי and Starches

ודבש 8.18.9סובר


Sugar and Honey

שמן וגרעיני אגוזים ,2.64.04.46.94.96.9Pulsesקטניות' Nuts and Oil Seeds

2.42.43.63.50.50.5Vegetablesירקות

ומלונים) אבטיחים (כולל 4.13.62.02.01.11.2Fruitsפירות (including watermelons
and sugarmelons)

1.83.04.97.94.97.6Meatבשר

1.8244.55.14.05.2Eggsביצים

0.90.94.84.51.21.1Fishדגים

חלב ומוצרי 8.38.017.516.115.914.1Milkחלב and Milk Products

ושומנים 13.214.00.10.157.055.2Oilsשמנים and Fats

2.82.70.20.31.11.1Miscellaneousשונות

(I) Thereof from animals 27.6 gr.
)2) Thereof from animals 29.9 gr.

גרם. חיים27.6 מבעלי מזה (1)

גרם. חיים29.9 מבעלי מזה (2)

96



H.INDUSTRY
תעשייתי ייצור  .1 לוח.

Table 1.  Industrial Production
)19511955)

ח י י ש ע ת .n

19511952195319541955Unitהיחידה

ל מ ווש
ישייר

1,000
620,200808,500913,6001,075,6891,257,812קויש

1,000
.Kwh

Electric Power
Production

שתי של המכירות fl558,170668,591769,267895,5841,047,805"Totalכל Sales by both
Corporationsהחברות

תטשייה לצורכי :157,796176,817206,736270,209301,881Mthereof,,מזה: Industrial
purposes

חברת של lt532,047637,274722,596852,153?94,567"Salesהמכירוח by Palestine
ישראל לארץ Electricהחשמל Corporation

112,938139,682172,898200,741252,101Irrigation,,להשקאה
תעשייה fl153,108171,281199,099261,578292,691Industrialלצורכי purposes
אחרים 266,001326,311.151,009389,839449,680Other,,לצרכים purposes

חברת של 26,12331,31736,07143,43152,738Salesby,,המכירות Jerusalem

לירושלים ElectricCorporationההקומל

מחצבימ
Minerals

i)'J320,63620,290TonSalt,9,85012,53420טונהמלח

,,23,09258,19571,779,,פוספטים
Phosphates

קויארץ חול
חרסית

r1

12,020
5,001

11,541
8,381

12,583
6,415

"
Quartz Sand
Ball and FireClay

Food 8Flourוון
קגלח

אתיר 105,424128,703153,301129,366103,391Standardקמח

אחר0) קמח
קמת לייצור רגנים שימוש

51,93967,95985,692122,613130,409"
Other (1)

Utilization of Cereals
for Flour Production

מקומית חיטה
יבוא חיטה'

שעורה
שיפון

יבוא חיטה' קמח
"

195,917 {

464

1 237,134

8
124

11,034
278,818

11,018
281,229

17,853

16,641
271,115

283
"

Wheat, local
Wheat, imported
Barley
Rye
Wheat lfour,imported

בחושים Crushedדגנים Cereals
Groats,,6658016627031,137,,גריסים
9949097997b6648,,Burghul,,בורגול

Starch,,13215066492669,,עמילן
טחון Ground,,2503,,אורז rice

1564367136i21,,Pudding,,פודינג
קורנפלור

תפו"א קמח
532
8

4698278921,026
526

"
Cornlfour
Potato lfour

בצק Doughגלוצרי Products
Biscuits,.2,2893,7074,6343,8554,586ביסקוויטים

.799674,,וופליט 598851941,,Walffes

■8,42110,79111,746,,אטריות 10,8849,819Noodles

כלצות וקמח "4,4784,9524,3675,3465,464"מצות
Matzot and matzot
lfour

פירות Preservedשימורי fruit
משומרים 3,4471,3911,8142,9342,781Canned,,פירות Fruits

4,4955,08.58,0447,4037,222Jamsריבות £ Marmalades
הדר פרי 15,92518,18911,59318,69321,011KiloliCitrusSquashesאלפימיצי dcjuices

treליטרים

ff8093191,3823,8213,912')Squashesממותקיס

rr10,67213,8887,46211,27115,059,,Pasteurizedמפוסטרים juices
Concentrates,,4,4443,9322,7493,6012,040,,תרכיזים

lt1,4462,2302,2572,8113,016,,Syrupsסירופים

1,2581068155538TonGlucoseטונהגלוקוזה

■>.פולפה
431332708527277Pulp
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ciwm תעשייתי ייצור  .1 לוח.
Table 1.  Industrial Production .(Com.)

)19511955)  .

19511952195319541950Unitהיחידה

ירקות 3,5497,2305,7274,7325,079TonPreservedטינתשימורי Vegetables
עגבניות .5483,0392,2642,1441,777,,Tomatoes
...אפונה 3227181,1321,2861,667,,Peas

אתריפ 2,679.3,4732,3311,3021,635Other"ירקות Vegetables

כבושים' 8,5934,4505,2382,2563,295frPickled,,ירקות Vegetables
Cucumbers,,2,0653,1903,5242,1302,470.,מלפפונים

Cabbage,,9376641,51656631.,כרוב
אהריפ 59159621870194"ירקות

'■.
Other Vegetables

כבושים ■זיתים ,,1,0623,0701,9382,0081,722,,Pickled Olives
וממתקים Chocolates,,4,5564,2295,1305,1516,599"שוקולדה A Sweets

Chocolate,,1,6371,5891,8291,5001,777"שוקולדה
שונות ,2,9192,0403,301aסוכרלות 6514,822',Various sweets
למריחה 53שוקולדה


420.,Chocolate spread

חלב ■שוקו Milkcocoa,,223405566י,
321158571314429Cocoaקאקאו

קאקאו ,,498347חמאת
Cocoabutter

4153427959951.459י'חלווה
"Halva

Oilsשמנים
5,74812,15818,,מרגרינה ,7687,78410,011Margarine

מזוקק 11,74917,15216,34614,21917,688Reifnedשמן Oils
אדמה 1,5694436,5541,058Groundnut,,אגוזי

■Coconut,,4,99311,9308,1622,6024,162ז,קוקוס
כותנה Cottonseed,,1,168828601339818,,זרעוני

tSesameseed,1331443148י)שומקמין 

7994264,2332,5602,8D7"Sunlfowerseedייחמניות
Salffowerseedל,1958190190חר_יע
3,2063,1162,8361,6488,746Soya,.סויה
2224f,Maizeתירס

Palmייff356373דקלים oil
סלט Salad,,165,,שמן oil

מבושל פשתן Linseed,,8627241285274,,שמן oil, cooked
אתרי Bssential,,2478437541שמן oils

,190159327321395"טחינה fTehina
365706581J80426ffMayonnaiseמיונית
23,74438,22729,35229,18257,012ttOilבוספה cake

Reifned,,43894גליצרין glyceirne

ואגוזים שמן זרעוני Consumptionצריכת of Oil Seeds'
שמנימ anilNutsלייצור for Production

ofOils

אדמה Groundnuts,,16,7012,946_992893אגוזי
י13,24023,52914,5993,8337,684"קופרה .Copra

כותנה 7,4135,7574,9188,0183,381Cottonseedזרעוני
Sesameseedי.236801,03595שומשמין
4,0211,13513,8814,4887,187Sunlfowerseedחמניות
Safnowerseed.,6768476841854חריע
Maize,,1910363תירס

סויה Soya,,17,60218,42017,74813,00567,080פולי beans .

4004012,274418Flaxפשתן

Castor,,92212203131קיקיוו Oil Plant
IFF
,,דקלים

987982"
Palm oil

משכרים 1משקאות ntoxicating Liquors
7,165,9865,454,6503,863,8328,476,0003,842,559LitreWineליטריין

: Beer,,14,528,27315,398.93714,019,28714,253,00014,550,362■בירה

ליטרעראק
כוהל

441,998478,922487,297397,831465,420Litre
Ale.

Arrak

Cognac,,787,8531,533,168628,4631,080,7311,223,655קוניאק
אוזרים rj'vi'pp,,1,242.538671,9681,004,159909,8431,133,478Other spirits
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(המשה תעשייתי ייצור  .1 לוח.
Table 1.  Industrial Production (00/1/.)

)19511955)

19511952195319541955Unitהייד.

טנק Tobaccoמוצרי Products

5,5235,2485,1715.0U6,589Kg.Cigarsקיגסיגרים

Cigarettes.,2,026,6832,048,7682,018,6632,005.4021,986,037סיגריות

S"65,6436,208,,Tobacco,2,3511,6934טבק
Tombac,,89,66532,28833,93637,18832,653טומבק

הרחה ,.21,47121,01524,91028,21930,415נזבק
Snuff

מתכת
ומסמרות 2,4543,0023,138Tonטונהמסמרים

Metal
Nails and Rivets

רגב Vehiclesכלי

2,0133,4852,624No.Carsמספרמכוניות
נוסעים ,,1,5453,0161,771,,מכוניות

Passenger cars
מסחריות Trucks,,468420853,,מכוניות

חשמל Electricמוצרי Appliances
חשמל Electric,,1,468,2742,100,3322,828,342,,נורות Bulbs

עץ
לבוד עץ

Wood
10,71115,68921,286m3Plywoodמ3

כימיקליפ
מפוגל .508,611468,993422,243448,973421,244Kgקגכוהל

Chemicals
Methylated alcohol

32,96370,547101,309TonSuperphosphateטונהסופרפוספט

גפריתנית ,חומצה t16,20542,07670,855,,Sulphuirc Acid
"Oleum,,1,3456,8011,560,,אוליאום

סבון
כבימה 6,7766,359(!7,8785,6886,64מבון

Soap
Laundry soap

תמרוקים ,,1,1051,2961,1321,2751,367,,סבון
Toilet soap

טגסטיל סבון
רך טבון
נחל סבון
סנון אבקת
גילוח מבון
דטרגנטים

..

14

1761

1,5781
11

■ 940

32

1,647
10

7,131

27
14
97

1,188
6

9,308

89
26
100

1,225

9,188

58
80
27

1,310
3

10,51a

Textile soap
Soft soap
Liquid soap
Powdered soap
Shaving soap
Detergents

Matches
גפרורים
.366,067גרוסקופסאות 352,471425,087881,519389,085GrossBoxes

100123,759120,71729,500100Bookletsחוברות

ומלט אבן
סיליקט 1.00030,37434,06229,7471,000לבני

Stone and Cement
Silicate bricks

גליים אסבסטמלט 2511,017673,542825,546m2Corrugatedasbestosלוחות
cement slabs

אסבסטמלט ,,4,01266,16768,168,,לוחות
Flat asbestoscement
slabs

שטוחים
22,46926,17330,591No.Rooftopמספררובביט tiles

Cementמלט
439,112445,938464,755563,099663,538TonProductionטונהייצור

(2) המגירות הכל Total.,436,347447,273451,987570,739549,448ווסך sales (2)
Local,,436,347437,158378,703436,376393,610,,מקומיות

לארץ ,,10,11573,284134,863155,838,,חוץ
Abroad

שטוחה 1,613,3621,740,6871,371,981m2Plateמ2זכוכית Glass

גומי Robberמוצרי Products
118,367144,875171,017No.Tiresמספרצמיניט

2,9473,7784,525TonTiresכונהצמיגים

85,020109,610117,846No.Tubesמספראבובים

216276304TonTubesטונהאבובים

Miscellaneousשונות

77,237103,381107,766GrossPencilsגרוסעפרונות

( 1 ) Including flour used for baking matzot.
)2) Excluding salesof imported cement.

מצות. לאפיית קמח זה בכלל (1)
לארץ. pns מלט מכירות כילל אינו (2)
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(מדדים) וריאלי נקוב למועסק יומי עבודה ושכר ומשכורת עבודה שכר עבודה, ימי מועסקים,  .2 לוח
Table 2.  Employees, ManDays Worked, Wages and Salaries and Daily

Wage per Employee  Nominal and Real {Indexes)
)Base : xn 1954 = 100 : (הבסיס
{Yearly Average 1955 שנתי (ממוצע

הסוג
מועסקים
Employees

עבודה ימי
Mandays
Woikelf

עבודה שכר
ומשכורת
Wage £
Salary Bill

למועסק יומי שכר
Daily Wage
per EmployeeGroup

נקוב
Nominal

ריאלי
Beal

כללי 103104111107104Generalמדד Index
104112128114112Mineralsמחצבים

103104110105103Foodמזון
105104114109107Textileטכסטיל

והנעלה 9698102104102Clothingהלבשה <£ Footwear
101103106103101Metalמתכת
103103109105103Machineryמכונות

רכב 101103114110108Vehiclesכלי
חשמל 104104112109107Electricמוצרי appliances

105105116110.108Woodworkעץ
נעור 06114117103100Leather

ונייר 10610511110R103Printingהדפסה and Paper
106105111106104Chemicalsכימיקלים
ומלט 104104114109107Stoneאבן and Cement
99102107105103Diamondsיהלומים

גומי 91929410299Rubberמוצרי products
כוח) תחנות (כולל 104105111105103Miscellaneousשונות (including

power stations)

 למועסק יומי עבודה ושכר ומשכורת עבודה שכר עבודה, ימי מועסקים,  .3 לוח
(מדדים) החודש לפי וריאלי, נקוב

Table 3.  Employees, ManDays Worked, Wages and Salaries and Daily Wage per Employee 
Nominal and Real, by Month {Indexes)

)Base: XII 1954 = 100 : (הבסיס
(1955)

עבודה למועסקשכר יומי שבר
עבודהמועסקים Dailyומשכורתימי Wage per 6€ץ10קוח£
EmployeesMandays

worked
Wage

and Salary Bill
נקוב

Nominal
ריאלי
Real

שנתי 103104111107104ממוצע
Yearly Average

I101 '102103102102
H101103105102102
III104103108105] 05
IV102104114110109
V102104111107106
VI103103107104102
VII101103109106104
VIII104104110106105
IX104107118111106
X105106115108104
XI. 103105 .113108104
XII103105115109104
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(מדדים) וריאלי לפועלנקוב יומי עבודה ושכר עבודה שכר עבודה, ימי פועלים,  .4 לוח
Table 4.  Workers, ManDays Worked, Wages, and Daily Wage per Worker 

Nominal and Real (Indexes)
)Base: 11£ 1934 = 100 : (הבסיס
(Yearly Average 1955 1mil) DSOTn)

לפועל יומי עוכר

ה0וג
עבודהפועליט ימי

Mandays
עבודה Dailyשכר Wage

per WorkerGroup
Workers

Worked
Wage Billריאליגקוב

NominalReal

כללי 103104111106104Generalמדד Index

103114133117115Mineralsמחצבים
102104108104102Foodמזון .

10410311a108106Textileטכסטיל
והנעלה 9699104105103Clothingהלבשה A Footwear

101104107103101Melalמתכת
102102108106104Machineryמכונות

רכב 101104114109107Vehiclesנלי
חשמל 102102111109106Electricalמוצרי appliances

104104114111109Woodworkעץ
10711711910199Leatherעור

ונייר 109107115108106Printingandהדפסה Paper
107106110104102Chemicalsכימיקלים
ומלט 104104114110108Stoneאבן and Cement
98102107105103Diamondsיהלומיס

גומי 89909110199Rubberמוצרי products
גוח) תחנות (כולל 105109114104103Miscellaneousשונות (including

power stations)

 לפועל יומי עבודה ושכר עבודה שכר עבודה, ימי פועלים,  .5 לוח
(מדזים) החודש לפי וריאלי, נקוב

Table 5.  Employees, ManDays Worked, Wages and Daily Wage per Employee
Nominal and Real, by Month (Indexes)

)Base: XII 1964 = 100 : (הבסיס
(1955)

לפועל יומי שכר
עבודה Dailyימי Wage per Worker

עבודה שכר
WorkersMandays

WorkedWage Billנקוב
Nominal

ריאלי
Real

שנתי .103104111100ממוצע 104
Yearly Average

1101103104101101
11102105106. 102102
m106103108104104

IV102106118112111
V102105112107נ 00
VI102103106104102
VII100103108105103

VIII104103109106105
IX104108119110105

X104106114107103
XI103104112107103

XII101104112102 | 107
1

101



התעשייתי הייצור 6.מדד לוח
(100 = 1965 ממוצע (הבסיס:

Table 6.  Index of Industrial Production
■B!13e: Average 1955=: 100) .

)1955)

>T7
O

המשקלהסוג
WeightזIIIIIIVV

1
VI 1VIIVIIIIXXXIXIIGroup

כללי 100.00969810510310310598981011029893General(1)מדד Index

aמחצבים 829810596167957894858110891105Minerals

23.628490113110113119109109108i)58072Foodמזון

94849810086101113111107101Textile'12.0498107טכסטיל

והנעלה 6.1899108127122119121876596859581Clothingהלגשה <£ Footwear

13.601041011229910510096898992102101Metalמתכת

.2.16949519898100102102מכונות 97103106105105Machinery

רכב .2.6198כלי 836784811219010011014112190Vehicles

חשמל 3.09809383928493104112113118120107Electircמוצרי appliances .

6.90961001031011011001031029510310097Woodworkעץ

0.7698909G949498עור .811451101159884Leather

י ונייר 3.83979898101101991029810199103103Printingהדפסה and Paper

'כימיקלים 6.42969188909910399102102113112105Chemicals

ומלט 9.631051031051079887,אבן 1919595107108100Stone and Cement

18100110928499105105109Diamonds)1.9710010594יהלומים

. גומי .1.7610594100991051099395103מוצרי, 100 .10195Rubber products

78712084Miscellaneous(0.931411128798849599971שונות

(1) Including a weight of 0.68 of industries which were not classified. סווגו. שלא תעשיות של 0.68 של משקל כולל (1)



I. BUILDING ה בניי
הבניין מוג לפי הארץ, בכל 1.הבנייה יוה

Table 1.  Building in Whole Country. by Type of Building
. (19491955)

הגל סך .' מגורלק הארחהבהי עסקכה תעשייהבהי ציבורייםבנייני בניינים

Total
Residential
Dwellings

Hotels and
Rest Houses

Commercial
Premises

Industrial
PremisesPublic Buildings

הגמורה הבנייה
Building completed

םמספר י ר ד ח Number"ת o f rooms
1949 .33,556 ■32,431_  _555268307
195049,81548,005161.791886472
195184,88082,2792041,289710448
195269,98166,6671811,505846732
19S336,21031,6674532,0149241,152
195438,62930,871981,51162652a

. 1955 .68,22564,824491,54562C1,181

השטח מרובעים)■ Area{מטרים m2
1949842,779748,66540,311 ! 26,148.27,655
1950'1,248,9881,183,1885,53436,29148,56725,458
19512,136,9001,946,2384,78144,960121,70019,221
19522,101,4571,810,8374,55868,637181,96785,458
19531,158,394842,05031,949102,590142,32049,485
1954 .. 1,273,3561,064,7404,524 .62,697115,13326,262 "

19551,786,8111,574,7281,95369,58780*40060,193 .

שהחלה .1בניי

Building commencet

החדרים Numberמספר o f rooms
1955 . ;| 661ד,66,60208 .. 27 ■1,327! 3211,231

מרובעים) (מטרים Areaהשטח m2
ן19551,718,168 1,511,192,1 r9073,9:347,51884,915

(מדדים) הבניץ סוג לפי הארץ, בכל הגמורה 2.הבנייה לוח
Table 2.  Building Completed in Whole Country, by TypeofBuilding {Indexes)

)19491955)

ציבורייס בניינים
Public Buildings

העשייה בנייני
Industrial
Premises

עסק בתי
Commercial
Premises

הארחה ובתי מגורים בתי
Residential dwellings,
Hotels and Rest Houses

הכל סך
Total

השנה

Year

Numb e r of rooms
100100100
143. 147154
223' 270146
271:. 322238
863351375
272238170
278238385

Area m^
100 |100100
139 |12092
17230270
262451128
892353179
24028695
266199218

החדרים
100
149
254
206
99
111
200

מספר
1949100
,1950149
1951253
1952208 י

1953108
1954115
1955203

נ!רוב9ים) (מטרים ח ט קו ה
100
152
261
242
115
143
211

100
148
254
449
137
151

212

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
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היישוב צורת לפי הארץ, בכל הגמורה 3.הבנייה לוח
Table 3.  Building Completed in Whole Country, by Type of Settlement

)19491955)

3>
0

1 9 491 9 5 019 "5 11 9 521 9 5 31 9 541955

החדרים Number■?ספר of Rooms

הבל 33,55649,81584,88069,93136,21038,62968,225Totalסך
עירוניים 16,98431,95046,99854,96425,25329,22348,054Urbanמקומות Localities
תעשייה :87365700822913592624thereofמזה: Industry
16,47330,28444,52551,75020,94826,61844,939Dwellingsמגורים

ירושלים :4952,8042,3232,2402,1143,320thereofמזה: Jerusalem
5,8109,97213,1856,0529,61912,732Telתלאביב Aviv

4,7968,4667,9441,6333,1366,421Haifaחיפה

כפריים 16,57215,78614,01714,04710,6089,06619,585Ruralמקומות Localities
תעשייה :17621102411342thereofמזה: Industry
15,95815,65413,87913,99810,8708,92719.804Dwellingsמגורים

ידוע לא
2,07923,875920349340586Not Stated

(מטרים rea\מרובעים)השטח m2
הכל 842,7791,248,9882,136,9002,101,4571,158,3941,273,3561,786,811Totalסך
עירוניים 471,734872,5691,438,4111,751,729900,5061,028,9841,421,264Urbanמקומות Localities
תעשייה :21,88145,280121,232180,647141,617111,19080,181thereofמזה: Industry
422,713765,8741,250,8681,463,418592,154829,1451,221,511Dwellingsמגורים

ירושלים :16,26971,06266,15155,98456,65486,486thereofמזה: Jerusalem
195,050329,842476,831208,442320,306425,345Telתלאביב Aviv

118,889221,869222,89651,06384,999152,944Haifaחיפה

בפריים 371,045335,094319,004322,579250,529234,324353,320Ruralמקומות Localities
תעשייה :18,4803,3374681,3207033,943219thereofמזה: Industry
325,952326,107315,885320,395242,537226,625341,255Dwellingsמגורים

ידוע לא
41,325379,48527,1497,35910,04812,227Not Stated



החדרים מספר לפי הארץ, בכל דירות של 4.הבנייה לוח
Table 4.  Building of Flats in Whole Country, by Number of Rooms

)1955)

הכל הדירותalTotסך Numberמפר of Flats

enla

8
<
a.

D0
o

a

\
5_

8

.4
1ב
55
_|
.4

nכ

00

|
J|

Siם
73o
0

=O *
O rtOo

A
a

I
o

so
o

333o

0
0
3

OS

Building Commenced הבנייה התחלת
Total

thereof: for Immig
rants

Urban Localities
Towns
Urban Settlements
Urban Villages

Rural Localities
Villages andSmallh.
Settlements

Coop. Smallholders*
Settlements

Collective Settlements
Kibbutsim
Rural Settlements
Others

NotStated

26, 720(2)53,051(3)10,7051,8520,86611,3254,4982,901941841,549

10, 53919,6904,0774202,3975,5811,6854551774

17,648(2)38,340(3) 5,8691,1571,9767,9383,5552,74593184552

14,638(2)32,759(3) 5,1066661,5636,4433,2132.51183154400

1,8063,535635S3296912331204G453

1.2042,046128438112583113042699

8,98414,5484,7796848,888,a3678881661997
1,3462,4524851012537372302591

1,9374,690' 116 "22 191,7959641852

4183162e15__1

3,7764,4133,2082822,91028629853

1,0981,79435427715643619831

7861,1166012550875196


881G3571122055

הכל 0ך

לעולים מזה

עירוניים מקומות
ערים

גגירוביים יישרבים
עירוניות מושבות

בפריים בקומות
ומושבים נןושבות

עובדים מושבי

שיתופיים מושבים
קיבוצים

נפריים יישובים
אחרימ

ידוע לא

Building completed הננייה גמר

הכל ,27סך 82653,46511,3591,8626,88611,7414,2962,6981392043,228Total
לעולים ,10מזה: 67119,0854,9463483,6715,3151,275621,836thereof: for Jmmig

rants

עירוניים 19,25838,9625,9771,1412,2869,4323,4982,570180201715Urbanמקומות Localities
15,70532,4174,9095981,7567,7293,0612,30666186641Townsערים

עירוגיים 2,1774,306793952871,07541423860843Urbanיישובים Settlements
עירוניות 1,3762,239275448243628202647131Urbanמושבות Villages

כפריים 8,32513,9865,3187214,5702,140764118932,462Ruralמקומות Localities
ומושבים 1,9493,33999if10670a7972825093180Villagesמושבות £ Smallh.

Settlements
עובדים .Coop;2,116_7543,494182571124769811מושבי Smallh.

Settlements
שיתופיים 4118930.563062Collectiveמושבים Settlements

3,8034,3303,0714032,9713191001088Kibbutsimקיבוצים
כפריים '1,1601,897"שובים 55514033041822547Rural Settlements

6187874841045512429אתרים



16Others

24351764301693410לאידוע
51Not Stated

(0 Room, whose area is less than 9 .12ם
(2) Incl. 2,389 rooms in lfats of which size is not stated.
)3) Incl. 231 small rooms in lfats, of which size is not stated.

מ2. מ9 פחות ששטחו תדר (1)
ידוע. לא שגורלן בדירות חדרים 2'389 כולל (2)
ידוט. לא שגודלן בדירות חדרונים 231 כולל (3)
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נתונימ נאספו שלגביהן בתקופות מסוימים, במקומות הבנייה  .5 לוח
Table 5.  Building in Selected Localities, for Periods During which. Data were Collected

)V1948XII 1955)

החדרים (מ)מ0פר השטח

המקום
התקופה

Period

No.of. BoomsArea >2בנז)
Locality

רישוי
Autho
rized

התחלה
Com■

menced

 גמר
Comple
ted

רישוי
Autho
lized

התחלה
Com

iuenced

גמר
Comple
cfed

ברק Vבני 194819558,3438,3877,245264,320268,426224,515Bnei Brak

1952גנימינה IV 1955167. , 706G6,1942,2102,417Binyamina

ים 195019551,5621,53S68968,96065,97030,106Batבת Yam

Vגב8תייס 194819556,6964,1244,452190,1141U0.959128,291Giv'atayim

Vהרצליה 194819553,2352,6321,589.100,42579,42750,279Herzlia

יעקב 195219552171121316,9663,8144,061Zikhronזכרון Ya'akov

. . V1948חדרה 19552,7212,1231,27698,17171,93843,269Hadera
Vחולון 1948195510,3788,6296,188420,154336,175223,642Holon

Vוזיפה 1948195531,31826,89125,4191,236,020995,040953,572Haifa

195019551,4901,302טבריה ■1,88351,60241,83439,040Tiberias

Vירושלים 1948195516,35610,7568,149672,592433,599311,005Jerusalem
אתא 195119551,18097450735,41927,60815,298Kfarכפר Ata

סבא Vכפר 194819554,748 .4,9944,551165,616161,567146,289Kfar Saba

. 1952כרכור II 1955160 ■402484,8031,3974,520Karkur

195597791356128,94326,70217,728Lod^1950לוד

Vמגדיאל 1948195538342141012,43413,50712,565Magdiel

195019552,0401,45249886,51262,62215,017Nahariyaנהריה

ציונה 195019551,65587788850,72124,33428,427Nesנ0 Ziona

Vנתניה 194819559,7099,6508,190 426,731396,629305,502Netanya

195219551,8361,25945731,36630,31013,315Acreעבו

Vעפולה 194819551,8341,8531,72665,39265,41051,178Afula

חנה 1952195582862901825,91020,33416,826Pardesפרדס Hana

תקוה Vפתח 1948195510,9966,4234,843492,147267,835181,792Petah Tikva

1952195519577G85,7593,1742,247Safadצפת

לציון Vראשון 194819553,5314,0953,398129,742186,059105,431Rishort le Zion

Vרחובות 194819554,5003,296l,90S187,727142,65478,408Rehovot

 1950195563362934519,04719,7358,730Ramieרמלה

גן V1948רמח V 195518,55417,52313,023401,253526,315393,020Ramat Gan

Vl'948רעננה 1955.1,049753564_34,19825,732.18,111Ra'anana

V1948.תלאניב 195570,48069,451 ,59,9282,885,7532,783,724.2,343,66STel Aviv
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.הבניין וסוג השטח. לפי ,(0 מסוימים במקומות 6.הבנייה לוח.
Table 6.  Building in Selected Localities (1), by Area and Type of Building

)19541955)

החדרים .Noמטפר of Roomsמטרים) mvaArea (m2) מרובעים)

| 1954(2) 19551954|(2) 1955

שהורשתה Authorizedהבנייה
הכל 28,77824,6921,007,517914,905Total.סך
ירושלים :1,8061,82178,61871,160Thereofמזה: Jerusalem
11,7998,360430,827328,464Telתלאביב Aviv

2,0222,09382,00790,870Haifaחיפה
מגורים 25,68421,867809,453714,772Residentialבתי Dwellings

ירושלים :1,3681,45344,62444,446Thereofמזה: Jerusalem
10,6647,170367,840267,775תלאביב Tel Aviv

1,8091,96962,53374,942Haifaחיפה
הארחה 99914,4495,660Hotelsבחי A Rest Houses
עסק 1,5361,81463,20657,950Commercialבתי Premises

תעשייה 56461979,58577,414Industrialבנייני Premises
ציבוריים 89580150,82459,108Publicבניינים Buildings

שהחלה Commencedהבנייה
הכל 24,83422,430870,376821,091Totalסך

ירושלים :1,2831,02648,88742,118Thereofמזה: Jerusalem
11,8029,371429,542366,496Telתלאביב Aviv

_1,7571,04167,87542,541חיפה    Haifa
מגורים .בתי  22,39220,023705,538649,304Residential Dwellings

ירושלים מזה: "89876329,68423,849Thereof: Jerusalem
10,7388,306364,143298,537Telתלאביב Aviv

1,59099355,09038,509Haifaחיפה

הארחה 49272,791590Hotelsבהי c£ Rest Houses
עסק 1,4401,23660,75660,174בחי Commercial Premises

תעשייה 38082165,11647,618Industiralבנייני Premises
ציבוריים 57382936,17563,505PublicBuildingsבניינים

הגמורה Completedהבנייה
הבל 21,87221,818799,466801,007Totalסך

ירושלים :1,4091,07855,01538,353Thereofמזה: Jerusalem
9,88610,719384,691403,674Telחלאביב Aviv

.1,670חיפה 73376,65145,338Haifa

מגורים 19,21518,816595,970630,029ResidentialDwellingsבתי

ירושלים :1,18397337,48730,623Thereofמזה: Jerusalem
8,5149,436295,449339,234Telתלאביב Aviv

1,43058647,43821,636Haifaחיפה

הארחה 98494,5941,953Hotelsבתי A Rest Houses
עסק 1,4731,42061,31461,505Commercialבתי Premises

תעשייה 625625114,68880,368Industrialבנייני Premises
ציבוריים יבניינים 46160822,97027,152Public Buildings

(1) The data relate to building in the following places: Jeru
salem, Tel Aviv, Haifa, Bnei Brak, Giv'atayim, Holon,
Netanya, Ramat Can, Hadera, Petah Tikva, Rishon le
Zion, Rehovot, Herzlia, Kfar Saba, Magdiel, Afula.
Ra'anana, Tiberias, Safad, Lod, Ramie, Nahariya, Nes
Ziona, Bat Yam, Binyamina, Pardes Hana, Karkur,
Kfar Ata, ZikhronYaakov and Acre.

)2) Excluding: Ramat Gan as from June.
Binyamina as from May.
Karkur as from March.

הל ירושלים' דלהלן: במקומות לבנייה מתייחסים הנתונים (1)
גן/ רמת נתניה/ חולון/ גבעתיים/ ברק/ בני חיפה/ אביב/
כפר הרצליה/ רחובות/ לציון/ ראשון תקוה/ פתח חדרה'
רמלה/ לוד/ צפת/ טבריה/ רעננה/ עפולה/ מגדיאל/ סבא/
בפר כרכור/ חנה/ פרדס בנימינה/ ים/ בת ציונה/ נס נהריה/

ועכו. יעקב זכרון אתא/

יוני. מחודש החל גן רמת כולל: אינו (2)

מאי. מחודש החל בנימינה
מרס. םחודש החל כרכור
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שנתיים) (ממוצעים המקצוע לפי בבנייה, התעסוקה 7.מדדי לוח
Table 7.  Indexes of Employment in Building Industry, by Occupation {Yearly Averages)

)Base: 1 1952 = 100 : (הבסיס
(19541955)

Indexמדד

עבודהשכרעבודה"ימי
עבודר שכר
of Worker

לפועל יומי
Daily Wage

Mandaysהמקצוע
WorkedBillWage

Occupation נקוב
Nominal

ריאלי
Real

19541955195419551955 | 195419541955

שנחי 657212414819020593ICOYearlyממוצע Average

6278138199223256114124Quarrymenחוצבים
כלונסאות 160108408325268302187147Piledriversקודחי

אבן 112121253299226249116121Stoneבנאי masons
ומאומנים פשוטים 5556108llii196210101102Unskilledפועלים and semiskilled

workers
'114146235820205220105107Masonsמגישים helpers
857016713519519110093Stoneסתתים dressers

ביטון 1261712133101601828788Concreteמכונאי mixers
56611021201831969495Shutterersטפסנים

ברזל 698913518216520410099Ironכופפי benders
לבנים 1011831672251651698582Bricklayersבנאי

שנתיים) (ממוצעים היישוב נקודות לפי בבנייה, התעסוקה 8.מדדי לוח
Table 8.  Indexes of Employment in Building Industry, by Locality {Yearly Averages)

)Base: 1 1952 = 100 : (הבסיס
(19531955)

היישוב

Indexמדד

Settlement
עבודה ימי

Mandays worked
עבודד שכר
Wage Bill

195319541955195319541955

שנתי 586572US124143Yearlyממוצע Average

557690100164204Jerusalemירושלים
60605999113119Telתלאביב Aviv

636772105129163Haifaחיפה

גן 93US96167232204Ramatרמת Gan

ברק 474242828284Bneiבני Brak

תקוה .4945פתח 657986129Petah Tikva

סבא 303230486161Kfarכפר Saba

119241222184429421Herzliyaהרצליהרעננה  Ra'anana
242529384252Netanyaנתניה

לציון 80121218111172335Rishonראשון leZion

2846934179167Rehovotרחובות
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החודש לפי בבנייה, התעסוקה 9.מדדי לוח
Table 9.  Indexes of Employment in Building Industry, by Month

)Base : I 1952 = 100 : P'OJXJ
)1953 X955)

עבודה עבודרימי שכר
ענודה שבר
per Worker

לפועל יומי
Daily Wages

Manaays worKeaWage Bill
RealריאליNormnaנקוב

195319541955195319541955195319541955195319541955

שנחי נ586572951241481611902059508ממוצע 00Yearly Average

.48ינואר 597174106144155181204909>i101January

4658706710C14214518320;!909G101Februaryסברואר

405867781091381581802049797101Marchמרס

555871881111441601892049799100Aprilאפריל

19498101May)1607310111415016019020!6מאי

01027899יוגי .11815216319020994100102June

5862769G1181541יולי 16019020H949999July

017177101185155167189201949098Augustאוגוסט

67777811414U15817019S202949696Septemberס0טמבר

047979112154160174ltfif2049lfOS517Octoberאוקטובר

'J145173li)7'03707011013נונמנר 2089498.99November .

010564110129184179201209דצמנר ■9599'911December CO
O



J. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS ותחבורה הובלה יי.

(100 = 1950 (הבסיס! תחבורה 1.מדדי לוח
Table 1.  Index Numbers of Communicaitons (Base : 1950 = 100)

)19521955)

1955 1954 1953 1952

Road Trans port (vehicle km .)CV

All motorized vehicles
Commercial vehicles
Omnibuses
Small passenger cars

)including taxis)
Motorcycles

Freight Transport by Lorries (tonkm.)
Total . | 1171 | 1171

Omnibus Kilometrage

Total
Urban lines
Suburban lines
Interurban lines

Rail Transport

Passenger transport
Passengerkilometres
Freight transport (tons)
Freight transport (tonkm)

0) (רבבק"מ) בכבישים התנועה
הממונעים הרכב כלי 110109112123י

משא 10498100108מכוניות

121123106109אומניבוסים

קטנות נוסעים מכוניות
מוניות) 109114134160(בולל

102116115131אופנועים

(טוןקמ) משא במכוניות מטענים הובלת
101.7 104.9 הכל סך

ק*מ אומניבוס

הכל 119.7119.7122.7124.3סך

עירוניים 94.4105.6122.2126.6קווים

פרבריים 136.7133.3150.0150.3קווים
ביךעירוניים 125.8121.2110.6111.8קווים

ברכבת הובלה

נו0עי0 142.8157.9191.8212.7הובלת

ק*מ 137.2152.2179.7210.2נו0ע

(טונות) מטענים 85.8187.5ג118.4141.0הובלת
(טוךק''מ) מטענים 127.4139.1175.3185.5הובלת

Unloadingand Loading at Israel Ports

Total I 131.9 I 122.8 97.2

ישראל בנמלי והטעינה הפריקה
824 | הכל סך

אזרחיה Civilתעופה Aviati on

מחו"ל שהגיעו 82.536.140.644.2Passengersנוסעים arriving

לחו"ל שהמריאו 98.898.9104.5127.6Passengersנוסעים departing

Telephonesטלפון

מקומיות טלפון 121.7120.6140.3168.4Localשיחות telephone calls

ביןעירוניות טלפון 108.7111.1127.4155.5Interurbanשיחות telephonecalls

1

Indexof population 138.2 130.3 130.2 126.7 האוכלוסייה מדד

(1) Base: 1951=100. .100=1951 הבסיס: (1)
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הממשלה בהחזקת האספלט כבישי רשת  .2 לוח
Table 2.  Asphalt Road Network Maintained by Government

)1951  1955)
שבה) כל At)(בסוף end of each year)

1

| 1951| 1952| 19531954| (1) 1955 j

האספלט כבישי jאורך I(קילומטרים) 1,7921 1,861
1 1

| 1,9532,007 1| 2,068 |Length of asphalt roads (km.)

(I) In addition, the Government maintained 144 km. paved
ways and 418 km. unpaved ways.

סלולה דרך קימ 144 הממשלה בהחזקת היו לכך נוסף (1)
עפר. דרבי קמ ו418

המחוז לפי בארץ, הכבישים רשת  .3 לוח
Table 3.  Road Network of the Country, by District

)1955)

המדינה הכבישיםשטח הבבישיטאורך אורך
(2 (קמ

(1)
קימ2(קימ) 100 לכל

שטח של
AreaLengthLengthof road

of country
)Km. 2)(Km■)

per 100
Km. 2 of area

הבל 2,06810.2Total(2)20,218סך

חיפה ומחוז הצפון 4,15195523.0Northernמחוז and Haiaf District
תלאביב ומחוז המרכז 1,55342727.5Centralמחוז and Tel Aviv District
הדרומ ומחוז ירושלים 14,5146864.7Jerusalemמחוז and Southern District

(1) Does not include the area of lakes and demilitarized
regions.

)2) Excluding 460 km. approach roads to outlying settle
ments.

המפורזים. האזורים ושטח האגמים שטח כולל אינו (1)

ליישובים. נישה כבישי ק"מ 460 בולל אינו (2)

האומניבוסים תנועת  .4 לוח
Table 4.  Road Transport by Omnibuses

)1952  1955)
היחידה 119521953(1) 19541955Unit

החגרות 3838No.Allמספרבל Companies

שנתי) (ממוצע 1,5731,6701,6621,694Omnibuses(yearlyאומניבוסים average)

שנתי) (ממוצע ישיבה "מקומות
53,23956,76356,88259,321Seating Capacity (yearly ave.)

מקומות של ממוצע 34348435,,מספר
,.Average Number of Seats

לאומניבוס perישיבה Bus

7,1037,3187,4907,8281,000Journeysאלפיםנסיעות
עירוניים Urban,,3,7253,8754,2994,433,,קווים lines
פרבריים Suburban,,2,0242,0522,1402,285,,קווים lines

ביןעירוניים "קווים
1,3541,3911,0511,110

..Interurban lines

קבועים) (קווים 1,00079,00079,00081,00082,0781,000km.Kilometrageקימקילומטראז' (regular lines)
עירוניים Urban,,17,00019,00022,00022,790,,קווים lines

פרבריים Suburban,,20,50020,00022,50022,549,,קורם lines
ביןעירוניים ■.קווים

41,50040,00036,50036,739


Interurban lines

מיוחדות) (בסיעות Kilometrage,,2,0332,5812,7084,524קילומטראז' (special journeys)

קבועים) (קווים לייההכנסה 1,00021,00029,08737,31842,103IL. 1,000Income (regular lines)

קימ לאומניבוס 266368461515Prutaincomeפרוטהההכנסה per omnibuskm.
קבועים) regular)(קורם lines)

(I) According to the new classiifcation of lines
introduced in 1954. See"Introductionto Tables"

ללוחות'. מבוא ראה ב1954. שהונהג חדש מיון לפי (1)
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קבועים) ביךעירוניים (קווים מוניות  .5 לוח
Table 5.  Taxis (Regular InterUrban Lines)

)1952  1955)

>N

1952195319541955Unitהיחידה

החברות 6554No.Allמס.כל Companies
שנתי) (ממוצע מוניות

"265270264202Taxis (yearly average)

Passengersנוסעים
הכל .סך 1.1,447,9051,917,1772,123,9021,949,289"Total

תלאביבחיפה קו
"

490,212512,416534,902440,304"Tel Aviv  Haifa line

תלאביבירושלים Tel"580,083685,317664,068059,599קו Aviv Jerusalem line
חיפהירושלים 80,49933,36448,95251,343Haifaקו Jerusalem line

אחרים 347,161686,080875,973798,043Otherקווים lines

Journeysנסיעות
הכל 231.854332,321356,680316,393Totalסך

חלאביבחיפה 77,23386,99587,01070,351Tel,,קו Aviv  Haifa line

תלאביבירושלים 89,810112,847106,799100,695Tel,,קו Aviv Jerusalem line

חיפהירושלים 4,6505,7568,5788,459f(Haifaקו Jerusalem line

אחרים 60,161127,223154.293..קווים ■180,888Other lines

הכללי 18,863,91524,511,53825,377,19023,582,042Km.Totalק'מהקילומטראז' Kilometrage

(אומדן) משא במכוניות מטענים הובלת .6 לוח
Table 6.  Freight Traffic in Commercial Vehicles (Estimate)

)1950  1955)

1955 1954 1953 1952 1951 1950

Road FreightTransport
)1,000 tonkm.) 480,000 480,000 417,000 430,000 510,000 410,000

בכבישים מטענים הובלת
טוןק"מ) (אלפי



וטוןקמ, המטען משקל הנסיעות, מספר  בכבישים מטענים הובלת  .7 לוח
(אחוזים) הסחורה סוג לפי

Table 7.  Road Freight Transport  Number of Journeys, Weight of Freight and
TonKilometrage, by Class of Commodity (Percentages)

)1952, 1954  1955)

המטעןנ0יעות Tיוקמשקל

JourneysWeightסוג of FreightTon  Km.Class of

נהסחורה 95219541955195219541955195219541955Commodity
1.^11.111l.HILXII1.111I.XU1.111

הסוגים 100.0100.0100.0100.0100,0100.0100.0100.0100.0Allכל Classes

מזון 14.414.414.010.911.2ll.C11.110.412.2Foodstuffsצורכי
חקלאית .12.315.013.310.516.512.312תוצרת a20.311.6Agricultural produce

הדר 11.25.03.410.85.63.70.65.4Citrus?.3פרי fruits
(י) מחצבה 1.30.80.12.0l.DO.S2.S6.20.8Quarrymaterialsתומרי (1)
(י) נניין ■11.532.450.1S6.738.0;41.5חומרי 41.526.332.5Building materials 0)

להשקאה 1.10.81.21.51.01.81.91.51.8Irrigationצינורות pipes
לתעשייה גלם 1.61.41.11.51.40.81.41.90.5Rawחומרי materials for industry
תעשייתית 10.99.611.27.47.38.58.712.29.6Industiralתוצרת products

1.3l.il1.81.11.11.12.61.01.4Machinesמגונות
5.46.35.27.7RO9.210.19.312.4Fuelדלק

וכוי) (ארגזים קלים י6.81.7(2)8.81.71.8(2)3.53.5.מטענים 1.8(2)6.8Light weight loads

דואר 0.7O.S1.50.40.20.90.50.31.3חבילות
(boxes, etc.)

Postal parcels
מעורב 2.83.74.41.82.4S.I1.82.33.7Mixedמטען freight

(1) Quarry materials for construction included in "Building
materials".

)2) Includes light weight goods of large bulk. The quantity
of freight has been calculated on the basis of
authorized cargo of the commercial vehicles according
to the degree of volume utilization.

בניין". "חומרי בסעיף נכללו לבניין מחצבה חומרי (1)

המטען כמות קל. ומשקל גדול נפח כעלות סחורות כולל (2)

בהתאם המשא נוכוניות של המורשה המטען לפי מחושבת
הנפח. ניצול למידת

הסחורה סוג לפי בכבישים, מטענים הובלת  .8 לוח
Table 8.  Road Freight Transport, by Class of Commodity

)Survey 1 111 1955 (סקר

הסחורה סוג
 ? 1
S3 S
 a a

7; ,.
=; 9;
o 1

£ v

2.£~ >3

21?5 a
■S. 3.a .

s
? > Y

*§*
ntn
a =r o SxT

o >

/j
3 c

Classof Commodity

" 2, g
tX

03" TC/
n ztI g3 g.3

a
cr

הסוגים 4,879206,21225,7301,249,33622,0341,092,513Allכל Classes
מזון 67529,2023,099158,1412,519131,179Foodstuffsצורכי

חקלאית 63827,4423,239156,1652,671125,688Agriculturalתוצרת produce
הדר 24010,0031,11354,3751,21658,060Citrusפרי fruits

0) מחצבה 7861688,781709,037Quarryהוירי materials(l)
0) בניין 1,55955,8779,013370,5088,286350,951Buildingחומרי mateirals ( 1)

להשקאה 572,40342421,516H8319,104Irrigationpipesצינורות
לתעשייה גלט 1511,5402257,6191735,712Rawומרי materials for industry
תעשייתית 53725,8082,576140,1191,853103,172fndustiraiתוצרת products

874,67440624,43723S15,541Machinesמכונות
24914,5431,843121,8502,012131,026Fuelדלק

(ארגזים קליפ .,42417,3081,97591,4441,479מ1ענים .72,936Light weight loads (boxes.
>2) (.etcונו') (2)

דואר 724.15931421,80919013,814Postalחבילות parcels
מעורב 2129,1591,02354,16566439,671Mixedמטען freight

ידוע IS622Not,713,23338218,407285לא stated

(1) See note (1) to Table .ל
(2) See note (2) to Table 7.

.7 ללוח (1) הערה ראה (1)
.7 ללוח (2) הערה ראה (2)
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המכוניות של הבעלות סוג ,לפי בכבישים מטענים 9.הובלת לוח י

Table 9.  Road Freight Transport, by Class of Ownership of Lorries
}Survey 1 111 1955 (סקר

iהבעלות POwner s h

o zts^a

5£
3
>>

<

n

m
3

5 g
S

o S3
S.a J

?12
a a"

ס"

| a
S 5

O

\'i
1 g

U
5 K

Q.

הנסיעות 8,9234,7191,5137491,196734512148Numberofמספר Journeys מטען 4,8792,48687447570636221792Withעם freight מטען 4,0442,233639274490372301356Withoutבלי freight
331,542148,58967,16934,98252,2801,14521,2548,77734CKilometrageקילומטראז' מטען 206,21286,88043,06023,81035,70354912,5484,1362GWithעם freight מטען 128,33062,20924,10911,17216,5775968,7064,641320Withoutבלי freight

(טונות) מורשה 46,28920,0219,8764,6807,4053652,90799639Authorizedמטען freight
 מטען 25,73010,4615,7242,9894,4591801,4754384Withעם freight מטען 20,5599,5604,1521,6912,9461851,43255835Withoutבלי freight

מורשהקימ 1,965,789674,889491,878237,838370,0955,917143,85340,1751,694Authorizedמטען freight km
מטען 1,249,836397,096817,917164,882257,4772,78687,87521,133170Withעם freight מטען 716,453277,743173,46172,956112,6183.13155,97819,0421,524Withoutבלי freight

המטען 22,0348,8895,1492,8558,9781441,23726715Weightמשקל of freight
1,092,518335,018287,369133,150242,9012טוןק"מ 23676,90014,683196TonKm.

המכוניות של המורשה המטען לפי בכבישים, מטענים 10.הובלת לוח
Table 10.  Road Freight Transport, by Authorized Freight of Lorries

)Survey 1 111 1955 (סקר

Authorized freight (tons) (טונות) המוישה המטען

8+ 7.07.!) ; 6.06.9 5.06.9 4.04.9
1

3.0 3.9 2.02.9 1.61.9
1

הכל סך
Total

Numberof Journeys
With freight
Without freight

Kilometrage
With freight
Without freight

Authorized freight
With freight
Without freight

Authorized freight km
With freight
Without freight

Weightof Treight

TonKm.

1,303

723

580

71,601
45,648

25,953

14,006

7,928

6,078

785,911

6, 701

446,725

641

300

281

28,294

18,326
9,968

4,666

2,621

2,045

■206,409

507,606 133,727
72,682

2,264

114,896

972631
555372
417259

40,91228,468
26,56319,225

14,3499,243

5,1423,947

2.9432,308

2,1991,639

217,018183,512

141,216124,605

75,80258,907

2,5902,142

125,935117,083

1,952

1,027
925

61,607
36,300
25,307

8,301

4,353
3,949

261,224

155.749

,10j475

3,619

126,949 ■135,469

2,442

1,357

1,085

73,589

44,778
28,811

8,237
4,569
3,668

250,020
153,674

96,346

3,93)

496

258

238

15,494

6,805

1,263
662

601

89,456

22,636
16,820

536

17.!)63

486

227

259

14,577

6,683
7,894

726

346

380

22,239
10.123

12.110

245

8,923!

4,879

4,044

334,542
206,212

128,330

46,289

25,730

20,559

1,965,789 מ

1,249,336

710,453

22,034

7,488 1,092,513

הנסיעות מספר

מטען עם
מטען בלי

קילומטראז'
מטען עם
מטען בלי

י מורשה מטען
מטען עם
מטען בלי

מורשהקי מטעי
מטען עם
מטען בלי

המטען משקל

טוןק"מ
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תושבים 100,000 לכל ושיעורים התאונות מספר  דרכים תאונות  .11 לוח
Table 11.  Road Accidents  No. of Accidents and Rates per 100,000 Inhabitants

)19521955)

התאונות תושביםמספד 100,000 לכל תאונות
Numberof AccidentsAccidents per 100,000 Inhabitants

19521953195419551952195319541955

הכללי התאונות 015,113663704757863Total(!10,65911,62612,7מספר Numberof Accidents
נפגעים עם התאונות 3,8884,0354,6915,191242245277297Numberofמספר Accidents

involving Casualties
הנפגסיט 5,0365,0565,9156,432314306350367Totalנל Casualties
228174182134141011aKilledהרוגים

(י) קשה 1,2981,1751,2951,30681717774Seriouslyפצועים injured(l)
קל 3,5153,7074,4884,992219225262285Slightlyפצוקיט injured

(I) i.e. hospitalized. הולים. גבית לטיפול נשאר דהיינו: (1)

היום ושעות השבוע ימי החודש, לפי דרכים, 12.תאונות לוח
Table 12.  Road Accidents, by Month, Days of Week and Hours of Day

)19521955)

1955 1954 1953 1952

Total 15,113 12,789 11,626 10,659 הכל סך

ח שה ד. .7  
~ = n t h M o

0409251,09111,127Januaryינואר
9348981,020971Februaryפברואר

8859821,0651,188Marchמר0
7858579991,123Aprilאפריל
7968711,0631,251Mayמאי
8559079801,297Juneיוני
8229861,01a1,348Julyיולי

9271,0601,1411.42GAugustאוגוסט
8821,0161,0901,190Septemberפפטמגר
9459981,0911,350Octoberאוקטובר
9271,0291,0571,356Novemberנובמבר
1,486December(9711,1141,180דצמבר

השבוע kDaysימי 0 f wee

1,8482,0062,1452,581Sundayראשון
1,7481,7751,9882,349Mondayשני

1,6951,8552,0392,427Tuesdayשלישי
2,0092,319Wednesday■1,7621,786רבי!י
ו1,620חמישי ,8551,9772,339Thursday
1,3651,5751,7631,960Firdayשישי
6218681,138Saturdayשבח

ע 7/היוםש 7ur sofDa yH o
689281,0101,1651.39168

8101,4191,5201,6322,000810
10121,6841,8311,9342,2021012

2141,5751,7771,8652,3861214נ
14101,4201,5571,6812,0121614
16181,5311,5991,8091,9751618
$1201,0601,1701,8171,4141820
20225085546523243022
22242743113264332224
246236265335358246

ידוע 293273118Notלא stated
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(ק'מ) הברזל מסילות אורך  .13 לוח
Table 13.  Length of Railway Lines (Km.)

)1950  1956)

III 1950III 1951in 1952111 1953III 1954III. 1955III 1956

הכל 309400400478532S3B(1)סך 618Total

הרחבה המסילה Lengthאורך of RailwayLine,
2G8291291303352350(1)הסטנדרטית 430standard broad gauge

השלוחות 101169169175180180188Lengthofאורך Sidings

(I) Incl.Na'anBeersheba line opened for trafficon29 HI 1956. .29 ב1111956 לתנועה שנפתח שבע נעןבאר קו כולל (1)

וההוצאות ההכנסות הברזל; במסילות ונוסעים מטענים 14.הובלת לוח
Table 14.  Rail Transport of Freight and Passengers; Revenue and Expenditure

)1951  1955)

19511952195319541955Unitהיחידה

המטענים 909,522835,975995,4061,311,8411,323,761TonAllטונהכל Freight
נטו 1,000103,13990,31098,542124,223131,4581,000Tonkmטוןק"מ (net)

הנוסעים All..1,7162,1852,4162,9343,254כל Passengers

ק"מ 111,167152,545109,214199,803233,702..נוסע
■■

Passenger  km.

ההכנסות .1,0001,6562,1312,7904,0985,029ILל"יכל 1,000Total Revenue

Freight,,1,1971,4501,8822,7653,130ממטענים
3865968321,2681,737Passengers,,מנוסעים

אחרים 73857665162ממקורות
.

Otner

ההוצאות 2,2454,2775,0806,6737,613"כל
.■

Total Expenditure

הסחורה סוג לפי הברזל, במסילות מטענים 15.הובלת לוח
Table 15.  Rail Transport of Freight, by Class of Commodities

)19531955)

הסוג

195319541055

Class If
o <3

£ 3

נ" נו. ■

§ frJ
I

3 3
2. y1 3
o 9/f/J

I

H 3
0 >3£ g

EN.OTES_f "sign
" o a

הכל 995,40698,5421,311,841124,2231,323,761131,45999.3Totalסך >

וקמח מספוא £>137,93713,890384,18617,400220,18121,67098.4Wheat,fodderחיטה' flour
ומלח סוכר 21,5382,39023,7312,55842,7244,630108.4Groceries,sugar<£saltמכולת/

וצינורות מלט בניין/ 345,97433,493454,94787,834374,35432,54386.9Buildingחומרי materials,
cement£ pipes

הדר 188,30918,292252,37124,089200,46319,78298.7Citrusפרי fruits
ופחם £>180,30022,508216,18526,962215,48128,270131.2Fuelדלק coal
410361,27512523225107.8Machinesמכונות

חיים 778901,962245958124129.4Livestockבעלי

מסילות (לצורכי פנימי
54,0371,37555,0003,41449,3932,32147.0הברזל)

Enternal (railway
supplies!

אשלג


_10,1241,1345,222592113.4Potash

66,0636,462112,06010,402214,76321,502100.1Miscellaneousשונות
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באניות מטענים 16.הובלת לוח
Table 16.  WaterBome Freight Traffic

)19511955)
1511955Unit)531(1951195211היחידה

(0 שהגיעו האניות 1,4331,1661,2531,3091,488No.Allמספרכל Vessels Enteerd(l)
נטו הרשום ט.ר.נ.הקיביל 1/0002,8442,3362,4202,554■2,7001.000N.R.T.Net Registered Tonnage

חו'"ל מנמלי Vesselsאניות from
Foreign Ports

שהגיעו 1,2729779951,1121,212No.Vesselsמספרהאניות Entered
נטו הרשום ט.ר.נ.הקיבול 1'0002,5191,9842,0112,0622.273l.OOON.R.T.Net Registered Tonnage

פריקה
טונות 1 '0001 ,000 MetricUnloaded

יבש(2) 1,5901,1221,2301,4021,638TonsDryמטריותמטען cargo(2)
Fuel(2)"9071,1171,0971,2371,458,,דלק(2)

Loadedטעינה
יבש(2) מטען

"
209230367015627Dry cargo(2)

(1) Including ships arriving from other Israel ports.
Figures relate to actual unloading and loading during
the year, irrespective of the date of arrival of vessels.
Figures do not include ships supplies.

בישראל. אחרים מנמלים שהגיעו אניות כולל (1)
(2) Figures relate to actual unloading and loading during במשך בפועל שנפרקה המטען לבמות מתייחסים המספרים (2)

כוללים אינם המספרים האניות. של בואן לתאריך ולא השנה'
לאניות. אספקה

הכוללת ותפוסתן ישראלי בדגל הפועלות סוחר 17.אניות לוח
Table 17.  Merchant Vessels Operating under Israel Flag and their Gross Tonnage

)19501956)
I.I. 1956I 1.1.1955 1.1.1954 1.1.1953 1.1.1952 1.1.1951 1.1.1950

Numberof Vessels
Gross Tonnage

35

129,695

29
108,233

31

119,060

31

111,944
28

94,211
20

74,544
IS

54,672
האניות מספר

הכוללת התפוסה

חיפה בנמל ונוסעים מטענים אניות,  .18 לוח
Table 18.  Ships, Cargo and Passengers through Haifa Port

)19491955)
שהגיעו שהגיעוהאניות האניות טון)נפח (אלפי (אלפים)המטען הנוסעים

Tonnage of vessels enteredPassengers
Vessels entered ■r.t. ט.ר.נ. 1,000N.Cargo(1,000)(אלפי tons)(thousands)

אניותאניותאניותאניות

הכל הכלנוסעיםמשאסך יוצאיםנכנסיםטעינהפריקהנוסעיםמשאסך

0)(2)(1)(2)
TotalCargoPassengerTotalCargoPassengerUnloadedLoadedArrivingDeparting

VesselsVesselsVesselsVessels

A 11 Shipping הספנות הבל סך

30.5
26.2
29.6

1,4101,0613491,8791,1787011,258127

1,2459752702,4811,6498321,802180
1,2319952362,4301,6377932,156193

9397911481,8861,4664201,886204

י957 8071501,9001,4394611,88836723.5
. 1,0789221561,9601,5044562,105536"35.6

1,1659781872;1341,5695662,36258461.5

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Israel Shipping הישראלית הספנות
2723523732.20.5

..

37512525014314

34817916924825

35420015424848
4422541883219119.318.0
42223418830511022.714.5
45422123381916735.315.4

(1) Incl. fuel tankers.
)2) Incl. vessels carrying both passengers and cargo.

1949.17253119
195019590105
195125317182
19522i217270

195321118853
195422917653
195525319162

דלק. מיכליות כולל (1)
מטענים. וגם נוסעים גם המובילות אניות כולל (2)
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(0 האנייה דגל לפי הארץ, בנמלי האניות 19.תנועת לוח
' (1 9 5 5)

(2) ן ע המט
Entered שהגיליו האניות .Vessels

1, ....
Total הכל dedסך Unloaפריקה

? * ד וו
נטומספר הרשום טונה1טונההנפח
No. INet Reg. Ton.0ATons

"" i
TonsV,

הדגלים 1,2122,273,102100.03,622,638100.02,983,047100.0כל

267511,21922.5793,58622.0618,311.20.7ישראל

178296,80913.0390,95710.8316,58611.6איטליה

2964X2,5960.11,6260.1איסלנד

415,1700.72,3330.12,0210.1ארגנטינה

הברית 51230,88810.2334,4559.2330,93011.1ארצות

102,2690.16,03בולגריה I0.23,5560.1
43,6750.27,9800.26.1210.2בלגיה

המועצות 28,1890.420,8810.620,8810.7ברית

2741,4141.899,2442.786,3122.9גרמניה

3799,3804.4145,1774.099,4783.3דניה
5744,2251.953,4621.542,0091.4הולנד

1623X427X385Xהונדורס

המאוחדת 135404,17717.8679,52718.8602,27420.2הממלכה
7686,4013.8112,8883.183,6202.8טורקיה

5029,6401.356,4861.633,8701.1יוגוסלביה

7368,45730101,5272.872,7912.1יוון
C.726,9921.262,7531.760,6782ליבריה

3511,2350.522,8930.6מרוקו

5294,8644.2191,1955.3145,7244.9נורבגיה
88,1200.48,1500.27,61803ספרד
811,9440.522,6790.69,8790.3פולין

12,6930.15,1630.15,1630.2פורטוגל
813,6100.625,8450.717,3000.0פינלנד
16119,1265.2258,73971258,7398.7פנמה.
1527,6391.219,2250.519,0200.6צרפת

ריקה 610,4280.525,6080.723,9340.8קוסטה
8464X1,036X106Xקפריסין

1011,2710.513,536044,3120.2רומניה
5989,5043.9152,6864.278,2592.6שבדיה
101,7120.15,5730.22,0440.1שווייץ

מסע באותו שביקרה מחו"ל/ אניח הארץ. נמלי בין האניות תנועת נכללה לא (!)
והנוסעים המטען בטורי אך אחת' פעם רק בלוח מופיעה אחד/ ישראלי מנמל ביותר

השונים. הארץ ומנמלי הארץ נמלי אל באניות שהובלו והנוסעים המטען כל בלולים

הת תאריכי עם קשר בלי לנמל האניות של בואן לתאריך צמודים זה בלוח המספרים (2)

ק"ג. מטען=1/000 טונה והעלאתם. הנוסעים והורדת וטעינתם המטענים פריקת וגמר חלה

כלולים. אינם אחד ליום ומבקרים אניות צוותי (3)
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Table 19.  Shipping Movements in Israel Potrs, by Flag of Vessel (1)
(1955(

Passengers (2) (3( (3) (2) ם י ע ס ו נ ה Cargo (2)

הכלLoadedטעינה סך !TotalArriving Departingנכנסים ו3אים Iי

טונה
Tons

1

מספר
No.

מספר
No.

מספר
No.

Flag :

639,591100.091,605100.0,m854100.029,751100.0AH Flags
175,27527.551,14050.935,62457.615,51052.1'srael

.44,3716.915,75517.28,09913.17,65625.7Italy
9700.2

 Iceland
312X3X1X2XArgentine

3,5250.61690.225X1440.5U.S.A.
2,4750.47X7X

Bulgaria

1,8590.3



Belgium


U.S.S.R.

12,9822.0



Germany

45,6997.112X2X10XDenmark
11,4581.817X10X7XNetherlands

42X2X2X
Honduras

77,25312.111,65612.78,69514.12,96110.0United Kingdom
29,2684.64,9085.42,6434.32,2657.6TurKey
23,1163.6640.1470.1170.1Yugoslavia
28,7864.55,1185.64,8847.92340.8Greece

2,0750.82X2X
Liberia

22,8933.610X4X6XMorocco
45,4717.131X13X180.1Norway

5320.1
Spain

12,8002.0





Poland


Portugal
8,5451.3


Finland

1X
1XPanama

205X2,5702.81,7732.97972.7France
1,6740.3

Costa Rica
9300.1

Cyprus
9,2241.492' 0.12X900.3Rumania
74,42711.645X18X270.1Sweden
3,5290.63X3X

Switzerland

from one Israel nort toinrlnde the movement of vesselst /1 Thie taMf> Ho^c nnt

another. Vessels arriving from abroad and calling during the same voyage at more
than one Israel port, have been recorded only once. The ifgures relating to
freight and passengers include all freight and passengers carried to and from
the various portsof this country.

)2) The ifgures in this table relate to the date ofarrivalof the vessel, irrespective of the
actual date of unloading and loading in port or embarkation or disembarkation
of passengers. Tonofcargo=l,000kg.

)3) Ships' crewsand oneday visitors are not included.
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.20 וחיפה)אזרחיתתעופהלוח לוד התעופה (שדות
(Lod and Haifa Airfields)Aviation CivilTable 20

(19521955)

195219531954195SUnitהיתידה

sd ולוזו"ל מחו"ל oAbrהתנועה omand tTraffic fro

שנחתו 1,6681,5901,3491,373No.Aircraftמספרהמטוסים Arriving
Lod,,1,6011,5271,2951,316"לוד
Haifa'■62535457.יחיפה

שהגיעו Passengers,,27,85929,90983,63236,613,,הנוסעים Arriving
Lod,,27,28329,55633,28836,172,,לוד
576353344441,,חיפה 'Haifa

שהמריאו Passengers,,33,43633,48835,35243,191,,הנוסעים Departing
Lod,,32,65632,88234,68442,415,,לוד

Haifa..780600668776,,חיפה

שנפרקו 1,389,942979,339746,435699,218Kg.Freightקגהמטענים Unloaded
Lodיי1,322,346950,034732,468688,813,,לוד

Haifa.,67,59629,30513,96710,405ייחיפה
שהוטענו fFreight/506,143652,414589,458515,190,,המטענים Loaded

Lodיי503,713650,165587,431513,495לוד
Haifa,,2,4302,2492,0241,695.,חיפה

שהגיע 163,587143,292145,127157,345rlMailהדואר Arriving
168,537143,202145,127156,683lfLod,,לוד

Haifa,,662,,חיפה
שנשלח 95,55096,83591,327105,939Mailהדואר Dispatched

Lod,.95,55096,83591,261105,866,,לוד
"חיפה

0673Haifa

(לוד) מעבר ifficתנועת (Lod)Transit T r

7,9266,982581192No.Passengersמספרנוסעים
364,962312,94421,4995,314Kg.Freightק"גמטענים
Mail..55,48771,8195,814805,,דואר

(י) הארץ בפנים ffic(l)Inlandהתנועה Tra

שנחתו 9791,6581,8041,441No.Aircraftמספרהמטוסים Arriving
548469693593Lodלוד
Haifa.,4311,1891,111848,,חיפה

שהגיעו 10,5808,4055,5456,247MPassengers,,הנוסעים Arriving
Lod,,10,5768,3885,5456,247,,לוד

422.,חיפה
..Haifa

שהמריאו Passengers,,9,6187,7825,5115,927,,הנוסעים Departing
9,6127,7125,5U5,927t)Lod,,■לוד

620,,חיפה
,,Haifa

שנפרקו Freightמטענים Unloaded
47,16269,21755,47448,465Kg.Lodק"גלוד

שהוטענו Freightמטענים Loaded
Lod"511,429287,577270,645290,638■>לוד

הניע Mailדואר Arriving
Lod"605508572834לוד

נשלח Mailדואר Dispatched
2,040לוד 1,6491,5152,072Lod

(1) Excluding traiffc at the airifeldsofTel Aviv, Eilat, etc. וכוי. אילת תלאביב' התעופה בשדות התנועה כלולה לא (1)
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האוויריות הפעולות  אלעל'' .21 לוח
Table 21.  "ElAl" National Air Company  Air Operations

)19511955)

19511952195319541955היחיד |Unit

בודדות 658774910910906No.singleמספרטיסות Flights
הטיסות Flightמרחק Distance

הבל 3,039,5993,655,8704,563,2194,435,3874,317,819Km.Totalקמסך km. flown
בתשלום

.Revenuekm,,2,814,7513,522,9864,417,4184,287,7444,129,704.י lfown

טיסה Hoursשעות Flown
הכל 8,67210,16712,80412,42912,947HoursTotalשעהסך בתשלום

.■7,8469,72312,40711,98412,374Revenuehours lfown
נוםעימ שירות

הנוסעים .21,23724,77631,78532,63936,748Noמספרכל
Passenger Service

All passengers
בתשלום

.■19,23121,90428,80130,27734,462Revenuepassengers
בתשלום 75,44998,123123,539125,627137,9091,000Revenueאלפיםנוסעק"מ Passengerkm.
מטענים

הכל .863,0381,116,5081,349,0071,270,471804,237Kgק"ג0ך
Cargo

Total cargo
650,496949,8491,114,809981,760752,507Revenueבתשלום cargo
דואר

"
68,44197,728110,297124,690116,465Mail

(V מטען
■.582,055852,1211,004,512857,070636,042Freight^)

בתשלום ק'מטוןק"מ 9,91318,19615,94815,47415,799TonkmRevenueטון tonkm

מטען, עודף כולל 0.

רדיו ומקלטי הטלפונים הדואר, 22.רשת לוח
Table 22.  Network of Posts, Telephones and Wireless Sets

)19511955)
שבה) גל At)>ב0וף end of each year)

541955Unit>!1951195219531יחידה

Postsדואר
דואר(0 6675858688No.Postמספרבתי oiffces (1)

דואר 7991101109112Postal,,סוכנויות agencies
נע דואר 710111216Mobile,,קווי post offices

לשירות הקשורות נקודות
נע דואר

"
143205225290869


Localities served by mobile
post oiffces

Telephonesטלפון
הטלפון קווי 3,1383,3543,6024,1904,714Km.Lengthק"מאורך of telephone lines

טלפון 34,59339,84945,07357,17865,967No.Telephonesמספרמכשירי
רדיו

מקלטים להחזקת 165,080186,671240,370234,274280,579בלהרשיונות

Wireless
All wireless receivinglicences

חדשים רדיו 32,18830,18340,49526,66137,777Newרשיונות licences
שחודשו רדיו רשיונות

"132,022156,489199,775207,613242,802Renewed licences

m jncluding head post offices, branch oiffces in the main בתי הראשיות' בערים דואר סניפי ראשיים' דואר בתי כולל 0)
,owns, and post offices and branches in smaller towns ובמושבות. השדה בערי דואר וסניפי דואר
and villages.
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וטלגרף טלפון 23.דואר, לוח
Table 23.  Posts, Telephones and Telegraphs

)19511955)

1

1

/ Jהיחידה
1951

J
1952195319541955Unit

Posts דואר
שנתקבלו אכספרס 1,0001,801,9391,651,451,5311,000Expressמכתבי letters received for

dispatch inland and abroad הארץ בפנים למשלוח
ולחו"ל

שנמסרו אכספרס מכתבי
מכו/ביפ גם (גולל בארץ

1,561,2981,061,291,555Express letters , inland
deliveries (including letters
from abroad) לארץ) מחוץ שהגיעו

שנתקבלו רשומים מבחנים
הארץ בפנים למשלוח

4,515,0065,626,978,415Registered letters received for
dispatch inland and abroad

ולחו"ל
שנמסרו רשומיפ מכתבים
שהגיעו מכתבים (כולל

8,2875,6406,827,718,471Registered letters delivered
)including letters from
abroad)

מחו"ל)
לחו"ל 1,00019321723232364l.OOOKgMailק"גדואר dispatched abroad

לחו"ל אוויר .9596979דואר 104..Airmail dispatched abroad

מחו"ל אוויר ■■143164143111128ידואר
Airmail received from abroad

בארץ ,1,0001591862262648401,000Parcelsחבילות inland

לחו"ל 1924202763Parcelsחבילות dispatched abroad

מחו"ל ..73081062036227Sחבילות
Parcels received from abroad



Telephonesטלפון
מקומיות טלפון .'70,71374,76174,11286,166103,453שיחות

Local calls

ביןעירוניות טלפון ■.3,2303,4113,4853,9954,878שיחות
Trunk calls

לחו"ל טלפון רדיו 1211121011"שיחות
"

Radiotelephonecalls for
abroad

מחו"ל טלפון רדיו 55678Radiotelephoneשיחות calls from
abroad

Telegraphs טלגרף
בארץ(1) מברקים
לחו"ל מברקים
מתו"ל מברקים

,,670698651604C49> .Telegrams inland(l)

u484376394321327Telegrams dispatched abroad

"429339306299325"
Telegrams received from
abroad

ההכנסות הבל .1,0005,62a0,1855,42022,37127,129Lלקך 1,000Total Revenue 1

דואר Postage..1,7283,3344,3110,6189,573"©בולי stamps

Telephones..2,5144,2698,30611,95713,750.מטלפונים

.ממברקים

אחרים .ממקורות

6511,1601,3552,1342,265,,Telegrams

"7291,4221,481l,Gif21,541Other sourcesof revenue

ההוצאות ל נ ה J19,46325,403Total<4,7808,2492,26סך Expenditure

(1) Excluded thosehandled ihrough "Cable and Wireless"

m



טלפון ומכשירי ישירים טלפון קווי  .24 לוח
Table 24.  Direct Telephone Lines and Telephones

)19541955)

1 9 5 41 9 5 5

טלפון מכשירי טלפוןמספר מכשירי מספר
ישיריםהמקום טלפוןקווים תושביםמכשירי ל1/000

Number of
ל/שירים טלפוןקווים תושביםמכשירי ל000'1

Number of
Locality

Direct LinesTelephonestelephones perDirect LinesTelephonestelephones per
1,000 ResidentsI .000 Residents

הארץ 17All'.29,71357,1783334,30765,967כל Country

27,61258,7565132,26462,12257Townsערים
5,58110,572735,98511,47879Jerusalemירושליט

(1)(29,411(1)15,150(1)13,31225,95573תלאביביפו 75Tel Aviv  Jaffa
חיפה) מפרץ (כולל 5,54410,629627,02513,33975Haifaחיפה (incl. Bay Area)
אפרידר) (כולל .05886אשקלון 109151;10Ashkelon (incl. Afridar)

שבע 1528161919942321Beershebaבאר
ברק Bnei(2)(2)(2)56783בני Brak
3195212336066630Haderaחדרה
Holon(3)(3)(3)781204חולון
1ITiberias.!:82949330348557טבריה
Lod[!864634656לוד

;12628911נצרת 13021810Nazareth
3007152539973424Ncthanyaנתניה
1072281312526614Acreעכו

תקוה 1Petah)260023172017201פתח Tikva
'13429230צפת 14230736Safed

לציון 41.2671314437517RishonleZionראשון
י228870רחובות 36249 ■914:HiRehovot
1258001413435517Ramieרמלה
גן (4)7451,88527רמת 1,439(4) 2,098(4) 25Ramat Gan
sShfar'Am:141831317שפרעם

המקומות 2,1013,42252,0433,845Otherתר Localities

(1) Incl. Holon.
)2) Included in Ramat Gan,
)3) Included in TelAvivJaffa.
)4) Incl. Bnei Brak.

חולון. בולל (1)
גן. ברמת נכלל (2)

בתלאביביפו. נכלל (3)
ברק. בני כולל (4) .

CO



תושבים ל1,000 הדואר שירותי 25.פעולות לוח
(19541935)
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1954195519541955 |19541955 J1954195519541955

הארץ 2,3492,5582,1772,141179בל

I

1804,1304,807859874

2,8433,1342,8122,790עריס

1

2192196,1097,1431,2971,313

3,1993,4554,2084,1761852016,6228,6562,4992,410ירושלים

2,9293,2963,5093,476175181.8,0139,0901,7781,782תלאביביפו

3,7594,2143,2523,1503884127,4988,4611,1091,181חיפה

2,2052,3965178752412863,1114,386421614אשקלון

שבע 2,5972,5601,0681,3433603335,3885,829767789באר

ברק 2,8363,3092,3302,5891301301,1451,242327384בני

4,7504,5432,2152,5452G42585,3235,634723930חדרה

1,1071,1321,0011,07355646031,12189116חולון

3,2114,1651,2821,2823603785,1246,0641,0361,244טבריה

1,2801,3206876341171161,1751,738227281לוד

3,7544,0531,7602,0432402385,3586,048S85638נתניה

43514521581,6722,114261240>:661003נצרת

2,1871,8718627001861764,1275,741416409עכו

תקוה 2,3962,8121,8661,9471941964,7236,989342449פתח

5,8046,2821,7891,6454344367,0418,0829741,091צפת

לציון 1,5381,8911,0791,0721501341,6893,108261338ראשון

2,5923,3611,8181,9863082874,4635,547627737רהובות

1,3431,40646553984974,4995,873376470רמלה

גן 1,3281,4572,0121,885921033,2913,047401488רמת

7123302428שפרעם

המקומות 1,5941,6941,2061,1671191201,1071,302190217תר
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Table 25.  Operations of Postal Services per 1,000 Inhabitants
(19541955(

ParcelsחבילותTelegramsמברקים

Locality בארץ

Inland

לחול
To abroad

מתו"ל
From abroad

בארץ
Inland

לוזו'ל
To abroad

מחול
From abroad

| 195419551954195519541955| 1954| 19551955 j 195419511905

i!573711901872361831561941636214156All Country

4!H5013O.53012792781872332451278200Towns

5625423333883053012773552128386239Jerusalem

574595524501480.4882483094385317236Tel Aviv  Jaffa

6666484064102943081572002472822■238Haifa

312414101529138399D3210349Ashkelon

87191528223128176179 .4261221)7Beersheba

19418242409291108230822288201Benei Brak

325374739171;91135177720278181Hadera

נ9495181843494252512193 43Holon

82784260597670263271101010969Tiberias

121147111216225873716145101Lod

365423667192871731871637299200Netanya

837410111011203132se38Nazareth

2443061210151982.117820160104Acre

356S7935355051114148C172G2203Petah Tikva

8617782326242781137062.5221136Safad

245315413160497188412178122Rishon leZion

38750769818486127171828358170Rehovot

26132713122018303451183110Ramie

193188645417913079518234160Ramat Gan

84
2Shfar'am

15417415lif2241no13641411888Other Localities

125



K. FINANCE AND INSURANCE ורו. ט יי ב ו כםפימ יא.

"י) ל (אלפי והתחייבויות נכסים על ותשבץ דין ישראל: בנק  .1 לוח
Table 1.  Bank of Israel : Monthly Statement of Assets and Liabilities (/£, 1,000)

)31 XH 1954, 31 Xn 1955)

31 XII
1955

31X11
1954

Assets

Gold held with the International Monetary
Fund and withBanks

Deposits in foreign currency with banks
Deposits in Israel currency, held with
banking institutions in Israel

Clearing accounts in connection with
Trade Agreements

Treasury bills
Land bills
Advances to Government
Other Government accounts
Loansto theGovernment in foreign currency
Bills discounted
Bills discounted in foreign currency
Loans to banking institutions
Government obligations for the payment of
debts to central banks abroad arising
from Trade Agreements (as per contra)

Government obligations
Government obligation for the redemption
of coins in circulation

Exchange Fund Accounts  Balances in
Israel currency (as per contra)

Liabilitiesof theTreasury in respectof the
loans from the Development Budget
)as per contra)

Bank's premises, equipment etc. and other
accounts

Liabilities

Capital
Reserve Fund
Notes and coins in circulation
Demand deposits ofbanking institutions
Timedepositsofbanking institutions
Depositsofbanking institutions in foreign
currency

DepositsofGovernment institutions
Government deposits
Defence Fund (Keren Hamagen)
Deposits of other institutions
G overnmen l deposits in foreign currency
Clearing Accounts in connection with Trade
Agreements

Accountsof centralbanks abroad arising
from Trade Agreements (asper contra)

Eschange Fund accounts  I>2posits in
foreign currency (as per contra)

Liabilities to banking institutions in respect
of loans from the Development Budget
)as per contra)

Other accounts

360,597

2,012

88,819

9,043

57,130
77,258
26,132

19,599
5,595
9,538
6,142
135

11,005

1,592
4,100

30.02a

2,315

4,810

360,597

10,000
1,032

183,561
77,538
6,200
3,097

6,379
3.24D
6,654
12,603

f.99
5,369

ll,00S

:SO ,023

. 2,375

822

201,853

2,025

51,458
1,000

41,280
77,266

■ 11,0931

2,654

8,787
4,100

1,189

201,853

10,000
91

153,282
32, "68

410

נגסים

ובבנקים הבינלאומית המטבע קרן אצל מוחזק  ב ה 1

חוץ במטבע בחו"ל בבנקים יתרות
בל''י בארץ בנקאים במוסדות פקדוגוח

מסחריים להסכמים בקשר סילוקין חשבונות

אוצר שטרי
מקרקעין שטרי

לממשלה מקדמות
אחרים ממשלה חשבונות

תרץ במטבע לממשלה הלוואות
שנוכו שטרות

חוץ במטגע שנוכו שטרות
בנקאיים למוסדות הלוואות

מרכזיים לבנקים חובות לפרעון הממשלה התחייבויות
מסחריים להסכמים בקשר לארץ בחוץ

הממשלה של התחייבות שטרי
במחזור המעות לכיסוי הממשלה של התחייבות שטר

בל"י חוב יתרת  חליפין קרנות
הפיתוח מתקציב להלוואות בקשר האוצר התחייבויות

אחרים וחשבונות ובציוד במקרקעין הבנק נכסי

התחייבויות
הבנק הון

מילואים קרן
במחזור ומעות בנק שטרי

עויש בחשבון בנקאיים מוסדות פקדונות
קצוב לזמן בנקאיים מוסדות פקדונות
חוץ במטבע גנקאילם מוסדות פקדונות

ממקלתיימ מוסדות פקדונות
הממשלה פקדובות

המגן קרן
אחרים מוסדות פקדונות

הוץ במטבע הממשלה פקדונות
מסחריים להסכמים בקשר סילוקין חשבונות

הסכמים עס בקשר ביזו"ל מרכזיים בבנקים חשבונות
מסחריים

חוץ במטבע פקחנוו!  החליפין קרנות
הלוואות עם בקשר בנקאיים למוסדות התחייבויות

הפיתות מתקציב

אחרים חשבונות

נ 26



ל";י >אלפי (0 לכיסוי המוחזקים והנכסים במחזור מטבע  .2 לוח
Table 2.  Money in Circulation and Assets held as Coverage (1) (1L. 1,000)

)XII1948XII 1955)

חודש) כל At)(בסוף end of each montnj

התאריך
Date

הכל סן
ב:ק שטרי
במחזור

Total Bank
Notes in
Circulation

מעות
שהוצאו

Token
Money
Issued

מזומניט
במחזור
Total

Money in
Circulation

זהב
(2)
Gold

יתרות
במטבעות

חיץ
Foreign
Exchange
Balances

שטרי
מקרקעין

הממשלה של
Government

Land
Bonds

ושטרי אוצר שטרי
אהרימ התחייבות
הממשלה של

Treasury Bills £
other Government

Obligations

של כסף שטרי
המטבע ועדת
הפלשתינאית

Currency Notes
of the Palestine
Currency Board

XII 194830,65530,6556,8325,00018,823

XII 194950.09961650,715


28.S6216,6804,740317

XII 195073,8771,06674,943


10,88749,92013,070

XII 1951100,3081,525101,833


2,76277,13620,410


XII 1952119,8882.263122,151


1277,13642,740


XII 1953138,0123,726141,7384,25677,27656,480


XII 1954157,1874,119161,3062,02551,90577,26680,110


I 1955! 59,8324,003163,8362,02550,36577,26684,180


11164,5473,992168,5392,02547,71377,27041,530

HI166,7994,021170,8202,02552,89577,27038,630

IV173.0024,027177,02!)2,02566,67477,27031,060


V171,8843,974175,8582,02571,69177,26224,880


VI172,4603,026176,3862,02568,99977,26228,100


VII179,9603,912183,8782,02565,51077,26239,080

VIII175,7253.801179,5862,02579,85577,26620,440

IX181,2063,S57185,0,'M2,02571,05?77,26630,820


X183,3033.SW187,1432,02564,65277,26643,200

XI184,8683,746188,611.1,02562,11177,25847,220


XII182,8123.670186,4822,02560,08977,25847,110

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of הכ60י"יס. מעיגול נובעים נסכיס ההפרשים ה3רה:
the figures.

)I) Not including coins of the Mandatory Government. מתייחסים 1954 דצמבר עד המנדט. ממשלת מעות בולל אינו (1)
Up toDecember1954the "coverage" relates to bank notes 1954 דצמבר מסוף החל בלבד. בנק לשטרי המוחזקים הנכסים
only. As from this date it relates to all money in circu במחזור. למעות גס מתייחסים ה0
lation.

)2) Held with the international Monetary Fund. הבינלאומית. המטבע בקרן מוחזק (2)
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A. Old Series

ל"< (מיליון תשלום אמצעי 3.אספקת לוח
Table 3.  Money Supply (1L. millions)

)19491954)

QO

ישנה סדרה א.

התאריך'
בנק שטרי ס"ה
שהוצאו ומעות

בקופות מזומנים פחות:
והאגודות הבנקים
לאשראי השיתופיות

מזומנים n"D
במחזור

פקדונות עו"ש/ חשבונות
ויתרות דרישה לפי

(1) אחרות קרדיטוריות

(פרט תשלום אמצעי ס"ה
קצובה) לתקופה לפקדונות

קצובה לתקופה פקדונות
במשך לפירעון העומדים

חודש 12

(ובכללם תשלום אמצעי ס"ה
לפירעון העומדים פקדונות

חודש) 12 במשך
Total Money Supply (jnc!.

DateTotal CurrencyLess:cur rency held byTotal CurrencyCurrent Accounts, DeTotal Money SupplyTime Deposits, repayablelime deposits repayable
Issuedbanks and credit

coop. societies
in Circulationmand Deposits and other

Credit Balances (1)(excl. time deposits)within 12 monthswithin 12 months)

31 XII 194960.77.543.396.9140.26.9147.0

31 XII 195074.910.164.8125.0189.811.2201.0

■ 31 XII ' 1951101.810.991.0150.5241 .512.0253.4

31 XII 1952'122.216.2106.0151.2257.210.8268.0

31 XII ■1953141.713.8128.0192.3320.316.5.33G7

31 I 1954144.414.8129.0199.6829.218.8343.1

28 11 '146.415.0131.5198.8329.814.2844. 0

31 III148.G15.8132.8210.734:1.8.l'ii7357.;!

30 IVJ 58.R14.9138.8210.9349.714.0364.3

31 V154.915.5139.5213.8353.316.1369.4

30 VI156.015.8140.1216.4356.517.8374 ה.

31 VII157.515.7141.8220.9362.717.8380.5

(2)31 VUI157.014.0142.9238.9881.818.8400.6

30 IX163.912.9151.1242.9394.018.8412.8

31 X1(<8.813.3150.5244.7395.220.5415.8

30 XI. 164.514.3150.1242.2392.320.2412.5

31 XII161.312.8148.5242.4390.920.0411.8

(I) Includes the following items, both in Israel and foreign
currency.
a) Current accounts and demand deposits held with

banks and credit cooperative societies, less Gov
ernment accounts.

b) Deposits against liabilitiesof banks.
c) Balances held for subsidiary companies and for

"other creditors",
d) Drafts and orders payable by banks.

)2) The increase in current accounts, balances and time
deposits in August 1954 is mainly due to the recording
of foreign currency according to the rateof $1=IL. I.
plus 800 pruta premium, in place of $ 1=1L.L  as
previously.

חוץ: במטבע והן ישראלי במטבע הן הגאים' אתהסעיפים כולל (1)
ובאגודות בבנקים דרישה לפי ופקדונות עו"ש חשבונות א.

הממשלה. חשבונות פחות לאשראי' השיתופיות
הבנקים. התחייבויות כנגד פקדונות ב.

"זכאים ובשביל עזר חברות בשביל המוחזקות יתרות ג.
שונים".

לתשלום. העומדות הבנקים ?1ל והמחאות פקודות ד.

עו"ש' בחשבונות 1954 אוגוסט בחודש שחלה העלייה (2)
מרישום בעיקרה נובעת קצובה לתקופה ובפקדונות ביתרות
ל"י+800 1 = דולר 1 של השטר לפי וזוץ מטבע של חדש

בן. לפני ל"י 1 = דולר 1 כמקום פרמיה' פרוטה



נהמשך) ל"ו (מיליון תשלום אמצעי 3.אספקת לוח
Table 3.  Money Supply {IL. millions) (Cont.)

חדשה סדרה .B(19541955)ב. New Series

פחות:
לזמנים1 במטבעפקדונות הפקדונות גל

נקופות ימזומנים ח"'ד*
פקדונות עו"ש' ל/שלוטחשבונות אמצעי ישראליט"ל? במטגע חוץקצובים

בנק שטרי והאגודותס*ה הבנקים
11 Oויתרות דרישה לפקדונותלפי שהופקדו(פרט פקדונות לפקדונות(כולל הכל(פרט סך שהוצאוהתאריך לאשראיומעות השיתופיות

1 111 /vJ W *IM /\id
 אחרות קצובהקרדיטוריות שללתקופה התחייבויות כלליהממשלה)כנגד

Total(חוץ גנזטבע (3)הבנקים)ופקדובות '
DateTotal currency

issuedCurrency held bycurrency inCurrentaccou'n ts,
demand deposits and

Total money supply
)excl. time deposits

(2)
Time deposits in Israel

All deposits in
foreign currency

Grand total
banks and credit
coop. societies

circulation
other credit balancesand deposits in

foreign currency)
currency (incl. deposits
against liabilities of

banks)
(excl. Government

accounts)

3( I 1954144.414.8129.6168.0297.651.117.7366.4
28 II146.4.1B0131.4166.8 .298.250.418.6!!87.2
31 111148.615.8182.8179.5312.350.917.71)80.9
30 IV158.714.9138.8180.4319.249.717.3880.2
31 V154.9ISA189.5185.2324.749.117.5891.3
30 VI156.015.8140.2190.7830.950.416.0397.8
31 VII157.515.0141.9194.2836.151.915.7408.7
31 VIII157.014.1142.9199.1342.051.230.8423.B
30 IX164.012.9151.1' 202.1353.252.680.6186.4
31 X168.818.81r>0.5208.4353.952.782.74S9.S
30 XI164.614.8150.2199.5343.761.385.4.43B3
31 XII159.312.7146.6201.9348.5m.a02.3485.1

31 I 1.955162.811.1151.2201.8863.064.082.2489.2
28 II167.if11.7155.9211.8867.7R3.582.0463.1
31 III171.9 11.8160.1221.8381.958.931.2472.0
30 IV17(1.412.9168.5228.2 ' 1891.8S2.881 .S486.1
31 V■ 175.812.4 .163.4232.6390.062.381.4489.7
30 VI176.6.U71B4.9234.5399.464.032.8496.2
31 VIII82.(i12.7169.8244.2414.064.888.8513.7
31 VIII179.612.9166.6244.9411.563.835.7510.B
80 IX184.412.9171.5248.6415.1B8.2.HR8519.B
81 X185.512.2178.3240.8 .4:8.068.2'37.1B18.9
110 XI188.612.2176.4288.0414.472.625.8B12.8
31 Xll183.611.1172.5247.2419.775.628.2528.4

Note : Discrepancies in totals are due to rounding off
of the figures.

)1) Includes the following items in Israel currency only:
a) Current accounts and demand deposits, held with

banks and credit cooperative societies, less Govern
ment accounts.

b) Balances held for subsidiary companies and for
"otherCreditors".

c) Drafts and orders payable by banks.
)2) Including all time deposits irrespective ofdate repayable.
)3) Including both demand and timedeposits.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים : הערה
בלבד: ישראלי במטבע הבאים הסעיפים את בולל (י)

ובאגודות בבנקים דרישה לפי ופקדונות עו"ש השנונות א.
הממשלה. חשבונות פחות לאשראי/ שיתופיות

"זכאיט ובשביל עזר וזכרות בשביל המוחזקות יתרות ב.
שונים".

לתשלום. העומדות הבנקים של והמחאות פקודות ג.
פרעונם. בזמן הבדל ללא קצובים לזמנים הפקדונות כל כולל (2)

קצובים. לזמנים והן דרישה לפי הן פקדונות כולל (נ)
C7
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Table 4.  Summary of Assets and Liablities of Local and Foreign Banks (1) .

and Credit Cooperative Societies (JL. 1 ,000)
)31 XII 1954, 31 XII 1955)

O
CO

§ 31 XII 195431 XII 1955

761,856844,297Assetsנכסים
וכסף זהב ומטילי ,13,88811,850Currencyמטבע gold and silver

המוחזקות: Balancesיתרות with:

ישראל 31,45584,154Bankבבנק of Israel
אחרים ומוסדות לאשראי שיתופיות אגודות אחרים/ מקומיים 67,28964,726Otherבבנקים local banks, credit coop. societies and other institutions

69,25852,404inבישראל Jsrael

לישראל מחוץ וקורספונדנטים Banksבבנקים and correspondents abroad
אוצר 5,950שטרי

Treasury bills

שנוכו 25,58029,016Billsשטרות discounted

Loansהלוואות: to:

אחרים כספיים 8,5962,585Otherלמוסדות financial institutions

פקדונות מתוך הלוואות (כולל שנה במשך לפירעון העומדות .163,215172,174Customersללקוחות repayablewithin 1 year (inc\. third party loans) (2)
(2) שלישי) צד

(2) משנה למעלה לפירעון העומדות ,38,19887,526Customersללקוחות repayable 1 year and over (2)

האמריקאי/ מהמענק הקצגות ומתוך השילומים במסגרת ליבוא 22,78388,560Importersבקשר o/a reparation imports and allocations from theU. S.
ולאחרים הכנסה במס ,grantinaidלחייבים to taxpayers and other persons

קונסורציאליוח בהלוואות 7,4435,103Participationהשתתפות in consortial loans
הממשלה פקדונות מתוך 69,435104,161Loansהלוואות from Government deposits

מוסדות של מיוחדים פקדונות מתוך לאוצר 2,7464,112Loansהלוואות to the Treasury out of special deposits of institutions
לממשלה 7,09019,762Governmentהלוואות loans

ישראלי במטבע דביטוריות יתרות : הממשלה של חליפין 24,429128Exchangeקרנות fundsofGovernment; debit balances in Israel currency
התחייבויות) see)(ראה Liabilities)

התחייבויות) (ראה לאוצר 5,580914Treasuryהלוואות loans (as per contra)

חוץ מדינות עם מסחר להסכמי בקשר הפרשים 12,705חשבונות
Accounts in respect of differences arising from foreign trade

agreements
:nvestmentsהשקעות:

הממשלה של ערך 19,72622,587Inניירות government securities
אחרים ערך 9,99410,938Othersניירות

החברה 5,3217,748Premisesבנייני and offices
התחייבויות) (ראה לקוחות של 189,203157,917Liabilitiesofהתחייבויות customers (as per contra)

אחרי9 17,46618,452Otherחשבונות accounts



Liabilities

Capital paid up and membership fees

Reserve fund(3)
Debentures(3)

Balances for:
Bankof Israel
Other local banks{4) and credit cooperative societies
Other banks and correspondents abroad (incl. head oiffces and
branches abroad)

Current and deposit accountsof customers :

Demand deposits (incl. deposits against liabilities and third party
deposits)

Time deposits
Participationofother bodies in consoriial loans and deposits for
grantingofloans (except government deposits)

Government £/^0^7.9
Clearing accounts in connection with trade agreements (net)
Government deposits. special (5)
Deposits of the Reparations Company arising from loans /o importers
Exchange fundsofgovernment in foreign currency (see Assets)
Treasury deposits (as per contra)
Government deposits for granting ofloans

Loans from:
Bankof Israel
Other local banks and ifn.'inciaf institutions
Otherbanks abroad

Liabilities o/a customers (as per contra)
Other accounts

761,856844,297
19,94525,328

5,5096,586

4745

,.. i000_

48,19338,781

27,4568,768

291,489

69,473
28,722

26,859

249,295

45,573
26,234

27,087

15,32382,491

7,4606,070
23,965128

5,580914

70,89091,829

2,550

3,5595,365

13,27524,370
189.209157,947

29,70784,622

התחייבויות
חבר(3) ודמי הגפרע ההון

שמורה(3) קרן
חוב(3) איגרות

בשביל: המוחזקות יתרות
ישראל בנק

לאשראי שיתופיות ואגודות (4) אוזרים מקומיים בנקים
ראשיים משרדים (כולל לארץ בחוץ וקורספונדנטימ אחרים בנקים

לארץ) בחוץ וסניפים
לקוחות: של ופקדונות עוש חשבונות

ופקדונות התחייבויותהבנקיט כנגד פקדונות (כולל דרישה לפי פקדונות
שלישי) צד

קצובים לזמניט פקדונות
הלוואות לנזחן ופקדונות קונסורציאליות בהלוואות אחרים גופים השתתפות

הממשלה) לפקדונות (פרט
פקדונותהממשלה

מסחריים להסכמים בקשר סילוקין חשבונות
(5) מיוחדים ממשלה פקדונות

השילומים במסגרת ליבוא הלוואות ממתן הנובעים השילומים חגרת פקרונות
נכסים) (ראה חוץ במטבע הממשלה של חליפין קרנות

נכסים) (ראה האוצר פקדונות
הלוואות למתן הממשלה פקדובות

מאת: הלוואות
ישראל בנק

בספלים ומוסדות בישראל אתרים בנקים
לישראל מחוץ אחרים בנקים

נכסים) (ראה לקוחות לחשבון התחייבויות
אחרים חשבונות

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
)1) Excluding mortgage banks.
)2) For credit cooperative societies, paymen! of Joans is classified according to

twoyear periods.
)3) Local banks only.
)4) Including balances held for mortgage banks. ■
)5) Deposits arising from imports through the Reparation Company, from the U.S.A.

grantinaid, and from advances to income tax assessees and to distributors of the
Government Popular Loan.

מעיגולהמספרים. נובעים בסיכום ההפרשים :n1Bn
למשכנתאות. בנקים כולל אינו (1)

לאשראי שיתופיות אגודות של ההלוואות תשלוט (2)
שנתיים. של תקופה לפי ממוין

בלבד. מקומיים בנקים (3)
למשכנתאות. בנקים עבור המוחזקות יתרות כולל (4)

האמ מהמענק השילומים/ במסגרת מיבוא הנובעים פקדונות (5)
מלווה תעודות ולמפיצי הכנסה מס לנשומי ומהלוואות ריקאי

העממי.
00
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Table 5.  Summary of Assets and Liabilities of Local and Foreign Banks (1) (IL. 1,000)

)31 XII 1954, 31 Xn 1955)

31 XII
1954

31X11
1955

650,386707,703

10,2627,672

28,36971,225

43,68738,714

69,70352,623

5,950

22,80925,502

1,9061,555

107,572
29,908
9,323

120,016
27,156
5,087

4,140
15,167

4,071
27,887

6,351

■ 62,944

4,094

96,393

2,7464,112

5,638
1,452

19,579
183

24,429128

5,580914

12,705


4,916
2,119
16,582
2,079
133

5,070
1,664
19,084
3,150
288

3,5725,145

10,171

, 12,818
10,281

17,416

81,750

31,913

92,224

33,461

13,69212,959

Assets

Currency and Bullion on hand and in transit

Balances (including sums in transit) with :

Bank of Israel
Other banks, credit coop. societies and sub
sidiary companies in Israel

Other banks, head oiffces, bank branches and
correspondents abroad

Treasury Bills

Bills Discounted

Loans to :

Other banks, credit coop. societies and subsi
diary companies in Israel

Other banks and subsidiary companies abroad
Other customers, repayable

In Israel currency within one year
oneyear 8l over

In foreign currency within one year
one year t£ over

Loans from Third Party Deposits
Loans to Customers for Imports via Reparations

<£ U.S. Grantinaid, to Income Tax Assessees
<£ Distributors of the Govt. Popular Loan

Participation in Consortial Loans
Loans from Govt. Development Budget Deposits
and Special Deposits for the Granting of Loans

Foreign Currency Advances to Treasury from Special
Depositsofvarious Institutions

Loans to the Government:
Ordinary debit accounts
Debit accountsofgovernment oiffces in connec
tion with documentary credits

Exchange Funds of Government . Debit Balances
in'Israel Currency

Advances toTreasuryagainstDeposits (as per contra)

Accounts in respect of Discrepancies arising from
Foreign Trade Agreements

Investments :

In subsidiary companiesIn Israel
Abroad

In domestic securities  Government securities
Other securities

In foreign securities

Bank Premises and other Immovable Property
LiabilitiesofCustomers (asper contra):

For guarantees on acceptances
For acceptances given by banks or their cor
respondents

For conifrmed ocumentary credits
Forguarantees, endorsements <£ otherobligations

Other Accounts

נכסים
ובמעבר שבעין וכסף זהב מטילי ומעות/ כסף שטרי
במעבר): סכומים (לרבות בבנקים המוחזקות יתרות

ישראל בבנק
לאשראי שיתופיות אגודות בישראל/ אתרים בבנקים

בישראל עזר ותברות
ראשיים/ משרדים לישראל' מחוץ אחרים בבנקים

בחו"ל וקורספונדנטים עזר חברות הבנקים/ סניפי

אוצר שטרי

שנוכו שטרות

הלוואות:
לאשראי שיתופיות אגודות בישראל/ אחרים לבנקים.

בישראל עזר ותברות
בחו"ל עזר וחברות לבנקים

לפירעון העומדות אחרים ללקוחות
שנה במשך ישראלי במטבע

משנה למעלה
שנה במשך  חוץ במטבע

משנה למעלה
שלישי צד פקדונות מתוך הלוואות

השילומים במסגרת ליבוא בקשר ללקוחות הלוואות
במס לחייבים האמריקאי/ מהמענק הקצבות ומתוך

העממי המלווה תעודות ולמפיצי הכנסה
קונסורציאליות בהלוואות השתתפות

הממשלה/ של הפיתוח תקציב פקדונות מתוך הלוואות
מיוחדים פקדונות ומתוך

של מיוחדים פקדונות מתוך חוץ במטבע לאוצר הלוואות
מוסדות

לממשלה: הלוואות
רגילים דביטוריים חשבונות

בקשר ממשלה משרדי של דביטוריים חשבונות
דוקומנטריים לאשראים

במטבע דביטוריוה יתרות  האוצר של חליפין קרנות
ישראלי

התחייבויות) (ראה פקדונות כנגד לאוצר הלוואות

חוץ מדינות עם מסחר להסכמי בקשר הפרשים חשבונות

השקעות:
עזרבישראל בחברות
בחו"ל

הממשלה של ערך ערךשלהארץניירות בניירות
אחרים ערך ניירות

לארץ חוץ של ערך בניירות
אחרים ניידי דלא ונכסי הבנקים בנייני

התחייבויות): (ראה לקוחות של התחייבויות

אקצפטים על ערבויות בעד
ע"י או הבנקים ידי על שניתנו אקצפטים בעד

שלהם הקורספונדנטים
שאושרו דוקומנטריים אשראים בעד

אחרות והתחייבויות הסבות ערבויות/ בעד
אתרים חשבונות

132
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Table 5.  Summary of Assets and Liabilities of Local and Foreign Banks (1) (IL. 1,000) (Cont.)

)31 XII 1954, 31 XII 1955)

31 XII
1955

31 XII
1954

Liab ilities | 707,703

Capital Paidup (2) I 19,409
Reserve Fund (2) 4,597

Debentures (2) 45

Balances beld for:
Bankof Israel 
Otherbanks (3) <S credit coop. societies in Israel 31,896
Other banks and correspondents abroad (inclu 8,768
ding head ofifces and branches abroad)

Deposits :

Current accounts repayable on demand 
In Israel currency 188,078
In foreign currency 16,803

Deposits held as security for liabilities undertaken
by banks  In Israel currency . 11,703

In foreign currency 2,997

Balancesheld for subsidiary coys.  In Israel 1 ,779
Abroad 1,740

Time deposits repayable
within six months 15,046
six to twelve months 9,861
twelvemonths * over 20,911

Time deposits in foreign currency 5,829
7hird party deposits 4,082

Participation in Consortial Loans 11,270

Bills and Orders Payable 5, 785

Special Foreign Currency Deposits of Institutions 3,708
for granting Loans to Government

Government Accounts :

Current accounts 3,020
Time deposits and deposits for special purposes 23,493
Deposits arising from loans for imports via the Re 21,268
parations Agreement and U.S. Grantinaid, and
from advances to income tax assessees and
distributorsof the Government Popular Loan

Deposits of the Reparations Company arising from 6,070
Loans to Importers

Government Exchange Funds in Foreign Currency ^28

Treasury Deposits (as per contra) 914

Government Deposits for the granting of Develop ' 33 401
ment Budget Loans I

Loans from : I

Bank of Israel
Other banks and institutions in Israel
Other banks abroad

3,861
24,370

Liabilities o/a Customers (as per contra) :
For guaranteesof banks onacceptances 10,281
For acceptances given by banks or their cor I 17,416
respondents I

For conifrmed documentary credits 92,224
For guarantees, endorsements Sl other oblig. I 33,461

Other Accounts 23,489

650,886

15,033

4,066

47

1,000
43,021
27,455

153,545
17,407

11,738
7,650

682
2,912

9,942
3,834
15,426
3,679

' 4,140
12,533

4,556

2,732

11,379
14,455
7,707

7,460

23,965

5,580

64,108

2,276
1,620
13,275

10,171
12,818

81,750
31,913

20,511

התחייבויות

הנפרע(2) ההון
שמורה(2) קרן

חוב(2) איגרות
בשביל: המוחזקות לחרות

ישראל בנק
לאשראי ודיהשיתופיות יאנ אתריםבישיאל(3) בנקים

ראשייפ' משרדים לישראל' מתוץ אחרים בנקים
לישראל מחוץ וקורספונדגטים' הבנקים סניפי

הציבור: פקרונות דרישה לפי לפירעון ושב' עובר חשבונות
ישראלי במטבע

חוץ במטבע
שניו/ני שונות התחייבויות כנגד שהופקדו פקדונית

ישראלי במטבע  הבנקים ידי על
חוץ במטבע
בישראל  עזר חברות של פקדונות
בחול

לפירעון העומדים קצובים לזמנים פקדונוי;
חודשים שישה במשך

חודשים עשר שנים עד חודשים משישה
חודשים עשר משגים למעלה

חוץ במטבע קצובים לזמנים פקדונוח
שלישי צד פקדונות

קונסורציאליות בהלוואות השתתפויות
לפירעון העומדות והמחאות פקודות

מתן לשם חוץ נמטבע מוסדות של מיוחדים פקדונות
לאוצר הלוואות
הממשלה: חשבונות

ושב עובר חשבונות
למטרותמיוחדות קצוביםופקדונות לזמנים פקדונות

ליבוא הלוואות ממתן הנובעים האוצר פקדונות
לחייבים האמריקאי' והמענק השילומים במסגרת

העממי המלווה תעודות ולמפיצי הכנסה במס

הלוואות ממתן הנובעים השילומים חברת פקדונות
השילומים במסגרת ליבוא

חוץ במטבע האוצר של חליפין קרנות
נכסים) (ראה האוצר פקדונות

הפיתוח מתקציב הלוואות למתן הממשלה פקוונות

מאת: הלוואות
ישראל גנק

בישראל אחרים ומוסדות ננקים
בחו"ל אחרים גנקלם

נכסים): (ראה לקוחות לחשבון התחייבויות
אקצפטים על הבנקים ערבויות בעד

ידי על או הבנקים ידי על שניתנו אקצפטים בעד
שלהם קורספונדנטים

שאושרו דוקומנטריים אשראים בעד
אחרות והתחייבויות הסבות ערבויות' בעד

אחרים השנונות

(I) Excludingmortgage banks.
)2) Local banks only.
)3) Including balances held for mortgage banks.

למשכנתאות. בנקים כולל אינו (נ)
בלבד. מקומיים ננקים (2)

למשכנתאות. בנקים של יתרות וה בגלל (3)
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Table 6.  Summary of Assets and Liabilities of Credit Cooperative Societies (JL. 1,000)

)31XII 1954, 31 XII 1955)
31X11 |31X11
( 1054 '1955

111,470136,594Assetsנכסים
ובמעבר בעין ומעות בסף 3,1263,678Currencyשטרי in Hand and in Transit

במעבר) סכומים (לרבות בבנקים המוחזקות Balancesיתרות held (incl. sums in transit) with:
ישראל 3,08612,929Bankofבבנק Israel

בישראל לאשראי שיתופיות ובאגודות אחרים 23,60226,012Otherבבנקים banks andcredit co;0p. societies in Israel
אוצר שטרי

TreasuryBills
שנוכו 2,7713,514Billsשטרות Discounted
(!) הלוואות:

לאשראי שיתופיות 1,6801,220לאגודות
Loans : (1)
to credit coop. societies

יתר ומשיכות דביטוריים חוזרים 2,0342,825Overdraftsחשבונות
לפירעון: העומדות קצובים/ לזמנים Loansהלוואות repayable:

שנתיים 38,52337,5G9withinבמשך two years
משנתיים 8,2909,770afterלמעלה two years and over

המלווה תעודות ולמפיצי הכנסה במם 7,61611,223Toלחייבים income tax assessees and distributors of the
Governmentהעממי Popular Loan

לאשראי.בהלוואות השיתופיות האגודות 1,0921,009ParticipationofCreditהשתתפויות coop. societies in consortial
קונסורציאליות ■

שלישי צד פקדונות מתוך 1,1892,009הלוואות
Loans

Loans from Third Party Deposits
שניתנ הלוואות למתן הממשלה פקדונות מתוך Loansהלוואות from Govt. Deposits for GrantingofLoans :

לאשראי שיתופיות אגודות ידי 6,4917,768bycreditעל coop. societies
אחרים בנקאיים מוסדות 49138throughotherבאמצעות banking institutions

:Investmentsהשקעות:
ישראל ממשלת של ערך 3,1443,503Governmentבניירות securities

אהרים מקומיים ערך 7477C6Otherבניירות local securities
ניידי ודלא ונכסי דניידי 1,7492,603Movableנכסי and Immovable Property

התחייבויות) (ראה לקוחות של 2,5574,565LiabilitiesofCustomersהתחייבויות (as per contra)
אחרים 3,7745,493Otherחשבונות Accounts

111,470136,594Liabilitiesהתחייבויות
חבר 4,9125,919Membershipדמי Fees
1,4431,989Reserveקרנות Funds

שיתופיות ואגודות בנקים בשביל המוחזקות 5,1726,895Balancesיתרות held for Banks and other Credit coop.
בישראל אחרות societiesלאשראי in Tsrael

:Depositsפקדונות:
דרישה לפי ופקדונות עו"ש 42,05551,867Currentחשבונות accounts and demand deposits

אחרות והתחייבויות הלוואות ערבויות/ לבטחון 241235Depositsפקדונות againts liabilities
לפירעון העומדים קצובים לזמנים Timeפקדונות deposits repayable

חדשים שישה 2,0083,118withinבמשך six months
חודשים עשר שנים עד חודשים 1,9662,836sixמשישה to twelvemonths

חודשים עשר משנים 8,71811,872afterלמעלה twelve months and over
קונסורציאליות בהלוואות 13,70112,452Participationהשתתפות in Consortial Loans

שלישי צד 1,1762,222Thirdפקדונות partyDeposits
הממשלה: GovernmentAccountsחשבונות :

קצובים לזמנים 1,253346Timeפקדונות deposits
לחייבים הלוואות ממתן הנובעים האוצר 7,61611,223Treasuryפקדונות deposits arising from loans
העממי המלווה תעודות הכנסהולמפיצי toבמס income tax assessees and distributors of

Government Popular Loan
הלוואות למתן הממשלה 6,7827,928GovernmentDepositsפקדונות for Granting of Loans

לפירעון העומדות והמחאות 461490Billsפקודות and Orders payable
מאת: Advancesהלוואות from :

ישראל 274Bankבנק of Israel
ומוסדות לאשראי שיתופיות אגודות 1,9391,504Banksבנקים/ ,Credit Coop. Societies and other

בישראל אחרים financialכספיים institutions in Israel
נכסים) (ראה לקוחות לחשבון 2,5574,565Liabilitiesהתחייבויות o/a Customers (as per contra)

. . אחרים 9,19611,133Otherחשבונות Accounts

Note : Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
)1) Incl. IL. 3,798 interest relating to coming years.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
ל 3/798 בסך הבאות לשנים המתייחסת ריבית בולל (1)
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ל0 (אלפי הבנקים 7.נזילות לוח
Table 7.  Liquidity of Banks (IL. 1.000)

)XII1954XII 1955)
XII 1954III 1955VI1955IX 1955XII 1955

281,170287,993288,261295,103307,173Depositsפקזונות
של דרישה לפי ופקדונות עוש 193,934184,109195,114202,304208,400Currentחשבונות accounts and demanddeposits

(1) ofהציבור thepublic (1)
(2) קצובים לזמנים הציבור 32,88157,96761,19967,96866,347Timedepositsofפקדונות the public (2)
לפירעון העומדות והמחאות S785Bills,4,5567,1655,3875,184פקודות payable

הממשלה 49,79938,75226,56119,64726,641Governmentפקדונות deposits

נזילים 100,236117,759131,390137,036144,142Liquidאמצעים Means
בקופה 10,2628,9878,8529,4267,672Currencyמזומנים and bullion

(3) ישראל בבנק 28,16844,63961,04762,25269,078Depositsיתרות with Bank of Israel (3)
אוצר 5,9503402020Treasuryשטרי bills

ממשלתי מלווה $313,94213,85613,85413,85516,7193 */, Government Loan
(4) התחייבויות) פחות (נכסים נטו S3747,61751,48350,678Net,41,91449יתרות balances (assetsminus liabilities) (4)

הנזילות 35.640.945.646.446.9Liquidityיחס ratio

(I) Incl. depositsof subsidiary companies.
)2) Incl. deposits against liabilitiesof the banks.
)3) Based on summaries of the Bank of Israel and not on the

summary statementof assets and liabilitiesof the banks.
)4) With banks and credit coop. societies.

עזר. חברות של פקדונות כולל (1)
הבנקים. התחייבויות כנגד פקדונות כולל (2)

הנכסים סיכום על ולא ישראל בנק סיכומי על מבוסס (נ)
הבנקים. של וההתחייבויות

לאשראי. שיתופיות ובאגודות בבנקים W

לאשראי, השיתופיות והאגודות הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות .8 לוח
(0 הכלכלי הייעוד לפי

Table 8. Outstanding Loans and Bills Discounted by Banks and Credit Cooperative Societies,
by Economic Purpose (1)

)31 XII 1953  31 XII 1955)
היתרות מספרסכום סכוםאחוז אחוז

היתרות ל"מספר היתרותהיתרותי)(אלפי
No. ofOutstandingmount ofAPercentage ofPercentage of

הכלכלי LoansOutstandingהייעוד Loans
)IL. 1,000)

Number of
Outstanding

Loans

Amount of
Outstanding

Loans
Economic Purpose

XIIXIIXIIXIIXIIXIIXIIXII XIIXIIXIIXII
19531954195519531954195519531955^954195319541955

הכל 323,830272,181339,255304,076270,356386,827100.0סך 100.0J100.0ioo.o'ioo.o100.0Total
ורשויות 69874184832,06613,68616,3260.30.20.211.84.24.2Governmentהממשלה and

Localמקומיות Authorities
לשירותי 4302972996,2818,7745,4850.20.10.12.32.71.4Publicמוסדות Utilities
לציבור צריכה
אשראיים 34439446424,36221,55522,7240.10.10.18.96.65.9Creditמוסדות and Financial

Institutionsוכספיים
44,78445,86254,25163,26995,374129,67916615.116.023.329.533.5Agricultureחקלאות
20,58116,92619,76564,379תעשייה 51,06381,3507.65.65.818.819.921.0Industries and Crafts
57,14357,71421,15531,43437,15229,02821.119.06.211.511.57.5Buildingבניין
24,43626,99232,34529,02438,78638,5929.08.99.510.712.010.0Commerceמסתר

הובלה 6,8676,7195,9136,6096,7948,9822.52.21.72.42.12.3Transportשירותי Services
מסעדות הארתה' ,1,8102,3462,2811,4231,714בתי 1,9240.70.80.70.50.50.5Hotels, Catering

andובידור Entertainment
מקצוע/ (בעלי 61.106126,551191,75117,02528,60348,28222.641.65656.38.812.5Miscellaneousשונות (professio
וצדקה/ דת .nalמוסדות religious and chari
קרקעות) tableרכישת institutions, land

purchase)

52,15719,53410,1839,6257,0034,45519.3643.03.52.21.2Othersאחרים

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
)1) See notes to tables 9 and 10.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
ו10. 9 ללוחות הערות ראה (1)
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הכלכלי הייעוד לפי הבנקים, של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות  .9 לווו
(31 *** 195331 Xn 1955)

היתרות ל"י)סכוטמספ> (אלפי היתרות
הכלכלי הייעוד

01
Loans

NumDer
Outstanding

1,000)ans (IL.Amount of Outstanding Lo

XII 1953/XII 195'XII. 1955XII 1953XII 1954XII 1955

הכל (1)(1)72,55086,367111,156223,445סך 255,718310,160

(2)119,317הממשלה

מקומיות 4204815259,1938,95712,415רשויות

לציבור צריכה לשירותי 1581941794,9028,3245,175מוסדות

אווריס וכספייט אשראיים מוסדות
.4343301,673565בנקים 22a

לאשראי שיתופיות 1381251134,4324,0495,484אגודות
אחרים כספיים 1301251572,7492,2873,349מפעלים

מיישבים 33303315,50812,74111,416מוסדות

חקלאות
.פרדסנות 7292033636,9697,87310,135

אחרים 1,2572,0722,7182,3376,9159,169מטעים
חיים 7941,1051,5081,3842,4764,947בעלי

ודיג |326397r
1,6393,3ו L4

אחרים חקלאיים ייענפים 9,299 !|10,54713,69843,512ן
J61,75985,034

תעשייה
וטבק משקאות 1,1601,1291,4869,45910,89415,435מזון'

הלבשה וצורכי עור 13.88914,783;1,8572,4732,7159,223טכסטיל/
רהיטים) (לרבות 7409851,6122,6093,4944,287עץ

ושמנים 961251141,1122,1933,148סבון
ונייר דפוס 4084936971,3951,6553,444בתי

מכונות) (לרבות 1,4591,8992,4197,3469,97412,686מתכת
4,6914,9225,192'494458472כימיקלים

ולבנים מלט 4664105613,8942,7333,817אבן/
חרס וכלי קרמיקה 95147356857זכוכית/

ומלוטשים גולמיים 1822102162,0213,1914,437יהלומים
ושעם פלסטיקה 1612322832,0541,9573,337גומי/

אחרות 5200808472,6704,560תעשיות

בנייה
ונבנים ההולכים 1,4741,4643,30217,71921,73221,563בניינים

מסחר
2,7823,0513,59120,21225,18322,584סיטוני
3,6784,5457,4182,6203,8095,354קמעוני
1721862192,0302,5912,503מכוניות

שונים
הובלה 9208219654,3583,7614,967שירותי

ופנסיונים מסעדות הארחה/ 411509771830.9511,133בתי

וצדקה דת 3154765704,0674,8325,841מוסדות
ויחידים מקצוע 40,11648,42761,3789,40111,58417,152בעלי

שעשועים 89100120159207202מפעלי
קרקעות 392723327229181קניית

2,0092,0411,4973,8024.0362,863אחרים

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
הבנקים של החודשי בדו"ח המופיע האשראי יתרות ס"ה לבין זה סכום בין ההפרש (1)
הממשלה של עו"ש חשבונות הורדת אחרי דהיינו נטו/ הובאו הממשלה שחובות מזה נובע

בבנקים.
הממשלה של עו''ש חשבונות הורדת אחרי דהיינו נטו> הממשלה חובות את מציין זה סכום (2)

בבנקים.
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Table 9.  Outstanding Bank Loans and Bills Discounted, by Economic Purpose

(31 XII 195331 XII 1955(

היתרות מספר סכוםאחוז היתרותאחוז
PercentageofNo.ofOutstanduigLoansPercentage of Amount of

Outstanding LoansEconomic Purpose

XII 1954 |XII 1953XII 1955 jxir 19531954 jXII 1955 | XII

100.0100.0100.0100.0100.0100.0Total

0.08.6Government
0.6o.c0.54.13.54.0Local Authorities

Public Utilities
0.20.20.22.23.21.6

Credit and Financial Institutions
0.10.00.00.70.20.1Banks

. 0.20.10.12.01.61.8, Credit co.operative societies
0.20.10.11.20.91.1Other ifnancial concerns
0.00.0 ■0.06.95.03.7Settlement institutions

Agriculture
1.00.20.33.13.18.2Citrus production
1.72.42.41.12.73.0Other plantations
1.11.31.40.61.0l.GLivestock
12.8 J

0.40.419.5ו 1}
0.61.1Fishing

Ij12.212.324.127.4Other agricultural branches

Industry
1.61.31.34.24.35.0Food, drink and tobacco
2.62.92.44.15.44.8Textile, leather andclothing
1.01.11.51.21.41.4Wood (incl. furniture(
0.10.10.10.50.91,0Soap andoils
0.60.60.60.60.61,1Printing press and paper
2.02.22.23.83.94.1Metal (including machinery(
0.70.50.42.11.91.7Chemicals

0.61
0.50.5r1.11.2ןStone, cement, bricks

/0.10.11.7 ■{

0.9 ^

f

J0.10.3Glass, ceramics and pottery
0.30.20.31.21.4Diamonds, rough and polished

. 0.20.30.30.90.81.1Rubber, plastics and cork
0.71.10.81.21.81.3Other industries

Building
2.01.73.08.0S.H7.0Building under construction

Commerce
3.83.58.29.0'.1.87.8Wholesale
5.15.30.71.21.51.7Retail
0.20.20.20.91.0 .0.8Cars

Miscellaneous
1.31.00.92.01.51.8Transport services
O.G0.60.70.40.40.4Hotels and catering
0.4O.C0.51.81.71.8Religious and charitable institutions

55.356.155.24.24.55.5Professional and private persons
0.10.10.10.10.10.0Entertainment establishments
0.10.10.00.20.10.0Purchaseof land
2.82.30.31.51.0Others

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
)1) The difference between this amount and the total amount of outstanding loans as

it appears in the monthly bank reports, is due to the fact that net Government
debts were presented, i.e. after reductionofGovernment current accounts with banks.

)2) This amount indicates net Government debts, i.e. after the reduction of Govern
mem current accounts with banks.
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לאשראי, השיתופיות האגודות של קעוכו) ושטרות (הלוואות אשראי 10.יתרות לוח
הכלכלי הייעוד לפי

(31 ^/ 195331 X/I 1955)

היתרות (אלפיסביםמספר ל"י)היתרות
r of Outstanding LoansNumbeis (IL. 1,000)Amount of Outstanding Loa

הכלכלי הייעוד
XII 1953XII 1954XII 1955XII 1953XII 1954XII 1955

הכל 197,800217,709228,09948,73668,10276,667סך

הממשלה
1


632



מקומיות 2772593233,5564,0973,911רשויות

לציבור צריכה לשירותי 2721031201,379450310מוסדות

וכספיים אשראיים מוסדות
לאשראי שיתופיות ID5146(1)1,4891,361אגודות

אדורים כספיים 261862(2)1668(2)מפעלים

מיישבים ■מוסדות (3)413(3)16330

חקלאות
1

, ;.

1פרדסנות ! f1,107669ן 591561ן

אחרים 1מטעים ' 607i2,672229
\ 388 1

500110

חיים 1,9322,710586315343133בעלי

]דיג /41515) 83198ן

אחרים חקלאיים |ענפים 30,166125,07933,568/ 8,394 113,29516,059

.■13,0:187,4378,1964,5894,501העשייה 5,914

55,66956,25017,85a13,71515,4207,465בנייה

מסחר
נ1,6001,8042,2711,071סיטוני ,7722,068

מכוניות) (כולל 16,20417,40618,8463,0915,4316,082קמעוני

הובלה 5,9475,8984,9482,2513,0334,015שירותי

שונים
. ופנסיונים מסעדות הארחה' 1,3101,7371,381434556589בתי

וצדקה דת חינוך/ 701,076607499221,046מוסדות

ויחידים מקצוע 20,66676,545129,1733,181.11,53624,363בעלי

50,14817,5138,6866,3232,9671,591אחרים

המספרים. מעיגול נובטים בסיבופ ההפרשים הערה:
לאשראי. שיתופיות אגודות עבור נתונים נכללו לא 1954 לפני (1)

"אחרים". בסעיף בלולים המספרים היו 1954 לפני (2)

האשראי. מטרת לפי מחולק >ה סעיף היה 1954 לפני (3)
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Table 10. ^Outstanding Loans and Bills Discounted by Credit Cooperative Societies,
by Economic Purpose

(31 Xn 195331 XII 1955(

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
(1) Piror to 1954, loans lo Credit Cooperative Societies werenot included.
(2) rncluded with "Others" piror to 1954.

(3) Prior to 1954, loans to settlement institutions were classiifed according to
purposeof loan.

היתרותאחוז היתרותמספר סנום אחוז
of No. of Outstanding LoansPercentageof Amount of Outstanding LoansPercentage

Economic Purpose

XH 195:!XII 1954XII 1955xii 195:1XII 1854XII 1955

100.0100.0
.

100.0100.0
i

j 100.0100.0Total


0.0


0.9

Government

0.10.20.17.36.05.1Local Authorities
0.20.10.12.80.70.4Public utilities

Financial Institutions

(1)0.00.0(1)2.21.8Credit cooperative societies

>2)0.00.0(2)0,41.1Other ifnancial institutions

(3)0.00.0(3)0.5
Settlement institutions

Agriculture

/ 0J0.50.3
1 08(0.90.7Citrus plantations

J 11.20.11 (0.70.1Other plantations

1.01.20.30.60.50.2Livestock

1 . I
0.00.2

1 i
0.10.3Fishing

11 514.7I ".3 i19.521.0Other agricultural branches

.U73.4. 3.C9.4!i.G9.7Industry

28.225.87.828.222.79.7Building

Commerce

0.80.81.02.22.62 Wholesaleד.

8.18.08.36.3so7.9Retail (including cars(

3.02.7.a24.64.55,2Transport Services

Miscellaneous

0.60.80.60.80.80.8Hotels and catering

0.00.50.30.11.4IAEducational, religious and
charitable institutions

10.4 .35.256.66.516.931.8Professional <£ private persons

25.48.13.813.14.42.1Others
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היתרה גודל לפי הבנקים, של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי 11.יתרות לוח
Table 11.  Outstanding Bank Loans and Bills Discounted, by Size of Loan

)31 XII 1953  31 XII 1955)

(ליי) היתרה Customersגודל מצטבריםLoansהלוואותלקוחות אתוזים
Cumulative Percentages

(0
Size of Outstanding Loan (IL

מס5ר

No.

ל"י אלפי

IL. 1,000
$

מספר
הלקוחות
No. of

סכום
ההלוואות
Amount

Customersof Loans

31 XII 1953

Total הכל 72,211100.0223,445100.0סך

Up to 100 23,71032.81,1630.532.805על

100  . 50026,71337.05,9522.769.83.2

500  1,000 .6,5H9.04,8392.278.85.4

1,000  5,00010,09814.023,91710.792.816.1

5,000  10,0002,3073.217,0127.696.023.7

10,000  50,0002,2923.249,62022.299.245.9

50,000  100,0003070.422,37710.099.6.'5.9

100,000  200,0001550.221,7959.899.8C5.7

203,000  300,000600.114,3696.499.9'72.1

300,000 +S50.162,40127.9100.0100.0

31 XII 1904

Total הכל 86,215100.0.255,718100.0סך

Up to 100 23,12726.81,2050.526.80.5עד

100  50034,48539.98,3193.266.83.7

500  1,0008,72910.16,3532.576.96.2

1,000  5,00012,99815.130,03611.792.017.9

5,000  10,0003,0873.621,7808.595.626.5

10,000  50,0003,0833.666,63826.199.252.5

50,000  100,0003990.528,29211.199.6'63.6

100,000  200,0001720.223,3629.199.872.7

200,000  300,000780.118,1527.199.979.8
300,000 +620.151,57620.2100.0100.0

31 XII 1955

Total הבל 110,952100.0310,160100.0סך

Up to 500 73,26566.012,3424.060.0.4.0עד

500  1,00011,41010.98,0962.676.8■6.6

1,000  5,00017,81116.047,16615.292.4:.21.8

5,000  10,0003,8033.528,9939.395.H31.1

10,000  50,0003,8183.476,42324.699.2.f5.8

50,000  100,0004830.434,37811.299.766.9

100,000  6.1ד200,0002030.228,5819.299.8
200,000  300,000700.017,2925.6,99.981.6

300,000 +890.056,88918.3100.0100.0

T^ote: Discrepancies in totals are due to rounding off of
. the figures.

)1) A\\ loans of one cus:omer in the same bank are
shown as one.

המספרימ. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשימ הערה:

מופיעות בנק מאותו אחד לקוח של ההלוואות בל IV
אחת. בהלוואה
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היתרה גודל לפי לאשראי, השיתופיות האגודות של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות  .12 לוח
Table 12.  Outstanding Loans and Bills Discounted by Credit Cooperative Societies.

by Size of Loan

)31 XII 195331 XII 1955)

מצטנריס אוזתים
Cumulative Pecrentages

סכוםמספר
ההלוואותהלקוחות
No. ofAmount

Customersof Loans

Loans rt'smr, Customers לקו"וון

X

ליי אלפי
1L. 1,000

מספר

No.

(ל''י) היתרה גודל
Size of Outstanding Loan (IL.)

10.5

29.1

41.7

52.8

62.7

70.5

100.0

4.3

44.6

53.6

67.1

74.5

87.2

91.9

100.0

44.8

75.4

87.6

94.5

97.8

98.9

100.0

39.9

98.1

97 .S

99.4

99.7

99.9

100.0

100.0

XII 195331

197,806100048,736100.0

88,6114485,14310.5

60,33030.69,07118.6

24,11912.26,11112.6

13,7116.95,89011.1

6,6863.34,8409.9

2,0791.18,8197.8

2,2701.114,36229.5

XII 193431

217,641100.068,102100.0

86,87839.94,9467.8

115,86853225,40187.3

9,1254.26,1499.0

4,5922.19,17413.5

7220.35,0557.4

3930.28,67312.7

400.18,2184.7

23(1.05,4858.1

XII 195531

Total הכל סך
Up to 100 עד

100  200

200  800

300  .500

500  1,000

1,000  2,000

2,000 +

Total הכל סך
Up to 100 עד
100  500

500  1,000

1,000  5,000

5,000 _ 10,000

10,000  50,000

50,000  100,000

100,000 +

Total הכל 227,945100.076,667100.0סך

Up to 800 210,21192.232,95143.092.243.0עד

500  1,00010,4034.66,6918.796.851.7

1,000  5,0006,1592.710,92714.399.565.9

5,000  10,0005920.34,3235.699.771.6

10,000  50,0004900.210,33913.5100.085.1

50,000  100,000570.03,888 ■5.190.1

100,000 .+330.07,5579.8100.O

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of
the figures■

המספרים. מעיגול ברבעים בסיכום ההפרשים הערה:
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ישראלי, במטבע בבנקים הממשלה) לחשבונות (פרט הציבור 13:פקדונות לוח
ל'") (אלפי הפיקדון גודל ■לפי י ■

Table 13.  Deposits of the Public (excluding Government Accounts) with Banks in Israel Currency,
by Size of Deposit (/L. 1,000)

  ~ (31 XII 195331 Xn 1955)

הציבור פקדונות כל
ישראלי במטבע

All Deposits of the
Public in Israel currency

שנמשכים דרישה לפי ופקדונות עו"ש חשבונות
Current Accounts and Demand Deposits drawn

לזמנים פקדונות
י קצובים

(1)
Time Deposits (ל"י) הפיקדון שקיםגודל ע"י

By Cheque
שקים ע"י שלא

Other than by Cheque
Size of Deposit

)IL.)'מס
הפקדונות
No. of
Deposits

הסכום
Amount

מס'
הפקדונות
No. of
Deposits

הסכום
Amount

מס'
הפקדונות
No. of
Deposits

הסכום
Amount

מסי
הפקדונות
No. of
Deposits

הסכום
Amount

28,848

29
432
878

3,981
2,272
5,648
4,607
8,203
2,798

6,840

1,673
1,389
1,176
1,886
335
256
71
51
3

31,741

1,011
6,244
6,895
12,056
1,332
1,314
691
209

1,989

(2) 31 XII 1 9 5 3

82,764 92,145 116,861

41,096
24,505
9,844
7,025
206
74
10
2
2

1,762
7,998
8,642
25,437
9,530
17,303
6,323
10,620
4,529

58,181
30,800
12,535
12,906
1,392
890
93
59
5

152,734

2,803
14,674
16,414
41,474
13,135
24,266
11,621
19,032
9,315

206,465

100,950
56,694
23,555
21,817
1,933
] ,220
174
112

10

Total הכל סך

Up to 100
100 
500 

1,000 
5,000 
10,000 

עד
500

1,000
5,000
10,000
50,000

50,000  100,000
100,000  500,000

500,0001

43,152 13,291

7,0471,510
2,0061,554
3,2206,567
4513,084
4259,118
755,151
6313,118
43,051

38,823

8,587
8,570
17,763
1,847
1,331
185
540

31 XII 1 9 54

103,121 115,404 133,204

80,206
12,248
10,314

274
72
3
4

11,146
10,082
81,960
11,862
19,586
9,367
13,934
7,467

99,426
14,494
16,368
1,730
1,035
126
78
7

197,379

21,183
20,246
56,308
16,793
30,034
14,703
27,592
10,518

249,677

186,127
.29,269
29,902
2,465
1,533
207
143
11

Total הכל סך

Up to 500 עד
500  1,000

1,000  5,000
5,000  10,000
10,000  50,000
50,000  100,000
100,000  500,000

500,000+

1 95531X11
Total הכל 300,525251,850165,399139,735116,36250,12218,76461,993סך

Up to 500 220,16125,821122,98514,57588,80010,0258,3761,221עד
500  1,00035,12024,74918,35213,00913,5369,2593,2322,481

1,000  5,00039,92279,10020,47541,71813,47425,3075,97312,075
5,000  10,0008,12321,1502,13114,4584392,8415533,852
10,000  50,0001,80435,6051,22828,5671061,85647010,182
50,000  100,00022116,3121268,5283227927,557
100,000  500,00015631,6419618,24546075612,789

500,000+■1817,47365,636



1211,837

Note: Discrepancies in totals are due to the rounding off of
the ifgures.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
קונסורציאליות בהלוואות אחרים מוסדות של השתתפות כולל (1)

W /nc/ud'J *"*T3^ ofo'her *??<"*£££££? ^"כנ^^חייבי^ ^ כולי ד^ל'"ישיזא^ itraTic'קדינותיצ unH third nartv Hp.nnsitS: excluding deDOSltS agaillSt r __JLloans and third partydeposits; excluding deposits against
liabilities of banks. .nvwn

(2) Excluding deposits of subsidiary companies and third ופקדונות עזר חברות בשביל המוחזקים פקדונות כולל אינו (2)
party deposits. י שלישי. צד
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ל''י) (מיליון בבנקים הציבור של דרישה לפי ופקדונזת עו'ש חשבונות של השנתי המחזור .14 לוח
Table 14.  The Yearly Turnover of Current Accaunts and Demand Deposits

of the Public with Banks (IL. millions)
)19501955)

החודש

החשבונות סכום
הממוצע

Mean Total
Deposits

החיובים
לחשבונות

Total Debits
to Deposits

השנתי המחזור
החשבונות של

Yearly Turnover
Month

83.354.07.8Average1950ממוצע1950

1951102.188.99.8,,1951

1952107.5124.613.91952

1953.118.1156.C15.9,,1953

1954,,141.1221.718.8י1954
1955173.4283.519.6,.1955

19551151.5246.6 ■19.5I1955
,,11151.7237.918.5 11

,,111162.0292.021.6HI..

,,IV168.7250.317.8IV

V173.4294.220.4V
,,VI175.1284.819.5VI

,,VII179.7291.319.5VII
,,VIII184.5304.819.8VIII

IX184.2285.118.0IX
X182.4299.419.7.X
XI180.7302.520.1.. XI

XII184.1312.820.4XII

המסלקה לפי במסלקות, שעברו השקים  .15 לוח
Table 15.  Bank Cheques Cleared, by ClearingHouse

a 1954, XII 1954, XH 1955)

CleairngHouse
הסכום

XII 1955 XII 1954 1 1954

No. of Cheques השקים מס'

XII 1955 XII 1954 I 1954
המסלקה

Absolute Numbers (IL. 1,000) ליי) (אלפי מוחלטים מספרים
הכל 195,487273,390342,254130,760196,146237,081Totalסך

31,56442,25662,07312,15923,50930,536Jerusalemירושלים

110,064162,016198,47187,540131,206158,168Telחלאביב Aviv
53,85969,11881,71031,06141,43148,377Haifaחיפה

entageאחוזים sPer c

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalסך

16.115.418.19.312.012.9Jerusalemירושלים
56.359.358.066966.966.71Telהלאביב Aviv

27.625.323.923.821.120.4Haifaחיפה

Average Amount per Cheque (IL.) (ל"י) לשק הממוצע הסכום
הכל 669717693Totalסך

385556492Jerusalemירושלים
795810797Telתלאביב Aviv

577599592Haifaהיפה
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0) תלאביב בבורסה ערך גיירות שערי  .16 לוח
Table 16.  Quotations of Securities on the Tel Aviv Stock Exchange (1)

)1955)

Securities

הסכום
שהוצא

ל"י) (אלפי
(2)

Amount
Issued

)IL. 1 ,000)
31XII 55

.wonהשער
ביוםהגבוה
31X1155ביותר
HighestQuotation
Quotationon

1955
31XII 55

השער
הנמוך
ביותר
Lowest

Quotation
1955

השער
ביום

31X1154

Quotation
on

31XII 54

ערך ניירות

Gov ernment Loans and Debentures
Linked to prices or foreign currency (3)

חוב ואיגרות ממשלתיים מלוות
(3) חוץ למטבע או למחירים צמודים

דולר.,1959/68; טבי zy,yc(4)72?!',(4) 65*4(4) 74^^(4)7224,988$3iyo TaveiDollar 1959/68 (bearer)
! (למוב"!)

1954/61 ,,א" רשום סטו? %4(4)93V4(4)8814(4)94T/sC)94,i852£4 % Registered "A" Stock 1954/61
.י בע"ם 5א"י החשמ5 Palestineחברת ElectricCorp. Ltd.

1957/64 טיגווה איגרות G'AVo102*410SV1.102 <41,6216iya Bonds 1957/64(Dollar linked)
i דו5ר) (צמודות

1057/64 מלווה אי.נרות 6vi<y>. 103 1A10SM!104Y43,8056*"/Bonds. 1957/64 (Linked to
לטדדהמחירים 'Consumers(צמודות Price Index)
; " לצרכן)

נע"ט .Nesher"Ltd",3שר"
1955/64 ,,א" חוב איגרות 69'0114^100114 1/2105 ya6006^ Debentures "A" 1955/64
1953/58 ,,ב" חוב איגרות 69'0137121137 14125 y41506XDebentures "B" 1953/58

אחרים ממשלתיים Otherמלוות Government Loans
ז"פ : ממשלתי מ5ווה 37100 i4001011016,4713 aa/ Government Loan : due

שם) (על .311x5630IX56(reg.)
ז"ם : ממשלתי מלווה 395;99J49991101*1005,0003 '/a Government Loan :due

שם) (על 31 xn 5s31 XII 58 (reg.)
פרסים1949/69 נו^א עטטי 98Vi99105מלווה tf09 M,fPopular Loan Premium Bonds
(לטוב"!) ל"י) 10. 2,002(בנות j(1949/69) (IL. 10) (bearer)

1940/69 פרסים נושא עממי 98M!9910609מלווה M!IPopularLoan Premium Bonds
(למוב"ז) ל"י) 20. (1949/69)(בנות (IL. 20) (bearer)

פרסים1950/75 נו'טא עממי 02tf88'/498מלווה M:SS,4
fPopular Loan Premium Bonds

(לטוכ"ז) ל"י) (בנות.10 5,880,,א" \(1950/75)"A" (IL. 10) (bearer)
1950/75 פרסים נושא עממי JMSS'/S98''■מלווה K,88M.IPopular Loan Premium Bonds (לטוכ"ו) (בנוח.20ל"י .A"(IL"(1950/75),,א" 20) (bearer)
050/75נ פרסים נושא עטטי מלווה
(לטוכ"0 ל"י) (בנות.10 S6M,9290y.Popular,,ב" Loan Premium Bonds

5,0231950/75"B" (IL. 10) (bearer)
1950/75 פרסים נוי!6א עממי 86מלווה ^,92Popular Loan Premium Bonds
(למוכ"ן) ל"י) (בנות.20 1950/75,,ב" "B" (IL. 20) (bearer)

1054/59 מלחמה מלווה zyi<joSO'/sS4'44SO87M,"5,2r>0HVo War Loan 1954/59 (reg.)
שם) (על

.1956/67 חובה מלווה v/o503/4do .A65 !/,20,2044 "A Compulsory Loan 1956/67
(לםוכ"ז) (bearer)

(בנות 1953/57 ערד 314%OS9710099שטרי Mi1,60434 % Government Bonds
(לטוב"!) ל"י) 1001953/57(IL.I00) (bearer)

(בנות 1953/57 ערד שטרי 31/49'008ys07101 ■a100 '426S31%Government Bonds
(למוכ"ז) פחות) או 5"י 501953/57(IL.50or smaller)

(bearer)
1054/57 ,,ב" רשום סטוק .49002 Vi0f> 1695 vJ 5054 Va Registered "B" Stock

1954/57

של למוכ"ו חוב Palestineאיגרות Government
א"י Bearerממשלת Bonds

1944/64 ראשונה 72הוצאה V472 V4srASO1st Issue 1944/64
1915/65 שנייה 7472הוצאה '/j83 y80^י o 71 12nd Issue 1945/65

1945/65 שלישית 837994Or^733472הוצאה i 1 1

3rd Issue 1945/65
1946/06 רביעית 721471r/sSIM,80^4thהוצאה Issue 1946/66
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(המטח בתלאביב0) בבורסה ערך ניירות 16.שערי לוח
Table 16.  Quotations of Securities on the Tel Aviv Stock Exchange (1) (Cont.)

)1955)

Securities

הסכומ
שהוצא

לי) (אלפי
(2)

Amounl
Issued

)IL. 1,000)
31XII 55

השערהשערהשערהשער
ביוםהגבוההנמוךביום

31XII 31X1155ביותרביותר54 ערך ניירות
QuotationLowestHighestQuotation

onQuotationQuotationon
31 XII 54

1955"1955
31X11 55

וזוב (3)אינרות ת ו ר ח vures (3)OtherDebent u

נע''מ ?ד^ק'ג1ת פ. א. ב. .A.P.Bהיות Investment Co. Ltd.
1957/71 חוב איגרות 4^9467087f,74ST.!.'■744*"/, 6XConv. Debentures

(DB' 5jf)1957/71 (reg.)

א"י של הכ55י האפותיקאי Generalהבנק Mortgage Bank of
Palestineבע"ט Ltd.

048/63נ חוב איגרות 49'070(id 'A70W}i1524^ Debentures 1948/63
(5מ!כ"0 א' Seriesפריה A (bearer)

1049/04 חוב אינרות 4^007 v403H07 KKii'139S4XDebentures 1949/64
(5טוכ"ז) ד' ג', ב', Seriesסריה B, C, D (bearer)
1049/64 חוב אינרות 49'08y,03 14OS04;.;Sol4 "/aDebentures 1949/64 Series
ט' ח', ז', ו', ה', יה EiF,G,H.Iסר (bearer)

(?טונ"ו)
1951/G6 חוב איגרות iVe65 14OIK■OS4004 "/o Debentures 1951/66

(5מוכ''1) 'p Seriesסריה K (bearer)
1052/67 חוב איגרות 47004 Vj0165(534204^ Debentures 1952/67

(5טוכ"ז) ט' Seriesסריה M (bearer)
70/ס05ו, חוב איגרות 49'0095S;K62v.(iO',51504XDebentures 1955/70

(5טוג''0 נ' Seriesסריה N (bearer)
,1058/66 חוב איגרות 49'001 '405U210C4 % Debentures 1958/66

שפ) (ע5 לי Seriesסריה L (reg.)
,1962/70 חוב אינרות 4?'0fwV400H5!)1104 "/,Debentures 1962/70
שם) (על 5"א Seriesסריה LA (reg.)

בע"ט Bizurביצור Ltd.

1040/58 חוג איגרות 4^0200i)005174/£Debentures 1946/58 (bearer)

, (5מ1כ"0
1917/50 חוב אינרות %4S3MiS3H91S8V4

1 (
4 X Debentures 1947/59 (bearer)

(?מ1ב"ז)
1947/59 חוב אינרות 491Sl:!'sSl'%90 <>■U) 14X Debentures 1947/59 (reg.)

שם) (1(ל
1956/86 אינרותחונ! #4<575777 Vl<77H.1204/' Debentures 1956/65 (reg.)

^ם) (ע5
1952/66 חוב איגרות 71ס'ל^/^ 'A71 ■A100X1594*o/o Debentures 1952/66 (reg.)

שם) (ע5

בע"ט. "Nir'"ניר" Ltd.

1039/50 חוב איגרות 49'80SO04 V.92'/.4XDebentures 1939/59 (bearer)
(5פוכ"ן)

1939/59 איגרותחוכ 49'^SOSOOB92 ■A/4X Debentures 1939/59 (reg.)
'צם) (ע5

ח?5אית להתיישבות א"י "Pasa'הירח Pal. Agricultural Settl.
(,,פאזא") Associationבע"מ

1942/62 חוב איגרות 73y,SOS2T4CO4ג)49 X Debentures 1 942/62 (bearer)
(למוכ"!)

1040/61 ח1ב אינרות 0S670'/;S680324Xי49 Debentures 1940/64 (bearer)
(5מ1כ"0

1940/G4 2!r~/7ns'X 4"/cS5!A!7985 1/j7><>AG54 % Debentures 1 940/64 (reg.)
שם) (ע5

1050/70 ח;ב איגרות %4SI77SI77 'A1554 X Debentures 1950/70 (reg.)
(ok.. 5r)
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גהסשן) בתלאביב(1) בבורסה ערך ניירות 16.שערי לוח
Table 16.  Quotations of Securities on the Tel Aviv Stock Exchange (1) {Cont.)

)1955)

הסכום | השער
שהוצא

ל'י) (אלפי
Secuirties (2)

Amount
)Issued
)IL. 1,1)00
31 XII 55

ביום
31X1155
Quotation

on
31XII 55

השער
הגבוה
ביותר
Highest
Quotation

1955

tavr\
הנמוך
ביותר
Lowest

Quotation
1955

השטר
ביום

31X1154
Quotation

on
31X1154

ערך ניירות

"Inva" Investment Corp. of
Israel Ltd.

5 X, Debentures 1951/62 (reg.)

8 X, Debentures 1955/65 (reg.)

Palestine LandDevelopment
Co. Ltd.

5 X Conv. Debentures 1956/66
)reg.)

Farmers' Motgage Corp. Ltd.
4i£ Debentures 1951/65 (reg.)

''Rassco" Rural <£Suburban
Settl. Co. Ltd.

4X Debentures 1947/61
)bearer)

4X. Debentures 1956/63 (reg.)

Mortgage and Saving Bank Ltd.

5 X Debentures 1959/69 and
1960/70 (reg.)

"Ata" Textile Co. Ltd.
6 X8 X, Conv. Debentures

1956/57 (beirer)

"Kurdaneh" Text. Works Ltd.
7 X Conv. Debentures 1959/68
)bearer)

Palestine Brewery Ltd.
8 ,X Conv. Debentures 1959/64
)reg.)

Pal. Cold Storage <£ Supply Co.
Ltd.

7 X, Conv. Debentures 1957/65

Pal. Central Trade <S Investment
Co. Ltd.

8X Debentures 1953/57 (reg.)

*'Hamashbir Hamcrcazi"
)Finances) Ltd.

i.1% Debentures 1947/61 (reg.)

"Atid" Navigation Co. Ltd.
5 ,X Debentures 1950/69 (reg.) ■

25

95

242

24

4

50

320

500

587

510

.V)

Ill

13G

34

85

102Mi

S494

7S',4

00Ji

70

04

95*1

sm

143

05

S2y,

85

102Y1

93V4

SO

90 y4

79

00 '4

100M,

107

9S:!',

147

98 1/j

S7

74;/,

81

100

7814

Sd'A

65

94

lfl

93 ^

S114

130

93

82^

70

83Mi

SS

79M!

66

0014

i)T,i

104 y4

97

נ 40

94 y2

87

72M,

בע"ט 5ישרא5 השקעות אגודת
ינוח" "א

1951/62 חוב איגרות 59'0
'15ם) (ע5

1055/65 חוב איגרות mo
ש0( (על

בא"י היי'טוב הכינרת חברת
בע"מ

5הטרה חוב איגרות %5
שפ) (ע5 1956/66

בע"מ למשכנתאות האיכרים אוצר
1951/65 חוב איגרות i.^,%

שם) (ע5

חקלאית להתיישבות חברה
"רסקו" בע"מ ועירונית
947/61נ חוב איגרות 495

(לטוכ"1)
1956/63 חוב איגרות 4>?4

שם) (על

בע"ט וחסכונות משכנתאות בנק
1959/69 חוב איגרות 594

שם) ו1960/70(על
בע"מ לטכסטיל חברה ,.אתא"

חוב איגרות (ifo 8V0
(לטוכ"ו) 1956/07 להמרה

בע"ט "בורראנה" טכסטיל מפעלי
להמרה חוב איגרות %7

(למוכ"ז) 1959/68

בע"מ א''י בירה תעשיית
להמרה חוב איגרות 89'0

שם) "(על 1950/64

בע"מ והספקה לקרור א''י חברה

להמרה אינרותחוב 79'0
1957/65

למסחר המרכזית הא"י החב'
בע"מ והשקעות

1953/57 חוב איגרות 89{< ■

שם) (על
(כספים) "המשביר._המרב1י"

. בע"מ
1947/61 חוב איגרות i'A^o

שם) (על

בע"מ ,,עתיד" ימי לשירות חברה
1950/69 חוב אגרות 0"/0

שם) (על
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(המשך) בתלאביב(0 בבורסה ערך ניירות 16.שערי לוח
Table 16.  Quotations of Securities on the Tel Aviv Stock Exchange (1) (Conr.)

)1955)

Securities

הסכוםהשערהשער
שהוצא לי)ביוםהנמוך (אלפי

31ביותר XII 55(2)
LowestQuotationAmount

Quotationon
31XII 55

Issued
)IL. 1,000)

195531 XII 55

השער
הגבוה
ביותר

השער
ביום

31X1154
Highest Quotation

Quotation j on
.955 i3IXI154

ערך ניירות

76ITS

81 Mi47

72 Vi4

72 Vi85

51 14200

440

(5)368£ 300

(5)27!)300£

17 'A150

10S7

10SH

06250

~1'A117

10132S

741)4

70'/.85

71K,75

71 V475

5057

Preference Shares
GeneralMortgage BankofPal.Ltd.

6 '/ oCum. Part. PreferenceShares 17S 76 82
)bearer)

'Nir"Ltd.
5 "/, Cum. Red. Preference
Shares (bearer)

4XCum. Red. Preference
Shares (bearer)

4 '/o Cum. Red. Preference
Shares (reg.)

4§ 1X, Cum. Red. Preference
Shares (reg.)

"Rassco" Rural and Suburban
Settl. Co. Ltd.

6%Preferred Ordinary Shares 440 OdVj96 K! ' S5M!
)reg.)

Palestine Potash Ltd.
6XCum. PreferenceShares (reg.) H'A'M (5)368 (5)40.4; (5)336

Pal. Electr. Corporation Ltd.
4J % Second Red. Cum. Pref. £300 (5)27!) (5)320
Shares (London reg.)

"Mekoroth" Ltd.
5?^Cum.PreferenceShares )reg.) 150 77 '/1 79J4

"Ala" Textile Co. Ltd.
4YaCum. Part. Prefeernce 7 10S 110
Shares "B" (reg.)

4 "/, Cum. Part. Preference 14 10S 10S
Shares "C" (reg.)

*'Koor" Industries and Crafts Co.
Ltd.

5i/£ Cum. Preference Shares 250 8696 V£

)reg.)
"Lodzia" Textille Co. Ltd.
4*% Cum. Part. Preference 117 11V2 S2Y,
Shares (reg.)

Pal. Central Trade <$ Investment
Co. Ltd.

5 XCum. Part. Preference 32S 101 101
Shares (rep.)

Ordinary Shares

בכורה מניות

(5)240

63

100

00

80V4

63

05

76 1/j

72

72

S!)'/,

)5)350

65 >£

101

lOOK

8814

67

96

רגילות

של ה55י האפוהי?אי הבנק
בע"מ א"י

(לטוכ"ז) בכורה מניות We

בע"מ .ניר"
(למוכ''ז) בכורה מניות 57

(5מוכ"ז) בכורה מניות 49t

'טם) (ע5 בכורה מניות 49'

שם) (ע5 בכורה מניות 4^49',

ועירונית חק5' להתיישנות הכוה
"רסקו" נע"מ

טבוברות רני5ות nv:a 6yc
)bv (ע5

בע"ט. הא"י הא'טלנ חנות
שם) (ע5 בכורה מניות 691
בע"מ 5א"י החשמ5 חבות

שניות בכורה מניות 4^9'0
ב5ונדו1) (רשומות

בע"ט "מקורות"
שם) (ע5 בכורה מניות 59'0

בע"מ 5טכםטי5 חברה ,,אתא"
,.ב" בכורה מניות 4>54

שם) (ע5
.נ" בכורה מניות 49'0

שם) (ע5
ומלאכה חרושת חברת .כור"

בע"מ
בכורה מניות 5V1

שם) (על
בע"ט 5טכסטי5 חב' .יודזיה"

שם) (ע? בכורה מניות iVifo

למסחר המרכזית הא"י החברה
בע"מ והשקעות

שם) (ע5 בכורה מניות 5>?c

בע"מ 5ישרא5 5אוטי Bankבנק Leumi LeIsraelB.M.
,,א" וםטוק רני? i■Mil236/'251232םטוק ■41,20(1Ord. and "A" OrdinaryStock

בישראל) Israel)(ובוטות registered)
בע"ט להשקעות ב.א.פ. .A.P.Bהברת Investmenl Cc. Ltd.
שם) (על ,,ב" רגילות 117H107^1118טניות ■/,1101,031Ordinary Shares "B" (reg.)

להשקעות ישראלית חבוה ,Gazitנ1ית, Israel Investment Co. Ltu.
נע"מ

שם) (על ,,ב" רנילות 107100107101500Ordinaryמניות Shares "B" (reg.)
שם) (על "נ" רגילות נ100מנ\וח 01 10120Ordinaryגל Shares "C" (reg.)
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גהמשן) בתלאביב0) בכורסה ערך ניירות 16.שערי לוח
Table 16.  Quotations of Securities on the Te] Aviv Stock Exchange (1) (Coat.)

)1955)

הסכוםהשערהשערהשערהשער

ערך ניירות
כיוס

31XII 54
Quotation

הנמיך
ביותר
Lowest

הגבוה
ביותר
Highest

ביומ
31 XII 55
Quotation

שהוצא
(אלפיל''י)

(2)
Amount

Securities

onQuotationQuotationonIssued
31 XII 541955195531X11 55(IL. 1,000}

31X1155

בע"ט להשקעות חכרה  Ellern'sאלר; Investment Co. Lid.
שם) (ע5 רגילות 1021581C8150107Ordinaryמניות Shares (reg.)

בע"מ להשקעות חברה סי. אי. .P.E.Cפי, Investment Corp. Lid.
שם) (ע? ,,נ" רגילות 106343.00,4103K102307Ordinaryמניות Shares "B" (reg.)
שלא"י הבל5י האפותיקאי Generalהבנק Mortgage Bank of

Palestineבע"ט Lid.
(5מוכ"ז) רני5ות 70Vi7784מניות 1A78424Ordinary Shares (bearer)

בע"מ בא"י היישוב הכשרת Palestineחברת Land Development Co.
Ltd.

(5מונ"1) רני15ת 141מניות ?i11314112044107Ordinary Suares (bearer)
שם) (ע5 רגילות 140U112140119149S9Ordinaryמניות Shares (reg.)

להשקעות א"י אפריקה AfricaPalestineחברת fnvestmentCo.
.Ltdבע"ט

ל"י) 1. (בנות רגילות 10774106S3.};,549Ordinaryמניות Shares(IL. l.)(reg.)
ש0) (1(ל

>"י) 1077410683מני1תרני?יה(בנ1ת10 ?i0U1Ordinary Shares (IL. 10.) (reg.)
1951 הוצאה ש0) Issue(על 1951
בע"מ הא"י האש?: PalestinePotashLtd.,(Londonחברת rcz.)

בלונדון) (רשומות
שט) (על ,,א" רגילות (5)מניות 15S(5)123'/;,(5)184(5)124(6)£S04Ordinary Shares "A" (reg.)
נע"מ 5טכסטי? חברה "Ata",,אתא" Textile Co. Lid.
שפ) (על ,,ב" רגילות 140מניות V1llCMi1410 Vj124y,1,081Ordinary Shares "Bf (reg.)
שם) (על "נ" רגילות 41243S1,41GOrdinary>116מניות Shares "C" (reg.)

שם) (על משנה מניות
~

08107 ft100 Vt2S3Deferred Shares (reg.)
"כורראנה" טכטטיל "Kurdaneh"מפעלי Textille Works Ltd.

בע"מ
שם) (על ,,ב" רגילות 140121j4140מניות '4127jl214Ordinary Shares "B" (reg.)
שם) (על ,,נ" רגילות .1461279440S!1461217מניות Ordinary Shares "C" (reg.)

קורפורש! MoilerTextilesמולרטבטמיל Corp.
שם) (על רגילות 900303Ordinary(7)01,070)830(7)850(7)מניות Shares (reg.)

בע"ט בז'רני ואדוי6 עםיפ EnterprisesofAssisandמפעלי Bejarano
Bros. Ltd.

שם) (על ,,ב" רגילות .160138911601404mOrdמניות Shares "B" (reg.)
פרמי לתעשייה "ברח "Teva",,טבע" Pharmaceutical and

בע"ט Chemical!ימית Works Ltd.
שם) (על רגילות 124llC'/iSSOrdinary^119107מניות Shares (reg.)

בע"ט וה0פקה לקירור א"י Palestineחיי Cold Storage <S Supply
Co. Ltd.

ל"י) (בנוח10 רגילות 21320454230218475Ordinaryפוניות Shares (IL. 1 0.) (reg.)
שם) (ע?

(I) Quotations are expressed as a percentage of the face
value.

)2) Amounts quoted in foreign currency are expressed in
thousand of monetary units.

)3) The corresponding portion of interest due on current
coupon has not been deducted from the quotation.

)4) According to rateof exchange IL. 1.800= g 1..
)5) According to rate of exchange IL. 1.   £ 1.,
)6) 31 Ill 1955.
)7) Facevalue of share is 357prutot.

הנקונ. מהערך כאחוזים צוינו השערים (1)

מטבע. יחידות כאל0י ניתן חוץ/ במטבע שצוין הסבוט (2)

נוכה לא השוטף התלוש על הריבית של המתאים החלק (3)
מהשער.

$ 1. = ל"י 1.800 השטר לפי (4)
£ 1. = ל"י 1. השער לפי (5)

.311111955 (6)
פרוטה. 357 הוא המניה של הנקוג הערך (ל)
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בתלאביב בבורסה השערים לפי ערך, ניירות מחירי מדד  .17 לוח
(100=1950 ממוצע (הבסיס:

Table 17.  Pirce Index of Securities as Quoted on the Tel Aviv Stock Exchange
)Base: Average 1950=100)

)19491955)
)At end of each month) חודש) כל (בסוף

החודש

ממשלתיים מלוות
צמודים ואיגרות
או למתירים
חוץ למטבע

Govt. Loans £
Debentures linked

to prices or
foreign currency

מלוות
ממשלתיים
חובאחרים איגרות

מניות
בכורה

מניות
רגילות

MonthOther
Government
Loans

DebenturesPreference
Shares

Ordinary
Shares

Average 1949 80.6ממוצע
99.595.395.3

195099.6100.0100.099.699.4

1951110.498.1100.0107.5130.0

1952132.798.096.0108.9136.0

1953203.697690.3127.8154.7

1954 ,,289.398.786.9170.8227.4

1955 ,,265.399.682.0166.3217.6

I 1955276.4100.183.6172.9227.5

11264.3100.483.7169.5223.1

III258.2100.182.6162.4216.3

IV269.599.682.7167.6226.1

V267.0100.382.7168.5225.8

VI256.299.983.0170.2221.4

VII262.599.782.1168.8217.8

VIII262.398.281.1163.7210.9

IX262.298.280.6163.6208.5

X255.9'99.079.9161.7205.0

XI273.0100.080.7164.6211.3

XII273.399.980.4163.6210.8

ל"י) (אלפי משכנתאות והעברת חדשות משכנתאות .18 לוח
Table 18.  New Mortgages and Transfer of Mortgages (JL. 1,000)

)19491955)

1949195019511952195319541955

חד'צות משכנתאות

משכנתאות העברת

7,413

231

12,795

1,163

13,584

890

13,441

921

10,749

769

15,149

861

21,561

835

New Motrgages

Transfer of Mortgages
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בתלאביב השחור בשוק והמלכים הדולר שערי  .19 לוח
ומדדים) (שערים W בציריך הל"י ושערי

Table 19. Dollar and Sovereign Quotations at the Tel Aviv Black Market and IL
Quotations at Zurich (1) {Quotations and Indexes)

)VIII 1949  XII 1955)

(1l.) (לי) ממוצעים Averageשערים quotations1950מדדים 100)(ממוצע =
= 100)(Average 1950Indexes

בתלאביב השחור החופשיהשוק השער
השחורבציריך החופשיבתלאביבהשוק השער

בציריך
(1) Tel Aviv black market(1)יblack marketTel Aviv Zurich free rateZurich free !ate

Dollar ereignsדולר שוויצרייםSovמלבים פרנקים
Sw. Frs.Dollar Sovereignsדולר שוויצרייםמלכים פרנקים

Sw. Frs.
1950 Average0.7040.7380.162100.0100.0100.0ממוצע
19510.287218.2208.2176.8
1952 ■ "357.5286.5333.7
נ 953 "2.41725.5230.582343.1262.1358.7
1954 *2.60625.5940.608370.6262.9374.8
1955 ""2.30321.7750.5GO327.0223.6345.0

1949VIII0.4025.8500.11757.160.172.1
IX0.4356.3900.11561.865.670.8
X0.4337.2500.11461.574.570.2
XI0.5157.7900.12O73.1ifO.O73.9
XII0.5467.3300.12677.575.377.6

1950I0.5387.3700.13976.475.785.6
110.5927.4800.13984.176.885.6
III0.5887.8900.14O83.581.086.2
IV0.6177.4900.13787.676.984.4
V0.6337.6800.14489.978.988.7
VI0.6548.1500.15292.983.793.6
VII0.6419.2400.15891.094.997.3
VIII0.76913.5000.158109.2138.697.3
IX0.83312.4500.175118.3127.9107.8
X0.87010.3500.211123.5106.3130.0
XI0.87011.8000.195123.5121.2120.1
XII0.84713.4500.200120.3138.1123.2

1951I1.176166500.2O5167.0171.0126.3
II1.33318.4500.222189.3189.5136.8
III1.58820.2500.272218.4.208.0167.6
IV1.38920.0000.278197.2205.4171.3
V1.11118.0000.276157.7184.9170.0
VI1.16317.0000.288165.1174.6177.4
VII1.14916.5000.269163.1169.4165.7
VIII16.5000.244(2)163.1169.4150.3
IX0.256(2)174.7(2) 183.9157.7
X1.70026.0000.325241.4267.0200.2
XI2.70528.0000.373384.1287.5229.8
XI 12.8000.435307.5(2) 2^8.0268.0

195212.4500.526347.8(2) 1*6.2324.0
II2.6500.539376.2(2) 287.2332.0
1][.r6500.570376.2(2) 287.2351.1
IV2.6100.570370.6(2) 0351.1.י28
V2.7100.559384.8(!) 287.5344.4
VI2.670379.1(2) 287.3(2)342.0
VII2.030373.4(2) 287.1(2)339.6
VIII0.556(2)380.3(2) 287.4342.5
IX0.538(2)353.8. (2) 286.4S31.4
x_0.499(2)296.7(2) 284.3307.4 xi .0.506(2)306.9(2) 284.6311.7
XII2.24027.8500.531343.6286.0327.1
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בתלאביב השחור בשוק והמלכים הדולר שערי  .19 לוח
(המשן) ומדדים) (טערים בציריך") הלי ושערי

Table 19.  Dollar and Sovereign Quotations at the Tel Aviv Black Market and IL.
Quotations at Zurich(i) (Quotationsand Indexes) {Com.)

)Vlff 1949 XII 1955)

Average quotations 01) (ליי) ממוצעים =ש$ררם 1950 (ממוצע מדדיס
(Average 1950 = 100)

(100 =
Indexes

בו/לאביב השחור pwnהחופשי השער
גתלאביבבציריך השחור החופשיהשוק השער ;

בציריר
Tel Aviv black market1O)Tel Aviv black marketי (1)

Zurich free rateZurich free rale <

Dollar Sovereignsןולר שוויצרייםמלכיס פרנקים
Sw. Frs.Dollar 5ה8.^30ףינק;ם^|יייפדולר מלניס

I 19532.46828.7200.567350.4294.9349.3

H2.55029.8950.595362.0301.9366.5
III2,51628.3160.606357.2290.8378.3
IV2.45526.6230.600348.6278.4373.3

V2.39825.4260.606340.5261.1378.3
VI2.34624.7860.606383. 1254.6378.3
VII2.82323.5880.562329.8242.2346.2
Vlll2.23023.81S0.529325.1244.5 .325.9

IX2.33028.6650.5468S0.8243.0336.3
X2.87824.1130.552337.347.6£840.0

XI2.43524.2000.588345.7248.5362.2
XII2.514 .23.6280.625356.9242.6385.0

I 19542.67025.8700.592379.1 .26S.7 .364.7

II2.8S027.7000.559408.9281.5344.4
III2.74027.8000.56a389.0280.4346.2

IV2.68026.7500.588880.5274.7362.2

V2.58025.2000.625366.3258.8385.0
VI2.580 .25.3000.625366.3259.8885.0
VII2.600 '25.3700.625369.1260.5885.0
VIII2.470■ 24.7500.6253P0.7254.2385.0

IX2.59025.4900.625367.7261.8385.0
X2.55025.2000.625862.0258.8385.0
XI2.51024.930. 0.625356.4256.0885.0

XII2.42523.2700.625344.8239.0385.0

I 19552.37022.6500.625336.5232.6385.0
112.25021.2000.625319.S217.7385.0
III2.28021.6000.588323.7221.8362.2
IV2.26021.4000.588820.9219.8362.2
V2.21520.5000.562B14.5210.5346.2
VI2.20020.0000.541312.4205.4833.3
VII2.19020.4500.541310.9210.0333.3

VIII2.27021.4000.546322.3219.8336.3
IX. 2.SS021 .S00. " 0.526S30.8218.7324.0
X2.33022.8000.526830.8234.1824.0
XI2.48024.3000.526352.1249.6324.0
XII2.16023.7000.526349.3243.4324.0

(1) Zurich quotations are given originally in Sw. Frs. per
one Israel Pound and have been converted into IL. per
one Swiss Franc.

)2) Interpolated value.

ללירה שוויצריים ב5רנקים נמקור נתנים בציריך השערים (1)
ישראליות ללירות התישונ לצורך ונהפכו אתת ישראלית

אחד. שוויצרי לפרנק
מבוין ערך (2)
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Insurance ביטוח עסקי
בישראל חיים ביטוח  .20 לוח

Table 20.  Life Assurance in Israel
)19501953)

HO

ל"י) (אלפי הביטוח סנומי
Amounts Assured (11,. 1,000)

ישראליות nrun
Israel

Companies

גנריות rvmn
Foreign

Companies

החברות כל
All Companies

הסוליסות !son
No. of Life Policies

ישראליות זוברות
Israel

Companies

נגדיות חברות
Foreign

Companies

החברות כל
All Companies

Policies in force at beginning ofyear
Increase in amounts assured due to
changes in currency exchange rates

Issued during year
Terminated during year
thereof: by death

by maturity
by surrender and lapse
by decrease of
amounts assured

Policies in focre at endofyear

1 9 5 0

65,7960,08855,80825,6878,03217,605Policies in force ac beginningof year

15,4861,46a14,02311,3551,7289,632ssuedduring year
6,4818676,1142,2192751,944Terminated during year
3534730613643.ff1thereof: by death
6392160211010100by matuirty

5,5052998,2061,8081801,628by surrender and lapse
16543122by decreaseof

amounts assured
74,80111,08463,71784,772'1,47925,293Policies in force at endofyear

1 9 51
74,58911,17563,41431,7890,49625,294


55


55

15,0181,21013,80614,0221,75212,270
5,3932715,12a2,4972222,275
812342781813695

53938,50112314109
4,5421094,3432,1021341,967




14138104

84,21212,11472,09846,87011,02635,344

השנה בראשית המצב
השנה במשך שהוצאו ביטוחים
השנה במשך שוווסלו ביטוחים

מוות מקרי כ72ה:

הביטוח תקופת תום
וביטולים פדיונות

הביטוח סכום הקטנת

השנה בסוף המצב

השנה בראשית המצב
תמורות לרגל הביטוח 0כומי גידול

החליפין בשערי
השנה במשך שהוצאו ביטוחים
השנה במשך שחוסלו ביטוחים

מוות מקרי מזה:
הביטוח תקוסת חום
וביטוליס פדיונות

הביטוח סכום הקטנת

השנה בסוף המצב



19S 2

Policies in force at beginningof year

Increase in amounts assured due to
changes in currency exchange rates

Issued during year

Terminated during year

thereof: by death

by maturity

by surrender and lapse

by decrease of
amounts assured

Policies 111 focre at endofyear

S4,2iO

694

12,288

3,296

92

98

2,958

147

43,935

11,112

6.940

3,034

2,646

72

53

1,491

930

18,539

45,361

7,638

15,822

5,841

1C4

151

4,449

1,078

62,474

71,303

13,013

5,769

278

422

5,069

78,547

12,114

1,707

827

52

7נ7

12,994

83,417

14,720

6,596

836

474

5,786

91,541

1 9 5 3

השגה בראשית המצב

תמורות לרגל הביטוח סכומי גידול
החליפין בשערי

השנה נמשך שהוצאו ביטוחים

השנה במשך שחוסלו ביטוחים

מוות מקרי מזה:

הביטוח תקופת תום

וביטולים פדיונות

הביטוח סכום הקטנת

השנה בסוף המצב

השנה בראשית 91,27812,99478,28461,34118,54542,796Policiesהמצב in force at beginningof year

ו/מורות לרגל הביטוח סכומי גידול
החליפין בשערי

7,4127,00041SIncrease in amounts assured due to
changesin currency exchange ra es

השנה במשך שהוצאו 16,4571,50914,94821,0822,94618,136Issuedביטוחים during year

השנה במשך שחוסלו 7,9748247,15010,2304,3845,846Terminatedביטוחים during year

מוות מקרי :nm4206135923695140thereof: by death

הביטוח תקופת 81394719594304290byתום maturity

וביטולים 6,7410090,0726,4211,6534,768byפדיונות surrender and lapse

הביטוח סכום 2,9792,831648byהקטנת decrease of
amounts assured

השנה בסוף 99,70118.67W86,08279,60524,10655,499Policiesהמצב in forceat endofyear

Notes: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
The discrepancies between successive years are due to :
)I) Fluctuations in the number of companies included.
)2) Increase in assured amounts due to bonus which

had not been reported in the previous year.

המססריס. מעיגול נובעים כסיגום הר&רשים הערות:
נובעות: לשנה משנה הסטיות

הכלולות. החברות במספר מתנודות (1)
הקודמת. בשנה עליה נמסר שלא בונוס ע"י ביטוח של מתוספת (2) CO

O



ל''י) (אלפי חיים ביטוח עסקי 21.חשבון לוח
Table 21.  Life Assurance Revenue Account (IL. 1,000)

)19501953)

ישראליות חברות
Israel Companies

שייר
נטו ישראלי
Net Israel
Retention

משנה ביטוח
בחו"ל

Reinsurance
Abroad

rvran
נגדיות

Foreign
Companies

הגל טך

Total

1 9 5 0

Total Income
Life Assurance Fund at beginning | 1,926
of year

Special reserves at beginning of
year

Premiums and fees (after deduction
of dividends to policy holders)

Interest
Transfer fromProift *Loss Account

Total Outgo
Death claims for theyear
Maturities for the year
Surrenders for the year
Annuities
Commissions and expenses
Life Assurance Fundat endofyear
Special reserves at endofyear
Transfer toProift and Loss Account

ההכנסות G7332,4048023,526.ס"ה

השנה לראשית ביטוח 4,6431,8568621,926קרן

השנה לראשית מיותרות 370קרנות
37

תשלומי ניבוי (אחרי ודמיט 1,772467פרמיות 90,t895
למבוטחים) דיבידנדות

2357824133ריבית

רוה"פ מחשבון 434735העברה

ההוצאות 6,7332,404802.5,520ס"ה

מוות מקרי השנה: 125412262תביעות

התקופה תוס השנה: 729757תביעות

פוליסות פדיון השנה: no122641תביעות

00קצנות


0

והוצאות עמילות 57713552390דמי

השנה לסוף ביטוח 5,7102,0957152,900קרן

השנה לסוף מיוחדות 762קרנות


76

רוה"פ לחשבון העברה

1 9 51
ההכנסות 8,3462,7031,1014,542Totalס*ה Income

השנה לראשית ביטוח 5,6492,1056832,861Lifeקרן Assurance Fund at beginning
of year

השנה לראשית מיוחדות 76קרנות
76Special reserves at beginning of

year
תשלומי ניכוי (אתרי ודמים 2,2975258711,400Premiumsפרמיות and fees (after deduction

למבוטחיט) ofדיבידנדות dividends to policy holders)
3108828200Interestריבית

רוה"פ מחשבון 91720העברה
T<

Transfer fromProift£ Loss Account

ההוצאות 8,3462,7031,1014,542Totalסה Outgo
מוות מקרי השנה: 11733תניעות ■2658Death claims for the year
התקופה תומ השנה: 600456Maturitiesתביעות for theyear

פוליסות פדיון השנה: 86201COSurrendersחגיעות for the year
000Annuitiesקצבות

והוצאות עמילות 62014430386Commissionsדמי and expenses
השנה לסוף ביטוח 1,8342,5059753,858Lifeקרן Assurance Fund at endofyear

השנה לסוף מיוחדות 129129Specialקרנות reserves at endofyear
רוה"פ לחשבון העברה 




Transfer to Profit and Loss Account
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(המשך) ל'י) (אלפי חיים ביטוח עסקי חק^  .21 לוח
Table 21.  Life Assurance Revenue Account (IL. 1 ,000) (Con/.)

)19501953)

ישראליות הברות
Israel Companies

שייר
נטו ישראלי
Net Israel
Retention

משנה ביטוח
בחול

Reinsurance
Abroad

חברות
נכריות

Foreign
Companies

1 9 5 2

13,1635,8171,8745,972Total Income
9,5824,7359223,921Life Assurance Fund at beginning

ofyear
124124Special reserves at beginning ofyear

2,9908S24151,694Premiums and fees (after deduction
of dividends to policy holders)

46720037229Interest





Transfer from Proift £Loss Accoun t

13,1635,8171,3745,972Tot a 1 Outgo
15712■2263Death claims for the year
169548107Maturities for the year
45788513109Surrenders for the year
000Annuities

77921271496Commissions and expenses
11,1444,9271,1685,049Life Assurance Fund at end of year

168
168Special reserves at endofyear

2892169220Pransfer toProift and LossAccount

ההכנסות ה '' ס

השנה לראשית ביטוח קרן

השבה לראשית מיוחדות קתות
תשלומי ניכוי (אחרי ודמיט פרמיות

למגוטחיס) דיבידנדות
ריבית

רוה"פ מחשבון העברה

ההוצאות סיה
מוות ניקרי השנה: חגיגות
התקופה תום השנה: תביעות

פוליסות פדיון השנה: תביעות
קגבות

והוצאוח עמילות דמי
השנה לסוף ביטוח קרן

השנה לסוף מיוחדות קרנות
רוה"'ס לחשבון העברה

1 9 5 3
ההכנסות 18,8399,2121,8448,284Totalס''ה Income

השנה לראשית ביטוח 14,2537,8179165,519Lifeקרן Assurance Fund at beginning
ofyear

הקונה לראשית מיוחדות 168168Specialקרבות reserves at beginningof year
תשלומי ניכוי (אחרי ודמים 3,7841,1053902,239Premiumsפרמיות and fees (after deduction

למבוטחיס) ofdividendsדיבידנדות to policy holders)
68529037358Interestריבית

רוה"פ מחשבון העברה


Transfer from Proiftk LossAccount

ההוצאות ה " 18,8399,2121,3448,234Totalס Outgo
מוות מקרי השנה: .21993תביעות .')492Death claims for the year

התקופה תום השנה: 530303214Maturitiesתביעות for the year
פולי0ות פדיון השבה: 9187S916164תביעות .Surrenders for the year

100Annuitiesקגבות
והוצאות עמילות 1,02428198651Commissionsד8י and expenses
השנה לסוף גיטוח 15,7047,6631,0976,944Lifeקרן Assurance Fund at endof year

השנה לסוף מיוחדות 248248Specialקרנות reserves at endofyear
רוה"פ לחשבון 19513391העברה 29Transfer toProift and LossAccount

Notes: Discrepancies in totals are due to rounding off of the
ifgures.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום הר.פרשי0 הערות:
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ל"י) (אלפי לימי) (פרט אלמנטרי ביטוח חשבוןעסקי  .22 לוח
Table 22.  General .(nonMarine) Insurance Revenue Account (IL. 1,000)

)19501953)

ישראליות nnin
Israel Companies

*Z2

///~ <3

///
.Q3..

3 2

I 3

|3
הגל סך
Total

Total Income
Earned Income (written premiums A fees
minus increase in the Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions and management expenses
Increase in the fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss Account

5 091

,0084851,84311291,1,185
,0084351,34311291,1,185

,0084351,34311391,1,185
,8041108598565533

,7481129644HI528
34826

4221139211799

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת ההכנסה
הביטווז) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה"פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (גולל השנה הניעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשנון העברה

Total Income
Earned Income (writtenpremiums <£ fees
minus increasein the Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions andmanagement expenses
Increase in the fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss Account

Total Income
Earned Income (writtenpremiums df fees
minus increase in the Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions and management expenses
Increase in the fund forExtraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss ^000\1^1

Total Income
Earned Income (written premiums A fees
minus increasein the Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions and management expenses
Increase in the fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss Account

6.5185572,0681,8882,005
6,1985571,8691,8281,944

3201996060

6,5185572,0681,8882,005
3,3571081,2841,052904

2,800214899794893
' 641252

29723513642156

9 5 21
11,6156818,7723,5533,609
10,1468253,0292,9673,325

1,469144743580284

11,615681.3,7723,5533,609
6,3973082,1442,1931,751

4,8303151,6171,2951,603
104


1292

28558j65163

9 5 31

14,1188813,8573,6525,729
14,1188813,8573,6528,729

14,1188813,8573,6525,729
7,4232882,1612,1012,873

6,2163561,9471,2722,642
15411142

326237 26227972

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת ההכנסה
הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה''פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (בולל השנה תביעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשגון העגרה

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת ההבנ0ה
הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה"פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (כולל השנה תביעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשבון העברה

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסה המוהלטת ההכנסה
הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמיפ

הרו"פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (כולל השנה תביעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשבון העברה

Notes: Discrepancies in totals are due to rounding off of the
ifgures.
This table shows the amounts according to their ifnal
destination, i.e. reinsurance has been deducted from
the original insurer and added to the reinsurer.

דהיינו
למבטו!

המספרים. מעיגול נובעיט בסיכום ההפרשים הערות:
הסופי' ייעודם לפי הסכומיט את מראה זה לוח
והוסף המקורי מהמבטח נוכה משנה ביטוח

המשנה.
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ליי) (אלפי אניות) וגוף (מטענים ימי ביטוח עמקי חשבון  .23 לוח
Table 23.  Marine Insurance (Cargo and Hull) Revenue Account (/£. 1,000)

)19501953)
ישראליות חברות
Israel Companies

Total Income
Earned Income (wirtten premiums and
feesminus increase in Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions andManagement Expenses
Increase in the Fund for Extraordinary
Risks 

Transfer to Proift and Loss Account

Total Income
Earned Income (written premiums and
fees minus increase in Insurance Fund)

Transfer from Profit and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions 8c Management Expenses
Increase in the Fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss Account

Total Income
Earned Income (written premiums and
fees minus increase in Insurance Fund)

Transfer from Proift and Loss Account
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions Sc Management Expenses
Increase in the Fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Profit and Loss Account

Total Income
Earned Income (written premiums and
feesminus increase in Insurance Fund)

^5ון3<1 from Proift and LossAccount
Total Outgo

Claims for the year (including loss
settlement expenses)

Commissions £ Management Expenses
Increase in the Fund for Extraordinary
Risks

Transfer to Proift and Loss Account

9 5 01
83527927225429
83527927225429

83527927225429
56522418114911

259741076117
11

10 19 16440

1 9 51
1,12520845541744
1,02726234038639

9853115315

1,12520845041744
7068531129614

41812314412229
2:::2

9 5 21
1,1295455848928
9179938338847

212 45175101 19

1,1295455848928
7712837834124

357261801484
11

9 5 31
1,18417642452758
1,18417642452758

1,18417642452758
4984120923612

411502111501
11

27485414144

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת ההכנסה
הביטוי!) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה"פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

ליישוב הוצאות (כולל השנה תביעות
תביעות)

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשבון העברה

נסות ההכ ס"ה
פרמיות המוחלטת(הכנסת ההכנסה
הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה"פ מחשבון העברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (כולל השבה תביעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילוה דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשבון העברה

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת ההכנסה
הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמים

רוה"פ מחשבון העברה
ההוצאות "ה ם

הוצאות (כולל השנה הניעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות העמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה''פ לחשגון העברה

ההכנסות ס"ה
פרמיות (הכנסת המוחלטת הכנסה

הביטוח) קרן הגדלת פחות ודמים
רוה"פ מחשבון ההעברה
ההוצאות ס"ה

הוצאות (כולל השנה הכיעות
תביעות) ליישוב

ההנהלה והוצאות תעמילות דמי
המיוחדות הקרנות הגדלת

רוה"פ לחשבון ה?ננרה

Notes: Discrepancies in totals are due to rounding off of the
ifgures.
This table shows the amounts according to their ifnal
destination. i.e. reinsurance has been deducted from
the original insurer and added to the reinsurer.

המספריס. מעיגול בובעיס בסיבוב! ההפרשים הערות:
הסופי' ייעודם לפי הסכומים את מראה זה לוח
והוסף המקורי מהמנטח נוכה משנה ביטוח דהיינו

המשנה. למבטח
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ליי) (אלפי ישראליות ביטוח חברות של מרוכז מאזן  .24 לוח
Table 24.  Consolidated Balance Sheet of Israel Insurance Companies (1L. 1,000)

)19501953)

1953 1952 1951

etנכסים sAss

הנכפים 7,26910,66415,31820,931AUכל Assets

ערך ניירות .1,2921,5902,3082,647Aא. Securities

ישראל ממשלת של וזוב 4445139751,051Israelאיגרות Government Bonds
אחרות חוב איגרות

■ (
7811,074Other bonds

בכורה 1מניות

g4g J1 an
137119Preference shares

רגילות 199189Ordinaryמניות shares
(1) אחרות ביטוח נווברות I2n213Sharesמניות ■in other insurance com

panies(l)

הלוואות .3,4074,8605,3045,748Bב. Loans

חיים לביטוח פוליסות על 3734967221,141Loansהלוואות on life assurance policies
בניינים 1,5852,0882,3622,543Mortgagesמשבנחאותיעל on buildings

אחרות 1,4492,2762,2202,065Otherהלוואות loans

קבוע רכוש .3024521,0162,644Cג. Fixed Assets

העולה לתקופה בבנקים פקדונות
שנה על

5281115810Bank deposits for a period
exceeding one year

ריקים ומגרשים בניינים
1

358465Buildings and plots of land
להן והלוואות בחברותבת ומניות

250 371
4751,222Shares in and loans to subsidiary

companies
אחר קבוע 67148Otherרכוש ifxed assets

שוטף רכוש .2,2673,7626,6909,892Dד. Current Assets

ובבנקים בקופה 2,230Cash■9401,3091,894מזומנים on hand and at banks
(2) אחרות ביטוח חברות

/
8161,350.Other insurance companies(2)

סוכנים(3) של ויתרות לקבל 1פרמיות

1,327 I2,453
:!,0664,179Outstanding premiums and agent's

balances(3)
אחר(4) שוטף Iרכוש

■

9142,133Other current assets(4)

Note: Discrepancies in totals are due to rounding offof the
ifgures.

) I ) After deduction of reciprocal holdings.
)2) Excluding deposits.
)3) Including outstanding bills.
)4) Including deposits with other insurance companies.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
הדדיות. מניות החזקות של ניכוי אחרי (1)

פקדונות. כולל אינו (2)
לקבל. שטרות כולל (3)

אחרות. ביטוח בחברות פקדונות כולל (4)
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>המטך) לי< (אלפי ישראליות ביטוח חברות מרוכזישל 24.מאזן לוח
Table 24.  Consolidated Balance Sheet of Israel Insurance Companies (1L. 1,000) (Cont.)

)19501953)

1953 1952 1951 1950

Liabilities התחייבויות

ההתחייבויות 7,26910,66415,31820,931Allכל Liabilities

פרט וקרנות/ הון .Aא. Share Capital
ביטוח andלקרנות Reserves

רשום Authorized(2,646)(2,130)(1,609)(1,533)הון Capital

חתום Issued(2,356)(1,796)(1,223)(1,110)הון Capital
(1) נפרע 8999961,5102,112Paidהון up Capital (1)
שמורה 162200240278Generalקרן Reserve

אחרות(2) 34108239354OtherReservesקרנות (2)
יתרות רודים: 61,102171,321432,031242,768Proiftחשבון and Loss Account:

balanceofהרווח proift

ביטוח קרנות .Bב. Insurance Funds
חייט ביטוח 3,6054,9906,345.8,292Lifeקרן Assurance Fund

משנה ביטוח פחות: 7062,900 1,0153,975 1,2535,092 1,8006,992less : reinsurance

אלמנטרי ביטוח 1,4892,5004,3805,810Generalקרן Insurance Fund
משנה ביטוח פחות: 883606 1,4761,023 2,4951,885 3,0332,777less : reinsurance

יוצאים לסיכונים Fundsקרנות for Extraordinary
חייס ביטוח :75125153223Risksמהכלל: life assurance

אלמנטרי 40115109235182335326549generalביטוח insurance

מבטחי ג.פקדונות
משנה

C. Deposits of
Reinsurers

חיים 6349391,1691,155Lifeביטוח Assurance

אלמנטרי 4941,1288051,7441,8992,5681,3892,544Generalביטוח Insurance

.Dד.תביעותמאושרות Claims Admitted
תלויות orאו Intimated

חיים 527570106Lifeביטוח Assurance
משנה ביטוח פחות: 441 1165 1060 898less: reinsurance

אלמנטרי 6941,5562,8364.244Generalביטוח Insurance
משנה ביטוח פחות: 395298 1,007549 1,8141,022 2,3441,900less : reinsurance

שוטפות התחייבויות .Eה. Current Liabi
1i t 1c s

אחרות ביטוח 6851,1901,1871,520Otherהברות Insurance .^1זז00
nies

ויתרות אחרים 2814569901,567Sundryזכאים Creditors and
Creditזכות(3) Balances (3)

מראש שנפרטו 846285124Premiumsפרמיות received in
Advance

אחרות והכנסות 4ריבית 364962Interest and other Incom
מראש receivedשנפרעו in Advance

(אחרי מוצעת 18.1,07391,754It2,825293,302Proposedדיבידנדה ^\ז^\\1יכ\~ (after
הכנסה) מס deductionניכוי of income

tax)

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the
ifgures.

)I) After deductionof reciprocal holdings.
)2) Including life assurance bonus reserve.
) 3) Includingcurrent accounts of subsidiaries.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים : הערה
הדדיות. מניות החזקות של ניכוי אחרי (1)

חיים. בביטוח בונוסים להענקה רזרבה כולל (2)
בת. חברות של עו"ש חשבון כולל (3)
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הנכריות הביטוח חברות של בישראל וההשקעות מ) מביטוח ההתחייבויות  .25 לוח
ל"י< (אלפי >2) ללוידס) למורשי (מלבד

Table 25.  Insurance Liabilities (1) and Investments in Israel of Foreign Insurance Companies
)not including Lloyd's Brokers) (2) (/£. 1,000)

)19501953)

1953 1952 1951 1950

Insurance

Total Insurance Liabilities

Life Assurance Fund (3)

Other Life Assurance Liabilities

General InsuranceFund (excluding
marine insurance) (3)

Outstanding Claims (general
insurance exci. marine insurance)

Marine Insurance Fund (3)

Outstanding Claims (marine in
surance)

Liabilities (1)

8,39511,656

7,663

269

1,569

1,646

288

220

4,927

94

1,880

1,531

229

278

(1) מביטוח התחייבויות
4,712

2,605

32

801

987

128

259

3,374

2,095

21

570

490

78

114

מביטוח ההתחייבויות כל

חיים(3) ביטוח קרן

חיים מביטוח אחרות התחייבויות

(3) לימי) (פרט אלמנטרי ביטוח קרן

אלמנטרי (ביטוח תלויות תביעות
לימי) פרט

ימי(3) ביטוח קרן

ימי) (ביטוח תלויות תביעות

Investments in Israel בישראל השקעות

בישראל ההשקעות 1,4081,7462,5463,826Totalכל Investments in Israel

ישראל ממשלת של חוב 2933547881,213Israelאיגרות Government bonds

למניות (פרט אחרים ערך ניירות
מקומיות) ביטוח בחברות

j *44j

644696693Other Securities (excluding shares
in local insurance companies)

מקומיות ביטוח בחברות 1מניות I91114164Shares in Local Insurance Com
panies

חיים לביטוח פוליסות על 174204346834Loansהלוואות on Life Assurance Policies

133165240237Mortgagesמשכנתאות

אחרות 30807770Otherהלוואות Loans

ניידי דלא 25117Realנכסי Estate

ובבנקים באוצר 13420D260498Treasuryandפקדונות Bank Deposits

Note j Discrepancies in totals are due to rounding off of
the figures.

)1) After deductionof local reinsurance.

)2) Lloyd's brokers are excluded because :

a) Lloyd's ifgures are compiled on a cash basis.
b) No funds are invested in Israel.

)3) Including funds for extraordinary risks.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי (1)

: היות נכללו לא ללויד'ס מורשי (2)
המזומנים; שיטת לפי לוקטו הנתונים א.

בישראל. השקעות להט אין ב.

מהכלל. יוצאים לסיכונים קרנות כולל (3)
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L. FOREIGN TRADE
All the values in the " Foreign Trade" section are in
Israel Currency and are calculated at the rate of exchange
IL. 1.800=$ 1.  which came into force on July 1, 1955.
Data published in previous abstracts at the rate ot exchange
IL. 1.  = S 2.80 were recalculated at the single rate of
IL.1.800=S I,.

הוץ סחר יי
ומהוקוביט ישראלי במטבע הם חוץ' יסחר במדור הקרבימ בל
לתוקפו שבכנס דולר' 1 = ל"י 1.800 החליפין שער ל5י
לפי קודמים בשנתונים שפורסמו הנתונים .1955 ביולי נ1
שער לפי מחדש חושבו דולר 2.80 =ל ליי 1. חלי5ין שער

דולר. 1  ל"י 1.800 של יחיד

חוץ סחר של המאזן  .1 לוח
Table 1.  Balance of Foreign Trade

)19491955)

Period

כאחוז היצוא
מהיבוא

Exports as
'A

of Imports

היבוא עורף
היצוא על
Excess of

Imports over
Exports

Exports

חוזר יצוא
Reexports

ישראל תוצרת
Israel

Products

היצוא

הכל סך
Total

התקופה

IL. 1,000 ל"י אלפי
1949455,56153,42151,2912,180409,14011.71949
1950537,77866,83763,2643,078471,44112.31950
1951683,67684,26980,5573,712599,40112.31951
1952577,97779,86276,6433,219498,11513.8 .1952
1958506,099107,395103,5123,883898,70421.21953
1954515,734158,614153,0455,569857,12030.81954 ,
1955585,974158,692154,3994.293427,28227.11955

דולרים ]אלפי 1,000$

1949253,08929,67828,4951,183223,41111.71949
1950298,16536,85485,1471,707261,91112.31950
1951879,82046,81644,7542,062333,00412.31951
י1952821,09844,868 42,5801,788276,78013.81952
1953281,16659,66457,5072,157221,50221.21953
1954286,51988,11985,0253,094198,40030.81954
1955325,64188,1628.5,7772,385237,37927.11955

לגולגולת המסחרי והגירעון היצוא0) 2.היבוא, לוח
Table 2.  Per Capita Imports, Exports (1) and Trade Deficit

)19491955)

Period

המסחרי הגירעון
לגולגולת

Trade Deficit
per Capita

לגולגולת היצוא
Exports per
Capita

לגולגולת היבוא
Imports per

Capita

התקופה

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

( I ) Including reexports.

IL. ל"י IL. ל'י
435.50651.070884.436
424.52952.365372.164
457.52656.392401.184
359.85149.725310.126
306.68465.077241.607
305.26493.884211.380
334.76490.660244.104

IL. ל"י
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

s sדולר $דולר דולר
1949241.9558.37213.581949
1950235.8529.09206.761950
1951254.18.3J33222.851951
1952199.9227.63172.291952
1953170.3836.15134,23195S
1954169. 5952.16117.431954
1955185.9850.37135.611955

חתר יצוא כולל (1)
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ל"< >אלפי (2< הסחורה סוג לפי ט) והיצוא 3.היבוא לוח
Table 3.  Imports and Exports (0, by Class ofCommodity (2) (IL. 1,000)

)19S21955)

הסוגיטהתקופה בל
All Classes

אי סונ
(3)

Class I

'3 0וג

Class II

גי סוג
(*)

Class III
Period

Importsהיבוא
1953577,977131,657127,368318,9521952

1953506,099138,512105,236262,8511953

1954515,734121,576122.79T271,3611954

1955585,974188,024150,153297,7971955

Exportsהיצוא
195276,64337,08950489,0501952

1958103,51245,0469m57,1991953

1954153,04571,0122,01380,0201954

1955154,39961,6943,64189,0641955

■

(1) Not including reexports.
)2) For the composition of the classes see Table 6:
)3) Includes Class IV.
)4) Includes Class VI.

חוזר. יצוא כולל אינו (1)
.6 לוח ראה הסוגים להרכב בנוגע (2)

ו'. סוג בולל (3)
ו'. סוג בולל (4)

ל"י< (אלפי חוץ מטבע הקצבת בלי היבוא  .4 לוח
הקילוס) גלי (יבוא

Table 4.  Imports without Allocation of Foreign Currency (/L. 1,000)

)Imports without Payment)

)19491955)

הכל הוןסך לשיווקהעברת שאינו עולים 9י אחריבוא יבוא התקופה
Total

י (1)
Transfer of Capital

Imports (not for marketing)
by immigrantsGiftsOther ImportsPeriod

1949(2) 69,54229,74127,45812,3431949

1950(2) 92,16237,73526,77827,6191950

1951(2) 128,42466,83121,78349,8101951

1952(2) .05047,759,ל117,14452,3351 .1952
1958107,62443,2995,35737,42221,5461953
195476,90517,3292,732.17,52819,3161954

195547,96015,5454,80611,43116,5881955

(1) Including Transfer of Immigrants' Capital.
)2) The data for this year are incomplete as /70 ifgures

of "Other Imports without Allocation of Foreign
Currency" are available.

עולימ. עיי הון העברת כולל (1)
נתקבלו ולא ה~וח שלמים אינס זו לשנה הנתוניט (2)
חוץ*. מטבע הקצבת בלי אתר *יבוא על מספריט
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הכלכלי הייעוד לפי היבוא, 5.הרכב לוח
Table 5.  Structure of Impotrs, by Economic Destination

)195219SS)

195 r,

X
ליי אלפי
IL. 1,000

§ 195 4

X ליי אלפי
IL. 1,000

195 it

ליי אלפי
IL. 1,000

1 9 5 2

oi<
ל"י אלפי
IL. 1,000

Total Imports (excluding imports
or unclassified goods)

Consumers' Goods (for direct consumption)
NonDurable Goods

Food

Other

Durable Goods

Production Goods
Industrial Raw Materials

For food industries

For other industries

Agricultural Raw Materials

Feeding stuff for animals

Other raw materials

In vestmen t Goods

Industrial Equipment

Agricultural Equipment

Other Equipment

Building Materials

Communications

Fuel and Lubricants

100.0

16.7 ■

14.6

9.4

5.2

2.1

52.7

44.8

12.6

81.7

8.4

4.4

4.0

20.1

7.2

3.1

1.1

4.8

4.4

10.5

584,770

97,284

85,079

54,925

30,154

12^205

308,191

258,708

73,581

185.2S2

49,428

26,012

28,416

117,703

42,824

17,928

6,619

25,184

25,698

61,592

100.0

17.6

15.7

10.8

4.9

1.9

51.8

45.9

12.6

88.3

5.9

2.8

3.6

20.4

7.2

8.6

1.0

4.5'

4.1'

10.2

514,789

90,959

81,011

55,654

25,357

9,948

266,620

236,810

65,004

171,806

80,310

11,926

18,384

104,774

36,870

18,873

6,038

23,123

21,375

52,486

100.0

21.2

18.2

12.4

5.8

3.0

§ 43.6

37.0

13.8

23.2

6.6

8.6

8.0

§24.4

10.0

.ii7

0.8

4.3

5.6

10.8

505,022

106,918

91,980

62,572

29,408

14,933

220,293

186,994

69,925

117,069

83,299

18,260

15,039

128,238

50.592

18,441

4,219

21,475

28,506

54,588

100.0

22.9

19.6

10.9

8.7

3.3

87.1

31.9

11.7

20.2

5.2

2.4

2.8

27.4

9.8

5.6

1.1

7.0

3.9

12.6

576,578

132,018

112,871

63,020

49,851

19,142

213,611

188.880

67,501

116,379

29,781

13,568

16,168

158,277

56,559

32,862

6,507

40,260

22,589

72,677

מפורטות) בלתי לסחורות (פרט היבוא כל

(לתצרוכתישירה) תצרוכת נכסי
שוטפת לצריכה
מזון צורכי

אתרים מצינים

ממושכת לצריכה .

ייצור נכסי

תעשייתיים גולמיים חומרים
מזון לתעשיית

אחרות לתעשיות
חקלאיים גולמיים חומרים

מספוא

אחרים גולמיים חומרים

השקעה נכסי
לחרושת ציוד
לחקלאות ציוד

אחרים לענפים ציוד
בניין חומרי

וחלקיהם תחבורה כלי

סיכה וחומרי דלק
50



. ל"י) (אלפי והקבוצה הסוג לפי היבוא,  .6 לוח
Table 6.  Imports, by Class and Group (IL. 1,000)

)19531955)

והקבוצה 195319541955Classהסוג and Group

הסחורות 50C099515,734585,974Allכל Commodities

וטבק מזון/משקאות א. 136,082119,572137,197Classסוג I.  Food, Drink and
Tobacco

Groupקבוצה

וקמח דגנים .161,64149,38464,8391. Grain and lfour

ולחי לבהמה מאכל .25,6387,8749,3972. Feeding stuffs for animals

■ בשר .37,2846,4768,7363. Meat

למאכל חיות/ בהמות .47872,1219974. Animals, live. for food

חלב ותוצרת ביצים .512,35416,59710,151S. Eggs and dairy produce

וירקות אגוזים טריים' פירות .61,4321,0958336. Fresh fruits, nuts and vegetables

משקאות .710694977. Beverages

אחרים מזונות .845,56935,06040,3898. other foodstuffs

וטומבק טבק .91,2711,3711,7589. Tobacco and tombac

וסחורות גלם ב.חומרי 0וג .105,230122,797150,153Class \\.  Raw Materials
בעיקרן מעובדות andבלתי Articles Mainly

Unmanufactured
Groupקבוצה

פחם .16909226211. Coal

אלמתבתיים ומעדנים מחצבים .21,6221,7503,3152. Other nonmetalliferous mining
and quarry products

מתכת וגרוטאות מתכת עפרות .34101,3542,204s. Metalliferous ores and scrap metal

בניין ועצי עצים .414,29919,43123,6694. Wood and timber

טכסטיל חומרי .59,29512,68615,5005. Textilematerials

המיועדים ואגוזים פולים זרעונים' .645,09544,82854,6046. Seeds, beans and nuts for oil;
שרף שומן' שמנים/ שמן; ,oilsלעצירת fats, gums and resins

ונטפים

מעובדים בלתי ושלחים עורות .72,9744,0524,0537. Hides and skins, undressed

וסחורות שונים גולמיים חומרים .8
בעיקרן מעובדות בלתי

30,85137,77446,1878. Miscellaneous raw materials and
articles, mainly unmanufactured

או מעובדות סחורות ג. 261,274270,416296,593Classסוג III. Ar tides Wholly or
בעיקרן Mמעובדות ai n 1 y Manufactured

Groupקבוצה

מעובד ודלק (קוקס) אבן פחמי .1210208981. Coke and manufactured fuel

ומוצרי זכוכית קרמיקה' כלי .22,5181,9782,3822. Ceramic ware. glass and manu
מעובדים facruredמחצבות quarry products
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(jam) ל"0 (אלפי והקבוצה לפי.הסוג 6.היבוא, לוח
Table 6.  Imports, by Class and Group (JL. 1,000) (Com.)

)19531955)

והקבוצה 195319541955Classהסוג and Group

Groupקנוצה

ומוצריהם ופלדה ברזל .336,51858,26150,0283. Iron and steel and manufactures
thereof

ומוצריהן אלברזליות מתכות .48,00711,18715,0724.' Nonferrous metals and manu
factures thereof

צילום וסרטי כלים מכשירים סבו"ם' .36,8918,95110,3175. Cutlery, hardware. implements
and photographic iflms

חשמלי וציוד חשמל צורכי .611,92113,50214,9406. Electric goods and equipment

מכונות .762,65947,15059,5847. Machinery

עץ תעשיית נ8. 2,3819,24713,4688. Manufacturesofwood and timber

כותנה ומוצרי כותנה מטווי .911,6886,2109,3529. Cotton yarn and manufactures
thereof

ומוצריהם סרוק וצמר צמר מטווי .102,6393,6804,40810. Woollen and worsted yarn and
 manufactures thereof

מלאכותי משי מטווי משי' .11
ומוצריהם

878,3048,05111ל,5 . Silk yarn, artificial silk yarn and
manufactures thereof

אחרים טכסטיל מחומרי מוצרים .127618012,05612. Manufactures of textile materials,
other

הלבשה צורכי .136,0193,0013,06313. Wearing Apparel

וצבעים תרופות כימיקלים' .1417,19223,88225,95714. Chemicals, drugs, dyes <£ colours

מעובדים ודונג שומנים שמנים' .1525,938.25,04328,3201 5. Oils, fats and waxes,manufactured

עור ומוצרי עור .162,3211,43851016. Leather A manufactures thereof

ומוצריהם וקרטון נייר .177,1356,6729,83417. Paper and cardboard and manu
/3^0/£1 thereof

רבב וכלי אניות(י) מטוסים' .8,46925,96222,99918ג18. Aircraft, ships (1) and vehicles

גומי מוצרי .191,2901,3551,05119. Rubbermanufactures

או מעובדים שונים מצרכים .20
נעיקרם מעובדים

16,02412,91415,10320. Miscellaneous articles wholly or
mainly manufactured

ל.נ.מ.א. חיים/ נעלי ד. 2,4302,004827Classסוג IV.  Animals, live,n,e. s.

מפורטות בלחי 1,0779451,204Unclassifiedסתורות Goods

(0 Boats only.
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ל"0 (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפי 7.היבוא, לוח
Table 7.  Imports, by Class and principal Commodities (1L. 1,000)

)19541955)

u
_1

19541955

הערךהערךהבמותZIהסחורה
C 

Commodity
QuantityValueQuantityValue

הכל סך


515,734.585,974
Total

וטבק משקאות מזון' א. כוג
119,572_137,197Class I.  Food,

Drink and Tobacco
9,2801,09321,8552,887TonBarleyטונשעורים

(שעועית) ,1,7454215,7661,335uBeansקטניות haricot
מקולפת בלתי ,19,6991,902108,75811,734Milletדורה unhusked

3,3729669,0962,663uRiceאורז
ttRye__28,5092,731ישיפון
325,12940,151315,99344,797MWheatחיטים

ובשר דגים של וקמח 9,5672,87915,8294,727Cakeכוספה <£ meal of fish <£ meat
נוספר וסויה; לפתות של וקמח כוספה
שמ וזרעי זרעים אגוזים' של וקמת

23,0844,10617,1808,716Cake and meal of rape, soya, nuts,
seed and oil seed

ומקורר קפוא ,4,0633,5707,0666,231Meatנשר frozen <£ chilled
בקופסאות בשר Corned"4205111,1001,279*שמורי beef, tinned

ותאויים 6,7702,1113,609985No.Cattleמסיבקר A buffaloes
8,54111,6024,0906,216TonButterטונהחמאה
3,6792,7082,4631,024Cheeseגבינה

חלב Milk*13,4102,18013,0842,803אבקת powder
קקאו 8051,6449461,667Cocoaפולי beans
קקאו 258979317912uCocoaיחמאת butter

ממותק בלתי קקאו ,5196238511,280Cocoablockגושי unsweetened
ירוקים קפה' 9762,3201,1581,829Coffeeיפולי beans, raw

במתנות וקפה 2191,2702551,581aNescafeנסקפה and coffee ingift 'parcels
מלח במי כבושים 5,7881,2614,6881,027MFishידגים in brine

קפואים ,8,7044,8056,4603,549Fishדגים frozen
למאכל כותנה זרעי 112732,6501,853Cottonseedישמן oil, edible

מאכל שומני
■י

1,6949151,7331,058Edible fats
Sugar"44,8938,95973,53215,070סוכר
6571,6007222,337Teaתה

מעובד בלתי ,7381,3018611,615Tobaccoטבק unmanufactured
א' מסוג אחרות סחורות




16,801


13,022
Other Articles in Class I

וסחורות גלם חומרי .Classir_122,797150,153סוגג.  Raw Material נעיקרן מעובדות andבלתי Articles mainly
Unmanufactured

אנטרציט 29,68682016,763484TonAnthraciteטונהפחם coal
אסבסטוס גולמי' שמיר ,1,9417205,0681,900Micaמיקה' emery crude and asbestos

מעובד unmanufacturedבלתי
כרום' נחושת' אנטימון' 41,2901.29556,7732,170Oresofעפרות antimony, copper, ואבץ בדיל ,chromeעופרת' lead, tin and zinc

עצים וענפי 42,2625,11251,8766,367Trunksגזעים andbranches of trees
אשור מעץ וקרשים 9,6621,36514,3002,155Boardsלוחות and planksofbeechwood
מחט מעץ וקרשים 141,61812,818152,40014,774i"לוחות *Boards and planks of coniferou

גולמית 4,6677,8596,0111.זונה.לותוה 10,088(Ton
wood

Cotton, raw
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(המשן) ל"י) (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפ 7.היבוא, לוח
Table 7.  Imports, by Class and Principal Commodities (/£. 1,000) (Cont.)

)1954  1955)

19541955

הסחורה
13Commodity

הערךהבמותהערךהכמות
QuantityValueQuantityValue

גולמי ,6863,8389174,437TonWoolטונהצמר raw
חמוצים ושומנים Acid'*4,3031,5772,169923*שמנים oils A fatty acids

3,2621,1948,4383,003Copra>קופרה
מקולפים אדמה ,15,4306,268Groundnutsאגתי decorticated
וסולר מזוט דיזל' ,767,31727,104875,85133,680Dieselשמן mazut <£: solar oil

שמן לעצירת חמניות Sunlfower*4,4961,0818,5951,893זרעוני seeds for oil extraction
מאכל/ שמן לעצירת 22,9454,88761,54012,591Seedsזרעונים for extracting edible 0U;

סויה) פולי .incl)(כולל soya beans)

גולמיים סוסים' או גמלים בקר' ,3,7233,0945,3583,592Cattleשלתי camel or horse hides,
מיובשים rawאו or dried

נייר לתעשיית 11,2272,56914,2493,829Paperחומרים making materials
גומי ומוצרי 4,5583,9808,4984,249Rubberגומי and manufactures

thereof

חקלאיים ,5,2171,0276,8242,071Seedsזרעים agricultural
אדמה תפוחי 5,6306389,9731,203Potatoזרעי seeds

גולמיים 507,38424,764544,312קרטיהלומים ■29,871CaDiamonds, rough

בורסקאות 1,5407742,2431,058TonTanningטונהחומרי substances
וזפת 20,5071,52220,6181,528jarTarעטרן and pitch

ב' מסוג אחרות סחורות


8,491


8,281OtherArticles in Class II.

או מעובדות סחורות  ג. 270,416290,593Classסוג III._ArticlesWholly
בעיקרן ובדות orמע Mainly Manufactured

לגן ,5,9475647,030085TonCementטונהמלט white
וברזל' מפלדה ומטילים 47,7019,78549,71311,401Barsמוטות and rods of steel and iron

"T" וברזל זוויות anglesברזל and "T" iron

לעירגול המובאים ברזל 3,00548317,0042,726Ironנולי billets, imported for rolling

ברזל 48,11412,79746,02612,645Ironפחי sheets
מגולבנים ולוחות ברזל 2,4709993,4861,859Galvanizedריקועי iron sheets and plates

בדיל מצופי 4,7271,6914,7241,819fron*לוחות tinned plates
9לדה או מברזל גליליים קיבול 289245992824Cylindricalכלי containers of iron

and steel

פלדה 1,7797861,439718Ironסרטי strips
ברזל 15,3785,29510,1853,834Ironצינורות pipes

מהלידה בלתי מפלדה u83206392826Stainlessלוחות steel sheets

רכה מפלדה ורקועיס u51,93511,20426,3205,980Hotחוטים rolled mild steel wire and stirp
בסלילים בחום inהמגוללים coils

ברזל 4,4781,6502,5361,013ironחוטי wire

רגבת 11,1222,3192,970632Railsפסי

א מ נ ל ופלדה' ברזל 717Iron,!:7,444מוצרי and steel manufactures,
n. e. s.

מאלומיניום ומוטות 9181,1061,8091,932TonAluminiumטונימטילימ ingots, rods
אלומיניום 5421,274_מוצרי

Aluminium manufactures

ונחושת מפליז ומוטות מטילים


3,587


4,919


Brass and copper ingots, rods
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>המשן) ל"י) (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפי 7.היבוא, לוח
Table 7.  Imports, by Class and Principal Commodities (IL. 1,000) (Cont.)

)1954  1955)

19541955
c

Commodityהסחורה הערךהכמותהערךהכמות/
QuantityValueQuantityValue

ונחושת פליז 1,7272,6471,2282,323TonBrassטונהחוטי and copper wire
להרכבה ברובם שעונים' 1,378485Partsהלקי ofwatches and clocks, mostly

for assembly
מבודדים ומכקיריפ 2,2552,381Medicalכלים appliances and apparatus

מדע לצרכי וציוד 1,5152,089Scientific_מכשירים apparatus and
equipment

מבודדים וחוטיט 2,4122,9742,7113,598TonInsulatedטונהכבלים cable and wire
מקררים להרכבת Refrigerator,.6642,5969543,804/'חלקים parts for assembly
וחלקיהם רדיו 1,1661,180Radiosמקלטי and parts 

חקלאיות 4,634מכונות
4,524Agricultural machinery

חשמל 3,0582,933Electricalסחורות goods
שרשרת עם זחל 721,2222313,102No.Crawlersמטטרקטורי
אדמה העברת 1,3532,4782,8942,662TonEarthמונהמכשירי moving equipment

וחלקיהן מתכת לעיבוד Metal,5891,4712,3901,589"מכונות working machinery
and parts '

וחלקיהן טכסטיל לתעשיית Textile,,4001,2391,3123,271מכונות machinery, and parts
ולחרושת לתעשייה שונות £>2,6i37,0922,4557,544Miscell.industrialמכונות manufacturing "

,machineryוחלקיהן and parts
מזון מצרני לתעשיית H599l,58if1,8923,251*Foodמכונות manufacturing machinery,

andוחלקיהן parts
וחלקיהן ולבריכה לדפו0 n1734122561,029,,Printingמבונווו and bookbinding

machinery and parts

ולכוח למאור חשמל lt2,73510,6576,41114,008Electricalמכונות machinery for light and
,powerוחלקיהן and parts

וחלקיהן לרכבת 49561115,0715,112Railway,.מכונות machinery and parts

וחלקיהן שאיבת 1,1481,8217071,976Pumpingמכונות machinery and parts

טבע מקורות לפיתוח Machinery,,4,2376,7303,6264,757מכונות for development of na
turalוחלקיהן resources, and parts

הישוב U18J5No.Calculating,6974801מס'מכונות machines

הדר לפרי תיבות להכנת 70,2857,573102,84912,121m3Woodמ3עציט for citrus cases
כותנה 5932,8691,6485,715TonCottonטונדמנוווי yarn

נותנה Cotton'3462,2043282,376אריגי tissues

סרוק וצמר מצמר Woollen"3533,4164934,019"מטווה and worsted yarn

מלאכותי משי 8692,9488932,515Artificialמטווי silk yarn

גולמי מלאכותי משי a1.1611,5149461,166.,Artificialסיבי silk staple ifbre

או טבעי ממשי 2,814Natural_2,521_מוצרים and artiifcial silk
ל.נ.מ.א; ,goodsמלאכותי' n. e. s.

עשויים ריקים' ושקיקים' שקים
יוטה מבד

1,2875923,3531,437TonSacksטונד and bags, empty,
made of jute

משומשים 1,1772,0181,1401,974Worn,,בגדים clothing

(בוטגז) בוטן 5,5775088,494780,,גז "Butagas

כימיים חנקניים 12,4031,3866,158720Nitrogenousזבלים chemical fertilizers

סודה) (אפר הנתרן Sodium"6,0106237,425750מחמת carbonate (soda ash)
קוסטי) (נתרן נזאגל נתרן

"
2,9965144,288if81Sodium hydroxide (caustic soda)
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(המשך) ל") (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפי היבוא,  ,7 לוח
Table 7.  Imports, by Class andPrincipal v Commodities (/L. 1,000) (Co/;/.)

)1954  1955)

Commodity

1955

הערך j הנמות
Value !Quantity

1954

הערך
Value

הגמוו/
Quantity

הסחורה

Ammonium sulphate Ton
Alkylated aromatic hydrocarbons
for sulphonation

Insecticides
Drugs and medicines, ready for use
Drugs, n. e. s.
Aniline dyes Ton

Kerosene
Benzine
Lubricating oils for motor
vehicles

Paper for packing citrus fruit
Kraft paper
Newsprint
Paper in sheets, not less
than 0.15 m2

Cardboard and carton
Motor passenger vehicles No.
Lorries weighing over 1 ,800 kg

Tenders and vans
Sets and parts for assembling
motor vehicles

Chassis for the assembly No.
of buses

Motor chassis
Parts and spare parts of
motorized vehicles

Rubber tires for mechanically Ton
propelled vehicles

Books
Mouldingpowders Ton
Printed matter, newspapers, etc.
OtherArticles in Class III

ClassIV.  Animals,
live, n.e. s.

Cattle imported for improvement No.
ofstock

Other Articles in Class IV

Unclassified goods

4.3G6

822

1,111

1,976

1,983
1,188

15,077
1,345

2,319

1,771
753

823

1,913

1,641

770

949
4,482

1,244

878

6,640

531

3,185

1,227
715

64,733

827

278

549

1,204

37,162

1,422

1,083

190

136,400

196,608

4,738

3,650

5,618
2,322

1,337

3,508

680

78

322

113

129

220

899

432

4,834

691

719

609

2,588
1,108

8,643

13,185

1,077

1,883

881

324

516

616

1.S81

1,510

1,064
10,402

256

861

3,963

790

2,860

911

825

60,450

2,004

1,077

927

945

42,839
1,034

553

174

133,069

171,103
4,153

3,035
2,784

1,203
832

1,794

511

91

371

19

66

טונה

1,533

טונה

מסי

659 טונה

מס

אמוניום גירת
ארומטיים אלקיד פחמימנים

לסולפונציה
הרקים משמידי

הצרכן לשימוש מוכנים רפואה סמי

א מ נ ל רפואה' סמי

אנילין צבעי
נפט
בנזין

למכוניות נזנו8 שמן

הדר פרי לאריזת נייר
קרפט נייר

עיתונים נייר
קטנים שאינט בגליונוח נייר

מ2 מ^015
קריית

נוסעים מכוניות

על עולה שמשקלן משא מכוניות
ק"ג 1'800

מסחרי ורכב טנדרים
למכוניות הרכבה וחלקי מנגנונים

אוטובוסים להרכבת שלדים

ממונעים רכב כלי שלדי
רכב לכלי חילוף וחלקי חלקים

ממונעים

ממוכנים רכב לבלי צמיגים

ספרים
עיצוב אבקות

וכוי עתובים דפו0' דברי
גי מסוג אחרוה סתורות

חיים/ בעלי ד. סוג
א. מ. נ. ל.

גזע השבהת לשפ שהובא בקר

ד' מסוג אחרות סחורות

מפורטות לתי ב סחורות
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(אלפיל"י) העיקריות והסחורות הסוג לפי ,0) היצוא .8 לוח
(19491955)

4 91 95 01 95 11 91 9 5 2

הכמותהערךהכמותהערךהכמותהערךהכמותהיחידההסחורה
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantity

הכל 51,291סך


63,264


80,557

מזון/  א. 37,61035,23237,300סוג


וטבק משקאות

 בתיבות הדר 4,386,57832,4004,042,01230,1593,837,61428,5913,847,541תיבהפרי

שמוטי זהב 2,897,21422,0783,063,37523,1622,807,89021,0832,638,908,.תפוחי

וולנסיה זהב 378,8112,875278,2082,142397,382..תפוחי 3,323587,968

614,802'1,097,8277,344682,5684,691627,5864,140,,אשכוליות

12,72610317,8611645,022435,863.,לימוניט

אחר הדר 2342,,פרי

במתנות הדר 8488447238344177176טונהפרי

9010414820,572מספראתרוגים

:11בננות w74

ומלונים 00,,אבטיחים


פירות 4,0354,8532,1812,5480.5055,7215,625,,מיצי

מרוכזים פירות 3,8864,2782,0782.4844,0825,1003,696מיצי
ממותקים בלתי

טבעיים פירוח 1367057261,3255501,920מיצי
ממותקים בלתי

ממותקים פירות 135463898710,,מיצי

טריימ .1,,ירקות 01459

ומוצרי עגבניות 10157801090מיצי
אחרים עגבניות

1111ו)דבש

בקליפה אדמה .,אגרוי

משומרים 283837683642,5201,232960פירות
לווי מוצרי (כולל
הדר) פרי של
למאכל זית 0032615911925קגשמן

ומלפפונים 110434519241טונהכרובית
כבושים

בקליפה 1,00014412ביצים

טונהבשר

קקאו 101288Ill,,אבקת

וממתקים 1302068021,142420738285י1שוקולדה
9415766594329751789יושוקולדה

לעיסה 00102643116100,,גומי
שונים 36191271738010596ממתקים

.0,,ביסקוויטים ■ 000431

משכרים ■260,684ליטרמשקאות 345,2aS555324458,981489323,485
אי מסוג אחרות סחורות


70


, 57

58
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Table 8.  Exports (1), by Class and Pirncipal Commodities (IL. 1,000)

(19491955(

Commodity Unit

1 9 5 5

הערך
Value Quantity

1 9 5 4

הקרן
Value

הכמות
Quantity

1 9 5 8

הערך
Value

הכמות
Quantity

19 52

הערך
Value

Total

Class I.  Food,
Drink (tf Tobacco

All Citrus Fruits in Cases

Oranges, Shamouti

Oranges, Valencia

' Grapefruit

Lemons

Citrus Fruits, other

Citrus Fruits in Gift
Parcels

Citrons

Bananas

Melons and Watermelons

Fruit Juices

Concentrated,
unsweetened

Nonconcentrated,
unsweetened

Sweetened

Vegetables, fresh

Tomato Juice A other
Tomato Products

Honey

Groundnuts in Shell

Fruits, preserved
)incl. citrus
byproducts)

OliveOil, edible
Caulilfowers <ef Cucum
bers, pickled

Eggs in shell
Meat
Cocoa Powder
Chocolates A Sweets
Chocolates
Chewing gum
Various sweets 

Biscuits

Spirits

Other Articles in Class I

Case

Ton

No.

Ton

Kg.

Ton

1,000
Ton

Litre

154,899

61,641

53,174

34,263

7,692

7,875

1,615

1,729

110

224

260

52

2,788

1,805

907

76

54

246

40

1,833

436

13a

166

282

69

594

448

297
53

98
48
446

238

7,137,035

4,584,459

909,000

1,158,598

234,576

270,402

218

10,161

885

323

4,148

1,537

2,469

142

197

607

59

3,013

1,003

92

509

4,093

5

247
273

147

22

104

52

437,365

153 045

71,010

60,221

40,241

9,531

7,966

1,899

1,034

111

153

407

25

3,843

2,820

947

76

29

713

54

2,436

805

177

190

331

354

386

213

81

92

14

507

248

8,298,883

5,615,698

1,131,914

1,189,027

192,230

170,014

287

27,442

1,H7

133

4,623

2,854

2,134

135

65

1,393

103

4,062

1,784

108

676

5,364

177

230

116

32

82
13

690,096

103,512

45,043

38,877

27,781

4,500

6,499

93

4

99

176

193

2

3,608

3,003

587

18

36

233

10

32

219

231

78

24

0

302

573

137

338

98

11

228

116

5,407,970

3,869,281

593,429

932,745

11,962

553

249

31,469

537

8

3,430

2,311

1,086

33

156

371

18

60

371

142

211

378
0

192

283
72

115

96
27

199,432

76.643

37,088

29,724

20,918

4,356

4,393

55

95

35

5,514

4,593

915

S

8

55

395

568

1C5

SOS

35

1

397

51
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(המשן1 ל'") (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפי ,(0 היצוא  .8 לוח
(19491955)

4 91 95 01 95 11 91 9 5 2

הכמותהערךהבמותהערךהנמותהערךהכמותהיחידההסחורה
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantity

גלם חומרי  ב. 469459374סוג
בלתי וסחורות
בעיקרן מעובדות

מתכת וגרוטאות 2,6702634,4752422,2972223,503טונהפסולת
ומכובס גולמי _43421315צמר

ב' סוג של אחרות סחורות


164


202


152

סחורות  ג. סוג
מעו או 13,14527,478מעובדות

42,775


בעיקרן בדות

75,8959,344119,51415,859132,28320,975134,573קרטיהלומים(2)

טכסטיל 2885,3517,762_מוצרי

כותנה 6341,457_124__מוצרי
כותנה) (מטווי כולל

צמר 17127373805875153טונהחוטי

צמר 1132184,2152055,070160,,אריגי

אחרים צמר 1מוצרי


13

0


משי 1106259מוצרי

פשתן 3186_00טונהאריגי

יתרים חבלים/ 18719116עבותות/
משיחה וחוטי

אחרים טכסטיל מוצרי


17


3

16

הלבשה 3711,7174,013צורכי

וחזיות מחובים _40_34_14שמלות/

נשים
כותנות _פיג'מות/

4218_1,249
מטריקו" ותחתונים
סרוגים ומלבושים
ארוכים ניילון 34,76167884,797637243,577406386,617זוגגרבי

וארוכים/ קצרים 50528,9258237,336258201,986גרביים
אחרים

60551,225269,4166928,502נעליים
גשם מספרמעילי

מוכנות 5869108פרוות

אחרים הלבשה צורכי


221


730
1,873

וכיריים 026104תנורים

שונים ופלד* ברזל מוצרי
22

10

וראשי פרימוס ר5_0תנורי
פרימוס
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Table 8.  Exports (1), by Class and Principal Commodities (IL. 1,OCO) (Com.)

(19491955(

1 9 5 25 31 95 41 95 51 9

UnitCommodityהערךnOTDnהערךהכמותהערךהכמות"ערך
ValueQuantityValueQuantityValueQuantityValue

504U672,013'8,641Class 1 I .  Raw
Materials and
Articles Mainly
Unman uf aclur ed

3413,624367■12.65886621,5381,538TonWaste and scrap of metal
78203108283197962,,Wool raw and washed
163

397


864


1,141
Other articles in Class II

38,992■57,38579,93389,045

ClassIII.  Articles
Wholly or Mainly
Manufactured

20,632148,71022,971185.07328,337229,53736,526CaratDiamonds (2(

5,0514,410_4,6115,391Textile Manufactures
565

1,696


1,6392,167 Cottonmanufactures
)incl. cotton yarn(

GG41301,1311571,4202092,023TonWoollen yarn
3,6:10771,272741,00153615.>Woollen tissues

7
0


i

Woollen manufactures,
other

123


5421


174
Silk goods

34
Ton■Linen tissues

1910496366306168..Cordage, cable. rope
and twine

9
161


224804

Textile manufactures,
other

3.5085,8473.6694,599_Wearing Apparel

321540,59_Ladies dresses, corsets
and bust bodices

715831588703Pyjamas, shirts, tricot
underwear <£ knitted
wear

413764,611952515,713 670452,896518PairNylon stockings.
146271.608157353,786187315,900183Socks and stockings,

other
1915,9054713,236932,61519,,Shoes

183,6242,618103,7761.438139,0191,799No.Raincoats
75


125


163


152Furs, prepared

1,936572


490


1,166Wearing apparel, other

55281336345Stoves
9504_1,15!12,590Iron and Steel Manu.

1factures. miscellaneous
153_287495j 306Primus Stoves and

iBurners
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(המשן) ל"י< (אלפי העיקריות והסחורות הסוג לפי ,(0 היצוא .8 לוח
(1*491955)

1 9 4 91 9 5 05 11 91 9 5 2

הכמותהערךהכמותהערךהכמותהערךהכמותהיחידההסחורה
QuantityValueQuantityValueQuantityValueQuantity'

גילוח 1,0005,6347816,78621711,51612916,226סכיני

וחלקיהם 79שעונים

חשמליימ מספרמקררימ


34615a800

חשמל _04526צורכי

השסלייפ ומכשיריט

(דיקטים) לבוד טונהעץ


423851838

כימיים וזבלים ..אשלג




9,711_2,15081,,מלט

חומצות
45

מעובדים רפואה _112סמי .4661,183

אנטיביוטיקה) (בולל

טואלטה 1331צורכי

ולכות 00589014075טונהצבעים

אתריים 106615572649683546"שמנים

נוסעים 8462,9011,029__מספרמכוניות
(Station Waggons (כולל

אחרות(ג) "מכוניות
163

ממוגנים רכב לכלי חלקים
8



לכלי ואבובים 10טונהצמיגיט
ממוכנים רכב

816_186251טפרים

דואר בולי
141


160


321



תותבות 919שיניים
 1,5521,353



לחלונות טונהזכוכית

אחרת שטוחה וזכוכית

אומנות מלאכת
110169

344


קדושה ותשמישי עתיקות


179
148


157

נובעיפ עטיס 040עפרונות

וחלקיהם
גי מסוג אחרות סחורות

723


1,2311,593


חיים' לי בע  ד. 121סוג

א. מ. נ. ל.
לתי ב סחורות

66


93


107


מפורטות

חוזר. יצוא גולל אינו (נ)
תעשייתיים. יהלומים בולל (2)

ומכונות אמבולנסים גייפים' טנדרים' משא' מכוניות כולל (3)
אש. לגיבוי
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Table 8.  Expotrs(>), by Class and Principal Commodities (/£. 1,000) (Co/;/.)

(19491955(

1 9 5 25 31 95 41 S5 51 S

Unit  הערך
Value

הכמות
Quantity

הערך
Value

הנמות
Quantity

הערך
Value

הכמות
Quantity

הערך
Value

Commodity

16142,81841270,02559541,7013301,000Blades for Safety Razors

77
385


1,585795


Watches and parts

1291,5166471,1194622,112800No.Electric Refrigerators

15


237
1,241


1,285

Electrical Goods and
Apparatus

2391,5779483,7402,5914,9758,409TonPlywood

1,75012013,0048618,050484Potash and Chemical
Fertilizers

29873,8*52,285184,6154,461150,3424,892Cement

33629,24045520.8471,485Acids

349


1,060
1,188


1,634

Drugs and Medicines, pre
pared (incl. antibiotics(

44269


352


354
Toilet Preparations

874614609061,180429862TonColours and Lacquers

443836058549198499Essential Oils

8,3871,0244,1551,0314,4324271,672No.Motor Passenger Cars
(incl. Station Waggons(

5791,1974,9601,9627,2489654,137Motor Vehicles, other (J(

1


405


1,466


946_Parts of Motor Vehicles

155691,6141,6514,0631,7774,548TonRubber Tires and Tubes
for mechanically pro
pelledvehicles

331


420572531
Books

542461


39a


504
Postage Stamps

523824368
692

Artificial Teeth


1,0411532,3154142,488468TonWindow Glass and other

Plate Glass
283464641756Artistic Handicraft
124197269

452
Curios and Articles ofPiety

59436580.
809

Pencils, Fountain Pens
and parts thereof

1,8952,8665,4747,038Other Articles in Class III

2


32


53
Class IV  Animals,

live, n.e.s.
57


11487


19

Unclassin ed Goods

(!) Not including reexports.
)2) Including industrial diamonds.
)3) Including trucks, lenders, jeeps, ambulances and fire

engines.
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ל"י< (אלפי הייעוד ארץ לפי ,() היצוא הקנייה0); ארץ לפי 9.היבוא, לוח
Table 9.  Imports, by Country of Purchase ot; Exports (2), by Country of Destination (IL. 1,000)

)19521955)

היבוא ImportsהיצואExports
Countryהארץ

1 9521 9531 9541 95 51 95219 531 9541 9 5 5

הארצות 577,977506,099515,734585,97476,643103,612153,045154,899Allכל Countries

.203,933200,633251,038281,11550,733אירופה 61,83194,69593,622Europe

12,52410,1428,7674,8861,5728872,3321,022Austriaאוסטריה

(3) 15,71014,4909,27811,6039487211,082919Italyאיטליה (3)

3321,5401,079941711,5126501,289Icelandאיסלנד

החופשית 7214942544780388458587Eireאירלנד

2,3181,3522,5011,74078640392865Bulgariaבולגריה

23,17422,32411,1835,8561,0742,3085,0197,304Belgiumבלגיה

המועצות .90603,0252992,2031,9665,6183,121U.S.S.Rברית

הריפובליקה ,9,58622,01192,570105,6503681062,9974,638Germanyגרמניה' Fed.
Republicהפדרלית

5,2973,5961,9871,9188,0042,0463,0162,853Denmarkדניה

12,2879,07610,37719,5451,8753,3214,3904,380Netherlandsהולנד

1,184716438215203649Hungaryהונגריה

המאוחדת 43,51053,55950,21060,03322,20626,85934,98428,028Unitedהממלכה Kingdom

3,5033,9687,6828,7752875493,1055,847Yugoslaviaיוגוסלביה

4447131,0041,7412924991,1711,444Greeceיוון

4,1334.1394,9963,9852,1223,6594,0673,917Norwayנורבגיה

rספרד 365,8211,6403845040Spain

3,6991,3715,9614,8781,4217611,070933Polandפולין

8222,7692,7114,2050035Portugalפורטוגל

11,5977,6538,51311,6505,87210,58912,26012,105Finlandפינלנד

25,4478,57213,50314,3821,3561,0083,7033,973Franceצרפת

5759501,0132,4052324135151,110Rumaniaרומניה

10,0709,8233,9565,6372,9282,0064,7494,412Swedenשבדיה

14,51015,4188,4519,5622,0511,7492,7973,846Switzerlandשווייץ

אירופה ארצות 2,264721313180456124315Otherיתר Countries
of Europe

19,76731,77925,96228,2283,00415,52325,50523,634Asiaאסיה

הפיליפינים 5,6605,6061,2093,0390082Philippineאיי Islands

2,601266709279053728Iranאירן

בורמה ■051,040105594179Burma

4,68722,49621,44221,1861,89514,15722,79919,186Turkeyטורקיה

580371501774106110980Japanיפן

ומלאיה 68031833126336350284647Singaporeסינגפור and
Malaya

6753072213181101309394Ceylonציילון

2,8682,1441,3351,0043133438751,628Cyprusקפריסין

אסיה ארצות יתר 2,0165483584302827519901,490Otherי Countries
of Asia
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(המשך) ל"0 (אלפי הילעוד ארץ לפי ,(2) היצוא ;(0 הקנייה ארץ לפי היבוא,  .9 לוח
Table 9. Imports,by CountryofPurchase (1); Exports(2), by Country of Destination (IL. 1 ,000) (Cont.)

)19521955)

הארץ
ExportsהיצואImportsהיבוא

Country
19521 9 5 31 9541 9 5 5195219531 9 5 41 95 5

34,29217,91814,47322,0092825381,6072,521Africaאפריקה
302249127208053422Algeriaאלג'יריה

. המזרחית אפריקה
בריטית

2,3133,0511,3062,40240182397612British East
Africa

המערבית אפריקה
בריטית

8922,1443,1454,76561


283C1British West
Africa

הדרום הדומיניון
אפריקני

21,7985,3942,7114,841121186675762Unionof South
Africa

ואריטריה 1,5371,0902,1954,54930126208353Ethiopiaחבש andEritrea
8384,4392,4461,7455105749Moroccoמרוקו

בלגיים '272211354293252586שטחים 48Belgian Possessions

צרפתיים 2,3396242,1632,3010שטחים


72241French Possessions

 ארצות יתר
אפריקה

4;501 716 26905045078 v~Other Countries
of Africa

242,142188,516165,535186,06021,97424,81929,66338,827Americaאמריקה
2621,3311,71591810106356Uruguayאורוגוואי

5,9789,3696,0431,3973071911,5792,062Argentineארגנטינה
הברית 210,939.160,408141,303167,83519,42922,02125,85029,868Unitedארצות States

4183021,83261081252626Brazilברזיל

45445331,7225108431Mexicoמכסיקו
14,1057,7572,0012,2831,8412,139Canada'17,04014,082קנדה

המערבית הודו 4,7732,8583635,2858611110523Westאיי Indies

אמריקה ארצות 2,2781218154255122143172Otherיתר Countries
of America

2,8681,0036001,271111136767544Oceaniaאוקיאניה

אחרות' ארצות
א. מ. נ. ל.

74,97566,25058,12667,2855396658081,251OtherCountri es,
n. e. s.

Note: הערה:
in .this table the ifgures are given separately only שערך ארצות לגבי רק בנפרד נתונים מובאים זה בלוח
for those countries whose imports in 1955 totalled. ' , ,
1L. 200000 and over> whereas Pthedala for the other ואילו ויותר ל"י ל200,000 הגיע 1955 בשנת מהן היבוא
countires are given by continent. יבשות. לפי סוכמו הארצות יתר לגבי הנתונים

(1) Up to 31 XII 1952: Country of production; as from הקנייה. ארץ 1 1 מ1953 החל הייצור; ארץ 31 //ץ 1952 עד W
1 I 1953: Countryofpurchase. חוזר. יצוא כולל אינו (2)

(2) Not including reexports.
)3) Including Trieste. טריאסט. כולל (3)
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(אחתים) מונטריים אזורים לפי היצוא, וערך היבוא ערך  .10 לוח
Table 10.  Value of Imports and Exports, by Monetary Area (Percentages)

)1952  1955)
o.e.e.c. ארצות

האזוריפ המזרחיתוהשטחיםכל הארצותאירופה יתר
הדולרהמונטריימהשנה השטרלינגאזור בהןאזור המועצותהתלויים ונרית

YearAll monetaryDollar AreaSterling Area
O.E.E.C.

Countries >£
East Europe(1)

AreasDependentand U.S.S.R.Other Countries
Territories

Importsהינוא
1952100.040.613.624.91.519.4
1953100.035.613.929.70.820.0
1954100.030.411.987.92.517.3
1955100.030.818.286.71.717.6

Exportsהיצוא
1952100.028.030.625.56.19.8
1953100.023.528.931.33.412.9
1954100.018.225.938.25.112.6
1955100.020.522.737.83.915.1

(1) Including Yugoslavia, Finland and some Central and
South American countries belonging to the Dollar Area
for which separate data are not available.

המרכזית אמריקה של ארצות וכמה פינלנד יוגוסלביה/ כולל (1)
נתונים שעבורן הדולר' לאזור השייכות אמריקה ודרום

קיימים. אינם נפרדים

ליבוא >י< היצוא 11.יחס לוח
Table 11.  Ratio of ExportsO) to Imports

)19531955)
ל"י .ILמיליון Millionהיצוא nnx

מהיבוא היבוא
Imports

היצוא
Exports

מסחרי גירעון
TradeDeficit

Exports as ,£ל
of Imports

19521952
. הארצות 5787750113.3Allכל Countries .

נחתמו לא שאתן 6316346811.8Countriesארצות with which there
מסחריים wereהסכמים no Trade Agreements
נחתמו שאתן 47143329.3Countriesארצות with which there

(2) מסחריים wereהסכמים TradeAgreements (2)

19531953
הארצות 50610440220.5Allכל Countries

נחתמו לא שאתן 4346736715.4Countriesארצות with which there
מסחריים wereהסכמים no Trade Agreements
נחתמו 7237ארצותשאתן .3551.4Countries with which there

מסחריים(3) wereהסכמים Trade Agreements (3)

19541954
הארצות 516153S6329.7Allבל Countries

נחתמו לא שאתן 4269583122.3Countriesארצות with which there
מסחריים wereהסכמים no Trade Agreements
נחתמו שאתן 90583264.7Countriesארצות with which there

(".) מסחריים wereהסכמים Trade Agreements (4)

19551955
הארצות 58615443226.3Allבל Countries

נחתמו לא שאתן 4708938118.9Countriesארצות with which there
מסחריים wereהסכמים no Trade Agreements
נחתמו שאתן 116655166.0Countriesארצות with which there

מסחרייס(ג) wereהסכמים Trade Agreements (5)

( I ) Does not include reexports.
)2) Refers to 8 countries.
)3) Refers to 12 countries.
)4) Refers to 15 countries.
)5) Refers to 17 countries.

חוזר.' יצוא כולל אינו (1)
ארצות. ל8 מתייחס (2)
ארצות. ל12 מתייחס (3)
ארצות. ל15 מתייחס (4)
ארצות. ל17 מתייחס (5)
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עיקריות ייעוד ארצות לפי ,(1) יהלומים 12.יצוא לוח
Table 12.  Exports of Diamonds (1), by Main Countires of Destination

)19521955)

5 21 95 31 95 41 05 51 9

הייעוד ליקרטארץ לי'קרטאלפי לייקרטאלפי לייקרניאלפי Destinationאלפי
CaratIL. 1,000CaratIL. 1,00011.1,000Carat

IL. 1,000

הארצות 1185,07828,337329,53736,526AHי184,57320,632148,71022,9בל Countries

הנרית 113,85316,980124,91218,895141,07021,623148,74083,540Unitedארצות States

73152,46222716,9121,99836,3285,16aBelgiumבלגיה

98,6241,785Canadaד8,7931,68910,2632,0068,3til1,6קנדה
556114159291,1531698,6811,528Netherlandsהולנד

2,0833682,2084032,0813815,040097Switzerlandשווייץ

1021,9224021,873413France_צרפת

המאוחדת 1,5032821,4791962,8674122,27a386Unitedהממלכה Kingdom

/nxnierr 317,7762,711Otherי7,7421,1847,2171,21310,7121,6יתר Countries

(I) Including industrial diamonds. תעשייתיים. יהלומים גולל (1)

הייעוד ארץ לפי הדר, פרי יצוא  .13 לוח
Table 13.  Expotrs of Citrus Fruit, by Country of Destination

)19521955)


5 21 95 31 95 41 95 51 9

Country of Destination הייעוד ארץ
טונה
Ton

טונה
Ton

טובה
Ton

טיגה
Ton

0/

הארצות 151,352100.0209.218100.0310,166100.0257,990100.0Allכל Countries

המאוחדת ■85,580הממלכה 56.5123,84659.2146,71947.3115,21944.7United Kingdom
10,8007.115,9597.621,1506.811,2534.1Netherlandsהללנד
8,8405.710,1864.910,6748.417,3556.7Finlandפינלנד
7,5505.08,2684.018,4085.914,9275.8Swedenשבדיה
6,7534.513,1:106.316,1525.2Jנורבגיה 3,0205.0Norway
5,0943.411,1645.314,863בלגיה 4.818,6285.3Belgium

המועצות .11,3237.55,2342.521,9857.112,4714.8U.S.S.Rברית
3,9952.61,8000.93,6771.22,8641.1Polandפולין

814.3Denmark(93.713,5114.410,1;3,8962.67,7זניה
S4771.14,2871.7Switzerland,1,6251.12,1691.0שולייץ

4,0692.73,2461.64,7241.52,1950.8Austriaאוסטריה

7920.58940.4,2,0290.73,8111.5Yugoslaviaיוגי&לביה
6800.46730.31,5960.51,6730.6Argentineארגנטינה
2690.24750.2117X1,1890.5Bulgariaבולגריה

1860.140X1,8720.62,5001.0Rumaniaרונזניה
החופשית 3,7671.33,9241.33,4911.4Eireאירלנד

S912,1644.7France.1,2290.612,064צרפת

הרי9ובליקה גרמניה/
ד,קדרלית


114063.612,8594.9Germany,

Federal Republic

1,2100.4XHungaryהונגריה

1000.14850.21,4620.6Icelandאיפלבד

הארצות יתר
0.24230.14740.2Other Countries

Source : Citrus Marketing Board. הדר. פרי לשיווק המועצה המקור:
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M. PRICES מחיריפ יג.
הסעיף לפי המחיה), יוקר (אינדכס לצרכן המחירים 1.מדד לוח

Table 1. Consumers ( Price Index (C.o.L. Index), by Item

)Base: IX 1951=100 (הבסיס:

(19521955)

.£ /
f/'ת _

1 3

Q Z
gl §
^ iי" 13

v 3

sfi 3

■P Is §

d. 3

gl i
P 0' '

s
I S

■§ vr
vi U

 h~j \j

■?a >3"Is §oc

Average נןמוצע
1952153154.4171.3125.2158.1145.9152.8152.1
1953ISO207.8216.5141.2170.4186.2210.0190.0
1954. 220235.8232.4172.0176.S195.3242.8219.6
1955233244.1 .241.4216.2187.9208.8248.7234.5

I 1955228236.1240.8215.9184.4202.3248.1231.1
II228235.7235.7215.9185.6202.3248.1231.7
III229237.7240.2215.9186.3202.3248.1232.1
IV230239.8240.2216.3186.3202.3248.1232.3
V230240.0240.5216.3186.4202.3248.1282.3
VI232243,5240.7216.3180.4202.3248.1234.2
vn233246.8240.2216.3186.6202.3248.1234.2
V1I1231240.7239.5216.3187.3202.3248.1284.5
IX239258.4243.1216.5190.5203.5218.12S4.8
X238254.5244.8216.4191.2204.5248.1235.4
XI236245.6245.7216.4192.0208.2251.8240.3
XII239251.9245.4. 216.4192,2210.2Sol .8240.6

לצרכן המחירים מדד של "שונים בסעיף המשנה קבוצות 2.מדדי לוח
Table 2.  Indexes of SubGroups in "Miscellaneous" Item of Consumers' Price Index

)Base: IX 1951=100 (הנסיס:

(19521955)

a05o'o c J

a
_1ק d£?< 385 3 3

14

"2 55
>.g a
8E. 3

■3

m

! a
S. j

j '
O 3
S i

I o

>i

2 3
S K
£ a
5' "II

Average ממוצע
1952170.9145.3152.5151.2186.3119.9150.4188.1
19S3209.9176.1202.7211.2163.4161.5221.8168.4
1954239.5199,9251.5232.1194.9194.5273.9160.8
1955253.6218.4257.1247.5228.9197.0285.6178.5

I 1955246.1218.2256.6245.7227.8197.0280.3167.5
II247.7217.9256.6245.9227.8197.0280.3171.8
HI 247.7217.9256.6246.1227.8197.0280.3174.6
IV247.7217.9256.6246.1227.8197.0280.3176.7
V247.7217.9257.4246,1227.8197.0280.3176.7
VI256.4217.9257.4246.1227.8197.0280.3181.1
VII256.4217.9257.4246.1227.8197.0280.3181.1
VIII258.7217.9257.4246.1227.8197.0280.3181.1
IX258.7217.9257.4.24S5227.8197.0280.3181.1
X258.7219.9257.4250.8227.8197.0280.3181.1
XI258.7219.9257.4251.1234.2197.0!S11.9183.2
XII258.7219.9257.4251.6234.2197.0311.9185.5
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(פרוטות) מסוימימ מזון מצרכי של בתלאביב ממוצעים קמעוניים 3.מחירים לוח
Table 3.  Average Retail Prices in Tel Aviv of Various Food Commodities (Prutot)

)1949, 19521955)

19491952195319541955UnitCommodityהיחידההמצרך

אחיד ,5676126163194Kg.Breadקגלתס standard
לבן (1)לחמ 105152227246253,,Bread, white
לבן ,Flour,,93123210245245,.קמח white
Noodles,,179287399455500,,אטריות
Rice,,99103140140140,,אורז

טרי בקר ,Beef,,7411,7311,8891,9601,806,.בשר fresh
קפוא בקר ,Baef,,4756588501,000903,.בשר frozen
טרי עוף ,Poultry,,1,0331,7312,2892,9982,948,,בשר dressed

מקומיים ,Carp,,5799501,3331,5001,500,,קרפיוניפ local
פילה קפואים' ,Fish,,254414492550533,,דגים frozen, ifllet

Sausage,,7881,4631,7892,0001,958,,נקניק
מלוחים ,Herring,,169249485550455,,דגים salt

Margarine,.281313582700697,,מרגרינה
Oil,,319308589700697,,שמן

מלא פרות' ,110184238250250LitreCowmilkליטרהלב whole
מקומית ,1,6401,9422,8613,0002,967Kg.Butterקגחמאה local

רנה רזה' Cheese,,246319360360360,,גבינה soft, skimmed
milk

רכה שמנה' T500,,Cheese<31343850050,,גבינה soft, whole milk
4951606060BottleLebeniaצנצנתלבנייה (sour milk)

אי סוג יחידותביצים' 1029845364970070010 unitsEggs, grade A
107107120245269Kg.Beansק"גשעועית
Sugar,,8194168218269סוכר

מקומית (2),,ריבה 217232352397434,,Jam, local
(2),,סוכריות 6948081,0441,5771,600f,Sweets
fr3154207001,8441,700,,Halvaחלווה

Tea,,1,1261,6133,0003,8334,977,,תה
טהון ,Coffee,,7332,0903,7204,0003,977,,קפה ground
Cocoa,,4928921,3001,3001,300,,קאקאו
3646505163Salt,,מלח

הוק 0"ליין (3)239500599בקבוק75 486(3) 475Bottle75cl.Wine, Hock

אדמה 48110213191166Kg.Potatoesק"גחפותי
Tomatoes,,101236298870350עגבניות

.101,,מלפפונים 363288309404.,Cucumbers
Carrots,,77170204812320,,גזר
Beetroot,,141227263274,,סלק

Eggplant,,61246292279354וזצילים
Cabbage,,59135140179174,,כרוב

Caulilfower,2313222923275כרובית
יבש ,Onions,,158208348156בצל dry

Bananas,,108369723945755בננות
 . Grapes,,360560542770ענבים

217112167184t,Waterאבטיחים melons
שמונזי ,Oranges,,86129133152תפוזים' Shamouti
וולנכויה ,Oranges,,127224196203תפוזימ' Valencia

11215215817tS,,Grapefruitsאשכוליות
Lemons"213225233258לימונים

(1) Averageprice for August December only.
)2) Average pirce for June December only.
)3)65cl. bottle.

בלבד. דצמבר עד לאוגוסט ממוצע מחיר (1)
בלבד. דצמבר עד ליוני ממוצע מחיר (2)

סל. 65 קל בקבוק (3)
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שונות ובארצות בישראל לצרכן המחירים מדד  .4 לוח
(100= 1953 ממוצע הבסיס: הסעיפים (כל

Table 4.  Consumers' Pirce Index in Israel and in Various Countires
)AllGroups Base: Average 1953 100)

)19541955)
שנתיים t^ssinaYearly Averages

19541955
srael]112120ישראל

(1) (וינה) 103105Austriaאוסטריה (Vienna) (1)
(3)103איטליה 106Italy
ran]118112אירן

הברית 100100Unitedארצות States
(1) 101101Belgiumבלגיה (1)

101107Denmarkדניה
(1) 104106Netherlandsהולנד (1)

אפריקני(2) הדרום 102105UnionofSouthהדומיניון Africa (2)
המאוחדת 102106Unitedהממלכה Kingdom

(בירות) (3)95לבנון 96Lebanon (Beirut)
(קהיר) (3)96מצרים 96Egypt (Cairo)
(בגדד) (3)98עירק 101Irak (Baghdad)
(פריס) 100101Franceצרפת (Paris)

101101Canadaקנדה
104110Cyprusקפריסין
(4)שגדיה 101104Sweden
101102Switzerlandשווייץ

(1) Excluding rent.
)2) Europeans only.
)3) January November 1955.
)4) July December 1954.

דירה שכר כולל אינו (1)
בלבד אירופיים (2)

1955 נובמבר עד ינואר (3)
1954 דצמבר עד יולי (4)

יותר(0 או ל''י 80 הוא החודשי היסודי ששכרם לעובדים (מכסימום) חודשית יוקר 5.תוספת לוח
Table 5.  Monthly Cost of Living Allowances (Maximum), of Workers Whose

Basic Monthly Salary is IL. 80 or More (1)
)16 I 1952  15 Xn 1955)

(ליי)המדדהתקופה התוספת
PeriodIndexC. o. L. Allowance

)IL.)
19521952  15 III16 I1075.600
19521952  15 IV16 III12016.000
19521952 15 V16 IV132'25.600
19521952  15 VII16 V14435.200
19521952  15 IX16 VII15745.600
19521952  15 XII16 IX16552.000
19531952  15 III16 XII17560.000
19531953  15 VI16 III18265.600
19531953  15 IX16 VI19172.800
19531953  15 XII16 IX20180.800
19541953 15 III16 XII20889.550
19541954  15 IX16 III21G99.550
19541954  15 XII16 IX222107.050
19551954  15 IX16 XII228114.550
19551955  15 XII16 IX231118.300

(1) Based on the agreement between the Histadrut (General
Federation of Jewish Labour) and the Manufacturers'
Association.
As from 16 December 1953, the Cost of Living Allowance
is paid on basic salaries up to a maximum of IL. 125 per
month. See explanatory notes in "Introduction to the
Tables".

הכללית העובדים הסתדרות בין שנערכו ההסכמים על מבוסס (1)

התעשייה. בעלי התאחדות לבין
שכר על היוקר תוספת משתלמת 1953 בדצמבר מ16 החל

לחודש. ל"י 125 של למכסימום עד יסודי
ללוחות". ב"מבוא הסברים ראה
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w הסיטוניים המחירים מדד  .6 לוח
Table 6.  Index of Wholesale Prices (1)

)Base : VI 1936 = 100 (הבסיס:
(V1948XH 1955)

הסוגים וביציםכל בשר אחריםדגנים' ושונותמזונות דלק
All

Categories
Grain, Meat
and EggsOther FoodstuffsFuel and

Miscellaneous

V 1948450483719284
Average 1949 444426747299ממוצע

1950380348689248
1951 "416380752275
19527176511,146G30
1953 "1,0509581,747823
19541,2401,0972,0621.03K
1955 ,,1,2991,1602,0681,157

I 19051,2761,1642,0091,117
II1,2831,1642,0371,117
1111,3101,1642,1011,163
IV1,3141,1642,1151,165
V1,3011,1642,0651,165
VI1,3011,1642,0671,165
VII1,8141,1642,1091,165
VIII1,2911,1372,0691,165
IX1,2921,1212,1021,165
X1,2851,1212,0751,167
XI1,3061,1982,6231,167
XII  1,3121,1982,0461,167

(I) Mainly foodand fuel. ודלק. מזון מצרכי בעיקר (1)

שונות ובארצות בישראל הסיטוניים המחירים מדד  .7 לוח
Table 7.  Index of Wholesale Prices in Israel and Various Countries

)Base: 1953  100 (הבסיס:
(19541955)

שנתיים Yearlyממוצעים Averages
הארץ

19541955
Country

srael]118124ישראל
101101Italyאיטליה

(טהרן) 118115Iranאירן (Teheian)
הברית 100101UnitedStatesארצות

99101Belgiumבלגיה
100103Denmarkדניה
101102Netherlandsהולנד

אפריקני הדרום 101104Unionofהדומיניון South Africa
המאוחדת 101104Unitedהממלכה Kingdom
(איסטנבול) 111119Turkeyטורקיה (Istanbul)

9799Egyptמצריס
(בגדד) 9697Irakעירק (Baghdad)

9399Canadaקנדה
100104Swedenשבדית
101101Switzerlandשווייץ
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הבנייה הוצאות מדד .8 לוח
Table 8.  Index of Building Costs

)Base: 1 VII 1950 = 100 (הב0י0:

(1951  1. I 1956)

CO

כלליהתאריך מדד
General

ברזלצמנטזיפזיףחצץהובלהעבודה
DateIndexLabourTransportGravel(Zifzif)CementTimberIron

(1) Average 1951 125.1121.11061109.0116.7106.1187.5157.7ממוצע
(2) (1) ,, 1952211.3190.7159.9150.8171.7217.3343.8382.9

1953275.8230.7179.7155.8221.44(10.9506.:!500.4
1954353.6265.0212.1189.1273.9714.7806.7661.2
1955393.4282.1245.6191.8.:■m7854.0987.5734.4

1. I 1955371.6280.7240.9186.0288.3758.5850.0640.0

1. il 1955377.4280.7258.2186.0288.3768.5850.0700.0
1. III 1955377.2280.7244.518(5.080:1.a708.2850.0700.0

1. IV 1955377.2280.7244.5L86.0303.3.76D2850.0700.0

1. V 1955377.7280.7244.5188.0310.7769 .'2850.0700.0
1. vi 195.';377.1280.7244.5188.0316.7769.2850.0690.8

1. VII 1955379.1280.7244.5188.0316.7769.2875.0600.8

1. VIII 1955381.7280.7244.5188.0816.7769.2900.0700.0
1. IX 1955883.7280.7244.5188.0.31if7769.2925.0 .700.0

1. X 1955419.2282.8244.5194.0316.71,026.21,075.0780.0

1. XI 1955421.6282.8244.5202.0316.71,026.21,075.0810.8
1. XII 1955422.2282.8244.5202.0316.71,026.21,075.0820.0

1. I 1956427.2291.3214.5200.0316.71,026.21,076.0820.0

Note: The yearly average was calculated on the basis of
the indexes of February 1  January. I.

)1) In 1951 and in the ifrst half ofl952 the index was calculated
once every three months, and thereafter monthly.

)2) As from August 1, 1952 the data in the item "Labour"
were calculated separately for daily and piece work on
the basis of the quantities and their values on 1. VII 1950,

בפברואר 10 המדדימ בסיט 8ל חושב השנתי הממוצע הערה;
ננואר. 1 עד

חישוב בוצע 1952 של הראשונה ובמחצית 1951 בשנת (1
בחודשו. חורש מדי מכן ולאחר חודשיט ל3 אחת האינדבס
הנתונימ "עבודה* בסעיף חושבו 1952 באוגוסט מ1 החל (2)
בסיק על לחוד בקבלנות ולעבודה לחוד יומית לעבודה

1 חץ ל1950 וערכן הכמויות



N. LABOUR
Labour Force, Employment and Unemployment

עבודה יד.
ואבטלה תעסוקה אדם, כוח

(אומדן) והמין הלאום העבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל 1.האוכלוסייה לוח
Table 1.  Population 14 Years of Age and Over, by Labour Force Characteristics,

Nationality and Sex ,(Estimate)
)VI 1954, XI 1955)

Labour Force Characteristics

November 1 9 5 5 נובמבר

ואחרים ערבים
Arabs and others

קבוץ! נ
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Jews יהודים

נקבות
Females

זנרים
Males

הכל סך
Tolal

האוכלוסייה et
Total Population

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

June 1954 יוני

כל
האוכלוסייה
Total

Population

העבודה כוח תכונות

Absolute Numbers
Total Population (14 yearsof age and over)

Civilian Labour Force
Not in Civilian Labour Force

Civilian Labour Force
Persons Employed

Fulltime workers
Parttime workers
Absent fromregular place ofwork

Persons Unemployed
Worked previously

Did not work previously

Total Population (14yearsof age and over)
Civilian Labour Force
Not jn Civilian Labour Force

Civilian Labour Force
Persons Employed

Fulltime workers
Parttime workers
Absent fromregular place of work

Persons Unemployed
Worked previously

Did not work previously

1,178,500594,400S84.1001,073,800541,4005:12,400104,70053,00051,700

an, 200476,300154,000583,700434,900148,80047,50041,4006,100
547,300118,100429,200400,100106,500383,60057,20011,60045,000

585,700443,000142,700542,300405,500136,80043,40037,5005,900
451,200364,20087,000425,700340,20085,50025,50024,0001,500
109,70059,40050,30092,90046,80046,10016,80012,6004,200
24,80019,4005,40023,70018,500,lf2001,100000200

45,50033,30012,20041,40029,40018,0004,1003,900200
35,60027,8007,800,12,30024,6007,7008,8001),200100
9,9005,5004,4009,1004,800■1,900800700100

מוחלטים מספרים
1,145,100

Perc e
100.0
11,8
88.2
100.0
96.8
24.6
68.9
3.8
3.2
l.if
1.6

ntage s

100.0100.0
45.478.1
54.621.9

100.0100.0
91.490.6
.f8.7.5B0
35.430.4
2.32.2

8.69.4
6.97.7
1.71.7

100.0

27.9
72.1
100.0
91.9
57.5
31.0
3.4

8.1
5.2
2.9

100.0100.0

54.480.3
45.619.7
100.0100.0
'.12.9.9S2
72.978.2
15.910.8
4.14.2
7.16.8
5.55.7
1.61.1

100.0

26.5
73.5

100.0
92.1
50.2
32.5
3.4

7.9
5.0
2.9

100.0100.0

53,080.1
46.419.9
100.0100.0
92.893.0
71.576.5
17.412.5
3.94.0
7.27.0
5.R5.8
1.61.2

560,700
584,400

512,700
419,000
74,900
18,800

48,000
80,000
9,000

ם י ז ו א,ח
100.0

49.0
61.0
100.0
91.4
74.7
13.4
8.8

8.6
7.0
1.6

ומעלה) 14 (בגיל האוכלוסייה בל
האזרחי העבודה לכוח שייבימ

האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם

האזרחי העבודה לכוח שייכים
המועסקים

מלא באופן עבדו
חלקי באופן עבדו

הקבוע עבודתם ממקום נעדרו
מועסקים הבלתי
בעבר עבדו
עבדו טרם

ומעלה) נ 4 (כגיל האוכלוסייה כל
האזרחי העבודה לכוח שייכים

האזרחי העבודה לנוח שייכיט אינם
האזרחי העבודה לכוח שייכיס

המועסקים
מלא באופן עבדו
חלקי באופן עבדו

הקבוע עבודתם ממקום נעדרו
מועסקים הבלתי
בעבר עבדו
עבדו טרם

10
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(אימין) והמין הלאום הכלכלי, הענף לפי המועסקים,  .2 לוח
Table 2.  Persons Employed in Labour Force, by Economic Branch, Nationality andSex (Estimate)

)VI 1954, XI 1955)

00

Economic Branch

November 1955 נובמבר

ואחרים ערבים
Arabs and others

נקבות
Females

זברימ
Males

הכל סך
Total

יהודים
Jews

נקבות
Females

זברימ
Males

הכל סך
Total

האוכלוסייה כל
Total Population

נקבות
Females

זכרימ
Males

הכל סך
Total

June 1954 יוני

האוכלוסייה בל
Total

Population

הכלכלי הענף

Absolute Numbers

AU Branches

Agriculture, afforestation and ifsheries
Industry, miningand quarrying
Construction and public works
Electricity, gas and water
Commerce andbanking
Transportation, storage .St. communication
Health, education, social welfare, etc.
Government administrative, public and
personal services

Not stated

585,700443,100142,600542,300405,500136,80043,40037,6005,800

104,70084,70020,00082,80066,60016,20021,90018,1003,800

127,400106,50020,900121,000101,20020,4005,8006,300BOO

52,60051,6001,00046,70045,8009005,9005,800100

7,3006,6007007,2006,500700100100


81,30009,90021,40078,10066,90021,2003,2003,000200

38,70036,1002,60037,20034,6002,6001,500,1,r00


172,40096,70075,700167,40002,90074,mo5,0003,800j 1,200
|

1.B001,0003001,8001,0003001,200


1

All Branches

Agriculture, afforestation and ifsheries
Industry, miningand quarrying
Construction and public works
Electircity, gas and water
Commerce and banking
Transportation,storage t£ communication
Health, education, social welfare, etc.
Government administrative, public and
personal services

Percentages
I100.0

65.5

8.6
1.7

3.5

20.7

100.0

48.1

1S.l

15.4
0.3

8.0

4.0

10.1

100.0100.0100.0100.0

15.316.511.950.5

22.525.014913.3
8.611.30.713.if

1.4l.if0.50.2

14.414.!15.57.4

6.98.61.93.5

30.922.954.611.5.

100.0

14.1

14.7

0.7

0.5

15.0

1.8

53.2

100.0

19.2

24.1

11.7

1.5

13.5

8.2

21.8

100.0

18.0

21.9

9.0

1.2

13.9

6.6

29.4

מוחלטים מספרים
512,700

90,000
112,100

45,200

9,100

63,100

32,000

148,100

12,800

הענפיפ כל
וריוג ייעור חקלאות'

ומחצבים) מלאגה (חרושת' תעשייה
ציבוריות וטבודוח בנייה

ומים גז חשמל'
ובנקאות מסחר

ותחבורה אחסנה הובלה'
וגוי סעי חינוך' בריאות'

ממשלתיים' אדמיניסטרטיביים שירותים
אישיים ושירותים ציבוריים שירותים

, ידוע לא

אחוזים

100.0

18.0

22.4

9.0

1.9
12/1

6.4

29.6

הענפים כל
ודיוג ייעור חקלאות'

ומחצבים) מלאגה (חרושת' תעשייה
ציבוריות ועבודות בנייה

ומים גז חשמל'
ובנקאות מסחר

ותחבורה אחסנה הובלה'
וכוי סעד חינוך' בריאות/

ממשלתיים' אדמיניסטרטיביים שירותים
אישיים ושירותים ציבוריים שירותים



(אומדן) היישוב וצורת העבודה כוח תכוגות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה
'fable 3.  Population 14 years of age and over, by Labour Force Characteristics and Type of

)XI 1955)

.3mb
Settlement {Estimate)

כוח תכונות

העבודה

הכל סך

Total

ירושלים

Jeru
salem

Tel Aviv

תיפה

Haifa

אחרים עירוניים יישובים
Other Urban Settlements

אחריט גפרייט יישובים
Other Rural Settlements

מושבי0

.Smallh
settlements

קיבוצים

Kibbu
tsim

מעברות

Ma'ba
rot

Labour Force
Characteristics הנל סך

Total

יהודים

Jews

ערבים
ואחרים
Arabs A

others

הכל סן

Total

יהודים

Jews

ערבים
ואחרים

Arabs A

others

האוכלוסייה כל
ומעלה) 14 (בגיל

1,178,500101,200269,600116,600892,900370,00022,900150,10076,60073,60058,00052,40037,100TOTAL POPULATION
) 14 years of age and over)

האזרחי העבודה לכות 031,20054,100143,10063,500196,600185,90010,70073,60040,800S2.80084,ifO()48,80016,900Civilianשייכים Labour Force

העבודה לכוח שייכים אינם
האזרחי

547,30047,100126,60053,100196,300184,10012,20076,50035,80040,70024,000!),00020,200Not in Civilian Labour Force

האזרחי העבודה לכוח Civilianשייכים Labour Force

,585,700SIהמועסקים 100132,60058,400179,300169,8009,50068,40037,900.'!0,.'!0088,10048,80014,000AU PersonsEmployed

מלא באופן 451,20039,900109,90047,500148,000136עבדו 7006,30041,80025,30016,50023,10035.60010,400Fulltime workers

חלקי באופן 8,7009.8002,900Parttime'109,7009,50018,6008,10028,30025,3003,00028,80010,60013,200עבדו workers

הקבוע עבודתם ממקום 54,8001,7004,1002,8008,0007,8002002,8002,0008001,3003,400700Absentנטדרו from regular place
of work

מועסקים .45,5003,00010,5005,10017,30016,1001,2005,2002,9002,3001,500הבלתי 2,900AU Persons Unemployed

בעבר 35,6001,0008,0003,70018,90012,8001,1004,8002,5001,8001,3002,500Workedעבדו previously

עבדו 9,9001,1002,5001,4003,4008,300100900400500200400Didטרם not work previously

העבודה לכוח השייגים אחיו
בגיל האוכלוסייה מכל האזרחי

ומעלה 14

.'M.G58.5HA. 154.550.050.246.749.063.344.if59.093.145. GPercentage of Civilian Labour
Force out of total populati
on(14 years of age and over)

מהשייכים מועסקים הבלחי אחוז
האזרחי העבודה לכוח

7.25.57.38.08.88.7.U27.17.11.04.317.2Percentage of persons unemp
loyed outof the Civilian
Labour Force

0כ



 (אומדן) והמין בעבודה המעמד הכלכלי, הענף לפי 4.המועסקים'היהודיים, לוח
Tahle 4.  Jewish Employees, by Economic Branch, Employment Status and Sex (Estimate)

)XI 1955)

CO
CO

Economic Branch

ללא משגיחה בני
תשלוט

Unpaid family
workers

נקבות
Fema
les

Mates
ס"ה

Total

קיבוצים חברי
Kibbuts members

נקכות
Fema
les

זכרים

Males
0"ה

Total

עצמאיים מעבידים'
קואופרטיבים וחברי
Employers, self
employed workers
A members of
cooperatives

נקבות
Fema
tes

זגרים

Males

ס"ה

Total

שכירים
Wage A salary

האוכלוסייה כל
0)

Total population

נקבות
Fema
Jes

זכרים

Males
ס"ה

Total
נקבות
Fema
les

D51sr 0"ה

Males Total

הכלכלי הענף

Absolute Numbers
All Branches

Agriculture, afforestation <cf ifsheries
Industry, mining and quarrying
Construction <£ public works
Electricity, gas and water
Commerce and bunking
Transportation, storage <£ communication
Services
Not speciifed

29,00019,80026,8000,00021,800

17,8003,5009,9002,4007,500
4,8002,8002,1006001,500
800_
100

__12,2001,70010,51)0
1,100100100

4,40013,5002,5002002.300

All Branches

Agriculture, afforestation A ifsheries
Industry, mining <£ quarrying
Construction <£ public works
Electricity, gas and water
Commerce and banking
Transportation, storage<£communication
Services

All Branches
Agriculture, afforestation A ifsheries
Industry, mining and quarrying
Construction <£ public works
Electricity, gas and water
Commerce and banking
Transporlation, storage Acommunication
Services

Percentages
100.0

Si.i
6.9

48.2

10.5

4.1

9.1
1.3

18.5

1.4

100.0

48.0
12.0

84.0
20
4.0

09

2.9
0.5

2.2
0.'
0.1

100.0100.000.0

61.417737.0
16.614.17.8
2.8

0.3


_45.5
3.80A
15.168.29.3

5.3375.0

21.64.212.0
4.02.81.8
1.7__

1.4__

.l,'i7
a.o_0.2
2.632l.,r

48,800

21,300
7,600
800;
100

12,100 107,200

1,1'
17,900'

100.0

1,700
2,900
100

3,900
aoo

8,200

17,1001
23,800]
ן7,100
100 I

37.000J
12,200|
9,800i
100'

119,300

18,800
26,700
7,200
100

40,900
12,SOU
13,000

100

מוחלטים מספרים
82,100268,000 845,100136,800 405,500542,3001 הענפים בל

66,600 82,800  ודיוג ייגור 3,500חקלאות'
18,200

800
700

6,800
2,800

29,100,
71,500
37,600
6,300
18,100
21,100

54,500 78,400
300J 000

82,600
84,700
38,400
7,000

24,900

16,2001

20,4001
9001

700|
21,2001

101,200121,600 ומחצגימ) מלאכה (חרישת/ תעשליה

23,400 '2,600
188,900 74,500
1,200 800

46,800
6,500
56,900
34,600
02,900
1,000

46,700
7,200
78,1001
87,200
167,400
.1,300

100.0100.0100.01000100.0100.0100.0100.0

16.51199.511.14.315.816.014.0
25.014.924.627.316.1224. 22.224.0
11.30.711.214.31.06.06.60.8

י 1.60.52.02.40.9010.1
14.115.57.2698.334.334.532.3
8.61.96.88.12.810.511.42.5
22.954.638.729.966.61099.226.4

74.825.263948.715.222.119.92.2
80.418639.435.24.222820.72.1
83.017.069.858.811.022.119.12.4
98.11.982.881.11.715.515.30.2
90.39.797.287.59.71.41.4_

72.827.231.923.28.752.447.45.0
98.07.003.156.96.233.732.90.8
55.844.279.947.232.77.85.91.9

ו

ים ז ר ח א
100.0

15.3
22.5
8.6
1.3
14.4
6.9
31.0

100.0

ציבוריות ועבודות בנייה
ומים גז חשמל'
ובנקאות מסחר

ותחבורה אחסנה הובלה'
שירותיס
ידוע לא

הענפים בל
דיוג ייעור חקלאות'

ומחצבים) מלאכה תעשייה(חרושת'
ציבוריות ועבודות בנייד,

ומים גז חשמל'
ובנקאות מסחר

ותחבורה אחסנה הובלה'
שירותים

הענפים כל
ודיוג ייעור 100.0חקלאות'

100 0 ומחצבים) תעשייה(חרושת'נזלאבה
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ציבוריות ועבודות בנייה
ומים גז חשמל'
ובנקאות מטהר

ותחבורה אחסנה חובלה'
שירותים

(I) Incl. employees whose employment status is unknown.



(א1מד1< והמין הלאום היד, משלח לפי המועסקים,  .5 לוח
Table 5.  Persons Employed, by Occupation, Nationality and Sex (Estimate)

)XI 1955)

Occupation
Arabs £ others ואחרים ערבימ

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Jews a י ד ו ה י

נקבות
Females

זכרים
Males

הבל סך
Total

Total population האוכלוסייה כל

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל 0ך
Total

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

היד משלח

המועסקים if00542,300405,500136,80043,40037,if005,800All,585,700448,100142נל Persons Employed

חופשיים 61,20080,50030,70059,20029,20030,0002,0001,800700Freeמקצועות professions
001,700300800Managers(14,90018,2001,70014,60012,1מנהלים
77,20085,50021,70076,00054,40021,6001,2001,100100Clerksפקיריס

וזבנים 06,20048,00017,00063,10045,70017,4008,1002,900200Merchantsסוחרים and salesmen
99,900חקלאים ■80,90019,00078,10062,90015,20021,80018,000!1,800Farmers

תחבורה 34,60084,10050033,00032,5005001,6001,600Transportעובדי workers
ומלאכה תעשייה 125,900.10B20019,700120,300101,00019,8005,6005,200400Industrialעובדי workers A craftsmen

בניין 10037,20030,7005005,8005,700100Building)43,00042,400עובדי workers
10500Services)4002,0001,5,(0;61,20080,80030,90059,20028,800שירותים
ידוע 1,6001,4002001,6001.400200לא



Not stated

ם חוזי ges*ercenta/ו

המועסקים 100.0100.0100.0100.0100.01000100.0100.0100.0Allכל Persons 1<0ץ0!קוח£

חופשיים 10.40.921.510.97.222.04.68.512.1Freeמקצוטות professions
2.68.01.22.78.21.20.70.8Managersמנהליט
7Clerks.נ(!13.212.515.214.118.515.82.82פקידים

וזבנים 11.311.012.411.711.312.77.17.73.4Merchantsסוחרים and salesmen
17.118.318.414.415.011.150.247.9.6lf6Farmersחקלאים

תחבורה .7.7עובדי 0.40.18.00.43.74.3Transport workers
■ ומלאכה תעשייה 21.624.113.822.225.014.112.918.86.9Industrialעובדי workers 81 craftsmen

בניין 7.49.6עובדי ■0.40.99.10.413.415.21.7Building workers
10.40.921.711.07.122.84.68.98.6Servicesשירותים ג0



(אחוזים) המין לפי בתעשייה, עובדים מחזור של חודשיים ממוצעים '.6 לוח
Table 6.  Average Monthly Labour Tunrover in Industry, by Sex (,Percentages)

)19491955)

השגה

Year

המינים Bothשני SexesזנריפMalesנקבותFemales

נוספו
Engagements

נגרעו
Discharges

נוספו
Engagements

נגרעו
Discharges

נוספו
Engagements

נגרעו
Discharges

19497.35.77.45.57.06.1
19505.14.65.34.34.85.5
19514.64.34.74.04C5.1

19523.4. 4.33.14.04.35.4
19533.93.43.83.24.13.8
19543.8353.33.16.45.8
19554.34.03.68.87.77.6

(אחוזים) הענף לפי בתעשייה, עובדים מחזור של חודשיים ממוצעים .7 לוח
Table 7.  Average Monthly Labour Turnover in Industry, by Branch {Percentages)

)19541955)

19 545519

Branchנגרעונוספונגרעונוספוהענף

EngagementsDischargesEngagementsDischarges

3.12.42.80.7Dairiesמחלבות

מאכל 5.36.07.17.6Edibleoilsשמני

8.28.712.29.9Sweetsממתקים

15.815.018.8משקאות 18.5Drinks

18.917.616.717.8Preservesשימורים

2.92.44.74.5Cigarettesסיגריות

il2.12.98.2Medicines.2רפואות

3.02.23.38.3Weavingאריגה

3.22.85.18.8Dyeingמגבעות

2.21.83.32.5Printingדפוס

עץ 2.53.58.42.2Woodworkעבודות

יציקה 0.84.82.74.2Foundriesבתי

ותיל פח 5.23.73.233Tinמוצרי and wire products

. 503.6454.4Machineryמכונאות

ותיקונן מכוניות S283.92.4Car.3בניית construction <£ repairs

1.81.72.11.8Electricityחשמל

ולבנים זכוכית ,1.91.41.01.5Cementמלט' glass and bricks

וצמיגים גומי


3.74.0 .Rubber and tyres

נ 90



והנפה המחח היד, משלח המץ, החודש, לפי עבודה0), דורשי של יומי ממוצע  .8 לוח
Table 8.  Daily Average of Unemployed(i), by Month, Sex, Occupation, District and SubDistrict

)19501955)

1955 §1954 1958 1952 1951 1950

Daily Average for Year

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Men
Women

10,738 13,455 17,680 9,413 6,837 5,908

Month
9,8226,5386,39618,90020,07018,400
8,1687,9506,12918,95019,20012,800
5,4304,9806,50820,70012,0908,840
6,0025,0535,87318,30011,2407,700
5,2516,0737,29617,00014,2209,490

§4,6095,7658,25415,85012,2858,820
5,0695,59710,23917,60013.4659,520
5,2005,61510,73215,65012,20011,300
4,4635,38410,15513,80010,7488,535

§4,9326,03710,95016,1007,7807,840
4,9727,86914,22019,65012,83014,460
6,9779,68216,20020,15015,38516,160.

Sex
8,715
2,023

11,322
2,133

15,237
2,443

7,922
1,491

5,277
1,060

Occupation

המין

היד משלח

לשנה היומי הממוצע

ינואר
פברואר

מרס
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמנר

גברים
נשיט

SkilledWorkers.
Building <£ public works
Industry
Communications
Clerks
Liberal professions
Hotels <S restaurants

Unskilled Workers

1,378777525
1,103808666
394276231
821737582
807052
150121104

13,75410,6168,578

מקצועיים עובדים
ציבוריות בנייןיעבודות

תעשייה
תחבורה
פקידים

חוטשיים מקצועות
אובל ובתי מלון בתי 

מקצועיים בלתי פועלים

והנפה Districtהמחוז and SubDistrict

Northהצפון
.30163216459228164Safadצפת

137403331562289201Kinneretכינרת
90457584783639536Yizre'elיזרעאל

.274328421ענו 698504466Acre
Haifaחיפה

1,0656961,4092,3881,7301,501Haifaהיפה
229556495784591488Haderaתורה
Centralהמרכז

3223474681,017914732Sharonהשרון
תקוה 3245068851,8981,4051,117PetahTikvaפתח

657411446947930713Ramieומלה
47242868S1,4921,2031,068Rehovotרוזובות
Telתלאביב Aviv

1,4057081,4513,7472,9962,415TelAvivתלאביב
Jerusalemירושלים

7629201,3581,9301,864895Jerusalemירושליס
Southהדרוט

104222862515358249Ashkelonאשקלון
שבע 87192299460304193Beershebaבאר

(1) Data up to end of 1953 refer to entries of the Labour
Exchanges affiliated tothe "CentreofLabour Exchange1'.
As from 1954, data include also the Labour Exchanges
under the Direct Supervision of the Ministry of
Labour, (Nazareth, UmelFahm, Acre, BakaeJGharbia
and Taiyibe). '

העבודה בלשכות לרישום מתייחסים 1953 סוף עד הנתיבים (1)

כוללים 1954 מתחילת העבודה". לשכות ל"מרכז המסונפות
משרד של הישיר שבניהולו העבודה לשכות את גם הנתונים
וטייבה)* גרבייה בקהאל עכו/ אוםאלפחם/ (בצרת/ העבודה

191



המין, החודש, לפי חודש, במשך אחת פעם לפחות שנרשמו העבודה^) דורשי מספר  .9 לוח
הרישום תקופת ואורך והנפה המחוז היד, משלח

Table 9.  Number of Persons Registered as Unemployed(i) at Least Once During the Month, by
Month, Sex, Occupation, District and SubDistrict and Duration of Registration Period

(19501955)
1955 § 1954 1953 1952 1951 1950

Monthly Average

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

| 32,077
Month

37,150
35,900
31,650
27,700
31,000
28,830
29,500
52,725
26,800
26,300
88.250
39,120

Sex
Men
Women

26,251
5,826

Occupation
Skilled Workers
Building and public works
Industry
Communications
Clerks
Liberal professions
Hotels and restaurants

Unskilled Workers

86,107 42,)80 29,436 26,723

42,581
42,011
86,614
35,917
88,224
35,518
86,056
34,447
31,484
27,1£8
35,593
37,739

30,407
5,700

22,551

86,045
0,135

24,395
5,041

21,979
4,744

District and SubDistrict
North
Safad
Kinneret
Yizre'el
Acre

Haifa
Haifa
Hadera

Central
Sharon
Petah Tikva
Ramie
Rehovot

TelAviv
Tel Aviv

South
Ashkelon
Beersheba

Jerusalem
Jerusalem

החודש
27,90231,04927,28140,700
25,13531,20425,05741,600
21,17425,32824,75143,000
21,01923,88822,62045,250
20,31127,91225,36341,200
19,52526,23528,04241,500
19,70726,69130,54344,100
22,68426,63330,74940,850
18,32023,67929,07186,750
22,81322,69932,50040,300
25,89227,82736,28045,250
26,62728,12941,00045,650

חודשי ממוצע

ינואר
פברואר

מרס
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

המין
18,816
3,735

היד משלח

9691,4053,8323,9192,6611,948

1,8992,0141,9032,7212,3312,047

562438545890684648

1,1731,1011,1741,7151,7171,538

190190161232221190

210176229367327. 327
17,54821,39921,59232,33628,26625,379

והנפה המחוז

2017768151,305868791

7161,4219491,272780625

4731,7181,8042,0082,0271,938

8291,1761,1801,5901,4301,316

3,5593,0893,7334,6743,9083,496

8281,8301,5132,0561,7891,719

1,2921,6261,7492,8352,7112,421

1,7442,4103,2224,7614,1233,497

1,6031,3891,3621,9322,2052,013

1,7911,9752,3194,0618,3133,209

5,8884,3405,3619,4347,8746,963

2,9243,3613,5723,8443,1882,525

4408951.0711,3681,130925
3187177861,040816639

גברים
נשים

מקצועיים עובדים
ציבוריות ועבודות בניין

העשייה
תחבורה
פקידים

חופשיים מקצועות
אובל ובתי מלון בתי
מקצועיים 1:לתי פועלים

הצפון
צפת

כינרת
יזרעאל

עכו

חיפה
חיפה 1
חדרה

המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות
תלאביב

תלאביב
ירושלים

ירושלים
הדרום

אשקלון
שבע באר

Duration ofRegistration Period הרישום תקופת אורך
ימים 6 13,76417,39115,29515,59515,30615,262Upעד to 6 days

יום 12 עד 74.8385,6286,63310,5228,5867,3757to 12 days

יום 18 עד 132,3732.3:64.1838,4106,0914,59013 to 18 days
ומעלה יום 191,5761,3483,3257,6535,3733,81319 daysand over _

ידוע לא



7511,037Not Stated

(1) See note(l) to Table 8. .8 ללוח הערה(1) ראה (0
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Wage Rates ■ .... טבורה שכר תעריפי
0) המקצוע לסי בחקלאות, עובדים של (לי) היומי תעריפיהשכר  לוח10.
Table 10.  Daily Wage Rates (IL.) of Workers in Agriculture, by Occupation (1)

)19511955)

יסודי שכר
יסודי שבר יוקר. ותוספת

Basic WageBasic Wage and Cost
of .Living Allowance

IX 1951■ X 1952. X 1953X 1954X 1955

=222)(המדד=201)(המדד=165)(המדד=100) (המדד=231)(המדד
(Index=100)(Index=165)(Index=201)(Index=222)(Index=231)

.שונים חקלאיים Various,עונדים Agricultural
Workers

זמני מאומן בלתי 2.8938.9484.8105.3125:528Temporaryunskilledפועל worker
150 לאחר קבוע 2.5024.1285.0295.5545.779Permanentפו8ל worker after 150
בקביעות עבודה 'daysימי regular work

ראשי 2.6674.4015.3615.921פועל .6.161Foreman
2.9424.8f45.9136.5316.796Instructorמדריך

ידיים עבודת Agriculturalפלתה ManualLabour
זמני מאומן בלתי 2.4484.0394.9205.4355.655Temporary.unskilledפועל worker
אחרי בלתי.מאומן 2.5584.2215.1425.6785.909Unskilledפועל worker after 150

בקביעות עבודה ימי 150days' regular work
ראשי 2.758פועל '4.5515.5446.1236.871Foreman

בסבלות' העובד 2.7584.5515.5446.1236.371Workerפועל employed in porte
בשדה ,rageבמחסנים' warehouses, ifeld

רפת Employedעובדי inCowsheds
זמני 4.2215.1425.6785.909'2.558פועל 'Temporary worker

פרות) 10 עד 3.052(רפתן .5.03661356.7757050 .Dairyman (up to 10 cows)

מ10פרות) (למעלה 3.3275.4076.5597.2577.557Dairymanרפתן (over 10 cows)

Cattlebreedersנוקדימ

זמני ;2.5584.2215.142פו&ל 5.6785.909 1Temporary worker
. ניסיון בעל 2.7584.5515.544פועל 6.123 ■6.371Experienced worker

וגז טיפול היודע 3.3275.40765597.2577.557Cattlebreederנוקד familiar with
tending and shearing

, לול Workersעובדי Employed in Poultry
Breeding

זמני 2.5584.2215.1425.6785.909Temporaryפוטל worker
ניסיון בעל 3.0525.0366.1356.7757.050Experiencedלולן poultry breeder

שנים 3 ותק בעל 3.3275.4076.5597.2577.557Poultrybreederלולן with 3 years'
experience

3.518.5.5986.7507.4897מדגיר 805Incubator operator

Beekeepersכוורנים

זמני 2.5584.2215.1425.6785.909Temporaryפועל worker

מאומן 2.7584.5515.5446,1236.371Trainedכוורן beekeeper

א' סוג .3.3275.4076.559כוורן 7!2577557 'Beekeeper, ClassA.

אי א' סוג ,Beekeeper.3.5185.5986750.7.4897.805כ>>7^ ClassA.A.

בחרמש Reapersקוצרים

א' סוג ,3.5185.5986.7507.4897.805Reaperקוצר Class A.

א' א' סוג ,S306.98277708.107'Reaper.3.7505קוצה Class A.A.
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damn) 0) המקצוע לפי בחקלאות, עובדים של (לי) היומי השכר תעריפי  .10 לוח .

Table 10.  Daily Wage Rates (EL.) of Workers in Agirculture, by Occupation (1) (Cont.)
. .. . (1951^1955) : .... .

יסודי. שכר. .
יוקר ותוספת יסודי שכר

Basic WageBasic Wage, and Cost
of Living Allowance

IX 1951X1952X 1953X 1954X 1955

(100 =222)(המדד=201)(המדד=163)(המדד= (המדד=;231)(המדד
(Ir.dex=100)(Index=165)(Index=201)(lndex=222)(Index=231)

ריסוס 9Sprayersועלי
מאומן בלתי 2.5584.2215.1425.6785.909Unskilledפועל worker

מאומן 2.7584.5515.5446.1236.371Trainedפועל worker
א' סוג ,3.3275.4076.5597.2577.557Sprayerרסס' Class A.

Cartersעגלונים
2.5584.2215.1425.6785.909Carterעגלון

לטיפול אחראי 3.0525.0366.1356.7757.050Carterעגלון in chargeof cat tie
tendingבבהמות

טרקטורים מים/ מכוני Employedעובדי on Waterplants,
חקלאיותאחרות ומכונות Tractors <£ other Agric.

Machines
גי סוג ,2.7004.4565.4275.9946.237Mechanicמכונאי' Class C.
בי. סוג 3.100מכונאי' ■5.1156.2316.8827.161Mechanic, Class B.
אי סוג 3.5005.5806.7327.4677.782Mechanic,Classמכונאי' A.

אי א' סוג בונאי/ ,3.7505.83069827.7708.107Mechanicמ Class A.A.

דגים Fishבריכות Ponds
" זמני '9.5584.221פועל 5.142'5.6785:909Temporary worker
 מאומן 3.0525.0366.1356.7757.050Trainedworkerפועל

 Fishermenדייגים
גי סוג ,8.0755.0746.1816.8267.103Fishermanדייג' Class C.
ב' סוג ,'3.8755.4556.6077.3167.620Fishermanדייג' Class B.
אי ,4.0006.0807.2828.0728.432Fishermanדייג'סוג Class A.

מרכיבים Graftersנוטעים
,2.3983.9484.8105.3125.528Grafterמתחילים beginner

בי סוג מרכיב' ,2.7584.5515.5446.1236.871Grafterנוטע Class B.
אי סוג מרכיב' ,3,2205.3006.4527.1287.418Grafterנוטע Class A.

אי אי סוג מרכיב' 3.7505.8306.98277708.107Grafter,Classנוטע A.A.

ייעור Employedפועלי in Forestry
משרד ע"י מועסק 2.0903.4494.2014.6404.828Employedפועל by Ministryof
קיימת קרן ,Labourהעבודה' KerenKayemet

לאתר מאומן בלתי 2.4934.1135.0115.5345.759Unskilledפועל worker after one
ניסיון של אחת 'yearsשנה experience

ראשי 74.4015.3615.9216.161Foremanפועל
'2.942פקח 4.8545.9136.5316.796Supervisor

א' ,8.1405.1816.3116.9717.253Supervisorפקח A.

(1) According to data supplied by the Union of Hired
Agricultural Workers.

החקלאיים הפועלים של הארצי האיגוד של הנתונים לפי (1)
השכירים.
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המקצוע לפי ובנייה, בתעשייה עובדים של (ליי) השכרהיומי 11.תעריפי לוח
Tabletl..Daily Wage Rates (IL.)ofWorkers in Industry and Building, by Occupation

)19511955)

יסודי יסודישכר יוקרשכר ותוספת
Basic Wageof Living Allowancege and CostBasic Ws

המקצוע ■IX 1951X 1952X 1953X 1954.X1955Occupation

201)(המדד=165)(המדד=100; (המדד=231(המדד=222(המדד=
(Index=100)(Index=165)(Index=201)Index=222)(Index=231)

ה פיי Bakingא
8.8205.9007.0527.8548.198Ovenmanרויין

א' סוג ,3.7205.8006.9527.7338.068Kneaderלייש' Class A
ב' 3.5305.6106.7627.5047.821Classסוג B

3.3505.4306.5827.2867.587Assistantעוזר

Weavingאריגה
א' סוג ,4.3406.4207:5728.4848.874Knitterסורג/ Class A
ב' סוג ■3.7705.8507.0027.7948.133Class B

 ג' 8.1905.2646.4127.0827.369סוג ClassC

א' סוג 4.0506.1307.282גוזר' '8.1338.497Cutter, Class A
בי 3.7705.8507.0027.7948.133Classסוג B
3.1905.2646.4127.0827.369Classסוגלג C
די סוג . .2.9004.7855.8296.4386.699י ClassD

מקצועי בלתי פועל
 (מתחיל)

2.6204.3235.2665.8166.052Unskilled worker
)beginner)

Footwearהנעלה
"מיוחד" מקצועי 3.6005.6806.8327.5887.912Skilledפועל worker, Special

א' 3.2805.3606.5127.2017.496ClassAסוג
ב' 3.0595.0336.1306.7717.045Classסוג B
גי סוג 2.7864.5875.5886.1726.422Classי C 

"מיוחד" ,2.4504.0434.9255.4395.659Finisherגומרת female, Special
א' 2.3508.8784.7245.2175.428Classסוג A
ני 2.8003.7954.6255.1065.313ClassBסוג
גי 2.2503.7134.5234.9955.198Classסוג C

מקצועית כלתי פועלת
(מתחילה)

1.8002.9703.6183.9964.158Unskilledworker,
female (beginner)

Metalמתנת
ובפחות Smeltingביציקה and smithery
מקצועי Skilledפועל worker
א'אי 4.0006.0807.2328.0728.432Classסוג AA
אי 3.7505.8306.9827.7708.107Classסוג A
בי 8.5005.5806.7327.4677.782ClassBסוג
3.3005.3806.5327.2257.522Classסוגג'. C
די 3.1006.1156.2316.8827.161ClassDסוג
הי 2.8004.6205.6286.2166.468ClassEסוג

מקצועי פועלבלווי
(מתחיל)

2.8004.6205.6286.2166.468Unskilled worker
.. (beginner)

חשמלאות Locksmithsמסגרות' 4 Ma
chineמיכנית Electric ians
מקצועי Skilledפועל worker
א' .3.5005.5806.7327.4677.782סוג Class A
ב' 3.2505.3306.4827.1657.457ClassBסוג
3.0004.9506.0306.6606.930ClassCסוגג'
די 2.8504.7035.7296.3276.584ClassDסוג
הי 2.7004.4555.4275.9946237Classסוג E

מקצועי(מתחיל) 2.6004.2905.2265.7726.006פועלבלחי Unskilled worker
)beginner)
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(המשך) לפי"המקצוע בתעשייה:ובגייה, עובדלם (ל'י).של היומי השכר תעריפי .11 לוח
Table 11.  Daily Wage Rates (IL.)of Workers in Industry and Building, by Occupation (Cont.)

)19511955)

יסודי יסודישכר יוקרשכר ותוספת
Basic Wageof Living AllowanceBasic Wage and Cost

 snspnnIX 1951X 1952X 1953X 1954X 1955Occupation

7ra,7J=231)(המוד=222)(המדד=201)(המוד=165)(ו;מדד=100)
(lndex=100)(Index=16S)(Index=201)(Index=222)(Index=231)

ת' קחהו ,Plumbersשרברבות' TinSmiths
בניי; .r&Bldgחשמלאות Electricians

מקצועי ,Skilledworkerפועל
א'א' 4.3808.5808926ClassAAסוג
א' 4.1308.2308601Classסוג A
בי 3.7807.8068.146Classסוג B
ג' סוג 3.480י ■7.4437756Class C

עוזר 3.3307.2627.561Assistantפועל
.פועלבלתימקצועי(מחו?יל) 3.2307.1407.431Unskilled worker

(beginner)

Woodworkingעץ
ורהיטים בניין ,Carpenterנגר building

. and furniture
א'א' 4.3806.4607.6128.5328.926Classסוג AA
א' 4.1306.2107.3628.2308601Classסוג A

א'ב' 3.9806.0607.212סוג 8.9488.406ClassAB
בי 3.7805.8607.0127.8068.146Classסוג B
גי 3.4805.5G06.7127.4437.756ClassCסוג

H07.431Unskilled.3.2805.3106.4627פועלבלתימקצועי worker
(beginner)(מתחיל)

במוסכים רפד ,Carpenterנגר' garage
upholsterer

אי סוג .3.6506.7306.8827.6497977Class A
א'ב' סוג .3.5005.5806.73274677782Class AB
ב' 3.3805.4106.5627.2627.561Classסוג B
ג' .2.9504.8685.9306.5496.815סוג Class C

. Tanningבורסקאות
מקצועי Skilledפועל worker

א'א' 3.9005.9801.1327.9518.302Classסוג AA
אי 3.3005.3806.5327.2257.522Classסוג A
ב' 3.2005.2806.4327.1047.392Classסוג B
ג' 3.0004.9506.0306.6606.930Classסוג C

מקצועי בלתי 2.6004.2905.2265.7726.006Unskilledפועל worker
(beginner)(מתחיל)

מסחרי) (דפוס Printingדפוס (Commercial)
, מבונה Machinecompositorסדר

ד' 3.8705.9507.1027.9158.263Classסוג D
י ג' 3.6005.6806.8327.5887.912Classסוג C
בי 3.3105.3906.5427.2377.535Classסוג B
אי 2.9804.8175.9906.6166.884Classסוג A
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>המשד) המקצוע לפי ובנייה, בתעשייה עובדים של (לי) היומי השכר תעריפי  .11 לוח
Table 11.  Daily Wage Rates (IL.) of Workers in Industry and Building, by Occupation {Cont)

)19511955)

יסודי יסודישכר ותוס5תיוקרשבר
Basic Wageof Living Allowance<ge and CostBasic W

IXהמקצוע 1951X 1952X 1953X 1954X 1955Occupation

222)(המדד=201)(המדד=165)(המדד=00ו) 231)(המדד= (ד.מדד=
(Index=100)(Inde*=165)(Index=201)(Index=222)(Indcx=23l)

יד Handסור compositor
3.6005.6806.8327.5887.912ClassDסוגד'
גי 3.3605.4406.5927.2987600Classסוג C
בי 3.0805.0826.1916.8387.115Classסוג B
אי 2.8004.6205.6286.2166.468Classסוג A

גדולות מכונות ,Printerדפס' large machines
3.8705.9507.1027.9108.263Classסוגד' D

גי 3.4905.5706.7227.4557.769Classסוג C
בי 3.2005.2806.4327.1047.392Classסוג B
אי .2.9104.802סוג ..5.8496.1606.722Class A

 ,Bookbindermaleכורך
די 3.6005.6806.83a7.5887.912Classסוג D
גי 3.3605.4406.5927.2987.600Classסוג C

■3.0805.0826.191םוגב' 6.8387.115Class B

אי ,2.8004.6205.6286.216,6.468סוג Class A

,Bookbinder.כורכת female
3.3605.4406.5927.2987.600Classסוגד' D
גי 2.9104.8025.8496.4006.722ClassCסוג
בי 2.6304.3405.2865.8396.075Classסוג B

אי סוג 2.4604.0594.9455.4615.082Classי A

בקרטונאז' ותופר ,Cardboard.גוזר cutter
and stitcher

גי .S2305.3106.4627.141.סוג 7431ClassC
בי 2.9604.8845.9506.5710.838Classסוג B
אי 2.7004.4555.4275.9946.237Classסוג A

גי סוג ,3.2305.3106.4627.1417431Moulderמבלטן' Class C
בי 2.9304.8355.8896.5056.768סוג .ClassB

אי 2.7204.4885.4676.0386.283סוג .Class A

די סוג ,3.7205.8006.9527.7338068Printerמדפים' Class D
גי 3.8555.4356.5877.2927.594ClassCסוג
בי 3.0SO5.0826.1916.8387.115Classסוג B
אי 2.8004.6205.6286.2166.468Classסוג A

: מקצועי בלתי 2.4504.0434.9255.4395.660פוטל ■■Unskilled worker
(beginner)(מהחיל).

Buildingנניין
מקצועי Skilledפועל worker

א'א' 4.3806.46076128.4328.926Classסוג AA
א' 4.1306.2107.3628.2308.601ClassAסוג
ב' !סוג 3.7805.8607.0127.8068.146 .Class B
ג' .3.4805.560סוג 6.7127443 .7.756 ■Class C

מאומן 3.4805.56067127.4437.756Semiskilledפועל worker
בניין 3.3305.4106.5627.2627.561פועל .Building labourer

מקצועי בלתי |פועל 3.230
1

5.310 6.4627.1417.431: Unskilled labourer
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Wages and Working. Hours in Industry (1)  .   0) עבתה ושעות עבודה שכר

והמין התשלום שיטת התעשייה, ענף לפי העובדים, הרכב  .12 לוח
Table 12.  Composition of Workers, by Industrial Branch, System of Payment and Sex

)VIII 1955)

Industrial Branch
נוער

Youth

Adults

חודשיים

Monthly
paid

Workers

קבלניים

Piece
Workers

ומכסות יומיים
תוצרת

Workers paid
daily & ace. to
production

quota

יומיים

Dailypaid
Workers

ס"ה

Total

התעשייה ענף

Malesזכרים

הענפים 25,12613,2054,3792,4325,1101,479Allכל Branches

3,5232,063215581,18788Foodמזון

2,7979271,194258418102Textileטכסטיל

והנעלה 60281072107519Clothingהלבשה and footwear

ומוצרי מכונות מתכת'
חשמל

5,7483,6661,35954G69G58Metal, machinery' and
electrical appliances

1,7261,42617016114157Woodעץ

34180716185Leatherעור

ונייר 1,235418617794148Printingהדפסה and paper

גומי 39128178מוצרי
3212Rubber products

2,6161,216812כימיקלים
31650Chemicals

ומלט 2151,137422728329105Stoneאבן and cement

ומכרות 7585277078832Stoneמחצבות"אבן quarries and mines

ובו') (יהלומים 3,045927469971,075133Miscellaneousשונות
)Diamonds etc.)

7emנקבות a 1e s

הענפים 4,8933,2711,117262243874Allכל Branches

66128Food_1,264929269מזון

1,55284855312724183Textileטכסטיל
והנעלה 67249469הלבשה .8227179Clothing and footwear

ומוצרי מכונות ,2239332096Metalמתכת machinery and 339electricalחשמל appliances
2423עץ

16Wood
3232עור

10Leather
ונייר 1881492334109Printingandהדפסה paper
גומי 134Rubber_9594מוצרי products
3402555143057Chemicalsכימיקלים
ומלט 9375122425Stoneאבן and cement

ומכרות אבן 3מחצבות .3Stone quarries and mines
ובו') (יהלומים 29114968413347Miscellaneousשונות. ■

(Diamonds etc.)

( 1 ) Based on a sample of industrial establishments. תעשייה. מפעלי של מדגם על מבוסס (1)
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והמין התעשייה ענף לפי בתעשייה>0, יומיים בוגרים עובדים של לשבוע ממוצעת והכנסה ענודה 13.שעות לוח
Table 13.  Working Hours and Average Earnings per Week of Adult Daily Workers in Industry(i), by Industrial Branch and Sex

)VIII 1955)

Daily paid workers יומיים
תוצרת מגסות ולפי יומיימ

Daily paid workers A workers paid
according to Production Quota

קנלניים
Piece workers

חודשיים
Monthly

paid workers

התעשייה לשבועענף עבודה שעות
Workinghours per week

הכנסה
לשבוע
(ל"י)

Earnings
per week
)IL.)

לשבוע שעותעבודה
Working hours per week

■. הכנסה ;

לשבוע 1

(ל"י)
Earnings 1

per week |
)IL.) 1

הכנסה
לשגוע
(לי)

Earnings
per week
)IL.)

הגנטה
לחודש י

(ל"')
Earnings
per month

)1L.)

Industrial Branch

רגילות
Regular

נוספות
Overtime

רגילות
Regular

נוספות
Overtime

ט י ר ג Mז ^ le s; ■ 1

הענפיט 42.22.843.341.92.855.548.3250.7Allכל Branches

41.93.244.541.11.750.2מזון ,40.7231.0Food
44.41.744.448.22.256.4טכסטיל \55.8289.1Textile

והנעלה .43.90.541.4הלבשה ;83.7.201.7, 'Clothing and footwear
חשמל ומוצרי מכונות 42.41.840.541.62.658.856.4229.4Metal,machineryמתכת' and electrical appliances

י' .42.9.0.539.544.31.7.5lf657.9201עץ aWood
44.13.443.626.5202.9Leatherעור

ונייר S241.0.42.0הדפסה
40.6240.7Printing and paper

גומי 44.42.244.447.6l.V57.5מוצרי ;1107.0Rubber products
CChemicals.42.86.652.640.74.156.0253כימיקלים
ומלט 39.68.941.840.03.8C1.845.2297.1Stoneאבן and cement

ומגרות אבן 39.43044.441.56.157.483.3214.8Stoneמחצנוח quarries and mines
ובו') (יהלומים .40.84.145.045.01.455.641שונות r<2B9.0Miscellaneous ■

Femalesנקבות
הענפיט 41.10.527.941.7גל '0.437.527.7163.7All Branches

41.20.729.141.80.580.9109.1Foodמזון
42.00.258.243.40.440.135.4173.5Textileטכסטיל

והנעלה '88.50.128.380.0הלבשה ■ 24.420.1140.4Clothing and footwear
חשמל ומוצרי מכונות ,40.80.628.440.71.0888138.6Metalמתכת' machinery and electrical appliances

Wood.41.51.029.0עץ
1

:41.80.825.7עור Leather
'יי ונייר '43.30.027.4הדפסה ' 154.2Printing and paper

גומי 42.60.627.1מוצרי .Rubber Products
\ 40.81.027.337.8uכימיקלים 0.331.0 ,163.4Chemicals

ומלט 37.71.531.5אבן /35.933.2Stoneand cement
וגו') (יהלומים /43.80.132.444.2שונות  0.135.030.8lill.!)Miscellaneous

(1) Excluding hours of absenteeism, such as leave, accidents etc, וגד'. תאונה וזופשה כגון היעדרות' שעות נכללו לא (1)
ג0



המין ולפי שעות) 8) ליום היסודי השכר לפי יומיים>!), בוגרים עובדים  .14 לוח
Table 14.  Adult Daily Workers(i), by Basic Wage per Day (8 hours) and by Sex

. (VIII 1955)

(ל"'י) ליום היסודי השגר ;

מספר
Workers

העונדיט
Number of

■ אחוזיט
Percentages

אחוזים
Percentages

מצטברים
Cumulative

Wage (IL.)Daily Basicזנריס
MalesFemales

זגרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות ■
■ Females י

הכל 'Total(2)15,764(2)3,852100.0100.0סך

Up to 1.99 1865831.213.81.213.8עד ;

2.392.00 3251,3942.186.23.350.0 .

2.792.40 2,7741,43617.637.320.987.3
8.192.80 4,04635925.79.346.696.6
8.593.20 4,2148726.71.173.398.8 ■
.a998.60 2,1642013.70.587.099.3
4.394.00 1,07386.80.3 ■93.8. 99.5 :

4.794.40 43262.70.2■98.599.7 :

5.194.80 2J731.4O.I97.999.8 ■

5.595.20 11360.70.298.6100.0 i

5.995.60 560.398.9
6.39 i6.00 470.399.2

6.59 ■6.40 390.299.4/

6.60 +680.6■ 100.0

(I) Incl. workers paid according to production quotas.
)2) These totals differ from those in Table 15 since a

number of enterprises did not provide full details on
wage components.

תוצרת; מכסות לפי עובדים כולל (1)
ובמספר היות '15 בלוי! העובדים ממספר שונה זה מספר (2)

השכר. מרביבי על הפרטיט נמסרו לא מפעליפ .

: המין ולפי לשבוע הכוללת ההכנסה לפי יומייםג1/ בוגרים 15.עובדים לוח
Table15.  Adult Daily WorkersW, by Total Weekly Income and by Sex

)VIII 1955)   ■

הכוללת ^צטברימאחוזיםאחוזיםהעובדיםמספרההכנסה
(ל לשבוע Number"י); of WorkersPercentagesPercentagesCumulative

Total Weekly 0ת01;<ת1 נקגותזכריםנקבותזכריםנקבותזכרים'
0L.) :Males FemalesMalesFemalesMalesFemalesי

הכל Total17,5844,388100.0100.0סף

Upעד to 9.960570.41.30.41.3

 19.910.07176414.114.64.5 .15.9

 29.920.01,7571,48010.033.714.549.6

 89.980.03,5851,51320.434.534.984.1 '

 49.940.05,04954328.712.4 .63.696.5

 89.9 ,50.03,30913418.83.082.499.5 ,

 69.9 :60.01,8161510.30.492.799.9

 79.9 70.077244.40.197.1100.0י

 89.980.0. 2731.598.6

 99.990.0\mI0.799.3

100.0 +123
~

0.7100.0

(2) Excl. payments for leave, sickness, accidents, aimy
reserves, travel, convalescence and work clothes.

.14 ללוח הטרה(1) ראה (1)
נסיעה/ עתודות/ תאונה/ מחלה^ הופשר,/ דמי נכללו לא (2)

עבודה. בגדי בעד ותשלום הבראה
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Government Employees . . טובדיהמדינה
המינוי ותנאי משרדים לפי המדינה, 16.מצבתעובדי לוח

. Table 16.  Government Employees, by Ministires and Terms of Appointment
)1953  1955)

31 II81 III
■19531954

31 III 1955

םפקידים לי פוע
rkבלבלבל sCleWorkersManual

Ministryארעייםקבועיםארעייםקבועיםהעובדיםהעובדיםהעובדיםהמשרד
AllAllAllוזמנייםוזמניים

EmploEmploEmploPermanentCasualPermanentCasual
yeesyeesyeesandand

temporarytemporary

הבל §סך 33,939 36,27237,81018,9923,0236,2082,614Total

המדינה נשיא 91211731President'sלשנת Oiffce
9090918056הכנסת

Knesset
המדינה מבקר J74315295299StateComptroller'sOiffce.256משרד
הממשלה ראש 65065386849933633משרד

Prime Minister's Oiffce
האוצר 4,3865,1185,6013,7691,281368183Ministry(1)משרד ofFinance
הביטחון 1,1551,0351,0178176110138MinistryofDefenceמשרד
הבריאות 3,5373,9734,5662,5492901,67750Ministryofמשרד Health
הדואר 6587MinistryofPosts(5,0845,7485,6573,3722021,41משרד
הדתות 105107107871091MinistryofReligiousמשרד Affairs
החוץ Ministryמשרד for Foreign Affairs

בארץ 321346337274341118Localעובדים Employees
 191213224224Employeesעובדיםבווו''ל abroad

החינוך 6185347305307משרד 45148MinistryofEducation and
(Culturedוהתרבות(2)

החקלאות §משרד 1,1531,7281,858911350129468MinistryofAgriculture
המסחר 2,3431,5161,2601,19367MinistryofCommerceמשרד &
Industryוהתעשייה

המשטרה MinistryofPoliceמשרד
המשרד ■23210917146892SOOiffce staff

ישראל 6,5086,432Israelמשטרת Police Force
ונוטרים) (policemen)6,136§(שוטרים
הסור בתי 566506Prisonשירותי staff (warders)

(סוהרים) ■

המשפטים Ministryofמשרד Justice
;המשרד 646745793707581018Oiffce staff
83889696Judgesשופטים

הסעד 56670072962241021MinistryofSocialנזשרד Welfaer
העבודה(3) §משרד 1,6351,7302,0801,017237815511Ministry ofLabour(3)
הפיתוח(4) 71L171237621382Ministryמשרד ofDevelopment(4)

הפנים 590647616555529Ministryofמשרד the Interior
התחבורה Ministryמשרד ofCommunications

הראשית 639648627477112524Headהלשכה Oiffce and other
אהרות Departmentsומחלקות

84380786D43333201103Portsנמלים
2,6012,1702,135356601,297422Railwaysרכבת

(1) Including 901 employees in the Department of the
Custodian ofAbsentee Owners' Property, 53 employees
in the Department of the Custodian of Enemy Property
and 32 employees of the Foreign Loans Division.

)2) Excluding employees and teachers in the school network.
)3) Labour exchanges are not included in the Government

Administration. Employees of these labour exchanges
are not included in the figures presented.

)4) The Ministry ofDevelopment was established in 1953/54.
Data for the year 1953 relate to the Development
Authority which forms part of the Ministry of Finance..

53 נפקדים/ לנכסי האפוטרופוס באגף עובדים 901 כולל (1)

של עובדים ו32 האויב רכוש על הממונה באגף עונדים
חוץ. למלוות המחלקה

הספר. בתי ברשת והמורים העובדים את כולל אינו (2)

הממשלתי. המנגנון במ0גרח כלולות אינן העגודה לשכות (3)

אלו. לשבות עובדי את בוללים אינם המספרים

1953 לשנת הנתונים ב1953/54. הוקם הפיתוח משרד (4)
האוצר! ממשרד חלק המהווה הפןתוח לרשות מתייחסים
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הדרגה ולפי הדירת לפי המדינה, עובדי .17 לוח
■Table .17.  Government Employees, by Grade

)19521955)

31 III 195231 III 195331 HI 195431 III 1955

פקידים Clericalדירוג Grades
הכל 18,25618,18517,36518,289Totalלך

1 Iדרגה r242627Grade 1

2 .[ 122)3031 41 ."2 .

3 *1 11046783" 3
4 ''302280211263" 4
5 422438344440" 5
6 "697823702720י 6
7 "1,0801,2901,1961,4447
8 1,4711,8411,7381,981Sי

9 *1,7432,2122,2882,393" 9
10 .2,2302,8872,2792,031י " 10

11 *1411,1321,3021,695" 11

12 3,0562,5732,2921,97512י

13 "5087581,1701,318י 13
14"2,2901,7831,056if82" (4
15 "3111212827115

16 ''3019556(1(6
17 "77146121(1)17

*670464260137חניך Trainee
(2) 3,1151,6932,0982,788שונים ■Others(2)

מקצועי Professionalדירוג Grades
הכל (3)סך 1,8313,3923,731Total

171151Agronomistsאגרונומים
1,0171,6141,510Nursesאחיות

439477Engineersמהנדסים
חינוך' 203183198Inspectorsמפקחי of education,

ומורים instructorsמדריכים <£ teachers
שופטימ) (כולל 226323826Judicialמשפטנים oiffcers(incl. judges)

סוציאליים 131135Socialעובדים workers
341361411Doctorsרופאים

וטרינריים 444144VeterinarySurgeonsרופאים
מקצועייםאחרים דירוגים .


129479Other professional grades

Manualמוטלים Workers
הבל 03,81511,8588,4418,852Totalך
4290114137Aא
ב ,188289351425B

. . 294473502553Cג

390622619650Dד
8221,1821,1471,229Eה

■417597599567ו F
5581,3971,1371,369Gז
...ח 844 1,1191,115 .1,189 H
ט נ(1)254169128.

צעיר פועל 826757שוליה' .Apprentice

י2) 5,8382,6622,656Others(2)שונים

0) Grades 16 £ 17 of clerks and I of manual workers
were cancelled.

)2) Including persons employed by special agreement, persons
not yet graded, parttime workers (calculated as fulltime
workers on the basis of the number of hours worked)
and workers paid according to the Trade Union tariff.

)3) Included in clerical grading. . .

בוטלו. פועליט של וטי פקידים של ו17 16 דרגית (1)

הוגדרו' שטרם עובדים מיוחד/ הסכם לפי עובדים בלולים (2)
בסיס על מלאה במשרה בעובדים שחושבו חלקיים עובדים
לפי' שכרם את המקבלים ועובדים העבודה' שעות מספר

■ י , המקצועי.' האיגוד תעריף
■ . . ך.פקידים. בדירוג נכללו (3)
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וסוהרים 18.שוטרים לוח
Table 18.  Policemen and Pirson warders

)1954 1955)

31 III 195431 III 1955

הבל 7,0746,038Totalסך
כללי 11Inspectorמ8קח General

נציב כללי' מפקח 34Assistantסגן Inspector General, Commissioner
מחוזי S6Districtמפקח Superintendent .

  לנציב יועץ נציב' סגן מחלקה' 1921Headראש of Branch, Deputy Commissioner,
Adviser to Commissioner

מחוזי; מפקח 2930Assistantסגן District Superintendent
כלאי בלאי' מחוזי/'רב מפקח 98104Assistantעוזר to District Superintendent

משנה בלאי ראשון' 222263First.מפקת Inspector
בלאי עוזר שני' 10262Secondמפקח Inspector

סמל 2933Headרב Constable
ממל ראשון' 586608Firstסמל Sergeant, Warder Sergeant

סוהר רב שני' B45860Secondסמל Sergeant, Warder Corporal
סוהר שוטר' שוטר' 4,681רנ ~4,888Corporal, Constable, Warder

זמני מוסף 89230Temporaryשו8ר additional Constable
365328Supernumerariesנוטרים

והמחוז הדירוג לפי והזמניים, הקבועים המדינה 19.עובדי לוח .   .
Table 19.  Permanent and Temporary Government Employees, by Grade and District

)31m 1955)

הכל סך

Total

Distriהמחוז cאונ כחו"ל
ידוע לא
Abroad or
not stated

הצפון
North

חיפה
Haifa

המרכז
Centre

תלאביב
Tel Aviv

ירושלים
Jerusalem

הדרום
South

העוברים 24,8291,3476,0272,2409,2335,600248134Allכל Employees

ו2 1 3638Grade_47דרגו! 12
3 76

6324421

,, 3

4 "244120S8712814י 4

5 "410254716417814" 5

6 686201131824927349" 6

9 עד 7 "352131,2132692,3301,6215330ד,5י 79

10 "2,01181461144787514222י 10

15 עד 11 *5,9322451,4763712,8121,4536213" 1115

1Trainees_137113545036חניכיפ

מיוחד ..78הסכם ,5,117232921Special agreement

מסומנות לא 6Gradenot_14286194216דרגות stated

..רופאים 3863985. 82134424Doctors

וטרינריים 421011511i1Veterinary'רופאים surgeons

חינוך ...מפקחי !?818.3727545548Inspectorsof education

סוציאליים 1351529303723עובדים
1Social workers

; 1Nurses■1,3232142612844608518אחיות

מקצועיים דירוגים
אחרים

1,0393115411240932652Other professional grades

6,2084391,9978652,0541317046Manualפועלים workers
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והגיל הדירוג לפי והזמניים, הקבועים המדינה עובדי  .20 לוח ■

Table 20.  Permanent and Temporary Government Employees, by Grade and Age
)31 III 1955)

לגה 'e8' A
הבל סך
Total1ן ידוע. לא

£1922125283031?נ151517  :153040■11454650' 51 55I 5060, 61656(170OT +Not 
■stated

הכל סך j■24,82928Z66383a, 9533,5153,9713,0358,7332,9852,1211,3'444116848

1 .

.. 25Total ;

ו2 1 611Grade'3161215_47דרגה 2ו 1

s ,,76128 1515< "נ19114 3 , '

4 .244__1182856484330941

" 4

5 410י

o5162997756.971411" , 5

6 6862910810814611411448165Sי"

"6

9 פד 7 ":5,7351987101,0ns8*11,07576950534311344115" 79 . I

10 "2,011323932832023029624418399422241" 10

15 עד 11 *:5,982_2441,8451,01585863868656629518857297111  15 :

_1371211213ווניכיט

Trainees 1

מייחד 78110108618512431Specialיו0כ0 agreement1

מסומנות לא 142321218302115151552117Gradeדרגות not stated

4977U816229291681_386רופאיפ
Doctors :

וטרינרייט ._42יופאים _89' 61153Veterinary surgeons
חינוך! 2151919212534292374_198מפקחי. ■

Inspectors of education

סוציאליים 52226172118179i1_185טובדים
Social workers

'1,32312684C628118812111377881151אחיות a
Nurses

מקצועייט 13920941271401S71951559140137Other),1דירוגים professional1 grades
אחרים

6/2081639507039281,0986000167385012611073399Manualפו9לים workers



העלייה ושנת .לגלידה מקום לפי והזמניים, הקבועים המדינה עובדי  .2 >: לוח
Table 21 ; ■ Permanent and Temporary Employees, by Place of Birth and Year of Immigration

. . (31 III 1955) ': ■■ '

וחי י NewחדשיםעוליםVeteransקיס■ Immigrants

הגל, עדסך העלייהעלו Periodofתקופת ImmigrationהעלייהתקופתPeriod of Immigration

הלידה D1j?n .■. כללי
Grand

הבל ישראל0ך
1918
Immi1919

ן

19241932
I

1939194Gהכל 1948195019S2סך
ידוע Placeלא of Birth

TotalIsraelbefore
1918

1928193119:18194S1947Total194919511955
Not
stated

הכל .24,82915,02a4,2642987841,3374,8212,193סך 1,3269,7190,209,'1,30220887Total '

M4.2S4<4,2044,2ישראל
.




Israel

(פרט התיכון המזרח
וו/ימן) לעדן ,

ותימן עדן
אסיה ארצות יתד

2,23(1

286
. ' 98

090

)95
32

■ 

28

'15

54

9
i

iu>

40
2

251

81
W

נ 95

48
,'<■

" 47

2
1

1,540

91
Bif

309

75
SB

' 1,201

1G

28

!!n 

;!

Middle East (exc). Aden
and Yemen)

Aden and Yemen
Other countries of Asia

ואלג'יריה סודן מצרים'
ומרוקו ;

אפריקה דרום
אפריקה ארצות יתר

1,340

Ml

19

241

11 '
7

16

1
1

ISO17

■ 1

08

■ 6
3

30

.1
2

80

■ 2
1

1.09S

■ 20
12

794

11

9

279

2

2

20

.■ 7
1

6Egypt, Sudan, Algeria ,
A Morocco

South Africa
Other countries of Africa

המזרחית אירופה
הנלקן ארצות

והמערבית המרכזית אירופה
ופינלנד סקנדינביה
ואירלנד אנגליה
הדרומית אירופה

8,389
3,891
3,854

10
92
83

5,443
1,172
2,782

4
4:s
SO

105
17
11

6
i

592
38

. 47

9.
1

9D6
. 73

'99

if

■ '2

2,503
818

1,510
2

.12
8

■ COS
394
807

1

'A.
35

524
332
308

1

7
4

2,930
2,710
1,005

4

48
33

2,826
1,095
870

2lf
24

f>76

' 907
155
4

,. .10
9

84
48
40

. M

10
9
7
2

. .. 1 .

Eastern Europe
Countriesof the Balkan
Central andWestern Europe
Scandinavia and Finland
England and Ireland
Southern Europe

וקנדה הנרית ארצות
אמריקה ארצות יתר

92
43

40
30

.1 44.

1
' 6

4

ID
21

3
3

8
1

52
18

17
7

2411
1

United States and'Canuda
Other Countriesof America

וביוזילנד 421אוסטרליה
1


1211


Australia <£New Zealand

ידוע לא מי
0
05

i>7174


' 1

i

23"7341128


. 40 .Not stated <



הגיל וקבוצת המשפחתי המצב המין, לפי והזמניים, הקבועים המדינה עובדי  .22 לוח
Table 22.  Permanent and Temporary Government Employees, by Sex, Marital

Status and Age Group
)31 m1955)

הכל נקבותזכריטסך
TotalMalesFemales

הבל סך :24,82918,7316,098Total
המשפחתי Maritalהמצב Status
 רווקים(ות) 15,3653,0062,359Single
נשואים(וח) ■18,13615,313, 2,817Married
גרושים(ות) .548206342Divorced  t

713147566אלמנים(ות) 'Widowed
ידוע 735914Notלא stated

הגיל Ageקבוצות group
15182191131061518

. ■ 19^20 1355742811920 :

2125 2,9551,2611,694י
 21^25

2630 ;3,5162,3741,1422630
3135 .3,9743,243731  .3135
36403,0852,5705153640
41453,7333,0826514145
4650'2,9852,4735124650
51552,1211,8282935155
56601,2041,0831215660"
6165439406336165

ומעלה 66215207■866 and over
ידוע 281711Notלא stated

התפקיד לפי והזמניים, הקבועים המדינה 23.עובדי לוח
Table 23.  Permanent and Temporary Government Employees, by Function

)31 HI 1955)

עובדיםהתפקיד
EmployeesFunction

הבל 24,829Totalסך
כללית 11,618Generalפקידות administration

כלליים 7,681Generalפקידים clerks
ובוחנים 178Inspectorsמבקרים and auditors
חשבונות 1,073Bookמנהלי keepers

581Archivistsארביברים
ומחסנאים משק מנהלי 561Storekeepersאפסנאים/ (tf storeclerks

33Stenographersקצרנים
853Typistsכתבנים

וסמלים נקבנים .41Punchers t£ coders
72Supervisorsפקחים

מכס 408Customsofficersשוטרי
י ■ 137Apprenticesחניכיט

206



>המשן< התפקיד לפי והזמניים, הקבועים המדינה עובדי .23 לוח
Table 23.  Permanent and Temporary Government Employees, by Function (Cont.)

. .>. ■ .^■. . (31 m 1955) _, .

עובדיםהתפקיד ...
. Employees .,"Fu"n"c.t i.on , . לל.

מקצועייפ Professionals^2,030.עונדים ._ .. ...;..
■ ומתרגמים ISOעורניפ .Editors and translators

89Librairansספרנים
החינוך במשרד 246Inspectorsofמפקחים the Ministry of Education

187Lawyersמשפטניס
 ;  . . 6שמאימ rAssessors .' . 

י , 73כלכלנים '■ Economists
■52סטטיסטיקאים Statisticians
.20פסיכולוגיס Psychologists
13בקטדיולוגים Bacteriologists

5Biologistsביולוגים
1Botanistsבוטניקנים
86Chemistsכימאים

Sפיסיקאים :Physicists
12גיאולוגים :Geologists .

מטאורולוגים. . 26 .Meteorologists
15Archaeologistsארכיאולוגים

נ. צ. ב. וטבע' מדע 11Scientificעובדי workers, n. e.s.
מינהליים 52Physicians,a'dministrativeרופאים staff

   רופאים Physicians"339י
וטרינריים 41Veterinaryרופאים Surgeons

44Pharmacistsרוקחים
. . .אדריכלים 41Architects ■ ■■

; . 420Engineersמועדסים
146Agronomistsאגרונומים

טכניים ם ,עונדי 1,350Technical Workers
אלחוטאים 198י ,Wireless operators

ומחשבים מודדים .132 \.' Surveyors and calculators
178Draftsmenשרטטים

לבורנטים רפואיות' מעבדות 182Medicalקונדי laboratory workers
(*) 400Techniciansטכנאים (1)

ונווטים חובלים 20Captainsרני and pilots
; חקלאיים מדריגימ ,J82Agricultural instructors. .

(2) עבודה מדריכי 58Workי instructors (2)

, ■  סוציאליים ועובדים 1,544Nursesאחיות and Social Workers
1,331Nursesאחיות

מבחן וקציני סוציאלייט עובדיט ;213Social workers £ probation oiffcers

שירות 3,811Publicעונדי Service Workers
■טלכונאים 575Telephonists

570דוודים
ושומרים שליחים ■2,105Messenger boys <£ watchmen

Drivers.591נהגים

4,110Workersפונלים
מקצועיים ופועלים קבודה מפקחי עבודה' ,8,219Foremenמנהלי supervisors and professional workers

מקצועיים בלתי 842Nonprofessionalפועלים workers
שוליות ■49Apprentices

336Othersאוזרים

Note : The classiifcation according to functions does not
correspond with the professional gradings.

)I) Including J3 employed in the Ministry of Agriculture
and 325 employed in the Ministry of Posts.

)2) Chielfy employees of the Ministry of Social Welfare and
Labour whose salary is in accordance with administrative
grading.

מקצועיים. לדירוגים מקבילה אינה תפקידים לפי החלוקה העוד.:

הדואר. משרד עובדי ו325 החקלאות משרד עובדי 35 כולל (1)

ל2י הוא ששכרם העבודה ומשרד הסעד משרד עובדי נעיקר (2)

המינהלי. הדירוג
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National Insurance ■ . . ביטוחלאומי
פגיעה ודמי לידה, דמי לידה, למענקי תביעות  .24 לוח

Table 24.  Claims for Maternity Beneifts, Birth Grants and Injury Beneifts
)1954/19551955/1956)

לידה למענקי לידהתביעות לדגלי פגיעהתביעות לדמי תביעות ^Claims for maternity
beneiftsClaims for birth grantsClaims'for injury beneifts■   

s.3y
S 3

O
g 3
f S
3 5S11sfl3 S

is

f:i
JO _,

t 2//
3 xii

a "aaa aaa.

IV 1954HI 195S37,89536,5503,5118,09210521,201 I 24,234722IV 1954HI 1955

IV 1955III 195643,63043,3421179,4128,64956331,73830,629767IV 1955IH 1956

Month

1955April
1955May
1955June
1955July
1955August
1955September
1955October
1955November
1955December

1956January
1956February
1956March

3,2043,02712,498430312,0692,40051

8,2503,08120; 720672812,7852,30560

3,3843,24711.673618192,5442,64179

3,2298,3716, 739677392,7812,56754

4,0098,93112690644461,8832,29563
3,4103,4297641. 549731,5531,2002a

3,8744,0046'899794538,5882,92147
3,9163,8597.835799923,2173,24858

4,1593,9989915878403,1073,06065

4,0864,2787.997883293,0233,03792

3,6873,58411.910888852,3532,82394

3,6223,5839895822752,8352,52682

1955אפריל

1955מאי

1955יוני

1955יולי.

■ 1955אוגוסט
1955ספטבלבר
1955אוקטובר

1955נובמבר
1955דצמבר
1956ינואר

1956פברואר

1956מרס■

hBranהסניף c

4,9814,86991,006956292,494.2,36363Jerusalemירושלים
51,2721,26673002703548745619Safadפת

1,1711,218225624655425447Tiberiasטבריה
1,6311,60297296577079074919Afulaעפולה
1,0911,071121412241138121Nazarethנצרה
7697645.111109246139517Acreעכו

584584גהריה


30729763413358Nahariya
5,1885,01317915894348,5487,924222Haifaחיפה
1,6611,65523913684090484928Haderaהדרה
.2,1802,16518561481נתניה 551,0331,01035Netanya

תקוה 1,6891,678720119971,2021,15426Petahפתח Tikva
סבא 1,9501,93912542371086388922Kfarכפר Saba

2,3762,4077537489181,00298330Ramieרמלה .

 ._ 2,5602,6081רחובות .348341.29 ..1,2061,25718 .Rehovot
8,0618,00121,3801,36268,3668,418144Telתלאביב Aviv
גן 3.1113,0951755954882,1782,06230Rarnatרמת Gan

שבע 3,4103,40711,5431,18320791581028Beershebaבאר

(1) Including claims, the consideration of which was held
in abeyance and later renewed.

חודש. ואח''כ הופסק בהן הטיפול אשר תביעות בולל (1)
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■ ונכות תלויים שאירים, לגימלאות תביעות  .25 לוח
Table 25.  Claims for NextofKin Benefits, Grants for Dependents and Invalids

)1955/56)

edConifrאו:!וו n

נדחונתקבלו
Monthהחודש

ReceivedקצבתמענקסהRejected
TotalGrantBeneift

שאירים 1,01485910849גימלאות ■95NextofKin Beneifts
1955 Aprilאפריל 1955
1953 May.171111מאי 1955
1955 2June>44292יוני 1955
1955 ;76יולי 6060July 1955
1955 89757J14Augustאוגוסט 1955
1955 10264015Septemberספטמבר 1955
1955 106102210010Octoberאוקטובר 1955
1955 g10November:!1131013נובמבר 1955
1955 8S9229011Decemberדצמבר 1955

1956 .ינואר 14 t891887January 1956
1956 117103210121Februaryפברואר 1956

, .1956 18315March!11813מרס 1956

תלויים 94656354Grantsגימלאות for Dependents
1955 2April;:43א^ריל 1955
1955 7663Mayמאי 1955
1955 June_7817■וני 1955
1955 , 'יולי 10661July 1955
1955 86G3Augustאוגוסט 1955
1955 13882Septemberספטמבר 1955
1955 777Octoberאוקטובר 1955
1955 .833נובמבר 4November 1955

1955 844דצמבר 2December 1955
1956 944ינואר 2January 1956
1956 February"644פברואר 1956
1956 76153Marchמרס 1956

נ:ות 1.2921,2156005501Grantsגימלאוח for Invalids
1955 524717אפריל .80April 1955

1955 1461298049Mayמאי 1955

1955 .94יוני 915041June 1955

1955 Jl935885July<יולי 1955

.1955 .909315אוגוסט 48August 1955

1955 10a794732Septemberספטמבר 1955

1955 991024458Octoberאוקטובר 1955

1955 1031024656Novemberנובמבר 1955

1955 1371026240Decemberדצמבר 1955

1956 1411407565Januaryינואר 1956
1956 י 979752451Februaryפברואר 1956
1956 1391408456Marchמרס , 1956
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הכלכלי והענף הזמן אורך התוצאה, הסיבה, לפי והשבתות, 26.שביתות לוח
Table 26.  Stirkes and Lockouts, by Cause, Result, Duration and Economic Branch

)19491955)

עבודה.שובתיםשביתות ימי
שאבדוומושבתיםוהשבתות

Strikes andStrikers andMandays
LockoutsLockedOulLost

1949535,18957,4361949
1950729,10055,0871050
1951769,715114,2901951
19529414,01058,0661952
1953848,80435,4041953
19548212,12371,9461954
1955879,86153,9781955

1 9 5 5

Cause

Wage rates
Wage rates and general working conditions
General working conditions
Irregular payment of wages
Recruitment of workers
Dismissals and distributionof work
Other causes

3,09716,711
1,2205,050
4565,527

1,70112,699
82650
2258,657

3,0809,484

Results

All or main demands ofworkersgranted

Workers' demands not granted
Compromise
Pendingor not stated

15,223

1,814
86,613

328

3,960

36 L
5,532

עבודה 6שכר
כלליים עבודה ותנאי עבודה 12שכר

כלליים עבודה 22תנאי
שכר בתשלום 24פיגור

עובדים 5קבלת

עבודה וחלוקת 7פיטורים

אחרות 11סיבות

ותהתוצ א

ברוב או בכל העובדים 87הצלחת
הדרישות

בדרישות העובדים 9איהצלחת
40פשרה

ידועה אינה שהתוצאה או חוסלו 1טרם

Duration

I day
1 to 2 days
2to 6 days
6 to 10 days
10to25 days
25 to 50 days
50 to 75 days
75 to 100 days

443
787

4,892
3,215
270
187
67

הזמן אורך
7
18
81
12
7

יום 1
ימים 2 עד 1
ימים 6 עד 2
ימים 10 עד 6
ימים 25 עד 10
ימים 56 עד 25
ימים 75 עד 50
ימים 100 עד 75

Economic Branch הכלכלי הענף
86682,372Agricultureחקלאות
11530Quarriesמחצבות
572,07515,024Industryתעשייה
3200470Buildingבנייה

292832Communicationsתחבורה
." 139Tradeמסחר"

ואישיים) (ציבוריים 156,80835,241Servicesשירותים (public and personal)
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המין, לפי בישראל, העבריים העובדים של הכללית ההסתדרות חברי 27.מספר לוח
המקצועי וההרכב המקום המשפחתי, המצב

Table 27.  Membership of the General Federation of Jewish Labour, by Sex,
Marital Status, Locality and Occupational Structure

)19491954)

31 XII
1954

31 XII
1953

31 XII
1952

31 XII
1951

31X11
1950

31X11

1949

All Members

Males
Females
Not stated

j 348,029 | 327,597 | 323,590 / 307,169 | 241,932 | 177,407

Sex

263,584 ' 247,305 I 242,095

74,883

7,562

71,666 I 67,538
8,626 j 13,957

229,213
59,825

18,131

178,062

49,813
14,057

המין
133,416

40,123

3,868

החברים כל

גברים
נשים

ידוע לא

Marital Status

Males
Single
Marned _

Widowed and divorced

Females
Single
Married
Widowed and divorced

45,84957,49757.49757,78863,500
129,200168,460181,456186,492198,723
8,0138,2563,1423,0258,361

16,94020,82224,19824,93625,635
27,93482,08735,16638,17240,643
4,9396,9168,1748,5588,005

המשפחתי המצב

35,341

96,085
1,990

15,414

20,716
3,993

גברים

רווקים
נשואים

וגדושים אלמנים

נשים

רווקות
נשואות

וגרושות אלמנות

Locality

Jerusalem
TelAviv
Haifa
Other localities

20,32425,48926,59125,81626,395
60,75461,88164,92565,11171,123
'46,45251,71352,88154,56655,709
114,402168,086179,693182,104194,802

13,463

43,910
35,998

84,030

ירושלים
חלאביב

היפה

המקומות יתר

Occupational Structure המקצועי ההרכב

של ובמשקים במושבים 42,20253,87158,77359,21360,355Membersofחברים farms <ef settlements
העובדת aiffliatedההתיישבות to the Federation of

שכירים חקלאיים 6,7896,4227,7648,39910,234פוסלים
Labour

Hired agricultural workers
ומלאנה 35,94749,25056,02758,33360,978Industryתעשייה andhandicrafts

ציבוריות ועבודות 22,19339,10866,47563,35159,137Buildingבניין and public works
9,65415,37818,73219,97121,058Transportהונלה
פקידים

I 24,663 I
24,10428,23083,85735,861Clerks

מדינה 9,02111,38314,25712,934Governmentעובדי employees
חופשיים 10,53712,37015,85217,68519,019Freeמקצועות Professions
ושונים שירותים

J 16,117 |
18,69520,37421,92621,504Services and miscellaneous

1,5241,8411,5931,917Studentsתלמידים
ומגויסים קבע צבא שוטרים'


3,1369,05613,18815,004Police, regular armyand

מקצועי פירוט 9,3059,05312,662497970בלי
conscirpt forces

Occupation not specified
11,8268,626Temporaryזנעיים workers
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ה ל ש מ מ ה י פ ם כ
ליי) (אלפי הממשלה של ההוצאה ותקציב ההכנסה 1.אומדן לוח

(1955/561956/57) .  

ו. ט

הכנסהאומדן

ofההכנסה IncomeEstimatesRevenue
1 1955/56
1 §

1956/57

ההכנסה הכל סך 747,900769,300Total Revenue ■

רגילה הכנסה א. 367,025400,750Partחלק I. Ordinary Revenue
מועברת הכנסה ב. 19,37518,300Partחלק II. Transfer Revenue

התחבורה וממשרד הדואר ממשרד הכנסות ג. 45,20049,500Partחלק m. Revenueof M inistiresofPosts and Transport
מלוות תמורה' מקרנות הכנסות ד. 316,300300,750Partהלק IV. Revenue from Counterpart Funds, Loans

לתשלום פיתוח' לתקציב וגביות ■ and Collections for Development Budget,
מיוחדות ולהוצאות Debtחובות Repayment <g Special Expenditure

רגילה הכנסה א. 367,025400,750Partחלק I. Ordinary Revenue
ושירותים רשיונות דמי ,348,960377,750Taxesמסים' Licence Fees and Services

מיועדים מסים' כולל (אינו הכנסה 145,000167,500Incomeמס tax (excl. taxes, earmarked for
מועברת") "הכנסה ראה  educationלחינוך  see "Transfer Revenue")

עירוני רכוש: 3,0003,200Propertyמס tax : urban
500800ruralחקלאי
מקרקעין שבח 500500Landמם betterment tax

עיזבון 5001,000Inheritanceמס tax

כללי 65,00070,000Generalמבס customs
דלק 35,00035,000Customsמבס on fuel

טבק ^17,50019,000בלו: Excise duty: tobacco

9,5009,500intoxicatingמשקאות liquors

24,00025,000cementמלכן

2,0002,000tiresצמיגים

אחוז) 95) קנייה 34,96089,900Purchaseמס tax (95 X)

חוץ נסיעות 1,7002,500Foreignמס travel tax

אחוז) 50) הכנסה:שעשועים בולי 1,5001,500Revenueמס stamp tax : amusements (50 X)

4,0005,000othersאהרים

אחוז) 50) רכב כלי רשיונות: 2,2002,200Licenceדמי fees : vehicles (50 0/0)

600600drivingנהגות

2,5008,500othersאחרים

אחוזה 2,0002,000Landספרי registry

שונים שירותים 6,000800Otherדמי service fees

ד' לחלק מסים 9,00018,750Transferהעברת of taxes to part IV

שונות והכנסות ריבית ע"ת 18,06523,000Collectionsגביות o/a Interest and other Revenue

14,500Interestריבית

והתחבורה הדואר 4,000Postalמפעלי <£ Transport Enterprises

4,500Otherשונות

מועברת הכנסה ב. 19,37518,300Partהלק II. Transfer Revenue

לחינוך) (מיועד הכנסה 11,00012,500Incomeמס Tax (forEducation)

המקומיות לרשויות Taxesמסים for Local Authorities

אחוזים) 5) קנייה '1,8402,100מס Purchase tax(5/o), J
אחוז) 50) משעשועים הכנסה בולי 1,5001,500Revenueמס stamp tax (amusements)(50 /o)

אחוז),. 50) רבב לכלי רשיונות 2,200.2,200.דמי  , Licence fees, vehicles (50 /o)

חוזרים בלתי 2,835Nonסעיפים recurring items
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O. GOVERNMENT FINANCES

Table 1;  Income Estimates and Expenditure Budget of the Government {IL. 1,000)

(1955/561956/57(

ההוצאהתקציב

Expenditureההוצאה BudgetExpenditure
1955/56

§
1956/57

ההוצאה הכל 747,900769,300Totalסך Expenditure
רגילה הוצאה א. 377,033400,750Partחלק I. Ordinary Expenditure
מועברת הוצאה ב. 18,86718,300Partחלק 11. Transfer Expenditure

התחבורה ומשרד הדואר משרד הוצאות ג. 45,20049,500Partחלק III. ExpenditureofMinistries of Posts <S Transport
פיתוח' לתקציב הוצאות ד. 306,800300,750Partחלק IV. Expenditure on Development Budget, Pay

מיוחדות והוצאות חובות mentofהשלום Debts and Special Expenditure

הוצאהרגילה א. 377,033400,750Partחלק I. Ordinary Expenditure
למשרדים 241,133256,750Expenditureהוצאות ofMinistries

ולשכתו המדינה 8490Presidentבשיא and President's Oiffce
. 1,1061,407Knessetהכנסת (Parliament(

הממשלה 9598Membersחברי of Government
הממשלה ראש 3,2273,798Primeמשרד Minister's Oiffce

הממשלהחברה ראש 1,0701,019Primeמשרד Minister's Oiffce  Government
לתיירות Touristממשלתית Company

האוצר 14,68815,685Ministryמשרד of Finance
72,000Defence(1)"65,500"הביטחון
21,82025,760Healthהבריאות
2,7582,931Religiousהדתות Affairs
10,39611,286Foreignהחוץ Affairs

והתרבות 29,33734,663Educationהחינוך and Culture
6,1336,470Agricultureהחקלאות

והתעשייה 3,4923,872Commerceהמסחר and Industry
21,30523,726Policeהמשטרה
3,2613,501Justiceהמשפטים

9,66710.968Socialהסעד Welfare
27,31523,018Labourהעבודה
565737Developmentהפיתוח
3,3672,324Interiorהפנים

מקומיות רשויות  1,3251,600Interiorהפנים  Local Authorities
המדינה 1,2901,798Oiffceמבקר of the State Comptroller

ולמשפחות לנכים 4,9315,445Compensationתגמולים & rehabilitationof disabled
ושיקומם servicemenחללים Sl families of war casualties

טכני 1,3001,300Technicalסיוע assistance
ולמשפחות לעובדים ופיצויים 1,2001,000Pensionsפנסיה and compensations to employ

הממשלה eesחברי and to families ofmembers of govt.
כללית General■2,7012,254תרבה reserve

שבר לתוסנ"ח 2,600Reserveרזרבה for increase of salaries
העולם מלחמת רכוש לנזקי 600Compensationsפיצויים to Property Damages

duringהשנייה World War II
מיוחדת 12,500Specialרזרבה reserve

חיוניים מצרכים להוזלת 28,00026,000Subsidiesהענקות on Essential Commodities
היצוא 4,00010,000Encouragementעידוד of Export

מיוחדים 66,00068,000Specialתקציבים Budgets
ריבית 25,40040,000Paymentתשלום of Interest

מועברת הוצאה ב. 18,86718,300Partחלק II. Transfer Expenditure
והתרבות החינוך 11,00012,500Ministryמשרד of Education and Culture

מקומיות רשויות  הפנים 5,5405,800Ministryמשרד of Interior  Local Authorities
חוזרים בלתי 2,327Nonrecurringסעיפים items

(1) IncludingIL.9,500,000 for Fortiifcations which were
included in Part IV in 1955/56.
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ד' בחלק שבכללו ביצור למפעלי ל"י 9'500'000 כולל (1)
.1953/56 בשנת



(המשן) ל"י) (אלפי הממשלה של ההוצאה ותקציב ההכנסה אומדן .1 לוח
(1955/561956/57)

ההכנסהאומדן

Estimatesההכנסה of Income
Revenue

§ 1955/561956/57

וממשרד הדואר ממשרד הכנסות "ג. 45,20049,500Partחלק III. Revenue from Ministries of Posts
andהתחבורה Transport
הדואר 20,70029,000MinistryofPostsמשרד

26,50028,700Postדואר Oiffce
הדואר בנק י . .200300Post Oiffce Bank

התחבורה 18,50020,500MinistryofTransportמשרד
תעופה ושדות 13,10013,250Portsנמלים andAirifelds

חיפה 9,0259,360Haifaנמל Port

יפו 0003,150JaffaPort,!;נמל
קישון 00Kishonנמל Port
ותעופה 475if80Navigationספנות (S Aviation

5,4007,250Railwaysרכבות

מלוות תמורה' מקרנות הכנסות ד. לק 316,300300,750Partח IV. Revenue from Counterpart Funds,
לתשלום פיתוח/ לתקציב Loansוגביות and Collections for Deve

מיוחדות ולהוצאות lopmentחובות Budget, Debt Repay
ment and Special Expenditure

תמורה: Counterpartקרנות Funds:

72,00072,000Reparationsשילומים

חקלאית תוצרת ועודפי 95,00072,000GrantinAidהענקה Sc agricultural surplus
stocksמארהב from U.S.A.

הפיתוח 45,00054,000Developmentמלווה Loan

תמורה מקרנות שערים 1,725Exchangeהפרשי Rate Differences of Counter
part Funds

ורכוש (קרן) הלוואות ע"ח 26,87523,000Collectionsגביות o/a Loans (principal) and
GovernmentPropertyממשלתי

בתים) מכירת הפיתוח(כולל 10,0007,500Developmentמרשות Authority (incl. sale of
houses)

רכוש מס  חובה 0,0003,000Compulsoryמלווה Loan  PropertyTax

ביטוח' ממוסדות פנימיים 37,00044,000Internalמלוות Loans from Insurance Compan
ותגמולים ,iesפנסיה Pension and Provident Funds

טלפונים 2,7001,500InstallationofTelephonesהתקנת

כספיים ממוסדות 5,000מלווה
Loan from Financial Institution

מיוחד 3,000Specialמלווה Loan

והתחבורה הדואר מפעלי ע"ח 5,000Collectionsגביות o/a Postal Si. Transport
Enterprises

א' מחלק מסים 9,00018,750Transferהעברת of taxes from Part I.
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Xable 1.  Income Estimates and Expenditure Budget of the Government (/£,. 1,000) (Cont.)
(1955/561956/57(

ההוצאהתקציב
Expenditureההוצאה BudgetExpenditure

955/561956/57 I

ומשרד הדואר משרד הוצאות ג. 45,20049,500partחלק HI. Expenditureof the Ministries
ofהתחבורה Posts and Transport

הדואר 26,70029,000MinistryofPostsמשרד
פעולה 17,41019,300Operationalהוצאות expenses

חוץ מלוות ע"ח 2,6501,700Paymentתשלום o/a foreign loans
קודמות השקעות ע*ח 6,2057,480Amortizationהחזרות and interest

וריבית) (בלאי
הדואר 435620Postבנק Oiffce Bank

התחבורה SP0MinistryofTransport.18,50020משרד
שונות ומחלקות הראשית 1,8962,229MainOiffceהלשכה and various Departments

פעולה 1,8962,227Operationalהוצאות expenses
חוץ מלוות ע*ח 02Paymento/aתשלוט foreign loans

תעופה ושדות 9,22910,350Portsנמלים and Airfields
פעולה 6,6546,772Operationalהוצאות expenses

חוץ מלווה ע*ח 4142,007Paymentתשלוט o/a foreign loans
השקעותקודמות 1611,571Amortization,?החזרותע"ח and interest

וריבית) (בלאי
כנות 7,8757,921Railwaysר

פעולה 7,0447,688jהוצאות . Operational expenses
חוץ מלוות ע"ת 45233Paymentתשלוט o/a foreign loans

קודמות השקעות עח Amortization_286החזרות and interest
(בלאי.וריבית)

לתשלוס פיתוח' לתקציב הוצאות ד. הלק ■806,800300,750Part IV. Expenditure on Development
מיוחדות ולהוצאות חובות . .Budget, PaymentofDebts and

Special Expenditure

פיתוח תקציב 286,800216,750DevelopmentBudgetהוצאות Expenditure
88,92583,600Agricultureחקלאות

.  ה9רבה 1,8401,250Developmentofפיתווז the Arava
ומלאכה 23,17533,450Industryתעשייה and crafts
ומכרות 15,47014,750Quarriesמחצבים and mines

15,0006,000Electricityחשמל
הארצי והמפעל הירדן נ1,1003,200תעלת ordan Channel <£ NationalWater Scheme

Transport.21,11125,300תחבורה and communication
8007,000Posts;7דואר
87,39024,850Housingשיכון

מקומיות לרשויות 7,7047,000Loansהלוואות to local authorities
ממשלתיים "למוסדות 500Buildings;6,8003בניינים for government and medical

ספר ולבתי institutionsורפואיים' and schools
שונים ומפעלים 1,8001,390Miscellaneousקרנות funds and enterprises

י ציבוריות 883250Publicחברות enterprises
ציבוריות 6,1006,000Publicworksעבודות

1,700210Reserveרזרבה
חובות 50,00050,000Paymentתשלום 0^1^^^
תרץ 1ז^61ז40,00040,0000¥חובות debts
פנים 10,00010,000Internalחובות debts

(קניית מימון לפעולות מתזור 20,00034,000Revolvingדמי Fund for the Acquisition of
ומלאי מסחריים הסכמים הוץ' Foreignמטבע Currency A Government Stocks

ממשלתיים) למחסנים
1

and for FinancingTradeAgreements

Note : Discrepancies in totals are due to rounding off of
the ifgures.
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המספרים. מעיגול נובעים בסיכופ ההפרשים הערה:



י ל"י) (אלפי הפיתוח) ותקציב הרגיל (התקציב למעשה הממשלה 2.הכנסות לוח
Table 2.  Actual Government Revenue (Ordinary and Development Budgets) (1L. 1,000)

)1951/521954/55)

19ההכנסה 1/521952/531953/54§ 1954/55Revenue

כולל 135,535186,849247,418344,915Grandסך Total

עודפת 7,136118Surplusהוצאה of Expenditure

רגיל 128,399186.731247,418344,915Ordinaryתקציב Budget

רגילה 98,898150,444204,060298,917Ordinaryהכנסה Revenue

הכנסה 32,17856,96775,200119,100Incomeמס Tax
13,77218,25627,55743,698Customsמבס

8,06514,33923,45130,455Fuelדלק

טבק 9,2719,70912,70014,953Exciseבלו: Duty: tobacco
וצמיגימ מלט 4,6416,5688,52425,653intoxicatingמשקאות/ liquors,

cement and tires
ושונות 49191314matchesגפרורים and others

מותרות(1) 11,27813,76118,50325,332LuxuryTaxמס (1)

עירוני רכוש: 1,6981,8332,0292,702Propertyמס Tax : urban
231257263527ruralחקלאי

שעשועים) (בוללמס הכנסה בולי 2,0302,7243,4075,435Revenueמס Stamp Tax  including
AmusementsTax

רשיונות 2,1013,6695,5286,828Licenceדמי Fees

אחוזה ספרי :"1,9691,2931,2301,763Servicesשירותים: land registry

1,4562,4783,5645,256othersאחרים

ממשלתי רכוש ע''ח 7,61015,13020,46113,460Collectionsגבייה o/a ofGovt. Property
מקרקעין שבח 43382516Land)1,243מס Betterment Tax

עיזבון 173219207338Inheritanceמס Tax

שונות 1,1332,6899112,887Otherהכנסות Revenue

מיוחדת 6,8867,5159,1945,305Specialהכנסה Revenue

המזון אגף 5,9436,5753,500Revenueהכנסות from Food Department
אנגליה עם ההסכם ע''ח Collections(2)7646131,531גביות o/a of Agreement with

U.K.

של ההוצאה ממחלקת 3,0642,381Proiftsרווח of Issue Department of
לישראל לאומי Bankבנק Leumi leIsrael

הארנונה 115201326402Warקרן Damage Insurance (Arnona)
רכוש מס  חובה 337434Compulsoryמלווה Loan Property Tax

הפיתוח 641262331,991Developmentרשות Authority

הכנסה למס 19797Advance.מקדמה Income Tax

הדואר משרדי 11,84423,13030,81240,693Revenueהכנסות of Ministries of
Postsוהתחבורה and Communications

ורדיו טלפון טלגרף' ,5,65311,98517,17123,930Postsדואר' Telegraph, Telephone and
Wireless

תעופה ושדות מגדלורים ,4,4748,74310,45312,325Portsנמלים' Lighthouses and Airifelds

 ■ ■, 1,7172,4023,1884,437Railwaysרכבות

מיוהדות 10,7715,642הלוואות ■3,352.(2)Special Loans . ..
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ל"י).(המשן) (אלפי הפיתוח) ותקציב הרגיל (התקציב למעשה הממשלה 2.הכנסות לוח
Table 2.  Actual Government Revenue (Ordinary and Development Budgets) (/£.. 1 ,000) (Cont.)

)1951/521954/55)

Revenue"1954/55§1951/521952/531953/54ההכנסה

בולל 73,489108,776164,187316,449Grandסך Total

עודפת 5,631הוצאה


9,402


Surplus of Expenditure

הפיתוח 67,858108,776154,785316,449Developmentתקציב Budget

וממוסדות וליבוא ליצוא מהבנק מלוות
י הברית בארצות אתרים

15,01611,3002,439Loans from US. ExportImport
Bank and other U.S. Institutions

מקרקעין 19,824שטרי


Land Bonds

מיוחדים 4,7714,184תקבולים


Special Receipts

העצמאות 23,35927,13632,04351.7S7Independenceמלווה Loan

_ דולר 4,8882,64260413Taveiטבי Dollar

רכוש מס  חובה מלווה


21,4839,7188,240Compulsory Loan  Property Tax

. ארה'"ב ממשלת של הענקה


10,51155,98680,144U.S.GrantinAid

י" הפיתוח מרשות 3,1005,39619,289Revenueהכנסות from Development Authority

הרגיל מהתקציב השתתפות
מקרקעין שטרי והחלפת

3,006


Participation of Ordinary Budget
 <4 ExchangeofLand Bonds

מיוחדים' תקבולים
מגרמניה שילומים


8,96038,701■ 92,218Special Receipts, Reparations

: from Germany

הכנפה לניס ג>קדמה


6,8982,276Advance Income Tax

מיוחדים תקבולים


19,454


Special Receipts

התמורה מקרנות שערים הפרשי


8,954Diffeernces in Exchange Rates
from Counterpart Funds

ממוסדות פנימיים מלוות
ותגמולים פנסיה ביטוה/

25,800'Internal Loans from Insurance,
Pension and Provident Funds

אחרים פנימיים 4,209Other(3)מלוות Internal Loans

(קרן) הלוואות ע"ח גביות
ממשלתי ורכוש

(4)21,150Collectionso/aofLoans (principal)
' and Government Property

מיוחד מלווה



1,350Special Loan

(1) Including Purchase and Travelling Tax.
)2) Included in the Development Budget.
)3) Formerly included in Ordinary Budget.
)4) Including IL. 1,597 o/a agreement with U.K.

חוץ. נסיעות ומס קנייה מס כולל (1)

הפיתוח. בתקציב כלול (2)

קודמות. בשנים הרגיל בתקציב כלול (נ) .
אנגליה. עם ההסכם ע"ח ל"? 1'597 כולל (4)
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ל"י) (אלפי הפיתוח) ותקציב התיל (התקציב למעשה הממשלה 3.הוצאות לוח
Table 3,  Actual Government Expenditure (Ordinary and Development Budgets) (IL. 1,000)

)1951/521954/55)

1951/521952/531953/541954/55Expenditureההוצאה /

כולל 35,53586,84947,41844,915Grandפך Total
עודפת הכנסה

14,87012,181Surplus of Revenue
רגיל 35,53586,84932,54932,734OrdinaryBudgetתקציב רגילה 16,48860,34094,22780,019Ordinaryהוצאה Expenditure
ולשכתו המדינה 32576578Presidentבשיא and President'sOiffce

400705842982Knessetהכנסת
המדינה 43696397Ministersofשרי theGovernment

הממשלה ראש 1,6222,0322,6133,136Primeמשרד Minister's Oiffce
2,9125,2807,37812,621Ministryהאוצר of Finance
55,10746,13150,54750,297Defenceהביטחון
6,22510,25814,35917,064Healthהבריאות
8561,4041,7952,364Religiousהדתות Affairs
1,7412,4742,8709,724Foreignהחוץ Affairs

והתרבות 8,35316,00426,81930,595Educationהחינוך and Culture
והפיתוח 2,1123,0633,7994,979Agricultureהחקלאות and Development
מלחמה 122Reliefלנפגעי for War Sufferers

והתעשייה 2,9645,0464,6704,059Commerceהמסחר and Industry
6,07611,19417,02619,552Policeהמשטרה
1,1001,6122,2432,823Justiceהמשפטים

3,7695,0086,7678,150Socialהסעד Welfare
4,3915,4216,85810,836Labourהעבודה
409Migrationהעלייה
374488Developmentהפיתוח
. 5851,3761,5642,142Interiorהפנימ

מקומיות רשויות  2,9003,7834,5365,601Interiorהפנים  Local Authorities
המדינה 806505738993oiffceofמבקר the State Comptroller

ולמשפחות לנכים 1,7942,0793,6844,304Compensationתגמולים <cf rehabilitation. of disabled
ושיקומם servicemenחללים and families of war casualties

וריבית חובות 25,794Payment(6,83713,27616,0601תשלום ofdebts and interest
(מחוץ רכוש לניזוקי 39792Compensationהענקה toholders of

ישראל) ,damagedpropertyלשטח residing abroad
טכני 1,9431,496Technicalסיוע assistance

מפוטרים לעובדים 9061,007Compensationפיצויים to discharged
פנסיה) workers(כולל (including pensions)

חובה מלווה 19337434Expenditureהוצאות on Compulsory Loan
הכנסה למס המקדמה 19797Expenditureהוצאות on Advance Income Tax

המיעוטים Ministryמשרד ofMinorities
עלייה 4,96330Immigrantקליטת absorption

השנייה לכנסת 428Electionsבחירות to the Second Knesset
התכנון Planningאגף Division

4411782306Miscellaneousשונות
מיוחדים 23,00015,00059,403Specialתקציבים Budgets

מיווזדת 6,884,717,5512,454Speciהוצאה al Expenditure
הפיתוחופדיון בתקציב 3,00Participation_השתתפות in Development Budget and

מקרקעין redemptionשטרי of Land Bonds
חיוניים מצרכים להוזלת 5,943,523,9910,867Subsidiesהענקה on essential commodities
אנגליה עם הסכם ע''ח 2Payments)2)7686תשלומים o/a Agreement with U.K.

הארנונה קרן 122032402Compulsoryהוצאות war damage insurance (Arnona)
הפיתוח רשות 612231,685Expenditureהוצאות of Development Authority

הדואר משרדי 12,1521,7930,7740,26Expenditureהוצאות of Ministries of
Postsוהתחבורה and Communications

הדואר) בנק (כולל 5,129,5914,8023,73Postsהדואר (including Post Oiffce Bank)
אחרות ומחלקות הראשי 691,051,211,56Mainהמשרד oiffce and other Departments
תעופה ושדות מגדלורים ,3,746,439,428,00Portsנמלים' Lighthouses and Airifelds

2,594,715,326,96Railwaysרבבות
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(המשך) לי< (אלפי הפיתוח) ותקציב הרגיל (התקציב למעשה הממשלה הוצאות  .3 לוח
Table 3. Actual Government Expenditure (Ordinary and Development Budgets) (JL. 1 ,000) {Com.)

)1951/52  1954/55) 

1954/50Expenditure§1951/521952/531953/54ההונאה

בולל 73,489108,776164,187316,449Grandסך Total

עודפת הכנסה
7.993


20,773Surplus of Revenue

הפיתוח 73,489100,783164,187295,676Developmentתקציב Budget

14,71115,747111,13527,448Housingשיכון

מקומיות 6,6030,2134,9806,124Localרשויות Authorities

3,8336,06711,0997,431Buildingsבניינים

ציבוריות 6,4558,1979,2796.078Publicעבודות Works

התיירות 5341,193251עידוד
Encouragement ofTourism

התעסוקה הגברת 7,63t< 15,613EmploymentProjects

22,56634,74955,19375,587Agricultureחקלאות

הערבה פיתות
3,224■ 2,057Developmentof the Arava

' 11,28515,48613,34415,192Industryתעשייה

ומכרות מחצבים
8,27912,443Quarries and mines

חשמל


14,42112,749Electricity ;

הירדן תעלת 2,600Jordan Channel . .

5,62411,57912,32221,760Transportתחבורה and Communications

דואר
2,5185,278Posts

שונים ומפעלים קרנות
שונות ופעולות

1,8781,5522,5061,422Miscellaneous Funds,
■Enterprises and Operations

חובות תשלום
59,498Payment ofD.ebts

מימון לפעולות מחזור, דמי
13,000Revolving Fund for Financial Operations .

הכנסת בניין לבניית מיוחדת קרן
500Special Fund for constructionof the

Knesset building

ביצור מפעלי
10,000Local Defence Work

ציבוריות 895Publicחברות Enterprises

Note : Discrepancies in totals are due to rounding off of the
ifgures.

)I) Interest only.
)2) Included under paymentof debts and interest.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:

בלבד. ריבית (1)
וריבית. חובות בתשלום כלול (2)
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ל"י) (מיליוני המשלם מעמד לפי הכנסה, מס 4.תקבולי לוח
Table 4.  Income Tax Receipts, by Status of Taxpayer (IL. millions)

)1949/501954/55)

ההכנסההשנה מס חברווועצמאיםשכיריםכל
YearAll Income TaxEmployeesSelfEmployedCompanies

1949/509.34.43.71.2
1950/5119.08.18.02.9
1951/5282.215.413.03.7
1952/5356.932.320.93.7
1953/5476.738.722.715.8
1954/55119.150.946.221.9

Note : Discrepancies in totals are dueto rounding off of the figures. המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:

ההכנסה גודל לפי המגיע, והמס ההכנסה ,(2) העצמאיים 0) הנישומים  .5 לוח
Table 5.  SelfEmployed (2) Assessees, (0 Income and Tax Payable, by Size of Income

)Assessment Year 1953/54 שימי, (שנת
(Income Year 1952/63 הכנסה (שנת

ההכנסה מצטבריםPercentagesאחוזיםקבוצת percentagesCumulativeאחוזים

(ל"י)
Income groupהנישומים המגיעההכנסהמספר הנישומיםהמס המגיעההכנסהמספר המס

(IL.)No.of assesseesIncome(3)
Tax payableNo. of assesseesIncome(3)

Tax payable

Total הכל O.100.0100.0100סך

0 2490.60.00.00.60.00.0
250 4990.30.10.10.90.10.1
500 7491.10.40.12.00.50.2
750 9993.31.50.55.31.90.7

1,000 1,24910.66.12.015.98.02.7
1,250 1,49913.09.03.528.917.06.2
1,500 1,74919.215.68.048.132.6.' 14.2
1,750 1,99915.915.010.264.047.624.5
2,000 2,24913.013.811.177.061.435.5
2,250 2,4996.88.28.183.869.643.6

2,500 2,9996.99.310.990.779.054.5
3,000 3,4994.06.49.7. 94.785.461.2
3,500 3,9991.93.56.296.688.870.4
4,000 4,4991.02.24.597.691.074.9
4,500 4,9990.61.33.098.292.3. 77.9

5,000 5,9990.71.84.698.994.282.5
■6,000 6,9990.41.33.799.395.586.2
7,000 7,9990.20.72.299.596.288.3
8,000 8,9990.10.61.899.696.890.2
9,000 9,9990.10.41.299.797.291.3

10,00019,9990.21.54.799.998.796.0
20,00029,9990.10.72.2100.099.498.2
80,00039,9990.0. 0.20.5100.099.698.7
40,00049,9990.00.10.2100.099.798.9

50,000+0.00.31.1100.0100.0100.0

(1) Based on 65,364 taxable assessees, constituting about
45 % of the number of selfemployed assessees.

)2) Including employeeswithnopermanent place ofwork and
married employees whose spouse was selfemployed.

)3) Including increase for local authorities.

כ45 המהווים במס חייבים נישומים 65' 364 על מבוסס (1)
העצמאיים. הנישומים ממספר אחוז

שבן נשואים ושכירים קבוע עבודה מקום בלי שכירים לרבות (2)
עצמאי. זוגם

המקומיות. לרשויות תוספת כולל (3)
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הכלכלי הענף לפי המגיע, והמס השנתית ההכנסה העצמאיים?2), הנישומים^) .6 לוח
Table 6.  SelfEmployed 09 AssesseesO), Yearly Income and Tax Payable,

by Economic Branch
)Assessment Year 1953/54 שימי. (שנת.
(Income Year 1952/53 הכנסה (שנת

Z 9
< 3

■ / §
< y< ta \r

Z ^ 9 erS Sg y

■ הכלכלי ,2הענף ?S V
5 S3

I SSEconom ic Branch

g oa SS3
a 9, 3 u

" ZJ
O ar g

הענפים 65,3641,97234017.3A11Branכל c hes

ודיוג 8,0231,87728915.4Agricultureחקלאלת and Fisheries
מעורב ■משק 8,7001,58616510.4Mixed farming

חייס בעלי וגידול אחר חקלאי 85,2622,029שק ■35417.5Other agricultural farming and raising
of livestock

611,64621913.3Fisheriesדייג

ומלאכה 16,2242,03736217.8Industryתעשייה <£ Crafts
ומחצבות 2061,93926113.5Miningמכרות <£ quarrying

1,4292,33749021.3Foodמזיו ■
וסיגריות טבק ,1042,08238618.6Beveragesמשקאות/ tobacco <£ cigarettes

8272,23548521.7Textilesטלסטיל
והנעלה 3,4381,74424514.0Clothingהלבשה <£ footwear

ק 
3,'0211,96580815.7Wood  .

וקרטון _1192,313נ"ר 50721.9Paper <6 cardboard
ומו'"לות כריכה ,4552,04635117.2Printingדפוס binding Sl publishing

2952,07441720.1Leatherעור
1772,09335717.0Rubberגומי

2042,41360225.0Chemicalsגימיקלים
אלמתכתייס ■616מינרלים 2,43857323.5Nonmetallicminerals
כבדה מתכת 912,66166625.0Heavyתעשיית metal industry

מתכת 2,2432,08237418.0Metalמוצרי products
2062,18442319.4Machinery'מכונות

חשמל ומכשירי 3632,20746120.9Electricmachineryמכונות <£ appliances
תחבורה 8542,170mi18.1Transportכלי equipment

ויהלומים עדינה 1,0721,88529415.6Finemechanicsמכניקה <$ diamonds
מפורטות ובלתי שלנות 4442,17444120.3Miscellaneousתעשיות and unspeciifed industries

6,2242,13139718.6Buildingבנייה
2,7402,32050G21.8Buildingבנייה

1472,65964824.4Architectureאדריכלות
5752,118879.17.9Plumbingשרברבות

חשמל 6181,981עבודות 31916.1Electrical installations  _. 

מסורטוח ובלתי שונות בנייה 2,1441,90026914.0Miscellaneousעבודות <if unspeciifed 
building works

לציבור צריכה ושירותי תחבורה ,4,7611,79322412.5Transportהובלה' Communications and Public
Utilities

בדרכים 4,4171,76821011.9Roadובלה transport
ותחבורה אחרת 931,73922312.8Otherהובלה transport <£ communications
הובלה ושירותי 1612,40154622.7Storageאחסנה (£ transport services

ומים) גז (חשמל' לציבור צריכה 901,96532116.4Publicשירותי utilities (electricity, gas <£ water)
15,6882,08137618.1Tradeמ0תר

3,3972,64269720.4Wholesaleסיטוני
ומשקאות טבק מזון' 6,9201,83322812.4Retailקמעוני: : Food, tobacco A beverages

והנעלה הלבשה ,2,4302,05337018.0Textilesטכסטיל' clothing <S footwear
וחשמל בניין הומרי ,1,0712,34551722.1Metalsמתכת' building mateirals

&electr. appliances
מחשבת ומלאכת עדינה 2082,34252822.6Fineמכניקה mec hanics £l applied arts

נ. צ. ב. .2,6622,12040719.2Traden.e.sמסחר
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(המסך) הכלכלי הענף לפי המגיע, והמס השנתית ההכנסה העצמאיימ(2), הנישומים^)  .6 לוח
Table 6.  SelfEmployed(2) Assesseesf>), Yeary Income and Tax Payable,

by Economic Branch (Com.)
)Assessment Year 1953/54 שימי. me')
(Income Year 1952/53 הכנסה (שנת

i |I iaf 2 a
? a1 111
S, J" $

הבלגלי S33.ה&בף
.> (tfגי if

Economic Branch

1 i. | 3
a' a
H jyeg

§ i0 a

r 3
o SS
£3

1,7811,59035922.6Financeבספיט
בספייט G6743025.8Financial.5501נןופדוח institutions

2172,30558123.0Insuranceביטוח ,
ניידי דל* 9811,39028120.2Realנכסי estate

ועסקיים ציבוריים 4,6582,14245421.2Publicשירותים and Trade Services
אדמיניסטרטיביים 7321,64521012.8Administrativeשירוו/ים services

5451,61124415.1Educationחינוך
 2,0812,339S5128.6Healthבריאות
וסעד 1021,6J319912.3Religionדת Sl welfare
3972,73971127.1Lawמשפט

עסקיים 6982,28248721.3Tradeשירותים services
■ 1031,75624914.2Othersאחרים

אישייט 4,4441,82825814.1Personalשירותים Services
ואמנות 8461,94387819.5Recreationנידור <£ arts
בית 591,198857.1Domesticשירותי services

1,9961,91728815.0Lodgingהארחה 31 catering
ניקוי 8071,76021412.1Cleaningשירותי services . .

■ 8651,72821012.2Barbershopsמגופרות <tf beautyparlours
13711,73922212.8Others'אוזרים

ידוע 3,5911,52020413.4Notלא stated

(1) Seenote(l)toTable5.
)2) See note (2) to Table 5.
)3) See note (3) toTable 5.

.5 ללוח (1) הערה ראה (1)

.5 ללוח (2) הערה ראה (2)

.5 ללוח (3) הערה ראה (נ)

המגורים מקום לפי הממוצעת, וההכנסה עצמאייםמ< של השומות 7.מספר לוח
Table 7.  Number ofSelfEmployed Assessees(0 and Average Income, by Place of Residence

)Assessment Year 1953/54 שומר. (שנת
(Income Year 1952/53 הכנסה (שנת

השומות (ל"י)08' הממוצעת ההננסה
המגורים No.ofמקום assessmentsAverage income (IL.J

Place of Residence

הגל סך .(2)78,4142,008Total
5.8342,020Jerusalemירושלים

22,5112,164Telתלאביביפו AvivJaffa
8,5912,201Haifaחיפה

עירוניות ומושבות הערים 27,4521,946Otherיתר towns and urban settlements
ויישוני מושבים כפריות' 12,9781,819Ruralמושבות villages. smallholders'

settlementsעולים and immigrant
settlements

ידוע ולא אחרים 1,048982Otherמקומות places and not stated

>l) See note (2) to Table 5.
)2) About 50yaof the number of selfemployed assessees;in

Haifathepercentageofassessees ismuch smaller

.5 ללוח (2) הערה ראה (1)
השומות אחוז בחיפה הנישומיטהעצמאיים; ממספר אחוז כ50 (2)

.  הרגה. מזה נמוך 
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שוטפות) התחייבויות גולל (אי1ו ל'") (אלפי הפנימי המדינה חוב .8 לוח
Table 8.  Internal National; Debt (/Z. 1,000) (Excluding Current Obligations)

)1949  1955)

החוב 31סוג HI 194931 III 19503i III 195131 III 195231 III 195331 HI 195431 1)1 195531 XII 1955Type of Debt

הכל 40,83590,931162,319195,815225,234249,368304,087332,464Totalסך

אוצר 33,17055,37068,95069,40069,40069,40069,40069,400Treasuryשטרי Bills

מקרקעין שטרי
16,68057,45677,28076,98977,28277,27077,258Land Bonds

1954/59 מלחמה 2,8787,0987,0987,0997,0997,5006,0005,250Warמלווה Loan 19S4/59
כספיים ממוסדות 0007,10013,00014,89816,19416,50019,471Loans*2,9553מלוות from Financial Institutions

עממיים 4902,9826,2437,92010,99412,0S815,984(1)19,116Popularמלווים Loans

הכנסה למס מקדמה


7,0959,468(2)9,540Income Tax Advance

חובה מלווה


21,20125,74129,32880,377Compulsory Loan

1953/57 ערך 3.6682,2441,106Government_שטרי Bonds 1953/57

א"י ממשלת של למוכ"ז חוב 3,711Bearer(3)1,3524,3084,2914,2754,260.איגרות Bonds of the Government
ofPalestine

אפוטרופוס (כולל הפיתוח 32,224Development(4)2,8427,2407,0650,9938,99314,19831,114רשווו Authority (inct.
נפקדים) custodianofלגכסי absentees owner's

property)
לאומי לביטוח מוסד


16.J0085,400National Insurance Institution

ארנונה 9,70018,200War_קרן Damage Insurance Fund
(Arnona)

1954/57 ב' רשום סטוק


893505Registered "B" Stock 1954/57

הדר פרי לשיווק מועצה
1.0671,554

Citrus Marketing Board

הדולר לשער צמודימ 4,5003,5002,5009,31411,87011,92515,82715,817Dollarמלוות Linked Loans

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off oi the ifgures.
)1) Not including Special Popular Loan given against Income Tax Advance.
)2) Special Popular Loan given against Income Tax Advance.
)3) After deduction of about 1L. 536,000 converted into popular loan. 1955.
)4) After deduction of about IL. 2,441,000, destined for payment to refugees,

transferred to foreign loans (Barclay's Bank, London).

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
הכנסה. למס למקדמה בחמורה שניחן מיוהד עממי מלווה כולל אינו (1)

הכנסה. למס למקדמה כתמורה שניתן מיוחד עממי מלווה (2)

תשט"ו. מלווה באיגרות שהומרו ל"י אלף כ536 של הפחתה לאחר (3)
למלוות שהועברו לפליטים לתשלום המיועדים ל"י אלף כ441'2 של הפחתה לאחר (י)

לונדון). נגק' (ברקליס חוץ
20
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לדולר הצמודים הפנימיים המדינה חובות  .9 לוח
Table 9.  Dollar Linked Internal National Debts

)19491955)

31 XII

1955

31 III

1955
31 III
1954

31 III

1953

31 HI
1952

31 HI

1951

31 III

1950

31 III

1949

1. 1Thousands (<) (1< ■ " ל אלפי
Total

Tavei Dollar 1959/69

Dollar linked Saving
Bonds 1960/70

National Loan 1948/53

4,500:!,5002,5009,81411,87011,92515,82715,817


4,8887,5308,U3512,00112,061





2,0263,8393,7003,7603,756

4,5003,5002,8001,500500__

Thousands of Dollars דולרים אלפי

Total

Tavei Dollar 1959/69

Dollar linked Saving
Bonds 1960(101?)

National Loan 1948/53(3)

13,50010,5007,50026,37(133.S3333,39035,53235,805

13,68621,08422,77824,088 ■24, 988


8,19310,74910,61210,64410,517

18,50010,5007,5004,500l,i00




הכל סך
1959/69 דולר טני
צמודי חיסכון שטרי

1960/70 דולר
1948/53 לאומי מלווה

ל הכ ך ס

1959/69 דולר טבי
צמודי חיסכון שטרי
(2)1960/70 דולר

(3)1948/33 לאומי מלווה

(1) The ifgures show sums actually received according to rale
of exchange prevailing at that date. .

)2) Not including increaseof capital.
)3) Not including certiifcates and coupons outstanding after

date of redemption. These certificates and coupons
amounted to IL. 231,276 on 31X11 1955.

קיים שהיד, לשער בהתאם למעשה שנתקבלו הסנומימ לפל (1)
תאריך. באותו

קרן, גדילת בולל אינו (2)
פדיונם. תאריך לאחר נפדו שלא ותלושים תעודות כולל אינו (3)
.31X111955 ביום ל276'231 חסתכמו אלד. ותלושים תעודות

דילרים) (אלפי הפירעון מועד לפי חוץ, במטבע המדינה 10.התחייבויות לוח י

Table 10.  Obligations of the State in Foreign Currency, by Repayment Terms {thousands of dollars)
)19531956)

30 V! 195331 III 195431. Ill 195531 IIIM956

ל הב 397,280401,251425,760472,930Totalסך

הממשלה של ישירות 103,527325,227307,157417,903Direct;התחייבויות obligationsof the
Government

שנים) מ5 (למעלה ארוך 255,725272,994325,072354,858Longtermלמועד (more than 5 years)

שגים) 5 טד 1) בינוני 18,21917,05930,31451,621Mediumלמועד term (1to 5 years)

חודשים) 12 (עד קצר למועד 35,58335,17411,77111,484Shortterm (up to 12 months)

הממשלה בערבות C7Obligations(!,87,75376,02458,60954התחייבויות guaranteed by the
Government

שנים) מ5 (למעלה ארוך 13,46114,53112,288למועד .11,147Longterm (more than 5 years)
שנים) עך5 1) בינוני 37,47633,42823,99923,839Mediumלמוגיד term (I to 5 years)

, חודשים) 12 (עד קצר למועד 36,81628,06522,32219,981Shortterm(upto 12months)
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דולרים) >אל3י pyTsn ומועדי הזכאים לפי חוץ, במטבע המדיגה התחייבויות  .11 לוח
המכלשלה) ב9רבות והתחייבויות הממשלה קול ישירות (התחייבות

Table 11.  Obligations of the State in Foreign Currency, by Creditors and Repayment Terms (S 1,000)
)Direct Govenrment Obligations and Obligations Guaranteed by the Government)

)1953  1956)

בל
ארוךההתחייבויות בינונימועד קצרמועד מועד

הזכאים
AllLongtermMediumShortterm

Creditors
Obligationsterm

הכל Totalסך
30 vi נ 953397,280269,18655,69572,39930 VI 1953
31 111 1954401,251287,52550,48763,23931 111 1954
31 111 1955425,766337,36054,31334,09331 III 1935
31 "1 1966472,930366,00575,46031,46531 III 1956

■ ויצוא ליבוא ImportExportבנק Bank
30 VI 1953127,606127,606.30 VI 1953
31 111 1954123,397123,397,31 III 1954
31 111 1955121,867121,86731 III 1950
81 III 1956119,807119,80731 HI 1956

אחרים Otherבנקים banks
30 VI 195369,6099,78320,42039,40630 VI 1953
31 111 195465,26510,40120,00834,85631 HI 1954
31 111 195564,71415,10231,91617,69631 III 1955
81 IH 195675,69316,80341,48217,40831 III 1956

והפיתוח העצמאות IndependencetefDevelopmentLoanמלווה
80 VI 1953117,082 117,083. . 30 VI 195S 
81 111 1954137,443137,443.31 III 1954
31 111 1955176.958176,95831 HI 1955
31 111 1956211,123211,123


31 HI 1956

סחורות Suppliersספקי
30 VI 195348,8485;12232,51111,215■ 30 VI 1953
81 111 195445,303 '6,96325,54812,79731 III 1954
31 111 195532,9027,535C6,7068,66131 III 1955
31 III 195637,8747,51522,7587,60631 III 1956

וביטוח הובלה Transportחברות A Insurance Companies
30 VI 19534,5151494,36630 VI 1953
31 111 19544.7052,346712,28881 HI 1954
31 1נ1 19502,9931,81722495231 Ill 1955.
31 111 19561,813363455995 . 31 HI 1956

ביךלאומייס Internationalחונות debts
30 VI 1953 ■ .9,5306,619157 ' ■2,75480 VI 1953
31 111 19547,7825,9211181,74331 HI 1954
31 III 19555,4805,4027831 HI 1955
31 111 19565,0064,9673931 III 1956

ל בתו" Privateנודדים persons abroad
30 VI. 19531,9009001,00030 VI 1953
31 111 19543,1635202.64331 HI 1954
31 III 19553,7223,43029231 III 1955
31 111 19561,842


1,842


31 HI 1956

אחרים Otherחובות debts
80 VI 19534,2352,862611,31230 VI 1953
31 111 1954 5,5301,0504,48031 HI 1954
31 111 19557,0493,687. 2103,15231 HI 1955
31 111 19566,8633,8761,1121,87531 III 1956

(1) תנאי על Contingentהובות obligations (1)
30 VI 195313,9551121,49712,84630 VI 1953
31 111 19548,65844,2224,43231 III 1954
31 111 195510,0814,9921,7493,,14031 HI 1955
31 HI 195613,4092,0517,7713,58131 HI 1956

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off 0^
the figures. ;

)1) Letters of credit opened and impotr licences granted
on Suppliers' credit which have not yet been used. thus
not "yet involving any legal obligation.

המספריפ. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשיט :rnvn

מהספק באשראי. יבוא ורשיונות שנפתחו. אשראי (1).מגתבי
התחייבויות עוד נוצרה שלא כך נוצלו/ טרם אך שניתנו

חוקית.
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עיריות טז.
לחדר, נפשות ממוצע מגורים, חדרי מספר האוכלוסייה, המקום, לפי העיריות, ,1 לוח

שיפוט שטח לדונם התושבים ומספר השיפוט שטח
(1952/531954/55)

לסוףהאוכ? ו6ייה
" (אומדן)
on at end
)estimate)

השגה
חד  מגור םוי לחדרי

העירייה
of yearPopulatDwelling roomsAverage number of

persons per room

1 95219531 9 5 41952/531963/541954/551952/531953/541954/55

העיריות 991,9411,016,0981,037,150433,100407,240503,8852.22.12.1כל

139,000143,500144,00063,80366,29269,0002.22.32.1ירושלים

'12,50013,500אשקלון 4,4003,8473,8474,0008.23.53.6

שנע 14,50014,80016,3004,7005,0205,8003.12.83.1נאר

שאן 3,6603,9504,6001,1461,2461,350323.23.4בית

ברק 21,50022,50025,0007,5139,70012,0002.72.32.1נני

21,00022,50022,2007,1468,0008,3032.92.82.8וזדרה.

26,00027,00028,5009,64510,75213,0142.72.52.2חולון

150,200153,500154,50069,22174,70979,9842.2וזיפה .2.11.9

16,20016,80016,5005,3223,7866,1003.02.82.7טגויה

15,94017,50017,6005,0276,3276,5003.22.82.7לוד

26,50028,50030,0008,98210,66912,4003.02.72.4נתניה

20,78021,00021,500נצרת

16,68016,61916,9005,6005,7186,0008.02.92.8עכו

תקוה 41,00038,00036,00017,32817,95518,2242.22.02.0פתח

7,7507,9008,1003,7483,7683,7932.52.42.1צפת

לציון 30,50020,50021,0007,1697,4147,7002.92.82.7ראשון

23,00024,00024,0006,8349,1809,43s2.22.12.7רחובות

'19,42120,50021,2005,2005,6506,0003.73.68.5רמלה

גן 42,00045,00051,00020,00035,00030,5832.11.81.7רמת

4,8105,0295,350ש6ר9ם

. .2.01.91.8'350,000354,500358,500178,809190,21204,199£תלאביניפו,
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P. MUNICIPALITIES

Table I.  Municipalities, by Locality, Population, Number of Dwelling Rooms, Average Number of
Persons per Room, Area of Jurisdiction and Number ofInhabitants per Dunum of Juirsdiction

(1952/53  1954/55(

(דונמים)שטח שיפוטהשיפוט שטח לדונמ הו/ושנים מספר

(dunums)JurisdictionArea ofNumber of Inhabitants per dumim
area of JurisdictionMunicipality

1952/581953/541954/551 95 21 9 581 9 54

406,147409,227412,2012.882.42' 2.46All Municipalities

37,00037,00087,0003.753.83.S89Jerusalem

5,0005,0005,0002.502.702.88Ashkelon

27,:(60
1

27,36027,8600.530.520.59Beersheba
1

8,00\)8,0008,0000.45 ■0.490.59 ■Beit Shean

7,0887,0887,0882.898.173.52Bnei Brak

48,00048,00048,0000.480.460.46Hadera

18,42218,42219,0001.411.461.50Holon

47,51547,51547,5158.163.233.25Haifa

7,30010,38310,8832.211.56159Tiberias

9,2209,220. 9,a201.721.891.91 .Lod

28,93528,93528,9350.910.98104Netanya

Nazareth

10,50010,50010,6001.581.581.61Acre

11,73111,73111,7813.493.233.07Petah Tikva

10,00010,00012,1280.770.790.67Safad

44,49544,49544,4950.460.460.47Rishon Ie Zion

17,78117,78117,7811.291.851.85Rehovot

8,8208,3209,7651.132.462.55Ramie

11,00011,00011,0003.814.094.63Rama! Gan

Shfar'am

48,48048,48047,3007.21 ,7.31'7.58Tel AvivJaffa
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ל"י) >אל3 הסעיף העיריות,.לפי 2.הכנסות לוח
Table 2.  Revenue of Municipalities, by Item (1L. 1,000)

)1954/55)

00

כל
ההכגםוח

רגי Revenלותהכנסות u einar yOrd

הכל סך

Total

xמסים esTaשירותיםServicesbvnn
שונות

Miscel
laneous

העירייה \(1)
Total

Revenue

גל
המסים
All
taxes

ארנונות
Arnona
War Risk
Levy

אגרות
Fees

היטלים
Levies

חינוך
ותרבות

Education
tf Culture

בריאות
HealthSanita

tion

סעד
Social
Welfare

דת

Religion

אספקת
מים

Water
Supply

מענק
כללי
General
Grant

Municipality

הטיריות 76,88365,66031,19725,1742,3173,70613,4021,8443742,9017,3901,9946,088Allכל Municipalities

8,0207,6902,8782,1812035441,82464C4451,204300987Jerusalemירושלים
776599180159189141746465122JOAshkelonאשקלון

שבע .1,181באר 877312. 2591439225■ 3155331297067Beersheba
שאן 1711712824.224540IT3011Beitבית Shean
ברק 1,4391,23469358536131P408615140159Bneiבני Brak
1,6251,45349142543SS42496511736284Waderaחדרה
ו2,402חולון ,9268>H780m404301075189no31aKolon

1,1666,2345,0664037652,2493475G583436266995Haifaנ13,898חי8ה
5830919122961982146983405i)Tiberiasי931טבריה
82768824020911212213746646442Lodלוד

2,0051,776704575418848569C23G,f0199Netanyaנתניה
2562401089577$4410391522Nazarethנצרה
92778130226614221826758975079Acreעכו

תקוה 3,9182,213957848505953767963542081530SPetahTikvaפתח
4243541027891475i!62475016Safadצפת

לציון 1,074064405318424528403231364258Rishonראשון le Zion
1,5301,258433340464842S_71813538204Rehovotרוזובות
9927062642261326163588756051Ramieרמלה
גן 4,0268,2601,6551,31418915166467135850768234Ramatרמת Gan
m86141210^1015312Shfar'amשפרעמ

י3ו  J02,534TelAviv'31,43427,62014,08811,2831,1221,6844,5901,1351659673,4505הלאבינ Jaffa

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures.
)1) Includes ordinary and extraordinary income; see "Introduction to Tables".

המספרים, מעיגול נובעים בםיבוט ההפרשים הערה:
ללוחות". "מבוא ראה רגילה; ובלתי רגילה הכנסה כולל (1)



ל"י) (אלפ הסעיף לפי העיריות, 3.הוצאות לוח
Table 3.  Expendituer of Municipalities, by Item (IL. 1,000)

)1954/55)

רגילות erהוצאות y ExpcnditurOrdin a

icesSerשירותיםמינהלבל v
J1B)D

העירייה
ל1ו?ו22אות

מיפחינוךופנטיותסךהכל Municipalityשונותמלוותאספקת
mDefrayMiscellaסעדתברואהבריאותותרבותTotalAdminisן

ExpenditureTotaltration
and

Pensions
Education

and
Culture

HealthSanitationSocial
WelfareReligion

Water
Supply

mem of
Loans

neous

העיריית 7103,7179,590All,ק77,09664,2646,13521,4104,3378,0094,515841גל Municipalities

7,9527.5U25442,712191ירושלים ,034591601,429441702Jerusalem

75260483226104457781i)0Ashkelonאשקלון

שבע 4U160Becrsheba(1,2671,0513637015103501010גאר

שאן a2710Beit'16816721491344גית Shean

ברק .1,4681.2B6131בני 428010712057'.1610418!)Bnci Bark

1,8871,19610151876חדרה m<208C110110Haderaי

2,3581,8831836942417013522li)9124892Holonחולון

■18,62910,9029913,5708541,58073598חי8ה 4207821,872Haifa .

98776888295IB86811074281?eTiberiasטגריה

;81567390272לוד. 1260798CSS3L0U

95*1,9991,7221757542213514622121נתניה1 244 Netanya

; ,2642564852נצרת 51253923yNazarelh
,04678110a275עכו 11748410643108Acre

תקוה 343.160107103149378432PetohTikva;3,4352,764268824סתח
.4063363589צפת 8394713S71929Sarad

לציון 5137170117Rishonנ1,2051,091100423147045ראשון /e Zion

.רחובות 1,4881,175985611388461611910B1:11Rehovot

1,05370586230671101g9010(17Ramieרמלה ,

י גן 4,1622,9878211,024136325ISO46238100041Ramatרמת Gan

862781163404Shfnr'amשפרעם

יפו  אביב 5826,4032,5658,0482,8248,7111,7278132,0701,1343,950Tel)31,2תל Aviv Jaffa

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of the ifgures. המספרים. מעיגול נובעים בפיבומ ההפרשים ה8רה:
:יי0
07



en) ej לגולגולת עירוניים מסים  .4 לוח
Table 4.  Municipality Taxes per Capita (1) (IL.)

)1951/521954/55)
Municipality 1954/55

80.0All Municipalities
19.9Jerusalem
12.9Ashkelon
19.1BeerSheba
6.1Beit Shean
25.3Bnei Brak ■

22.1Hadera
29.9Holon
40.8Haifa
18.7Tiberias
13.6Lod
23.5Netanya
5.0Nazareth

17.9Acre
26.6PetahTikva
12.6Safair
19.3Rishon le Zion
18.0Rehovot
12.4Ramie
82.5Ramat Gan
2.6Shfar'am
39.5Tel Aviv  Jaffa

1958/64 [ 1952/53 1 1 951/52 העירייה
27.1
17.1
8.9
4.3נ
5.0
18.4
17.9
26.2
34.8
16.8
10.4
21.5

15.4
20.4
11.5
15.0
16.1
9.1
30.2

85.9

20.4
12.3
6.5
8.1
3.4
15.1
14.3
21.6
29.0
15.2
9.4
21.0

18.3
16.2
6.5
11.9
12.6
12.7
23.5

25.0

12.9
7.1
2.8
3.4
1.3
11.7
7.0

15.8
15.3
9.5
8.5
15.0

7.4
10.8
5.8
8.1
8.7
5.7
17.2

16.5

העיריות כל
ירושלים
אשקלון

שגע באר
שאן בית
ברק בני
חדרה
חולון
חיפה
טבריה
לוד

נתניה
נצרת

" י עכו
תקוה פתח

צפת
לציון ראשון

רחובות
רמלה
גן רמת
שפרעם

תלאביגיפו
(1) IncludingArnonawar risk levy, fees and levies. והיטלים. אגרות ארנונות' כולל W

(י) לשירותים ההוצאות  .5 לוח
Table 5.  Services Expenditure (1)

)1953/54  1954/55)
19 53/541954/5 5

מההוצאותלגולגולתסףהבל Xרכל מההוצאותלגולגולתסך "/0
ל"י)העירייה הרגילות(ל'י)(אלפי

of Ordinary
ל"י) Munichalityהרגילות(ל"י)(אלפי

TotalPer CAuitaTotalPer Capita7o
of Ordinary

(IL. 1,000)(IL.)Expenditure(IL, 1,000)(IL.)Expenditure
העיריות 28,29628.658.5.3S11037.760.9Allכל Municipalities

3,52824.650.24,41530.758.6Jerusalemירושלים
 27720.556.034523.957.0Ashkelonאשקלון
שבע 41829.347.264738.552.2Beershebaבאר
שאן .9123.863.311023.8בית 65.3Beit Shean
נרק 62928.061.871528.657.9BneiBrakבני
61127.255חדרה 8750.38 .862.7Hadera .
58421.636.91,01436.655.5rlokmחולון
5,94888.762.86,83744.3G2.7Haifaחיפה
42426.047.148729.663.5Tiberiasטבריה
.. 33219.057.948824.964.9Lodלוד.
81928.760.61,08086.062.7Netanyaנתניה
m5.949.9Nazarethנצרת
36622.056.645426.957.7Acreעכו

תקוה 1,53742.755.6Petahנ.93924.750פתח Tikva
14418.259.413724.858.2Safadצ5ת

לציון 47723.361.650727.052.0Rishonראשון le Zion
ao161.6Rehovot.64727.067.7723רחובות
35817.757.941019.659.0Ramieרמלה
גן 1,07924.055.01,68688.156.4Ramatרמת Gan
U2.140.5Shfar'amשפרעט

10,62230.062.516,02346.462.9Telתלאביביפו Aviv Jaffa

Note: Discrepancies are due to rounding offof the ifgures.
)1) Includes education and culture. health, sanitation,

so"tal welfare and religion.

המספרימ. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:
ודת. סעד תברואה' בריאות' ותרבות' חינוך בולל (!)
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עובדים לנערים ערב ספר ובתי 0< יסודיים ספר בתי  .6 לוח
Table 6.  Primary Schools (1) and Evening Schools for Working Youth

)1954/55 (תשטיו .

Municipality

?< 9

g o

5 ■y

U 3
g 3 11

Primary Schools יסודיים ספר נתי

3694,278147,20034.4All Municipalities
6869621,420' 30.8Jerusalem
7722,22030.8Ashkelon
8772,14731.8Beersheba
22384336.7Beit Shean
111303,88529.9Bnei Brak
131193,77881.7Hadera
81294,62535.8Hoion
4455019.19331.9Haifa
10882,79931.8Tiberias
8893,00233.7Lod
121244,79438.7"Netanya
5512,07838.5Nazareth
6672,248:  83.6Acre 

191636,15987.8PetahTikva
4471,29827.6Safad
81063,63434.3Risbon leZion
131188,92833.3Rehovot
9973,25333.5Ramie
202148,12938.0Ramat Gan
11445932.8Shfar'am

931,29647,01436.3Tel Aviv  Jaffa

העיריות כל
ירושלי0
אשקלון

שבע באר
שאן נית
ברק בני

חדרה
ווו^ון
חיפה
טבריה

לוד
נתניה
נצרת
עכו

תקוה פתח
צפת

לציון ראשון
רהובוח.
רמלה

. גן רנות
שפרעם

יפו חלאביב

Evening Schools for Working Youtb עובדים לנערי0 ערב ספר בתי

העיריות 672375,21122.0Allכל Municipalities
12551,20721.9Jerusalemירושלים
4917519.4Ashkelonאשקלון

שבע 31627117.3Beershebaבאר
שאן 5112.7Beit■24נית Shean
ברק 3713419.1Bneiבני Brak
5711516.4Haderaחדרה
36X6026.7Holonחולון
4היפה '916918.8Haifa

1612020.0Tiberiasטנריה
259118.0Lodלוד

2917219.1Netanyaנתניה
122814.0Acreענו

ו1קוה 3917619.5Petahפתת Tikva
12189.0Safadצפת

לציון 248220.5Rishonדאשון le Zion
123919.5Rehovotיהובות
335919.7Ramieרמלה
גן 32588935.6Ramatרמת Gan

יפו  12571,25522.0Telתלאביב Aviv  JarTa

Note: Data include StateArab education.
)1) Includes primary classes in secondary schools.

הממלכתי. הערבי החינוך את גוללים הנתוניס :,arn
תיכוניים. ספר בבתי יסודיות כיתות כולל (1)
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)At end of each year(

בערים חולים 7.בתי לוח
Table 7.  Hospitals in Towns

)19531954) שנה) כל ובסוף

החולים אשפוזמס' המיטותימי תפוסת X המיטות Daysשנתקבלותקן OfReii
חולים ■<nBed StrengthNo. of Patients

Admitted
HospitalizatiotiOccupancyHospitals

19531954195319541953195419531954

Jerusalemירושלים
672585553367216,739193,70388.190.5Governmentממשלתיים
1,2371,30916,72418,026371,623390,30882.181.5Publicציבוריים
452505786704166,284184,598101.899.8Privateפרטיים

שבע Beershebaבאר
76762,7773,35324,96828,35390.096.6Publicציבוריים
ברק Bneiבני Brak

.1329472213612,44533,90887ממשלתיימ(1) 998.8Government (1)
.(;17511922736343,71639,0108ציבוריים 589.3Public

Haderaחורה
38403,1393,15914,53414,282104.897.8Publicציבוריים

Haifaחיפה
43643B11,06711,556145,315146,50191.392.0Governmentממשלתיים
1361864,1074,35143,06644,85086.890.4Municipalעירוניים

1281821,4401,81926,41934,95056.452.5Publicציבוריים(2) (2)
2342217,6427,61167,26070,36378.587.0Privateפרטיים

Tiberiasטבריה
1601654,7763,91244,06544,03575.372.9Governmentממשלתיים
Publicציבוריים

Netanyaנתניה
29297537229,2748,84585.783.6Publicפרטיים

Nazarethנצרת
8120,34392.9Goverment_60ממשלתיים
932,27623,39568.7Publicציבוריים

Acreעגו
600600316286211,779210,93696.796.3Governmentממשלתיים
655021,72091.5Publicציבוריים

תקוה Petahפתח Tikva
35356841,0734,1225,74344.391.3Municipalעירוניים
54956813,52214,035202,923191,966101.392.3Publicציבוריים
פרטיים

73


129
24,371

91.2Private
Safadצ8ת

12013015227039,79940,95685.087.4Publicציבוריים
302051,22854.4Goverment(5)ממשלתיים

גן Ramatרמת Gan
767615527727,54726,89999.396.9Publicציבוריים
פרטיים .24248,74099.8Private

Rehovotרחובות
2322845,69610,41344,053100,14151.996.3Publicציבוריים(3) (3)

Telתלאביביפו AvivJaffa
28629310,1449,614115,166100,02490.793.3Government(4)ממשלתיים
52960715,52414,897176,182204,63293.392.1Municipalעירוניים
1041141,3071,29120,30818,19248.843.7Publicציבוריים
2262718,6508,62454,28767,21765.767.8Privateפרטיים

(1)

(2)

The Government Hospital in Pardes Kats was transferred
to "Malben" in June 1953.
Does not include the "Timna'a Hospital" for lung di
seases, which was closed down in April 1953.

)3) The ifgures for .1953 include data on the Kaplan Hospital
which was opened in June 1953.

t(4) Including "Hayarkon" Hospital which was closed down
in June 1953.

)5) Only 18 beds were in use.

1953 ביוני הועבר גץ בפרדס הממשלתי החולים בית (1)
ל"מלבך.

.1953 3אפויל שנסגר ריאות' לחולי "תמנעה" בי"ח כולל אינו (2)
אשר קפלן' ביח של הנתונים נכללו 1953 שנת במספרי (3)

.1953 ביוני נפתח
.1953 ביוני שנסגר "הירקון" חתולים בית כולל ,(4)

מיטות. 18 רק הופעלו (5)
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העיריות עי ששולם והתשלום בערים בדרכים למאור החשמל 8.תצרוכת לוח
Table 8.  Electricity Consumption and Municipal Expenditure on Urban. Street .Lighting

)1952/1953  1954/1955)

העירייה

1 9 52/53/ 541 953/ 5 51954

o יי

!§ 3
1 3
S j§3

a1'?
3 ^r

I §.

ff
3. g,

n I
3 j
5' if

V
■? 1

= jr?|
13

ff
0 ■

י' 5" \1*

> יי ^?1 3
ר 3
is

1 ?
3 C5
3 j

r? §
£ S

I S

Municipality

545,12718,912663,53826,276712,10825,724Jerusalemירושלים

26,18683356,2251,94754,8622,056Ashkelonאשקלון

שבע 46,3521,781Beershebaבאר

שאן 10,04131711,85040515,955582Beitביה Shean

ברק 94,4163,13490,5413,061113,5314,239Bneiבני Brak

57,6421,72871,7552,40489,9773,359Haderaחדרה

121,3923,781126,9854,208122,7144,577Holonחולון

454,97612,756592,80517,854833,72628,577Haifaחיפה

56,0661,60457,1351,83663,7572,299Tiberiasטבריה

18,55259528,3531,09139,7991,461Lodלוד

107,1126,699127,8028,246143,1185,322Netanyaנתניה

73,8502,677Nazarethנצרת

44,5241,76163,2171,67462,6392,205Acreעכו

תקוה 101,0024,131113,3083,810115,9994,333Petahפתח Tikva

3.5,8881,05087,7551,24239,9601,131Safadגפת

לציון .51,492ראשון 1,62650,9841,93769,5422,600Rishon le Zion

53,8691,64855,9471,80663,3452,280Rehovotרחובות

49.6241,66364,9082,53468,0042,544Ramieרמלה

גן 201,0035,554236,6907,240287,7479,909Ramatרמת Gan

1,402,77138,8651,512,61545,7741,642,49966,293TelAvivתלאביביפו Jaffa
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1955 ביולי הבחירות לתוצאות בהתאם המפלגות לפי המועצות^), חברי 9.מספר לוח
Table 9.  Number of Members of Municipal Councils (1), by Results of the Elections in July 955נ
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" 13Municipality

■216ירושלים 834_211
.

1Jerusalem

שבע IS4211311BeerShebaבאר

ברק 15S442_11BneiBrakבני

155חדרה 'o112. ;!1 .Hadera '
156221I12Holonחולון

, 2118121Haifaן2181היסה

'185טבריה 1122_11_Tiberias

13i1111181לוד
Led

15322123i1Netanyaנתניה
1831121122Acreעכו

ווקוה 176212J.811Petahפתח Tikva

Safad(2)2(2)5113(2)11צפת

לציון 15811141ראשון ■ 
4Rishon le Zion

15i(3)1(3)111214Rehovotרחובות

13i28112Ramieרמלה

גן 174121171Ramatרמת Gan

.9שפרעם . 18Shfar'arn

81102151182תלאביביפו
TelAviv Jaffa

Note: See Section "Elections" at page 265.
)1) Beit Shean became a local council under the Ordinance of 7 III 1955;in Ashkelon

and Nazareth elections did irot take place.
)2) Mapai, Mapam and Ahdut Ha'avoda appeared in one list.
)3) Mizrahi Workers, Mizrahi and Agudat Israel Workers appeared in one list.
)4) Principal religious lists.
)5) Workers' parties.

.265 בעמוד '"בחירות" מדור ראה הטרה:
11955ת7; מיוט צו בתוקף מקומית למועצה הסנה שאן בית (נ)

בחירות. התקיימו לא וננצרת באשקלון
מאוחדת. ברשימה הופיעו תו' מ'< א'' הרשימות (2)

מאוחדת. ברשימה הופיעו ישראל אגודת ופועלי המזרחי המזרחי/ ד,פועל (3)

,CO
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Q. EDUCATION
הילדים וגני הספר 1!בתי לוח

Table 1.  Schools and Kindergartens

)1948/49, 1951/1952  1954/1955 תשטו עד תשיב (תשט,

חינוך ין.

תשט"ותקידתשיגחשי''בתשיט
1948/491951/521953/531953/541954/56

Educational System

KindergartensandSchools

Institutions 3,092

Teaching Posts 17,337

Pupils

Schools

Institutions

Teaching Posts

Pupils

365,736

1,626

15,451

309,421

1,561

14,474

290,366

3,420

16,109

342,736

1,660

(1) 14,038

277,313

3,066

' 14,787

315,126

1,442

(1) 12,814

248,271

Hebrew Education

Kindergartens and Schools

Institutions 2,891

TeachingPosts 16,436

Pupils 340,329

Schools .

Institutions

Teaching Posts

Pupils

1,506

14,636

285,786

Arab Education

1,440

13,711

265,811

3,210

15,304

814,560

1,541

13,233

252,229

2,862

14,012

283,921

1,328

12,039

225,365

החינוך מערכת

1,290

6,469

134,887

577

5,477

108,844

העברי החינוך

1,240

6,288

127,470

531

5,307

102,064

הערבי החינוך

ספר ובתי ילדים גני

מוסדות

הוראה משרות

תלמידים

ספר בתי

מוסדות י

■ הוראה משרות

תלמידים

ספר ובתי ילדים גני

מוסדות

הוראה משרות

תלמידים

ספר בתי

מוסדות

הוראתי משרות

תלמידים

ספר ובתי ילדים Kindergartensנני andSchools

56204210200201Institutionsמוסדות

הוראה 186775805846901Teachingמשרות Posts

7,41726,20528,17626,71325,407Pupilsתלמידים

ספר Schoolsבתי

. 46114119121120Institutionsמוסדות

הוראה (1)170משרות 775(1) 805763815Teaching Posts

6,78022,90625,08424,55523,635Pupilsתלמידים

(1) Including teaching posts in Arab kindergartens. הערביים. הילדים בגני ההוראה משרות את כולל (1)
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הסוג לפי הספר, ובתי הילדים גני .2 לוח
Table 2.  Kindergartens and Schools, by Type

)1951/52, 1954/55 ותשט"ו (תשי"ב

1964/55 תשט"ו

ר11
hi
m

sa

I

1951/52 תשי"ב

2 " Ssfr

Kindergartens and Schools ספר ובתי ילדים גני

Institutions
Teaching Posts
Teachers, male
Teachers, female

Classes

Pupils
Boys
Girls

3,0662,8622043,0922,891201

14,78714,01277517,33716,436901

7,1766,6545228,3317,733598
7,6117,3582539,0068,703303
11,55510,70185412,60911,741868
315,126288,92126,205365,736340.32925,407
165,861148,16817,693193,501175,26918,232
149,265140,7538,512172,235165,0607,175

מוסדות

הוראה משרות
מורים
מורות

כיתות
תלמידים
. בנים
בנות

Kindergartens ילדים גני

Institutions
Teaching Posts
Teachers, male
Teachers, female

Classes
Pupils

Boys
Girls

1,6241,534901,4661,38581

1,9731,973(1) ..1,8861,80086
(1) ..7373

1,9731,973(1) ..1,8131,80013

2,2762,1691071,8981,81385

66,85563,5563,29956,31554,5431,772
34,24632,2172,02929,00827,8731,135
32,60931,3891,27027,30726,670637

מוסדות
הוראה משרות

מורים י
מורות
כיתות

תלמידים
בנים
בנות

Primary Schools יסודיים ספר בתי

Institutions

Teaching Posts
Teachers, male
Teachers, female

Classes
Pupils

Boys
Girls

9f>88491041,059945114

9,1908,44075010,5819,812769

4,6284,12750i4,8884,347541
4,5624,3132495,6935,465228

7,3756,6557208,4077,651756

205,369183,07622,293257,186234,33322,853
109,03793,89215,145137,132120,75916,373
96,33289,1847,148120,054113,5746,480

מוסדות

הוראה משרות
מורים
מורות

כיתות
תלמידים
בנים
בנות

Schools for Working Youth עובדים לנערים ספר בתי

2092072248248Institutionsמוסדות
הוראה 70669115779779משרות

TeachingPosts
,50449311534534Teachersמורים male
2021984245245מורות

Teachers, female
5826739610610Classesכיתות

10,96510,78018511,35011,350Pupilsתלמיזץם
5,9165,7991176,1966,196Boysבנים
5,0494,981"בנות "' 685,1545,154

Girls
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(המשך) הסוג לפי הספר, ובתי הילדים גני  .2 לוח
Table 2.  Kindergartens and Schools, by Type ( Cont.(

)1951/52,1954/55 ותשטו (תשיב
1954/55 תשט"ו

§ 3

o. ad

55= ^
H V.

1951/62 תשיב

1"^
i 3 5 *

Schools for Handicapped Children מיוחדים ספר בתי

57575151Institutionsמוסדות

הוראה 292292משרות


348348Teaching Posts

.113113123123מורים Teachers, male
179179מורות


225225

Teachers, female

233288כיתות


244244
Classes

3,2363,236תלמידים


8,8973,897
Pupils

1,9321,9322,2092,209Boysבנים. .
1,3041,304בנות


1,6881,688

Girls . .

תיכוניים ספר Secondaryבתי Schools

.מוסדות 6968179745Institutions  

הוראה 1,1811,171101,2981,25939Teachingמשרות Posts

,8478371097493737Teachersמורים male
'334334324322מורות . 2Teachers, female

415410552049624Classesכיתות

13,08812,93615216,17914,469710Pupilsתלמידים

6,1476,0181297,0906,430Vבנים 660Boys
6,9416,918238,0898,03950Girlsבנות

ערב של תיכוניים ספר .בתי . Secondary Evening Schools

ימוסדות 15151818Institutions

הוראה 156156משרות


an217Teaching Posts

,Teachers_198198_145145מורים male
. 1111מורות 19l'JTeachers, female

6000כיתות


 8080
Classes

1,4331,433תלמידים


2,3932,393
Pupils ■■

Boys_9359351,4061,400בנים
498498S87S87Girlsבנות

המשך Continuationכיתות Classes

5750771701Institutionsמוסדות

הוראה 7277207Teaching(1)(1)(1)משרות Posts

,4964897Teachers(1)(00)מורים male .

,131231Teachers(1)(1)(י)מורות female

121108132082053Classesכיתות

2,5802,3045764,6174,54572Pupilsתלמידים

1,3981,1252732,2882,22401Boysבנים
1,1821,179בנות

3
2,3292,3218Girls
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(המשך) הסוג לפי הספר, ובתי הילדים 2.גני לוח
Table 2.  Kindergartens and Schools, by Type {Com).

)1951/52, 1954/55 ותשט"ו (תשי''ב
1954/55 תשטו 1951/52

£ <5 s 8 8."
S3d5* "

תשי"ב

a a
g>55 gad

o u

Vocational Schools מקצועיים ספר בתי
Institutions

Teaching Posts

Teachers, male
Teachers, female

Classes
Pupils

Boys
Girls

Pupils in Primary Classes
Pupils inPostPrimary Classes

3939
4242

487487
500500



358858367367
129129


183133



212212310310

4,3664,3665,9815,981

3,0743,0744,2874,287
1,2921,292. 1,6941,694



183183143142
4,1834,183

6,8395,839


מוסדות
הוראה משרות

מורים
מורות
כיתות

תלמידים
בנים
בנות

יסודיות בכיתות תלמידים
עליסודיות בכיתות תלמידים

Agricultural Schools חקלאיים ספר בתי
Institutions
Teaching Posts
Teachers, male
Teachers, female

Classes
Pupils

Boys
Girls

Pupils in PrimaryClasses
Pupils in Youth Groups
Pupils in PostPrimary Classes

2626
3434



412412


528528


320320427427

9292101101

205205204204

5,0685,0685,8905,390


3,0373,037_3,5613,561
2,0312,031


1,8291,829

2,2802,280855855

1,6391,6391,4941,494

1,1491,149


3,0418,041


מוסדות
הוראה משרות

מורים
מורות

כיתות
תלמידים

בנים
בנות

יסודיות בכיתות תלמידים
נוער בחברות תלמידים

בביתותעליסודיות תלמידים

Teachers' Training Colleges וגננות מורות למורים' מדרש בתי
מוסדות

הוראה משרות
17

393
17

390

24

473
24

473

Institutions
Teaching Posts

מוריפ
מורות

2G1
129

261
129

311
162

Sll
162

Teachers, male
Teachers, female

כיתוה
תלמידים

76

(2)2,166

76

(2)2,166

128

3,428

128
8,428

Classes
Pupils

בנים
בנות

139
2,027

נ 89
2,027

324
3,104

324
3,104

Boys
Girls

במכינות תלמידים
גננות בכיתות תלמידים

מוריט בכיתות תלמידים

1,209
(2) 449

(2) 508

1,209
(2) 449

(2) 508



1,133
844

1,451

1,133
844

1,451



Pupils in Preparatory Classes
Pupils in Kindergarten
Teachers' Classes

Pupils in Teachers' Classes

(1) _ In 1951/52 these teaching posts were included in primary
. schools.

)2) In 1951/52 the upper classes for Kindergarten teachers
and teachers were excluded.

היסודיים. הספר בבתי אלה הוראה משרוח נבללו בתשי"ב (1)

ומורים. לגננות העליונות רכיתות נכללו לא בתשי"ב (2)
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הספר בבתי עבודה ויחידות הוראה משרות 3.מורים, לוח
Table 3.  Teachers, Teaching Posts and Employment Units in Schools

)1954/55 (תשטו
שיעורים מספר

הספר בית סוג
מורים

Teachers

משרות
הוראה
Teaching
Posts

עבודה יחידות
Employment

Units

ליחידת שכועי
ענודה

Weekly Hours .

per

Type of School

EmploymentUnit

הספר בתי 12,63413,927All(1)נל Schools
8,3749,2897,04430Primaryי0ודייס

עובדיט 62865138015forנערים Working youth
306S16232SOforמיוחדים Handicapped children
1,1491,28980124Secondaryתיכוניים

ערב של 2152197224Secondaryתיכוניים evening
הנלשך 71373532724Continuationכיתות Classes
ייפ 47550630424Vocationalמקצוע
46850929324Agriculluralחקלאיים

וגננות למורים מדרש '36641319124Teachersבחי Training
Colleges

(1) Including 1,264 teachers who taught in more than one lypeof school. אחד. ספר גית מסוג ביותר שלימדו מורים 1'264 נילל (0

הלידה ומקום המשפחתי המצב הגיל, לפי הספר, בבתי המורים  .4 לוח
Table 4.  School Teachers, by Age, Family Status and Place of Birth

)1954/55 (תשט'ו
המורים Allכל Teachers

מורים
Teachers,

male

מורות

Teachers,

female

לבל מורות
מורים 100

No. of female
teachers to every
100male teachers

מספרים
מויזלטיט
Absolute
Numbers

אחוזיט
Percentages

הבל .סך 11,314100.05,528.S786104.6Total
Age .הגיל

Upto 19
2029
3039
4049
5059 .

60 and over
Not stated

Median age

Single
Married
Widowed and divorced
Not stated

(1088.0)
218.4
69.0
73.6
42.8
18.7
86.5

Marital Status

203.T
79.0.

)585.7)

131.4

29.4

25272
1,3172,658
1,6611,146
1,5761,160
628269
12823
298258

38.3

2.8
.86.0
26.1
25.4
8.4
1.3

297
3,875
2,807
2,786
897
14G
556

31.3

המשפחתי המצב

19 עד
2029
3039
4049
5059

ומעלה 60
ידוע לא

חציוני גיל

8051,640
4,2968 892

42246

885506

2,44523.5רווקימ(ות)
7,68873.8נשואים(וח)

וגרושיפ(ות) 2882.7אלמנים(ות)
ידוע 891לא

הלידה DiprPlace of Birth
2,59724.47321,865254.7Israelישראל

ואפריקה 24931.3Asia"1,0449.8795אסיה and Africa
1947 ער 2452.316S8048.5Immigratedעלו up to 1947

1954 עד מ1948 :7997.563016926.8Immigratedעלו 19481954
ואמריקה S36091.8Europe,7,01766.03,657אירופה and America
1947 עד 5,48251.62,8032,67995.6Immigratsdעלו up to 1947

1954 ער 1948n :Immigrated■1,58514.485468179.7עלו 19481954
ידוע 68030927187.7Notלא stated
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דרגתכיתה לפי הספר, בבתי התלמידים  .5 לוח
Table 5.  Pupils in Schools, by Grade

)1954/55 (תשט"ו

Hebrewעבריחינוך Education
ערבי חינוך

Arab Education

מוחלטים מספרים
Absolute
Numbers

Percentagesאחוזים
מוחלטים מספרים

Absolute
Numbers

S. 3
<"* ■vj*

LI

CO □
S A5 u

o

av>. *r

g>anj* cj" era 3

a
> J

5. 21

U

CO [*

ft

דרגותביתה .285,786147,396100.051.628.823,63517,097כל All Grades

יסודיות 252,071130,85888.251.933.022,85316,373Primaryכיתות Classes

א' 41,08021,21314.451.632.63,4472,217Gradeביתה I

בי "48,68922,25415.350.932.74,0482,722II

3י " .38,90919,73013:650.732.63,999"2,698III

די "31,86216,48711.151.731.83,9592,821IV

הי "28,58615,03710.052.629.32,9122,183V

וי "24,25712,8868.553.128.12,3911,946VI ■

זי "19,52810,3636.853.127.61,2231,060VII

חי .15,5288,1995.452.826.7874726VIII

דרגה בלי כיתות
(!) ברורה

8,6324,6893.054.3.17.6Classesof Unspeciifed
Grade (1)

עליסודיות 33,71516,53811.849.025.9782724PostPrimaryכיתות Classes

ט' 10,8255,6433.852.129.7240226Gradeכיתה IX

', : ■9,0944,5893.250.126.2189178X

י"א ''7,0433,6632.552.022.8186164XI

י"ב "4,8802,3901.749.020.8167156XII

י"ג " .1,2901590.512.326.9XIII

י"ך "583940.216.126.5XIV

(1) Mainly includes preparatory classes in schools for
working youth, all classes in schools for handicapped
children and agricultural youth groups.

הכיתות בל עובדים' לנערים בבתי''ס מכינות בעיקר כולל (1)

חקלאיות. נוער וחברוה מיוחדים בבתי''ס
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תיכוני ללימוד לוחי6.סטיפנדיות
Table 6.  Scholarships for Secondary Studies

)J954'55 VPVir).. ....... ~

הכל יסך  בנות..בנים 

Total■ BoysGirls

עברי HebrewEducationחינוך
בתשי"ד ח' כיתות 18.1M6,7076.JS7Pupilsתלמידי in Grade VIII in 1953/54

סטיפנדיה לקבלת i,U6Examined■נבחנו for GrantingofScholarship
רגילה סטיפנדיה 923487442Receivedקיבלו Ordinary Scholarship

מיוחדת(0 סטיפנדיה 430266171Receivedקיבלו Special Scholarship 0/
עידוד(2) מכתב 15309SIReceivedקיבלו Letter of Encouragement (2)

... ערבי Arabחינוך Education
. . בתשי"ך ו1' כיתות 7731תלמידי ., 6779CPupils in Grade VIII in 1953/54

סטיפנדיה לקבלת 208ננחנו
fExamined for .GrantingofScholarship

סטיסבדיה. .30קיבלו 273Received Scholarship

(|) Destined for those belonging to oriental communities. המזרח. עדות לבני מיועדים (1)
(2)' Passed the examination but were considered as less in כלכלית. מבחינה זקיקיט פחות נחשבו אול0 בבחינה' עמיד (2)

 need economically.

ערב של תיכוניים ספר ובתי התיכוניים הספר בתי מסיימי של בגרות 7.בחינות לוח
Table 7.  Matriculation Examinations on Completion ~oi Studies in Secondary and Evening

Secondary Schools
)1954/55 (תשט"ו

הגל BoysבניםTotalסך
בבחינה.... בבחינהעמדוטנזדו

Passed ExaminationjminationPassed Ex
מספריםנבחנו ...מספריםנבדונו

ExaminedמוחלטיםExaminedמוחלטימ
AbsoluteAbsolute■h

._. , ■
NumbersNumbers

 עברי 8,1332,19069.71,6381,17671.8HebrewEducation(1)חינוך
ערבי (2)חינוך 2683814.12568814.8Arab Education 

(1) Including 396 reexamined students,
)2) Including 98 reexamined students.

חוזרים. נבחנים 396 כולל (1)
חוזרים. נבחנים 98 כולל (2)

0) והמין הדת לפי הערבי, החינוך במערכת התלמידים  .8 לוח
Table 8,  Pupils in Arab Educational System, by Religion and Sex 0)

)1954/55 (תשט"ו

.מוסלמים>rrtהמין אחריםדרוזיםנוצרים
TotalMoslemsChristiansDruzesOthers

25,40718,5104,2082,67910PupilsAllד,ת5טיריםנ?

18,23213,5922,7391,8956Boysבנים

7,1754,9181,4697844Girlsבנות

(I) The estimated number ofpupils in unoiffcial Chirstian
institutions was 9,099. Distirbution by sex as follows:
4,414 boysand4,68 S girls; by religion: 1,047 Moslems,
6,752Christians, 83 Druzes, 1,188 Jews and 29 others.

נאמד רשמיים בלתי נוצריים במוסדות התלמידים מספר 0)
בנות; ו4/685 בנים 4'414 המין: לפי חלוקתם .9/0993
דרוזים'' 83 נוצרים/ 6'752 מוסלמים/ 1/047 הדת: לסי

אחרים. ו29 יהודים 1/188
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הגיל ולפי הספר בית סוג לפי ספר, בבתי הרשומים נוער בני 9.אחח לוח
המתאים) בגיל נערים 100 כל (על

Table 9.  Percentage of Juveniles Registered in Schools, by Type of School and Age
)Per 100 Juveniles in the Corresponding Ages)

)1953/54 (תשיד

Type of School
Age הגיל

17 16 14 12
הספר בית סוג

All Pupils התלמידים כל

All Schools

PrimarySchools
Schools for Working Youth
Schools for Handicapped Children
Secondary Schools
Secondary Evening Schools
Continuation Classes
Vocational Schools
Agricultural Schools
Teachers Training Colleges
Others (1)

94.888.877.664.446.728.6

89.072.883.110.42.30.4
0.65.311.514.110.44.8
2.1.2.01.20.80.40.3

0.52.315.018.514.59.3
0.00.61.72.22.01.6
0.00.63.34.54.52.7
0.11.14.56.75.43.1
0.20.83.03.73.11.8
0.10.81.01.73.0
2.33.42.62.52.41.6

הספר בתי כל

Boys

All Schools

PrimarySchools
Schools for Working Youth
Schools for Handicapped Children
Secondary Schools
Secondary Evening Schools
Continuation Classes
Vocational Schools
Agricultural Schools
Teachers' Training Colleges
Others (1)

Girls

98.091.779.308.451.731.1

90.974.033.910.83.00.6

0.34.512.215.812.25.6
2.42.3 .1.30.80.10.0

0.52.112.915.313.09.3

0.00.31.49.02.32.3

0.00.32.94.24.42.7
0.21.56.29.88.14.8

0.31.03.54.83.82.4

0.2נ.0.00_
3.45.76.04.94.73.2

יסודיים ספר בתי
עובדים לנערים ספר בתי

מיוחדים ספר בתי
תיכוניים ספר בתי

ערב של תיכוניים ספר בתי
המשך כיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

ולגננות למורים מדרש בתי
. י1) אחרים

בנים

הספר בתי כל

יסודיים ספר בתי
עובדים לנערים הספר בתי

מיוחדים ספר בתי

תיכוניים ספר בתי

ערב של תיכוניים ספר בתי
המשך כיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

ולגננות למורים מדרש בתי
י1) אחרים

בנות

הספר בתי 91.485.675.860.241.325.9Allכל Schools

יסודיים ספר O1.60.2Primary.86.871.732.110בתי Schools
עובדים לנערים ספר .1.06.1בתי 10.812.48.43.8Schools for Working Youth

מיוחדים ספר 1.61.71.10.80.60.7Schoolsבחי for Handicapped Children
תיכוניים ספר 0.52.519.222.016.39.3Secondaryבתי Schools

ערב של תיכוניים ספר 0.10.82.12.41.70.9Secondaryבתי Evening Schools
המשך 0.43.74.74.62.6Continuationכיתות Classes

מקצועיים ספר 0.20.72.52.42.21.2Vocationalבתי Schools
חקלאיים ספר 0.10.62.73.42.51.3Agriculturalבתי Schools

ולגננות למורים מדרש '0.21.62.13.45.9Teachersבתי Training Colleges
(י) 1.10.9Othersאחרים (1)

(1) .1Hadarim", "Yeshivot" and unofficial Chirstian schools. רשמיים. בלתי נוצריים ספר ובתי "ישיבות' "חדרים"' (1)
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בירושלים הע3רית 10.האוניברסיטה לוח
Table 10.  The Hebrew University, Jerusalem

)1948/49  1954/55 תשטו עד (תשט
תשטותשידתשיגחשיבתשיאתשיתש"ט
1948/491949/501950/511951/52.1952/531953/541954/00

האקדמאי 208245278383455467523Academicהסגל Staff
ומרצים פרופסורים :98105116150161155162thereofמזה: Professors and

Lecturers
8711,5411,9222,3692,6032,8032,974Studentsתלמידים

תלמידות :0853917thereofי'2594865967408מהם: Females

הראשונה השנה 215810799830955908929FirstYearStudentsתלמידי
תלמידות :75257215300325306311thereofמהם: Females

מחקר 6275305Research>861131732תלמידי Students
תלמידות :94254thereof!:1724מהם: Females

תואר Recipientsמקבלי of Degrees
אוניברסיטה .54187113B.A_בוגרי 

:147744thereofמהם:נשים Females
הרוח למדעי .244246103588533M.Aמוסמכים Humanities

:511929191810thereofמהם:נשים Females
.24266548518148M.Scמוסמכים.למתימטיקה Mathematics A

הטבע Naturalומדעי Sciences
:79217131815thereofמהם:נשים Females

לחקלאות .21841215M.Sc_מוסמכים Agriculture
נשים :84132thereofהם: Females

למשפטים מוסמכים  ".112M. Jur. Law
נשים :7thereofמהם: Females

לרפואה .63207852M.Dדוקטורים
נשים :1951715thereof_מהם: Females

לפילוסופיה .1091416293922Ph.Dדוקטורים
נשים .מהם: 182781thereof: Females

בירושלים העברית האוניברסיטה  .11 לוח
Table 11.  The Hebrew University, Jerusalem

)1955/56 (תשטז

H ^
o uYin*

<
cV ■Z

D£ c
ן

i

5 _j
o

3S3 "3C \T

5' J
£8 3a3o!

. . t
האקדמאי ,582הסגל ...Academic Staff

ומרצים פרופסורים 179thereof:Professorsמזה: 1£ Lecturers
3,2601,383698227492460Studentsתלמידים

תלמידות :1,019571258178489thereofמהם: Females
הראשונה השנה 1,08757029481GO82FirstYearתלמידי Students

:40026910451012thereofמהם:תלמידות Females
מוזקר (2)30895חלמידי 168:!96ResearchStudents

תלמידות :4893342thereofמהם: Females

תואר מקבלי .Recip ients ofDegrees
אוניברסיטה .152152B.Aנונרי

נשים :thereof_5959מהם: Females
אוניברסיטה ,.211206224105M.Aמוסמכי M.Sc., M.Jur,

:49112648thereofמהם:נשים Females
לרפואה r'7דוקטורים

57M.D.
;17thereof_17מהם:נשים Females

לפילוסופיה .4212282Ph.Dדוקטורים
נשים 716מהם:


thereof: Females

(I) Including Dentistry and Pharmacy.
)2) Including research students in medicine.
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בחיפה העברי הטכניון ^.12 לוח ■
Table 12.  The Hebrew Institute of Technology, Haifa

)1948/49  1954/55 תשט"ו עד (תש"ט

תש''ט
1948/49

תשי'י
1949/50

תשי"א
1950/51

תשינ
1951/52

תשי"ג
1952/53

תשי"ד
1953/54

תשט''ו
1954/55

המורים 85104114147207241312Teachingסגל Staff
ומרצים פרופסורים .222273120146168'20מזה: thereof: Professors and

. Lecturers

יום Dayטכניון Cours es

6767939111,0251,1201,2931,841Studentsהתלמידים

:39536565648896thereofמזה:תלמידות Females
הראשונה השנה 190228286274358414358Firstתלמידי Year Students ■

תלמידות :12,172228203827thereofמזה: Females 1

ערב Eveningטכניון Courses

התלמידים . 39102126■165230Students.
4_מזה:תלמידות ,816 :2220thereof: Females

חדשים 396888115155Newתלמידים Students

תלמידות מזה: ,_4518 i1612. thereof: Females

מחקר 23012345796Researchתלמידי Students

תלמידות :371320thereofמזה: Females

תואר Recipientsמקבלי of
Degrees

135160188191186182189Engineersאינג'ינרים

:48131213813thereofמזה:נשים Females

._מוסמכים ■166Tli ,M.A.

:8thereofנ17מזה:נשים Females
למדעים 12Doctorsofדוקטורים Science

נשים _מזה: ' 1thereof: Females
בנאית למהנדסות .54656763526452Engאינג'ינרים Civil Engineering

בנאית למהנדסות י53מוסמכים 91M.Sc. Civil Engineering

לארכיטקטורה 17אינג'ינרים . 162118281627Eng. Architecture

לארכיטקטורה ;2827M.Sc_מוסמכים Architecture

למכונאות .19303543454145Engאינג'ינרים Mechanical
Engineering

למכונאות מוסמכים


4473M. Sc. Mechanical
Engineering

טכניקה לאלקטרו .30263833404138Engאינג'ינרים Electrical
Engineeirng

לאלקטרוטכניקה מוסמכים
. .■ 4054M.Sc. Electrical

Engineering

למהנדסות אינג'ינרים
כימית

15232734212027Eng. Chemical
Engineering

למהנדסות מוסמכים
כימית

י 2127M. Sc. Chemical
' Engineeirng
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בחיפה העברי הטכניק  13 לוח .

Table13. The Hebrew Institute of Technology, Haifa
)1955/56 (תשטז

22S3
lii

1.3
3 a

5' a
tn

11
113
Ilg
tn 

?"I
fl

B3= U

33 3
II §
גיס 1otב R%

£ I)

fi
המורים 118265Teaching(1)36974316847'סגל Staff

ומרצים פרופסורים .216מזה: 45243920135thereof: Professors and
Lecturers

יומ Dayטכניון Courses
1,401277132356292801433982Studentsהתלמידים

. תלמידות :10515841252721thereofנ!ה6: Females
הראשונה השנה 36153346772SO442635Firstתלמיוי Year Students

תלמידות ~32111מהמ:
9911thereof: Females

ערב Eveningטכניון Courses
2405710479Studentsהתלמידים

תלמידות 16754מה0: 'thereof: Females
חדשים 156337449Newתלמידים Students
תלמידות .מד,ם: 13454thereof: Females

מחקר תלמידי "1121879231930■Research Students
תלמידות 19מהמ:


2


1


2


14thereof: Females

(I) Incl. Agricultural Engineering. חקלאית. מהנדטות נולל (1)

אילך "בר 14.אוניברסיטה לוח
Table 14. "Bar Han" University

)1955/56 (תשט'ז

0 וב

£ .

ו:
ZJ

:5

ו

(5

■ב:
וב
ו_

ן

X
c

)U

ca
3
o.

o
B'

3

1
*a_j

1
/

Z

|
wn
S"3

b
3
a,

a

I
a
<3

r3
w
c

האקדמאי 226466AcademicStarTהסגל
פרופסורים :176434thereofמזה: Professors and

Lecturersומרצים
8019193210Studentsתלמידים

תלמידות :4188178thereofמהם: Females

ובחיפה בתלאביב ולכלכלה למשפט הגבוה הספר 15.בית לוח
Table 15.  Schoolof Law and Economics in Tel Aviv and Haifa

)1948/49 1954)55 תשטיו עד (תש'ט
תשט"ותשי"דתשיגתשי"בהשי"אתש"יתש"ט

1948/491949/501950/511951/521952/531953/541951/65

Tתלאביב e 1Avi v

1572603655600719831,072Studentsתלמידים
תלמידות :82438516883142148thereofהם: Females

הראשונה השנה 5579126224293380359Firstתלמידי Year Students
תלמידות :11162331418057thereofמהם: Females

15121419355165Certiifcatedבוגרים
:423672thereofמהם:נשים Females

Haifaחיפה
100172299127Studentsתלמידים

תלמידות :16183515thereof.מהם: Females
הראשונה השנה 1007816372Firstתלמידי YearStudents

תלמידות מהם:
161(1239thereof: Females
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ובחיפה בתלאביב ולכלכלה למשפט הגבוה הספר 16.בית לוח
Table 16.  School of Law and Economics in Tel Aviv and Haifa

)1955/56 (תשטז

המגמות כל
All Courses

מש80ימ
l_aw

כ'!נ'!ה
Economics

המדינה מדעי
Political
Sciences

כיקורת
חשגוגות

Accountancy

■

Telתלאביב Aviv

030410210Hi202Studentsתלמידים

תלמידות :11861232410thereofמהם: Females

הראשונה השנה 30759987278Firstהלמידי Year Students

תלמידות :411111181thereofמהם: Females

Haifaחיפה

. 1275671■תלמידיט
Students

תלמידות 1587מהס:


thereof: Females

הראשונה השנה 032340ותלמידי

First Year Students

תלמידות 93Gמהם:




thereof: Females

והתרבות החינוך משרד של ברשת למבוגרים לעברית 17.שיעורים לוח
Table 17.  Hebrew Courses of the Ministry of Education and Culture for Adults

)11951 11956)

Allקורסים Courses:מזהThereof :

התאריך
ענודהUlpanimאולפניםלומדיםכיתות אולפני

Work Ulpanim

ClassesStudentsכיתות
Classes

תלמידים
Students

כיתות
Classes

תלמידיפ
Students

1 1951  .80814,437329078190

1 נ19521,54426,08863 ,35125609

1 19531,28019,599591,13811173

1 1954aso15,5484888112219

(0 1 19652,09481,8082808813IDS

U)VI 19551,69622,0295506115179

19561,389■23,505581,16013217

U) includes classes of voluntary teachers, organized in a ''מבצע במסגרת מתנדבים מורים של הכיתות את כולל (1)
special drive for "the promotionofHebrew". י הלשון''. להבחלת
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והתרבות החינוך משרד oveo ■pmbn ולשיפור להשתלמות קורסים  .18 לוח
Table 18.  Courses of the Ministry of Education and Culture for Advanced Studies

and for Hebrew Language Proifciency
)1954/55 (תשטו

השנה Wholeכל yearwinter term החורף Summerזמן יי"16 הקיץ זמן

32, d
S

? §

g? i
a

s o .
a
Cf

1,1
go =.

cP "5*

a
Cf

? i
נ?ו
1*2.

1355,391733,333622,058Institutesמכונים

441,2052374321462Jerusalemירושלים
743,702392,260351,442Telחלאביב Aviv

17484113300154Haifaחיפה

הלשון 19764104S29312Advancedעיפור Hebrew

היהדות 1766694188248Jewishלימודי Studies
הרוח 381,809201,10218707Humanitiesמדעי

החברה 81914136455Socialמדעי Sciences

הטבע 1546011368492Naturalמדעי Sciences
לועזיות ■38קפות 1,5011987519644Foreign Languages

0) 361,030257סמינריונים 750' 11■'  280Seminaries (1)

(1) In 10 localities other than the 3 large towns.

העבודה משרד ברשת מקצועית והשתלמות מקצועית להכשרה 19.קורסים לוח
Table 19.  Courses for Elementary and Supplementary Vocational Training of the

Ministry of Labour
)1955)

המקצוע

במשך ביקרו
during the year

השנה
Participated

השנה בסוף רשומים
Listed at end of year

Occupation < "
w 6
S S
2 ^
V> Lf

> S3
OQ K

Lf
=1

H
S.
3'
n

>fl
§fSlii

u

s3
3
oa

a. ^1

/T NT
U

> S3
OAK
8 ITS
o. S =1

£*/
3
7£'
5"

> ■o w
g" a
11 i

v 9u

i
3
5'

הכל 013,7754,0479,2285,6622,1343,528Totalך

1,09795314445240844Buildingבניין

2,0120551,3572,2485391,709Metalמתכת

3292705923719938Woodworkעץ

3,7365323,2041,243401,203Clerksפקידות

עבודה בניהול 1,7911,791254254Instructionהדרכה for Foremen

וכד' תפירה בית' 1,2409G6274626486140Domesticכלכלח Economy,
Sewing etc.

8,5701,1712,399602462140Miscellaneousשונוו!
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r. judiciary and police ומשטרה משפטים יה.
 הפעולה ושלב העניין סוג לפי המשפט, בבתי העניינים .1 לוח
Table 1.  Coutr Cases, by Type of Case and Stage of Proceedings

)19521955)

הפעולה 1952195319541955שלב
Stage of

Proceedings

בתי Allהמשפטכל Courts
העניינים 155,227156,997195,659194,629EnteredAllהוגשובל /™aces !

149,925157,619191,529194,775Decidedנתבררו
נתבררו (1)טרם 33,281(1) 32,639, (1) 36,798(1) 36,845Pending

.אזרחיים 21,14223,51932,24844,238Enteredcivilהוגשו I 18,51825,09030,48540,588Decidedנתבררו
נתבררו (1)11,621טרם 10,07211,835(1) 15,676Pending

134,085133,478163,411150,391EnteredCriminalהוגשופליליים i 131,407132,529161,044154,187Decidedנתבררו
נתבררו (1)טרם 21,660(1) 22,567(t) 24,963(1) 21,169Pending

העליון המשפט Supremeבית Court
העניינים 1,0131,1141,2741,138EnteredAllהוגשוכל Cases

8271,0161,3741,283Decidedנתבררו
נתבררו (1)766טרם 884784639Pending

829841993819EnteredCivilהוגשו"אזרחיים
6577671,076930Decidedנתבררו

נתבררו (1)681טרם 765682571Pending
184273281319EnteredCriminalהוגשופליליים

.170נתבררו 249298. 353Decided
נתבררו (1)85טרם 11910268Pending

המחוזיים המשפט Disבתי trict Courts
העניינים 13,29214,33113.909137249EnteredAllהוגשוכל Cases

11,08614,9,1416,08213,241Decidedנתבררו
נתבררו 7,6927,1224,9494,957Pendingטרם

10,79811,42711,30611,153הוגשואזרחיים .EnteredCivil
9,17612,40513,04610,709Decidedנתבררו

נתבררו 6,3595,3213,6714,115Pendingטרם
2,4942,9072,5139,096EnteredCriminalהוגשופליליים

1,9102,4393,0362,532Decidedנתבררו
נתבררו 1,3331,8011,278842Pendingטרם

. .  ■ י השלום משפט Magistrateבתי s' Courts
העניינים ■112,353הוגשובל 108,398133,007■ 143,140EnteredAll Cases

108,894108,890129,670141,755Decidedנתבררו
נתבררו (1)21,117טרם 20,577(1)24,017(1) 25,595Pending

9,51511,25116,13628,387EnteredCivilהוגשואזרחיים
8,68511,85815,15424,788Decidedנתבררו

נתבררו (1)4,581טרם 3,9864,998(1) 8,788Pending
102,83897,147117,771114,753EnteredCriminalהוגשופליליים

100,20997,032114.546116,967Decidedנתבררו
נתבררו (1)10,591(1)16,536טרם 19,019(1) 16.807Pending

לנוער השלום משפט Juvenileבתי Courts
העניינים 1,5071,4031,4381,907EnteredAllהוגשוכל Cases

1,5961,5061,4831,833Decidedנתבררו
נתבררו (1)452טרם 357312(1) 389Pending

AntiProfiteering Tribunals וספסרות שערים הפקעת למניעת הדין בתי
העניינים 53332798Iהוגשובל 7EnteredAll Cases

670508155fנתבררו 34Decided
.  נתבררו ;30712669טרם (1) 39Pending

העירוניים המשפט Municipalבתי Courts
העניינים 26,52931,42141,31031,309EnteredAllהוגשוכל Cases

26,85230,79541,52032,468Decidedנתבררו
נתבררוי (1)טרם 2,947ii ,573(1) 4,1883,024Pending

לשכירות הדין sTenancyבתי Tribuna
העניינים 3,7233,879EnteredAll_הוגשובל Cases

1,2394,161Decidedנתבררו
נתבררו טרם


2,4842,202Pending

(1) Certain discrepancies between the ifgures of successive
years exist owing to omissions and additions because of
the inclusion in the statistics of additional courts, in
which cases were pending .

השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים (0
נוספים משפט בתי נבללו שבסטטיסטיקה ומשום והוספות

נתבררו. שטרם עניינים נמצאו שבהם
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 הפעולה שלב לפי הדתיים, הדין בבתי העניינים  .2 לוח
Table 2.  Religious Court Cases, by Stage of Proceedings

)1952  1955)

הפעולה 1שלב 19521_ 3953J 19541955Stage of Proceedings

הרבנייט הדין Rabbinicalבחי Courts
12,44411,4e311,68913,668Enteredהוגשו

 12,26510,61611,06511,785Decidedנתבררו
נתבררו (1)טרם 3,445(1) 4,2584,8826,765Pending

השרעיים הדין Shairaבתי Courts
2,1451,8461,8681,782Enteredהוגשו

2,1291,8471,8791,774Decidedנתבררו
נתבררו ;53524149טרם Pending

אורתודוכסיים היווניים הדין Greekבתי Orthodox Courts
165181207193Enteredהוגשו

166180210193Decidedנתבררו
נתבררו .טרם 23

Pending

המלקיתיימ הקתוליים הדין Catholicבתי Melkite Courts
119897055Enteredהוגשו

119897055Decidedנחבררו
■ נתבררו טרם


Pending

(2) הרומאייםקתוליים הדין Romanבתי CatholicCourtst2)
" 29312437Enteredהוגשו
3081n44Decidedנועררו

גתבררו 1181Pendingטרם

(I)See note(I)to Table 1.
)2) Includingthe Maronite Court.

.1 ללוח הטרה"(1) ראה (1)
הנזרוניטי. הדין בית את כולל (2

העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו 3.עניינים לוח
Table 3.  Court Cases Decided, by Type of Case

! (1952  1955)

העניין jסוג 1952 j1953j 1954 ,' j ' 1955Type of Case

העליון המשפט Supremeבית Court
העניינים 8271,0161,374כל .1,283 All Cases

האזרחיים העניינים 6577671,076930כל /All Civil Cases
לצדק גבוה דין '■809נית 305' 212' 209High Court of/ustice
אזרחיים 146159448385ערעורים ..CivilAppeals. .,

אחרים "■202עניינים.אזרחיים 303416, 336Other Civil Cases
.הפליליים העניינים ,170כל 249298 1353All Criminal Cases

המחוזיים המשפט Districtבתי Courts
העניינים 08614,90416,08213,241,נ1כל .All Cases

האזרחיים העניינים '9,17612,465כל 13,04010,709AllCivil Cases
ממש כספיות 6641,7352,6201,336Monetaryתביעות mailers

415751532196Pecuniaryממונות
11327Landקרקעות

הצהרתיים דין 1,233פסקי .1,6611,7211,338Declaratory judgment
אישור 39גוררות/ ,006358Arbitrationי Confirmation
ביטול ,11263826Arbitrationבוררות/ Annulment
נכסים .295קבלת 17Receivership
רגל 9252482Bankruptcyפשיטת

8262924Companyחברות
■""■ 578996שותפויות ,70Partnership

רוח חולי על 265236277201Guardianshipאפוטרופסות of lunatics and
minorsוקטנים

וגירושין 33303666Marriageנישואין and divorce
מוות 4171213Declaraiionofהכרזת death

154Adoption"<>123אימוץ

249



>המ1טן< העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו עניינים  .3 לוח
Table 3.  Coutr Cases Decided, by Type of Case (Cont.)

)19521955)

העניין 195219531954195STypeסוג of Case

אבהות 5959109101Declarationהכרזת of parentage
ירושה Declarationofהכרזת succession

בישראל 1,1401,1241,2011,111Diedנפטר in Israel
בהו''ל 225224252165Diedנפטר abroad

ירושה בענייני Guardianshipאפוטרופסות in matters of succession
בישראל 3674117114Diedנפטר in Israel
בוזו"ל 11122G23Diedנפטר abroad

4,2595,2434,8454,188Motionהמרצות
אזרחיים 528if92478703Civilערעורים appeal
הכנסה מס 44177396716Incomeערעורי taxappeal

הפליליים העניינים 1,9102,4393,0362,582Allכל Criminal Cases
6187477501,030Felonyפשעים
S369081,072583Misdemeanourעוונות

ערים בניין פקודת על .עבירות 
92Offence against Town Planning

Ordinance
פרטיות IjPrivateקובלנות complaint

קלות תנועה עבירות


_Minor trafifc offence
25941Contraventionתטאים

פליליים 7347751,200915Criminalערעורים appeal

השלוםבתי 'Magistratesמשפט Courts

העניינים '108,804108,890בל 129,670141,755All Cases

האזרחיים העניינים 8,68511,85815,124.24,788Allכל Civil Cases
ממש כספיות 4,9608,08312,88318,954Monetaryתביעות matter

295287W4C0Pecuniaryמנוונות
3,2373,8171,8472.073Evictionפינויים

89685442Landקרקעות
אישור ,20123243Arbitrationבוררות' conifrmation
ביטול ,3478Arbitrationבוררות annulment

רגל 211aBankruptcyפשיטת '

לעובדים '7913615189Workersפיצויים compensation
8,116Motionהמרצות

הפליליים העניינים 100,20997,032114,516116,967Allכל Criminal Cases
1,5811,5261,5631,080Felonyפשעים
17,98119,75421,08123,805Misdemeanourעוונות

ערים נניין פקודת על 2,7482,3401,1251,162Offenceעבירות againstTown Planning
Ordinance

פרטיות '3,496קובלנות 2,4502,002,J812Pirvate complain!

4,3253,6664,6566,750Accidentתאונות
קלות תנועה 61,96756,40275,77977,938Minorעבירות traffic offence

8,11610,8948,3404,420Contraventionחטאים

לנוער השלום משפט Juvenileבתי Courts

העניינים 1,5961,5061,4831,833Allכל Cases
199235229259Felonyפשעים
1,2481,1401,1241,404Misdemeanourעוונות

פרטיות 84415ISPrivateקונלנות complaint
233927109Accidentתאונות

קלות תנועה 27324927Minorעבירות traiffc offence
1812254Contraventionחטאים

(!) והגנה 2772417Careהשגת, and protection (1)

1) Section 16, Juvenile Offenders Ordinance, 1937. .1937 הצעירים' העבריינים לפקודת 16 סעיף (1)
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העגיץ סוג לפי לפועל, להוצאה המשרד פעולות  .4 לווו
Table 4.  Activities of the Execution Ofifce, by Type of Case

)1952  1955)
1952195S19541955

העניין סוג
JO

a

tn

c if
£ u

*. t
a J
a

tn

II
a.

JO
S 3
I 3
o.

or

Isn.

5 

I*
Type of Case

הכל 8,9394,3908,9744,7648,4788,23012,3643,093Totalסך
לניזוגות דין 891*0קי 3781,1463989672791,10021)8Alimony Judgments ~ .
אהריס דין 7,8303,9517,6134,2987,3662,89411,0752,844Otiier.פסקי Judgments

21861215681455718941Mortgages.משכנתאות

הציבוריים הנוטריונים 5.פעולות לוח
Table 5.  Notary Public Activities

)1952  1955)

הפעולה 1952195319541955Typeסוג of Activity

הנל 23,38324,52731,75328,806Totalסך

משכנתאות ושטרי 1,1221,5631,5181,461Contractsהוזיט and Mortgage Deeds
שונים 3,8743,9314,5844,091Certiifcatesאישורים

8858151,206868Warningsהתראות
כוח 17,28417,39628,12720,758Powerof.ייפוי Attorney
,822■218פרוטסטים 1,3181,628 ,Protests

6.שופטים לוח
Table 6.  Judges

)19491955)
1949195019511952195319541955

השופטים 7277839396All.כל Judges
העליון המשפט 1777ית ■6699Supreme Court

המחחייס 21262730323232Districtמ;י.המשפט Coutrs
5557055Jerusalemירושלים
11151415161615TelAviv'תלאביב

.5688חיפה 101011Haifa
11Administrativeאדמיניסטרטיבי
השלום משפט '12332843689464aMagistratesתי Courts
ירושלים i455G77Jerusalemמחוז District

והמרכז תלאביב 11161819202320TelAvivמחוז and Central
District

והצפון חיפה 8121111121514Haifaמחוז and Notrhern
District

ארצי 1111Countrywide_שיפוט jurisdiction
לנוער השלום משפט 11112Juvenileבתי Courts
העירוניים המשפט 34555Municipalגתי Courts

רשיונות בעלי דין 7.עורכי לוח
Table 7.  Licensed Ad/ocates

)19491955)
1949195019511952195319541955

הכל ■סך
תדשימ מוסמכים

780
35

812
47

050
123

997
114

1,U5
22d

1,286
261

1,530
327

Total
Called to the bar
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בדין שחויבו מבוגרים עבריינים .8 לוח
רציניוח) (עבירות
(1953  1954)

1 9 5 8

הכל פך
עברייני
1inquent s

יהודיים c

Jewish d e
ם יהודיי לא עבריינים
NonJewis h delinquents

Totalחדשים
New

מועדים
Recidivists

חדשים
New

מועדים
Recidivists

הכל. 14,2276,9122,6412,8101,864סך

63

284

20
891

C

25

1,075

68

365

13

381

10

12

1,961

239

536

83

1,206

. 81

86

410

456

1,523

110

2,609

117
149

1,948

ה ביר הע סוג

826■

2,708

226

4,687
214

272

5,394

המין

והנהלת הציבורי הסדר בלפי
חוקית רשות

אדם של גופו כלפי
המוסר כלפי
הרכוש כלפי .

וויוף: רמאות
בניגוד אחרות עבירות

1936 לפח"פ
לחוקים בניגוד עבירות
1936 לפח"פ מחוץ

12,4825,7772,4902,3961,819זכרים
1,7451,13515141445נקבות

הגיל
17192,129793409619308

20243,1421,84761172 462נ

25292,2081,043' 467385813

■ 30392,8461,547602392805

ומעלה 403,7082,089514 .6pl444

. . ידוע 19493388132לא

הלידה :מקום

98ל,5,6306415092,6821ישראל
3,0682,403637H11א0יה

. 1,6551,094561אפריקה
■ ואמריקה 3,7162,671901994.5אירופה

ידוע 158103331210לא

העלייה תקופת
הארץ 1,150641509ילידי

1947 עד 1,9311,334597עלו ■

מ1948 6,2164,7511,465עלו

ידוע 25618670לא

39.9 27.6 31.7 עבריינים 100 לכל מועדים
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Table 8.  Adult Delinquents Convicted
(Serious Offences)

(1953  1954(

1 9 5 4

הבל סך
יהודיים עבריינים
Jewish delinquents

לאיהוייים עבריינים
N' onJewish delinquents

TotalD'E<7n
N=w

DHSOT
RecidivistsNew

מועדים
Recidivists

12,836'5,8682,7552,2032,010Total

ofOff e neeType

0545372915175Against public order and
administration of lawful
authority

2,641IAH589301:1!0Against the person
26111111711!.2Against morality

4,1432,0671,183372.'21Against property 
2811381187ISFraud and forgery
1911007849Other offences against the

Criminal CodeOrdinance 1936

. 4,375_1,474_.3791,4571,065Offences . against . laws
other .than the Criminal
Code Ordinance 1936

Males
Females

1719
2024
2529
3039
40 and over
Not stated

Israel .

Asia
Africa
Europe and America
Not staled

Sex

Age

11,2144,8372,575I, 84!)1 .05;!

1.G221,031180354S7

406

535

319
822

. 419

glace of Birth.
1,952

I "
38

10

487

508

309

319

570

10

2,114

(
75

11

Period of immigration
Israel born
Immigrated up to 1947
Immigrated as from 1948

Not stated

Recidivists per 100 delinquents

658376

1,174681

945464

1,271639

1,807560

' ' . 1815

507488

1,921759

607

2,380873

3528

597488

1,187613

3,936579

14875

47.7 31.9

1.C22

2,898
2,057
2,551

3,356

5,151

2,693

1,532
3,376

84

1,085

1,800
5,515

223

37.1
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הסוג לפי לראשונה, בהן טיפלה שהמשטרה ועוונות) (פשעים עבירות  .9 לוח
Table 9.  Criminal Offences (Felonies and Misdemeanours) Dealt With by the Police

for the First Time, by Type
)19521955)

העבירה 1952195319541955Typeסוג of Offence

העבירות 41,07040,16943,44145,426Allכל Offences

62675832Murderרצח
אדם 52322519Manslaughterהריגת
רצח 11111811090Attemptedניסיון murder

בשוגג מוות 151129144125Unintentionalגרימת causingofdeath
גופניות וחבלות 3,5433,7974,7466,840Assaultתקיפה andbodily harm

שוד וניסיון 1611379469Robberyשוד and attempted robbery

6,8225,9215,6075,348Housebreakingהתפרצויות
17,70615,69116,75516,284Theftsגניבות

גנוב רכוש של והחזקה 1,073710567539Receivingקבלה and possessing stolen property
לרכוש ומק 1,4351,4292,1422,454Arsonהצתות and damage to property

המוסר נגד 599757859928Offencesעבירות againstmorality
רישיון בלי ירייה כלי 19:285928312Unlicensedהחזקת possessionof ifrearms

וזיוף 608700807794Fraudרמאות and Forgery
ופלישות נבול 5425908881,130Trespassingהסגת and Squatting

1936 המסוכנים' הסמים פק' נגד 9883153141Offencesעבירות against dangerous drugs
ordinance, 1936

המטבע על הפיקוח חוקי נגד 1,020637S49313Offencesעבירות against currencycontrol regulations

עבירות 7,3969,0869,85910,508Otherשאר offences

האסירים 10.מצבת לוח
Table 10.  Prison Inmates

)19521955)
XII 195231XII 195331XII 195431XII 195531

3
J

V

\Mil
o ztf"a

"0

o zi
3I

ap3S_!E_1otoaS_,atojj
aX'a" o~ aXn3~ aXa

האסירים 970221,111269472892620Allבל Inmates

Convictedשפוטים
87110560154271245311Jewsיהודים
4976440i39334222Othersאוזרים

Detainedעצורים
6547278810367Jewsיהודים
.372392אחרים 39815


Others

התאבדות ונסיונות 11.התאבדויות לוח
Table 11.  Suicides and Attempted Suicides

)19521955)

1952195319541955

התאבדויות

התאגדות נסיונות

110

233

150

308

147

,162

162

500

Suicides

Attempted suicides
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S. SOCIAL WELFARE
במוסדות(0 ילדים 1.סידור לוח

Table 1.  Placement of Children in Institutions 0)

)1955)

פער יט.

העברה
למוסד ממוסד
Transfer from
one Institution
to another

All Children

חדשים סידורימ
New

Placemenls

Boys
Girls
Not stated

01
25
613
1417
Not stated

Less than ( year
I2 years
Over 2 years
Not stated

Incompleteness of family
Irresponsibility of parents
Sickness of parents
Dififcult economic conditions
Physically handicapped
Mentally retarded
Educational problems
Sickness of child
Convalescence
Vocational training
Other causes
Not stated

106 1,242

)02 I KM
04 j 401
_ I 240

17 282
60 249

400
162
U'J

Duration of Stay in Country

Sex

Age

57
89
20

Cause

18
327
G52
245

47025964
1212

43130641
1421158
57222
1514712
2171149
2171188
1010

169761
16111
215420

1,899 ים הילד כל
המין

1.156 j

789 1

' 4 i

הגיל
472
436
742
249

>ארץ השהות
44
489

132,ג
234

הסיבה

.בנים
בנות

ידוע לא

01
25
613
1417
ידוע לא

משנה פוזות
שנתיים עד שנה
משנתיים למעלה

ידדע ל*

המשפחה אישלימות
ההוריפ של אחריות חוסר

ההורים מחלת
קשה כלכלי מצג

גוף ליקויי
שכל ליקויי
חינוך קשיי
הילד מתלות

הנראה
מקצועית הכשרה

אחרות סיבות
ידוק לא

M 1 )1 1 ■titutio n In
אומנות משפחות

מש5וזתיים מוסדות
as20Foster families

פרטיים נמוסדות 083aFoster care

ציבוריים 68מוסדות .8Private institutions

ועירוניים ממשלתיים 1812מוסדות
42

93
12

Public institutions
Government and municipal

קיב\ציט
מקצועית להבקרה פתוחיט מו0דות

723
institutions

Kibbutsim
Nonresidential institutions for
vocational training

אחרים 11Other.מוסדות institutions
לאירוע


3


Not stated

(I) Excluding placements by the Welfare Department of
Tel Aviv Municipality and placements ordered by Court.

עיריית של הסוציאלית המחלקה ע"י סידורים כולל אינו 0)
משפט. בית של דין פסק פי על וסידורים ח.ל~אניב
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ולנוער לילדים המונע השירות פעולות  .2 לוח 

Table 2.  Activities of the Child and Youth Preventive Service

)IX1954VIII 1955)

חיפה
Haifa

תלאביב
Tel Aviv

ירושלים
Jerusalem

הארץ כל
All Country

All Children under Preventive Care

Boys
Girls
Not stated

Upto 5

6^9
1011
1213
14 and over
Not'stated

Born in Israel
Immigrated up to 1947
Immigrated as from 1948
Not stated

During 1954/55
Prior to 1954/55
Not stated

Technical arrangements
Lack of means
Diiffcult behaviour
Neglect at home
Backwardness in studies
Irregular school attendance
Mental backwardness
Health difficulties
Not attending school
Orphanhood
For continuationof studies
Other causes
Not stated

Sex

Age

1,018

625
376
17

14

201
258
253
290

2

3,158

1,800
1,368

1,502
707
647
802

169
70

14
94

61
55
15

9,387

5,616
3,710

55

323
2,981
1,925
1,929
2,207

72

ן י מ ה י

הגיל

Period of Immigration of Parents ההורים של העלייה תקופת
203
773

3,158

25
109
23

1,807
4,004
268

3,808

Timeoffirst Application הראשונה הפנייה מועד

2,319385
239616


17

cat ifAppl i

50790
35299
508397
454168
22555
31720
14145
10341
33542
109

16
10743

2

211

28

2
5

106
37
11
4
24
4

24

1
20
1

Care Given (1)

5,053
4,272

62

הפנייה גורם

1,348
1,116
1,661
1,083
618
478
604
495
824
128
590
334
104

(1) ל ו 1

בטיפול הילדים כל

בנים
בנות

ידוע לא

5 עד
69

1213
ומעלה 14
ידוע לא

הארץ לידי
1947 עד עלו
מ1948 עלו

ידוע לא

תשט"ו בשנת
תשט"ו שנת לפני

ידוע לא

טכניים,. בסידורים צורך
חומרי מחסור
התנהגות קשיי
בבית הזנחה

בלימודים פיגור
בביה''ס סדיר ביקור חוסר

שכלי פיגור
בריאות קשיי

הספר לבית .מחוץ היותו
יתמות

לימודים המשך לאפשר בדי
אחרות סיבות

ידוע לא

המונע: השירות של ישיר טיפול .Aא. Direct careofpreventive service :

במועדון וסידור עזרה £1,76948959124Tutoringשיעורי placement in clubs
בביה"ס הביקור 2,38759925247Ensuringהבטחת school attendance
לכיתה מכיתה 13185714Transferהעברה from class to class

הסעד בלשכת אחר למדור העברה .3ב. Transfer to another section of
theלשם: Social Welfare Bureau for:

במוסד .סידור 87010312076Placement in institution
בהבראה 178631Placementסידור for convalesence

חומרי 213Material_881סיוע assistance
מקצועית 134Vocational■61012הכשרה training

לנוער 310623431Youthמדור, section
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ולנוער.>המט1ד) לילדים המונע השירות פעולות  .2 לירח ■

Table 2 . Activities of the Child and Youth Preventive Service (Cont.)
)IX1954VIII 1955)

הארץ חיפהתלאביבירושליט..כל
All Country.JerusalemTel AvivHaifa

לשם: אחרים לשירותים העברה .cג. Transfer to other services for:
ואבחנה 923בדיקת .702G4114Examination <S diagnosis
רפואי נטיפול 932 '53Medical care

רפואי חינוכי 10161130Medicalטיפול educat. treatment
משפטית תביעה 43.43Legalהגשת proceedings

בטפת"ן Placement.14סידור in employment
. establishment

(I) Refers to the number of activities and not to the number
of children,

הילדים. למספר ולא הטיפוליס למספר מתייחס (1)

לנוערמ) המבחן לשירות שהופנו ילדים  .3 לוח
Table 3.  Boys and Girls Referred to the Youth Probation Service (1)

)1955)

OthersאחריםJewsיהודים

הבל סך
Total

בנים
Boys

בנוה
Girls

הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

הכל .2,4712,1233481,1791,023156טך Total

Jerusalem
Tel Aviv
Haifr.
Centre
North

South
YouthAliya'
Minorities

Up to 8

9

10

IT
12

13

14

15

16

17

18

19 and over

Not stated

156 1,023

Age

71

3310

686

10311

15633

■23019

297!9

6618

108

11

5210

1,179

43

74

M
189

249

336

84

18

2

G2

73

63

27

98

59

27

1

392

572

283

510

180

146

. 40

465
635

310!

:608

.239

173

41

14

24

38

32

46

58

50

50

20
4

5

.20

92

222

260

289

279
292

348

219
41

9

2

50

Period of Immigration

הגיל
25

94

236

281

827

311

838

406

269

91
29

6

55

העלייה תקופת

ירושלים
תלאביב

חיפה

תנטגז
הצפון
הדרום

הנוער עליית
מיעוטיפ

8 עד
9

10
11 ;

. 12
13
14

15
16

17

18
ומעלה 19

ידוע לא

הארץ :70269011ילידי _Israel born

1947 9ד 1019110Immigratedupעלר to 1947

מ1948 1,4611,330237Immigratedעלו as from 1948

ידוע נ141לא 1229


Not stated
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. (המשך) לנוער(0 המבחן לשירות שהופנו 3.ילדימ לוח
Table3.Boys and Girls Referred to the Youth Probation Service (1) (Gont.)

)1955)

Others אחרימ Jews יהודים

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סן
I Total

בנוה
Girls

ט בני
Boys

הבל סך
Total

Time of Firs t Charge
Before 1955

During 1955

12

144

195

828

07

912

2R

?,20

הראשונה ההאשמה מועד
I "" 1280

1,8)3

808

2,163

1935 לפני

1955 בשנת

Cause הסיבה

הרכוש כלפי .1,9361,687עבירות 249mi;471 .0.,Offences against property

אדם גוף כלפי 26521352w125S6Offencesעבירות against the person

המוסר בלפי SI438n11עבירות
Offences against morality

ובריחה פיקוח תנאי הפרת
חוקי ממשמר

2825:!4 .

~

Breach of probation order and
escape from lawful custody

אחרות 28mi*5><Other>;1188עבירות offences

אחרים מטוגיס 84Offences><>'7870890עבירות of various types

ב של או 955המשפטיתהפעולהתוצאות onב 31 XIIActionLegalResults or Stage of

ביטולו או תיק 41937ii40m18242Accusationסגירת annulled

משפט לבית הועברו
למבוגרים

2111ITransferred to juirsdiction
for adults

נשפטו 86472n15182482'lTrialטרם pending

משפט בתי של דין פסקי
לנוער

TC7092NoDecisionsofה1,1801.02310 Juvenile
Court

10289OT6010Acquittedזיכוי

באזהרה 29225927252Releaseשחרור on reprimand

בערבות 331272150lill19BoundOverשחרור

להשגחת ומסירה שחרור
ראוי אדם

1010


SI
H


Supervision by fit person

260234264095ffProbationפיקוח

מיוחד 897910871Institutionמו6ד for special
education

IB36231448Fine.7357קנס

מעצר בית ,1111





,'Detention home

תנאי על ,מאסר ■12. Sa3 .Conditional imprisonment

_.G■מאסר a88Imprisonment

(I■). Excluding children referred as needing care and pro
tection (58 Jewstheerof 33 boys, and 3 Others).

ולהגנה להשגחה כזקוקימ שהופנו ילדים .כולל אינו (1) .

אחרים). י"3 נניס' 33 מהם יהללים 58)
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המבחןלנוער שירות פעולות .4 לוח
Table 4.  Activities of the Youth Probation Service

)1955)

השנה בסוף
At end of year

במשך נסתיימו
השנה

Terminated
during year

נו0פו
 השנה במשך
New cases
during year

השבה בהתחלת 1

At beginning
of year

Jews יהודים

המשכט לפני .808.זקירה 2,4712,404j875Investigationbefore trial

והשגחה 7604G5333189aProbationמבחן and care

rאחרים sOthe

המשקט לפני 431,2131,0571Investigationהקירה before trial

והשגחה 78מבחן
f

!
127Probation and care

למבוגרים המבחן שירות פעולות  .5 לוח
Table 5.  Activities of the Adult Probation Service

)1955)

השנה בסוף
At end of year

יסתיימו
השנה במשך
Terminated
during year

במשך נוספו
השנה

New cases 
during year

השנה בהתחלת
At beginning
of year

snvestigatioriIחקירות

54.382i)5185Total

52
2

336
46

314
87

74
11

Males
Females

565. 5515.Jerusalem

3321920B46Tel Aviv

15908228Haifa

1/f1Others '

הכל סך

זכרים
נקבות

ירושלים
תלאבינ

חיפה
אחרימ

robatioמבחן nP

הכל :0ך 294178 .17130170131

זנוים
נקנות

262
32

157
21

151
20

2G8
3a

Males
Females

2440Jerusalem'3727ירושלים

11311095188Telתלאביב Aviv

77חיפה 395165Haifa 

■אתרים 218Others■ף
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ונוער ילדים עליית 6.חניכי לוח
Table 6.  Trainees of the Youth Aliyah Organization

)1 X 195430 IX 1955)

חדשים חניכים
IX 1954  30 IX 1955

New Trainees
1 X 1954  30 IX 1955

בנים מזה:
thereof:
Boys

הבל סך

Total

ביום חניכים
30 IX 1955
Trainees on
30 IX 1955

בנים מזה:
thereof:
Boys

הכל סך
Total

TotaKO

up to 1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946 and onwards

Israel

Middle East

Other countries in Asia

Africa

Eastern Europe

Balkancountries

Western Europe

America

2,329 3,617

Year of Birth

100 136

271 395

470 689

ifl5 870

597 917

145 388

79 136

25 47

27 . 39

Place of Birth

0,757

1,010

1,371

1,571

1,295

907

309

191

49

48

815497

1,129819

■ 196104

854557

15087

251142

13376

8948

10,655

הלידה שנת
1,383

2,048

2,411

2,032

1,572

685

317

110

.07

הלידה מקום
1,428

3,800

533

2,525

661

934

619

155

הכל(0 סך

1938 עד

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

ואילך 1946

ישראל

התיכון המזרח

באסיה אחרות ארצות

אפריקה

המזרחית אירופה

לקן הב ארצות

המערבית אירופה

אמריקה

הקליטה Placeמקום o f Absorption

חקלאיים 5,0093.140Agriculturalיישובים settlements

nstitutions]5,0853,200מוסדות

מיוחד 561417Underבטיפול special care

(1) Excluding trainees in transit camps, who numbered 22730 IX 1955n שמספרם מעבר' במחנות חניכים כולל אינו (1)
on 30 IX 1955. .227 היה
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Welfare Centres סוציאליות לשכות
הסטטיסטי הכיסוי מידת ולפי היישוב צורת לפי הנזקקים, .7 לוח

Table 7.  Needy Persons, by Type of Settlement and Degree of Statistical Coverage
)1953/54)

הנזקקים
Needy Personsהסטטיסטי הניפוי

Statistical Coverage
האוכלוסייה כל

Total Populationהכיסוי מידת

Type י\0 Settlement היישוב צורת
משפחות
נזקקות
Needy
families

נפשות
נזקקות במשפחות
No. of persons
in needy families

יישובים

Settlements

תושבים

Inhabitants

יישובים

Settlements

חושבים
Inhabitants

Degree of
Coverage
)4 : 6)

1234567

הארץ 54,728228,2162221,270,0081,483,61185.0Allכל Country

40,989164,825401,096,006ii1,132,52696.8Urbanעירונית

3,57615,945ירושלים ■1142,0001142,000100.0Jerusalem

10,39541,1541348,0001848,000100.0Telתלאביכיפו Aviv Jaffa

7,37G26,8391146,0001146,000100.0Haifaחיפה

אחרות 19,04280,41487460,006קרים ■41490,62682.6Other towns

13,73963,845182174,00260S845,96750.8Ruralכפרית

כפריות מושבות
פרטיים ומושגים

4,15519,4292760,5256574,684SL0Rural villages and private
smallh. settlements

ומושגים עובדים מושבי
שיתופיים

1,8046,58910434,83028888,50641.7Coop. &coll. smallh.
settlements

(1)קיבוצים 28 ■8062,43922773,299S.lfKibbutsim
כפריימ' יישובים
וכוי מענרות

8,25287,753 ■4576,20875108,11870.5Rural settlements,
Ma'barot, etc.

וחוות חינוך מוסדות

עולים בווי

38

5

6,860

5,148

Educational institutions
and farms

Immigrant reception centres

(1) Applications made by Kibbuts residents for members
of their families outside the Kibbuts.

בני לטובה בקיבוצים הנמצאיט אנשיט עי הנעשות סניית (1)
לקיבוץ. מחוץ הנמצאים מש6חוו/יר/ט

CD



היישוב וצורת המשפחה גודל לפי הנזקקים, משפחות  .8 לוח
.Table 8. .■■Families of Needy Persons, by Size of Family and Type of Settlement

)1953/54)

Rural Settlements כפריים יישובים

בפריים יישובים
ומעבדות אחרים

Other rural
settlements and
Ma'barot

עובדים' מושבי
שיתופיים מושבים

וקיבוצים
Coop. and coll.
settlements and
Kibbutsim

כפריות מושבות
פרטיים ומושבים

Rural villages and
private settlements

הכל סך

Total

Urban Settlements עירוניים יישובים

)

אחרות ערים

Other towns

חיפה , תלאביב

Haifa Tel Aviv

ירושלים

Jerusalem

הכל סך

Total

הארץ כל

All Country

המשפחה גודל

Size 01" Family

Absolute Numbers

8,252 1,382 , 4,155

875

1,448

1.07S

2,71)2

1,098

828

38

4.6

מוחלטים מספרים

10(1

136

147

587

2i)l

114

1

:!90

013

<1)4

1,554

81il

[90

1

4.7

13,789

1,371

2,197

1,814

J,!I3B

2,802

582

40

4.6

19,042

2,528

3.443

2,822

0,548

2,977

696

28

4.2

7,970

1,588

1,836

1,425

2,:187

599

142

4

3.4

המשפחות כל
All Families

1

54,728

8,065

40.980

0,694

3,570

.' ■ 701

10,395

1,882

29,7977,000 ,. 5321,789

38,0580,244 13971,000

4618,259I8,32(i1 ,0311 ':i.nr.s

798,3005,4986321,290

10 +2,1061 ,524■250430

ידוע לא
Not stated

הממוצע הגודל
Mean Size

143

1.2

108

4.0

9;,

4.5

40

4.0

ercentages'אחוזים

המשפחות 100.0106.0100.6100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל
All Families

114.8.JC419.718.210.918.31(1.09.48.010.7
218.018.015.017.323.0 ■18.116.014.310.217.0
314.715.il11.21r>.517.!)14.813.214.311.013.1

4638.532.629.132.429.y34.436.137.444.134.0
7915.213.417.812.5 ■7.515.720.519.621.920.7
10 +3.83.77.24.11.83.74.2

4.5
4.83.9



העיקריתמ) הסיבה ולפי היישוב צורת לפי הנזקקים, משפחות  .9 לוח
Table 9.  Families of Needy Persons, by Type of Settlement and by Principal Cause (1)

)1953/54)

Type of Settlement
Is
S x

■■a *

3 3
P

11
2. vi

JT =1 I

a

II
II

< 3
n *£ a
O
S3

S 3 12
1B

o ^ היישוב צורת

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
All Country

Urban

Jerusalem

TelAviv Jaffa

Haifa

Other towns

Rural

Rural villages and pri
vate smallh. settle
ments

Coop. <£ coll. smallh.
settlm. andKibbutsim

Rural settlements and
Ma'barot

הארץ 54,72812,8438,1929,4291,9675,04514,5642,4342,806448כל

1,8823,95211.2571,9632,106366'40,9899,4703,7726,721עירונית

3,5768041976081294561,00520111957ירושלים
10,3952,2781,0461,6492507983,25951358214חלאביביפו

7,9761,7907681,1812297572,33858234338חיפה

אחרות 19,0424,5981,7613,2837681,9414,655717.1,002257עריס

13,7393,3731,4202,7085851,0933,80747170082כפרית

כפריות מושבות
פרטיים ומושבים

4,155S343877381438741,21820024021

מושבים עובדים' מושבי
וקיבוצים שיתופייט

ומעבדות כפריים יישוביים

1,332

.S252

192

2,347

.148

885

250

1,720

146

296

62

657

278

1,811

105

166

129

331

22

39

agescentPetאחוזים
הארץ 17.43.69.326.84.55.1All'100.023.79.6כל Country

100.023.39.216.43.49.827.84.95.2Urbanעירונית
100.0,22.95.417.23.718.028.85.63.4,ירושלים .Jerusalem

21:910.1c'15.92.57.731.44.95:6.:TelAviv■100.0חלאביביפו Jafaf
100.022.59.714.92.99.629.4חיפה .6.7.4.3Haifa

אחרות .100.024.59.417.54.110.324.8.3.85.6OlKerערים towm

100.024.810.3.19.84.38.024.33.4.5.1Ruralכפייי( . . .

. כפריות '100.020.29.417.9מושבות 3.49.029.64.8' 5.8Rural villages Dnd pri
פרטיים vateומושבים smallh. seitle 

mems
מושבים עובדים' '3S.O9.8"100.014.711.319.111.14.721מושבי Coop. <<. coll. smallh.
וקיבוצים .settlmשיתופיים and Kibbutsim

ומעבדות כפריים 10.820.93.68.022.12.04.0Rural■100.828.6יישוביים settlements and

Ma'barot

(I) In cases where more than one reason was registered on
the card, only one was taken as the principal reason.

)2) Widowhood or absence of one of the parents for other
reason.

)3) Family*with many children, unemployed, accomodation
etc.

)4) Family life abnormal, delinquency, unsuitable housing
accomodations*and other unsocial phenomena.

£5) Health, general and professional education, etc.

נקבעה אחת' מסיבה יותר רשומה היתה שבכרטיס nnpzn (1)
י עיקרית. בסיבה מהן אחת

אחרת. מסיבה זוג בן והעדר אלמנות (2)

וכוי.' שיכון עבודה' בילדים''הוסר מטופלת משפחה (נ)

למקום איהתאמה עבריינות' תקינים' בלתי משפחה חיי (4)
" י" אחרות. אסוציאליות ותופעות מגורים "

וכד'. ומקצועי כללי חינוך (5)'בריאות''
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העיקריתמ) הסיבה ולפי המשפחה גודל לפי ובכפר, בעיר הנזקקים 10.משפחות לוח
■ Table 10.  Families of Needy Persons in Town 'and Village, by

Size of Family and by Principal Cause (!)
)1953/54)

המשפחה גודל

Sizeof Family

i

<3
11is

0

<!
S

S 3
EH
<י

S3
3 12

id03

< ir
O Z1

E c
0 x
i'3
s /■
5 g

ו ו* 1

IS|
o \r

| *

in

1 3
ק ^

2 "

ו 'י

G =3
3 NT
8 =5

to<5 55
g■ 2
s a

O
Z 1
a. y

f i
Is
S !5S NT
P.

1

rשובי עירונייםי cnts .UrbanSettI enre

מוחלטמספרי Absoluteיםם Numbers

המשפחות נ40,9899,4763,7726,7211,3823,95211,257כל ,9632,106360.
All Families "

. J6.694;1,235622. 1,03013572470111036.85

27,6003,1187531,0762199391,18621394.52

36,2441,0576291,1122459121,410469353S6

46'13,3261,4591,2662,4806141,1434,0829311,201150

795,4984714038281392052,94814232834

10 +1,524127941822820969236615

Not stated ידוע 5#10335122ifff1192824

Ttאחוזים /Percentages

המשפחות "'100.023.49.316.63.4כל 9.727.74.85.1
All Familiesן

1100.048.69.315.52.0' 10.910.62.60.5
2100.041.310.014.32.912.410.12.81.2
3100.017.110.218.03.914.722.87.6 .5.7

46100.011.19.618.84.68.7 31.07.19.1
79100.08.67.415.22.53.754.02.66.0

10 +100.08.46.212.11.91.364.21.54.4

םמכפריישובי Ruralי Settlements
AbsoluteNumbersמוחלטיםמספרים

המשפחות '13,7393,3731,4202,708כל 5851,0933,80747170082
All Families

י1,37165316329028154/ 612165

22,19796123740283236199641510
31,814401206369113225290881148

464,9338175301,0142833901,22522741928
792,80243023851569781,2527318314

10 +5829345117892897122

Not stated ירו9 4018111111115לא

Percentagesםאחוזי

המשפחות 100.024.710.419.94.28.024.33.45.1כל
All Families

1100.047.911.921.32.011.33.71.50.4
2100.043.910.818.43.810.89.12.50.7
3100.022.211.420.46.312.516.14.86.3

4t6100.016.710.820.75.7.8.025.04.68.5
79100.015.48.518.52.52.844.92.648
10 +100.016.07.820.21.31.549.91.22.1

For notes(1)<5) see Table 9. .9 לוח ראה (5) עד (1) הערות
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T. ELECTIONS בחירות כ
המקומיות ולרשויות והשלישית .השנייה הראשונה, לכנסת הבחירות תוצאות .1 לוח

Table 1.  Results of Elections to 1st, 2nd and 3rd Knesset and to Local Authorities
)1949, 1950, 195), 1955)

מקומיותKnessetהכנסת Localרשויות Authorities■

Third 26 VII 1955 השלישית
התקיימוהשנייההראשונה שנהם :1מקומות e 1 הרשימה
FirstSecondהארץ מקומיותגל לרשויות 14כחירות 1א !93026 VII 1955

. I* 1 S 1

Localities, in whicht

25 I 194930 VII 1951All Countryelections took place
to local authorities

בוזירה זכות בעלי !506,567924,8851,057,795817,220421.834כל 8'J3,800All eligible voters
440,095695,007876,085if7G,l!W335,281685,227Votedהצביעו

כשריס 4Sקולות 1,684687,492853,219657,080329,838018,288Valid votes

(1)155,271256,456274,785210.92590,052מסאי 201,379
1 1

Mapai Israel Workers' Party
המזרחי וה9וטל המזרהי
וסאג'י ישראל 1אגודת 52,982 |50,730

24,993

77,936

39,836

57,025
.:Hi030

J !19,487 1
58,9 U

3:1.7.10

Mizrahi andM izrahiworkers!4)
Agudat Israel and Agudat
Israel workers (4)

הדתיות הרשימות 4;6477;82,0204)7,1504,0382,4יתר 1)4Olhcr religious lists
49,78245הרות 651107,19097,1)2633,93479,449Hcrut Freedom Movement

המאותרת הסועליט 40l38,416(2)37,95839,518Mapam(5)\.36,0956(2)64,018(2)מפלגת
17,78022,17137,66131,75415,335112,720Progressivesפרוגרסיגימ

כלליים lf61111,39487,09983,33780,813'.17,901General,22.ציוניס Zionists
15,14827,33438,4922V.SC77,897.23,233Communistsקומוניסטים

העבודה 45,291Ahdut(3)69,47553,335(3)(3)אחדות Ha'avoda(5)
המיעוטים 13,418B2,288t2,26V7,8381,58123,955Listsרשימות ofMinorities

הרשימות 36,47020.34213,68511,77318,1399,603Otherיתר lists

ההסתדרות. של משותפת לרשימה 1/854 כולל (1)(1) Incl. 1,(154 of Ihe joint list of the Histadrut.
העבודה. אחרית כולל (2)(2) Including "Ahdut Ha'avoda".

במפם. בלול (3)(3) Included in "Mapam".
CO(4) Principal religious lists.

(5) Workers' parlies.



והנפה המחוז הרשימה, לפי השלישית, לכנסת צביעים ומ בחירה זכות בעלי  .2 לוח
היישוב צורת ולפי
(26 V0 1955)

מספר
הקלפיות

Eligible Voters זבותבחירה בעלי
מספר

המצביעים

כשרים קולות
גד'ביא'

Number
~f

הכל אחריםיהודיםסך
Numberof

הכל מפא"יטך
וה המזרחי
המזר' פועל

יש אגודת
ופאג"י ראל

Ol

Ballot
boxes

TotalJewsOtherPersons
voted

TotalMapaiMizrahi £
Mizrabi
Workers

Agudat
Israel £
Ag. Isr.
Workers

הארץ 2,0731,057,795971,06686,729876,085853,219274,73577,93639,836בל

והנפהמחוזה
הצפון 430152,78693,94368,843129,342126,30137,2778,0981,880מחוז
צפת 0718,67616,3162,36014,56014,1905,0581,441402נפת

כינרת 5721,03118,2772,75417,17516,8517,4451,078793נפת

יזרעאל 19163,61737,55726,09054,79153,64517,4563,712339נפת

עכו 11549,43221,79327,63942,81641,6157.3181,867340נפת

חיפה 287168,246178,9559,291155,194151,156מחוז .54,54012,0255,556 '
חיפה 183145,829142,1713,658120,210117,21543,8027,6964,664נפת

חדרה 892(!10442.41736,7845,63334,98433,94110,7£84,32נפת

המרכז 472208,186198,15410,032176,582171,46459,42420,5607,148מחוז
השרון 12950,04243,1616,88142,47941,20613,4374,837895נפת

תקוה פתח 13368,73767,2511,48658,74657,29020,9655,8273,170נפת
רמלה 10539,55437,9041,65032,47431,46411,0604,7201,127נפת

רחובות 10549,85349,8381542,88341,50418,9625,1821,906נפת

אביב תל 529371,630369,4332,197306,385299,34288,96123,97714,115מחוז

ירושלים 18194,11393,23987472,87770,30920,7917,61010,842מחוז

הדרום S6601,095.17442,83437,3425,49235,70534,64713,742מחוז

אשקלון 7319,07219,070215,98315,6356,3892,879408נפת

שבע באר 10123,76218,2725,49019,72219,0127,3532,781027נפת

ד רת ו יישובצ
יהודיים 1,889980,922970,40710,515805,258784,626266,70776,55439,640יישובים

(1) 941057,723647,34210,381539,890525,552162,88344,31531,787ערים
עירוניים ומושבות 103107,741107,7202191,88389,33734,5758,0183,521יישובים

ומושבים כפריות 11740,00046,000638,43687,45014,1844,5481,189מושבות

ומושבים עובדים 28152,48852,486243,46342,45522,6368,8581,516מושבי
שיתופיים

21647,00247,58022:18,31138,01312,6321,314190קיבוצים

הקבוצותוהקיבוצים 7115,42615,426איחוד
11,94011,83111,076264

ארצי 6814,81914,8031612,71112,6498861קיבוץ

מאוחד 5014,19214,186611,22111,1301,221286קיבוץ

■ הקיבוצים ,213,1053שאר 1652,4392,4032471,254179

(2) כפריים 13563,82763,7547349,47348,17017,837יישובים .8,3551,630

וחוות חינוך 365,5355,525103,6023,6491,960546107מוסדות

לאיהודיים 18470,87365976,21470,82768,5938,0281,382196יישובים
12,59211,32110,9752,2336020_1812,592ערים

ובדווים ערביים 16064.28165963,62259,50057,6185,7951,322176כפרים

משהוקמויישובים 1החל 9 4 8

הכל נ554105,800161,7334,073132,459סך 28,64048,63725,2464,484

עולים(3) ערי 14,2085,6661,176"8450,70846,7163,99241.89740,478מזה;

שיתו' ומושי עובדי 21430,16036,16628,74313,3317,3201,369מושבי

(2) כפריים 12458,11958,0467343,49215,8757,9261,442יישובים

וכוי). עכו רמלה/ (לוד' המעורבות בערים לאיהודיים מצביעים כולל (1)
עולים. ובחי עבודה מחנות עולים) של (בעיקר עבודה כפרי עצמאיות' מעברות בולל: (2)

ואשקלון. שבע באר שאן' בית רמלה' לוד' עכו' (3)
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Table 2.  Eligible Voters and Number of Persons Voted to the Third Knesset, by List, District and
SubDistrict and by Type of Settlement

(26 Vn 1955(

te sValid Vo

'n'תו'ק'פ'מ
יחררשימות

ציוניםפרוגרסיביםמפםחרות
אחדותקומוניסטיםכלליים

העבודה
הרשימותהמיעוטים

HerutMapamProgresGeneralCommuAhdutLists ofOther
sivesZionistsnistsHa'avodaMinoritiesLists

107,19062,40137,66187,09938,49269,47542,26116,183. All Country

stricti ct andsub dDist r

4,63416,2662,4'243,38110,59710,06830,3261,350NorthernDistrict
8891,5892707831182,2251,237178Safad subdistrict

1,2521,5772806318191,8301,406240. Kinneret subdistrict
1,1807,6831,1149955,8153,96310,872616Yizre'el subdistrict
1,3635,4677609724,3452,05016,811316Acre subdistrict

14,71412,1027,24018,5835,82413,5763,9183,078Haifa District

12,2298,5286,12115,2545,07510,7664352,645Haifa subdistrict
2,4853,5741,1193,3297492,8103,483433Hadera subdistrict

17,63012,575. 7,32818,6247,61114,9016,028. 4,629Central District
4,0283,3513,5992,6062,0402,6154,249549Sharon subdistrict
5,6343,7122,3095,4331,6275,3331,8141,866Petah Tikva subdistirct
3,9342,3659591,3612,3872,581440530Ramie subdistrict
4,0343,1471,4614,2241,5574,372251,584Rehovot subdistrict

53,27914,39815;24846,47412,65524,676 6784,881Tel Aviv District

14,8521,8224,1024,8561,3223,704631,645Jerusalem District

2,0815,2381,3196814832,5501,248550SouthernDistrict
9602,4271,0012162069545130Ashkelon subdistrict

1,1212,8113184652771,5961,243420Beersheba subdistrict

Type of Settlement
106,82257,37437,09886,52927,77968,2942,61615,213Jewish Settlements
86,94327,79424,85971,71820,57441,2962,47610,907Towns (1(
7,9397,3365,1368.0C63,1549,133372,182Urban Settlements and

Urban Villages
2,9362,6993,2184,3491,0612,66416586Villages andSmallh. Settlm.
1,9092,2641,9597703481,60726472Cooperative and Collective

Smallh. Settlements

7213,088681302099,7898Kibbutsim

2712212614174181 .IhudHakevutsot wehakibb.
912,460829462Hakibbuts Haartsi

254832814839,2393Hakibbuts Hameuhad
11.2351928086

2Other Kibbutsim

6,8643,8641,0601,5992,8863,53456985Rural Settlements (2(
693291855747271573EducationalInstitutions, Farms

3685,02756357010,7131,18139,645920NonJewish Settlements
9. 89867593,8251204,084100Towns

3594,6294965116,8881,061'35,561820Arab Villages and Beduin

nee1 94 8e n t s set up si5et t 1 em
13,68212,1843,6223,8475,59410,0501,4142,880Total

5,3393,5416461,5883.0233,4631,326502thereof: Immigrant towns (3(
1,7741,5001,31550726391122431Coop. and Coll. Settlements
6,23i3,6408581,3692,1003,05756931Rural Settlements (2(

(1) Incl. nonJewish voters in towns with mixed population (Lod, Ramie, Acre, etc.).
)2) Incl. independent Ma'barot, work villages (chielfy of immigrants , work camps and immigrant reception centres.
)3) Acre, Lod, Ramie, Beit Shean, Beersheba and Ashkelon. . )
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u. the knesset : י ■ ה5נפתי כא.
הוועדות ושל המליאה של השנייהישיבות 1.הכנסת לוח

Table 1.  The Sicjnd Knesset  Plenary Sittings and Committee Meetings
■,; א'■ ב'מושב ג'0ושב ד'.מושב מושב

הכל (4)(3)(2)(0סך
Total1st 2nd3rd4lh

SessionSession' SessionSession
המליאה 185134Plenary§624129176ישיבות Sittings

הקבועות הוועדות Permanentישיבות Committee Meetings
הקבועות הוועדות ■1,930483בל ^26569 ■461All Permanent Committees

הכנסת 200650£473SHouseועדת Committee
  ומשפט חוק החוקה' 23642ועדת 607163 Constitution, Legislation <£ Law Committee

הכספים 47911089140122Financeועדת Committee
והביטחון החוץ .1763838ועדת m .38Foreign Affairs andDefenceCommittee

העבודה '1423432ועדת 3640Labour Committee
הכלכלה 15039ועדת" 3546 30Economic Committee

והתרבות החינוך 22148556652Educationועדת and Culture Committee
הפנים 19261345344Horr.eזעדת" Affairs Committee

0" הציבור השירותים 14337333934Publicועדת Services Committee
המשנה ועדות 1,024813274mi133SubCommitteeישיבות Meetings

(I) 1stSession20 VIII195128VIII 1952.
)2) 2nd Session 3 XI 195227 VIII 1953.
)3) 3rd Session 2XI19538 IX 1954.
)4) 4th Session 8 XI 195430 VI 1955.

תשיב. באלול ז' עד שיא באב י'ח  א' מו,שב (v)
תשיג. נאלול ט*ז עד נחשון ט*ו  ב' מושב (2)
תשי"ד. באלול י' עד בחשון כ''ד  ג' מושב (3)
תשטו. בתמוז י' עד נחשון י"ב  ד' מושב (4)

המטפלת והוועדה העניין לפי השנייה, הכנסת ע'י שנתקבלו החוקים  .2 לוח
Table 2.  Laws Passed by Second Knesset, by Subject Matter and Responsible Committee

הכל" א'סך מושב
1st

גי מושב
2nd

ג' מוקנ
3rd

ד' מושב
4th

TotalSessionSessionSessionSession

הכל 757476Total§"281'סך
Subjectהעניין Matter
יסוד חוקי 741iBasic Laws

, ■6בבסת 24Knesset
וכלכלת 952:1282S1!)Financeכספים and Economy

צבאי ושי3וט חיילים ,3812910Defenceביטחון/ SoldiersJtMilitary Jurisdiction
4121Healthבריאות

דתייט 1023S3Religiousשירותים Services
7331Educationחינוך

7133Agricultureחקלאות
ומשפט 682213258Administrationשלטון and Justice

91581Employeesעובדיפ
7116Municipal§15מוניציפאליים

83Transportתחבורה
לאומי 211Nationalביטוח Insurance

10343Miscellaneousשונות
. המטפלת Responsibleהוועדה Committee

הכנסת House_321ועדת Committee
וגישפט חוק החוקה/ ,7624171916Constitutionועדת Legislation <£ Law Committee

הכספים 9221272519Financeץעדת Committee
והביטחון החוץ 2064ועדת .64Foreign Affairs andDefence Committee

העבודה 236683Labourועדת Committee
הכלכלה 204754Economicועדת Committee

והתרבות החינוך Cועדת ■821Education and Culture Committee
ר,£ניט 9G67Home§28ועדת AffairsCommittee

הציבוריים השירותים 71321PublicServicesועדת Committee
משותפות 6S112Jointוערות Committees

השנייה בכנסת ושאילתות היום לסדר הצעות  .3 לוח
Table 3.  Motions to Add to the Agenda and Questions to Ministers in Second Knesset

Motions to add to agenda
Questions
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LABOUR
7a.* The Standard of Living in Palestine (Israel) during the last 20 years
16.* Statistics of Wages in Industry (August 1952)
25. * Labour Force Survey (June 1954)
38. ♦ Statistics of Wagss (1 9531954)
40.* Government Employees (published as part 4 of the iffth report of the

Civil Service Commission)

TRANSPORT AND COMMUNICATION

2.* StatisticsofRoad Accidents in Israel (May December 1950)] outofpirnt
11.* Statistics ofRoad Accidents in Israel (19511952)
28.* Statistics of Road Accidents in Israel (1953)
30. Israel Postal Services (1948/491953/54)
45. ♦ Statistics of Road Accidents in Israel (1954)
46. ♦ Freight Traiffc by motorized vehicles (1952 &1 954)

FOREIGN TRADE

5. Israel 's Foreign Trade in 1951
23. Israel's Foreign Trade in 1952and 1953

NATIONAL ECONOMY
1.* Israel's Economy in 1950  _out ofprint

29. Provisional Estimates of Israel's National Income (19521953)
44. Provisional Estimatesof Israel's National Expenditure (1952 1953)

FINANCE AND INSURANCE

4. * Income Tax Statistics ( 1949/50)  out ofprint
22. Insurance in Israel(19501952)
32. insurance in Israel (1953)

EDUCATION

10. Statistics of Education and Culture (1951 /52), Part I
12. Education Network (i 952/53)  out of print
15.* Statistics of Education and Culture(195 1 /52),Part II
21,* Statisticsof Education and Culture (1951/52), Part HI
27.* Census of Teachers and Various Educational Statistics (1952/53)
34.Schools (1953/54)
42. * Pupils and Vairous Educational Statistics (1953/54)
50. Schools and Kindergartens (1954/55)

JUDICIARY AND POLICE

3. Criminal Statistics (19481949)
6.* Criminal Statistics (1950)
18. Judicial Statistics (1951)
20. Criminal Statistics (Trials, 1951 ; Convicted Persons, 1950; Prisons, 1951
24. Judicial Statistics (1952)
39. Judicial Statistics (1953)
43. Judicial Statistics (1954(

* In Hebrew only.
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

(a) STATISTICAL ABSTRACTOFISRAEL  appears once a year

(b) STATISTICAL BULLETIN OFISRAEL  appears monthly

Part I. * Population and Social Statistics
Part II. * Economic Statistics
Part III. Foreign Trade
Part IV. English Summary

(c) ISRAEL ECONOMIC INDICATORS  appears monthly

(d)SPECIAL PUBLICATIONS:

POPULATION
36. RegistrationofPopulation (8 XI 1948)
37. Jewish Population (19311954)

HEALTH

9. Causes of Death in 1950
14.* Physicians and Dentists in Israel (19511952)
17. CausesofDeath (19511952)
47. CausesofDeath (19531954)
49. Statistics of Hospitalization (19501953)

MUNICIPALITIES
31.* Municipal Statistics (1951/1 952)

AGRICULTURE AND NUTRITION

7b. Level ofNutrition in Israel (1951)
8. CensusofAgriculture (1949/50)

Part A. Farm Economyof Arabs, Druzes and other Minority Groups
19. Census ofAgriculture 1 949/50. Part B. Jewish Farms
35. Food BalanceSheet oflsrael (1949/501953/54)

BUILDING

13. Indexes of Employment in the Building Industry (1 952)
33. Building and Construction (19491953)

INDUSTRY

26. CensusofIndustry 1952
41. CensusofIndustry 1952 (Part B.(
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T. ELECTIONS The lists ofnon Jewish candidates were taken
as one group: "minority lists".

*MDaV5,^af!ieCtiOnS J0*e Third Kness?1; The following lists were grouped in "Other

and loca authorities to be published jn the " r"r,w. . , ' 6_., _ . " .., ,.. v. .. ^ , Consolidation List.Special Series of the publications of the Central
Bureau of Statistics.

_" , ,. u .. , U. THE KNESSETThe summary election results were compiled
according to the protocols of the Central Elections Data were derived from the publication
Committee which give the number of voters in "Work of the Second Knesset in Figures" pre
2,073 ballots. pared by the Knesset Secretairat.
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In the ifeld of education, cases are frequent
where a teacher occupies several teaching posts.
For the sake of comparison, data are given
separately as regards the number of teachers,
teaching posts and work units.

Teachers  engaged in teaching regardless
of the numberof work places.

Teachingposts  number of work places.

Work Unit  number of hours taught by
a teacher in one teaching post divided by the
corresponding number of lessons in a full teaching
post in the respective school. For example: a
teaching post of six hours work per week in a
elementary school in which a full post consists of
30 hours of work per week is considered as 1/5 unit
of work. A teaching post of six hours work per
week in a secondary school in which a full post
consists of 24 hours of work.per week is considered
as 1/4 unitof work.

Data on schoolarships for education and on
matriculation examinations were obtained from
the Ministry of Education and Culture. Data on
matriculation examinations do not include those
for external candidates. Data on higher education
were obtained from the respective institutions.
Data on Hebrew lessons for adults and on courses
for advanced studies were obtained from the Min
istryofEducation and Culture. Data on vocational
training were obtained from the Ministry of
Labour.

R. JUDICIARY AND POLICE
Data on the Law Courts other than the

Municipal Courts were obtained from reports
of the Administration of Courts. Data on Reli
gious Courts were obtained from the Ministry
of Religious Affairs and those on Municipal
Courts from the municipalities. In the statistics
for 1952 and 1953 were included the dataof the
Jerusalem, Tel Aviv and Haifa Municipal Courts.
For the year 1954 complete data on Municipal
Courts were compiled by including details of the
Petah Tikva and Holon Municipal Courts. In 1955,
data were added regarding the Municipal Court
of Kiryat Motskin, Kiryat Bialik, Kiryat Yam
and Kfar Ata. Detailed explanations on the activ
ities of the Law Courts during the years 1952
1954 are given in the publications of the Central
Bureau of Statistics, Special Series, Nos. 24 39
and 43.

Data on the judicature are based on the lists
of judges published in the Government Year
book. These lists were compiled according to the
situation prevailing in the spring of each year.
A judge who fulifls temporarily the function of a
higher ranking judge is included in his regular
rank. Professional judges of the rank of magistrate
serve as chairman of some Municipal Courts in
Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and . Petah Tikva.
It should be noted that the Administration of
Courts consists of two judges. In addition, 4 Ma
gistrates serve as Registrars of the Supreme Court

and District Courts. These Magistrates adju
dicate uncontested cases in addition to fulfilling
their administrative duties.

The ifgures relating to advocates are based
on the lists of persons authorized to serve as
advocates which is published in the Oiffcial Ga
zette.

Table 8 contains a summary of the compo
sition of adult offenders convicted of serious
offences in the years 1953 and 1954. In each of
these two years the offender is included only once
without taking into account his repeated appear
ances before the court in the same year. Forms
iflled out at the Police in respect of convicted
offenders, whose fingerprints were taken, served
as a source.

Data on offences are based on monthly police
reports and were arrived at by deducting the cases
of duplicate registration resulting from the transfer
of cases from one Police Station to another. Data
on suicides and attempted suicides were also
obtained from the Police.

The number of pirson inmates is based on
data obtained from the Prison Service.

S. SOCIAL WELFARE

Data were supplied by the Ministry of Social
Welfare.

Data on placement of children in closed
institutions do not include placements provided
by the Social Division of the Tel Aviv municipality
and not thos* carired out in accordance with
judgment pronounced by the Court. They do not
include either placements directly provided for
by the local social welfare oiffces, (without re
sorting to the regional branches of the Ministry
of Social Welfare), voluntary organizations, etc.

Data on preventive service relate to the three
large towns and 17 other settlements. Data by
type of care refer to the number of instances in
which assistance was given and not to the number
of children. A child may appear several times in
various types of treatments, whereas children,
with regard to whom the treatment has not been
concluded or the type of treatment concluded
was other than that speciifed, are not included.

Data on immigration of children and youths
were obtained from the Jewish Agency.

The principal data on the families under the
care of social welfare oiffces were compiled from
card indexes which are kept by these oiffces for
each family in need of care. In localities which
do not keep a card index, data were compiled
from lists and oral notiifcations of the responsible
social workers. Statistics do not include a small
number of social welfare oiffces for the following
reasons : incomplete registration, lack of material,
etc. .

Cases needing care are determined by the
social worker on the basisof social inquiry.
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on their income. In so far as these assessments
were not revised due to the opposition of the
assessees. their value is doubtful.

4. The income of the assessee is the income
registered in the copy of assessment as ifxed by
the assessing oiffcer.

5. Assessments in respect of assessees who
ftvre found to. be exempted from payment of tax
were not included.

Internal Government Debt
Debts are treasury obligations that were

registered as budgetary income and whose pay
ment is registered in the budget as payment of
debts. Debts do not include current obligations,
such as commercial credit, deposits in govern
ment ofifces, overdrafts, etc. which will not be
registered in the Government budget when paid.
The data were obtained from the Accountant
General.

State Obligations in Foreign Currency
Data were obtained from the Foreign Cur

rency Division of the Ministry of Finance. State
obligations in foreign currency include also budge
tary treasury obligations as well as current obli
gations. Also included were obligations in foreign
currency of citizens and nongovernmental bodies
approved by the Foreign Currency Division.

P. MUNICIPALITIES
Municipal statistics relate to 21 towns, 13

of which are overwhelmingly inhabited by Jews,
6 by both Jews and nonJews, 2 towns, Nazareth
and Shefer'am are mainly populated by non
Jews. Beit She'an is still included among the
towns although it got the status of Local Council
in April 1955.

Sources
Data were collected from both municipal

and other sources. Population ifgures from the
Demography Sectionof the Bureau. Data relating
to the ifnancial system in the municipalities were
derived from the ifnancial reports of the munici
palities. Data on schools were obtained from the
Education Sectionof the Central Bureauof Statis
tics and from the Ministry 0/ Education; Figures
relating to electricity consumption for street ligh
ting and expenditure thereon wereobtained from
the Palestine and Jerusalem Electric Corpora
tions. Figures on hospitals were derived from
reports of the Ministry of Health.

Period
Data on electricity consumption for street

lighting and on the ifnancial system relate to the
ifscal year (April 1  March 31).

. Data on schools relate to the school year
which begins in September, whereas those on
hospitals relate to the calendar year (January 1 

December 31) and show the position at the en
of the respective year; ifgures on population als
relate to December 31, of each year.

Notes and Explanations
Localities enjoying municipal status were

regarded as towns. Fourteen such localities
were granted this status piror to the establishment
of the State, and seven (Bnei Brak, Hadera, Holon,
Netanya, Rishon le Zion, Rehovot and Ramat
Gan) after the establishment of the State. The
size of the locality and its population are not
factors which determine its classiifcation as a
town. There are towns whose population is far
smaller than that of some localities which have
no municipal status.

Figures relating to population, hospitals and
schools in mixed towns relate to Jews andnon Jews.
Regular Income includes: Arnona war risk

levy, fees and levies. Arnona includes tax on
property (plots and buildings), general Arnona
(on rooms for residential, business and industrial
purposes) and business taxes. Fees compirse
payments for various licences, transfers of pro
perty, etc. Levies include amusement taxes and
levies for social services.

In addition to taxes, regular income includes
revenue from municipal services (e.g. sanitation);
from state services (e.g. education and culture,
health, social welfare and religion) ; from water
projects, government subsidies and miscellaneous.
Revenue from urban property, planning and
building, etc. are included in "Miscellaneous".

Extraordinary Income includes chiefly the
participation of property owners in the per
formance of nonrecurring works, deposits, loans,
etc.

Regular Expenditure comprises expenditure
on administration (directorate, compensations,
grants); municipal and state services; enterprises
(water supply, markets, etc.); defrayment of
loans and miscellaneous. Expenditure on guard
ing, security,■ planning and building, maintenance
of urban property, etc. is included in "Miscel
laneous".

Extraordinary Expenditure includes money
spent on nonrecurring works, public works,
returnof deposits, advances, etc.

Q. EDUCATION
Data on schools and kindergartens are based

on annual educational censuses taken by the
Central Bureau of Statistics in cooperation with
the Ministry of Education and Culture (summaires
on Hebrew kindergartens were not compiled for
1953/54).

Data on teachers are based on a survey car
ried out in 1954/55. The survey does not cover
"additional teachers", i.e. teachers in primary
education who are paid by the institutions em
ploying them (especiallyin workers' settlements(.
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TURNOVER OF EMPLOYEES

As from 1 949, a number of industrial establish
ments report regularly on the number of workers
who commenced or terminated emloyment each
month. On the basis of these data, percentages
of additions and deductions from staff, are calcu
lated in relation to the number of employees in
the establishments at the beginning of each
month.
The data are based on reports of over 100

establishments engaging about 18,000 workers.

Unemployment
Data on unemployment are based on the

registration of persons seeking employment at
the general labour exchanges afifliated to the
"Labour Exchanges Centre", wich are under the
supervision of the Ministry of Labour. By deifni
tidn, any person who registered as being unemp
loyed for at least one day during the month is
regarded as a person seeking employment. The
daily average of unemployed during the month is
calculated by dividing the total number of regisra
tions during the same month by the number of
work days in the month.
As from 1955, data are also included with

regard to labour exchanges which are not affiliated
to the "Labour Exchanges Centre" but are under
the direct administration of the Ministry of La
bour.

Wage rates
Data on daily wage rates in agriculture, industry

and building are based on ifgures supplied by the
Hired Workers Associations of the respective
branches.

WAGES IN INDUSTRY

In August1955, the yearly inquiry was conducted
into wages in industry. This was the iffth in the
series of the annual inquiries conducted by the
Central Bureau of Statistics, the ifrst having been
made in March 1949 the second in August 1952,
the third in October 1953, the fourth in November
1954.

Government Employees
Data are based on reports furnished by the

Civil Service Commission. They include all the
employees (permanent, temporary and casual).

In addition, principal data which were
derived from a special inquiry held on 31 III 1955
in respect of permanent and temporary employees
(excluding casual employees), are presented.
The inquiry was carried out on the basis of a
central card index of the Civil Service Commission
which keeps the cards of the permanent and
temporary , Government employees.

Pensions of the National Insurance Institute
Data were obtained from the National

Insurance Institute. ;

STRIKES AND LOCKOUTS

Data on strikes and lockouts refer to stop
pages of work of at least one day owing to la
bour disputes between employees and employers .
The data refer to loss of work caused directly

by labour disputes. The summaries do not inclu
de indirect loss of work i.e. stoppage of work in
enterprises which are not involved in such dis'
putes but which was caused by the stoppage of
work in other enterprises.

Histadrut Membership
Data are based on the annual enumerations of

the Central Fees Ofifce of the Histadrut (General
Federation of Jewish Labour.

O. GOVERNMENT FINANCES

Government Budget
The data for the year 1955/56 relate to the

budget as revised by the Budget Ordinance No. 4
for the year 1955/56 1956 (Oiffcial Gazette
23 Ill 1956). Figures for the year 1956/57 relate
to the original budget approved by the Knesset
on 22 III 1956 and do not include the supple
mentary budget in accordance with the Defence
Fund Ordinance 1956, No. 202 (31 V 1956):

Income Tax
Data relate to income tax assessments of self

employed. The distiction between selfemployed
and wage earners was made according to the in
come tax ifles. It may be assumed that on the one
hand, some wage earners were included among
the self employed, and on the other, there were
selfplemoyed who were excluded. This is due
to the fact that the change in the status of the
assessee has not always been speciifed, and be
cause sometimes the status of the assessee has
not sufficiently been defined in the ifle.

Data include only assessments for the assess
ment year 1953/54 (income during the 1952/53
ifscal year) prepared up to 31 Ill 1955.

In evaluating the ifgures, the following facts
should be considered:

1. Nearly 12,500 assessments, some of
which have not been transmitted to the Bureau,
while others have been returned for lack of details,
have not been included in the statistics.

2. During the compilation of the material,
the Bureau received revisons to 34,684 assessments
caused by oppositions, submitted by assessees
and settled up to 31 Ill 1955. However, in 7,512
cases it was not possible to coordinate the oppos
itions with the statistical cards compiled in respect
of original assessments. Since in most cases, the
revisions reduce assessment, it may be assumed
that the ifgures are slightly high.

3. Table 7 presents assessments determined
according to the estimate of the assessment oiffcer
in ,erspect of assessees who!did not submit a repo!t
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Cost of Living Allowance as from 35X111953
As from this date, cost of living allowances

are calculated as follows :
With regard to the ifrst 201 points in the

index up to August 1953, allowances continue
to be calculated according to the former method
(i.e. on the basis of a maximum monthly basic
salary of IL. 80.). For all points exceeding
201, however, allowances are now paid on
basic monthly salaries up to a maximum of
IL. 125., i.e. 1 "/o of the basic salary for each
point rise. In respect of a monthly basic salary
exceeding IL. 125. the allowance paid is the
same as that on a monthly basic salary of IL.
125..
Example 1.  The C.o.L. allowance for a

person with a basic monthly salary 0( IL. 120.
during the period 16 December 1953 to J5 March
1954 was IL. 80.000 for 201 points i.e. 1 % for
each point in respect of a maximal monthly basic
salary of IL. 80. plus IL. 8.400 (7x1.200) in
respect of the 7 additional points i.e. 1% of the
basic salary of IL. 120 for each point.

Example 2.  The C.o.L. allowance for a
person with a basic monthly salary of IL. 80.
duirng the period 16 December 1953 to 15 March
1954 was IL. 80.800 for 201 points i.e. \o/o for
each point in respect of a monthly basic salary of
IL. 80. plus IL. 5.600 (7x0.800) for the 7 addi
tional points. also calculated on the basisof l%
of the basic salary of IL. 80..

Example 3.  The C.o.L. allowance for a
person with a basic monthly salary of IL. 70.
during the period 16 December 1953 to 15 March
1954 was IL. 70.700 for the 201 points i.e. \ya
for each point in respect of a monthly basic salary
of IL. 70. plus IL. 4.900 (7x0.700) for the 7 addi
tional points, also calculated on the basis of one
per centof the basic monthly salary ofIL. 70..
Index of Building Costs

The Index of Building Costs was prepared,
on the initiative of the Research Council of the
Prime Minister's Oiffce, by a Public Committee
specially appointed for this purpose in conjunction
with representatives of the Central Bureau of
Statistics. The index is designed to relfect the
extent of the rise or fall in building costs. It also
serves as a basis for determining the indexes of
construction costs for various types of buildings,
such as one or two story houses etc. for each
stage of building.

On the basis of information gathered on
building operations carried out in 1950 by
private and public building contractors, the
Committee decided on the structure of the
index, the basic factors in building costs (7 main
items) and the weight ofeach factor in the general
index. July 1950 was ifxed as the base month of
the index.

These seven factors relate mainly to the frame
of the building; but since the frame accounts for

15a/o of building costs, cost lfuctuations in respect
of the construction of frames substantially relfect
the fluctuations of total building costs.

The weights were determined as follows,. in
. accordance with the percentage share of each of
the factors in the total construction costs of a
building unit, at 1950 prices:
a) Wages (including Social Allowances) 60.O
b) Transport 11.0
c) Gravel "Fulia" (excluding transport) 5.0
d) Zifzif, sea sand (excluding transport) 3.0
e) Cement (excluding transport) 6.5
f) Timber (wholesale store Tel Aviv) 8.0
g) Iron bars (wholesale store Tel Aviv) 6.5

Total 100.0

N.' LABOUR

Labour Force Survey
In November, 1955, the Central Bureau of

Statistics carried out a second survey of man
power and employment of persons aged 14 and
over. The survey related to the week Oct.30 
"November 5 and was carried out on the same
pattern as the first labour force survey (1319
June, 1954) with many technical and organiza
tional improvements.

The survey was carried out by means of
a sample. The sampling was carried out by a
twostage stratiifed sample and by a method
which ensures equal probability of inclusion for
every resident in Israel.

The survey covered over 230 Jewish and 91
Arab and other settlements. Replies were obtained
from 13,359 families, including 11,400 Jewish and
1,959 Arab and other families. Altogether a total
of about 32,000 persons aged 14 and ^ע0 were
included in the Survey.

On the basis of the sample results, estimates
were prepared for the whole population by multi
plying the sample ifgures by suitable coeiffcients.
Theprincipal'deifnitions are as follows:
1 . Civilian Labour Force  includes all per

sons classiifed as"employed" and "unemployed".
2. Not in Civilian Labour Force  relates to

all persons not classiifed as "employed" or
"unemployed"andincludes: housewives, students,
persons incapable of work, retired persons, rent
iers, army, voluntarily unemployed, etc.
3. Employed persons include.' a) Persons who

performed any type of work during the survey
week in lieu of wage or proift or as members of
cooperatives or as unpaid family members:
b) Persons who had a job but were temporarily
absent owing to vacation, illness, reserve service,
etc.
4. Unemployed persons include persons who

declared that they did not work at all duirng the
survey week and sought work. They were clas
siifed into 2 groups: a) worked previously; b) not
previously employed.

XXVI



into the living standard of workers' families (about
1,000) in August 1950 and in March 1951. The
composition of these families corresponds to the
general composition of workers1 wageearning
families (by locality, community, size, income,
occupation, etc.) as determined by a special in
quiry of 17,881 families. The average monthly
expenditure of a 3.8 member family during these
months was set as IL. 81.5.

The main items of expenditure (1) inciuded
in the new consumers' price index. and their
"weights", compared to the old index, are as
follows (the total of the weights= 1,000) :

New Index
(Base: September, 1951 = 100(

ItemofExpenditure Weight

410Food
130Clothing
76Rent and electricity
73Furniture and household

utensils
Fees (municipal A water taxes,

65Histadrut 8l Sick Fund Fees(
40Education and culture

Miscellaneous:
30Medical care and medicaments

)excluding Sick Fund Fees(
41Maintenance of dwelling
24Various household requisites
19Personal services
19Entertainment
26Cigarettes
29Travelling

20618Gifts

1,000

Old Index
(Base: August, 1939 = 100(

WeightItemofExpenditure
528Food
50Clothing

224Rent and fees
10Lighting
12Furniture
14Medical care and medicaments

)excluding Sick Fund Fees(
28Education
11Culture
54Fees and contribution
12Travelling
57Miscellaneous
1,000

}Y) It should be noted that the deifnitionsof the
various items are not identical in the two
periods.

The basis for the prices of food commodities
was taken to be the average of the prices duirng
a whole year, June 1950 to May 1951 (including
August 1950 and March 1951  the two months
of the inquiry), whereas, for the other commo
dities, only the prices during the two months
of inquiry were so taken. However, in order to
maintain a certain continuity in the series of cost
of living indexes, the calculations were adjusted
to September 1951, which serves as the base
(=100).

The weights in the index(total=1,000) re
main fixed all the time, with the exception of
vegetables and fruits (included in the food item),
for which varying monthly weights were ifxed
for each variety, in accordance with data on
marketing during each season, based on informa
tion received duirng the previous three years.

Prices of food commodities are collected in
Jerusalem, TelAviv JafEa, Haifa, Tiberias, Ne
tanya, Hadera, RishonleZion, Lod and Ramie
thrice a month (on the 5th, 15th and 25th) in a
number of shops, whereas information on cloth
ing and footwear, household and kitchen utensils,
and services, which are included in other items,
are collected only once a month.

Cost of Living Allowance
Cost of living allowances are determined

under agreements concluded between the Ma
nafacturers' Association and the Executive
Committee of the General Federation of Labour
(Histadrut). Generally, the allowance is determined
once every three months and is based on the Con
sumers' Price Index published by the Central
Bureau of Statistics.

The Cost of Living Allowance is calculated
on the basis of the basic wage of the worker and
the lfuctuations of the index. According to the
agreement signed at the beginning of 1952, .cost
of living allowances are revised only in the event
of a cumulative change of three points or more
/ n the Consumers' Price Index.

The basic wage, for the purpose of cat
culating the cost of living allowance, includes also
the C.o.L. allowance, seniorityand family allowan
ces paid up to 31 XII 1951.
Cost of Living Allowances up to 15 XII 1953

1. The Cost of Living allowance was paid
on the basic monthly wage earned by the worker,
up to a maximum wage of IL. 80..
2. For a worker whose basic monthly salary

was IL. 80.  the change in C.o.L. allowance was
800 pruta per month for each rise of one point in
the index (i.e. one per cent of the basic salary).

3. For a person earning less than IL. 80.
per month, the resulting change was similarly
. one per cent of the basic salary for each one point
rise in the Index.
4. A person whose basic monthly salary

exceeded IL. 80. received the same C.o.L. allo
wance paid to a worker whose basic monthly
salary was IL. 80..
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L. FOREIGN TRADE
The ifgures on Foreign Trade Statistics 

unless otherwise stated  are based on the data
contained in import entry forms and export entry
forms, made out and checked by the Customs'
Authorities.

Weight, where shown, is the net weight of the
goods ; it excludes the weight of the covers or
receptacles, except in cases of certain commodity
hems, as provided in the Customs' tariff.

Merchandise imports are recorded at their
c.i.f. value; merchandise exports at their f.o.b.
value.

Import data relate to the date on which the
goods were released in fact by the Customs
Authorities (i.e. when they entered into local
circulation) and not to the date of ofifcial release
(i.e. the date of ifnal settlement of accounts by the
Customs Authorities). If the date of the official
releaseof the goodscoincideswith the date on which
the goods were released in fact, no further prob
lems of statistical compilation are involved. If the
goods were released against deposit before the
ifnal settlement of Customs Accounts, import
value and quantity are given as recorded at the
date of actual release against deposit. If, at the
date of the ifnal settlement of accounts by the
Customs Authorities, it was revealed that the value
orquantity of the goods did not tally exactly with
those at the date of their actual release against
deposit, both ifgures have either been corrected or
have to be corrected accordingly.

The import figures given for 1955 are provisi
onal in so far as they do not yet include all
adjustments necessitated by the ifnal settlement of
deposit accounts. These adjustments will not,
however, change the general picture of imports in
1955.

All values shown in the statistics of Foreign
Trade are in terms of Israel currency and calculated
according to the single rate ofexchange IL. 1 .800 =
SI., in force as from July 1, 1955.

For the sake of comparison, this calculation
was made also as regards previous periods.

Up to 1 I 1953, the term "Country of Origin"
denoted the actual country of production. As from
January, 1953, "Country of Origin" stands for the
country in which the goods have in fact been
purchased. When comparing the trade ifgures
prior to 1 I 1953 with those for succeeding years,
this factor has to be taken into account.

Import ifgures do not include data on exports
returned from abroad.

Imports into and exports from Bonded
Warehouses are not included in the data on
imports and exports.

Imports and exports of goods under Class V
of the Custom's Tariff, "Bullion and Specie", are
excluded from the data given in the tables.

As from 1 I 1 953 the statistics of oil impotrs
refer to the quantities and value of refined proces
sed products entering the Israel market. Following

this change in procedure, imports of crude oil no
longer appear in these statistics as from the date
mentioned.

The countries with which trade agreements
existed in 1955 were: Yugoslavia, Finland, Poland,
Norway, the Netherlands, Hungary, Turkey,"
Denmark, France, Iceland, Argentine, Italy,
Rumania, Greece and Bulgaria. In addition,
Bank agreements were concluded with Spain and
Switzerland.

M. PRICES

Wholesale Prices
The index of wholesale prices is a contin

uation of the index pjblished by the Statistical
Depatrment of the Mandatory Government.
The calculation of the index is according to the
chain system on the basis of the price level in
June 1936.

Items included in the index are mainly food
and fuel, and they are divided into the following
three categories: (a) Grain, Meat and Eggs,
(b) Other Food, Fruits and Vegetables, (c) Fuel
and Miscellaneous.

Wholesale food prices (mainly vegetables
and fruits) are recorded thrice monthly (on the
5th, 15th and 25th) by enumeratorsof the Central
Bureau of Statistics, who call on wholesalers
in the three large towns.

The Bureau calculates average monthly
pirces for each town as well as a general average
for the three towns together. It does not, however,
compute separate indexes for each town, but one
general index and countrywide indexes for the
three categories.

The Bureau also compiles data on the prices
of commodities not included in the index of
wholesale prices, such as the wholesale price of
building materials, metal (ferrous and non
ferrous), textile and leather materials, farm
supplies and chemicals.

Retail Prices and Consumers' Price
Index (Cost of Living Index)

The Consumers' Price Index (Cost of Living
Index), which was published by the Central Bu
reau of Statistics from the establishment of the
State until September 1951, was a continuation
of the index which the Statistical Department
of the Jewish Agency had been publishing and
which was based on an inquiry carried out during
August 1939 into the living standard of workers'
families.

Since September 1951 the Bureau has pu
Wished a new index which replaced the o!d one,
as well as the "interim index", which was in force
from December 1950 to September 1951. The
new index reflects the changes in the retail
prices of the commodities and services consumed
by a Jewish worker's wageearning family. The
quantities and expenditures on consumption of
the family are based on a comprehensive inquiry
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and the current accounts and demand deposits,
to the monthly average balance of those accounts.
In order to obtain the "annual circulation" rate
for each month  this ratio has been multiplied
by 12. In the calculation are included current
accounts and demand deposits of the public,
excluding deposits in foreign currency deposited
in connection with documentary credits and ac
counts of debitory letter.

Index of Quotations of Securities
The method of calculating this index is

described in the "Statistical Bulletin of Israel",
Vol. Ill, No. 45 and in "Yediot Statistiyot",
Vol. Ill, No. 24. The classification of the groups
in 1955 differs from that of previous years. The

group "Government Loans and Debentures
Linked to Prices or Foreign Currency" now in
eludes also Dollar linked nongovernment de
bentures (Palestine Electric Corporation class A)
as well as debentures linked to consumers' price
index or to cerain prices ("Nesher" Ltd., both
series, and Palestine Electric Corporation,
class B). Hitherto, the debentures of "Nesher"
Ltd. were included in the ordinary debentures,
whereas those of the Electric Corporation were
placed on the market in 1955. Figures for 1952
1954 were recalculated.

The weight of each quotation in' the index
is the face value of the securities.

Below appear the face values of securities
included in the index.

The Face Value of the Groups of Securities included in the Index (1949 1955(

31X1131 XH31X1131X1131X1131X1131X1131 I
19551954195319521951195019491949

Millions11.

101.864.060.346.733.520.420.114.8Total
Government Loans and De
bentures linked to prices or

16.311.29.16.84.62.53.54.5foreign currency
Other Debentures

67.136.134.222.315.46.06.0Government
6.36.36.46.05.95.35.14.9NonGovernment
2.32.22.32.42.82.72.72.7Preference Shares
9.89.18■39.24.84.02.82.7Ordinary Shares

P e rce n /ages
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0. 100.0Total

Government Loans and De
bentures linked to prices or

16.017.315.014.513.712.217.430.4foreign currency
Other Debentures:

66.055.656.847.745.829.329.7Government
6.29.710.712.917.725.725.533.2NonGovernment
2.23.33.75.18.513.013.418.1Preference Shares
9.614.013.819.814.319.814.018.3Ordinary Shares

Note: Discrepancies in totals are due to rounding offofthe ifgures.

The ifgures in this Table differ from those of
previous years for these reasons:
(a) Reclassiifcation of the groups as described

above ;

(b) Exclusion of capital, which, according to the
Bureau^ information, is registered in the
name of foreigners residing abroad.
Quotations and indexes are based on reports

of the stock exchange and on yearly reports of
institutions issuing the securities.

Mortgages
Data on mortgages were obtained from the

Land Registration Department of the Ministry of
Justice.

Dollar Rates and Sovereigns on the
Black Market
The figures are taken from various unofifcial

sourcesdaily and professional newspapers as well
as private information.

These sources do not always give the same
particulars and even often quite different ones.

The Central Bureau of Statistics does not
take any responsibility for the correctness of
these particulars.

Insurance .

Figures were derived from the publications
"Insurance in Israel" published in the Special
Series ;Nos. 22 and 32 of the Central Bureau of
Statistics.
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Passenger Transport by Motorized Vehicles
Data. on  omnibus and taxi transport are

based on monthly reports obtained by the Central
Bureau of Statistics from three bus companies,
Eshed, Dan and Hamekasher and four inter
urban taxi companies,Arye, Ya'elDaroma
Kesherand AvivAtid.

In November 1951 the three Cooperatives
"Egged", "Drom Yehuda" and "Shahar" amal
gamated. As a result of this amalgamation many
lines were combined and rerouted, and some were
abolished, with consequent effect on the number
ofjourneys,

For 1954, a new uniifed classification of
urban, suburban and interurban bus lines was
introduced. Many lines previously classiifed as
interurban were reclassiifed as suburban.
Similarly, a number of suburban lines weer
transferred to the urban category. This largely
explains the rise in the kilometrage and the num
ber of journeys on urban lines and the fall on
interurban lines.

Data on omnibus passengers are not in
eluded. In the past, estimates were given, based
on the number of journeys and kilometrage.
However, this method has been found inade
quate, and at present efforts are being made to
introduce a new system of estimating omnibus
passengers.

Road Freight Transport
The ifgures are based on the enumerations

carried out by the Bureau at selectedroadjunctions
on one day of the year from 6 a.m.  18 p.m.
In 1952, the survey was carried out on December 1,
and in the years 1954 and 1955 on March 1.

Road Accidents
Data are derived from schedules of road

accidents which are recorded by the Traiffc
Department of the Israel Police.

Railways
Data on rail transport of passengers, freight,

revenue and expenditure are derived from the
monthly reports supplied by the Railway Admi
nistration.

Shipping
Data are based on daily registration reports

prepared at the local ports which contain inform
ation on the movement of ships, their lfags, ports
of origin and destination, their tonnage, type,
loading and unloading.

Gross tonnage is a measure (in units of mea
surements of "tons" of 100 cubic feet) of the
internal volume of all enclosed spaces in the ship.

Net tonnage is the residual tonnage after the
various allowances' for propelling machinery,
crew and navigation quarters etc. have been
deducted from the gross tonnage.

Civil Aviation ■

The tables on civil aviation were prepared
from the daily registers maintained at Lod and
Haifa airports and from "El Al" Airlines reports.

Posts
Data on Posts are based on monthly reports

of the Ministry of Posts and on a special study
of postal activities carried out by the Bureau.

K. FINANCE AND INSURANCE
Data on the Bank of Israel and on the banks

and cooperative societies are based on data sup
plied by the Bank of Israel.

Money Supply
The Bureau began publishing a new series

in January 1954. Deposits in foreign currency
and deposits against guarantees of banks are not
included in the total means of payments (ex
eluding time deposits). These sums appear in the
new series as Near Money. This item includes also
time deposits only part of which appeared in the
old seires (up to 12 months). The calculations are
based on data of the Bank of Israel.

Liquidity of Banks
The calculations are based on data of the

Bank of Israel. The deifnition of deposits and
means of liquidity are identical with the directives
given to banks excluding the fact that the bank
balances of credit cooperative societies are in
eluded as means of liquidity as well as deposits
repayable within 18 months which, according to
the directives, are not regarded as a means of
liquidity. "

Below appear the minimal percentages of
means of liquidity which the banks are obliged
to keep according to the directives of liquidity as
against various categories of deposits.

0/*of
LiquidCategory ofDeposit
Means

100Balances of banks in Israel and abroad
60Balancesofcredit cooperative societies
50Publicdeposits deposited upto31III1951

Public deposits deposited as of 1 IV 1951
75upto31XII1952orupto31III1953(a(

Public deposits deposited as of 1 I 1953
90or from 1 IV 1953 (a(

The Yearly Turnover of Deposits is derived
from the Bank 0/ Israel. The turnover has been
calculated for each month; it is deifned as the ratio
between the debits (either by cheque or otherwise(

)a) According to choiceofbanks. '
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The food balance sheet shows the daily
consumption of various foodstuffs and their
relative average energy and nutritive values per
capitaof the whole population. The balance does
not take into consideration differences existing in
the nutritional value consumed by persons of
different ages, social strata, communities, munici
pal and rural population, etc.

H. INDUSTRY

Industrial Production
Data are based on monthly reports obtained

from the following sources: sales of electric power
 from the Palestine and Jerusalem Electric
Corporations ; cement  from "Nesher" Portland
Cement Company Ltd.; food  Ministry of
Commerce and Industry; intoxicating liquors and
commodities subject to excise from the Division
of Customs and Excise. Production repotrs
relating to other items, such as plywood, silicate
bricks, etc. are furnished directly by the respective
establishments.

The following three new series were added
in 1955: tiles, tubes and pencils.

Industrial Employment Indexes
In 1955, a new index of employment had

been compiled covering 850 establishments.
Compared with the previous index the stratiifed
industrial production has been abolished in the
new index. Generally, establishments engaging
15 persons and over were included. As a result,
establishments engaging less than 15 persons
were eliminated, and other new establishments
engaging 15 persons and over were added.

Index of Industrial Production
In 1955, the Bureau compiled for the ifrst

time an index of industrial production based
on data furnished by 723 industrial establishments.

The index covers 93 industrial branches
represented by 120 production items; for 94 of
these, thequantities of the articles were measured,
for 11, the quantities of the raw materials, and for
15, man days worked.

The data on the value added, according to
the 1952 census of industry, served as a basis
for weights of the branches.

I. BUILDING

Building Completed in the Whole Country
The summary of building in the whole

country in 1955 is based on reports received from
30 Local Authorities, 10 building companies
and the Housing Division of the Ministry of
Labour. The summaries as regards most of the
building carried out under the auspicies of the
Housing Division, but not under its direct super
vision, are based in 1955 on complete reporting,
but for the rest, an estimate was made.

Building in 30 Local Authority Areas
Monthly reports on building in its three

stages (authorized, commenced and completed)
were furnished in 1955 by 30 Local Authoirties.

Indexes for each of the building stages in 1953,
1954 and 1955 as compared with 1952, are prer
sented below (Base: 1952 = 100(:

CompletedCommencedAuthorised

19551953 | 19541955195419531953 j 1954 | 1955

69
72
70
43
44
91
80

69
68
71
99
63
91
68

66
52
56
423
78
148
136

91
131
136
3
24
50
90

96
142
153
16
33
51

51

95
129
141
56
51
48
68

84
123
122
43
26
44
85

92
139
143
34
27
48
73

78
106
108
70
29
43
129

Total Area
Residential area
Number ofdwelling rooms
Accommodation centres (area)
Industrial buildings (area)
Commercial buildings (area)
Public buildings (area(

Indexes of Employment in Building
In 1952, the Central Bureau of Statistics began

compiling indexes of employment in building
based on reports obtained from 338 building
contractors  companies and others. The base
of the Index was ifxed at January, 1952. The
method of calculating the indexes is explained in
the publication "Indexes of Employment in the
Building Industry, 1952", Special Seires No. 13

of the Central Bureau of Statistics.

J. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Traffic Index
The ifgures relating to the Trafifc Index of

Vehicle Km. are based on the annual enumer
ations carried out at central road junctions by
the Bureau.

Motorized Vehicles
A card index of licensed motoirzed vehicles

is maintained in the Licensing Ofifce,from■which
the appropriate data are obtained.
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The data collected are based on accounts and
reports received from vairous economic bodies
and institutions whose accounts are designed for
purposes other than for the balance of payments.
In each case, therefore, different methods and
approaches had to be used in order to arrive at the
proper estimate. In many cases there were no
accounts at all and indirect methods of estimation
had to be used.

It would, therefore, be surprising if the
balanceof payments did really balance.

G. AGRICULTURE AND FISHERIES

Land Utilization
Data on the possibilities on land utilization

are based on a general survey carried out in 1952
by the Soil Conservation Division of the Ministry
ofAgriculture,

The survey relates to the potential possibilities
of utilization which do not always correspond
with the actual land used.

The dataon "conditions of dry land farming"
relate to the situation that would prevail under
conditions of dry farming only, irrespective of
present irrigation. The data on "conditions of
irrigated land farming" relate to the situation
which would prevail after the irrigation of the
total irrigable area.

Water Consumption
The data are based on estimates of the Water

Administration of the Ministry of Agriculture.

Cultivated Area
The summary of the cultivated area (crop

area) of field crops (nonirirgated and irrigated)
and vegetables is based on censuses conducted
several times annually by the Central Bureau of
Statistics and relates to areas sown. With regard
to other branches (fruit plantation, ifsh lakes, etc.),
the areas are estimated on the basis of data at the
disposal of the Bureau as well as on the basis of
details supplied by other sources.

Afforestation
The summary of data on the afforested area is

mainly based on information obtained from
bodies in possession of afforested areas.

Livestock a

The data on the number of livestock in
Jewish farming are partly based on the monthly
data of the Agriculture Information Section of
the Ministry of Commerce and Industry.

Crop Yields
Estimates of average crop yields per dunum

of principal field crops in Jewish farming were
prepared on the basis of data obtained from
many farms.

Vegetablesand Fruit
Data on organized marketing are collected

monthly from all vegetable and fruit marketing
and wholesale agents. Production summaries aer
compiled on the basis of estimates.
Fishing and Fish Breeding

Data on fishing and ifsh breeding are obtained
from the Fisheries Division of the Ministry of
Agriculture.

Milk and Eggs
Data on organized marketing of milk and

eggs for consumption as food are obtained from
the Agricultural Production and Marketing Divi
sion of the Ministry of Commerce and Industry.

Insecticides
The data were furnished by the Plant Protec

tion Division ofthe.Ministry of Agriculture and
relate to insecticides used for the protection of
plants only.

Agricultural Production and its Value
The value of agircultural production includes

also the value of intermediate products, such as
fodder, seeds and organic manure ("gross gross"
calculation). The prices which the producer gets
forhis produce serve as a basis forifxingthe value
of products marketed, whereas the value of
production destined for self consumption, cultiva
tion, etc. is bated on the expenses of producing
vairous kinds of products.

The value of production has been calculated
at current prices, pirces prevailing during the
preceding year and at 1948/49 prices. The calcu
lation has been made at prices prevailing the
preceding year in order to evaluate the actual
growth of production, irrespective of the increase
in prices, and the calculation at 1948/49 pirces
was made in order to compare the growth of
agricultural production since the establishment
of the State.
Food Balance Sheet

As fromJ 949/50 the food balance sheet has
been prepared by the Central Bureau of Statistics
on the basis of statistical material on production,
supply, imports and exports of foodstuffs accor
ding to the method laid down by F.A.O, and
adapted to the special conditions of the country.

The food balance sheet takes into account all
the food at the disposal of the consumer from the
local producer as well as imported food, self
consumption of the farmers, unorganized marke
ting and the additional rations for infants, expx
tant mothers, etc. Also included were quantities of
food imported by "Scrip" and othergift companies.
Private mail parcels are not included in the food
balance sheet owing to diiffculties in differentiating
between the various categoires of food.

The consumption of food as calculated in the
balance sheet generally relates to food quantities
"as purchased" by the consumer and not "as.
consumed" by him.
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Data on National Income were taken from a
research conducted by Dr. D. Creamer. Data on
Government Agencies were derived from a study
conducted by Dr. M. Barkai, and data on Ba
lance of Payments from a study conducted by
Dr. TV. Halevi.

National Income
The national income in Israel was compiled

in accordance with the definitions of the United
Nations. (A System of National Accounts, New
York, 1953). A deviation from the U.N. definitions
was made in respect of interest on the public debt.
The interest on the public debt has been included
in the summaries of the national income under
the assumption that the debt is "productive",
being destined for development.

The national income at factor cost is defined
as the aggregate income of. the residents from
work, assets and capital. The estimate has been
calculated by summing up the value added in
each industrial branch.

Net value added for a ifrm is the income at
factor cost, labour and other factor incomes, and
is calculated by summing up all the receipts of the
ifrm and deducting the payments of the ifrm for
raw and partly processed materials (including
power, water, etc.) and the allowances for deprecia
tion.

Labour income consists of wages, salaries
and supplements. Wages and salaries are gross
payments before any deductions; supplements
comprise employers' contributions to various
social beneift programs and to National Insurance.

Other factor incomes include: interest paid
less interest received; net proift of enterprises
which are recorded after deduction of depreciation
but before income tax and before any personal
withdrawals of proprietors. Also included are
incomes of selfemployed persons.

Government Agencies
The receipts and payment of goverment agen

cies are recorded in two accounts: a current
account and a capital account.

Three types of government agencies are
distinguished; central government includes the
government budgets (Ordinary Budget, Develop
ment Budget and ExtraBudgetary Accounts);
the central government insurance institutions
(National Insurance, Reserve Service Equalization
Fund and the Arnona War Risk Fund), and the
Local Authorities include the budgets of local
councils, rural councils and new immigrant
villages. The national institutions include the
Jewish Agency, the Foundation Fund, the Jewish
National Fund and the Zionist Organization in
Israel.

Transactions are recorded when a service
was rendered or goods were received and not when
the payment occurred ; thedifference was registered
under open debts.

Balance of Payments
The balance of payments as presented' here

with is mainly based on the schedule given. in
the "Balance of Payments Manual'!of.. the
International Monetary Fund (January, 1950,"
Washington, D.C.).

According to this Manual, the balance of
payments is deifned as a systematic record of all
economic transactions during a given period,
between residents of the reporting country and
residents of other countries (p. 1).

Economic transactions comprise transfers of
goods, the rendering of services (including saving
and risk taking), and transfers of money and other
investments between residents of one country and
residents of another country (p. 1).

The balance is divided into two major sections :

a) current account b) capital account.
The current account is shown on a credit and

debit basis. The capital account is shown in terms
of net changes in assets and liabilities during the
year. Assets represent investment abroad and
liabilities represent the investments of foreigners
in the reporting country. Increases in assets and
decreases in liabilities indicate an outlfow of
capital (debit), decreases in assets and increases
in liabilities indicate an inlfow of capital (credit)

The current account includes two distinct
types of transactions. One type is the transfer of
goods and services, and the other type is gifts and
donations involving no quid pro quo.

The capital account includes movements of
capital of the private sector and movements of
capital of ofifcial and banking institutions.

The distinction between movements of
private capital and movements of oiffcial and
banking capital depends on the status of the
transaction in the reporting country. A transaction
between a private person in the reporting country.
and an ofifcial institution abroad is recorded in
private movements of capital, with appropriate
details in the subitems. A subdivision is made in
the capital account according to shortterm capital
movements (up to one year) and longterm
capital movement (one year and over).

It is worth noting that the ifgures given in the
item "Merchandise Trade" differ from those
published in the foreign trade statistics. Two kinds
of adjustments were made:

a) For coverage  transactions not included
in the current foreign trade statistics, were added,
e.g. sales and purchases of ships and aircraft;
some items were deducted, e.g. returned exports,
consular goods, etc.

b) For valuation  adjustments were made
for certain consignment sales, and for exports
recorded at c.i.f. instead of f.o.b. prices.

ERRORS AND OMISSIONS .

Theoretically, the balance of payments should
"balance", but in practice this should not be
anticipated.
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In order to eliminate the inlfuence of the age
composition, rates based on life tables have been
calculated for each cause of death. The rates
were calculated separately for each sex, according
to the following formula:

/W/>  number of deaths due to cause / among
people aged x,x i 1 according to current statistics
Mx  number of all deaths among people aged
x,x^l according to current statistics.
dx  number of deceased persons aged x, x+ 1

according to life tables.
Lx  stationary population aged x, x+ 1

The results of these calculations, presented
in Table 2, are taken from a study on "Life Tables
by Causes of Death, 19381954", by R. Bachi
and G. Kallner (in preparation).

This table presents the yearly rates of mor
tality due to selected causes which may be expected
among a population with the following charac
teirstics :

a) The age composition of the population is
the composition of the stationary population (as
derived each year from the abbreviatedlife tables
for the Jewish populationin Israel).

V b) The mortality rates at each age are equal
to trie rates in the life tables.

c) The deceased persons of each age group
and sex are distributed among the various causes
of death in accordance withthe!distribution given
by the current statistics of deaths by sex, age and
cause among the Jewish population in Israel.

Infectious Diseases

Data are based on physician^ notiifcations
to the District Health Ofifces of cases of infectious
diseases, which must be reported according to
law. Notiifcation is, however, incomplete, the
degree of completeness varying with the serious
ness of the disease. Data on Venereal Diseases
andTuberculosis arenot included in this summary.
Data on Tuberculosis appear in a separate table.

The ifgures in parenthesis refer to deaths
reported from among the notiifed cases of in
fectious diseases. They do not, therefore, coin
cide with the number appearing in cajseof
death statistics. There are also differences between
the numbers which are based on monthly sum
maries of SubDistrict Health Offices and
between the ifgures which are based on the
Central Card Index of Infectious Diseases, kept
at the Ministry of Health.

This index includes only cases in which the
diagnosis has received ifnal conifrmation. .

Malaria
Data for malaria are based an special noti

ifcations to District Health Ofifces which are fol.
lowed up individually and veirifed and completed
by the AntiMalaria Department of the Ministry
of Health before being released for publication.

Tuberculosis
The table presented is an abstract ofa number

of detailed tabulations prepared at the Tuber
culosis Division of the Ministry of Health.

Data are based on notiifcations to District
Health Offices regarding every patient making
ifrst contact with either a private practitioner,
a clinic or a hospital in the country. This does not
necessarily imply that the patient might not
previously have been suffering from the disease
elsewhere, and the ifgures may, therefore, in
elude a number of cases which do not represent
actual new infections.

HOSPITALIZATION

Data on hospitalization are based on pa
tients' cards which are iflled out for every patient
and transmitted for statistical compilation to the..
Bureau after the patient has left hospitalor died
there.: '

It should be pointed out that in the years
under review, the material covered about 0/י0$
of total hospitalization in the country.

The statistical compilation is based on a
25 "/osample of the material received. Hospitaliza
tion rates are, therefore, only estimates and
should be treated with caution.

Data on the bed strength in hospitals were
supplied to the Central Bureau of Statistics by the
Hospital Division of the Ministry of Health.

Sick Funds
Data are collected by the Sick Funds them

selves and forwarded to the Central Bureau of
Statistics.

Medical Personnel
Data on medical personnel were obtained

from the ifles in the Ministry of Health. These
ifles contain applications for licences and their
renewal. The ifgures refer only to persons to
whom licences were actually granted. .

Mother and Child Health Centres
Data are supplied in monthly summaries

by the Centres. These are then centralized by
various agencies and forwarded to the Ministry
of Health where they undergo statistical com
pilation in the Department for Mother and Child
Care.

F. NATIONAL ECONOMY
The estimates were made in cooperation with

the "Falk Project for Economic Research in
Israel".
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Figures on marriages and divorces of Moslems
are based on monthly reports of the Sharia Courts
which are authorized to perform marriages and
divorces.

The data on marriages of Christians in 1955
are based on replies to special questionnaires sent
out by the Ministry of Religious Affairs to all the
priests who are authorized to perform marirages;

D. MIGRATION
AD persons entering or leaving the country

pass through one of the frontier control posts.
In each of these posts a numerical report is
prepared daily on the various classes of arrivals
and departures. The main movement proceeds
through three posts: Haifa port, Lydda Airifeld
and Mandelbaum Gate. Registration cards are
iflled out for each "immigrant", "resident" and
"traveller" both at entry and exit. Copies of the
daily reports and registration cards are transmitted
to the Central Bureau of Statistics for statistical
compilation.

Persons crossing the frontiers are divided
into several categories in accordance with which
the detailed statistics are compiled.

a) Immigrants  personsentering the country
to take up permanent residence (see below
"travellers settling").

b) Residents  persons residing in Israel
permanently who depart for and return from
abroad. This category includes persons departing
on a visit, for business purposes, as emissaries,
students, ship and air crews, as well as emigrants
and others.

Israeli Members of Ship Crews are listed as
"residents departing" at the date of their taking up
service aboard ship; and as "residents entering"
at the date of termination of service with the
same ship.

Israeli Members of Air Crews are included
among "residents depatring" at the date of their
joining the air service and among "residents
entering" at the date of leaving the air service.

Emigrants  persons who left the country
permanently. The number of emigrants who
declared at the time of their departure that they
were leaving permanently ("declared emigrants")
is lower than the actual ifgure of emigrants since
some of the "emigrants" did not specify "emigra
tion" but "visit'5, "business", etc.

In order to arrive at the full number of
emigrants, the following estimates were made:
I. For the peirod 19481951, all residents who
left the country during that period (excluding
emissaries, diplomatic personnel and students)
and did not return up to the end of 1952 (i.e.
were absent from the country for over one year)
were classiifed as emigrants. 2. For the period
1952 1955, an estimate was made based on the
difference between the number of residents
departing and that of residents returning and in
respect of the period of stay abroad of residents
returning.

c) Tourists  foreign citizens arriving in
Israel on a tour and to visit relatives, pilgrims,
emissaries, diplomats, persons in transit^ etc.
either individually or in organized groups. Persons
arriving to take up temporary residence (who
intend to stay over 6 months for temporary work,
etc.) are also included. Crews of ships and
aircrafts who visited the country were not in
eluded.

TravellersSettling A tourist may, during
his stay in the country, submit an application to
one of the district ofifces of the Department of
Immigration and Citizenship, for a permit to
settle permanently. Upon the approval of his
application, he is granted the status of "immi
grant". Statistical data on the composition of
tourists settling are, therefore, presented under the
heading "immigrants arriving". In addition to
detailed compilations, general figures are presen
ted on :

a) OneDay Visitors  include groups of
excursionists touring the country for one or two
days, as well as air and ship passangers (foreign
citizens) who generally stay in the country a day
or two with their aircrafts and ships.

b) Holders of Civil Permits ~ comprise
persons leaving or entering via the "Mandelbaum
Gate" in Jerusalem on a short visit to. Jordan
or Israel, by special permit.

About 3,000 Christians who visited Jordan
on the occasion of Christmas were not included
in the figures of movement at the frontiers. These
statistics exclude the movement of U.N. personnel
at the "Mandelbaum Gate" and of diplomats in
possession of "permanent permits".

E. HEALTH

Causes of Death
Statistics on causes of death are based on

notifications of deaths mentioned above (cf.
"Vital Statistics"). These notiifcations contain
demographic data on the deceased as well
as a medical death certificate specifying the
diagnosis in accordance with the international
deifnition of causes of death. Data are classiifed
according toan abbreviated list, i.e. a condensation
of the detailed International Classiifcation of
Diseases, Injuries and Causes of Death, 1948
Revision. The abbreviated list used by the Bureau,
is based on the International Abbreviated List B,
listing 50 causes, which has been extended to
59 causes in accordance with the special conditions
of this country.

Great dififculties were encountered in the
study of mortality as a result of the irregular age
composition of the Jewish population in Israel.
Since the percentage of young persons is relatively
high and that of old persons low, the crude
mortality rates as well as the rates of mortality
resulting from causes of death peculiar to old age,
are low.
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The age estimate of thenonJewish population
by religion is based on the central card index of
the population.

The distribution of population by country
of birth, duration of stay in the country and sub
district was derived from research carried out by
Dr. B. Gil on behalf of the Falk Project for
Economic Research in Israel. These ifgures are
based on a compilation of the residents' card
index corrected as per301X1953. This card index
also includes about 50,000 surplus cards relating 
to emigrants, deceased persons and others,
whose cards have, for technical reasons, not
been eliminated from the card index. There are
discrepancies, therefore, between the ifgures in
table 17 and those in other tables.

Settlements
The data are based on information furnished

by the Jewish Agency, settlement bodies (such as,
Moshavim movement, Kibbuts Hameuhaii move
tnent, etc.) military authorities and the settlements
themselves.

A total of 41 new settlements were established
in 1955; of the settlements existing at the end of
1954, some combined with others and some were
abolished (the total number of settlements being
reduced by 4). .. _ _._  

C. VITAL STATISTICS
Detailed statistics on births and deaths are

based on particulars appearing in the notiifcation
forms for births and deaths or stillbirths. Under
the "Public Health Ordinance 1940" it is the
duty of the parents and of persons in attendance
upon the mother (physician, midwife, etc.) to
notiify the Distirct Health Ofifce of every birth,
within 15 days from the day of birth. Similarly,
notiifcation within 24hours' of any case of death
is incumbent upon the relatives. in attendance
during the last illness of the deceased or upon
such person who was present at the death  the
occupier of the house in which the death occurred
or the person causing the body of the deceased
to be buried".

Registration in respect of Jews is complete
and is also fairly accurate owing to the fact that
the majoirty of births and deaths of Jews occur
in hospitals, (in 1955,96% of births, 54!^ of
deaths and84 /£ of infant deaths occurred in
hospitals). Notiifcations of cases of deaths which
did not occur in hospitals are also signed by a
physician. While the registration of births among
nonJews is .almost complete, the registration of
deaths among nonJews is incomplete as has been
proved by investigations carried out by the Central
Bureau of Statistics. Births and deaths among the
Beduin in the Negev are not included in the
tables since registration among them is irregular;
ratesof vital statistics are, therefore, calculated
after deducting the number of Beduin living in
the Negev, from the number of population. There
is a delay in the registration of births and deaths.

Births are registeerd with an average delay of
tliree weeks after birth, and deaths with an average
delay of one week after death.

Reproduction Rates
Gross reproduction rate  the number of

daughters that would be bom to a woman during
her lifetime. The rate is computed on the assump
tion that at each age group a woman will have the
same fertility rate as the women in the country had
at each particular age group during the year under
review, regardless of mortality.

The net reproduction rate takes into account
the mortality of daughters to be born until
they reach the end of the fertility. The repro
duction rates enable one to ascertain the
position of fertility of the population. For
example: the net reproduction rate in 1954 was
1.64, which means that if it is assumed that the
birth and death rates of the population do not
change, there will be after a generation 1 .64women
for each woman living now.

Abbreviated Life Tables  calculated on the
basis of the age structure of deceased persons
and of the population. The following values weer
calculated from life tables:

lx  the number of survivors at selected
ages out of 1,000 persons born, assuming that
the mortality rates in each sex and age group
existing among the population during the year
concerned, remain constant.

qx  the probability of a person at the
beginning of a deifnite age, to die before reaching
the next age.

o
ex  expectation of life at selected ages,

indicating the average number of years of life of
a pcnon reaching a speciifed age.

Marriages and Divorces
Statistics on marriages and divorces among

Jews are obtained from particulars appearing in
marriage and divorce certiifcates. The marriage
certiifcates are iflled by persons authoirzed to
perform marriage ceremonies; the divorce certiif
cates by religious courts empowered to approve
divorces. Registration ofifces transmit to the
Central Bureau of Statistics monthly summaries
of the number of certiifcates received, and on the
basis of these reports, the Bureau publishes month
ly ifgures on marriages and divorces in the country.
The Ministry of Religious Affairs transmits each
year to the Bureau copies of all the certiifcates in
its possession for the purpose of detailed compila
tion of the composition of persons marrying and
divorcing. The corrections in the yearly summaries
onmarriagesand divorces are made according to
the number of certiifcates obtained from the
Ministry of Religious Affairs. Detailed compila
tions on divorces of Jews duirng 195154 were
carried out from divorce certiifcates transmitted
to the Ministry of Religious Affairs.
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INTRODUCTION TO THE TABLES

A. AREA AND CLIMATE
Data on area were supplied by the Survey

Division ; those on climate were compiled by the
Government Meteorological Service.

B. POPULATION AND SETTLEMENTS

Population Estimate
The estimates relate to the number of persons

present in the country on the date of the estimates
(defacto population).

The Jewish population estimate is based on
the census held on 8X1 1948 (Registration of
Population), and the estimate of the nonJewish
population, which was only partly enumerated
on 8 IX 1948, is based also on additional registra
tions carried out at the beginning of 1949 as well
as on other supplementary information. The
estimates made after the census are calculated on
the basis of numerical changes of the population
due to natural increase and migration balance.

Natural Increase  the excess of births over
deaths, obtained from the registration at the sub
district registration ofifces. These statistics relate
to cases registered during a certain year and not
to cases which occurred during that year. In view
of the delay in the registration of births and
deaths, it is to be assumed that the population
estimates are lower by nearly 2,000 than the real
numberof residents.

Births and deaths which occurred prior to
the day of Registration (8 XI 48) and were
recorded after the Registration are excluded from
the calculations of the population estimate. This
explains the discrepancy between the numbers of
births and deaths as appearing in the "Vital
statistics", which include all the registered cases
and between the numbers appearing in the
statistics on "sources of growth of the population1*.

Migration Balance  the difference between
the number of persons arriving and those depar
ting by passing the frontiers of the State. The
figures are obtained from the registration at the

frontier control posts (see "Migration"). These
statistics cover all the cases with the exception
of inifltrators.
Population in Settlements

The summaries of the population in the
various settlements are based on a special popula
tion survey carried out annually in all the settle
ments of the country. The sources of the survey
are as follows : 1) a questionnaire sent out to all
Jewish settlements with a population of less than
3,000; 2) the number of consumers registered
with each grocery or cooperative store, according
to data collected by the Ministry of the Interior in
connection with the registration of residents for
food; 3) data from other sources, such as the
Jewish Agency, as regards the number of residents
in ma'barot, immigrant reception centres, and
settlements established during recent years.
Type of Settlement

"Urban population" includes residents of
towns, residents of settlements adjacent to towns
most of whom are engaged in nonagricultural
occupations (e.g. the Krayot in thevicinity of Haifa.
Giv'atayim, Bat Yam, etc.), work camps, urban
villages (formerly villages which turned into
urban centres of their surroundings, such as
Herzlia, Afula, Naharia, etc.).

"Rural population" includes the remaining
settlements. In this group are also included
"independent ma'barot and "other rural settle
ments", chielfy of immigrants (such as, Yehud,
Beit Dagan, Azur, etc.) in which agriculture is
not always the main source of livelihood.
Age, Sex and Country of Birth

The estimates of age, sex and country of
birth of the population are based on the same
sources speciifed in connection with the population
estimate.

Details and explanations on the manner of
compilation of age estimates appear in the
publication "Jewish Population by Sex, Age and
Country of Birth, 19311954". Special Series
No. 37, Central Bureau of Statistics.
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EXPLANATORY NOTES

A. Geographical Area

1. up to 14th May, 1948, the entire area of Palestine within .the jurisdiction of the Mandatory
Government;

2. after the above date, the area that was within the jurisdiction of Israel at the time to which
the statistical data relate.

B. Currency Units

1. before 30th September, 1948, in terms of the Palestine Pound (divided into 1,000 mils) ;
2. after the above date, in terms of the Israel Pound (divided into 1,000 prutot).

1 Palestine Pound (LP.) = 1 Israel Pound (IL.)

C. Units of. Measurement
Weights  according to the metric system. "Tons" are metric tons.
Land areas  a metric "dunum" is equivalent to 1,000 square metres (a quarter of an acre,appro!) .

D. Symbols Employed

.,  ■ = no cases. ._
.. = not available (unobtainable or not yet obtained).
o = a value too small to be expressed.
* = provisional figure.
§ = revised figure.
() = estimate, ratio, rate or average of low definitiveness.
X = ratio, rate, average, etc., which cannot be calculated owing to the excessive smallness of

the absolute numbers.
For the months = Boman numerals:  January : I; February : II; March : III; April : IV;

May: V; June: VI; July: VII; August : VIII; September : IX; October : X;
November : XI ; December : XII.

E. Abbreviations

C.o.L. = Cost of living.
n. e. s. = not elsewhere specified.
n. s. = not stated.

F. Miscellaneous

Arrangement of the Tables.  The columns are arranged according to the Hebrew writing
system, i. e., from right to left.

Calendar Notations.  Certain statistical data are compiled according to the Hebrew calendar
year (OctoberSeptember) and presented acco'dingly. Since this does not coincide with ibat of

the Gregorian calendar, a double notation for the latter is used. For example, the Hebrew
year תש"ט )5709( is expressed as 1948/49.
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PREFACE

This is the seventh occasion on which the Central Bureau of Statistics presents
to the public the Statistical Abstract of Israel, which contains in summary form
a numerical review of the demographic, economic and social development of the
country.

It may be noted with satisfaction that further improvements were again
introduced this year in the organization of oiffcial statistics, which are relfected
in both the qualitative changes and the scope of the statistical material presented
in this Abstract.

Among the improvements introduced in the demographic part note should be
made of the estimates that point out the rapid changes that occured in the structure
of the Jewish population according to age and continent of birth ; detailed estimates
on the structure of the other population according to sex, age and religion ; the
results of the new computation of deaths among immigrants arriving to Israel from
different continents. New series that throw light on the problem of divorces are
also given.

Among other new series in the Health section, results are introduced of the
computation that were prepared in order to measure the frequency of different
causes of death after elimination of the irregular age structure.

Important changes should be noted in the economic part of the Abstract:
the National Economy section has been extended ; the ifrst results of the new
indexes of industrial production and the renewed index of employment in indutry
were introduced and details on road freight transports were extended ; results
are also given on the second labour force survey conducted in November 1955 and
the results of the detailed stu dy on assessments of selfemployed incometax payers.

In the social part of the Abstract ifgures are given on additional types of
proffessions not included in previous Abstracts (teachers, judges and lawyers) and
ample statistical material is given on delinquencies ; results are also given of the
survey conducted in welfare centres.

In preparing this Abstract  as in the performance of all its activities 
the Bureau was assisted by Government Ministries and various other institutions
and enterprises, to whom thanks are extended.

The staff of the various sections of the Central Bureau of Statistics also merit
thanks for their devoted labour in assembling the data in this Abstract.

Special acknowledgment is made to the staff of the Publication Section and
Information Service, headed by Mr. H. Duvshani, upon whom the editorial res
ponsibility devolved.

Prof. R. Bachi
Government Statistician

Jerusalem, September, 1956.
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