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סטטיסטי שנתון
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סטטיסטי שנתון
לישראל

!963

מס.

14



למדינה. שייכות זה בפרסום היוצרים זכויות
המקור. שיציין בתנאי כן לעשות רשאי לצטט הרוצה



ה מ ד ק ה

הסטטיסטי השנתון את לציבור בזאת להגיש שמחה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
תוצאות עיקר את להביא הוא השנתון של ייעודו .1963  14 מס' לישראל
המשכילים לאזרחים ישראל של והחברתית הכלכלית הדמוגרפית' הסטטיסטיקה
בחו"ל לאנשים העסקים; ולבעלי הממשלה לעובדי הציבור' לנציגי ולחוקרים'
האחרות המדינות של הסטטיסטיים ולמשרדים ישראל של בבעיותיה המתעניינים
על הרף בלי הלשכה שוקדת לכן' אמיץ. באופן פעולה הלשכה משתפת שאתם
מיועד. הוא אליו המגוון הציבור לצורכי השנתון את להתאים העשויים שיפורים

חשוב: שינוי הפעם נעשה כן' כמו ניכרת. במידה השנתון של היקפו גדל זו בשנה
במקובץ השונים השנתון לפרקי והמבואות ההסברים הודפסו הקודמות שבשנים בעוד
רבה במידה יקל זה דבר כי מקווים והיננו פרק לכל השנה הם הוצמדו בתחילתו'

בשנתון. המעיין על
אוכלוסייה' לפרקים: התוספות מיוחד לציון ראויות לשנתון' הרבות התוספות מבין
.1961 והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות על בעיקרן המבוססות וחינוך' אדם כוח
הלאומית. וההוצאה ההכנסה על הפרק של הלוחות כמערכת גדולה הרחבה נעשתה כן
דיווח על המבוססת חדשה במתכונת לראשונה השנה מובאים בנייה על הנתונים
הסטטיסטיקה הארץ. רחבי בכל והציבורית הפרטית בבנייה הפעילות על יותר מלא
ממקורות בנתונים לשימוש הודות השנה הורחבה שכר ועל תעסוקה על ביטוח' על
תרבות ובתי מוסיאונים על הנתונים לציון עוד ראויים לאומי. לביטוח המוסד
התרבות מפעלי סקר של הראשונות מתוצאותיו נתקבלו ואשר לראשונה המובאים

הלשכה. ידי על שנערך
ודיאגרמות' מפות הלוחות למערכת מוספות השנתון' של הקודמות במהדורות כמו
בכלכלה בדמוגרפיה' שונות תופעות של ההתפתחות את גראפית בצורה המראות

במדינתנו. וכחברה
פוטואופסט. בשיטת השנתון מודפס השנה גם

אשר הגורמים ולכל השונים הממשלה למשרדי בזה מובאת הלשכה של תודתה
המרכזית בלשכה והיחידות העובדים של הגדול מספרם זה. שנתון בהכנת עזרו
אחד כל הזכרת לצערי' מאפשר' אינו השנתון בהכנת פעולה ששיתפו לסטטיסטיקה
של הגרפית בהכנה עסקו אשר הגרפית היחידה עובדי לציון ראויים ואולם ואחד;
אשר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הפרסומים במדור העובדים וכן השנתון
את שאיפשר הוא זה עובדים צוות לאור. והוצאתו זה שנתון עריכת הוטלה עליהם

הופעתו.

בקי די פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן

1963 ירושלים'



בלשכה ומדורים) (מחלקות היחידות מנהל*

הלשכה של המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן בקי, ר' פרופ'
אירגונית מנהלת אבךטוב, ח'
המדעי המנהל סגן מיקרון, מ'
החברה מדור מנהל אבנר, א'

פנים וסחר התעשייה יחידת מנהל אוסיפוב, יי
התשלומים ומאזן חוץ סחר לעבודה, המחלקה מנהל בהרל, א' ד"ר

לתכנון המחלקה מנהל בראין, ר'
וכספים בנייה לחקלאות, המחלקה מנהל ברקאי, מ' ד"ר

הבריאות מדור מנהל הופרט, א"ל ד"ר
העבודה מדור מנהל הרטמן, מ'

בפועל חוץ סחר מדור מנהל לסמן, ב'
לאומית לחשבונאות המחלקה מנהל לוי, ע'
והביצועים הסקרים מחלקת מנהל מרמרי, י'

הלשכה דובר נוימן, ד'
הפרסומים מדור מנהל נעם, מ'

החקלאות מדור מנהל צוקרמן, י'
התשלומים מאזן עריכת על ממונה קליבנסקי, מ' ד"ר

המחירים מדור מנהל קרשאי, ר'
הדמוגרפיה מדור מנהל רבי, צ'

ותחבורה צריכה למחירים' המחלקה מנהל רוטר, ר'
וחברה לדמוגרפיה המחלקה מנהל שמלץ, עי ד"ר

התחבורה מדור מנהלת שמאי, נ'
ציבוריות ועבודות הבנייה מדור מנהל שמעוני, נ'



העניינים תוכן



העניינים תוכן
357 כספים יב.
381 ביטוח יג.
405 התשלומים מאזן יד.
417 חוץ סחר טו.
457 מחירים טז.
477 ותעסוקה אדם כוח יז.
561 הממשלה כספי יח.
585 מקומיות רשויות יט.
623 ותרבות חינוך כ.
671 סעד כא.
677 ומשטרה משפטים ככ.

693

1 ואקלים שטח א.
9 ויישובים אוכלוסייה ב.

61 הטבעית התנועה ג.
103 הגירה תנועות ד.
129 בריאות ה.
167 לאומית והוצאה הכנסה ו.
193 ודיור צריכה ז.
211 חקלאות ח.
265 תעשייה ט.
.303 בנייה י.
321 . . ותחבורה הובלה יא.
. וכנסת. בחירות כג.

מפות

ל"ה עמוד אחרי  האדמיניסטרטיבית ישראלהחלוקה
ל"ה עמוד אחרי  ההתיישבות ותקופת היישוב צורת לפי היהודיים היישובים

דיאגרמות

709 תעשייה
710 תחבורה
712 כספים
713 חוץ סחר
714 מחירים
716 ותעסוקה אדם כוח
718 חינוך
718 משפט בתי

701 אקלים
701 אוכלוסייה
702 והדיור האוכלוסין מפקד
704 דמוגרפיה
705 ....... יוצאים ותושבים תיירות
706 בריאות
707 לאומית והוצאה הכנסה
708 מאורגן חקלאי שיווק



עמוד לוח
קבוצות לפי האוכלוסייה' .14

וגיל מין האוכלוסייה'
36 (31*111962)

המין לפי היהודית' האוכלוסייה .15
38 (19481962) והגיל

15 בגיל היהודית האוכלוסייה .16
והמצב הגיל המין' לפי ומעלה

40 (22V1961) המשפחתי
המין לפי הלאיהודית' האוכלוסייה .17

41 (19551962) והגיל
15 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה .18
המש והמצב הגיל המין' לפי ומעלה

42 (22V1961) פחתי
המין, לפי והרווקות הרווקים אחוז .19

43 . .(22V1961) הלידה ויבשת הגיל
יבשת לפי היהודית' האוכלוסייה .20

44 (19481962) הלידה
האב' לידת יבשת לפי הארץ' ילידי .21

45 (22v 1961) והגיל המין
יבשת לפי היהודית' האוכלוסייה .22
והגיל המין העלייה' תקופת הלידה'

46 (31X11 1962)
ארץ לפי לארץ' חוץ ילידי יהודים .23

וגיל עלייה תקופת הלידה'
50 (22V1961)

ילידי לפי היהודית, האוכלוסייה .24
תקופת לא^' חוץ וילידי הארץ

היישוב וצורת העלייה
52 (22V1961)

ילידי לפי היהודית' האוכלוסייה .25
תקופת לארץ' חוץ וילידי pxn

והנפה המחוז העלייה'
54 (22V1961)

קבוצות לפי האוכלוסייה' .26
והנפה המחוז אוכלוסייה'

56 (22V1961)
היהודיות'. והמשפחות המשפחות כל .27

במשפחה הנפשות מספר לפי
57 ... (1961 ;1962 (ממוצעים:

מספר לפי היהודיות' המשפחות .28
הלידה יבשת במשפחה' הנפשות
המשפחה ראש של בארץ והוותק

58 (1962 (ממוצע
הנפשות מספר לפי המשפחות' .29
והדת היישוב צורת במשפחה'

59 (1962 (ממוצע

עמוד לוח

ואקלים שטח א.
1 מבוא
3 ... ישראל של והגבולות השטח .1

ומשקעים לחות טמפרטורה' .2
4 (1962)

המטאורולוגי האופי לפי השנה' ימי .3
8 (1961 ;1962)

ויישובים אוכלוסייה ב.
9 מבוא

קבוצות לפי האוכלוסייה' .1
15 ... .(19491962) אוכלוסייה

האוכלוסייה של הגידול מקורות .2
16 ....(15V1948 31X111961)

בעולם היהודית האוכלוסייה .3
18 .... (18501961) ובישראל

דמוגרפיות תכונות
מרובע לק"מ האוכלוסייה צפיפות .4

והנפה המחוז לפי יבשתי'
19 (19481962)

המחוז' לפי והיישובים האוכלוסייה .5
הטבעי והאזור הנפה

20 (31X111962)
והנפה המחוז לפי האוכלוסייה' .6

22 (19481962)
התושבים מספר לפי היישובים' .7

24 (19481962) ביישוב
היישוב צורת לפי האוכלוסייה' .8

25 ... (31X111957 ;31X111962)
צורת לפי והאוכלוסייה' היישובים .9

הארגונית וההשתייכות היישוב
26 (31X111962)

הנפה המחוז' לפי האוכלוסייה .10
28 . . .(31x111962) היישוב וצורת

מעל שמנו ביישובים האוכלוסייה .11
31x111962ב תושבים 5'000

30 (19481962)
העיקריות הדמוגרפיות התכונות .12
הנפה המחוז' לפי האוכלוסייה' של

32 ... (22V1961) הטבעי והאזור
העיקריות הדמוגרפיות התכונות .13
היישוב צורת לפי האוכלוסייה' של

34 (22V1961)



עמוד לוח
והוותק הלידה יבשת לפי הנישאים' .17

(יהודים) הכלה ושל החתן של
81 (1960)

בנישואין הגיל לפי המתגרשים. .18
82 (1957:1960) (יהודים) ובגירושין

הנישואין מקום לפי הגירושין' .19
83 .... (19511960) (יהודים)

תקופת אורך לפי הגירושין' .20
83 .(19511960) (יהודים) הנישואין

ואורך גיל מין' לפי המתגרשים' .21
84 .(1960) (יהודים) הנישואין תקופת

המשפחתי המצב לפי המתגרשים' .22
האישה ושל הבעל של הקודם

85 (1960) (יהודים)
הלידה יבשת לפי המתגרשים' .23
והאישה הבעל של כא^ והוותק

85 (1960) (יהודים)
הילדים מספר לפי הגירושין' .24
(יהודים) לזוג (18 מגיל (למטה

86 (19511960)

ותמותה ילודה
המין לפי מת' ולידות חי לידות .25

87 .... (19481962) (יהודים)
האוכלוסייה של התחלופה שיעורי .26

87 .... (19261960) היהודית
והוותק הלידה יבשת לפי הלידות' .27

(יהודים) האם של בארץ
88 (19511960)

סגוליים' פריון ושיעורי חי לידות .28
האם של הלידה ויבשת הגיל לפי

89 .... (19471960) (יהודים)
האוכלוסייה קבוצת לפי לידות' .29

הלידה של הסידורי והמספר
90 (1960)

האם של הלידה יבשת לפי לידות' .30
הלידה של הסידורי והמספר

90 .......... (1960)
והמספר האם גיל לפי הלידות' .31

91 ... (1960) הלידה של הסידורי
גיל לפי סגוליים' פריון שיעורי .32
הלידה של הסידורי והמספר האם

92 (*960)
המספר לפי הכולל' הפריון .33
(יהודים) הלידה של הסידורי

93 (19471960)
הלידה בזמן האם של הממוצע הגיל .34
הלידה של הסידורי המספר לפי

93 .... (19471960) (יהודים)
(יהודים) מרובות לידות .35

94 (19521961)

עמוד לוח
הטבעית התנועה ג.

61 מבוא
פטירות' לידות' גירושין' נישואין' .1

תינוקות פטירות טבעי' ריבוי
קבוצות לפי מת" ולידות

65 ... (19511962) אוכלוסייה
לידות' גירושין' נישואין' שיעורי .2
תמותת טבעי' ריבוי פטירות'
קבוצות לפי מת' ולידות תינוקות

66 ... .(19231962) אוכלוסייה
פטירות' לידות' גירושין' נישואין' .3

לפי תינוקות' ופטירות טבעי ריבוי
67 . (19561962) יהודים) (לא הדת

הטבעי הריבוי הפטירות' הלידות' .4

המחוז לפי התינוקות' ופטירות
68 (1962) והנפה

הטבעי הריבוי הפטירות' הלידות' .5

צורת לפי התינוקות' ופטירות
70 (1962) היישוב

וגירושי! נישואין
לפי והמתגרשים' הנישאים .6

72 ... .(1960) (יהודים) המגורים
צורת לפי והמתגרשים' הנישאים .7

המגורים מקום של היישוב
72 (1960) (יהודים)

והמצב הגיל המין' לפי הנישאים' .8
73 .(19521960) (יהודים) המשפחתי

המצב הדת' לפי הנישאים' .9
יהודים) (לא והגיל המשפחתי

74 (1958  1960)
וגיל החתן גיל לפי הנישאים' .10

75 (1960) הכלה
הלידה יבשת לפי והכלות' החתנים .11

76 . (1957 1960) (יהודים) והגיל
לפי רווקות' וכלות רווקים חתנים .12
(יהודים) והגיל הלידה יבשת

77 (19571960)
לפי רווקות' וכלות רווקים חתנ^ .13

החציוני והגיל הלידה ארץ
78 (1960) (יהודים)

של הלידה יבשת לפי הנישאים' .14
(יהודים) הכלה ושל החתן

79 (19521960)
של בארץ הוותק לפי הנישאים' .15

(יהודים) והכלה החתן ■

80 (19521960)
של המשפחתי המצב לפי הנישאים' .16

(יהודים) והכלה החתן
81 (19521960)

יא



עמוד לוח

ויבשת הגיל המין' לפי העולים, .10
(יהודים) הלידה

117 (15V1948 1962)

וחוזרים יוצאים תושבים
ארץ לפי היוצאים' התושבים .11

119 (19511961) המטרה
זמן לפי החוזרים' התושבים .12

120 . . .(19501962) בחו"ל השהות

יורדים
האוכלוסייה קבוצת לפי היורדים' .13

121 . . .(19481962) הירידה ושנת
ושנת העלייה שנת לפי היורדים' .14

121 . (19481962) (יהודים) הירידה
(יהודים) הלידה א^ לפי היורדים' .15

122 (19481962)
(יהודים) והמין הגיל לפי היורדים' .16

123 (19481962)
הירידה ארץ לפי היורדים' .17

124 .... (19481962) (יהודים)
לפי ומעלה)' 15 (בגיל היורדים .18
(יהודים) המשפחתי " והמצב המין

125 (19481962)

תיירים

המגו ארץ לפי הנכנסים' התיירים .19
הכניסה ודרכי רים

126 (19501962)
השהות זמן לפי היוצאים' התיירים .20

128 (19501962) בארץ

בריאות ה.
129 מבוא

בקרב ל000'1 תמותה שיעורי .1

סיבת לפי היהודית' האוכלוסייה
132 (19501962) המוות

האוכלוסייה בקרב פטירות י.
והמין המוות סיבת לפי היהודית
ומקום המוות סיבת ולפי (1962)

136 (1961) הלידה
בהריון הקשורים מוות מקרי .3

140 . . (19491961) (יהודים) ולידה
תמותת של נבחרות סיבות .4

140 .(19501961) (יהודים) התינוקות נבחרות מידבקות מחלות .5
(יהודים) 10 '000 ל שיעורים

1 41 (19501962)
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סגוליים' פטירה ושיעורי פטירות .36
95 . . (19491961) והגיל המין לפי

המין' לפי סגוליים' פטירה שיעורי .37
העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל'

96 .... (19611962) (יהודים)
והמין הגיל לפי תינוקות' תמותת .38

98 .... (19491962) (יהודים)

תמותה לוחות
בתקופות הממוצע החיים אורך .39

99 . (19301962) (יהודים) נבחרות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים .40
המין לפי ,(1x) חי 1 '000 מתוך

100 .... (19301962) (יהודים)
מבין שנים' חמש תוך המתים .41

נבחרים בגילים אנשים 1 '000
(יהודים) המין לפי (qx)

100 (19301962)
נבחרים בגילים החיים תוחלת .42

(יהודים) המין לפי ,(ex)
101 (19491962)

הגירה תנועות ד.
103 מבוא

סוג לפי והיוצאים' הנכנסים .1
107 .....(19481962) האשרה

דרך לפי והיוצאים' הנכנסים .2
האשרה וסוג והיציאה הכניסה

108 (15V19481962)

עולים
לפי המשתקעים' והתיירים העולים .3

109 . . (18821961) (יהודים) השנה
לפי המשתקעים' והתיירים העולים .4

(יהודים) הלידה יבשת
110 (19191962)

לפי המשתקעים' והתיירים העולים .5
(יהודים) והגיל המין

111 (15 V 19481962)
לפי המשתקעים' והתיירים העולים .6
המשפחה וגודל במשפחה המעמד

112 .... (19191962) (יהודים)
המשתקעים והתיירים העולם .7

והמצב המין לפי ומעלה)' 15 (בגיל
113 .(19481962) (יהודים) המשפחתי

לא^ בחוץ היד משלח לפי העולים .8
114 . . (19501962) (יהודים) והמין

יבשת היד' משלח לפי העולים' .9
(יהודים) והמין מגורים

116 (19551962)
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לאומית והוצאה הכנסה ו.
167 מבוא

במקורות והשימושים המקורות .1

170 (19501962)
במקורות והשימושים המקורות .2

172 . . (19501962) (1955 (במחירי
במקורות והשימושים המקורות .3

173 . . .(19501962) כמות) (מדדי
במקורות והשימושים המקורות .4

173 .(19501962) לנפש) כמות (מדדי
הלאומית וההכנסה הלאומי התוצר .5

174 . .(19501962) התאמה) (חשבון
סוגים לפי פרטית' לצריכה ההוצאה .6
ושירותים סחורות של עיקריים

176 (19501962)
סוגים לפי פרטית, לצריכה ההוצאה .7
ושירותים סחורות של עיקריים
(1955 שנת (במחירי (סיכום)'

177 (19501962)
סוגים לפי פרטית' לצריכה ההוצאה .8
והשירותים הסחורות של עיקריים

כמות) (מדדי (סיכום)
178 (19501962)

לפי פרטית' לצריכה ההוצאה .9
179 (19501962) קבוצה

לפי פרטית' לצריכה ההוצאה .10
(1955 שנת (במחירי קבוצה

180 (19501962)
משקאות מזון' על לצריכה ההוצאה .11

וקבוצה סוג לפי וטבק'
181 (19521962)

משקאות מזון' על לצריכה ההוצאה .12
(במחירי וקבוצה סוג לפי וטבק'

182 ... (19521962) (1955 שנת
מוצרים על לצריכה ההוצאה .13

183 ... (19501962) תעשייתיים
מוצרים על לצריכה ההוצאה .14

(1955 שנת (במחירי תעשייתיים
183 (19501962)

לפי המקומית' הגולמית ההשקעה .15
184 ... (19501962) הנכסים סוג

לפי המקומית' הגולמית ההשקעה .16
185 . . .(19501962) הכלכלי הענף

בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה .17
הנכסים סוג לפי קבועים'

185 (19501962)
סוג לפי ציבורית' לצריכה ההוצאה .18

186 (19501962) הרשות
לפי ציבורית' לצריכה ההוצאה .19
(1955 שנת (במחירי הרשות סוג

186 (19521962)
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שנתגלו פעילהמקרים שחפת .6
שהיו ומקרים 1961 שנת במשך
הקודמת השנה בסוף רפואי בפיקוח

142 (יהודים)
והאיתור המין לפי פעילה' שחפת .7

143 ...(19551961) יהודים) (לא
לפי מלריה' של חדשים מקרים .8

143 (19491962) האוכלוסייה קבוצות
והסוג הבעלות לפי החולים' בתי .9

144 (19481961)
לפי החולים' בבתי המיטות תקן .10

145 . (19481961) והמחלקה הבעלות
חולים בבתי המיטות מספר .11

המחלקה לפי תושבים' ל000'1
146 (19491961)

החולים' בבתי המיטות תפוסת אחוז .12
והמחלקה הבעלות לפי

147 (19501961)
החולים' בבתי שנתקבלו החולים .13

והמחלקה הבעלות לפי
148 (19501961)

בבתי חולים של אשפוז ימי .14

והמחלקה הבעלות לפי החולים'
149 (19501961)

השהות ימי הכל וסך המאושפזים .15

והאבחנות המין לפי החולים' בבתי
150 (19591960)

יבשת הגיל' לפי המאושפזים .16

והאבחנה העלייה תקופת הלידה'
152 (1960)

(כולל המבוטחת האוכלוסייה .17

החולים קופות ופעולות תלויים)
156 (19491962)

מכל כאחוז חולים' בבתי הלידות .18

160 . . .(19491961) ומת חי לידות
מכל כאחוז החולים' בבתי הפטירות .19

הנפטר גיל 'לפי הפטירות
160 (19501962)

 ובילד באם לטיפול תחנות .20

התחנות ופעילות המקרים תנועת
161 (19501961)

ובילד באם לטיפול התחנות מספר .21

בפיקוח' בממוצע הפונים ומספר
163 (1961) מוסדות לפי

כהשגחה ותלמידים חינוך מוסדות .22

והגוף המוסד סוג לפי רפואית'
164 (תשכ"א) המבצע

הרפואיים במקצועות רשיונות בעלי .23

165 .... (19521962) העיקריים

יג
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העירוניות השכירים משפחות .9

בני מוצרים של צירופים שברשותן
המשפחה גודל לפי קיימא'

206 (1959/60)
העירוניות השכירים משפחות .10

בני מוצרים של צירופים שברשותן
נטו הכנסה קבוצות לפי קיימא'

207 (1959/60) למשפחה

דיור
מספר לפי היהודיות המשפחות .11

(ממוצעים לחדר הנפשות
208 (19571962

מספר לפי היהודיות המשפחות .12
הלידה יבשת לחדר' הנפשות

המשפחה ראש של fnx3 והוותק
209 (19581962 (ממוצע

חקלאות ח.
211 מבוא

ויבולים שטח
של הפוטנציאליות האפשרויות .1

215 .... בישראל הקרקע ניצול
216 תשכ"ב) עד (תש"ט המעובד השטח .2

יער הנטוע השטח .3
217 תשכ"ב) עד (תש"ט

מינים לפי יער' הנטוע השטח .4
217 תשכ"ב) עד (תשי"ח

(תש"ט בהשקיית המעובד השטח .5
218 תשכ"ג) עד
218 תשכ"ג). עד (תש"ט המטעים שטח .6

שדה גידולי המעובד השטח .7
219 תשכ"ב) עד (תש"ט

לפי שדה' גידולי המעובד השטח .8
221 (תשכ"ב) והנפה המחוז

במשק שדה גידולי המעובד השטח .9

היישוב צורת לפי היהודי'
224 (תשכ"ב)

ותפוחי ירקות המעובד השטח .10
225 . . . . תשכ"ב) עד אדמה(תש"י

ותפוחי ירקות המעובד השטח .11
226 (תשכ"ב). והנפה המחוז לפי אדמה'

אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח .12
היישוב צורת לפי היהודי' במשק

228 (תשכ"ב)
בוטנים המעובד השטח .13

229 תשכ"ב) עד (תש"ט
במשק בוטנים המעובד השטח .14
המחוז היישוב' צורת לפי היהודי'

230 (תשכ"ב) והנפה

עמוד לוח
וההכנסה הנקי המקומי התוצר .20
לגורמי התשלומים לפי הלאומית'

187 (19501962) הייצור
וההכנסה הנקי המקומי התוצר .21
הייצור' גורמי במחירי הלאומית

ראשי כלכלי ענף לפי
188 (19521962)

ומשכורת עבודה שכר תשלומי .22
ראשי כלכלי ענף לפי

189 (19521962)
הכלכלי הענף לפי הון' תשואות .23

190 (19521962) הראשי
התפוקה ערך הנקי' המקומי התוצר .24
בענף הקנוייה התשומה וערך

191 .... (19521962) החקלאות
בענף הנקי המקומי התוצר .25
ראשי ענף לפי התעשייה'

192 (19521962)
בענף הנקי המקומי התוצר .26

משנה ענף לפי והקשר התחבורה
192 (19521962)

ודיור צריכה ז.
193 מבוא

הנזוונות מאזן
ליום לגולגולת קלוריות .1

195 (1949/501961/62)
ליום לגולגולת חלבון .2

196 (1949/501961/62)
ליום לגולגולת שומן .3

196 (1949/501961/62)
ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים .4

197 (1961/62)
האוכלוסייה תשכ"ב; המזונות' מאזן .5

198 . . . נפש 2'264'000 הממוצעת:
בית ציוד

בני מוצרים שברשותן המשפחות .6
ולפי היישוב צורת לפי קיימא'
המשפחה ראש של בעבודה המעמד

202 .... (19581962) (אחוזים)
שברשותן היהודיות המשפחות .7

כל מתוך כאחוז קיימא בני מוצרים
יבשת לפי היהודיות' המשפחות
ראש של בארץ והוותק הלידה

204 .... (19581962) המשפחה
העירוניות השכירים משפחות .8

בני מוצרים של צירופים שברשותן
והוותק הלידה יבשת לפי קיימא'
(אחוזים) המשפחה ראש של בא^

206 (1959/60)



עמוד

265

לוח

תעשייה ט.
, . מבוא.

והמלאכה התעשייה סקר
של שוטפים) (במחירים הפדיון .1

274 .(19581962) והמלאכה התעשייה
העבודה וימי המועסקים המפעלים' .2

276 .(19581961/62) ראשי ענף לפי
והוצאות משכורת העבודה' שכר .3

ראשי ענף לפי נלוות'
278 (19581961/62)

והערך הקנויות התשומות המלאי' .4

ראשי ענף לפי המפקדי' המוסף
280 (19581961/62)

לפי והמועסקים' המפעלים מספר .5
282 . . .(19601961) הגודל קבוצת

לפי והמועסקים' המפעלים מספר .6

282 (19601961) המחוז
לפי והמועסקים' המפעלים מספר .7

283 ... .(1960/61) הבעלות צורת
לפי והמועסקים' המפעלים מספר .8

283 . .(1960/61) הייצור התחלת שנת

התעשייה מדדי

התעסוקה התעשייתי' הייצור .9
284 .... הענף לפי העבודה' ושכר

בל"י' לפועל היומי העבודה שכר .10
290 ....(19551962) לפיהענף

ההיעדרות וימי למעשה העבודה ימי .11
הענף לפי בתעשייה' לפועל בתשלום

291 (19591962)
לפי בתעשייה' העובדים מחזור .12

292 (19591962) הענף
השכירים של מעבודה היעדרות .13

והסיבה הענף לפי בתעשייה'
293 (IV1959  111 1960)

וצריכה ייצור
294 .(19501962) התעשייתי הייצור .14
300 . . . (19481962) החשמל משק .15

לפי בתעשייה' החשמל צריכת .16
301 (19551962) הענף

קמח לייצור דגנים צריכת .17
302 (19491962)

שמן לייצור זרעונים צריכת .18
302 (19491962)
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שדה גידולי של ממוצעים יבולים .15
231 . . תשכ"ב). עד (תש"ט עיקריים

ושיווק ייצור
עד (תש"ט החקלאי הייצור .16

232 תשכ"ב)
במחירים החקלאי הייצור ערך .17

238 . . תשכ"ב). עד (תש"ט שוטפים
תש"ך במחירי החקלאי הייצור ערך .18

244 תשכ"ב) עד (תשכ"א
במחירים החקלאי הייצור ערך .19

246 . (תשכ"ב). הייעוד לפי שוטפים'
(תשכ"א' וערכו החקלאי הייצור .20

248 תשכ"ב)
תש"ט במחירי החקלאי הייצור ערך .21

250 תשכ"כ) עד (תש"ט
עד (תש"ך וערכו הדר פרי ייצור .22

251 תשכ"א)
אדמה ותפוחי ירקות של ייצור .23
עד (תש"ט המאורגן ושיווקם

252 תשכ"א)
ומלונים אבטיחים פירות' ייצור .24
עד (תש"ט המאורגן ושיווקם

253 תשכ"ב)
(תש"ך' וערכו הדר פרי ייצור .25

254 תשכ"ב)
254 . (19491962) ושמן זיתים ייצור .26

למפעלי וירקות פירות אספקת .27
255 . . . (תשכ"אתשכ"ב) תעשייה

ושיווקם והביצים החלב ייצור .28
256 תשכ"ב) עד (תש"ט
256 . תשכ"ב). עד (תש"ט הדייג שלל .29

בבתי החיים בעלי שחיטת .30
257 ... .(19581962) המטבחיים

ייצור אמצעי
258 תשכ"ב). עד (תש"ט המים תצרוכת .31

259 .(19481962) החיים בעלי מספר .32

לגרעינים הקומביינים הטרקטורים' .33
החקלאי במשק והמכבשים

260 (19481962)
החקלאי במשק הדשנים צריכת .34

261 (1953/541962/63)
להגנת הדברה בחומרי השימוש .35

262 (19521962) הצומח

טו
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ההחזקה והוצאות הכבישים מצבת .4
ע"י חדשים כבישים של והסלילה

בהשתתפותה או הממשלה
331 (1955/561962/63)

ממשלתית בהחזקה הכבישים אורך .5
סוג הדרך' רוחב לפי מלאה'

והמחוז הדרך סוג הסלילה'
332 (311111961)

בהחזקה האספלט כבישי רשת .6
הממשלה של מלאה

332 ... .(311111957311111962)

המנועיים הרכב כלי
לפי המנועיים' הרכב כלי מספר .7

333 ... . (19511962) הרכב סוג
לפי המנועיים הרכב כלי מספר .8

הייצור ושנת הרכב סוג
334 (311111962)

בכבישים התנועה
הרכב סוגי של הקילומטראז' סך .9

הדלק סוג לפי העיקריים'
335 (X1960 1X1961)

לשנה ממוצע קילומטרים מספר .10
העיקריים' הרכב סוגי של לרכב

335(x 19601x1961) pVrn mo vi<
בכבישים התנועה הרכב .1 1

הרכב סוגי לפי בינעירוניים'
336 (19511962)

משאיות
שנת מורשה' מטען לפי המשאיות' .12

337 . (311111962) הדלק וסוג הייצור
הענף לפי ותפעולן' המשאיות .13

338 . . .(1961) המשאית של הכלכלי
קבוצות לפי ותפעולן; המשאיות .14

340 . (1961) הדלק וסוג מורשה מטען
המטען סוג לפי המשאיות' תפעול .15

342 (1961)

אוטובוסים
344 .(19511962) האוטובוסים תנועת .16

345
מוניות

. (19491962) המוניות תנועת .17

דרכים תאונות
התאונות מספר הדרכים תאונות .18
תושבים) 100'000 לכל (שיעורים

346 (19501962)
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בנייה י.
303 מבוא

הסוג לפי הבנייה' שטח .1
307 (19491962)

הסוג לפי הבנייה' גמר שטח .2
308 (19491962)

גודל המחוז' לפי דירות' של הבנייה .3
החדרים ומספר הדירה

309 (19601962)
משרד ידי על דירות של הבנייה .4
לפי היהודית' והסוכנות השיכון

והייעוד הדירה גודל המחוז'
310 (19601962)

לפי לעולים' דירות של הבנייה .5
312 (19591962) הדירה וגודל המחוז

לפי דירות' של הפרטית הבנייה .6
313 (19601962) הדירה וגודל המחוז

לעסקים להארחה' הבנייה .7
למוסדות לחרושת' ולמשרדים'

לפי חקלאי' משק ולמבני ציבור'
314 . . .(19601962) והמחוז השטח

הייעוד לפי בבנייה' העומד השטח .8
העיקריים והמקומות

315 . . . (31X111961 ;31X111962)
בבנייה לפועל היומי השכר מדדי .9

316 . . .(19601962) היומי והשכר

ציבוריות עבודות
נגמרה שסלילתן הדרכים אורך .10
הדרך' סוג המחוז' לפי החלה' או

317 . . (19581962) והרוחב המבנה
שהנחתם המים' צינורות אורך .11
וקוטר המחוז לפי החלה' או נגמרה

318 (19581962) הצינור
שהנחתם הביוב צינורות אורך .12
וקוטר המחוז לפי החלה' או נגמרה

319 .... (19581962) הצינורות

וקשר תחבורה יא.
321 מבוא
327 . . (19491961) התחבורה מדדי .1

רכבת
ישראל רכבת תפעול .2

328 (1949/501961/62)

כבישים
סוג לפי בישראל' הדרכים אורך .3

330 (311111961) ההחזקה

טז
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ושל הבנקים של אשראי יתרות .6
לפי לאשראי' השיתופיות האגודות

374 ... (19541962) היתרה גודל
עו"ש חשבונות של השנתי המחזור .7

הציבור של דרישה לפי ופקדונות
375 (19501962) בבנקים

במשך במסלקות שעברו השיקים .8
376 (19541962) המסלקה לפי השנה'

הלירה של הרשמי החליפין שער .9
377 ... (19481962) הישראלית

ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי .10
377 (19501962) השחור

אביב: בתל ערך לניירות הבורסה .11
פעילות ומדדי הון מחזור'

378 (19601962)
הערך ניירות לשערי מדדים .12

(ממוצעים אביב בתל בבורסה
379 .... (19501962 שנתיים:

ביטוח יג.
381 מבוא

לאומי ביטוח
בביטוח המבוטחים מספר אומדן .1

383 . . (11119551111962) הלאומי
שאושרו לגמלאות התביעות מספר .2
ענפי לפי לאומי' לביטוח במוסד

384 . . (1954/551962/63) הביטוח
לפי הגמלאות' ותשלומי הגבייה .3

385 (1955/561961/62) הביטוח ענפי
המבוטחים סוג לפי הגבייה' .4

386 (1954/551961/62)
לפי השכירים' העבודה נפגעי .5

386 (1954/551960/61) הפגיעה מידת
הגיל לפי זקנה' קצבאות מקבלי .6

387 (1961/62) והמין
שנת לפי זקנה' קצבאות מקבלי .7

388 ... (1962 (מרם והמין העלייה
לפי משפחתיות' קצבאות מקבלי .8

389 .... (1961/62) הילדים מספר
מעמד לפי לידה' לדמי תביעות .9
התשלום ושנת בעבודה האישה

390 (1961/62) הראשון
ענף לפי השכירים' העבודה נפגעי .10

391 . (1960/61) הפגיעה ומהות הסיכון
ענף לפי השכירים' העבודה נפגעי .11

הפגיעה ומידת הסיכון
392 (1959/601960/61)

ענף לפי שאבדו' העבודה ימי .12
שכירים  הסיכון

393 (1954/551960/61)

עמוד לוח

עם הדרכים תאונות מספר .19
התאונות' סוג היישוב' לפי נפגעים'
השימוש סוג הגיל' לפי הנפגעים

347 התאונה וחומרת בדרך
המנועיים הרכב כלי מספר 20

למיליון דרכים בתאונות המעורבים
התאונה סוג לפי נסיעה' ק"מ

348 (1961)

ספנות
והנוסעים המטענים האניות' תנועת .21
דגל של וחלקו ישראל בנמלי

349 . (19491962) זו בתנועה ישראל
והמעמס התפוסה האניות' מספר .22
סוג לפי הישראלי' הסוחר צי של

350 (19561962) האניה
ותפוסתן הישראליות אניות.הסוחר .23

351 .... (19481962) הכוללת
לפי הישראליות' הסוחר אניות .24

351 . . . . (31*111960) האניה סוג
לפי הישראליות' הסוחר אניות .25

351 (19481962) הגיל

תעופה
הנוסעים' המטוסים' תנועת .26

ומחו"ל לחו"ל והדואר המטענים
352 (19491961)

האוויריות הפעולות  "אלעל" .27
353 (19501962)

ותקשורת דואר
ומקלטי והטלפונים הדואר' רשת .28

354 (19491962) הרדיו
ומכשירי ישירים טלפון קווי .29

355 (19611962) טלפון

כספים יב.
357 מבוא

תשלום אמצעי אספקת .1
362 (19491962)

הערך לפי במחזור' מטבע .2
שנה כל בסוף הנומינלי

364 (19491962)
והתחייבויות נכסים ישראל: בנק .3

36*< (19541962)
והאגודות הבנקים מאזני סיכום .4

368 (19541962) לאשראי השיתופיות
ושל הבנקים של אשראי יתרות .5
לפי לאשראי' השיתופיות האגודות

372 . . (19541962) הכלכלי הייעוד



עמוד לוזז

425 הכלכלי. הייעוד לפי היבוא' הרכב .4
והקבוצה הסוג לפי חוץ, תוצרת יבוא .5
הקודם הישראלי המכס תעריף של

426 (19521960)
תוצרת ויצוא חוץ תוצרת יבוא .6
של וקבוצה סוג לפי ישראל'

428 ... . (19601962) ק. ט. י. .0
הסחורות לפי חוץ' תוצרת יבוא .7

438 .... (19551962) העיקריות
הסחורות לפי ישראל' תוצרת יצוא .8

442 .... (19551962) העיקריות
תוצרת יצוא חוץ' תוצרת יבוא .9
ארץ לפי המסחרי' והמאזן ישראל

הייעוד וא^ הקנייה
446 (19611962)

הייעוד לפי חוץ' תוצרת יבוא .10
העיקריות הקנייה וארצות הכלכלי

450 (19611962)
הענפים לפי ישראל' תוצרת יצוא .11

העיקריות הייעוד וארצות
452 (19611962)

תוצרת יצוא חוץ' תוצרת יבוא .12
לפי המסחרי' והמאזן ישראל

454 (19611962) אזורים
הייעוד ארץ לפי הדר' פרי יצוא .13

455 (19521962)

מחירים טז.
457 מבוא

לצרכן המחירים מדד
יוקר (אינדקס לצרכן המחירים מדד .1

464 .... (19481962) המחיה)
ומדדי לצרכן המחירים מדד .2
(הבסיס: הראשיות הקבוצות

465 . . (19591962) (11959 = 100
ומדדי לצרכן המחירים מדד .3

(11959 = 100 (הבסיס: הקבוצות
466 (19591962)

של ממוצעים קמעוניים מחירים .4
נבחרים מזון מצרכי

468 (19491962)
ענפי לפי לצרכן' המחירים מדד .5

470 . .(11959 = 100 (הבסיס: המשק

הבנייה הוצאות מדד
שנתי (ממוצע הבנייה הוצאות מדד .6

471 (19511961

עמוד לוזז

ענף לפי שאבדו' העבודה ימי .13
הפגיעה ומידת הסיכון

394 (1959/601960/61)
העבודה נפגעי של תכיפות שיעורי .14
לפי חומרה' ושיעורי השכירים

395 .(1954/551960/61) הסיכון ענף
לפי העצמאיים' העבודה נפגעי .15
התאונה ותוצאות הסיכון ענף

396 (1959/601960/61)

ביטוח חברות
ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות .16

הביטוח ענף לפי בישראל'
397 (19501961)

וההשקעות מביטוח ההתחייבויות .17
הביטוח חברות של בישראל

398 .... (19551961) הנוכריות
ביטוח חברות של מרוכז מאזן .18

400 ... .(19501961) ישראליות
ביטוח של מרוכז עסקים חשבון .19

402 . . .(1961) העסק סוג לפי חיים'
ביטוח של מרוכז עסקים חשבון .20

403 . (1961) העסק סוג לפי אלמנטרי'
ימי' ביטוח של מרוכז עסקים חשבון .21

404 (1961) העסק סוג לפי

התשלומים מאזן יד.
405 מבוא

התשלומים מאזן אומדני סיכום .1

407 (19521962)
התשלומים מאזן אומדני סיכום .2

408 (19611962) הכללי
התשלומים מאזני אומדני סיכום .3

410 .... (19571962) האזוריים
האזוריים התשלומים מאזני .4

412 (1962 (סיכום
חוץ במטבע המדינה חובות .5

416 (19541962)

חוץ סחר טו.
417 מבוא

חוץ סחר של המאזן .1
422 (19491962)

הערך הכל וסך המחיר הנפח' מדדי .2

423 . (19551962) והיצוא היבוא של
הכללי הייעוד לפי היבוא' מדדי .3

עיקריים ענפים לפי והיצוא'
424 (19591962)

יח



עמוד לוח

לכוח השייכות נשואות נשים .8
ממוצעים ; x/ 1955) האזרחי העבודה

497 (19571962
הכלכלי הענף לפי המועסקים .9

ממוצעים 00 1955) והמין
498 (19571962

הענף לפי היהודים' המועסקים .10
ממוצעים ,501955) והמין הכלכלי

500 (19571962
מסך ואחוזם השכירים המועסקים .11
הכלכלי הענף לפי המועסקים' הכל

ממוצעים מ, 1955) והמין
502 (19571962

הכלכלי' הענף לפי המועסקים .12
504 (1962 (ממוצע והמין העבודה שעות

הכלכלי הענף לפי המועסקים' .13
506 . . (1962 (ממוצע היישוב וצורת

יבשת היד' משלח לפי המועסקים' .14
והמין בא^ הוותק הלידה'

507 .... (1962 '1958 (ממוצעים
והמין היד משלח לפי המועסקים' .15

508 (19571962 ממוצעים 'xi 1955)
היד משלח לפי היהודים' המועסקים .16

ממוצעים מ' 1955) והמין
510 (19571962

בעבודה המעמד לפי המועסקים' .17
ממוצעים .xi 1955) והמין

512 (19571962
שעות מספר הגיל' לפי המועסקים' .18
(ממוצע והמין בשבוע העבודה

514 (1962
והאוכלוסייה האוכלוסייה כל .19

לפי ומעלה)' 14 (בגיל היהודית
השנתיות העבודה כוח תכונות

516 (19601962) והמין
שנתיות תכונות אדם כוח סקר

14 (בגיל היהודית האוכלוסייה כל .20
העבודה כוח תכונות לפי ומעלה)'
הוותק הלידה' יבשת השנתיות'

518 (1962) והמין בארך
לפי שנתית' המועסקים היהודים .21
ולפי בשנה עבדו בו הזמן משך

520 (19581962) המין
חלקית עבודה אדם כוח סקר
חלקית' בעבודה המועסקים היהודים .22
הוותק הלידה' יבשת הסיבה' לפי

521 . ..(x xn 1961) והמין בארך
לפי חלקית בעבודה trpDsnon .23

והסיבה המין הכלכלי' הענף
522 (XXII 1961)

עמוד לוח

התטשייה תפוקת מחירי מדד
מוצרי של סיטוניים מחירים מדדי .7

מתפוקת ועור טקסטיל מזון'
472 .(19591962) המקומית התעשייה

מוצרי של סיטוניים מחירים מדדי .8
מתפוקת וכימיקלים הלבשה עץ'

473 .(19601962) המקומית התעשייה
מוצרים של סיטוניים מחירים מדדי .9
המקומית הנייר תעשיית מתפוקת

474 (19611962)
מוצרים של סיטוניים מחירים מדד .10
בסיסית מתכת תעשיות מתפוקת

475 (1962) וגומי

והשומה תפוקה מחירי מדד
בחקלאות

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי .11
הראשיות הקבוצות לפי כחקלאות

476(תש"ךתשכ"ב)

477

ותעסוקה אדם כוח יז.
מבוא

אדם כוח סקרי
לפי ומעלה)' 14 (בגיל האוכלוסייה .1

והמין העבודה כוח תכונות
486 (19591962 ממוצעים (11955\י

14 (בגיל היהודית האוכלוסייה .2
העבודה כוח תכונות לפי ומעלה)'

ממוצעים מ, 1955) והמין
488 (19571962

האזרחי' העבודה לכוח השייכים .3
והמין הגיל קבוצת לפי

490 (19571962 ממוצעים .xi 1955)
האזרחי' העבודה לכוח השייכים .4

והמין היישוב צורת לפי
492 (19571962 ממוצעים .xi 1955)

האזרחי' העבודה לכוח השייכים .5
יבשת הגיל' קבוצת המין' לפי
(יהודים) בארץ והוותק הלידה

494 (1962 (ממוצע
האזרחי' העבודה לכוח השייכים .6
יבשת הגיל' קבוצת המין' לפי

495 (1962 (ממוצע בארך והוותק הלידה
העבודה לכוח השייכים יהודים .7
הלידה יבשת המין' לפי האזרחי
'1962 (ממוצע בארך והוותק

496 . . . . 00 1955 '19581962

יט
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והשבתות שביתות
מספר לפי וההשבתות' השביתות .35
עבודה וימי ומושבתים שובתים

538 (19491962) שאבדו
הסיבה לפי והשבתות' שביתות .36

538 (19611962)
התוצאה, לפי וההשבתות השביתות .37

הכלכלי והענף הזמן אורך
539 (19611962)

המדינה עובדי
לפי המדינה, עובדי מצבת .38

המינוי ותנאי המשרדים
540 (19521962)

המדינה, בשרות העובדים תנועת .39
542 .... (1960/61) משרדים לפי

הדירוג לפי המדינה, עובדי .40
543 (19551962) והדרגה
544 . (19551961) וסוהרים שוטרים .41

של הכללית ההסתדרות חברי
בישראל העבריים העובדים

המצב המין, לפי החברים, .42
המקצועי וההרכב המקום המשפחתי,

545 (19511963)

עבודה שכר תעריפי
עובדים של היומי השכר תעריפי .43

המקצוע לפי בחקלאות,
546 (19581962)

עובדים של היומי השכר תעריפי .44
המקצוע לפי ובבנייה, בתעשייה

548 (19581962)
כולל ושכר יסוד שכר תעריפי .45
של לחודש (בל"י) יוקר תוספת
המקצוע לפי אקדמאים, עובדים

553 . . (* 1954 * 1962( ,7J7Z77
עובדי של לחודש שכר תעריפי .46
הדרגה לפי המינהליים, המדינה

554 (\ 1954 X 1962)
של לחודש העבודה שכר תעריפי .47
ובלתי מוסמכים וגננות מורים
העבודה שנות לפי מוסמכים,

555 (19611962)
המכסימלית החודשית היוקר תוספת .48

שכירים לעובדים
556 . . . (161195231X111963)

עמוד לוח

העבודה במקום ותק אדם כוח סקר
הקואופרטיבים, וחברי השכירים .24
אצל עבודתם שנות מספר לפי
והמין הגיל האחרון, המעביד

523 . .(1  1111960  1  1111962)
הקואופרטיבים וחברי השכירים .25
ומספר הכלכלי הענף המין, לפי
האחרון המעביד אצל העבודה שנות

524 (1  111 1962)

משפחות אדם כוח סקר
הנפשות מספר לפי המשפחות, כל .26

בהן המפרנסים ומספר
525 (1962 (ממוצע

 והדיור האוכלוסין מפקד
העבודה כוח

14 (בגיל היהודית האוכלוסייה .27
העבודה, כוח תכונות לפי ומעלה)
העלייה ותקופת הלידה יבשת המין,

526 (22 V1961 (מפקד
העבודה, לכוח השייכות הנשים .28
וקבוצות המשפחתי המצב הגיל, לפי

528 . (22 v 1961 (מפקד האוכלוסייה
הכלכלי, הענף לפי המועסקים, .29

והמין האוכלוסייה קבוצות
529 (22 v 1961 (מפקד

היד משלח לפי המועסקים, .30
וקבוצות הגיל, עיקריות), (קבוצות

530 ... .(22 ד,אןכל7ס^ד,ג/^^/^

רשומה אבטלה
עבודה דורשי של היומי הממוצע .31
שירות של העבודה בלשכות
החודש, המין, לפי התעסוקה,

והנפה המחוז היד, משלח
532 (19491962)

המבוגרים העבודה דורשי מספר .32
במשך אחת פעם לפחות שנרשמו
שירות של העבודה בלשכות החודש
החודש, המין, לפי התעסוקה,
ואורך והנפה' המחוז היד, משלח

534 . .(19491962) הרישום תקופת
לפחות שנרשמו העבודה דורשי .33
העבודה בלשכות בחודש אחת פעם
לפי לנוער, התעסוקה שירות של

536 .(19591962) והנפה המחוז המין,

יזומות עבודות
המחוז, לפי היזומה, העבודה ימי .34

537 (19611962) העובדים וסוג הנפה



עמוד לוח

המעמד לפי והאוכלוסייה, היישובים .3
590 ... (19511962) המוניציפלי

הכל מסך pnn ילידי אחוז .4
יבשת לפי חו"ל ילידי האוכלוסייה'

592 (22v 1961) העלייה ותקופת הלידה
לפי מקומיות ומועצות עיריות .5

מגורים' חדרי מספר האוכלוסייה'
שטח לחדר' הנפשות ממוצע

לדונם התושבים ומספר השיפוט
594 ... (19511962) שיפוט שטח

הכבישים של והשטח האורך .6
ומספר המדרכות ושל הטלולים

596 . . .(1961/62) ברחובות הפנסים
ברשויות שהוצאו הרשיונות .7

הרשיון סוג לפי המקומיות
598 (1959/601961/62)

צריכת המים' הספקת מקורות .8

ומספר הצרכנים סוג לפי המים
ומועצות בעיריות המים מודדי

600 (1961/62) מקומיות
שכירים המעסיקים מפעלים .9

הענף לפי ובמלאכה' בתעשייה
602 ... .(1962) המקומית והרשות

לפי ובמלאכה' בתעשייה השכירים .10
604 . .(1962) המקומית והרשות הענף

בגני התלמידים החינוך' מערכת .11
והעל היסודיים הספר בתי הילדים'

606 (תשכ"ב). המוסד סוג לפי יסודיים'
מקומות הקולנוע' בתי מספר .12

הכרטיסים הקולנוע' בבתי הישיבה
הישיבה מקומות מספר שנמכרו'
ביקורים ומספר תושבים ל000'1
ברשויות ישיבה ולמקום לתושב

608 .... (19601962) המקומיות
ההכנסות של כלכלי סיווג .13
המקומיות הרשויות של וההוצאות

610 (1957/581961/62)
סעיפי לפי העיריות' של תקבולים .14

612 . . (1951/521961/62) התקציב
סעיפי לפי העיריות' של תשלומים .15

612 . . (1951/521961/62) התקציב
המקומיות המועצות של תקבולים .16

התקציב סעיפי לפי
613 (1952/531961/62)

המקומיות' המועצות של תשלומים .17
התקציב סעיפי לפי

613 (1952/531961/62)
המקומיות, הרשויות של התקבולים .18

614 (1961/62) הסעיף לפי
המקומיות' הרשויות של התשלומים .19

616 0 961/62) הסעיף לפי

עמוד לוח

558

560

ממקורות ושכר תעסוקה
הלאומי הביטוח

לביטוח למוסד שדיווחו מעבידים .49
העובדים מספר לפי הלאומי'
הכלכלי הענף ולפי כמפעל

.... (\\\ 1961 111 1962)
הממוצע החודשי השכר השכירים' .50
לפי בחודש' לעובד השכר וממוצע
. . . .(19611962) כלכלי ענף

הממשלה כספי יח.
561 מבוא

האוצר והתחייבויות זכויות
והתחייבויות זכויות ריכוז 1

האוצר של מוניטריות
565 . (19611962)

של שוטפות והתחייבויות זכויות .2

566 (31 1111962) האוצר
של ישירות והלוואות השקעות .3

כלכלה ענפי לפי הממשלה,
568 (31 III 1962)

החוב סוג לפי המדינה חובות .4

569 (19561962)

הממשלה והוצאות הכנסות
הממשלה הכנסות .5

570 (1960/611963/64)
הממשלה הוצאות .6

574 (1960/611963/64)
במס החייבות הסחורות ערך אומדן .7

ברוטו מס וחיובי קנייה
578 (1960/611961/62)

מערך המכס ואחוז ממכס הכנסות ,8

והקבוצה הסוג לפי הסחורה'
580 . ■. . . . (1957/581961/62)

מעמד לפי הכנסה' מס תקהולי .9

582 . . (1949/501962/63) המשלם
או ועודפים הוצאות הכנסות' .10

583 (19481962) תקציביים גירעונות

מקומיות רשויות יט.
585 מברא

המעמד לפי המקומיות' הרשויות .1

588 ... (19521962) המוניציפלי
הרשויות של בשיפוטן האוכלוסייה .2

התושבים מספר לפי המקומיות
האוכלוסייה הכל מסך והאחוז

589 (31 \1\ 1961)

כא



עמוד לחז
הספר' בתי תלמידי בין הבנים אחוז .14

הספר בית סוג לפי
639 תשכ"ג) עד (תש"ט

התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז .15
640 תשכ"ג) עד (תשי"ב הכיתה לדרגת

הספר בית סוג לפי התלמידים, .16
641 תשכ"ב). עד (תשי"ז הלידה ואזור

בגילים העברי בחינוך התלמידים .17
וסוג לידה יבשת לפי '17 עד 14

642 . תשכ"ב). עד (תשי"ז הספר בית
לפי '1948 מאז שעלו התלמידים .18
לימודים ושנת הספר בית סוג

643 תשכ"ב) עד (תשי"ז
לפי הערבי' בחינוך התלמידים .19

644 .... תשכ"ג) עד (תש"ט הדת
לפי הערבי' בחינוך התלמידים .20

645 ... (תשכ"ב). והמין המוסד סוג
התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז .21

646 תשכ"ג). עד (תשי"ב הכיתה לדרגת
בשכר מהנחה שנהנו התלמידים .22
והתרבות משרדהחינוך מטעם לימוד

646 תשכ"ב) עד (תשט"ז
לימוד לשכר הזכאים התלמידים .23

ההנחה דרגות לפי מודרג'
647 (תשכ"ב)

הבגרות בחינות מסיימי .24
648 תשכ"ב) עד (תש"ט

בירושלים' העברית האוניברסיטה .25
648 תשכ"ב) עד (תש"ט

בירושלים' העברית האוניברסיטה .26
649 . . . . (תשכ"ג) הפקולטות לפי

העברית האוניברסיטה תלמידי .27
לידה אזור הגיל' לפי בירושלים'

650 תשכ"ב) עד (תשי"ח עלייה ותקופת
לישראל' טכנולוגי מכון  הטכניון .28

651 . . . תשכ"ב). עד (תשי"ד חיפה
לישראל' טכנולוגי מכון  הטכניון .29

652 . . (תשכ"ג) המחלקות לפי חיפה'
גן רמת בראילן' אוניברסיטת .30

653 תשכ"ג) עד (תשט"ז
אביב תל של האוניברסיטה .31

653 תשכ"ג)...... עד (תשט"ז
לעברית הציבוריים השיעורים .32

החינוך משרד מטעם למבוגרים
654 . . (1 1951 11963) והתרבות

להשתלמות במכונים הביקור .33
משרד מטעם הלשון ולשיפור

והתרבות החינוך
655 תשכ"ב) עד (תשי"א

עמוד לוח
בתקבולים הממשלה השתתפות .20

618 . . (1959/601961/62) רגילים
המקומיות הרשויות מיסי .21

620 (1952/531961/62)
לגולגולת המקומיות הרשויות מיסי .22

621 (1952/531961/62)
מקומיים לשירותים תשלומים .23

622 (1961/62) וממלכתיים

ותרבות חינוך כ.
623 מבוא

חינוך
החינוך' במערכת החינוך מוסדות .1

627 . . תשכ"ג). עד (תש"ט הסוג לפי
החינוך' במערכת ההוראה משרות .2

628 תשכ"ג) עד (תש"ט המוסד סוג לפי
ויחידות ההוראה משרות המורים' .3
הספר בית סוג לפי העבודה'

629 תשכ"ג) עד (תשכ"א
יבשת הגיל' המין' לפי המורים .4

העלייה ותקופת הלידה
630 תשכ"ב) עד (תש"ך

הגיל' המין' לפי והגננות' המורים .5
הוותק שנות האוכלוסייה' קבוצות

והסמיכות בהוראה המוכרות
631 . . תשכ"ב). עד (תשכ"א להוראה

הספר בבתי והגננות המורים .6
הלידה יבשת הגיל' לפי היסודיים'
הוותק שנות העלייה' ותקופת

והסמיכות בהוראה המוכרות
632 . . תשכ"ב). עד (תש"ך להוראה

לפי החינוך' במוסדות התלמידים .7
634 . . תשכ"ג) עד (תש"ט המוסד סוג

דרגת לפי הספר' בבתי התלמידים .8
635 . . . תשכ"ג). עד (תש"ט הכיתה

לפי היסודיים' הספר בתי תלמידי .9
הספר בית תואר

636 תשכ"ג) עד (תשי"ד
17 עד 14 בגילים הנוער בני אחוז .10

הספר בבתי הלומדים
636 תשכ"ב) עד (תשי"ב

לפי העברי' בחינוך התלמידים .11
הספר בית וסוג הגיל המין'

637 (תשכ"ב)
הספר' לבית התלמידים ממוצע .12

הספר בית סוג לפי
638 תשכ"ג) עד (תשי"ב

סוג לפי לכיתה' התלמידים ממוצע .13
638 . תשכ"ג). עד (תשי"ב הספר בית

כב



עמוד לוח

סעד כא.
671 מבוא

הסעד ללשכות הנזקקות המשפחות .1

672 (1955/561960/61)
לילדים המונע השירות פעולות .2

673 . . (1952/531960/61) ולנוער
המבחן לשירות שהופנו ילדים .3

673 (19491962) לנוער
לנוער המבחן שירותי פעולות .4

674 ... (19531962) ולמבוגרים
במוסדות ילדים סידור .5

675 (19481961)
ונוער ילדים עליית חניכי .6

676 (19481962)

ומשטרה משפטים כב.
677 מבוא

סוג לפי המשפט' בבתי העניינים .1
הפעולה ושלב העניין

680 (19491962)
המשפט' בבתי שנתבררו העניינים .2

682 . .(19501962) העניין סוג לפי
לפי הדתיים' הדין בבתי העניינים .3

684 . . .(19501962) הפעולה שלב
הפליליים במשפטים ההרשעות .4

685 .... (19511960) שנתבררו
כדין שחויבו מבוגרים עבריינים .5

686 (19511959)
המבחן לשירות שהופנו האנשים .6

687 ....(19511960) למבוגרים
בדין שחויבו צעירים עבריינים .7

688 (19571960)
בהן טיפלה שהמשטרה עבירות .8

689 (19491962) הסוג לפי לראשונה'
וקבוצת הסוג לפי האסירים' .9

בסוף ומצבה (כניסות אוכלוסייה
690 (19511962) השנה)

להתאבדות ונסיונות התאבדויות .10
690 (19491962)

לפועל' להוצאה המשרד פעולות .11
691 . .(19531962) העניין סוג לפי

הציבוריים הנוטריונים פעולות .12
691 (19551962)

והדיינים השופטים מספר .13
691 (19491962)

רשיונות בעלי הדין' עורכי .14
691 (19491962)

עמוד לוח
להכשרה בקורסים הלומדים .34

משרד מטעם למבוגרים מקצועית
655 (19501960) העבודה

תרבות
656 תשכ"ג). עד (תשי"ב הקולנוע בתי .35

היישוב צורת לפי המוסיאונים .36
657 . . .(1961/62) האוספים ותחומי

ציבוריות וספריות תרבות בתי .37
657 . .(1961/62) הכפריים ביישובים
 1961 והדיור האוכלוסין מפקד

השכלה
14 (בגילים היהודית האוכלוסייה .38
הלימוד שנות מספר לפי ומעלה)'
הלידה יבשת הגיל המין' ספר' בבתי

658 . . (22v 1961) rr"V5;n oripm
(בגילים יהודית הלא האוכלוסייה .39
שנות מספר לפי ומעלה)' 14
והגיל המין ספר' בבתי הלימוד

660 (22 V 1961)
ומעלה)' 14 (בגילים האוכלוסייה .40
הספר בית וסוג הגיל המין' לפי

661 (22 v1961)]nnKn
14 (בגילים היהודית האוכלוסייה .41
וכתוב' קרוא ידיעת לפי ומעלה)'
ותקופת הלידה יבשת הגיל' המין'

662 (22 v 1961) העלייה
(בגילים יהודית הלא האוכלוסייה .42
וכתוב' קרוא ידיעת לפי ומעלה)' 14

664 . . . (22 v 1961) ודת מין'גיל'
דיבור כשפת עברית דוברי .43
ראשונה או יחידה יומיומית
2 בגילים יהודית (אוכלוסייה

664 (19141961) ומעלה)
2 (בגיל היהודית האוכלוסייה .44
בעברית הדיבור מידת לפי ומעלה)'
והגיל המין יומיומית' דיבור כשפת

665 (22 V 1961)
2 בגילים היהודית האוכלוסייה .45
מידת הגיל' המין' לפי ומעלה'
בשפות והשימוש בעברית הדיבור

666 (22 v 1961) אחרות
מאשר אחרת שפה הדוברים אחוז .46
ראשונה או יחידה כשפה עברית
2 בגילים יהודית (אוכלוסייה

668 (19161961) ומעלה)
דיבור כשפת עברית דוברי .47

יהודית הלא באוכלוסייה יומיומית
הגיל' המין' לפי ומעלה' 2 בגיל

669 (22 v 1961) והדת
ומעלה' 14 בגיל וכתוב קרוא יודעי .48
וקריאת יומיים עיתונים קריאת לפי

670 (1959) ספרים

כג



עמוד לוח

כנסת
המליאה ישיבות  הכנסת .2

696 והוועדות
העניין לפי שנתקבלו' החוקים .3

697 המטפלת והוועדה
697 . . ושאילתות. היום לסדר הצעות .4

עמוד

693

לוח

וכנסת בחירות כג.
מבוא

בחירות
לכנסת הבחירות תוצאות .1

694 (19491961)

דיאגרמות

עמוד דיאגרמה
708 מאורגן חקלאי שיווק

אדמה תפוחי
עגבניות
ירקות

בקר חלב
ביצים

709 תעשייה
בתעשייה החשמל צריכת

התעשייה מדדי
והמלאכה התעשייה של הפדיון

שנת לפי והמועסקים המפעלים מספר
הייצור התחלת

לפי בתעשייה והמועסקים המפעלים
הגודל קבוצת

710 תחבורה
מנועיים רכב כלי מספר

נפגעים עם דרכים תאונות
רכבת

וטעינה) (פריקה בנמלים מטענים תנועת
ויוצאים) (נכנסים נוסעים

712 כספים
תשלום אמצעי

רגילות מניות מדדי
החליפין שער

713 . . . חוץ סחר
היבוא
היצוא

המסחרי הגירעון

714 מחירים
לצרכן המחירים מדד
הבנייה הוצאות מדד

בחקלאות תשומה מחירי מדד

עמוד

701

701

702

דיאגרמה
אקלים

וטמפרטורה גשם

אוכלוסייה
התושבים מספר

והדיור האוכלוסין מפקד
והלא היהודית האוכלוסייה הרכב

והמין הגיל לפי יהודית'
הגיל לפי היהודית' האוכלוסייה הרכב

והמין
הגיל' לפי היהודית' האוכלוסיה הרכב

המשפחתי והמצב המין'
ילידי7*7/ לפי היהודית' האוכלוסייה
ויבשת העלייה תקופת חו"ל' וילידי

הלידה

704 דמוגרפיה
וגירושין נישואין שיעורי
ותמותה ילודה שיעורי

ולישראל ישראל לארץ היהודית העלייה

705 יוצאים ותושבים תיירות
הכל סך נכנסים: תיירים
הים דרך נכנסים: תיירים

האוויר דרך נכנסים: תיירים
יוצאים תושבים

706 בריאות
המין לפי עיקריות' מוות סיבות

עיקריות מידבקות מחלות
המחלקות לפי חולים בבתי המיטות תקן

707 לאומית והוצאה הכנסה
גולמי לאומי תוצר

פרטית לצריכה ההוצאה
ציבורית לצריכה ההוצאה
גולמית מקומית השקעה

כד



עמוד דיאגרמה עמוד דיאגרמה
718 חינוך ענפי תפוקת של סיטוניים מחירים מדד

ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי התעשייה
העברי החינוך גבןהבמערכת חינןך 716 ותעסוקה אדם כוח

העבודה כוח תכונות
כוח תכונות לפי היהודית' האוכלוסייה

**,.** העלייה ותקופת הלידה יבשת העבודה'
718 משפט בת הכלכלי הענף לפי המועסקים,

העניין סוג לפי המשפט' בבתי העניינים והמין היד משלח לפי המועסקים'

כה



הלשכה פרסומי
ל'י™ ""י' 'יי*  לישראל סטטיסטי שנתון א.

חלקים: בחמישה מיפיע  לישראל סטטיסטי ירחון ב.
חברה  אי חלק
כלכלה  כי חלק

חוץ סחר  גי חלק
חודשים לשלושה אחת מופיע  מחירים  ך' ןןלק

אנגלי סיכום  הי חלק

ל"י""ים "י'" "ייע  בישראל הכלכלה מראות ג.

1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ד.
בישראל העירוניים היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה .1

הכלכלה ענפי סיווג .2

היד משלחי סיווג .3
ארעיים) (סיכומים  1961  והדיור האוכלוסין מפקד .4

ארעיים) (נתונים ביישובים האוכלוסייה של סטטיסטיקה .5
(22 v 1961 ליום ארעיים (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת .6

 המפקד של א' משלב (נתונים  1 חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות ר.

כלליי'ם) סיכומים
המפקד' של א' משלב 11(נתונים חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .8

המוניציפאלי) והמעמד היישוב צורות הטבעיים' האזורים הנפות' לפי
1  חלק  העבודה כוח .9

משלח הכלכלי' הענף לפי המועסקים והרכב (השבועיות) העבודה כוח תכונות
המפקד של בי משלב נתונים  בעבודה והמעמד היד

 1 חלק  היישובים ספר .10
1961 עד 1948 ואוכלוסייה' גיאוגרפיים ציונים  היישובים רשימת

 11 חלק היישובים ספר .11
המפקד של א' משלב נתונים  האוכלוסייה וקבוצת המגורים הגיל' המין'

 111 חלק  היישובים ספר .12
המפקד של אי משלב נתונים  העלייה ושנת הלידה ארץ לפי היהודית האוכלוסייה

 111 חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .13
המפקד של ב' משלב ראשונות תוצאות

והדיור1961 האוכלוסין מפקד תוצאות לפי ישראל' יישובי אטלס .14

מיוחדים פרסומים ה.
ויישובים אוכלוסייה

אי חלק  תשייט) בחשון (וי התושבים רישום .36
(19311954) היהודית האוכלוסייה .37

1955 שנת סוף בישראל' היישובים רשימת .52
בי חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום .53

כז



(1956) היישובים לרשימת מפתח .55

(19551970) בישראל האוכלוסייה תחזית .69

(19481957) סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות .78
(1958) סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות .91

(1959) בישראל התיירות .105
(1960) בישראל התיירות .122
(1961) בישראל התיירות .133
(1962) בישראל התיירות .149

בריאות

1950 כשנת מוות סיבות .9

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

(19501953) אשפוז של סטטיסטיקה .49
(1955) מוות סיבות .63

(19501954) בישראל אמהות ותמותת פרינטלית תמותה .75
(1956) מוות סיבות .79

(1957) מוות סיבות .84

(1954) אשפוז של סטטיסטיקה .86
(1958) מוות סיבות .95

(19551956) אשפוז של סטטיסטיקה .100
(19501957) בישראל מסרטן התמותה .107

(1957) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .110
(1959) מוות סיבות .112
(1960) מוות סיבות .125

(1958) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .128
(1959) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .129

(1961) מוות סיבות .138

ותזונה חקלאות
(1951) בישראל התזונה רמת 7ב.

(1949/50) תש"י החקלאות מפקד .8

אחרים ומיעוטים הדרוזים הערבים' של המשקים אי חלק
(19 4 9 / 5 0) תש"י החקלאות מפקד .19

היהודי המשק  בי חלק
תשי"ד) עד (תש"י בישראל המזונות מאזן .35

(1956/57) בישראל עירוניות שכירים משפחות של התזונה ורמת מזון צריכת .101
(תש"ך) הירקות שטחי מפקד .108

בנייה

(1952) בבנייה התעסוקה מדדי .13

(19491953) בישראל הבנייה .33

כח



תעשייה
אי חלק 1952 החרושת מפקד .26

בי חלק  1952 והתעשייה החרושת מפקדי .41

(1961) היהלומים בתעשיית והציוד התעסוקה סקר .119

ותחבורה הובלה
(1950 דצמבר' עד (מאי בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .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

(1954/551955/56) ישראל דואר .54

(19551956) בישראל דרכים תאונות .62

(1955/561956/57) ישראל דואר .67

(1957) בישראל דרכים תאונות .80

(1948/491957/58) ישראל דואר .83
(1958/59) ישראל דואר .92

(1958) בישראל דרכים תאונות .93

(1958) בדרכים מטענים הובלת סקר .98

(1959/60) ישראל דואר .103
(1959) בישראל דרכים תאונות .106

(1960) בישראל דרכים תאונות .116

(1960) ישראל דואר .118

(31 1111960) המנועיים הרכב כלי מצבת .120

(31 1111961) המנועיים הרכב כלי מצבת .127

(1961) בישראל דרכים תאונות .135

(1961) מוקדמים) (נתונים משאיות סקר .136

(1961) בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת .137

(1961/62) ישראל דואר .141

(1962 במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .144

(1961) משאיות סקר .145

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

(19501952) בישראל הביטוח עסקי .22

(1953) בישראל הביטוח עסקי .32

(1954) בישראל הביטוח עסקי .58

(1955) בישראל הביטוח עסקי .65

(1956) בישראל הביטוח עסקי .77

(1957) בישראל הביטוח עסקי .85

(1958) בישראל הביטוח עסקי .97

(1959) כישראל הביטוח עסקי .113

(1960) כישראל הביטוח עסקי .131

(1961) כישראל הביטוח עסקי .147

כט



חוץ סחר
1951 בשנת ישראל של pnn סחר .5

19531952 בשנים ישראל של החוץ סחר .23
1957 ישראל של החוץ סחר .76
1958 ישראל של החוץ סחר .88
1959 ישראל של החוץ סחר .99

1959( וסחורות ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר .109
(1960) ישראל של החוץ סחר .114

1960 וסחורות) ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר .124
(1961) ישראל של החוץ סחר .126

1961 וסחורות) ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר .132
1 חלק (1962) כלליים סיכומים  ישראל של החוץ סחר .139

11 חלק (1962) סחורות לפי והיצוא היבוא פירוט ישראל של החוץ סחר .140
III חלק (1962) הסחורות ולפי הארצות לפי פירוט ישראל של החוץ סחר .142

חלקי'\1 (1962) הארצות לפי העיקריות הסחורות פירוט ישראל של החוץ סחר .143

הלאומי המשק
ב1950 ישראל כלכלת .1

(19561957) ישראל של הביךלאומיים התשלומים מאזן אומדני .71
(19571958) ישראל של התשלומים מאזן .89

עבודה
(1953) האחרונות השנים בעשרים ישראל בא^ החיים רמת 7א.

(1952 (אוגוסט בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה .16
ארעיים) (סיכומים (1954 (יוני האדם כוח סקר .25
(19531954) עבודה שכר של סטטיסטיקה .38

(1955) במספרים המרינה עובדי .40
המדינה) שירות נציבות של החמישי בדו"ח די בחלק (הלוחות

(1954 (יוני האדם כוח סקר .56
(1955 (נובמבר האדם כוח סקר .61

(1956 (יוני האדם כוח סקר .68

(1957) האדם כוח סקרי .82

עיריות
(1951/1952) בישראל העיריות של סטטיסטיקה .31

(1952/531954/55) בישראל העיריות .64
(1957/581958/59) המקומיות הרשויות והכנסות הוצאות .104

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

אי חלק (תשי"ג)' ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .12
ב' חלק (תשי"ב)' ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .15



גי חלק (תשי"ב)' ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .21

בי חלק (תשי"ג) ותרבות חינוך של סטטיסטיקות .27

א' חלק (תשי"ד) ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .34

ב' חלק (תשי"ד) ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .42

(תשט''ו) הילדים וגני הספר בתי .50
ציבוריות הוצאות (תשט''ו)' מורים (תשט"ז) תלמידים תשט"ז' הילדים וגני הספר בתי .59

(1954/55) לחינוך
(1954 (יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת .66

(תשי''ז) הילדים וגני הספר בתי .72

ומשטרה משפטים
(19481949) פליליים משפטים של סטטיסטיקה .3

(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה .6

(1951) המשפט כתי פעולות של סטטיסטיקה .18
;1951  פליליים (משפטים  פלילית סטטיסטיקה .20
(1951 סוהר בתי ;1950 שהורשעו עבריינים

(1952) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .24
(1953) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .39
(1954) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .43

(19511954) פלילית סטטיטסטיקה .7 0

(19551957) המשפט בתי פעולות .73
(19551956) פלילית סטטיסטיקה .81

(1958) המשפט בתי פעולות .90
(1957) פלילית סטטיסטיקה .94
(1959) המשפט בתי פעולות .102

(19491959) היהודים בקרב להתאבדות ונסיונות התאבדויות .115
(1958) פלילית סטטיסטיקה .121
(1959) פלילית סטטיסטיקה .134

(1961 ;1960) משפטית סטטיסטיקה .146

סעד
(1956/57) הסעד ללשכות הנזקקות היהודיות המשפחות סקר .87

(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר .130

שונות
(1955) המקומיות ולרשויות השלישית לכנסת הבחירות תוצאות .51

(1959) המקומיות ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות .111
הפיס מפעל כלפי הציבור עמדת .117

(1959/60) עירוניות משפחות הוצאות סקר .123
(1959/60 ;1956/57 ;1950/51) המשפחה הוצאות סקרי .148

טכניים פרסומים ו.
*1951 ישראל כלכלת סקר .1

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף

באנגלית. וק .

לא



1955/561956/57 הממשלה והוצאות הכנסות .2
(1958) ליישובים סמלים מפתח .3

ארעיים) (סיכומים תשי"ט הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .4

והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף
לצרכן המחירים מדד .5

המייעצת הציבורית הוועדה דו"ח
1958 וסחורות) ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סקר .6

(31 \\\ 1959) ליישובים סמלים מפתח .7

ארעיים) (סיכומים תש"ך הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .8

והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף
31 ^11959 שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים .9

בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי .10

בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי .11

המייעצת הביןמשרדית הוועדה דו"ח
וליום 22 v 1961 ליום ארעיים (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת .12

(31 ^1 1961
הערך ניירות מדדי .13

(31 ^11962 ליום (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת .14

כישראל* העונתיות .15

אחרים מוסדות עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי

(1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר .1

בא"י העבריים העובדים של הכללית ההסתדרות
בישראל התעשייה בעלי התאחדות

*(19521955) בישראל התיירות של סטטיסטיקה .2

לתיירות הממשלתית החברה
(1955 שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות .3

בא"י העבריים העובדים של הכללית ההסתדרות
העבודה) (מחלקת בישראל התעשייה בעלי התאחדות

*(1948/491954/55) בישראל הציבורי הסקטור חשבונות .4

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז
(19521953) ישראל של הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים .5

הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 29 (מסי
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

(19521953) ישראל של הלאומית ההוצאה של ארעיים אומדנים .6

הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 44 (מס'
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

(19521954) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה .7
טכניות ידיעות (19521954) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה

הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 48 (מסי
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

באנגלית. רק .

לב



(19501954) ישראל של הלאומית ההכנסה .8

הלשכה) של מיוחדים פרסומים כסדרת 57 (מסי
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

(1948  1953) לישראל העלייה .9
הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 60 (מסי

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז
*(19501954) ישראל של הלאומית ההוצאה .10

הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 74 (מסי
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז
המדינה הכנסות על חמישי וחשבון דין .11

בי חלק 1958/59
הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 96 (מסי

המדינה הכנסות מינהל  האוצר משרד

באנגלית. רק .

לג



הסבר הערות

הגיאוגרפי: השטח א.

המנדט. ממשלת של בשלטונה שהיה (אי) אוזישראל של השטח כל .14 v ה1948 עד .1

הסטטיסטיים. המספרים מוסבים שעליו בזמן ישראל בידי שהיה השטח הניל, התאריך לאחר .2

הישראלית: המטבע ב.

סרוטות. ל1,000 (ליי) ישראלית לירה מחולקת .31x111959ה עד .1

אגורות. ל100 (ליי) ישראלית לירה מחולקת  1 ב11960 החל .2

מידות: ג.

מטריות. טונות הן 'טונות' המטרית. השיטה לסי  משקל
מרובעים. מטרים ל1.000 שווה מטרי "דונם'  שטח

המיוחדים: הסימנים ד.

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

במספר. שיוגדר מכדי מדי קטן ערר = 0

ארעיים. מספרים = "

ומתוקנים. מוגהים מספרים = §

קטנה. מובהקות בעלי ממוצעים או יחסים שיעורים, הערכה, על המבוססים מספרים = ()

המוחלטים, שהמספרים משום לחישוב ניתנים שאינם וכר, ממוצעים יחסים, שיעורים, = x

המידה. על יתר קטנים וכדו', השיעורים לחישוב כבסיס המשמשים
;v1 יוני: ;v מאי.: 11V אפריל: 1111 מרס: ! וו פברואר: 11 ינואר: רומיים: מספרים  לחודשים

.xu : ^^^^^ 1X1 : nun■!: ■x : oidpik ; 1x ספטמבר: 1V111 אוגוסט: 1V11 יולי:

תיבות: וראשי קיצורים ה.

נוסף. ציון בלי = נ. צ. ב.

אחר. במקום נזכר לא = א. מ. נ. ל.

שונות: ו.

שנים: ציון
.1962 לדוגמא: בדצמבר. 31 עד בינואר 1  לוח שנת

העברי. הלוח לשנת כלל בדרך מתאימה  בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
.1961'62 תשכ"ב; לדוגמא:

.1961/62 תשכ"ב; לדוגמא: ביוני. 30 עד ביולי 1  דשנים שנת
.1961/62 לדוגמא: במרס. 31 עד באפריל 1  תקציב שנת

העברי. הלוח לשנת כלל בדרך מתאימה  באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת
.1961/62 תשכ"ב; לדוגמא:

לה



ואקלים שטח א. פרק
השי כפרסומי עיון ידי על להשלים אפשר הבאים

התחבורה. משרד שליד המטאורולוגי רות
המטאורו האופי לפי השנה ימי על 3 בלוח
מסויימת יממה של הממוצעת הטמפרטורה לוגי'
המק טמפרטורות של אריתמטי כממוצע מתקבלת
נתונה גשם יממת יממה. אותה של והמינימום סימום
באותה ישראל שעון לפי 08.00 בשעה מתחילה

היממה.
ספטמבר' = סתיו אוגוסט; יולי, יוני, = קיץ
פב ינואר' דצמבר' = חורף נובמבר; אוקטובר'

מאי. אפריל' מרס' = אביב רואר;
מהשירות נתקבלו שבלוחות האוויר מזג נתוני

המטאורולוגי.

(1 (לוח ישראל
שטח

מדינת שטח על הנתונים
המדידות. ממחלקת נתקבלו

אקלים
בחו אוויר מזג נתוני מובאים ו3 2 בלוחות
והמשקעים. הטמפרטורות מבחינת השונים דשים
לתח רק מתייחסים בלוחות השנתיים הנתונים
הפרעות ללא שפעלו נבחרות' מטאורולוגיות נות
את כך ידי על ואפשרו השנה' במשך רציניות

הערכים. של הציון החישוב^או
בלוחות המובאות האוויר מזג על הידיעות את

CHAPTER A. AREA AND CLIMATE

Area
Data on the area of the State of Israel

)Table 1) were supplied by the Survey Division.

Climate
Tables 2 and 3 present monthly weather

data with respect to temperature and precipita
tion.

The annual data in the tables refer only to
Selected meteorological stations which operated
throughout the year with no serious gaps, thus
enabling the computation or extraction of the
data.

Futrher information on the weather in Is

rael can be obtained from publications of the
Meteorological Service, Ministry of Transport
and Communications.

In Table 3 on the day of the year by mete
orological characteristics, the mean temperature
on a given day is computed as an arithmetic
mean of the maximum and minimum tempera
tures of that day. A given rainday (24 hours)
begins at 08.00 hours Israel time on that day.

Summer = June, July, August; Autumn =
September, October, November; Winter = De
cember, January, February; Spring = March,
April, May.

The data were obtained from the Meteoro
logical Service.
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ישראל>י< של והגבולות 1.השטח לוח
Table 1.  Area and Borders of IsradO

vP2מיל
sq. km.sq. miles

ישראל מדינת Aeraשסח oi toe ottfic oi Israel

הכל WITOTAL.20.7007סך

היבשה 20.2557,821Landשמח Area

המים 445172Waterשסח Area

ננרת 16564Seaofים Galilee

המלח(*) 280108DeadSeaיט (2)

מילקמ
Km.Miles

העיקריים Principalהנהרות Rivers

11873Jordanירדן(נ) (3)

2616Yarqonירקון

רגלמסר
MetresFt.

הים) פני (מעל ביותר הגבוה 1.2083.963Highestהמקום Altitude (above sea level)

מירון .Mlהר Meron

הים) לפני (מתחת ביותר הנמוך 397המקום 1.302Lowest Altitude (belowsea level)

(*) תמלח Deadים Sea (>)

מילקמ
Km.Miles

יבשתיים Landנבילות Borders

הכל 985613TOTALסך

8251IsraelLebanonישראללבנון

7748IsraelSyriaישראלסוריה

הירדנית ההאשמיח הממלכה  IsraelHasישראל hemite Kingdom of Jordan and
(אי) פלשתינה משטחי formerוהשטחים Palestinian areas now under

ידיה על המוחזקים 561349itsלשעבר, control

206128IsraelEgyptישראלמצרים

עזה 5937IsraelGazaישראלרצועת Strip

חוף Seaנבולות Borders

הכל 2S4IS8TOTALסך

התיכון ים 190118MediterraneanCoastחוף

המלח ים 5333Deadתוף Sea Coast

(אילת) סוף ים II7Redתוף Sea (Elat) Coast

(I) Figures are rounded off to Km. and Miles. ולמיל. לקימ מעוגלים המספרים (1)
(2) The total area of the Dead Sea is 1,020 sq. km. (393 *1 מיל*)' 393) קמ 1' 020 הוא המלח ים של הכללי השטח (2)

miles).740sq.km.(285 sq. miles) being in Jordan territory. מיל2). 285) קמ* 740 ירדן בשטח נמצאים ומזה
(3) The total lengthof the Jordan river is 252 km. (156 mile.) ומזה מיל). 156) קמ 252 הוא הירדן של הכללי (3)האויך

134 km. (83 miles) being in Jordan territory. מיל). 83) קמ 134 ירדן בשטח נמצאים
>4< Lo1res/ 1>oint in thc world בעולם. ביותר הנמוכה הנקודה (4)
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ומשקעים לחות טמפרטורה,  .2 לוח
(1962)

(OC) ממוצעת טמפרטורה

מום mimמקסי uMax

Placeהמקום
111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIXII

החוף COASTALאיחר AREA

Akko18.317.723.021.925.328.129.931.230.428.328.420.425.2לזיין

06 E; 320 56 Nמ 10 m 35O17.918.519.822.626.028.029.830.629.528.225.319.924.7

נמל Haifaחיפה/ port17.717.222.520.624.727.529.030.029.027.327.520.224.4

מ' 5 M 35" 00 e; 32" 49 N

שמר Enעין Shemer17.917.423.922.926.629.730.831.631.029.129.320.125.9

01' e; 32" 28 Nמ 35 m 35C

חוף תלאביב'
17 e; 32" 06 N

TalAviv, shore18.518.322.321.325.028.030.131.330.127.630.020.625.3
"3M34מ" >18.118.620.322.725.128.330.531.530.328.024.120.024.8

התעופה נמל .Lodלוד/ airport18.818.124.323.327.8
54 e; 31"59' Nמ 40 M 34"18.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.125.8

Negba18.617.823.923.027.330.832.032.431.128.829.220.926.3נגבה
41 E; 31" 40" N"מ 85 M 34"

יצחק Nirניר Yizhaq19.018.525.324.027.831.332.631.029.529.121.6

21' e; 31"14' Na 70 M 34O

ההרים HILLאיזור REGION

יעל Tiratטירת Ya'el12.212.019.018.825.229.329.530.930.126.327.514.222.9

25' e; 32" 57' Nמ 780 M 35

Tabor.agr. school תבור'ביהסהחקלאי
מ" 144 m 35' 24' e: 32" 42' n

17.1
16.6

17.0
17.6

24.1
19.6

24.4
24.8

30.9
30.2

34.6
32.1

35.2
33.5

36.0
33.8

35.0
32.2

31.4
30.4

29.2
25.8

19.0
18.8

27.8
26.3

Ramat David17.517.123.723.828.832.833.334.032.930.229.719.627.0
דוד רמת

11' E: 32"40' nמ 50 M 35"17.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.426.3

Mishmar HaEmeq העמק משמר
מ 75 M 35" 08' e; 32" 37 N

17.4
17.0

17.2
18.0

23.6
19.7

23.0
24.1

27.6
28.8

30.7
30.5

31.1
:.6

32.0
/32

32.0
31.4

29.7
29.9

29.6
25.7

19.7
18.8

26.1
25.6

מרכז .Jerusalemירושלים' center13.313.120.219.224.929.029.330.429.726.624.415.523.0

13 e; 31" 47' N'מ 810m 35"

Beit Jimal17.116.523.823.128.432.133.233.332.129.428.919.726.5
גימל בית

59' e; 31043' nמ 3*0 m 3416.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.625.3

הירדן JORDANשקע RIFT

בלום Kefarכפר Blum18.117.625.024.930.634.134.535.434.431.129.919.127.9

36' E; 33" 10' N'מ 75 M 35"

1>י Deganyaדוריר A19.018.925.426.132.135.837.337.735.631.528.720.329.0

034' e; 32O 43' N'0 200 M 3518.319.622.426.731.734.936.637.135.031.825.720.128.3

a גלבוע בה Heftzibahחפצי Gilbo'18.418.725.726.231.635.335.636.235.331.830.020.528.8
26' e; 32" 31' N■n 80 m Jf18.519.621.626.932.434.435.836.034.432.227.420.428.3

חיים Ma'ozמעוז Hayyim19.919.526.627.833.738.038.637.533.431.721.5

o33' e; 32"30' Nמ 240 m 35

בריכות ,Sedomסדום/ Pans21.521.227.029.634.538.239.239.536.333.028.723.531.0

" 23' e;31" 02' N"n 390 m 35

Elat22.122.329.230.235.040.239.540.737.634.432.324.132.3אילת
57' e; 29O 33' N■n 12 M 34"

NEGEVהנגב

שבע Beerבאר Sheva18.017.425.224.429.233.133.934.032.530.128.620.427.2

48' c; 31" 15' Na 280 m 34"

AREA AND CL 1 M ATE 4



Table 2.  Temprature, Humidity and Precipitation
(1962(

Mean Tempearture (0C(

Minimum מינימום

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIX1Iהתקוקה
Period

9.78.211.813.314.817.720.422.420.017.113.911.515.11962
9.49.09.812.015.919.221.622.320.317.314.610.915.2194049
10.810.014.014.618.121.223.125.323.920.117.512.417.61962

8.67.29.910.213.215.717.519.917.115.113.310.113.21962

10.210.212.613.516.419.521.123.320.918.215.911.416.11962
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.615.0194958
8 46.78 69.713.21962
7.57.18.210.113.916.919.420.118.715.812.59.113.3194049
8.97.510.510.914.717.419.321.619.717.514.910.514.41962

8.87.510.610.914.617.720.818.816.614.29.01962

6.95.610.29.714.818.919.118.719.117.619.18.814.21962

8.17.210.811.015.318.320.122.319.817.015.19.914.61962
7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.814.6194049
7.06.49.510.414.117.219.721.418.815.514.08.613.61962
5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.712.7194958
7.47.09.610.514.818.019.621.819.716.211.88.513.71962
7.07.58.410.815.518.821.121.819.816.012.58.414.0194049

7.05.611.210.315.018.419.119.917.817.416.08.813.91962

10.510.510.58.813.218.620.721.520.220.718.711.915.91962
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.215.2194049

7.76.29.910.213.115.717.019.416.914.410.38.612.41962

10.49.312.813.417.020.021.624.021.318.916.1II. 516.31962
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.215.9194958
9.79.212.512.917.420.221.524.421.718.715.711.416.31962
8.38.39.412.417.220.422.823.321.518.214.710.315.6194049
9.18.010.911.716.519.221.120.818.113.610.11962

13.913.617.919.223.526.928.229.927.624.318.813.821.51962

11.311. 115.815.821.525.125.727.124.721.717.811.919.21962

8.07.011.210.614.117.017.920.217.515.613.78.213.41962

5 ואקלים שטח



(המשך) ומשקעים לחות טמפרטורה,  .2 לוח
(1962)

(אחוזים) ממוצעת יחסית Meanלחות Relative Humidity (Percentage)

place התקופהIIIHIIVVVIVIVIIIXXXXIIIX1Iהמקום
Period

coastal area החוף איזור
Akko mr757368747671747070695168701962

67696768686870696460626767194049

Haifa Pon נמל 665856656766666565634559621962וזיפה'

1En Shemer שמי 757063666666676967673667651962עין

TelAviv, 5<"<" חוף 807773757877747272725971731962תלאביב'
74757272757575736969717573194958

1"d. aiorprt התעופה נמל 76726465601962לוד'
70716864585862626058647064194049

Negba 727061636160616565684661631962נגבה

Nir Yizha1 י1חק 71646161595665646848541962ניר

hill Region ההרים איזור
Tiart Y*'el יעל 726650584635464843472567501962טירת

Tabor, agr. school החקלאי ביה0 756858575248515651543166561962וובור'
71696656485156585750556759194049

Ramat David דוד 767067666055596059664369621962רמת
73757269626059616060637165194958

Mishmar HaEmeq העמק favn787063656059646564663672641962
75767469616368696862677569194049

Jerusalem, center מרכז 706448554238445454533256511962ירושלים'

b*" Jimal גמל 676454585350536057573546541962בית

64626359525759616156596460194049
Jordan RIFT הירדן שקע
Kefar Blum בלום 747256595148525656634674591962כפר

Deganya A א' 726658565147495353584668561962דגניה
70716760535152545453596859194958

Hefzibah Gilbo'a גלבוע בה .*XBn7566555550SO525554574166561962
68686658494951545552556758194049

Ma oz Hayyim S"X\ ran76736561SO525537701962

Sedom, pans בריכות ,oror574542403633344040444145411962

Elat 483831292720292831372841321962אילת

NECEV הנגב
Beer Sheva שבע 675948545048485858563652531962באר

שנות ברוב מדדו שלא בתחנות ניתנו לא 19491958 או 19401949 לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי הערות:
ממוצעי חסרים באילת ניכרים. שינויים חלו הצבתן שבתנאי בתחנות אלה לתקופות הממוצעים ניתנו לא וכן התקופה'
הכמות ממוצעי זאת לתקופה (Reduced) הותקנו חיים ומעוז יצחק ניר בתחנות ;19211950 לתקופה הגשם כמות

כמויות. של חודשיים ממוצעים לא אך השנתית
מספרים אילת. לנתוני ופרט ממ מ0.6 קטנה היא הכמות שבהם למקרים פרט שלם' במספר ניתנת החודשית הגשם כמות
המדוייקות. הכמויותהחדשיות הכל סך עיגול עי מתקבל השנתי הבל סך הסמוך. הזוגי למספר מעוגלים ב0.5 המסתיימים

טיסות. = 0

AREA ANDCLIMATE 6



Table 2.Temperature, Humidity and Precipitation (Cont.)
(1962(

(ממ) Precipitationמשקעים (mm.(

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIXllIXll
Period

659232466781962לן255770.3
1541224520512281125576192150
228520.2251520191114701962
1611144018411988145590192150
30160.22455371962ן17876
163123421850.31481151598192150
289950.5150.562171446231962
124903414231883150519192150
988121811401383521962
1221124216221762121496192150
36660.17028632001962
116843812211165111441192150
282430906701962

 .162192150

2332012038171812968221962
1:68142375621444721962
131121492240.2955103493192150
1876744293221765191962
139110411750.11359110494192150
1988953111421865261962
173137491950.31674137611192150
601452280130703181962
140129672331105285509192150
9018911579463571962
125107541930.1136388473192150

118846690901824141962
1281155425120.265693489192150
1415322852911173761962
10189382360.484276384192150
10474423IS611123381962
11994401840.4II5486426192150
833412412201762521962

3171921 50
15,30.100191962
119732■ 24947192150
7.00007.01952

25270.5900.202641962
48413074. 0.342540200192150

Notes: Averagesof temperature and relative humidity for either (he period 1940  1949 or 1949  1958 were not given for
stations whichdid not measure in most yearsof the period or for stationswhich changedtheir exposure considerably.
For Elat averages of rainfall, period 1921  1950, are missing; for Nir Yizhaq and Maoz Hayyim annual average
amounts were reduced to this period, but not monthly average amounts.
The monthly amountof rainfall is rounded ofTto the nearestmm. (except when it is less than0.6mm. and except for
Elat). Amounts ending in 0.5 are rounded off to the nearest even number. The annual total is obtained by summing
up the exact amounts in individual months and then rouGding off.

0 = Drops.
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המטאורולוגי האופי לסי השנה, ימי  .3 לוח
Table 3.  Days of the Year, by Meteorological Chaarcteristics

)1961; 1962)

19611962

Meetorological

Characteristics
המטאורולוגי "האופי "3

i 3
3 

<i
it
53 

I?
tr m

הםים US165USMSALLכל DAYS

בקיץ נורמלי 24623281Normalיום summer day

בקיץ לח 1185Humidיום summer day

בקיץ ולח חם 4Hotיום and humid summer day

בנלעבר נורמלי 6912962152Normalיוס day in transition months

במעבר לח 634Humidיוס day in transition months

במעבר חס 116Warmיום day in transitionmonths

במעבר ולח קר 2יום
2Cold and humid day in transition months

במעבר ויבש קר 22.ומ

Cold anddryday in transit inn months

בחורף נורמלי ov33433750Normal winter day

בחורף לח יום

Humid winter day

בחורף הם 8Warm*22עפ winter day

בחורף ולח 3אד חם יום

Very warm and humid winter day

בחורף ולח קר 61Coldיום and humid winter day

בחורף ולח מאד קר 1Iיום

Verycold and humid winter day

בחורף ויבש קר 2331Coldיום and dry winter day

בחורף ויבש מאד קר יום

Very cold and dry winter day

גשום 1020410Precipiiatמבקעים: ion : rainyday

מאד 2סקקעיס:גשום
4Precipitation : day with heavy rainfall

ומסוער גשופ 151495Precipitationמשקעים: : rainy and stormy day

ומסוער מאד גשום 5221Precipitationמשקעים: : stormydaywith heavy rainfall

שלג משקעים:
Precipitation : snowy day

קל שרב 912112321Lightיום sharav (Hot and dry weather) dav.

ויכקט קשה שרב 13.193Severeיום and stilt sharav day

ומסוער קשה שרב 11יום

Severe and stormy sharavday

וקקט מעונן קשה' שרב ,38Severeיום cloudy and stilt sharav day

ומסוער מעונן י,קה שרב ,Severeיוס cloudy and stormysharav day

מסוער 794252SStormyיום day

ידוע לא

Not known
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ויישובים אוכלוסייה ב. פרק
מעבר של המקרים כל את מקיפה זו סטטיסטיקה

בגבולות. חוקי

ביישובים האוכלוסייה
לפי האוכלוסייה התחלקות על הנתונים
על מבוססים 1961 מפקד עד בשנים יישובים
יישובי בכל האוכלוסייה של מיוחד שנתי סקר

בעיקר: היו הסקר מקורות המדינה.
היישובים לכל שנשלחו מיוחדים שאלונים .1

תושבים; מ000'10 פחות המונים היהודיים
או מכולת חנות בכל הצרכנים מספרי .2
למזון התושבים רישום נתוני לפי צרכנייה'

הפנים; משרד של
יישוב' בכל האוכלוסייה תנועת מאזן נתוני .3

המרכזית; התושבים מכרטסת המתקבלים
מחלקת כגון אחרים' ממקורות נתונים .4

ועוד. היהודית הסוכנות של ההתיישבות
מפקד לאחר ביישובים האוכלוסייה אומדני
בהתחשב 1961 מפקד תוצאות על מבוססים 1961
מהמקורות נודעו ואשר מאז שחלו בשינויים
בוטל שבינתיים כיוון '2 מקור (מלבד הנ"ל

למזון). התושבים רישום
האוכ אומדני תוקנו מסויימים ביישובים

.1961 מפקד לתוצאות בהתאם לוסייה

יישוב וצורות יישובים
 בקביעות מאוכלס מקום יישוב: הגדרת
תושבים 10 ידי על כלל בדרך '1961 מפקד עד
20 ידי על כלל בדרך המפקד' מאז קבועים;

עצמי. מינהל לו יש ואשר  קבועים תושבים
צומצם במפקד בה שהשתמשו להגדרה בהתאם
בסוף מ886 בסטטיסטיקה היישובים מספר

.1961 במפקד ל873 1960
נוספו 1961 סוף עד 1961 מפקד מתאריך
והוצאו חדשים יישובים 5 היישובים לרשימת
נוספו 1962 בשנת יישובים. 3 מהרשימה
מהרשימה והוצאו יישובים 2 היישובים לרשימת

יישובים. 3
הבחינות לארבע בהתאם סווגו היישובים

כלהלן:
וכפריות. עירוניות יישוב צורות סיווג א.

בעלי יישובים עירוניות: יישוב צורות .1

פרט נפש' 2 מ000' למעלה של אוכלוסייה
הבית' משקי מראשי שליש לפחות שבהם לאלה
מתפרנסים האזרחי' העבודה לכוח המשתייכים

הארצי האוכלוסייה אומדן
למספר מתייחסים 1961 עד האומדנים
האומדן בתאריך המדינה בתחום שנמצאו האנשים
הגדרה (ראה נוכחת כאוכלוסייה המוגדרים
רישום על מבוססים אלה אומדנים להלן).
בחשון (וי 8 ^ ב1948 שנערך התושבים
שנרשמה יהודית' הלא האוכלוסייה לגבי תש"ט).
גם האומדן התבסס '8 "1948 ביום בחלקה רק
1949 בתחילת שנערכו נוספים רישומים על
בתקופה האומדנים אחרים. ממקורות והשלמות
סמך על חושבו 1961 מפקד עד 1948 מפקד בין
כתוצאה האוכלוסייה במספרי שחלו השינויים

הגירה. וממאזן טבעי מריבוי
לאוכלוסייה מתייחסות 1961 מפקד תוצאות

להלן). (הגדרה הקבועה
לאוכלוסייה אומדנים של חדשה סדרה הוכנה
בהתחשב 1961 מפקד על מבוססים הקבועה
מריבוי כתוצאה המפקד מאז שחלו בשינויים

ההגירה. וממאזן טבעי
כוללת יורה) (דה הקבועה'' "האוכלוסייה
בתאריך משנה פחות מהארץ שנעדרו תושבים
בארץ שנמצאו תיירים כוללת אינה אך הנקוב'

זה. בתאריך
כוללת פקטו) (דה הנוכחת'' "האוכלוסייה
אינה אך הנקוב' בתאריך בארץ שנמצאו תיירים
זה. בתאריך מהארץ שנעדרו תושבים כוללת

האוכלוסייה תנועת
על הלידות עודף הינו הטבעי" "הריבוי
מתייחסת אלה בעניינים הסטטיסטיקה הפטירות.
בלשכות הנקובה בשנה שנרשמו ולפטירות ללידות
שנה. באותה שאירעו לאלה ולא הנפתיות הרישום
8 \11948 לפני שאירעו ופטירות לידות
אומדן בחישובי נכללות אינן כך' אחר ונרשמו
במספר שנעשה מסוים תיקון כן' כמו האוכלוסייה.
גידול במרכיבי משתקף אינו ב1960 הלידות
בין ההפרש מכאן שנה. אותה של האוכלוסייה
של בסטטיסטיקה המופיעים הטבעי הריבוי מספרי
לבין '(1 לוח גי (פרק הטבעית" ''התנועה
גידול "מקורות על בנתונים המופיעים המספרים

.(3 לוח ב' (פרק האוכלוסייה"
מספר בין ההפרש הינו ההגירה" "מאזן
ממנה. היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים
ביקורת בתחנות מהרישום מתקבלים המספרים
הגירה"). "תנועות  ד' לפרק מבוא (ראה הגבול
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המעורבים הישובים שבעת (תרשיחה). עירונית
היישובים של הן הספירה בתוך נכללו האלה
אולם הלאיהודיים' היישובים של והן היהודיים
רק נמנה יישוב כל במדינה היישובים כל בספירת

אחת. פעם
תקופת לפי היהודיים היישובים של סיווג ג.

ההתיישבות.
קבוצות: לשתי מחולקים היהודיים היישובים
בהתאם חדשים, ויישובים ותיקים יישובים
מדינת הקמת אחרי או לפני אכלוסם לתאריך

.(1948 במאי ישראל(15
אותם גם כלולים החדשים היישובים בין
ונהריה טבריה צפת' כגון: עירוניים יישובים
קיבלו המדינה קום לאחר הראשונות בשנים אשר'

החדשים. העולים מתוך יחסית גדולה תוספת
ושל מושבים של הארגונית ההשתייכות ד.

. המוסדות. וסוגי קיבוצים
השתייכותם גם צויינה וקיבוצים מושבים לגבי
המושבים' תנרעת של מושבים כגון: הארגונית
איחוד של קיבוצים ועוד; המזרחי הפועל של
של הארצי' הקיבוץ של והקיבוצים' הקבוצות

ועוד. המאוחד הקיבוץ
חולקה וכוי חוות היישוביםמוסדות' קבוצת
מוסדות חקלאיים' ספר בתי לדוגמא: הסוג' לפי
כפריים מרכזים חקלאיות' חוות אחרים' חינוך

ועוד.

הלידה וארץ המין הגיל'
הגיל המין' לפי היהודית האוכלוסייה עלאומדני 1961 מפקד לפני מבוססים: הלידה ויבשת
מפקד ואחרי '8 ^ 1948 התושבים רישום תוצאות
בהתחשב עדכון ידי ועל זה' מפקד על 1961

הבסיס. מועד מאז שחלה בהתפתחות
הלאיהודית האוכלוסייה של הגילים אומדן
מיון על 1961 מפקד לפני מבוסס: הדת לפי
;1955 ביולי שנערך המרכזית התושבים כרטסת

זה. מפקד על  1961 מפקד אחרי
עם בשילוב הגיל' על המתפרסמים האומדנים
ליום בהתאם (1) לגיל מתייחסים אחרות' תכונות
הנקובה. הלוח שנת בסוף (2) האחרון' ההולדת
הלידה. לשנתון הגיל בין הקבלה קיימת לכן'
הם 0 גילאי '1962 לסוף הגילים באומדן לדוגמה'
קבוצת '1961 ילידי הם 1 גילאי '1962 ילידי
1953 השנתונים ילידי כוללת 59 הגילים

וכוי. '1957
הגיל' המין' לפי היהודית' האוכלוסייה אומדן
המופיע '1962 לסוף העלייה ותקופת הלידה יבשת
מתוך נתונים של שילוב על מבוסס '22 בלוח

.1961 מפקד של ובי אי השלבים
טבעי' אזור לפי בית" במשק הנפשות "ממוצע
אוכלוסיית את כולל אינו ,7 כלוח המופיע
מנשה רמת באזור הגבוה הממוצע הקיבוצים.

הן .(1961 מפקד תוצאות פי (על מחקלאות
כדלקמן: מתחלקות

מעמד בעל היה אשר עירוני יישוב עיר
המפקד. בתאריך עירייה של מוניציפאלי

אחרי הממלא עירונייישוב יישוב
עירייה של מעמד ללא היה אבל הנ"ל ההגדרה

המפקד. בתאריך
צורות כל את כוללות כפריות יישוב צורות .2

כדלקמן: האחרות' היישוב
הייצור' בו אשר כפרי יישוב כפר
כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה'

פרטי. בסיס על
סוגים: לשני מחולקים הכפרים

של אוכלוסייה בעל כפר גדול כפר (1)
הנקוב. בתאריך יותר או נפש 2'000

פחות של אוכלוסייה בעל כפר קטן כפר (2)
הנקוב. בתאריך נפש 2 מ000'

כאגודה המאורגן כפרי' מושביישוב
החקלאי הציוד של הרכישה בו אשר שיתופית'
במשותף' מבוצעים התוצרת של והשיווק וכדומה
היבם הייצור של המכריע והרוב הצריכה ואילו

פרטי. בסיס על
בו' אשר כפרי יישוב שיתופי מושב
גם מבוסס מושב' של השיתופיות לתכונות נוסף
מתנהלת הצריכה ורק שיתופי בסיס על הייצור

פרטי. באופן
בו אשר כפרי יישוב וקבוצה קיבוץ

קולקטיבי. בסיס על מאורגנים וצריכה ייצור
עולים בתי או מעברות ארעי יישוב
אחר. יישוב של השיפוט בתחום כלולים אינם אשר
בנגב המצויים השבטים הבדווים שבטי

הארץ. ובצפון
בעלי מוסדות וכוי חוות מוסדות'
בתחום נמצאים אינם ואשר יישוב של תכונות

אחד. יישוב של שיפוטו ליישובים מחוץ הגרים אנשים
של לתחום מחוץ אשר במקומות הגרים אנשים
היישובים בסיכומי הם אף נכללו שהוא כל יישוב

הכפריים.
בשיוך תיקונים נעשו המפקד תוצאות סמך על
הגדולים או הקטנים לכפרים מסויימים יישובים

עירוניים. ליישובים או
האוכלוסייה. קבוצות לפי היישובים של סיווג ב.
לאיהודיים ליהודיים' מתחלקים היישובים

מעורבים. ויישובים
או הינם היישובים של המכריע רובם
שש קיימות זאת עם לאיהודיים. או יהודיים
אוכלוסייה של רוב בעלות "מעורבות" ערים
ניכרת: לאיהודית אוכלוסייה עם אבל יהודית'
ולוד. רמלה עכו' חיפה' אביביפו' תל ירושלים'
אוכלוסייה של רוב בעל אחר קטן כפר יש כן כמו
מעונה יהודים: של ניכר חלק עם אך לאיהודית
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השתייכות דיבור. שפות השכלה. ופריון. נישואין
מעמד יד. משלח כלכלי. ענף העבודה. לכוח

דיור. ותנאי בעבודה
מספר הובאו הקודם הסטטיסטי בשנתון
מובאים זה בשנתון אי. שלב תוצאות מתוך לוחות
תוצאות מתוך לוחות וכן א' משלב נוספים לוחות
ממדגם' נתקבלו בי שלב שנתוני כיוון בי. שלב
מספרים לגבי מצומצמת היא דגימה. טעות בהם יש
על המידה על יתר להסתמך אין אולם גדולים.
לפעמים יש טכניים מטעמים קטנים. מספרים
עניין אותו על המספרים בין קלים הפרשים
של שונים מעיבודים (הלקוחים שונים בלוחות
בין הפרשים נובעים זאת מלבד המפקד). חומר
של בי ובשלב אי בשלב לידה px לפי התוצאות
אי בשלב הפקידה: בשיטת מהבדלים המפקד
תשובות לפי הפוקד ידי על השאלון מילוי נעשה
שבועות השאלון נמצא בי בשלב ואילו הנשאל.
והפוקד עצמי מילוי לשם המשפחה ברשות אחדים
שהמשפחה כמקרה רק השאלון את מילא או השלים
של והן א' שלב של הן בשאלונים זאת. עשתה לא
יש הלידה ארץ שאת בפירוש נאמר ב'' שלב
ייתכן. זאת עם הנוכחיים"; הגבולות "לפי לציין
עניין על לחשוב הנפקדים לרשות שעמד הזמן כי
התוצאות. את שיפר המפקד של ב' שלב לקראת זה
המפקד תהליכי על נוספים הסברים בדבר
והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ראה ותוצאותיו.

ו8. 7 מס' .1961

האזור. מאוכלוסיית מיעוט אותו אל רק מתייחם
בקיבוצים. גר שאינו

בישראל המשפחה גודל
בישראל המשפחה גודל על האומדנים
האדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על מבוססים
י"ז. פרק ראה וביצועו ארגונו הסקר. מבנה (על

ועבודה). אדמ כוח
(פרט במדינה משפחה מוגדרת זה סקר לצורך
שקיימת אנשים כקבוצת בקיבוץ) למשפחה
יחד הגרים כלשהי. משפחתית קרבה ביניר.ם
ארוחותיהם הכנת ואשר דיור. יחידת באותה
לצורך נחשב אדם גם במשותף. כלל בדרך נעשית
כוללת בקיבוץ המשפחה כ"משםחה". זה סקר
ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר לצורכי

נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה שהם

והדיור1961 האוכלוסין מפקד
בחודשים שנערך והדיור. האוכלוסין מפקד
אי בשלב שלבים. בשני בוצע .1961 מאייוני
רק נשאלו אך המדינה אוכלוסיית כל את פקדו
יסודיות: דמוגרפיות תכונות על מועטות שאלות
עיקריות לידה ארצות משפחתי. מצב גיל' מין'
20?£ של מדגם נפקד בי בשלב עלייה. שנת
שונים נושאים על שאלות ונשאלו מהאוכלוסייה
פנימית. הגירה מפורטות. לידה ארצות כגון:

CHAPTER B. POPULATION AND SETTLEMENTS

National Population Estimates
The estimates up to 1961 relate to the

number of persons present in the country at
the date of the estimate. defined as the defacto
population (see following definition). They are
chielfy based on the Registration of Population
of 8 XI 1948. For the nonJewish population.
which was only partially registered on 8 XI 1948.
recourse was had to additional registrations
made at the beginning of 1949 and to supple
mentary information from other sources. The
estimates for the intervening period between the
1948 Registration and the 1961 Census were
computed from changes in the manner of the
population resulting from natural increase and
the migration balance.

The 1961 Census relates to the "de jure"
population, as denned below.

A new statistical series of "de jure" popu
lation estimates was commenced on the basis
of the 1961 Census.taking into account the in
tervening changes due to natural increase and
migration.
The "de jure" population includes residents

absent from the country for less than one year
from the operative date, but excludes tourists
staying in Israel.

The "de facto" population includes tourists
staying in Israel at the date stated. but excludes
residents abroad.

Population Movement
The "natural increase" is the excess of

births over deaths. The statistics are based on
births and deaths registered during a certain
year at the SubDistrict Registration Oiffces and
not on the actual number of cases which oc
curred during that year.

Births and deaths which occurred prior to
8 XI 1948 but were registered after that date
were excluded from the calculation of the po
pulation estimates. A certain correction inI he
number of births made for I960 was also
omitted from the components of the population
increase for that year; hence the discrepancy
between the data on natural increase appearing
in the Vital Statistics (chapter C. Table I ) and
the ifgures appeairng in Sources of Increase of
Population (chapter B. Table 3).

The "migration balance" is the difference
between the number of persons entering and
leaving the country. The data are obtained
from the records of the border check posts (see
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introduction to Chapter D, "Migration"). The
statistics include all legal border crossings.

Population in Settlements
The data on the distribution of the popula

tion by type of settlement during the years pre
ceding the 1961 Census are based on a special
annual population survey in all the country's
settlements. The principal sources of the survey
were:
1. Special questionnaires sent to all Jewish
settlements of less than 10,000 inhabitants;
2. The number of customers registered with
groceries and cooperative stores according to
the Population Food Registration of the Min
nistry of the Interior;
3. The balance of the population movement in
each settlement according to the central Popu
lation Register of the Ministry of the Interior;
4. Data from other sources, such as the Settle
ment Department of the Jewish Agency, etc.

The population estimates for the various
settlements after the 1961 Census are based on
the Census results, incorporating the changes
which have taken place since then, as derived
from the above sources (except source 2, since
Food Registration has in the meantime been
abolished).

In certain settlements the population es
timates have been amended according to the
results of the 1961 Census.

Settlements and Types of Settlements
Definition of settlement : A place of per

manent habitation which has its own admin
istration  until the 1961 Census generally in
habited by 10 permanent residents, and since
the Census  by 20 permanent residents.

According to the amended deifnition used
in the Census the number of settlements ap
pearing in the statistics was reduced from 886
at the end of I960 to 873 in the 1961 Census.

From the date of the 1961 Census until the
end of that year, the number of settlements has
been augmented by 5 and reduced by 3 and in
1962 by 2 and 3, respectively.

The settlements were classiifed as follows:
A. According to Urban and Rural Type of
Settlement :
1. Urban settlements : settlements with over
2,000 inhabitants, excluding those where at
least one third of the householders belonging
to the civilian labour force are employed in
agriculture (according to the 1961 Census) .

The urban settlements are subdivided as
follows :

Town  urban settlement with municipal
status at the date of the Census;

Urban settlement  settlement falling with
in the above definition of an urban settlement,
but without municipal status at the time of the
Census.
2. All other types of settlement are classiifed as
rural and divided as follows :

Village  a nonurban settlement where

production, consumption, purchase and sales are
generally carried out on an individual basis.

Villages are subdivided into two types :

(1) Large village  a village of 2,000 inhabit
ants and more at the date stated;
(2) Small village  a village of less than 2,000
inhabitants at the date stated;

Moshav  a rural settlement organized as
a cooperative where the acquisition of agricul
tural implements etc. and the marketing of pro
duce are effected collectively while consumption
and most of the production are on an individual
basis.

Collective Moshav  a rural settlement
where in addition to the acquisition of agricul
tural implements and the marketing of produce,
production is also carried out on a collective
basis and onyl consumption is private.

Qibbuz and Qevuza  a rural settlement
where both production and consumption are
collectively organized.

Temporary settlement  ma'abarot or im
migrants' reception centres not compirsed with
in the jurisdiction of another settlement.

Bedouin tribes  the tribes stationed in the
Negev and in the Northern Region of Israel.

Institutions, Farms etc.  Institutions hav
ing the characteristics of a settlement and not
compirsed within the juirsdiction of another
settlement.

Persons living outside settlements  per
sons living outside the boundaires of any settle
ment were included among the rural population.

In accordance with the 1961 Census results,
some corrections were made in the classification
of certain settlements as small or large villages,
or as urban settlements.
B. Classification of Settlements According to
Population Groupings.

Settlements are divided into Jewish, non
Jewish and mixed settlements.

The overwhelming majoirty of settlements
are either Jewish or nonJewish. There are,
however, six "mixed" towns where the Jewish
population forms the majoirty but which also
have a considerable nonJewish minoirty: Jeru
salem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Ramla and
Lod. There futrher is a small village with a
nonJewish majoirty but a considerable propor
tion of Jewish inhabitants : Urban Maona (Tar
shiha) . These seven mixed settlements were in
eluded in the count of both the Jewish and the
nonJewish settlements, but were counted only
once in the total number of settlements.
C. Classification of Jewish Settlements Accord
ing to Peirod of Settlement :

The Jewish settlements are divided into
two groups  old and new  according to the
date of their establishment being before or after
the foundation of the State of Israel (15th May,
1948).
Among new settlements are also included

urban settlements which in the ifrst years after
the establishment of the State received a rela

POPULATION AND SETTLEMENTS 12



lively large addition of new immigrants, e.g.
Zefat, Tiberias and Nahariyya.
D. Organizational aiffliation of Moshavim, Qib
buzim and Various Instituions:

Moshavim and Qibbuzim were further clas
sified according to their organizational aifflia
tion: Moshavim of the Moshav Movement, the
Hapoel Hamizrahi Organization etc.; and Qib
buzim of the Ihud HaQevuzot VeHaQibbuzim,
of HaQibbuz HaArzi, HaQibbuz HaMeuhad
etc.

"Institutoins, Farms, etc." were classified
accordnig to function, e.g. agricultural schools,
other educational institutions, agricultural
farms, rural centres, etc.

Age, Sex and Country of Birth
Estimates of the Jewish population accord

ing to age, sex and continent of birth, up to the
1961 Census, were based on the Population
Registration of 8 XI 48. Subsequently, the re
suits of the Census served as the basis for these
estimates after due adjustment in accordance
with later developments since the base date.
Prior to the 1961 Census the age estimates of

the nonJewish population by religious groups
were based on the classification of the Central
Population Registry carried out in 1955, and
thereafter  on the 1961 Census.
Estimates of age distribution when presented

in conjunction with other characteirstics refer to
the age(1) at the last birthday and (2) at the
end of the calendar year in question. Corre
spondence is thus achieved between age and
year of birth, e.g. in the age estimate for the
end of 1962, age group 0 Comprises all persons
born in 1962, age group 1 all persons born in
1961, age group 59 all persons born between
19531957, etc.

The estimate of the Jewish population ac
cording to sex, age, continent of bitrh and pe
riod of immigration for the end of 1962, as
given in table 22, is based on a combination of
data obtained from both Stage A and Stage B
of the 1961 Census.

The "average number of persons per house
hold" according to geographic region, as given
in table 7, does not include the population of
the Qibbuzim. The high average for the Ramat
Menashe region refers only to that minority
which does not live in the Qibbuzim of the
area.

The Size of the Family in Israel
Estimates on the Size of the Family are

based on the results of Labour Force Surveys
(for structure, organization and methods of
operation of these surveys  see Chapter Q,
Labour Force and Employment( .

For this survey, a group of persons related
to each other, living in one housing unit and
taking their meals together, is defined as a
family. For such surveys a single person is also
considered as a "Family". The family in the
qibbuz includes single persons or married
couples with their children less than 18 years
old and unmarried.

CENSUS OF POPULATION
ANDHOUSING  1961

The Census of Population and Housing
conducted in MayJune, 1961 was carried out
in two stages. In Stage A a full general census
of the population was taken, when only a few
basic demographic characteirstics were record
ed, namely sex, age, family status, main coun
tries of birth and year of immigration. In Stage
B, a 209cf sample of the population was inler
viewed on vairous topics, e.g.: specific country
ofbirth, internal migration, marriages and fer
tility, education, spoken languages, employment,
economic branch, occupation, position at work
and housing conditions.
The previous Statistical Abstract contained a

number of tables summairzing some of the re
suits of Stage A. The present Abstract contains
additional results of Stage A as well as tables
compiled from the results of Stage B. Since the
data for Stage B are deirved from a 20'rf
sample of the population, they obviously con
tain a sampling error which is negligible for
larger values but may be quite considerable for
smaller ones. For technical reasons, figures re
lating to the same subject show slight discrepan
cies when appearing in different tables (taken
from different processings of the census ma
terial). Futrher discrepancies in results tabu
lated according to country of bitrh, between
Stage A and B of the census, are due to the 1

difference in the census method. Whereas in
Stage A the questionnaire was filled out by
the census taker according to the answers re
ceived, in Stage B the questionnaire was left
with the family interviewed for a number of
weeks to be filled in by them, so that the cen
sus taker filled in the questionnaire only when
ever the family itself had failed to do so. Al
though the questionnaires of both Stage A and
Stage B expressly stated that the "country of
bitrh1' was to be indicated according to the pre
sent borders, it is conceivable that on more
careful deliberation during Stage B some of the
interviewed gave more accurate replies.
For futrher explanations of the census oro

cedures and results, see Pubilcations 7 and 8
of the Census of Population and Housing 
1961 publications' seires.
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באלפים) (אומדנים, אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה  .1 לוח
Table 1.  Population, by Population Groups .(Estimates, Thousands)

)19491962)

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at End of Year

ממוצעת אוכלוסייה
Mean Population

השנה
כל

האוכלוסייה!1)
Total

Population(i)

יהודים(0
Jews(>)

NonJews לאיהודים
הכל0) סך
Total(i)

יהודים
Jews

יהודים לא
NonJews

Year
הכל(0 סך
Total(l)

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
Druze

Present Population Based on the 8 XI 1948 Registration 8 \1 1948 התושבים רישום בסיס על נוכחת אוכלוסייה

1948914.7758.7(3)156.0

19491,173.91,013.9160.0111.534.014.51,046.0901.0145.0

19501,370.11,203.0167.1116.136.015.01,266.81,103.0163.7

I9SI1,577.81,404.4173.4118.939.015.51,494.31,324.0170.3

19521,629.51,450.2179.3122.840.416.11,606.21,429.8176.4

19531,669.41,483.6185.8127.641.416.81,650.21,467.7182.6

19541,717.81,526.0191.8131.842.018.01,689.5 .1,500.6188.8

19551,789.1) ,590.5198.6136.343.319.01,750.41,555.3195.1

19561,872.41,667.5204.9141.443.719.81,828.41,626.3202.0

19571,976.01,762.7213.1146.845.820.51,930.51,721.2209.3

19582,031.71,810.1221.5152.847.321.42,000.11,782.7217.4

19592,088.71,858.8229.8159.248.322.32,062.11,836.2225.9

19602,150.41,911.2239.2166.349.623.32,117.01,882.6234.4

2,181.2 22V 19611,938.2243.0

19612,233.61,985.5248.1173.350.524.32,187.51,943.8243.7

Present population Based on the 22 V 1961 Census

2,189.6

2,289.7

Permanent population Based on the 22 V 1961 Census

22 v 1961 המפקד בסיס על נוכחת *וכלומייה

2,183.3 22V 1961

2,235.8

2,334.4

1961

1962

22 v 1961 המפקד בסיס על קבועה אוכלוסייה

247.9

257.7

1,942.0

2,030.5

2.189.9

2,288.2

24.3

24.8

25.8

50.5

51.3

52.6

170.8

174.9

183.0

243.3

()247.1

(2)252.5

(J)262.9

1,910.8

1,932.4

1,981.7

2,068.9

2,154.1 I I960

2,179.5 22V 1961

2,234.2

2,331.8

1961

1962

(I) Discrepancies are due to roundingoff figures.
)2) Including 1,479 "others".
)3) Estimate for the present surfaceof the State.

המספרים. מעיגול נובעים הפרשים (1)
'אחרים. 1,479 כולל (2)

המדינה. של הנוכחי לשטח אומדן (3)
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>א1םדן< האוכלוסייה של הגידול מקורות  .2 לוח
Table 2.  Sources of Increase of the Population (Estimate)

ee

!/I31 xn 1961)V1948 (15
zמוחלטים Absoluteמספרים Number*
uPercentage D>tWK
..sשיעור
tu
jS5n מד

תנועת תנועתמאזן הגידולPopulationהאוכלוסייהמאזן
t

הגידול

Total

טבעי ריבוי
(1)

Natural

ההגירה מאזן

Migration
עולים

Immigrants

התושבים

Net Move

התיירים
e>

Net Move

>נ)

Rate of

טבעי ריבוי

Natural

ההגירה מאזן

Migration

h
בהתחלתש

התקומה
At Beginning

התקומה בסוף
OIncreaseIncreaseBalancement ofment ofAt EndIncreaseIncreaseBalance

>ResidentsTravellersof Periodof Peirod

Zהאוכלוסייה 1כל onTotalPop u 1a t
(4)15 V 194831 XII 1961 21,423,959511,582+912,3771,017,765141,871+ 36,483809,6332,233,5921,758.835.964.1

1950 >196,22334,482+ 161,741169,720 10,036+ 2,0571,173,8711,370,094167.217.682.4

1951 +207.73140,322ק 167,409174,014 10,0174 3,4121,370,0941,577.825151.619.480.6
1952 O51,69440,663+ 11,03123.408 13,793+ 1,4161,577,8251,629,31932.878.721.3

1953 0139.89841.433 1,53310,388 13,178+ 1,2531,629,5191,669,41724.5.103.8 3.8
195448.39737.451+ 10,94617,485 8,3244 1,7851,669,4171,717,81429.077.422.6
193571,26140,108f 31,13336,327 7,114+ 1.9401,717.8141,789.07541.536.343.7

195683,31540,2174 43,09854,996 12,410+ 5121,789,0751,872,39046.648.331.7

1957103,56441,498) 62,06671,100 13,005+ 3,9711,872,3901,975,95455.340.139.9

195855,71841,0294 14,68926,093 14,090+ 2.6861,975,9542,031,67228.273.626.4
195957,01342,548+ 14,46523,045 11.914+ 3,3342,031,6722,088,68528.174.623.4
196061,67344,4374 17.23623,644 12.0174 5,6092,088.6852.150,35829.572.127.9

21 V 196130,80115,9284. 14,87312,877 5,107+ 7,1032,150,3582,181,15914.351.748.3

31 XII 196183,23442,5584 40,67646,650 10,198+ 4,2242,150,3582,233,59238.751.148.9
fהודיםJews

15 V 194831 XII 19611,335,851425,360+910,4911,015,319138,508+ 33,680649,6331,985,4842,056.331.868.2

I5V1948 31 Xlf 1948109,0684,5884 104,480101,819+ 881+ 1,780649.633758,701167.94.293.8
1949253,17020,2484 234,922239,076_ 6,6564 2,502758,7011,013.871336.37.992.1
1950189,12228,9624160,160169,405 10,399+ 1.3541.013,8711,202,993186.515.384.7



82.8

23.3

 4.6

26.1

48.3

56.9

64.1

30.7

30.2

33.0

55.7

55.5

17.2

76.7

104.6

73.9

51.7

43.1

35.9

69.3

69.8

67.0

44.3

44.5

Oth

167.4

32.6

:3.0

23.6

42.3

48.4

57.1

26.9

26.9

28.2

14.1

38.9

1.404,392

1,450,217

1,483,64!

1.526,009

1,590,519

1,667.455

1,762.741

1,810,148

1,858,841

1,911,189

1.938,229

1,985,484

1,202,993

1.404,392

1,450,217

1,483,641

1,526,009

1,590,519

1,667,455

1,762.741

1.810,148

1,858,841

1,911,189

1,911,189

■| 2.559

t 882

+ 1,140

+ 1.348

+ 1,505

+ 850

+ 3,925

f 2.479

+ 3,303

+ 5,515

+ 7,183

+ 4.538

 9,601

 13,571

 13,015

 7,767

 6,644

 11,974

 12,545

 13.845

 11,590

 11,719

 4.967

 9,863

173,901

23,375

10,347

17,471

36,303

54,925

69,733

25,919

22,987

23.487

12.839

46,571

+ 166.859

+ 10,686

 1,528

+ 11,052

+ 31,164

+ 43.801

+ 61.113

+ 14,553

+ 14,700

+ 17,283

+ 15,055

+ 41,246

34,540

35,139

34,952

31,316

33,346

33,135

34,173

32,854

33,993

35,065

11,985

33.049

אחרים

201.399

45,825

33,424

42,368

64,510

76.936

95,286

47.407

48,693

52,348

27,040

74,295

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

22 V 1961

31 X/f 1961

19506188,10886,222+ 1,8862.446 3,3634 2,803160,000248,108550.797.92.1

19507,1015,520+ 1.581315+ 563f 703160,000167.10144.477.722.3
19516.3325,782+ 550113 416+ 853167,101173,43337.991.38.7

19525.8695.524+ 34533 222+ 534173.433179,30233.894.15.9
19536.4746,481 741 163+ 115179,302185,77636.1100.1 0.1

19546.0296,135 10614 557+ 437185,776191,80532.5101.7_ 1.7

19556,7516,762 II24 470f 435191,805198,55635.2100.2 0.2

19566,3797.082 70371 436 338198,556204.93532.1111.0 11.0

19578,2787.325+ 9531,367 460+ 46204,935213,21340.488.511.5

19588,3118,1754 136174 245+ 207213,213221.52439.098.41.6

19598,3208,555 23558 324+ 31221,524229.84437.6102.8 2.8

I9609,3259.372 47157 298+ 94229.844239.16940.6100.5 0.5
22 V 19613,7613.943 18238 140 80239,169242,93015.7104.8 4.8
31 XII 19618.9399,509 57079 335 314239,169248.10837.4106.4 6.4

n
_1^

(I) The figures differ sligthly Irom those in table I, chapter C. See Introduction to the Tables.
)2) Including temporary residents and onedayvisitors.
))) Per 1,000 populationat the beginningof period.
)4) In 194849 no ilatistics were compiled of the natural increue of nunJewi.

ללוהות. במבוא ראה ג. בפרק 1 בלוח המופיעים מאלה במקצת שונינז המספרים (1)
אחד. ליום ומנקרים ארעי ישיבת כולי (2)

התקופה. בתחילת תושבים ל1,000 (3)
לאיהודים. לגבי הטבעית התנועה ק1ל סטטיסטיקה נערכה לא 194819 נשנים (4)

n
#>

a



באלפים) (אומדנים, ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה .3 לוח
Table 3. World Jewish Population and Population in Israel (Estimates, Thousands)

)18501961)

Inבישראל Israel

הכלהתאריך מספריססן
Dn1nn(2)מוחלטים

TotalAbsolutePercentage^)Date
(3)Numbers

18504,800I8S0

18827.70024.00.31882

189047.01890

190010,70050.00.51900

191413,50085.00.61914

(1)1916/1856.7(1)1916/18

(1)23 X 192283.8(1)23 X 1922

30 V 192514,800122.00.830 V $192

(1)18 *\ 1931174.6(1)18 XI 1931

31 X/J 1935355.231 XII $193

31 \1\ 194016,700467.52.831 XII 1940

31 XII 194511,000563.85.131 Xll $194

31 \\\ 194711,270630.05.631 Xll 1947

15 V 194811,300649.65.71$ V 1948

(1)8 X/ 1948716.7(1)8 XI 1948

31 XII 195111,5331,404.412.231 XII 19S1

31 XII 195411,8671.526.D12.931 XII 1934

31 XII 195712,0351,762.714.631 Xll 1957

(1)22 V 196112,8661,932.415.022V I96K<)

(I) Census in Israel.
)2) Jews in Israel as percentage of total Jews in the world.
)3) Source : American Jewish Yearbook.

גישראל. tpon (!)
בעולם. יהודים הגל 0ך מתוך בישראל היהודיים אחוז 12)

American Jewish Yearbook המקור: (3)
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Demographic Characteristics
והנפה המחוז לפי יבשתי, מרובע לקמ האוכלוסייה צפיסות  .4 לוח

Table 4.  Density of Population per Square Kilometre of Land Area, by District and SubDistrict

)1948 1962)

דמוגרפיות תכונות

לקמ2 Densityג0יפות per Sq. Km.
קמ* יבשחי שסח

והנסה(1) Landהמתיז AreaDUtricI and SubDistrict (י)
in Sq. Km.8 XI 194831XII 195131 XII 195431 XII 195731 XII 195931 XII I96022 V 196131 XII 1962

הארץ 20,15s43.177.985.097.*103.1106.2107.6115.1ALLכל COUNTRY

הזפון 3,32544.271.982.992.899.7101.3101.4109.2Northernמחוז district
צפת 67116.438.743.360.366.267.967.973.7Zefatנסת subdistrict
כנרת 52138.268.276.479.183.583.383.186.9Kinneretנפת tubdistrict

יזרעאל !*1.19750.377.791.494.599.099.7100.4108.8Yiireנסת tubdistrict
עכו 93659.690.4105.4121.0133.3137.3136.8147.7Akkoנ5ת tubdistrict

היסה 854209.2360.4405.3401.2421.0431.7433.6458.3Haifaמחוז district
חיסה ■7.1975.0976.01,030.1Hair^283452.4779.31,642.0903.49נ8וו tubdistrict
חדרה 57188.6152.7127.9152.4159.6162.4164.8174.9Haderaנ5ח tubdistrict

המרכז 1,242100.4256.4258.3301.7322.1326.8327.8343.4Centralמחוז district
השרון 348108.2221.2240.8278.7282.0288.1294.7313.2Sharonנמח subdistrict

חקוה פחח 284175.6375.4448.0442.0463.7480.8480.6501.0Petahנ5ת Tiqwa tubdistrict
רמלה 31214.4181.3161.9229.9230.6223.9218.9225.9Ramlaנפח subdistrict

רחובות 298109.8262.9254.9275.0330.0333.2334.6351.4Rehovotנפח subdistrict

אביג חל 1701,834.02,903.63.328.53,671.23,877.54,025.14,113.54,328.1Telמחיז Aviv district

ירושלים 557159.5277.8321.1313.0328.7337.0344.5362.2Jerusalemמחיז district

הדרוס 14,1071.54.55.89.711.111.812.315.1Southernמחיז district
אשקלון 1.2725.823.032.852.155.157.860.373.3Athqelonנסח subdistrict
שגע באר 12,8351.12.73.65.36.87.37.69.4Beirנפח Sheva suhdistrici

(I) According to the present boundaries of the
subdistricts.

הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי (I)
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הטבעי והאזור הנפה המחוז, לפי והיישובים האוכלוסייה  .5 לוח
Table 5.  Population and Settlements by District, SubDistrict and Natuarl Region

)31 Xn 1962)

האוכלוסייה אחריםיהודיםכל
Total PopulationJewsOther

הב&ה ,Districtהמחוז/ Subdistrict

הטנעי והאזור
X £||e K

o 3=
.s ri2 ■£

§. f11
5 a

o ?
■J n

Ik
§ *

I 9

and
Natural Region

1 SI3£ X
$ *

I £

הארץ 110MX.9I9ALL(43)8742.331,8017712.068.882כל COUNTRY

הצפון 66152,079Northern(22)294363,159230211.080מחוז District

צפת 5849,4375446.35043,087Zefatנפת SubDistrict
החולה 2422.3022422,26141Hulaסמק Basin

מזרחי עליון 2518,9542216,68532,269Easternגליל Upper Galilee
חצור 98,18187,4041777Hazorאזור Region

כנרת 38,336Kinneret(2)4345,2904036,954נפת SubDistrict
.2031,810כנרות 2030,849961Kinrot

מזרחי תחתון 37,375Eastern(1)2313,480206,105גליל Lower Galilee

יזרעאל 2256,894Yizreel(14)111130,1968973,302נפת SubDistrict
שאן בית 2016,9932016,985SBetעמק She'an Basin

חרוד 115,912105,4031509Harodעמק Valley
כוכב 93,35341,43051,923Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 4434,6454133,31831,327Yizreelעמק Basin
מנשה 73,19973,192רמת

7Menashe Plateau
נצרתתורעאן 1353,120Nazareth(14)2066,094712,974הרי Tir'an Plateau

עכו 3783,762Akko(6)82138,2364754,474נפת SubDistrict
מערבי תחתון 1649,365Western(5)1950,0193654גליל Lower Galilee
מערבי עליון 1518,080Western(1)3325,762197,682גליל Upper Galilee

עכו 3062,4552546,138616,317Akkoמישור Plain

חיפה 2451,359Haifa(3)98391,38075340,021מחוז District

חיפה 419,845Haifa(3)25291,51022271,665נפת SubDistirct
חיפה 3H19,845Haifa)25291,51022271,665אזור Region

חדרה 7399,8705368,3562031,514Haderaנפת SubDistrict
הכרמל 157,885135,68722,198Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 107,25797,0331224Zikhronאזור Ya'akov Region
אלכסנדר '1719,975359614הר 19,379Alexander Mountain
חדרה 3164,7532855,04039,713Haderaאזור Region

המרכז 230426,454218397.6131428.841Centralמחוז District

שרון 85108,9907890,372718,618Sharonנפח Subdistrict
85108,9907890,372718,618Sharonשרון

POPULATION AND SETTLEMENTS 20



(המשך) הטבעי והאזור הנפה המחוז' לפי והיישובים האוכלוסייה  .5 לוח
Table 5.  Population and Settlements by District, SubDistrict and Natural Region (Com.)

)31 XII 1962)

האוכלוסייה אתריםיהודיםבל
Total PopulationJewsOther

הנפה ,Districtהמחיז' Subdistrict
1 */6

c ~
0 JSI *and

הטבעי lוהאזור h n' ni £* nNatural Region

Vi

i 9
£ r

2 ק
£ a

£ 9I r

u n

I6I 9I r

ו/קוה פתח 52142.27948137.18145.098Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון 2548.84S2447.17911,666Southernדרום Sharon

תקוה פתח .אזור 2793.4342490,00233,432.Petah Tiqwa Region

רמלה 4870,475.4765.75034,725Ramנפת laSubDistrict

לוד 4870.4754765.750.34.725Lodוחור Region

רחובות 45104,71045104.310400Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 'אזור 3458,5183458.237281Rehovot Region

לציון ראשון II46,192II46.073119Rishonאזור Leziyyon Region

אביג תל 18735,77618728,99616,780Telמחוז Aviv District

אביב תל 18735.77618728,99616,780Telאזור Aviv Region

ירושלים 63201.74959197,36854,381Jerusalemמחוז District

יהודה 30186.22327181.99044,233Judeunהרי Mountains

יהודח 3315.5263215.3781148JudeanFoothשפלת iles

הדרום 19,479Southern(18)171213.283171193.804מחוז District

אשקלון 9593.1569592.822334AshqelonSubDistrictנפח

מלאכי 4321.2734321.17994Mal'akkiאזור Region

לכיש 2218.3012218.20794Lakhishאזור Region

אשקלון 3053.5823053,436146Ashqelonאזור Region

נארשבע 18V19.145Be'er)76120.12776100.982נפת Sheva SubDistrict

נרר 3112.2333112.21320Gerarאזור Region

בשיר 2412.7642412.74717Besorאזור Region

שנע באר 18.930Be'er(18)771.478752.548אזור Sheva Region

והערבה המלה 67.40567.252153Deadים Sea and Arava

הנגב 816.247816.22225Negevהר Mountains

(I) Mixed settlements (Jerusalem. TelAvivyafo. Haifa. לוד' חיפה' חלאביביפו' (ירושלים' המעורבים היישובים (1)
Ramia, Lod. Akko and since 1961 Mao'naTarshiha) ביישובים הן נכללו מעונהתרשיחה) גם 1961 ומאז ענו
were included both in Jewish and in NonJewish settle היישובים הכל בסך אולם יהודים' לא ביישובים והן יהודים
ments, but in Total Settlements were included only once. אחת. פעם רק נכלל

(2) Bedouin tribes are not includedin the number of settle מספרם היישובים* במספר כלולים אינם הבדווים שבטי (2)
ments; their number is given in brackets. בסוגריים. מופיע
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והנ0ה0) המחוז לפי האוכלוסייה,  .6 לוח
Table 6. Population. by District and SubDistrict(i) (Absolute Numbersand Percentage)

)19481962)

District and Sub
District

Percentage באחוזים

31 501
1962

22V
1961

31 XII
1959

31 XII
1957

30X1
1948

(באלפים) מוחלטים מספרים
Absolute Numbers
)Thousands)

31 XII
1962

22V
1961

8X1
1948

והגפה המחוז

Total Population האוכלוסייה כל

הארץ I7I.S2,331.8100.0100.0100.0100.0100.0ALL.872.72כל COUNTRY

הגפון 144.0337.1363.116.815.615.815.515.5Northernמחוז district

צפת 10.845.649.41.22.02.12.12.1Zefatנפת subdistrict

ננרת 19.543.345.32.32.12.12.01.9Kinneretנפת subdistrict

יזרעאל 59.0120.1130.26.95.75.65.556Yizreelנפת subdistrict

עכו 54.7128.1138.26.45.86.05.95.9Akkoנפת subdistrict

חיפה 175.1370.3391.420.517.317.217.016.8Haifaמחוז district

חיפה 125.5276.2291.514.712.912.912.712.5Haifaנפת subdistrict

חדרה 49.694.199.95.84.44.34.34.3Haderaנפת subdistrict

המרכז 122.3407.0426.514.319.719.118.718.3Centralמחוז district

השרון 36.9102.5109.04.34.84.74.74.7Sharonנפת subdistrict

תקוה פתח 48.9136.5142.35.76.46.36.36.1Petahנפת Tiqwa subdistrict

רמלה 4.468.370.50.53.53.43.13.0Ramlaנפת subdistrict

רחובות 32.199.7104.73.85.04.74.64.5Rehovotנפת subdistrict

תלאביב 305.7699.3735.835.731.631.632.031.6Telמחוז Aviv district

ירושלים 87.1191.9201.710.28.98.88.88.7Jerusalemמחוז district

הדרוס rmr.21.4173.9213.32.56.97.58.09.1Southern district

אשקלון 7.276.793.20.83.23.33.54.0Ashqelonנפת subdistrict

שבע באר 14.197.2120.11.73.74.24.55.1Beerנפת Sheva subdistrict

ידוע 17.1לא
Nol known
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(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים והנפהט) המחוז לפי האוכלוסייה.  .6 לוח
Table 6. Population, by District and SubDistirct(i) (Absolute Numbers and Percentage) ,(Com.)

)19481962)

District and Sub
District

Percentage באחוזים

ת ווא
1962

22 V
1961

31 XII
1959

31XI!
1957

8 \11
1948

(באלפים) מוחלטים מספרים
Absolute Numbers
)Thousands)

31 Xt!
1962

22 V
1961

g XII
1948

והנפה המחוז

ALL COUNTRY

Northern district
Zefat subdistrict
Kinnerct subdistrict
Yizreel subdistrict
Akko subdistrict

Haifa district
Haifa subdistrict
Hadera subdistrict

Central district
Sharon subdistrict
Petah Tiqwa subdistrict
Ramla subdistrict
Rehovot subdistrict

Tel Aviv district

Jerusalem district

Southern district
Ashqelon subdistrict
Beer Sheva subdistirct

Jewish Popula tion היהודית האוכלוסייה
714.7I.M2.32,0*8.9100.0100.0100.0100.0100.0

53.4194.3211.07.610.310.310.010.3

8.942.646.31.32.12.22.22.3
14.435.437.02.12.01.91.81.8

24.166.673.33.43.63.53.43.6
6.049.7S4.40.82.62.72.62.6

147.7322.3340.021.117.217.016.716.4
M6.4257.6271.616.613.713.613.313.1
31.364.768.44.53.53.43.43.3

106.2380.1397.715.220.820.219.719.2
26.585.190.43.84.64.44.44.4
45.9131.8137.26.67.06.86.86.6
1.863.965.80.23.73.73.33.2

32.099.3104.34.65.55.35.25.0

302.1692.6729.043.235.035.135.935.2

84.2187.7197.312.09.79.79.79.5

6.0155.3193.90.97.07.78.09.4
4.876.492.90.73.63.83.94.5
1.278.910 1.00.23.43.94.14.*

ווארץ כל
הצפון מחוז
גפת נפת
ננרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת
חיפה מחוז

חיפה נפת
חדרה נפת
המרכז מחוז
השרון נפח

תקוה פתח נפח
רמלה נפח

רחובות נפת

אביב תל מחוז

ירושלים מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ishהלאיהודיתהאוכלוסייר PopulationNonJew

הארץ 156.0147.2161.9100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל COUNTRY

הצפון 90.6142.8152.158.159.559.857.757.9Northernמחוז district
צפת 1.93.03.11.21.01.31.21.2Zefatנפת subdistrict
כנרת 5.17.98.33.33.13.23.232Kinneretנפת subdistrict

יזרעאל 37.953.556.922.423.222.721.621.6Yizreelsuboנפת !strict
עכו 48.778.483.831.232.232.631.731.9Akkoנפת subdistrict

חיפה 27.448.051.417.618.418.719.419.5Haifaמחה districl
חיפה 9.118.619.95.96.86.97.57.5Haifaנפת subdistrict
חדרה 18.329.431.511.711.611.811.912.0Haderaנפת subdistrict

המרכז 16.126.928.810.310.710.610.910.9Centralמחוז district
השרון 10.417.418.66.66.86.97.07.1Sharonנפת subdistrict

תקוה פתח 3.04.75.11.91.71.81.91.9Petahנפח Tiqwa subdistrict
רמלה 2.64.44.71.72.21.91.81.8Ramlaנפת subdistrict

רחובות 0.10.40.40.1נפת
 ■

0.20.1Rehovot subdistrict

אביב חל 3.66.76.82.33.33.12.82.6Telמחו! Aviv district

ירושלים 2.94.24.41.81.51.31.71.7Jerusalemמחוז district

הדרום 15.418.619.49.96.66.57.57.4Southernמחוז districl

אשקלון 2.40.30.31.60.1O.IAshqelonנפת subdistrict
?בע באר 13.018.319.18.36.66.57.47JBeerנפת Sheva subdistrict

(I) According to the present boundaries of the
subdistricts.

הנפות. של הנוכחיים הגבולות לפי (1)
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ואחווים) נווחלםם (מספרים ביישוב התושבים מספר לסי היישובים, .7 לוח
Table 7.  Settlements, by Size of Population in Settlement (Absolute Numbers and Percentage)

)1948 1962) IA
H
Z
a
2
ui
j
H
f
U

ם
z
<

z
o
i
.<

3
0.
o

31 XII
1962

באחוזים אוכלוסייה
Population
Percentage

22 V

1961

31 XII
1953

8X1

1948

31 XII 1962

§. a

//

22 V 1961

gD

31
a

31 XII 1959

a. a

31 XII 1957

P
>r u
|1

31 XII 1953

or a
ביישוב התושבים מ80ר

Size or Population
in Settlement

100.0

0.1

0.7

5.9

3.7

2.5

6.4

7.1

9.6

16.6

46.0
0.2

1.2

100.0

0.2

0.8

6.3

f

3.5

7.6

6.7

8.0

21.6

40.4

0.2

1.2

100.0

0.3

1.4

7.0

3.9

3.9

10.7

8.4

8.1

16.1

39.0

1.2

100.0

0.6

1.6

6.9

3.3

4.8

3.5

8.9

7.2

3.1

60.1

2.HI.10I

2,659

16,221

137,517

85,609

58,869

149,460

165,200

224,300

386,750

1,072,600

)2)4,028

28,588

.74

64

107

416

133

40

49

24

18

13

8

2.179.491

3,919

17,065

138,195

75,932

75,983

164,797

145,026

175,311

471,048

881,367
(2)3,808

27,040

873

77

109

411

121

51

50

20

14

15

5

2.088.(85

3,782

17.406

138.172

7J.5OJ

66ifiS

178,105

140.630

184.400

412,350

849,000

22,700

87

117

418

122

46

53

19

14

14

5

.I.97S954

3.154

18,073

139.822

79.373

66,917

176,472

153,550

147,250

398,600

771,000

22,143

907

93

119

421

124

47

55

20

10

14

4

.49,417

4,975

22,972

1 16,467

65,076

65,197

178,023

139,918

135,719

269,500

651,500

20,070

848

94

148

362

99

46

57

20

9

10

3

total (י) הכל סך

0  99

100  199

200  499

500  999

1,000  1,999

2,000  4,999

5,000  9,999

10,000 19,999

20,000 49,999

50,000+
ידוע לא מגוריס מקום
Place of retidtnc.

not known
בדווים שבטי

Bedouin tirbes

(1) The total of settlements does not include Bedouin tribes. numbering 43.

)2) Living outside settlements.
)3) Jewish population only.

.43 שמספרט הבדווים' שבטי מספר את כולל אינו יישובים הכל סך (1)

ליישובים. מחוץ גרים (2)

בלבד. היהודית האוכלוסייה (3)



ואחתים) מוחלטים (מספרים היישוב צורת לפי האוכלוסייה, .8 לוח
Table 8.  Population, by Type of Settlement (Absolute Numbers and Percentage)

)31 XII 1957; 31 XII 1962)

95731 XII31 \11 באחוזים1962 אוכלוסייה
PercentagePopulation

(י) היישוב iצורת "
" u

? H
1 3

n
2 a
s. a

1 H? oXy.Type ofSettlement (0

I ?s ai f£ if=~

S if '3 ■t§ *SO
It
4

הכל 907I.97S.9S48742.331.601100.0100.0TOTALסך
עירונית 611.496,425671.832,63075.778.6Urbanאוכלוסייה Population

211.194.375261.520,45060.465.2Townsערים
עירובייט 40302.05041312,18015.313.4Urbanיישוניס settlements
כפרית 846479,529807499.17124.321.4Ruralאוכלוסייה Population
גדולים 41142,69545165,6707.27.1Largeכפרים villages
קטבים 13696,49912188,7384.93.8Smallכפריס villages

332117.910345119,0976.05.1Moshavimמושביס
שיתופיים 213,695224.2560.20.2Collectiveמושבים Moshavim
וקבוצות 22879.89122879,4454.13.4Kibbutzimקיבוצים and Kvutzot

. ארעיים Temporaryיישוגיט settlements
בדויים (Jews)1530,368430,1511.5ושנ6י and Bedouin tribes 1.3
מוסדות ,Farmsחוות' Institutions and
ספר 738,471427,7860.40.3Schoolsונהי

ליישובים מחוץ 4.028נריס
0.2Living outside settlements

8021.762.7417712,068.882100.0100.0JEWSירודים
עירונית 591.440.900651,765.62381.785.3Urbanאוכלוסייה Population

191.138.850241.454,55964.670.3Townsעריב
עירוניים 40302,05041311,06417.115.0Urbanיישובים settlements
כפרית 743321,841706303.25918.314.7Ruralאוכלוסייה Population
גדולים רבפריס 172,3551455.4404.12.7Large villages
קטנים 5831.4335334.2421.81.7Smallבפריס villages

332117,910345118.7316.75.7Moshavimמושבים
שיתופיים 213.695224,2910.20.2Collectiveמושבים Moshavim
וקבוצות 22879.89122879.2544.53.8Oibbuzimקיבוצים and Ocvuzot
ארעיים 158.22541.5610.50.1Temporaryיישובים settlements
מוסדות ,Farmsחוות' Institutions and
ספר 688.332407,5790.50.4Schoolsובחי

לישובים מחוץ 2.2330.1Livingגריס outside settlements
יהודים 213.213110262.919100.0100.0OTHERSווולא

עירונית 855.525867,00726.025.5Urbanאוכלוסייה population
26.025.1Towns!855.525865,89עריס

עירוניים 1,1160.4Urbanישוביס settlements
כפרית 103157.688102195,91274.074.5Ruralאוכלוסייה population
גדולים 2070.34031110.23033.041.9Largeבפריס villages
קטנים 7865.0666954.48630.520.7Smallכפרים villages

וקיבוצים מושגים .5940.2Moshavim, Kibbutzim
ארעיים Temporaryיישובים settlements
בדווים 28,59010.410.9and(43)22.143(45)ו7נטי Bedouin tribes

מוסדות ,Farmsחוות' Institutions and
ספר *513922070.10.1Schoolובתי

ליישובים כחוץ גרים


1.7950.7Living outside settlements

(I) See notes to lable 5. ללוח,. הערות ראה (1<

25 ויישובים אוכלוסייה



הארגונית וההשתייכות היישוב צורת לפי והאוכלוסייה' היישובים .9 לוח
Table 9.  Settlements and Population, by Type of Settlement and Organizational Aiffliation

)31 XII 1962)

הכל סך
יהודים :nar
Thereof:Jews

יישוב Typeאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביסגורת of Settlement
(<)

SettlementsPopulationSettlementsPopulation

ALL TYPES OF
היישוב צורות 8742,331,8017712,068,882SETTLEMENTS(41)כל

עירוניות יישוב 671,832,630651,765,623Urbanצורות Types of Settlement

הכל סך 261,520,450241ערים ,454,559Towns  Total
ותיקות יהודיות 141,237,600141,217,728Veteranערים Jewish towns
חדשות יהודיות 10248,80010236,831Newערים Jewish towns

לאיהודיות 234,050ערים


Non Jewish towns

הכל סך עירוניים 41312,18041311,064Urbanיישובים Settlements  Total
ותיקים עירוניים 18126,29018125,785Veteranיישובים urban settlements
חדשים עירוניים 23185,89023185,279Newיישובים urban settlements

כפריות יישוב 807499,171706303,259Rural(43)צורות Types of Settlement

הכל סך 166254,4086789,682Villagesכפרים  Total
ותיקים יהודיים 3131,4723131,273Veteranכפרים Jewish villages

חדשים יהודיים 3658,5403658,409Newבפרים Jewish villages

לאיהודיים 99164,396כפרים


NonJewish villages

הבל סך גדולים 45165,6701455,440Largeכפרים Villages  Total
ותיקים יהודיים 617,250617,159Veteranבפרים Jewish villages

חדשים יהודיים 838,350838,281Newבפרים Jewish villages
לאיהודיים 31110,070כפרים


NonJewish villages

הבל סך קטנים כפרים
ותיקים יהודיים כפרים

12188,7385334,242Small Villages  Total
2514,2222514,114Veteran Jewish villages

חדשים יהודיים 2820,1902820,128Newכפרים Jewish villages

לאיהודיים 6854,326NonJewishבפרים villages

שיתופיים ומושבים Moshavimמושבים and Collective
הכל סך
ותיקים

357123,353357122,950Moshavim  Total
8730,4208730,307Veteran

28092,93328092,643Newחדשים

הכל סך ותיקים 8028,9788028,901Veteranמושבים Moshavim  Total
החקלאי 154,948154,936Halhudהאיחוד HaHaklai
המושבים 5118,7665118,731Moshavתנועת Movement

המזרחי 3,32973,309HaPoelרהפועל HaMizrahi
הציוני 12701270HaOvedהעובד HaZioni

האברים '38673858Farmersהתאחדות Federation
ישראל 11871187Agudatאגודת Yisrael

ארגונית השתייכות 26112610Noללא affiliation

הכל סך חדשים 26590,11926589,830Newמושבים Moshavim  Total
החקלאי 164,267164,244Halhudהאיחוד HaHaklai
המושבים 15554,89015554,676Moshavתנועת Movement

המזרחי 4919,5394919,525HaPoelהפועל HaMizrahi
הארצי 4562452HaOibbuzרהקיבוץ HaArzi
הציוני ,123,825123,806העובד HaOved HaZiyyoni

האברים '47824780Farmersהתאחדות Federation
ישראל אגודת Poaleפועלי Agudat Yisrael

ישראל 92,58897,586andואגודת Agudat Yisrael
91,49191,482Herutחרות

ארגונית השתייכות 92,28192,279Noללא aiffliation
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(המשך) הארגונית וההשתייכות היישוב צורת לפי והאוכלוסייה' היישובים  .9 לוח
Table 9.  Settlements and Population, by Type of Settlement and Organizational Aiffliation (Com.)

)31 XII 1962)

יהודים מזה:
הבל Thereofסך Jews

יישוב יישוביםצורת
/,\

Typeאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייה of Settlement

SettlementsPopulationSettlementsPopulation

ותיקים שיתופיים Veteranמושבים Collective
ךי^ 71,44271,406Moshavimחף  Total
/ J11 סך

המושבים nsmn
הציוני העובד

5
2

1,154
288

5
2

1,121
285

Moshav Movement
HaOved HaZioyyni

חדשים שיתופיים Newמושבים Collective
152,814152,813Moshavim  Total

/ jh ך 0
המושבים תנועת
המזרחי הפועל
הציוני העובד

ישראל אגודת פועלי

4
5
3

389
1,184
497
312

4
5
3
1

389
1,183
497
312

Moshav Movement
HaPoel HaMizrahi
HaOved HaZiyyoni
Po'ale Agudath Yisrael

24322432Herutחרות

הכל סך וקבוצות קיבוצים
הכל סך ותיקים

המזרחי הפועל
המאוחד הקיבק
הארצי הקיבק
הקבוצות איחוד

228
135
5
35
40

50

79,445
61,324
2,162
17,353
20,287

19,864

228
135
5
35
40

50

79,254
61,195
2,162
17,330
20,228

19,818

Q.bbuzim and Qevuzot  Total
Veteran  Total
HaPoel HaMizrahi
HaQibbuz HaMeuhad
HaQibbuz HaArzi
Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim u xid'prn

הציוני העובד
ישראל אגודת פועלי

3
1

611
416

3
1

610
416

HaOved HaZiyyoni
Po'ale Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 16311631Noללא affiliation

הכל סך חדשים
המזרחי הפועל
המאוחד הקיבוץ
הארצי הקיבק
הקבוצות אחוד
יד"ריררןיימ

93
5
24

18,121
1.060
4,898

93
5

24

18,059
1,060
4,875

New  Total
HaPo'el HaMizrahi
HaQibbuz HaMeuhad

33

24

6,926

4.454

33

24

6,901

4,440

HaQibbuz HaArzi
Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim

U AlJ'pill
הציוני העובד

ישראל אגודת פועלי
2
1

393
120

2
1

393
120

HaOved HaZioyyni
Po'ale Agudat Yisrael

ארגונית השתייכות 42704270Noללא Affiliation

(יהודיים) ארעיים 41,56341,561Temporaryיישובים Settlements (Jews)

בדווים 28,588Bedouin(43)שבטי Tribes

הכל סך ובו' חוות ,427,786407,579Institutionsמוסדות/ Estate Farms, etc.

הכל סך ותיקים יהודיים
חקלאיים ספר בתי

חינוך מוסדות
אחרים

7
5

2

2,855
2,528

327

7

5

2

2,804
2.477

327

Veteran Jewish  Total
Agricultuarl schools
Other educational
institutions

הכל סך חדשים 334,838334,775Newיהודיים Jewish  Total

חקלאיים ספר בתי
חינוך מוסדות

51.67651,663Agricultural schools
Other educational

II1,890II1,846institutionsאחרים

רפואה 11901189Medicalמוסדות institutions

כפריים II959II957Ruralמרכזים centres

חקלאיות חוות
יהודיים לא

5
2

123
93

5120Estate farms
NonJewish

ליישובים נלוווץ נרים
4,028

2,233Living outsiJe settlements

(I) Sec note (2) to Table 5.
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היישוב וצורת הנפה המחוז, לפי האוכלוסייה לוח10.
(31 *** 1962)

Urban TypesofSettlement עירוניות יישוב כפריותצירות יישוב צורות

R
tz
nj^

Total הכל סך

a
r
a

c
i
o
1

וסר Tolaהכל

ונפה nrara
r~
.r
n

ק

C
(

n
r
a

u

X
cr
a

1
6

1 £
£ n
 a

* ?c r
f t
3 a

ן0
rt
n

I

ו
a/

6

הארץ 2367.007I.S20.4S0312.180499.171303.259195.912).2.331.8011.832.6301.765כל

הצפון 363.159166.690125,26841,422111,85054,840196.46985,812110,657מחוז

צפת 49,43725.40025,3445611.50013.90024.03721,0063,031נפת

כנרת 45.29022.30022.15814222,30022.99014,7968.194נפת

יזרעאל 130.19667.34040.86626.47426,40040.94062,85632,43630,420נפת

עבו 0O14,75051,65086.58617,57469,012(/138.23651,65036נפת

חיפה 391,380326.29031מחוז 5,32510.965218,400107.89065,09024,69640,394

חיפה 291.510276,450265,80510.645191,20085,2501נפח 5,0605,8609,200

חדרה 99,87049,84049,52032027.20022,64050,03018,83631,194נפת

המרכז 426,454295,910291,2344.676229,20066,710130,544106,37924,165מחוז

השרון 108.99046.20046.1514946.2X062.79044,22118,569נפת

חקוה פחח 142,279122,300122.08321777,70044.60019,97915,0984,881נפת

רמלה 70,47550.95046.8194,13144,9006,05019,5251נפת 8.93 1594

רחובות 104.71076,46076,18127960.4001נפת 6,06028,25028,129121

אביב תל 735,7767.12.090725.3546,736698,50033,5903,6863,64244מחוז

ירושלים 201.749186.270183,7422,528175,50010.7701מחוז 5.47913,6261 ,853

הדרום 7,00038,38087,90369,10418,799א213.283125,380134,700680מחוז

אשקלון 23,65041.10640.979127(0)93.15652,05051,84320728,4נפת

שבע באר 120.12773,33072.85747358,60014.73046,79728,12518,672נפת
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Table 10.  Population,by Distirct, SubDistirct and Type of Settlement
(31 XII 1962(

Rural Types ofSettlement
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Distirct and Subdistrict

1*5,67088,738119,0974,2S479,4451,56328.SB87,78*4,018ALL COUNTRY

69,59047,82424,6121,16942,8281058,973414954Northern District

5,2504,6944,928519,09321Zefat SubDistrict

4,3106,1912,2262208,120
1,370345208Kinneret SubDistrict

18,5908,74011,32061819,1231053,94336381Yizre'el SubDistrict

41,44028,1996,1382806,4923,66033344Akko SubDistrict

28,19015,3805,8745639,1961,4581,0001,9231,506Haifa District

7,4101,043780
2,9301,0001,032865Haifa SubDistrict

20,78014,3375,0945636,2661,458
891641Hadera SubDistrict

47,29018,61146,6051,39013,3142,337997Central District

29,2109.35917,3755235,603528182Hasharon SubDistrict

2,8304,4409,9172,55243197Petah Tiqwa SubDistrict

4,31212,0831932,052
661224Ramla SubDistrict

15,2505007,2306743,107
1,095394Rehovot SubDistrict

1,7783043001,120184Tel Aviv District

3,3489,6963161,60548034Jerusalem District

20,6001,79732,00681.'12,20218,6151,512353Southern District

10,75077920,6018186,8631,014281Ashqelon SubDistrict

9,8501,01811,4055,33918,61549872Be'cr Sheva SubDistrict
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(031 xn ב1962 5,000 מעל שמנו ביישוביים האוכלוסייה  .11 לוח
Table 11.  Population in Settlements Numbering above 5,000 Inhabitants on 31 XII 1962(1)

)19481962)

8היישוב XI31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 Xli31 XII31 XII31 XII31 XII22V31 XII31 XIISettlement
1948194919501951195219531954195519561957195819591960196119611962

פחם אל 4,4005,4005,6005,8005,9506,1506,3506,6006,8507,1507,4507,4927,7008,100Umm'alאום Fakm
יהודה 1,3008,95010,65010,80012,10011,90011,70011,60011,60011,30010,60010,29210,00010,100Orאור Yehuda

5292753204505209202,0003,2004,2004,9005,3265,8507,000Elatאילת
6311,8752,9503,7504,0204,3304,6275,1006,350Ofaqimאפקים
2191,9502,4502,6003,4004,6046,20011,700Ashdodאשדוד
1,1005,10011,20012,50013,50014,40016,60019,50021,50022,30022,90023,80024,31025,45028,400Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3,3303,4803,6103,7203,8503,9804,1504,3204,5004,7004,7554,9005,150Baqaבאקה al Gharbiyye
שבט 1,8008,30013,50014,50014,30016,30020,50026,20032,20035,20039,30042,10043,51646,40051,600Beerבאר Sheva
שאן 1,2002,8753,7203,6603,9504,6006,4008,0009,3009,90010,4509,9509,7199,80010,900Betנית Shean
שמש 202102,6082,6802,6002,5003,0004,4305,5706,2006,7006,8006,9867,7008,200Betבית Shemesh
ברק 9,30511,50014,35018,00020,50022,50025,00028,00032,70034,30038,30041,60045,20046,98449,50051,700Beneבני Beraq
ים 2,3253,0005,4607,70010,00011,00014,30016,00017,60020,50022,80025,00029,50031,69435,00039,100Batבת Yam

9,63211,00012,00012,60014,50015,50018,20019,80023,30025,10026,70028,00030,00030,93232,30033,800Giv'atayimנבעתים

3111,7502,6503,5004,0504,6005,0007,45012,100Dimonaדימונה

רמתים 1,9332,8333,5986,2007,1007,2007,0007,0006,6506,5506,4506,3506,4006,4386,4507,000Hadarהדר Ramatayim
5,2879,00012,20017,00018,60019,20019,90021,00021,50023,30023,90024,60026,00026,93428,40030,000Herzeliyyaהרצליה
11,81112,00015,00019,00021,00022,50022,20022,50023,00023,80024,00024,80025,50025,63826,00027,200Haderaחדרה
9,56113,00017,13023,50026,00027,00028,80030,50032,50037,20040,80043,90047,40048,97051,80055,200Holonחולון
98,618131,500140,000147,500150,600153,800155,000158,700161,400167,000170,900175,200180,400183,021186,800191,200Haifaחיפה
8951,1502,0002,9403,6004,4004,6504,8004,6504,8105,250Hazorהצור

5,5557,70012,20016,00016,20016,30016,50016,80017,50019,20019,80020,60020,70020,79221,10022,300Tiberiasטבריה
5,1005,3505,5505,7505,9506,1506,3506,6006,9007,1507,4507,5697,7408,100Taiyibeטייבה
3,6403,8704,0204,1804,3304,4804,6304,8505,0505,2505,4505,4945,5105,750Tiraטירה

הכרמל 2,6005,25013,78013,78013,00013,0001טירת 2,80012,00012,10012,10011,70011,10010,99510,85011,300Tirat Ha Karmel
3,2403,7003,8103,9504,1004,2604,4204,6304,8305,0005,2505,3245,4205,650Tamraטמדה
1,2001,5401,4021,6001,6002,0002,3003,3004,7004,8005,2005,2505,3745,5006,200Yavneיבנה
133,3003,1004,2004,6004,6005,0006,0006,4506,6506,7006,7006,7506,9026,9507,000Yehudיהוד

83,984103,900123,000140,700142,700144,000144,100146,100148,700152,4001ירושלים 56,500160,500165,300167,435170,800175,500Jerusalem
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אתא 3,2293,9005,7008,30010,05010,60011,00011,70012,60013,10013,50013,90014,10014,22514,68016,300Kefarכסר Atta
סבא 5.5166,70012,23016,00016.90015,00015,00016,00016,10016,80017,10017,40017,70017,86118,15019,000Kefarכפר Sava

1,05610,50012,15012,60015,50017,00017,10017,20017,40017,90018,30018,70018,90019,01219,40021,000Lodלוד

העמק 1751,5001,6502,7503,0203,6503,8503,8803,9503,9784,2005,400vligdalמגדל HaEmeq
1,7222,9005,0008,2009,0009,2009,5009,80011,70013,20013,60014,20014,40014,57414,91015,900Sahairyyaנהריה

ציונה 2,3555,5806,5008,7149,5009,50010,00010,50010,80011,00011,00011,00010,90010,93511,10011,200Nesנם Ziyyona
18,50020,00020,30020,70021,20021,60022,20022,60023,10023,70024,30024,90025,04725,30026,400Nazarethנצרת

עילית 1,0001,7502,5503,1004,2915,0006,500Nazrathנצרת Illit
2,8594,5506,5006,5006,5007,0007,2007,2007,4507,6007,8008,1008,1508,1418,2008,450Nesherנשר
11,58915,20023jOOO26,00026,50028,50028,50031,00033,00035,70037,00038,40040,30041,26743,10046,200Netanyaנתניה
3,8203,9404,0504,1704,3004,4304סחנין 5904,7504,8705,1005,1505,2705,550Sakhnin
4,0169,00012,20015,70016,60016,60017,00019,20021,20022,70023,40024,30024,80025,22226,55028,100Akkoעכו

2,5043,0006,2009,6009,6009,90010,00010,30011,90013,00013,20013,80013,80013,84414,50015,000Afulaעפולה

חנה 2,5693,2004,5005,8005,5005,7006,0006,2006,3506,7506,9507,1507,3007,3207,3508,200Pardesסרדס Hanna
תקוה 21,87924,80031,80040,00041,00043,50043,80044,80045,40047,30048,80050,40052,90054,00055,00058,700Pctahפתח Tiqwa

2,3174,0005,5007,0007,7507,9008,1008,8009,80010,05010,15010,50010,70010,71010,95011,500Zefatצפת
אונו 3773341,4006,3506,7807,5308,0008,0008,0008,6008,4008,3508,3008,2528,3508,550Qiryalקרית Ono

ביאליק 2,1072,6802,8003,0005,5004,8005,0006,0008,0008,5009,2009,2009,4009,6079,85010,400Qiryatקרית Bialik
בנימין 1,5451,4202,3503,1224,2004,5004,6004,6004,4305,4005,3505,1005,0004,9074,9005,150Qiryatקרית Binyamin

גת 1,8004,4006,8007,9009,60010,11110,45012,000Qiryat.קרית Gat
טבעון 2,9603,9404,5306,4707,0907,4807,4007,7007,9008,8509,3009,3009,4069,5189,7009,650Qiryatקרית Tiv'on

ים 9101,0007,8408,9508,8508,6409,0009,0009,0509,6009,4009,65010,15010,31110,60011,600Qiryatקרית Yam
מוצקין 3,4833,9504,2005,0006,0007,1007,3007,7008,0008,2008,4008,7008,9008,9339,40010,300Qiryatקרית Motzkin
מלאכי קרית

1,7906371,9801,8502,7203,0504,2804,4504,6004,7504,6444,9505,450Qiryat Malakhi
שמונה קרית

1751,3643,7553,3503,3003,7006,3008,60010,10010,70011,40011,80011,79612,40013,900Qiryat Shemona
העין ראש *55,8806,2737,0007,5007,0008,1008,3008,6008,8008,8509,1009,2569,3009,600Rosh HaAyin

לציון ראשון £10,43315,00018,00020,00020,50020,50021,00021,50022,60024,10025,30026,60027,30027,88728,50030,000Rishon Leziyyon
רחובות j\12,52214,80018,20021,20023,00025,50025,50026,00027,70028,20028,40028,50328,80029,00329,90030,400Rehovot
רמלה 01,54710,90012,60017,20019,20020,50021,00021,50021,60021,90022,10022,40022,70022,85223,20023,900Ramla

גן רמת .17,16221,90030,00037,00042,00045,00051,00058,50066,40072,90079,00083,50088,40090,84193,40095,800Ramat Gan
השרון רמת 1,1071,6323,1707,2207,6207,7307,3507,3508,4009,68010,20010,20010,40010,53810,70011,100Ramatי HaSharon

5,9127,7007,8008,0009,0009,0009,0009,50010,00010,40010,40010,40010,10010,0779,94010,000Ra'ananaרעננה
שדרות .■"1724414604461,0102,6932,9002,9503,2003,5003,5393,9005,300Sederot
שפרעם 3,9004,4504,6904,9305,1505,4005,6506,0506,3506,7007,1007,2257,3507,650Shefar'amי

אביביסו תל .
ת
a

248,459311,000335,000345,600349,600353.600357,600359,700362,700370,800374,700379,300384,200386,070390,000392,900Tel Aviv Yafo

(1) Estimates up to I960 have been adjusted in accordance with the 1961 Census results. .1960 עד לתקופה באומדנים תיקונים נערכו 1961 של המפקד בתוצאות בהתחשב (1) 05



הטבעי והאזור הנפה המחוז, לפי האוכלוסייה. של העיקריות הדמוגרפיות התכונות  .12 לוח
Table 12.  Main Demographic Characteristicsof the Population,by District, SubDistrict and Natural Region

)0(22 V 1961)

(יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת
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lI i
הארץ .2יל 36נ.וו179,491 124.13.81.03037. eO.I73.3ALL COUNTRY

ירושלים 191,8942.236.223.03.81.01950.059.470.5Jerusalemמחוז District

יהודה 177,8222.335.223.53.7U0I551.456.367.4Judeanהרי Mountains
יהודה 14,0721.149.115.65.11,06932.787.998.2Judeanשפלת Foothills

הצפון מחוז
צפת נפת

19.04.71,05838.255.084.2Northernב.337.05842.343 District

45,5796.543.519.04.51,07237.465.989.5Zefat subdistrict

חולה עמק
מזרחי עליון גליל

חצור אזור

20,0950.241.719.24.61,07936.861.183.8Hula Basin

17,95212.343.419.94.31,07440.261.493.7Eastern Upper Galilee
7.5329.648.216.15.01,05032.989.296.6Hazor Region

1 Î J I lit 99

כנרת 43.29618.242.019.24.61,05649.462.879.2Kinneretנפת Subdistrict

29,9233.140.719.94.41,04750.264.179.2Kinrotכנרות

מזרחי תחתון 1גליל 3.37352.244.917.54.91,07745.657.679.4Eastern Lower Galilee

יזרעאל 120.12344.54X218.34.81,04538.649.779.2Yizre'elנפת Subdistrict

שאן בית עמק
חרוד עמק
כוכב רמת

15,4940.145.517.34.91,06137.674.487.4Bel She'an Basin

5,7728.032.722.34.61,08754.314.738.5Ha rod Valley

.1,18755.944.017.65.31,04049.0(7.9)53.9Kokhav Plateau

יזרעאל עמק
מנשה רמת

33,2383.839.020.74.11,05039.948.876.8Yizre'el Basin

3,1200.238.519.6(6.5)1,07347.534.859.8Menashe Plateau

נצרתתירען הרי
עכו נפת

59,31284.245.216.95.21,03322.537.195.4NazarelhTir'an Mountains
128,06061.243.618.54.71,06530.549.488.7Akko Subdistrict
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מערבי תחתון 46,87498.647.516.25.41,06838.499.0100.0Westernגליל Lower Galilee
מערבי עליון 23,72371.745.017.85.01.04134.377.590.8Westernגליל Upper Galilee

עבו 57,46326.439.821.84.11,07229.844.588.2Akkoמישור Plain

חיפה 370,28713.033.527.03.51,02035.423.170.1Haifaמחוז District
חיפה 276,2136.731.529.23.41,01235.224.467.8Haiafנפת Subdistirct

חיפה) Haifa((אזור Region(

חדרה 94,07431.339.520.74.31,04336.443.179.0Haderaנסת Subdistrict
הכרמל 7,56727.442.818.24.71,13241.855.182.9Karmelחוף Coast

יעקב זברון 6,9273.737.421.53.81,08339.948.881.1Zikhronאזור Yaakov Region
אלכסנדר 18.67696.748.815.55.61,06242.674.492.0Alexanderהר Mountain
חדרה 60,90414.836.523.84.01,02235.341.178.2Haderaאזור Region

המרכז 407,070.6.638.422.34.11,04237.951.479.5Centralמחוז District
השרון 102,54817.039.420.84.21,04638.845.676.6HaSharonנפת Subdistrict
Sharon((שרון) Region(

תקוה פתח 136,5033.536.423.73.91,03738.249.775.3Petahנפת Tiqwa Subdistrict
השרון 47,2923.337.123.43.91,05536.644.774.4Southernדרום Sharon region

תקוה פתח 89,2113.636.123.63.91,02839.052.475.7Petahאזור Tiqwa Region
רמלה 68,3046.442.119.74.41,06433.163.795.0Ramlaנפת SubDistrict

לוד) Lod((אזור region(
רחובות 99,7150.437.623.03.91,02839.949.976.7Rehovotנפת SubDistrict

רחובות 55,7650.538.822.04.01,02740.551.976.6Rehovotאזור Region
לציון ראשון 43,9500.336.124.23.81,02839.247.576.8Rishonאזור Leziyyon Region

אביב תל 699,2891.030.529.53.41,01136.232.764.4Telמחוז Aviv District
אביב) תל Tel((אזור Aviv region(

הדרום 173,89310.744.718.34.61,06734.071.693.5Southernמחוז District
אשקלון 76,6920.444.618.54.61,05634.670.292.7Ashqelonנפח Subdistrict

מלאכי 20,2330.545.717.54.91,05041.365.585.1Male'akhiאזור Region
לכיש 16,0250.645.518.34.51,05228.575.296.6Lakhishאזור Region

אשקלון 40,4340.443.719.14.51,06033.770.094.5Ashqelonאזור region
שבע באר 97.20118.844.718.34.61,07633.573.194.3Be'erנפת Sheva Subdistrict
גרר 11,3540.250.514.85.41,08938.890.294.9Gerarאזור Region
בשור 10,6480.246.716.75.21,09334.788.896.3Besorאזור Region

שבע באר 62,19529.044.018.54.51,05532.066.394.5Be'erאזור Sheva Region
והערבה המלח Deadים Sea and Arava and

הנגב 13,0041.441.421.34.01,15932.869.891.6Negevוהר Mountuins

56

(1) Data from Stage A of the Census ; see Introduction to this chapter.
)2) Calculation based on 100 born in main countries of birth.

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של א משלב נתונים (1)
העיקריות. הלידה ארצות ילידי 100 בסיס על מחושב (2)
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היישוב צורת לפי האוכלוסייה, של העיקריות הדמוגרפיות התכונות  .13 לוח
Table 13.  Main Characteristics of the Population, by Types of Settlement
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(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת
Continent of Birth and Period

of Immigration (Jews)
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*■ n יישוב צורת

ALL TYPES OF
SETTLEMENT
Jewish
NonJewish

Urban types of settlement 
Total

Jewish
NonJewish

Rural types of settlement 
Total

Jewish
NonJewish

Towns  Total
Jewish Veteran
Jewish New
NonJewish

Urban settlements  Total

73.J
73.3

72.3
72.3

78.8
78.8

68.9
63.9
93.4

87.0

43.1
43.1

40.9
40.9

36.8
S6.8

37.2
33.0
57.4

56.4

37.8
37.8

37.1
37.1

41.5
41.5

38.2
39.3
32.6

32.0

1,030
1,027
1,051

1,019
1,019
1,053

1,071
1,079
1,051

1,016
1,010
1,046
1,053

1,035

3.8
3.7
5.4

3.6
3.6
5.5

4.9
4.5
5.4

3.5
3.4
4.1
55

4.0

24.2
25.5
16.1

26.5
26.7
17.3

18.0
19.3
15.9

27.2
28.5
22.7
17.3

22.7

36.1
34.8
47.6

33.9
33.7
45.3

43.8
41.3
48.0

32.9
31.1
40.0
45.3

38.9

2,179,491
1,964,048
215,443

1,697,916
1,665,644

32,272

481,575
298,404
183,171

1,409,262
1,158,982
218,008
32,272

288,654

היישוב צורות ■*כל
הכל סך
יהודיות

יהודיות לא

עירוניות יישוב צורות
הכל סך
יהודיות

יהודיות לא

כפריות יישוב צורות
הכל סך
יהודיות

יהודיות לא

הכל סך ערים
ותיקות יהודיות
חדשות יהודיות

יהודיות לא

הכל סך עירוניים יישובים



136,67636.225.43.71,03335.041.177.0Veteranותיקים
151,97841.220.64.21,03729.368.895.2Newחדשים

הכל סך 239,94846.616.85.11,03832.579.492.7Villagesכפרים  Tolal
ותיקים 29,81139.920.74.11,05140.560.780.7Jewishיהודים veteran
חדשים 56,01445.717.84.81,00828.287.697.9Jewishיהודים new

יהודים 154,12348.015.95.51,046לא



NonJewish

ומושבים Moshavimמושבים and Collective
הכל סך 124,56345.218.24.61,07342.358.582.4Moshavimשיתופיים  Total

33,81734.624.73.81,11547.221.549.8Veteranותיקים
90,74649.215.65.01,05740.570.593.2Newחדשים

Thereof: Moshavim and
מושבים Collectiveמזה: Moshavim

של: שיתופיים afifliatedומושבים to:
המושבים 74,72645.118.44.61,06643.259.982.5Moshavתנועת Movement
המזרחי 23,39849.515.35.21,10441.473.692.6HaPo'elהפועל Hamizrahi
החקלאי 16,28939.823.94.01,04838.339.272.7Halhudהאיחוד HaHaklai

ישראל אגודת 3,05755.313.35.197443.841.988.0Po'aleפועלי Agudat Yisrael
ארגונית השתייכות 3,35037.920.83.91,21944.632.261.1Noללא aiffliation

Qibbuzim and Qevuzot 
הכל סך וקבוצות 77,15334.021.1קיבוצים

1,12951.415.449.0Tolal
60,83133.321.01,10851.012.442.3Veteranותיקים
16,32236.521.31,21252.630.075.3Newחדשים

של: קבוצים :Thereofמזה: Aiffliated to:
הארצי 26,46434.521.31,12149.010.550.1HaQibbuzהקיבוץ HaArzi
הקבוצות Ihudאיחוד HaQevuzot

23,20432.022.11,13751.915.046.7VeHaQibbuzimוהקיבוצים
המאוחד 21,69234.520.31,11954.319.246.0HaQibbuzהקיבוץ HaMeuhad
המזרחי 3,14738.118.61,17654.427.952.6HaPo'elהפוטל HaMizrahi

(יהודיים) ארעיים 1,98418.467.63.968412.232.697.9Temporaryיישובים settlements (Jewish(
בדווים 27,04047.815.95.21,075Bedouinשבטי Tribes

 וכוי חוות ,Institutionsמוסדות Farms, etc.
הכל 6,74629.617.33.31,63937.249.581.9Totalסך

ותיקים ,2,63229.217.03.41,71636.851.584.4Jewishיהודיים veteran
חדשים 4,01429.217.73.21,58637.448.280.2Jewishיהודיים ,new

10057.014.01,857Nonלאיהודיים Jewish
חקלאיים בתיס 3,91729.316.93.31,83439.050.584.9Livingמזה: outside settlements
ליישובים מחוץ 4,14136.320.14.51,46835.656.083.4גרים

(1) Data from Stage A of the Census; see Introduction to these chapter.
)2) Computed per 100 born in main countries of birth.

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של א' משלב נתונים (1)
העיקריות. הלידה ארצות ילידי 100 בסיס על מבוסס (2)
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וגיל מץ האוכלוסייה, קבוצות לפי האוכלוסייה,  .14 לוח
(31 *** 1962)

האובלוסי Totalכל Population MoslemsמוסלמיםJewsיהודיםה

Age הגיל
הכל סך
TotalMales

נקנות
Females

הכל סך
Total

זכרים :nar
Thereof:
Males

הכל סך
Total

זכרים מזה:
Thereof:

Males

הגילים כל
ALL AGES

2,311,8011.182,159I.HM422.068.8821.047.578183,03594.250

057,39129,48527,90645,05223,0399,5464,993

156,70528,93027.77545,13023,1118.6434,332

257,63529,62528,01046,34723,7418,4964,430

355,14228,35826,78445,15723,1687,3693,820

455,25728,40626,85145,37923,2517,3363,804

04282,130144,804137,326227.065116,31041,39021.379

59275,795142,268133,527234,656120.73429,88915.627

1014269.535139,350130.185239,978123,90820,41110.685

1519220,464115.076105.388193,578101,04019.21510,039

2024153,71178,66275.049131,71966,95215,4828,371

2529152.57576.06176,5141 34,47266,86612,1606.266

3034144,92270,24774,6751 30,09663,0449.6194,663

3539144.11768,09476,023132.55562,3997.3253,646

4044133.88767,83166,056124,79863,5755.7932.682

4549118,87557.50661.369112,40654,4194.0801,978

5054133,09867.55365.545125,55964.1414.6202.070

555999.20453.65645.54894.22250.9672,9821 .683

606480.44440.728.19.71674.74638.0433.6221.749

656950.49125.94924.54247,50524.3211.688981

707436.68917.95618.73333.25416.2352,2911.165

75 +35.86416.41819.44632.27314.6242,4681,266

014827.460426.422401,038701.699360.95291.69047.691

1529526.750269.799256.951459.769234,85846,85724,676

3044422.926206.172216.754387.449189.01822,73710.991

4564431.621219.443212.178406.933207,57015.3047,480

65 +123.04460.32362.721113.03255.1806.4473,412

חציוני גיל
Median Age

23.923.224.625.324.614.914.7

אחרים. כולל (1)
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Table 14.  Population, by Population Groups, Sex and Age

(31 XII 1962(

ChristiansDruzesנוצרים (י) Percentageאתוזיסדרוזים

הבל סך
Total

זכרים מזה
Thereof:
Males

הכל סך
Total

זברים מזה:
Thereof:
Males

האוכלוסי כל
All

Population

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים(>)
Druzes(')

S1.SK24,09421.31914.237100.0100.0100.0100.0100.0

1,6868741,1075792.42.25.23.24.1

1,7328601,2006272.42.24.73.34.3

1,6268351,1666192.52.24.73.14.3

1,5327711,0845992.42.24.02.94.0

1,5428331,0005182.42.24.02.93.6

8,1184,1735,5572,94212.111.022.615.420.3

6,9983,6374,2522,270.il811.316.313.315.6

5,8473,0573,2991,70011.611.611.211.112.1

5,2292,7082,4421,289959.410.510.08.9

4,3392,2252,1711,1146.66.48.58.37.9

4,0741,9861,8699436.56.56.67.86.8

3,5801,7361,6278046.26.35.36.86.0

2,9051,3541,3326956.26.44.05.54.9

2,2001,0131,0965615.76.03.24.24.0

1,6387417513685.15.42.23.12.8

2,0839248364185.76.12.54.03.1

1,5437484572584.34.61.62.91.7

1,4926665842703.43.62.02.82.1

9734673251802.22.30.91.91.2

8043583401981.61.61.31.51.2

7423013812271.51.51.31.41.4

20,96310,86713,1086,91235.533.950.139.848.0

13,6426,9196,482. 3,34622.622.325.626.123.6

8.6854,1034,0552,06018.118.712.516.514.9

6,7563,0792,6281,31418.519.78.312.89.7

2,5191,1261,0466055.35.43.54.83.8

20.118.916.215.9

(\) Including: "Others".

37 ויישובים אוכלוסייה



ואחווים) םווולםים >ם0פריט והניל המין לפי היהודית, האוכלוסייה  .15 לוח
Table 15.  Jewish Population, by Sex and Age (Absolute Numbers and Percentage)

)1948  1962)

QO

>/1

z

1

a
z
<

z
o
)
<
I

a.
o

31 XII 1962

nar:זכרים

thereof:
Males

הכל סך
Total

22 V 1961

מזה:זכריס
thereof:
Malei

הכל סך
Total

31 XII 1957

מזה:זכרים
thereof:
Males

הכל סך
Total

31 XII 1934

מזה:זכרים
tbereof:
Males

הכל סך

Total

31 XII 1951

זכרים :/r/o
thereof:
Males

הכל סך

Total

Absolute Numbers

8 XI 1948

מזה:זכרים
thereof:
Males

הבל סך
Total

מוחלטים 0 י ר 0 ס מ

716,678370,2731,404,392715,3991,526,009774,8211,742,741894,0731,932,357979.6302,043,8821.047,578

16,7618,72843,73022,55340,25220,79543,98322,52542,22621,64545,05223.039

19,48210.06940,80220,99642,97122,01243,67022,45842,86821.97845,13023.111

22,06446,34723.741י.18,1999,35135,07918,09343,52422,43644,15322.82943,04

16,7348,59934,03517,67043,70022,47844,00422,70843.84722,68145,15723,168

15,7578,09837.55919.31940,99521,03846.63723.93443.67122.68545,37923,231

86,93344,845191,20598,631211,442108,759222,447114,454215,655111,053227,065116,310

57.56529,616134,86869,315173,71689.365217,890112,175231.276118,564234,656120,734

60,46131,048107,65855,459115.49059,468172,19488,436224.144116,194239,978123,908

59,96030.291118.40761.489118,58261.545123.84963,882152,48878,053193,578101.040

65,52733,444115,18158,096120,37261.609132,39868,624128,09265.137131,71966,952

62,84934,438121.17759,918115.92756,551126,94962.975128,86263,693134,47266,866

56,21126,958100.24351,553118,89560,632125,65660,820124,50159,984130,09663,044

72,40936,413108,65951,93290,74144,208116,94659,706129,57462.859132,55562,399

57,39031,318110.30857,535119,25258,642106,12650,865108.79855,071124,79863,575

41,92823.11985,68946,29797,97051,772122.22061,371120.36658,821112,40654,419

29,15516.11269,41336,02678,93440.85592,51949,576113,91959,891125,55964.141

18,98510,16046,02924,26357,08029,96574,90838,37983,96645,14894,22250,967

17,0077,96636,64517,62539,27419,97547,97025,24567,78234.31174,74638,043

11,7775,62625,59011,88829,96313,90936,10917,11442,29321,67547,50524,321

8,5614,13417.4498,20520,1349,14922,12810,19630,94214,94833,25416.235

7,8373,73015,6717.16718,2378,41722,43210,25529,69913,32832,27314,624

2.0731,055

הגיל
Age

הגילים כל
ALL AGES

0

I

2

3

4
04

59
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
75 +

ידוע לא
Not known



5c n 1a gPcr c

הגילים כל
ALL AGES100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

02.32.43.13.22.62.72.52.52.22.22.22.2
12.72.72.92.92.82.82.52.52.22.22.22.2
22.52.52.52.52.9292.52.62.22.32.22.3
32.32.32.42.52.92.92.52.52.31.32.22.2
42.22.22.72.72.72.72.62.72.32.32.22.2

0412.012.113.613.813.914.012.612.811.211.311.011.1
598.18.09.69.711.411.512.412.612.012.111.311.5
10148.58.47.77.77.67.79.89.911.611.911.611.8
15198.48.28.48.67.87.97.07.27.98.19.49.6
20249.29.18.28.17.97.97.67.76.66.76.46.4
25298.89.38.68.47.67.37.27.06.76.56.56.4
30347.97.37.37.27.87.87.16.86.46.16.36.0
353910.19.97.77.35.95.76.76.76.76.46.46.0
40448.08.57.98.07.87.66.05.75.65.66.06.1 45495.96.36.16.56.46.76.96.96.26.05.45.2
50544.14.44.95.05.25.35.25.55.96.16.16.2
55592.72.73.33.43.73.94.24.34.44.64.64.9 60642.42.22.62.52.62.62.72.83.53.53.63.6 65691.61.51.81.71.91.82.01.92.22.22.32.3 70741.21.11.21.11.31.21.31.11.61.51.61.5
75 +1.11.0I.I1.01.21.11.31.11.51.41.51.4

Average age ממוצע 28.928.528.228.028.228.028.227.928.828.729.028.8גיל

Median age חציוני 27.127.226.526.326.025.625.525.025.625.024.824.1גיל

n

n
r.
a

CO



0.16 האו=7ו7וח 7/7V7 n"c?2גי /דית ''*'01 |פ1 U#f 1 SJ fMl 1 1f *l\ t

and Marital Statusoverjoy Sex, AgeJewish Population, Aged 15 andTable 16. 
!/)

(
(11 V 1961)

Z
U

lesFemaנקבותMales:נריכ

ה:יל הכל2 סך
הבל ידועאלמניםגרושיםנשואיםרווקיםסך הבללא ידועאלמנותגרושותנשואותרווקותסך לא

Age י.
1

TotalTotal.SingleMarriedDivorcedWidower!*Not KnowTotalSingleMarriedDivorcedWidowsNot Known

(
ttj
71

הכל 3104.970415.07912,98771,4932,9M*1,261.282633,819167.493442.4546,57714,2023,093627,4סך

TOTAL ם
Z

1519 >152,48878,95377,592716491558173,53565,8156.88914369619

2024 O128,09265.13749.10815.4961994933562,95521,20440.604681227239

2529 f.128.86263.69319,47243,2845777828265,1695,86457,3771.235407286

>

30 J4 1124,50159,9847,56751,30368615827064,5172,61559,3841,405783 1330

9!5נ 0129.57462,8594,25257.29980920829166,7151,74361,6351,5791,469289

4044108.79855,0712,60851,19067833026553,7271,31548,1571,4772,558220

4549120,36658,8212,05455,05180762928061,5451,45253,4001,8044,625264

5054113,91959,8911,72855,9308321,13027154,0281,45343,1301,7057,507233

555983,96645,1481,16941.6706911,41320538,8181,09927,7141,1748,708123

606467,78234,31183930.8785481,91413233,4711,00419.37394312,034117

656942.29321,67547718,9253341,8697020,6185739,49944716,02871

707430,94214,94830312,0202112,3605415,9944IS5.02124210,26650

75 +29,69913,3283248.7421564,0495716,3714182,89615212.81293

חציוני גיל
Median age38.738.920.545.246.968.135.638.418.539.244.963.734.9

המפקד; של א משלב נתונים זה.(1) לפרק מנוא ipter.Introductionראה to this ch>Census; secfrom Stage A of the(1) Data



ואחוזים) םוחלםים >ם0פרים והגיל המין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה  .17 לוח
Table 17.  NonJewish Populaiton, by Sex andAge (Absolute Numbers and Percentage)

)19551962)
31 XII 1962

זכרים :nm
thereof: Males

הכל סך
Total

22 V 1961

nar:זכרים
thereof: Males

הכל סך
Total

31 XII 1955

nar:זכרים
thereof: Males

הכל סך
Total

הגיל
Ag

134,581

6,446
5,819
5,884
5,190
5,155

28,494
21,534
15,442
14,036
11,710
9,195
7,203
5,695
4,256
3,087
3,412
2,689
2,685
1,628
1,721

1,794

Absolute Numbers

2*1,91' 126,439

12,339
11,575
11,288
9,985
9,878
55,065
41,139
29,557
26,886
21,992
18,103
14,826
11,562
9,089
6,469
7,539
4,982
5,698
2,986
3,435

3,591

5,846
5,523
5,069
5,012
4,689

26,139
20,003
14,014
13,687
11,033
8,496
6,744
5,290
3,772
3,266
3,255
2,749
2,674
1,664
1,741

1,912

247.134

11,374
10,670
9,794
9,569
8,843

50,250
38,227
26,644
26,229
20,970
16,713
13,773
10,911
8,134
6,826
7,170
5,182
5,691
2,982
3,499

3933

מוחלטיםמספרים
הנילם iw554101.671.כל

ALL AGES
07,8874.153
17,4153,882
27,8524.115
37.0433,707
47,0283,628

0 437,22519,485
S 926,93314,108
101426,57113,953
IS1920,75611.236
202415,9188,119
252913.5676,831
303410.3175,105
35397,8423,604
40 446,9613,368
45497,6353,464
50545,3362,889

55595,9552,847
60642,7971,575
65694.0991,904
70742,1041,193

75 +4,5401,990

Percentageאחוזים

ה1יליס 100.0100.0100.0100.0100.0100.0בל

ALL AGES
n4.04.14.64.64.74.8
V
|3.73.84.34.44.44.3

2
3

4.0
3.5

4.0
3.6

3.9
3.9

4.0
4.0

4.3
3.8

4.4
3.9

43.53.63.63.73.73.8

04
5 9

18.7
13.6

19.1
13.9

20.3
15.5

20.7
15.8

20.9
15.6

21.2
16.0

1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064

13.4
10.5
8.0
6.8
5.2
4.0
3.5
3.8
2.7
2.9
1.4

13.7
11.1
8.0
6.7
5.0
3.6
3.3
3.4
2.8
2.8
1.5

10.8
10.6
8.5
6.7
5.6
4.4
3.3
2.8
2.9
2.1
2.3

11.1
10.8
8.7
6.7
5.3
4.2
3.0
2.6
2.6
2.2
2.1

11.2
10.2
8.4
6.9
5.6
4.4
3.5
2.5
2.9
1.9
2.2

115
10.4
8.7
6.8
5.4
4.2
3.2
2.3
2.5
2.0
2.0
1 ■y

6569
7074

2.1
1.1

1.9
1.2

1.2
1.4

1.3
1.4

1.1
1.3

1 .Z

1.3

75 +2.32.01.61.51.41.3

ממוגס 23.022.122.0:1.521.621.1ביל

Average age
הציוני ניל
Median age

17.016.316.516.015.6. 15.2

41 ויישובים אוכלוסייה



rfיהודי הלא האוכלוסייה  .18 15לוח בגיל לפית משפחתיומעלה ומצב גיל מין.
1/)
H

and Marital Statusover by Sex, Age18.  Non Jewish Population, Aged 15 andTable
2
22)(1)נ11 v 1960

הגיל 1
Age £

U

הכל סך

Total

FemalesנקבותMalesזכרים

הכל סך
Total

רווקים
Single

נשואים
Married

נדושים
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
Not known

הכל סך
Total

רווקות
Single

נשואות
Married

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not known

הכל סר 2.
TOTAL >

132.01366.28324,54039.68534?1.30240765.73016.30740.5118077.S73532

1519 Z
O

26.22913.68713,0505038412012.5429,9582.3032819234

2024 £20.97011.0337.1633.7762518519,9373.0256,766703937

2429 j16,7138,4962,2846,1123226428,2171,0716.946847145

3034 a.
O

13,7736.7447345,9183329307,0295316,2207915643

3539 *■10.9115.2903114.8584144365.6213234,9208325936

40  448,1343,7722003,4703250204,3621863,6587342025

45496,8263,2661902,9662663213.5601832,8265348018

50547,1703,2551492,9523493273,9152212,7228686620
55595.1822,7491092,48023113242,4331681,5315766413

60645.6912.6741172,37530136163,0172161,331791.36922

65692,9821,664771,4491311691.318128498436445

70743,4991,741601,4342022251,75812747535Mil10

75 +

חציוני גיל
Median age

3,933

30.7

1,912

29.9

96

19.7

1.390

38.4

32

46.2

388

68.0

6

29.3

2,021

31.4

170

18.6

315

34.1

37

43.7

1,475

62.8

24

24.2
משלב נתונים המפקד;(1) של לפר?א' מבוא chapter.seeראה Introduction to thisaRe A of the Census:(1) Data from S



ט< (יהודיס) הלידה ויבשת הגיל המין, לפי והרווקות הרווקים אחח  19 לוח
Table 19.  Percentage of Unmarried Persons, by Age and Continent of BirthO) (Jews)

)22 V 1961)

pic! IsraelBornילידי in^לא pn Bornילידי Abroad

8c
o r

וניל
AgeI."

3 ?
Is

g

>
a
S

c

3 9c
]u n
S X.*I

9S

s
i

f t
ro

CO
eI ?* J<CO

.s
a as "

b£3a
1 i>

12
.s

Males
זכרים

5י+ הגילים 29.255.742.456.461.019.030.411.2כל

ALL AGES 15+
15 1998.999.399.299.099.598.698.598.7

\20 2474.376.376.481.674.573.172.175.6

252927.930.027.336.628.527.226.428.6

303410.611.29.314.810.710.59.911.2

35 395.46.47.05.86.15.34.95.4

40443.65.96.63.46.63.44.03.2

45492.85.35.26.44.92.72.62.7

50542.33.43.92.23.22.22.32.2

55591.63.92.96.44.31.51.51.5

60642.1US2.91.42.12.12.1

65+1.60.81.20.81.61.81.5

1 e sFem a נקבות

+15 הגילים 16.842.419.344.447.511.818.27.4נל
ALL AGES 15+

151991.296.194.694.696.987.585.592.4

202433.542.439.449.241.128.427.131.5

25298.512.18.417.011.87.37.57.0

30343.65.56.27.54.33.33.92.7

35392.23.73.85.42.82.02.31.9

40441.94.25.03.83.51.82.31.6

45492.13.12.74.62.82.02.31.9

50542.73.51.83.75.22.71.33.2

55592.72.52.02.03.22.71.43.2

60642.52.56.43.82.51.42.9

65+2.31.81.91.22.22.41.42.8

(1) Data from Slage "B"or the Census; see Introduction
to this chapter.

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של ב משלב נתונים (1)

43 ויישובים אוכלוסייה



ואחווים) םוחלםים (ם0פרם הלידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה  .20 לוח
Table 20.  Jewish Population, by Continent of BirthIAbsolute Numbers and Percentage)

)19481962) .x
f
z

f
f

s.

a
z
<

z
o

f
>

Thereof : Male! ם רי כ ז מזה:
ואמריקה אירוםה
Europe and
Aruerica

אסריקה
Africa

אסיה
Alia

ישראל
Israel

הכל סך
Total

BothScx e 1 המינים שני

ואמריקה אירופה
Europe and
America

np<H1K

Afirca
אסיה
Asia

ישראל
Israel

הנל 0ך
Total

תאריך
Uate

Absolute Numbers מוחלטיט מספרים
716,678253,66157,76812.236393,013370,273128,96029,4897,189204,635

1,202.993311,100188,57880,542622,773617,181158.53896,40443,702318,537
1,450,217393,873292,603106,965656,776736,941201,076148,37957.281330.205
1,483,641433,298292,017109,725648,601753,451221,169148,06658,671325.545
1.526,009470,811292,860121.033641.305774,821240,502148,41564,305321,599
1,590,519509,979292,349152,859635,332807,513260,790148,09880.277318,348
1,667,455548,273293,474196,207629.501846,356280.543148,662101.952315,199
1,762.741588.191296.923218,920658.707894,073301,021150,223113.065329.764
1,810,148625,969302,372220,980660.827917,861320,461152,972113.980330.448
1,858,841666,466303,736224,058664.581942,532341,415153,627115,486332.004

1.911,189708.140303.480228.141671,428968,490362,652153,497117,532334,809
1,932,357730,446299,611221,764680,536979,618374,093151,224113,574340,727
1,981,702754,847301,042235,121690,6921,004,212386,660151,924120,188345,440
2,068,882795,861304,331274,997693,6931,047,578407,640153,496139,799346,543

Percentage ט י ז ו וו א

8X1 1948
31 XII 1950
31 ^1 1952
31 XII 1953
31 11א 1954
31 ^/ 1955
31 XII1956
31 XII 1957
31 XII 1958
31 X/f 1959
31 XII 1960
2: v 196!
31 XII !96I
31 XII 1962

8 XI 1948100.035.48.11.754.8100.034.88.01.9J5.J
31 XII 1950100.025.815.76.731.8100.025.713.67.131.6
31 XII 1952100.027.120.27.445.3100.027.320.17.844.8
31 XII 1953100.029.219.77.443.7100.029.419.67.843.2
31X11 1954100.030.919.27.942.0100.031.019.28.341.S
31 XII 1955100.032.118.49.639.9100.032.318.310.039.4
31.XII 1956100.032.917.611.837.7100.033.117.612.037.3
31 XII 1957100.033.416.812.437.4100.033.716.812.636.9
31 XII 1958100.034.616.712.236.5100.034.916.712.436.0
31X11 1959100.035.916.312.135.7100.036.216.312.335.2
31 XII 1960100.037.115.911.935.1100.037.415.912.134.6
22 V 1961100.037.815.511.535.2100.038.215.411.634.8
31 XII 1961100.038.115.211.934.8100.038.515.112.034.4
31 XII 1962100.038.514.713.333.5100.038.914.713.333.1



והגיל המץ האב, לידת יבשת לפי הארץ, ילידי  .21 לוח
Table 21.  Israel Born by Continent of Birth of Father, Sex and Age

)22 V 1961)(1)

Father's Continent of Birth האב לידת יבשת

ידוע לא
Not Known

ואמריקה אירופה
Europe and
America

אפריקה
Africa

אסיה
Asia

ישראל
Israel

הכל סך
Total

הגיל

Age

Both sexes המינים שני

הגילים כל
ALL AGES

אחוזים
Percentage

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

100.0

734.540

14.6

IO4,O3S

25.9

184.835

13.4

95,850

4t.l

328.81021,030

014529,18061,160149,68591,725211,86514,745

04208,44527,88561,39051,81561,0856,270

59199,56519,70564,46031,33078,7505,320

1014121,17013,57023,8358,58072,0303,155

1529142,88022,17525,0852,36089,2004,060

151965,1308,77510,5301,08542,6152,125

202445,5056,7408,36570528,5351,160

252932,2456,6606,19057018,050775

304440,51511,8407,41084519,3351,085

303421,3655,4453,98035011,085505

353913,4404,2252,3053656,190355

40445,7102,1701,1251302,060225

456418,0007,2952,2055957,070835

45495,4502,2658251901,970200

50545,2302,0757201452,000290

55593.9IS1,7203851001,585125

60643,4051,2352751601,515220

65 40305ו.,ו25י.3,9851,565450+

(I) Data from S'.age B of the Census; see Introduction to these Tables. ללוחות. מבוא ראה המפקד; של ב" משלב נתונים (1)

45 ויישובים אוכלוסייה



והגיל המץ העלייה, תקופת הלידה' יבשת לפי היהודית האוכלוסייה  .22 לוח
(31 Xn 1962)

עלו

Up to עד
1947

הכל סך
Total

Born Abroad ps> pn ילידי

Immigrated עלו

1955 + 19481954
Up to עד

1947

הכל סך
Total

ילידי
pttn

Born in

Israel

כל
האוכלוסייה
Total

Population

הגיל
Age

המינים שני

הגילים כל
ALL AGES

l,048,8M795,8(11,171,011314,312436,717311,99145,842ונ04,3נ

045,05244,43961361371

145,13042,7902,3402,340204

246,34743,5452,8022,802260

345,15741,8843,2733,273375

445,37941,5783,8013,801547

04227,065214,23612,829
12,8291,457

59234,656198,16636,4901,35535,1354,009

1014239,978155,23784,74141,51143,23024,709

1519193,57874,487119,0913,10377,71238,27638,0581,130

2024131,71946,83084,8894,49054,28526,11433,6792,237

2529134,47238,93495,53810,93663,36221,24032,9853,830

30341 30,09621,610108,48623,69765,91518,87433,0884,946

3539132,55515,783116,77232,36862,68721,71726,3935,292

4044124,7987,723117,07537,40757,01222,65622,5865,331

4549112,4064,857107,54944,68343,29719,56916,8984,428

5054125,5595,508120,05153,03246,79920,22018,9335,465

556994,2224,05890,16438,24937,27014,64513,8753,566

606474,7463,60671,14027,86232,45610,82214,3943,379

656947,5052,01545,49016,09122,3557,0448.6882.304

707433,2541,47131,78311,05715,8444,8827,2482,025

75 +32,2731,34030.93311,33714,8574,7397,3311,909

חציוני גיל
Median Age

25.39.639.150.036.226.232.445.2

אחוזים
Percentage

100.038.561.515.230.815.514.72.2

'OPULATION ANDSI;TTLE MENT S 46



Table 22.  Jewish Population, by Continent of Birth, Peirod of Immigartion, Sex and Age

(31 XII 1962(

AsiaאפריקהAfricaאמריקה ,Europeאירופה* America

Immigrated
הכל סך
Total

Immigratedעלו
הכל סך
Total

Immigratedעלו

194819541955 +
Up to עד
1947194819541955 +

Up to עד
1947

194819541955+

Both Sexes

226,76711,722274,9977,636105,489161,872693,691260,814104,461118,198

71431431111
HI

2041,705
1,705431


431


2601,977

1,977565


565


3752,240




2,240658


658


5472,329

2,329925


925


1,4578,682




8,6822,690


2,690

2313,77823,055


95122,1049,4261739.253

20,2274,48234,459


9,61324,84625,57311,67113,902

32,7754,15336,69051615,21520,95944,3431,45729,72213,164

28,4303,01228,57544111,79416,34022,6351,81214,0616,762

26,8832,27228,77861215,49012,67633,7756,49420,9896,292

26,1332,00925,43594114,23210,26249,96317,81025,5506,603

18,9962,10520,6161,1469,8429,62869,76325,93033,8499,984

15,6491,60617,4261,2877,4168,72377,06330,78933,94712,327

11,1521,31813,8209445,5867,29076,83139,31126,55910,961

12,1471,32112,2626225,1396,50188,85646,94529,51312,398

9,2031,1068,5173903,5384,58967,77234.29324,5298,950

9,8701,1457,0253362,6724,01749,72124,14719,9145,660

5,5538314,4831561,9012,42632,31913,63114,9013,787

4,7254983,1621451,3401,67721,3738,8879,7792,707

4,7936292,0121007601,15221,5909,3289,3042,958

30.823.226.140.629.921.246.050.642.238.1

11.0..50.45.17.833.512.614.76.2
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(המשך) והגיל המץ העלייה, תקופת הלידה, יבשת לפי היהודית 22.האוכלוסייה לוח
(31 \1\ 1962)

הגיל
Age

חוץ Bornלארץילידי Abroadאסיה

האוכלוסייה
Total

Population

הארץ
Born in

Israel
הכל סך
Total

Immigratedעלו

הכל סך
Total

עלו

Up to עד
1947

194819541955+
Up to עד

1947

הגילים כל
ALL AGES1,047,578407,640639,938161,959320,175157,80451,49*23,560

023,03922,720319
31935

23,11121,9301,1811,181113י

223,74122,2751,4661,466115

323,16821,4801,6881,688173

423,25121,2971,954
1,954255

04116,310109,7026,608
6,608691

59120,734102,00118,73373318,0001,975

1014123,90880,07843,83021,29322,53712,856

1519101,04038,49162,5491,62940,85320,06719,921556

202466,95224, 1 5042,8022,28627,90112,61517,3911,142

252966.86619,78247,0845,59732,0659,42216,1452,005

303463,04410,55752,4871 1,92932,3528,20616,6992,523

353962,3997,76454,63516,34329,1049,18812,8292,626

404463,5754,02259,55320,09828,81010,64511,6342,736

45^954,4192,30952,11021,11621,4089,5868,0832,139

505464,1412,67061,47126.78224,10110,5889,1862,808

555950,9672,12448,84321,31419,9627,5677,1731,951

605438,0431,72936,3141 5,0871 5,9685,2597,0101,739

656924,32198423,3378,82411,2003,3134,7081.308

707416,23572415,5115,6447,7312,1363,6751.048

75 414,624553' 14,0715,3106,6942,0673,520979

חציוני גיל
Median Age24.69.639.250.435.924.632.245.5

אחוזים
Percentage100.038.961.115.430.715.014.72.2
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Table 22.  Jewish Population, by Continent of Birth, Peirod of Immigartion, Sex and Age (Cont.)

(31 Xn 1962(

AsiaAfricaiip'nnK /OTVPKEurope, America

Immigrated
הכל סך
Total

Immigratedעלו

הכל סך
Total

Immigratedעלו

194819541955 +
Up to עד

1947
194819541955+

Up to עד
1947

194819541955+

alesM

II4.44SIS.49I139,7994,083.SS33580,381346,443134,316150,395*1 ,*31

35223
22361

61

113860


860208


208

115I. 058


1,058293


293


1731,173




1,173342



342


2551,236

1,236463


463


6914,550


4,5501,367


1,367

1131,86211,901


54111,3604,857794,778

10,4722,38417,729


4,83312,89613,2455,9887,257

17,2902,07519,5192867,95711,27623,10978715,6066,716

14,8311,41814,2922515,9988,04311,1198937,0723,154

13,20193914,3482948,3245,73016,5913,29810,5402,753

13,25991712,7955147,8104,47122,9938,89211,2832,818

9, 1471,05610,4756375,3924,44631,33113,08014,5653,686

8,0718278,8816833,9214,27739,03816,67916,8185,541

5,3036416,9564822,8483,62637,07118,49513,2575,319

5,7396396,0593362,6193,10446,22623,63815,7436,845

4,7444784,2282341,8492,14537,44219.12913,3694,944

4.6S96123,3491781,2661,90525,95513,17010,0432,742

2,9794212,103518951,15716.5267,4657,3261,735

2,4092181,6178769683410,2194,5094,6261,084

2,228313997503865619,5544,2814,0801,193

30.422.325.640.430.020.146.651.142.738.4.

11. 11.413.30.45.37.633.112.814.36.0
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וגיל0) עלייה תקופת לידה' ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  .23 לוח
(22 * 1961)

הלידה הבלארץ סך
Total

Ageהגיל

014152930^44456465 +

הארצות ,1,198,140Mlכל ISO262.7S0גנ ו ,580367.78S93,875

הכל סך  296,49537,880100,78575,14561,47521,210אסיה

43,8503,38011,93012,08012,4653,995תורכיה

לבנין 15,1807055,1504,2453,9501,130סוריה/

123,22517,27544,75529,76523,0708,360עירק

עדן 60,5204.57020,81516,98513,3604,790תימן'

,37,4357,54013,2908,2556אירן 1902,160

אסיה ארצות 14,5354,1204,4553,2952,030635יתר

נ. צ. ב. 1,750290390520410140אסיה

הכל סך  220,68551,13576,85552,43532,8807,380אפריקה

טנג'יר 112,35531.97539,40524,52513,5552,895מרוקו'

טוניס 40.2808.75013,9108,9057,0651,650אלנ'יריה'

29,5453,86011,2307,4555,3451,655לוב

סודן 35,5805,94511,36010,6406,5201,115מצרים'

אפריקה ארצות 2,28041079079525035שאר

נ. צ. ב. 64519516011514530אפריקה

אמריקה 680,96053,13585,110204,000273,43065,285אירופה

המועצות ,117,9954,79513,11526ברית 49558,47515,115

218,73013.41517,59067,540103,15517,030פולין

147,26511רומניה ,99024,26544,15549,86016,995

7,6804951.1702,1403,145730יוגוסלביה

38,7552,1958,50010,5551בולגריה 2,8054,700

10.5451651,1604,0253,9801,215יוון

אוסטריה 52.9958,7903,36518,23518,3204,285גרמניה'

25.6902,0802,01010,6359,3451,620צ'כוסלובקיה

29,3652,3303,53511,0359,6652,800הונגריה

אירופה ארצות 20.0004,8905,9755,5603,030545שאר

אוקיאניה 10.5151,8004,2153,2951.11590אמריקה'

נ. צ. ב. אמריקה 1,425190210330535160אירופה'

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של בי משלב נתונים (ו)
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Table 23.  Jews Born Abroad, by Country of Birth, Peirod of Immigration and Age(1)

(22 V 1961(

העלייה Peirodתקופת of Immigration
Country of
Birth Up to 1947 194819341955עד +1948 +

אחוזים Percentages

32B.S25$638,51231,10071.6ALL COUNTRIES

46,000226,77523,72084.5Asia  Total

8,63029,4805,72080.3Turkey

9,5453.86S1,77037.1Syira, Lebanon

7,550113,7351,94093.9Iraq

14,91544,79581075.3Yemen, Aden

3,11024,9559,37091.7Iran

2,1258,6553,75585.4Other countries of Asia

1051,29035594.0Asia n.e.s.

7,705105,785107,19596.5Africa  Total

1,50039,07071,78598.7Morocco, Tangier

68520,29019,30598.3Algeria, Tunisia

1,00027,79075596.6Libya

4,02017,54514,01588.7Egypt, Sudan

4607301,09079.8Other countries in Africa

4036024593.8Afirca, n.e.s.

274,820305,955100,18559.6Europe  America

69,56530,13518,29541.0U.S.S.R.

105,20082,40531,12551.9Poland

19,92597,61529,72586,5Rumania

1,9955,40528074.0Yugoslavia

5,67032,38570085.4Bulgaria

7,7702,46531026.3Greece

38,01013,6101,35528.2Germany, Austria

10,77014,15576558.1Czechoslovakia

8,46013,5807,32571.2Hungary

4,9359,9855,08075.3Other countries of Europe

1,6303,8055,08084.5America, Oceania

87041014539.0Europe, America, n.e.s.

(1) Data from Stage "B"of thr Census ; see Introduction to this chapter.
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לארץ, חוץ וילידי הארץ ילידי לפי היהודית, האוכלוסייה  .24 לוח
מוחלטים) (מספרים היישוב וצורת העלייה תקופת

0*22 * 1961)

pn Bornלארץילידי Abroad

הכל סך
הארץ ילידי
Born in

היישוב צורת

TotalIsraelהכל סך
Total

Up to עד
1931

9321939

היישוב צורות 1,932,357730,4461,201,91172,623161.322כל

עירוניות יישוב 1,634,466606,9421,027,52464,291144,061צורות

ערים
הבל 1,346.976514,943832,03359,5761סך 32,465

165,02285,88579.1379,38612,943ירושלים
אביביפו 380,288141,632238,65625,36055,503חל

173,55363,203110,3508,35623,409חיפה
ותיקות יהודיות ערים 421,245156,800264,44515,24836,989ושאר

חדשות יהודיות 206,83967,398139,4411.2253,621ערים
לאיהודיוח 292541ערים

 עירוניים יישובים

הכל 287.49091,999195,4914,71511,596סך
136,11247,68188,4313,9369,573ותיקים
151,37844,318107,0607792,023חדשים

כפריות יישוב 297,89צורות 1123,504174.3878.33218.261

 כפרים
הכל 86,02328.04857,9751.1011,810סך

ותיקים 29,63512,01417,6219801.458יהודיים

חדשים 55.87615.81140,065120350יהודיים
51222328912לאיהודיים

 שיתופיים ומושבים מושבים

הכל 124,13252.54071,5923,7515.576סך
33,67515,90717,7683.2354,280ותיקים
90.45736,63353,8245161,296חדשים

 וקבוצות קיבוצים
הבל 76.96139,51637.4453.28310.536סך
60.70230,96729,7353.1769,951ותיקים
16,2598,5497.710107585חדשים

(יהודיים) ארעיים 1.9822411,741178יישובים

בדווים (28)(28)שבטי

ספו ובתי מוסדות חוות'
הכל 6,5322,4284,104142263סך

ותיקים S8I9501.6314086.2יהודיים
חדשים 3.9511,4782,473102177יהודיים

לאיהודיים

ליישובים pno 2.2337031,5303868גרים

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של א משלב נתונים (1)
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Table 24.  Jewish Population, by Born in Israel and Born Abroad, Period of Immigration
and Type of Settlement (Absolute Numbers)

(22 V 1961)0(

לארץ חוץ Bornילידי Abroad

Since
Type of Settlement

1940194719481951195219571958

ואילך

86,187593,797199,23187,551ALL TYPES OF SETTLEMENT

76,073518,326152.18172,592Urban Types of Settlement
Towns,

66,916413,572109,03350,471Total
4,63536,88610,3774,910Jerusalem
24,830102,07321,0809,810TelAviv Yafo
10,53551,40811,1445,498Haifa

22.490145,91827,37516,425Other towns, Jewish, veteran
4,42677,28539,05713,827Towns, Jewish, new

21Towns, nonJewish
Urban settlements 

9,157104,75443,14822,121Total
6,79548.84312,2187,066Veteran

2,36255,91130,93015,055New

10,31475,47147,05014,959Rural Types of Settlement
Villages 

1,32725,25321,0557,429Total

95810,1022,6461,477Jewish, veteran

36715,10118,1765,951Jewish, new

2502331NonJewish

Moshavim and collective moshavim 
3,28337,50418,8422,636Total
1,4176,1622,190484Veteran
1.86631,34216,6522,152New

Qibbuzim and qevuzot 
5,2649,1095,3103,943Total
4,0496,266. 3.7122,581Veteran

1,2152,8431,5981,362New

111,34429467Temporary settlements (Jewish(


Bedouin tribes

Farms, institutions and schools 
3391,6901,047623Total
129680412284Jewish, veteran
2101,010635339Jewish, new


NonJewish

90571502261Living ouuide settlements

(1) Data from Stage A of the census ; see Introduction to this chapter.
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לארץ, חוץ וילידי הארץ ילידי לפי היהודית, האוכלוסייה  .25 לוח
מוחלטים) (מספרים והנפה המחח העלייה, תקופת

(0(22 * 1961)

והנפה הבלהנלוזוז סך

Total

הארץ ילידי
Born in
Israel

העלייה תקופת לסי לארץ חוץ ילידי
Born Abroad by Period of Immigration

הכל סך
Total

Up to עד
1931

19321939

המחוזות 1,932,357730,4461,201,91171,623162,322כל

ירושלים 187,72293,88993,8339,53313,233מחוז

הצפון 194,31574,321119,9943,9769,334מחוז

צפת 42,60715,95426,6532821,523נפת

כנרת 35,39517,47617,9191,1781,678נפת

יזרעאל 66,64625,73940,9072,2604,080נפת

עכו 49,66715,15234,5152562,053נפת

חיפה 322,271114,195208,07612,09633,346מחוז

חיפה 257,60490,684166,92010,11529,151נפת

חדרה 64,66723,51141,1561,9814,195נפת

המרכז 380,138144,127236,01111,33222,778מחוז

השרון 85,12232,99352,1292,4536,094נפת

תקוה פתח 131,75950,31881,4415,0669,020נפת

רמלה 63,94221,15642,786348772נפת

רחובות 99,31539,66059,6553,4656,892נפת

אביב תל 692,627251,058441,56935,01מחוז 180,881

הדרום 155,28452,856102,4286752,750מחוז

אשקלון 76,35826,44049,9183821,687נפת

שבע באר 78,92626,41652,5102931,063נפת

זה. לפרק מבוא ראה המפקד; של אי משלב נתונים (1)

POPULATION AND SETTLEM ENTS 54



Table 25.  Jewish Population, by Born in Israel and Born Abroad, Period of Immigration,
District and Subdistrict (Absolute Numbers)

(22 V 1961)0(

העלייה תקופת לפי לארץ חוץ ילידי
Born Abroad by Period of Immigration

District and SubDistrict

194019471948195119521957
Since
מ1958

ואילך

84,387593,797199.13187,551ALL DISTRICTS

4,90142,40017,2016,565Jerusalem District

5,61748,87036,68515,512Northern District

1,0048,43711,3474,060Zefat SubDistrict

8648,8194,0701,310Kinneret SubDistirct

2,14715,08211,0526,286Yizre'el SubDistrict

1,60216,53210,2163,856Akko SubDistrict

16,859105,15626,75313,866Haifa District

14,37482,30820,95410,018Haifa SubDistrict

2,48522,8485,7993,848Hadera SubDistrict

14,188141,91431,83213,967Central District

3,63030,1766,3263,450Sharon SubDistrict

6,03549,1717,3094,840Petah Tiqwa SubDistrict

1,00928,9979,9701,690Ramla SubDistrict

3,51433,5708,2273,987Rehovot SubDistrict

41,605217,88743,54822,637Tel Aviv District

3,21737,57043,21215,004Northern District

1.58720,25019,3546,658Ashqelon SubDistrict

1,63017,32023,8588,346Be'er Sheva SubDistrict

(I) Data from Stage A of the Census; see Introduction to this chapter.
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מוחלטים) (מספריס והנפה המחוז אוכלוסייה, קבוצות לפי האוכלוסייה,  .26 לוח
Table 26.  Population,by Population Groups, District and SubDistrict (Absolute Numbers)

)0(22 V 1961)

הכל אחריםדרוזיםנוצריםמוסלמיםיהודיםסך
והנפה Districtהמחוז and Subdistricl

TotalJewsMoslemsChristiansDruzesOther

המחוזות 2.179.4911.932.357170.83050,54324.2821.479ALLכל DISTRICTS

ירושלים 191,894187,7222,3641,55478176Jerusalemמחוז district

הצפון 337,058194,31589,22636,0051מחוז 7,268244Northern district

צפת 45,57942,6071,5671,370269Zefatנפת subdistrict

כנרת 43,29635,3953,1922,4482.24021Kנפת inneret subdistrict

יזרעאל 120.12366,64637,19616,1953749Yizre'elנפת subdistrict

עכו 128,06049.66747,27115,99214,965165Akkoנפת subdistrict

חיפה 370.287322,27133,7937.6656.361197Haifaמחוז district

חיפה 276,213257.6044,6227,4986,326163Haifaנפת subdistrict

חדרה 94,07464,66729,1711673534Haderaנפת subdistrict

המרכז 407,070380,13824,5312.053165183Centralמחוז district

הקרון 102.54885.12217,274735029Hasharonנפת subdistrict

Pelah Tiqwa sub
חקוה פתח 136,503131.7594,5061804117districtנפח

רמלה 68,30463,9422,5931,706756Ramlaנפח subdistrict

רחובות 99.71599,315158946781Rehovotנפת subdistrict

אביב תל 699,289692.6273,0982,898247419Telמחוז Aviv district

ולדיוס 173.893155.284I7.81S368(63260Southernנהוז district

אשקלון 76.69276.3585810151124Ashqelonנפת subdistrict

Be'er Sheva sub
שבע באר 97,20178.92617.760267112136districtנפת

(I) Data from Stage "A" of the Cnesus : see Introduction 10

this chapter.
זה, לפרק מבוא ראה המפקד; של א משלב נתונים (O
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Size of Family המשפחה גודל
(0'tioru םותלםם (םספרים במשפחה הנפשות מספר לפי היהודיות, והמשפחות המשפחות0) כל .27 לוח

Table27.AU Families (1) and Jewish Families, by Number of Persons in the Family
)Absolute Numbers and Percentage)

)Averages for: 1961; 1962 : ^^^^^ D'yXVM)

6*נ "*. AverAverageממוצע 1962 ממוצע

ntnsvnNumberמשפחותכלמשפחותמשפחותכל of Persons
במשפחה הנפשות jinn*inיהודיותהמשפחותאחרותיהודיותהמשפחותמספר the Family

AUJewishOtherAllJewishOther
FamiliesFamiliesFamiliesFamiliesFamiliesFamilies

ALL FAMILIES

2

3

4

5

6

7

8

9 and over

0מוחלטמספרים Absoluteי Numbers

76,600$530.90045,700599,300553,00046,300

58.30054.3004,00063,00059,0004,000

106.600101,7004.900113.700109,1004,600

105,600101.3004.300105,200100,3004,900

132.500127,1005,400135.700131,1004,600

69,20063.9005.30073,30067,5005,800

36,20030,7005,50037,20032,100;,100

23,00019,7005,30024,90019,5005,400

18.10014.0004.10018,60014,5004,100

25,10018.2006.90027.70019,9007,800

שפחות הם כל

2

3

4

5

6

7

8

ומעלה 9

Average Size of Family הממו!ע המשפחה גודל

Including single persons

Excluding single persons

5.5

6.0

3.8

4.1

Percentage

3.9

4.2

5.4

S3

3.8

4.1

3.9

4.2

אחוזים

בודדים כולל

נודדים בלי

הםשפחוח 100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל FAMILIES

10.110.28.610.510.78.6ו
1

218.519.210.819.019.810.02

318.319.19.517.618.110.73

413.023.911.822.623.710.04

512.012.011.612.212.212.45

66.35.812.16.25.8II. 16

74.33.711.64.23.511.77

83.22.68.93.12.68.78

ומעלה 94.33515.14.63.616.89 and over

(1) Not including institutions. מוסדות. כולל אינו (1)
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של בארץ והוותק הלידה יבשת במשפחה, הנפשות מספר לפי (י), היהודיות המשפחות .28 לוח
ואחוזים) 0וו1לםים (םספרם המשפחה ראש

Table 28.  JewishFamilies (1), by Number of Persons per Family, and Head of Family's Conitnent
of Birth and Length of Residence in the Country (Absolute Numbers and Percentage)

)Average 1962 (ממוצע

Number
of Persons
per Family

ואמריקה אירופה ילידי
Born in Europe and America

3 Z?2
i 3

s >
K _l
■* a

ואפריקה א0יה ילידי
Born in Asia and Africa

I. Z' I

ילידי
ישראל

Israel
born

בל
המשפחות

All
Families

מספר
כמשפחה הגמשות

Absolute num bers מוחלטים מספרים
ALL

171,900FAMILIES

19,3001

41,1002

ג36,400

30,2004

18,1005

4,5006

(1,400)7

(500)8

(400)9 and over

553,000(0,800183,40025,600157,800308,800134,900

59,0009,30013,700(2,000)11,70036,00016,700

109,10011,10024,4003,30021,10073,60032,500

100,30013,20025,4003.40022,00061,70025,300

131,10014,20028,3005,20023,10088,60038,400

67,5007,30025,0004,30020,70035,20017,100

32,1003,20019,700(2,700)17,0009,2004,700

19,500(1,000)16,100(2,100)14,000(2,400)(1,000)

14,500(500)12,700(1,000)11,700(1,300)(800)

19,900(1,000)18,100(1,600)16,500(800)(400)

הםשפחות כל

1

2

3

4

S

6

7

8

ומעלה 9

Average Size o f Family הממוצע המשפחה גודל

Including single
persons

3.2 3.83.44.84.54.93.23.2 בודדים כולל

Percentage אחוזים

הםשפחוח 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל
ALL

FAMILIES

110.715.27.4(7.6)7.411.612.211.2I

219.818.313.313.113.423.823.723.92

18.121.813.813.313.920.018.521.23ג

423.723.315.420.114.728.728.129.24

512.212.113.616.913.111.412.510.65

65.85.210.8(10.7)10.73.03.42.66

73.5(1.7)8.8(8.1)8.9(0.8)(0.7)(0.8)7

82.6(0.8)7.0(3.9)7.4(0.4)(0.6)(0.3)8

ומעלה 93.6(1.6)9.9(6.3)10.5(0.3)(0.3)(0.2)9 and over

(1) Not including inst;tutions. מו9דות. כולל אינו (1)
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ואוחזים) מוחלטים (מספרים והדת היישוב צורת במשפחה. הנפשות מססר לפי המשפחות0)  .29 לוח
Table 29.  The Families('), by Number of Persons in Family, Type of Settlement and Religion

)Absolute Numbers and Percentage)

)Average 962י (ממוצע

הנפשות מספר
במש9חה

כל
אביבירושליםהמשפחות חיפה!/>!

אחרות ערים
Other Townsקיבוגיםמושבים

כפריים יישובי0
Urban Settlements

Number 01
Persons inAllJerusalemTel AvivHaifaהכל הכלMoshavimQibbuzimיהודיםסך יהודיםסך

FamilyFamiliesTotalJewsTotalJews

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

18.400M.t0031.200

12.4004.900(2.400)
3.5009,0005.500
3,4009.1005.200

4.8009.7006.000

3.4008.6004.100
(700)6.100(2.400)

(200)5.900(1.900)

(100)5,000(1.600)

3.400(1.000)

(100)5.200(1,100)

Average Size of Family

4.3 | 5.0 | 2.5

Percentage

25.300

(800)
3.200
3.800

5.400

3.900
(2.500)

(1.800)

(I. 200)
)1,400)

)1.300)

4.9

597.30040.100127.50052.400258.500252.800

63.0006,00015.5006,00017.40016.800

113,7007.90027,40012,50050,20049.500

105.2006.50024.30011.00047.10046.600

135.7007.50031.30011.80065.20064.700

73.3004.60014.8005.80032.20031.500

37.200(2.600)6.900(2,000)16.40015,700

24.900(1.400)3,300(1,200)11.10010,200

18.600(1,200)(2.200)(1,000)7.9007.500

12,100(1,100)(700)(400)5.1004.900

15,600(1.300)(1.100)(700)5.9005,400

4.0 | 4.0

הממוצע המשפחה גודל

3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9

המשפחות כל
ALL

FAMILIES
I

2

3

4

5
6

7

8

9

ומעלה 10

10

and above

גודדים בולל
Including singl;

אחוזים

המשפחות כל
ALL100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

FAMILIES
110.515.012.111.46.76.6(3.0)43.67.3(7.7)

219.019.721.523.819.419.612.512.313.517.6

317.616.119.121.118.218.415.012.113.516.5

422.618.624.622.525.225.621.616.614.419.2

512.211.411.611.112.512.515.611.812.913.3

66.2(6.4)5.4(3.9)6.36.2(9.8)(2.5)9.1(7.7)

74.2(3.6)2.6(2.3)4.34.0(7.2)(0.6)8.9(61)
83.1(3.1)(1.7)(1.8)3.13.0(4.8)(0.4)7.5(5.2)

92.0(2.9)(0.5)(0.8)2.01.9(5.3)5.1(3.3)

ומעלה 10
102.6(3.2)(0.9)(1.3)2.32.2(5.2)(0117.8(3.4)

and above

(I) Not including institutions.
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הטבעית התנועה ג. פרק
בלי הנדונה' בשנה גיל אותו לבנות שהיה כפי
הפריון. בגיל הנשים תמותת את בחשבון להביא

של הממוצע המספר  גולמי תחלופה שיעור
(מבלי חייה במשך לאישה שתיוולדנה נקבות
הכפלת ידי על מתקבל והוא בתמותה)' להתחשב
הן הנקבות בממוצע כי ב0.485' הכולל הפריון

הנולדים. מכלל 48.5""
את כחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תקופת לסוף הגיען עד הנקבות של התמותה
משיעור במקצת נמוך תמיד הוא ולכן הפריון'

הגולמי. התחלופה
1945 עד 1938 לשנים התחלופה שיעורי
כוללים שאינו אוכלוסייה אומדני סמך על חושבו
במקצת מדי גבוהים כך משום מהמעפילים. חלק
1943 לשנים אלה ובעיקר שנתקבלו השיעורים

.1945 עד

תמותה לוחות
הגילים הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות
האוכלוסייה' של הגילים והרכב הנפטרים של
בכל שנמצאו התמותה' שיעורי שיתמידו בהנחה
הנדונה. בשנה האוכלוסייה של ומין' גיל קבוצת

m*  גיל לפי סגוליים פטירה שיעורי מתוך
האוכלוסייה חלקי מסוים בגיל הנפטרים (כמספר
הערכים יתר את מחשבים גיל)' באותו הממוצעת
סגוליים פטירה שיעורי התמותה; לוחות של

.37 בלוח מובאים מסויימות לתקופות
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות

נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = U
נולדים. 1 '000 מתוך

גיל בתחילת שנמצא אדם' של ההסתברות = q*
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסויים' o

שהיא נבחרים' בגילים החיים תוחלת = e*
האדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.( x) מסויים לגיל שהגיע

וגירושין נישואין
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
נישואין שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
ידי על נעשה הנישואין תעודות מילוי וגירושין.
תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים
המוסמכים רבניים בתידין ידי על הגירושין
הפנים משרד של הרישום לשכות גירושין. לאשר
סיכומים לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה ממציאות
ועל אצלן שהתקבלו התעודות מספר של חודשיים

ותמותה ילודה
והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
על "הודעה או פטירה" "הודעת חי"' לידת על העם בריאות לפקודת בהתאם מת"' עובר לידת
מוטל 1949  התושבים מרשם פקודת ולפי '1940
מיילדת (רופא' כלידה המטפלים ועל ההורים על
של ומרשם לעלייה הנפתית ללשכה להודיע וכוי)
מיום יום 15 תוך לידה כל על הפנים משרד
24 תוך חלה פטירה כל על ההודעה חובת הלידה.

הפטירה. מזמן שעות
לגבי הרישום ודיוקו: הרישום שלימות
כתוצאה גם למדי' ומדוייק מלא הוא היהודים
של הפטירות ומרבית הלידות כל שכמעט מכך

חולים. בבתי מתרחשות יהודים
בבתי קרו שלא פטירה מקרי על הודעות

רופא. ידי על הן גם חתומות חולים
הוא הלאיהודים רוב אצל הלידות רישום
כפי מה' במידת לקוי הפטירות רישום אך מלא'
כקרב מדי הנמוכים הפטירה משיעורי שמסתבר

בנגב. הבדווים
אינן בנגב הבדווים כקרב והפטירות הלידות
האוכלוסייה. של הטבעית התנועה בחשבון מובאות
לאחר כן' על חושבו' הטבעית התנועה שיעורי
האוכלוסייה. מכלל הופחת בנגב הבדווים שמספר
של לידות על הנתונים החומר: עיבוד
באים 1959 עד 1957 בשנים אחרים ושל יהודים

.50/^ של מדגמים מעיבוד
ב1960 הלידות על הסטטיסטיקה בהכנת
הלידה בהודעות חסרים פרטים הושלמו וב1961
או שם' מצויים היו אם התושבים' כרטסת מתוך
למקרים בהתאם (אלוקציה) הקצאה ידי על

הידועים.
הלידות על בחומר כי העלתה' ביקורת
הכל מסך הופחתו הם כפילויות. 470 היו ב1960
גידול מרכיבי אולם המפורט' בעיבוד הלידות
על המבוססים '(2 לוח ב (פרק האוכלוסייה

בהתאם. תוקנו לא השוטפות' הידיעות

הפריון מדידת
של הממוצע המספר את מראה כולל פריון
מתקבל והוא חייה במשך תלד שהאישה ילדים
בגילאי סגוליים ילודה שיעורי סיכום ידי על
מתוך יוצאת זו שיטה .(49 עד 15 (מגיל הפריון
פריון שיעור אותו לאישה יהיה גיל שבכל הנחה
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מדד של חישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
חלק לישראל, הסטטיסטי בירחון ניתן המשיכה

.1959 נובמבר אי'
העתקי על מבוססים המוסלמים לגבי הנתונים
במשרד המתקבלים וגירושין נישואין תעודות
 הנוצרים ולגבי השרעיים, הדין מבתי הדתות
המספר נישואין. לערוך המורשים מהכמרים
בהתאם מתוקן נוצרים של נישואין של הכולל
ידי על שנה מדי הנשלח מיוחד לשאלון לתשובות
מתבקשים הם בו ואשר לכמרים הדתות משרד
הנדונה. בשנה שערכו הנישואין מספר את לציין
את גם הסטטיסטיקה כוללת 1958 שנת מאז

בנגב. הבדווים בקרב הנישואין
של השיעורים הטבעית: התנועה שיעורי
טבעי וריבוי פטירות לידות, גירושין, נישואין,
האוכלוסייה של נפשות ל1,000 הם (3,2 (לוחות
כל של התינוקות פטירות שיעורי הממוצעת.
ל1,000 הם הלאיהודים ושל האוכלוסייה
היהודים של התינוקות פטירות שיעורי חי. לידות
תמותה לוח לפי חיים תינוקות ל1,000 מחושבים
ל000'1 הם מת לידות של השיעורים חודשי.
מת לידות שיעורי מתייחסים 1938 עד חי. לידות
עד1948 1938 ובשנים ערים ל18 היהודים בקרב
הארץ. לכל מתייחסים הם מ1949 ערים; ל29

המספרים את הלשכה מפרסמת אלה דו"חות סמך
הארץ. בכל וגירושין נישואין של החודשיים
המרכזית ללשכה מעביר הדתות משרד
התעודות העתקי כל את לשנה, אחת לסטטיסטיקה,
הרכב של המפורט העיבוד לצורך שברשותו
הזה העיבוד תוצאות לאור והמתגרשים. הנישאים
הנישאים של השנתי הסופי המספר נקבע

והמתגרשים.

הנוסחה: פי על חושב המשיכה מדד

a  e

m e

כאשר:
והכלה החתן שבהם הממשי המספר כאשר = a.

מוצא. יבשת מאותה
זוג בן בחירת אילו זוגות, של הצפוי המספר = e

מקרית. היתה זוג בת או
מבין (הקטן הכלות או החתנים הכל סך = וח
את מחשבים שלגביה המוצא מייבשת שניהם)
של האפשרי המקסימום הוא (זה המדד
מאותה הם הזוג בני שני שבהם נישואין

מוצא). יבשת

CHAPTER C. VITAL STATISTICS

Births and Deaths
Detailed data on bitrhs and deaths are ob

tained from the forms 'Notiifcations of Live
Birth", "Notification of Death" or "Notifica
tion of Stillbirth". Public Health Ordinance 
1940 and the Population Registration Ordin
ance  1949 require parents and persons in
charge of births (physicians, midwives, etc.) to
notify the SubDistrict Ofifces for Immigration
and Registration of the Ministry of the Interior
within 15 days of the date of bitrh. Notification
of death must be made within 24 hours of the
date of death.
Completeness and Accurary of Registration:

The registration for the Jewish population
is fairly complete and accurate, largely also be
cause practically all births and most deaths
take place in hospitals. Notification of deaths
occurring outside hospitals also require the sig
nature of a physician.

Among most nonJews full registration of
births is effected but the notiifcation of deaths
is incomplete, as may be seen from the im
probably low death rate among the Bedouin
in the Negev.

Births and death among the Bedouin in the
Negev are not considered in the "Vital Statis
tics". The rates of vital statistics were accord

ingly computed after deduction of the number
of Bedouin in the Negev from the total popula
tion.

Processing of Material: The data on births
among Jews and nonJews between 1957 1959
were obtained from the processing of 5W0
samples.

In the bitrh statistics of 1960 and 1961
missing patriculars in "Notiifcations of Birth"
were obtained from the Population Register of
the Ministry of the Interior, if available, or de
rived by allocation according to known cases.

A special check revealed 470 cases of dup
lication in the birth statistics for 1960, which
were deducted from the total number of births
subjected to detailed processing. No adjustment
was, however, made in the components of the
nopulation increase computations (Chapter B,
Table 2), which are based on current informa
tion.

Measure of Fertility
Total fertility represents the average num

ber of children a woman may bear during her
lifetime, obtained by the summing up of the
speciifc bitrh rates of the fertile age groups
)15 49). This method is based on the assump
tion that in any year each woman would have
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the same fertility rate as her peer age group in
the year under consideration, without taking
into account motrality of women during the fer
tile period.

The gross reproduction rate represents the
average number of female offspirng born to a
woman in her ilfetime (regardless of motrality)
obtained by multiplication of total fetrility by
0.485, as females constitute on the average
48.5'rf of the total number of bitrhs.

The reproduction rate takes into account
the motrality of females until the end of the
fetrility peirod and is therefore always slightly
lower than the gross reproduction rate. The
reproduction rates for 1938 1945 were calcul
ated on population estimates which failed to
include patr of the illegal immigration, and are
therefore somewhat exaggerated, especially for
the years 1943 and 1945.

Life Tables
The life tables were computed on the basis

of the age structure of deceased persons and of
the living population, on the assumption that
the mortality rates for each age and sex group
of the population in a given year will remain
constant.

The remaining values in the Life Tables are
calculated from the age speciifc motrality rates
(the number of deaths at a certain age divided
by the average total population of that age).
The speciifc motrality rates for cetrain peirods
are given in Table 37.

The following values were calculated from
the Life Tables:
\x = the number of survivors per 1,000 bitrhs

for speciifed ages;
q* = the probability of a person at the begin

ning of a cetrain age dying before reach
o ing the next.
e* = the life expectancy at specified ages, i.e.

the average number of years remaining
per person at a cetrain age (x).

Marriage and Divorce
The statistics on marirage and divorce

among Jews are based on the details appearing
in the marriage and divorce certificates. Marri
age certificates are iflled in by the persons au
thorized to perform marriages and divorce
cetriifcates by the competent rabbinical coutrs.
The registration ofifces of the Ministry of the
Interior forward to the Central Bureau of Sta
tistics monthly summaries of the number of
cetriifcates received by them. On the basis of

these repotrs the Central Bureau of Statistics
publishes the monthly totals of marriages and
divorces throughout the country. Once a year,
the Ministry for Religious Affairs transmits to
the Central Bureau of Statistics copies of all
the cetriifcates in its possession for detailed data
processing from which the final annual number
of persons marired and divorced is compiled.

The index of attraction was calculated by
the following formula:

a e
m  e

where :

a = the actual number of couples where both
bridegroom and birde were born on the
same continent;

e = the probable number of couples assuming
a random choice of patrners;

m = the total number of bridegrooms and
brides (whichever is the smaller) from that
continent of birth for which the index is
computed (which is the maximum possible
number of marriages between patrners
from the same continent) .

More detailed explanations of the mode of
calculation of the attraction index are given in
the Statistical Bulletin, Patr A, November ]959,

Statistics on Moslem marriages and divorces
are based on copies of marirage and divorce
cetriifcates submitted to the Ministry for Religi
ous Affairs by the Sharia Coutrs, and data on
Chirstian marirages are obtained from the com
petent ministers. The total number of Christian
marriages is adjusted according to a question
naire which the Ministry for Religious Affairs
annually addresses to the Chirstian clergy, re.
questing notiifcation of the number of marri
ages performed by them in that year. Since
1958, the statistics include also marirages among
the Bedouin in the Negev.

Rates of Vital Statistics : rates of marriages,
divorces, bitrhs, deaths and natural increase
(tables 2, 3) are given per 1,000 persons of tne
average population. The infant motrality rates
of the entire population and of the nonJewish
sector are calculated per 1,000 live births. The
Jewish infant motrality rates are calculated per
1.000 live infants according to a monthly life
table. The rate of stillbitrhs is computed per
1.000 live bitrhs. The Jewish stillbirth rates un
til 1938 refer to 18 towns; for 1938 1948 to
29 towns, and as from 1949  to the entire
country.
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מת, ולידות תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, לידות, גירושץ, 1.נישואץ, לוח
אוכלוסייה קבוצות לפי

Table 1.  Marriages, Divorces, Births, Deaths, Natuarl Increase,
Infant Deaths and StiUbirths, by Population Groups

)19511962)

חיגירושיןנישואיןהשנה פטירותלידות
ריבוי
טבעי

סטירות
noתינוקות לידות

TearMarriagesDivorcesLire BirthsDeathsNaturalInfantStillbirths
IncreaseDeaths

הכל Totסך a

195116,8492,51750,5479,86640,6813,060

195217,6983,57953,65611.66640,8903,367

195316,3292,44153,55310,91641,6363,083

195414,5153,26848.95111,32837.6331,901

195514.7433,1(650,68610,53240,1641,891
■ .

195616,0982,07053,28712,02540.2633,105

195715,9832,20353.94012,48741,4533,104

19W16,5622.36753,64911,61511,0341.845764

195916,1632,13754,60412,05643,5481.G74T36

196016,5322,17956,00212,05343,9491,754720

196115,8232,02355,23212,67442,5581,602756

656,48413,70142,7831,840754נ196216,8302,1

ם י ד ו ר Jewsי
195115,6562,37348,ii498,48734,7631,704649

195316,1542,89945,1319,78685,345§1,745714

195314,0372,29944,3649,27785,0871,591680

195413,3572,14241,0469,63531.4111,417S81

195513,6302,05043,3398,96933,3701,369877

195613,7341,94443,41110,276as, 1351,569010

195714,5222,07644,81710,64484,1731.495719

195814,7113,13643,87310,01832,8641,330662

195914,4862,00044.S9910,60633,9931,336634

196014,4672,06044,98110,40434,5771,225589

196114,0491,91944.08211,03333,0491,667602

196214.7272,04944,38312,06032,3231,265582

(י) ם י ר ח Otherא s (1
19511,2931447,2981,8795,919856

19591,4441807,4351,8805,54s504

19531.29.11428.1881,6396,549493

19541,2581267.9051,6936,312484

19551,2121068,3471,5636,784533

.1268,8761,7497,137646<יו:,19561 .

19571,1611279,1 231,8437,280609

19581,8611319.7771.5978,180515103

19591,67713710.0051,4508,555438113

19607,06511911,0211,6499,372599131

19611,77410411,1501.6419,509535154

2.10,18712.1011.64110.460575172י196

(I) Excluding all data for the Bedouin in the Negev. כ7^ ^
As from I 957marriages anddivorces ofNegev Dedouio arein רוח
eluded. Registration ofdeaihj among nonJews is incomplete.
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מת, ולידות תעוקות תמותת טבעי, ריבר פטירות, לידות, גירושץ, נישואץ, שיעוריה  .2 לוח
אוכלוסייה קבוצות לפי

Table2.Rates (1) of Marriages, Divorces, Births, Deaths, Natural Increase.
Infant Deaths and Sitllbirths, by Population Groups

)1923  1962)

מת לידות
Stillbirth!

nnwn
תינוקות
Infant

Mortality

ריבוי
סבעי

Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live Births

גירושין
Divorces

גישואין
Marriage!

השנה
Year

14.61
18.48
19.TS
13.69
13.35

ai.t
31.4
80.8
26.8
31.6
13.1
14.8
18.6
17.8
16.0
15.8
15.3
נ.14
13.6
18.9
18.Oi
15.44
13.99
13.95
13.66
13.11

Total הכל 10
195034.396.8727.4247.27
196111.381.7083.836.6027.2340.76
195111.051.6133.007.3326.6843.10
19539.371.493a. 116.6725.4439.64
19548.661.3529.316.7622.4538.83
19558.491.2439.186.0623.1237.31
19668.331.1428.816.6322.1840.26
19578.311.1528.146.5121.6339.01
19588.281.1326.516.8520.6636.04
19597.831.0426.675.8920.7830.68
19607.801.0326.645.7320.9131.33
19617.230.9225.455.8419.6129.00
19627.360.9324.896.0418.8332.55

Jewsיהודים
1913 193535.7614.0821.68131.26
1936193034.3311.6322.7094.08
19311935(2) 13.59(2) 5.4130.329.2831.0477.99
1936194013.016.3125.748.0317.7169.53
1941194)11.162.7426.267.5118.7546.93

194613.028.6028.636.2212.4131.78
194713.932.2030.056.1723.8829.13
194310.851.4026.31(3) 6.71(31 (נ)19.60 36.26
194913.401.6929.95(S) 6.84(3) 23.11(3) 61.71
195014.541.1389.966.4836.4846.23
195111.751.7932.676.4126.2639.20
11.801.6831.576.8424.7338.70נ195
19539.561.5730.236.3223.9135.66
19548.831.4327.356.4220.9334.13
19558701.3227.226.7721.4532.44
19568.441.3026.69(.3220.3735.56
19578.401.3126.046.1819.8633.36
19588.251.3024.055.6218.4330.73
19597.891.0924.295.7818.5137.73
19607681.0923.895.5318.3627.23
19617.230.9922.685.6817.0024.24
19627.251.0121.955.9416.0127.47

(4) ם י ר ח Othersא (4)
195043.199.4833.7156.00
19518.350.9346.548.7937.7548.78
19538.861.1145.5911.5434.0567.88
19537.640.8448.419.6938.7260.09
19547.180.7345.089.6635.4261.23
19566.670.5845.968.6137.3562.54
19567.390.6747.089.2837.8061.51
19577.470.6546.659.4437.2166.75
19588.530.6048.037.8740.1662.6710.43
19597.410.6147.386.8740.5143.7810.67
19608.810.5150.347.5342.8148.0011.89
l'JCl7.280.4349.297.2542.0447.981381
19628.160.3450.586.8643.7247.5214.21

(l) See Introduction to Tables (2) Refers to 1935 only.
)3) Excluding war casualties. (4) Se. Note (I) !able I.

בלבד. ל1935 מתייחס (j) ללוחות. מבוא ראה (I)
.1 בלוח (1) הערה ראה (4) מלחמה. חללי כולל אינו (נ)

VITAL STATISTICS 66



תינוקות, ופטירות טבעי ריבוי פטירות, לידות, גירושין, נישואין,  .3 לוח
(י) הודים) (יא הדת לפי

Table3.Marriages, Divorces, Births, Deaths, Natural Increase and Infant Deaths,
byReligion (Aofn.cfMv)(■)

)1956 1962)
פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

ריבוי
טבעי
Natural
Increase

פטירות
Death!

תי לידות
Live Binhi

גירושין
Divorce!

נישו*ין
Marriages

השנה
Ywr

Absolute Numbers מוחלטים מססרים
stemsMoמוסלמים

1956886996,4851,2255,260413

19581.2871057,0871.0915,996389

19591.1611147,2869646,322328

19601.5331008,1301,0987,032404

19611.239818,0871,1226,965393

19621,316729,1961,0978,099434

ריס Christiansנוג
195629731,4743541,12075

195833331,6343341,30070

195932161,6043321,27265

196034241,7523521,40077

196136641,8333601,47384

196238351,7513541,39782

Druz e
ירו

1956
וים

1912491717074758

1958231231,05617288456

1959195171,11s15496145

1960190IS1,13919994048

1961169191,2301591,07158

1962202101,15419096459

ווי0(2'ך ע י 1Rates(2)
Moslemsמוסלמים

19567.10.851.79.841.963.6

19588.40.751.17.943.254.9

19597.40.751.66.844.845.0

19609.40.655.27.547.749.7

19617.30.553.17.445.748.6

19628.50.457.36.850.547.2

נונ
1936

ריט
6.90.133.88.1

isti ans
25.7

Chi
50.9

19387.10.134.67.127.542.8

19396.60.133.66.926.740.5

19607.00.135.87.228.643.9

9.445Sל19617.30.136.67.2

19627.40.133.76.826.946.8
z eD r 1

דרו
1936

ם זי
10.01.347.18.738.463.2

193810.81.149.38.041.353.0

19399.10.831.07.044.040.4

19608.30.750.08.741.342.1

19617.10.851.76.745.047.2

19627.30.443.07.135.951.1

(2) Rates are per 1 ,000 mean population, infant mortality
rates are per 1,000 live births.

.1 הערה^ללוח ואה (1)
הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 הם השיעורים (2)

תי. לידות ל1,000 הם התינוקות תמותת שיעורי
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והנסה המחוז לסי התינוקות, וסטירות הסבעי הריבוי הסטירות, הלידות,  .4 לוח
(1962)

והגפה המחוז

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

J 962

לידות
Births

פטירות
Deaths

ריבוי
טבעי
Natural
Increase

פטירות
תינוקות
Infant
Death.

יהודים
44,38312,0*032,323

5,4861,0924,394194

1,4422121,23035

91125166049

1,54247ל1,84930

1,28432296263

5,7862,4013,385180

4,4531,7112,742145

1,33369064335

8,0752,2295,846267

1,6504891,16155

2,4828261,65695

1,6613941,26742

2,2825201,76275

13,2284,5238,705356

5,1921,1324,060117

6,6166835,93351

2.8203292,49174

3.7963543,44277

57S

357

138

53

11

16

וזרים א

10,460

6,360

2,413

1,421

172

94

695

1,641

1,044

341

148

66

41

1

38

11101

7,404

2,754

1,569

238

135

1

733

הכל סך

הצפון מחוז
גפת גפת

בנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז

חיפה נפת
חדרה נפת

המרבז מחוז

השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אנינ תל מחוז

ירושלים מחוז

הדרום מחוז

אשקלון נפת
שבע נאר נפת

הכל(2) 0ך

הגפון מחוז

חיפה מחוז

המרכז מחוז

אביב תל מחוז

ירושלים מחוז

הדרום מחוז

בנגב בדווים

ל1,000 תינוקות פטירות הממוגעת, האוכלו0ייה של נפשות 1,000 ל טבעי וריבוי פטירות לידות, (1)
חודשי. תמותה לוח לפי מחושב ארי תינוקות פטירות שיעור שנה. באותה שנרשמו חי לידות

בנגב. הבדווים את בולל לא (2)
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Table 4.  Births, Deaths, Natural Increase and Infant Deaths, by Distirct and SabDistirct
(1962(

Distirct and SubDistirct

0) ם י ר ו ע י Raש tes(l(
1962

לידות
Births

פטירות

Deaths

רינוי
טבעי
Natural
Increase

תמורות
היניקות
Infant

Mortality

TOTAL

Northern district

Zefat subdistirct

Kinneret subdistrict

YizreSI subdistirct

Akkosubdistirct

Haifa distirct

Haifa subdistrict

Hadera subdistrict

Central district

Sharon subdistrict

PetahTiqwasubdistrict

Ramla subdistirct

Rehovot subdistrict

Tel Aviv district

Jerusalem district

Southern district

Ashqelonsub district

Beer Shoa subdistrict

Je wt
28.5

35.4

24.3

53.8

25.4

49.1

31.1

32.6

26.3

33.1

33.3

38.3

25.3

32.9

26.9

22.5

22.8

26.2

20.3

16.0

21.3

27.2

18.0

21.6

18.1

10.1

10.2

9.5

14.9

13.1

12.2

19.5

17.1

12.0

20.8

32.8

28.6

36.6

5.9

5.3

4.7

6.9

4.3

6.1

7.2

6.4

10.3

5.7

5.5

6.1

6.1

5.0

6.3

5.8

3.8

3.8

3.8

Others

21.9

26.6

31.9

24.9

25.9

24.2

17.3

16.6

19.8

20.6

18.6

18.3

25.6

22.1

18.3

26.6

36.6

32.4

40.4

50.*6.943.747.5TOTAL (2)

49.47.042.448.2Northern district
54.86.848.050.1Haifa district

56.25.350,933.8Central district
37.210.326.946.2Tel Aviv district

31.29.521.7118.5Jerusalem district

XXSouthern district

39.22.037.2(6.8)Bedouin in the Negev

(1) Births, deaths. and natural increase per 1,000 personsof the average population, infant deaths per 1,000 livo
births registered during the year. Nationwide infant death rate is calculated by a monthly mortality table.

)2) Not including Bedouin in the Negev.
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היישוב צורת לסי התינוקות, ופטירות הטבעי הריבוי הסטירות, הלידות,  .5 לוח
(1962)

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

1962

טבעי ריבוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

היישוב *ורת

יהודים
ה"ש1ב צורות 44,38312,06032,3211,265כל

עירוני הכל 35,73510,48425,2511,020סך

ותיקים תושבים שרובם 24,8608,39416,466690יישובים

חדשים עולים שרובם 10,8752,0908,785330יישובים

נסרי הכל 8,6481,5767,072245סך

הקמת לסני שנוסדו 2,5605691,99161יישובים
המדינה

אחרי שנוסדו 6,0881,0075,081184יישובים
המדינה הקמת

28,4358,80319,632788ערים

4,2191,0403,17998ירושלים

אביביסו 5,9392,8043,135160תל

2,8951,2241,67190היסה
אחרות 15,3823,73511,647440ערים

ותיקים 9,4462,5316,915264ערי

עולים 5,9361,2044,732176ערי

עירוניים 7,3001,6815,619232יישובים

2,3617951,56678ותיקים
4,9398864,053154עולים

3,0706422,42890כפריט

3,8355323,303120מושבים

וילונות 1,6802561,42432קיבוגיט

ארעיים 141261122יישובים

וחוות חינוך 4920291מוסדות

אחרים
ה"שובג*) צורות 11,1011,64110,460575כל

2,7605072,253151ערים

מיעוטים 1,4702321,23878ערי

(נ) מעורבות 1,2902751,01573טריפ

8,8431,0907,753408כסרים

בגליל 4984445416בדווים

בנגב 733386955בדווים

.4 ללוח (1) הערה ראה 0)
בנגב. הבדווים את כולל לא (2)

אחרים של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף ורמלה. לוד עכו, חיפה, תיאיפו, ירושלים, הן: המעורבות הערים (3)
יהודיים. ביישובים
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Table 5.  Births, Deaths, Natural Increase and Infant Deaths, by Type of Settlement
(1962(

Rates (1(

1962

Type of Settlement תמותת
תינוקות
Infant

Mortality

טבעי ריבוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

(1) ם י ר ו ט י ש

לידות
Births

ALL SETTLEMENTS

Urban population

Mainlyveteran settlements

Mainlyimmigrant settlements

Rural population

Settlements founded before
the establishment of the
state

30.2Settlements founded after
the establishment of the
state

27.4Towns
23.2Jerusalem
26.9Tel AvivYafo
31.1Haifa
28.6Other towns
27.9Veterans' towns
29.6Immigrants' towns
31.8Urban settlements
33.0Veterans
31.2Immigrants
29.3VUlages
31.3Moshavim

19.03ibbuzim and Qcvuzot
(142.9)Temporary settlements

(20.4)Educational institutions and farms

27.5

28.5

27.8

30.3

28.3

23.8

Jews
K.O

14.6

12.4

22.1

23.2

15.7

28.6

6.213.9

6.118.6
7.38.1

6.89.3

5.517.2

5.615.4
5.320.7
5.418.0
5.611.0

5.223.8

6.926.3
4.326.9

3.217.9

73.765.5

2.73.9

Others

5.9

6.1

6.3

5.2

5.2

4.5

5.7

2l.t

20.7

18.7

27.3

28.4

20.2

34.3

20.1

24.7
15.4

16.1

22.7
21.0

26.0
23.4
16.6

29.0

33.2
31.2

21.1

8.2

6.6

so.*4.943.747.SALL TYPES OF
SETTLEMENT^)

42.77.834.954.7Towns

43.76.936.853.1Minorities' towns

4158.832.756.6Mixed towns (3)

53.76.647.146.1Villages

50.6(4.5)(46.1)(32.1)Bedouin in Galilee

(39.8)(2.0)(37.8)(6.8)Bedouin in the Ncgev

(I) Sec note(I)to Table 4.
)2) Not including Bedouin in the Negev.
)3) Mixed towns are: Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko. Lod and Ramla. This group also includes births

and deaths of others in Jewish settlements.
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Marriages and Divorces
(יהודים) המגורים נפת לפי והמתגרשים, הנישאים  .6 לוח

Table 6.  Persons Marrying and Divorcing, by SubDistrict of Residence (Jews)
)1960)

וגירושין נישןאין

Personsנישאים MarryingPersons Divorcing 0) מתגרשים

והנפה חתןהמחוז
Groom

Ratesנלה (2י Ratesשיעורים () Districtשיעורים and Subdistrict
BrideבלהחתןHusbandWifeאשהבעל

GroomBrideHusbandWife

הכל 14.46714,4677.77.72,0912.091I.II.ITOTALסך
ה*פון 1,3681,4217.17.41781861.01.0Northernמחוז district
צמת 3323408.18.256501.41.2Zefatנפת subdistrict
כנרת 2432436.86.836361.11.0Kinneretנפת subdistrict

יזרעאל 4794977.37.648530.80.8Yizreclנפת subdistrict
עכו 3143416.36.938470.81.0Akkoנפת subdistrict
חיפה 2,4212,3887.77.53503731.21.2Haifaמחוז district
חיפה 1,9641,8747.87.43073201.31.3Haifaנפת subdistrict
חדרה 4575147.28.043530.70.9Hadcraנפת subdistrict
המרכז 2,5962,6306.97.02852620.80.7Centralמחוז district
השרון 5545666.86.962510.80.6Sharonנפת subdistrict

פתחתקוה 9749427.67.389880.70.7PetahTiqwasubנפת district
רמלה 4134166.36.351440.80.7Ramlaנפת subdistrict

רחובות 6557066.77.283790.90.8Rehovotנפת subdistrict
תלאביב 5.4135,5168.28.38289031.31.4Telמחוז Aviv district
ירושלים 1,4491,4788.08.22112071.21.2Jerusalemמוזוז district
הדרום 1,0809777.56.71031000.80.7Southernמחוז district

אשקלון 4424226.25.934380.50.5Ashqelonנפת subdistirct
שבע באר 6385558.77.50621.00.9Beerנפת Sheva subdistrict

ידוע ולא חול ,13660Army_14057גה*ל, abroad and*
not known

(1) Place of residence at time of divorce.
)2) Per 1,000 mean population.

הגירושין. בעת המגורים למקום מתייחס (1)
הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות 1,000 ל (2)

(הוד10 המגורים מקום של היישוב צורת לפי והמתגרשים, 7.הנישאים לוח
Table 7.  Persons Marrying and Divorcing, by Type of Settlement of Place of Residence (Jews)

)1960)
Personaנישאים MarryingPersona Divorcing (1) מתגרשים

היישוב /itisכלהחתןRates (2) שיעורים
נטל

Husband

Rates Typeשיעורים(2) of Settlement
GroomBrideinnכלה

1OTK

Wife
אשהבעל

GroomBrideHusbandWife
הכל 14,46714,4677.77.72,0912,091I.II.ITOTALסך
עירוני הכל 12,00912,0777.87.81,7671,8201.21.2Totalסן urban settlements

1,3031,3228.28.31931921.31.2Jerusalemירושלים
אביביפו 3,4333,4569.19.25916261.71.7TelAvivתל Yafo

1,3931,3018.47.82372341.41.4Haifaחיפה
הערים 3,8673,9236.96.95005140.90.9Otherשאר towns

עירוניים 2,0132,0757.27.32462540.90.9Urbanיישובים settlements
בפרי הכל 2,3182,3337.37.31892110.60.7Totalסך rural settlements

גדולים 5435896.77.244500.50.6Largeכפרים villages
קטנים 1601895.36.219230.60.8Smallכפרים villages

6906325.85.363390.60.3Mosliavimמושבים
91390811.811.760970.81.3Kibbutzimקיבוצים

ארעיים I7(0.4)(2.9)_Temporaryיישובים settlemenU
ומוסדות Farmsand(0.2)(0.5)32(1.0)(1.3)118חוות institutions

ידוע ולא חו*ל ,Army_11405713560הל/ abroad
and not known

(1) Place of residence al lime of divorce.
)2) Per 1,000 mean population.

הגירושין. בעת המגורים למקום מתייחס (1)
הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2)
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(יהולם1 המשפחתי והמצב הגיל המין, לפי 8.הנישאים, לוח
Table 8.  Persons Marrying, by Sex, Age and Marital Status (Jews)

)1952  1960)

JBridesהכלווGroomsהחתנים

ל י נ ה
1 הכל ידועגרודיםרווקיטסך הכללא ידועאלמטrw1unרווקותסך לא

Age
TotalSingleDivorcedWidowedNotKnowrTotalSingleDivorcedWidowedNot Know

I960
total הכל 14,46712,3051.3087619314,44712,2891,314734108סך

Up ם1018 irmt
18

66
96

65
96


11,675

1,303
1,666
1,290

7

13
2

19244244
1,5601,537201

2

20599594321,6641,6183718

211.0311.023711,5181,4793612

221.3591,34017111,2641,2015634

2J1,5211,49026329228635171

241.4841,44141116976256462

231,2071.16637315054157785

261.025970486139031262106

278257536642298229627


21631575495224717955II2

29539482505219913550104

30341.4891.202247221867437624740II

353975650520828154311771488323

404438119712845II279791068113

454931871139921628456921279

505425850921031324219791359

55591921067115
1451340902

604419794614078762160


6569129325983363428' 1

7074605649


319ר25
1

" +493640
8

8

ידוע 11II1494לא


1

Not known1

Mean Age ממוצע ני?

22.832.243.3
22.332.044.8
22.132.445.4
46.3נ.נ22.03
32.646.7(י.21
22.033.646.6
22.133.447.5
34.048.2ו.בי

25.1
24.8
24.6
24.4
24.4
24.5
24.7
24.0

39.051.6
37.953.2
38.353.4
37.354.4
38.155.2
38.554.9
38.855.4
9.056.5י.

30.027.3
29.726.8
29.326.6
28.926.2
29.026.2
29.026.3
29.326.3
י..>;29.12

Median Age הציוני גיל
43.0
44.5
45.6
47.1
46.4
46.9
48.1
48.4

30.3
29.5
30.0
29.8
9.י"2
31.5
30.7
.) 1 י..

21.921.0
21.720.9
21.620. R
21.420.8
21.520.8
21.620.9
:1.721.0
21.721.0

26.925.738.151.1

26.425.335.353.5
26.125.035.653.9

25.624.734.355.5

25.624.835.756.2
25.724.836.155.2
25.824.936.356.1
:5.724.9.16.558.1

1952
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1952
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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יהודים) (לא והגיל המשפחתי המצב הדת, לפי הנישאים,  .9 לוח
Table 9. Persons Marrying, by Religion, Marital Status and Age (Non Jews)

)19581960)

הגיל

הכל Druze(1)דרוזינ!MoslemמוסלמיםTotalסך בוצרים
Christians (1)

li52
a J
8 "§ |

5' 1* 3

§' פ
1 "

f 2

£3

il
I yP

11
Is
o

1 
§' 3
a' *j.
8 "

הגילים כל
ALL AGES2,0652,0451,3331,4451,5331.4613413422)190158(2)190161

16519551111266

17324722222385385132995555

1810839587873313313321213131

1914025912412421020832913132020

2019021316416315014774019182323

2116314713913811310815289966

2220012215815776702442181844

23171741311285251301910932

242038015114456513218202063

2512056848233282617101063

261253699951814221844 .
2786396159251720125522

288826595514726103321

2965173736151527211

3034175361059722135512151222

353975144934721957421

404415812653211

45491741033512

5054142104113111

5559139222

60648372211

65 +9181
1

ידוע לא
Not known

43422233201821.
י21

Mean Age ממוצע גיל
25.520.525.023.220.219.528.622.524.322.219.6

25.620.525.023.520.119.528.222.625.322.720.1

25.720.925.324.320.520.028.522.924.523.320.0

1958
1959

1960

Median Age חציוני גיל
195823.218.922.722.318.718.627.020.922.021.218.117.8

195923.419.222.722.418.818.626.721.722.922.218.418.3

196024.019.523.523.219.219.026.320.922.822.518.818.6

(I ) Including about 250 delayed registrations of marriages.
)2) Including 20 cases with marital status unknown.

מאוחר. רישום נישואין כ250 בולל (1)
ידוע. לא משפחתי מצב עם מקרים 20 כולל (2)
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(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי הנישאים,  .10 לוח
Table 10.  Persons Marrying, by Age of Groom and Age Of Birde (Jews)

)I960)

החתן גיל

Age of Groom

הכג היל dל e<rBr iAge >

הכל סך
Total

1920242529303435394044454950545559606465 9€707475+
ידוע K7

Not Known

הכל סך
TOTAL

14,4474,138(,(MS1,43*67441127928424114187M15814

19406296871931

20245,9942,7272,965250383
416

25294,2271,3032,214576100201022

30341,489163619457178519812
1

353975636125239177131348411

40443816405610792402961
4

45493182428447781601741

505425812616386073471041


55591922191221496026102

60641971326142366542143

4ר6569129724283128

7074601249816136
1



75 +49121.23769107

ידוע לא
Not known

113431

TZ
C

0
n

*a



גהודס) והגיל הלידה יבשת לפי והכלות, החתנים  .11 לוח
Table 11.  Grooms and Brides, by Continent of Birth and Age (Jews)

)19571960)

החתנים Aכל 11 Groomsהכלות desAllכל Bri

הכלהגיל הכל1Israelישראקאירופהאסיהסך Israelישראלאירופהאסיהסך
Ageכללי

General
ואפריקה
Asia and

ואמריקה
Europe tf

הכל סך
(1)>*< vnmאשכנזי

ידוע לא
Not Known

כללי
General

ואפריקה
Asia and

ואמריקה
Europe הכל4 סך

(11>2< אשכנזימזרחי
ידוע לא

Not Known
TotalAfricaAmericaTotalOirental (<AshkenaziTotalAfricaAmericaTotalOirental (2)Aihkenazi

total הכל 34,5081,5572,94742*14,4675,6255,0033,8161.2102,6052314,4675,9243,9סך

Under מ18 1,6751,1512053171811362_6659255פחות
1896768114711,3037222273521342182
192441553157144311,5607122745691793905
20599313782055115431,6646293107172174998
211,0314511594211123091,5185143146892114771

221,359586251521133'38811,2644132875601663944
231,52162030859016642439222772324091412674

241,4845593515711684023697219186291872041

251,207505314387129258150520613516461!03

261,02544632725183168139016411211344691

ן278253353091798792229813793673036

286312582351386375247108875125261

29539220222964650119983823314191

30341,489557 '69323789148267425430610843656
353975620649455203514311342712411132
4049699146507462125563133409207131

505945075349251114138755317132112
60+

Not known ידוע 435I/לא 11
58365218132

156
14

9
4

143
3

4
7

1

3
3

4


22.8
(28.7)
26.3

Average
29.3
30.5
30.5

Median a

24.321.929.321.921.821.9
24.722.530.522.121.822.3
24.622.630.522.122.022.2

age
21
2:
2;

ge

ממוצע גיל
25.6
(35.0)
29.7

24.8
24.9
25.1

25.8
25.7
26.2

29.026.733.225.2
29.327.034.425.1
29.126,934.625.4

.י]

I/!
O

I
71



>

1957
1959
I960

195725.724.728;923.724.223.424.721.520.524.521.121.021.220.7
195925.825.029.523.924.323.7(27.5)21.720.625.021.421.321.5(23.7)
I96025.725.029.624.224.723.924.821.720.624.821.421.321.522.8

(1) Includes those cases for which the community b not known.
)2) Sephardim or other oriental communities.

ידועה. לא עדה כולל (1)
אחרת מזרחית עדה או ספרדי (*)



(יהודים) והגיל הלידה יבשת לפי רווקות, וכלות רווקים חתנים .12 לדח
Table 12.  single Goroms and Single Brides, by Continent of Birth and Age (Jews)

)19571960)

0<)nnרווקיםGroomsSingleרווקותכלותBridesSingle
הכלגיל Israelישראלאירופהאסיהסך

הכל Israelישרא^אירופהאסיהסר

Age
כללי

General
ואפריקה
Asia and

ואמריקה
Europe £

הכל סך
jir/fמזרחי(!)

לאירוע
Not Known

כללי
General

ואפריקה
Asia and

ואמריקה
Europe A

הכל סך
(1)

אשכנזימזרחי
לאירוע

Not Known
TotalAfricaAmeircaTotalOrientalAshkenaziTotalAfricaAmericaTotalOrientalAthkenazi

total הכל ,12סך 30S5,04622,80530*463,5981,1142,4811512,2895,2942,6944,2711,4*,נ

Up to מ"8ו 6559,551,6661,1442033171811362פוזות
1896768114711,2907132263491322172
192441553157144311,5376952735651773884
20594310772055115421,6186043027082134944
211,0234451:84201113091,4794933046812094711

221,34057524851613038611,2013862745391553842

231,49060130358416342128632532193881342533

241,4415343435611643963625188158278791991

251,16648330737512225314151601091465393
2697042231423375158I31213678973661I
277533042851638182I229103735224271

28575232214129557417979594020201

2948219120388454313558532311121

30341,2024515621887011813761581486426386
3S3950513932639132611776996II921

40492685519716881354189514
50596074941332II1922
60 h

i II
11110

Not known ידוע 720422לא
921624

21.421.221.521.5
21.621.621.7(23.0)
21.721.621.724.6

21.020.821.120.3
21.321.221.3(22.0)
21.321.121.423.0

Average
I 23.8
I 24.2

24.2
Median

age
21
21
21

age

21.421.2
22.121.3
22.121.4

22.9
(27.5)
24.8

24.724.0
24.924.2
25.324.5

20.819.922.0
21.020.122.1
21.020.222.1

ממוצע גיל
24.3 ו 28.5
24.4 | 28.9
24.7

חציוני גיל
29.1

26.225.3
26.325.6
26.325.5

24.824.326.723.423.923.124.0
24.924.626.923.724.023.6(26.5)
24.924.627.124.024.523.824.2

1957
1959
1960

1957
1959
1960

t.r
D
n

(V Includn thoss cisss for which tn. community is not knovni. ידועה. לא עדה כולל (1)



(יהודים) החציוגי והגיל הלידה ארץ לפי רווקות, וכלות רווקים 13.חתגים לוח
Table 13.  Single Grooms and Single Birdes, by Country of Birth and Median Age (Jews)

)1960)

חציונימספר גיל
Medianהחתנים Age

^9*רתכלות Countryוי~חח1
ofכלותחתנימNumberרווקותרווקיםארץ
SingleSingleofהלידה GroomsרווקותרווקיםBirth

GroomsBirdesper 100SingleSingle

BridesGroomsBrides

הכל 12,30512,289100.124.921.0TOTALסך

הכל סך  ישראל 3,5984,27184.224.021.3Israelילידי Born  Total

1,1141,46276.224.521.1Orientalמזרחי

2,4832,80588.523.821.4Ashkenaziאשכנזי

ידוע ילא
4(25.0)24.022.0Not known

הכל 0ך  ואפריקה 5,0465,29495.324.620.2Asiaאסיה £ Africa  Total

410369111.124.719.4Turkeyתורכיה

ולבנון 13418771.725.221.7Syriaסוריה and Lebanon

עירק
ועדן תימן

1,2781,298.9S525.521.8Iraq

59663494.023.019.9Yemen and Aden

אירן
אסיה שאר

34837193.824.520.8Iran

13614494.424.820.9Asia, other

מרוקו
וטוניס אלג'יריה

1,1121,14597.124.119.4Morocco

40145288.724.320.2Algeria and Tunisia

28130093.724.720.0Libyaלוב

32437187.326.520.8Egyptמצרים

אפריקה ,2623113.026.024.9Africaשאר other

Europe, America and אמריקה אירופה'
הכל סך  3,6462,694135.327.122.1Oceaniaואוקיאניה  Total

המועצות .14631944.828.219.6U.S.S.Rברית

פולין
רומניה

1,081576[87.727.922.7Poland

1,009712141.726.622.1Rumania

4639118.026.022.8Yugoslaviaיוגוסלביה

322261123.425.420.7Bulgariaבולגריה

6827251.927.921.4Greeceירוו
יין

ואוסטריה 239108221.330.126.7Germanyגרמניה and 13יז1151^

13767204.829.822.9Czechoslovakiaצ'גוסלובקיה

207125165.628.022.3Hungaryהונגריה

אירופה ,20625580.825.522.7Europeשאר other

הברית .6056107.127.023.4U.S.Aארצות

596788.124.123.5Argentinaארגנטינה
Ameirca and אמריקה שאר

ואוקיאניה
ידוע לא

66

15

82

30

80.525.922.8Oceania, Other
Not Known
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(יהודים} הכלה ושל החתן של הלידהמ) יבשת לפי 14.הנישאים, לוח
1אח1וים) םוחלסים (םספרם

Table 14 Persons Marrying, by Bride's and Groom's Continent of Birth VXJews)
)Absolute Numbers and Percentage)

)19521960)

nהחתן inה
. ואפריקה ואמריקהמאירופדמאסיה
Groom fromGroom fromהמשיכה מדד

הגלד\2בה Asiaסך and AfricaAmerica and Europeידוע xb (2)הכלההכלההכלההכלה

YearTotalמאסיהמאירופהמאירופהמאסיהNot KnownIndex of
Attractionואפריקהואמריקהואמריקהואפריקה
Bride formBirde fromBride fromBride from
Asia andEuropeEuropeAsia and
Africaand Americaand AmericaAfrica

0.8S

0.84

0.81

0.82

0.82

0.79

0.79

0.78

1,072

2S1

181

105

65

52

49

56

Absolute Numbers
843

923

1,001

1,129

1,259

1,275

1,329

1,370

8,157

6,656

6,466

6,051

6,466

6,372

6,245

6,214

מוחלטיםמספרים
16,1545,571511

13,2574,943484

13,5305,301581

13,7245,891547

14.5226,142590

14,7116,314698

14,4366,190673

14,4676,104723

1952

1954

1955

1956

1957

1953

1959

1960

Percentageאחוזים
1952100.036.93.454.15.60.85

1954100.038.03.751.27.10.84

1955100.039.84.348.47.50.81

1956100.043.34.044.48.30.82

1957100.042.54.144.78.70.82

1958100.043.04.843.58.70.79

1959100.042.94.743.29.20.79

1960100.042.45.043.19.50.78

(1) Israelbom of oriental communities are included in וממוצא ואפריקה" ב"אכיה נכללו מזרהי ממוצא ישראל ילידי (1)
"Asia and Africa.;of ashkenazi community in "Europe כוללת 10521555 בשנים ואמריקה. באירופה אשכנזי
and America". in 1952 1956, the group "Asia and ובולגריה. יוון את נם אפריקה* אסיה הקבוצה
Africa" included also Greece and Bulgaria. במבוא. ךסבר ראה (2)

(2) See Introduction to Tables.
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(יהודים) והכלה החתן של בארץ הוותק לפי 15.הנישאים, לוח
Table15.Persons Marrying, by Groom's and Bride's Length of Residence in Israel (Jews)

)19521960)

0) והכלה החתן 19521953195419561957195819591960ותק

Percentage אחתים
Birde's and Groom's Length of (1)

Residence in Israel
19591960

הכל 16,15414,03711,15713,72414,52214,71114,48614,467100.0100.0TOTALסך

הארץ ילידת עם הארץ 1,0121,1141,2731,7702.0302,0842,3342,61316.518.5Groomיליד Israelborn, bride Israelborn

ותיקה עפ הארץ 4184103613243203022542541.81.8Groomיליד Israelborn, bride veteran

חדשה עם הארץ 3704024234745777157808515.56.0Groomיליד Tsraelborn, bride newimmigrant

הארץ ילידת עם 9129029909319667677526785.34.8Gromותיק veteran, bride Israelborn

ותיקה עם 1,6741,3361,1277496645604744123.42.9Groomוחיק veteran. bride veteran

חדשה עם 2,1851,8071.5461,2501,1651,0851,0229387.26.7Groomותיק veteran. bride newimmigrant

הארץ ילידת עפ 4004486028439661,0911,0721,1677.68.3Groomחדש newimmigrant. bride Israelborn

ותיקה עם 8997567026005375215034223.63.0Groomחדש newimmigrant. bride veteran

חדשה עם חדש

ידוע לא

7,045

1.239

6,518

344

5,729

504

6,495

288

7,038

259

7,277

309

6,950

345

6.758

374

49.148.0Groom newimmigrant, bride new
immigrant

Not known

00

/
>

(I) Veteran  immigrated up 10 1947. New  immigrated since 1948. ואילך. מ1948 עלה  חיש .1947 עד עלה  ותיק (1)



(יהודים) והכלה החתן של המשפחתי המצב לפי הנישאים,  .16 לוח
Table 16.  Persons Marrying, by Mairtal Status of the Bride and Groom (Jews)

)1952 1960)

של הנוקפחתי המצב
והכלה 19521955195619571958החתן

1

1959
1

1960Marital Status of Bride
andGroom

הבל 011.724I4.SU14,711I4.4M14,4*7TOTALג5,נו16.154סך

רווקה עם 12.22310.46110,75011.45811,71911.46711,593Groomרווק single. bride single

גרושה עם 650651598644598581554Groomרווק single, bride divorced

אלמנה עם 327173137144158154132Groomרווק single, bride widowed

רווקה עם 699594591584527545555Groomגרוש divorced, bride single

גרושה עס 463540555564563577526Groomגרוש divorced. bride divorced

אלמנה עם 349236194228190208196Groomגרוש divorced. bride widowed

רווקה ע0 280155138137136155116Groomאלמן widowed. bride single

גרושה עם 245217233234242227233Groomאלמן widowed, bride divorced

אלמנה עם 577397388405422428398Groomאלמן widowed. bride widowed

341106140124156144164Nolלאידו* known

(יר,1דים) הכלה ושל החתן של והוותק הלידה יבשת לפי הנישאים, .17 לוח
Table 17.  Persons Marrying, by Bride's and Groom's Continent of Birth and Length

of Residence in Israel (Jews)
)1960)

Groom's Continent of Birth
and Length of Residence

הכלה של והוותק הלידה יבשת
Bride's Continent of Birth and Length of Residence

S1!

11
3 >i
S 3 .■

3 ■? 

2 ci

I!/if

?I  0

f M
I Is

< .1f7

ng 3

y 1

הבל סך

Total

והוותק הלידה יבשת
החתן של

TOTAL

brae) Oriental

Asia and Africa  veteran

Asia and Africa  new
immigrant

Issacl Ashkena2i

Europe and America 
veteran

Europe and America new
Immigrant

3.IM

93

36

220

358

527

1,872

711

21

8

25

129

299

229

VII

148

42

103

1,697

396

525

5,441

280

231

4,262

120

144

404

377

81

66

107

23

39

61

1,547

546

134

324

222

106

215

(1)14,447

1,169

517

5,041

2,549

1,511

3,306

הכל 0ך

מזרחי מוצא  ישראל

ותיק  ואפריקה אסיה

חדש  ואפריקה אסיה

אשכנזי מוצא  ישראל

וחיק  ואמריקה אירופה

חדש  ואמריקה אירופה

(1) including 374 cases of unknown continent of birth י0 הוותק או הלידה יבשת ידועים לא בהם מקרים, 374 כולל (1)
length of residence for at least one of the couple. הזוג. מבני אחד לפחות של
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(יהודים) ובגירושין בנישואץ הגיל לפי 18.המתגרשים' לוח
Table 18. Divorces, by Age at Marriage and at Divorce (Jews)

)1957.1960)

הגיל
Age

Absolute Numbers מוחלטים Percentageמם6רים אחוזים

1957196019571960

בגישואין הגיל
Age at Marriage

בגירושין הגיל
Age at Divorce

בנישואין הגיל
Age at Marriage

בגירושין הגיל
Age at Divorce

בגירושין הגיל
Age at Divocre

הבעל
Husband

האישה
Wife

הבעל
Husband

האישה
Wife

הבעל
Husband

האישה
WifeHusband

האישה
Wife

הבעל
Husband

האישה
Wife

הבעל
Husband

האישה
Wife

הכל סך
TOTAL

1519
2024
25 29

3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
75 +

ידוע לא
Not Known

חציוני גיל
Median Age

2,07*

124

607
489

280

174

113

83

66

43

28

19

11

4

35

27.7

2,074

608
629
307

164

118

81

58

29
25

13

3

41

22.7

2,074

8

211

380

320

317

200

207

146

109

63

42

18

10

45

36.5

2,076

91
471

382

318

205

189

180

95
48
36

16

45

31.1

2,091

163
558

443

258

159

119

104

76

43

38

33

20

69

8

28.2

2,091

601

581

251

154

133

109

59

40
26

29

18

10

77

3

23.3

2,0? 1

14

173

377

299

240

207

229

192

134

67

42

34

53

30

38.5

2,091

82

404

357

277

254

193

200

125

65

35

24

17

38

20

33.5

100.0

0.4
10.4

18.7

15.7

15.6

9.8
10.2

7.2
5.4
3.1
2.1

0.9

0.5

100.0

4.5

23.2

18.8

15.6

10.1
9.3

8.8
4.7

2.4

1.8

0.8

100.0

0.7

8.4
18.3

14.5
11.7

10.0
11.1

9.3

6.5

3.3
2.0
1.6

2.6

100.0

4.0

19.5

17.2

13.4

12.3

9.3

9.7

6.0

3.1

1.7

1.2

0.8

1.8

CO
ao

u

07

<

1

>



(הודם) הנישואץ מקום לפי 19.הנירושץ, לוח
Table 19.  Dirorces, by Place of Marriage (Jews)

)1951 1960)

הנישואין 19511963195419551956195719581959I960PlaceofMarriageמקום

ה1ירושין 2.2991,1422.0501.9442,0762.1162.0002,091ALLנ7נ.2בל DIVORCES

1,2811.4011,3741,3871.4151,4741,5181,4791,562Fnנאר'ן Israel

לארץ 1,015783697631503583572478487Abroadנחוץ

ידוע 2G19464342Notנ<7711371לא known

שנישאו אלה 55.864.366.369.173.871.772.675.676.2Percentageאחוז that
marriedבארץ in Israel

ואחוויס) םוחלםם (םספרים (הורים) הנישואץ תקופת אורך לפי הגירושץ,  .20 לוח
Table20.  Divorces, by Length of Peirod of Marirage (Jews)(Absolute Numbersand Percentage)

)1951  1960)

תקופח אורך

מוחלסיב מספרים
< ■olut eNumber .At

אחוזים
PercentageLengthofPeriod

הנישואין
19511953195419551956195719581959I960

1951
1960

1959I960
of Marriago

רגירושין .2*2.2992.1422,0501,9442,07(2,17ני lit1,0002.091100.0100.0100.0ALL DIVORCES

משנה HI30822918515218627712.09.513.5Under.0390298חות 1 year

קנה 13023102633.1022722921819421312.09.910.41 year

295823421820419819430620018310.410.38.92שניפ years

שנים 31852021771571441751811561448.38.07.03 years

שנים 41681901801851641401361221097.56.35.34 years

שנים 51741571451491211221361091206.75.65.85 years

שנים 6105156111130110136130106825.75.44.06 years

שנים 75911412511696no9790814.84.63.97 years

שנים 84976121HI70961019!<724.15.13.58 years

שנים 947♦755717064",1075903.23.94.39 years

14שנים עד 10S0>160186l'J323331330031035112.015.917.110 14 years

שנים 19 עד is1:151011041131251131261181455.86.07.1IS 19 years

ומעלה שנה 20
לאירוע

1A0

131

120

134

147

88

144

39

130

32

169

30
167

87

18G

49
189

35
7.59.59.220 years and over

Not known

83 הטבעית התנועה



(יהודים) הנישואץ תקופת ואורך גיל מין< לפי 21,המתגרשים' לוח
Table 21.  Divorces, by Sex, Age and Length of Period of Marriage (Jews)

)1960)

Yearsשנים

הגיל
Ageידועסי לא

Not+11234567891014151920הנל
TotalKnown

Husbands בעלים

27721118214410912082817290351145189

5412

41444114117211141

6056505639381814991832

273619211525202123225752

1614151013111510171583144

2113104418548126031IS

241421124864410403842

2411104946728352150

12926712836201541

15617211412412

1223222I2527

313223132634

1126532152645

61.<13121543

הכל סך
TOTAL

,091

151914

2024173

2529377

3034299

3539240

4044207

4549229

5054192

5559134

606467

656942

707434

75 +53

ידוע לא
Not Known30

Wives נשים

הכל סך
TOTAL2,0912772111831441091108281719035114518935

15198237311011__2

20244046776736538381133414318

25293573123252722342834353551237

303427720251310131015914151071862

353925428141411812737167347122

4044193201216510957353037304

4549200251117104566193119533

505412512964634433208403

55596510134331718519
113112_ו60643555231

6569244431131322

70741731222111211

75 +3812131331446

ידוע לא
Not known203

225ו1
י

ו4
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(יהודים) האישה ושל הבעל של הקודם המשפחתי המצב לפי 22.המתגרשים. לוח
Table 22.  Divorces, by Former Marital Status of Husband and Wife (Jews)

)1960)

האישה של קודם משפחתי מצב
קודם משפחתי Formerמצב Marital Status of WifeFormer Marital Status

הבעל הכלשל ידועאלמנהrm~aרווקהסך ofלא Husband
TotalSingleDivorcedWidowNot known

הכל 11.493334228MTOTAL*2,0סך

1,4981,3231144714Singleרווק
314102146642Divorcedגרוש
23047711075Widowerאלמן

ידוע 492131015Notלא known

(הודים) והאשה הבעל של בארץ והוותק הלידה יבשת לפי 23.המתגרשים, לוח
Table 23. Persons Divorcing, by Husband's and Wife's Continent of Birth and Length

of Residence in Israel (Jews)
)I960)

האישה של והוותק הלידה יבשת
Length of ResidenceBride's Continent of Birth ant

והוותק הלידה יבשת

< =1

9 f 1

s> rr
a x£* ■a ■^ a /Groom's Continent of Birth

הבעל הכלשל סך

Total
1 2
§?
15
 v

s ^
!? 6
S *

.iS31 sc
' Vi

£ ■y

2 1
" ^

"' ?

111

1 i

f£fIN3" 

and Length of Residence

הכל 740SOS2142f8424TOTAL*11*2,0(1)סך

מזרחי מוצא  107367191375Israelישראל Oriental

ותיק  ואפריקה 93262622883Asiaאסיה and Africa veteran

חדש  ואפריקה 47528134008717Asiaאסיה and Africa new
immigrant

אשכנזי מוצא  15110ישראל


9931821IsraelAshkena2 i

ותיק  ואמריקה 4382981038211122Europeאירופה and America
veteran

חדש  ואמריקה 604184453447436Europeאירופה and America new


Immigrant

(1) including 223 cases of unknown continent of birth or הוותק או הלידה יבשת ידועים לא בהם מקרים, 223 כילל (ו)
length of residence for at least one of the couple. ה7וג. מבני אתל לפחות 1?V
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1אחו1ים) םוחלםים (םספרם (יהודים) לזוג >18 םגל (לםםה הילדים מספר לפי הגירושץ,  .24 לוח
Table 24.  Divorces, by Number of Children (Under 18; per Couple (Jews) {Absolute Numbers and Percentage)

)19511960)

הילדים Absoluteמוחלטיםמספריםמספר NumbersאחוזיטPercentageNumber of Children

per Couple
לזוג

| 195160195119531 19541955I 1956| 1957| 1958| 19591960195160j 1959I960

I'miTjn כל

ילדים בלי

21,510

10,623

נ2.17

999

1.299

776

1,142

884

2,050

1,162

1,944

1,137

2.07*

1,189

2,134

1.231

2.000

1.164

2,071

1,182

100.0

57.3

100.0

58.6

100.0

57.2

ALL DIVORCES

Without children

15,23347949656155152753453448551628.324.425.01ילד child

ילדים 21,874145137171/SJ17622222722825210.111.512.22 children

ילדים 35032929444453516664722.73.23.53 children

ילדים 418398151516253030261.01.51.24 children

ילדים 562634653310140.30.50.75 children

ומעלה ילדים 6542
2691211650.30.30.26 children £ more

ידוע0) 2,97870485046183לא

1

1635341324
Not known(l)

a?
00

1

M Mainly couples without children. ילדים. נלי זוגות ברובם (1)



Natality and Mortality המץ(יהודיס) לפי מת, ולידות הי 25.לידות לוח
Table 25.  Live and Stillbirths, by Sex(Jews)

)1948  1962)

ותמותה ה ד ו ל ■

השנה
Year

ח thsLiveלידות Birמת Stillbirthsלידות

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הזכרים
./י

Ma'es

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הזכרים
./.

Males

194817,6789,2388,44052.326215510759.2

194926.98513,95313,03251.7502301. 2010.0£

195036.35918,66917,69051.362934828155.3

195143,24922,45220,79751.964935529454.7

195245,13123,32321,80851.770739031755.2

195344,36422,65421,71051.16S040227859.1

195441,04621,22319,82351.758135622561.3

195542,33921,98420,35551.957733923858 .8

195643,41122,44720,96451.761036025059.0

195744,81723,08021,73751.571939932055.5

195842,87221,96920.90351.266237129156.0

195944,59923,05521.54451.762437125359.5

I96045.46923.22822.24151. I58933225756.4

1961

1962

44.082

44,383

22,681

22,764
21.401

21,619
51.5

51.3
602

582

332

334

270

248

55.1

57.4

(0 היהודית האוכלוסייה של התחלופה שיעורי  .26 לוח
Table 26.  Reproduction Rates of the Jewish Population (<)

)1926  1960)

הקנה
Year

התהליפה שיסיר
הגולמי

Gross Reproduction .

Rate

התחלופה שיעור
הנקי

Net Reproduction
Rate

השנה
Year

התתלופ שיעור
הגולמי

Gross Reproduction
Rate

התחלואה שיעור
ה:קי

Net Reproduction
Rate

192613171.871.4219451.721.61

192819301.631.331946l.BT1.54

19311.501.1819431.6C1.53

10321.351.0719501.891.75

l'J331.281.0819511.951.81

19341.291.0819521.931.79
19351.321.1319531.881.77

1936. 1.271.0919541.741.66

18371.141.0213551.771.67

19381.191.0710561.771.6a

19391.090.9819571.76167

19401.171.0319581.651.57

19411060.9419501.691.62

194a1.501.67I9601.691.62

19431.581.4219611.691.62

(I) See introduction to this chapter.
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Table 27.
ואח11ים) םוחלםים (מספרים (יהודים) האם של בארץ והוותק הלידה יבשת לפי 27.הלידות, לוח

Births, by Mother's Continent of Birth and Length of Residence in Israel (Jews) (Absolute Numbers and Percentage)
(19511960)

00
00

>n
o

e
</>

f'

h
>/<

>

Mother's Continent of Birth 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1951 האם של הלידה יבשת

ALL CONTINENTS

Asia

Africa
Europe and America
Israel

Father of mother born in:
Asia or Africa
Europe or America
Israel or not known

Not known

הלי דית:ל
A 11 Births

43,24944,3*441,04*42,33943.41144,81742,87244,59944,981

13,10215,31114,53814,68614,34714.04013,072
26,870 I

13,815

5,3996,7486,6118,02610,07711,81211,70813,078

19,77117,02714,75614,01112,97312,29211,22010,36010,001

4,7995,1335,0485,5345,8856,6076,7847,2048,087

8789207201,0781,2321,2221,3181,5281,556

1,3161,9561,9752,2722,6423,0013,1483,4124.016

2.4052,2572.3532,1842,0112.3842,3182,2642,515

17814593821296688165

Thereof: births b y new im migrant mothers (י)
Absolute Numbers

32,30?

12,433

היבש1ח כל

אסיה

א0ריקה
ואמריקה אירופה

ישראל

נולד: האם אבי
באפריקה או :אסיה

באמריקה או באירופה
ידוע לא או ביי'לראל

ידוע לא

TOTAL
Asia
Africa 12,805

Europe and America 7,07 1

Not known

Pcreent a ge^2)
TOTAL ! 71.8

Asia

Africa
Europe and America

90.0
97.9
70.7

32,199

25,113

7.086

72.8

93.9

69.0

30,610

11,646

11,457
7,507

715
89.0
97.9
66.9

31,519

12,270

11.450

7,781

18

70.8
88.1

97.4

63.8

30,020
12.461

9,659

7,879

21

69.2
86.9
95.9

60.7
d) Newimmigrants immigrated to Israel since 1948.
)2) With regard to each continent, percentage is of total born

abroad in the said continent ; with regard to total new im.
™grants the percentage is of total births (incl. Israel born).

28,327

12,567

7,637

8,087

36

6.9£

85.6

95.2
57.7

(0 חדשות עולות של לידות מזה:
מוחלטים מכפרים
25,500

10,105

4,871

26,606

12,190

6,131
8,254

31

64.8

83.8

92.7
55.9

29,103

12,699

6,244

10,078

82

66.8

82.9

94.7

59.9

10,429

95

60.2

79.2

92.3

53.7

(9 ם י חוז 1

הכל 0ך
אסיה

אפריקה
ואמריקה אירופה

ידוע לא

הכל סך
אסיה

אפריקה
ואמריקה אירופה

ואילך. 1948 משנת לארץ חדשוהעלו עולות (1)
מהייבשת חול ילידות הכל סך מתוך הוא האחוז יבשת כל לגבי (2)
סך מתוך הוא האחוז החדשות העולות הכל 0ך לגבי המתאימה;

ילידותישראל). (כולל הלידות הכל



(י) (יהודים) האם ש. ידה ה. ויבשת הגי. לפי סגוליים, פריון ושיעורי חי ידות , .28 לוח
Table 28. Live Births and Speciifc Fertility Rates, by Age and Continent of Birth of Mother (Jews) (1)

)1947  i960)

האם גיל

מספרים
Numbers

מוחלטים
Absoluteסגולייעזרי Ctפריון yRat e 1rl il 1e FeS pecif i

Age

of Mother

I96019475 11 91 95419581960

<
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li
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u
הגילים 11t,0S714.8*:l0,0f/l105.6121.8107.9109.790.8106.987.1183.549.7100.293.3159.356.2101.1$i.t1*3.1S1.4ALL*,44כל ACES

מ5ז 17152XXXXXXXXXXXXXX~XXUnderלמט 15

עד19 153.1504602,37431634.585.731.0147.370.267.222.1119.751.754.018.986.848.148.516.780.820.61519

24 עד 2013,6593,5797,8922,188196. I220.2189.2307.8176.5221.2160.1319.2167.4208.3141.4270.6165.7208.3151.4270.9170.72024

29 עד 2513,7292,5817,8143,334191.6214.9206.4310.6171.5195.2177.1271.5147.9198.1180.6260.3148.3215.4190.4269.1157.82529

308,6361.0905,0722,474148.7158.5164.6255.9122.2140.1132.7224.6102.2130.1119.3194.886.6133.0111.7203.381.93034עד4ג

39 עד 354,4453312,7211.39394.991.189.5160.772.869.465.1128.946.568.066.9125.538.768.863.4132.935.83539

44 עד 401,0773977226622.827.727.363.218.120.119.153.910.016.415.339.66.620.416.349.37.74044

ומעלה 452687233281.84.93.516.81.44.42.715.61.04.20.811.70.84.22.814.60.645 + (<)

כולל 11LIBl.St2.895.671.&83.401.724.952.47l.<92.7*S.I01.18TOTAL.)1.454.011.57פרי1ן
FERTILITY

שיעור
התחלופה

>2) 1.341M1.15'1.671.951.733.061.541.741.402.751.301.651.322.401.201.69הגולמי

Croif
reproduc
lion rate ("

(I) See notes (1) to (3) table 29.
)2) See Introduction to Tables.

.29 ללוח (3) (!) הערות ראה (1)
ללוזזוח. מגו* ראה (2)
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הלידה של הסידורי והמספר האוכלוסייה קבוצת לפי לידות,  .29 לוח
Table 29.  Births, by Population Group and Birth Order

)1960)

הלידהכל של הסידורי Birthהמספר Order
כל בין היחס
הלידות
ללידות

מספר
סידורי
ממוצע

האוכלוסייה קבוצת
AH

הראשונית
Ratio between

לידה של
Average

Population G roups

456789נ2ן +All Births andBirth
BirthsFirst BirthOrder

הקבוצות ALL*1.5*18.3495.4184,4111,6502,7942,1501,4724.1)11.8***.54,79211כל GROUPS

44,98111.87511,3186.9274,0263,0332,5171,8771,4022,0063.793.25Jewsיהודיס
(11,8111,7911,5441.4221,4121,3781,1339177481,4666.594.76OthersOאחרים(0
8,9191,2881,0951,0451,0581,04085070160S1.2376.924.92Moslemsמוסלמים
1,753341266242212200148132841285.144.15Christiansנוצרים

1,13916218313514213813584591017.034.50Druzeדרוזים

(I) Including Bedouin in the Negev.

(יהודים) הלידה של הסידורי והמספר האם של הלידה יבשת לפי לידות,  .30 לוח
Table 30.  Bitrhs, by Continent of Birth ofMother and Birth Order (Jews)

)I960)

בנגב. בדווים כולל (1)

הלידהכל של הסידורי Birthהמספר Order
כל בין היחס
הלידות

מספר
סידורי

Cnntinentממוצעללידותהלידות nf Tlirth
האם לידר. יבשת

AU
123456789+

הראשונות
Ratio betweer
All Births and

לידה של
Average
Birth

of Mother

BirthsFirst BirthOrder

היבשות 3.793.25ALL*9274,0141,0112,5171.8771,4022,00.*44.98111,87511,118כל CONTINENTS

ואפריקה 26,8935,4254,8353,8082,9522,6382,2921,7291,3201,8944.963.97Asiaאסיה and Africa
ואמריקה 10.0012,9153,9002,0396522181197836443.432.25Europeאירופה and America

8,0873,5352,5831,0804221771067046682.292.06Israelישראל

יליד האם Fatherאבי of mother born in Asia
אפריקה או 1,55662543922611742352821232.492.35orאסיה Africa

יליד האם Fatherאבי of mother born in Europe
אמריקה או 4,0161,9971,3644421234117125IS2.01orאירופה America 1.77

ישראל יליד האם Fatherאבי of mother born in Israel or
ידוע לא 2,51591378041218294543020302.752.35notאו known

0
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הלירה של הסידורי והמספר האם גיל לפי הלידות .31 לוח
Table 31. Births, by Age of Mother and Birth Order

)1960)

Age of Mother
Birth order הלידה של הסידורי המסגר

9+
הלידות כל
All Births

האם ניל

Jewsיהודים

44,981$11.8711,3186,9274,02*3,0332.5171,8771,4022.00*ALL ACES

3.1672.522554721721519
13.6595,9884,3071,915873367126551992024

13,7292.3694,1022,3671.5941,3969765612301342529

8,6367031,6821,7039477938907365606223034
4,4452405707644663674123884388003539
1,077509210410587901091153294044
2683116242123284011245 and over

;יליסכלהו

1519 עד
2024 עד

2529 עד

34 עד 30

3539 עד

4044 עד
ומעלה45

Othersאחרים

הגילים 11,8111.7911.5441,4221.412I.37S1,133<I77471,4**ALLכל AGES

19 סד 151.1417463225713211519
24 עד 203.527721897872561323108261542024
29 עד 253.096191242379615694505281117722529
34 עד 302.1047960871492523303733034713034
39 עד 351.32634182259801431772375563539
44 עד 404721241II163849622794044
ומעלה 451459144II811138445 and over

c;

n
o

OS



הלידה של הסידורי והמספר האם גיל לפי סגוליים, פריון שיעורי(י)  .32 לוח
Table 32.  Speciifc FertilityRates (0, by Age of Mother and Birth Order

)1960)

כ א ה הלידותגיל הסיכל הלידוריהמספר השל נOrderBirthד

All Births12.4ו
>

67
Age otMotue r

ט י ד הו Jewsי
(2) הגילים 102.117.015.715.79.16.95.74.31.24.5ALLכל AGES(2)

>I9<3_\48.538.68.51.1טד19(נ)

24 עד 365.729.213.35.61.90.90.30.12024.וי20208.3

29 עד 25215.437.264.437.125.021.915.38.83.62.12529

34 עד 5.926.314.612.213.711.38.69.63034י30133.010.8
39 עד 3568.83.78.811.87.25.76.46.06.812.433 39

44 עד 4020.40.91.81.92.01.61.72.12.26; 24044
(4) ומעלה 454.20.20.10.40.30.40.40.61.843andover (4)

כ(5)(5)אחרים t hers(

(2) הףליס 241.636.631.629.128.928.123.118.715.330.0ALLכל AGES (2)
0) 19 >X_19>3\93.461.126.34.61.1עד

24 9ד 20381.277.997.094.360.634.911.72.81.60.42024
29 עד 25398.124.631.148.779.189.264.936.115.19.32529

34 עד 30325.012.29.313.423.038.951.057.646.872.83034

39 עד 35245.66.33.34.110.914.826.532.843.9103.03539
44 עד 40115.93.01.00.32.73.99.312.015.268.54044

(*). ומעלה 4539.12.40.31.11.13.02.13.03.522.645 and over (*)

(I) Rates are calculated per 1,000 women in each atie group.
)2) Per 1,000 aged 15to 49.
)3) Calculated per 1,000 women aged 15 to 19.
)4) Per 1,000 aged 45 to 49.

גיל. קבוצת בכל נשים ל1,000 מחושבים השיעורים (1)
.49 עד 13 בגיל נשים ל1,000 מחושב (2)
.19 עד 15 בגיל נשיט ל000'ו מחושב (נ)
.49 עד 45 בגיל נשים ל000>1 מחושב (4)
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(הילם) הלידה>0 של הסידורי המספר לפי הכולל, הפריח .33 לוח
Table 33.  Total Fertility, by BitrhOrder (1) (Jews)

)19471960)
הסידורי הלידההמספר Birthשל Order

הכולל הפריון
YearTotal Fertility

123456+

19473.5361,4461,035497213116229

י19483,0781,330 88942216397177

19493,4321.3981.062509185101177

19503.9011,2841,238629273159318

19514.0141,3161,182598312192414

19523.9801,2091,188596316204467

19S33.8801,1461.146587325210466

19543.S889861,049584314206449

19553.6449661,037591347212491

19563.655954974580357256534

19573,617961931561344266554

19583.396872897529317227554

19593,494890880535319247623

I9603.493913877538314237616

(1) Number of 11" births that win b bom to 1.000 בהנחה חייהן במשך נשים ל1,000 שיוולדו חי לידות מספר (1)
women in the course of their lives, on the assumption , ,
that th birth ra.es, age and birth "rder appearing for ששיעוריהלידה'גילוסדרלידה,שנמגאובשנההנדונה,יתמידו.
the year considered will remain constant.

(יר.ודי0> הלידה של הסידורי המספר לפי הלידה, בזק האם של הממוצע הגיל  .34 לוח
Table34.  Average Age of Mother at Birth, by Birth Order (Jews)

)19471960)

השנה
Year

הגל סך
Total

של הסידורי erBirthOrהלידההמספר d

12345678910+

194729.025.530.131.931.532.333.134.335.935.738.0

194828.525.329.531.931.532.033.334.635.636.938.2

194928.025.128.631.131.531.732.634.035.236.438.9

195028.324.928.430.830.931.532.434.234.736.738.3

195127.623.627.629.730.230.832.233.434.835.837.7

193227.523.727.129.229.530.432.033.034.535.837.4

193327.323.626.828.529.430.231.632.934.535.937.6

195426.823.627.028.129.129.931.532.534.535.237.4

195527.423,626.828.128.630.231.533.134.535.838.2

195627.523.526.828.028.529.931.432.934.235.837.8

195727.523.426.828.228.429.631.432.933.935.737.5

195827.523.326.728.628.629.430.932.533.935.437.3

195927.723.425.728.429.129.730.932.934.135.437.7

I96027.723.525.528.629.230.031.332.634.336.5

)3 הטבעית התנועה



(יהודים) מרובות לידות  .35 לוח
Table 35.  MultipleBirths (/<?*.*)

)19521961)

195219541956195719581959I9601961

comn/7un הכל 49S417492530461453434442TOTALסך SETS OF TWINS

חיים שניהם זכרים: שניהם

מתים נולדו שניהם
חי אחד

156

1

11

131

3

4

137

3

3

ISO

2

2

117

1

4

132

3

3

114

2

4

142Both Male : Both living
Botb stillborn
One living

חיות שתיהן נקבות: שתיהן
מתות נולדו שתיהן

חיה אחת
זכר אחד

חיים שניהם נקבה: ואחת
מתים נולדו שניהם

זגרחי
חיה נקבה

144

1

7

160

2

5

120

1

122
1

1

4

153

2

141

1

2

149

7
2

140

2

130

1

2

121

1

2

139

116

1

138
2

7

133

2

137

1

104

Both Female : Both living
Both stillborn
One living

One Male and
One Female: Both living

Both stillborn
Male living
Female living

ידוע 73050768258n56Notלא known

(1) חיים ילודים הכל 3767TOTAL*8478847447787*94475סך LIVE BIRTHS(l)

(1) םתים ילודים הכל 32IB1724141211STOTALסך STILLBlRTHS(l)

t<56127106fTRIPLETSשלישיות

(2) מרובות לידות 11.110.311.512.111.110.49.810.0Bitrhשיעור rate ofmultiple birth (נ)

o



tn
■j
<
f

(1) Excluding "Not known".
)2) Numberofmultiple births per 1,000live births.

ידוע*. לא כולל אינו (1)

חי. לידות ל1,000 מרובות לידות מספר (2)



והגיל המץ לפי סגוליים, פטירה ושיעורי פטירות  .36 לוח
Table 36.  Deatns and Speciifc Rates per 1,000 Population, by Sex and Age

)19491961)

םיהוד wי sJ eאחריםsOt.he r

הניל

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers(י) Ratesשיעורים (1)6 21 9

6 21 919511949 19541952 מוחלטים19571955195819611962 מספרים
Absolute NumbersשיעוריםRates

Age

M. .fז. .mנ. .fז. .Mנ. .1f. .mנ. .rf. .mנ, .rf. .mנ. .rf. .mנ. .rf. .mנ. .rf. נ.

הגילים 6.3545,7066.96.26.86.14.55.76.0S.I6.15.7853826t.$6.tALLכל AGES

071854755.445.538.835.137.432.430.125.831.725.229828248.248.00
140387.18.36.55.23.43.52.22.21.71.724354.16.31
222264.24.02.32.11.52.11.31.21.01.219173.43.33
332172.12.41.91.41.21.10.90.91.40.86191.24.08
i14171.61.21.31.10.90.60.70.60.60.81172.2I.S4

4^082664515.013.110.69.58.77.77.06.17.25.935836012.913.904
9 עד 557491.10.81.00.50.60.40.50.40.50.42420LI1.069
14 עד 1054310.80.60.70.50.60.40.50.30.40.31715LILI1014
19 עד 1588451.50.81.70.71.80.61.00.51.00.520181.41.41519
24 עד 2081362.11.12.11.02.10.71.10.61.20.61910L71.03034
29 עד 2566461.61.21.61.01.40.91.10.81.00.71141.20.53539
34 עד 3087751.71.61.51.31.41.1111.01.41.114J2.01.23034
39 עד 8577881.91.92.01.91.61.61.51.41.21.39111.61.98539
44 ער 401391182.62.52.62.82.42.52.22.32.32.0992.21.94044
49 עד 452062204.44.24.53.93.93.43.73.43.73.716135.13.84649
54 עד 503973408.36.78.66.37.55.76.55.66.35.823226.95.55054
59 עד 5553338513.29.612.89.312.99.812.39.010.89.23025U.l10.66569
64 עד 6073559023.617.023.517.121.516.120.715.320.016.7424915.716.36064
69 עד 6572159437.227.636.627.936.127.735.227.030.626.4432526.018.46569
74 עד 7078772457.350.758.251.857.745.850.840.650.143.7556832.139.67074
ומעלה 751,4761,705115.9111.6115.8(11.0105.1101.3104.598.4123.0129.116116688.489.576 £ over

ידוע 241522Notלא known

(1) Rates relating to periods are simple arithmetic averages of the rates for the
single years. Mortality rates at age 0 are calculated per 1,000 of the average
number of live infants during the year.

השבים שיעורי של סשוט אריתמטי ממוצע הם לתקופות המתייחסים השיעורים (1)
בממוצע החיים תינוקות ל000'1 מחושבים 0 לגיל התמותה שיעורי הבודדות.

השנה. במשך
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(יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל, המץ. לפי סגוליים, פטירה 37.שיעורי לוח
I Table 37.  Specific Mortality Rates, by Sex, Age, Continentof Birth and Period of Immigration (Jews)

(0(19611962)

הגיל
Age

Malesזכרים

אפריקה אסיה/
Asia, Africa

ואוקיאניה אמריקה אירופה'
Europe, America and Oceania

£
■י/.

p.עלוedImmigraar
Immigrated עלן

Kו
nt r

2 5
יק

1

2

+
/f

1§
o
H

2 3
a ~

+
ר*

Absolute Numbers

188 | 1,133 I 1,400 1(3)3,460 2ננ 811 191

מ0פריםמוחלטים

(3)1,557 1 1,185 | (2)4,354 1 הגילים כל
ALL AGES

Ratesשיעורים

הגילים 6.11.95.88.65.85.310.012.48.05.5בל

All Ages

029.830.1





141.11.1(1.3)(1.3)

590.50.50.7


(0.4)0.7(0.6)


(0.3)(0.4)

10140.50.40.7


0.70.80.4(0.2)(0.3)(0.6)

15191.01.01.1(1.1)1.11.10.8(0.2)0.7(0.8)

20241.21.21.2(1.8)1.11.61.1(0.4)1.3(1.1)

25291.01.01.1(1.1)0.91.51.1(1.4)0.9(1.2)

30341.20.91.51.71.61.01.0...0.9(1.0)

35391.31.21.3(1.4)1.40.91.41.61.2(1.3)

40442.12.32.01.82.02.32.12.02.12.5

45 493.64.34.42.04.46.23.32.93.74.1

50546.36.47.44.47.410.36.06.06.06.0

555911.58.512.48.312.018.211.411.710.412.9

606420.618.621.314.822.823.420.520.619.325.2

656931.936.232.621.530.352.531.431.829.512.9

707449.949.345.237.242.765.852.354.844.951.8

75 +.02.673..93.085.690.3114.2108.9121.3100.291.0

מקרים מ10 פחות על המבוססים שיעורים 1961 בסוף האוכלוסייה חלקי 19611962 הפטירות ממוצע (ו)
בסוגריים. ניתנים יחד) 19611962 השנים (בשתי

ידועה. לא יבשת כולל (2)
ידועה. לא עלייה תקופת כולל (3)
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(המשך) (יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל' המין' לפי סגוליים' סטירה שיעורי  .37 לוח
Table37.  Speciifc Mortality Rates,by Sex,Age, Continent ofBirthand Peirodoflmmigartion (Jews) (Com.)

)1)(19611962)

Femalesנקבות

t ואוקיאניהאפריקהאסיה/ אמריקה אירופה'
AfircaAsia,Europe, America and Oceania

Ps
הגיל

5

ImmigratedעלוImmigratedעלו
fi. CO

£.21a
+

r:
na

r 1
s

+

I
5 aVl"a

o
H

S £
a ""Jm

O\

Absolute Numbers

328 II ,072 I 1,123 (3)3,,109 I 363

מוחלטים מספרים

I 7SS I 211 I (3)I,S4S j 917 1(2)5,701 י הגילים כל
ALL AGES

atesRשיעורים

S.S2.45.69.25.34.18.811.28.1.S5נלהגילים

All Ages

023.423.6(20.2)
(20.2)




141.11.1(1.5)
(1.5)(1.4)




(1.4)

590.40.40.6(1.0)0.6(0.2)


(0.2)

10140.30.30.3


0.4(0.2)(0.2)


(0.2)(0.1)

15190.50.50.8(0.6)0.80.7(0.2)


(0.2)(0.2)

20240.60.50.7(0.8)0.70.8(0.4)(1.7)(0.2)(0.3)

25290.70.50.7(0.8)0.80.40.81.30.5(1.0)

30341.11.01.3(ID1.31.60.91.00.8(0.7)

35391.21.01.4(0.9)1.41.7I.I0.91.21.2

40442.01.91.0(1.7)2.42.22.02.31.91.2

45493.33.83.73.53.05.93.13.42.92.8

50545.64.86.14.05.98.95.55.65.45.5

55598.67.410.26.29.415.58.18.18.08.3

606415.814.J18.513.818.423.414.614.914.613.7

656926.021.631.728.528.443.824.025.522.325.8

707441.927.247.338.246.064.839.343.538.635.4

75 +98.879.889.396.988.189.5104.0115.9100.373.5

(1) Average Mortality in 1961  1962 divided by the Population at the end of 1961. Retas based nn
less than 10 cases (in the two years 1961  1962) arc given in brackets.

)2) Including "continent not known".
<3) Including "period of immigration not known".
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(יהודיס) והמין הגיל לפי תינוקות, תמותת  .38 לוח
Table 38.  Infant Mortality, by Age and Sex (Jews)

)1949  1962)

מוחלטיםמספר יפ
הגיל

Absolute Numbers(י) ם י ר ו ע י tesש (1)Ra
1 9 6 2Age

Total .Mס"ה .Fז. 1949195119531957195919601962נ.

םשנה לםטה הכל 1,26471854451.7139.2035.6633.3617.7324.1427.47TOTALסך UNDER 1 YEAR

משבוע 58636122514.5611.3312.2614.0713.0812.0312.81Underלמטה 1 week
חודש עד 13169627.496.065.755.074.052.362.871משבוע week to 1 month

מהודש למטה הכל 71743028722.0517.4418.0119.1417.1314.39.1S68Totalסך under t month
חודש 10865434.313.063.292.462.271.862.521ו month

חודשים 9752454.092.852.162.541.662.202.262 months
חודשים 36832364.093.042.332.021.661.831.563 months
חורקזים **5423313.022.212.021.191.031.031.284 months
חודשים 54727202.691.941.811.531.030.931.095 months
חודשים 63519162.622.491.501.000.960.690.836 months
חודשים 72610162.321.511.441.340.710.370.637 months
חודשים 8251782.141.501.010.860.520.250.60S months
חודשים 92714132.441.080.850.640.360.310.659 months
חודשיפ 1012571.480.870.630.500.330.310.2710 months
חודשים 1115690.870.800590.520.310.280.3511 months
ידוע 331815לא

Not known

CO
co

o

h
x

<
t

(1) Deaths are per 1 ,000 infants of the same agewhowere alive

during the same year, including infant immigrants.

שנה, באותה שחיו הגיל באותו תינוקות 1,000 מתוך פטירות (■)

שעלו. תינוקות ובכללם



Life Tables
(יהודים) נבחרות בתקופות הממוצע החיים אורך .30 לוח

Table 39.  Average Expectation of Life at Selected Periods (Jews)

0930196?)

תמותה לוחות

השנה

(שנים) הממוצע ההיימ אורך
Average Expectation of Life (Years)השנה

(שנים) הממוצע החיים אורך
Average Expectation orLife (Years)

Yearזכרים

Males

נקבות
Females

Yearזכרים
Males

נקביו!
Females

19303259.962.7195467.670.5

19333559.561.819S569.472.1

19363860.864.5195667.970.9

19394162.364.6195768.071.4

19424464.165.9195869.572.5

194965.267.9195970.272.3

195066.369.5I96070.7715

195167.270.1196170.573.6

195266.769.8196270.872.8

195368.070.5

o
n

CO



(יהודים) המץ לפי חי(א1), נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים  .40 לוח
Table 40.  Survivors at Speciifed Ages Out of 1,000 Persons Born Alive (lx), by Sex (Jews)

)19301962)

הגיל
FemalesנקביהMalesזכרים

Age
1930
1932

19511956I96019611962
1930
193219511956196019611962

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001.0001,0001,0001.0001,0001,000
58815947957964969964gas9519609i9975971

10878942954961967962881948958967974969

15872939951959967960875944956966972967

20862932941954960955868941952964969965

258499209289;0954950859936949961966962

30840911920945949945848931946957963959

35828903912939945938833924941953958953

40811893908932938932817915933946953947

45790883897921931922799903923937943938

5075386388190591490S780884907921929921

55719828846875886877741856881897906894

60658779893824832831703819834857871854

65573695713746750752630752773780810786

704825S5603634629645546652670697706689

75353441454508481501446512524572583553

(יהודים) המץ לפי ,afx) נבחרים בגילים אנשים 1,000 מבץ שנים, חמש תוך המתים  .41 לוח
Table41. Persoas Dying Within Five Years Out of 1,000 Persons Alive at Speciifed Ages (qx), by Sex

)Jews)

)19301962)

הגיל
FemalesנקבותMalesזכרים

Age
1930
1932

194919511956196019611962
1930
1932194919511956I96019611962

011475534J363035112634940312529
5107523227442222

1065333327442121

151268II55584432. 33

20159131456611554333

251069955S12854433

301599855718775456
352081158761910108766

4026If)12121210II2213נוII101010

454120221817191824222118161518

505141403934313152403029272529

558570606358605252464653443945
60129115107101949995103798274677080
65159176159153150161142134126133133128128124

70267269245248198235223183237215218180175197
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(יהודס) המץ לפי .(ex) נבחרים גנילים החיים 42.תוחלת לוח
Table 43.  Expectation of Life at Specified Ages (ex), by Sex (Jews)

)1949 1962)

הגיל
FemalesנקבותMalesזכרים

Age
1949195119561961196219491951195619611962

065.267.368.370.570.867.970.171.773.672.8

565.466.066.467.768.467.468.669.170.570.0

1060.961.361.562.863.562.763.964.265.665.2

IS56.256.556.758.058.757.959.159.360.760.2

2051.551.952.353.353.953.154.354.555.855.4

2546.947.648.048.649.248.449.649.751.050.5

3042.243.043.443.844.543.744.844.946.245.7

3537.538.438.839.039.839.040.140.141.440.9

4032.833.833.934.335.034.435.535.436.636.2

4528.329.129.329.530.429.831.030.832.031.5

5023.824.724.825.025.925.526.626.327.427.0

5519.720.720.720.721.621.422.322.023.022.8

6016.016.817.016.917.717.318.218.118.918.7

6512.813.513.613.514.313.614.614.315.115.1

7010.010.610.610.611.310.211.511.112.011.9

757.78.J8.38.18.87.69.08.59.09.2

ift

O
n
ift



ההגירה תנועות ד. פרק
לפי בישראל' או בירדן קצר לביקור בירושלים

מיוחד. רשיון
לארץ הנכנסים חוץ אזרחי ארעי ישיבת
לעבודה חודשים משישה למעלה של לשהות
ועד 1960 עד בנתונים וכוי. ללימוד זמנית,

התיירים. בין נכללו הם 20 שבלוח בכלל
לפי לארץ הנכנסים חוץ אזרחי תיירים
לישיבה באים או עולים אינם ואשר תייר' אשרת
התיירים בין במטוס; יומי לביקור או ארעית'

באניה. יומיים מבקרים גם כלולים
חדשה הגדרה לשימוש הוכנסה 1961 בשנת
כן לפני האו"ם. להמלצות בהתאם תיירים של זו
כללו שלפיה במקצת אחרת בהגדרה השתמשו
לא אולם ארעי לישיבת הבאים את גם התיירים
הותאמו 2 ,1 בלוחות באניה. יומי ביקור כללו
20 ו 19 בלוחות החדשה. להגדרה הנתונים כל
הקודמת ההגדרה לפי הם 1960 עד הנתונים
החדשה. ההגדרה לפי הם 1962 עד 1961 ולשנים
בארץ שהותו בזמן משתקעים תיירים
לישיבת רשיון לקבלת בקשה להגיש תייר רשאי
לעלייה האגף של הנפתיות ללשכות בארץ קבע
הבקשה אישור עם הפנים. משרד של ומרשם
הנתונים מובאים לכן עולה. לכעין התייר הופך
הנתונים ליד המשתקעים התיירים על הסטטיסטיים

העולים. על
הנוסעים חוץ' תושבי במטוס יומי ביקור
אם יום כלל (בדרך בארץ ושוהים במטוסים
התעופה. בשדה מטוסם שהות כזמן יומיים)
ועליהם תייר לאשרת זקוקים אינם אלה מבקרים
ובאותו גבול תחנת מאותה הארץ את לצאת

הגיעו. שבו מטוס
הנתונים עובדו 1960 סוף ועד 1957 ממאי
1961 בשנת .50X של מדגם לפי התיירים על
1962 ובשנת 25/£ של מדגם לפי העיבוד נערך

.20/^ של מדגם לפי
גם 1947 עד "עולים" הטור כולל '3 בלוח
נרשמו אם בין בארץ שנשארו ותיירים מעפילים
המעפילים לא. אם ובין המנדט שלטונות ידי על
שנרשמו התיירים כניסתם' לשנת בהתאם צויינו
וייתר הרישום לשנת בהתאם צויינו כמשתקעים
כניסתם שנת לפי כארץ שנשארו התיירים

לארץ.
בסוף למצב העולים גיל מתייחס '5 בלוח

לארץ. העולים הגיעו שבה השנה

בגבולות התנועה
דרך עוכרים המדינה את והיוצאים הנכנסים
היא התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת
לוד התעופה נמל חיפה' נמל תחנות: שלוש דרך
את העובר אדם בירושלים. מנדלבאום ומעבר
אחת בכל נרשם יום ומדי שאלון ממלא הגבול
והיוצאים הנכנסים מספר על דו"ח אלה מתחנות
ומתוכן היומי מהדו"ח העתקים לסוגיהם.
המרכזית הלשכה לידיעת מובאים השאלונים
הסטטיסטיים העיבודים את העורכת לסטטיסטיקה'

המפורטים.

ההגירה תנועות סוגי
(ראה בארץ קבע לישיבת הנכנסים  עולים

משתקעים"). "תיירים גם
בקביעות בישראל הגרים אנשים  תושבים
שליחות עסקים' ביקור' למטרת לחו"ל ויוצאים
ה"יורדים". גם ביניהם כלולים אחרת; מטרה או
הארץ את העוזבים תושבים יורדים
בזמן המצהירים' התושבים מספר לצמיתות.
לצמיתות אותה עוזבים הם כי הארץ' את יציאתם
היורדים ממספר נמוך הינו מצהירים") ("יורדים
מספר על כלשהיא לתמונה להגיע כדי למעשה.

כדלקמן: אומדנים נערכו המלא היורדים

הוגדרו '1951 עד 1948 לתקופה בייחס .1

לשליחים' (פרט התושבים כל כ"יורדים"
הארץ את שיצאו ותלמידים)' דיפלומטים
1952 סוף עד אליה חזרו ולא תקופה באותה

הארץ). מן משנה למעלה נעדרו (כלומר'
אומדן נערך 1960 עד 1952 לתקופה בייחס .2

היוצאים התושבים במספר המתחשב גולמי
של הממוצע השהייה בזמן וכן והחוזרים

לארץ. בחוץ החוזרים התושבים
זזיורדים מספר מלבד נכלל' 1961 בשנת החל .3

התושבים של נטו המאזן גם המצהירים'
מספר (כלומר משנה למעלה בחו"ל ששהו
12 מלאו הנדונה שבשנה בחו"ל התושבים
התושבים מספר פחות יציאתם' מאז חודש
למעלה היעדרות לאחר מחו"ל שחזרו

משנה).
יהודים לא  אזרחיים רשיונות בעלי
מנדלבאום מעבר דרך נכנסים או היוצאים
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הלאה. וכן הקודם; כחודש שיצאו התושבים
בשיטה הממוצעת השהות גם חושבה מכך כתוצאה
(לצורך 1960 עד מקובלת שהיתה מזו שונה עקיפה'

זו). בשיטה 1960 גם בלוח מובאת השוואה

התושבים של השהות מבוססת 1961 משנת
לפי החוזרים התושבים מיון על (12 (לוח בחו"ל
התושבים כל מחודש" "פחות יציאתם: חודש
כל "חודש" חודש; באותו וחזרו שיצאו

CHAPTER D. MIGRATION

Movement Across the Borders
Persons entering or leaving the country

have to pass through one of the border check
posts. The main border crossing points are the
three check posts of Haifa Port, Lod Airport
and the Mandelbaum Gate in Jerusalem. A
questionnaire is filled in by all persons crossing
the border and a daily report is compiled by all
check posts on the vairous categories of persons
entering or leaving through them. Copies of the
daily reports and of the questionnaires are for
warded to the Central Bureau of Statistics for
detailed statistical elaboration.
Classification of Micratory Movements

Immigrants  persons entering the country
to take up permanent residence (see also "tour
ists settling" in Israel ).

Residents  persons permanently resident
in Israel and proceeding abroad as tourists or
visitors, on business, as emissaries or for other
purposes, also including "nondeclaring" pro
spective emigrants.

Emigrants  residents leaving the country
permanently. The number of residents who
upon leaving the country declare their intention
to emigrate permanently ("declaring emigrants")
is lower than that of persons emigrating in fact.
In order to arrive at a true picture of the num
ber of emigrants, the following estimates weer
made:
1. All persons who left the country between
1948 1951 and failed to return by the end of
1952 (excepting emisaries, diplomats and stu
dents), i.e. ail persons absent from the country
for more than one year, were clasified as "emi
grants/'
2. For the period 19521960 a rough estimate
was made based on the number of residents
leaving and returning, and the average stay
abroad of returning residents.
3. Since 1961, in addition to "declaring emi
grants", the net balance of residents residing
abroad for over one year has been included
among emigrants (i.e. the total number of per
sons who in the said year have spent 12 full
months abroad, less the number of residents
who have returned from abroad after over a
year's absence).

Holders of Civil Permits  NonJews leav
ing or entering through the Mandelbaum Gate
in Jerusalem by special permit for a short visit
in Jordan or Israel, respectively.

Temproary Residents . Foreign citizens
entering Israel for a stay of over six months,
for purposes of temporary work, study etc. Un
til the end of 1960 (see Table 2) this category
was included among touirsts.

Tourists  Foreign citizens entering the
country on touirst visas, excluding immigrants,
temporary residents or oneday visits by air, but
including oneday visitors by sea.

The above new definition of "tourists" was
introduced in 1961 at the recommendation of
the U.N. Previously a slightly different deifni
tion was used whereby tourists included tenr
porary residents but excluded oneday visitors
by sea.

Tables 1 and 2 have been fully adjusted to
the new deifnition, whereas in Table 19 and 20
the data until 1960 are given according to the
old deifnition and for 19611962  according
to the new definition.

Tourists Settling  During their stay in the
country touirsts may apply to the subdistrict
ofifces for Immigration and Registration of the
Ministry of the Interior for permission to be
come permanent residents. Upon approval of
the application they are granted a status similar
to that of immigrants. This category is accord
ingly included in the tables dealing with im
migration.

OneDay Visitors by Air  Foreign citizens
arriving by plane and staying in the country
)generally for a day or two) while their plane
is waiting at the airport. These visitors require
no tourist visa, but must leave the country
through the same frontier check post and by
the same plane by which they entered.

From May 1957 until the end of 1960 data
on tourism were processed from a 50"$) sample.
In 1961  from a 25'rf sample and in 1962 
from a 209f> sample.

Up to 1947 the column headed "immi
grants" in Table 3 also includes "illegal immi
grants" and all tourists who remained in the
country, regardless of whether or not they were
registered by the Mandatory authorities. "Illegal
immigrants" are recorded according to the year
of arirval; tourists assuming permanent resid
once according to year of registration; and all
other tourists who remained in the country, ac
cording to year of arrival.

In table 5 the age of immigrants is given as
at the end of the year in which they arrived.
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Since 1961, returning residents have been
classiifed according to the month in which they
left the country (Table 12) and the length of
their stay has been assessed accordingly; under
the heading "less than one month" are in
eluded all residents who left and returned in
the same month; under "one month"  all re.

sidents who left the country in the preceding
month; and so fotrh. The average length of stay
abroad was similarly computed by an indirect
method, different from that used until 1960.
For the sake of comparison, the data for I960
are given according to both modes of computa
lion.



האשרה סוג לפי והיוצאים, 1.הנכנסים לוח
Table1.Arrivals and Departures, by Category of Visa

)19481962)

באוירון יומי ניקור

Oneday Visit by Piano

ו/ייריט
Tourists

55,184

252
8,206
7.29a
1)76
Ml

l,0l<5
3,202
3,914
4.045
CS07
7,427
10,196

ארעי ישיבת
(2)

Temporary
Residence

Arrivals
800,938

{<) 4,533
('(22.208
3a, 122343

96634.3118,214
1,09037,0857.28S
1,711.39.390088
2,03449,899M3
2,29942,6151,063
2,67142,3423,205
2,99268,100■1.066
2,73585,1043,900
3,860117,6626,488
5,287159,6247,211
6,395183,7019,484

Departures
743,70555,119

1נ) 2,436
10,083(נ<
3',156
32,664
35.626
87,896
48,125
42,024
38,962
65.964
81,613
112,459
155.421
177,463

1,300
1,286
1,432
1,930
2,876
1.983
2,594
2,837
3,435
4.993
6,160

אזרחיים רשיונות נעלי
(ו)

Holders of Civil Permits

תושבים
Inhabitants

יהודים מזה:
thereof: Jews

54,395

3,159
6,839
6,163
3,698
4,004
2,914
2,607
3,993
5,209
5.5S7
7,057
6,632

56.442

3,208
6,647
5,356
3,767
4,107
2,964
2.616
4,024
5,283
5.558
7.199
6,776

הכל סך
Total

עולים
Immigrants

יהודים מזה:
thereof: Jews

הכל סך
Total

ה:ל סך
Total

395,153

5,425
9,458
18,584
14,992
20.813
22,221
26,840
29,117
34.981
37,616
42,803
50.878
65,140
74,129

533,991

3,942
17,017
29,183
28,663
33,828
29,988
33,484
41,091
47,544
51,463
54,393
62,606
75,003
85,243

>02,4J3

5,643
10,386
20,031
15,419
21,260
22,642
27,310
29.590
35,259
37,991
43.111
51,256
65,858
74,748

544,091

4,149
17,401
30,018
29,401
34,745
30,897
34,321
41,950
48,255
52,050
54,951
68,305
75.914
86,158

1,015319

101,819
239,076
169,405
23,376
10,347
17,471
36,303
54,925
69,733
25,919
22,987
23,487
46,571

ים א ג יו

1.4(9.362

6,635
36,544
64,634
78,221
84,806
74,968
89,014
90,379
95,018
128.546
148.723
191,264
250.954
286,753

השנה
Year

נכנסים
15 1948  31 XII 091,018.119ו,נננ,19612

15 V 1948  31 XII 1948111,901101,825
1949272.018289,424
1950226,375169.720
195289,15723,408
195383,27110,;)88
195485,91417,485
1955120.16786,327
1956133,47754,996
1957157,08471,100
1958143,23526,093
1959163,19423,045
1960208.49733.644
1961
1963

291,68746,650

15 V1948  3 1 XH 1961

15 V 1948  31 XII 1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1961
1962

G

n

r
n

o

(1) NonJewish residents who left or returned ihrough the
Mandclbaum Gate in Jerusalem with special permits.

)2) Included in tourists till 1951.
)3) Excluding oneday visits by sea, as there are no data for 19481949.

מנדלבאוט מעבר דרך חזרו או שיצאו לאיהודיים/ תושבים (1)
מיוחדים. רשיונות לפי בירושלים
התיירים. בין כלולים 1951 עד (2)

.19481949 לשנים נתונים איי כי >:אניה, יומי ניקור כולל אינו (3)



האשרה וסוג והיציאה הכניסה דרך לפי והיוצאים,^) הנכנסים .2 לוח
Table 2. Arrivals and Depatrures^ by Mode of Entrance aud Departure and Category of Visa

)IS V 19481962)

00
o

z
o
H
<

c
Category of Visa

1962

TVBVאווירים
ידוע לא
הבל(2) ינקהאווירcסך

SeaAirLandNot
Known

TotalSeaAirLand

15 V1948  196)

הכל 6ך
Total

האשרה פונ

םנכנס IsArrivי a

הכל 2,333,1091,182,862985,761159,6334.853TOTALסך

1,018,119721,146293,4133,560immigrantsעוליס
,402.473205.193190.0854תושבים 1992.99674,74836,21138,362175Residents

אזרחיים רשיונות 56.395בעלי


56.395


6,632
6,632Holdersof civil permits

ארעי ישיבת

ל/יירים
800,938 |256.523447,07995.4791.857

6,395
183,701

2,620
53,846

3,479
101,567

296
28,288

Temporary residence
Tourists

באוייון יומי 55.18455,1849,484ביקור
9,484


One day visitors by air

א ג ו םי Departuresי

הכל 1.419.362517.408806.50893,1262.320286,753101,256172,04013,457TOTALסך

544.096280.475258,1063,7591.75686,15842,34143,659158Residentsתושבים
אזרחיים רשיונות 56,44256.4426,7766,776Holdersofבעלי civil permits

ארעי ישיבת
763.705 |236.933493,28332,925564

6,1602,2203,733207Temporary residence
1177,46356,6951תיירים 14,4526,316Tourists

באוירון יומי 55.119ביקור


55.119


10,196
10,196One day visitors by air

(1) See the notes to table 1.

)2) Data relate to ihe period 15 V 194831 XII 1948.
.1 ללוח ההערות ראה (1)

.31 11א 1948 עד 15 v 1948 לתקופה מתייחסים המספרים (2)



Immigrants
(הודים) השנה לפי המשתקעים, והתיירים 3.העולים לוח

Table 3.  Immigrants and Tourists Settling, by Year (Jews)

)1882  1961)

0<heתייריםעוליםעולים :ana
השנה
Year

(1)
Immigrants

שיעור
(<)
Rate

השנה
Year

0)
Immigranu

שיעור

Rate

nwn
Year

(י שנרשמו
Immigrants (2)
Registered

משו/קעיס
thereof:
Tourists
Scaling

שיעור
iV
Rate

18821914
191914 V 1948

(4) 5570,000
482,857.193445,267177

15 V 4831 XII 611,028,87413,555

1919i.sor,3215 V 48 31 XII 48101,8280(5)177
193566,4729C6

19208,223135
193529.59580194923'.1,576600966

19318,294115
.193710,629271950170,249844154

19228,685104

19238,17591
193814,676861951176,0951,194132

192413,892146
193931,19573196224,86999417
194010,64923

192534,986285
1 rnnjn195311,8269798

192613,85593
1942

4,094

4,2069196418,37089913
19273,03420194810,06320195597,4781,17684
19982,17814

19295,24934
194415,55230195656,2341,30935

19304,911SO
194615,25928

195771,2241,49141
194C118,76032

19314.07524
194722,09836

196827,0821,103IS
193212,r,M691I4814V 4817,16019S923,89590813
193337 177דנו;,

196021.5101,02313

196147,6381,06725

(I) Including visaless immigrants and touristswho remained
in the country registered or not registered with the
Mandatory authorities.

)2) Including tourists settling.
)3) Number of immigrants and tourists settling per 1,000

Jews of the average population
)4) Rough estimate.
)5) Referring to the whole year 1948.

נרשמו אם בין בארץ, שנשארו ותיירים מעפילים כולל (1)
לאו. אם ובין המנדט שלטונות ידי על

משתקעים. תייריס כולל (2)
תושבים ל1,000 המשתקעים והתיירים העולים מספר (3)

הממוצעת. האוכלוסייה שי יהודיים
גולמי. אומדן (4)

.1948 שנח לכל מתייחס (5)

ft

C

r



ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) הלידה יבשת לפי המשתקעים' והתיירים העולים  .4 לוח
Table 4.  Immigrants and Tourists Settling, by Continent of Birth (Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)19191962) z
o
f

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאחוזיםPercentage

התקופה 2
נל

אירופהאפריקהאסיההיבשות
אמריקה
ידועואוקיאניה לא

הינשות כל
אירופהאפריקהאסיה

אמריקה
ואוקיאניה

PeriodAllAsiaAfricaEuropeAmericaNot Known
All

ContinentsAsiaAfircaEuropeAmerica

Continentsand Oceaniaand Oceania

Immigrantsעללי0

1919 14 V 1948452,15840,7764,033377,4877,57922,283100.09.50.987.81.8

15V1948 31X1119611,015,319529,078466,81219,429100.053.146.9

15 V 194831 XII 1948101,8194,7398,19276,55447811,856100.05.39.185.10.S

1949239,07671,62439.156121,7531,3445,199100.030.616.752.10.6

1951173,901103,32620.12349,533671248100.059.511.628.50.4

195310,3472,8714,8892.02554913100.027.847.319.65.3

195417.4713,30512,1881,32564112100.018.969.87.63.7

195536,3031,32332,4131,9426205100.03.689.35.41.7

195654,9252,73944,8786,6746313100.05.081.712.21.1

195769.7335.24924,11238,889874609100.07.634.956.21.3

195825,9197,5973,89313,6268021100.029.315.052.63.1

195922,9877,63515,3484100.033.266.8

196023,4876,80116,6842100.029.071.0

196146,57122,00424,5643100.047.352.7

1962100.078.521.5
משתקעים Touristsתיירים Settling

15 V 194831 XII 196215,4106,8378,206367100.045.454.6

19621,8557741,081100.041.758.3



(אחודם< >ה1דם) והגיל המין לפי המשתקעים, והתיירים העולים  .5 לוח
Table5.  Immigrants and Tourists Settling, by Sex andAge(Jews) ( Percentage)

)15 V 19481962)

s1mmigraעולים nמשתקעים תיירים
Tourists Settling

הגיל
196215 V 194831XII1962

Age15 V 19481952195519581948

הכל 31XIIנקבותזכריםסך 195119541957 1960
1961

הכל 19621962נקבותזכריםסך

TolalMalesFemalesTotalMalesFemales

rcenlugאחוזים ePe

all ages הגילים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0130.0100.0100.0כל

0411.712.011.411.713.212.49.59.213.113.712.43.84.4
599.79.99.48.011.513.910.910.213.914.613.25.67.2
10149.910.39.58.611.312.012.111.71.3.013.812.24.85.8
15199.510.28.99.711.39.16.99.710.611.49.87.29.2
20249.29.09.410 19.97.96.56.57.36.77.812.111.4
25298.27.88.69.67.36.04.95.35.44.66.110.69.5
30 M6.76.47.07.!6.26.26.55.95.44.76.09.78.9
35397.17.07.27.25.26.99.07.35.54.96.26.57.0
40446.66.66.66.95.36.46.86.55.65.16.05.64.5
45495.75.75.65.54.56.17.46.94.64.54.75.24.2
5054 G5.15.15.25.04.34.46.67.24.84.94.85.94.4 5559 .

ift3.53.63.53.43.23.24.55.23.63.83.45.75.4
CO 64 r2.92.73.12.92.72.33.23.33.13.23.15.25.0
6569 *.1.81.72.01.91.91.52.32.21.81.81.84.64.8
7074 R1.31.11.41.31.30.91.51.51.31.31.43.54.0
75+

r1.10.91.21.10.90.81.41.41.01.01.14.04.3

Median age החציוני הגיל

r/
lt

25.024.325.826.221.421.629.127.519.718.421.533.131.4



ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) המשפחה וגודל במשפחה המעמד לפי המשתקעים' והתיירים העולים  .6 לוח
Table 6.  Immigrants and Touirsts Settling, by Family Status and Family Size (Jews) (Absolute Numbers Percentage)

)19191962)

C7

z
o

2

משתקעים תיירים
Tourists Settling

אחוזים
Percentage

1962
1951

1962

Immigrants טולים

Percentage D'nnie

1962 1961
1958
1960

1955

1957

1952
1954

IS V 1948
31 XII 1951

15 V 1948

31 XII 1962

1919

14 V 1948

מוחלטים D<won
Absolute Numbers

15 V 1948
31 XII 1961

1919

14 V 1948

ALL IMMIGRANTS

Head of family

Person!. accompanying
head of family

Persons coming alone

Not known

ALL FAMILIES

2 persons

3 persons

4 persons

5 persons

6 persons and more

Excl. persons coming alone

Incl. persons coming alone

u s1ly StaFa m

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

19.221.324.124.720.313.013.5

55.668.760.662.970.421.825.6

25.210.015.312.49.365.260.9

2.9

1.3

Size o f Family
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

33.722,731.432.025.262.256.0

18.619.728.429.219.921.020.8

14.721.122.119.415.69.812.4

12.0

21.0

12.6

23.9

7.5

10.6

7.6

11.8

| 10.2

| 29.1
7.0

6.4

4.4

AverageSi 2c o f Family
2.7

1.3

4.5

3.4

3.5

2.7

3.5

2.5

4.2

3.2

3.9

2.3

במשפחה המעמד

100.0

23.7

34.6

21.7

100.0

38.6

28.6

15.7

7.5

9.6

3.3

2.2

100.0

23.0

58.4

18.6

100.0

34.8

26.5

17.0

8.5

13.2

הממיגע המשווחה גודל
3.5

2.4

2.9

1.6

3.5

2.4

4S2,IS81,015,31*100.0

77,049234,16119.6

147,028582,84237.5

168,521193,07242.9

59,5605,244

המ גידל
77,04*234,1*100.0

41,88682,52854.4

16,74062,89521.7

9,65440,06212.6

4.50919,7925.8

4,26028,8845.5

2.9

1.6

העולים כל
משפהה ראשי

נלוויס

בודדים

ידוע לא

המשפחות כל
נפשות 2

נפשות 3

נפשות 4

נפשות 5

ומעלה נפשות 6

בודדים בלי

בודדים כולל



(יה1דיס) המשפחתי והמצב המץ לפי .(0 וםעלה) 15 >מיל המשתקעים והתיירים העולים  .7 לוח
(אחווים)

Table7. immigarnts and Tourists Settling (Aged 15 YearsandOver)W, by Sex and Marital Status?Jews)
)Percentage)
)(2)19481962)

Marital Status

משתקעים תיירים
Tourists Settling

1962 1961
1948
1962

Immigrants עולים

1962 1961 1960
1958

1960

1955

1957

1952

1954

1948

1951

1948

1962

המשפחתי המצב

Percentage אחוזים

ואברים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל MALES

34.134.940.631.827.026.732.435.337.335.437.0Singleרווקים

62.261.355564.869.468.864.762.053.032.150.9Marriedנשואים

0.50.30.90.70.91.20.70.72.32.43.0Divorcedגרושים

3.23.43.02.72.73.32.22.07.410.19.1Widowedאלמנים

הנשים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל FEMALES

21.821.425.021.220.319.023.026.628.726.627.7Singleרווקות

61.161.655.460.963.463.261.156.648.551.250.6Marriedנשואות

1.51.03.02.02.73.12.92.73.95.13.4Divorcedגרושות

15.615.916.615.913.614.713.014.118.917.118.3Widowedאלמנות

(1) In the period 191914 V 48:49.I J£of male immigrants
were single; 33.8 V. of female immigrants were single.

ומבין רווקים 491 V. היו הגברים העולים מבין :14 v 48 עד 1919 בתקופה (1)

רווקות 33.8 היו,/' הנשים

r
C

r
it

CO



ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) והמץ לארץ בחוץ היד משלח לפי העולים .8 לוח
(1950 1962)

Absoluteמוחלטיםמספרים Numbers

1950196119601961

(1) יד נקבותזכריסנקבותזכריםנקבותזכריםמשלח
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

העולים 333,238341,18611,45812,02922,94613,625כל

160,02238,0006,0092,43211,7674,671מפרנסים

מפרנסים 144,949272,1384,3768,5799,28017,158לא

ידוע 28,26731,0481,0731,0181,8991,796לא

0,02238,0006,0092,43211,7674,671)1מפרנסים

ומודדים 3,98585640215837293מהנדסים
הטבע מדעי 7155047040)עובדי

114 ;
63

והחברה הרוח מדעי 64\עובדי

2,36174427686400128רופאים

ומיילדות 11,2332,7138224054אחיות X
305

ברפואה מקצועיים ועומדים 155\רוקחים i1 12

ומדריכים 2,2642,35093179176מורים

דת 1,2841236582עובדי

דין ועורכי 1,314164752012631שופטים

וסופרים 1,67181113086218141אמנים

1,13470452362מנהלים

20,7777,3258926341,7711,224פקידים

26,079786460401,118143סוחרים

7,8776986841252חקלאים

וקשר תחבורה 5,32451230עובדי
39521

ומחצבים בניין 6,14960275449512עובדי

טכסטיל 2,6971,42011980262160עובדי

הלבשה 12,06814,2793995748001,247עובדי

עור 10,4632702981761751עובדי

עץ 7,71467310559410עובדי

מתכת 4,5583527941502עובדי

מכונאות 5,78391311IS83212עובדי

עדינה מכניקה 5,114.2201582343742עובדי
חשמל 3,62081218447013עובדי

ובריכה דפוס 1,916134791120425עובדי

מזון 5,26310018253499עובדי

תעשיה עובדי 1,266144411012019יתר

ומלצרים f1I8|32טבחים

קוסמטיקה 5,5602,033247138284עובדי V268

שירותים עובדי m)60/יתר
מקצועיים בלתי 11,8331,98223453627121עובדים

מפרנסים 144,949272,1384,3768,5799,28017,158לא

129,8284,0988,141עקרתבית

(2)13 גיל עד 117,082109,9453,2913,1976,9984,723ילדים
(3)14 גיל מעל 16,59710,8576355301,6861,354תלמידים

ואחרים 11,27021,508453754596940נתמכים

יד. משלוחי של חדשות הגדרות על מבוסס ואילך 1961 משנת הסיווג (1)
.15 גיל עד ילדים זו קבוצה כוללת 195058 בשנים (2)

בלבד. 16 גיל מעל תלמידים זו קבוצה כוללת 195058 בשנים (3)

MIGRATION 114



Table 8. Immigrants, by Occupation Abroad and Sex (Jews) {Absolute Numbers and Percentage)
(19501962(

Percentageאחוזים

195019621962

נקנותזכריםנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemales

100.0100.0100.0100.0ALL IMMIGRANTS

51.712.542.514.9Earners

48.387.557.585.1Non Earners




Not Known

100.0100.0100.0100.0Earners

2.52.21.91.3Engineers and measurers
0.6 1

0.6 i
0.7Scientiifc workers

0.51.30.6Humanities and social sciences workers
1.51.91.20.9Physicians

02 )
0.6 <

5.0Nurses andmid wives
0.87.11.6Chemists and other medical workers
1.46.11.65.4Teachers and instructors
0.80.00.70.0Religious workers
0.80.40.40.1Judges and lawyers

1.02.01.01.3Artists and authors
0.70.20.2Administrators
12.919.711.323.4Clerks
16.02.312.34.2Merchants
4.71.71.50.3Farmers
3.40.24.50.6Transport and communications workers
3.90.24.20.3Building and quarrying workers
1.73.51.21.9Textile workers
7.537.57.736.6Clothing manufacturers
6.70.89.22.1Leather manufacturers
4.90.25.60.3Wood workers
2.70.11.4Metal workers
3.80.26.60.2Machinery workers
3.20.63.80.5Fine mechanics workers

2.30.23.30.2Electricity workers
1.20.42.00.5Printing and bookbinding workers
3.30.23.30.1Food workers
0.80.4LI0.3Other industrial workers

i.ij

1.21Cooks and waiters
3,65.54.9Cosmeticians

LIOther services workers
7.45.16.94.4Unskilled workers

100.0100.0100.0100.0Non Earners

47.140.5Housewives
80.540.977.946.3Children under 13 years(l(
12.04.417.19.0Students over 14 years(2(

7.57.65.04.2Supported and others

(1) Classiifcation since 1961 is based upon new deifnitions of occupations.
)2) in tne years 19501958 this group includes children up to the age or 15.
)3) In the years 1950 1958 this group includes only students over 16.
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;אחוזים) (יהודים) והמין מגורים0) יבשת היד' משלח לפי העולים'  .9 לוח
Table 9. _ Immigrants, by Occupation, Continent of Residence^ and Sex (Jews) {Percentage)

)19551962)

Occupation (2)

m j

§3*2
S *

3 J3"

1 3
o. 5
> U

8 *

5 I
I 2

1i
2 =.

(2) היד nVpn

ALL IMMIGRANTS
Earners

Non earners

19551961

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
33.651.427.143.242.061.8
66.448.672.9S6.858.038.2

העולים כל
מפרנסים

מפרנסים לא

Earners

Professional and technical
Managerial, administrative and clerical
Merchants, agents and sales workers
Farmers, fishermen. plantation workers
Industrial workers and craftsmen
Labourers, unskilled
Other occupations<3)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0
15.412.36.04.723.019.0
14.812.312.010.417.014.0
7.69.411.013.24.96.1
2.83.64.45.51.51.9

44.245.048.445.740.744.3
4.44.86.06.13.23.6
10.812.612.214.49.711.1

מפרנסיפ
וטכניים חופשיים מקצועות עובדי

ופקידות הנהלה עובדי
מכירה ועובדי סוכנים סוחרים'
מטעים ועובדי דייגים חקלאים'

ומלאכה תעשייה עובדי
מקצועיים בלתי עובדים

אחרים(ג) מקצועות עובדי

1962

העולים OO0100.0ALL.100.0100.000.000.0כל IMMIGRANTS
28.442.524.537.441.760.2Earnersמפרנסים

מפרנסים 71.657.575.562.658.339.8Nonלא earners

100.0100.000.000.0OO.O100.0Earnersמפרנסים
וטכניים חופשיים מקצועות 10.98.86.24.820.517.2Professionalעובדי and technical

ופקידות הנהלה ,SManagerial.14.711.512.59.619.215עובדי administrative and clerical
מכירה ועובדי סוכנים ,10.112.311.814.06.88.7Merchantsסוחרים' agents and sales workers
מטעים ועובדי דייגים ,1.21.51.31.60.91.1Farmersחקלאים' ifshen.ien, plantation workers

וקשר תחבורה 3.54.54.05.22.33.1Transportעובדי and communications workers

ומחצבים בניין 3.14.23.44.52.63.6Buildingעובדי and quarrying
ומלאכה תעשייה 44.645.248.647.836.439.7Industrialעובדי workers and craftsmen

שירותים 5.1)5.7עובדי

I69
12212.5113Services workers

מקצועיים בלתי ,6.2Labourersעובדים unskilled

(I) In 19551957 data refer to continent of birth.
)2) Classification in 1961 is based upon new

definitions of occupations.
)3) Including building. transport and services' workers.

לידה. ליבשת מתייחסים המספרים 19551957 בשנים (1)
הגדרות על מבוסס ואילך 1961 משנת הסווג 0)

יד. משלחי של חדשות
ושירותים. תחבורה בניין' עובדי כולל (3)
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(יהודים) הלידה ויבשת הגיל המץ, לפי העולים,  .10 לוח
Table 10  Immigrants, by Sex, Age and Continent of Birth (Jews)

)15 V 1948  1962)

Age and Sex
ידוע לא
Not Known

ואמריקה אירופה
Europe

and Ameirca

אפריקה

Africa

אסיה

Asia

היבשות כל
All

Continents
והגיל המין

ALL IMMIGRANTS (1)19,433

Sex
Male
Females

Age
014
1529
3044
4564
65 and over
Not known

ALL IMMIGRANTS (1) 18,774

Sex
Males
Females

Age

014
1529
3044
4564
65 and over
Not known

334,971

165,7347,882
169,2376,576

66,4263,050
90,4583,726
88,1764,066
72,3312,669
17,226747

354200

15 V 1948  31 XII 1961

השלים 1,015,319529,031466.85S9,433(1)נל

המין
508,971270,689230,3387,944זכרים
502,032258,342236,5177,173נקבות

הגיל
14 עד 0310,362205,395101,8973,070
29 עד 15274,197159,661110,7103,826
44 עד 30209,05183,655120,9894,407
e4 עד 45174,15063,653107,6802,817
ומעלה 6542,12416,22225,141761
ידוע 1,119445438236לא

15 V 1948  31 XII 1951

העולים (I)כל 684.201330,456

המין
344,391170,775זכרים
335,494139,681נקנות

הגיל
14 עד 0192,226122.750
29 עד 15199,369105,185
44 עד 30143,88251,640
64 עד 4s114,63339,633
ומעלה 6528,85310,880
ידוע 922368לא

9 5 419521

השלים 51,19312,87727,10111,18728ALLכל IMMIGRANTS

Sexהמין
25,8126,49014,1575,14916Malesזכרים
25.3816,38712,9446,03812Femalesנקבות

Ageהגיל

14 עד 018,4244,97411,9091,5392014
29 עד 1514,5793,2958,0003,27951529
44 עד 308,5332.1344,3212,07623044
64 עד 457,5461,9382,4753,13034564
ופעלה 652,0745293821,162165 and over
ידוע 377לא

a

1415Not known
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(המשך) (יהודים) הלידה ויבשת הגיל המץ, לפי העולים  .10 לוח
Table 10.  Immigrants, by Sex, Age and Continent of Birth (Jews) (Com.)

)15 V 1948 1962)

Age and Sex
ידוע לא

Not Known

ואמריקה אירופה
Europe

and America

אפריקה

Africa

אסיה

Asia

היבשות גל
All

Continents
והגיל המין

ALL IMMIGRANTS

Sex
Males
Females

Age
014
1529
3044
4564
65 and over
Not known

ALL IMMIGRANTS

Sex

Males
Females

Age
014
1529
3044
4564
65 and over
Not known

9 5 719551

העולים 160,9619,311101,40349,630617כל

המין
80,3314,59950,74124,95239זכרים

80,6304,71250,66224,678578גקבות

הגיל
14 61,6843,35142,74615,57314סעד

29 עד 15■ 36,9892,18827,9206,78794
44 עד 3031,2941,44516,73912,774336
64 עד 4525,8061,66911,86712,129141

ומעלה 855.1276522,1112.35212
ידוע 616201520לא

(2<l 9 581 9 6 1

השלים 118.96447.88371,0674כל

המין
58,43723,92734,5037זכרים

60,52723,956J6.5647נקבות

הגיל
038,02819,66518,3594עד14
29 עד 1523,26013,07310,186I

44 עד 3025,3427,37617,9633
64 עד 4526,1656,07120,0904
ומעלו! 656,0701,6684,4011

ידוע 681;990לא

1אחוזים 9 6 2nta gePe rce

העולים 100.0100.0190.0ALLבל IMMIGRANTS

Sexהמין

Males_49.349.349.3זברים
50.750.750.7Femalesגקנות

Ageהגיל
14 40.044.423.8014סעד
29 עד 1523.324.518.71529
44 עד 30!6.514.922.03044
64 עד 4516.112.928.14564
ומעלה 654.13.37.465 and over
ידוע Notלא known

(1) Including 4,316 immigrants in 1948 about whom detail!
of sex and age are not known. *

)2) In 1958 by continent of residence.

ידועים. אינם וגילם שמינם ב1948 עולים 4,316 כולל (1)

המגורים. יבעות לפי 1958 בשנת (2)
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Residents Departing andReturning
המטרה ארץ לפי היוצאים, 11.התושבים לוח

Table 11.  Residents Departing, by Country of Desitnation
)19511961)

וחוזרים יוצאים תושבים

1961

:narCountry of
המטרה כל195119541955195719581959I960ארץ Destinationיהודיםסך

Totalthereof:
Jews

הארצות 30,89734,12143,15552,05054,95163.30575,91475,003ALL*24,67כל
COUNTRIES

2,6974,8174,6573,6713.4055,7357,83812,11411,638Asiaאסיה
1,2992,3992,3031,8981,9531,8992,0472.1722,147Turkeyטורקיה
2354302202724216491,112995994Iranאיון

7001,3041,4977345412,6544,2558,4978,170Cyprusקפריסין
הארצות 463634632767490533424450327Otherיתר countries

1,4361,3661,0138587701,0811,5941,3391,334Africaא0ריקה
239207111Tunisiaטוניסיה
9440511486931365555Algeriaאלג'יריה

421414218Moroccoמרוקו
אפריקה 503452435483436443447311311Southדרוס Africa
הארצות 1792532032272656071,111973968Otherיתר countries

12,99314,88118,30028,19130,00930.41834,29838,95638,711Europeאירופה
42153271861832331699383Polandפולין

432891241564310715957Rumaniaרומניה
95347214233193172268253252Yugoslaviaיוגוסלביה

2314121,2506681.0331,0141,3561,4901,474Greeceיוון
1,1781,1601,3193,4442.8081,9752,2042,5612,536Germanyגרמניה

9059071,0671,1321,0371,029872904896Austriaאוסטריה
561371361514893636Czechoslovakiaצינוסלוכקיה

3953719176213167125114114Hungaryהונגריה
המאוחדת 2,7253.0323,3974,2804,0893.8093,5443,6283,617Unitedהממלכה

Kingdom
סקנדינני 2453573793001923142S9305304Scandinavianארצות

countries
526661755936829696814839833Netherlandsהולנד
4914813527921,393517633595595Belgiumבלגיה
3,5343,2333,8876,6706,5505,6815,9246,8806,862Franceצרפת
1,2411,6331,9603,3953,3243,7834,4504,7294,663Italyאיטליה
1,1461,4391,5761,9982,1352,0312,0822,0712,064Switzerlandשוויין

ב.צ.נ. ,6261,1343,1783,6678.59210,54613,49313,431Europeאירופה n.e.s.
הארצות 140239259611298331882906894Otherיתר countries

5,9066.7786,0959.62611,65711,45212,83710,86610,793Americaאמריקה
הברית 3,4224,7144,2937,2149.1768,81410,1598,9478,890Unitedארצות States

1,6794364276096041,4391,627716707Canadaקנדה
171768554801992502367278276Brazilברזיל

252265246354389294251494490Argentineארגנטינה
ומרכז 1141391531801581191619898Mexicoמכסיקו and

Centralאמריקה
America

הארצות 263456422468338234272333332Otherיחר countries

538372647467458513419236213Oceaniaאוקיאניה

ביםג1) I4,3684.1804,6045,3156,4826.468Sea|הסלנה Voyages(')
ידוע 3,106לא |2,683\ 3,6041,0741,5711,1481,0045,9215*46Sot Known

(I) Ships' crews and persons on sea cruises.
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ואחוזים) מוחלטים בחול(י)ו(מספרים השהות זמן לפי החוזרים, התושבים  .12 לוח
Table 12. Residents Returning, by Duration of Stay MaozA1S)(AbsoluteNumbcrsandPercentage)

)19501962)

השהות זמן

מוחלטיםמספר jים teNumber .AbtolPercentage אוזיזיס
19501952193419:61958195M1960I96019611962I96019611962Duration of Stay

הכל ts.ass74,74a100.0100.0100.0TOTAL*20,0:1115,41922,64219,59037,99143,11151,25651,25סך

מחודש 3,6812,5544,4886,1937,35811,45614,6198,21112,41716,79116.119.022.5Underפחות 1 month

ימים 5 .781543עד 7228431,3951,1572,632Up to 5 days
יניים פ עד 63363425547478272,0402,3296 9 days
ימים 19 עד 101,2958591,5892,5192,7194,8584,90210 19 days
ימים 29 עד 201,2698101,6232,0842,4173.4014,756202 9 days

חודש 14,1812,7184,7787,0119,5349,92012,52013,32219,69721,11026.130.128.3
1 month

חרדיים 23,4212,5213,3184,9246.7256,8907,46710,06711 ,24912,15919.717.216.32 months
חודשים 32,2151,8762,1892,8643,3953,1883,5825,1665,6685,89410.18.67.9

3 months
חודשים 41,2151,2301.4211,5961,8481,7311,9902,5372,9542,8555.04.53.94 months
חודשים 58047398891,0611,1541,1001,2761,5291,6261,8433.02.52.55 months

חודשים 8 עד 61,1861,3511.4151,7972,0852,0772,3022,5992,8383,2485.14.34.46  8 months
חודשים 11 עד 96496619089481,3431,486l,4r;21,5551,8772,1183.02.92.89  11 months

2,6643,2483,5975.25.04.81*7179611,5321,3822,1832,5262,48שנה year
ומעלה 5317651,3001,6081,9892,4643,3413,4213,8664,8866.75.96.62שנתיים years andover

ידוע 1,43143204206377273183185418247לא
Not known

(ימיט) ממוצעת 131181181168175173178178161174Averageשהות lengthof stay (days

(ימים) השהות 81897769696056הגיון
1

726259Medianstay (days)

0

ט

(I) In 1960, a new method of computing the length of stay abroad was

introduced; see Introduction to this chapter.

בחו'ל; השהות זמן לחישוב חדשה שיטה הונהגה 1960 בשנת (1)
זה. לפרק מבוא ראה



Emi grants d'77/'

הירידה ושנת האוכלוסייה קבוצת לפי 13.היורדים, לוח
Table 13.  Emigrants, by Population Groups and Year of Emigration

)1948 1962)

היורדים (1)כל מצהיריםיורדים(אומדן)
היריד All(Estimate)0)שנת EmigrantsEmigrationDeclaringPersons

Year of Emigrationהכל שיעוראחריםיהודיםסך
הכל(ג) אחריםיהודיםסך

שיעור

TotalJewsOthersRateTotalJewsOthers(J)
Rate

15 V 19481960112,451117,7674.68479,36875,5623,806
15V 31X11 19481,1541,0401141.5

19497.4077,2072008.03,2593.187723.5
19509.9669,4635038.64,313.:S9443693.6
195213.50013,00(15009.111,128>)10,698(4307.5 195313,00012,5005008.r<8,6448,275369.S6 19547,5007,0005004.75,7745,2974773.5
19556,4006,0004003.93,9223.5403832.3 195611,40011,0004006.86,2455,9253Q03.6
195711.40011,0004006.46,4116,0393723.5
195811,70011,5002006.47,7247,5411834.2
19599,7509,5002505.27,0956.8772183.7 1960.H8008,500SOO4.57,2066,9222848.7

15 V1948  1962129,42687.13683.0054.131
19617,3304,0903,9351552.0
19627,6443,6783,5081701.7

(I) As from 1961, a new definition of "All Emigrants" is
being used, and a new method of computing their
number; see introduction to these Tables.

)2) Numberof Jewish emigrantsper 1,000 Jewish inhabitants.
)3) In the following tables giving tlie distributionof emig

rants, 202 of the emigrants in 1952 who returned in the
same year have been deleted.

היורדים* ל"כל חדשה בהגדרה משתמשים מ961ו (1)
זה. לפרק מבוא ראה מס9רם; לחישוב חדשה ובשיטה

תרשביפ. ל1/000 היהודים היורדים מספר (2)

1952 ממספרי נוכו היורדים ההפלגות על הבאים נלותות (3)
שנה. באות שחזרו יורדים 202

(יהודים) הירידה ושנת העלייה שנת לפי ,0) היורדים  .14 לוח
Table 14.  Emigrants (1), by Year of Immigration and Year of Emigration (Jews)

)19481962)

היורדים כל
העלייה תקופת

Period or Immigrlftion
All Emigrintsמ1הירים Personsיורדים Declaring Emigration

19481951(2) 419M19581959196019611962י:195219

total הכל 17.76710,4965,197$5,927,5416,8776,9213.91SW08סך
Born in Israel הארץ 2,6351,3728891,3201.6311,3441.682962762ילידי

up to 1947 IB4,7991,6709481.2071,3229721,047566270
up to 1939 805179690610350151ד4,81507659עד

1940471,984694351402543383437216117
19486015,4737.3113,3483,2853,6463,4683.8402,0781.747
19484911,3463,8401,5161,4311,5751,3701,438650467
1950514,1273,2711,3551,056518502536268229
155254

20047726399101884230
1955575351,3511,1281,340505386
195859

_103307435196104
19C011316695
1961

251270
1962

Not known ידוע kS4,8601431122134509421,193353
166
729

.13 ללוח (3) הערה arn (1)(1) Sec note (3) to table 13
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גיהודיםץ הלידה ארץ לפי , היורדים .15 לוח
Table 15. Emigrants , by Countryof Birth (/e>t'.r)

)19481962)

היורדים כל
Allמצהירים Personsיורדים Declaring Emigration

הלידה ארץ
EmigrantsCountry of Birth

19481951(1)1952(3)19541956195S1960(3)1961(3)1962

ALL
הארצות 27,76710,4965,2975,9257,5416,922JSJ.S08COUNTRIESכל

2,6351.3729041,2431,6311,682962762Israelישראל

Asiaאסיה

ישראל) excluding)2,9281,54975723427923217097(מלבד Israel)

2,04593627242116446316Turkeyטורקיה

270284442543253Iranאירן

19920321266Indiaהודו

הארצות 4141264851271121398278Otherיתר countries

3,7861,013397468514196240440Africaאפריקה

,Tunisiaטוניסיה/אלג'יריה Aigeria
3,130833339404324100189397andומרוקו Morocco

אפריקה 23415133517Southדרום Africa

האראות 4221155851155795143Otherיתר countries

3,2323.8053.5884,1011,9241,953Europe(2)16,6476,262אירופה
המועצות 967223119ברית

273351255316U.S.S.R.

5,2362,3247921,1431,4731,936666963Polandפולין

2,0031,21772497234S436257130Rumaniaרומניה

2832167529312512Yugoslaviaיוגוסלביה

2,129708גרמניה

} "{
510387254

"{132 |
Germany

Austria/1,23025212811671אוסטריה

11.006518'כוסלובקיה

1 "י 1

41538734913678Czechoslovakia

976346185357397174196Hungaryהונגריה

ובלגיה 35590573154Netherlandsהולנד and
Belgium

942158343446Franceצרפת

המאוחדת 67767294231Unitedהממלכה Kingdom

26736142417Italyאיטליה

הארצות 57610758624390128237126Otherיתר countries

1,194277142181158101Americaאמריקה

הברית .68414578307027U.S.Aארצות

1644916too317Argentineארגנטינה

הארצות 34683485157jOtherיתר countries
67

Oceania\348215אוקיאניה

ידוע 57311.347545532155Not!543לא Known

(1) See note (2) to Table 13.
)2) Including America and Oceania.
)3) Countries for which no data were available, are included

in "other countries' of the respective continent.

.13 ללוח (2) הערה ראה (1)
ואוקיאניה. אמריקה כולל (2)

נכללות בנפרד נתונים אין שלגביהן הארצות (3)
יבשת. אותה של הארצות ביתר
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(יהודים) והמין הביל לפי ,(") היורדים .16 לווין

Table 16.  Emigrants (1), by Age and Sex (Jews)
)19481962J

All Emigrants היורדים Personsבל Declaring Emigration מצהירים יורדים

(1)הניל 1948195219541957I96019611962

A 8
הכל סך
Total

זכרים

Males

הכל סך
Total

זכרים

Males

הבל סך

Total

1

זכרים

Males

הכל סך
Total

זכרים

Male

הכל סך
Total

זכרים
Males

הכל סך
Total

זכרים

Males

Rate (י) שיטור

הכל סך
Total

זכרים
Males

all ages הגילים כל

014

1524

2534

3544

4554

5564

65 +

ידוע לא
Not known

Median age חציוני גיל

38.263

7,237

5.383

9,348

6,819

4,711

2,775

1,865

125

31.4

21,628

3,909

3,169

5,415

3,995

2,720

1,472

884

64

31.4

5,297

1,307

716

1,044

808

684

436

284

18

31.1

2,720

684

402

525

431

345

205

120

8

30.4

6,039

1,754

618

1,000

1,116

738

435

306

72

31.8

3.0 נו

880

313

432

593

426

206

122

41

32.5

6,922

2,129

685

947

1,414

1,081

378

181

107

31.7

3,476

1,1 19

325

370

701

635

203

70

53

32.4

1.91S

1.163

497

553

739

558

221

118

86

30.0

1,940

618

234

220

349

319

no

51

39

29.3

3,508

997

539

455

641

495

220

88

7J

29.3

1,804

517

276

217

312

291

117

42

32

29.5

1.7

1.5

1.8

1.8

2.6

2.1

1.4

0.8

I.S

1.5

1.8

1.7

2.6

2.5

1.4

0.8

(I) For 1952 includes only persons declaring emigration.

,2) per I ,000 persons of the average population in each age group,

בלבד. נ'צהירים י,רדים בולל 1952 לשנת (1)

ניל. קבוגת בבל הממו1עת האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2)

r
n

CO



(יהודים) הירידה לפיארץ 17.היורדים, לוח
Table 17.  Emigrants , by Country of Emigration (Jews)

)19481962)
היורדים 'antsבל All Emigr<מצהיריםיורד Personsם Declaring Emigratiwr

fnnnf rv /ifFniiffr'1l Jtrrt הירידה ארץ
| 1943I 194919511 1952| 1954| 1956| 19S81959196019611962

הארצות 5,9257,5416,8776,9223,9153,508ALL?1.0407,20710,05710,4965,29כל COUNTRIES
335739831,56275110019218911776IIAsiaאסיה

14126981,0254273213411435264Turkeyטורקיה
2231323002984631575037IIranאירן

() 2095II163743India(נ)(3)>נ)דודו (2)
הארצות 3013815328211111152593Otherיתר countries

171,1968909614393578857613126Africaאפריקה
אלג'יריה ,Tunisiaטוניסיה/ Algeria and

31.0106368543233002914626Moroccoומרוקו
אפריקה 121251695363444833382210Southדרום Africa

הארצות 26185545313111017710Otherיתר countries

4374.0213.9191,9961.0281,2621,3601,001940827582Europeאירופה
261471715116565532115Polandפולין

2Rumaniaנ42312795727רומניה
61653562171601319435756317Germanyגרמניה

5946132913437354946237317Austriaאוסטרי;:

והונגריה 6916939437426160112744438Czechoslovakiaצ'כופלוגקיה <£ Hungary
2113517834924322247404Switzerlandקווייץ

ובלגיה 282042431425275553991666Netherlandsהולנד Si Belgium

851,5751,288851190194474277190285414Franceצרפת
המאוחדת 5346855225413634971031075920Unitedהממלכה Kingdom

7059335510760421791511386514Italyאיטליה
הארצות 201001791541016814815114210835Otherיתר countries

2871,0033,5875.6362,7693,5045,5635,2925,5652,8272,539Americaאמריקה
הברית .2575971.4061,3031,6392,5504,6534,0084,4532.4412,204U.S.Aארצות

15841.5533.539267286260948884239230Canadaקנדה
4693863671581073358Brazilברזיל

הארצות 1532262879439427228317812111447Otherיתר countries

0269324624918382783ceaniג556478329אוקיאניה a

ידוע 261358200128992S95692272Notלא Known

יןי

z
0

<
X
a

(1) Seenote (2)to Table 13.

)2) Included among "Other Countries of Asia".
.13 ללוח (2) הערה ראה (1)

אסיה*. ארצות יתר בין ננללת (2)



(הודים) המשפחתי והמצב המץ לפי 1םעלה), 15 (בגיל היורדים  .18 לוח
Table 18.  Emigrants (Aged 15 and Over) by Sex and Marital Status (Jews)

)1948 1962)

היורדים. כל
All Emigrants

a םמצהייורדי י Personsר Declaring Emigration

המצב 1952(1) 19485 41 95 61 95 81 95 91 96 01 96 11 96 21 9Marital
Status

נקבותזכריםנקבותזכרימ!mapזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכריםנקבותזכרים

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

היורדים .17,71913,3072,0361,9542.091כל 2.4361,3121.4501.2871.224ל5נ,2;12,54(1.3192,6732,7142.4
ALL

EMIGRANTS

7,3962,122636219455214676381588357485251300198252207Singleרווקים(ות)

9.2939,1991.3111,4101.4931,6801,8492,0751,7251,9511,7571,9229301.075662651Marriedנשואים(ות)

229295255432423126214731492423נרושים(וח)
י

7Divorced

4401,432442226832729115421212915014931733Widowedאלמנים(ות)

ידוע 3612592049435688137577355645461355לא

1

326Not known
1

ift

G

(1) In 1952 includes only peisons declaring emigration. בלבד. מצהירים יורדים כולל 1952 לשנת (1)

10



תיירים
הכניסה ודרכי המגורים ארץ לפי הנכנסים, CO התיירים .19 לוח

(19511962)

המגורים 195119531955195719581959ארץ

הארצות 35.89135,11148,11144.56269,77783,414כל

4.7342,8893,6334.4756,0945,182אסיה

2,2961,5822,1062,8473,0961,792טורקיה

8913973888271,4151,678אירן

400289403310552513קפריסין

הארצות 1.1476217364911.0311,199יתר

2,6492,4934,0143.1843,7193,274אפריקה

ומרוקו אלג'יריה 1511,095622,!24361,422!4טוניסיה/

אפריקה 1,6841,7032,2251,8682,4102,384דרום

הארצות 553354367165214268יתר

15.31713,98017,80320,98826.43731,668אירופה

42107491,444322399פולין

394441799692רומניה
265139236124359291יוגוסלביה

589283356705753660יוון

7233074679861,5162,959גרמניה

473403647521777843אוסטריה

302746475646צ'כוסלונקיה

4230311196090הונגריה

המאוחדת 3.9923,6954.9164,9477.6738,901הממלכה

הסקנדינביות 7871,2841,4081,0661.4881.467הארצות

7056417731,0911,3221,496הולנד

1,3647931,0321,0991,1321.414בלגיה

3,9594,0344.8745,6636,7267,697צרפת

1,2101,0541.2751,2701,7972.313איטליה

7997161,0391,0641.4571,875שוויץ

הארצות 2934236137619031.125יתר

11.66014,82922,03515,07232,31942,221אמריקה

הבריח 9.52411,85418,33211,67125,66435,972ארצות

5137171,0551,1382,3802,976קנדה

348464376599968653ברזיל

5538561,1637161,194955ארגנטינה

הארצות 7229381,1099482,1131,635יתר

321327466497766569אוקיאניה

ידוע 1,212694261346442700לא

באניה יומי ביקור
ו


זה, לפרק מבוא ראה תייר" הגדרת בדבר (1)
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Tourists
Table 19.  Tourists (>) Arriving, by Country of Residence and Mode of Entrance

(19511962(

1961

6 21 9

הכל1960 כך
Tola!

0'
Sea

אוויר
Air

יבשה
Land

Country of Residence

111.954n9.n1183,70133,846101.56728,288ALL COUNTRIES

5,9686,0008,1551.8555,315985Asia
1,1621,5282.5851,2651,320Turkey

2,0382.1722,545552,44545Iran

8147521.045375550120Cyprus

1,9541.5481,9801601,000820Other countries

5,8167,9488,7451,9006,545300Africa

804Tunisia, Algeria 8i Morocco

4,5315,5244,6101604,36090Unionof South Africa

4812,4244,1351,7402,185210Other countries

40,94061,92072,86020,56038,27514,025Europe.
49339664534021590Poland

86128803050Rumania

241468340165175Yugoslavia

8049961,08050554035Greece

4,1365,7527,4751.9903,0252,450Germany

9871.6641,560520580460Austria

122

190

120

140
445140305

Czechoslovakia

Hungary

IO.S8815,63218,3553,63512,3102,410United Kingdam

1,9554,2524,7958452,6501,300Scandinavian Countries

2,3743.5283,3906702,145575Netherlands

1643,5159901,895630Belgium,י.2.140

5717,21219,9108,1559,1852,570France>י,9

2.4433,2844,6751,2551,7601,660Italy

204,2406352,740865Switzerlandנ.י.2.754

1.3701.8642,355685700970Other countries

59.49567.89773.01510.82049,59512,600An. erica
49,72455.46959,1307,89040,55510,685United Stales

3.5464,3325,2951,0653,270960Cannda

1,1751,3881,9404401,260240Brazil

2.1083.4.163,0108302,055125Argentine

2.9423.2723,6405952,455590Other countries

1,489 .1,6202,4452701,825350Oceania

24854559191228Not Known

1 3.69418,42218.422One day visit by ship

(I) As for the definition of'Tourist" see Introduction to this chapter.
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ואחוזים) םוחלםים (ם0פרים בארץ השהות זמן לפי היוצאים, התיירים  .20 לוח
Table 20. Tourists Departing, by Duration of Stay in Country (AbsoluteNumbersandPercentage)

)19501962)

השהות זמן

Absoluteמוחלטיםץספריםנ NumbersPercentage אחיזיס

שהות ימי
Days of Slav

1962

Daration of Stay
19501952195319541956195819591960196i196219611962

הכל 4tl,W<80,255108,359155,411177,4*3100.0100.04.858,185TOTAL*18,91331,64633,98636,87142,0סך

מחודש 15,28017,90320,79222,67425,88342,70656,30980,8441פחות 10,868123,79078.177.81,419,249Under I month

ימים 5 3,9335.0436,1927,6878,0999,63915,58022,88229,31535,94520.722.6107,095Upעד to 5 days

ימים 9 עד 62,2753,0974,0114,0124,3467.88211,32815,75720,48722,79414.414.3168.0386  9 days

ימיט 19 עד 104.7675,6206,0766,1547,93615,13919,90129,28639,23741,21627.625.9570,12610  19 days

ימיס 29 עד 204,3054,1434,5134,8215,50210,0469,50012,91921,82923,83515.415.0573.99020  29 days

חודש 16.6485,9635,7016.4476,97712,45211,93013.66918,45721,22413.013.4869,5571 month

חודשים 22,6092,2612,1422,2162,5064,1463,9444,7174,8795,4653.43.4397,9452 month!

חודשים 31,1721.1646401,0741,2001,9191,6211.8602,0522,1331.51.4217,3053 months

חודשים 46207311,0327367591,0299411,1471,2961,6030.91.0211,8984 months

חודשים s4835964965266108207049237928240.60.5133,9383 months

חודשים 8 עד 67831,0481,0311,0531,2191,4131,4231,7231,4001,5591.01.0337,9566  8 months

חודשים 11 עד 94738168267631,0031,1701,297I, 35S9769590.70.6296,3129  11 months

4468879369601,2801.0821,4251,4389081,1340.60.7559,1871שנה year

ומעלה 392242533655234685575902843400.20.2414,8382שנתיים years and over

ידוע 36053137571046410490166363לא
Not known

באניה יומי 13,34318,069Onedayביקור visits by ship

(ימים) מבוצעת 31Average(1)31(53666263705449420שהות lengthof stay (days)
(ימיט) השהות 15Median(1)15(282521212117150חציון itay (days)

00

Z
O

O

(I) Excluding oneday visits by ship. באניה, יומי ביקור בלי (1)



בריאות ה. פרק
(7 '6 (לוחות שחפת

"שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות על מבוססים
רופא אל ראשונה פנייה שפנה חולה כל על
להסיק אין כארץ. חולים בית או מרפאה פרט'
בחוץ כן לפני מהמחלה סבל לא החולה כי מכך
שאינם מקרים כוללים המספרים כי וייתכן לארץ

ממש. חדשות הידבקויות
מבוססים רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
ביחידה אשר שחפת של המרכזית הכרטסת על
הבריאות. משרד של ושיקום ממושכות למחלות

(8 (לוח מלריה
הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות, למשרד הנשלחות מיוחדות
את ומשלים מאמת ומקרה. מקרה כל אחרי

לפרסום. ומוסרם הנתונים

(16 עד 9 (לוחות אשפוז
16 '15 בלוחות הניתנים האשפוז נתוני
ממלאים שאותם החולים' כרטיסי על מבוססים
כרטיסי לאשפוז. שנתקבל חולה לכל החולים בתי
שנפטרו או החולים מבית שיצאו החולים
לשם לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה מועברים
לעובדה לב לשים יש סטטיסטי. עיבוד
לחולי חולים בתי נכללו לא הזאת שבסטטיסטיקה

יילודים). (כולל היולדות ומחלקות נפש
נתוני מכסים הנסקרות בשנים כי לציין' יש
כארץ. האשפוז מן אחוז 90 כ שנתקבלו האשפוז
על מבוססת האבחנות לפי המאושפזים חלוקת
להתייחס יש כן על .(%100V (מנופח מדגם
ו16 15 בלוחות המתפרסמים למספרים

מסויימת. בהסתייגות
המיטות תקן החולים, בתי מספר על הנתונים
כארץ החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל
של וסטטיסטיקה לתכנון היחידה ידי על הוכנו
החולים כתי לחלוקת ייחס ב הבריאות. משרד
המוסדות סוג כי לציין יש הסוג' לפי והמיטות
רוב של אופיין לפי נקבע מעורב אופי בעלי
אופיין. לפי סוג לכל נזקפו עצמן המיטות המיטות.
החולים בבתי כלליות" "מחלקות המונח
נשים ילדים' כירורגית' פנימית' מחלקה כולל:
הנסן. למחלת החולים בית כאן נכלל כן כמו וכוי.
חולים בית של מעמד ניתן 1954 שנת במשך
ממושכות למחלות המיועדים מוסדות' למספר

הראשונה. בפעם בסטטיסטיקה אז נכללו ולכן

129 בריאות

(2 .\ (לוחות מוות סיבות
על מבוססת מוות סיכות על הסטטיסטיקה
"התנועה (ראה לעיל שנזכרו הפטירה הודעות
תעודת את מכילות אלה הודעות הטבעית").
בהתאם האבחנה את המפרטת הרפואית' הפטירה
נתונים וגם מוות' סיבות של הבינלאומית להגדרה
לפי ממויינים הנתונים הנפטר. על דמוגרפיים
"המיון של ריכוז כלומר מקוצרת' רשימה
וסיבות פציעות מחלות, של המפורט הבילאומי

המרכזית הלשכה רביזיה1955". מוות'
המקוצרת ברשימה משתמשת לסטטיסטיקה
להתאימה וכדי סיבות' 50 המונה בי' הבינלאומית
מספר את הרחיבה המיוחדים הארץ לתנאי

.5 9 ל הסיבות
(5 (לוח מידבקות מחלות

על מבוססים מידבקות מחלות על הנתונים
הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים הודעות
לפי הודעה המחייבות מידבקות מחלות מקרי על
ומידת שלמות, אינן ההודעות אולם החוק.
וכאפשרות המחלה ברצינות קשורה השלמות
ומלריה שחפת מין' מחלות על הנתונים הביקורת.
נפרדים בלוחות ניתנים והם בסיכום נכללו לא

.(8 עד 6 (לוח
'1 מסי מלוח הוצאו מידבקות מחלות מספר
(אבעבועות הודעה חייבות עוד אינן שהן מפני
וחזרת). וקלינית אמבית דיזנטריה אדמת' רוח'
מאז רק נתונים ממזון הרעלות על מספרים
מתקבלות זו משנה שהחל היות '1958 שנת
נוסף המחלה התפרצויות על קולקטיביות הודעות
אשר הבודדים' המקרים על ההודעות על

שלמה. תמונה נתנו לא כשלעצמם
הם בסוגריים הניתנים הפטירות מספרי
על הודעות במסגרת עליהם שהודיעו מקרים
אלה עם זהים אלה מספרים אין מידבקות; מחלות
קיימים מוות. סיבות על בסטטיסטיקה המופיעים
מחלות מקרי של המספרים כין הבדלים גם
על המבוססים  כאן המובא בלוח מידבקות
הבריאות לשכות של חודשיים סיכומים
מאוחר במועד המתפרסמים אלה לבין  הנפתיות
הבריאות' משרד ידי על מיוחדים בפרסומים יותר
מחלות של המרכזית הכרטיסייה על והמבוססים

שם. הקיימת מידבקות'
מתייחסים הראשונים שהנתונים בעוד
האחרונים אלה מתייחסים ההודעה' לתאריך

המתלה. התחלת לתאריך



(22 (לוח הספר בבתי בריאות שירותי
בשנתון מתפרסמים הראשונה הפעם זו
הנעשית הרפואית העבודה על הנתונים הסטטיסטי
למספר מתייחסים הנתונים החינוך. במוסדות
שירות בפיקוח שהיו התלמידים ומספר המוסדות
על מבוססים הם .1960/61 הלימודים בשנת זה
סטטיסטי עיבוד ועובדו שנתקבלו הדוחו"ת
הבריאות. משרד של וסטטיסטיקה לתכנון ביחידה

(23 (לוח הרפואיים הרשיונות בעלי
במקצועות הרשיונות בעלי על הנתונים
רשיונות למתן בקשות והכוללים הרפואיים
המספרים הבריאות. שבמשרד מהתיקים נתקבלו
למעשה, רשיונות שקיבלו לאלה רק מתייחסים

זמניים. רשיונות גם כולל

דרכים תאונות
י"א. בפרק ניתנים דרכים תאונות על הנתונים

עבודה נפגעי
י"ג. בפרק ניתנים עבודה נפגעי על פרטים

בפעם בסטטיסטיקה נכללו זה תהליך בהמשך
מספר ר1961 1960 '1959 כשנים הראשונה
למפגרים שיקום מרכזי נפש. לחולי מעונות

קודם. גם קיימים שהיו למרות וכוי, בשכלם'
הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז

הבאה:

100 *
בפועל אשפוז ימי
בכוח אשפוז ימי

(17 (לוח חולים קופות
החולים קופות ידי על נעשה הנתונים איסוף

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה מועברים והם

(21 ו 20 (לוחות ובילד כאם טיפול מרכזי
על חודשיים סיכומים מגישים המרכזים
את מרכזות השונות והרשויות פעולותיהם'
 הבריאות למשרד אותם ומעבירות הסיכומים
הסיכומים ובילד. באם לטיפול ליחידה
וסטטיסטיקה לתכנון ביחידה נעשים הסטטיסטיים

שם.

CHAPTER E. HEALTH

Causes of Death (Tables 1 and 2)
Statistics on causes of death are based on

notiifcations of death as mentioned above (suc
"vital Statistics"). The notifications contain
demographic data on the deceased as wcM as
a medical death certificate specifying the diag
nosis in accordance with the international do
finition of causes of death. Data are classified
according to an abbreviated list, i.e. a condensa
tion of the detailed international Classiifcation
))f Diseases, Injuries and Causes of Death, 1955
Revision. The abbreviated list used by 'he Bu
reau is based on the International Abbreviated
List B, listing 50 causes, which has been cx
tended to 59 causes because of the special con
ditions of this country.
Inpectious Diseases (Table 5>

Data are .based on physicians notiifcations
of cases of infectious diseases which must be
reported according to law to the SubDistrict
Health Ofifces. Notiifcation is, however, incom
plele, the degree of completeness varying with
the seriousness of the disease. Dala on venereal
diseases, tuberculosis and malaria are not 'n
eluded in this summary. Dala on tuberculosis
and malaria appear in separate tables (Tables
)Tables 68).

Certain infectious diseases have been taken
out from table 5 as they are not notiifable any
more (chickenpox, germain measles, amoebic
and clinical dysentery and epidemic parotitis).

Rates for food poisoning are only given
from 1958 onwards; from this year summary
notiifcation of outbreaks started in addition to
notiifcation of individual cases which, by them
selves. had given an incomplete picture.

The ifgures in parenthesis refer to deaths
reported among notiifed cases of infectious dis
eases. They are not the same as the numbers
appearing in causes of death statistics. There
are also differences between the number of
cases of infectious diseases given in this Statis
)ical Abstract, which are based on monthly
summaries of SubDistrict Health Ollices,and
ihe ifgures published in special publications at
a later date by ihe Ministry of Health on the
basis of the Central Card Index of Infectious
Diseases. The former ones relale to the date of
notification whereas the latter ones refer to the
date of onset.

Tuitliiu uiosis (Tables 6 and 7)
Data for newly discovered" cases are

based on notiifcations to District Health Ollices
regarding every patient making ifrst conlac!
with either a private practitioner, a clinic or a
hospital in this country. This does not neces
sarily imply that the patient mighl not previous
ly have been suffering from the disease else
where, and the figures may. therefore. include
a number of cases which do not represent ac
tual "new infections".

Data for cases under medical supervision
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are based on the Central Tuberculosis Card וז1
dex kept at the Department of Chronic Diseases
and Rehabilitation at the Ministry of Health.

Malaria (Table 8)
Data for malaria are based on special no

tiifcations which are followed up individually.
verified and completed by the Ministry' of
Health before being released for publication.
Hospitalization (Tables 9 16)

Data on hospitalization (Tables 15 and 16)
are based on patients' cards which are com
pleted for every patient and transmitted for
statistical processing to the Bureau after the
patient has left hospital or died there. Note
should be taken of the fact that mental hospi
tals and maternity wards (including nurseries)
are not included in these statistics.

It should be pointed out that in the years
under review, the material received covered
about 909r of total hospitalization in the coun
try. The distribution of hospitalized persons ac
cording to diagnoses is based on a sample,
which is then blown up to 1009c. The ifgures
appearing in tables 15 and 16 should therefore
be treated with a certain reservation.

Data on hospital bedstrength and the
movement of patients in hospitals were com
piled by the Unit of Planning and Statistics of
the Ministry of Health.

Regarding the type of hospital and hospital
beds it should be pointed out that mixed hos
pitals are classiifed according to the majority of
their beds. Beds are clasiifed according to their
special purpose.

The term "generar" in regard to hospital
includes Internal. Surgical, Paediatric, Obstet
ric, etc. departments.

In 1954 several institutions for the chro
nically ill were granted hospital status and
therefore were then included in the statistics
for the ifrst time. In continuation of this pro
cess some hostels for mental cases. rehabilita
tion units for the mentally deifcient etc. were
included in 1959, I960 and 1961 for the ifrst
time. although they existed before.

The bed occupancy percentage is calculated
according to the formula :

actual patient days
potential patient days xlOO

Sick Funds (Table 17)
Data are collected by the Sick Funds them

selves and forwarded to the Central Bureau of
Statistics.

Mother and Child Health Centres
)Tables20and 21)

Monthly summaires of these activities are
prepared at the individual Centres. These are
then centralized by the various agencies and
forwarded to the Department of Mother and
Child Care of the Ministry of Health; the sta
tistical compilation is done by the Unit of Plan
ning and Statistics.

Health Services in Schools (Table 22)
For the ifrst time data on the number of

schools, taken care of by School Health Ser
vices, and their number of pupils, are published
in the Statistical Abstract; they refer to the
School Year 1960/61.

The information is based on reports re
ceived by the Ministry of Health where they
are statistically analysed by the Unit of Plan
ning and Statistics.

Medical Personnel (Table 23)
Data on medical personnel were obtained

from files in the Ministry of Health. These files
contain applications for licences. The ifgures
refer only to persons to whom licences were
actually granted, including, however, holders
of temporary licences.

Road Accidents
Data regarding road accidents are given in

Chapter K  Transport and Communication.
Work Casualties

Data for work casualties are given in
Chapter M  National Insurance.
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המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב ל1,000 תמותה שיעורי .1 לוח
(19501962)

ממוצע
Average19501952195419551956הסיבה

19501962

הסיכות 76.318)744.4205.7).0856.4774.)כל

הנשימה מערכת של שחפת ,10.1130.0850.0590.059

אחרות צירות שחפת/ .2
0.082

0.O330.0110.0090.008

הצורות כל עגבת' .30.0080.0130.0130.0120.0060.008

הבטן טיפוס .40.0060.0140.0190.0050.0030.003

חולירע .5
 

הצורות כל דיזנטריה/ .60.0220.0330.0470.0280.0190.020

עיי ספטית גרון דלקת שנית' .7
סטרפטוקוקוס


 

אסכרה .80.0090.0390.0380.0030.0030.003

שעלת .s0.0060.O150.0180.0130.0100.009

מנינגוקוקוס ע'י ויהום .100.0030.0040.0030.0030.005

דבר .11

צפדת .120.0060.0160.0080.0090.0060.006

ילדים שיתוק .130.0520.1830.1140.0590.0330.028

אבעבועות .14


חצבת .150.01 10.0150.0010.0240.0240.004

(אפידמי) הבהרות טיפוס .16

ובלתי (אנדמי הבהרות טיסוס .170.0010.0040.0020.003

מוגדר)
הבהרות טיפוס של אחרות צורות .18
קרציות ע"י אחרות 0.001ומחלות



מלריה .190.0030.0200.0040.00a


עיי שנגרמו אחרות מחלות .20
טפילים או O660.0450.0380.0330.030.0.0400חידקים

ממאירות שאתות .210.9330.7700.8620.9430.8980.945

ובלתי ממאירות בלתי שאתות .220.0720.O930.0990.0650.0670.064
מוגדרות

סוכרת .230.0360.0690.0360.0330.0330.036

דם חוסר .240.0090.0170.0030.0110.0070.010

במערכת הדם כלי של ליקויים .25
המרכזית 0.6400.5790.6720.6930.6120.706העצבים

שלא המוח קרום דלקת .26
מנינגוקוקוס ידי 0.0240.0340.0340.0J70.0260.028על

שגרוני חום .270.0060.OO90.0060.0080.0060.004
שגרוןהלב .280.1030.0980.1060.1190.0970.112

ותעוקת הבלילי העורק מחלות .29
0.9970.58O0.7680.9671.0001.109הלב

הקקורות אחרות לב מחלות .30
הלב שריר ובהתנוונות 0.2220.3O70.2260.2400.2010.190בטרשת

אחרות לב מחלות .310.1250.0820.1500.1370.1250.129

דם בלחץ הקשורות לב מתלות .32
0.0570.0210.0430.0420.0530.061גבוה

לב מחלת ציון בלי גבוה דם לחץ .330.0600.0680.0690.0090.0720.057

שפעת .340.0120.0080.0080.0210.007O.OOfi
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Table 1.  Deaths among Jewish Populaiton, by Canse  Rates per 1,000 P3pulaiton

(19501962(

195719581959§ 196019611962Cause

>.I845.)185.776S.5I75.4755.940ALL CAUSES

0.0490.0420.0550.0380.0360.0301. Tubecrulosisof resp. system
O.OOS0.0040.0070.0040.0020.0032. Tuberculosis, other forms
0.0060.00s0.0100.0060.0050.0043. Syphilis and sequelae
0.0010.0010.0020.0010.0010.0014. Typhoid fever

3. Cholera
0.0200.011o.ooc0.0090.0070.0076. Dysentery, all forms

7, Scarlet fever and strepto
0.0020coccal sore throat

0.0010.0028. Diphtheria
0.0030.0040.001 ■9. Whoopingcough
o.ooa0.C030.0040.0030.0030.00310. Meningococcal infections
11. Plague

0.0030.0040.0020.0010.002012. Tetanus
0.0030.0270.0020.0020.00601 3. Acute poliomyelilis

14. Smallpox
0.0090.0060.0120.0070.0020.01315. Measles

16. Typhus, epidemic
_17. Typhus, endemic and un

specified
18. Other forms of typhus and

_0.001other rickettsial diseases
0.00119. Malaria

20. All other diseases classified
0.0410.0310.0250.0340.0290.043as infective or parasitic

0.9420.9630.9851.0361.0231.09521 Malignant neoplasms
0.0800.0600.0650.0630.0520.06722. Benign and unspec.neopkums

0.0430.0270.0310.0280.0330.03223. Diabetes

0.0060.0060.0070.0060.0070.01024. Anaemia
25. Vascular lesions affecting

0.6900.6520.G400.6000.5940.651central nervous system
26. Nonmeningococcal menin

0.0260.0180.0150.0190.0110.017g'tis
0.0080.0030.0030.0040.0030.00327. Rheumatic fever

0.1390.1010.1020.0860.0950.07428. Chronic rheumatic heart
disease

29. Coronary disease and

1.U71.0721.1461.1701.2871.288angina pectoris
30. Other arteriosclerolic and

0.2070.1810.1660.1 S30.1910.219degenerative heart diseases

0.1670.1010.1230.1180.1250.12431 . Other heart disease
32. Hypertension with heart dis.

0.0780.0H90.0800.0540.0840.085ease

0.0520.0550.0530.0440.0460.04533. Hypertension without men
tionof heart disease

0.0310.0110.0190.0030.0090.00534. Inlfuenza
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(המשך) המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב ל1,000 תמותה שיעורי .1 לוח
(19501962)

ממוצע
Average195019521954195519הסיבה 56

19501962

ריאות דלקת .350.2330.2510.2910.2770.2120.249

דלקתסימפונות .360.0290.0150.0370.0350.0330.029
והתריסריון הקינה כיב .370.0280.0210.0310.0270.0240.021

התוספתן דלקת .380.0080.0160.0100.0100.0060.007
המעיים וחסימת בקיע שנר/ .390.0470.0500.0590.0640.0410.036

(פרט והמעיים הקיבה דלקת .400.1730.3430.2980.1950.1520.184

ילודים) של לשלשול

הכבד של וחריף צהוב ניוון .410.0050.0090.0100 0030.0060.005

הכבד שחמת .420.0400.0340.0410.0350.0330.086

הכליות דלקת .430.0680.0660.0770.0860.0810.067
השתן בדרבי אבנים .440.0140.0140.0090.0180.0130.018

הערמונית של עיצוב יתר .450.0420.0460.0430.0490.0370.054

ומשכב לידה הריון' של סיביכים .46
0.0200.0330.0240.0250.0200.013הלידה

שמלידה מומים .470.1660.1860.1670.1800.1740.185

הלידה בזמן הילוד של פציעות .48
פגות) ציון 0.0410.0640.0550.0420.0340.042(ללא

פגים של הלידה בזמן פציעות .490.0140.0080.0060.0120.0100.019

אחרי הריאל; וצמיקת תשניק .50
פגות) ציון (ללא 0.0320.0460.0220.0290.0320.038הלידה

הריאה וצמיקת תשניק .51
פנים) 0.0260.0130.0080.0320.0350.033(אצל

ילודים אצל זיהוס מחלות .52
פנות) ציון 0.0610.1060.0840.0540.0530.060(ללא

פגים ילודים אצל זיהום מחלות .530.0280.0500.0270.0190.0250.039

הילודים של אחרות מחלות .54
פגות) ציון 0.0460.1110.0720.0510.0400.045(ללא

פגים ילודים של אחרות מחלות .550.0440.1650.0510.0160.0250.019

פגות .560.1110.1210.1410.1100.1220.127
של רות מחלת :ולל (לא זקנה .57
מוגדרות בלתי סיבות זקנה)/

ידועות 0.2770.3250.4470.3130.2370.231ובלתי

האחרות המחלות כל .530.S0S0.5410.4850.5260.4760.508
החיצוניות הסיבות כל .590.4780.5490.6610.5490.4330.613
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Table 1.  Deaths among Jewish Population, by Cause  Rates per 1.000 Population {Com.)

(19501962(

195719581959196019611962Cause

0.2660.2140.1990.1460.1840.19635. Pneumonia

0.0340.0280.0310.0200.0320.02436. Bronchitis

0.0280.0200.0290.03Q0.0270.04237. Ulcer of stomach and duo
denum

0.0G60.0040.0070.0060.0050.00933. Appendicitis

0.0480.0410.0430.0400.0400.03939. Intestinal obstruction and
hernia

0.1340.0980.0750.08a0.0650.09340 Gastritis, duodenitis, enteritis
and colitis, except
diarrhoea of newborn

0.0050.0030.0040.0060.0020.00341. Acute and subacute yellow
atrophyof liver

0.0480.0300.0410.0430.0460.05042. Cirrhosisof liver
0.0680.0570.0560.0450.0620.06343. Nephritis and nephrosis

0.0160.0170.0160.0180.0120.014AA. Urinary calculi

0.0330.0380.0360.0430.0370.03645. Hyperplasiaofprostate
46. Complications of pregnancy,

0.0120.0160.0240.0150.0150.009childbirth and puerperium

0.1790.1660.1490.1640.1360.14847. Congenital malformations
48. Birth injuries without men

0.0390.0340.0990.0340.0240.029tionof immaturity

0.0140.0110.0130.0270.0140.02249. Birth injuries with mention
of immaturity

30. Postnatal asphyxia and ate
0.0430.0S70.0300.0290.0270.031lectasis without mention

of immaturity
51. Postnatal asphyxia and ate

0.0270.0330.0390.0370.0260.042lectasis with mention of
immaturity

52. Infections of newborn (excl.

0.0600.0500.0470.0390.0360.032tetanus) without mention
of immaturity

0.0320.0290.0220.0150.0110.01353. Infections of newborn (excl.
tetanus) with mention of
immaturity

54. Other diseases of early in

0.0230.0210.0270.0350.0200.016fancy. without mention of
immaturity

0.0120.0110.0100.0180.0120.01255. Other diseases of early infan
cy with mention of imma
lurity

0.1390.1160.1170.1000.0910.08956. Immaturity, unqualified
57. Senility, without mention of

psychosis. illdeifned and
0.2060.9200.2040.1810.1840.201unknown causes

0.5110.4730.5740.5070.5370.54158. All other diseases

0.4890.3840.3760.3880.3700.36759. All external causes

135 בריאות



(1962) מוחלטים) (מספרים והמץ המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב 2.פטירות לוח

(1961) (שיעורים) הלידה ומקום המוות סיבת ולפי

1961
ומעלה 15 בגיל

Aged IS Years and Over
אסיההסיבה ילידי

ואפריקה
(1)

Born in
Asia*Africa

אירופה ילידי
ואמריקה
Boar in
Europe <£
America

כל
האוכלוסייה
Whole

Population

Rate. per 1 .000 Population (?) באוכלוסייה ל1,000 שיעורים

הסיבות .4כל 1138.0987.504

הנשימה מערכת של שחפת .10.0490.0700.055

אחרות צורות שחפת/ .20.0020.0050.003

הצורות כל עגבת' !0.0ג. 10.0050.007
הבטן טיפוס .40.0020.0020.002

חולירע .5

הצורות כל 'rparri .*0.0130.0080.009

סטרפטוקוקוס עיי ספטית גרון דלקת שנית' .7


אסכרה .8_

שעלי. .9


מנינגוקוקוס עיי זיהום .100.002


0.001

דבר .11


צפדת .120.0020.0030.002

ילדיס שיתוק .U
0.0030.002

אבעבועות .14


חצבת .15

(אפידמי) הבהרות טיפוס .16


מוגדר) ובלתי (אנדמי הבהרות טיפוס .17

קיציות עיי וי. אחו ומחלות הבהרות טיפוס של אחרות צורות .180.0020.0020.002

מלריה .19

טפיליס או חידקיס עיי שנגרמו אחרות מחלות .20, 0.0290.0350.030

ממאירות קאתות .210.8902.2191.509

מוגדרות ובלתי ממאירות בלחי שאחות .220.0580.0930.072

סוכרת .250.0490.0590.050

דם חוסר .240.0110.0100.009

המרכזית העצבים במערכת הדם כלי של ליקויים .250.8251.0980.897

מנינגוקוקוס ידי על שלא המוח קרום דלקת .280.0110.0060.009

שגרוני חום .270.0040.0050.004

כרוני הלב שגרון .280.1580.1500.140

הלב ותעוקח הכלילי העורק מחלות .291.0102.9551.954

האחרות והדגגרטיביות הארטריוסקלרוטיות הלב מחלות כל .300.1340.3380.291
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Table 2  Deaths among Jewish Population, by Cause, and Sex (Absolute Numbers) (1962)

and by Cause and Place of Birth (Rates) (1961(

C a a a e

6 21 9

ah Ages הגילים כל
תינוקות

משני למסה
הכל Infantsנקנותזכריםסך
TotalMalesFemalesunder 1

Year

§ 196a

Absolute Numbers

11,02211,0616,3535,7081,2*8ALL CAUSES

70613922t . Tuberculosis of respiratory system

47432. Tuberculosis. other forms

98713. Syphilis and sequelae

2211
4. Typhoid fever


3. Cholera

14157836. Dysentery, all forms


1

17. Scarlet fever and streptococcal sore throat


t. Diphtheria


9. Whoopingcough

6633410. Meningococcal infections


11. Plague

311


12. Tetanus

111


1
13. Acutepoliomyelitis


14. Smallpox

426IS111315. Measles


16. Typhus, epidemic

1 7. Typhus, endemic and unspeciifed

218. Other formsof typhus and other rickettsiai disease!

19. Malaria

578740472820. All other diseases classified as infective and parasitic

1,9862,2231,0591,164421. Malignant neoplasms

1021366274122. Benign and unspeciifed neoplasms

6465194623. Diabetes

14211110224. Anaemia

1,1531,321589732


25. Vascular lesions affecting central ner*ous system

223520152426. Nonrneningococ;1i meningitis

663327. Rheumatic fever

18515148103
28. Chronic rheumatic heart disease

2,4982.6151,5951,020
29. CoroDary disease and anginapectoris

371445192253


30. Other arteriosclerotic <£ degenerative heart diseases

מוחלטים ensoo
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(1^2) מוחלטים) (מספרים והמץ המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב 2.פטירות לוח
(המשך) (1961) (שיעורים) הלידה ומקום המוות סיבת ולפי

1961

ומעלה 15 בגיל
Aged IS Years and Over

אסיה ילידי
ואפריקה

(1)
Born in

Asia <£ Africa

אירופה ילידי
ואמריקה
Boar in
Europe <S
America

כל
האוכלוסיה
Whole

Population

Ratesper 1,000 Population (2) באוכלוסייה ל1.000 שיעורים

אחרות31. לב 0.2120.1770.173מחלות

גבוה12. דם בלחץ הקשורות לב 0.0960.1720.126מחלות

לב33. מחלת ציון בלי גבוה דם 0.0830.0780.070לחץ
0.0090.0190.013שפעת34.
ריאות35. 0.1900.1630.158דלקת
סימפונות36. 0.0780.0350.046דלקת
והתריסריון37. הקיבה 0.0420.0430.041כיב
התוספתן38. 0.0090.0060.006דלקת
המעיים39. וחסימת בקיע O057.0.0650.064שבר/
ילודים)40. של לשלשול (פרט והמעיים הקיבה 0.0450.0210.028דלקת

הכבד41. של וחריף צהוב 0.0020.0050.003ניוון

הכבד42. 0.0800.0780.069שחמת

הכליות43. 0.1050.0910.090דלקת

השתן44. בדרכי 0.0160.0420.028אבנים
הערמונית45. הבלוטה של עיונוב O057.0.0400.078יתר
הלידה46. ונזשבב לידה הריון' של 0.0400.0140.023סיבובים
שמלידה47. 0.0160.013O.OISמומים

פגות)$4. גיון (ללא הלידה בזמן הילוד) (של _פגיעות

פגים49. ילודים של הלידה בזמן פציעות

פגות)50. ציון (ללא הלידה אחרי הריאה וצמיקת תשניק
_

פגים51. הריאהאצל וצמיקת _תשניק

פגות)52. ציון (ללא ילודים אצל זיהוס מחלות


פגים53. ילודים אצל זיהום מחלות

פגות)54. ציון (ללא הילודים של אהרות _מהלוח

פגים55. ילודים של אחרות מחלות


פגות58.

מוגדרות57. בלתי סיבות זקנה)' של רוח מחלת כולל (לא 0.3860.2140.264זקנה
ידועות ובלתי

האחרות3 המחלות 0.7270.8270.718כל
החיצוניות59. הסיבות 0.4370.4870.476כל

האוכלוסייה'. בכל הכלולים בישראל' שנולדו אלה כולל לא (1)
שונה. נילים ממבנה בתלקס נובעים הלידה יבשת לפי בשיעורים ההבדלים (2)
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Table2.Deaths among Jewish Populaiton, by Cause, and Sex {Absolute Numbers) (1962)

and by Cause and Placeof Birtb {Rates)(1961) (Conr.(
i 19611 9 6 2

Came הכל סך
Total

ah Ages הגילים תינוקותכל
למסהמשנה
Infants
Under 1
Year

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

Absolute Numbers מוחלטים 1

2432511161353 .31. Other heart diseases

1641727498


32. Hypertension with heart disease

9092345333. Hypertension without mentionofheart disease

171197134. Inlfuenza

35839819919912635. Pneumonia

63483513336. Bronchitis

5385622337. Ulcerof stomachand duodenum

919127J8. Appendicitis

778051291239. Intestinal obstruction and hernia

12618988101' 144*JO. Gastritis, duodenitis. enteritis and colitis except
diarrhoea of newborn

461541. Acute and subacute yellow atrophyof liver

901016734242. Cirrhosisof liver

1201276661 143. Nephritis andnephroti.

3529209
44. Urinary calculi

727373_
45. Hyperplasiaofprostate

29181846. Complicationsof pregnancy, childbirth andpuerperium

26530116613523347. Congenital malformations

465837215848. Birth injuries without mentionof immaturity

274524214449. Birth injuires with mentionof immaturity

536336276350. Postnatal asphyxia andateleclasis without mention ofimmaturity

518551348551. Postnatal asphyxia and atelectasu with mentionof immatuirty

706538276552. lnfectioasofnewborn (excl. tetanus) without
mention ofimmaturity

212715122753. Infectionsofnewborn (excl. tetanus) withmention
ofimmaturity

38322483254. Other diseasesofearly infancy,without mentionofimmaturity

242412122455. Otherdiseasesofearly infancy ,with mention ofimmatuirty

1761801156518056. Immaturity, unqualified

3574072211861957. Senility, without mentionofpsychosis, ill  denned
and unknown causes

1,0431,0985165825358. All other disease!

718744476. 2681559. All external causes

(I) Excluding those born in Israel, who are included in "whole population".
)2) The differences in the rates by continent of birth are in part due to different age distribution.
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>הולי0< ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי  .3 לוח
Table 3.  Maternity Deaths (Jews)

)1949  1961)
1962 1961 § 1960

Absolute Numbers
Rates per 1,000 live births

18

0.39

29

0.68

26
0.57

1959

41

0.92

1958

28

0.65

1957 1956 1955 1954

21

0.47

91

0.48
81

0.73
38

0.93

1953

34

0.77

1951

0.76

1949

O

X

31 j מוחלטים DncDD ^
1.15 חי לידות ל1/000 שיעלרים 01

(יהודי0< התינוקות תמותת של נבחרות סיבות  .4 לוח
Table 4.  Selected Causes of Infant Mortality (Jews)

)1950196.1)
Cause 1962. 1961 § 1960 1959 195S 1957 1956 1954 1952 1950 הסיבה

TOTAL
Absolute Numbers

I ,268 I 1,074 I I.22S 1,236 1.330 | 1.495 | 1,559 417,.יו
מוחלטים מספרים

| 1.745 | 1.657 הכל סך

התינוקות של המוות סיבות כל
שיעורי
46.22

(')D
38.7034.1235.5633.3630.7227.7326.9524.2227.79All infant mortality causes

המידבקות המחלות כל
סימפונות ודלקת ריאות דלקת

4.48
3.97

J .02
4.50

1.98

4.14
1.24

3.70
0.97
3.97

1.17

3.93
086
3.13

0.65
253

0.53
3.03

1.05

2.83
All infectious diseases

Pneumonia and bronchitis

והמקיים הקיבה 7.806.944.764.913.672.832.112.181.913.16Gastroenteritisדלקת

מלידה 4.544.375.345.705.575.535.075.374.865.11Congenitalמומים malformations

הלידה בזמן 2.231.901.972.262.031.871.722.511.672.24Birthמגיעות injuries

וכדומה הגשימה שיתוק
ילודים אצל זיהום מחלות

1.810.982.262.622.702.492.862.312.343.24Asphyxia, etc.

5.043.442.673.673.543.162.862.262.062.02infectionsof newborn

האחרות הסיבות כל
מוגדרות 16.3613.5511.0011.4110.919.759.129.147.828.15Allוהבלתי other Si illdefined causes

>2) הניאונטליות הסיבות J520.4816.3118.8018.7616.8417.78All!25.8419.0818.702בל neonatal causes (2)

(3) בפגוח הקשורים המקרים 10.947.456.958.828.618.148.247.656.977.89Allבל cases with ment, of premat(3

preliminary rates for 1962 are per 1,000 live births.
)2) Including malformations.

)3) These cases have been collected from all the aforementioned causes of neonatal death

)except malformations), in addition to those deaths for which "pre maturity"
was the only diagnostic indication.

הארעיים השיעורים חיים. תינוקות ל000'1 חושבו 1961 עד 1950 לשנים השיעורים (1)

חי. לידות ל1/000 חושבו 1962 לשנת
יחידה. באבחנה 'פגות* כולל (2)

(חוץ בלוח שנזכרו תינוקות של המוות סיבות בל מתוך נבחרו המקרים (3)
היחידה. האבחנה היא "פגות' בהם המקרים בתוספת ממומים)



(הודיס) ל10,000 נבחרותשיעורים מידבקות מחלות  .5 לוח
Table 5.  Selected InfectiousDiseasesRates per 10,000 (Jews)

)1950  1962)

liesR1יסשיעור
1962

המקריםממוצעהמחלה Diseaseמס'
Average1950195219541956195719581959I96019611962(י)
195061No.of Cases

7.914.819.36.45.93.92.81.71.30.80.5121Oiphterlaאסכרה

0.30.20.30.30.20.80.60.30.10.10.130Brucellosisברוצלוזיס

נצילרית ,2,585Dysentery(3)13.08.813.817.715.411.711.513.112.19.611.3דיזנטריה bacillary

נגיפית בבד ,8.610.36.99.67.65.78.67.714.56.410.32,347Hepatitisדלקת infectious

שמזיהום מוח ,110Encephalitis(14)0.30.30.30.30.30.20.20.20.20.10.5דלקת epidemic

מנינגוקוקוס ע"י המוח קרום 51Ceerbrospinal(5)0.30.80.60.30.10.10.10.20.10.10.2דלקת meningitis

ממזון 3.63.76.14.94.51,035Foodהרעלות poisoning

19,188Measles(3)(1)61.8138.21.772.419.355537.7147.430.319.083.9חצבת(ג)

(אנדמי) הבהרות 2.65.45.12.21.61.0I.I1.00.80.40.496Typhusטיפוס (endemic)

הבםן 444Typhoid(1)3.26.06.83.12.41.91.71.61.21.01.9םיםום fever

0.20.90.20.20.10.20.10.10.10.20.378Leptospirosisלסטוסםירוזיס

1.95.54.21.50.90.60.40.30.30.10.255Paratyphoidסרטיפוס(2) fever(2)

X0.20.20.10.1XXX0.0(1)5Tetanusצפדת

חוזרת XX0.30.10.30.1X0.10.10.10.121Relapsingקדחת fever

11.011.911.89.28.24.79.317.410.65.94.0915Scarletשנית fever

36.356.337.955.658.318.66.436.923.52.43.0691Pertussis(3)שעלת(3)

ילדים 1116Poliomyelitis)3.914.35.85.03.20.33.40.20.10.70.1שיתוק

(1) Figures in brackets refer to deaths.
)2) The changes in the rates of paratyphoid fever from

1952 to 1954 are due to a change in definition.
)3) As from 1961, only cases during the first 5 years of life are notifiable.

פטירה. מקרי מציינים בסוגריים המספרים (1)
1954 ושנת 1952 שנת בין פרטיפוס של בשיעורים השינויים (2)

בהגדרה. שינוי של תוצאה הם

רו
r

הודעה.* חייבים הראשונות החיים שנות 5 במשך שקרו המקרים רק מ1961 החל (3) ,_,



בסוף 0) רפואי בפיקוח שהיו ומקרים 1961 שנת במשך שנתגלו פעילהמקרים 6.שחפת לוח
(יהודים) הקודמת השנה

Table 6.  Active Tuberculosis  Cases Newly Discovered during the Year 19&1 and Cases under
Medical Supervision (}) at the End of Preceding Year (Jews)

A . By Localization andAge תיל איחור לפי .h

הגיל

שנתגלו מקרים
ב1961

שנתגלו מקרים
ב1961

שנתגלו מקרים
Ageב1961

הצורות כל
AU Forms

ריאות שחפת
Pulmonary Tuberculosis

לריאות pna r.siw
Extrapulmonary Tuberculosis

הגילים 74467S69ALLכל AGES

4 עד 05045504

14 עד 5524485  14

29 עד 15105941115  29

44 עד 301781601830  44

59 עד 451981772145  59

ומעלה 60161155660and over

לאירוע
Not known

B. Pulmonary Tuberculosis by ContinentofBirth. לירה יבשת לפי ריאות שחפת ב.

שנתגלו Casesמקרים Discovered

הלידה Continentיבשת of Birth

19601961

המקרים 6SB744ALLכל CASES

401402Europeאירופה

89104Asiaאסיה

הצפונית 110145Northאפריקה Africa

7992Israelישראל

ידוע ולא 9Othersאחרים and unknown

(1) This refers to cases registered at the Central Tuberculosis שתפח של המרכזית נכרטסת הרשומים למקרים מתייחס (1)

Register of the Unit of Chronic Diseases and Rehabili הבריאות. משרד של ושיקום ממושכות למחלות ניהידה אשר
tation of the Ministry ofHealth.
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יהודים) (לא והאיתור המץ לפי סעילה>1), שחפת  .7 לוח
Table 7.  ActiveTuberculosis (0, by Sex and Localizaiton {NonJews)

)19551961)

1961 I960 1959 1938 1957 1955

Absolute Numbers מוחלטים מססרים
Both Sexes, All Forms

Males

Females

Pulmonary

Extrspulmonary

10889132160146144

6753657863

41366782
..

81

9168107135114118

172125253226

הגירות כל המיניס' שני

ונדים

נקברת

לריאות ^uiu

Rates per 10,000 ל10,000 שיעורים
הצורות כל המינים' ,5.64.26.17.16.2S3BothSexesשני All Forms

■6.7..4.9זנרים .Males

J.3.נקבות
■.

7.4Females

4.73.24.96.04.94.8Pulmonaryריאות

לריאות 0.91.01.21.11.41.1Extrapulmonaryמחוץ

(1) Cases newly discovered in the course of the year. השנה. במשך שנתגלו מקרים (1)

האוכלוסייה קבוצת לפי מלריה, של חדשים 8.מקרים לוח
Table 8. New CuesofMalaria, by Population Groups

)19491962)

השנה

הכל סך
Total

יהודים
lews

לאיהודים
Nonlews

Year
ל10,000 שיעור
Ratesper 10,000

המקרים מספר
Number of Cases

onpan vea
Number of Case.

ד0קר>0 ■woo
Number of Cases

(1)194910.41,0911949 (1)

19506.6842779631950

19511.724724071951

1952Z3403393101952

19541.8302276261954

19550.39176151935

!9560.2453781956

19570.2444041957

19580.1292361958

19590.2363331959

19600.1232121960

19610.02551961

19620.07IS1321962

( 1 ) Data for this year are incomplete.
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והסוג הבעלות לפי החולים, בתי  .9 לוח
Table 9.  Hospitals, by Ownership and Type

שנה) כל 1948)(נסוף  1961)(Al end of each year)

1948 |19501952195319541956 | 195519571938I9S91960| § 1961

TOTAL

Government

Local authorities

General Worker.' Sick
Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other nonprivatehospitals

Private hospitals

Ownership
131136

29

5

16

1

8

8

11

58

27

4

16

1

10

8

10

57

117

24

3

14

9

7

11

47

III

22

7

0

45

IN106III

19212a

558

181314

382

810

777

677

394146

n

19

6

13

10

7

6

88

$8

19

4

18

8

8

7

6

26

M

20

4

12

3

7

7

7

26

הבעלות
83

20

4

13

66

7

3

10

31

הכל סך

ממשלה

מקומיות רשויות

גלליו; חולים קופת

*הדסהי

"מלבן'
מיסיונים

אחרים צינורייט מ/יה

פרסיים בתיח

Typeהסוג
הסתים 668386Un100106IIIIII117133136TOTALכל

354944434343444444454142Generalכלליים

991310109655484Tuberculosisשחפת

נפש(י) 192121232626808082385536Mentalמחלות diseases (י)

ממושכות 28671820243027388030Chronicמחלות diseases

(נ) 11111128a3Rehabilitationשיקום O

הנסן 1111111t1111מחלת
Haiucn's disease

י^
**

1

>
U

X



והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי המיטות תקן .10 לוח
Table 10.  BedStrength of Hospitals, by Ownership and Department

)19481961)

שנה) כל At)(בסוף end of each year)

1948196019591964195519561957195B195919G0§1961

ershipOwn

11,06613,50313,79415,613U.IUTOTALוננ,2ו11,83712,118*10,45

4.3684,3814.4804,4914.8064,9366,0995,7856,449Government

694816818828737761761793990Local authoritiea
1,3111,7841,9191.9262,3192,2GB3,2792,6362,707General Workers Sick

Fund

636686687673591591691477495"Hadassah"
9991,5901.6341,4341,4831,6101,3581,425780"Malben"
4634039968944031)80404484457Missions
683566564669569634667668766Other nonprivate hospitals

1,3101,6631,8353,0163,3699,4832,6463,3943,472Private hospitals

הבעלות
4,4167,627

6893,996

451583

649997

481541

268404

771667

1,3671,449

הכל סך

ממשלה
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

'הדסה*
'מלבן'
מיסיונים

אתרים ציבוריים בתייח

סרטיים בתייח

Departmentהמחלקה

הםחלקוח 4.626כל .7,62710,45611,83712,21811,33113,06613,50113,79415.61116,116ALL DEPARTMENTS

>נ) כלליות G6586,955General.2.6314,6785,2566,3845,5635,6046,9746,3986,414מחלקות (3)

6338431,9751,7391,5911,3071,115824695696572Tuberculosisשחסת

(4) רוח 1,1971.9173,4773,3343,4343,6893.9894.3484,7606,2636,509Mentalמחלות disease! (4)

ממושכות מחלות
125 /1 155

4841,1761,3311,4541,8331,7161,5771.7651,592Chronic diseases

(4) 204354239327125883308303458Rehabilitationשיקוס (4)

הנסן 5035606060604040403030Hanscn'sמחלת disease

רו
r

56

C

10



המחלקה לפי תושבים, ל1,000 חולים בבתי המיטות 11.מספר לוח
Table II.  Number of Hospital Beds per 1,000 Population, by Depatrment

)19491961)
השנה) end(סוף of Year)(At

1949195119521953195419551956195719:819591960I96I§Departmentהמחלקה

הכל 7.11TOTAL*46.896.836.596.776.456.607.2{.406.*5.485.98סך

(נ) כלליות 3.193.233168.143.122.093.108.103.088.103.12Generalמחלקות (3)

0.641.041.311.061.010.890.700.580.410.330.280.26Tuberculosisשוונ'ת

>4< נפש a142.282.912.91.1.391.371.621.691.881.921.972.07מחלות
(*Mental diseases

ממושכות 0.680.7410.940.840.820.71Chronic(0.310.390.360מזולוח diseases

' 0.900.90 ■

>4< ^0.120.140.130.120.150.1310.060.140.140.20Rehabilitationשיקום '

הנסן rbm0.030.030.00.030.030.030.030.0יa0.030.010.01Hanscn'8 disease

to

X
f

>



והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי המיטות תפוסת 12.אחוז לוח
Table12.Percentageof Bed Occupancy in Hospitals, by Ownership and Department

)19501961)

1961 1960 1959 1938 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1950

TOTAL

Government

Local authoirties

General Workers' Sick
Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other nonprivate hospitals

Private hospitals

ershiהבעלות pOwn

88.791.490.794.3f0.491.9n.i96.496.096.798.S

89.693.593.693.588.591.905.397.196.7100.7100.2

99.793.690.590.284.586.393.195.198.798.7101.9

99.599.299.899.1104.499.5103.S103.S103.9103.1102.5

90.792.191.692.693.190.396.694.196.393.692.5

94.590.692.198.091.994.394.193.089.193.9
54.744.546.345.154.(152.3.5S655.664.863.755.5
81.587.883.785.990.893.394.792.394.694.795.0
86.992.190.390.583.094.996.899.096.S.9S098.8

הכל סך

כמשלה
מקומיות רשויות

כללית קופתחוליס

.הדסה*

.מלבן
מיסיונים

אחרים ציבוריים בתי"ח
פרטיים בחיית

Departmentמחלקה
הםחלקוח 9S.S96.496.096.798.SALL*.0.794.390.491♦88.791.4כל DEPARTMENTS

(■) כלליות 86.987.786.687.689.087.893.492.793.693.996.2Generalמחלקות (1)

93.393.091.193.491.486.693.393.993.992.286.9Tubercolosisשחפת

נפש 95.396.496.398.796.8100.7103.6106.0103.7104.6105.8Mentalמחלות diseases

ממושכות מחלות
98.295.4100.391.1

1Q1Q f
92.394.01ann j83.386.2Chronic diseases

84.497.698.799.690.21שיקוס Vl'V I
68.079.1J 89■0 I89.488.8Rehabilitation

הנסן 67.887.980.970.359.060.864.368.576.099.0105.3Hansen'sמחלת disease

n
r
r
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והמחלקה הבעלות לסי ג1), החולים בבתי שנתקבלו 13.החולים לוח
Table 13.  Patients Admitted to Hospitals (1), by Ownership and Department

)1950  1961)

CO

X
f
J
<
u
X

1961 I960 1959 195S 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1950

TOTAL

Government

Local authorities

General Workers Sick
Fund

"Hadassah"
..Malben"

Missions

Other nonprivate hospitals

Private hospitals

ALL DEPARTMENTS

Getter*! (4)

Tuberculosis

Mental diseases

Chronic diseases

Rehabilitation

Hansen's disease

Ownership
2M.7M 261.745

85,442

28,373

89,433

12,361

7,160

9,294

12,053

24,650

Department
2*8,744 MI.74S

85,410

26.347

85,402

13,698

6,444

B.8C8

10,218

26,368

251,939

1,386

8,250

6,067

1,086

38

243,754

1,598

6,733

39

245,141

82,010

94,033

71.771

19,331

6,781

7,844

9,103

35,488

245.241

339,861

1,783

7,035

6,774

769

29

230,78}

76,161

33,466

68,067

18,376

4,908

7,344

8,457

25,119

317,803

1,973

6,797

6,129

5S3

29

212,701

71,803

21,348

63.13S

17,414

3,619

6.569

8,131

31,688

110,781 111,701

200,034

3,488

6,312

4,639

428

10

m,u2

69,688

27,143

S3.573

16,065

3,103

5,555

7,479

18,727

180.1C7

2,223

4,712

4,211

19

הבעלות
117,170147,580151,511161,435,I6f324

38,87363,69361,07861,82.60,197

18.17421,64822,42632,55420,210

8934,24341.45649,163ל,22,06427

9,00111,54613,49713,68116,036

1,1031,3181,8782,836

5,9606,2614,9704,6738,407

6.3867,5696.9837,2638,069

17,22219,16618,09818,80118,907

המחלקה
191,311 167,114 161,615 151,511 147,580 117,670

260,408

2,023

2,677

296

34

154,158

3,212

8,170

1,816

348

37

145,648

3,589

3,440

699

316

20

141,377

3,206

2,489

341

142

26

113,881

1,667

2,041

167

14

הכל סך

ממשלה

מקומיות רשויות
כללית וזולים קו0ת

.הדסה

מלבן*
מיסיונים

אתוים ציבוריים בתי"דו

פרטיים בתיח

המחלקות כל

{*) כלליות מהלקות

שתפת

נפש מחלות

ממושכות מחלות
שיקום

ה1סן מחלת



והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי חולים של אשפוז 14.ימי לוח
Table 14.  Days of Hospitalization. by Ownership and Department of Hospitals

)1950  1961)

1961 I960 19S9 1938 1957 1956 1955 1954 1952 1950

TOTAL

Government

Local authorities

GeneralWorkers' Sick Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other nonprivate hospitals

Pirvate hospitals

Ownership
5,477,202 5.469.484

2,350,912

346,577

989,906

164,092

288,131

90,644

256,746

1,190,174

2,131,550

283,943

953,351

167,264

467,677

83,331

334,046

1,100,323

4.871,467

1,829,851

273,437

848,682

207,489

483,365

77,815

219,083

936,746

4,698,342

1,742,U3

263,869

847.877

202,980

496,364

79,471

308,937

856,711

4,471,804

1,673,564

250,726

799,976

197,294

502,011

82,418

196,770

769,051

4,1 35.472

1,513,245

269,173

707,331

221,670

487,806

73,760

187,905

674,683

3,983,270

1.439,893

261,869

681,309

223,053

517,433

80,130

187,781

608,805

3,790,610

1,418,340

369,168

606,017

313,499

509,054

70,759

171,783

531,000

1,354,202

1,503,351

227,470

480,877

303,989

374,271

73,253

313,193

428,398

Department

הנעלות
2,271,149

883,811

308,807

335,511

184,069

71,398

193,990

443,568

המחלקה

הכל סך

ממשלה

מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

'הדסה"

"מלבך
מיסיוניט

אחרים ציבוריים בתיח

סרטייס בתייח

הסתלקות I3S.4T14.471,8044,698,3424,871.4475,449,4845,477,101ALL.1,171,1491,354,1013,790,6103,983,2704כל DEPARTMENTS

(נ) כלליות 1,864.9241,629,4961,710,9951,725,4611,803,4131,977,1432,104,0992,168,4412.268,7612,352,419Generalמחלקות (3)

245,090643,664604.648565,697450,083415,499830,731253,710216,981185,095Tuberculosisשח0ת

נפש 602.734827,1071,049,7721,201,5831.331,8601,461,8731,601,5201,807,2272,337,5702,473,686Mentalמחלות diseases

ממושכות |164,090340,575413,117מחלות 538,537 |586,306272,603
I 630,990 |535,261519,267Chronic diseases

47,43671,34169,23774,47731,02479.38299,144134,209Rehabilitationשיקום

הנסן 11,66318.50416,3I!312,98511,5809,95910,00711,099מחלת .11,76711,526Hansen's disease

n
r
r■
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והאבחנות המץ לפי החולים, בבתי השהות ימי הכל וסך המאושפזים .15 לוח
Table 15.  Hospitalized Persons and Total Hospitalization Days, by Sex and Diagnoses

)19591960)

Diagnosis

אשפוז ימי
Days of

Hospitalisation

1960 1959§

Cases מקרים

1 9 60

F נ Mr המינים שני
BothSexes 1959

האבחנה

Absolute Numbers {באלפים) מוחלטים מספרים

TOTAL | 2,295.0 | 2,228.1 | 93.8 | 79.S | 173.3 I IS** |
Number of Cases per 10,000 Deifned Cases מוגדרים מקרים ל10/000 המקרים מספר

הכל סך

המחלות 0,00010,00010,00010,00010,00010,000ALLכל DISEASES
חידקים עי שנגרמו מחלות

טפילים 5945817004811,8651,392Infectiousאו and Parasitic Diseases
120107132861,300941Tuberculosisשחפת
11122153917Syphilisעגבת

הבטן 252123193129Typhoidטיפוס
מסלמונלות וזיהומים Paratyphoidפרטיפוס and

322023174825otherאחרות Salmonelloses
אמיביאזיס) בולל (לא 637191545371Dysenteryדיזנטריה (excl. amoebic)

532332Diphtheriaאסכרה
חריף ילדים .224139Acשיתוק poliomyelitis

שיתוק של מאוחרות Lateeffectsתוצאות of
35405130109179poliomyelitisילדים

נגיפית כבד 446367595357Infectiousדלקת hepatitis
(אנדמי) הבהרות 511101249Typhusמיפוס (endemic)

ממאירות 346340332347.570549Malignantשאתות Neoplasms
הקיבה 313147173743ofשל stomach

החלחולת 1081152111ofשל rectum
הריאה 212133113242ofשל lung
השד 625511008888ofשל breast

הצוואר) (כולל הרחם 1818341621ofשל uterus (incl. cervix)
3252633214238Leukaemiaלוקמיה

ממאירות בלתי 353373157552197201Benignשאתות Neoplasms
מוגדרות בלתי 548672984788Unspecifiedשאתות Neoplasms

אלרגיות 124104120908364Allergicמחלות Diseases
הסימפונות 796167556242Bronchialקצרת asthma

מטבוליות אנדוקריניות' ,Endocrinicמחלות Metabolic and Blood
הדם 24324522226S323314Diseasesומחלות

353516524840Thyrotoxicosisתירוטוקסיקוסיס
6572786692107Diabetesסוכרת

העצבים מערכת Diseasesמחלות of Nervous System
התחושה 7046767336291,0641,046andואברי sense organ

מערכת של הדם בבלי ליקויים
המרכזית 97899881299186Vascularהעצבים lesions of C.N.S.

363738371816Strabismusפזילה
95899088107118Cataractירוד

הרשתית 101416131930Detachmentהפרדת of retina
והזיז התיכונית האוזן דלקת

826790489954Otitisהפטמי media and mastoiditis
הדם מחזור 1,0851,0451,2958361,3851,482Diseasesמחלות ofCirculatory System
הלב 212183167197327341Rheumaticשיגרון heart disease

הבלילי העורק 377398587241480573Coronaryמחלת disease
התחתונות הגפיים של 728367965566Varicoseדליות veins of lower extr

108106155658895Haemorrhoidsטחורים

HEALTH 150



(המשו) והאבחנות המץ לפי החולים, בבתי השהות ימי הכל וסך 15.המאושפזים לוח

Table 15.  Hospitalized Persons and Total Hospitalizaiton Days, by Sex and Diagnoses (Cont.)

)19591960)

אשפוז ימי
CasesDaysמקרינ of

Hospitalisation

1959

1 960

1959§1960
המינים שני
Both SexesMrf נ

הנשימה כלי מערבת 1,1381,0781,373831701662Diseasesמחלות of the Respiratory System
ושפעת מצויה 1871932681309275Commonנזלת cold and inlfuenza

הצורות) (כל ריאות 314285346234282269Pneumoniaדלקת (all forms)
השקדים של יתר Hypertrophyנידול of tonsils and

3392863242555847adenoidsוהאדנוידימ

העיכול כלי מערבת 1,5091,5371,9721,1731,2611,333Diseaseמחלות of the Digestive System
Ulcer of stomach and

והתריסריון הקינה 10913220967119174duodenumכיב
(חריפה התוספתן דלקו!

207177212148118106Appendicitis(acuteAchronic)וממושכת)
מעיים 407397644190253285Herniasשבר

והמעיים הקיבה ,374456539387316365Gastroenteritisדלקת colitis. etc.
המרה ואבני המרה כיס ,16613989182221173Cholecystitisדלקת cholelithiasis

השתן דרגי 317316395250358387Diseasesמחלות of the Urinary System
Nephritis, nephrosis

הצורות) (כל נפרוזיס all)565767487376נפריטיס/ forms)
השתן בדרכי 15414521190140163Urinaryאכניס calculi

הגבר של המין אברי 121127280145162Diseasesמהלוח of Male Genital System
הערמונית של עיצוב 8892203124142Hypertrophyיתר of prostate

זכרים) (כולל השד Diseasesמחלות of Breast (incl. Male) <t
המין אברי של אחרות Otherומחלות Diseases of the Female

האישה 1,7041,73263,175520576Genitalשל System
Prolapse and malposition of

הרחם תנוחת ושינוי 89751376964uterusצניחה
807819הפלות


1,503152172Abortion

עור 237260311217183226Diseasesמחלות of the Skin

Diseases of the MusculoSkeletal
ועצמות שרירים 295321358290408381Systemמחלות

הבןחוליתי הדיסקוס 443242245933Herniaבקע disci

מלידה 153165209128141187Congenitalמומים Malformations

הדם כלי מערכת 333642313753ofשל circulatory system

המוקדמת הילדות 495670456665Diseasesמחלות of Early Infancy

מילה 42398686Circumcisionברית

חיצוניות סיבות בגלל 9129191,309593675679Externalאשפוז Causes of Hospitalization
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והאבחנה העלייה תקופת הלידה' יבשת תיל, לפי המאושפזים  .16 לוח
(1960)

Ageגיל
הכל סך

האבחנה

Total0145141544436465+

מוחלטיט מספרים

16,149 | 40,181 1 43,587 1 11,989 1 13,915 1 11,708 | 173.171 |

מוגדרים מקרים ל000'10 המקרים מספר

האבחנות כל

האבחנות 10,00010,00010,00010,00010,00010,0000,000כל

טפילים או חיידקים ידי על שנגרמו 5817901,1951,071437405367מחלות
107623125162191שחפת
123416עגבת

הבטן 211370681256טיפוס

אחרות מסלמונלות וזיהומים 20846627107פרטיפוס
אמיביאזיס) כולל (לא 713732464628275דיזנטריה

3209אסכרה
חריף ילדים 2227שיתוק

ילדים שיתוק של מאוחרות 40104215137תוצאות
נגיפית כבד 6371871795027דלקת

(אנדמי) הבהרות 11טיפוס


2028912

ממאירות 340751142158711939שאתות
הקיבה 31665136של

החלחולת 82131של
הריאה 2126354של
השד 554313968של

הצוואר) (כולל הרחם 18124724של
26764633785לוקמיה

ממאירות בלתי 3733288131498581144שאתות

מוגדרות בלתי 86שאתות


2964179176

אלרגיות 1046514312710312247מחלות
הסימפונות 61275255589136קצרת

אנדוקריניוח' מחלות
הדם ומחלות 245208222183200348330מטבוליות

354526116תירוטוקסיקוזיס
72סוכרת


2428148222

התחושה ואברי העצבים מערכת 6766275746954188761,380מחלות
מערכת של הדם בכלי ליקויים

המרכזית 892513142476העצבים
.376120025פזילה .

8927919134487ירוד
הרשתית 14123323הפרדת

הפטמי והזיז החיצונית האוזן 67396155105261052דלקת
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Table 16.  Hospitalized Persons, by Age, Continent of Birth, Period of Immigration and Diagnosis

(1960(

Diagnosis

Continent of Birth and Immigration Period העליה ותקופת לידה יבשת

Europe, Ameirca אמריקה אירופה' Asia, Africa אפריקה אסיה'

החל עלו
מ1948

Immigrated
since 1948

עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

הכל סך
Total

החל עלו
מ1948

Immigrated
since 194S

עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

הכל סך
Total

ישראל
Israel

Absolute Numbers

ALL DIAGNOSES | 31,526 | 17.07*|64,600 j 30,340 | 4,480| 40,423 I 50,783

Number of Cases per 10,000 Denned Cases

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000ALL DIAGNOSES

812597374596370258469Infectious and Parasitic Diseases
16144141150161100217Tuberculosis

202121181225Syphilis
372321181119Typhoid

Paratyphoid and other
49159446Saimonelloses
170374015824Dysentery (excluding amoebiasis'
9__Diphtheria
8Acute poliomyelitis
71502138636Late effects of poliomyelitis
105507146372543Infectious hepatitis
IS7

611419Typhus (endemic)

97264388240621637659Malignant Neoplasms
3214021628251of stomach

5213181324of rectum
3112112475246of lung
733882511198135of breast
42210012292331of uterus (incl. cervix)
27251922293431Leukaemia

204279538272576757427Benign Neoplasms

34701978149146154Unspecified Neoplasms

III11221987668151Allergic Diseases
538215067353726Bronchial asthma

Endocrinic, Metabolic and Blood
207253357244295307288Diseases

8264020674188Thyrotoxicosis
278518881111117108Diabetes

Diseases ofNervous System and
597695800705737813712sense organs

Vascular lesions of central
20769856130132135nervous system
73303112419Strabismus
24149267146114121121Cataracta
41418273522Detachment of retina

17635


46171020Otitis media and mastoiditis
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(המשך) ואבחנה העלייה תקופת הלידה' יבשת הגיל' לפי המאושפזים
(1960)

 .16 לוח

Ageגיל

הבל 0ך
האבחנה

Total0145141544456465 +

מוגדרים מקרים ל000'10 המקרים מספר

הדם מחזור 1,045131195496311,9092,839מחלות

וממושך) (חריף הלב שיגרון
הפלילי העורק מחלת

התחתונות הגסייט של דליות
טחורים

183
398
83
106\

64533178
66
114
96

186
905
149
199

55
1,619

50
47

הנשימה כלי מערכת מחלות
שפעת מצויה' נזלת

הצורות) (כל ריאות דלקת

1,078
193
285

2,622
430

1,373

3,295
1,003
980

2,011
331
305

478
83
61

356
25
106

488
21
149

והאדנוידימ השקדים של יתר 286גידול


6031,595101128

העיכול כלי מערכת מחלות
והתריסריון הקיבה כיב

וממושכת) (חריפה התוספתן דלקת
מעיים שבר

והמעיים הקיבה דלקת
מרה ואבני מרה כיס דלקת

1,537
132
177
397
456
139

3,897

7
100

3,671

1,636

42
466
966

1,309
13

550
412
222

1,177
153
222
331
166
115

1,731
249
100
616
89
313

1,083
159
12

366
97

233

השתן דרכי מחלות
הצורות) (כל נפרוזיס נפריטיס'

השתן בדרכי אבנים

316
57
145

69245
178

385
225
63

296
22
162

402
26
254

401
21
169

הגבר של המין אברי מחלות
הערמונית של עיצוב יתר

127
92

31272136
2

228
171

548
530

ומחלות זכרים) (כולל השד מחלות
האשד. של המין אברי של אחרות

הרחם תנוחת ושינוי צניחה
הפלות

1,732
75

819

13353,910
67

2,032

738
175
52

161
81

עור 260150324461257243158מחלות

ועצמות שרירים מחלות
הביןחוליתי הדיסקוס בקע

321
32

32169392321
42

477
70

257

מלידה מומים
הדם כלי מערכת של

165
36

417
175

355
77

498
70

83
19

52
9

23

המוקדמות הילדות 567407מחלות





מילה 39208922313ברית

חיצוניות 9192801,4481,738920642659סיבות
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Table 16.  Hospitalized Persons,byAge, ContinentofBirth, Period ofImmigariton and Diagnosis (Con/.)

(1960(

Diagnosis

Continent of Birth and Immigration Period העליה ותקופת לידה יבשת

Europe, America אמריקה אירופה/

החל עלו
מ1948

Immigrated
since 1948

עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

הכל סך
Total

Asia, Afirca אפריקה אסיה/

החל עלו
194SS

Immigrated
since 1948

עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

הכל סך
Total

Number of Cases per 10,000 Deifned Cases

3368641,2797931,7211,9241,511Diseases ofCirculatory System
Rheumatic heart disease

170234281235165143184(acute and chronic)
53185305163787861682Coronary disease
11345730178252116Vaircose veins of lower extremity
29163255155145207109Haemorrhoids

2,314672643647432349427Diseases of Respiratory System
459623862573971Common cold and inlfuenza
67612998128847876Pneumonia (all forms)

Hypertrophy of tonsils and
65922786235904186adenoids

1,9681,2111,4141,2211,430 1,3381,537Diseases of the Digestive System
37138231129203248180Ulcer of stomach and duodenum
21119813120511585133Appendicitis (acute and chronic)
355398553402474460308Hernias

1,1951122111710281106Gastroenteritis, colitis, etc.
279325073251187314Cholecystitis, cholelithiasis

269294453274378385351Diseases of the Uirnary System
113399133252926Nephritis, nephrosis (all forms)
71144245127214238176Urinary calculi

4410518385220287165Diseases of Male Genital System
9717662184243139Hypertrophy of prostate

Diseases of Breast (inch Male) and
Other Diseases of

8632.9402,3063,0771,6111,4531,795Female Genital System
2282817412116689Prolapse and malpositionofuterus
4381,4421,0501,537682546814Abortions

304288198307220257200Diseases of the Skin
Diseases of the Musculoskeletal

240320214348417444366System
161520597252Hernia disci

364101IIS7541103Congenital Malformations
8834


43666ofCirculatory System

18023Diseases of Early Infancy

38


70


128Circumcision

1,018935615911610523654External Causes of Hospitalization

155 בריאות



החולים קופות ופעולות תלףם) (כולל המבוטחת האוכלוסייה  .17 לוח
Table 17.  Insured Population (Including Dependants) and Activities of the Sick Funds

)19491962)

CD

X
H

<
a
XType of Visit

General Sick Fund כללית חולימ קוטת

1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1953 1951 1949

הביקור סוג

Sick fund population (י)

ALL VISITS

New cases

Recurrent cases

In Clinics
Newcaw!
Recurrent cases

HomeVisits
New cases
Recurrent cases

ALL VISITS

New cases
Recurrent cases

In Clinics
New cases
Recurrent cases

Home Visits

New cases
Recurrent cases

Absolute Numbers (Thousands)

1,570 1,478 1,412 1,348

.IS070

7,152

7,918

14,256
6,602
7,654

814

550

264

13,7*7

6,555

7,212

13,030
6,057

6,973

737

498

239

12,(44

6,027
6,617

11.998
3,601

6,397

646

426

220

11,64;

5,530

6,119

10,846
5,011

5,835

803

519

284

Visits per Insured Person
9.6 9.3 S.9 8.6

4.5

5.1

9.1

4.2

4.8

0.5

0.3

0.2

4.4
4.9

8.8

4.1

4.7

0.5
0.3

0.2

4.2

4.7

8.5

4.0
4.5

0.5

0.3

0.2

4.1

4.5

8.0

3.7

4.3

0.6
0.4
0.2

1,0921,1841,273

8.89S10,14810,731

4,3234,9005,123
4,5725,2485,608

8,2989,32910,076

3,9534.3864,717
4,3454,9435,359

597819655

370514406
227305249

8.4

4.0
4.4

7.9

3.7

4.2

0.5
0.3
0.2

8.6

4.2
4.4

7.9

3.7
4.2

0.7

0.4

0.3

3.9

4.2

7.6
3.6
4.0

0.5

0.3

0.2

(באלפים) מוחלטים מס6רימ
783 4029301,013

7,1708,865

3,5354,340

3,6354,525

6,7158,237

3,2783,964
3,4374,273

455628

257376

198252

8.8

4.3

4.5

8.1

3.9

4.2

0.6
0.4

0.2

4,277 3,433

1,7383,104

1,9003,173

3,2245,755

1,5352,827
1,6892,928

414522

203277

211245

למבוטחביקוריס
9.08.07.7

4.34.03.8

4.74.03.9

8.07.37.2

3.83.63.5

4.23.73.7

1.00.70.5

0.50.40.3

0.50.30.2

החולים(') בקופת אוכלוסייה

הביקורים כל

חדשים מקרים
חוזרים מקרים

במרפאות
וולשיס מקרים
חרזתים מקהיט

החולה בבית
חדשים מקרים
חוזרים מקרים

הביקורים כל

חדשים מקרים
חוזרים מקרים

במרפאות
חדשים מקרים
חוזרים מקרים

החולה בבית
חדשים מקרים
חוזרים מקרים

(I) Figures refer to the mean population. ממוצעת. לאוכלוסייה מתייחסים המספרים (1)



Type of Visit
National Sick Fund לאומית חוליט קופת

1961. 1960 19S9 1958 1957 1936 1955 1954 1952 1950

הביקור סוג

Side fund population

ALL VISITS

Newcases

Recurernt cases

In Clinics

Newcase!

Recurrent cases

Home Visits

Newcases

Recurrent cases

Absolute Numbers (Thousands)
171 161 157 152

(באלפים) מוחלטים מ00רים

1,117

882

1,335

1,809

620

1,189

408

262

146

1,113

839

1,274

1.726

591

1,135

387

248

139

1,0*1

823

1,269

1,713

581

1,132

379

242

137

1,071

814

1,258

1,698

575

1,123

374

239

135

149

1.041

802

1,239

1,674

567

1,107

367

235

132

781

1.207

1,630

552

1.078

358

229

129

133

1.911

757

1.164

1,568

532

1,036

353

225

128

130

1 ,*01

746

1.156

1.554

524

1,030

348

222

126

100

1.5(9

604

965

1,286

425

861

283

179

104

73

1,016

321

705

919

287

632

107

34

73

החולים בקופת האוכלוסייה

הביקורים כל
חדשים מקרים
חוזרים מקרים

במרפאות
חדשים מקרים

חוזרים מקרים

החולה בבית

חדשים מקרים
חוזרים מקרים

למבוטי Visitsביקורים per Insured Person
הביקורים $13.913.713.413.411.113.0ALL.14.015.714.114כל VISITS

חדשים 4.46.15.75.75.55.45.35.35.25.2Newמקרים cases

חוזרים 9.69.68.98.88.48.38.38.18.07.8Recurrentמקרים cases

12.512.911.911.811.411.211.110.910.8106Inבמרפאות Clinics

חדשים 3.94.34.04.03.93.83.73.73.73.7Newמקרים cases

חוזרים 8.68.67.97.87.57.47.47.27.16VRecurrentמקרים cases

החולה Ionic)1.52.82.72.72.52.52.52.42.42.4בבית Visits
חדשים 0.51.81.71.71.61.61.61.51.51.5Newמקרים cases
חוזרים 1.01.01.01.00.90.90.90.90.90.9Recurrcnlמקיים casos

n
r
r
.X

c

1Q



(המשה החולים קופות ופעולות תלויים) (מלל המבוטחת האוכלוסייה  .17 לוח
Table 17.  Insu1ed Population .{Including Dependants) and Activities of Sick Funds (Com.)

)1951  1961)

X
1Q

Typeof visit
People's Sick Fund עממית חולים nsip

1961■ 1960 1959 1938 1957 1955 1952 1951

הביקור סוב

Sick fund population (2)

ALL VISITS

Newcases
Recurrent cum

Id Clinics
Newcase■

Recurrent aues

Home Visits
Newcase■

Recurrent catcs

Abioiute Numbers (Thousands) (באלפים) מוחלטים מס6רים
35

371

176

196

J39

160

179

34

17

17

80

313

136

177

387

134

163

36

18

14

SO

334
123

311

300

107

198

34

1C

19

31

342

149
193

31a

131

178

SO

15

15

24

310
107

308

374

B0

184

S6

17

19

122

45

77

107
86

69

15

7

32

332

100

232

277
79

198

55

31

84

30

277

85
192

230

65
16S

47

20

27

(2) האוכלוסייהבקופתהחולים

הביקורים כל
חדשים מקיים
חוזרים מקרים

במרפאות
חדשיס מקרים
חוזרים מקרים

החולה בבית
הדשים מקרים
תחרים מקרים

Visits P*r Insured Person למבוטח ביקורים
הביקורים .f.l10.1lt.l12.*11.0IIכל 110JIt.*ALL VISITS

חדשים מקרים
חוזרים בלקריט

2.8
63

3.0

7.1

3.7
6.4

4.4

.8.5

4.8

62

4.1

7.0
1.5

5.B

5.0

5.6

Newcases
Recurrent cases

במרםאות

חדשים מקרים
תתרים מקרים

76

23
54

8.4

2.4
if.O

8.9

3.3

6.7

11.4

3.7
7.7

10.0

4.3
5.7

10.0
8.6

6.4

9.4
4.1

5.8

9.6
4.6

5.0

In Clinics
New cases
Recurrent cases

החולה l.S1.7l.S1.51.01.10.91.0Homeבבית Visits

חדשים מקרים
ם חוזר מקרים

06

0.9
0.6
1.1

0.5

0.7

0.7

0.8
0.6

0.5

0.5

0.6

0.4

o.s
0.5
0.5

Newoues
Recurrent cases

(2) Not including 5 Arab villages. ערגיים. כ0רים 5 בולל לא (2)



(המשך) חולים קופות ופעולות תלויים) (כולל המבוטחת האוכלוסייה .17 לוח
Table 17.  Insured Population (Including Dependants) and Acitvitiesof the Sick Funds (Cont.)

)19591962)

הביקור סוג

*מבביי חולים קוסת
Sick Fund "Maecabi"

של חולים קו0ת
הכללים הציונים
General Zionist
Sick FundTypeof Visit

19591960196119621960/61(1)1961 /6a

חולים בקופת 55,18367,18976,84283,49940,02343,200Sickאוכלוסיה fund population

הביקורים 4),583,517727,847804,168813,684486כל 131,255$ALL VISITS

הרופא 531,183665,686736,282733,780440,373479,104Atאצל physician's surgery

החולה 52,34462,16367,88679,90446,26852,151Homeבבית Visits

למבוטח Visitsביקורים per insured person

הביקורים 10.410.8I0.S9.712.212.3ALLכל VISITS

הרו0א 9.69.99.68.811.011.1Atאצל physician's surgery

החולה 1.00.90.90.91.21.2Homeבבית Visits

(1) Financial year from 1 IV to 31 111. .31 in עד 1 1v התקציבית לשנה מתייחס (1)
1O



ומת חי לידות מכל כאחוז חולים, בבתי 18.הלידות לוח
Table 18.  Births in Hospitals, as Percentage of Total Live and Stillbirths

)19491961)

שנה
חי לידות

Live Births

מת לידות
Stillbirths

Year

1949 93.1Jewsיהודים: : 1949

1950.".i892.11950

195287.1. 88.71952

196383.383.61953

1954  .90.391.91954

$19595.994.1195S

105697.194.81956

195798.096.81957

195898.396.21958

195999.197.91959

196099.497.31960

196199.597.21961

1960 : יהודים :54.594.7NonJewsלא I960

196162.798.71961

הנפטר גיל לפי הפטירות, מכל כאחת החולים, בבתי הפטירות .19 לוח
Table 19.  Hospital Deaths, as Percentage of Total Deaths, by Age of Deceased

)19501962)

הגילים Ageהגילכל
Yearהשנה

All Ages01 +

1950 :59.787.351.3Jewsיהודים: 1950
195254.780.149.11952
195350.279.944.01953
195450.879.745.91954
195553.583.548.11955
195655.284.250.21956
195757.583.553.31957
195860.186.556.01958
195962.283.859.11959
196063.388.659.91960
196162.788.460.01961
196263.689.560.51962
1959 יהודים:(1) 28.441.023.3NonJewsלא :(I) 1959
196034.046.128.51960
196129.046.521.11961
196235.951.027.91962

(I) Including Beduin. בדווים כולל (1)
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התחנות ופעולות המקרים תגועת  ובילד באם לטיפול תחנות  .20 לוח
Table 20.  Mother and Child Health Centers  Movement of Cases and Activity of Centres

)1950 1961)

19501952195419561958195919601961

התחנות מספר
השנה במשך שפעלו

322375485571589589
Number of centres opera
ting throughout the year

INFANTS

Average numberof cases
under supervision

New cases admitted

Visits at centres

Examinations byphysician

Home visits by nurse

Monthly Average per Case under Supervision

Visitsat centre

*1.67133,87831,18334,67839,88141,19643,48743,863

28,16036,84334,34739,01846,50145,03848,68847,127

4 11.365606,892628.814787,683790,869667,125828,417784,762

78,616108.484112,643120,810126.900144.966145,664141,564

55,25988.00597.809153,978190.363177.369180.669179,248

1.61.51.71.71.71.31.61.4

0.30.30.30.30.30.30.30.3

0.30.20.30.40.40.40.40.3

9.210.710.610810.710.911.011.4

Examinations by physician

Home visits by nurse

Average period of super
vision (months)

CHILDREN (14 Years)

Average numberof cases
under supervision

New cases admitted

Visits at centres

Examinalionsby physician

Home visits by nurse

Monthly Average per Case under Supervision

19.46934.95545,81962.97886.40498,112111,458124,638

16,35625.75980,01233.G4836.68845,28648.93953,860

77,772187,553207,965285,521308.858320,130338,781365,315

16.31932,17643,63a49,23272,08468,63679.13881,630

35,01244,18771,868144,752166,094163.04166.467180,441

rufju'n

נפשות של מספרממוצע
בפיקוח

חדשים מקרים

בתהנות ביקורים

הרופא ע"י בדיקות

אחות ע*י בית ביקורי

בפיקוח לנפש חודשיים ממוצעיס

בתחנות ביקורים

הרופא עיי בדיקות

אחות ע*י בית ביקורי

הממוצעת הפיקוח הקופת
(חודשים) נתחנית

(41 (בגיל ילדים

נפשות קל ממוצע מספר
בפיקוח

חדשים מקרים

בתחנות ניקוריס

הרופא ע*י בדיקות

אהות ע*י בית ביקורי

בפיקות לנפש חודשיים ממוצעים

בתחנות ניקורים

הרופא ע*י נויקוח

0.3

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.4

0.1

0.3

0.1

0.3

0.1

0.3

0.1

Visits at centres 0.2

Examinationsbyphysician 0.05

אחור. עי בית 0.10.10.30.20.20.10.1Homeביקורי visils by nurse 0.1

הממוצעת תקופחהפיקוה
(חודשים) o.a31.3!'.11.317.821.422.720.1בתהנות

Average period of super
vision (momhs) 33 1

161 בריאות
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X

 .20 לוח
Centres (jCont.)

וכילד באם לטי0ול תחגות
 Mother and Child Health

)19501961)

damn)
Table 20. 

H

<
U
X

I96019521954196619S81959)1(19601961

הרוח wailWOMENPREGNANT

נפקות של ממוצע מספר
בפיקוח

7,76011.08311,16413.46519,50516.22716,67516,437Average number of cases
under supervision

חדשות 16,52122.50622,35429,57638.33482.58942.60332,474Newהרשמות cases admitted

בתחנות 141,897164.968168.747104,430225,012226,447335.917229,643Visitsביקורים at centres

הרופא ע*י 44,38762,16467.02376.47387.53491,06195.85489,604Examinationsבדיקות by physician

אחות עיי בית afme[26.14881.99382,58746,76659.32661.48667.30366,091ביקורי visits by nurse

Monthly Averages per Case under Supervision בפיקוח לנפש חודשיים ממו*עים
בתחנות 1.31.81.31.31.21.21.21.2Visitsביקורים at centres

הרופא עיי 0.50.50.6CS0.50.50.50.5Examinationsבדיקות by physician

אחות ע*י בית 0.30.20.30.30.30.30.30.3Homeביקורי visits by nurse

הממוגעת הפיקוח 5.65.96.05.55.76.0626.1Averageתקוסת period of luper
(חודשים) visionבתחנות (months)



מוסדות לפי כפיקוח, בממוצע הפונים ומספר ובילד באם לטיפול התחנות מספר .21 לוח
Table 21 . Number of Mother and Child Health Centers and Average Number of Persons under

Supervision, by Agency

)1961)

בפיקוח ממוצע מונים מספר
שמעלו התחנות מספר

Number ofCentres
Operating

SupervisionAverage Number of Person! under
Agency המוסד

הרות נשים

Pregnant Women

תינוקות

Infants

41 בגיל ילייס
Children
14 years

(1) מש0הות

FamiliaU)

הכל 0s;1IM1745,843124,618121,317TOTALך

הבריאות 3698,34125,17567,61163,230MinistryofHealthמשרי

כללית חולים 1914,33312,63634,26035,382Generalקופת Workers. Sick Fund

"Hadassah"141,6554,08912,1:311,020הדסה*

יפו  ת*א 182,0813,83710,5191I.48STelעירית Aviv  Yafo Municipality

.12712695220W.I.Z.Oויצו

(1) "Families" for which at least one member ma under
supervisionofCentre.

n
r

eo
בטיפול נמצאה אחת נמש לפחות שבהן  משפחותי (1) so



המבצע והגוף המוסד סוג לפי רפואית' בהשגחה ותלמידים חינוך מוסדות  .22 לוח
Table 22.  Educational Institutions and Pupils under Medical Supervision,

by Type of Institution and Authority in Charge

)1960/61 (תשכ"א

מספר
התלמידיםהמוסדות מסטר
Number ofNumber of Pupils
Institutions

המוסד Typeסוג of Institution
ילדיס 46620,408Kindergartensגני

יסודיים ספר 840323,502Primaryבתי schools

תיכוניים ספר 3914,824Secondaryבתי schools

מקצועייס ספר 274,800Vocationalבתי schools

מיוחדים ספר 546,207Specialבתי schools

192,385Otherאחרים

המבצע Authorityהגוף in Charge

הבריאות 900206,015Ministryמשרד of Health

חולים 21960,673Kupatקופת Holim

מקומיות 17071,463Localרשויות Authorities

15633,975Hadassaהדמה

HEALTH 164



(י) העיקריים הרפואיים במקצועות רשיונות בעלי  .23 לוח
Table 23.  Licensed Personnel in Principal Medical Porfessions (1)

)1952  1962)

Profession

Pbysicinar

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists* assistants

Qualified midwives

1962 § 1961 I960 19S9 19:8 19S6 1934 1932

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

5,755

1,179

542

1,383

194

338

5,626

1.176

584

1,318

184

307

6,225

1,123

652

1,175

184

292

4,910

1,088

538

1,109

155

265

4,831

1,045

408

1,013

143

360

4,048

925

404

891

110

248

3,887

920

853

885

73

220

3,717

903

Number of Inhabitants per Profession■! Worker P) (2) נמקגוע לעובד התושבים מספר

המקצוע

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים עוזרים

מוסמכות מיילדות

438442463439426412397405Physiciansרופאים

שיניים 1,8061,8672,0241,9441,9201,9161,9001,978Dentalרופאי surgeons

שיניים 4,3714,6355,0043,9563,8963,8264,222Dentalמרפאי practitioners

1.9862,1012,0081,8831,8301,6951,686Pharmacistsרוקחים

לרוקחים '23,53217,02214,20713,47511,68712,14212,020Pharmacistsעוזרים assistants

מוסמכות 7,8087,5507,8147,8827,3647,2776,899Qualiifedמיילדות midwives

(I) Including holders of temporary licences.
)2) The ifgures refer to the whole population at the end of the year.

זמניים. רשיונות בעלי כולל (1)
וקנה. כסוף האוכלוסייה לכל מתייחסים המספרים (2)
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לאומית והוצאה הכנסה ו. פרק
שנתקבל ההכנסה הכל סך אומדן לבלאי. המוכרות
שבין ההפרש כניכוי גלובלי באופן תוקן זו בדרך
לבין המוצהרות ההפרשות לפי הבלאי אומדן
חידוש במחירי הבלאי של תלוי בלתי אומדן

ישראל). בנק של המחקר מחלקת (לפי

הלאומית ההוצאה
השוק במחירי הלאומי התוצר של ההוצאה
לצריכה ההוצאה סיכום ידי על מתקבלת
על היבוא עודף בהפחתת להשקעה וההוצאה
תשלומים ובהפחתת ושירותים סחורות של היצוא

בחו"ל. ייצור לגורמי נטו
הלב תשומת את להפנות מקום יש כאן
אומדנים לעומת התוצר הערכת בשיטת לשינוי
שהמיסים בכך מתבטא השינוי בעבר. שפורסמו
פחות יבוא על (מיסים היבוא על המוטלים נטו
התוצר בערך מקודם נכללו ליצוא) תמיכות
לערך ומתווספים התוצר מערך מנוכים הם וכעת

היצוא. על היבוא עודף
ולהשקעה פרטית לצריכה ההוצאות אומדני
הסחורות זרם שיטת לפי בעיקר חושבו
לצריכה ההוצאות ואילו ,(Commodity lfow)
הרשויות המרכזית' הממשלה של ציבורית
בהסתמך חושבו הלאומיים והמוסדות המקומיות

אלה. גופים של השונים הדוחות על

המלאי אומדני
של אומדנים שנערכו הראשונה הפעם זאת
הלאומיים. החשבונות מערכת במסגרת המלאי
ההשקעה לאומדני הוסף במלאי השינויים ערך
מתאימים תיקונים הון. והפסדי רווחי ניכוי לאחר
ולאומדני הפרטית הצריכה לאומדני גם הוכנסו

ההכנסה.

והשמטות טעויות
ההכנסה אומדני בין מושגית זהות קיימת

כוללת זה בשנתון המובאים הלוחות מערכת
הפרסום מתוך המלוקטים סיכום לוחות של מבחר
ישראל של הלאומיים החשבונות על המיוחד
במועד להופיע עומד אשר 1962 עד 1950 לשנים
הסברים גם יכלול זה מיוחד פרסום יותר. מאוחר
ששימשו והשיטות המקורות ותיאור מתודולוגיים

השונים. האומדנים לעריכת
בעלות להערות מקום יש זה מבוא במסגרת

להלן. הניתנות בלבד כללי אופי

ושיטות הגדרות
הלאומית וההוצאה ההכנסה לאומדני ההגדרות
של המלצות תדריך על כלל בדרך מבוססות

האו"מ.
("A System of National Accounts and
Supporting Tables, NewYork")

הלאומית ההכנסה אומדני
גורמי במחירי הלאומית ההכנסה אומדני
של ההכנסות סיכום ידי על מתקבלים הייצור'
הכלכלה. ענפי מכל הנובעות הייצור גורמי
מעבודה מהכנסות מורכבות אלו הכנסות
תשלומי כוללות מעבודה ההכנסות הון. ומתשואות
תשלומים וכן הניכויים) (לפני ומשכורת שכר
לקרנות המעבידים הפרשות כגון נלווים'
לביטוח למוסד ותשלומים שונות סוציאליות
שכר נטו' ריבית נכללים הון בתשואות לאומי.
ניכוי לפני המפעלים של נטו ורווח נטו דירה
נחשבים עצמאיים של ההכנסות ההכנסה. מם

הון. בתשואות הן גם נכללות כן ועל לרווח
הריבית לרישום בייחס מושגי שינוי הוכנס
של נטו הריבית תשלומי הציבורי. בסקטור
כתמיכה נרשמו הלאומיים והמוסדות הממשלה
ממשלתי. הלא בסקטור להכנסה המתווספת זקופה

ענף בכל חושבו מפעלים של נטו הרווחים
או המוצהרות ההפרשות עם בהתאמה כלכלי
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קבועים במחירים האומדנים
מוגשת שוטפים. במחירים האומדנים מלבד
'1955 שנת במחירי אומדנים של סדרה גם
במרכיבים שחלו הכמותיים השינויים על המצביעה
אלה אומדנים הנדונה. התקופה במשך השונים
כן אחרי וקושרו נע בסיס על כלל בדרך חושבו

שרשרת. בחישוב (1955) הבסיס לשנת

בניכוי הלאומית ההוצאה אומדני לבין הלאומית
שהמדידה מאחר אולם' ובלאי. נטו עקיפים מיסים
בסיס על גדולה במידה נעשית האומדנים שני של
נפרדות שיטות ולפי תלויים כלתי מקורות
שנרשם החישובים' שני בין הפרש למעשה מתקבל
"טעויות הקרוי התאמה סעיף תחת בלוחות

והשמטות'/

CHAPTER F. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

The summary tables included in the present
Abstract are sorted out from the "special pub
lication" on the National Accounts of Israel
for the years 19501962 to be published at a
later date. The said publication will also con
tain methodological notes and explanatory re
marks as to the sources of the data and the
method of calculation.

Hereunder, only clarifying notes of general
nature will be given.

Definitions and Methods
The definitions used in estimating the na

tional income and expenditure follow closely the
recommendations of the United Nations ("A
System of National Accounts and Supporting
Tables, New York").

National Income
National income at factor cost is estimated

by summing up the incomes of factors of pro
duction originating in the various industry
branches. Labour income consists of wages and
salary payments (before deductions) and of
supplements, which include employers' contri
butions to various social benefit programmes
and to National Insurance. Other factor in
comes include net interest and net rent paid,
and net profits of enterpirses before deduction
of income tax. Income of selfemployed persons
is included in returns to capital.

A conceptual modification was introduced
in the recording of interest payment by the pub
lie sector. Net interest paid by the government
and the National Institutions are recorded as
imputed subsidies which are added 10 income
originating in the non public sector.

Net proift of enterprises are estimated in

each branch on the basis of declared or recog
nized appropriations for depreciation. A global
adjustment is subsequently made to the total
Net Domestic Product thus obtained, on ac
count of the difference between the declared
appropirations and independent estimates of
depreciation at replacement cost. These latter
estimates have been prepared by the Research
Department of the Bank of Israel.

National Expenditure
National Expenditure at market pirces is

derived as the sum of consumption expenditure
and gross capital formation less the surplus of
import over expotr of goods and services and
less net factor payment abroad.

Attention should be paid here to another
modification which has been introduced in the
calculation of the product estimate; net taxes
on imports (taxes on imports minus subsidies
to exports) were formerly included in the value
of the Product whereas now they are deducted
from the Product estimate and added to the
value of the excess of imports over exports.

Inventory Estimates
This is the ifrst attempt made at calculating

estimates of inventories within the framework
of National Accounts. The value of changes in
inventories are added to investment estimates
after deduction of capital gains and losses. Cor
respondingly, adjustments were effected in pri
vate consumption and income estimates.

Errors and Omissions
Expenditure on gross national product at

market prices, less indirect taxes, plus subsidies,
and less depreciation, is by deifnition equal to
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national income. However, in order to allow for a seires of estimates is presented jn 1955 prjces>
the fact that the two were estimated independ which give an indication of the quantitative
cntly, an "errors and omissions" item has been changes that occurred in the vairous component
inserted into the account. estimates during the period reviewed. These

estimates have generally been calculated initially
Constant Price Estimates on a moving base and subsequently linked to

In addition to the estimates in current prices, the base year (1955(.
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ליי) מיליוני שוטפים (במחירים במקורות והשימושים 1.המקורות לוח

(19501962)

1950195119521953195419551956

פרטית לצריכה 3434847941,0281,3331,5861,882ההוצאה

לצריכה ההוצאה
92131198251323430677ציבורית

מקומית גולמית 143231356401515707740השקטה

ושירותים(0 סחורות IS2274128234254307יצוא

ליצוא תמיכות



38

במקורות שימושים הכל 81,4221,8082,4052,9803,414)5918סך

גולמי לאומי 4596971,0601,3271,7542,1172,526תוצר

בחו"ל ייצור לגורמי נטו 371729343233תשלומים

גולמי מקומי 4627041,0771,3561,7882,1492,559תוצר

ושירותים(0 סחורות 120152327424577743933יבוא

היבוא על נטו 111218284088122מיסיס

מקורות הכל 5938M1,4221,8082,40S1,9803,614סך

החשבונות הצגת של המתוקנת לצורה בייחס הסבר לדברי הערה:
הלאומי/ והתוצר המקומי התוצר וחישוב הלאומיים

זה. לפרק מבוא ראה

ייצור. לגורמי תשלומים כולל לא (1)
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Table 1.  Resources and Uses of Resources, (At current prices  IL. millions)

(19501962(

195719581959196019611962

2,1712,4752,7793,1103,6504,391Private consumption expenditure

General government consumption

6236777558561.0061,348Expenditure

9101,0051,1141,1881,4941,963Gross domestic capital formation

3864105026237211,331Exports of goods and services(l(

26416710514831Subsidies on exports

4,1164,4085,2175,8827,0199,064TOTAL USES OF RESOURCES

2,9303,3573,8344,3205,1246,120Gross national product

4654676897149Net Factor payments to abroad

2,9763,4113,9014,3885,22!6,269Gross domestic product

9649731,0191,1601,3702,421Importsofgoods and services(l(

176224297334428374Net Taxes on imports

4,1164,)085,2175,8827,0199,064TOTAL RESOURCES

Note: Explanatory notes relating to the revised method of
presentation of the national accounts and calculation
of the domestic and national product aggregates are
given in the introduction to this chapter.

(1) Excluding factor payments.
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ל"י) מיליוני  1955 (במחירי במקורות והשימושים 2.המקורות לוח

Table 2.  Resources and uses of Resources (At 1955 Prices  IL. million)
)19501962)

1950195119521953195419551956195719581959196019611962

פרטית לצריכה 9351,1461,2311,2731,4651,5861,7321,8542,0402,2352,4252,6712,963Privateההוצאה consumption expenditure

General government
ציבורית לצריכה 275326309324379430618527542562618686771consumptionההוצאה expenditure

Cross domestic capital

מקומית גולמית 6067166155155747076697838419199491,0951,210formationהשקעה

ושירותיס(>) סחורות 72101142176250257292350391516649745874Exportsיצוא ofgoods and services( 1 )

במקורות שימושים הכל 2,2972,28B2,4*82.9803,3113,5143,8144,2124,4415,1975,818TOTAL;1,8882,28סו USES OF RESOURCES

גולמי לאומי IJ481,4891,5841,5511,8582,1172,3122,5082,6953,0193,2693,5423,960Grossתוצר national product
ייצור לגורמי נטו תשלומים

17312133363231425468739595Netבווו"ל factor payment to abroad

גולמי מקומי 1,1651,5201,6051,5841.8942,1492,3432,5502,7493,0873,3423,6374,055Grossתוצר domestic product

ושרותים(2) סחורות 7237696927047748319689641,0651,1451,2991,5601,763Importsיבוא of goods Si Services(2)

מקורות הכל 1.8882,2892,1972,288I,*682,9803,3113,5143,8144,2324,6415,1975,818TOTALסך RESOURCES

Note: See lootnote to Table 1.

)I) Including subsidies on exports.
)2) Including net taxes on imports.

.1 ללוח הערה ראה הערה:
ליצוא. תמיכות כולל (1)

יבוא. על נטו מיסיס כולל (2)

o



0952=100 כמות: (מדדי במקורות והשימושים 3.המקורות לוח
Table 3.  Resources and Uses of Resources {Quantity Indexes: 1952 = 100)(1)

)19501962)

195019521955I96019611962

פרטית לצריבה 76.0100.0128.8197.0217.0240.7Privateההוצאה consumption expenditure

לגריבה Generalההוצאה government consumption

89.0100.0139.2200.0222.0249.5expenditureציבורית

מקומית גולמית 98.5100.0115.0154.3178.0196.7Grossהשקעה domestic capital formation

ושירותים סחורות 50.7100.0181.0457.0524.6615.5Exportsיצוא of goods and services

במקורות שימושים הכל S2.2100.0129.7202.0226.2111.1TOTALסך USES OFR KSOURCES

;ולמי לאומי 72.5100.0133.6206.4223.6250.0Grossתוצר national product

ייצור לגורמי נטו Netתשלומים factor payments

81.0100.0152.4347.6452.4452.4toבחול abroad

גולמי מקומי 72.6100.0133.9208.2226.6252.6Qro6sתוצר domestic product
ושירותיס סחורות 104.5100.0120.1187.7225.4254.8Importsיבוא of goods and services

מקורות הכל 82.2100.0129.7202.0224.2253.3TOTALסך RESSOURCES

(1) The Indexes are calculated on the basis of data
given in Table 2.

.2 מלוח הנתונים בסיס על חושבו המדדים (1)

לנפש00 כמות (מדדי במקורות והשימושים המקורות  .4 לוח
Table 4. Resources and Uses of Resources (Quantity Indexes per Capita)(l)

)19501962)

195019521955I96019611962

פרטית לצריכה 96.3100.0118.2149.5159.3169.0Privateההוגאה consumption expenditure

לצריכה Generalההוצאה government consumption

.112.8100.0127.7151צינוריוו 7163.0175.2expenditure

מקומית גולמית 124.8100.0105.5117.1130.7138.1Grossהשקעה domestic capital formation

ושירותים סחורות 64.3100.0166.1346.7385.2432.2Exportsיצוא of goods and services

במקורות שימושים הכל 104.2100.0119.0IS3.3166.1177.9TOTALסך USES Of RESOURCES

גולמי לאומי 91.9100.0122.6156.6164.2175.6Grossתו1ר national product
ייצור לגומי נטי Netתשלומים factor payments

102.7100.0139.8263.7332.2317.7toבחול abroad
גולמי מקומי 92.0100.0122.8158.0166.4177.4Grossתוצר domestic product

ושירותים סחורות 132.4100.0110.2142.4165.5יבוא .178.9Imports of goods and services

מקותת 104.2100.0119.0IS3.3146.1177.9TOTALטךוגל RESSOURCES

( I) The indexes arc calculated onl he basis ot data
given in Table 2.

.2 בלוח הנתונים בסיס על חושבו הנ7דדי0 (1 )
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התאמה) (חשבק הלאומית וההכנסה הלאומי התוצר .5 לוח

ליי) שוטפיםמיליוני (במחירים

(19501962)

1950195119521953195419551956

פרטית לצריכה 3434847941,0281,3331,5861,882ההוצאה

■ ציבורית לצריכה 92131198251323430677ההוצאה

מקומית גולמית 143231356401515707740השקעה

ושירותים(1) סחורות 152274128234254307יצוא

ליצוא תמיכות


38

(י) ושירותים סחורות יגוא 933()743()577()424()327()152()120()פחות:

היבוא על נטו מסים 122()88()40()28()18()12()11()פחות:

גולמי מקומי 4627041,0771,3561,7882,1492,559תוצר

בחול ייצור לגורמי נטו תשלומים 33()32()34()29()17()7()3()פחות:

גולמי לאומי 4596971,0601,3171,7542,1172,524תוצר

במחירי נקי (תוצרלאומי לאומית הכנסה
ייצור) 3595638241,0761,4021,7032,032גורמי

המקומי הייצור על עקיפים 416777119169167193מיסים

המקומי0) לייצור תמיכות פחות:
()7()7()39()30(H4()50

(3) 182869110147174214בלאי

והשמטות 4146976166117137טעויות

גולמי לאומי 4596971.0601,1271,7541,1171526תוצר

.1 ללוח הערה ראה הערה:

ייצור. לגורמי תשלומים כולל לא (1)
הלאומיים. והמוסדות הממשלה של נטו הריבית תשלומי כולל (2)

חידוש. במחירי אומדן (3)
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Table 5.  National Product and National Income (Reconciliation Account)

(At Current Prices  1L. million)

(19501962(

195719581959196019611962

2,1712,4752,7793,1103,6504,391Private consumption expenditure

6236777558561,0061,348General government consumption expenditure

9101.0051,1141.1881,4941,963Gross domestic capital formation

3864105026237211,331Exports of goods and services) '(

26416710514831Subsidies on exports

>)964><973()1,019()1.160)(I.37O>(2.42lLess: Imports of goods and services) '(

()176()224()297><334()428)<374Less: Taxes on imports

2,9763,4113,9014,3885,2216,269Gross domestic product

>)46()54()67>)68()97)1149Less: Net factor payments to abroad

2,9303,3573,8344,3205.1146,120GROSS NATIONAL PRODUCT

National income (net national
2,3572,7283,0923,4824,1254,894product at factor cost(

269301358416537662Indirect taxes on domestic production

()74>)79()84>)109()|07)<I54Less: Subsidies on domestic production(2(

253283316364430616Depreciation allowances(J(

125124152167139102Errors and omissions

^9303,3573.8344.320:.1246,120GROSS NATIONAL PRODUCT

Note: See footnote to table 1.

)!) Excluding factor payments.
)2) Including net interest paid by central government and National Institutions.
)3) Replacement cost estimate.
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ושירותים סחורות של עיקריים סוגים לפי פרטית, לצריכה ההוצאה .6 לוח
ל'י) מיליוני שוטפים (במחירים

Table 6.  Private Consumption Expenditure, by Principal Type of Goods and Services

)At Current Prices  IL. millions)
)19501962)

195019521955196019611962

סחורות הכל 215.9523.31,020.91,949.92,253.12,689.0TOTALסך GOODS

וטבק משקאות ,128.9321.8614.31,154.01,320.11,551.5Foodמזון' beverages and tobacco

וקרח מאור ,6.117.634.477.491.0104.0Fuelדלק' light and ice

תעשייתיים(>) 80.9183.9372.2718.5842.21,033.5Industrialמוצרים products(')

שירותים הכל TOTAL*.127.0273.6585.01,217.41,448.11,786סך SERVICES

ידי על הניתנים שירותים
רווח למטרת שלא 25.265.2143.4285.7332.9393.8מוסדות

Services of nonproift
institutions

אחרים 64.9131.7269.9556.9666.4822.8Otherשירותים services

36.976.7171.7374.8448.8570.0Housingדיור

שנויים חשבון על התאמה פחות:
במלאי

()9.6()19.8()18.6()28.4
Less: adjustment for changes

in inventories

לצריכה התוצאה הכל סך
מקוםית 341.9796.9,596.33,147.53,682.84,447.2פרטית

TOTAL PRIVATE DOMESTIC

CONSUMPTION EXPENDITURE

Less: Net consumption expen
diture of nonresidents in

בארץ זרים של נטו O)56.0Israel.33(37.9(10.7(2.9()0.3>)צרינה

ההוצאה הכל סך
פרטית 42.6794.0,585.6,109.6,649.84,391.2נלצריכה

TOTAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE

(1) Excluding industrial products included in "food",
beverages and tobacco."

משקאות ב"מזון' הגלולים תעשייתיים' מוצרים כולל לא (1)
וטנק*.
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ושירותים סחורות של עיקריים סוגים לפי פרטית, לצריכה 7.ההוצאה לוח
לי) מיליוני  1955 שנת (במחירי

Table 7.  Pirvate Consumption Expenditure, by Principal Type of Goods and Services

)At 1955 Prices  IL. million)

)19501962)

195019521955196019611962

סחורות הכל 598.5804.51,020.91,599.01,758.81,974.9TOTALסך GOODS

וטנק משקאות ,346.4520.0614.3924.81,001.01,120.3Foodמזון' beverages and tobacco

וקרח מאור ,17.925.734.451.059.166.9Fuelדלק' light and ice

תעשייתייט(1) 234.2258.8372.2623.2698.7787.7Industrialמוצרים products(')

שירותים הכל 334.9431.8585.0871.3947.51,023.7TOTALסך SERVICES

ידי על הניתנים שירותים
רווח למטרות שלא 68.998.7143.4198.7217.8227.4מוסדות

Services of nonprofit
institutions

אחרים 180.3208.6269.9401.7439.4485.7Otherשירותים services

87.7124.5171.7270.9290.3310.6Housingדיור

חשבון על התאמה פחות:
במלאי שינויים

()9.6()16.2()I4.3()20.1
Less: adjustment for changes

in inventories

לצריכה ההוצאה וגל סך
מקומית 935.41,214.31,594.32,454.12,492.02.97S.Sפרטית

TOTAL PRIVATE DOMESTIC

CONSUMPTION EXPENDITURE

פחות:
בארץ זרים של נטו 15.2()20.6()28.7()10.7()5.4()0.8()גריפה

Less: Net consumption
expenditure of non
residents in Israel

ההוצאה הכל סך
פרטית 934.61,230.91,585.62,425.12,471.42,943.1לצריכה

TOTAL PRIVATE CONSUMPTION

EXPENDITURE

(1) Excluding industrial products included in "Food,
beverages^ and tobacco."
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והשירותים הסחורות של עיקריים סוגים לפי פרטית לצריכה ההוצאה  .8 לוח
(1952=100 כמות: (מדדי

Table 8.  Private Consumption Expenditure, by Principal Type of Goods and Services

}Quantity Indexes: 1952 = 100)
)19501962)

195019521955196019611962

(1) ההוצאה הכל 100.0128.8Itt.t217.0240.7OTTAL*.71סך PRIVATE CONSUMPTION 0)
פרטית EXPENDITUREלצריכה

סחורות0) הכל 1ts.t.2IS724S.S.OTAL*.*74.4100.012סך GOODSC1)

וטבק משקאות .66.6100.0118.1177.5192.7.21S4"oodמזון' beverages and tobacco

וקרח מאור .uel:69.6100.0133.8198.4230.0260.3דלק' light and ice

שונים תעשייתיים 90.5100.0143.9240.8270.0304.4Industrialמוצרים products

שירותים0) הכל 78.0100.0135.520I.Slit.*237.1TOTALסך SERVICESO)

ידי על הניתנים Servicesשירותים of nonprofit
רווח למטרת שלא 69.8100.0145.3201.3221.6230.4institutionsמוסדות

אחרים 86.4100.0129.4192.6210.6232.8Otherשירותים services

70.4100.0137.9217.6233.2249.5Housingדיור

Source: Table 7. .7 מס' לוח המקור:

(1) The quantity indexes for total consumption relate to טרטית' לצריכה מתייחסים הצריכה הכל סך של הנמות מדדי (1)
private consumption, whereas the indexes for the צריכה משקפים המפורטים הצריכה למרכיבי המדדים ואילו
separate consumption components relfect domestic con צריכח כולל ולא בארץ זרים צריכת כולל ז"א מקומית'
sumption, i.e. including the consumption of non בחו"ל. ישראלים
residents in Israel and excluding the consumption 01

Israel residents abroad.
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לי) מיליוני  שוטפים (במחירים קבוצה פרטית,לפי לצריכה 9.ההוצאה לוח
Table 9.  Private Consumption Expenditure,by Category of Expenditure

)At Current Prices  IL. million)
)195O1962)

195019521955I96019611962

ההוצאה הכל TOTALסך PRIVATE CONSUMP
פרטית M1.6794.01,585.63,109.63,649.84,391.2TIONלצריכה EXPENDITURE

Food, beverages
וסבק משקאות 128.9321.8614.31,154.01,320.11,551.5andמזון tobacco

108.2284.6545.21,015.91,160.41,370.6Foodמזון
10.420.539.276.890.7105.3Beverageמשקאות

10.918.333.067.175.683.4Tobaccoטנק
החאמה(>) :7.8Less()6.6()5.8()3.1()1.6()0.6()פחות: adjustment) <)
הלבשה ,Clothingהנעלה* footwear

אישיים 38.968.8202.2320.3374.9433.3andוחפצים personal effects
2.610.040.060.270.179.7Footwearהנעלה
32.952.0153.0242.1285.6328.4Clothingהלבשה

אישיים 3.46.89.218.019.225.2Personalחפצים effects

36.976.7171.7374.8448.8570.0Housingדיור
בית/ לצרכי Householdדלק fuel, light

וקרח 5.616.431.770.081.691.7andמאור i ce
Furniture, furnishings

למשק וציוד andריהוט household
24.662.391.3221.8264.0352.9equipmentבית

16.633.140.492.6115.0159.6Furnitureריהוט

בית למשק 8.029.250.9129.2149.0193.3Householdציוד equipment
בית משק 11.931.656.2107.0123.1150.5Householdהחזקת operation

לבית 4.19.316.633.039.148.9Domesticעזרה services
בית נלשק 4.414.220.136.642.150.1Newdurableצרני household goods

בית 3.48.119.537.441.951.5Householdשירותי services
ובריאות אישי 19.451.6107.2221.6250.2307.6Personalטיפול care and health

אישי 3.79.420.041.848.7Personalטיפול care
15.742.287.2179.8201.5Healthבריאות

Transportation and
וקשר 17.135.777.6180.6219.6270.2communicationתחנורה

Personal transportation
אישיים תחבורה 1.93.45.724.429.936.9equipmentבלי
תחבורה כלי Operationהחזקת of personal

2.34.310.625.533.143.1transportationאישיים equipment
Purchased trans

12.025.654.9113.5136.5166.2portationנסיעות
0.92.46.417.220.124.0Postalדואר services

Recreation and
ושעשועים 25.851.691.4210.2255.7314.8entertainmentבידור

5.711.423.655.163.176.5Entertainmentשעשועים

אוכל ובתי מלון ,14.023.336.980.4100.1125.0Hotelsבתי restaurants and cafes

וצרכי עיתונים ,Booksס8רים* newspapers and
3.610.121.340.446.556.3writingנתיבה materials

2.56.89.634.346.057.0Otherביוור recreation
שונים 32.372.0157.0291.8348.0414.7Miscellaneousשירותים services
כספיים 3.97.115.740.352.368.0Financialשירותים services
אחרים 28.464.9141.3251.5295.7346.7Otherשירותים services

1.58.45.315.215.418.4Miscellaneousשונות
עח התאמה :Lessמזות: adjustment for changes

במלאי I8.6()28.4in()19.8()9.6()שינוייס inventories
Less: net consumption

של נטו צריכה expenditureפחות: of nonresidents
pia O()56.0in.33()37.9()10.7()2.9()0.3()זרים Israel

(D Adjustment expenditure on food beverages and tobacco הכלולות וטבק משקאות למזון' הוצאות חשבון על rmttor 0)
included in other items of the national accounts. הלאומיים. החשבונות של אחרים בסעיפים

179 לאומית והוצאה הכנסה



קבוצה ,לפי פרטית לצריכה ההוצאה  .10 לוח
ל"י) מיליוני  1955 שנת (במחירי

Table 10.  Private Consumption Expenditure.by Category of Expenditure

)At 1955 Prices 1L. million)

)19501962)

195019521955196019611962

ההוצאה הכל TOTALסך PRIVATE CONSUMP
פרטית 914.61,230.91,585.6UISA2,671.42,961.3TIONלצריכה EXPENDITURE

Food, beverages and
וטבק משקאווו 346.4520.0614.3924.81,001.0,120.3tobaccoמזון'

293.6457.9545.2836.7905.3,013.2Foodמזון
29.631.739.253.960.067.7Beveragesמשקאות

24.933.033.038.840.745.0Tobaccoטבק
התאמה(1) l>)4.6()5.0()5.6Less:adjustment.3(<2.6()1.7(<פחות: 1)

הלבשה Clothingfהנעלה' o o t we a r and
אישיים 120.599.3202.2289.9321.8348.8personalוחפציס effects

87.7124.5171.7270.9290.3310.6Housingדיור
בית/ יצרני Householdfדלק u e 1 light

וקרח 16.423.431.746.253.259.8andמאור ice
Furniture, furnishing

למשק וציוד andריהוט household
66.476.491.3190.1218.4267.2equipmentהבית

בית משק 52.456.288.195.1101.1Householdהחזקת operation
לבית 14.516.626.228.7Domesticעזרה services

בית משק להחזקת 24.220.131.634.7Nondurableמוצרים households goods
בית 13.719.530.331.7Householdשירותי services

Personal care and
ובריאות אישי 77.5107.2160.8174.5192.1healthטיפול

Transportation and
וקשר י67.077.6119.5תחבורה 134.4147.7communication

Personal tranportation
אישיים תחבורה 298.04.95.717.821.722.4equipmentכלי
תחבורה כלי Operationהחזקת of personal trans

7.610.617.120.926.4portationאישיים equipment
48.854.975.481.487.2Purchaseנסיעות transportation
5.76.49.210.411.7Postalדואר services

Recreation and
ושעשועים 74.891.4156.7174.3193.4entertainmentבידור

18.323.640.741.545.7Entertainmentשעשועים
אוכל ובתי מלון ,29.236.952.158.565.3Hotelsבתי restaurants and cafes

וצרכי עיתונים ,Booksספרים' newpapers writing
אחר ובידור 27.330.963.974.382.4materialsכתיבה and other recreation
שונים 108.9157.0211.0232.2245.5Mשירותים iscell aneous services
כספיים 7.115.727.332.336.1Financialשירותים services
אחרים 101.8141.3183.7199.9209.4Otherשירותים services

12.15.312.311.112.1Miscellaneousשונות
חשבון על התאמה :Lessפחות: adjustment for changes

במלאי ()16.2()9.6()שינויים 14.3()201in inventories
Less : net consumption

זרים של צריכה expenditureפחות: of non residents
גטו 15.2in()20.6()28.7()10.7()5.4()08()בארץ Israel

(1) Adjustment for expenditure on food, beverages ani הכלולות וטבק' משקאות מזון' על הוצאות חשבון על התאמה (1)

tobacco included in other itemsof the national accounts. ללאומיים. החשבונות של אחרים בסעיפים
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לי) מיליוני שוטפים, (במחירים וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות ,par על לצריכה 11.ההוצאה לוח
Table 11. Consumption Expenditure on Food, Beverages and Tobacco, by Major Category and Group

)At Current Prices  IL. million)
)19521962)

195219551958196019611962

מזע על ההוצאה הכל 284.6545.2815.91,015.91,160.41,170.6TOTALסך EXPENDITURE ON FOOD

ודגנים קמח 38.896.4128.0140.7156.1188.0Flourמוצרי and lfour products
ומוצריו 29.379.5154.1203.5241.8298.6Meatנשר and meat products

15.522.133.243.049.653.6Fishדגים
19.839.368.866.763.568.1Eggsביצים

ומוצריו .31חלב I64.896.4II 1.2124.5137.7Milk and milk products
מאכל 8.226.145.144.347.250.5Edibleשמני oils

טריים 34.259.1101.7138.5164.2212.3Freshסירות fruit
טריים 49.068.085.5105.0123.5137.5Freshירקות vegetables

מעובדים וירקות 8.19.121.619.226.531.3Processedסירות fruit and vegetables
ומוצריו 12.639.661.378.592.0108.3Sugarסוכר and sugar products
וקקאו קסה ,3.114.320.233.338.046.3Teaתה' colfee and cocoa

34.926.920.032.033.538.4Miscellaneousשונות products

משקאות טל ההוצאה הכל S90.7105.1TOTAL.20.519.259.576סך EXPENDITURE AND BEVERAGES
קלים 4.916.319.625.030.836.5Softמשקאות drinks

הריסים 15.622.939.951.859.968.8Alcoholicמשקאות drinks

טבק על ההוצאה הכל 18.133.053.367.175.681.4TOTALסך EXPENDITURE ON TOBACCO
17.832.251.865.273.581.0Cigarettesסיגריות

אחרים טבק 0.50.81.51.92.12.4Otherמוצרי tobacco products

TOTAL EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES
וטבק משקאות מזון, טל ההוצאה הכל 121.4617.4948.71,159.81,326.71,559.3ANDסך TOBACCO

החאמה(>) :l>)4.7>)5.8()6.6()7.8Less.3()16()פחות: adjustment(l)

משקאות מזון, על צריכה ההוצאה הכל TOTALסך ADJUSTED EXPENDITURE ON FOOD,
(מותאם) 121.8614.1944.01,154.01,120.11,551.5BEVERAGESוטבק AND TOBACCO

(I) Adjustment for expenditures included in other items of national accounts. הלאומיים. החשבונות של אוזרים בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה (l)
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ל'י) מיליוני  1955 שנת (במחירי וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות ,pro על לצריכה ההוצאה  .12 לוח
Table 12.  Consumption Expenditure on Food, Beverages and Tobacco, by Major Category and Group

)At 1955 Prices  IL. million)

)19521962K1)

195219551958196019611962

מזון על ההוצאה הכל 457.9545.1713.2836.7905.11,011.2TOTALסך EXPENDITURE ON FOOD
ודגנים קמח 88.496.4107.8110.1115.7119.7Flourמוצרי and lfour products

ומוצריו 37.779.5138.1198.8221.0256.6Meatבשר and meat products
22.222.123.827.831.031.5Fishדגים
30.839.359.862.867.570.8Eggsביצים

ומוצריו 44.164.881.190.094.2101.5Milkחלב and milk products
מאבל 23.326.135.434.536.438.6Edibleשמני oils

טריים 47.059.1100.1136.7156.7202.7Freshסירות fruit
טריים 61.668.074.972.574.177.6Freshירקות vegetables

מעובדים וירקות 9.99.114.413.315.617.3Processedפירות fruit and vegetables
ומוצריו 29.139.647.353.256.465.9Sugarסוכר and sugar products
וקקאו קטה ,7.414.313.219.122.124.5Teaי/ה> coffee and cocoa

56.426.915.822.622.523.2Miscellaneousשונות products
משקאות על ההוצאה הכל 31.739.244.453.960.0.6T7TOTALסך EXPENDITURE ON BEVERAGES

קלים 10.316.314.418.621.724.5Scftמשקאות drinks
חריפים 21.422.929.935.338.343.2Alcoholicמשקאות drinks

טבק על ההוצאה הכל 33.033.035.538.840.745.0TOTALסך EXPENDITURE ON TOBACCO
32.432.234.537.739.643.7Cigarettesסיגריות

אחרים טבק 0.60.81.01.1I.I1.3Cמוצרי ther tobacco products
TOTAL EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES

וטבק משקאות מזון, על ההוצאה הכל 522.6617.4793.1929.41,006.01,125.9ANDסך TOBACCO
התאמה(2) 5.6I()5.0()4.6()3.9()3.1()2.6()פחות: ess: adjustment(2)

מזון, צריכת על ההוצאה הכל TOTALסך ADJUSTED EXPENDITURE ON FCOD,
(מותאם) וטבק 520.0614.3789.2924.81,001.01.120.3BEVERAGESמשקאות AND TOBACCO

CM
00

1U
at
O
H
a
Z
u
A
X
IU

o
z
<
u
5
o
u
z

"I
>

>
z

(I) As from 1958 the estimates in 1955 prices have been
calculated on a moving base for each commodity group
separately. As a result the total expenditure shown for
each mrjor category (items 1, 2, 3) for the years 1958
1962 is net equal to the sum of the groups included in

each of these categories
)2) Adjustment for expenditures included in other items of

the national accounts.

1955 שנת במחירי האומדנים נקבעו ואילך 1958 משנת (l)
בשנים לכן/ נע. בסיס על מוצרים קבוצת כל לגבי
העיקריים בסעיפים ההוצאה הכל סך אין '19581962

סוג. בכל הכלולות הקבוצות סיכום עם זהה (3 '2 '1)
של אחרים בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה (2)

הלאומיים. החשבונות



תעשייתיים0) מוצרים על לצריכה ההוצאה .13 לוח
לי) מיליוני  שוםפים (במוזיריס

Table 13.  Consumption Expenditure on Industrial Goods,( ' ) (At Current Prices  IL. Million)
)19501962)

195019521955196019611962

TOTAL CONSUMPTION
על צריכה הוצאות הכל EXPENDITUREסך ON
תעשייתייפט) 80.9181.9311.1718.5841.21,033.5INDUSTRIALמוצרים GOODS(')

2.610.040.060.270.179.7Footwearהנעלה
32.952.0153.0242.1285.6328.4Clothingהלבשה

אישיים 3.46.89.218.019.225.2Personalחפצים effects
16.633.140.492.6115.0159.6Furnitureריהוט

בית למשק 8.029.250.9129.2149.0193.3Householdציוד equipment
בית משק להחזקת 4.414.220.136.642.150.1Nondurableמוגרים household goods
אישי וטיפול 1.73.97.113.716.120.5Personalקוסמטיקה care

Medicinal products and
רפואיי0 ומגקיריפ 3.08.013.5.2S231.238.5appliancesהדי8ות

Personal transportation
אישיים תחבורה 1.93.45.724.429.936.9equipmentכלי

Books, newspapers and
כתיבה וצרכי עיתונים 3.610.121.340.446.556.3writingספרים' materials

גידור 1.34.85.717.922.126.6Recreationמוגרי goods
1.58.45.315.215.418.4Miscellaneousשונות

(1) Excluding industrial products included in "food,
beverages and tobacco".

משקאות במזון' הכלולים תעשייתיים מוצרים בולל אינו (1)
וטבק.

תעשייתיים0) מוצרים על לצריכה 14,ההוצאה לוח
ליי) מיליוני  1955 שנת (במחירי

Table 14.  Consumption Expenditure on Industrial Goods(')
}At 1955 Prices  IL. Million)

)19501962)

195019521955I96019611962

TOTAL CONSUMPTION
על צריכה הוצאות הכל EXPENDITUREסך ON
תטשייתייפ(0 234.1258.8171.2623.2498.7787.7INDUSTRIALמוצריס GOODS(l)

Footwear, clothing and
אישיים וחפצים הלבשה 120.599.3202.2289.9321.8348.8personalהנעלה effects

Furniture, furnishing and
בית למשק וציוד 66.476.491.3190.1218.4267.2householdריהוט equipment

נית מקק להחזקת 5Nondurable\12.624.220.131.634.736מוצריס household goods
Personal care, medicinal

ותרופות 11.917.720.630.433.538.0productsקוסמטיקה and appliances
Personal transportation

אישיים תחבורה 5.04.95.717.821.722.4equipmentכלי
כהיגד. צרכי עיתונים/ ,Booksספרים' newspapers. writing

בידור .13.824.227.051.157.562.7materialsומוצרי recreation goods
4.012.15.312.311.112.1Miscellaneousשונות

(I) Excluding industrial products included in "food,
beverages and tobacco."
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משקאות במזון' הכלולים ו/עשייתיים מוצרים כולל אינו (1)
וטבק.



(סיכום) הנכסים סוג לפי המקומית הגולמית 15.ההשקעה לוח
לי) (מיליוני כמות ומדדי 1955 שנת ובמחירי שוטפים במחירים

Table 15.  Gross Domestic Capital Formation by Type of Asset (Summary)

At Current Prices, at 1955 Prices Sl Quantity Indexes (IL. million)

)19501962)

1962 1961 I960 1955 1952 1950

TOTAL CAPITAL
FORMATION

Building and construction
works

Machinery, equipment and
livestock

Change in inventories

At Current Prices שוטפים במחירים

143.4355.9707.31,188.11,493.$1,941.9

106.5238.3462.5742.8924.51,183.9

32.688.4174.0359.6477.2665.2

4.329.270.885.791.8113.8

ההשקעה הכל סך

ועבודות מבנים

עפר

ציוד מכונות'

חיים ובעלי

במלאי השינוי

At 1955 Prices 1955 שנח במחירי

TOTAL CAPITAL
FORMATION

Building and construction
works

Machinery, equipment and
livestock

Change in inventories

.iOS6415.2707.3948.71,094.71,210.1

407.1391.4462.5575.9646.4732.0

136.2176.8174.0302.7380.8396.5

12.347.070.870.167.581.6

ההשקעה הכל סך

ועבודות מבנים
עפר

ציוד מכונות'
חיים ובעלי

במלאי השינוי

Quantity indexes : base 1952 = 100 הבסיס כמות: מדדי

TOTAL CAPITAL
FORMATION

Building and construction
works

Machinery, equipment and
livestock

Change in inventories

98.4100.0115.0154.1177.9194.7

104.0100.0118.2147.1165.2187.0

105.3100.098.4171.2215.4224.3

26.2100.0150.6149.1143.6173.6

ההשקעה הכל סך

ועבודות מכניס
עפר

ציוד מכונות'
חיים ובעלי

במלאי השינוי
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לי) מיליוני  1955 ובמחירי שוטפים (במחירים הכלכלי העגף לפי המקומית הגולמית ההשקעה  .16 לוח
Table 16.  Gross Domestic Capital Formation by Industrial Use

)At current prices andat\955 prices  IL. million)
)19501962)

1962 1961 1960 1955 1952 1950

At Current Prices שוטפים במחירים

TOTAL GROSS DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

Gross fixed domestic
capital formation

Agriculture, forestry and
water projects

Manufacturing, mining,
quarrying, construction
and electricity

Transport and communication
Trade and serVices
Dwellings
Change in inventories

143.4.3SS91,707.31.188.11,493.51,962.9

139.1326.7636.51,102.41,401.71,849.1

24.558.4128.6176.6189.3234.5

19.767.4123.9239.4295.8427.8
17537.667.5154.6234.3286.6
14.736.075.4184.9229.3283.7
62.7127.3241.1346.9453.0616.5
4.329.270.885.791.8113.8

ההשקעה הכל סך
המקומית הגולמית

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים

מים ומפעלי ייעור חקלאות'

מחצבות/ מכרותי חרושת/
וחשמל בנייה
ותחבורה הובלה
ושירותים מסחר

דיור
במלאי השינוי

At 1955 Prices 1955 במחירי

ההשקעה הכל TOTALסך GROSS DOMESTIC
המקומית 405.6.4IS2707.3948.71,094,71,110.1CAPITALהגולמית FORMATION

המקומית הגולמית Grossההשקעה fixed domestic
קבועים 593.3568.2636.5878.61,027.21,128.5capitalבנכסים formation

Agriculture, forestry and
מים ומפעלי ייעור 100.1103.4128.6139.6140.0150.8waterחקלאות' projects

Manufacturing, mining.
מחצבות' מכרות' ,quarryingחרושת' construction

וחשמל 108.9129.1123.9194.2218.1246.2andבנייה electricity
ותחבורה 84.771.667.5127.4187.1176.2Transportהובלה and communication
ושירותים 53.255.475.4143.6161.8171.8Tradeמסחר and services

246.4208.7241.1273.8320.2383.5Dwellingsדיור
במלאי 12.347.070.870.167.581.6Changeהשינוי in inventories

לי) מיליוני  שוטפים (במחירים הנכסים סוג לפי קבועים בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה  .17 לוח
Table 17.  Gross Fixed Capital Formation by Type of Asset

)At Current Prices  IL. million)
)19501962)

195019521955I96019611962

המקומית הגולמית nupiunnGROSS FIXED DOMESTIC
קבועיס 119.1316.7tii.S1,102.41,401.71,849.1CAPITALבנכסים FORMATION

מנורים 62.7127.3241.1346.9453.0616.5Dwellingsבתי
למגורים שאינם 17.943.082.8188.8224.8246.5Nonresidentialבניינים buildings

אחרות בנייה 25.968.0138.7207.2246.7321.0Otherעבודות construction works
לתחבורה 6.314.141.0107.5170.9183.9Transportציוד equipment

אחר וציוד 22.470.0125.2246.3295.7468.2Machineryמכונות and other equipment
בעליחיים במלאי 3.94.37.75.710.613.0Changeשינוי in livestook inventory
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הרשות סוג לפי ציבורית לצריכה ההוצאה  .18 לוח
ל'י) שוטפיםמיליוני (במחירים

Table 18.  General Govenrment Consumption Expeirtude, by Type of Authority
)Current Prices  IL. million)

)19501962)

195019521955196019611962

לצריכה ההוצאה הכל TOTALסך GOVERNMENT

91.9198.0419.58S5.B1,006.41,348.2CONSUMPTIONציבורית EXPENDITURE

69.5133.9319.3675.3785.21,053.1Centralממשלה(>) government(l)

מקומיות(*) 12.243.876.0132.8160.1198.3Localרשויות authorities^)

לאו8יים(3) 10.220.334.247.761.196.8Nationalמוסדות institutions(3)

(1) Including the National Insurance Institute. לאומי. לביטוח המוסד כולל (1)
(2) including Religious Councils and the municipal expend מושבים של המוניציפאליות וההוצאות דתיות מועצות כולל (2)

iture of Moshavim and Qibbuzim. וקיבוצים.
(3) Jewish Agency, Jewish National Fund and Foundation היסוד. וקרן קק"ל היהודית' הסוכנות (3)

Fund.

ל'י) מיליוני  1955 שנת (במחירי הרשות סוג לפי ציבורית לצריכה 19.ההוצאה לוח
Table 19.  General Government Consumption Expenditure by Type of Author!thy

)At 1955 prices  IL. million)
)19521962)

195219551958196019611962

לצריכה ההוצאה הכל TOTALסך GOVERNMENT

S541.6618.1.68S7770.9CONSUMPTION.308.9429ציבורית EXPENDITURE

319.3412.2479.5528.3594.4Centralממעלה0) government(l)

מקומיות(2) 76.088.9102.8111.2121.9Localרשויות authorities^)

לאומייכ(ג) 34.240.535.846.254.6Nationalמוסדות institutions^)

(1) to (3) See notes to Table 18 . .18 ללוח הערות ראה  (3) עד (1)
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ל') (מיליוני יכום) (ס הייצור לגורמי התשלומים לפי הלאומית, וההכנסה הנקי המקומי 20.התוצר לוח

Table 20.  Net Domestic Product and National Income, by Factor Shares (Summary) (/I. million)
)19501962)

195219551958I96019611962

(מותאם) הנקי המקומי הןנוצר הכל 840.81,734.52,782.23,550.44,221.75,042.3TOTALסך NET DOMESTIC PRODUCT (Adjusted)

ומשבורת(0 עבודה 490.41,050.91,616.02,044.42,451.23,008.8Wagesשכר andsalaried 1)

(2) (מותאם) הון 350.4683.61,166.21,506.21,770.52,041.5Returnsתשואות to capital (adjustedH2)

נטו(נ) 493.3867.91,095.3Netרווח proift(3)

חכירה(<) ודמי דירה >121.7191.5251.2Rent(4שכר

68.6106.8159.7lnlerest(3)ריבית(נ)

בחול ייצור לגורמי נטו תשלומים : /tme()17.2()31.5()54.3()68.3()97.0() 148.8Less: Net factor payments to abroad

ומשכורת ענודה )3.4()0.9()0.5()31()0.9()שכר +)9.6Wages and salaries

הון (<100.4()69.2()53.8()28.4()16.3()תשואות 158.4Returns to capital

הלאומית ההכנסה הכל 4,124.74.891.5TOTALנ.482,נ813.41,703.01727.9סך NATIONAL INCOME

ומשכורת(>) עבודה 489.51,047.81,315.52,045.32,454.33,010.4Wagesשבר and salaries

(מותאם)(2) הון 334.1655.21,412.41,437.01,670.11,883.1Returnsתשואות to capital(adjusted)(2)

(I) Including supplements.
)2) See table 23.
)3) Beofre payment of corporation taxes and including

undistributed proifts.
)4) Net rent after reduction of operating expenses incurred

by estates' owners. Including imputed rent on dwellings.
)5) Including net interest payments by government and

national institutions (sec note 5 to table 21).

נלווים. תשלומים בולל (1)
.23 לוח ראה (2)

חולקו. שלא רווחים וכולל חברות מס תשלום לפני (3)
בעלי של ההפעלה הוצאות הסחתת אחרי נטו דירה שכר (4)

מגורים. בית על זקוף דירה שכר כולל הרכוש.
(ראה והמוסדות הממשלה ידי על ששולמה נטו ריבית כולל (5)

.(21, ללוח 5 מס הערה

0
1=
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a
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הראשי הכלכלי הענף לפי הייצור, גורמי במחירי הלאומית וההכנסה הנקי המקומי התוצר  .21 לוח
ל'י) (מיליוני

Table 21.  Total Net Domestic Product and National Income, at Factor Cost,

by Major Economic Branch, (IL. millions)
)19521962)

195219551958196019611962

Agriculture, forestry
ודיג ייטור 97.0200.0370.5411.8468.5507.6andחקלאות' fishing

מכרות ,Manufacturingחרושת' mining
184.0398.5615.2835.01,017.41,216.7andומחצבות quarrying
75.6144.7220.8247.6312.7412.8Construction(l)בנייה(1)

ציבוריים Publicשירותים utilities
וחשמל) Water)14.029.353.974.587.8100.4(מים and electricity)

Transportationתחבורה and
59.4122.9203.4266.0314.8400.4communicationוקשר

ונכסי ביטוח ,Financeכספים' insurance and
19.145.175.5118.9154.0201.0realדלאניידי estate

מגורים(2) בתי על 44.496.4155.8208.2251.6326.2Ownershipבעלות of dwellings(2)
שלא ומוסדות ציבורי Generalסקטור government and

רווח 157.6372.4563.4719.3839.31,023.5nonproiftלמטרת institutions
106.1208.0,328.5מסחר

'260.7
Trade

אחרים 86.3166.8729.0872.01,060.0שירותים
Services
NET DOMESTIC PRODUCT AT

גורמי במחירי נקי מקומי FACTORתוצר COST (BEFORE

התאמה) (לפני (843.51,784.12,847.73,610.34,318.15,248.6ADJUSTMENTהייצור
מלאי(3) התאמת :63.4Less()52.2()12.5()7.7()29.0()פחות: Inventory adjustment^)

התאמת :Lessפחות: Depreciation
(*^191.0adjustment()79.0()68.0()63.0()34.0()10.0()בלאי(<)

נטו ריבית Plusבתוספת: : Net interest of central
והמוסדות הממשלה governmentשל and

7.313.45.220.834.848.1nationalהלאומיים(5) institutions(S)
גורמי במחירי נקי מקומי NETתוצר DOMESTIC PRODUCT AT

(מותאם) 840.81,734.52,782.23,550.64,221.75,042.3factorהייצור cost (adjusted)
לגורמי נטו תשלומים Lessפחות: : Net factor payment

לארץ בחוץ 48.8to|()97.0()68.3()54.3()31.5()17.2()ייצור abroad

התוצר =) הלאומית NATIONALההכנסה INCOME ( = NET

גורמי במחירי הנקי NATIONALהלאומי PRODUCT AT

823.61,703.02,727.93,482.34,124.74,893.5FACTORהייצור) COST)

(1) Contract construction only.
)2) Imputation.
)3) Adjustment for capital gains and losses included in the

estimates of returns to capital, as a result of the systems
of inventory evaluation employed by enterprises.

)4) Adjustment for the difference between depreciation
estimates based on balancesheet data and estimates
at replacement cost.

)5) Imputed subsidy payment to nongovermnent sector.

בלבד. קבלנית בנייה (1)
זקיפה. (2)

באומדני הכלולים ההון והפסדי רווחי חשבון על התאמה (3)
הנהוגות המלאי' הערכת משיטות כתוצאה ההון' השואות

המפעלים. ידי על
נתוני לפי הבלאי אומדני שבין ההפרש חשבון על התאמה (4)

חידוש. במחירי הבלאי אומדני לבין מאזן
הלאממשלתי. לסקטור זקוקה תמיכה (5)
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ל"י) (מיליוני הראשי הכלכלי הענף לפי ומשכורת0) עבודה שכר תשלומי  .22 לוח
Table 22.  Compensation ofEmployees(' ), by Major Economic Branch (IL. million)

)19521962)

195219551958I96019611962

ודיג ייעור ,25.758.491.1103.0118.2130.4Agricultureחקלאות' forestry and fishing

ומחצבות מכרות ,114.2233.1360.0477.2391.9717.5Manufacturingחרושת/ mining and quarrying

(^54.0103.2146.9160.7204.1269.4Constructionבנייה(2)

וחשמל) (מים ציבוריים 13.125.240.451.860.669.3Publicשירותים utilities (water and electricity)

וקשר 39.879.8135.4175.7211.0266.0Transportationתחבורה and communication

דלאנייזי ונכסי ביטוח ,14.935.560.687.3108.0140.0Financeבספים' insurance and real estate

מגורים בתי על 4.15.37.48.810.412.6Ownershipofבעלות dwellings

רווח למטרת שלא ומוסדות ציבורי 155.2366.6551.9701.9815.0991.6Generalסקטור government and nonprofit institutions

מסחר

אחרים שירותים

28.8

40.6

56.1

87.7

1 89.9

/ 132.4
278.0332.0404.0

Trade

Services

ומשכורת שכר תשלומי הכל סך
הנקי) המקומי התוצר 1,616.02,044.42,451.11,000.8*.490.41,050(מרכיב

TOTAL COMPENSATION OF EMPLOYEES
)Component of Net Domestic Product)

לחו"ל ומשכורת שבר של נטו תשלומים )l()0.5.3()0.9()פחות: +)0.9(+)3.4(+)9.6Less : Net wage and salary payments to abroad

ומשכורת שכר תשלומים הכל סך
הלאומית) ההכנסה 487.51,047.81,615.52,045.12,454.61,010.4(מרכיב

TOTAL COMPENSATION OF EMPLOYEES
)Component of National Income)

(I) Including supplements.
)2) Contract construction only.

נלווים. תשלומים בולל (1)
בלבד. קבלנית בנייה (2)

re
n
o
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00



ל") (מיליוני הראשי הכלכלי הענף לפי הון. 23.תשואות לוח

Table 23.  Returns to Capital, by Major Economic Branch (IL. millions)

)19521962)

195219551938I96019611962

ייעור חקלאות/
71.3141.6279.4308.8350.3377.2ודיג

Agriculture, forestry
and fishing

מכרות חרושת/

69.8165.4255.2357.8425.5499.2ומחצבים
Manufacturing, mining

and quarrying

(21.641.573.986.9108.6143.4Construction1בנייה(0

ציבוריים שירותים

וחשמל) 0.94.113.522.727.231.1(מים
Public utilities (water

and electricity)

וקשר 19.643.168.090.3103.8134.4תחבורה
Transportation and

communication

ניידי דל* ונכסי ביטוח 4.29.614.931.646.061.0כספים/
Finance, insurance

and real estate

מגורים(2) בתי על 40.391.1148.4199.4241.2313.6Ownershipבעלות of dwellings(2)

שלא ומוסדות ציבורי סקטור
רווח 2.45.811.517.424.331.9למטרת

General government and
nonprofit institutions

מסחר

אחרים שירותים

77.3

45.7

151.9

79.1

1 238.6

\ 128.3
451.0540.0656.0

Trade

Services

הון תשואות הכל סך
המקומי התוצר של (מרכיב

התאמה) לפני I.BM92,247.8.353.1733.21,231.71,565.9הנקי

TOTAL RETURNS TO CAPITAL

)COMPONENT OF UNADJUSTED

NET DOMESTIC PRODUCT)

מלאי(נ) התאמת :63,4Less>)52.2()12.5()7.7()29.0()פחות: Inventory adjustment^)

פחות:
בלאי(<) 34.0B63.0()68.0()79.0()191.0()10.0()התאמת

Less: Depreciation
adjustment^)

נטו ריבית בתוספת:

הממשלה של
הלאומיים(5) 7.313.45.220.834.848.1והמוסדות

Plus : Net interest of central
government and national
inslitutions(S)

הון תשואות הכל סך
המקומי התוצר של (מרכיב

מותאם) 1,504.21,770,52,041.5נ.*6ו,ו150.4483.6נטו

TOTAL RETURNS TO CAPITAL

)COMPONENT OF ADJUSTED

NET DOMESTIC PRODUCT)

נטו הון תשואות פחות:
לחו"ל 158.4()100.4()69.2()53.8()28.4()16.3()ששולמו

Less: Net payment
to abroad

הון תשואות הכל סך
הלאומית) ההכנסה של 70.1I.Ul.l),55.21,111.41,437.01)334.1(מרכיב

TOTAL RETURNS TO CAPITAL

)COMPONENT OF NATIONAL

INCOME)

(1) to (5): See notes to Table 21. .21 ללוח הערות ראה :(5) עד (1)
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החקלאות בענף הקנויה התשומה וערך התפוקה ערך המוסף), (הערך הנקי המקומי התוצר  .24 לוח
ל'י) (מיליוני

Table 24.  Net Domestic Product ( Value Added), Value of Output and
Value of Purchased Input in Agirculture (IL. million)

)19521962)

לוח שנת
Calendar Years

חקלאיות0) שנים
Agricultural Year(l)

195219531938196019611962

החקלאית התפוקה הכל I5L5151.5*35.7710.179*.*.nt9סך
TOTAL

AGRICULTURAL OUTPUT

עצמית וצריכה 140.4312.149.9$649.3737.1829.2שיווק
Marketing and home con
sumption on farms

79.2169.9278.3319.3367.1424.9Cropproductsגידולים

חיים בעלי
61.2142.2271.6330.2370.0404.3ותוצותם

Livestock and animal

products

השקעה נפסי 16.141.483.860.662.867.7Productionתפוקת for investment

התשומה הכל :0ך פחות
מסקטורים הקנויה1;קניות

60.3154.8268.3337.4347.0410.9אוזרים)

Less: Total purchased input
)Purchases from other
sectors)

הנקי המקומי התוצר
גורמי במחירי בחקלאות
המוסף) (הערך t21*8.7147.4372.74S2.94a*.o*.הייצור

NET DOMESTIC PRODUCT IN

AGRICULTURE AT FACTOR COST

)VALUE ADDED)

ותשלומי בצורת םיצוים בתו0ו!ת:
אחרים 0.31.223.24.58.0העברה

plus: Drought compensation
and other transfer
payments

הנובעת ההכנסה
החקלאי© 8.7M8.f195.*457.44*4.0*1מהסקטור

income originating in the

agricultural sector(2)

(1) October September.
)2) The estimates of income originating appearing here

differ from those given in Table 25. This is due to the
fact that the figures in the latter tables include, for all
years, the incomes originating in nonprofit institutions
serving agriculture. In addition, the data for the agri
cultural years 1957  1961 have been adjusted to a

calendar year basis.

ספטמבר. עד אוקטובר
מאלה שונים כאן המוסיעיס הנובעת ההכנסה אומדני
הנזכרים שבלוחות היא לכך הסיבה .25 בלוח המופיעים
שלא מהמוסדות הנובעות ההכנסות השנים בכל נוספו
הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את המשרתים רווח/ למטרת

לוח. לשנות 1961 עד 1957 החקלאיות לשנים הנתונים

(1)
(2)
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ראשי ענף לפי התעשייה, בענף הנקי המקומי התוצר .25 לוח
ל"י) מיליוני הייצור גורמי (במחירי

Table 25.  Total Net Domestic Product in Industry by Major Industry Branch

}At Factor Cost  IL. millions)
)19521962)

19521955196019611962

הענפים S835.01,017.41,214.7ALL.184.0398כל BRANCHES
ומחצבים 4.210.324.327.534.7Miningמכרות and quarrying

27.049.7114.7139.7165.7Foodמזון
12.340.981.0106.5129.0Textilesטקסטיל
25.539.362.571.180.0Clothingהלבשה

ומוצריו עור ,17.228.331.336.8Footwearהנעלה/ leather and leather products
עץ 15.332.962.475.694.7Woodמוצרי products

והדפסה 12.923.948.858.467.7Paperנייר and printing
ופלסטיקה 9.824.832.140.3Rubber..(.)גומי and plastics

9.525.357.970.482.1Chemicalsכימיקלים
מתכתיים אל 16.033.060.974.791.5Nonmetalicמינרלים minerals

3.87.722.226.935.8Diamondsיהלומים
מתכת מוצרי בסיסית' Basicמתכת metal, metal products and

43.953.8136.5165.3194.9machinery(2)ומכונות
חשמל 3.910.827.036.142.6Electricalמוצרי appliances

ומוסכים הובלה 28.458.669.885.3Transport..(0כלי vehicles and garages
9.715.525.132.034.8Miscellaneous(4)שונות

(1) Included in "Miscellaneous".
)2) Including *'Transport vehicles and garages".
)3) Included in "Basic metals, metal product and machinery".
)4) Including "Rubber and plastics".

בשונות. כלול (1)
ומוסכים". הובלה כלי כולל (2)

ומכונות* מתכת מוצרי בסיסית במתכת כלול (3)
ופלסטיקה. גומי כולל (4)

משנה ענף לפי והקשר התחבורה בענף הנקי המקומי 26.התוצר לוח
ל"י) מיליוני הייצור גורמי (במחירי

Table 26.  Net Domestic Product in Transport and Communication, by SubBranch

)At Factor Cost  IL. Millions)
)19521962)

195219551958196019611962

הענפים .59.4122.9203.4266.0314.8400כל SALL BRANCHES
בכבישים(>) נוסעים 784.298.8Road.(17.236.255.37הובלת passangertransport 1)
בכבישים מטענים 12.827.050.464.475.593.5Roadהובלת haulage

נמל ושירותי 7.917.735.950.261.489.9Shippingספנות and port services
4.99.411.814.915.920.4Portsנמלים

תעופה ושדות אווירית 3.88.614.018.323.033.5Airהובלה transport and airports
4.87.49.811.514.617.0Railwayרכבת
8.016.626.235.040.247.4Postsדואר

1) Including the "Carmelit" underground in Haifa. בחיפה. הכרמלית כולל (1)
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ודיור צריכה ז. פרק
יהודים שכירים למשפחות מתייחסים האומדנים

בלבד. עירוניים
חקירת על מבוססים שהנתונים מאחר
כעל נתון כל דגימה. לטעויות נתונים הם מדגמים'
ניתן לא 30"^ על העולה יחסית דגימה טעות
בעל נתון כל .(..) כלוח צויין ובמקומו בלוח
ניתן ל^30 15^ בין יחסית דגימה טעות
ואשר בלוחות המופיעים הנתונים כל בסוגריים.
דגימה טעות בעלי הם בסוגריים נתונים אינם

.%15'id הקטנה יחסית

דיור
על מבוססים הדיור צפיפות על האומדנים
(על מוסדות ללא אדם' כוח סקרי של המדגמים
י"ז' פרק ראה וביצועו ארגונו הסקר' מבנה

ותעסוקה). אדם כוח

הגדרות
החדרים כל בדירהנכללו החדרים מספר
המשפחה ידי על תפוסים שהיו החדרים' וחצאי
נכללו לא שלם). כחדר חושב חדר (חצי הנשאלת
שימוש' בית אמבטיה' חדר מטבח' החדרים: במניין
או עסקים לצורכי המשמשים חדרים מרפסות'
לגבי לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד לעבודה
תפוסים שהיו חדרים רק בחשבון הובאו קיבוצים
ומעלה). 18 (בני המבוגרים המשפחה בני ידי על
בקיבוצים' ציבור ובנייני ילדים בתי נכללו לא

וכדומה. תרבות אולמי אוכל' חדרי כגון:
ידי על חושב  לחדר הנפשות מספר
בדירה כלל בדרך הגרות הנפשות מספר חלוקת

המשפחה. ידי על התפוסים החדרים הכל בסך

המזונות אזן
הביךלאומי הארגון מתכונת לפי נערך המאזן
לתנאים בהתאמה F. A. O. וחקלאות מזון

הארץ. של מיוחדים
לרשות העומד מזון כל בחשבון מובא במאזן
לרבות מהיבוא' והן המקומי מהייצור הן צרכן'
בלתי שיווק החקלאים' של העצמית תצרוכת
מוסדות ידי על והמחולק המיובא המזון מאורגן'

וכוי. רווח למטרות שלא חברות
בדרך נעשה' במאזן המזון צריכת חישוב
של שנקנה") ("כפי הקמעונאי המשקל לפי כלל'

המצרכים.
של היומית הצריכה את מראה המזונות מאזן
האנרגטי ערכם ואת השונים המזון מצרכי
בכללה' לאוכלוסייה לגולגולת בממוצע והתזונתי
התזונה ברמת הקיימים בהבדלים מבחין ואינו
אוכלוסייה עדות' חברתיות' שכבות הגילים' בין

וכוי. וכפרית עירונית

קיימא בני מוצרים
מבוססים 7 ו 6 בלוחות המופיעים האומדנים
המיוחדת החקירה במסגרת שהתקבלו תוצאות על
אחת המצורפת קיימא בני מוצרים על בעלות על
מתייחסים האומדנים אדם. כוח לסקר לשנה
וקיבוצים מוסדות כוללים אינם אך למשפחות' י"ז פרק ראה וביצועו ארגונו הסקר מבנה (על

אדם). כוח סקר
ו10 9 '8 בלוחות המופיעים האומדנים
הוצאות בסקר שהתקבלו תוצאות על מבוססים
משפחות. כ100'1 נחקרו בו '1959/60 המשפחה

CHAPTER G. CONSUMPTION £ HOUSING

Food Balance Sheet
The food balance sheet is prepared accord

ing to the method laid down by the F.A.O. ad
apted to the conditions of this country.

The food balance sheet takes into account
all the food at the disposal of the consumer,
both locally produced and imported, and also
covers the farmers' home consumption, unor
ganized marketing, foodstuffs imported and dis
stributed by nonproiftmaking institutions and
organizations, etc.

The food consumption in the food balance
sheet is calculated, generally, according to the
retail weight ("as purchased") of the food
stuffs.

The food balance sheet shows the daily
consumption of the various foodstuffs, and their
average energy and nutritive value per head of
the population as a whole, but does not take in
to consideration the differences in nutritional
standard of different age groups, social strata.
communities, urban and rural population, etc.
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Durable Goods
The estimates given in tables 6 and 7 are

based on results from a special investigation on
durable goods adjoining the Annual Survey of
Labour Force. The estimates refer to families,
but do not include institutions and qibbuzim.
(the structure of the survey, its organization and
execution, see Chapter Q  Labour Force Sur
veys)■

The estimates given in tables 8, 9 and 10 are
based on results obtained from the Survey of
Families' Expenditure 1959/60, where 1,100 fa
milies were investigated. Data refer to Jewish
urban wageearners' families only.

Since data are based on samples, they are
liable to sampling errors. All data liable to a
relative sampling error exceeding 309$) were not
given in the table and in their stead the sign (..)
was printed. Data liable to a relative sampling
error between 15<7c and 309cf were put in brack
ets. All data not in brackets are liable to a be
low 159ef relative sampling error.

Housing
The estimates of the housing density are

based on the samples of the Labour Force Sur
veys, excluding institutions (as for the structure
of the survey, its organization and its carrying
out, see chapter Q on Labour Force and Em
ployment) .

Definition
The number of rooms in a house  include

all the rooms and halfrooms, that were occu
pied by the family interrogated (half a room
was counted as a whole). Not included in the
number of rooms are: kitchen, bathroom, lava
tory, balconies, rooms used for business or work
only and rooms let to boarders. In qibbuzim,
only the rooms occupied by the older members
of the family (18 and above) were taken into
account. The children's ward and other public
edifices such as dining room and the like were
not taken into account.

The number of persons per room  was
calculated by dividing the persons living in the
house by the total number of rooms in it.
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Food Balance Sheet ליום לגולגולת קלוריות .1 לוח
Table 1.  Calories per Capita per Day
)1949150 1961/62, עדתשכ"ב (תש'י

המזונות מאזן

תשיי
1949/50

תשיב
1951/52

תשי"ד
1953/54

תשייז
1956/57

תשייח
1957/58

תשייט
1958/59

תשך
1959/60

תשכא
1960/61

תשכב
1961/62

הכל 2,4101,7041,8491,8462.7472,8112,7711,8032.852TOTALסך

ומוגריהט 1,2601,4081,4631,3311,1871,1931,1571,1531,127Cerealsדגנים and cereal
products

ועמילניט אדמה 9893781018782777473Potatoesתסיחי and starches

ודבש 343Sugarנ4ג184208231268290319311סוכר and honey

ואגוזים שמן גרעיני ,97Pulsesג6270731089783859קטניות, oil seeds and nuts

דלעת (גולל ירקות
לשימורים) וקטניות

אבטיחים (כולל סירות
ומלונים)

בשר

65

105

95

66

116

54

69

117

50

66

118

105

72

124

114

69

139

137

67

147

143

67

142

149

69

138

175

Vegetables (including
pumpkins and
pulses for canning)

Fruit (including
watermelons and
sugar melons)

Meat

615751667774737778Eggsבי1ים

583625232319181918Fishדגים

חלב ומוגרי 197184236230231225220212209Milkandחלב milk
products

ושומנים 343354377354379400406405434Oilsשמנים and fats

826079766671687071Miicellaneousשונות

*1
r
r.

n
tz
r~
I
r.

r



(גרם"ם) ליום לגולגולת חלבון  .2 לוח
Table 2.  Protein per Capita per Day (Crams)

)1949/501961/62 תשכ"ב; עד (תשיי

תשבבתשניאתשךתשייטתשי"וותשיזתשידתשיבחשי
1949/501951/521953/541950/571957/581958/59959/601960'611961/62

הכל .785.98S.)83.984.984.790.18סך I85.*87.1TOTAL

חיים מבעלי :32.226.227.631.533.633.234.034.636.5Thereofמזה: from animals

ומוצריהם 41.447.348.545.840.941.439.739.538.6Cereabדגנים <£ cereal products
ועמילנים אדמה 2.22.21.82.11.81.71.71.61.6Potatoesתפוחי and starches

ודבש סוכר



Sugar and honey

שמן גרעיני ,3.24.33.85.64.84.34.04.55.1Pulsesקטניות, oil seeds and nuts
ואגוזים
דלעת (כולל 2.93.03.13.38.63.13.53.23.1Vegetablesירקות (including

לשימורים) pumpkinsוקטניות and pulses
for canning)

אבטיחים (כולל 61.81.81.71.61.92.12.12.02.2Fruitירות (including waterme.
Ionsומלונים) andsugarmelons)

7.44.34.38.49.410.911.812.414.4Meatבשר

■4.64.43.95.16.96.75.55.96.0Eggביצים

7.15.94.13.53.72.93.03.23.1Fishדגים

חלב ומוצרי 13.111.716.214.514.618.813.713.113.0Milkחלב and milk products

ושומנים 0.10.1Oilsשמנים and fats

0.30.20.30.30.20.20.10.20.2Miscellaneousשונות

(גרמים) ליום לגולגולת שומן  .3 לוח
Table 3.  Fat per Capita per Day (Grams)

)1949/501961/62 תשכ"ב עד (תש'י
תשיטתשי1תשידתשיבחשי תשכבתשכאתש"ךתשיח

1949/501951/521950/541956/571958/59| 1957/581960/611959/601961/62

הכל 8.175.3so.o83.5.8S786.786.99X7TOTAL)073.9ר

ומוגריהמ 5.46.16.35.65.05.24.84.84.7Cerealsדגנים <£ cereai products

ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches

ודבש Sugar._~___סוכר and honey

שמן גרעיני ,2.91.93.75.65.84.25.05.04.9Pulsesקטניות/ oil seeds and nuts
ואגוזים

דלעת (בולל 0.20.20.40.40.60.40.40.40.5Vegetablesירקות (including
לשימורים) pumpkinsוקטניות and pulses

for canning)
אבטיחים (כולל .1.11.30.81פירות 11.21.51.41 b1.8Fruit (including walermc

Ionsומלונים) and sugar melons)

6.93.73.77.68.29.910.310.612.5Meatבשר

4.44.13.74.85.55.45.25ביצים 55.7Eggs

3.31.10.80.80.80.60.60.60.6Fishדנים

חלב ומוצרי 9.38.912.012.612.312.211.811.411.4Milkחלב and milk products

ושומניפ 39.040.343.040.443.245.446.346.049.5Oilsשמנים and fats

1.30.50.81.00.80.80.8O><1.0Miscellaneousשונווו
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ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  ,4 לוח
Table 4.  Vitamins and Minerals per Capita per Day

)1961/62 (תשכ"ב;
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1.an3,1951.921.7913.412685015.01949/50

3,6031.921.4113.713492614.01954/55

3.8311.771.6914.83386915.11960/61תשכ"א

תשכ"ב הכל IS2total.3.9011.741.6215.131789םך 196'1/62

ומוגריהס דגניט


1.050.595.5


2267.9Cereals and cereal products

ועמילנים אדמה תפוחי
0.070.031.1760.5Potatoes and piarches

ודבש סוכר


Sugar and honey

ואגוזים שמן גרעיני 180.130.031.3קטניות,
381.2Pulses. oil seeds and nuts

וקטניות דלעת (כולל Vegetablesירקות (including pumpkins
1,5620.140.100.960571.3andלשימורים) pulses for canning)

Fruit (including watermelons
ומלונים) אבטיחים (כולל 6680.140.100.962571.4andפירוח sugar melons)

1930.070.114.6בשר


71.3Meat

4850.050.150.1241.2Eggsביצים

40.010.020.4דגים
40.1Fish

ומוצריו 4490.080.480.323650.2Milkהלב and milk products

ושומנים 520שמנים


Oils and fats

2שונות
0.01

50.1Miscellaneous

י"}
r
n
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תשכ"ב המזונות, מאזן  .5 לוח
נפש 2,264,000 הממוצעת: האוכלוסייה

אחרת) צוין לא אם מטריות/ בטונות (הכמויות

המלאי שינוי
Foreign Trade חוץ oOההספקהסחר SX C5" S £ ;

2המצויה(1)ייצור o'S.^.u 35 ■?CM*~I 
AvailableHiיבואיצואProductionChangeהמצרך a in StocksExportsImportsSupply

ומוצריהם דגנים

51,700+77,2008,000379,137345,63730,400חיטה
שועל משיבולת +294קווקר 11

283


פנינה 300300גריסי

נקי 20320012,75012,753אורז

מקולפת כוסמת
250250



ומוצריהם דגנים הכל סך
ועמילניפ אדמה תסיחי

אדמה 111,000+8,50015,50010,70097,70024,093תפוחי
אדמה תפוחי 1,065+202863253קמח

+3,998קורנפלור 136383,9002,072
ועמילנים אדמה תפוחי הכל סך

ודבש סוכר
27,15610,2497,10052,41482,71910,000סוכר
+900דבש 20880

ודבש סוכר הכל סך

ואגוזים שמן גרעיני קטניות/
יבשות מאכל 1,5002008,30910,009360קטניות

.18(4)1,700+600שומשמין 2751,35729
מקולסים 8,0503,0504,5506,5502,072בוטנים

9504,6801,8287,4583,492חמניות
מקולפים 400400אגוזים

ואגוזים שמן גרעיני קטניות, הבל סך
וקטניותלשימורים) דלעת (כולל 5,950279,00030,200(5)285,900+2,00010,850ירקות

0ירות
49,20013,30835,8923,600בננות

הדר טרי
זהב 408,300350,68957,6111,450תפוחי
74,50063,55810,942250אשכוליות
22,60014,6217,979200לימונים

אחר הדר 827,1002,74024,360600רי
ומלונים 86,8002,12884,6722,500אבטיחים

למאכל 6,800106,790זיתים

72,50067536472,81143,715ענבים
נשירים 871,600+7,5369463,9701,150ירות
שונים 015,90061738116,1361,425ירות

למאכל +400צימוקים 50233583

ומשומרים אחרים מיובשים 990990טירות
סירות הכל סך

בשר
וקפוא טרי בקר/

מבוגרת צאן
וגדיים טלאים

משקל
קרקס

11,830
950

1,500

+3,748


12,95021,032
950

1,500


אחר 4,4504,450בשר

הניתנים וכוי פנים חלקי
הנ'"ל החיים מנעלי 4002,750(6)2,350למאכל

מנוקה) בלתי (מרוט 61,75065061,100עוף

260+משומר
600340



בשר הבל סך
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Table 5.  Food Balance Sheet, 1961/1962
Average Population: 2,264,000

)Quantities in metirc tons unless otherwise speciifed(

Perלגולגולתהספקה Capita Supplies
מזרן
לשנה(נטו) ליוםקנ נרם

Grams

קלוריות
(מס') ליום

ליוס חלבון
(נרם)

ליום שומן
Commodity(גרס)

Food
)net)

Xg.
per Yearper DayCaloires perProtein perFat per Day

Day (No.)Day (grams)(grams)

CerealsandCereal Products

(3)252,505111.5305.51,06937.64.6Wheat
2830.10.31Oati, lfakes
3000.10.31Pearl bailey

12,7535.615.3551.00.1Rice, milled
2500.10.3IBuckwheat, hulled

1,12738.64.7TotalCereals ACereal Products
Potatoes and Starches

73,60732.589.0621.50.1Potatoes
6100.30.830.1Potato lfour

1,8280.82.28Cornlfour
731.60.1Total Potatoes and Starches

Sugar and Honey
72,71932.187.9340Sugar

8800.41.13Honey
343Total Sugar and Honey

Paltes, Oil Seeds and Nuts
9,6494.311.8412.60.3Pulses, edible. dry
1,3280.61.690.30.8Sesame seed
4,4782.05.5301.42.4Groundnuts, shelled
3,9661.84.9140.71.1Sunlfower
4000.20.530.10.3Nuts, shelled

975.14.9Total Pulses,Oil Seeds A Nuts

248,800109.9301.1693.10.5Veget ables (including pumpkins and
pulses for canning(

Fruit
32,29214.339.2260.40.1Bananas

Citrus fruit
56,16124.867.9220.40.1Oranges
10,6924.712.930.1Graperruit
7,7793.49.32Lemons

23,76010.528.890.20.1Other citrus fruit
82,17236.399.5130.30.1Watermelons and sugar meloos
6,7903.08.290.10.9Olives, edible
29,09612.935.3220.20.1Grapes
62,82027.775.9380.40.2Deciduous fruit
14,7116.517.890.10.2Miscellaneous fruit

5830.30.82Raisins, edible
9900.41.13Other dried and preserved fruit

1582.21.8Total Fruit
Meat

21,0329.325.5553.84.3Beef, fresh and frozen
9500.41.120.10.1Sheep and goats 1 Carcass

1,5000.71.920.20.1Lambs and kids j Weight
4,4502.05.5200.61.9Other meat '

Olfal and other edible parts of
2,7501.23.350.50.3above mentioned animals

61,10027.074.0909.15.7Poultry (dressed. not drawn(
3400.20.510.10.1Preserved

17514.4125Total Meat
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המזונות,תשכ"ב(המשד< מאזן  .5 לוח
נפש 2,264,000 הממוצעת: האוכלוסייה

אחרת) צוין לא אם מטריות' בטונור. (הכמויות

המלאי שינוי
Je הוץ Foreignסוור Tra

ההספקה
המצרך

ייצור

Production
(V

Changeיבואיצוא
המצויה

Available3 J5"B ■'i

in SlocksExportsImpotrsSupply
c.= C?~, <f

3PaX ^

5,260(7)71,6381,19122,55650,273ביצים

דגים
שלם) (משקל 16,20025315,947טריים

(פילה) 7944,4703,676+קפואים
ושונים +מלוחים 1383,8793,741

דגים הכל סך

דולב ומוצרי חלב
( בקר 325,112326,112173,719חלב

טינית / צאן 44,90744,90721,056חלב
מלא חלב אבקת

36


460496235
רזה חלב אבקת

594


5,5656,1594,300
רזה רכה 6,336גבינה


6,336



שמנה רכה 6,5386,538גבינה
מלוחה 1,1861,186גבינה

מותבת 693693גבינה

קשות 3,572+4883203.101225גבינות
8,1978,197שמנת

ר י וקס 6,8446,844לבן

ויוגורט לבנייה 8,778אשל,


8,778


חלב ומוצרי חלב הכל סך

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים 40,550+6702,6901,84539,03513,000שמני

15,294מרגרינה
40

15,254

3,411+393חמאה


3,018305

ושומביפ שמנים הכל סך

שונות
קקאו ואבקת 3,104שוקולדה

300


2,804


9,753ממתקים
1,5908,163

4,9892884,701ריבות

עונות הכל סך
כללי הכל סך
חיים מבעלי

מצמחים

הסימן()מציין לתחילתה; בהשוואה השנה של בסוסה המלאי גידול את מציין הסימן(+) (1)
המלאי. הקטנת את

ולזרעים. חיים בעלי לתזונת בהן שהשתמקו וכמויות פחת כולל (2)

אחוז. 80.1 המיצוי שיעור חיטה/ קמח (3)

ליצוא. חלווה לייצור ששימשה במוח (4)

טריות. עגבניות במונחי מיבוא עגבניות רסק כילל (5)

המקומיים. הגטבוויים בבתי ונשחטו מחו'ל שהובאו חיים מבעלי פנים חלקי (6)

דגירה. ביצי (7)
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TaWe 5.  Food Balance Sheet, I96I/62(CVwi'.)

Average Population: 2,264,000

)Quantities in metric tons unless otherwise specified(

)I) A plus sign ( +) indicates the increase in stocks at the endof the year over thou
" lh> beginning of the year; a minus sign() represent! the decrease in stocks.

(2) Including waste and quantities used for animal feed and seeds.

(3) Wheat lfour. extraction rate  80.1 X.

(4) Quantity used for the production of Halva lor export,

(5) Included imported tomato puree in terms of fresh tomatoes.

(6) OrTal from imported live animals slaughtered in local slaughterhouses.

(7) Eggs for hutching.

201 ודיור צריכה

Tiny>20,7לגולגולתCapita SuppliesPer

לשנה(נטו) ליוםקג קלוריותגרם
(מס') ליום

ליוס חלבון
(נרם)

ליום שומן
Commodity(נרם)

FoodKg.Grams
(net)per Yearper DayCalories pcProtein perFat per Day

Day (No.)Day (grams)(grams)

45.01319.954.5786.05.7Eggs

Fish
15,9477.019.291.70.2Fresh (round weight)

3,676\.64.430.7Frozen (fillet)

3,7411.74.760.70.4Salted and miscellaneous
183.10.6Total Fish

MilkandMilk Products
152,393
23,851

261

67.3
10.5
0.1

184.4
28.8
0.3

112
22
1

6.1
1.2
0.1

5.7
1.4
0.1

Cowmilk I_. . ... ! tonsSheep and goat milk j
Milk. whole, dried

1,859
6,336
6,538

0.8
2.8
2.9

2.2
7.7
7.9

8
6
12

0.8
1.2

0.7

Milk, skim. dried
Cheese, soft. skim milk
Cheese, soft. wholemilk

0.51.440.30.3Cheese, salted

6930.30.820.20.1Cheese, processed

2,8761.33.6121.00.9Cheese, hard

8,197
6,844

3.6
3.0

9.9
8.2

18
4

0.3
0.3

1.6
0.1

Cream
Leben and Kefir

8,7783.910.780.40.5Eshel, Lebenia and yogurt
20913.011.4Total Milk <t Milk Products

Oils and Fats

26,03511.531.5278_31.5Vegetable oils,refined, edible

15,254
2,713

6.7
1.2

18.4
3.3

132
24

15.3
2.7

Margarine
Butter

43449.5Total Oils and Fats

M iscellaneous

2,804
8,163

1.2
3.6

3.3
9.9

16

38
0.21.0Chocolate and cocoa powder

Sweets

4,7012.15.817
710.21.0Total Miscellaneous

2,85287.392.7Grand Total
36.5From animals
50.8From vegetables



Household Equipment

(אחוזים) המשפחה ראש של בעבודה המעמד ולפי היישוב צורת לפי קיימא, בגי מוצרים שברשותן המשפחות0)

Table 6.  Families(') Possessing Selected Commodities of Durable Goods, by Type of Settlement and by

Head of Family's Status at Work (Percentage)

)19581962)

בית ציוד

 .6 לוח
.o

c
■z

1/1

s
■ o

a
z
<

z
o

H
a.

2
S

7)

Z
o
u

מזה:
משפחות
יהודיות
Thereof:

Jewish Families

בעבודה מעמד
Status at Work

שייכים os>te
העבודה לכוח
Not Belonging

to
Labour Force

העבודה לכוח שייכים
Belonging to Labour Force

היתר בל
All Other

שבירים
Wage Earners

היישוב צורות
TypeofSettlement

כפריות
Rural

עירוניות
Urban

המשפחות בל
All Families

אחוזים
Percentage

מספרים
מוחלטים
(באלפים)
Absolute
Numbers

)thousands)

והתקופה
Commodity a

המוצר
nd Period

Absolute Numbers (thousands) (באלפים) מוחלטים מספרים

440
462
473
503
526

42
47
52
59
59

119
122
127
129
144

319
335
338
360
369

82
84
87
89
90

398
420
430
459
482

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

המשפחות Allכל families

1958II480
1959VIII504
1960VII IXSIT
1961VII IXS48
1962VII IX572

Percentage out of all families המשפחות מכלל אחוזים

Electric refrigerator י
II 195816434.038.413.032.343.022.437.1 VIII 195920540.645.516.139.848.526.544.1 VII IX I96024246.851.722.447.252.630.251.1 VM IX 196127550.254.628.049.060.335.854.5 VII IX 196233658.863.832.160.063.040.863.5

חשמלי מקרר



Gas range and cooking stove גז ותנור כיריים
for cooking and baking ואסייה לבישול

II . 19S816835.039.314.134.143.318.738.2

VIII 195924047.552.323.647.756.024.951.6
VII IX I96030659.364.036.162.861.531.264.}
VII IX 196134162.365.844.663.471.136.967.3

VIIIX 196241473.076.854.275.878.043.878.6

Electric washing machine חשמלית כביסה מלונת
11 19:8449.19.85.79.410.1(3.7)9.9

VIII. 19596212.212.511.012.214.9(5.3)13.3

VII IX I9608215.816.313.417.017.3(5.0)17.3

VII IX 196110018.318.517.719.021.8(6.3)19.9
VII IX 196210919.219.020.019.923.1(6.3)20.8

Radio רדיו
VIII 195938476.279.958.078.981.846.779.6

VII IX 196040778.782.769.182.282.746.782.6
VII IX 196148679.681.668.982.383.154.782.6
VII IX 196249686.888.478.689.891.257.788.7

Additional radio נוסף רדיו
VII IX 19628815.416.97.414.620.6(6.2)16.5

Electric gramophone חשמלי /we
VIII 19596011.813.06.012.413.2(4.9)12.8

Vll IX I9607213.915.46.515.313.9(4.4)15.1
Vll IX 19618515.516.89.116.318.1(5.1)16.9
Vll IX 196210117.619.010.119.118.2(6.8)19.1

Mixer ^jfPH)
Vll IX 1962539.210.1(4.0)9.011.3(5.2)10.0

Private ^" סרטית מכונית
VII IX 1962234.14.6(1.9)3.66.94.4

Motorcycle, motor scooter קטנוע אופנוע'
and motorized bicycle מוטור עם ואופניים

VII IX 1962142.42.3(2.5)2.53.22.7

ift
r

(1) Excluding institutions and Qibbuzim. וקיבוצים. מוסדות כולל אינו (1)

כ0
0
*1



היהודיות' המשפחות כל מתוך כאחת קיימא בני מוצרים שברשותן היהודיות(י) המשפחות  .7 לוח
המשפחה ראש של בארץ והוותק הלידה יבשת לפי

Table 7.  Jewish Families(') Possessing Durable Goods as a Percentage of All Jewish Families, by Continent of Birth
and Period of Immigration of Head of Family

)195*1962)

O

o

in
D
O

Q
z
<

z
o

.S

3

Z
o
u

ואמריקה אירופה ילידי
Born in Europe and America

עלו
מ1948

Immigrated
since 1948

עלו
1947 עד

Immigrated
till 1947

המשפחות
All Families

ואפריקה אסיה ילידי
Born in Asia and Africa

עלו
מ1948

Immigrated
since 1948

עלו
1947 עד

Immigrated
till 1947

כל
המשפחות

All Families

ישראל ילידי
Israel Born

כל
המשפחות

All Families

והתקופה המוצר
Commodity and Period

rמוחלטיםמספרים sNum beAbsolute

המשפחות Allבל families

19:8II4404013825113262130132
1959VIII4>24116024136261121140
1960VII IX4734615827131269127142
1961VII IX5034717624152280132148
1962VII IX524551802415529212665

המשפחותאחוזים outמכלל of all familiesPercentage

Electric refrigerator

II 195837.144.08.221.85.251.468.234.7
V1I1 195944.158.511.136.36.562.278.747.8

VIII IX 196051.164.917.336.713.368.682.856.1
Vll IX 196154.571.919.543.415.773.486.262.0
Vll IX 196263.575.933.060.928.580.389.073.6

חשמלי מקרר



Gas range and cooking stove גז יתביר כיריים
for cooking and baking וא0ייה לבישול

II 1958
Vlll 1959

VII IX I960
VII IX 1961
VII IX 1962

38.2
51.6
64.5
67.3
78.6

51.3
67.1
75.9
80.8
86.3

14.0
24.5
43.0
49.5
65.0

31.0
51.9
65.0
67.9
83.1

10.2
19.6
38.4
46.7
60.8

48.9
65.8
75.3
76.2
86.4

60.9
79.0
82.3
81.9
90.9

37.0
54.5
69.0
71.0
82.9

Electric washing machine חשמלית כביסה מכונת
II 1958
VIII 1959

VII IX 1960
VII IX 1961
VII IX 1962

9.9
13.3
17.3
19.9
20.8

19.8
27.7
26.6
31.5
33.1

3.1
5.3
8.5
8.4
12.9

(7.7)
18.0
20.0
20.3
29.6

(2.1)
(3.0)
6.2
6.5
10.3

12.0
16.0
20.9
25.1
23.4

15.9
22.7
26.7
31.8
29.8

8.2
10.2
15.7
19.2
18.5

Radio לדיו
VIII 1959

VII IX I960
VII IX 1961

VII IX 1962

79.6
82.6
82.6
88.7

84.9
86.8
87.6
92.4

66.2
71.3
74.9
82.1

77.5
76.8
82.5
90.3

64.1
70.1
73.7
80.8

87.1
88.5
86.6
92.1

92.0
93.8
90.7
95.4

82.8
83.9
82.9
89.6

Additional radio נוסף רדיו
VII IX 196216.523.57.0(12.2)6.121.030.114.3

Electric gramophone חשמלי פטיפון

Vlll 1959
Vll IX 1960
Vll IX 1961
VII IX 1962

12.8
15.1
16.9
19.1

17.3
22.8
22.0
24.8

8.9
9.5
11.5
14.6

(11.8)
(9.5)

(11.2)
(12.8)

8.4
9.4
11.6
14.3

14.5
17.2
19.4
20.8

19.0
20.5
22.9
26.0

10.7
14.2
16.2
16.8

Mixer מערבל
Vll IX 196210.016.92.3(8.0)(1.4)13.422.46.1

Private car פרטית מכונית
VII IX 19624.47.56.19.83.3

Motorcycle, motor scooter קטנוע אופנוע'
and motorized bicycle מוטור עם ואופניים

Vll IX 19622.7(5.8)(1.3)(1.1)2.83.92.6

(I) Excluding institutions and Qibbuzim. וקיבוצים. מוסדות כולל אינו (I

r
r

n

o



קיימא, בני מוצרים של צירופים שברשותן העירוניות השכירים משפחות  .8 לוח
(אחתים) המשפחה ראש של בארץ והוותק הלידה יבשת לפי

Table 8.  Urban WageEarners' Families Possessing Combinations of Durable Goods, by
Continent of Birth and Period of Immigration of Head of Family (Percentage)

)1959/60)

אירופהאמריקהאסיהאפריקהCommodityהמוצר
Africa

" מכונתמקרר
nurope *^141^1 *v**

ישראלImmigratedעלוהמשפחותמערבלכביסהחשמליגזרדיו
RadioGasElectricWashingMixerAllf ca*a*1

StoveRefriMachineFamilies1947 1947מ1948עד tV1948מ
Israel

geratorTillSinceTillSince
1947194819471948

הכל TOTALtoo100100100100100סך
918(4)(8)
f1836(4)18(16)
+ .+ .14(30)23(4)1321
++610(7)
+++28(20)(9)423320
++++11(6)1610(8)
+++++3(5)(12)

היתר Allכל Other11(17)(6)IS11(14)

קיימא' בני מוצרים של צירופים שברשותן העירוניות השכירים משפחות  .9 לוח
(אחוזים) המשפחה גודל לפי

Table 9.  Urban WageEarners5 Families Possessing Combinations of Durable Gaods.

by Size of Family (Percentage)
)1959/60)

. Commodityהמוצר

נפשותמכונתמקרר 6
הכלמערבלכביסהחשמליגזרדיו נפשותnnMPDiסך גפשות2 נפשות3 4nwta ויותר5

RadioGasElectricWashingMixerTotal1 person2 persons3 persons4 persons5 persons6 persons
StoveRefriMachineand more

gerator

הכל TOTAL100100100100100100100סך
9(29)(9)(6)(4)(7)(15)
+18(32)1315(9)2832 ++14(12)1513(15)24
++6(17)(12)(6)(3)
+ .++28(14)3435;3418(9)
++++11(7)(9)19(10)(6)
+++++3(5)(7)

היתר Allכל Other11(ID1313(12)(10)

Note: + = have.
. = have not.

=יש. + הערה:
אין. = 
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קיימא בני מוצרים של צירופים שברשותן העירתעת השכירים משפחות .10 לוח
(אחוזים) למשפחה נטו הכנסה קבוצות לפי

Table 10.  UrbanWageEarners' Families Possessing Combinations of Durable Goods, by
Net Income per Family (Percentage)

)1959/60)

500+ 400
499

300
399

200
299

טד199
Up to
199

הכל סך
Total

Commodity המוגר

מערבל
Mixer

מכונת
כביסה

Washing
Machine

מקרר
חשמלי
Electric
Refri
gerator

n
Gas
Stove

רדיו
Radio

י הכנסה קבוצת כל בתוך קיימא בני מוצרים של צירופים שברשותן המשפחות rmR

Families Possessing Combinations of Durable Goods as a Percentage of Each Income Group

TOTAL10010010010010000

9309(3)

18342213(7)(7)

+


14(14)2017■ (10)

+


6(6)(5)(5)(9)(7)

++28(8)26323242

+++


11(8)1520(10)

++++3
(3)(6)(10)

All Other11(6)1012(14)19

ר>כל סך

+

+

+

+

+

+

היתר נל

צירוף אותו שברשותן המשפחות בלל מתוך השונות ההכנסה בקבוצות המשפחות אחוז
Families in the Various Income Groups as Percentage of All Families Possessing the Respective Combination

הכל TOTAL1001433261413סן

1005137

+100274220(6)(5)

++100(13)44.29(9)

++100(13)(28)(24)(20)(15)

+++100(5)30301520

++++100243625(13)

+++++100(26)(26). (48)

היתר Allכל Other100(7)2827(16)22

(I) Including families whose income is not known.

Note: + == have.
 = have not.

ידועהל בלתי שהכנסתן המשפחות את בולל (1)

=יש. + הערה:
אין. = 
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Housing
ואחוזים) מוחלטים (מספרים לחדר הנפשות מספר לפי היהודיות(0 המשפחות  .11 m*?

Table 11. Jewish Families(i), by Number of Persons per Room (Absolute Numbers and Percentage)

)Avearges 19571962 (ממוצעים

דיור 00
0
CO

a
z

s
o
X

Q
z
<

2
o

Yesr

Number o f Persons per Room לחדר הנפשות מסםר

לא
ידוע
Not

Known

4.00+
3.00 
3.99

2.00^
2.99

1.00 
1.99

פחות
מאחת
Under
One

כל
המשפחות

All
Families

השנה

מ.וחלטים Absoluteמססריס Numbers

ממוצע 1957455,20027.700173,000144,40052,00057.800(300)1957 Average

ממוצע 1958486,50026,200180,100163,80050,80059,2006,4001958 Average

ממוגט 1959499,6003O.4OO1 84.8OO170,00053,50060,900


1959 Average

ממוצע 1960505,70033,100207,200160,10052,00053,300


I960 Average

ממוצע 1961510,90041,300248,400146.80049,60044,800
1961 Average

ממוצע 1962153,00040,700258,800152,20054,40046,9001962 Average

ס י ז ו ח א gאחוזים *crce n 1 apercentage ^

ממוצע 1957100.06.1 '38.031.711:512.71957 Average

ממוצע 1958100.05.537.534.110.612.3


1958 Average

ממוצע 1959100.06.137.034.010.712.2


1959 Average

ממוצע 1960100.06.640.931.710.310.5


1960 Average

ממוצע 1961100.07.846.727.79.48.41961 Average

ממוצע 1962100.07.446.827.59.88.S1962 Average

2
D
!/>

Z
0
0

(1) Not including institutions, including kibbutzim. קיבוצים. כולל מוסדות, כולל אינו (1)



בארץ והוותק הלידה יבשת לחדר, הנפשות מספר לפי היהודיות(0, המשפחות .12 לוח
ואחודם) םוחלטים (םספרים המשפחה ראש של

Table 12.  Jewish FamiliesO, by Number of Persons per Room, Head of Family's Continent of
Birth and Length of Residence in the Country

}Absolute Numbers and Percentage)
)Average 1958 ממוצע1962 )

Number of Persons per Room

אירופה ילידי
ואמריקה

Born in Europe
and America
עולים
חדשים

New Im
migrants

ותיקים

Veteran!

אסיה ילידי
ואפריקה

Bom in Asia
and Afirca

עולים
חדשים
New Im
migrants

ותיקים

Veterans

ילידי
ישראל

Israel
born

כל
המשפחות

All
Families

לחדר הנפשות מספר

ALL FAMILIES

Absolute Numbers

Percentage

Less than 1 .00
1.001.99
2.002.99
3.003.99
4.00 and over

ALL FAMILIES

Absolute Numbers

Percentage

Less than 1 .00
1.001.99
2.002.99
3.003.99
4.00 and over

(2) ממוצע
1958

Average

486.50048,00025,300112,200156,600144,400

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

5.56.5(2.0)(0.9)10.83.4
37.542.525.914.0S4.437.8
34.134.634.430.429.042.5
10.69.417.820.83.59.4
12.37.019.933.92.36.9

ממוצע
1 961

Average

530.90057.10024.000152.400141.800155,600

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

7.810.03.23.113.67.0
46.758.133.125.861.352.0
27.722.832.230.121.731.8
9.45.015.520.02.16.1
8.44.116.021.01.33.1

ממוצע
19G 2

המשפחות כל

מוחלטים מספרים
אחוזיס

מאחת פחות
1.99 עד 1.00
2.99 עד 2.00
3.99 עד 3.00
ומעלה 4.00

המשפחות כל

מוחלטים מספרים

אחוזים

מאחת פחות
1.99 עד 1.00
2.99 עד 2.00
:!.99 עד 3.00
ומעלה 4.00

המשפחות erנל a£ eA vALL FAMILIES

מוחלטים 551,00060,80025,600157,800136,900171,900Absoluteמספרים Numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentageאחוזים

מאחת 7.47.62.52.814.26.7Lessפחות than LOO

1.99 עד 1.0(46.854.936.626.561.352.51.001.99
2.99 עד 2.0127.523.531.828.821.332.22.002.99
:!.99 עד 3.019.89.215.420.51.95.83.003.99
ומעלה 1.1108.54.813.721.41.32.84.00 and over

(I) Not including institutions, including kibbutzim.
)2) Including 6.400 families for whom density per room is

nol known.

קיבוצים. כולל מוסדות, כולל אינו (1)

הצפיפות ידועה לא שלגביהן משפחות 6*400 כולל (21

לחדר.
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חקלאות ח. פרק
מספוא, כגון: אחרת' חקלאית תוצרת לייצור
שני. ובחישוב וכוי) להגמעה חלב לדגירה' ביצים
של ערכה לחישוב כבסיס הביניים. תוצרת בניכוי
בעד מקבל שהיצרן המחירים משמשים התוצרת

תוצרתו.
שוטפים במחירים חושב הייצור ערך
ומחירי הקודמת השנה (מחירי קבועים ובמחירים
כדי נעשים קבועים במחירים החישובים תש"ט).
ללא החקלאי' בייצור שחלו השינויים את לקבוע
השנה במחירי החישוב המחירים; תנודות השפעת
שחלו השינויים את לקבוע כדי נעשה הקודמת
החישוב ואילו קודמתה לגבי הנסקרת השנה במשך
שחלו השינויים קביעת לשם נעשה תש"ט במחירי

המדינה. קום מיום
של ערכו חישוב לראשונה מתפרסם השנה
לצריכה מקומי (שיווק ייעודו לפי הייצור
ותוצרת עצמית צריכה ישיר' יצוא ולתעשייה'

ביניים).

ופירות ירקות
אחת נאספים המאורגן השיווק על הנתונים
של והסיטונאים המשווקים כל מאת לחודש

בארץ. וחפירות הירקות
לתעשייה וםירות ירקות אספקת על הלוח

במפעלים. הנערך סקר על מבוסס

וביצים חלב
וביצי חלב של המאורגן השיווק על הנתונים

החקלאות. ממשרד מתקבלים מאכל

המטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת
שנשחטו החיים בעלי מספר על הנתונים
משקל' וקבוצות מינים לפי בארץ המטבחיים בבתי
הווטרי השירותים ידי על חודשחודש נאספים

החקלאות. משרד של נריים
הכפלת ידי על מחושב המשוער החי המשקל
ממוצעים במשקלים שנשחטו החיים בעלי מספר
עם בהתייעצות שנקבעו לראש' משוערים
מין לכל החקלאות' במשרד המתאימות המחלקות

משקל. וקבוצות

דגים
מתקבלים המאורגן השיווק על הנתונים

החקלאות. משרד של לדייג מהאגף
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ויבולים שטח
הקרקע של הפוטנציאלי הניצול

מבוסס הקרקע ניצול אפשרויות על הלוח
1952 בשנת שבוצעו והמיפוי הסקר תוצאות על
החקלאות משרד של הקרקע לשימור האגף ידי על
הנמצאת הנוספת האינפורמציה סמך על ועודכן

זו. במחלקה
הפו הניצול לאפשרויות מתייחסים הנתונים
השימוש עם תמיד מזדהות שאינן טנציאליות'

בקרקע.
למצב מתייחסים בעל" "תנאי בטור הנתונים
להתחשב מבלי בלבד' בעל תנאי קיימים היו כאילו
שלחין" "תנאי בטור הנתונים הנוכחית. בהשקייה
כל את כביכול משקים היו שבו למצב מתייחסים

להשקיית. הניתן השטח

המעובד השטח
שדה גידולי המעובד השטח על הנתונים
שנהשנה הנערכים מפקדים על מבוססים וירקות
ומתייחסים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
הדגים בריכות המטעים' שטחי שנזרעו. לשטחים
בלשכה המצויים נתונים יסוד על נאמדים וכו''
ממ המתקבלים ופרטים לסטטיסטיקה המרכזית

אחרים. קורות

יער הנטוע השטח
בעיקרם מבוססים היער נטיעות שטח על הלוחות
הקק"ל' של הייעור מאגף שנתקבלו נתונים על
במדינה. ייעור לענייני המוסמכת הרשות שהיא

יבולים
השדה גידולי של הממוצעים היבולים אומדן
יסוד על בעיקר הוכן היהודי במשק העיקריים
לדונם' המשוער הממוצע היבול על ידיעות
של ניכר מספר ידי על הקציר בתקופת שסופקו

משקים.

ושיווק ייצור

וערכו החקלאי הייצור
בשני חושבו וערכו החקלאי הייצור סיכומי
הכולל ברוטו" "ברוטו אחד חישוב אופנים:
המשמשת המשק של (תוצרת ביניים תוצרת

AGRICULTURE



במפעלי שנתקבלו נתונים על כעיקרו מבוסס
שנמ הכמויות על החקלאות וממשרד הדשנים

כרו.

הדברה חומרי
להגנת המחלקה ידי על נמסרו הנתונים
לחומרי ומתייחסים החקלאות במשרד הצומח

בלבד. הצומח להגנת בהם שהשתמשו הדברה

ומכבשים קומביינים טרקטורים'
מבוסס הנ"ל החקלאיות המכונות על הלוח
1952 משנת החקלאיות' המכונות מפקד נתוני על

החקלאות. במשרד למיכון המדור נתוני ועל

ייצור אמצעי

המים תצרוכת
שנעשה אומדן על מבוססים הנתונים

החקלאות במשרד המים מינהל עם בהתייעצות
אחרים. ומקורות

חיים בעלי
בהתייעצות נעשה החיים בעלי מספר אומדן

החקלאות. במשרד המתאימות המחלקות עם

דשנים
החקלאי כמשק הדשנים צריכת על הלוח

CHAPTER H. AGRICULTURE

Arua and Yields
Potential Land Use

The table is based on the results of the
survey and mapping carried out in 1952 by the
Soil Conservation Depatrment of the Ministry
of Agriculture and brought up to date on the
basis of the additional information available in
this Division.

The data relate to the potential possibilities
of utilization which do not always correspond
with the actual land use.

The data in the column "under dry farm
ing" relate to the situation that would prevail
under conditions of dry farming only, irrespect
ive of present irrigation. The data in the column
"under irrigation" relate to the situation which
would prevail after the irrigation of the total
irrigable area.

Cultivated Area
The data on the cultivated area of ifeld

crops and vegetables are based on annual cen
suses carried out by the Central Bureau of Sta
tistics and relate to area sown; the area of plan
tations, ifsh ponds etc. is estimated on the basis
of data available in the Central Bureau of Sta
tistics and information received from other
sources.

Afforcsted Area
The tables on the afforested area are main

ly on data obtained from the Afforestation De
partment of the J. N. F., the authority for fores
try in the country.
Yields

The estimate of the average yields of main
ifeld crops in the Jewish farming has been pre
pared mainly on the basis of information on
the estimated average yield per dunam which
has been supplied during the harvest period by
a large number of farms.

Production and Marketing
Agricultural Production and Its Value

The summaries ofthe. agricultural produc
tion and its value were calculated in two ways:
one calculation "gross gross" including inter
mediate products (farm products serving for pro
duction of other agricultural commodities e. g.
fodder, eggs for hatching, milk for reairng etc.),
and a second calculation, without intermediate
products.

The prices received by the producer serve as
a basis for calculation.

The value of production has been calculated
at current and ifxed prices (prices of the preced
ing year and at 1 948/49 prices) . The calculations
at ifxed prices are made in order to learn about
the real changes in agricultural production with
out the inlfuence of price fluctuation; the calcula
tion at prices of the preceding year is made in
order to learn about the changes which occurred
duringtheyear concerned in compairson with the
preceding year, whereas the calculation at
1 948/49 prices is to learn about the changes
which have occurred since the establishment of
the State.

Calculations of the value of agricultural pro
duction by disposal (local marketing for con
sumption and indutsry, direct expotr, own con
sumption and intermediate products) are pub
lished this year for the ifrst time.
Vegetables and Fruit

Data on organized marketing are collected
monthly from all vegetable and fruit marketing
and wholesale agents.

The table on supply of vegetables and fruit
to industry is based on a survey carried out in
the factories.
Milk and Eggs

Data on organized marketing of milk and
eggs for consumption are obtained from the
Ministry of Agriculture.
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Slaughteirng in Slaughterhouses Livestock
The data on the number of animals slaugh The number of livestock was estimated in

tered in the local slaughterhouses by species and consultation with the appropriate Sons i"f
weight groups are comp.led monthly by the the Ministry of Agirculture VISI0nS Of
Veterinarian Services of the Ministry of Agir ^B
culture.

The estimated live weight is calculated by Fertilizers
™"1!'J'!*'1"?. the number of animals slaughtered The table on the consumption of fetrilizers
by the estimated average weights per capita, in agriculture is based mainly on thedataofthe
which were fixed 111 consultation with the approp fertilizersenternrUe*.nH Th*£■ ■t data.of tne
irate Divisions in the Ministry of Agriculture, c"uS7nrespTc Tf quantifiedold " Of Agnfor each species and weight group. ^ "1 qudnuues sola

F'sHr^. L . PesticidesData on the organized marketing are obr, , ,.. ,

tained from the Fisheires Depatrment of the tion^■^r^Z ^ by the Plant Protec
Ministry of Agirculture tion Ulv's1on of the Ministry of Agriculture and

erlate to pesticides used for the protection of
Means of Production Plants only

Water Consumption Tractors, Combines and Balers

^J!'"'*"' > *™■I"" and with oth.r l"r.l M,h™,1952, and ■bfaof,h. "Si
mzation Division of the Ministry of Agircutlure.
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Area and Yields
/anu7 באלפי >2) כרוסו arm) (י) בישראל הקרקע ניצול של הפוטנציאליות [.האפשרויות לוח

Table 1.  Land Use Potential inIsrael (>) (Gross areai1) in 1,000 dunams)

ויבולים שסח

בעל בתנאי
1

שלחין Itemבתנאי Underסעיף Dry FarmingUnder Irrigation

anon ratal 20,700TOTALכל AREA OF THE STATE

שנסקר nev(3)14,550Surveyed Are■

נסקר שלא 6,150Unsurveyedשטח Area

Surveyed Are■
שנסקר שטח

הגידולים כל 3,3902,940Forלעינוד cultivationof.II crop.

רבשנתייט וגידולים 7001,340Forplantationsלמטעיט uidpereonUI crop.

והכשרה יי1וב לאחר רק חקלאי לני1ול
החוף) 200(חולות

For acricultural use only after reclamation
)coaitalianddunei)

טבעי 8,435Forלירעה natural pasture

880Forלייעור afforestition

קיימות דגים 6060Existingבריבות ifsh ponds

בנוי 550550Builtupשטח area

ועתיקות תילים ,2525Ruinsחורבות/ mounds ■nd antiquities

ושונות נחלים ,6060Wadisואדיות* riven and miscellaneous

מלח ובריכות 450450Lakesאגמים and salt pans

לשלחין מתאים 7,925Notלא Irirgable

(I) Brought up to date on the basisof survey carried out in
1952 and 1956, and additional current information.

)2) Includes roads. witerwiys etc, whicb
■mount to ■t least lOXofthe grou ■re*.

)3) Thereof mapped 9,5 14,000dunams.

ו1956 1952 של הסקרים בסיס על תש^יב לשנת עודכן (1) Jf
נוסף. שוטף וחומר ,Z

10 * ל6חות יחד המהווים וכוי' מים דרבי דרכים' כולל (1)
ברוטו. מהשטח 1^5

דונם. 0,114,000 מוטו םוה (3) "



0) דתםים) (באלפי המעובד השטח  .2 לוח
Table 2.  Cultivated Area (Thousand Dunams) (0

)1948/49  (1961/62 תשכיב; עד (תשיט

Item
S 3

£/ 3£

S a 51
קי"
1 3

5 J
"■ 3

S 5f

25
vo Uli סעיף

All Farming המשקים כל

TOTAL

thereof: irrigated

Field crops

Area in preparation (2)

Vegetables, potatoes,
and groundnuts

Fruit plantations

Fish ponds
Miscellaneous (auxiliary farms
nurseries. flowers, etc.)

1,(503,1503,5501,5901,8104.10S4, ISO4,0304.I8S

3004706508901,1001,2351,3601,4151,495

1.1302,2292,6142,6002,7272,9152,8972,751:2.850

439100253050302025

70157244270275259255261285

355392433515S98680753777800

152735374146535658

80106124143149155162165167

הכל סך

בהשקייה מזה!
שדה גידולי

>2) הכנה שסח

אדמהובוטנים תפוחי ירקות'

מטעים
דגים בריכות

משתלות/ עזרי (משקי שונות
וכוי) סרחים

Jewish Farming יהודי משק

Total
thereof: irrigated

Field crops

Area in preparation (2)

Vegetables, potatoes,
and groundnuts

Fruit plantations
Fish ponds

Miscellaneous (auxiliary farms
nurseries, flowers, etc.)

1,3102,7052,9602.9653,1453,3503,2653,1803,325

2924606388731,0791.2091,3311,3851,464

8921,7062,1522.1172,2192,3332,1942,0872,180

4391002530503020251

51120212241240225213219240

275312347413481557630652674

152735374146535658

77101114132134139145146148

הכל סך

בהשקייה מזה:
שדה גידולי

(2< הכנה שטח
ובוטנים אדמה תפוחי ירקות'

מטעים

דנים בריכות

משתלות' עזר' שונות(משקי
וכוי) פרחים

Other Farming אחר משק
הכל 340645590625675755885850860Totalסך

בהשקייה :81012172126293031thereofמזה: irrigated

שדה 238523462483508582703664670Fieldגילזלי crops

ובוטנים אדמה תפוחי ,193732293534424245Vegetablesירקות' potatoes,
and groundnuts

808086102117123123125126Fruitמטעים plantations

משתלות' עזר' שונות(משקי
וכוי) פרחים

3510111516171919Miscellaneous (auxiliary farms
nurseries, flowers, etc.)

(1) Excluding forests and natural pasture. Crop area i. e., an דהיינו נידולימ) (שטח עיבוד שטח טבעי. ומרעה ליערות פרט (1)
area is included as many times as it is sown. שנזרע. הפעמים כמספר נכלל TWO

)2) New cultivated areas which were ploughed and prepared בשנה חורף תבואות לזריעת והוכנו שנחרשו חדשים שטחים (2)
for sowing winter crops the following year. הבאה.
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)End of year(

דונם) (אלפי (י) יער הנטוע 3.השטח לוח
Table 3.  Afforested Area(') (1,000 Dunams)

)1948 491961/62 ; תשכב DBTl) השנה) (סוף

הגל סך

Total

הממשלה
(*<

Government

קקל
i. N. F.

ואחרים פיקא
P. I. C. A. and

Others
Year

531325151948/49תשיט

!1073656151950/5תשייא

1484489151952/53תשייג

19568111161954/55תשטיו

23185130161956/57תשייז

141958/59(3)279109156תשייט

141960/61(3)326109203תשכיא

141961/62(3)347109224תשכיב

(I) In addition to the afforested area there are in the
country about 350,000 dunams of natural forests and
about 250,000 dunams ofpoiential area for afforestation.

)2) Including plantations by the .idn ofroads (according to
scale: Ikm.=:7 dunams).

)3) Withthe liquidationof theP.I.C.A .ASSOCIATION patr
of their forests have been transferred to the J.N.F. and
the rest to private persons; the data on the forest
area traos'erred to the J.N.F. are shown for the years
1957/58 and 1958/59 under the column ..J.N.F."

דונם כ000'350 במדינה נמצאים יער הנטוע לשטח נוסף (1)
טוטנציאלי קרקע שטח דונם ונ250/000 טבעיים יערות

לייעור. המיועד
ק"מ 1 מודד: (לסי והדרכים הגבישים בגידי נטיעות גולל (נ)

דונם). 7 שווה גטיעות
לקקל מיערותיה חלק הועבר 9יקיא חברת חיסול עט (<)
שהועברו השטחים על הנתונים פרטיים; לאנשים והיתר
"קקיל". בטור והשייט תשייח השנים עבור מוסיעימ לקקל

דונם) (אלפי מינים לפי יער, הנטוע השטח  ,4 לוח
Table 4.  Afforested Area, by Species (1,000 Dunams)

)1957/58  1961/62 תשכב;  n"Trn)

השנה
הכל סך

Total

מחטניים

Coniferous

אקליפטוס

Eucalyptus

onmt
וכוי) (שיטה
Others

)Acacia etc.)

Year

25211975581957/58תשייח

27913088611958/59תשייט

30014192671959/60תשיך

32615599721960/61תשניא

347168106731961/62תשכיב
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דונםים<(1) (באלפי בהשקייה המעובד השטח  .5 לוח
Table 5. Area under Cultivated Irrigation (Thousand Dunams) (1)

)1948/491962/63 תשכג; עד Dwn)

סעיף
63/ב96ו* ג תשבי

הכלתשכ"גתשכ"אתש*ךתשייטתשייזתשטיותשייגתשייאתשיט יהודיסך אחרמשק Itemמשק
1948/491950/511953/5319(4/551956/671958/591951)/601960/611961/62

Total
Jewish
Farming

Other
Farming

הבל 51,1051.3401.4151.4951.46431TOTAL(3004706509901,1001,7סך

שדה 65118165365368421434467486510510Fieldגידולי crops
ובוטנים אדמה תפוחי ,5413030833725024224823524126624521Vegetablesירקות/ potatoes, and

groundnuts
1501661933853654434935225475735658Fruitמטעים plantations

דגים 1537353741464953565858Fishבריבות ponds
פרחים משתלות' עזר' (משקי Miscellaneousשונות (auxiliary farms,

,1639496676838183858886nurseriesונו') flowers. etc.)

(1) Crop area: does not include area under auxiliary irrigation. עזר. בהשקיית שטחים בולל איננו עיבוד; שטח (1)

דתםים) (באלפי המטעים 6.שטח לוח
Table 6.  Area of Fruit Plantations (Thousand Dunams)

)1948/491962/63 תשכג; עד (תשיט

סעיף
תשיט

1948/49

תשייא

1950/51

תשייג

1953/53

תשטו

1964/55

תשייז

1956/57

תשייט

1958/59

תשך

1959/60

תשב''א

1960/61

תשכ"ב
s

1961/62

♦ 1962/63 1"3>BT\

Item הכל סך
Total

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר pm
Other

Farming

הכל סך

הדרים
מאכל ענבי
יין ענבי
גרעיניים
גלעיניים

זיתים
בננות

סובטרוםיים
אתרים מטעים

55נ

135

"{
{
137
5

15{

92נ

133

69

38

137
7

18

433

189

92

34

138
10

20

SIS

195

\ 100

( a
133
14

{ M

SM

946
70
39
36
39
180
17
6
86

680

395
74
11
35
86
180
33
7

40

722

838
74
11
41
44
123

31
8

43

753

340
77
44
45
50
123
21
9
44

777

360
76
44
47
54

122
22
9
43

800

378
73
45
48
56
122
23

44

674

374
59

45
47

42
39
23

34

124

4
14

1

14
83
0

10

TOTAL

Citrus
Table grapes
Wine grapes
Pome fruit
Stone fruit
Olive!
Bananas
Subtropical fruit
other fruit plantations

00

U1

CC

3
1
J
3
U

X
ט
>



מתםיס) שדה גידולי המעובד 7.השטח לוח
Table 7.  Culitvated Aera of Field Corps (Dunams)

)1948/49  1961/62 : תשכ"כ עד wr)

הגידול

תשיט
1948/49

תשטיו
1954/35

תשכא
1960/611961/62 תשכב

Crop
ah Farming המשקים בל

המשקים כל
411

Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר משק
Other
Farming

כלל1 הכל סך
בעל גידולי

השקייה גידולי

1,110,351

1,065,503

64,848

2,599,874

2,334.930

264,944

2,897,084

2,430,570

466.514

2,751,014

2,265,532

483,482

2,084,707

1,601,393

485,314

6*4.107

664,139

168

GRAND TOTAL

Unirirgated Crops

Irirgated Crops

UNIRRIGATED CROPS בעל .}11'j

חורף Winterגידולי Crop;

הכל 1,101,091520,185TOTAL*71,421,37*658,5911,785,9051,844,2סך

orw120.925346,197330,647301,858300,6581,200Hay
09£ואירוק

l 57"I
4,4862,1232,4882,388100Green fodder

ורוע ,7,7496,7127,5307,530Pastureמרעה sown
2.35832,98531,88730,95130,951Silageתחמיצים
ירוק 12,856119,05859,66660,18460,184Greenזבל manure

לנועינים 38,556130,01257,21058,93744,71814,219Pulsesקטניות for grain
155,421624,248697,298650,770308,482342,288Barleyשעורה
302,491472,819628,995475,907315,713160,194Wheatחיטה

שועל 9,06913,2609,55911,76611,766Oatiסיבולת
11,12630Ryeשימון

לסיבים 1UWD1,3454,2682,2212,221Flaxfor fibre
830Linseedשו1הלשמן

01133271,1201,120Sugarbeetלקכ>כר
לשימורים אפונה

8,7147,2747,5066,3921,114Pea■ for canning
תריעוזורפי

24,3928,4046,6256,625Salffower, winter
7דנות

4651.9273,5133,46350Miscellaneous

קיץ Summerגידולי Crops

הכל 500,102141,854TOTAL*404,912549,025584,271444,15סך

5,6162,2781.2521,3761,376Hayשחת
ירוק 17,58514.7568,7646,1096,109Greenמס8וא fodder

1,6811,0531,053Silage!7.96513,95ו7חמי1ים

לגועיניט 4,88222,54618,69613,8567.2896,567Pulsesקטניות for grain
לגרעיניט 66,14529,1326,1297,1045,7811,323Maizeתירס for grain

לנרעיגיט 43,896115,925184,087140,697134,8195,878Sorghumסורנום for grain
4,2068,19346,9279.4577,7391,718Sunlfoweisחמניות
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(המטח (דונמים) שדה גידולי המעובד השטח  .7 לוח
Table 7.  Cultivated Area of Field Crops (Dunams) (Con/.)

)1948/49  11961/62 תשכ"ב עד (תשיט

הגידול

תשיט
1948/49

תשטיו
1954/55

תשניא
1961/62תשכ1960/61 "כ

Crop
ah Farming המשקים בל

המשקים כל
All

Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר משק
Other
Farming

32,18417,40443,41318,1443,19434,952Sesameשומשמין

קיצי ,4,1772.7752,257515SISSalffowerחריע iummer

8,70044,28942,21642,1404,56937,571Tobaccoטבק

32,73419,29618,976320Cottonכותנה

מאכל 33,38335,26235,35740,92620,29320,633Watermelonsאבטיח

3,89810,68817,07719.81211,8757,937Sugarמלונים melons

מאכל 494439466466Pumpkins_דלעת

למטאטאיס 785Sorghumדורה forbrooms

שחור 955Cultivated*174,115229,606142,779302,708275,7532כרב fallow

160941463495495Miscellaneousשונות

IRRIGATED CROPS n"p1un .y/7'j
חורף Winterגידולי Crops

הכל 028,61864.907165,712155,493100TOTALך

סוכר 5,58557,32247,22747,227Sugarסלק beet
ירוק 27,70753,802103,975106,872106,772100Greenמספוא fodder

ירוק 9114,6754.41S1,5941,594Greenזבל manure

845שונות
Miscellaneous

קיץ Summerגידולי Crops

הכל 36,210200.037300.802329,789319,72168TOTALסך

6,2749,6219,621Hayשחוו
לגרעיבים 9393571,0601,060Pukesקטניות for grain
לגרסינים 29655,63413,55913,59113,591Maizeתירס for grain

לגרעינים 605,5299.13316,43916,439Sorghumforסורגום grain
22,81197,988146,108146,108Cottonנותנה

ירוק 30,18690,275128,314120,827120,75968Greenמספוא fodder
זרוע ,3,43616,24612,85810,13110,131Pastureמרעה sown
5,8528,4189,0909,090Silageחחמיגיפ

ירוק 1,29473297150150Greenזבל manure
9582.0195,5122,7722,772Miscellaneousשונות
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(דונמים) והנפה המחוז לפי שדה, גידולי המעובד השטח .8 לוח
Table 8.  Cultivated Area of Field Crops, by Distirct and SubDistirct (Dunams)

)1961/62 (תשכ'ב;

השטח כל
thereof : Irirgated Crops השקייה גידולי מזה:

גידוליםמספואהמעובד
ונסה הכלAllמחוז Districtאחריםירוקכותנהסלקסוכרגרעיניםסך andSub District

CultivatedTotalGrainSugarCottonGreenOther
AreaBeetFodderCrops

המשקים M7144,108M7,*W34,418ALL.2,751,014485,48230,01047כל FARMING

יהודי armingJewishמשק

הגל 2,086,707485,31430.03047,227146.108227,53134,418Totalסך

הצפון 791,512176,45420,98813,59559,63267,62914,610Northernמחוז District

גפת 119,65350,69914,1108519,14214,7432,619Zefatנפת subdistrict

ננרת 107,41816,6684295612,27911,4901,909Kinneretבפת subdistrict
י1רסאל 491,75280,9925,54111,31126,83229,8227,486Yizreelנפת sub district

0כו '72,68928,095גפת 9081,63811,37911,5742,596Akko subdistrict

חיפה 82,59737,6361,1191,83512,61919,2662,797Haifaמחת District

חיפה 5,4591,35750501,18275Haifaנפת subdistrict
הדרה 77,13836,2791,1191,78512,56918,0842,722Haderaגפת subdistrict

המרכז 288,505135,4672,8215,87833,24384,6058,920Centralמחוז District

השרון 77,29843,5861,6423965,03531,6364,877Sharonנפת subdistrict
תקוו! פתח 40,93922,9186398969,13511,1411,107Petahנסת Tiqwa subdistrict

רמלה 107,59539,5003072,43410,68324,8361,240Ramlaנפת subdistrict
רחובות 62,67329,4632332,1528,39016,9921,696Rehovotנפת subdistrict

אביב תל 11,1463,2991991711,1101,654165Telמחוז Aviv District

ירושלים 37,9172,6164031251,03598667Jerusalemמחוז District

הדרום 875,030129,8424,50025,62338,46953,3917,859Southernמחוז District

אשקלון נפת
שבע באר נפת

358,30483,2892,7239,84324,40340,3445,976Ashqclon subdistrict
516,72646,5531.77715,78014,06613,0471,883Beer Sheva subdistrict

אחר Qtherמשק Farmini
הבל 664,307168סך


168

Total

הצפון מחוז
217,759121


121

Northern District

צפת בפת
4,717Zefat subdistrict

כברת בפח
13,996Kinneret subdistrict

יזרעאל 89,79163נפת
63Yizreel subdistrict

עכו 109,25558נפח
58Akko subdistrict

חיפה 13,890Haifaמחוז District

חדרה) (נפוו
המרכז מחוז

14,60547
47



(Hadera subdistrict)
Central District

השרון נפח
תקוה פתח בפת

10,355Sharon subdistirct
3,07547




47
Petah Tiqwa subdistrict

רמלה 1,175Ramlaנפת subdistrict

ירושלים 108מחוז
Jerusalem Distirct

הדרום 417,945Southernמחת District

אשקלון 4,800נפת





Ashqelon subdistrict
שבע באר בפת

413,145Beer Sheva subdistrict
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(המקן) (דונמים) והגפה המחוז לטי שדה, גידולי המעובד 8.השטח לוח
(תשכיב)

בעל גידולי מזה:

ונווה מחוז
הכל סך

Total
nnv

Hay
קטניות
Pulses

שעורה
Barley

חיטה
Wheat

שועל שיבולת
Oau

הםשקים *471,793650,770475,9071176נג,03נ5,512*2,2כל

315,713

91,768140,483
7,86922,400

25,18011,675
57,13994,513
1,58011,895

6,6735,592
516396

6,1575,196

15,89522,644
2,7752,489
1,4742,985
8,43210,772
3,2146,398

850

4,238

141,906
49,901
92,005

308,482

1,270

9,876

183,000
48,570
134,430

52,007

18,120
4,376
3,350
9,414
980

148
80
68

4,991
322
70

2,361
2,238

202

849

27,697
13,098
14,599

302,034

139,720
11,150
26,538
89,370
12,662

15,794
1,239
14,555

51,244
16,830
5,737
18,515
10,162

2,627

4,193

88,456
57,328
31,128

יהודי משק
1,601,393 הכל סך

615,058
68,954
90,750

410,760
44,594

44,961
4,102
40,859

153,038
33,712
18,021
68,095
33,210

7,847

35,301

745,188
275,015
470,173

הצפון מחוז
נפת נפת
ננרת נסת

יזרעאל נפת
ענו נפת

היסה מחוז
חיפה נסת
חדרה נפת

המרכז מחת
השרון נפת

תקוה פתח נ5ת
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחוז

ירושלים מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

אחר משק
הבל 664,1391,20020,786342,288160,194סך



הצפון מחוז
צפת נפת
ננרת נפת

יזרעאל נפת
ענו נמת

217,638
4,717
13,996
89,728
109,197

990

220
220
550

17,980
1,118
1,938
6,036
8,888

44,679
1,133
5,151

21,323
17,072

42,818
1,220
2,355
18,141
21,102



חדרה) (נפת חיפה 13,890מחוז


1,4211,9562,246


המרכז 8חוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

14,558
10,355
3,028
1,175

210

150
60

1,200
745
420
35

3,645
2,355
790
500

2,650
1,350
1,220

80



ירושלים 108מחוז


701820


הדרוס מחוז
אשקלון ran

שבע באר נפת

417,945
4,800

413,145


115

115

291,990
3,200

288,790

112,460

112,460
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Table 8.  Cultinted Area of Field Crops,
by District and SubDistrict (Dunams) (Com.)

( 1961/62 (

CropsUnirri8atedThereof

תירס
לגועינים
Maize

סורגום
לגרעיניט
Sorghum

חמניות'
שומשמין
וחריע

Sunlfowers,
סנק

Tobacco

|fa|1
2'
1

שחור כרב
Cultivated
Fallow

גידולים
אחרים

Other

Distirct and SabDistrict

fof Garinfor GrainSesame,?§ aCrops
SaSiowers8= u

7,104140,69754,74342,14061,204302,708142,46*ALL FARMING

min git h Farlew

5,781134,81918,0734,56932,634275,753139,762Total

4,58092,36810,6143,34018,71726,58764,475Northern Distirct
608,8801,8501,3466632,2157,495Zefat subdistrict
908,3822,5051,9043,2306,994Kioneret subdistrict

3,73068,6216,1641714,83420,34244,322Yizreel subdistrict
7006,485951,9771,3168005,664Akko subdistirct

9933,9051,050413,0861,2566,123Haifa District
51014012455754Haifa subdistirct

9933,395910292,6311,2565,369H&dera subdistirct

20817,2882,9397,1885,07924,599Central Distirct
301,3509452,4768405,356Sharon subdistrict
172,1341,2773623,919Petah Tiqwa subdistrict
8511,2001,2442,2342,55510,364Ramla subdistirct
762,6047501,2011,3224,960Rehovot lubdistrict

488286202,033Tel Aviv Distirct

6,6441,0001,1333,3703,998JerusalemDistirct

14,1262,470553,357239,44138,534Southern Distirct
11,8401,150553,19764,02124,138Ashqelon subdistrict

_2,2861,320160175,42014,396Be£r Sheva tubdistrict

Total

Northern Distirct
Zefat subdistrict
Kinneret >ubdistrict
Yizreil subdistirct
Akko subdistrict

Other Farming
2,704

1,674

290
162

1,222

HaifaDistrict
)Hadera subdistrict)

Central Distirct
Sharon subdistirct
Petah Tiqwa subdistirct
Ramla subdistirct

JerusalemDistirct

Southern Distirct
Ashqelon subdistrict
BeerSheva tubdistrict

530

500
450

50

26,955

9,155
30
170

6,135
2,820

4,100

1,100
1,000
100

12,600
1,200
11,400

28,570

24,339
1

482
10,303
13,553

1,023

2,633
2,285

18
330

575
400
175

37,571

36,618
1,215
460

9,218
25,725

948

36,670

33,624

2,150
14,537
16,937

586

2,460
2,110
330
20

5,878

4,743

380
3,038
1,325

900

35
35

200

200
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היישוב צורת לפי היהודי, במשק שדה גידולי המעובד השטח  .9 לוח
ואח!1י0) םוחלםם (םספריס (רונםם)

Table 9.  Cultivated Area of Field Crops in Jewish Farming, by Type of Settlement
)Dunams) (Absolute Numbers and Percentage)

)1961 62 (תשכב;

Crop

aS" yof |S1
3 s1 3.22

/ | I o

I*

f 33 y

13

19 i .< >3

11 5
הגידול

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
303.4MTotal
245,295Unirirgated Crops
58,113Irrigated Crops

ercent aP

14.4Total
15.3Unirrigated Crops
12.0Irrigated Crops

Unirrigat

16,087Hay
990Green fodder
736Pasture, sown

Silage
5,258Green manure
6,831Pulses for grain

72,825Barley
41,388Wheat
3,194Oats
804Maize forgrain

8,467Sorghum for grain
1,597iunlfowers
940iesame

1,880iaflfower
12Tobacco

4,730^tton
7lax ifbre

2,687'eas for canning
4,994Vatermelons
1,864ugar melons

21Pumpkins
69,595Cultivated fallow

395Miscellaneous

2,084,7071,123,2*3581,7084S.S5S11,143
1,601,393927,408379,27727,38722,026
485,314195,885202,43121,1687,717

אחוזים

100.053.827.91.31.4
100.057.923.71.71.4
100.040.341.74.41.6

בןנל גידולי
302,034140,128127,71811,2576,844
8,4972,3134,573453168
7,5305,6834205686
32,00428,7062,536762
60,18444,48210,30420120
52,00729,79112,4571,968960

308,482158,45769,0944,7143,392
315,713223,25243,8182,3414,914
11,7665,6632,659145105
5,7812,0872,8054540

134,81980,52541,6461,8112,370
7,7394,7701,325407
3,1941201,755212167
7,1404,75546045
4,5694,0974582
18,9769,1213,3001,360465
2,2212,045176_

6,3922,640955110
20,2936,1088,066660465
11,8755,7202,1941,853244

46640045
275,753169,40836,600150
3,9581,6341,91910

Irrigated Crops השקייה גידולי

הכל סך
בעל גידולי

השקייה גידולי

הכל סך
בסל גידולי

השקייה גידולי

שחת
ירוק מספוא
ורוע מרעה
תחמיגים
ירוק זבל

לנרעינים קטניות
שעורה
חיטה

שועל שיבולת
לנרעינים תירס

לגרעינים סורגום
חמניות

שומשמין
חריע
טבק

כותנה
לסיבים משחה

לשימורים אפונה
מאכל אבטיח

מלונים
מאכל דלעת
שחור כרב

שונות

9,6212,1215,5791,299334288Hay
31,0908,0893,54364040218,416Grainנרעיניס

תעשייה ndustrial]194,685113,03443,4692,3242,94732,911גידולי crops
ירוק 227,53156,696146,02116,2303,5874,997Greenמספוא fodder
זרוע ,10,1317,8261,73137610791Pastureמרעה sown
9,0907,4171,12225028021Silageתחמי1ים
ירוק 1,7444509664960219Greenזבל manure
1,422252שונות

1,170Miscellaneous
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(דונמים) אדמה(1) ותפוחי ירקות המעובד 10.השטח לוח
Table 10.  Cultivated Area of Vegetables and Potatoes (1) (Dimams)

)1949/50  1961/62 תשכ"ב; עד (תשיי

הגידול

תשי
1949/50

| תשטו
! 1954/55

תשבא
1960/61

1961/62 תשכב

Crop
ah Farming המשקים המשקיםנל כל

All
Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

אחר משק
Other

Farming

הכל 1סך 30.76S21*.47*211,14122S.9I3I8!,M740,526TOTAL

אדמה 23,05850,93444,52153,14551,8921,253Potatoesתפוחי

הכל סך 107,707165,545168.821172,768133,49539,273Vegetablesירקות Total

32,26829,97432.73531,66523,4178,248Tomatoesעגבניות

4,7525,7325,1485,9024,6621,240Cabbageכרוב

4,3176,4895,6925,9804,9061,074Caulilfowerכרובית

6,07710.32510,76310,5349,728806Carrotsגזר

2,4673,8602,9502,9182,617301Beet.סלק

11,45817.09224,93530,45421,1189,336Cucumbersמלפ0ונים

12,0124,0404,4334,7503,932818Radishesנון

!4,3913.9358,5838,5796,4582,121Marrowקישואים

וגמבה 3.6945,4338,7839,2217,7801,441Peppersפלפל and Gamba

2.7814.4485.1194,3763,0971,279Eggplantsח1יליט

שעועית
Iלוניה "" I

4,259

472

6,791

720

6,235

710

4,2132,022

710

Beans

Lubia

7982.1093,4542,3752,375פולים
Hone beans

7916331,5751,6591,61346Lettuceחסה

271128348292292תרד
Spinach

4884221,160898898קולרבי


Kohlrabi

,5075851,4021,4261,295131Radishes*נונית red

(*) 3,9103,4994,9362,9932,657336Peasאפונה (נ)

1981,32253205205Sweetבסטות potatoes
4,7431,8072.9482,280252,255Okraבמיה

ירוק 2,2246,3341,8861,6211,621ב*ל
Green onions

יבש 4,88625,37812,77416,87612,1474,729Dryב1ל onions

1,3962,8974,3742,5014752,026Garlicשום

נהשקייד. ,502741406644644Pumpkinsדלעת irrigated

בהשקייה 1,3189,7694,4083,5783,578מלונים
Sugar melons, irrigated

בהשקייה 5,5127,9067,906אבטיחים
Watermelons, irrigated

קדה 832581.198985985תות
Strawberries

אוזרים 6,82813,6045,7355,2054,851354Otherירקות vegetables

( I ) Excluding auxiliary farmi.

)2) Excluding peas for canning.
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>זונמיס1 והגפה המחוז לפי אדמה, ותפוחי ירקות המעובד השטח נ1. לוח
(תשכיב)

\T
U<H

/?OI?n17P
ונפה f_מחוז

o
E?O|0j

u
a"
o*Hj

w338ff gs *f*
$

er\S~f
המשקים 14553,31,6655,9025,9809.7281,61730,454[225,91כל

23,4174,6624,9069,7282,61721,118

5,6926541,0762,0614762,972
21638136793408

3,030473814522681
1,6533926901,5633331,260
793177212274118623

2,9695702671,0663002,957
20810224328188

2,7615602451,0232722,769

7,5052,1211,7601,8756778,191
3,2511,0436666113682,342
1,052211185510611,206
2,1634736434821563,726
1,03939426627292917

1,0223612446594611,036

50813853077830

5,7219431,4744,0376265,132
4,3948861,4212,7354693,496
1,32757531,3021571,636

יהודי משק
185,3871,892

32,7877,657
4,4072,582
7,480529

14,5683,273

6,3321,273

15,2982,280

1,04938

14,2492,242

55,76610,242

19,2702,581

14,6886,529
14,658931
7,150201

9,5441,479

3,42868

68,56430,166

34,1018,582
34,46321,584

הנל סך
הצפון מחוז

צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל גפת
ענו נפת

חיפה מחוז

חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחוז

ירושלים מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שנע נאר נפת

אחר משק
הנל 40,5261,2538,2481,2401,074סך

9,336

הצפון 17,6728563,8295704732,803מחוז
צפת 45_81382392103נפת
ננרת _נפת

1,057_5,4092351,1326667גפתיזרעאל
ענו 11,4505392,305494403נפת

1,701

חדרה) (נפת חיפה 5,4732021,333163141מחוז
850

המרכז 5,627_16,9311952,962503428מחוז
השרון 13,8881802,6333483615,068נפת

תקוה פתח 2,3941519215560407נסת
רמלה 649נפת


137

7152

אביב תל 13914437מחוז
ירושלימ 45_30211029מחוז
הדרום 4_9מחוז
אשקלון 4_9נסת

שבע באר נפת
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Table 11.  Cnltrfated Area of Vegetables and Potatoes,
by Distirct and SobDistirct (Dunams)

(1961/62(

Distirct and SubDistrict

V\
/ff7
:*Mb

1
s
If!"

ALL FARMING 10,935 20,998 11,313 4,17*

Other Farming

9.MI

Jewish Farming
7,7803,0979,24514,24326,224Total

1,9481,1141,1793,7803,366Northern Diitirct
2718153255471Zefat subdistrict
811480448517418Kinneret subdistirct
6104321872,1901,701Yisreei subdistirct
500184391818776Akkosubdistirct

6524056516122,102HaifaDistirct
333654130219Haifa.subdistirct
6193695974821,883Hadera subdistrict

3,0911,0403,9651,76510,515Central Distirct
1,4303548252374,554Sharon subdistirct
3632966822702,839Petah Tiqwa subdistirct
665ISO1,7581,1061,497Ramla tubdistirct
6332407001521,625Rehovot subdistirct

2582627614591,940TelAviv Distirct

14911364799308Jerusalem Distirct

1,6822652,3256,8287,993SouthernDistirct
9821061,2374,7074,097Ashqelon subdistirct
7001591,0882,1213,896BeerSheva subdistirct

2,1211,4411,2793.06S6,7554,711Total

1,4913515601,1643,1282,447NorthernDistirct
5721312011438Zefat tubdistrict

Kinneret subdistrict

315941103571,077899Yizreel subdistirct

1,1192364197871,9371,510Akko subdistrict

2S3357292816640426Haifa Distirct
)Hadera subdistirct(

3SI7244131,0342,9741,720Central Distirct
2005561438982,2241,277Sharon subdistirct

56153100121705430PetahTiqwa subdistirct
9515170154513Ramla subdistirct

7781871
Tel AvivDistirct

1723361347JerusalemDistirct

23Southern Distirct

23Ashqelon subdistrict


Beer Sheva subdistrict
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>דונמ10 היישוב צורת לפי היהודי, במשק אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח .12 לוח
ואחווים) םוחלטיס (מספרים

Table 12.  Cultivated Area of Vegetables and Potatoes in Jewish Farming,
by Type of Settlement(Dunams) (Absolute Numbersand Percentage)

) 1961/62 ; n"Dwr )

Crop

SfSq o

0 0

3 Jm
"  3ז

5" a
3

9 D

gl 1 IS :S 1

הגידול

TOTAL
Potatoes
Vegetables

TOTAL
Potatoes
Vegetables

Absolute Numbers
32,447
8,020

24,427
Percentage

17.5

15.5

18.3

166,נ20,379
2,404914

17,9752,252

מוחלטים מספרים
100,033 2?,]62
24,343 16,211

75,690 13,151

1.7

1.8

1.7

11.0

4.6

13.5

!4.0
46.9

56.7

15.8

31.2
9.8

185,387

51,892

133,495
אחוזים

100.0
100.0

100.0

הכל סך
אדמה תפוחי

ירקות

הכל סך
אדמה תפוחי

ירקות
Vegetablesירקות

23,4171,28714,5572,5842434,746Tomatoesעגבניות

4,6625732,82654676641Cabbageכרוב

4,9065933,183634144352Caulilfowerכרובית
9,7282,1984,9921,0861851,267Carrotsנזר

2,6171501,24749048682Beetsסלק

21,1181,04312,4982,8563054,416Cucumbersמלפפונים

3,932721,94699164859Radishesגנון
6,4584953,2229681461,627Marrowקישואים j

ונמנה 7,7807144,7811,052711,162Peppersפלפל and Gamba

3,0974851,31753953703Eggplantsחצילים
4,213961,8894921881,548Beansשעועית

2,37531,49938422467Horseפולים beans
1,6133661158437345Lettuceחסה
29215596140Spinachחרד

898153663296182Kohlrabiקולרבי
,1,2953351433117400Radishesצנונית red
2,657371972460151703Peasאפונה
205111372127Sweetבטסות potatoes

ירוק 1,62119582817458366Greenבצל onions
יבש 12,1471,4759,081578124889Dryבצל onions

4754935124447Garlicשום
בהשקיית ,64427355155107Pumpkinsדלעת irrigated

בהשקייה 3,5781,5391,25730275405Sugarמלונים melons. irrigated
בהשקייה ,7,9061,3624,5766251651,180Watermelonsאבטיחים irrigated

שדה 985חות


466293 .226Strawberries

אחרים 4,8763382,1881,33258960Otherירקות vegetables
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(דונמים) בוגזנים המעובד השטח  .13 לוח
Table 13.  Cultivated Area of Groundnuts (Dunams)

)1948/491961/62 ; תשכ"ב עד (תשט

השבה
המשקים יהודיכל אחרמשק Yearמשק
All FarmingJewish FarmingOther Farming

800800/194S49תשיט

7,0406,7802601950/51תשייא

10,0009,6803201951/52תשייב

21,48821,1363521952/53תשיג

41,11640,7114051953/54תשי"ד

53.72452,8249001954/55חשטיו

38,02037,2677331955/56ו/שטיז

54,60552,9551,6501956/57תשייז

38,01736,6771,3401957/58משיח

47,21745,9811,2361958/59תשייט

50,54748,2992,2481959/60תשיר

9,9591,3801960/61?41,339חשכיא

35,20033,8001,4001961/62תשכב



(זחםים) והגפה המחוז היישוב, צורת לפי בוטנים, המעובד השטח  .14 לוח
Table 14.  Culitvated Area of Groundnuts , by Type of Settlement, District and Sub  District (Dunams)

)1961/62 (תשכ"ב;

Jewishיהודימשק Farming
pVH

חינוךכללי יישוביםמוסדות Districtאחרמושבות* and
ונפה הכלמחוז קיבוציםסך עובדים.ישובים אחריםמושבי ושוניםומחקרמושבים Subעירוניים District

GrandCollectiveWorkersEducational andMoshavot, UrbanOther
TotalTotalSettlementsMoshavimOther MoshavimResearchSettlements andFarming

InstitutionsOthers

הכל 35,20031,8004,92014,4671,830SOI12,0821,400TOTALסך

הצפון מחוז
צפת נפת

4,886
2,800

4,886
2,800

82,0782,800
2,800



Northern District
Zefat subdistrict
Kinneret subdistrict

כנרת נפת
יזרעאל נפח.

עבו נפת
2,026

60
2,026

60
82,018

60




Yi2re81 subdistrict
Akko subdistrict

חדרה) (נפת חיפה 3,1533,153260884213601,736מחוז

Haifa District (Hadera
subdistrict)

17,15415.7542,4905,5239923306,4191,400Central District המרכז מחוז
6,5965,3961,6602,287480409291,200Sharon subdistrict השרון נפת
8,4218,4018301,604492805,39520Petah Tiqwa subdistrict

חקוה סתח נפת
1,9931,8131,5182018095180Ramla subdistrict

רמלה נפת
רחובות 144144114נפת

30Rehovot subdistrict

אביב חל 1,5571,557300200301,027מחוז
Tel Aviv District

ירושלים 150150150Jerusalemמחוז District

8,3008,3001,8625,83242581100_Southern Diitrict
הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

1,7521,7521,631156100Ashqelon subdistrict
6,5486,5481,8624,20141075BeSr Sheva subdistrict

0
00
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w
or

H
I
D
U
X
a
>



>קנ'ויו1ם< עיקריים שדה גידולי של ממוצעים 15.יבולים לוח
Table 15.  Average YieldsofMainField Crops (Kgldunam)

)1948/49  1961/62 עדתשכ"ב; (תשט
אחר משק

minיהודימש> gs h FarJewOther

Farmingהגידול
01 0 0

חשכבתשכיבתשכיאתשךתשייטתשיחתשיזתשטזתשטותשיגתשייאתשט
1948/491950/511952/531954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/621961/62

25Wheat(1)75451109015017013515080125150חיטה
20Barley(1)14060858017517012516565140135שעורה

שועל 10040100601201209013075115110Oatsשיבולת
בעל לגרעינים' 1103012075140150145175170220200150Maizeתירס for grain, unirrigated

בהשקייה לגרעינים' 250290430450510545580580555500Maizeתירס for grain, irrigated
בעל לגרעינים' 60258085150155190175235170250135Sorghumסורנום for grain, unirrigated

בהשקייה לגרעינים/ 00270260350360380485480545Sorghumסורנום for grain, irrigated
320150290230310310275255170290300250Hayשחת

בעל 9506008501,0501.5502,5001,4001,3501,1501,3001,3500Greenמספוא' fodder. unirrigated
בהשקייה 5,5004,7005,1005,1005,2005,8005,5506,0006,4006,7006.7000Greenמספוא' fodder, irrigated

9520656580105759080859560Sunlfowerהמניות
4025354060456070658555Salffowerחריע

(2) סוכר 01,2053,6853,5904.1804,0603,9654,4504,2704,6401,600Sugarסלק beet(2)
בעל סיביס' 00045450Cottonכותנה' lint, unirrigated

בהשקייה סיבים' 100100110Cotton(3)105(9)85(3)958085כותנה' lint. irrigated
בעל גרעינים' 00085800Cottonכותנה' seed. unirrigated

בהשקייה גרעינים' כותנה


175130140(?) 40(3)177(3)160155170Cotton seed, irrigated

(I) Very low yields owing to the heavy drought in the Negev.
)2) In Jewish farming as from 1954/55 irrigated only, in other farming unirrigated onlv.
)5) The average yield refers also to a small unirrigated area.

בלבד. בבעל האחר במשק בלבד' בהשקייה תשטו משנת החל היהודי במשק (2)
בבעל. קטן לשטח גם מתייחס הממוצע היבול (3)

1=

CO
or



ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור .16 לוח
עדתשכב) (תשט

ושיחק ייצור

אחרת) צוין לא אם (בטונות/
תשיא ן חשיזתשט"זתשטותשידתשינתשט 1948/491950/511952/531953/541954/551955/561956/57סעיף

המשקים נל
שדה גידולי

וקטניות דננים
21,20013,50029,50034,00036,00074.00083,000חיטה

20,00027,50064,00089,90042.10085,00074,200שעורה
שועל 9001.2002,0001,4008001,2001,050שיבולת

7,3502.55011.15022,90026,00023,00088,000תירס
3,0001,45013.70019,50011,10025,50087,700סורגים

(פדי) 250אורז
אחרים (!10015020035000_דגנים

2,5001,1008,3207,9505,6258,2809,800קטניות
גס מספוא

40,60065,250110.100126,10091,070109,260123,000שחת
ותחמיצימ ירוק 372,800497,880642,400672.000866,500940,3001,217,600מספוא

תעשייה צמחי
3002.0508,07515.10019,20014,20017,900בוטנים
4004688701,6205009502,750חמניות
1501505005001,1001,4501,050חריע
1501,9504801606602,300פשתה

סיבים 202502,2003,2004,100כותנה,
גרעינים כותנה,

305004,0005,2500,700
1.1001083807004201,4501,520שומשמין

6001,9051,8003,0502,3351,3751,760טבק
סוכר סלק

5008,1506.75021,00028,00056.000
אחרים הצשייה 2002,7252,7252,1653,4004,350צמחי

שונות
ודלעת מלונים 13,00013,70059,50041,60038,00058,00069,000אבטיחים/

48,30018,00068.00083,00055,800192,000148,500קש

אדמה ותפוחי 106,000179,000258.400234.000291,000323,500835,000ירקות
80,000142,000203,000205,000209,000231,000242,000ירקות

אדמה 26,00037,00055,40079.00082.00092.50093,000תפוחי

272,700352,650352,000470,500392,000452,000439,000סריהדר

אחרים 057,800101,90097,400(39,20030.90057,60079.31פירות
מאכל 10,6007.10012.70017,50014,00018,50022,900ענבי
יין 7,2006.2509,50012,60011,00014,20020,600ענבי
10.7002,70013,50021,5002.80025,0007,000זיתים
3,5005,70010,90011.30017.00023,50020,300בננות

נשירים 5,2003,5006,00011,0006,70011,80016.600סירות
ואחרים סובטרוםיים 2.0005,6505,0005,4006,3008,90010,000סירות

(קילוליטר) 85,950118,000151,950176,800192.100209,600224.800חלב
78,750103,000128,100146,600159,000171,500184,000בקר
7,20015,00028,85030,20033.10038,10040,800צאן

יחידות) (באלפי 242,500391,500369,000414,000503,500510,000630,000ביצים

5304157254705201,030620דבש

חי) (משקל 7,5909.95012.05014,90026,90036,60037.900בשר
2,0102,2002.8004,0006,1507,9009,400בקר
5405801,2001,6002,7003,1003,500צאן
5,0407,1708,0509.300111.30023,20022,200עוף

אחר 1,7502,4002,800בשר

3,5007,3007,6009.00011,00010,90011,400דגים

שונות
(מנ) אורגני 380,000825,0001.100,0001,100.0001,150.0001.350.0001,400.000זבל
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Production and Marketing
Table 16.  Agricultural Production (Including Intermediate Production)

(1948/49  1961/62)
(Tom, unless otherwise itated(

תשיח
1957/58

תשיט
1958/59

ו/ש"ך
1930 '60

ו1שבא
1960/61

תשכיב
1961/62

Item

A 11 Farming
Field Crops
Cereals and Pulses

62,50073,70041,80065,90051,700Wheal

53,30065.00026,60062,50048,200Oarlcy

8001,0008001,1001,300Oats

28,30014.7008,3507,8008,100Maize

4,30043,400Sorghumג34,40040,70016.550

2,1001.100600Rice (paddy(

500650200200325Other cereals

8,9507,0003,0504.3004,125Pulses
Roughage

110,800123,10078,500109,400103,600Hay

1,301.3001,534,2501,596.1501,558,9501,616,400Green fodder and silage
Industrial Crops

12,70015,30017,00014,50012,400Groundnuts

1,5002,4009.6504,300950 Sunflower

00550450700400Salffowerל

1,0207009801,575550Flax

4,8607.30010.65014,50016,070Cotton lint

8,10012,25016,90023,40025,600Cottonseed

950!1701,1301,1001,700Sesame

1,475
94,000
1.750

2,400
122,100
3,350

1,740
169,000
3,930

2,320
244,900
4,700

2,235
221,000
3,600

Tobacco
Sugar beet
Other industrial crops

Miscellaneous

61,20083,30053,00070,30088,300Water melons, sugar melons and pumpkins

114,500109,30062,000116,20094,300Straw

363,000
265.000
98,000

358,500
270,500
88,000

378,000
296,200
81,800

362,300
277,100
85,200

391,500
280,500
111,000

Vegetables and Potatoe.
Vegetables
Potatoes

435,500587,600609,600515,700532,500Citrus Fruit

124,100
26,300
21,600
17,000
97,500
19,500
11,300

139,400
31,700
26,100
8,000
81,600
30,000
12,000

145,400
31,100
21,600
6,800
34,300
37,500
14.100

196,700
36,600
26,700
20,800
44,100
51,900
16,600

214,000
42,100
30,400
4,800

49,200
71,600
15,900

Other Fruit
Table grapes
Wine grapes
Olives
Bananas
Deciduous fruit
Subtropical and other fruit

327,100359,400Milk (kilolitre(
258,000300,800317,800283.500316,000Cow milk
.91G500
41.500

269,500
41,300

277,300
40,500

43,60043,400Sheep and goat milk

886,0001,027,0001,114,0001.290,0001,273,000Eggs (1,000 units(

6901,000820870900Honey

53.700
10,200

70,050
18,900

8;,400
'25,100

88.250
22.650
5.250

100,550
22,450
5,550

Meat (live weight)
Cattle
Sheep and goau

4,5004,9004,900
54,60066,400Poultry

34,20040,65045,700
5,7506,150Other meat

3,8005.6005,700
14,65016,400Fish

12,35013,20013.900
Miscellaneous

1,700,0009,000.0009.200,0002,200,0002,200,000Organic manure (cubic m.(
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור  .16 לוח
(תשטעדתשכ"ב)

Cnvut /'1x לא א0 (בטוגות'
תשטז
1955/56

תשטו
1954/55

תשייד
1953/54

תשיג
1952/53

תשי"*
1950/51

תשט
1948/49 סעיף

י הודימשק
שדד, גידולי

וקטניות דגנים
16,50010,00021,00023,80028,80062,000חיטה

17.00025,00058,00077,60036,20068.500שעורה

שועל 9001,2002.0001,4008001.200שיבולת
7,1502.50011.00022,70025,90022,800תירס

5001,00012,00017.80010,40024,500סורגוס
(פדי) אוח

אחרים 100150200250דבנים

1.6006502,6205,6504,1256.355קטניות

נס מספוא
40.50055,000111,000126,00091,000109,000שחת

ותחמיצים ירוק tneoa372.800497,250641,900671,000865,500939,300

תעשייה גמוזי
3002,6008,00015,00019,00014,000בוטנים

4004507501,500450800חמניות

1501505005001,1001,450חריע

1501.950480105575פשתה

סיבים 502,2003,200ג20כותנה,
גרעינים 305004.0005,250בות1ה,

820100שומשמין

50185225)105150.טבק

סוגר 5008.1506,75021,00028,000סלק

אתרים תעשייה 2002.7252,7251.8153,050גמחי

שונות
מלונים אבטיחים'

7,5008,00030.20021,50015,40036,500ודלע0

40,00013,00055,00066,00046,600103,000קש

אדמה ותפוחי 96,500157.500235,000258,000266.000294,000ירקות

71,100121,000180,000180,000183,000203,000ירקות

אדמה 25,40036,50055,00078,00081,00091,000תסוחי

הדר 272,700352,650352,000470,500392,000452,000פרי

אחרים 28,90024.35041,30055,30051.60076.600קירות

מאכל 9,0005.60010.10014,40012,60016,000ע1גי

יין 7,2006.2509.50012,60011,00014,200ענבי

3.8009503.4005,2001,0007,000זיתים
3,5005,70010.90011,30017.00023,500בנגות

נשירים 4,7003,2503.2009,3006.20010,500פירות

ואחרים סובטרוסיים 7002,6002,20015003.8005,400פירות

(בקילוליטר) 80,150108,500139,200163,000178,000193,000חלב

75.25097,500121.800140,000152,000164,000בקר

4,90011,00017.40023,00026,00029.000גאן

יזוידות) (באלפי 237.500385,000362,000406,000495.000501,000ניגיס

5004007004105001,000דבש

חי) (משקל 7.1509,38011,05013.65024,40033.300בשר
1.8702,0002,5003.6005,5006,900בקר
12802805508501,6501,800אן
5,0007עוף ,tOQ8,0009,10016,200000,גב

אחר בשר
1,0501,600

3,5007,2007.4008,75010.75010,600דגים

עונות
(מנ) אורגני 340.000723.000800,000900,000950,0001,100,000זבל
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Table 16.  Agircultuarl Production (Including Intermediate Production) (Cont.)
(1948/49  1961/ 62(

)Tons.ua/ta otherwise stated(

Item תשנב
1961/62

תשני*
1960/61

תשך
1959/60

תשייט
1958/59

תשייח
1957/58

תשיז
1956/57

<h FarmingJcwi

Field Crops
Cereals and Pulses

70,00056,00064,50035,00058,40047,400Wheat
56,50048,00057.00021.00042,20041,600Barley
1,0508001.0008001,1001,300Oats
37,70028,10014,6008,3007,6007,900Maize
36.90033.80039,80015,50034,00042.600Sorghum
2302,1001.100600Rice (paddy)
600500650200200325Other cereals

7,4006,8005,7002J003.5503.300Pukes
Roughage

122,600110,500122,70078.200109,100103,300Hay
1,217,4001,300.8001,533.5501,595,2501,558,2001,615,500Oreen fodder and silage

IndustiralCrops
17,50012,50015,00016,40014,00012,000Groundnuts
2.5501.4002,2002,5004,100850Sunlfower
1,050700550450700400SafBower
2.3001,0207002801,575550Flax
4.1004,8207,25010,63714,50016,050Cotton lint
6.7008,02012,15016.87823,40025,560Cottonseed

705070210500ISOSesame
260225300190320285Tobacco

56,00094,000122,100169.000244,100219,200Sugar beet
4.2001,6003.3003,6304,1003,100Other industrial crops

Miscellaneous
Watermelons, sugar

42,00042,90054,90042.90048,80052,400melons andpumpkins
128,000■ 103,50094,80052,60096,75086,200Straw

306,500334,500330,500348,500331,000356,006Vegetables andPotatoes
215,000238,000244,000268,200247,500246,500Vegetables
91.30096,50086,50080,30083,500109,500Potatoes

439,000435,500581,100602.800509,900526,450Citrus Fruit

85,300105,100127,400132,750172,500199,675Other Fruit
20,50024,60028,90028,10033,30037,100Table grapes
20,60021,60026,10021,60026,70030,400Wine grapes
2,5004.9004.0001.6005,6001,900Olives
20,30027,50031,60034,30044,10049,200Bananas
15.10018,50028,20036.25049,90068,800Deciduous fruits
6.3008,0008,60010,90012,90012,275Subtropical andotherfriit

207,000239,300280,700298,600306,900339,350Milk (kilolitre)
176.000208.000250,500267,800274,000307,000Cowmilk
31,00031,30030,20030,80032,90032,350Sheepand goat milk

620,000875,0001,015,0001,101,5001,277,0001,260,000Eggs(l,000units)

600600980800S50880Honey

34 00047,65063.70074,60081,55094,750Meat (live weight)
8.1008.80017,10022,50020,45021,300Cattle
2,0002,4502,6002,7002,9503,150Sheepand goal!
22,00034,00040.40045.40054,20066,000Poultry
1,9002,4003.6004.0003.9504,300Other meat

11,00011,95012,75013,40014,25015,950Fish

Miscellaneous
1,150,0001,400.0001,650,0001,850.0001,900,0001.900,000Organicmanure (cubic m.)
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(המשך) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור  .16 לוח
(תש'טעדתשכ"ב)

אחרת) צוין לא אם (בטונות'

תשיגתשיאתשיט תשט"זתשט"ותשי"דין 1948/491950/511952/53סעיף |1953/541954/551955/56

אחר משק
שדה גידולי

וקטניות דנגים
4,7003,5008,50010,2007,20012,000חיטה

3,0002.5006,00012,3005,90016,500שעורה
שועל _שיבולת

.תירס 20050150200100200
2,5004501,7001,7007001,000סורגוט
9004501,2002,3001,5001,925קטניות

גם מספוא
10025010010070250שחת

ותחמיצים ירוק מספוא


6305001,0001,0001,000

תעשייה צמחי
5075100200200בוטנים
1812012050150חמניות
חריע

פשתה

סיבים כותנה,
גרעינים כותנה,

1,1001003807004001,350שומשמין
6001,8001,6502,9002,1501,150טבק

סוכר סלק

אחרים תעשייה צמחי



350250

שונות
מלונים אבטיחים/

5,5005,70029,30020,60012,60021,500ודלעת
8,3005,00013,00017,0009,20019,000קש

אדמה ותפוחי 9,50021,50023,40026,00023,00029,500ירקות
8,90021,00023,00025,00024,00028,000ירקות

אדמה 6005004001,0001,0001,500תפוחי

הדר 000000פרי

אחרים 10,3006,55016,30024,0006,20025.300פירות
מאכל 1,6001,5002,6003,1001,4002,500ענבי
יין ענבי

6,9001,75010,10016,3001,80018,000זיתים
000000בננות

נשירים י500250800פירות 1,7005001,300
ואחרים סובטרופיים 1,3003,0502,8002,9002,5003,500פירות

(קילוליטר) 5,8009,50012.75013,80014,10016,600חלב
3,5005,5006,3006,6007,0007,500בקר
2,3004,0006,4507,2007,1009,100צאן

יחידות) (באלפי 5,0006,5007,0008.0008,5009,000ביצים

301525202030דבש

חי) (משקל .4405701,0001,2502,500בשר

'140בקר 2003004006501.000
2603006507501,0501,300צאן
407050100100200עוף

אחר 700800נשר

דגים
100200250250300

שונות
(מנ< אורגני 40,000100,000300,000זבל

י.

200,000200.000250,000
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Table 16.  Agricultural Production (Including Intermediate Production) (Cont.)

(1948/49 1961/ 62)
(Tons, unlcu otherwise stated(

Item תשכיב
1961/62

תשכ"א
1460/61

תשך
1959/60

ו1שיט
1958/59

תשיח
1957/58

תשי"ז
1956/57

FarmingrOthc

Field Crops
Cereals and Pulses

13,0006.5009,2006,3007,5004,300Wheat
17,7005.3008,0005,60020,3006,600Barley

Oats
30020010050200200Maize
80060090050300800Sorghum

2,4001,4501,300 <850750825Pulses

Roughage
400300400300300300Hay
200500700900750900Green fodder and silage

Industrial Crops
400200300600500400Groundnuts
200100200150200100Sunlfower

Saflfower
_Flax

40501320Cotton lint
801002240Cottonseed

1,4509009009206001,550Sesame
1,5001,2502,1001,5502,0001,950Tobacco

8001,800Sugar beet
15015050300600500Other industrial crops

Miscellaneous
Water melons. sugar.

27,00018,30028,4009,10021,50035,900melons and pumpkins
20,50011.00014,5009.40019,4508,100Straw

28,50028,50028,00029,50031,30035,500Vegetables and Potatoes
27,00027,00026,50028,00029,60034,000Vegetables
1,5001,5001,5001,5001,7001,500Potatoes

006,5006,8005,8006,050Citrus Fruit

12,10019,00012,00012,65024,20014,325Other Fruit
2,4001,7002,8003,0003,3005,000Tablegrapes

Wine grapes
4,50013,0004,0005,20015,2002,900Olives
00000Bananas

1,5001,0001,8001,2502,0002,800Deciduous fruits
3,7003,3003,4003.2003,7003,625Subtropical and other fruit

17,80018,70020.10019,20020,20020,050Milk (kilolitre)
8,0008,5009,0009,5009,5009,000Cow milk
9,80010,20011,1009.70010,70011,050Sheep and goat milk

10,00011,00012,00012,50013,00013,000Eggs(1,000 units)

202020202020Honey

3,9005,0506,3506.8006,7005,800Meat (live weight)
1,3001,4001,8002,6002,2001,150Cattle
1.5002,0502,3002,2002.3002,400Sheepand goats
200200250300400400Poultry
9001,4002,0001,7001.8001,850Other meat

400400450500400450Fish

Miscellaneous
250,000300,000350,000350.000300.000300,000Organic manure (cubic m.)
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ל (באלפי ביגיים) תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  .17 לוח
תשכ"ב) עד (תשט

חשטיז
1955/56

תשנו"ו
1954/55

תשיד
1953/54

תשי"ג
1952/53

תשיא
1950/51

תשט
1948/49 ף י ע ס

המשקים כל
הכל 3377,405481,701*44,41370,970223,302331,7סך

שדה 6,69813,63351,22880,66779,116110,059גידולי
וקטניות 2,6162,84419,30635,36525,36446,792דגנים

1,1348854,8687.6507,74017,460חיטה
7421,3818,64015.7338,20915.643שעורה

שועל 5490330245220360שיבולת
3151631.8955,1535,2005,060תירס

1241402.0553,6071,9985.090סורגום
(פדי) אורז

אחרים 53100131261דגנים
2471851.4652,8771,8662.918קטניות
גם 2,7466,64116,23122,83825,45028.922מספוא

1,0152,0746,7167,5666,1937,975שחת
ותחמיצים ירוק 1,7314,2418,43213,02116.88518,586מספוא

זרוע 3261,0832,2512,3722.361מרעה
תעשייה 5352,9138,47314,69420,01221,525צמחי

691,0164,0307,9259,1157,455בוטנים
111125392744395570חמניות
1312144128275362חריע
7205661670פשתה

סיבים 475624,4006,639כותנה/
גרעינים 100700811כותנה/

132154947005041,523שומשמין
2101,6882,4083,8053,1552,011טבק

סונר 53913881,1761,674סלק
אחרים תעשייה צמחי

. 45362276276410
8011,2357,2187,7708,29012,820שונות

ודלעת מלונים 2207384,5024,0634,7756,643אבטיחים'
ירוק 501737411,2171,7481,602זבל

5313241,9752,4901,7674,575קש
אדמה ותפוחי 5,33810,34831.96239,16345,18354,006ירקות

4,1958,81324,13228,43633,07739,886ירקות
אדמה 1,1431,5357,83010,72712,10614,120תפוחי

הדר 6,9248,64831,09967,31962,59975,394פרי
אחרים 3.2524,29718,93526,29529,30142,060פירוח
מאכל 8319194,3665,6976,9917,530ענבי
יין 3966371,8972,1412,7733.720ענבי
8326152,8864,6531,2437,579זיתים
4779133,9436,0568,60010,143בננות

נשירים 5466233,9486,0777.1809,993סירות
ואחרים סונטרופיים 1705901.8951,6712,5143,095סירות

7.21310.46232.27041,20046,48755,897חלב
6,6269,19627,44834,52938,22246,227בקר
5871.2664,8226,6718,2659,670צאן
6,6639,33120.23526,72936,30039,604ביצים
1232811.0405176241,442דבש

החי באינוונטר 1,4332,4454,1185,2853,5119,451שינויים
חי) (משקל 3,7754,76515,17623,98248,55967,143בשר

5455631,8962,82810,99816,491בקר
1401681,2122,9464,1755,196צאן
3,0904,03412,06818,20830,23640,268עוף

אחר בשר
3,1505,188

1,5843,0507.8619,40011,56611,995דגים
1,4103,7109,37811.20614,15915,652שונות נוי וצמחי שתילים 3506071,7202,2572,5042,797פרחים/

אורגני 7602,4506,0047,1439,57210,634זבל
ושונות (1) 3006531,6541,8062.0832,221זרעים
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Table 17.  Value of Agricultural Production at Current Prices (Including Intermediate Production)
{1L. Thousand)(1948/49  '1961/62(

IIe in
תשכב

j 1961/62
י/שכא§|
j 1960/61

תעך
1959/60

תשיס
1958/59

תשיח
1957/58

תשי"ז
1956/57

A j| Farming
576,607681.481 1713.011749.764865.0)]968,0*1TOTAL
134,980123,894138,365124,532161,327172.053Field Crops
53,06241,36340,20020.39238,31838,790Cereals and Pulsei
19,18014.21316.0128.96014.66312,661Wheat
14.06210,43411.2554,59911,67210,779Barley

315280350292435630Oats
8.1695.8002,5721,7841.8862,119Maize
7.0246,0176,5212,7226,6879,544Sorghum
150666343187Rice (paddy)
302333241139146298Other cereals

3,8603.6202.9061,7092,8292,759Pulses
38,15038.18741,81140,21242,51748,251Roughage
8,9788,6408,9856.2167.8769,845Hay

26,49527.16530,58331,92232,73736,367Green fodder and silase
2,6772.3822.2432,0741,9042,039Pasture, sown
30.27331,11241,67451.63265,47967,627IndustrialCrops
9,2057,0758,8659.8368,4108,556Groundnuts
1,3751,1251,6601.9882,7951,283Sunflower
289206162133210144Saflfower
20185642514355Flax

10,09611,83817,90323,00130,65932,373Cotton lint
1,4852,1661,8802,5973,5904,539Cottonseed
1,3639981.0671.3001.2902.253Sesame
2,6532,2743,6012.7954,0914,777Tobacco
3,0735,0485,9308,85112,85812,627Sugar beet
5282475421,1061,4331,020Other industrial crops

13,49513,23214,68012.29615.01317,385Miscellaneous
6,6007,0548,3517,4438,75511,350Watermelons, sugar melons ar.d pumpkins
2,1952,3331,8241,4881.027991Green manure
4,7003,8454,5053,3655,2315,044Straw
59,72365,47958,73060,63269,55782,401Vegetables and Potatoes
45,07750,73445,96448,81055.82365,142Vegetables
14,64614,7451 2,76611,82213,73417,259Potatoes
87,654J 00,046106,1661 10,690111,552144,595Citrus Fruit
42,82657,92358.688787.70298,497104,827Other Fruit
9,27510.5829,28212,34714,70115,399Table grapes
5.4536,3626.3295.6846,9928,101wine grapes
2,8335,7833,5894,1638,3333.831Olives

10,56212,91212.17314,32518,18618,825Bananas
11,50317,27623,35636,98643,84052,302Deciduous fruit
3,2004,3083,9595,1976,4456,369Subtropical and other fruit

62,35174.06278,58484.499 .95,351107,553Milk
51,91362,67267,80872,39481,47093,491Cowmilk
10,43811,39010,77612.10513,88114,062Sheep <£ goat milk
58,75584.42985,17693.712109,278108,543Eggs

9921,0232,2502.0692,1902,307Honey
15,17023.23215,1255.3928,44411,931Change! in The Livestock Inventory
32,721111,018130,807146,416163,681184,259Meat (live weight)
22,57027,89743,10354,53155,03056,601Cattle
6,7408.9238,7169,26511,00113,009Sbeepand goats

46,21463.64566,35271,82586.230101,809Poultry
7,19710,55312,63610,79511,42012,840Other meat
14,49417,47117,32018,74919,68222,546Fish
16,94120.90421.71124.37125,47327,046Miscellaneous
3,5444,0614.0433,9054,5835,273Flowers, seedlings and ornamental planu

10,61714,19515.08716.43816,197 ■15,867Organicmanure 2,7802,6482,5814,0284.6935,906Sceds(l) and others
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(המשך) ל''י) (אלפי ביניים) תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  .17 לוח
תשכ"ב) עד (תשט

תשטו
1954/55

תשיד
1953/54

תשיג
1952/53

תשיא
1950/51

תשט
1948/49

סעיף

י הודימשק

הכל 7445,099נ2,נ35*41,43815,172202,814303,11סך
שדה 5,71911,32143,24268,56570,99697,734גידולי

וקטניות 2,1292,42916,29629,78222,18440,490דגנים
9086753,4655,3556,19214,880חיטה

6461,2637.83013,5807,05912,673שעורה
שועל 5490330245220360שיבולת

3071581,8705,1085,1805,016תירס
481101.8003,2931,8724,900סורנום

(פדי) אורז
אחרים 53100131261דגנים

1661339482,1011,5302,400קטניות
גס 2,7436,62416,21922,81525,42928.886מספוא
1,0122,0656,7107,5606,1837,957שחת

ותחמיצים ירוק 1,7314,2338,42613,00416,86918,568מספוא
זרוע 3261,0832,2512,3722,361מרעה
תעשייה 1921,3485,81210,41016,60718,367צמחי

691,0014,0007,8759,0257,350בוטנים
110120338690360480המניות
1312144128275362חריע
7205661161פשתה

סיבי0 475624,4006,639בוחנה,
גרעינים 100700811כותנה,

24105שומשמין
158345325403505טבק

סוכר 53913881,1761,674סלק
אחרים תעשייה 45342276233380'צמחי

6559204,9155,5586,7769,991שונות
ודלעת מלונים 1655132,5242,3613,5374.526אבטיחים,

ירוק 501737411,2171,7481,602זבל
4402341,6501,9801,4913,863קש

אדמה ותפוחי 5,0349,25429,46835,96841,09349,466ירקות
3,9117,73121,68425,34429,07735,490ירקות

אדמה 1.1231,5237,78410,62412,01613,976תפוחי
הדר 6,9248,64831,09967,31962,59975,394פרי

אחרים 2,5963,57414,63320,40726,86234,318פירוח
מאכל 7847753,5774,7696,3876,589ענבי
יין 3966371,8972,1412,7733.720ענבי

3492757791,2225182.508זיתים
4769113,9436,0568,60010,143בננות

נשירים 5126043,4755,3766,8739.197פירות
ואחרים סוכטרופיים 793729628431,7112,161פירות

6,7779,84729,94638,37543,55952.379חלב
6,3638,83926,45333,32037,01744.778נקר
4141,0083,4935,0556,5427,601צאן
6,5839,21519,93626,33035,84339,120ביצים
1182721,0154956001,400דבש

החי באינוונטר 1,3332,2453,5384.7253,1668,506שינויים
חי) (משקל 3,6654,61114,25022,12344,67261,166בשר

5145171,7132,5509,99114.553בקר
83955341,5612.7443.128צאן
3,0683,99912,00318.01230.04739,965עוף

אחר 1,8903.520בשר
1,5842,8357.5609,12311,27311,690דגים
1,3053,3508,1479,78612,574שונות

1 3,926
נוי וצמחי שתילים 3506001,7082,2422,4542.737פרחים,

אורגני 6802,1504,8855,8388,1559,058זבל
ושונות 2756001,5541,706זרעים(1)

1

1.9652.131
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Table 17.  Value of Agricultural Production at Current Prices (Including Intermediate Production)
(IL. Thousand) (Cont.)
(1948/49  1961/62(

§חשיךתשייטתשייחחשייז תשכיבתשניא
1956/571957/581958/591959/601960/611961/62Item

i n gJewish Farm
537,408441,981471,245709,149813.568.9U947TOTAL
121,415115,588126,990116,352147,725157,840Field Crops
46,11338,21936,40417,83432,68435,716Cereals and Pulses
16,45012,88014,1907,70013,12611,672Wheat
10,8769,4809,9753,6758,0189,360Barley

315280350292435630Oats
8,1065,7602,5551,7751,8452,073Maize
6,8805.9156,3682,7136,6309,372Sorghum
150666343187Rice (paddy)
302333241139146298Other cereals

3,0342.9052,3821,3532,4842,311Pulses
38,11838.15641,77040,17242,48148,205Roughage
8,9508,6198,9576,1937,8559,818Hay

26,49127.15530.57031,90532,72236,348Green fodder and silage
2,6772,3822,2432,0741,9042,039Pasture, sown

26,59528,14937,34847,77560,97461,011Industrial Crops
9,0136,9718,7009,5128,1208,280Groundnuts
1,2751,0501,5401.8752,6651,148Sunflower
289206162133210144Saiffower
20185642514355Flax

10,09611.74417,72922,96130,65932,329Cotton lint
1,4852,1431,8672,5943,5904,532Cottonseed

635377242600199Sesame
590623745532867922Tobacco

3,0735,0485,9308,85112.81812,507Sugar beet
5102265341,0501.302895Other industrial crops

10,58911,06411,46810,57111,58612,908Miscellaneous
4,4125,2385,7.196,2256,2037,276Watermelons, sugar melons and pumpkins
2,1952,3331,8241,4881,027991Green manure
3,9823.4933,9252,8584,3564,641Straw

54,94860,53153,77255,62563,31573,986Vegetables and Potatoes
40,44645,97241,17743,97649,80256,919Vegetables
14,50214,55912,59511,64913,51317,067Potatoes
87,654100.046104,965109.478110,300142,960Citrus Fruit
38,90352,12354.89072,55089,51598,302Other Fruit
9.9978.46011.11413.30713,613Tableי8,47 grapes
5,4536,3626,3293.6846,9928,101Wine grapes
1.2392,1762.1251,1483,4031,751Olives

10,56212.91212.17314,32518,18618,825Bananas
10,98517.41622,68436,00542,42350,731Deciduous fruit
2,1863,2603,1194,2745,2045,281Subtropical and other fruit

58,43869.95874,85980,52590.719102,891Milk
50,29460,95966.31170,80679,54091,693Cow milk
8,1448,9998,5489,71911.17911,198Sheep and goat milk

58,09483,69484,44292,974108,525107,798Eggs
9609902,2052,0202,1412,257Honey

13,42523,59614.1585,2928,18911,641Changes in t he Livestock Inventory
74,58699.960118,807134,160150,649172,308Meat (live weight)
19,76624,74739,80649,93150,72254,319Cattle
3,9964,9784,7915,2116,3397,678Sheep and goats

45,85063.32365,99371,41885,688101,281Poultry
4,9746,9128,2177.6007,9009,030Other meat
14,03916,91016,76418,10519,08021,852Fish
14,94618,58519,39322.06823,41025,132Miscellaneous
3,4794,0314,0133,8704,5435,233Flowers, seedlings and ornamental plants
8,80612,07012,99714,38014,42014,258Organic manure
2,6612,4842.3833.8184,4475,641Seeds(l) and miscellaneous
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(המשך) לי) (אלפי ביניים) תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  .17 לוח
תשכ'ב) עד ;תש'ט

תשטז
1955/56

תשטו
1954/55

תשייר
1953/54

תשינ
1952/53

חשיא
1950/51

הקיט
1948/49 סעיף

aאחר שק
הכל 2,7755,79820,46828.54724.16837,604סך

שדה 9792,3127,98612,1028,12012,325גידולי

וקטניות 4874IS3,0105,5833,1806,302דגנים

2262101,4032,2951,5482,580חיטה

961188102,1531,1502,970קועורה

קועל שיבולת

8525452044תירס

7630255314126190מורגום

קטניות
גם מספוא

81
3

52
17

517
12

776
23

336
21

518
36

שחת
ותחמיצים ירוק מספוא

39

8

6
6

6
17

5
16

18
18

תעשייה צמחי
בוטנים

3431,565

15

2,661
30

4,284
50

3,405
90

3,158
105

554543590יחמניות

חריע
~59

פשתה
סיבים כותנה,

גרעינים כותנה,
שומשמץ

טבק
132
210

15
1,530

494
2,063

700
3,480

480
2.752

1,418
1,506

סוכר סלק


4330 אהרים תעשייה גמחי
20



1463152,3032,2121,5142,829שונות

ודלעת מלונים 552251,9781,7021,2382.117אבטיחים

9190325510276712קש

אדמה ותפוחי 3041,0942,4943,1954,0904,540ירקות

ירקות
אדמה תפוחי

284
20

1,082
12

2,448
46

3,092
103

4,000
90

4,396
144

הדר סרי
אחרים פירות

0
656

0
723

0
4,302

0
5,888

0
2,439

0
7,742

מאכל 47144789928604941ענבי

יין סנבי
4833402,1073,4317255.071זיתים

בננות
נשירים פירות

1

34
2

19

0
473

0
701

0
307

0
796

ואחרים סובטרופייס 91218933828803934פירות

4366152,3242,8252,9283,518חלב

בקר
צאן

2633579951,2091,2051.449
1732381,3291,6161,7232,069

80116299399457484ביציט

5925222442דבש

החי באינוונטר 100200580560345945שינויים

הי) (משקל 1101549261,8593,8875,977נשר

31461832781,0071.938בקר

57736781,3851,4312.068צאן
223565196189303עוף

אחר בשר
1.2601.668

215301277293305דגים
1053601,2311,4201,5851,726שונות

נוי וצמחי שתילים 712155060פרחים,

אורגני 803001,1191,3051.4171.576זבל

255310010011890שונות

המתאימים. בנידוליס שנכללו פלחה, לזרעי פרט ו1)
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Table 17.  Value of Agircultural Production at Current Prices (Including Intermediate Production)
(IL. Thousand) (Cont.)
(1948/49  1961/62(

Item תשכיב
1961/62

{ ת'זכא
1960/61

תש"ך
1939/60

תשיס
1958/59

תשיח
1957/58

n gFarmherO t

19, Iff39,50041,76740,61551,46451.094TOTAL

13,3658.30611,3758,18013.60214,213Field Crops

6,9493,1443,7962,5585,6343,074Cerealsand Pulses
2,7301,3331,8221,2601,5379S9Wheat

3,1869541,2809243,6541,419Barley
Oati

63401794146Maize

144102153957172Sorghum
826715524356345448Pulses

323141403646Roughage
282128232127Hay

41013171519Green fodder and silage

3,6782,9634,3263,8574,5056,616Industrial Crops
192104165324290276Groundnut!
10075120113130133Sunlfower

Saiflower
Flax

1441744044Cotton lint
231337Cottonseed

1,3059459901,0586902,054Sesame

2,0631,6512,8562,2633,2243,855Tobacco
40120Sugar beet

1821856131125Other industrial crops

2,9062,1683,2121,7253,4274,477Miscellaneous

2,1881,8162,6321.2182,5524,074Watermelons, sugar melons and pumpkins
718352.580507875403Straw

4,7754,9484,9585,0076,2428,415Vegetables and Potatoes

4,6314.7624,7874,8346,0218,223Vegetables
144186171173221192Potatoes

001,2011,2121,2521,635Citrus Fruit
3,9235,8003,7986.1528,9826,525Other Fruit
7975858221.2331,3941,786Table grapes

_Wine grapes
1,5943,6071,4643,0154,9302,080Olives

000000
5185606729811,4171,571Deciduous fruit

1,0141,0488409231,2411,088Subtropical and other fruit
3,9134,1043,7253,9744,6324,662MilV

1,6191,7131,4971,5881,9301,798Cow milk
2,2942,3912,2282,3862.7022,864Sheep and goat milk
661735734738753745Eggs

323345494950Honey

1,7451,6361,057100255290Changes in The Livestock Inventory

8,13511,05812,00012,25613,03211,951Meat (live weight)

2,8043,1503.2974,6004,3082,282Cattle
2,7443,9453,9254,0544,6625,331Sheep and goats
364322359407542528Poultry

2,2233,6414,4193,1953,5203,810Other meat

455561556644602694Fish
!,9952,3192,3182,3032.0631,914Miscellaneous

653030354040Flowers, seedlings and ornamental plants
1,8112,1252,0902,0581,7771,609Organic manure
119164198210246265Miscellaneous

(1) Excluding field crop seeds, which are included with
relevant crops.
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ל'י) (באלפי ביניים) תוצרת תשכא(כולל במחירי החקלאי הייצור ערך  .18 לוח
Table 18.  Value of Agricultural Production at 1960/61 Pirces (Including Intermediate Production) {IL Thousand)

)1960/61 1961/62 : תשכב עד (תשכ"א
AUJewishOther

המשקים יהודיFarmingכל אחרFarmingמשק Farmingמשק
Item nתשכאסעיף

תשכיבתשכאתשגיבתשכא

1960/611961/621960/611961/621960/611961/62

הכל 8881,23851,46448,258TOTAL*032929,494813,5,!<8סך

שדה 161,327158,799147,725146,21013,60212,589Fieldגידולי Crop.

וקטניות דגנים
חיטה

38,31834,58432,68431,9345,6342,650Cereals and Pulses
14,66311,51913,12610,6371,537882Wheat

11,6729,0928,0187,9043,6541,188Barleyשעורה

שועל 435513435513Oatsשיבולת

1,8861,9621,8451,9214141Maizeו/ירס
6,6878,4596,6308,30757152Sorghum

אהרים 146276146276Otherדגנים cereals
2,8292,7632,4842,376345387Pulsesקטניות

ג0 42,51744,18642,48144,1453641Roughageמספוא
7,8768,2047,8558,1812123Hay שחת

וחחמיצים ירוק 32,73733,94332,72233,9251518Greenמספוא fodder and silage

זרוע 1,9042,0391,9042,039מרעה


Pasture, sown

תעשייה 65,47964,40060,97458,8884,5055,512Industrialצמחי Crops
8,4107,1928,1206,960290232Groundnuts

2,7956182,66555313065Sunlfowerח5>רלוח
210120210120Salffower

פשתה
סיבים כותנה/

143
30,659

50
33,978

143

30,659
50

33,936


42
Flax
Cotton lint

גרעינים 3,5903,9413,5903,9356Cottonseedכותנה,

שומשמין
טבק

סובר סלק
אחרים תעשייה צמחי

1,2901,9556001726901,783Sesame
4,0913,9378677883,2243,149Tobacco
12,85811,60612,81811,49640110Sugar beet
1,4331,0031,302878131125Other industrial crops

^1

u
0:
P
H

P
U

m
a
>



15,01315,62911,58611,2433,4274,386Miscellaneousשונות
ודלעת מלונים ,8,75510,3796,2036,3912,5523,988Watermelonsאבטיחים' sugar

melons and pumpkins

ירוק 1,0279911,027991Greenזבל manure
5,2314,2594,3563,861875398Slrawקש

אדמה ותפוחי 69,55775,19763,31567,8416,2427,356Vegetablesירקות and Potatoes
55,82357,57749,80250,4186,0217,159Vegetablesירקות

אדמה 13,73417,62013,51317,423221197Potatoesתפוחי

הדר 111,5521פרי 18,585110,300117,2451,2521,340Citrus Fruit

אחרים 98,497116,99289,515109,4458,9827,47701מירות her Fruil

מאכל 14,70116,25113,30714,1111,3942,140Tableענבי grapes
יין 6,9927,9526,9927,952Wineענבי grapes
8,3332,2253,4031,0644,9301.161Olivesזיתים
18,18620,30118,18620,30100Bananasבננות

נשיריס 43,84063,16242,42360,2051,4172,957Deciduousפירות fruit

ואחרים סובטרופיים 6,4457,0315,2045,8121,2411,219Subtropicalפייות and other rfuit

95,351105,18090,719100,6004,6324,580Milkחלב
81,47091,39379,54089,5631,9301,830Cowבקר milk
113,88113,78711,17911,0372,7022,750Sheepאן and goat milk

109,278108,773108,525108,020753753Eggsביצים

2,1902,2622,1412,2134949Honeyדבש

החי באינוונטר 8,44411,8968,18911,601255295Changesשינויים in The Livestock Inventory

חי) (משקל 163,681183.642150,649172,40013,03211,242Meatבשר (live weight(
55,03054,99950,72252,7904,3082,209Cattleבקר
111,00111,6296,3396,7634,6624,866Sheepאן and goats
86,230104,78985,688104,247542542Poultryעוף

אחר 11,42012,2257,9008,6003,5203,625Otherבשר meat

19,68221,83719,08021,174602663Fishדנים

25,47326,40323,41024,4892,0631,914Miscellaneousשונות
וצמחי שתילים ,Flowersפרחים, seedlings and

4,5834,6554,5434,6154040ornamentalנוי plants
אורגני 16,19715,86714,42014,2581,7771,609Organicזבל manure

ושונות 4,6935,8814,4475,616246265Seeds(1)זרעים(1) and miscellaneous

(1) Excluding field crop seeds, which are included in the relevant crops. המתאימיס. בגידולים שנכללו פלחה, לזרעי me (1)
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ל'י) (באלפי הייעוד לפי ביניים)' תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  .19 לוח
Table 19.  Value of Agircultural Production at Current Pirces (Including Intermediate Production), by Disposal (IL. Thousand)

)1961/62 (תשכ"ב;
ביניים תוצרת

Marketingשיווקכל
/TJ'TT

ושינוי
החי באינוונטר הייצור Intermediateעצמיתלצריכהערך

Total Value
of Productionהכל סך

Total
מקומית0)
For Local

(2) לתעשייה
For

ישיר ליצוא
For Direct

Own
Consumption

Products and
Change in

Consumption(t)Industry(2)ExportLivestock

1960/61*112,49*158,85*815,012473,680311,315200,104144,2תשכיא
הכל סך 968,061762,6191T0.SI1216,419I7S.M761,811141,4291961/62תשכיב TOTAL

שדה 172,0535,387£15,86358,66110,8631,68584,981Fieldגידולי Crops

וקטניות 38,7908,1821,0286,28586952930,079Cerealsדגנים and Pulses

12,6616,9306,0618695295,202Wheatחיטה

10,77911211210,667Barleyשקורה

שועל 630630Oatsשינולת

2,1193762641121,743Maizeתירס

9.544Sorghum_09.544ורב1ם
אחרים 298298Otherדגנים cereals

2,7597647641,995Pulsesקטניות

גם 48,25120520548,046Roughageמספוא

9,8459,845Hayשחת

ותחמיצים ירוק 36,36720520536,162Greenמספוא fodder and silage

זרוע ,2,0392,039Pastureמרעה sown

תעשייה 67,62766,6124,90452,0399,669453562Industrialצמחי crops

8,5567,7973,2431,3113,243345414Groundnutsבוטנים

1,2831,0941,09410881Sunlfowerחמניות

14413013014Salffowerחריע

555555Flaxפשתה

סיבים 32,37332,37325,9476,426Cottonכותנה' lint

גרעינים 4,5394,5394,539Cottonseedכותנה'

2,2532,2001332,06753Sesameשומשמין

4,7774,777טבק 4,777Tobacco

סוכר 12,62712,62712,627Sugarסלק beet

אחרים תעשייה 1,0201,020434586Otherצמחי industrial crops

CO
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17,38510,3889,9311323257031שונות 6.294Miscellaneous
ודלעת מלונים 11,35010.3889,931132325703Waterאבטיחים/ melons. sugar melons and pumpkins 259

ירוק 991991Greenזבל manure

5,044קש
5,044Starw

אדמה ותפוחי 82,40169,79259,2217,8472,7248,9243.685Vegetablesירקות and Potatoes

323Vegetables,:65,14255,64348,0317,2533597.176ירקות

אדמה 17,25914,14911.1905942,3651.7481.362Potatoesתפוחי

הדר 144,595140,15914,0626,680119,4174,436Citrusמרי Fruit

אחרים 104,82797,58675,90515,9275,7547.034207Otherפירו!/ Fruit

מאכל 15,39914,2058,9595,1131341,193ענבי


Table grapes

"ן 8,1018,0708,07ענבי 31Wineנ grapes

3,8313.3302,805525501Olivesזיתים

18,82518,56613,477בננות
5,039259

Bananas

נשירים 52,30248,00746,1121,862334,295סירות


Deciduous fruil

ואחרים סובטרופיים 6,3695,4074,552357498755207Subtropicalסירות and other fruit
107.55386,69234,30252,39014,4846,377Milkחלב

93,49180,46032,65547,805בקר


10,1742,857Cow milk

14,0626,2321,6474,585צאן


4,3103.520Sheep <St goat milk

108,54384,42449,04281834,5648,09916,020Eggsנינים

2,3072,0592,059248Honeyדבש

החי באינוונטר 11,93111,931Changesשינויים in The Livestock Inventory

חי) (משקל 184,259168,09598,35069,745נשר


16,164
Meal (live weight(

56,60155,3407,64647,6941,261בקר
Cattle

13,0097,1105,0902,0205,899Sheepצאן and goats

101.80994,68483,50311,176עוף
7,125Poultry

אחר 12.84010,9612,1068,855בשר


1,879
Other meat

22,54621,80719,0152,509283739Fishדגים

27,0466,6182,6941,8422,08220,428Miscellaneousשונות

נוי וצמחי שתילים ,5,2732,4942,0344602,779Flowersפרחים' scedings and ornamental plants
אורגני 15,86715,867Organicזבל manure

ושונות (ג) 5,9064,1246601.8421,622זרעים


1,782Seeds(^) and others

(I) Including organized marketing and estimate of private sales.
)2) Including exports through industry.
)3) Excluding ifeld crop seeds, which are included with relevant crops.

הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן ק שיוו כולל (l)
התעשייה. באמצעות יצוא כולל (2) ><■

המתאימים. בגידולים שנכללו פלחה/ לזרעי פרט (3) ן><



ביניים) תוצרת (בניכוי וערכו החקלאי 20.הייצור לוח
(תשכא,תשכ'ב)

אחרת) צויין לא אם (טונות הכמויות
Quantity (tons, unless otherwise stated^

תשכ"א
1960/61

1961/62תשכ"ב

המשקים המשקיםכל יהודיכל איורמשק משק
AllAllJewishOther

FarmingFarmingFarmingFarming

הכל סך
שדה גידולי

וקטניות דגנים
39,25029,80027,5002,300חיטה

500500500שעורה
600680680תירס

(פדי) אורז
1,1301,080705375קטניות
גס 3759,1009,100מספוא

יצוא) (אספסת ירוק ^_3759,1009,100מספוא

תעשייה צמחי
13,80011,80011,400400בוטנים
4,220890790100חמניות
650360360חריע
1,575550550פשתה

סיבים 14,50016,07016,05020כותנה/
גרעינים 23,40025,60025,56040כותנה/

1,0601,6601451,515שומשומין
2,3202,2352851,950טבק

סוכר 244,900221,000219,2001,800סלק
אחרים תעשייה 4,7003,6003,100500צמחי

שונות
ודלעת מלונים 68,77086,45050,55035,900אבטיחים/

אדמה ותפוחי 342,050371,886336,38635,500ירקות
263,850268,886234,88634,000ירקות

אדמה 78,200103,000101,5001,500תפוחי
הדר 515,700532,500526,4506,050פרי

אחרים 195,250212,665198,53014,135פירות
מאכל 36,60042,10037,1005,000ענגי
יין 26,70030,40030,400ענבי

20,8004,8001,9002,900זיתים
44,10049,20049,200בננות

נשירים 51,90071,60068,8002,800פירות
גאחריס סובטרופיים 15,15014,56511,1303,435פירות

303,650336,000320,00016,000חלב
271,900304,400295,4009,000בקר
31,75031,60024,6007,000צאן
1,221,2501,206,1501,193,15013,000ביצים
87090088020דבש

החי באינתנטר שינוייט
חי) (משקל 88,250100,55094,7505,800בשר

22,65022,45021.3001,150בקר
5,2505,5503,1502,400צאן
54,60066,40066,000400עוף

אחר 5,7506,4504,3001,850בשר
14,65016,40015,950450דנים

שונות
נוי וצמחי שתילים פרחים/

שונות

AGRICULTURE 248



Table 20.  Agricultural Production and Value (Excluding intermediate products)

(1960/611961/62(

לי) (אלפי IL.I(הערך ,000(Valu>

חשכא Atבמחירי 1960/61 Pricesתשכ Atבמחירי 1961/62 Prices ב

.I1961/6תשכ"ב1961/62תשכיבתשנא
1960/61

המשקים המשקיםכל יהודיל אחרמשק המשקיםמשק יהודיבל אחרמשק משק
AllAllJewishOtherAllJewishOther

FarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarming

741,108M7.0I27*3,80543,20783*.3790,1944*גS.M9TOTAL
83,60882,21572,06310,15287,07175,64217,429Field Crops
10,0707,9197,2266938,7117,925786Cereals and Pulses
8,9346,7836,3114727,4596.930529Wheat

959595112112Barley

340369369376376Maize
Rice (paddy(

701672451221764507257Pulses
8191191205205Roughage
8191191205205Green fodder (Lucerne for export(

64,96063,95558,4845,47167,06460,4956,569Industrial Crops
8,0056,8446,6122328,1427,866276Groundnuts
2,743579514651,2021,067135Sunlfower

195108108130130Salffower
14350505555Flax

30,63933,97833,9364232,37332,32944Cotton lint
3,5903,9413,93564,5394,5327Cottonseid
1,2431,9091671,7422,1991922.007Sesame
4,0913,9377883,1494,7779223,855Tobacco

12,85811,60611,496no12,62712,507120Sugar beet

1,4331,00387812S1,020895125Other industrial crops
Miscellaneous

8,57010,1506,1623,98811,0917,017Watermelons, sugar melons Sl pumpkins 4,074
65,85371,59464,2387,35678,71770,3028,415Vegetables and Potatoes
53,33355,36848,2097,15962,82054,5978,223Vegetables
12,52016,22616,02919715,89715,705192Potatoes
111,552118,585117,2451,340144,595142,9601,635Citrus Fruit
98,343116,767109,3187,449104,62098; 1336,487Other Fruit
14,70116,25114,1112,14015,39913,6131,786Table grapes
6.9927,9527,9528,1018,101Wine grape*
8,3332,2251,0641,1613,8311,7512,080Olives

18,18620,30120,30118,82518,825Bananas
43,84063,16260,2052.95752,30250,7311,571Deciduous fruit
6,2936,8765.6851.1916,1625,1121,050Subtropical and other fruit
89,07798,91695,2643.652101,17697,4783,698Milk

78,68388,60886,7781,83090,63488,8361,798Cow milk
10,39410,3088,4861,82210,5428,6421,900Sheep and goat milk
93,38993,12992,37675392,52391,778745Eggs
2,1902,2622,213492,3072.25750Honey
8,44411.89611,60129511,93111.641290Changes in The Livestock Inventory

163,681183,642172,40011,242184,259172,30811,951Meat (live weight)
55,03054,99952,7902.20956,60154,3192,282Cattle
11,00111,6296,7634,86613,0097,6785,331Sheep and goats
86,230104,789104,247542101,809101,281528Poultry
11,42012,2258,6003,62512,8409,0303,810Other meit
19,68221,83721,17466322,54621,852694Fish

5,2876,1695.9132566,6186,343275Miscellaneous
2,0342,2372,197402,4942,454Flowers, seedlings and ornamental plants 40

3,2533,9323,7162164.1243,889235Miscellaneous I
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ביניים) תוצרת (כולל תשט במחירי החקלאי הייצור ערך  .21 לוח
Table 21.  Value of Agircultural Production at 1948/49 Pirces (Including Intermediate Production)

)1948/491961/62 : תשכב עד (תשיט

סעיף
ליטיר .IL)'י)(גאלסי thousand)Value

ד iדמ e xI n >

100=תשסהבסיס: =Base: 1948/49

if
h 2

/ S
A 2

s§
? i/I//||g I

1 2" §//gl*!?!11//ci//isn <5SI
Item

הכל 44,41181,4461סך 06,541119,815K2.S78187,880194.92*

S

118,1472M.79I181240USM6421439
§

491mTOTAL

שדה 6,69816,73031,67834,35130.8:236.69333,41442,74141,703350334511450648499638623Fieldגידולי crops

ותפו"א .5,33813,08514,77317,03318,53818.39119,50318,55519,81434537731934784S365348371Vegetableירקות and potatoes

הדר 0,9249,50711,45113,03213,45316,53217,46714,72213,362137166188194339252213222Citrusסרי fruit

אחוים 3,25a5.3585.C559.11211,88113,84114,41519,76023,960165174380365416443608737Otherמיווח fruit

7,21312,7351C,'2!)C18,33331,11434.66725,97326,96431,267177220354393343360374433Milkחלב

6,66310,14714,15917.78034.83029,33731,46637,18136,988153213266373440472558555Eggsביצים

12316712014514523419221421118698118118190156174172Honeyדבש

באינוונטר שינויים
החי

חי במשקל נשר

1,133

3,775

1,012

6,016

651

12,808

3,346

17,821

4,442

25,910

,a937

33,766

1.316

37,358

1,136

42,436

2,028

49,839

70

160

45

339

164

473

310

68C

305

8G8

92

990

79

1.124

142

1.320

Changes in the ■

livestock inventory

Meat (live weight)

1.5843,4394.9415,1515.6295.9546.3456,8177,716317313335355376401430487Fisbדנים

1,4103,2604,0724,8915,8356.8287,4777,5717,903330389847414484530537560Miscellaneousשונות

0
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0) וערכו הדר סרי ייצור  .22 לוח
Table 22.  Production and Value of Citrus Fruit (1)

)1960/611961/62 תשכ"ב; (תשכ''אעד

Kind, Variety
and Disposal

Value (IL. thousand) ליי) (באלפי ערך

תשכיב במחירי
At 1961762 Prices

תשכיב
1961/62

תשכיא במחירי
At 1960/61 Prices

תשכיב
1961/62

תשכא
1960/61

(טונות) כמות
Quantity (Tons)

תשכיב
1961/62

תשכיא
1960/61

הזן המין,
והייעוד

הכל dכלליסך TotalnG ra

הכל SIS700512,500111.1121.סך lisas144.***TOTAL

שמוטי זהב: 342.350341,55068,66369,53288,308Oarngesתפוחי : Shamouti
36.85066,75017,17020.92024,077Valenciaולנסיה

69,25074,50015,19817,07319,695Grapefruitאשכוליות

Lemons;21,65022,6004,1794,3184,81לימונים

אחר הדר ,25,60027פרי OTO6,3426,7427,604Other citrus rruit

or<נו* tExp

הכל M5II*,4I7TOTAL,*9*331,100349.20088,88סך

שמוטי זהב: :235,200235,65059,67260,62378,190Orangesתפוזוי Shamouti

42.40052,70014,18117,91821,021Valenciaולנסיה

44.53050,40012,45714,44016,642Graperruilאשכוליות

7,9508,5502.2732,5132,836Lemonsלימונים
אחר הדר 1,0001,900303621728Otherפרי citrus fruit

oלמאכל nConsumptiFor

הכל ,0068*,**סך ISO11,7*411,411U,t71TOTAL

שמוטי זהב: :29.10029,3502,6872,7093,252Orangesתסוחי Shamouti
8.6308,8002.0612,0922.113Valenciaולנסיה

7,7506,8501,1531,0231,097Grapefruitאשכוליות
5.2004,4001.136974905Lemonsלי8ונים

אחר הדר 18,90018,7504,7574,8135,306Otherפרי citrus fruit

י י ש תע IndustryForהל

הכל 83,0001,150$S.M45,*S44,441TOTALסך

שמוטי זהב: :64,05062,5504,4114,3104,882Orangesתפוחי Shamouti
1,5001,050604248Valenciaולנסיה

12,45012,7509249461,161Grapefruitאקכולירת

5,0006,150269330290Lemonsלימונים

אחר הדו 6502662Otherפרי citrus fruit

Own Consumption and Private Sale פרטית ומכירה ע1מית גריכה

הכל 011,00032.0005.20aS.20S*,IMTOTALך

שמוטי זהב: :14,00014,0001.8931,8902,184Orangesת6וחי Shamouti
4,3004,200868868895Valenciaולנסיה

4,5004,500664664795Grapefruitאשכוליות

3,5003.500501501784Lemonsלימונים

אחר הדר 5.7005,8001.2821,2821,508Otherפרי citrus fruit

(I) Vahie on leaving the packing house.
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(סונית) המא^ ושיווקם אדמה ותפוחי ירקות של ייצור  .23 לוח
Table 23.  Production and Organized Marketing of Vegetables and Potatoes (Tons)

)1948/49  1961/62 עדתשכ"ב; (תשיט
itwnתשטוחשט |
1948/491964/651960/61 1

1961/62תשכנ
המין

ah Farming המשקים המשקינכל יהודיכל משק
Jewish

אחר משק
Other

Kind

lII FarmingFarming *Farming

Productionייצור

הכל .2*104.000191.0003סך 303391 ,00$.JSi000M,SWTOTAL
אדמה 26,00082.00085,200111,000109,5001,500Potatoesתפוחי

80.000209,000277,100280,500246,50034,000Vegetablesירקות

מאורגן MarketingOrganizedשיווק
הכל TOTAL*1,71518,07*64,488201.140268,615280,7912סך
אדמה 14.47557,72263,21974,97074,87892Potatoesחפותי

50,013143,518205,396205,821187,83717,984Vegetablesירקות
13,86745,73068,72667,07861,9655,113Tomatoesעגבניות
!8,87214,43621,96725,47221,6013,871Cucumberמלפפונים

4,30913.27619,89120,59519,663932Carrotsגזר
1,4904.3555,0634,5364,348188Beetsסלק

3,0107,99711,70610,3439,600743Eggplantחצילים
3,2568,3407,1729,0168,544472Cabbageכרוב

2,2335,0444,7715,0114,757254CauliBowerכרובית
2,4454,8765,7276,3905,563827Radishגנון

1.7853.9666,7377,7436,941802Marrowsקישואים
27042288275073218Spinachתרד
7501,5772,6202,9462,846100Lettuceחסה

ירוק 1,0605,5314,0315,9925,001991בצל
Green onions

יבש בצל
9,97920,58513,50913,073436Dry onions

ונמנה 2,0035,8888,5338,8268,011815Peppersפלפל andGamb
8202,2614,1144,2543,1071,147Legumesקטניות
6048951,5451,5801,5728Kohlrabiקולרבי
5279452,4512,7172,555162צנונית

Radish, red
3941,1612.1541,8421,653189תירס

Maize
1044283636Horseradishחזרת
91195867661Sorrelחמציץ
שום

500U2I507317190Garlic
פטר' שמיר' 2301,3831.1471,0211,00219Parsleyשורש' and dill

1סלרי 86206926106073Celery
שדה 36276375694694תית

Strawberries
13021729841740314Sweetבטטות potatoes
במיה

39843550426478Okri.
שונים 1,6433.3822.5673,3653,154211Miscellaneousירקות
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mum . ם ונ ומ ם ח אבט רות, ם יצור .24 .וח
Table 24.  Production and Organized Marketingof Fruit, Watermelons and Sugar Melons (Tons)

)1948/49 1961/62 ; תשכ"ב עד (תשט

Ki ad

השיט
1948/49

תשט"ו
1934/55

תשכא
1960/61

1961/62תשכ נ

המשקים Allכל Fanning
המשקי0 כל

All
Farming

יהודי נ1שק
Jewish
Farming

אחר משק
Otber

Farming

ן י n ה

Production
TOTAL

Banana!
Table grape.
Wine grape!
Deciduou! fruit!
Other rfuits

Organized Marketing
TOTAL

Banana!
Table grape!
Wine grapes
Deciduou! fruit!
Plums
Apples
Pears
Peaches

Other fruits

(2)

(י) (>)itסירות

28.100.ss000175,9002M.1M197,77sII.41S
3,50017,00044,10049,20049,2000
10.60014,00036,60042,10037,1005,000
7.20011,00026,70030,40030,400

3,2006,70051,90071,60068,8002,800
2.0006.30016,60015,90012,2753.62S

13,17142.M6114,490163,968158,3795,589
2.86814,28642,39743,13243.132

9,12610,28624,73133,18529,8943,291
6,91310,90926,56430,25030,250



2,6821,3008.0829,8778,7461,131
1,0882,75820,64428,93228,803129

38781.5233,5673.55611
613.1784,9064,84264
8572.6887,37110,1199,156963

Watermelons and Sugar Melons ומלונים אבטיחים
ייצור

אבטיחים
מלונים

10,900
1,500

19,400
16,600

43,500
25.300

61,600
25.200

33,700
17,300

27,900
7,900

Production
Watermelons
Sugar melons

מאורגן שיווק
אבטיחים
מלונים

6,133
642

10.212
10.783

10.492
16.022

11,173
14,720

8,553
11,596

2,620
3,124

Organized Marketing
Watermelons
Sugar melons

ייצור
הכל סך

בננות
מאכל ענני
יין ענבי

נשירים 0ירות
שונים פירות

מאורגן שיווק
הכל סך

בננות
מאכל ענבי
יין ענבי

נשירים פירות
ש1יפים

עץ תפוחי
אגסים

אפרסקים
אוזרים פירות

(1) Excluding citrus fruit and olives.
)2) Figures on orguni7ed marketing refer lo quantilics a

October  September (agricultural year) irrespective
which the produce originated.

quantities actually markelcd during
of the crop year from

ולזיתים. הדר לםרי סרט (1)
 אוקטובר בתקופת למעשה ששווקו לכמויות 'מתייחסים המאורגן השיווק נתו;י 12)

התוצרת. נתקבלה ייצור שנת מאיזה להתחשב בלי חקלאית) (שנד. ספטמבר
CO
JO



(אחוזים) וערכו הדר פרי ייצור  .25 לוח
Table 25.  Production and Value of Citrus Fruit (Percentage)

)1960/611961/62 (תשכ"אתשכ"ב;

סעיף

כמות

Quantity

Valueערך

Item
/שבא במחירי

At 1960/61 Prices
תשבב במחירי
At 1961/62 Prices

תשכא
1960/61

וושכב
1961/62

תשכא
1960/61

תשנב
1961/62

תשכיב
1961/62

100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסךהכל

Kind andVa r

Oranges: Shamouti
Valencia

Grapefruit

Lemons

Other citrus fruit

I
61.2
16.6

13.6

3.3

5.3

ety
38 6
17.7

14.4

3.6

5.7

616
15.4

13.6

3.7

.S7

64.1

12.5

14.0

4.3

5.1

יזןמין
שמוטי 66.4ת0יחיזהב:

11.0ולנסיה

13.4אשכוליות

4.2לימוני0

אתר הדר 3.0פרי

1p0sייעוו a 1Ui

64.265.679.781.182.5Exportיצוא

13.512.810.69.98.8Directמאכל consumption
16.115.65.04.74.4Industryתעשייה

ומכירה עצמית 6.26.04.74.34.3Ownצריכה consumption and
Privateסרטיה sale

(מו1ות) זית ושמן זיתים 26.ייצור לוח
Table 26.  Production of Olives and Olive Oil (Tons)

)19491962)

הזיתיט OlivesProductionיבול of
השמןהשנה npon
Yearהכל סך

Total
לנגישה

For Pickling
לשמן

ForOil Production
ouOutput of Olive

המשקים Allנל Farming
194910.7002.6008,3001,950
19503,8003.6501,150260
195214.5004,5509,9503.400
195313.5002,90010,6003,500
195421,5003,50018,0004,000
19559,8002,050750150
195685,0005,00030,0004,200
19577,0004,0503,950550
195S17,9005,40012.5002,900
19598.P006,4002,600500
19606,8004,8003,000480
196120,8006.80014,0002,100
19624.8003,8001.000250

אוזר משק :Thereofמזה: other farming

19622,9001,9001.000 250
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גסונות) תעשייה(0 למפעלי וירקות פירות אספקת  .27 לוח
Table 27.  Supply of Fruit and Vegetables to Factoires(1) (Tons)

כעדתשכ"(תשכ''א 1961/62 :(1960/61

1961/62תשכבתשניא

Kindלשיווק1960/61 המין
הכל סן
Ttrtj11

הכל סך
Total

מקומי
For Local

ליצוא
For Export

lotaiMarketing

הדר 83,39084,4021,99482,408CITRUSפרי FRUIT

שמוטי . זהב :64,11463,0751,48161,594Orangesתפוהי Shamouti
1,143745745Valenciaולנסיה

12,98813,49033213,158Grapefruitאשכוליות

5.0576,246r756,071Lemonsלימונים

מנדרינות קלמנטינות/
אחר הדר 6רי

33
55

682
1646

682
158

Clementines, Mandarins
Other citrus rfuit

אזזרים(*) 19,67847,191OTHERפירות FRUIT(2)
35,10043,450Grapes(3)ענבים(0

1.1038498427Plumsשזיפים

עץ תפוחי
אגסים

1.646
9

1,345
35

1,341
34

4
1

Apples
Pears

אפו"סקים
חבושים

547
13

532
56

514
53

18
3

Peaches
Ouinces

699מש&ש
Apricots

(*) 110907218Figs(4)חאנים

154124124Guavasנויבלת

טנות
אבטיחים
מלונים

1

989

I

700

1

278422

Bananas
Watermelons
Sugar melons

17.90032,19221,67010,722VEGETABLESירקות

אדמה 1,5591931,366Potatoesתפוחי

13.89613,06411,2341,830Tomatoesעגבניות

3,7704,2322,8011,431Cucumbersמלפפונים
1,5911,8925561,336Carrotsגזר

חצילי0
8928622264Beet

22Egg plants

1.5621,4991,262237Cabbageכתב

11023348185Caulilfowerכחנית

431212Spinachחרד

יבש 1,1203,1111122,999Dryבגל onions
וגמבה 4531,1911,13655Peppersסלסל and Gamba

544540405135Beansשעועית
3,9702,8292,8245Peasאפונה

קלחים תירס
חזרו;

327
3

771
ר

691
7

80Maize
Horse radish

131010Garlicשום

532Fennelרשמיר
1001010Parsleyפטרוזיליה

שדה 134141Strawberriesתות
941821784Okraבמיה
16381825793Leeksלוף

226464Mushroomsפטריות

103030Asparagusאספרגוס

לפת ו
44

Turnips

( I ) For canning. pickling, dehydration etc.
<2) Except olives.
)3) Including grapes for wine, alcohol and raisins.
)4) Excepi ifgs for drying.

וכי. לדהידרציה תרכיזים' כיבושים' שימורים' ליי*ור (1)
לזיתים. פרס (2)

וצימוקים. כוהל ליין' ענבים כולל (3)
לייבוש. לתאנים סרט (4)
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ושיווקם והביצים החלב ייצור  .28 לוח
Table 28.  Production and Marketing of Milk and Eggs

)1948/49  1961/62; תשכ"ב  (תשיט

Disposalתשכאתשטווושייגתשט הייעוד
1954/551960/611961/62נ5/ב1948/49195

יהודי Jewishמשק Farming
בקר Cow(קילוליטר)חלב Milk (Kilolitre)

הכלל' 00152.000274,000307,000TOTAL*,75,250121ה"צור PRODUCTION
עצמית 15,02526,10030,40035,50034,500Ownconsumptionלצריכה

3,0005,7007,000Jלגידול 1,60011.600Rearing
57,22590,000114,600226,900260,900Marketingלשיווק

מאורגן לשיווק :48,86385,000108.800220,894255,900thereofמזה: Organized
*marketing

יחידות) (באלפי ■Eggביצים (1,000 Units)

הכללי a000TOTAL*237,500342,200495.0001,277.000,1,2ה"צור PRODUCTION
עצמית 89,75682,70087,600115,000115,400Ownלצריכה consumption

10,90011,00025,80084,25087,700Hatchingלדגירה
186,314263,500381,6001,077,7501,056,900Marketingלשיווק

מאורגן לשיווק :thereofמזה: Organized local
176,534344,467337,700540,250529,100marketingמקו$י
לי1וא

4,440443,250402,800Export

Other Farming אחר משק
Cow Milk (Kilolitre)

TOTAL PRODUCTION |

Eggs (1,000 Units)

TOTAL PRODUCTION I

(קילוליטר) בקר חלב

*,000 | *.soo | 7.000 | *,300 | 3,500 j הכלל* ה"צור

יחידות) (באלפי ביציט
13.000 1 13.000 8.500 | 7.000 1 5,000 1 הכללי ה"צ1ר

הדייג שלל  .29 לוח
Table 29.  Fishing

)1948/491961/62 ; תשכ''א  (תשט
תשכיב
1961/62

תשניא
1960/61

תשך
1959/60

חשיח
1957/58

תשיז
1956/57

תשיג
1952/53

תשט
1948/49

TOTAL
Lake fishing
Inshore fishing
Pelagic fishing
Deep sea fishing
Red sea fishing (.)
Fish ponds
Distant water fishing

Tons

3.5007.60011.400II.3S013.90014.450.U200
3587611.3001.0051,3131,3501,210

/ /rr (5075357551.056800820

I '88 {3196151,U51.1709001,425
4451,3021,6401.6151,6691,050970

__7001,105
2,5094,7117,3107,8508,6929.3009,440

_5501,230

הכל סך
אגמים
חופים

עליונים מים
מכמורת

(י) סוף בים דייג
בריכות

במרחקים דייג

IL. Thousand ל"י באלפי

הכל TOTAL**19.68221,2?1.5847.86114.49417.47118.74סך
1417311.5181.3841,2781.0701,047Lakeאגמים fishing
/חופים ", 1

7328491.3061.5541.2871,395Inshore fishing
עליונים /מים /

1584459561.0049871,645Pelagic ifshing
1399521.2641.6851.6461.064939Deepמכמורת sea fishing

סוף(0 בים 573939Redדייג sea ftshingO)
1.2075,28810.41812.1401בריכות 3.26714,00114,783Fish ponds

במרחקים דייג
7001,318Distant waternshing

נחרנוי SS^n w*^wn ^w ו'מכמוהת{1) ndeep sea n$hngnshore und(1) Up to 1960/61 included in
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המטבחיים בבתי החיים בעלי שחיטת  .30 לוח
Table 30.  Slaughteirngs of Animals in Slaughterhouses

)19581962)

(טונות) משוער חי ראשיםמשקל

Estimated Live Weight (tonsHeads

Kindהסוג

1958I9601961196 21962

הח"ם בעלי 13,61417,73727,91829,304129,107ALLכל LIVESTOCK

8.98422,61בקי 122,91624,07062,601Cattle

ומעורב 7,80020,09815,84521,37452,843Thoroughbredגזעי and Mixed

ומבכירות 1,5696,1323,9066,40513,883Cowsסרות and heifers

ושויריט 4,6008,9219.46013,36830,584Bullsפריס and oxen

זכרים בקר, 1,3703,5171,7177963,487Youngבני stock. male

נקבות בקר, 2611,5287628054,889Youngבני ■!lock, female

1,0342,3471,4789255,355Localמקומי

8701,3457196113,255maleזכרים

1641,0027593142,100femaleנקבות

1501665,5931,7714,403Importsיבוא

109885,5201,7564,365maleזכרים

4178731538femaleנקבות

1,3201,07492088627,612Sheepaואן ud Goats

97978762465921,868Sheepכבשים

.3161741832474,471maturedמבוגרים male

.2832691471313,299maturedמבוגרות female

38034429428114,098Iambsטלאים

341עזים
2872962275,744Goats

199מבוגרים
1581941S53,121matured, male

92מבוגרות
11283551,545matured, female

50גדייס
1719171,078kids

אחרים חיים 3,3304,0524,1024,34839,094Otherבעלי Livestock
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Means oj Production םעוקבים) םטרם (בםילץני המים 31.תצרוכת לוח

Table 31.  Water Consumption (Million Cubic Metres)

)1948/49  1961/62; תשכ"ב עד (תשיט

ייצור אמצעי

תשטהייעוד

1948/49

תשיא

1950/51

תשיג

1952/53

תשטיו
1954/55

ר.שטז

1955*56

תשייז
1956/57

תשיח
1957/58

תשייט

1958/59

תשך
1059/60

תשכא(1)
1960/61

(1)

תשכב(1)
1961/62

(י)

Disposal

הכל סך
..9601,0501,0601,2501,1301,3101.2751,420TOTAL

01,0601,0251.14SAgriculture(2574135637008308301.00091חקלאות

שדה 4582114184210925290285300305345Fieldגידולי crops

ובוטנים אדיה תפוחי ,35791371531501401551501551.15135Vegetablesירקות/ potatoes and
Groundnuts

108119139216248250316325370363400Fruitמטעים plantations

דגים 6211314616317517018518018316820SFishpondsבריכות

קזר/ (משקי שונות
וכוי) פרחים משתלות'

730274447>55550625260Miscellaneous (auxiliary
afrms. nurseries,
lfowers, etc.)

אחרת 200220230250240200250275Dther..תגרוכת Consumption

00

u

3
U

ט
>

(I) First estimate. ראשון. אומדן (1)



החיים בעלי 32.מספר לוח
Table 32.  Number of Livestock

השנה) (Endofyear)(19481962)(סיף

Jewishהודימשקי Farmingאחר משק
Other FarmingKind

הסוג
19481950195219541956195719581959I I960196119621962

הכל סך 58047.73565,75079,01091,6001,ננבקר, 15,700152.400179,700185,4501*1.200207,10040.000CATTLE, TOTAL

לחלב Dairyבקר Cattle

819.06525.64535.10538,37040,00044,00055,00063,00063,10068.00073.300רות
} 21,000 I

C0W5

/4,5406,2008,4708,4508,00012,00015.00018.30018,50019,90022,000מבכירות (Heifers

|360380430345300300400200200200200סריס IBulls

|9,61515.10020,21526,84028,50032.40043.00048,00045,20047,70032,200עגלות 19,000Calves

לבשר 4101,5305,00514,80027,00039,00050,00058,45037,40059,400BeefCattleבקר

POULTRYטופות

מטילות 1,426.0002,912,0002,470,0003.3OO.OOO3,500.0004,000,0005,500,0006,500,0007,500,0007,500,0007.300,000250,000Layingתרנגולות hens

ברווזים אווזים/
הודו 21,00014,50012.000133.000120,000250,000400.000600,000800,000900,000950,000ותרננולי

Oeese, ducks and
turkeys

SHEEPצאן AND GOATS

22,00037.00049.00075,000102,000112,000117,000115.000117,000121,000125,00067,000Sheepכבשים

גזעיות 4.90015,00025,00045,00045.00045,00040,00035,00032,00032,00030,000עזים
Goats, thoroughbred

___134,000Goats, local מקומיות עזים

עבודה WORKבהמות ANIMALS

ופרדות 5,0008,90010,90012.50014.00015,00015,70016,50016,50016,00015,5006,000Horsesסוסים and mules

2.3005.6005,6005.3005,0003,0005,0005,0005,0005,0004,50014,000Assesחמורים

נמלים




10,000Camels

1,000BEEHIVES(1)23,00029,00033,00037.00040,00042,00043,00045,00047,00049,00051,500דבוריות

■IB 1\\*n~\ M*m (1)\\ו Except primitive hives.

H.

as



החקלאי במשק והמכבשים לנרעינים והקומביינים הטרקטורים,  .33 לוח
Table 33. Tractors, Grain Combines and Balers in Agriculture

ו );שגה)(סוף
(End of year)

המנונה 19481949195219561V581959196019611962סוג
Type of
Machinery

6811,2963,1334,7665,5606,7007,4267,8558,915Tarctonטרקטורים

4017161,6801,5801,6401,8801,8251.8501,875Cnwlerזהליים

2805801,5638.1753,9204,8205,6006.0057,040Wheelאו8ניים

לנרעיני 261קומביינים <4897841,030950950U759851,025Grain Combines

עצכלי 2143404204554765055151תבהנעה 555Selfpropelle

נגרריט
..

476444600495475470470470Drawn

173333563765795810846935985Balersמנבשיט

0
CO

u

0
H
_1
3
U



(טונות) החקלאי במשק הדשנים צהיכת  .34 לוח
Table 34. Consumption of Fertilizers in Agriculture (Tons)

)0(1953/541962/63)

הדשן
המעיל החומר
Net Content

1953/541955/561957/581958/591959/601960/611961/62.1962/63Fertilizer

חנקניים Nitrogenדשנים Fertilizers

גופרתי 2142,06050,61059,51062,12570,83073,12571,55069,375Amoniumאמון sulphate

סידנית אמון 2127.58,8407,5309,9759,0005,0006.80010,26010,550Calcium(2)מלחת ammonium nitrute

46500854506806209502,750שתנה


Urea

אלמימית 82אמוניה
3807001,8352,6002,630Anhydrous ammonia

אחר נוזלי 100דשן



115450351540Other liquid efrtilizers

זרחניים ./.דשניט po5Phosphate Fertilizers

אנקי רגיל/ ,14.51737,47581,62584,61057,34041,25538,74541,86537,210Superphosphateסופרפוספט single. powdered

מגורען רגיל/ 16סופרפוספט


2,82013,085Superphosphate, single, granulated

מועשר ,21226,01015,42525,08027,93524,80016,015Superphosphateסופרפוספט enriched

משולש 40סופרפוספט 435,000



4,8505,870





Superphosphate, triple

אשלנניס Potashדשנים Fertilizers

גופרווי 48501907006051,1301,0458601,040Potassiumאשלגן sulphate

גלורי(3) 60623,7104,4502,7502,8352,6202,8303,0002,970Muriate(3)אשלגן

ומורכבים מעורבים Mixedדשנים and complex Fertilizers

נוזלי מעויב IO0?SN.P303585140Mixedדשן fertilizer solution

מגורען מורכב 10200דשן
750


Granulated complex fertilizer

מגורען מורכב 15150דשן



895Granulated complex fertilizer

מגורען מורכב 18360דשן


150


Granulated complex fertilizer

נעורטן מורכב 22220דשן
85Granulated complex fertilizer

1=

(2) Up to 1959/602l?i N only.
)3) Excluding quantities used for the production ofPotassium Sulphate.

ביוני. 30 עד ביולי 1 דשנים: mv (1)
בלבד. א./'21 1959/60 שנת עד (2) ^

גופרתי. אשלגן לייצור ששימשו לכמויות פרט (3) 0/



)Tons, unless otherwise stated(

הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש  .35 לוח
Table 35.  Pesticides Used for Plant Protection

)19521962) אחרת) צוין לא אם (בטונות'

הסעיל החומר ההדברה חומר
Active Ingredient

19521954195619581959196019611962Type of Pesticide

חרקים nsecticidesקוטלי
כלוריים Chlorinatedפחמימנים Hydrocarbons

.Techn.5090120160160160150160D.D.Tד.ד.ט.
ולינדן כלורי שש Techn.4.5122025252520ISBenzeneבנזן Hexachlortde and Lindane

A0y,21Chlordaneכלורדן
Techn.11515131515IS15Aldrinאלירין

Techn.3IS403535302520Dieldrinדיאלדרין
Techn.24420406060Endrinאנדרץ

■ .Technטוקססן
3045606050Toxaphcne

SOXמטוקסינלור W.P.1530121212152535Methoxychlor

אורגניות Organoזרתות Phosphorus
50פרתיון E.C.415100120200135160Parathion
Techn.1540150160170100Malathionמלתיון
20גוזתיץ E.C.1012080110160180Guuthioo
6O.E.C.4OJiW.P.51820204060Diazinonדיאזינון

50םוספאמידון E.C.204070Phosphaariden
בוטניים חרקים Botanicalקוטלי Insecticides

פירטרום
0.51110.5Pyrethrum

ניקוטין 20251054221Nicotine.'405גוסרוו Sulphate

מינרליים Mineralשמנים Oils
חורפיים ושמנים ריסו0 100544,0005.5006,5001,2008008002,0001,600Citrusשמני d Dormant Spray Oils
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■Arsenical!
ארסניות תרכובות

עופרת 100ארסנט Ji101520252530255Lead Arsenale

קדיאול"ט
פלואוסיליקס סודיוט

400300200250300400200200Cryolite

99'/,1018253030353540Sodium Fluosilicate

הסידן .80XW.Pארסנט
40Calcium Arscfnatc

Other Insecticides אחרים חרקים קוטלי

25נלורוננזילט XW.P,
IS10207575Chtorobenzilate

דיניסרו .Technתרכונות



8101210ISDinitro Compounds

15Xארמיט W.P.


58153
,Ar smite

8מדיון .Y W.P.
30353530Tedion

1

18.5XW.P.15252540Kelthanקלתן

.255iW.Pמורוסייד
10Morocide

סטריות Fungicidesקוטלי

W.P.1,2001,9003,5003,5003,5002,000800600Sulphur£>18.5גופרית

קליפורני 267.1,20020304550607080Limeמרק Sulphur

נחושת Techn.7010010010010010010075Copperגופרת Sulphate

(1) נחושת 50X10010010012050303570Copperתחמוצת Oxide (1(

65דיתיוקרנמטיט '/.Y/.P.255085170180180250250Dithiocarbamates

אורגניות כספיות i./.2025303030303030OrganoMercurinbתרכובות

.50J'W.Pקפטן
2630353535Captan

קווינון 95תולדות y.12232322Quinone Deirvatives

עשבים Herbicidesקוטלי

ד' ?.440*7142860654025302. 4. D.

39מ.ס.ט.א. y.610154045M.C.P.A.

ט' 245soy.


1225102.4.5.T.

החומץ חומצת .soyסריכלורו


2212Trichloracctic Acid

85Xדלפון
8060605080Dalapon

הנתרן .60yכלורט



2530406060Sodium Chlorate

(1) Including other Copper Compounds אחרות נחושת תרכובות כולל (1)

1=

CO



)Tons, unless otherwise stated(

>ה0שך) הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש  .35 לוח
Table 35. Pesticides Used for Plant Protection (Com.)

)19521962) אחרת) צוין לא אם (בטונות,

ההדברה חומר
הסעיל החומר

Active Ingredient
19521954195619581959I96019611962Type of Pesticide

הנתרן 72ארסניס Ji1
_Sodium Arsenito

.B.D.DTechn.2225354043P.C.P.

15151055Aminotriasole_אמינוטריאזול

50סימזין J>15203540Slmazine

איוד Fumiganחומרי ts
ייברומיד 100x510156075605040Ethyleneאתילן Oibromide

ברומיד 100J'12520252535SOMethylמתיל Bromide

סולפיד די 85120130180ISOCarbonקרבון Disulphide

100ד.ד. <4IS1015101010D.D.
55665Formaldehyde./'40סורמאלדהיד

y>y.35406070Nemagonנמגון

נברנים Rodenticidesקוטלי
(קג) 10oy.1015252525סטריכנין

Strychnine (kg)

(קיג) קומרין Techn.25so505030תרכובות
Cumarin Compounds (kg)

Techn.0.50.50.50.5אנטו
Antu

ההליום Techn.244456גוסרת
Thallium Sulphate

אבץ .Technזרחית


0.7110.50.5
Zinc Phosphide

Miscellaneousשונות
עשבים ,Techn.+P.C.P.6,0007.00012.00013.00014,00015,00016,000Oilsשמניםקוטלי Herbicidal
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תעשייה ט. פרק
משנה ענף כל ובתוך משנה ענפי לסי שכבה, בכל
שכבות של פירוט להלן הא"ב. סדר לפי

מהן: אחת כל של הדגימה ומנת הגודל

מספר לסי השכבה
במפעל הזנימהמנתהשכירים

4 עד 11/50
9 עד 51/12
19 עד 101/6
29 עד 201/3
ויותר המפעלים)1(כל30

ב1959 המקורי במדגם שנכללו המפעלים
באוכלוסיית השכירים מכלל 655'. העסיקו

המדדים.
התעשייתי הייצור למדדי המשקלים
שנתקבל כפי ענף' בכל המוסף הערך על מבוססים
עם '1956 והמלאכה התעשייה סקר מתוצאות
משנה ענפי של המשקלים והתאמות. תיקונים
העבודה ושכר התעסוקה ממדדי אחד כל עבור
עבודה ימי הפועלים' מספר השכירים' (מספר
של העבודה שכר בתשלום' עבודה ימי למעשה'
נקבעו הפועלים) של העבודה ושכר השכירים
החדש המדגם ממפעלי שנתקבלו הנתונים לפי
לקביעת כבסיס שימשו הקודם במדד .1958 בשנת
במדדי המדידה נושאי כל עבור המשקלים
השכירים מספר נתוני העבודה ושכר התעסוקה

.1952 משנת התעשייה מפקד של
החדשים המדדים של המשקלים מערכת
לנושאי בהתאם 9 בלוח מובאת (1962 עד 1959)
משקאות (כולל "מזון הענפים: משקלי המדידה'
תוקנו נפט" ומוצרי כימיים ו"מוצרים וטבק)"
(ראה בסיווג שחל השנוי עקב 1962 בשנת

.(9 ללוח (7) הערה
1961 עד 1959 בשנים אלה ענפים משקלי

כדלהלן: הם
כימייםמזון(כולל מוצרים

המדידה נפטמשקאותוטבק)נושאי ומוצרי

התעשייתי 16.748.72הייצור
השכירים 16.956.56מספר
הפועלים 17.065.60מספר

הפועלים של העבודה 16.595.71ימי
השכירים של העבודה 15.938.26שכר
הפועלים של העבודה 16.036.35שכר

התעשייה מדדי
מדדים בחישוב הוחל 1959 בינואר החל
ולשכר לתעסוקה תעשייתי' לייצור חדשים
=1958 ממוצע הבסיס: לפי בתעשייה' העבודה
הקודמים המדדים במקום באים אלה מדדים .100
פורסמו אשר '100=1955 ממוצע בסיס: על
195 8 עד 1955 לישראלבתקופה הסטטיסטי בשנתון
כל כוללת החדשים המדדים אוכלוסיית
כמו לפחות. אחד שכיר המעסיק תעשייתי מפעל
מפעלים המדדים באוכלוסיית נכללו כן
ומפעלים שיתופיות באגודות המאורגנים
המדדים באוכלוסיית נכללו לא קיבוצים.
רווחים של בסיס על פועלים שאינם מפעלים
הבאים: המשנה לענפי המשתייכים ומפעלים
נפט של נסיונית והפקה חיפוש מתכות; חיפוש
תיקון נעליים; תיקון מטבחיים; בתי טבעי; וגז
תעשייה נפץ; חומרי תעשיית ואבובים; צמיגים
מכוניות תיקון מכניות; מסגריות צבאית;
שנכללו כוח תחנות שעונים. ייצור ואופנועים;
לא "שונות" בענף הקודמים התעסוקה במדדי

החדשים. במדדים נכללו
מבוסס החדשים המדדים אוכלוסיית סיווג
הוצאת כלכלה"' לענפי אחיד סיווג "הצעת על
1958 אוגוסט לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה

ו"חרושת"). ומחצבות" "מכרות (הסדרים:
החדשים המדדים  המדדים מדגם
המייצג מפעלים' כ200'1 של מדגם על מבוססים
לענפי (פרט והמלאכה התעשייה מפעלי כל את
המדדים באוכלוסיית לעיל). שהוזכרו משנה
גדולים מפעלים רק נכללו זאת' לעומת הקודמים'
ויותר. שכירים 15 כלל' בדרך שהעסיקו'
מפעלים גם בחשבון מביאים החדשים המדדים
את הבסיס; תקופת לאחר לייצר שהחלו חדשים
מצרפים ויותר שכירים 30 המעסיקים המפעלים
הייצור התחלת של הראשון מהחודש למדגם
(המעסיקים יותר קטנים מפעלים מבין ואילו
מדי משלים' מדגם מוצא שכירים)' מ30 פחות
זאת' לעומת הקודמים' במדדים חודשים. שלושה
והמפעלים קבועה' היתה המפעלים מערכת
1958 עד 1955 כשנים בייצור שהתחילו החדשים

זו. למערכת צורפו לא
החדשים למדדים שנבחר המפעלים מדגם
כשכבות ; (Stratiifed Sample) שכבתי מדגם הוא
הראשיים. הענפים בתוך גודל קבוצות הוגדרו
המפעלים' רשימת סודרה המדגם בחירת לצורך
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השכירים של מהעבודה ההיעדרות על הנתונים
נתקבלו אשר (13 (לוח והסיבה הענף לפי בתעשייה
מתוך לקוחים והייצור' העבודה לפריון המכון מן
."1960 הישראלית בתעשייה "היעדרותעובדים סקר

.1962 כשנת פורסם זה סקר

הגדרות
כל הוגדר כ"שכיר" השכירים מספר
הנחקרת בתקופה המפעל ע"י המועסק עובד
חברי (כולל המפעל של התשלום בגליון והמופיע
במפעל שעבדו קיבוצים וחברי שיתופיות אגודות
או מלאה עבודה עבד אם בין שכר) קבלת ללא
נכללו לא זאת' לעומת הקודם' במדד חלקית;
במפעל שעבדו מנהלה עובדי השכירים במספר

הנחקר. בחודש משבועיים פחות
הוגדרו כ"פועלים"  הפועלים מספר
הייצור' לתהליך ישיר באופן הקשורים שכירים
להחזקת או ובמוצרים' בחומרים הפיסי לטיפול
חודשית' במשכורת עובדים הם אם בין הציוד'

המפעל. בתוך בקבלנות או יומי' בשכר
עבודה ימי הם למעשה עבודה ימי
גם כולל זה מספר בלבד. הפועלים של למעשה
ידי על לימים שתורגמו הנוספות השעות את
במפעל הנהוגות העבודה שעות במספר חלוקתן
בימי נכללו הקודם במדד .(8 כלל בדרך (שהן
ימי כגון: בתשלום' ההיעדרות ימי גם העבודה

ומחלה. חופשה
ימי הם  בתשלום היעדרות ימי
לפועלים שולם שעבודם וחגים מחלה חופשה'

המפעל. ע"י
הס הוגדרו עבודה כשכר עבודה שכר
עבור לשכירים המפעל ידי על ששולמו כומים

הדו"ח. חודש
חד מענקים נכללים לא העבודה בשכר
("13 "חודש משכורת (כגון ושנתיים פעמיים
שונות לקרנות המפעל ידי על ששולמו וסכומים
פיצויי גם ועוד). תגמולים קופת השוואה' (קרן
עבודה. בשכר נכללים לא פנסיה ודמי פיטורין
נכללים העבודה שכר של הקודמים במדדים
עבור הפרשים וכן ושנתיים חדפעמיים מענקים

הדו"ח. חודש שלפני התקופה
שכר חישוב לצורך יומי עבודה שכר
ימי כל משמשים בל"י לפועל היומי העבודה
שולם שעבודם נוספות) שעות (כולל העבודה
(חופשה' בתשלום היעדרות ימי לרבות לפועלים'
קיבוצים חברי של עבודה ימי חג). וימי מחלה

בחשבון. נלקחיס אינם שולם' לא שעבורם
השכר את להשוות ניתן לא כי להדגיש יש
היומי השיר עם החדש במדד בל"י לפועל היומי
עיקריות: סיבות משתי הקודם' במדד בל"י לפועל
מפעלים כלל' בדרך נכללו' הקודם במדד א.

(1957 עד 1955) הקודמים המדדים משקלי
להלן: מובאים

התעסוקה
ושכרהייצור

העבודההתעשייתיהענף
בתעשייה

התעשייה 100.00100(2)כל
ומחצבים 3.824מכרות

95.5096חרושת
וטבק) משקאות (כולל 23.6222מזון

12.049טקסטיל

0) 6.187הלבשה

ורהיטים ומוצריו 6.904עץ

(0 ומוצריהם וקרטון 3.835נייר

לאור0) והוצאה ..הדפסה

0) ומוצריו 0.761עור

0) ופלסטיקה גומי 1.761מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 6.426מוצרים

אלמתכתיים מינרלים 9.6310מוצרי
יהלומים 1.973תעשיית

מתכת0) של בסיסית ...,תעשייה

מתכת(0 13.6011מוצרי

2.163מכונות

ואלקטרוני חשמלי 3.093ציוד

הובלה 2.612כלי

(0 שונות 0.939תעשיות

.9 בלות 5 עד 1 הערות ראה (1)

סווגו. שלא תעשיות של 0.68 של משקל בולל (2)

התעשייתי הייצור מדד
למדוד היא התעשייתי הייצור מדד של מטרתו
המוסף כערך שהוגדר הייצור בנפח השינויים את

מענפיה. אחד ובכל כולה בתעשייה המיוצר
מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
מודדים המוסף' הערך על חודשי דיווח המפעלים
שהשי כהנחה שונים באינדיקטורים השינויים את
המוסף. בערך השינויים את משקפים בהם' נויים
משנה ענפי מ110 מורכב החדש המדד
ב105 אינדיקטורים. 177 ידי על המיוצגים
החודשיים השינויים נמדדים אינדיקטורים
עיקריים' מוצרים של המיוצרות בכמויות
היצוא, ב1ערך בפדיון' ב38השינויים
עבודה וב27ימי גלם בחומרי שימוש ב6

הפועלים. של למעשה

יה בתעש1מדדי התעסוקה
במספר השינויים את מודדים התעסוקה מדדי
בשכר למעשה' העבודה ימי במספר השכירים'
הממו וברמה לשכירים ששולם הכולל העבודה

לפועל. היומי השכר של צעת
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קמח לייצור דגנים צריכת על הנתונים
ממשרד מתקבלים שמן לייצור זרעונים וצריכת

והתעשייה. המסחר

(מפעלים והמלאכה התעשייה סקרי
שכירים). המעסיקים

מדי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
והמלאכה התעשייה מפעלי של סקר שנה
של תוצאות ניתנות בשנתון שכירים. המעסיקים
ולשנות 1958 האזרחית לשנה המתייחסים הסקרים
ו1961/62. 1960/61 '1959/60 הכספים
אך ארעיות הן 1961/62 עבור הניתנות התוצאות
לבין ביניהן בולטים לשינויים לצפות אין
העיבודים סיום עם שיתקבלו הסופיות התוצאות

הסקר. נתוני של
תעשייתי מפעל כל כוללת הסקר אוכלוסיית
או חודש במשך לפחות' אחד שכיר העסיק אשר
נכללו כן כמו הסקר. של הדו"ח בשנת יותר
באגודות המאורגנים מפעלים הסקר באוכלוסיית
מפעלים נכללו לא קיבוציים. ומפעלים שיתופיות
ומפעלים רווחים של בסיס על פועלים שאינם
והפקה חיפוש מתכות; חיפוש היא: שפעילותם
מטבחיים בתי טבעי; וגז גולמי נפט של נסיונית

צבאית. תעשייה ושחיטה;
1958 בסקר מדגם. שיטת לפי מבוצע הסקר
כל וביניהם מפעלים כ800'3 המדגם כלל
בסקר ויותר. שכירים 15 שהעסיקו המפעלים
כל וביניהם מפעלים כ700'2 המדגם כלל 1959
בסקר ויותר. שכירים 25 שהעסיקו המפעלים
כל וביניהם מפעלים כ900'2 המדגם כלל 1960
בסקר ויותר. שכירים 20 שהעסיקו המפעלים
כל וביניהם מפעלים כ000'3 המדגם כלל 1961

ויותר. שכירים 20 שהעסיקו המפעלים
עד 1958 לשנים המתפרסמים האומדנים
האומדנים המדגם. נתוני ניפוח ע"י נתקבלו 1961
המספרים מן מסויימת במידה לסטות עלולים
מ"טעויוח כתוצאה ידועים) (הבלתי הנכונים
בתשובות אפשריים ומאידיוקים דגימה"
כלל אומדני של הדגימה טעויות הנחקרים.
גודל קבוצות לענפים' פירוט (בלי התעשייה
טעויות .3^ על כלל' בדרך עולות' אינן וכדי)
גדולות לענפים המתייחסים אומדנים של הדגימה
מועטים אומדנים לגבי אך כלל' בדרך יותר'

.10^ על עולות הן בלבד
חושבו 1962 בשנת הפדיון על האומדנים
ממחקר שנתקבלו התוצאות לפי הבאה: בדרך
חושב מפעלים) כ200'1 של (מדגם מצומצם
האומדנים ל1962. 1961 בין בפדיון השינוי אחוז
השינוי אחוז הכפלת ידי על נתקבלו 1962 לשנת
מסקר שנתקבלו 1961/62 לשנת הפדיון באומדני

והמלאכה. התעשייה
כלל של הפדיון על הגולמיים האומדנים
ע"י נתקבלו 1962 בשנת והמלאכה התעשייה

העבודה ושכר ויותר שכירים 15 עם
כלל בדרך גבוה אלה במפעלים היומי
פחות המעסיקים במפעלים מאשר יותר

שכירים. 15 מ
העבודה בשכר נכללו הקודם במדד ב.
את המעלה דבר שכר' והפרשי מענקים
החדש במדד ואילו היומי העבודה שכר

השכר. והפרשי המענקים נכללו לא

המדדים מגבלות
מדגמים' על המבוססים האומדנים ככל .1

מהמספרים מה במידת לסטות המדד מספרי עלולים
דגימה". מ"טעות כתוצאה האמיתיים

ע"י הנתונים במסירת אידיוקים .2

כך המדד. לסטיות לגרום עלולים המדווחים
בחלק נמסרים' התעסוקה במדד לדוגמא
מאחר העבודה' ימי על אומדנים מהמפעלים'
כמות לפי ומשתלמת קבלנית היא שהעבודה

התוצרת.
השינוי נמדד התעשייתי הייצור במדדי .3

באינדיקטור' השינוי מדידת ידי על המוסף בערך
עם זהה באינדיקטור השינוי אין לעיתים אולם
התרחקות למשל' כך המוסף. בערך השינוי
טכנולוגית' התפתחות עם יחד הבסיס' מתקופת
נאמנה לשקף חדל שהאינדיקטור לכך גורמים
בדיקה מחייב זה דבר הייצור. בנפח השינויים את
והכנסת התעשייה ענפי התפתחות של מתמדת

האינדיקטורים. במערכת שינויים
על הקודמים המדדים  המדדים שרשור
למדדים שורשרו 100=1955 ממוצע בסיס
כדי .100=1958 ממוצע הבסס: לפי החדשים
אין התעשייה כל של הכללי המדד אח לקבל
'1955 משקלי לפי הענפים מדדי את לשקלל
התעשייה כל לגבי הענפים בין שהיחס מאחר

ל1958. מ1955 השתנה
לעיל' שהוזכרו בהגדרות השינויים כל לאור
המדדים בין להשוואה בזהירות להתייחס יש

החדשים. לבין הקודמים

בתעשייה וצריכה ייצור
מוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
חודשיים דו"חות על מבוססים מסויימים
חשמל ייצור הבאים: מהמקורות המתקבלים
בע"מ לישראל החשמל מחברת  וצריכתו
קו"ט 300 של רשום הספק בעלות כוח ומתחנות
ישראל; מעובהמבנק ונפט גז שיתק ומעלה;
לסוכר) (פרט מזון הפיתוח; ממשרד  גולמי נפט
והתעשייה; המסחר ממשרד  כותנה וחוטי
בתשלום החייבים וסחורות משכרים משקאות
כל לגבי הדו"חות והבלו. המכס בלוממחלקת
מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים יתר

מהמפעלים. ישר
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חומרי גלם, חומרי של מלאי כולל מלאי
גמורים בלתי מוצרים דלק' עזר' חומרי אריזה'
ערך המפעל. בבעלות הנמצאים גמורים ומוצרים
המפעל. בספרי הרשום ערכו לפי מוגדר המלאי
 וכוי דלק חומרים' של צריכה
חומרי גלם' חומרי של התשומות ערך את כולל
ערך וחשמל; דלק מים' עזר' חומרי אריזה'
הוא' בחומריו המפעל' עבור שנעשו העבודות
המבנים של וההחזקה התיקונים ערך אחרים; ע"י
זה נתון אחרים. ע"י שנעשו המפעל' של והציוד
וכוי דלק חומרים' על ההוצאות בין כהפרש תושב
מוצרים מלאי (להוציא במלאי הגידול לבין

גמורים).
ממכירת המפעל הכנסות את פדיוןכולל
(לפי ופסולת לוואי מוצרי לרבות תוצרתו'
ובלו קנייה מיסי כולל המפעל' בשער המחירים
לסוכנים' עמלה וסובסידיות' יצוא פרמיות ובניכוי
שבוצעו מעבודות הכנסות והחזרות); הנחות
מעבודות הכנסות בחומריהם; אחרים עבור
ייצר שהמפעל הקבועים הנכסים וערך תיקונים
ובלו קנייה מיסי כולל אינו הפדיון הוא. לצרכיו
על מיסים (כגון: היצרנים ע"י שולמו שלא
ע"י המשולמים וכדי לגז כיריים נפט' מוצרי
ככולל הפדיון הוגדר 1958 בסקר המשווקים).
קנייה מיסי כולל ולא וסובסידיות ייצוא פרמיות
אומדני תוקנו זה בשנתון המובאים בלוחות ובלו.
המוסף הערך אומדני לכך (ובהתאם הפדיון
הנוכחיות ההגדרה לפי 1958 לשנת המפקדי)
פרמיות בלו' קנייה' מס אומדני על בהסתמך

שונים. ממקורות שנתקבלו וסובסידיות ייצוא
חושב המוסף מפקדיהערך מוסף ערך
על הוצאות הכל סך לבין הפדיון סך בין כהפרש
דלעיל) ההגדרות (לפי וכוי דלק חומרים'
המפקדי המוסף הערך במלאי. השינוי עם בהתחשב
להגדירם שאפשר סכומים (1 איפוא: כולל
משכורת עבודה' שכר כגון: תעשייתי' מוסף כערך
וכן לשכירים) ישירות (ששולמו נלוות והוצאות
ישירים); מיסים תשלום (לפני גולמי רווח
כגון: במשק' אחרים לענפים תשלומים (2
רנטה ריבית' ביטוח' פרסומת' על הוצאות
כפי בהוצאות כלולים (שאינם אחרים ושירותים
שהוטלו מיסים (4 , בלאי (3 ., לעיל) שהוגדרו

המוצרים. על
סיווג בסקר התעשייה ענפי סיווג
ענפי של אחיד ל"סיווג בהתאם נעשה הענפים
ומחצבות" "מכרות (הסדרים: הכלכלה"
המרכזית הלשכה ע"י שהוצא ו"חרושת")'
על מבוסס זה סיווג .1959 במרס לסטטיסטיקה

הכלכלה ענפי של הבינלאומי הסיווג
(International Standard Industiral Classiifcation
of all Economic Activities)

המוגדרים המפעלים של האומדנים סיכום
על משלימים אומדנים עם הסקר" כ"אוכלוסיית
מפעלים (ז"א זו בהגדרה כלולים שאינם המפעלים
שלא אחדים וענפים שכירים מעסיקים שאינם
ע"י נתקבלו המשלימים האומדנים בסקר). יוצגו
על בעיקר שהתבססה הפדיון של גולמית זקיפה

אלה. במפעלים המועסקים מספר אומדן

הגדרות
כיחידה מוגדר תעשייתי מפעלמפעל
חשבונות ומנהלת אחד במקום הנמצאת יצרנית
המבצעת פירמה' של מחלקה כי נקבע נפרדים.
חשבונות ומנהלת נפרדות תעשייתיות פעולות
עבודה' ימי ומשכורות' עבודה (לשכר נפרדים
מוצרים) ומכירת חומרים קניית מלאי' השקעות'

נפרד. כמפעל נחשבת
שכירים' כולל  המועסקים מספר
קבלת ללא שעבדו משפחה ובנ עובדים בעלים

שכר.
העובדים כל את השכיריםכולל מספר
קיבוץ וחברי שיתופיות אגודות חברי השכירים'
בארבעה העובדים מספר של כממוצע ומחושב

הדו"ח. בשנת נבחרים חודשים
כמספר מוגדר עבודה עבודהיום ימי
העבודה ימי במפעל. הנהוג ליום העבודה שעות
ואינם לימים) (שתורגמו נוספות שעות כוללים
חופשה' ימי (כגון בתשלום העדרות ימי כוללים

וכד'). מחלה
כל את כולל ומשכורת עבודה שכר
התשלום בגליונות המופיעים התשלומים
תוספת יוקר' תוספת יסוד' שכר כגון: לשכירים'
וכדי' משפחה תוספת וותק' תוספת מקצועית'
פרמיות בונוסים' נוספות' שעות בעד תשלומים
עבודה שכר כולל אינו ."13 "חודש ומשכורת

קיבוץ. לחברי זקוף
ההוצאות כל את נלוותכולל הוצאות
מופיעות שאינן ומשכורת עבודה לשכר הקשורות
פנסיה' ודמי פיצויים כגון: התשלום בגליון
תשלומי שירותים' או סחורות בצורת תשלומים
מס תגמולין' (מבטחים' שונות לקרנות המפעל
המפעל השתתפות וכד')' לאומי ביטוח מקביל'
נלוות הוצאות של ההגדרה וכוי. המטבח בהוצאות
בכך לעיל הנזכרת מזו שונה היתה 1958 בסקר
נכללו וחג מחלה חופשה' עבור שתשלומים
בגליון הופיעו הם אם בין הנלוות בהוצאות

לאו. אם ובין התשלום
השכר חישוב לצורך יומי עבודה שכר
ימי כל בחשבון נלקחו עבודה ליום הממוצע
של עבודה לימי פרט לעיל) ההגדרה (לפי העבודה

שולם. לא שעבורם קיבוץ חברי
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(פרט צעצועים ל.נ.מ.א.; ספר לבתי וציוד
(פרט כפתורים וגומי)' פלסטיקה עץ' לצעצועי
גפיים מטאטאים' רוכסנים' פלסטיים)' לכפתורים
תקלי חותמות' תותבות' שיניים מלאכותיות'

טים.
סקר בין התעסוקה אומדני השוואת
כוח סקר לבין 1961 והמלאכה התעשייה
האדם כוח סקר אומדן לפי 1961 האדם
ובמלאכה בתעשייה מועסקים היו 1961 ממוצע
שנתקבל הארעי האומדן לפי איש. אלף 177
בתעשייה היו 1961 והמלאכה התעשייה מסקר
במספר ההבדל מועסקים. אלף 155 ובמלאכה
בין כולל האדם כוח שסקר מכך נובע המועסקים
שאינם העצמאיים' המלאכה בעלי את היתר
אינם אלה שעצמאיים בעוד שכירים' מעסיקים
הסיבה מן וכן והמלאכה התעשייה בסקר כלולים
ענפי כל את כולל האדם כוח שסקר הנוספת
אינו והמלאכה התעשייה שסקר בעוד התעשייה

ענפים. מספר כולל

האומות של הסטטיסטית המחלקה ע"י שהוצא
נובעות הביןלאומי מהסיווג והסטיות המאוחדות
בישראל. התעשייה הרכב של המיוחד מהאופי
של בסיווגם גבול למקרי דוגמאות מספר להלן

השונים: הענפים
כולל וטבק) משקאות (כולל מזון
אינו אך בבקבוקים ומילויו חלב ופיםטור עיקור טקסטיל בשיווק; רק העוסקים מפעלים כולל
חוטים תעשיית וכן סרוגים' הלבשה מוצרי כולל
ורהיטים ומוצריו עץ סינטטיים; ובדיס
גומי מוצרי מתכת, רהיטי ייצור כולל
מוצרים גומי; נעלי ייצור כולל ופלסטיקה
שמן ייצור כולל נפט ומוצרי כימיים
חשמל מקררים ייצור כולל מכונות למאכל;
תעשיות הראשי הענף כביסה. ומכונות יים
הבאים: המוצרים של הייצור כלול שונות
אופטיקה מכשירי ועדינים, מדויקים מכשירים
חפצי תכשיטים' צורפות' שעונים' וצילום;
כתיבה מכשירי משרד' כלי קודש; כלי אמנות'

CHAPTER I. INDUSTRY

Industrial Indexes
The calculation of new indexes for industrial

production, employment and wages began in
January 1959 on the basis: average 1958 = 100.
These replace the previous indexes which were
computed on the basis : average 1955 = 100, and
which were used in the Statistical Abstract of
Israel duirng the period 1955 to 1958.

The population of the new indexes compirses
all manufacturing establishments with at least
one employee. Similarly the population of the in
dexes includes enterpirses organized in the form
of cooperatives and those in collective settle
ments. Not included were nonproift making en.
terpirses and the following branches of industry :
metal prospecting; prospecting and expeirmental
mining of crude oil and natural gas; slaughter
ing; shoe repairs; tyre and inner tube repaiirng;
production of explosives; armaments industry;
mechanical workshops; motor vehicles and mo
tor cycle repairs; watch assembly. Power sta
tions which were included in the previous in
dustrial indexes under the heading "miscellane
ous", are not included in the new indexes.

The classification of population in the new
indexes is based on "Standard Classification of
Economic Activities", published by the Central
Bureau of Statistics in August, 1958 (Sections :

"Mines and Quarries" and "Manufacture") .
Sample of Indexes  The new indexes are

based on a sample of 1,200 establishments repre
senting all industiral establishments and work
shops (except for the subbranches mentioned

above) . In the population of the previous in
dexes, on the other hand, only large establish
ments engaging, as a rule, 15 or more employees,
were included.

The new indexes also take into consideration
new establishments which have begun production
after a peirod of consolidation; establishments
employing 30 or more workers are added to the
sample from the month when production begins.
A complementary sample is taken every three
months from smaller establishments (employing
less than 30 workers) . In previous indexes, on the
other hand, the range of establishments was ifxed,
and new establishments which began production
between 1955 and 1958 were not included within
this range.

The sample of establishments drawn for ihe
new indexes is a stratified example, whose strata
were deifned as sizegroups within the main
branches. For the purpose of drawing the sample,
a list of establishments in each stratum was ar
ranged according to subbranches, and within
each subbranch in alphabetical order. The fol
lowing list shows in detail the size strata and the
proportion of the sample in each one :

Proportion ofStratum According to
Sample:Number of Employees

in Establishment
1/501  4
1/1259
1/610  19
1/320  29

1 (all establishments)30 and more

269 תעשייה



The establishments included in the original
sample in 1959 employed 659cf of the total wage
earners in the indexes' population.

Weights for indexes of industrial production
are based on the added value in each branch,
taken from the results of the 1956 Industry and
Craft Survey, after correction and adaptation.
Weights of subbranches for each of the indexes
of employment and wages (number of employees,
number of workers, actual workdays, paid work
days, wages of empolyees and of workers) were
fixed according to data obtained from the estab
lishments in the new sample in 1958. In the pre
vious index, the weights for all the measured
vairables in the indexes of employments and
wages were determined by data from the wage
earners in the 1952 Census of Industry.

The set of weights in the new indexes (1959
to 1962) is shown in Table 9 according to meas
ured variables; the weights of indexes of "food
(incl. beverages and tobacco) ", "chemical and
petrol products" were corrected in 1962 because
of the change in the classification (see Tables 7
and 9). Weights of previous indexes (19591961)
are as follows :

ChemicalFood (incl.
8c petrolbeverageshems weighed
productsand tobacco(

Industiral
8.7216.74production

Numebr of
6.5616.95employees
5.6017.06Number of workers

Workdays of
5.7116.59workers

Workdays of
8.2615.93employees
6.3516.03Wages of workers

Weights of previous indexes (1955 to 1957)
are shown below :

_ e
0 o
ss3 3
1? g

Branch
0

100100.00)TOTAL INDUSTRY
1043.82Mining £ Quarrying
9695.50Manufactuirng

Food (incl. beverages £
2223.62tobacco(
912.04Textiles
76.18Clothing(1(

Wood, wood products A
46.90furniture
53.83Paper A paper products(1(

, .Pirnting £publishing0(
10.76Leather <£ leather products(1(
11.76Rubber <£ plastic products)!(

Chemical £ petroleum
66.42products

////
5.* .5^11.a.

Branch

10
3

11
3

3
2
9

9.63
1.97

13.60
2.16

3.09
2.61
0.93

Nonmetallic mineral
products

Diamonds
Basic metalindustry(J)
Metal products (!)
Machinery
Electircal <6 electronic
equipment

Transport equipment
Miscellaneous industires(1(
)'J See notes (1)  (5) in Table 9.
(2) Includes weighting of 0.68 for unclassi

fied industries.
Index of Industrial Production

The function of the index of industrial pro
duction is to measure changes in the volume of
industrial production, which was defined as the
added value yielded by industry as a whole and
by each of its branches separately.

As there is no practical possibility of obtain
ing from the establishments monthly reports on
added value, changes in vairous indicators are
measured on the assumption that the changes
therein reflect the changes in the added value.

The new index is compiled from 110 minor
branches represented by 177 indicators. In 104
indicators the monthly changes in quantities of
basic products produced are measured; in 38,
the changes in gross revenue; in 1, the value of
expotrs; in 6, consumption of raw materials, and
in 27, number of actual mandays worked by
empolyees.
Indexes of Industrial Employment

Employment indexes measure the changes in
the number of employees, in the number of man
days worked, in total wages paid to employees
and in the average level of a worker's daily wage.

The data on absence from work of em
ployees in the Industry, by branch and cause
(Table 13) which were obtained from the Is
rael Institute of Productivity, were taken from
the survey on "Absence of Employees in the
Israeli Industry 1960". This survey was pub
lished in 1962.

Definitions
Number of employees:  an "employee" was

deifned as being every worker employed by the
establishment, either fulltime or parttime, dur
ing the peirod of investigation and appeairng on
the payroll of the establishment (including mem
bers of cooperative societies and members of
settlements who worked in the establishment
without pay). The previous index, on the other
hand, did not include in the number of employ
ees administrative staff working in the establish
ment less than a fortnight of the month investig
ated.
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Number of workers:  "Workers" were
deifned as those employees directly concerned
with the process of production, the physical
handling of mateirals and products, or the main
tenance of equipment, whether they were em
ployed on a monthly salary, a daily wage or on
piecework in the establishment.

Mandays worked:  are mandays worked
only by "workers". This number also includes
overtime turned into days by dividing the hours
by the number of hours normally worked in the
establishment (generally speaking 8). "Man
days" in the previous index also included absence
with pay, such as : holidays and sick leave.

Absence with pay:  covers annual leave,
sick leave and holidays for which the worker is
paid by the establishment.

Wages:  were deifned as sums of money
paid by the establishment to the employees for
the month of the report.

Wages do not include onetime or yearly
grants (such as a 13th month's salary) or sums
paid by the establishment to various funds
(equalization fund, superannuation fund and so
on). Discharge compensation and pensions are
also not included in "wages". In previous indexes
of wages, onetime and yearly grants were in
eluded, as was backpay for the period preceding
the report.

Daily wage:  A worker's daily wage was
calculated on the basis of all workdays (includ
ing overtime) for which payment was made, as
well as days absent with pay (annual leave, sick
leave and holidays) . The unpaid mandays of
settlement members were not taken into account.

It must be stressed that no compairson can
be made between a worker's daily wage in IL in
the new Index, and a worker's daily wage in IL in
the previous Index, for two main reasons :

a) The previous index included, generally
speaking, establishments of 15 employ
ees and over, and wages in these estab
lishments are generally higher than in
establishments employing less than 15
employees.

b( 'Wages■ in the previous index includes
grants and arrears of pay, which raises
the daily wage, where as in the new in
dex these two items were not included.

Limitationsofthe Indexes
1. As in all estimates based on samples, the

ifgures of the index are liable to deviate
somewhat from the true ifgures as a result
of "sampling error".

2. Inaccuracies in reporting data on the part
of the reporters aer also liable to cause
deviations in the index. Thus for example in
the Employment Index some of the estab
lishments give estimates of mandays
worked, though the work is piecework and
paid for by ersult.

3. In indexes of Industiral Production the
change in added value is measured through

the change in the indicator, although on
occasion the change in the indicator is not
equivalent to that in the added value. Thus
for example, the lapse of time since the base
peirod, together with technological develop
ments cause the indicator no longer to erlfect
accurately changes in the volume of pro
duction. This fact necessitates a constant
checking of developments in industrial
branches and the introduction of changes
into the set of indicators.
Chaining of indexes:  Previous indexes on

a basis of 1955 average= 100 have been rechained
to new indexes on a basis of 1958 average = 100.
In order to obtain the general index of industry
as a whole, one cannot weight the indexes of
branches according to the 1955 weights, since the
relationship between the branches and industry
as a whole changed between 1955 and 1958.

In view of all changes in deifnitions given
above, a comparison of previous indexes and new
indexes should be undertaken with caution.

Production and Consumption in Industry
Data on quantities of certain products pro

duced are based on monthly repotrs received
from the following sources : production and
consumption of electircity  from the Israel
Electrical Corporation Ltd. and from power
stations with a ergisteerd capacity of 300 or moer
kilowatts; gas and processed oil marketing 
from the Bank of Israel; crude oil  from the
Ministry of Development; food (except sugar)
and cotton yarn  from the Ministry of Trade
and Industry; alcoholic beverages and goods
liable to excise duty  from the Department of
Customs and Excise. Reports erlating to all other
sections of industrial production are received
dierct from the relevant establishments.

Data on the consumption of ceeralsfor flour
production and the consumption of seed for oil
production are received from the Ministry of
Trade and Industry.

Surveys of Manufacturing (Establishments
employing wageearners) .

The Central Buerau of Statistics undertakes
a yearly survey of industiral establishments and
workshops employing wageearners. The Ab
stract gives the results of surveys relating to the
calendar year 1958 and the financial years 1959/
60, 1960/61 and 1961/62. The ersults given for
1961/62 are provisional but no major differences
between them and the ifnal results  which will
be available after processing of data is com
p'eted  are anticipated.

The population of the survey includes all
industiral establishments which employed at least
one wageearner for one month or moer duirng
the year under review. Also included in the po
pulation survey weer establishments organized
as cooperative societies and establishments in
settlements. Nonproiftmaking establishments,
and those belonging to the following branches,
weer not included : metal prospecting; prospect
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ing and experimental promotion of crude oil and
natural gas; prospecting and experimental pro
motkm of nonmetallic minerals; slaughter
houses; armaments industry.

The survey was carried out by the sampling
method. The 1958 survey included 3,800 estab
lishments in its sample, among them all establish
ments employing 15 wageearners or more. The
1959 survey included in its sample 2,700 estab
lishments among them all establishments em
ploying 25 wageearners or more. The 1960 sur
vey included in its sample 2,900 establishments,
among them all establishments employing 20
wageearners or more. In the 1961 survey, the
sample covered about 3,000 establishments in
eluding all such employing 20 employees and
more.

The estimates published for the years 1958
1960 were arrived at by inlfating the data from
the sample. The estimates are liable to deviate
somewhat from the true figures (unknown) as a
result of "sampling errors" and possible inac
curacies in the replies of those investigated.
Sampling errors in the estimates for industry as
a whole (without subdivision into branches, size
groups etc.) do not, generally speaking, amount
to moer than 39£. Sampling■ errors in estimates
relating to branches are generally higher, but
only in very few cases are they above lO'cf.

Estimates of gross revenue for the year 1962
were calculated as follows : according to the re.
suits of a smallscale inquiry (with a sample of
1,200 establishments) , the percentage of change
in gross revenue between 1961 and 1962 was
computed. The estimates for 1962 were arrived
at by multiplying the percentage of change by
the estimates of gross revenue for 1961/62 re
ceived from the Survey of Manufacturing.

Rough estimates of gross revenue for indus
try as a whole for the year 1962 were obtained by
adding together the estimates for establishments
deifned as "the survey population", and comple
mentary estimates for establishments not covered
by this deifnition (i. e. establishments not em
ploying wageearners and other branches not re
presented in the survey) . The complementary
estimates were obtained by a rough calculation
of the gross revenue based mainly on the esti
mated number of employees in these establish
ments.

Definitions
Establishment An industrial establishment

is deifned as a unit of production located in one
place and keeping independent accounts. It has
been decided that a department of a ifrm, carry
ing on independent industiral activity and keep
ing separate accounts (for wages and salaires,
mandays, investments, stocks, purchase of ma
teirals and sale of products) shall be regarded
as a separate establishment.

Number of Employees  includes wage
earners, working propiretors and members of the
family working without pay.

Number of wageearners includes all hired
workers, members of cooperative societies and
members of a settlement and is calculated as the
average number of workers duirng four selected
months in the year of the report.

Mandays  a manday is deifned as the
number of work hours per day customary in the
establishment. Mandays include overtime (in
terms of days) and do not include paid absence
(such as annual leave, sick leave etc.).

Wages and salaries  include all payments
appeairng in the pay sheets of employees, such
as: basic pay, cost of living allowance, profes
sional pay, senioirty pay, family allowances etc.,
overtime pay, bonuses, premiums and "13th
month" salary. It does not include wages cred
ited to settlement members.

Supplementary expenditure  includes all
expenditure connected with wages and salaires
not appeairng in the pay sheets, such as: sever
ance pay and pensions, payments in kind or in
services, contirbutions by the establishment to
vairous funds (insurance, superannuation, equal
ization fund, national insurance etc.), the estab
lishment's contirbution to canteen expenditure
etc. The deifnition of supplementary expenditure
in the 1958 survey differed from that given
above insofar as payments for annual leave,
sickness and holidays were included in firnge
expenditure whether they appeared in the pay
sheet or not.

Daily wage  in order to compute the
average daily wage, all mandays (according to
the above deifnition) except for those of unpaid
settlement members, were taken into account.

Stocks  include stocks of raw mateirals,
packing materials, auxiliary mateirals, fuel, un
finished goods and goods owned by the establish
ment. The value of stocks is deifned as its
registered value on the establishment's books.

Consumption of materials, fuel etc. 
includes the estimated value of raw mateirals,
packing materials, auxiliary materials, water, fuel
and electricity; value of work done for the estab
lishment, with its own materials, by outside
workers; value of repairs to and maintenance
of buildings and equipment belonging to the
establishment, executed by outside workers. This
datum is considered as the difference between
expenditure on materials, fuel etc., and increase
in stocks (except for stocks of ifnished goods).

Grossrevenue includes the establishment's
income from sale of produce, including by
products and waste (at factorygate prices, in
eluding purchase tax and excise, after deduction
of export premiums and subsidies, agents' com
missions, discounts and refunds) ; income from
work done for others, with their own mateirals;
income from repairs and value of property pro
duced by the establishment for its own use. The
gross revenue does not include purchase tax and
excise duty not paid by the producers (such as:
taxes on oil byproducts, gas stoves etc., paid by
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the marketing agencies) . In the 1958 survey gross
revenue was defined as including export pre
miums and subsidies and not purchase tax and
excise duty. In the tables appearing in this year's
abstract the estimates of gross revenue have been
corrected (and consequently estimates of census
added value) for the year 1958 according to the
present definition on the basis of estimates 01
purchase tax, excise duty, export premiums and
■subsidies received from various sources.

Census Added Value  Added value is cal
culated as the difference between the whole of
gross revenue and the entire expenditure on ma
terials, fuel etc. (see above deifnition) with the
change in stocks borne in mind. The census
added value therefore includes: 1) sums which
can be defined as industrial added value, such as:
wages, salaires and firnge payments (paid direct
to employees) and also gross profit (before pay
ment of direct taxes) ; 2) payments to other
branches of the economy, such as: advertising,
insurance, interest, n. e. s. and other services
(not included in the above definition of "expen
diture") ; 3) depreciation; 4) taxes levied on
products.

Classiifcation of branches of the economy in
the survey  Classification of branches is carired
out according to the "Standard Classification of
Economic Activities" (sections: "Mines Sc Quar
ries" and "Industry"), published by the Central
Bureau of Statistics in 1959. This classification is
based on the international classification of eco
nomic branches ("International Standard Indus
trial Classification of all Economic Activities")
published by the Statisical Department of the
United Nations. Deviations from the internation
al classification deirve from the specific charac
ter of Israel's range of industry. A number of

borderline cases in the classification of various
branches is given below :

Food [including beverages and tobacco) 
includes sterilization, pasteuirzatipn and bottling
of milk but not establishments engaging solely in
marketing; textiles  includes knitted clothing,
fibres and synthetic fabircs; wood, wood products
and furniture  includes the production of metal
furniture; rubber and plastic goods  includes
rubber shoes; chemical and oil products  in
eludes production of edible oil; machinery 
includes electircal refirgerators and washing
machines; The main heading, Miscellaneous
Manufacture, covers the production of the fol
lowing articles: delicate and precision instru
ments; optical and photographic instruments;
watches, gold, and silverware and jewellery, ob
jets d'art, religious articles; office equipment,
stationery and school supplies n. e. s.; toys (ex
cept wooden, plastic, or rubber toys) ; buttons
(except plastic buttons) , zip fasteners, brooms,
artificial limbs and teeth, rubber stamps, gra
mophone records.

Comparison of employment estimates in the
1961 Indutsry Sc Craft Survey with those of the
1961 Manpower Survey  According to the es
timate in the Manpower Survey, 1961 average,
162,000 people were employed in industry. The
provisional estimate received from the Survey of
Manufactuirng 1961 gives a ifgure of 140,000
employed in industry. The difference in the num
ber of employed deirves from the fact that the
Manpower Survey includes.inter alia, independ
ent artisans who do not employ workers, whereas
these selfemployed are not included in the In
dutry 4 Craft Survey. An additional reason is
that the Manpower Survey includes all branches
of industry, whereas the Industry and Craft Sur
vey omits certain branches.
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Surveycf Manufacturing
ואחווים) םוחלםים (םספרים והמלאכה התעשייה של שוטפים) (במחירים >2) הפדיון  .1 mV

Table 1.  Gross Revenue (2) (In Current Prices) of Manufacturing (Absolute Numbers and Percentage)

)19581962)

והמלאכה התעשייה סקר

הראשי הענף

של הפדיון
והמלאכה התעשייה כל

גולמי) (אומדן
Gross Revenue of
All Manufacturing
)Gross Estimate)

שכירים המעסיקים המפעלים של הפדיון

Gross revenue of Establishments Engaging Employees
Major Branch

מדד(3)1962(3)196219581959/601960/611961/62
1962

לי במיליוני
IL. million

אחוזים
Percentage

במיליוני
.. millionIt

Index
)100=1961)

הענפים 1.561MM§2.1262,6553.44*129.*ALL§3.770100.0כל BRANCHES

ומחצבים 661.82639446266106.6Miningמניות and quarrying

וטבק) משקאות (כולל 488567665117.2Food§68418.1367419מזון (incl. beverages and tobacco)

225297386130.1Textiles§39310.4179198טקסטיל

687101115.8Oothing*§1814.84861הלבשה

ורהיטים ומוצריו ,2657.092106119143.21S148.6Woodעץ wood products and furniture

הדפסה ומוצריהם' וקרטון נייר
לאור 126153194126.8§1965.28696והוצאה

Paper and paper products, printing
and publishing

ומוצריו 922.53638404760127.5Leatherעור and leather products

>M

<.
tc
H
VI
S
Q
Z



ו8לסטיקה נומי 1213.246546588121137.2Rubberמי*רי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 196230279121.4Chemical§151178§2797.4מוצרים and petroleum products

אלמתבתיים מינרלים 158195249127.9Non^metallic§2496.6125141מוצרי mineral products

(■> היהלומים) 2416.46081101118241204.3Diamondתעשיית industry(4(

מתכת של בסיסית תעשייה
614 >< 16.3

140170191256343134.0Basic metal industry and mclul products
מתנת ומוצרי

88128160125.2Machinery§5771מכונות

ואלקטרוני חשמלי 1223.245546696122127.2Electricalציוד machinery and equipment

הובלה 2145.789110126155211136.0Transportכלי equipment

שונות 531.41922273136114.8Miscellaneousתעשיות manufacture

(I) Data in tables 18 relate only to establishments engaging employees, except the
"Gross Estimate" of the revenue for 1962 in table I which refers to all industry
and manufacturing. For the exact deifnition of the survey population, see Intro.
duction 10 Tables.

)2) Gross Revenue relates to market prices, i.e. including pruchase tax and excise,
and excluding subsidies and premiums.

)3) Provisional data.

14) The estimate of gross revenue for diamond industry is based on the data of dia
mond exports and not on the results of the Survey of Manufacturing.

לאומדן פרט שכירים' המעסיקים למפעלים ורק אך מתייחסים 8 עד ו בלוחות הנתונים (1 )
הגדרה והמלאכה. התעשייה לכלל המתייחס 1 בלוח 1962 לשנת הפדיון של הגולמי

ללוחות. במבוא מופיעה התעשייתית האוכלוסייה של מדוייקת ^
יצוא פרמיות כולל ואינו ובלו' קנייה מ0י כולל דהיינו השוק' למחירי מתייחס ה6דיוו 12) jb

וסובסידיות. ■י

ארעיים. נתונים (3) 11

תוצאות על ולא יהלומים של יצוא נתוני על מבוסס יהלומים של הפדיון על האומדן (4) {2
והמלאכה. התעשייה סקרי C*



ראשי ענף לפי העבודה, רמי המועסקים המפעלים,  .2 לוח
(19581961/62)

המועסקים מספר
המפעלים מספר

Number ofEstablishments
הראשי הכלהענף Totalסך

19581959/601960/611961/6219581959/601960/611961/62

הענפים 1369,75410,112117,900128,200118,800154,400,*9,271כל

ומחצבים 757388912,3002,8002,8003,000מנרות

וטבק) משקאות (כולל 1,2181,2441,2291,24118,90019,70021,50023,000מזון

64962368071313,60013,90015,30019,500טקסטיל

8228158638865,2005,6006,0007,000הלבשה

ורהיטים ומוצריו 1,3851,3331,3391,4569,50010,20010,50011,400עץ

ומוצריהם וקרטון 1231301241312,4002,6002,6002,800נייר

לאור והוצאה 4284224814885,8006,1006,4007,400הדפסה

ומוצריו 5584765545793,8003,9004,0004,000עור

ופלכטיקה גומי 1231501541622,9003,3003,6004,200מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 2562402362456,9007,6007,5008,200מוצרים

אלמתכתיים מינרלים 4554214484668,5008,8009,40010,200מוצרי

יהלומים0) 1521622212553,5004,0005,5006,000תעשיית

מתכת של בסיסית 9689931052,7003,3003,4004,200תעשייה

מתכת 8398559741,04910,00011,60012,30012,600מוצרי

6065545445534,7004,9005,7006,400מכונות

ואלקטרוני חשמלי 3303223463154,1004,5005,2006,100ציוד

הובלה 8379241,0061,02810,80012,80014,20013,600כלי

שונות 3193033723492,3002,6002,9003,000תעשיות

הענף. של המיוהד הארגוני המצב מן הנו3ע מלא/ לא כיסוי בגלל מסה כלפי מוטים זה ענף אומדני (1)
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Table 2.  Establishments, Persons Engaged and ManDays Worked, by Major Branch

(195S1961/62(

Number of Persons Engagec
(במיליונים) השכירים של עבודה ימי

Mandays Worked by
Employees (Millions)Major Branch

שכירים מזה:
Thereof: Employees

19581959/601960/611961/6219581959/601960/611961/62

37.8ALL*.נ107,100117,100127,400143,40017.430.83 BRANCHES

2,2002,8002,8002,9000.60,80.80.8Mining and quarrying

17,40018,20020,00021,6004.34.55.15.6Food (incl. beverages and tobacco(

13,00013,20014,60018,9003.43.63.84.9Textiles

4,1004,4004,8003,8001.01.11.31.5Clothing

7,7008,4008,8009,7002.02.22.32.6Wood, wood products and furniture

2,3002,4002,4002,7000.60.70.60.7Paper and paper products

5,4005,6006,0006,9001.51.61.71.8Printing and publishing

3,1003,3003,2003,3000.80.80.80.9Leather and leather products

2,8003,1003,5004,0000.70.81.01.1Rubber and plastic products

6,7007,4007,3008,0001.82.01.92.1Chemical and petroleum products

8,0008,4008,8009,7002.12.22.32.5Nonmetallic mineral products

3,3003,9005,3005,7000.81.01.41.5Diamond industry (1(

2,6003,2003,3004,1000.70.80.91.1Basic metal industries

9,00010,50011,20011,5002.32.73.03.0Metal products

4,0004,3005,1005,7001.01.11.31.5Machinery ■

3,7004,2004,8005,8001.01.11.31.5Electrical machinery and equipment

9,80011,70013,10014,5002.53.23.54.0Transport equipment

2,0002,2002,4002,6000.50.6 .0.60.7M iscellaneous manufacturing

(I) The coverage of this branch is incomplete because of its singular state of organization; estimates are therefor

erased downwards.
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ראשי ענף לפי נלוות, והוצאות משכורת עבודה, שכר  .3 לוח

(19581961/62)

הראשי הענף

נלוות והוצאות משכורת עבודה/ שכר

הכל סך
ל'י) (מיליוני

Total
)IL. Million)

(3ל*י) עבודה ליום ממוצע
Average per Manday Worked (IL.)

19581959/601960/611961/6219581959/601960/611961/62

הענפים S9I812.713.414.215.8.147.0410.4473.1כל

ומחצבים 10.214.015.719.517.218.820.724.5מכרות

וטבק) משקאות (כולל 52.658.367.582.812.413.013.315.1מזון

41.645.051.968.812.312.713.514.1טקסטיל

8.39.911.615.68.79.19.310.2הלבשה

ורהיטים ומוצריו 21.225.3עץ .28.135.311.111.612.514.1

ומוצריהם וקרטון 7.48.69.711.512.013.015.216.3נייר

לאור והוצאה 19.823.125.430.813.614.615.117.2הדפסה

ומוצריו 7.99.19.110.810.412.511.212.5עור

ופלסטיקה גומי 10.011.913.818.013.814.514.816.9מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 29.334.436.444.516.717.619.121.1מוצרים

אלמתכתיים מינרלים 31.435.738.747.715.216.116.819.1מוצרי

יהלומים(0 9.112.216.820.511.012.012.213.3תעשיית

מתכת של בסיסית 10.113.515.821.814.716.017.920.1תעשייה

מתכת 26.333.037.243.211.512.312.914.7מוצרי

11.013.217.222.911.212.313.815.3מכונות

ואלקטרוני חשמלי 11.714.417.023.012.113.113.515.5ציוד

הובלה 34.443.554.667.313.513.815.616.9כלי

שונות 4.75.56.67.810.09.910.912.0תעשיות

.2 ללוח הערה ראה (1)
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Table 3.  Wages, Salaries and Fringe Expenditure, by Major Branch

)19581961/62(

Wages, Salaries and Fringe Expenditureנלוות הוצאות בין יהס
{"/.) ומשכורת עבודה לשכר
Ratio of Fringe Beneifts to
Wages and Salaires CA)Major Branch

מפקדי מוסף ■por orittD
as Percentage of Census Value Added

19581959/601960/611961/6219581959/601960/611961/62

M495048231*2121ALL BRANCHES

5054585031333538Mining and quarrying

5436373623181920Food (incl. beverages and tobacco(

5451535122151919Textiles

4646474416131414Clothing

595554S321192022Wood, wood products and furniture

4855473927192521Paper and paper products

6567626420151715Printing and pubUshing

5958616117111111Leather and leather products

4945464024202024Rubber and plastic products

5149so5126282830Chemical and petroleum products

6142393928252628Nonmetallic mineral products

79949895171415ISDiamond industry (1(

6066665232242930Basic metal industries

5655573621161818Metal products

4930343219IS1819Machinery

6052524823191920Electrical machinery and equipment

6968747323182021Transport equipment

4742484718121414Miscellaneous manufacturing

(I) See note to table 2.
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ראשי ענף לפי המפקדי, המוסף והערך הקנויות התשומות המלאי,  .4 לוח
(19581961/62)

הראשי הענף

ומוצ חומרים מלאי
(נמיליו
s and Products 
t (IL. million)

שנתי ממוצע ריפ

לי) י
Stock of Material

Yearly Averag

וכוי חשמל דלק' חומרים' צריכת
לי) (במיליוני

Consumption of Materials, Fuel,
Electricity etc. (1L. million)

19581959/601960/611961/6219581959/601960/611961/62

הענפים 250.6309.6.37S0471.3835.6989.01,1(9.41,415.3כל

ומחצבים 3.96.99.311.37.912.217.423.3מכרות

וטבק) משקאות (כולל 38.146.254.764.0225.4255.6302.4340.1מזון

37.743.047.460.498.7112.5127.0.16S4טקסטיל

8.212.515.920.231.541.441.853.4הלבשה

ורהיטים ומוצריו 14.216.418.925.651.560.365.780.7עץ

ומוצריהם וקרטון 6.29.414.218.717.820.832.039.6נייר

לאור והוצאה 4.45.16.79.022.525.333.738.1הדפסה

ומוצריו 5.86.46.98.021.523.124.629.2עור

ופלסטיקה גומי 10.012.214.720.124.128.036.443.0מוצרי

נפט ומוצרי כימיים 28.1336,34.138.798.1110.7122.4142.4מוצרים

אלמתכחיים מינרלים 18.219.623.027.248.956.160.771.0מוצרי

(.) יהלומים 6.57.511.418.729.639.062.676.9תעשיית

מתכת של בסיסית 13.114517.324.219.325.033.556.5תעשייה

מתכת 17.421.826.629.553.165.471.678.4מוצרי

7.28.413.320.020.929.136.553.2מכונות

ואלקטרוני חשמלי 10.412.516.322.121.427.634.347.6ציוד

הובלה 17.229.239.147.035.247.653.662.1כלי

שונות 4.04.45.26.68.29.313.214.4תעשיות

תוקנו בלוח המובאים הנתונים הבאים: שנסקרים מזו שונה היתה 1958 בסקר המפקדי המוסף הערך הגדרת (1)
ללוחות). מבוא (ראה הנוכחית להגדרה בהתאם

.2 ללוח הערה ראה (2)
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Table 4.  Stock, Purchased Input and Census Value Added, by Major Branch

(19581961/62(

מפקדי מוסף ערך
לי) (במיליוני

Census Value Added
)IL. million)

ממוצע מפקדי/ מוסף ערך
(בלי) למועסק

Census Value Added, Average
per Person Engaged (1L.)Major Branch

(1)19581959/601960/61961/62(1)19581959/601960/611961/62

721.4833.8954.11240.04,1004,5006,9008,000ALL BRANCHES

18.725.827.239.18,2009,1009,70013,100Mining and quarrying

140.2164.5187.3231.77,4008.3008,70010,100Food (incl. beverages and tobacco(

86.287.898.9135.86,3006.3006,5007,000Textiles

17.921.324.835.53,4003,8004,1005,000Clothing

39.546.353.267.24,2004,6005,1005,900Wood, wood products and furniture

16.415.520.529.86,9006,0008,00010,400Paper and paper products

30.034.441.348.65,1005,6006,4006,600Printing and publishing

14.115.615.218.03,7004,0003,8004.500Leather and leather products

23.126.730.946.38,0008,1008,50011,100Rubber and plastic products

55.369.973.388.48,1009,2009,80010,800Chemical and petroleum products

78.584.899.8124.59,3009,60010,60012,200Nonmetallic mineral products

8.613.017.221.62,5003,2003,1003,600Diamond industry (2(

17.620.623.941.76,5006,3006,90010,000Basic metal industries

51.259.967.179.85,1005,2005,5006,300Metal products

36.443.252.474.37,8008,8009,20011,700Machinery

24.027.633.048.45,9006,2006,4007,900Electrical machinery and equipment

52.463.773.892.14,9005,0005,2005.900Transport equipment

11.313.214.417.24,8005,1005,0005,700Miscellaneous manufacturing

>■< n* deifnition of the Census value added in the 1958 survey was different from that ot the following surveys;
in this table have been revised in accordance with the present definition (see introduction to tables).

)2) See note to table 2.
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1אחוום< םוחלםים גםספרים הגודל קבוצת לפי והמועסקים, המפעלים מספר  .5 לוח
Table 5.  Number of Establishments and Persons Engaged, by Size Group

)Absolute Numbers and Percentage)
)1960/ 61)

אחוזיםמוחלטיםמספרים
Absolute NumbersPercentage

הגודל קבוצת
המועסקים) מספר (לפי

מפעלים

Eslablish

מועסקים

Persons

מפעלים

Establish

מועסקים

Persons

Size Group

)by Number of Persons Engaged)

mentsEngagedmentsEngaged

הגודל קבוצות 1,754138.909100.0100.0ALLכל SIZE GROUPS

4 עד 15,04414.90051.710.714

9 עד 52,20414,40022.610.459

14 עד 1084110.0008.67.210 14

24 עד 1565412,5006.79.01524

49 עד 2556119,1005.813.82549

99 עד 5025217,2002.612.45099

299 עד 10015125,0001.518.0100299

ומעלה 3004725,7000.518.5300and over

ואחוות 0וחל0>ם >ם0פרס המחוז לפי והמועסקים, המפעלים מספר  .6 לוח
Table 6.  Number of Establishments and Persons Engaged, by Distirct

)Absolute Numbers and Percentage)
)1960 / 61 )

מוחלטיםמספרים
Absolute Numbersתתים*Percentage

Districtמועסקיםמפעליםמועסקיםמפעליםהמחוז

EstablishPersonsEstablishPersons
mentsEngagedmentsEngaged

הםחווות IOO0100.0ALL.9,754138,800כל DISTRICTS

ירושלים .6818.4007.06.1Jerusalemמתח district
הצפון ,3249,0003.36.5Northernמחוז distirct
העיר ,1,33118,80013.613.5Haifaחיפה/ town

לעיר) (פרם חיפה ,2968,8003.06.3Haifaמחוז district (excl. town)
המרכז 1,12623,60011.517.0Centralמחוז district

העיר אבי!/ 4,78444,40049.132.0Telתל Aviv, town
לעיר) (פרט אביב תל 98219,80010.114.3Telמחוז Aviv, district (excl. town)

הדרום 2306,0002.44.3Southernמחוז district

INDUSTRY 282



ואי"ום) םוחלםם (םספרים הבעלות צורת לפי והמועסקים, המפעלים מספר  .7 לוח
Table 7. Number of Establishments and Persons Engaged, by Type of Ownership

)Absolute Numbers and Percentage)
)1960/ 61)

הבעלות צורת

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

Percentage אחתים
Type

of Ownership מפעלים
Establish
ments

מועסקים

Persons
Engaged

Establish
ments

מועסקים
Persons
Engaged

הבעלות צורות כל

סרטי עסק

שותפות
פרטית מניות חברת

גיבורית מניות חברת

שיתופית אגודה

קיבו1י מפעל

ממשלתיים (מפעלים *חריט
צויין) /rrf

9,754

5,418

2,126

1,733

136

192

107

42 .

138,800

24,400

17,600

62,400

18,700

7,800

3,200

4,700

100.0

55.5

21.8

17.8

1.4

2.0

1.1

0.4

100.0

17.6

12.7

44.9

13.5

5.6

2.3

3.4

ALL TYPES OF
OWNERSHIP

Single owner establishment

Partnership

Private limited company

Public limited company

Cooperative society

Establishment in collective settle
ment

Others (government establish
ments and not stated)

ואחו1ם< םוחלםים (מספרים הייצור התחלת שנת לפי והמועסקים, המפעלים מספר לוח8.
Table 8.  Number ofEstablishments and Persons Engaged, by Year of Commencement of Production

)Absolute Numbers and Percentage)
)1960/ 61)

אחוזים1וחלסי0מספרים

NumbersAbsolutePercentage

Year of Commencement of
היי1ור התחלת ravמפעליםמועסקיםמפעליםProduction

EstablishPersonsEstablishPersons

menuEngagedmentsEngaged

הכל 0f,7S4118,800100.0100.0TOTALך

1939 2,00837,70020.627.2Upעד to 1939

1947 עד 19401,29723,60013.317.019401947

1951 עד 19482,16327,00022.219.419481951

1955 עד 19:21,76628.70018.120.619521955

1957 עד 19568558,3008.86.019561957

19586085,5006.24.01958

19594394,4004.53.21959

19602752,0002.81.41960

1וין 3431,6003.51.2Notלא stated
'i
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התעשייה
(מדדיס) הענף לפי העבודה, ושכר התעסוקה התעשייתי. הייצור  .9 לוח

(100=1958 ממוצע (הבסיס:

מדדי

החרושתOrdersהסדרים ענפי

|1
£5

00
V §

/1
3 1

6

הקנה
i{
£ z

" 1

11af iff

i

I
I 1

1

c So
B gu
11

J
I

F

*^ 1

f ■§

I*
"*I

71
r .o

11
56 כר

Li
1

i
o

£3

והענפים הסדרים 1039101920392021222324252627סמל

התעשייתי הייצור

18.0413.673.795.602.013.492.36(י)100.003.3396.67המשקל(')
19558136858480' 989194189

19568152848481908788204
19579179928894869990213

1958100100100100100100100100100100

1959114.0132.2113.4104.8109.2117.3118.6104.6118.4109.7

1960128.7155.7127.7111.7128.1128.8121.4130.6133.5118.0
1961§149.1171.9§148.4124.9160.4§139.8144.3153.4149.9130.5

1962168.8183.7168.3134.5188.2158.3181.9168.7158.3134.6

השכירים מספר
(.) 17,9712.924.047.241.735.622.89(י)100.002.9097.10המשקל

1955921019284891069094147

19569399938889988492129

195796105959193959193134
1958100100100100too100100100100100
1959108.0110.7107.9103.0104.9107.7114.1106.2107.1102.8

1960114.9120.9114.7107.6112.3116.7114.4117.0109.6103.6
1961129.5120.1129.8119.9144.3136.2133.4129.9118.2114.8
1962142.8127.9143.2127.1164.2158.8153.1136.8127.7141.8

הפועלים מכפר
(.) 18.0112.964.457.781.755.203.10(י)100.002.7297.28המשקל

1955931129283891059195143

195694106938888988591124

195796108958993959391131

1958100100100100100100100100100100
1959108.3113.2108.1102.4105.4107.1114.7108.5109.2102.8
1960114.4121.5113.9105.7113.6115.0114.2117.1114.4105.6
1961129.4116.8129.7117.7148.2135.4132.7131.2124.8117.1
1962143.1119.2143.8126.1169.4158.8150.5141.6140.4145.7
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Indexes of Industry
Table 9.  Industiral Porduciton, Employment, Wages and Salaires Paid, by Branch (Indexes)

(Base: Average 1958=100(

Manufacturing Branches

*.*

11
n ■OF C

5

f *a E

g ?

r 1

Jl
si
■r!

g a|!
f E

M
2 1

_ ^g ■sr

r 1

11S z

1
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1

e
V

a

nn
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1

;2
JR i
1= a

c
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£ i
E 1£ S

Year

A. ar ת" oo ac .asr *s2
S 1n

s

7, S

8 Iu
12/I? .1

2
u

H

£

28293031323334353639
and branch

Industrial Production

4.53(')7.429.422.612.508.273.283.684.101.90Weights (6(

7686869989897358551955

68877997871007867591956

89979211196988779971957

1001001001001001001001001001001958

120.8111.6116.0132.6124.6113.1121.9117.3112.2117.81959

133.3131.0123.2164.5145.6123.7133.4142.8129.5175.7I960

159.6153.0137.1191.8174.9137.3157.8175.3152.1192.51961

186.0171.0158.6243.6202.3160.8172.6198.6169.8172.91962

Number of Employees

2.90(7)5.548.263.162.438.563.563.814.312.16Weights (6(

979210610093988664901955

80959996941049282971956

91961001029610292911031957

1001001001001001001001001001001958

109.2112.2103.2119.7115.9110.5109.1110.9112.1110.81959

119.3114.2102.1140.9125.1119.4117.1124.6129.6133.21960

137.0120.1112.2155.9138.3125.5134.1144.6141.0148.01961

157.2127.9125.5165.4147.0137.3143.4159.7162.7142.31962

Number ofWorkers

4.658.333.462.308.853.443.774.222.26Weights(ל)2.75 (6(

989510899941018964901955

78979996951069481981956

91981001039710492911051957

1001001001001001001001001001001958

110.9112.7103.6120.4115.0110.4109.4110.7108.5111.51959

119.4112.5101.3142.5121.3118.5117.6125.2120.0134.61960

136.4118.0112.0155.1136.0124.5135.3143.7131.1149.61961

156.3124.9125.0165.3142.7137.2143.2'158.8149.2144.41962
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(המשך) (מדדים) הענף לסי העבודה, ושכר התעסוקה התעשייתי, הייצור  .9 לוח
(100=1958 ממוצע (הבסיס:

החרושתOrdersהסדריפ ענ0י

.2 £.

0~

ו.
!!£ 5

?.§
ram

n 2

fj
11

c*
c

c i." s
£ g|

|r!ft 5

l\r S.11
£ 1
§1

H//nr ?si11ו
8

1.3

והענפים הסדרי0 1039101920392021222324252627טמל

הפועלים של העבודה ימי
17.5313.044.338.151.685.713.06(7)100.002.5097.50המשקל00

1955941119486901058995147
195693104938987998291122
195796102969192949091129
1958100100100100100100100100100100

1959109.8122.6109.4104.5107.3108.5113.7107.1111.5106.5
1960116.8138.5116.3119.1115.5113.4112.2119.4117.8104.6
1961132.0124.9132.1122.8§149.2134.5133.2131.1130.4120.6
1962145.0131.4145.4129.8167.3157.4152.8139.4140.4151.2

השכירים של הענודה שכר
(>) 17.1513.302.846.661.516.172,47(7)100.003.2796.73המשקל

19556967696769816570110
19567977787774817080105
19579092898884848587121

1958100100100100100100100100100100
1959114.9129.4114.4109.9109.2113.3115.0117.3117.9112.5
1960128.2149.4127.6121.2121.6126.5120.5142.6126.8113.6
1961158.1165.1157.9147.3161.3155.7157.3165.3150.5142.2
1962192.4217.4191.5174.7196.6185.8206.2195.2174.6186.2

הפועלים של העגודה שכר
(י) 17.3113.493.217.541.485.932.69(7)100.003.0196.99המשקל

!9557176716870816572110
19567983807874827080105
19579093908785858588123
1958100100100100100100100100100100
1959114.4130.7113.9109.5109.3I 12.2115.0118.1122.1111.6
1960126.4150.0125.7120.6121.3121.1118.6139.7133.9116.2
1961155.1157.6155.0143.4 '161.8150.1154.8161.4160.7146.3
1962187.8193.1187.6169.9196.0183.1198.4196.1187.8194.2
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Table 9.  Industrial Production, Employment, Wages and Salaires Paid, by Branch {Indexes) (Cont.)

(Base: Average 1958=100(

Year

Manufacturing Branches

r a.

I! h 1.Ft O

H

Code No. oforder
and branch

39 36 35 34 33 32 31 30 29

ManDays Worked
Weights (6)
1955

1956

1957
1958

1959

1960
1961

1962

WagesofEmployees
Weights (6)
1955

1956

1957
1958
1959

1960
1961
1962

Wages ofWorkers
Weights (*)
1955

1956

1957

1958
1959

1960
1961

1962

2.18
90
99
104

100

110.4

133.9

152.5

141.0

1.62

66
83
94

100
112.4

141.4

170.6

174.1

1.72

68

86

97

100

112.6

142.3

173.8

171.8

4.40
.66
83

91

100

109.6

122.3

139.9

153.8

5.19

46
66
82
100
117.7

139.9

175.1

221.9

5.24
46
68

83

100

112.4
130.9

157.8

191.6

3.79
91

95
93
100
114.9

126.9

143.5

155.1

3.49
63

77
86
100
119.3

140.8

178.7

211.2

3.37
68
81

88

100

119.3
139.9

174.6

201.8

3.36
103

104

103
100

111.3

118.2
138.0

144.2

3.17
74

86
96
100
114.1

133.7

167.9

199.2

3.00

76
87

96
100

113.3
131.5

§164.9

192.8

8.74
94
93

96

too
113.0

119.6
124.4

136.8

7.62
69

79
91

100

116.9

135.2

157.4

188.4

7.94

71

82

92
100

116.3
132.0

152.8

181.8

2.28

100

118.7

125.0

142.5

151.3

3.01

100

126.0
140.9

180.2

216.7

2.85

100

127.1
140.2

180.9

212.6

3.37
104

99
107

100

128.6

149.7

158.4

178.8

2.99
81

87
102

100

129.4
151.2

§179.9

241.8

3.51

81

87

103

100

130.0
152.2

178.1

240.7

8.23
108

98
102

100

102.3
104.0

114.3

127.5

9.29
77

81

92
100

108.9
115.7

.I4K0

178.2

9.66
80
82

94

100

107.6
112.0

138.7

170.9

.)7H77
99
98
98
100

107.2
109.3

116.3

124.3

0(6.98
65

78
90
100

118.3
128.8

153.2

182.3

(7)5.13
72
83

92
100

114.5
120.2

§143.3

171.0
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(המשך) ומדדים) העגף לפי העבודה, ושכר התעסוקה התעשייתי, הייצור  .9 לוח
(100=1958 ממוצע (הבסיס:

S 1

החרושת ענפי

* s
\ 1

? ני
P. i

£? jf

Orders ה0דרימ

I
1

I
I

3£ mtm

27 26 2S 24 23 22 2021 2039 1019 1039 והענפים הסדרים סמל

75
87
95
100

106.1

112.4

121.2
129.3

88
96
98
100

104.6
108.4

109.6
106.9

100

106.0
112.0
121.7
133.8

100

104.5

108.0

110.1
110.6

75
86
95

100

108.5

118.0
122.8

140.1

88
95
98

100

106.6

113.9

111.0
115.8

74
85

94
100

101.4
107.7

118.7

132.5

86

93
97

100

99.2
103.8
107.3

109.5

77
82
90
100

103.6

106.4
111.4

116.9

90
91

93

100

102.0

102.7
100.8

96.6

78
85

92
100

101.2
104.6

108.6

118.9

92
94
95
100

99.8
100.9

98.2
98.2

78
88

97

100

105.1
107.5

116.2

129.8

92
96

100

100
103.6

103.7

105.0
107.3

75

85
94
100
104.1

108.1

116.9

130.0

88

103

97

100
102.5

104.3

105.7

107.3

69
80
90
100

108.8
108.7

124.4

143.8

81

88
94
100

107.3
104.8

112.5

118.8

נקונ  לפועל יומי עבודה שכר
75 1955
86 1956

94 1957

100 1958

104.3 1959

108.2 1960

117.1 1961

130.3 1962

ריאלי  לסועל יומי עבודה שכר
88 1955
94 1956

97 1957

100 1958

102.8 1959

104.4 1960

105.9 1961

107.6 1962

.(1958=1*0 בסיס: (לפי החדשים למדדים ששורשיו (1955=100 בסיס: (לפי הקודמים המדדים הם 19551957 המדדים הערה:
במבוא הסברים (ראה בהגדרות שינויים בגלל החדשים וגין הקודמים המדדים בין ההשוואה אל בזהירות להתייחס יש

ללוחות).

להלן). 51 והערות מבוא (ראה הקורם מהסיווג שונה הסיווג החדש. למדד בהתאם נעשה הענפים סיווג

ומוצריו. בעור ולא בהלבשה הנעלה הענף נכלל הקודם במדד (1)
כלל. בתעשייה סווג לא לאור רהוצאה ומוצריהם' קרטון בנייר' הדפסה* הענף נכלל הקודם נמדד (2)

שונות. בתעשיות פלסטיקה מוצרי הענף נכלל הקודם במדד (3)
מתכת. במוצרי מתכת של בסיסית תעשייה הענף נכלל הקודם במדד (4)

כלל. כלול אינו החוש במדד התעסוקה' במדד כוח תחנות הענף נכלל הקודם במדד (5)
במבוא מובאים (1957 עד 1955) הקודמים המדדים משקלי ;(1962 עד 1959) בלבד החדשים למדדים מתייהסיט המשקלים (6)

ללוחות.
מו1רי0 מענף מאכל שמני בייצור העוסקים מפעלים' 1962 בשנת הועברו לפיו בסיווג* שחל השינוי עקב תוקנו המשקלים (7)
1961 עד 1959 נשנים הנל לענפים הצמודים המשקלים' וטבק); משקאות (כולל מזון לענף נפט ומוצרי כימיים

ללוחות. במבוא מובאים
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Table 9.  Industrial Produciton, Employment, Wages and Salaires Paid, by Branch (Indexes) (Com.)

(Base: Average 1958100(

Year

Manufacturing Branches

I

s

PI
o esi
| ?

!I
p .H

Code No. of order
and branch

39 36 35 34 33 32 31 30 29

Workers' Nominal Daily Wage
1955
1956

1957

1958

1959
1960
1961

1962

Workers' Real Daily Wage
1955

1956
1957

1958

1959

1960
1961

1962

75

86

93
100

107.1

102.2

111.3

123.9

88
95

96
100

105.7

98.8
100.6

102.5

69

81

91

100
101.4

106.3

111.9

124.8

81

89

94

100

100.0

102.5
101.2

103.1

75

86
94
100

104.5
109.0

120.2

132.4

95
97
100

103.0

105.0
108.7

109.3

73

83
93

100

101.8
110.8

§120.2
135.9

86

91

97

100

100.4

106.8

112.2

75

86

95
100

103.4

111.3
123.0

135.6

95

98
100

102.0

107.3

111.2
112.0

100

108.2

113.0

128.0

142.3

100
106.7

109.0

115.7

117.5

77

88

95
100
102.8

103.0

114.4

137.1

90
96
98

100

101.4

99.3
103.3

113.2

75

84

93
100

105.3
107.7

120.2

133.0

93

96
100

103.9

103.8

108.6
109.9

73

84

93

100

107.9

108.6
121.1

137.9

85
92

97
100

106.4

104.7

109.5

113.9

69

83

92

100

106.8

111.6

118.9

132.2

91

95

100

105.3

107.6

107.4

109.3

Note : The indexes 19551957 are the previous indexes (on the base 1955 = 100) chained to the new indexes (on the base
1958 = 100). Comparison between previous indexes and the new indexes should be referred to with reserve due tochanges
in deifnition. (See introduction to this chapter).
Classification of branches is according to the new index. The classification diners from the previous one (see introduction
and notes 1 5).

(1) In the previous index "Footwear" was included in "Clothing", not in '*Leather and leather products".
(2) In the previous index "Printing" was included in "Paper and paper products". "Publishing" was not

classified in industry at all.
(3) In the previous index "Plastic products" was included in "Miscellaneous manufacturing".
(4) In the previous index "Basic metal industries" was included in "Metal products".
(5) In the previous index "Power stations" was included in the Employment indexes. It is not included in the new index.
(6) Weights refer to new indexes only (1959 to 1962); weights ofprevious indexes (1955 to 1957) are given in introduction

to the tables.
(7) Weights have been corrected because of the changes in the classiifcation, according to which establishments producing

edible oil were transferred in 1962 from "chemical and petrol products" to the "food (incl. beverages and tobacco)"
branch. Weights linked to the mentioned branches in 1959 1961 are given in the introduction.
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הענף לפי בלי, לפועל היומי העבודה שכר  .10 לוח
Table 10.  Worker's Daily Wage in IL., by Branch

)19551962)

הענף

המעסיקים מפעלים
ויותר שכירים 15
הקודם) המדד (לסי

Establishments Engaging
15 Emoloyees and Over
)According to Previous

Index)

המפעלים כל
שכירים המעסיקים
החדש) המדד (לגוי
All Establishments
Engaging Employees

)According to
the New Index)

Branch

19551957195819581962 | 1961 | 1960

התעשייה B210.2to.*9.S10.311.212.4ALL.כל INDUSTRY

ומחנכים 8.811.512.711.512.714.716.4Miningמגרות andquarrying

.8.210.210.89.510.2IIחרושוו 112.3Manufacturing

וטבק) משקאות (כולל 7.79.69.99.410.211.012.4Foodמ^ (incl. beverages and tobacco)

8.29.710.59.610.010.411.5Textilesטקסטיל

(י) 6.88.08.87.07.57.98.3Clothingהלבשה 0)

ורהיטים ומוצריו ,7.910.210.79.09.610.711.9Woodעץ wood products and
furniture

0) ומוצריהם וקרטון 8.310.511.08.39.610.011.5Paperנייר and paper products 0)

0< לאור והוצאה 10.211.212.213.4Printingהדםסה aird publishing 0)

(י) ומוצריו 9.710.110.7Leather§8.210.410.98.5עור and leather products I1)

ופלססיקה(') נומי 7.910.611.59.710.611.312.6Rubberמוצרי and plastic products 0)

נפט ומוצרי כימיים 8.110.411.210.311.212.513.6Chemicalמוצרים and petroleum products

מינרלים מוצרי
אלמתגתיים

8.610.711.510.811.813.114.5Nonmetallic mineral products

היהלומים 8.310.310.79.910.0Ml13.4Oiamondתעשיית industry

י< שלמתכתי בסיסית Iתעשייה 1.012.414.115.6Basic metal industry 0)

(י) מתבת .8.010.210.79.210.011מוצרי 112.2Metal products 0)

8.010.210.99.09.811.012.3Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה גלי

7.8

9.5

9.8

12.4

10.4

13.6

8.3

11.3

9.1

12.3

10.0

13.0

11.1

14.3

Electrical machinery and
equipment

Transport equipment

(י) שונות 9.912.313.27.27.58.39.0Miscellaneousתעשיות manufacturing 0)

Note : Because of the changes in the definitions, caution
should be taken in comparing the worker's daily
wages in IL in previous indexes with those in the
new indexes . (see explanations in Introduction
to the Tables)■

)1) Classification of branches was made according to the
new index, see table 9.

היומי השכר להשוואת בזהירות להתייחס יש ;ערה:
והחדשים הקודמים במדדים בלי ל8יעל
במבוא הסברים (ראה בהגדרות השינויים גנלל

ללוחיוו).

.9 לוח ראה החדש, למדד בהתאם נעשה הענפים סיווג (1)
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העגף לפי בתעשייה, לפועל בתשלום ההיעדרות רמי למעשה העבודה ימי .11 לוח
Tablet 1. ManDays Worked and Days of Paid Absence per Worker in Industry, by Branch

)195>1962)

הענף

עבודה ימי
למעשה
ManDays
Worked

היעדרות ימי
בתשלום
Days of

3aid Absence1Branch

האפשרי העבודה מזמן כאחוז
As ./, of Possible Work Time

195919611962195919611962

התעש"ה M.T87.14.44.84.2ALLבל INDUSTRY

ומחצבים 84.983.085.53.44.95.4Miningמכרות and Quarrying

86.787.286.94.44.84.2Manufacturingחרושת

וטבק) משקאות (כולל 83.684.584.94.14.14.2Poodמזון (irtcl. beverages and tobacco)

87.686.985.35.54.63.5Textilesטקסטיל

84.082.883.62.83.12.6Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו 86.987.588.43.34.03.2Woodעץ ,wood products and furniture

ומוצריהם וקרטון 86.588.386.42.83.83.5Paperנייר and paper products

לאור והוצאה .94.095הדפסה 593.45.45.24.4Printing and publishing

ומוצריו 85.987.087.53.53.42.8Leatherעור and leather products

ופלסטיקה גומי 87.787.487.74.96.35.2Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 84.988.089.25.68.16.6Chemicalמוצרים and petroleum products

אלמתכתייס מינרלים 84.186.586.64.96.05.5Nonmetallicמוצרי mineral products

יהלומים S9.585.390.6(0.8)(0.8)(0.7)Diamondתעשיית industry

מתכת של בסיסית 86.888.188.79.09.39.1Basicתעשייה metal industry

מתכת 88.185.184.94.44.64.0Metalמוצרי products

86.189.387.44.13.84.0Machineryמכונות

וני ואלקטר חשמלי 91.288.287.15.25.14.5Electricalציוד machinery and equipment

הובלה 88.694.791.38.27.87.2Transportכלי equipment

שונות 87.489.885.62.72.52.4Miscellaneousתעשיות manufactuirng
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חודש"ם) (םםוצעים הענף לפי בתעשייה, העובדים מחזור  .12 לוח
Table 12.  Turnover of Employees in Industry,by Branch(Monthly Averages)

)1959  1962)

נגרעונוספו

EngagementsDischargesהענף
Branch

195919611962IV5919611962

התעשייה 4.64.64.04.01.83.4ALLנל INDUSTRY

ומחצבים 5.23.2Mining(5.8)5.84.0(6.9)מנרות and Quarrying

4.54.64.04.03.83.5Manufacturingחרושת

וטבק) משקאות (כולל 6.55.8Food(6.2)6.46.8(6.3)מזון (incl. beverages nd tobacco)

3.95.03.53.43.33.0Textilesטקסטיל

4.33.73.13.62.12.4Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו 3.84.23.63.33.02.8עץ
Wood, wood products and
furniture

ומוצריהם וקרטון 9.66.86.57.26.35.5Paperנייר and paper
products

לאור והוצאה 2.72.22.32.32.01.9Printingהדפסה and publishing

ומוצריו 2.63.34.12.73.23.5Leatherעור and leather products

ופלסטיקה גומי 5.14.73.73.83.53.4Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 32.9Chemical.ג4.83.63.34.0מוצרים and petroleum products

אלכתבחיים מינרלים 3.43.73.13.33.12.8Nonmetallicמוצרי mineral products

היהלומים 3.93.83.82.24.82.9Diamondתעשיית industry

מתנת של בסיסית 3.02.3Basic(3.3)4.42.4(3.9)תעשייה metal industry

מתכת 5.34.44.94.23.94.2Metalמוצרי products

4.75.03.63.83.73.1Machineryמכונות

ואלקטרוני חשמלי 2.73.4Electrical(3.1)4.33.5(3.2)ציוד machinery and equipment

הובלה 3.53.11.82.82.31.4Transportכלי equipment

שובות 6.64.84.75.63.64.1Miscellaneousתעשיות manufactuirng

Note: "Engagements" and "discharges" during the month, כחושב החודש במשך והנגרעים הנופפים" אחוז הטרה:
are calculated as a percentage of the number 0^ "" החודש. בתחילת השכירים למספר ביהס
ployees at the beginning of the month.
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בענף) האפשרי העבודה מזמן (באחוזים והסיבה הענף לפי בתעשייה(0. השכירים של מעבודה היעדרות  .13 לוח
Table 13.  Absence from Work of the Employees in Industry('), by Branch and Cause

)As a Percentage of the Possible Work Time in Branch)

)IV1959III 1960)

Causeהסיבה

tn
מילואיםחופשהסכסוכיהענף

Army

זמניתחו0שתסיבות nVrmBranchסיבותעבודה ,

הכל מקצועיתאחרותTempoלידהמשפחתיותשנתיתתאונהמחלהעבודהסך
TotalWorkIllnessAccidentAnnualFamilyBirthraryOtherProfessional

DisputesVacationService
CausesLeaveIntern! pCausesDisease

tion

(2) התעשיין 4.56l.ll0.040.080.101.020.00ALL*11.120.203.150.8כל INDUSTRY(J)
:Thereofמזה:

וטבק) משקאות (כולל 12.210.103.480.425.070.520.050.220.881.47Foodמזון (incl. beverages and tobacco)
הלבשה ;11.470.493.520.393.980.850.060.230.071.870.00Textilesטקסטיל; clothing

ומוצריהם; וקרטון Paperנייר and paper products ;

לאור והוצאה 0.060.16printing..9.200.213.050.384.590.740.01הדפסה and publishing
ומוצריו; Leatherעור and leather products;

ופלסטיקה גומי 10.780.543.240.734.311.160.030.080.090.600.00rubberמוצרי and plastic products
נפט; ומוצרי כימיים Chemicalמוצרים and petrol products;

אלמתכתייס מינרלים 11.090.082.890.935.351.140.030.030.040.590.01nonmetallicמוצרי mineral products
יהלומים 10.721.974.731.340.152.53Diamondתעשיית industry

מתכת; של בסיסית Basicתעשייה metal industries;
מכונות מתכת; .11.75מוצרי 0.113.131.394.211.420.020.040.081.350.00metal products; machinery

Electrical machinery and
ואלקטרוני חשמלי 10.160.122.800.544.001.030.030.030.051.550.01equipmentציוד

שונות 10.060.133.230.654.321.050.150.120.400.01Miscellaneousתעשיות manufacturing

(I) Establishments engaging 6 employees and more.
)2) As a percentage of possible worktime in all industry.

Source: Israel Institute of Productivity.

ויותר. שבירים 6 המעסיקים במפעלים (1)

c

r
1r

התעשייה. בכל האפשרי העבודה מזמן באחוז (2) CO
והייצור.ג0 העבודה לפריון המכון המקור: ^



Production and Consumption in Industry
התעשייתי הייצור  .14 לוח

Table 14.  Industrial Production

)19501962)

בתטש1 וצריכה ייצור

1950195219541956195719581959196019611962Unitהיחידה

זזשמל0)
קו"שייצור 1,7671,9682,3132,5462,930million§1,417§1,0731,410§780§ביליון kwh.

ELECTRICITY(l)
Production צריכה

תעשייה לצורכי
464י*

141
669
177

896
270

1,204
402

1,189
463

1,496
532

1,665
630

!1,957
§769

§2,167
§869

2,498
994,,

Consumption
Industry השקייה לצורכי

אחריס לצרכים
85
238

140
352

201
425

255
547

263
463

371
593

365
670

§430
§758

460
§838}1.504{

"Irrigation
Other uses

(שיווק) מעוכה נפט 11,75415,00320,88425,12830,28635,51440,302TonLiquefiedטונהגז petroleum

ומחצבים gasמכרות (marketing)

גולמי נפט
טבעי גז

(שיווק) קווארץ הול

ליטר 1/000
נל3 1 '000
טונה



11,541

24,648

15,722

62,633

16,498

102,051

20,903

147,033

19,991

48,096

24,463

155,554
2,827

24,034

154,535
10,616
26,424

1,000 litre
1000 m3
Ton

MINING AND QUARRYING
Crude oil
Natural gas
Quartz sand (marketing) חרסית

(שירוק) מלח
B

7,24612.534
8,381
20,636

7,324
25,972

8,469
31,564

9,518
33,692

19,841
33,988

25,281
37,220

22,942
44,109

38,589
45,013

"Ball and ifre clay
Salt (marketing)

(כולל מזון
וטבק) משקאות

קמח
FOOD (INCL. BEVERAGAS
AND TOBACCO)

אחיד 86,496128,703129,36694,57494,22990,34390,56081,56996,66887,708Tonטונהקמח
Flour
Standard

(2) אחר קמח
שועל שיבולת פתיתי

71,61067,95922,613147,502148,970145,439156,785153,534156,324158,170Other(2)

(קוואקר)
(קורנפלור) תירס עמילן

לחירס) (פרט עמילן
ביסקוויטים

טונה
0387

214
(3)3,845

469
150

3,917

461
892
492

4,033

403
1,907
1,035
5,383

307
2,967
1,066
4,954

216
2,514
990

5,508

227
3,382
1,041
5,641

285
3,056
991

5,640

251
3,616
1,124
5,894

313
3,843
1,365
6,231

TonOats (quaker)
Starch (Cornlfour)
Starch (except cornlfour)
Biscuits <111,0476748511,1301,2261,4531,8481,9072,4022,589וופלים .Waflfes 7,51010,79110,8849,4708,6218,4157,8317,0817,0997,121Noodles*אטריות מצות וקמח 3,5504,9525,3465,8396,0926,3376.3786,4186,2607,025Matzotמצות and matzot lfour

ומיצים שימורים
משומרים 1,0281,3912,9943,1125,04312,0468,7256,68712,37217,665Tonטונהפירות

Preserves and Juices
Preserved fruit jams"3,7295,0857,4035,9256,5195,0104,8674,8574,9754,782ריבות and marmalades הדר פרי חרכיזי

(1:41:6)
ליטר 1/0001,0993,9323,6012,5602,2242,2074,4154,5913,8184,7771,000 litreCitrus concentrates

(1:41:6)

H

a
z



טבעי(<) הדרים מיץ
הדר 9יי משקה
הדר פרי סירופ

אחרים מפירות סירופ
ענבים מיץ

ליטר 1<000

m

2,145
4,452
2,018
1,295

3,105
11,954

289
1,539

2,491
9,632
3,821
2,674

5,906
9.523
2,332
1,845
131

4,254
7,514
2,689
3,020
375

5,041
10,557
3,933
3,323
164

13,653
13.321
3,625
3,000
142

19,146
19.216
5,038
3,521
147

16,703
25,657
5,766
2,074
255

17,809
26.905
10,733
2,203
291

1.000 litreNaturalcitrous iuicefO
Citrui fruit drinks
Citrus syrup
Syrup of other fruit!
Garpe juice

6501061551,1741,6351,8912,0121,9912,3602,609TonGlucoseטובחגלוקוזה

4,4367,2304,7327,8255,7447,1467,7667,5599,78310,410TonPreservedטונה Vegetables
משומרים ירקות

7783,0392,1443,1662,0283,7942.4951.4634,1484,402Tomatoei
עגבניות

1277181,2861,7291,4091,8121.5272,2751,4911,468Peas
אפונה

אחרים 3,5313.4731,3022.9302.3071,5403.7443,8214,1444,540Other.ירקות vegetables

2.8264,4502.2564,2662,0622,6402,7302,4723,6334,033TonPickledסונה Vegetables
כבושים ירקות
מלפפונים

כרוב

m

m

2.235
528
63

3,190
664
596

2,130
36
70

3.254
413
599

1,261
700
101

2,109
386
145

1,867
776
87

1,948
350
174

2,698
768
167

3,268
467
298"

Cabbage
Other vegetables

אחרים ירקות
TonPickled OUves

בגושים 1,6883,0702,0081,9622.2822,4282,3952,1942,8981,893טונהזיתים

Milk and Milk Products
ומוגריו חלב

מפוסטר חלב
מעוקר חלב
פתוח חלב

מקומית חמאה
חמוצה שמנת
מתוקה שמנת
רבה גבינה

מלוחה גבינה
קשה גבינה

מותכת גבינה
■לבן

לבנייה
יוגורט

ליטר 1,000

טונה
..

327
4,662
351

9,536
1,485

334
498

37.322
3,239

850
5,904
427

10,904
1,415
1,035
396

1,145

55,789
2.587

1,096
7,174
396

11,860
1,572
1,099
557

2,025

76,949
2,709
16.203
1,996
7,386
430

13,264
1,523
1,225
506

3,515

80,618
2,153
8.979
2,704
6.358
443

11,374
1,293
1,129
559

4,444

84,181
2,637
7.726
2,496
6,792
475

10,999
1,060
2,618
737

6,000

85,390
3,153
7,494
3,002
7,111
598

1,965
1,288
2,821
796

6,488

90,019
3,254
7,140
3,254
7,683
609

12,845
1,168
3,686
677

7,043

1.000 litre

Ton

Pasteurizedmilk
Sterilized milk
Unboltled Standard Milk
Local butler
Sour cream
Sweet creatn
Soft cheese
Salt cheese
Hard cheese
Boiled cheese
Leben

.י ...

6,3985,687
602

5,894
916

5,354
740

5,403
726

6,831
674

7,142
780

8,183
852

Lebenia
Yoghurt

Sugar
סוכר

סוכר מסלק לבן סוכר
חום מסוכר לבן סוגר

טונה
*.

1,927 |/ 14,903
11,778
5,591

16,062
8.272

§29,78729,373
414

27,156TonRefined sugar from beet
Reifned sugar from brown
sugar

(מולמה) סוכר 00ולת
יבשה יסולפה





2.222
1,896

3,589
3,405

5,276
10,459

7,113
6,940

9,656
§9.234

14,195
13.231

13,104
12,210■.

Molasses
Dry pulp

0

כ*1



(המשה התעשייתי הייצור  .14 לוח
Table 14.  Industrial Production (Cont.)

)1950  1962)

1950195219541956195719581959196019611962Unitהיחידה

וממתקים Chocolateשוקולדה and Sweets

2.5921,5891.5001,7392.0382,1821.7782,1032,2462,828TonChocolateטונהשוקולדה
למריחה Chocolate..345798101134152267506..שוקולדה spread

Sweets"4.3812,6403,6515,9096.3476,9567,9848,2779.2759,708.ממתקים
חלווה

"

1,1973429951,4871,6591,9031,8251,6371,8021,396Halva

קקאו Cocoaאבקת Powder
2991583141,0431,620992741582418444Tonטונה

Oilsשמנים

7,80712,1587,7849,66715.63015,10810,60514.02615,09714,996TonMargarineטונהמרגרינה
מזוקקים נלחי ....ישגוגיט

1,7307.89911,03211.5261S.7S5
■■

Unrefined oils (export)

מזוקקים Reifnedoili..12.54617,15214.21921.80923.86126.33225.39331,08136,02234,647שמנים
אדמה 704Punutנ3134436,5542.47337119985180646אגוזי

Coconut"4,69311,9302,6024.3447,3725.5502,6112,8623,4123,214קוקוס
כותנה m3,2898283394,2321.8681.3384.5154,3152,7491,834"Cottonזרעוני seed

m1,9903144844"Sesameשומשמין seed
Sunlfower..2814262,5602,2393.210961.5721,4742.621273.חמניות seed
3495902642051954ISO102.■Stiflowerחריע teed
Soya"1,9243.1161,6488,24310.81017,02615.31121.53026.45128,360.סויה
Maize"22141310991*תירס
Palm"356124151383158.דקלים oil
1.973465272Nigerניגר

הדר מפרי אתרי 18478754643171001348196TonEssenitalטונהשמן oils
Tehina■'5271593215809131.2201.0541,3771,4601,439.טחינה
616706480480561519528583607632Mayonnaise.מיונית

14,88638,22729,18259,45879.257107.731133.055131.359157,725165,867TonOUסונהנוספה Cake
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משכרים INTOXICATINGםשקאות LIQUEURS
ליטריין 1'0003,7933,0649,09812,62015,59920.63015,81523,82927,7071.000 litreWine

Beer"12,28815,39914,25312,98613,77316,86517,65120.83820,59922,808בירה (שיווק) 'עראק
..5837718919378948778941,000Arrack (marketing(

ל'כוהל 1/000269358399415395387391437,000lit.Ale. (שיווק) ליטרברנדי 1/0004686369071,1011,3871,6451.8752,088,000 litreBrandy (marketing(
ל'כוהל 1/000189262380438545646738826.000 lit. Ale.

אחריס(שיווק) ליטרססירטים 1/0001,0088821,0371,2701.2171,511§2,2061,289,000 litreOther spirits (marketing(
כוהל ל' 1/000438434535678622906§1.526638,000 lit. Ale.

טבק TOBACCOםוצר1 PRODUCTS
4,8505,2485.0114.8835.0805,9246.3157,546.7,4729,639Kg.Cigarsקגסיגרים
1,5162,0492.0052,1232,2182,2702.4382,5632,5552,661TonCigarettesטונהסיגריות

מקטורת 3,2411,6935,6438,03910,20113,18413.60714,07013,81817,771Kg.Pipeקגטנק tobacco 29,26632,28837,18831,57931.25930,45830,84132,60731,54932,766Tombacסומבק הרחה Snuff"14,88821,91528,21934,79235.38937,36138,23837,53038.48340,504טנק

םקסםיל
חוסים

TEXTILES
Yarn

כותנה 5,5336,9398,5919,17110,44913.94615,933TonCottonטונהחוטי yarn
סרוק צמר Worsted"6851.0039491,1101,4481,7161,852חוטי yarn מנופץ גמר Woollen"7851,0801,0511,0011,0689441,165חוטי yarn (carded(
ויגוניה חוסי

vigone"513570491641593723762י yarn
(5) ארוגים Wovenנדים tiuues (5( (כולל כותנה נדי

ווולסטרה) ויסטרה 4,7245,2236,4966,4766,5167,3878,483Tonטונהנדי
Cotton tissues (including
Vktra andWolstra tissues(

סרוק צמר B233241239276317293290"Wontedנדי tissues מנופץ צמר Woollen.■545845705922933729968בדי tissues (carded(
סרוק מעורב צמר m3368127113110237267..Mixedבדי worsted and woollen tissuesומנופץ
ויגוניה תערובת בדי

בדימשימלאכותי(זהורית)
m292

262
22!
381

156
414

174
471

147
525

122
512

135
606

.*Mired vigone tissues
Rayon tissues

סינתטיים m251429602826574309442"Syntheticבדים tissues
מגוממים בדים c135123135127239397447Gummed tissues

שרמז בדי 58818970777770TonCbarmeuseטונה** tissues

עץ nWOOD
לבוד סץ

(מזונית) ציפוי לוחות t
מי

נל2 1/000
15.68921,27628,231

1 וחל
28,08035.20640,14746,55454,254Cub. m.Plywood

(צלוטקם) בידוד לוחות 0*1,9041,285
210

2,158
448

2.666
340

2,358
446

1,900
722

2,025
1,000sq.m.Plating sheets (Masonite)

!mutating sheets (Celotei(



1י.משן1 התעשייתי הייצור .14 לוח
Table 14.  Industrial Production ( Cont.)

)1950  1962)

(1950195219541956היידה 19571958195919601961j 1962Unit

וקרטון PAPERי"ר AND CARDBOARD

עיתון 4,1204,7524,6292,8655,80310,0687,500TonNewsprintטונהנייר
והדפסה כתיבה נייר

5.6406,4449,04711,99212,44613,68215,675Writing and printing paper

אחר I4,1394,0074.8113,4997,9738נייר 5299,392"Other paper
*קיטון


2,7973,0403.4854,5434,8666,1847,608Cardboard

םגוםי RUBBERמוצרים PRODUCTS

144,875187,841212,766247,576308,331407,421386,918430,043No.Tiresמספרצמיגים
3,7784,6385,6356.4058,0189,94810,86211,875Tonטונה

109,610171,148215,234235,500302,067343,991351,000394,996No.Tubes_מספראבובים
2764225666367709179541,147Tonטונה

CHEMICAL AND
נפם וםוצר1 כמ"ם PETROLEUMםוצרס PRODUCTS

70.54795,532107,53397,83394.11381,73085,05480,244TonSuperphosphateטונהפופרסוססטימ
(98.40/) גוסרתיח it43.73073,31698,044108,746118,735122,914117,521121,526Sulphuricacid(98.4X)חומצה

(/{105)01011171*.7781,9381,6772,172אוליאום("/1050)

זרו1חי 1,0133,4596.3946,9829,15510דוסידן 47614,227"Dicalcium phosphate
גופרתי 2,4307,65812,11211,6729,36610,8928,314Potassiumאשלגן sulphate
גופרתי 62,69564,71261,350.32,99666,488Ammonium!25,51455,36אמון sulphate

*אמוניה


6,56214,27816,89419,04123,39325,78726,077Ammonia

נפט Petroleumמוגרי Products

204,412164,584190,493183,849207,219195,899276,471TonBenzeneטונהבנזין

137,916137,712175,892176,532177,894206,328236,504Keroseneבפס
197,163228,776267,129304,501380,013433,595557,245Soiarסולר
מזוט

394,246443,651477,046522.581540,065671,492905,144Mazut

מפוגל 682469449400275401239423486520TodMethylatedטונהגוהל alcohol

Paints**3,8345.0795.2036,1727.0407,6308.373"1בעיס(6) (6)
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Soapסנוןודטרגנטים and Detergents
נגיסה ■6.3255,6886,7767.32J7,7246,6516.7256.2216,0396,543טונהסבון TonLaundryloap

תמרוקים 5541.2961,2751,6091,5471.6571,6851,5212,0812,276Toilet.סנון soap
סנון 2,0051.6471.2251,086849743S643753821,234"Powdered.אנקת toap
סנון 215284508446399385347Soap*פתיתי Flakes

סינתטינוזל 5,9807,7418,2428.2238.1249.6139,45610,06010.844Synthetic*דטרגנט detergent. liquid
סינתטיאבקה 1,1511.4471,9793.01S3,9295,2956,1דטרגנט n6,9987,677"Synthetic detergents powder

מוצק Syntheticdetergentssolid.*7881,0362,2662,145דטרגנט

1Matchesגפרורים
291,828352,471381.519385,800438.828472,436494.115509,750577,920659,837Grossגרוסקופסאות IBoxes
10036,315120,717100חוגרות jBooklets

םיורלים ם1צרי
NONMETALLICאלםתכת"ם MINERAL

PRODUCTS
280.128445,938566,153612,837718,300712,941780.978805,507846,284953,601TonCementסונחמלט

סיליקט 00034,06228,09321.94617,12915.22410,74610,72310,9471,000Silicate'1לבני bricks
מסיליקס 2,6343.4772.5414,2924,487MSilicateנלוקם blocks

איטונג .49,48862.58564,29369.93687.54692,79095,264Cubמיוזמרי m.Ytong
מזוגגים קיר 1/0006.9128,51211,60013.70721,78720,10722,2341,000Glazedאריחי tiles

שטוחה מ*זכוכית 1'0001,7412,2161.3362.4112,5352,5582,3892,0751,000S,o.mPlate glass
ניטחון 22.49321.37132.01628,74636,84838,97338,112Sq.m.Saeftyמ*זכוכית glass

םתכח METALםוצרי PRODUCTS
מאומלות 11.55912,69016.28818.69722.71519,764No.Enamelledמססראמנטיות baths
ומסמרות 3,0022.8343,6023.2443.5473.1443,0913,736TonNailsטונהמסמרים and rivets

חשםל" ELECTRICALציוד EQUIPMENT
חשמל 56,73423.66148.86350,10365,33658,22544,402No.Electricitymetersמספרמוני

"נרנמן "1,5912.7222.5913,0732,7283,2973,134Km."Bergmanקמצינורות pipes
36,98639,62042,41652.78259,63560,78561,160No.Accumulatorsמססרמצנרים

רדיו Radios"30,41533.46932,94232,22030,16737,72937,008מקלטי

(I) Up to 1954 only data for the cwo Electric Corporations; as from 1955 also data
for industrial establishment possessing power stations with registered
capacity of 300 Kw. and more are included.

)2) Including lfour used for baking matzot.
)3) Not including cookies.
)4) Pasteurized juice (with or without sugar) and preserved natural juice included.
)5) After undergoing ifnishing processes (sucn as bleaching, dyeing,

(6)
making up etc.).
including productionof establishments engaging 15 employees and over.

גם גלולים 1955 נשנת החל נלבד. החשמל הנרות שתי נתוני כלולים 1954 שנת עד (1)
ומעלה. קויט 300 של רשום הספק נעלות כח תחנות שנרשותם תעשייתיים מפעלים נתוני

מצות. לאפיית קמח זה נכלל (2)
סוגיות. כולל אינו (3)

משומר. טנסי מיץ וכן סובר) תוספת גלי או (סם מפוסטר טנסי מיץ בולל (4)
צניעה' ליבון' (כגון: סופי עינוד של תהליך לאחר (5)

ובו'). אשפרה
ויותר. עובדים 15 המעסיקים מפעלים של הייצור את כולל (6)
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החשמל משק  .15 לוח
Table 15.  Electircity

)1948  1962)

1948195019521953195419551956195719581959196019611962Unitהיחידה

Generationהייצור

המוחקן0) הייצור 70100130180230230250270360410410485560MWInstalledמגויטנושר generating
capacity 0)

השנתית העומס 65110137178221242263276317357402458S08MWAnnualמנוטססגת load peak

בדלק טוןהשימוש 120193261296345393420414502546636685772rhouuikאלפי
Tons

Fuel consumption

(')Mainiהרשת(0

וחלוקה מסירה קווי
גבוה במתח

1,6621,8012,1932,4772,7312,9823,4013,9214,5234,7704,9895,805Km.HVקמ Transmission and
Distribution Lines

נמוך במתח חלוקה 1.5411,8672,1242.3372.6613,0303,3763,8224,3344,5654,7424.986Km.LVקמקווי Distribution Lines

לחלוקה 1.2571.6132,1372,4522,7353,0503.3493,8103,8734.4624,8315,2165,636No.Distributionמספרטרנספורמטורים power
traniofrmear

הטרנספורמטוריט 1492143304014565446156977729119921,1221,259KVACapacityקו*אהספק of distribution

transrormersלחלוקה

(')Coiuumen*רגנימ(1)

הנרגנים 1,0001291812322662983333653994395295716126561,000Numberמספר of consumers

(I) At end of each year.

Note: Up to 1958 data refer only to tbe Israel Electric Corporation Ltd. As from
1959 data include also the Jerusalem Electric tf Public Service Corpoartion Ltd.

Source: Israel Electric Corporation Ltd.

השנה. בסוף (0
בשנת החל בלבד. בעמ לישראל החשמל לחברת הנתונים מתייחסים 1958 עד הערה:

בע"מ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת את גם הנתונים גוללים 1939

בע"מ. לישראל החשמל חברת המקור:
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ואחווים) ם1חלםים הענףגםספרים לפי בתעשייה"/ החשמל צריכת .16 לוח
Table 16.  Industrial Consumption of ElectricityO), by Branch (Absolute NumbersandPercentage)

)1955 1962)

הענף
1955I9S9§(2)19611962

.1,000Kwhקוש

Branch

רותטשייה 3Sכל 1.441(10,411*49,330994.3M100.0ALL INDUSTRY

וטבק משקאות (כולל מזון
קרח) כולל 46,38980,21893,573105,65610.6ואינו

Food (incl. beverages and tobacco,
excl. ice)

וקירור 44,59850,62351,71056.5725.7Iceקרה and refrigeration

J6379,35398,92910.0Textiles.26.98455טקסטיל

1,0761,3482,2083,2770.3Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו ,13,15319,24821,62826,2742.6Woodעץ wood products and furniture

הדססה ומוצריהם' וקרטון נייר
לאור 14,78621,03447,90851,0575.1והונאה

Paper, paper products, printing and
publishing

ומוצריו 2,0553.4504,3124,8700.5Leatherעור and leather products

ופלסטיקה גומי מוצרי
eej ומוצרי כימיים .52,453142,881מוצרים 239,655260,41326.2

Rubber and plastic products, chemical
and petroleum products

אלמתכתיים מינרלים מוצרי
ומחצבים) מכרות 99,982154.803166.811181,45818.3(כולל

Nonmetallic mineral products
)incl. mining and quarrying)

מתכת' של בסיסית תעשייה
מכונות מתכת' 25,30757,209114,850150,44215.1מוצרי

Basic metal industries, metal
products. machinery

ואלקטרוני חשמלי ציוד
הובלה וכלי

שונות תעשיות
יהלומים) תעשיית (כולל

3.593

21,065

7,964

36.580

12,324

34,998

12,612

42,808

1.3

4.3

Electrical andelectronic equipment
and transpotr equipment

Miscel. manufacturing
)Including Diamond Industry)

(1) Including data of the Israel Electric Corporation and
of enterpirses in possession of power stations with a
registered capacity of 300 kw. and more.

)2) Includingconsumptionof electricity from power stations
with registered capacity of 300 Kw. and more.

)3) In 1961, changes in the classification of consumption
by economic branches were made by the Israel Electrical
Corporation ; caution should therefore be taken in
comparing the data of 1961 with thoseof the previous
years.

><<Seenote(3)to Table I.

301 תעשייה

תעשייה מפעלי ונתוני החשמל חברת נתוני כולל (1)
300 של. רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם

ומעלה. קו*ט
רשום הספק בעלות כוח מתחנות חשמל צריבת כולל (2)

ומעלה. ס קו* 300 של
בסיווג שינויים החשמל חברת ידי על הוכנסו 1961 ב (3)
בזהירות להתייחס יש ולכן המשק ענסי לפי החנרוכת

הקודמות. השנים של לאלה 1961 נתוני להשוואת
.1 ללוח (3) הערה ר0ה (4)



ונחש" קמח לייצור דגנים צריכת .17 לוח
Table 17. Cor sumption ofCereals for Flour Production {Tons)

)19491962)

194919511953195519571959I96019611962

מקומית תיטה
80,01ויבוא 1195,917289,852287,756296,742299,370289,561308,219301,498

Wheat, local and
imported

recots2,563464



Barley

7.795 ,2831506201,35067Rye

Source: Ministry ofCommerce and Industry. והתעשייה. המסחר משרד המקור:

>ם1נ1ת< שמן לייצור זרעונים 18.צריכת לוח
Table 18.  ConsumptionofOil Seeds for Production of Oils {Tons)

)1949  1962)

194919511953195519571959196019611962

הכל SI28987,925121,418182,907193,404222,428228,076TOTAL.043,297)33,9סך

אדמה 1,757992אגוזי
2,9462,6102,2204,0102,4871,622Peanuts

6,91613,24014,5997,58412,7134,2304,6695,5815,916Copraקופרה

כותנה 14,3697,4134,9183,3814,91810,34013.02917,12119,703Cottonseedזרעוני

3,750231,035שומשמין



Scsameseed

7.1684,02113,8817,1871,0072,7505,6209,105770Sunflowerחמניות seed

חריע
6476854856519315552328Salffower seed

תירס
196367153365475Maize

סויה פולי
17,60217,74857,08080.314137,000160,587181,559195,505Soya beans

4014182.4653,1352,9973,4783,422Flaxפשתן

212131256363206259335Castorקיקיון oil plant

דקלים
982

Palm oil

ניגר גרעיני


6.2001,350


Niger seeds

(יבוא) 7.29910,03221,0002,0.181,921כוספה
Oil cake (import)

Source: Ministry ofCommerce and Industry. והתעשייה. המסחר משרד המקור:
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ציבוריות ועבודות בנייה י. פרק
אשרי, אילת' מקומיות: ועדות ושש עשרים
הדרים' הגלבוע' גדרה' בישנים' טוביה' באר
השרון' חוף הכרמל' חוף זבולון' יהודה' הרי
עמק סומכי' נצרת' מנשה' לודים' יזרעאלים'
לכיש' גת' קרית אונו' קרית חפר' עמק הירדן'
שמעונים, שורקות' שיקמים' השרון' רמת

שרונים. שפרעם'
ע"י הנ"ל הנתונים הושלמו 1959 משנת החל
לנסיון בהתאם בדיווח הפיגור לכיסוי אומדנים
מבוקרים האומדנים הדיווח. תיקוני של המצטבר

בשנה. שנה מדי
המיועדת לבנייה מתייחסים הנתונים
עסקים הארחה' מגורים' הבאים: לשימושים
משק מבני ציבור' מוסדות חרושת, ומשרדים,
וכן חדשים לבניינים מתייחסים הנתונים חקלאי.
או השטח את המגדילה קיימים לבניינים לתוספת
במבנים פנימיים ושינויים תיקונים החדרים; מספר

נכללים. אינם בשימוש ושינויים

הגדרות
מערכת או דיורחדר יחידת או דירה
ארעי. או קבוע במבנה לדיור המיועדים חדרים
מובאים אינם אלה אולם שירות' חדרי כוללת היא
החדרים מספר לפי הדירות במיון בחשבון
או מהרחוב מיוחדת גישה יש לדירה שבדירה.
הבניין. בתוך אחרות דירות עם משותף משטח

לבנייה אושר כשהמבנה הרישוי שלב
עיר. ותכנון לבניין הוועדה ידי על

השלב הבנייה של ההתחלה שלב
היסודות. חפירת עם מתחיל

הבנייהכשהבניין של הגמר שלב תפקידו את למלא ומוכן הטכני במובן נגמר
מוסדות חרושת ומשרדים' עסקים הארחה' דיור'

חקלאי. ומשק ציבור
החיצוניים, הקירות את כולל  השטח
לעמודים. שמתחת המרוצפים והשטחים המרפסות

ציבוריות עבודות
וצינורות מים צינורות והנחת דרכים סלילת
משרדי מ5 דו"חות הם: המקורות ותיעול. ביוב
33 הקיימת' הקרן היהודית, הסוכנות ממשלה,
מקורות חברת בנייה' חברות מקומיות' רשויות

מים. ומפעלי

בנייה
וחשבונות דינים על מבוססים הנתונים

הבאים: מהמקורות שנתקבלו
באר אשקלון, מקומיות: רשויות 33 א.
ים, בת בנימינה' ברק, בני שבע,
חדרה' יעקב, זכרון הרצליה גבעתים,
וים)' ביאליק (מוצקין' קריות חולון'
אתא' כפר סבא' כפר ירושלים' טבריה'
ציונה' נס נהריה' מגדיאל, לוד' כרכור'
פתח חנה' פרדס עפולה' עכו' נתניה,
רחובות' לציון' ראשון צפת' תקוה'
אביביפו. ותל רעננה' גן' רמת רמלה'
רסקו' עובדים' שיכון בנייה: חברות 10 ב.
עממיים' מעונות חדש' עולה משכנות'
ושיכון קרת סלע' אזרחי' שיכון עיןידר,

ישראל. אגודת של ופיתוח
השיכון. משרד ג.

עבודות מחלקת י  העבודה משרד ד.
ציבוריות.

אחרים. ממשלה משרדי ה.
היהודית. הסוכנות ו.

מתוכננים או קיימים, תעשייה מפעלי ז.
לתקציב להלוואות בקשות שהגישו
והתעשייה. המסחר משרד של הפיתוח

שנעזרו מתוכננים או קיימים הארחה בתי ח.
תעשיית לפיתוח החברה של בהלוואות

בע"מ. תיירות
שעדיין עיר ותכנון לבניין ועדות 32 ט.
בנייה, וגמר התחלה על מדווחות אינן
הבנייה על נתונים מספקות אולם
נתונים סמך על ידן. על המתאשרת
של אומדנים בראשונה נערכו אלה
הוועדות בתחומי בנייה וגמר התחלה
1961 ,1960 השנים שלוש עבור הניל
ההנחות לפי נערכו האומדנים ו1962.
המאושרת הבנייה אחוז (1) הבאות:
ביותר. קטן ביצוע, לידי באה שאינה
שנה באותה החלה המאושרת הבנייה (2)
המאושרת הבנייה (3) אושרה. שבה
שבה השנה לאחר שנה מסתיימת בנייתה

אושרה.
הועדות: 32 פירוט להלן

הצפון, ירושלים,  גליליות ועדות שש
הדרום. אביב, תל המרכז' חיפה'
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מחומר מורכבת לניקוז. הזקוקה כבדה אדמה
מחצבות. פסולת כורכר' כגון יציב

סוגי לכל הבסיסית תשתיתהשכבה
כורכר. אכן' שברי גויל' אבן הבנויה הכבישים

שעליה הכביש שכבת נושאת שכבה
של מתערוכת ובנויה הרכב' כלי תנועת עוברת

שונות. שיטות לפי באספלט אגרגטים
שעליה חם אספלט שכבת עליון ציפוי

פוליה. או עדשיה סומסומיה' מפזרים

לפועל עבודה שכר מדדי
בבנייה'. לפועל יומי עבודה שכר של המדדים
בל"י לפועל יומי עבודה שכר וכן והריאלי' הנקוב
קבלנים 28 מ המתקבלים דו"חות על מבוססים

גדולות. קבלניות וחברות
המדד חלוקת ידי על מחושב הריאלי המדד

לצרכן. המחירים במדד בשינויים הנומינלי

הגדרות

הסוג: לפי הדרכים מיון
ביךאזורית. ארצית לתנועה משמש  ראשי
בין ומקשר ראשי מכביש אזורי_יוצא

ראשיים. כבישים
יישוב. לנקודת מוביל גישה

אזורי או ראשי כביש בין מקומימקשר
גישה. דרך לבין

(ערים' היישוב נקודת בתוך פנימיעובר
ועוד). מושבות

מבנה: לפי הדרכים מיון
חציבה' חפירה' ע"י נבנית עפר דרך

ותעלות. שיפועים וסידור מילוי
היא היסוד כשקרקע בעיקר נבנית מצע

CHAPTER J. BUILDING AND PUBLIC WORKS

Building
Data are based on repotrs received from the

following sources :

a) 33 local authorities: Akko, Afula,
Ashqelon, Be'er Sheva, Bene Beraq,
Binyamina, Bat Yam, Giv'atayim, Herz
eliyya, Hadera, Holon, Haifa, Kefar
Atta, Kefar Sava, Karkur, Qrayot
)Motzkin, Bialik and Yam) , Lod,
Magdiel, Netanya, Nahairyya, Nes
Ziyyona, Pardes Hanna, Petah Tiqwa,
Ramla, Ramat Gan, Raanana, Rehovot,
Rishon Leziyyon, Zefat, Tiberias, Tel
AvivYafo, Jerusalem, Zikhron Yaaqov.

b) 10 building companies : Shikun Ovdim,
Rassco, Mishkanot, Ole Hadash, Meo
not Amamiim, Amidar, Shikun Ezrahi,
Sela, Keret and Shikun LePituah of
Agudat Israel.

c) The Ministry of Housing.
<0 The MinistryofLabour PublicWorks

Depatrment.
e) Other Ministries.
f) The Jewish Agency.
g) Industrial establishments, existent or

planned, who submitted requests for
loans from the development budget of
the Ministry for Commerce and Indus
try.

h) Boarding houses or hotels, existent or
planned, aided by loans from the Com
pany for the Development of Tourism,
Ltd.

i) 32 building and town planning commit

tees not yet repotring on building be
gun and building completed, supplied
data on authoirzed building. On the
basis of these data estimates on build
ing begun and building completed for
the years 1960, 1961 and 1962 were cal
culated. Following assumptions were
made : 1) the percentage of authorized
building but not actually built is very
small, 2) the erection of the authorized
building begins in the year of its author
ization, 3) building authorized is com
pleted a year after the year having been
authoirzed.

The 32 committees are listed below:
6 distirct committees: Jerusalem, Notrhern,

Haifa, Central, Tel Aviv, Southern and 26 local
committees: Asheir, Be'er Tuveya, Beshanim,
Elat, Emek Hefer, Emek HaYarden, Gedera,
Hadairm, HaGilboa, Hare Yehuda, Hof Ha
Karmel, Hof HaSharon, Lodim, Menashe Na
zareth, Ono, Oiryat GatLakhish, Ramat Ha
Sharon, Sharonim, Shefar'am, Shikmim, Shim
'onim, Soregot, Sumhi, Yizreelim, Zevulun.

As from 1959, the aforesaid data have been
completed with estimates for covering the arrears
by repotrs according to the expeirence amassed
in correcting repotrs. Estimates are checked every
year.

Data refer to building for the following
intended uses : residential boarding, commercial
and office, industiral, public institutions, and
nonresidential farm buildings. Data refer to new
buildings and to extensions of existing buildings
insofar as they are increased in area or number
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of rooms. Repairs and alterations inside build
ings and changes in use are not included.

Definitions
An apartment or dwelling unit  a room or

combination of rooms intended as dwelling
whether it be a permanent or temporary struc
ture. It includes conveniences but these are not
taken into account in the classification of apart
ments according to the number of rooms in the
apatrment. An apartment has its own entrance
from the street or from an area in common with
other apartments inside the building.

Authorization stage  when authorization
has been granted by the town planning commit
tee to erect the building.

Beginning of Construction Stage the stage
begins with the digging of foundations.

Completion of. Construction Stage  when
the building is completed in the technical sense
and ready for its intended use  residential,
boarding, business and office, industry, public
institutions and nonresidential buildings.

The area  includes the outside walls, bal
conies and the paved areas beneath the pillars.

Public Works
Paving roads, laying water, sewage and

drainage pipes. Information is obtained from
repotrs received from 5 Government Ministries,
the Jewish Agency, the Jewish National Fund,
33 local authoirties, building companies, the
Mekorot and Water Projects Companies.

Definitions
Roads by Type

Main  used as a channel for countrywide
movement between regions.

Regional branching from main roads and
linking main roads.

Access  leading to settlements.

Local  linking main or regional roads to
access roads.

Inner  within settlements (towns, villages
etc.(.

Roads by Structure
Earth  constructed by digging, trenching

and filling and arranging of slopes and channels.

Subbase  built mainly when the terrain is
of heavy soil which needs drainage. Composed
of stable mateiral such as "kurkar" and quarry
waste.

Base  the foundation layer for all types of
roads, composed of raw quarired rubble stone,
broken stones or "kurkar".

Bearing course  the layer of road on which
the traffic moves, constructed of aggregate
mixtures in asphalt, according to several differ
ent methods.

Sealing coat  a layer of hot asphalt on
which is spread "sumsumie", "adasie" or "fou
lie".

Indexes of Daily Wages
The indexes of nominal and real daily wages

of workers in building as well as their wages in
IL. are based on repotrs received from 28 build
ing contractors and large building companies.
The real index is computed by dividing the
nominal index by the changes in the Consumers
Price Index.

305 בנייה



ממח (אלפי הסוג לסי הטייה, שטח  .1 לוח
Table 1.  Area of Building, by Type (Thousandof Square Metres)

)19491962)

משקחקלאי(2) מבני
Nonresidential
Farm Buildings

)2)

(1)<ws:vn01n
Public

Institutions^)

עסקים /rlfviKn
ומשרדים

הכלהשנה Hotelsnsnrnמגוריםסך
YearTotalResidentialBoarding HousesIndustrial

Commercial and
Ofifce Buildings

קודמת Former(3)סדרה Series (3)

הבני> eהגמר tedBuildingCom p 1

1949843749264028
19512,4502,1757716335
19531,4491.00915920378
19552,1451,84610410491
19572,0541,618125167144

§19592,8502,020108284241197
19602,9851,947109347325257
19612,7391,70619447926199
19623,2302,38215835326572

הבנייה Buildingהתחלת Begun
19552,1161,7898995143
19561,6861,267116168135
19572,7762,346126106198
19582,6351,91595344281
§19593,3222,164137498291232
19602,8351,777224404282148
19613,7572,60726343736684
19623,8522,90214936433899

New Seires (Whole Country) (4) (4) (pan (בל חדשה סדרה

בנייה Ieנמר tea1 d 1n gcom pa u

19603,4852,195134374424358
*19613,3372,006229539344219
*19623,8082,691188408354167

Buildingבנייההתחלת Begun
19603,4332,077259464365268

*19614,3352,916293492455179
*19624,4843,208175474421206

(I) For the years 1949 1957 public institutions built by
the Housing Division, the Public Works Department
and the Jewish Agency are not included.

)2) Data refer to buildings erected by the Jewish Agency
for which reporting began in 1959.

)3) The previous series included the public buildings erected
by the government and by the Jewish Agency all over
the country and, most of the private building; not in
eluding residential building, Boarding houses, com
mercial and ofifce buildings, public institutions and
part of industiral buildings in the juirsdiction of 32
building and town planning committees which are not
yet reporting on buildings.

)4) New series includes buildings all over the country under
jurisdiction of all Building and Town Planning Com
mittees including those not yet reporting.

ציבור מוסדות של בניינים נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים (1)
הציבוריות העבודות מחלקת השיכון/ אגף ידי על שנבגו

היהודית. והסוכנות
היהודית הסוכנות עלידי שהוקמו למבניט מתייחסים הנתונים (2)

.1959 בינואר הוחל עליהם והדיווח בלבד
הממשלה ידי על הציבורית הבגייה את כללה הקודמת הסדרה (3)
ה0רטית. הבנייה של רובה nm pun בכל היהודית והסרבנות
למוסדות ולעסק להארחה למגורים הבנייה את בללה לא היא
לבניין ועדות 32 בתחומי תעשייה מבנייני ולחלק זיבךר
בנייה. וגמר התחלה על מדווחות אינן שעדיין עיר ולתכנון
הוועדות בתחומי pun בכל הבגייה כוללת החדשה הסדרה (4)

מדווחות. לא porp אלה כולל עיר/ ותכנון לבגיין
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(מדדים) הסוג לפי הבנייה, גמר שטח  .2 לוח
Table 2.  Building Completed, by Type (Indexes)

)19491962)

עסקים 'nmnn

.,vir7הכל מגוריםסך
ומש1דיב(>)
Hotels,

חרושת
גיבור מוסדות

Public
חקלאי משק מגני
Nonresidential

YearTotalResidential
Commercial

Industrial
InstitutionsFarm Buildings

andOiffces(l)

Former Seires (S)

104

100

130

189

289

263

337

541

533

1237

893

1204

967

981

Base: 1950= 100 הבסיס:

77 55 63

100 100 100

313 164 182

448 198 170

390 338 84

342 204 116

200 221 154

229 177 153

321 266 135

600 287 161

546 230 169

667 232 163

921 413 143

679 336 199

קודמת V)סדרה

194964

1950100

1951185

1952182

1953no

1954131

1955162

1956165

1957155

§1958205

§1959200

1960206

1961200

1962239

New Series (4) Base: ■960= 100 : 0^D3.^ (4) חרשה סדרה

1960100100100100100100

(2)196196911711448161

(3)19621091231401098347

(O ^'.^"s hotek מלון. נ"' כולל (1)
(2) Nonresidential farm buildings were not taken ""<> 1961 עד 1949 השנים לגבי הקודמים המדדים בחישוב (2)

account in compiling the former indexes for the years חקלאי. משק בגייני בחשבון yaiy K1,

סוגי כל בחשבון נלקחו המדדים בחישוב החדשה בסדרה (3)19491961.
(3) In the new series all types of building were taken into

account including nonresidential farm buildings.

)4) See note (3) to Table I.

חקלאי. משק מבני לרבות הבנייה
.1 ללוח (3) הערה ראה (4)
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{
החדרים ומספר הדירה גודל המתח. לסי דיתת של 0) הבנייה  .3 יוח

Table 3. _ Building U> of Dwelling Units by Distirct. She of Unit and Number of Rooms
)19601962)

הדירות (באלפימספר mm(ממר
Number of Dwelling Units\rea (Thousand Square Metres)

1960.1961.19621960*1961.1962

הב1"ה BUILDINGנסר COMPLETED
הכל 10.99016.14017.8101,1952,0061,491TOTALסך

Districtהמחוז
1,9201.8501,950133141153Jerusalemירושלים
3,7003,1304.450291281326Northernה1פון 4,3703.6706.570309304476Haifa
5,4204,5806,220377353476Centralהמרכז אביב 12,1809,15010.710856727838Telתל Aviv
2,4203,4007,920146179422Southernהדרום 980460לא1ויץ


8321

Not Stated

הדירה Sizeגודל of Dwelling Unit
1,5009901.000Oneחדראוזד room
חדרים 211,14011,35017,5402 TOOIM
חדרים 316,86012,65017,110

ומעלה חדרים 41,4901,2502,1704 rooms and over
החדרינ מ00ר

Number of Rooms

הכל 86,09071,250101,970TOTALסך
חדשות 80.54066,89096,400Inבדירות new dwcllillK unjtS

לדירותקיימות 5,5504,3605,570Additionsבו0פים to dwelling unit*

הדירותםססו
NumberofDwelling Units

הב>"ה .החוויה

BUILDING BEGUN
הכל 26,92041,21044,81010773,208TOTALסך

Districtהמחוז
2,0802,1403,290159158229Jerusalemירושלים 2,9204,6205,110271341358Northernהגפון

3,7606,8507,660317500556Haifaחיפה
4.1807,5307,090335570556Centralהמרכז

אביב 9.77011,84013,9507269031,092Tdתל Aviv
3,4107,7907,710198424417Southernהדרום גויין 800440לא


7120Not Staled

הוירה Sizeגודל of Dwelling Unit
אחד 1.420€1.14960Oneחדר room
חדרים 210,670£17.5817,2702 rooms
חדרימ 313,24020.21 (24,040

3 rooms ומעלה חורים 41,59()2,28(2,5404 rooms and over
החדרים מספר

Number of Rooms

רגל 9סך 75,7101 112,37IU.96CTOTAL
חדשות (בדירות 69,210106.56(118.330In new dwelling units

קיימות לדירות (נוספים 6,5105,81(5,630Additions to dwelling units

* Estimate
)1) Revised seires; see notes to Table
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המחוז, לפי היהודית(י)' והסוכנות השיכון משרד ידי על דירות של הבנייה  .4 לוח
והייעוד הדירה גודל

(19601962)

בנייה CompletedBuildingגמר

הדירות מספר
Number ofDwelling Units

ממיר) (באלפי השטח
Area (Thousand Square Metres)

§1960§19611962§1960§19611962

הכל 1,290*17,46013,29023,7901,05072סך

המחוז

1,0807901,130665268ירושלים

2.1101,8703,020113100158הצפון

2,9001,4703,97017485211חיפה

3,0102,1904,000160118219המרכז

אביב 5,3803,2404,100331192246תל

2,2003,2707,570123161388הדרום

צויין 980460לא


8321


הדירה גודל
אחד 440חדר .250260

חדרים 25,2806,12013,010

חדרים 311,4306,86010,220

ויותר חדרים 451060300

הייעוד

הכל סך 08.98017,020612452842*10,9לעולים:

חדשה 6,3201,68011,56033162579קליטה

לעולה 60חיסכון
3

מומחים 70שיכון


5


וצריפונים מעברות 3,4802,6201,63018614285חיסול

ארעי שיכון
4,1603,400


207133

מושבים 320440160693935התיישבות:

7108027018210קיבוצים

הכל סך 4,7004,3106,770438277448לאחרים:

לבניין חיסכון 5,8502,9303,840391204278מפעל

פיתוח באזורי ותיקים שיכון
3101,360


1788

עוני משכנות 690460700382539חיסול

צעירים זוגות שיכון
230550


1227

למיעוטים 16038032091916שיכון

קבלנים. עם התקשרויות פי ועל עצמי בביצוע (1)
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Table 4.  Building of Dwelling Units, by the Ministry of Housing amfthe Jewish Agency('),
by District, Size of Unit and Purpose

(19601962(

בנייה BegunBuildingהתחלת

הדירות מספר
Number of Dwelling Units

ממיר) (באלפי novn
Area (Thousand Square Metres)

§1960§19611962§1960§\i11962

11,9*016,11027,7707201,4581,5*1TOTAL

District

6001,3702,3704181138Jerusalem

1,5503,1803,19083171169Northern

1,5304,0204,29091217231Haifa

1,8404,8104,190108270232Central

2,7004,9106,370169298390Tel Aviv

2,9407,5907,360155401381Southern

800440


7120


Not stated

Size of dwelling unit
520340160One room

4,67012,71012,2602 rooms

6,67012,94015,0903 rooms

1003302604 rooms and more

Purpose
7,31018,44021,88041895S1,140FOR IMMIGRANTS: TOTAL

3,53013,14017,170176666940Absorption of new immigrants

■ 
Immigrants saving scheme




Academic saving project

2,5402,4601,37014013174Oearing transit villages and temporary huts


2,5002,410


9194Temporary housing

350150ISO793823Settlements: Moshavim

890390780231229Qibbuzim

4,1507,4(05,890302500401FOR OTHERS: TOTAL

3,1304,1204,140219293298Saving for housing scheme

S801,5107503510148
Dwelling for inhabitants of long residence
in development areas

340970440185227Dwelling units for inhabitants of slums

35072018016368Dwelling units /0/ young couples

250360380141820Minoirties housing

(1) Built under own supervision or by building contractors.
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הדירה וגודל המחוז לפי לעולים, דירות של הבנייה  .5 לוח
Table 5.  Building of Dwelling Units for Immigrants, by Distirct

and Size of Unit
)1960 1962)

הדירות (באלפימספר IIK)השטח
Number of DwellingSquareArea (Thousand

UnitsMetres)

/ I960/ 19611962f I96019611962

הבנייה npletedBuildingנמי Cor
הכל 08,98017,020612452842TOTAL*10.9סך

Districtהמחוז

350340630182036Jerusalemירושלים

1,3901,1702.3207160118Northernהא0ון

1,5908002,9208441145Haifaחיפה

2,290המרכז 1,6803,23011784166Central

אביב 2,8601,9902,06016110399Telתל Aviv

1,5002,9205,86078142278Southenrהדרום

גויץ 98080832לא


Not Staled

הוירה Sizeנודל of Dwelling Unit
אחד 420240260Oneהדר room

חדרים 24,1704,89011,6902 rooms

חדרים 36,3003,8505.07.03 rooms

ומעלה חדרים 470



4 rooms and over

הבנייה Buildingהתחלת Begun
הכל 107,31018,44021,8804189581,1*0TOTAL

Districtהמחוז

1707101,8501045108Jerusalemירושלים

7102,5002,88036133ISONorthernהצפון

7203,0903,04041157169Haifaחיפה

1.2803,6103,56072191188Centralהמרכז

אביב 1,6402,7504,05089140219Telתל Aviv

1,9905,9006,50099290326Southernהדרום

גויין 80080לא
712Not Stated

הדירה Sizeנודל of Dwelling Uni t
אחד 520320160Oneחדר room

חדרים 23,42010,89011,5302 rooms

חדרים 3
3,3707,38010,1903 rooms

ומעלה חדרים 4
504 rooms and over
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הדירה וגודל המחוז לפי ' דירות של הפרטית >0 הבנייה  .6 לוח
Table6. Private Built (^Dwelling Units, by District and Size of Unit

)19601962)

הדירות ממר)מספר (באלפי mvn
Number of Dwelling UnitsArea (Thousand Square Metres)

§1960.1961'1962§1960.1961♦1962

הבנ"ה 101BUILDING COMPLETED

הכל 013,33012,95014,0301,1451,1771,401TOTALך

Districtהמחוז

8401,060820678985Jerusalemירושלים

1,5901,2601,430178181168Northernהגו1ון

1,4702,2002,600135219265Haifaוזיפה

2,4102,3902,220217235257Centralהמרכז

אביב 6,8005,9106,610525535592Telתל Aviv

220130350231834Southenrהדרום

הדירה Sizeנודל of Dwelling Unit

אחד 1,060740740Oneחדר room

חדרים 2
5,8605,2304,5301 rooms

חדרים 3
5,4305,7906,8903 rooms

ויותר תדרים 4
9801,1901,8704 rooms and more

המ"ה BUILDINGהחוזלח BEGUN

הכל 017,0401,3571,4581,047TOTAL*014,96014,8ך

Districtהמחוז

1,4807709201187791Jerusalemירושלים

1,3701,4401,920186170189Northernהצפון

11s*n
2,2302,8303,370226283305Haifa

המרכז
2,3402,7202,900227300324Central

אביב 7,0706,9307,580557605702Telחל Aviv

הדרלם
470200350432336Southern

הדירה נודל

Si ze of Dwelling Unit
900800800

אחד Oneחדר room

חדרים 2
6,0004,8705,0101 rooms

חדרים 3
6,5707,2708,950

3 rooms

ויותר חדרים 4
1,4901,9502,2804 rooms and more

. Estimate
)1) Revised series; see notes to Table
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חקלאי, משק ולמבני ציבור, למוסדות לחרושת, ולמשרדים, לעסקים (1)להארחה, הבנייה .7 לוח
והמחוז השטח לפי

Table 7. Building (Dof Hotels, Boarding Houses, Commercial and Oiffce Buildings, Industrial, Public
Institutions, NonResidential Farm Buildings, by Area and District

)19601962)

הבגייה גמר הבנייהשטחשטח התחלת
מניר) ממיר)(באלפי (באלפי

Areaהייעוד CompletedArea BegunPur pole
Thousand)והמחוז Square Metres)(Thousand Square Metres)and District

§1960.1961.1962§1960.1961.1962

עסקימ הארחה, ,Hotelsבתי Boarding Homes,
Commercialומשרדים and Oiffce

Buildings

הכל 134229188159291175TOTALסך

10101522123Jerusalemירושלים
203930473119Northernהצפון
82931282814Haifaחיפה

333017443219Centralהמרכז
אביב 5499689416098Telתל Aviv
92227243022Southernהדרום

Industrialחרושת

הכל 374539408464492474TOTALסך

924114195Jerusalemירושלים
8680891399875Northernהצפון
6196976612660Haifaחיפה

89111648684101Centralהמרכז
אביב 8362738885184Telחל Aviv
4616674818049Southernהדרום

גיבור Publicמוסדות Institutions

הכל 4243443S4345455421TOTALסך

895824349443Jerusalemירושלים
הצפון
חיפה

63
69

62
49

59
61

71

76
66
62

74
48

Northern
Haifa

המרכז
656873598198Central

אביב 75789093106106Telתל Aviv
632947324652Southenrהדרום

חקלאי משק NonResidentialמבני Farm
Buildings

הכל 72M179206TOTAL*3582191סך
401316301318Jerusalemירושלים
104605078.5072Northernהצפון
141217131316Haifaחיפה

798358895858Centralהמרכז
אביב 32121Telתל Aviv
1184925564442Southernהדרומ

(1) Revisedseries ; see notes to Table 1. .1 ללוח הערות ראה מתוקנת; סדרה (1)
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חמ'ר) (אלפי העיקריים והמקומות הייעוד לפי בבנייה' העומד השטח  .8 לוח
Table 8.  Area under Construction by Purpose and Main Localities (Sq.m. Thousand)

)31 XII 1961; 31 XII 1962)

הכל והפרטיתהבנייהסך ציבוריתהבנייה
TotalPrivate BuildingPublic Building

196119621961196219611962

הכל 4,4045,1201,9213.3291,4851.791TOTALסך

Purposeהייעוד

2,8613,4751,5541,8601,3071.61SResidentialמגורים

,Hotelsהארחה' boarding houses,

ומשרדים 413378403374104commercialעסקים and oiffce buildings

366447357437910Industrialתרושת

ציבור 619642498S35121107Publicמוסתת institutions

Nonresidential

חקלאי משק 1471781091233855farmbuildingsמבני

עיקריימ(0 מקומות 1515 Main LocaUties (1)

6174142347SIAshqelonאשקלון

שנע 1261422337103105Be'erבאר Sheba

ברק 79151681101141Beneבני Beraq

120187708150106Batבתים Yam

94717865166Givatayimגבעתיים

806351372926Hcrzcliyaהרצליה

121213779844115Holonחולון

45350237137382129Haifaחיפה

31037522522385152Jerusalemירושלים

8011756832434Netanyaנתניה

תקוה 1711711291304241Pctahפתח Tikwa

חיפה ,525723352922Kraiotקריות' Haifa

6085407420IIRehovotרהונות

גן 93102921021רמת
Ramat Gan

אביב 68881857873011088Telהל Aviv

(1) IS main settlements with area under construction
50 thousand sq.m. and above.

ממיר אלף 50 בנייה שסח עם עיקריים יישובים 15 (1)
ויותר.
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(ל"< היומי והשכר וריאלי) (נקוב בבנייה לפועל היומי השכר מדדי  .9 לוח
Table 9. IndexesofWorker's Daily Wage in Building Industry (Nominal and Real) and Daily Wages (11~)

)Base: Average 1954 = 100 = 1954 ממוצע (הבסיס:
(Yearly Averages (19601962) שנתיים (םםוצעיס

המקצוע
נקוב ריאליIndexNominalמדד Realמדד Index

(ל"י) לפועל יומי ענודה שבר
Worker's Daily Wage (IL.)

Occupation

196019611962196019611962I96019611962

המקצועות 144161189114II*12711.11I1.U14.34TOTALכל

13915517910911412111.5012.7714.74Quarrymenחוצבים

כלונסאות 14115517711011412011.2012.2614.07Pileקודחי dirven

אבן 14316620311412313712.1813.8916.96Stoneבבאי masons

ומאומנים 0שוטים 814315116811211211410.0810.6811.89Unskilledועליס and semiskilled
workers

'14515918711311712610.6811.7013.80Masonsמגישים helpers

14315618711211512611.7512.8315.32Stoneסתתים dressers

ביטון 13917121211812614312.2213.8217.16Concreteמכונאי mixers

15217220711912714012.4714.1016.95Shutterarsטםסנימ

ברזל 14616520111412213512.3613.9416.93ironכו68י benders

לבנים 14716419811512113412.1513.5616.36Bricklayersבנאי

CO
11
CO

z
ם
1



rut'tii rr urns

(קל1םםרים< והרוחב המבנה הדרך, סוג המתח, לפי החלה, או נגמרה שסלילתם הדרכים לוח10.אורך
Table 10.  Length of Roads Completed or Begun, by District, Type of Road, Structure and Width (Km.t

)19581962)

95819 591960196 116 21 9

התחלהגמרגמרהתחלהגמרנמרnVnnnג8ר

CompletedBegunCompletedBegunCompletedBegunCompletedBegunCompletedDegun

הכל $184.2197.6.40S04*4.34(11474.2392.1481.0TOTAL.2*457.54סך

Districtהמחוז
12S.S155.2104.693.470.7114.4190.1142.274.374.7Northernהצפון
26.738.020.930.835.132.824.436.737.362.1Haifaחיפה
56.452.338.457.455.752.251.659.838.566.7Centralהמרנז

אביב 45:431.831.156.439.159.3SI.O63.162.168.4Telתל Aviv
56.5103.168.386.6118.6119.046.348.442.741.1Jerusalemירושלים
147.0112.1120.973.085.8118.6118.7124.0137.2168.0Southernהדרוס

Typeהסוג

M024.50.910.931.8Main§27.831.011.06.015.5ראשי
50.343.97.958.956.163.9Regional■94.689.242.740.7אזורי
4.79.22.31.01.080.538.0Localמקומי
131.2204.7145.4132.7189.8237.5169.4173.358.567.1Accessגישה
199.2158.4182.8218.2148.4199.9280.3241.1186.1280.2Innerפנימי

Structureהמגנה

87.4147.370.972.7173.5240.7162.6182.7113.584.7Earthעפר
67.443.651.165.035.654.783.954.210.312.0Subbaseמצע

80.951.065.547.229.018.826.521.344.454.5Baseתשתית

נושאת 91.489.6163.4164.9114.2117.7116.9142.2148.2172.9Bearingשנגה course
עליון 1130.4161.033.347.852.764.492.273.875.7156.9Sealingיפוי coat

(במטרים) Widthהרוחב (Metres)

2.9 עד 126.039.141.264.734.973.3123.353.156.679.412.9
3.9 עד 3109.6173.0107.0109.4139.3194.991.697.633.538.033.9
4.9 עד 4118.8128.186.174.967.660.081.382.3137.2146.444.9
5.9 עד 528.931.664.464.035.926.426.851.150.863.055.9
8.9 עד 689.543.853.650.990.290.8113.2100.436.748.066.9
7.9 עד 750.962.126.121.818.819.111.031.425.664.277.9
9.9 עד 84.94.74.63.412.53.78.551.45.825.589.9
ומעלה 1028.910.11.28.55.828.126.46.945.916.510 and over

r:

t
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גקלוםסרים) הצינור וקוטר המחוז לפי החלה, או נגמרה שהנחתם המים, צעירות אורך  .11 לוח
Table 11.  Length of Water Pipes, Installation Completed or Begun, by District and Diameter of Pipe (AT"1.)

(19581962)

1 9 5 819596 0l'S6 11 91 9 6 2

nVnnnגמרהתחלההתחלהגמרrhnrmגמרהתחלהגמר

CompletedBegunCompletedBegunCompletedBegunCompletedBegunCompletedBegun

הכל 701,091.2§1.193.71,118.8*I9.5646.5843.8617.1950.9711.3759.6TOTAL

Diltrlctהמחוז

241.1308.7222.1rs9.7136.4180.5223.6221.7163.6201.6Northernהצפון

107.888.791.647.472.155.269.068.774.2Haifa§64.6חיפה

247.1217.9168.9138.478.4109.0125.9232.1193.7122.2Centralהמרכז

אביב 43.149.554.257.540.260.838.149.438.137.3Telתל Aviv

115.2128.090.3138.252.847.469.179.452.348.4Jerusalemירושלים

387.1381.8494.6334.1291.3374.0105.2299.3194.7275.9Southernהדרום

(באינציים) Diameterהקוטר (Inches)

2 עי 0218.2218.7197.6199.6107.6136.564.2112.174.889.902

7 עד 3661.6§685.3622.2474.1339.6488.6330.6517.7420.0416.5J 7

10 עד 8122.1§160.0175.3135.786.7105.2101.0185.0137.9127.6810

ומעלה 1196.3129.7123.7110.1112.6113.5121.3136.178.6.12J611 and over

00
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גקילוםםרים) הצינור וקוטר המחוז לסי החלה, או נגמרה שהנחתם הביוב צינורות 12.אורך לוח
Table 12.  Length of Drainage Pipes, Installation Completed or Begun, by District and Diameetr of Pipe (*:"7.)

(19581962)

9 5 81I96 0SI199 6 2

נמר
Completed

התחלה
Begun

גמר
Completed

התחלה
Begun

גמר
Completed

התחלה
Begun

גמר
CompletedBegun

הכל Kl.O147?214.*220.7154.0253.4177.8245.8TOTALסך

יז Dחמה i 1tri ct

22.829.628.213.18.440הצפון 616.616.1Northern

17.426.538.240.936.554.035.448.0Haifaחי6ה

20.920.029.128.441.343.734.556.3Centralהמרנז

אביב 50.547.880.488.243.176.756.680.7Telתל Aviv

25.423.718.217.719.411.48.814.4Jenualemירושלימ

26.020.320.832.45.327.025.930.3Southernהדרוס

(באינג'ים) Diameterהקוטר (Inches)

113.712.414.115.32.711.64.75.214עד4

684.180.9110.5108.568.8114.492.8122.96

12 עד 843.849.663.473.358.282.564.882.3812

25 עד 1411.418.121.216.521.732.011.025.51425

100 ע7 2810.06.95.77.12.612.94.59.926100 CO
11
CO



תחבורה יא. פרק
בארץ' חדשים מ3 פחות השוהים תיירים ושל

וכד/ או"ם דיפלומטי' רכב וכן
נכללו לא 1962 עד 1959 לשנים בנתונים

משנה. למעלה רשיונם תוקף שפג רכב כלי

הרכב כלי של השנתי הקילומטראג'
המנועיים

מתוך נלקחו הקילומטראג' על הנתונים
השנה במשך שנערך הדלק" תצרוכת "סקר

.1961 ספטמבר עד 1960 אוקטובר
אומדני פי על התקבלו הקילומטראג' אומדני
"הספק על אומדנים פי ועל מחד הדלק תצרוכת
הממוצע הקילומטרים מספר היינו הרכב"'
מאידך. אחד דלק ליטר צריכת תוך הרכב שנוסע
הנהגים. ידי על נמסרו "ההספקים" על הנתונים
מהימנים נמצאו הדלק תצרוכת על האומדנים
לפיכך מוטים. נמצאו "ההספקים" שאומדני בעוד

בתחומים. וניתנו הקילומטראג' אומדני תוקנו
ראה ומגבלותיו הסקר שיטת של נוסף לפירוט

.1963 '137 מס' מיוחדים פרסומים סדרת

1961 בשנת ותפעולו המשאיות משק
המשאיות משק וניצול תפעול על האומדנים
משק על מקיף סקר על מבוססים 1961 בשנת
משאיות נחקרו בסקר .1961 ב שנערך המשאיות
של הרכב כלי כרטסת מתוך כמדגם שהוצאו
במדגם' שהוצאו המשאיות הרישוי. משרד
השנה' כל פני על חולקו במספר' כ1500
שעות 24 ימים שבוע נחקרה משאית כשכל
המשאית פעולות על האינפורמציה ביממה.
ביומן' הנהג ידי על נרשמה החקירה בשבוע
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה פוקד של בעזרתו
שבוע במשך המשאית פעולות כל נרשמו ביומן
והייעוד המוצא הנסיעות' זמני נסיעות' החקירה.
אורך וכמותו' שהובל המטען סוג הנסיעות' של
לסוגיהן. והחניות והפריקה הטעינה זמני הנסיעה'
לתת כדי ועובדו הנתונים סוכמו היומנים מתוך
ההובלה ענף על כוללים סטטיסטיים אומדנים

במשאיות.
 ומגבלותיו הסקר שיטת של נוסף פירוט
פרסומים סדרת "1961 משאיות ב"סקר ראה
שפע מתוך .1963 '145 מסי מיוחדים
מס* נבחרו הסקר מן שנתקבלה האינפורמציה

זה. בפרסום שניתנו יסודיים אומדנים
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התנועה מדד
מראה והוא 1951 מאז מתפרסם התנועה מדד
הלאעירוני בקילומטראג' שחל השינוי אח
ספירות פי על נעשה המדד חישוב לשנה. משגה
לחודש האחרון ב' ביום שעות 12 במשך תנועה
שנערכה האחרונה הספירה שנה. כל של מרס
נועדה והיא 1961 במרס 2 ב7 היתה זו בשיטה
הספירה משיטת הנתונים להשוואת הבסיס להיות
שנערך השוטף הסקר לנתוני בשנה אחד ביום
ידי על .1962 ומחצית 1961 שנת כל במשך
המדד התקבל שרשור ופעולת הנתונים השוואת
לשיטת .1962 שנת של יוני ינואר לתקופה
מס' מיוחדים פרסומים סדרת ראה השוטף הסקר
שנת עד ומגבלותיו המדד מבנה על .1963 '137 ב' חלק לישראל' סטטיסטי ירחון ראה 1961

.1960 '5 מס' כלכלה

הברזל מסילות
הובלת על וניצולו' הרכבת ציוד על הפרטים
וההוצאות ההכנסות ועל בו' ומשאות נוסעים
הנהלת של החודשיים הדו"חות מן לקוחים

הרכבת.

בארץ הכבישים רשת
או הממשלה שבהחזקת הכבישים על הנתונים
מחלקת של הכבישים ממדור נתקבלו בהשתתפותה

ציבוריות. עבודות
לכבישים גם הדיווח הורחב 1961 בשנת
הרשויות של הבלעדית בהחזקתן הנמצאים
שמולאו משאלונים התקבלו הנתונים המקומיות.
בודדות מקומיות רשויות לגבי הרשויות. ידי על

אומדן. נערך הנתונים התקבלו לא שמהן
בלוחות' שהופיעה כפי למחוזות' החלוקה
חופפת שאיננה מ.ע.צ. של החלוקה על מבוססת

המדינה. של האדמיניסטרטיבית החלוקה את

המנועיים הרכב כלי מספר
לשנים וכן 1954 עד 1951 לשנים הנתונים
של הממוכנת הכרטסת מן נלקחו 1962 עד 1959
שהוצא רכב רישיון לכל כרטיס יש כה הרכב' כלי
עד 1955 לשנים הנתונים הרישוי. רשות ידי על
הרישוי מחלקת של יד בסיכומי מקורם 1957
כוללים אינם הנתונים התחבורה. במשרד
ומשטרה)' (צבא בטחון רכב גרורים. טרקטורים.
זמניים רשיונות בעלי pn אזרחי של רכב כלי
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לכל וסיכום (בק"מ) בארכה נסיעה
הנסיעות.

שלארכם הקילומטרים מספר ק"מ: נוסע ג.
מספר הכפלת ידי על מתקבל נוסע. הוסע
וסיכום בארכה נסיעה בכל הנוסעים

הנסיעות. לכל

כבישים .2

בין ארצית לתנועה משמש ראשי: כביש א.
אזורית.

ומקשר ראשי מכביש יוצא אזורי. כביש ב.
ראשיים. כבישים בין

הרכב כלי של השנתי הקילומטראג' .3
המנועיים

נתקבל השנתי: הקילומטראג' הכל סך א.
(ליטרים) דלק קניית כל הכפלת ע"י
ק"מ (מסי המכונית של הממוצע בהספק
בגורם הכפלה ע"י וכן דלק)' לליטר

ניפוח.
לרכב: הממוצע השנתי הקילומטראג' ב.
הסקר תוצאות של חילוק ע"י התקבל
רכב כלי של הקילומטראג' סך לגבי
מאותו הרכב כלי במספר שונים מסוגים
הרישוי. במשרד הרשומים סוג
למכוניות הממוצע השנתי הקילומטראג'
סך חלוקת ע"י התקבל פרטיות נוסעים
הפרטיות המכוניות של הקילומטראג'
המכוניות במספר בסקר' שהתקבל
הרישוי במשרדי הרשומות הפרטיות
הדיפלומטי הרכב של אומדן בתוספת

חוץ. אזרחי של ורכב
הקילומטרים מספר המכונית: הספק ג.
אחד ליטר צריכת תוך המכונית שנוסעת

דלק. של

ותפעולו המשאיות משק .4
מוצא ממקום המשאיות תנועת נסיעה: א.

כלשהו. ייעוד למקום
הקילומטרים מספר בנסיעה: קילומטראג' ב.
למקום המוצא ממקום המשאית שנסעה

הנסיעה. של היעוד
המטען כמות מטען: עם בנסיעה הטונאג' ג.
מטענים (טונות). משקל ביחידות שהובל
כמותיות ביחידות במקורם הנמדדים
משקלם וכיו"כ)נאמד (ממ"ק' אחרות
שהוכן משקלים מפתח פי על בטונות

זו. למטרה
שהובל הטונאג' בנסיעה: שהובל טוןק"מ ד.
הנסיעה אורך כפול (בטונות) בנסיעה
הנסיעות בכל הטוןק"מ סכום (בק"מ).

מנועיים רכב בכלי נוסעים הובלת
על מבוססים ומוניות אוטובוסים על הנתונים
המרכזית בלשכה המתקבלים חדשיים דוחות
אוטובוסים חברות משמונה לסטטיסטיקה
ומשש והמקשר) דן אשד' ביניהן (החשובות
עירוניים בין בקווים הפועלות מוניות חברות
עתיד קשר' אביב' דרומה' יעל (אריה' קבועים

והשרון).

דרכים תאונות
של סטטיסטי מעיבוד מתקבלים הנתונים
משטרת ע"י הממולאים דרכים תאונות על דוחות
אינה זו סטטיסטיקה תאונה. של במקרה ישראל
צבאיים רכב כלי מעורבים שבהן תאונות כוללת
בלי התאונות רישום הופסק 1961 מ החל בלבד.
עם לתאונות רק מתייחסים והמספרים נפגעים

נפגעים.
המעורבים הרכב כלי מספר על הנתונים
שילוב ידי על חושבו נסיעה לק"מ בתאונות
האומדנים עם הדרכים תאונות על הסטטיסטיקה
מתוך שנתקבלו הרכב כלי של הקילומטראג' על

הדלק. תצרוכת סקר

ספנות
האניות ותנועת והפריקו הטעינה על הנתונים
יומיים רישום דוחות על מבוססים בנמלים
יפו אביב' תל חיפה' :pun בנמלי הנערכים
הישראלי הסוחר צי מצבת על הנתונים ואילת.
התחבורה. במשרד ונמלים הספנות מאגף נתקבלו

אזרחית תעופה
סמך על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
סמך ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני

על". "אל חברת של דוחות

וטלפון דואר
ע"י רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים

הדואר. משרד

הגדרות

התחבורה מדד .1

הקילומטרים מספר הכל סך קילומטראג': א.
מסוימת. בתקופה הרכב כלי שעברו
שעברו הרכב כלי הכפלת ידי על מתקבל
(בק"מ) הקטע באורך כביש קטע בכל
של ארכו לכל נסע הרכב שכלי בהנחה

הקטע.
הקילומטרים מספר נטו: טוןק"מ ב.
זה מספר המטען. טון הובל שלארכם
בכל הטונאג' הכפלת ידי על מתקבל
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עיסוקו המשאית: בעל של הכלכלי הענף יב.
הסיווג הרכב. בעל של העיקרי הכליכלי
ענפי של אחיד ל"סיווג בהתאם נעשה
המרכזית הלשכה בהוצאת כלכלה"
האוכלוסין מפקד (פרסומי לסטטיסטיקה

.(2 מסי 1961 והדיור

ספנות .5

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה א.
האניה נפח :(Registered Tonnage
טון 1 של ביחידות המבוטא נפח) (במידות

מעוקבים. רגל 100 = תפוסה
: (Net Registered Tonnage) נטו תפוסה ב.
תשלום לצורך האניה של המשא נפח
המע היכולת את מבטא אינו הוא מיסים;
לאחר מתקבל אלא מטען, להובלת שית
המבנים נפח הכוללת מהתפוסה שהופחת
וחללי מיכלים לצוות' לנוסעים. העיליים
1 של ביחידות כן גם נמדד המכונות?
התפוסה מדידת מעוקב. רגל 100= טון

לאומיות. בין תקנות לפי נעשית
בטונות משקל :(DeadWeight)01DM ג.
היא כאשר לשאת יכולה האניה אשר
ציודה על נוסף מלוחים' במים עמוסה,
עד האניה את מוריד ואשר הסטנדרטי'
לנסיעה עליה שמסומן מעמס לקו

בקיץ

הטוךק"מ אומדן את נותן משאית של
משאית. אותה אל

טוךק"מ מטען: לטון הממוצע המרחק ה.
שהובל. בטונאג' מחולק שהובל

עם בנסיעות המורשה המטען ניצול אחוז ו.
בטוך מחולק שהובל טוךק"מ מטען:
אלו בנסיעות מורשה שהיה ק"מ
כפול המשאית של המורשה הטונאג' =)
עם בנסיעות המשאית של הקילומטראג'

מטען).
בכל המורשה המטען ניצול אחוז ז.
בטוך מחולק שהובל טוןק"מ הנסיעות:
הטונאג' =) הנסיעות בכל המורשה ק"מ
הכל סך כפול המשאית של המורשה

המשאית). של הקילומטראג'
לפחות בו שהיתה יום עבודה: יום ח.

מטען. עם אחת נסיעה
נסיעה כל בו היתה שלא יום בטלה: יום ט.

מטען. עם
של העיקרי עיסוקה בתשלום: הובלה י.
הובלה שירותי מכירת הוא המשאית
תשלום. תמורת במשק אחרים לענפים

של העיקרי עיסוקה תשלום: ללא הובלה יא.
הובלה שירותי אספקת הוא המשאית
בעל של הפרטיים או העסקיים לצרכיו
השייכת משאית לדוגמא: המשאית.
בהובלת בעיקר ועוסקת תעשייתי למפעל

תוצרתו.

CHAPTER K. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Traffic Index
The Traiffc Index has been published regul

arly since 1951 and it indicates the yearly change
in nonurban kilometrage. The Index is calcul
ated on the basis of traiffc enumerations for 12
hours on the last Monday of March each year.
The last enumeration of this type took place on
the 27th March, 1961, and was intended to serve
as a basis for compairson of data from the enu
meration area on one day of the year with those
of the regular survey held throughout 1961 and
the first half of 1962. For the system of the
regular survey, see "Special Publications Series"
No. 137, 1963. For the structure of the Index and
its limitations up till 1961 see "Statistical Bulletin
of Israel", Patr B  Econmics, No. 5, 1960.

Railways
Data concerning the vehicular equipment

and its utilization, the transpotr of passengers
and freights, as well as the revenue and expend
iture, are deirved from the monthly reports of
the Railway Administration.

The network of Roads in Israel
Data concerning the roads maintained or

patrly maintained by the Government were re
ceived from the Roads Divisions of the Public
Works Depatrment.

In 1961 repotring was extended to include
the roads entirely maintained by Local Authoir
lies. Data were derived from questionnaires filled
in by the Authoirties. For a few Local Authori
ties from which no data were received, an esti
mate was made.

The division into Distircts used in the tables
is based on the division of the Public Works De
patrment, which is not identical with the admin
istrative division of the State.

Number of Motorized Veh icles
Data for 1951 to 1954 and 1959 to 1962 were

had from the mechanised punchcard ifle, which
has a card for every vehicle license issued by the
Licensing Authority. Data for 1955 1957 are
deirved from the hand counts of the Licensing
Depatrment of the Ministry of Transport. These
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data do not include tractors, trailers, military and
police vehicles and vehicles belonging to foreign
subjects having temporary licences, or tourists
staying less than 3 months in this country, as
well as diplomats1 and U.N. vehicles, etc.

Data for 1959 1962 do not include vehicles
whose licenses had expired for over a year.

Yearly Kilometrage of Motorized Vehicles
Data on the kilometrage have been taken

from the "Survey of Fuel Consumption" held
between October 1960 and September 1961.

Estimates of kilometrage have been derived
on the one hand from estimates of fuel consump
tion and on the other hand from estimates of
"vehicle power"  namely, the average number
of kilometres travelled by the vehicle through
the consumption of one litre of fuel. Data on
the "powers" were supplied by drivers. Estimates
of Fuel Consumption were found reliable where
as estimates of "powers" were found to be
biased. Estimates of kilometrage were conse
quently corrected and restricted to regions.

For a further detailed description of the sur
vey system and its limitations see "Special Pub
lications Seires" No. 137, 1963.
Trucks and Their Functioning in 1961

Estimates of the functioning and utilization
of trucks in 1961 are based upon a compre
hensive survey of the trucks taken in 1961. In
this survey, trucks were investigated which were
picked out as sample from the file of vehicles
of the Licensing Ofifce. The c. 1500 trucks
which were picked out were distirbuted all over
the year, each truck being investigated one
week  24 hours a day. Information on the
functioning of the truck duirng the week of in
vestigation was registeerd by the dirver in a
diary, through the assistance of the enumerator
of the Central Bureau of Statistics. All truck
functionings were registered in the diary during
the week of investigation : journeys, times of
journeys, starting point and destination of jour
neys, type of freight transported and its quan
tity, length of journey, times of loading and
unloading, and the various stops. Data were
summed up from the diaires and worked out to
yield comprehensive statistical estimates on the
truck transport branch.

For a futrher detailed description of the
Survey system and its limitations  see "Sur
vey of Trucks, 1961", Special Publications Se
ries, No. 145, 1963.

From the enormity of information derived
from the Survey some elementary estimates
were got which are given in the present pub
lication.

Transport of Passengers in Motorized
Vehicles

Data on buses and taxicabs are based
upon monthly reports received by the Central
Bureau of Statistics from eight bus companies
(the chief of which being Eshed, Dan and Ha
mekasher) and from six interurban taxi com

panies (Arye, Ya'el Daroma, Aviv, Kesher.
Atid and Hasharon) .

Road Accidents
Data are received from a statistical pro

cessing of reports on road accidents filled in by
the Israel Police in case of an accident.

These statistics do not include accidents in
volving military vehicles only. From 1961 the
registration of accidents without casualties has
been discontinued and the figures refer to acci
dents with casualities only.

Data on the number of vehicles involved in
accidents, per km. of travel, were calculated by
combining the statisics of road accidents with
the estimates of the kilometrage of vehicles
derived from the survey of fuel consumption.
Shipping

Data concerning loading and unloading and
the movements of ships in potrs are based upon
daily registration reports held in the Israeli
ports of Haifa, Tel AvivYafo and Elat. Data
on the commercial fleet have been received
from the Shipping and Potrs department of the
Ministry of Transpotr.
Civil Aviation

Tables on Civil Aviation have been pre
pared on the basis of Traffic Diaries of the
Lod Airpotr and repotrs of El Al.
Posts and Telephones

Data on the Posts and Telephones were
collected by the Ministry of Posts.
Definitions
(1) Index Numbers of Communications

a. Kilometrage  total number of kilo
metres travelled by vehicles in a cetrain
period. It is obtained by multiplying
the number of vehicles which passed
each section of a road by the length of
the section (in km.), with the supposi
tion that the vehicle travelled the whole
length of the section.

b. Net tonkm  number of kilometres of
road along which a ton of freight was
transpotred. This figure is obtained by
multiplying the tonnage of each journey
by its length (in km.) and adding up
all journeys.

c. Passengerkm  number of km. along
which a passenger was driven. It is de
rived by multiplying the number of
passengers of each journey by its length
and adding up all journeys.

(2) Roads
a. Main road  road used for allIsrael

interdistrict traffic.
b. Regional road  road connecting two

main roads.
(3) Yearly Kilometrage of Motor Vehicles

a. Total yearly kilometrage is obtained by
multiplying each fuel purchase (in
litres) by the average power of the mo
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tor car (number of km. per litre of
fuel) , as well as by multiplying by an
inlfating factor.

b. Average yearly kilometrage of vehicles
quotient of the results of the Survey for
the total kiolmetrage of vairous types
of vehicles, and the number of vehicles
of the same type registered at the Li
censing Ofifce. The average yearly kilo
metrage for pirvate passenger cars is the
quotient of the total kilometrage of
pirvate cars obtained in the Survey and
the number of pirvate cars registered at
the Licensing Oiffces (plus the estimate
of diplomatic and foreign vehicles in
this country) .

c. Mileage of car  number of kilometres
travelled per litre of fuel consumed.

(4) The Truck Fleet and Its Functioning
a. Journey movement of trucks from any

one starting point to any destination.
b. Kilometrage of journey  number of ki

lometres travelled by truck from start
ing point to destination.

c. Tonnage in journey with freight 
amount of freight transported in unit ot
weight (tons) . Freights oirginally meas
ured in other units of quantity (m3,
etc.) are evaluated in tons following a
weight code specially prepared for this
purpose.

d. Tonkm. transported in journey  ton
nage transported in journey (in tons)
multiplied by length of journey (in km.).
The sum of tonkm. of all journeys of a
truck yields the estimate of tonkm. of
that truck.

e. Average distance per tonoffreight 
ton km. transported, divided by tonnage
transported.

f. Percentage of utilization of Licensed
Freight in journeys with freight  ton
km. transported divided by tonkm. per
mitted in those journeys (= permitted
tonnage of truck multiplied by the kilo
metrage of truck in journeys with
freight).

g. Percentage of utilization of permitted

freight in all journeys  tonkm. trans
ported divided by tonkm. permitted in
all journeys (= permitted tonnage of
truck multiplied by the total kilometr
age of that truck) .

h. Workday  day including at least one
freighted journey.

i. Day of unemployment  day without
any freighted journey.

j. Paid transport  main occupation of
truck being the sale of transport ser
vices to other branches of the economy
for payment.

k. Unpaid transport  main occupation of
truck being the supply of transport ser
vices for its owners business or pirvate
requirements, e.g. truck belonging to an
industiral plant and dealing mainly with
the transport of its products.

1. The economic branch of the owner of
the truck  the owner's main economic
occupation (classification follows the
"Uniform Classification of Economic
Branches'', published by the Central
Bureau of Statistics, Population and
HousingCensus publications seires, 1961,
No. 2) .

(5) Shipping
a. Total tonnage(= Gross Registered

Tonnage)  capacity of boat (in units
of volume), expressed in units of 1 re
gistered ton = 100 cubic feet.

b. Net capacity (Net Registered Tonnage)
 volume of freight of boat as used for
taxpayments; it does not express the
actual capacity for transport of freight,
but equals the total volume minus the
volume of upper accommodation for
passengers, crew, certain containers and
the machine space; it is also measured
in units of 1 registered ton = 100 cubic
feet. Measurement of volume is carired
out according to international regula
tions.

c. Dead weight  weight in tons that any
boat can carry in salt water when load
ed, in addition to its standard equip
ment, and which lowers the boat to the
water line marked on it for summer
voyages.
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(100=1951 (הבסיס: התחבורה 1.מדדי לוח
Table 1.  Index Numbers for Communications (Base: 195 1=100;

)1949  1962)

1962 I960 1959 1957 1955 1949

Road Transport (Vehicle Km.) (>)

All motorized vehicles
Commercial vehicles
Buses
Small passenger cars (including taxis)
Motorcycles

Buses
Total kms.

Rail Transport
Passenger transport
Passengerkilometres
Freight transport (tons) (2)
Freight transport (tonkm) (2)

100109121137147162\73192ZOO
10098106123127133144164163
100114109122135147144147139
100123148161177196210234260
100H6128178207307347336400

54.2100.095.298.8,,,,132.2134.8168.8198.8202.6

48.3100.0140.7189.6271.5278.3281.4256.1265.5302.4
100.0152.2210.2301.6313.6327.7306.1318.9374.7

42.9100.0109.5145.6201.5178.3207.4216.7228.2323.7
20.5100.095.6127.5223.4197.0211.8213.7226.8282.1

(1) (רבבק*מ) בכבישים התנועה
המנועיים הרכב כלי כל

משא מכוניות
אוטובוסים

מוניות) (כולל קטנות נוסעים מכוניות
אופנועים

אוטובוסים
קילומטרים הכל סך

ברכבת הובלה
נוסעים הובלת

נוסעקמ
(:) (טונות) מטענים הובלת

(2) (טוןקמ) מטענים הובלת

יבש) (מטען ישראל בנמלי והטעינה Israelהפריקה Ports (Dry Cargo)Unloading and Loading at
(טונות) הכל 77.2100.0S8.7120.3132.3134.4165.1178.2178.3194.9Totalסך (tons)

אזרחית CivilAviatתעופה i on
מחול שהגיעו 53.5100.023.028.140.655.263.185.8114.0123.8Passengersנוסעים arriving from abroad

לחויל שהמריאו 61.9100.093.4120.5135.2199.3238.4317.6408.6445.7Passengersנוסעים leaving Israel

(י) (^Telephonesטלפון
מקומיות 71.3100.0106.6153.8208.3269.9313.8358.5425.9505.7Localשיחות cnlN

דקות) 3 (בנות ביןעירוניות 64.9100.0107.7148.0160.7155.3169.0173.0150.3136.7Longשיחות distance calls ( 3 minutes duration)
האוכלוסייה 70.3100.0110.1IIמדד 7.1125.0133.8138.0142.0147.5153.2Index of Population

(1) Till 1961 the Traiffc Index was computed by traiffc enumerations carried out
on the last Monday of each March. As from 1962, the index is based on
enumerations carried out throughout the first half of 1962.

)2) Revenue transport only.
)3) Figures relate to ifscal years. Base: 1951/52=100.

ב' ביום שנערכו תנועה ספירות סי על נעשה 1961 שנת עד התנועה מדד חישוב (1)
שנערכו תנועה ספירות על מבוסס 1962 לשנת המדד שנה. בל של מרס לחודש האחרון

.1962 של הראשונה המחצית בל במשך
בתשלום. הובלות רק (2)

.100=1951/52 הבסיס: הכספים. לשנות מתייחסים המספרים (3)
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ישראל רכבת תפעול  .2 לוח
(1949/501962/63)

רכבת

1949/501951/521952/531953/541954/551955/561956/57היחידה

הסטנדרטית0) הרחבה המסילה 290303280326330403428קמאורך

השלוחות(0 71163169175186203|י156קמאורך

בתשלומ 520,420916,580887,5681,079,5151,298,5861,377,2401.533,699טונהטוןנסו

(אלפים) נטו 39,881104,25091,526109,215122,047136,703174.645סוןקמטיןקמ

הנוסעים 1,008.2821,777,2392,264.6132.530.5993,060.0013,391,0894,565,249מספרמספר

(אלפים) 37,730119,187159,586176.502211,733246,117327,286נוסעקמנוסעקמ

הכנסות הנל 692,0861,716,6682,402,0763,188,0964,434,9085,417,6447,330,314ליסך

מטעגים מהובלת הכנסות 489.9951,229.5731,677,8792,193,2362,943,7693,371,4104.134,098ל'ימזה;

נוסעים מהולכת 155.696412,271634,375927,1661,416,9941,896,9542,907.133ליהכנסות

אחרים ממקורות 46.39574,82489,82267,69474,145149,280289,083ליהכנסות

תפעול 791.2432,590,0554,713,1365,327,8456,711,8217,349,8258.805,877ליהוצאות

בשימוש קו לקמ נטו 137.521344,059326.878335,015361,086414.251408,049טוןקמטוןקמ

מטען לטון ממוצע 771131031019499114קממרחק

בשימוש קו לקמ 703,195900,9911,047,310971,715נוסעקמנוסעקמ

לנוסע ממוצע 37677070697372קממרחק

נטו לסוךקמ ממוצע 1.221.101.721.962.312.292.23אגורותהכנסה

לנוסעקמ ממוצעת 0.410.350.400.520.670.770.89אגורותהכנסה

התקופה). (סוף שנה כל של 31 111 לגבי (1)

TRANSPORT AND COMMUNICATION 328



Railways
Table 2.  Israel Railway Operation

(1949/501962/63(

1957/581958/591959/601960/611961/621962/63Unit

416416416420432427Km.
Length of railway line,
standard gauge(1(

21S224229237249261Km.Length of sidingsO(

1,837,5251,681,2871.943,9491,949,2862,052,4212,944,000TonsRevenue net tons

237,017204.534225,509216,098229.327290,992TonKm.Net tonkm. (thousands(

4,657,1354,706,1124,836,6924,385,6624,546,0625,190,000NumberNumber of passengers

332,657348,342368,903350,388365,101416,586Pass.Km.PassengcrKm.

9,650,46210,187,04410,947,25611.805,61212,815,10716,594,000ILTout revenue

6,192,9235.468,8276,106,5396.123.1617,201.3429,595,000ILThereof: freight revenue

3,215,4323,890,0534,250,8444,717,0884,940,2096,019,000ILpassenger revenu

242,107828,164589,873965,363673,556980,000ILrevenue from other sources

9,741,50410,530,09811,748,79411,551,20313,294,97916,091,000ILOperational expenses

570,625491.668542,089514,519546,336681,480TonKm.Net tonKm. per Km. line in use

12912211611111299Km.Average distance per 1 ton freight

987,1121,009,6861.069,2841,015,6171.058,2641,207,496Pass.Km.PassengerKm. per km. line in use

717476808080Km.Average distance per passenger

2.392.482.502.642.883.30AgorotAverage revenue per net tonkm.

0.971.121.151.351.351.40AgorotAverage revenue per net passenger
km.

)1( For 31 III of each year (end ofperiod(
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Roads ההחזקה סוג לפי בישראל הדרכים אורך  .3 לוח

Table 3.  Length of Roads in Israel by Type of Maintenance

)31 III 1961)

כבישים

הדרכים הדרכיםאורך ממוצעשטח רוחב
ממ"ר)(קמ) (מטרים)(אלפי

Length of RoadsArea of RoadsAverage Breadth
(km.)(1,000 sq.m.)(metres)

הדרכים 6,82734,7405.1ALLכל ROADS

הממשלה 3,07315,2705.0Governmentבהחזקת maintained

המקומית והרשות הממשלה של משותפת 7443,3404.5Jointlyבהחזקה maintained by Government and Local Authority

המקומית הרשות 2,95016,1305.5Maintainedבהחזקת by Local Authority

1,73011,4506.6Municipalitiesעיריות

מקומיות 8403,2103.8Localמועצות Councils

אזוריות 3801,4703.9Regionalמועצות Councils

פרטית 60Privateבהחזקה maintenance
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בהשתתפותה או הממשלה ע"י חדשים כבישים של והסלילה ההחזקה והוצאות הכבישים 4.מצבת לוח
Table 4.  Roads, Maintenance Expenditure, New Road Construction by the Government

or with Government Participation
)1955/56  1962/63)

/ 1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1957/58 1955/56

Koa d Length(Km.)(.)
Total lengthof roads

Maintained by the government 3,821
or with government participation
Asphalt paved 3(204
Non asphalt g|7

Roads maintained fully bygovernment
Asphalt paved
Non asphalt

Roads maintained jointly by government
and local authorities

Asphalt paved
Non asphalt

3,063
2,747

316

758

457
301

3,817

3,094

723

3,073
2,676

397

744

418

326

3,772

3,028

744

3,042

2,651

391

730

377
353

Ma intenance and Construction Expenditure (IL.
Total maintenance and construe 24,648 14,260
tion expenditure

Government maintenance of 10,706 9,940
existing roads

3,126 2,010
11,985 3,420

Repairs and security implements^)
Government construction of

new roads
Joint government and local au
thorities maintenance of existing
roads

Joint government and local au
thorities constructionof new
roads

507

1,450

300

600

10,750

5,950

3,850

300

650

3,698

2,931

767

3,023
2,608

415

675

323

352

thousand)
9,100

4,850

3,220

250

780

(1) The length of roads refers to the beginning of the budget year.
)2) Such as : fences, bicycle paths, lights etc. ; such repairs were almost nonexistant in 1961/62.

3,352

2,811

2,381

430

541

ל'י) (באלפי
9,582

3,900

4,350

200

1,132

(ק*מ)(1) הכבישים אורך
הכבירים אורך הכל סך

2.853 בהשתתפותה או הממשלה נהחזקת

אספלט
אספלט ללא

מלאה ממשלתית בהחזקה כבישיט
אספלט

אספלט ללא

משותפת בההזקה כבישים
מקומיות רשויות עם

אספלט
אס5לט ללא

2,360
1,878

482

493

וסלילה החזקה הוצאות
10,332

3,833

3,946

221

2,332

החזקה הוצאות הכל סך
וסלילה

ידי על קיימים כבישים החזקת
מזה הממשלה:

בטיחוח(2) ואביזרי בכבישים שיפורים
ידי על חדשים כבישים סלילת

הממשלה
ידי על קיימים כבישים החזקת

רשויות עם בשותפות הממשלה
מקומיות

הממ ידי על חדשים כבישים סלילת
מקומיות רשויות עם בשותפות שלה

התקציבית. השנה לתחילת מתייחס הכבישים אורך (1)
.1961/62 עד בוצעו שלא כמעט זה פעולותמסוג וכוי; תאורה אופניים' שבילי ביטחון' גדרות כגון: (2)
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והמחוזגק' הדרך סוג הסלילה' סוג הדרך, רוחב לפי מלאה' ממשלתית בהחזקה הכבישים אורך  .5 לוח
Table 5.  Roads Fully Maintained by the Government, by Width of Road, Type of Construction,

Type of Road and District {Km.)

)31 III 1961)

במטרים Widthרוחב in Metres.

הכל סך
Total

ממוצע
Average

5.4 עי
Up to 5.4

9.45.510.49.5
ומעלה 10.5
10.5£ above

הכל 3,0715.02.0M9>019JOTOTALסך

הסלילה Typeסוג of Construction
אספלט 2,6765.01,8138141930Asphaltedעם
אספלט 3975.1251146ללא


Not asphalted

הדרך Typeסוג of Road

1,5445.67947061826Mainראשית
1,1494.495019414Regionalאזורית
3804.332060Localמקומית

(1) Districtהמחוז (1)

והצפון 1,2314.885136938Haifaחיפה and Northern
והמרכז אביב 5356.0196317121Telתל Aviv and Central

3995.0281102151Jerusalemירושלים
9084.6736172הדרום


Southern

(1) Distircts are by the definition of the Department
of Public Works.

מע"ץ. של ההגדרה לפי en ninrmn (1)

(קמ) הממשלה של מלאה בהחזקה האספלט כבישי רשת  .6 לוח
Table 6.  Asphalt Road Network Fully Maintained by the Government (Km.)

)31 m 195731 ni 1962)

0) המחוז
31 III
1957

31 111

1958

31 III
1959

31 III
1960

31 HI
1961

31 III
1962D istrie t (J)

הכל 2,3812,5442,40s2,4512,1762,747TOTALסך

הצפון מחוזות
1,1151,1281,1301,1471,1481,151וחיפה

Northern and Haifa
Districts

אבב תל מחוזות
477473487490493493והמרכז

Central and Tel Aviv
Districts

ירושליט 323347349356363383Jerusalemמחוז District

הדרום 466596642658672720Southernמחוז District

(1) See note to Table 5. .5 ללוח הערה ראה (1)
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Motor Vehicles הרכב0) סוג לסי המנועיים, הרכב כלי 7.מספר לוח
Table 7. Number of Road Motor Vehicles, by Type of Vehicle (!)

)1951  1962)

המנועיים הרכב כלי

הרכב 193119531955195619571959196019611962Typeכוג of Vehicle

הםגש"ם הרכב כלי §10049,580,נ*e08S0.7S*{(,110.<4,10341,6274נכל 80,41*93,521ALLROAD MOTOR
VEHICLES

(*) 13,58215,64117,05018,35420,07220,40021,45323,24825,331Lorriesמשאיות (.)

§1,4191,7201.8581,9562,0532,3512,394אוטובוסי!: 2,4082,448Buses

1,2392,0722,3852,4602,4672,4652,4772.4742,476Toxi9מוניות

פרטיות 9,57811.96414.12615,71317.58520,40823,98029,44437,474Privateמבוניור. cars

(ג) מיותר 3944935636086877288158741,014Motorרכב cycles

7,8919,73710,82611,66813,24616,74818,46121,97124,778Specialאופנועים service
vehicles (5)

(I) . Figures refer to the end of March of each year except for 1951, in which the
figures refer to the end of February. Data for 19591961 do not include
vehicles whose licences expired one year before and more and therefore these
data should not be compared with previous years.

)2) Including tractor and semitrailer combinations.

)3) Such a. ambulances, sanitary vehicles etc.

הנתונים מתייחסים לגביה '1951 לשנת 8רס שנה כל של מרץ לסוף מתייחסים הנתונים (1)
תוקף שפג רכב בלי כוללים אינם 19591961 לשנים הנתונים פברואר. לסוף
לשנים הנתונים עם זו לתקופ הנתונים את להשוות אין כן ועל ויותר שנה רשיונם

קודמות
והומך. גורר רבב בויל (2)

וכדומה. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון (ו.)
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הייצור ושנת הרכב סוג לפי V1rsnwn הרכב כלי מספר  .8 לוח
Table 8.  Number of Road Motor Vehicles,by Type of Vehicle and Year ofProduction

)31m 1962)

הייצור הכלשנת מוניותאוטובוסיםמקזאיות0)סך
מכוניות
פרטיות

רכבמיוזזד
Specialאופנועים

Year of ProductionTotalTrucks (1)BusesTaxisPrivate
Vehicles

Services
Vehicles

Motorcycles

total הכל 37,4741,01424,778*3,52125,3312,4482,47*סך

Up to 1934 38492711506128עד

193519392,2014394946780S

1940194512,8755,3778241,6761885,548

194619476,3441,170102773,678201,297

19482,349741266586420633

19496,2092,9173651831,87989776

19503,3261,0861402791,48142298

19512,7565691211491,62418275

19522,45479513322984615436

19532,2195703623898113381

19543,375665847031,50928386

19554,5321,835122161,494128937

19566,0401,662209841,7731062,206

19577,607949238542,692703,604

19586,7651,436286363,156651,786

19596,3541,117220602,693532.211

19606,8802,021207642,824771,687

1961
8,9511,427661526,031691,206

19621,881457721,177
175

ידוע לא
Not known19610

3

(1) Including tractor and semitrailer combination. תומך. גורר רכב כולל (1)
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Road Traffic בכבישים התנועה
קילומטרים) (מיליוני הדלק סוג לפי העיקריים, הרכב סוגי של הקילומטראג' סך  .9 לוח

Table 9.  Total Kilometrage of Pirncipal Types of Vehicles, by Type of Fuel (million km.)
)X1960IX 1961)

הרכב סוג
הכל סך
Total

בנזין
Gasoline

סולר
Solar

Type of Vehicle

הרכב סוגי (1)1,440כל I,68S(2)1,0661,270(2)364400(2)ALL TYPES OF VEHICLES

:thereofמזה:

וקטנועים 120146120146אופנועים
Motorcycles and motorscooters

פרטי נוסעים 494634494634רכב


Private passenger vehicles

15117278מוניות 9473 78Taxicabs

וגורר משא 479520333354146166Trucksרכב and trailers

16117326אוטובוסים 27135146Buses

(1) Including also kilometrage of unknown type of fuel. ידוע. לא דלק סוג קול קילימטראג' גם בולל (1)
(2) including also kUometrage of special types ^" ידוע. לא רכב וסוג מיוחד רכב סוג של קילומטראנ' גם כולל (2)

vehicles or unknown types of vehicles.

העיקריים, הרכב סוגי של לרכב לשנה ממוצע קילומטרים מספר  .10 לוח
ק'מ) (אלפי הדלק סוג לפי

Table 10.  Average Yearly Number of Kilometres per Vehicle for the Main Types of Vehicles,
by Type of Fuel (1.000 km.)

)X1960DC 1961)

הדלק Typeסוג of Fuel
הרבב סוג

הבל סולרבנזיןסך
TotalGasolineSolar

וקטנועים 5.5אופנועים 6.65.5 6.6
Motorcycles and motorscooters

פרטי נוסעים 15.720.115.720.1רכב
Private passenger vehicles

61.069.049.058.683.089.0Taxicabsמוניות

וגורר משא 20.622.417.318.436.441.6Trucksרכב and trailers

67.071.748.050.072.578.0Busesאוטובוסים
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(אחוזים) הרכב0) סוגי לפי , בינעירוניים בכבישים התנועה הרכב .11 לוח
Table11. Interurban Road Traiffc, by Type of Vehicle(>) {Percentage)

)19511962)

הרכב 195719581959196019611962TypeofVehicle(2)19511953195419551956סוג

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

53.748.647.947.147.248.146.344.848.149.045.7Trucks

פרסיות 32.536.938.939.940.238.139.239.938.339.040.0Passengerמכוניות cars

9.810.39.28.98.58.78.98.87.67.07.9Busesאוטובוסים

Motorcycles and

וקטנועים 4.04.24.04.14.15.15.66.56.05.06.4motorscootersאוסנועים

?0
CO
כס

z
0
H
<
U

z
3
3

0
u

ם
z
>

0

Z

H

(1) Data are based on vehicle kilometrage calculated during the annual road traiffc

enumeration carried out one day every March from 06.00 to 18.00 on the main
interurban roads. Data for 1962 arebased on a traiffc enumeration held in January
to June 1962.

)2) Following the Sinai Campaign, traiffc restrictions were imposed that year on
passenger cars and commercial vehicles.

על שחושב הרבבקמ מספר על מבוססים 1961 עד 1951 לשנים הנתונים (l)
עד 06"" משעה מרס בחודש שנה בגל שנתקיימו אהד יוס של תנועה ס6ירות
מבוססים 1962 לשנת הנתונים העיקריים. הבינעירוניים בכבישים 180" שעה

.1962 יוני עד ינואר בתקוסה שנערכו תנועה סווירות מדגם על
נוסעים מכוניות על תנועה הגבלות זו בשנה הוטלו סיני מבגע לרגל (2)

ומשאיות.



Trucks
הדלק וסוג ייצור ש1ת מורשה, מטק לפי )0nTwar.12nV?
Table 12. Tarcks (1) by Load Capacity, Year and Type of Fuel

)31 m 1962)

משאיות

קבוצות
All Lorries המשאיות Upכל 10 1939 +1940194519461951195219561957עד

Load Capacity
המורשה המטען

הכל(בסון) Groupסולרגנזיןסולרבנזיןסולרבנזיןסולרבנזיןסולרבנזיןסולרבנזיןסך
)Tons)

TotalGasolineSolarGasolineSolarGasolineSolarGasolineSolarGasolineSolarGasolineSolar

הכל M54425,4571,0264,7178105,1721,141TOTAL.25,33120,7944,537513184סן

09 9,2529,17676294269552,900202,390212,89728Upעד to 0.9

2.9 עד 1.06,5746,4321427011,85019881311,792291,839621.02.9

5.9 עד 3.05,8484,6711,177142102,290541,4443814582443374883.05.9

9.9 עד 6.02,5104222,08843725721245549295851,2786.09.9

14.9 ער 10.05663752911112631025972616810.014.9

19.9 עד 15.01081989


4117597611315.019.9

ומעלה 20.04733743621133335512143720420.0 +

C
C
n

r
K

A

r

co
(I) Including tractor and semitrailer combinations. ותומן. גורר רכב כולל (1) cc



המשאית של הכלכלי העגף לפי ותפעולן, המשאיות  .13 לוח
(1961)

8.0*5

36.4
706
5.1

13.6

9,385
4.953
4,432
1,161

174,394

60,379
116,015
21,816

18,52*

435,428

ותכונותיו המשאיות צי

8,446

38.0

733

5.0
13.4

22,241

Percentage 100.0וותר!

1,209
Tonsjar3.4

Year 11.3שנה

הנסיעות של השנתי המספר

נסיעות 1,000 journeys23,9329,489
"11,5325,014

12,4004,474
Journey 1,0761,124נסיעה

השנתי הקילומטראנ'

ק"מ 1,000km.481,337179,854
145,79161,869

"335,546117,986

Km. 21,64221,296קמ

שהובל והטוךקימ הטונאג'
IS.U2 1 3I.I0S 1 טון 1,000 tons ן

651,040 | 1,056,413 U'p]OTl.0O0Tonkm|

למשאית בממוצע ובטלה עבודה ימי
day 364364364יום

215223230

302928
SI4444

למשאית כממוצע ניצול מקדמי

הפעילות המשאיות מספר

המשאיות ממספר אחוז
במדגם המשאיות מספר
למשאית ממוצע גודל
למשאית ממוצע גיל

הכל סך
מטען ללא נסיעות
מטען עם נסיעות

בשנה למשאית בממוצע נסיעות מספר

הנסיעות כל
מטען ללא נסיעות
מטען עם נסיעות

למשאית ממוצע שנתי קילומטראג'

שהובל הטונאג' הכל סך
שהובל טוןקמ הכל סך

בשנה ימים הכל סך
עבודה ימי ומזה:

ומוסך קלקול ימי
עבודה הוסר ימי

הנסיעות הבל מסך מטען ללא הנסיעות Percentageאחוז 48.252.852.8אחוז

הקילומטראג' הכל מסך מסען ללא הקילומטראג 30.334.434.2"אחוז

מטען עם בנסיעות הניצול 71.679.679.3אווז
הנסיעות בכל הניצול 47.349.449.4"אחוז
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Table 13.  Trucks and their Operation, by Economic Branch of Owner

(1961(

Unpaid Transportation תשלום ללא הובלה

Thereof: מזה:

ושיררתיבתעשייהומלאכה מסחר
ManuבנייהCommerce
facturingBuildingand Services

חקלאות
Agriculture

הכל סך
Total

Truck lfeet and its qualities

13,7*5I.2M4,9311,5815,403NUMBER OF ACTIVE TRUCKS
PERCENTAGE OF TOTAL NUMBER

(.15.812.27.124.1OF TRUCKS
4761029579170Number of trucks in sample
Z44.91.63.22.2Average size of truck
10.19.010.710.010.0Average age of truck

Yearly number of journeys

14.4431,(094,8031,8055,282TOTAL
6,5186862.1201,0302,459Journeys without freight
7,9269232,6837752,823Journeys with freight
1,0471,2429741,141978Average numberof journeys per truck per year

Kilometrage

301,48343,491103,(8345,50899,442ALL JOURNEYS
83,92314,11424,03915,42728,127Journeys without freight

217,56329,37879,64430,08071,315Journeys with freight
21,85533,56421,02828,76518,406Average yearly kilometrage per truck

Tonnage and tonkm. transported

TOTAL TONNAGE TRANSPORTED
TOTAL TONKM.

3,098
98,103

1,976

(9,046
1,046

82,548
3,085

134,918

Workdays and unemployment days average per truck

1(43(43(43(43(4TOTAL NUMBER OF DAYS PER YEAR
210250203184217Thereof: Workdays
3114415021Days of repair and garage
5553497351Days of uneumployment

12,141

.40S373

Coeiffcients of avearge utilization per truck
Percentage of journeys without freight out

45.142.644.257.146.6of total journeys
Percentage of kilometrage without freight out of

27.832.523.233.928.3total kilometrage
61.681.860.253.850.8Percentage of utilization in journeys with freight
44.255.246.136.538.5Percentage of utilization in all journeys
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הדלק וסוג מורשה מטען קבוצות לפי ותפעולן, המשאיות  .14 לוח
(1961)

המורשה0) המטען קבוצות 2.4כל עד
AU Croups of Load Capacity(')Up to *.י2.42.5

היחידה
Unitהנל סך

הכל הכלTotalסולרבנזיןסך בנזיןסך
TotalGasolineSolar

(2)
TotalGasoline

ותכונותיו המשאיות צי

הפטילות המשאיות *5,4114.71?021,24118,1921,84912,48ספר
ממספר אחוז

הפעילות Percentageהמשאיות Tin*100.082.717.157.124.321.2
במדגם הנושאיות 1,20945175890304264מספר

למשאית ממוצע Tonגודל po3.42.19.71.03.73.7

למשאית ממוצע Yearגיל 11.312.08.310.215.516.4שנה

השנתי הנסיעווהמספר של

הכל סך
נסיעות 1 000י
1,000 journeys212*,נI8.M55,2*813,008S.SSS4,*04

מטען ללא 11,5328,7732,7596,0082,7072,301נסיעות
מטען עם "נסיעות "12,4009,8922,5087,0002,8502,303

למשאית הממוצע נסיעות מספר
journeyבשנה 1,0761,0151,3691,0251,027976נסיעה

השנתי הקילומטראג'
הנסיעות ק"מכל 1,000 km.481,337113,705I47,*12240,2*7*4,14349,402

מטען ללא י'בנסיעות "145,79191,70354,08864,36827,50721,061
מטען עם "בנסיעות "335,546242,00193,544175,89966,63648,431

למשאית ממוצע שנתי .Kmקילומטראג' 21,64218,14438,35918,93517,39814,735ק"מ

שהונל ק"מ והטון הטונאג

שהובל הםונאנ' הכל טוןסן 1,000 tons11,105■*■♦0718,1982,928M7S7,218

שהובל ק"מ טון הכל סך
טוןקמ אלפי
1,000 tonkm.I.0SMI1277,*0S778,80888,117200.0SS114,21*

למשאית בממומ ובטלה עבודה ימי

בשנה ימים הכל dayסך 4*43*43*43*43*43*3יום
עבודה ימי 215210238209212207מזה:

ומוסך קלקול 302838273233"ימי
עבודה חוסר 515722624750ימי

למשאית בממוצע ניצול מקדמי
מס"ה מסען ללא הנסיעות אחוז

Percentageהנסיעות Tin*48.247.052.446.248.750.0
מסך מטען ללא הקילומטראג' אחוז

הקילומטראג' הכל
"

30.327.336.626.829.230.3

מטען עם בנסיעות הניצול 71.651.183.548.578.275.4"אחוז
הנסיעות בכל הניצול 47.338.051.837.155.452.6אחוז

סולר. ומעלה 85 /£ (3) בנזין. (2) בטונות. מובאות המורשה המטען קבוצות (1)
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Table 14.  Trucks and their Operation, by Groups of Load Capacity and Type of Fuel

(1961(

Yearly numberof journeys

TOTAL

Journeys without freight
Journeys with freight

Average numberof journeys per
truck per year

II?

121

98

707

132

74

58

630

92

48
43

8S8

2,812I.19S

1,5336S8

1,299536

1,4901,505

S96

383

512

I ,046

Tonnage and tonkm. transported
TOTAL TONNAGE, PER TRUCK,
TRANSPORTED

TOTAL TONKM.

TOTAL NUMBER OF DAYS
PER YEAR

Thereof: Workdays
Days of repair and garage
Days of unemployment

Percentage of freighted journeys out of

1,428

49,104

895

89,084

471

24,863

5,736

199,719

8,046

268,233

2,227

37,238

Average workdays and unemployment days per truck

364364364364364364364
241243240230220214236
30312952627743
27322413131922

Coeiffcients of average utilization per truck

)I) Groups of load capacity are given in tons.

341 וקשר תחבורה
(2) Gasoline. (3) 85 X and above solar.

5.07.98.014.915.019.920.024.925.0 +

הכל סך
Total

בגזין
Gasoline

סולר
Solar

הכל סך
Total

)3)

הכל סך
Total

)3)

הכל סך
Total

)3)

הכל סך
Total
)3)

Truck lfeet and its characteristics

2,7578571,901794108210271NUMBER OF ACTIVE TRUCKS
PERCENTAGE OF NUMBER OF

12.43.98.53.60.50.91.2ACTIVE TRUCKS
1835313028865136144Number of trucks in sample
6.46.36.510.718.023.735.8Average size per truck
8.713.06.711.013.08.27.9Average age per truck

3,728

1,917

1,811

1,352

Yearly kilometrage
89,97520,17969,79632,7913,6738,69911,790ALL JOURNEYS
31,5475,08026,46713,8321,0962,9604,482Journeys without freight
58,42815,09943,32918,9592,5775,740 .7,307Journeys with freight
32,63323,56036,72141,29534,08541,44043,483Averageyearly kilometrage per truck

10,173

80S.47I

51.442.854.155.151.455.955.3total number of journeys
Percentage of kilometrage without

35.125.237.942.229.834.038.0freight out of total kilometrage
Percentage of utility in freighted

80.138.594.3100.354.965.353.9journeys
52.329.358.657.238.043.134.7Percentage of utility in all journeys ■



המטען סוג לפי המשאיות' תפעול  .15 לוח
Table 15.  Operaiton of Trucks, by Type of Freight

)1961)

Type of Freight
5 £

1S 8//
I

0 lb

s 1
l!

הגז90ן סוג

ALL TYPES OF FREIGHT

Agricultural Produce
Cereals

Vegetables and fresh fruit
Fish, poultry and cattle  live

Animal produce (milk and eggs)

Citrus fruit (including industrial)
Raw materials for industry

Animal fodder (straw, hay)

and other

Products of Food, Beverages and
Tobacco and Other Industries

Meat, meat products and fish

Dairy products

Canned fruit and vegetables

Oils and edible oleaginous products
Flour, lfour and dough products

Sugar, sugar products and sweets

Beverages (light and strong)
Food products for animals
Grocery products, n.e.s.

Mining and Ouarrying Products

Stone and gravel

Zifzif, sand, earth and soft limestone

Pond salts

)common salt, potash, bromide)

Limestone, plaster. caoline

Phosphates

Mining and quarrying products, n.e.s.

74.*

91.1

137.3

97.9

(65.5)

(65.9)

106.4

109.5

103.9

71.5

(106.2)

59.0

(92.5)

(117.7)

113.8

110.8

62.4

83.0

91.8

113.1

124.8

125.3

(101. I)

138.8

115.8

110.0

989,51*

196,024

51,505

58,026

(7,999)

29,403

14,510

17,624

16,957

127,990

(14,250)

12,034

(8,498)

12,223

16,676

8,522

7,517

20,547

27,724

270,974

80,902

105,353

(18,858)

28,126

26,802

10,934

28,8>2

4,072

758

1,058

(155)

503

838

233

528

2,739

(121)

209

(120)

(164)

619

(158)

201

397

750

13,140

6,195

5,525

1,435

463

237

577

12,400

1,067

64

434

186

105

131

24

124

2,218

97

178

55

22

885

43

181

63

692

1,508

711

677

5

55

7

52

חנזטטנים סוגי כל

חקלאית תוצרת
דגנים

טריים וטירות ירקות
חייט  ובקר עופות דגים'

וביצים) (חלב חיים נעלי תוצרת
לתעשייה) פרי (כולל הדר פרי

לתעשייה גלם חומרי
חציר* (קש/ חייט לבעלי מזון

ואחר תבן)
משקאות מזון' תעשיית תוצרת

וטבק
ודגים בשר מוצרי בשר'

חלב מוצרי
וירקות פירות שימורי

למאכל שמנים ומוצרי שמנים
ובצק קמח מוצרי קמה'

וממתקים מוכר מוצרי סוכר

וחריפים) (קלים משקאות
לחי מזון מוצרי

א. מ. נ. ל. מכולת מוצרי
וכרייה מחצבה חומרי

וחצץ אבן
וכורכר עפר חול' זיפזיף'

בישול' (מלח מברכות מלחים
ברו0) אשלג'

קאולין גבס' סיד'
.:וספטים

א. מ. נ. ל. וכרייה מחצבה חומרי
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(המשך) המטק סוג לפי המשאיות' תפעול  .15 לוח
Table 15.  Operaiton of Trucks, by Type of Freight (Com.)

)1961)

81 J
g|P 1

p 8 .=£,:3 off5 "

f?//
s 1P g'^D §■

המטען *סוג A
£ i111Type of Freight

n V
£J e.r 1 <

~l/* i\v
עור' הלבשה' טקסטיל' ,Textileתעשיות Clothing, Leather, Wood,

ונייר גומי .9261,48770,33355.2עץ/ Rubber and Paper Industries
Thereof: Raw mateirals processed

לטקסטיל מעובדים גלם חמרי for(69.6)(2,168)(46)22מזה: textiles

וחבלים Threads(68.5)(2.880)(41)28חוטים and ropes
מוגמרים עץ ומוצרי 34460628,56677.9Woodעץ and finished wood products

Rubber and its products,
פלסטיים מוצרים ומוצריו' plastic(89.9)(2,689)(53)16גומי products

נייר ומוצוי Paper(68.3)(3,425)(58)31נייר and paper products
גומי בד' מעץ> אריזה Packingחומרי mateiral of wood, cloth,

,44447321,22631.7rubberוגייר paper
מעובדים אלמתכתיים 3702,06772,58995.6Nonmetallicמינרלים worked minerals

1501,02731,252109.3Cementמלס
Cement products, clay and lime

לבנייה וסיד חימר מלט/ 15879230,381104.5forמוצרי building
ומינרלים זכוכית ,Ceramicקרמיקה' glass and nonmetallic
א. מ. נ. ל. ,104.9minerals(4,042)(57)5אלמתכתיים n.e.s.

נ. צ. ב. בניין Building(103.0)(6,913)51192הומרי materials, not specified

נפט ומוצרי כימיים 4082,00894,99074.9Chemicalמוצרים and Petroleum Products

קוטלי כימיים' ושנים :Thereofומזה: Chemical fertilizers, herbicides,
חיסוי וחומרי וחרקים ,8628112,869104.2insecticidesעשבים disinfectants

סוגי כל (כולל ומוצריו Petroleumנסס and petroleum products .

including)1651,36150,60889.0הדלק) all types of fuel)
ריקים) מיכלים (כולל Gas(72.9)(14,161)(153)48גו (including emplty containers)
א. מ. נ. ל. כימיים Chemicals(81.1)(16,239)(181)72חומרים n.e.s.

Metals, Metal Products and Electric
חקומלי וציוד מחבת מוצוי 1,9021,86696,71מתכת' 159.2Equipment

מעובדים ופלדה 41085543,83282.2Workedברזל iron and steel
לשימוש וחשמל מתכת Metalמוצרי and electric products for

ומשרדי home(47.9)(7,245)(193)347ביתי and office use
Machines and electric equipment

לחקלאות/ חשמלי וגיוד forמכונות agirculture, industry and
ומלאכה 1,06575440,87156.0handicraftsתעשייה

א. מ. ג. ל. מתכת 32.3Metal(4,763)(63)19מוצרי products n.e.s.
ידוע ולא 6981,48459,90867.1Miscellaneousשונות and Not Known

3.40332,030956,799Passengersנוסעים(2) (2)

(I) Excluding passengers.
)2) Thousands of passengers and 1,000 passengerkm.

נוסעים. כולל אינו (0
ק'מ.  נוסעים ואלפי נוסעים אלפי (2)
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Buses האוטובוסים תנועת לוח16.
Tablel6.  Road Transport by Buses

)1951  1962)

אוטובוסים

1951193319551957195819591960היחידה (J)19611962Unit

החברות I1I888NumberALLננננמספרכל COMPANIES

שנתי) (ממוצק 1.4331,6701,6941.7901,9242,0112,0972,1452,1992,303Buses"אוטובוסים (yearly average)

שנתי) (ממוצע Seating"46,63566,76359,33165,76875,27181,48886,49688,60891.91297,637'מקומותישיבה capacity (yearly ave.)

מקומות של ממוצע מספר
לאוטובוס ישיבה

88848637394141414242Avearge number of seats
per bus

>1< קבועים) (קווים 7,8707,3187,8288,6769,44211,7768,2988,4701.000Journeysאלםיםגסיעות (regular lines) (l)

קבועים) (קווים ק*15קילומסראז' 1,00083,00079,00082.00093,500110,024122,823129,181131,796155.270168,167'1,000 km.Kilometrage (regular lines)

>2) קבועים) (קווים ל*יההכנסה 1.00018,58139.08743,10395,69666,02471,38578,62980,623109,368127,839IL. 1,000Income (regular lines) (!)

לאוטונוסק"מ ההכנסה
קבועים) (קווים

16.436.851.360.260.058.161.061.270.476.0AgorotIncomeאגורות per buskm.

)regular lines)

(1) A return trip is calculated as two trips.

)2) Including Defence Stamp Tax and "Manco".
)3) Until 1960 only the 3 main companies (Egged, Dan, Hamekashcr) were included:

since 1960 all public bus services are included. 1960 data for the above mentioned
3 companies are given separately for comparison.

נסיעות. לשתי נחשבת וחזור הלוך נסיעה (1)
ומנקו. בטחון בול כולל (2)

נכללים ואילך מ1960 *המקשרי); ידן*, (אגד*, הגדולות החברות 3 רק נכללו 1960 עד (3)
לשם בנ6רד ניתנו הנל החברות ל3 1960 נתוני הציבוריים. האוטובוסים שירותי כל

השוואה.
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Taxis קנוע<000 ביןעירונ"ם (קו1ים המוניות 17.תנועת לוח
Table17. Road Transport by Taxi (RegularInterUrban Lines) 10

)1949  1962)

מוניות

1949195119:31955195719581959I96019611962

החברות 765555S6SSALLכל COMPANIES

Passengersנוסעים

הכל 1,907,6051,846,0701,940,7441,978,0471,121,127TOTAL!2),736,0011,504,1081,917,1772,233,4521,981סך

אביבחיטה תל 340,965678,155512,416440.304985,339238,200203,511308,444219,432226,680TelAvivקו Haifa line

אביבירושלים חל 878,225553,621685,317745,635692,885643,087578,122889,682636,893637,333TelAvivקו Jerusalem line

אגיבנתניה תל 218,445269,546319,567384,366292.078827,267450,510490,970590,424TelAvivNetanyaקו line

חיפהירושלים 116,81130,82033,36451,34341,73133,60023,95834,19623,70323,440Haifaקו  Jerusalem line

אחרים 123,067416,534676.603679,414700.640719,217667,912607,649643,430Otherקווים lines

Journeysנסיעות

הכל 0138,148257,207332,321365,840325.011325,800322.708329,879345,123368,081TOTALך

אביבחיםה תל 61,67698,02186,99970,35143,28938,80935,00685,80637,00637,930TelAvivקו Haifa line
אביבירושלים תל 54,90493,820113,347114,726105,384100,10992קו 48194,489101,059100,597Tel Aviv Jerusalem line

אגיבנתניה תל 86,90048,98457,06952,56154,22168,92580,80788.533105,012TelAvivNelanyaקו line

חיסהירושלים 21,5685,0435,7568,4596,7805,5268,9498,8103,7203,712Haifaקו Jerusalem line

אחרים 23,42378.239115,235117,047127,185132,347114,9671קודים 14,805120,834Other lines

(1,000,' הבללי 13,62521.23624,51225,79624,22024,41623.99124.47324,26325,266TotalKilometrageהקילומטראז' (1,000)

(I) Data refer to interurban laxi companies with ifxed inlerurban
lines.

בין בקווים הפועלות מוניות לחברות מתייחסים הנתונים (1)
קבועים. עירוניים
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Road Accidents תושבים 100,000 לכל ושיעורים התאונות מספר  הדרכים תאונות לוח18,
Tablel8. Road Accidents  Number of Accidents and Rates per 100,000 Inhabitants

)19501962)

דרכים תאונות
eo

z
o
H
<
u

z
D
S

S
O
u
a
Z
<

H
u
o
a.
in
z

1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1954 1952 1950

TOTAL NUMBER OF
ACCIDENTS

Number of accidents
involving casualties

Total casualties

Killed

Seriously injured(i)

Slightly injured

Motor vehicles involved
in accident

9,239

12,123

250

2,021

9,852

Absolute Numbers

19,494

8,793

II, 162

244

1,933

8,985

8,356

10.542

176

1,868

8,498

29,113

21,157

8,255

10,738

200

2,140

8,398

32,443

20.79S

8,097

10,269

207

2,030

8,032

32,017

19,176

7.068

8,873

219

1,844

6,810

29,731

17,387

6,249

7,843

155

1,609

6,079

27,179

מוחלטים מספרים
12,790 10,839

4,691

5,915

182

1,295

4.438

19,916

3.888

5,036

228

1,293

3,515

16,794

6,408

3.132

3,875

228

889

2,758

9,516

הכללי התאונות מספר

נפגעים עם התאונות מספר

הנפגעים כל
הרוגים

(<; קקה פצועים
קל פצועים

מנועיים רגב כלי
בתאונות מעורבים

תושביםשיעורים InhabitantsRatesל100/000 per 100,000

הכללי התאונות 50667S7579SI9911,0401,026920TOTALנזםפר NUMBER OF
ACCIDENTS

נפגעים עם התאונות 247242278342366405400394402404Numberמספר of accidents
involving casualties

הנפגעים 306314350429460513521497510530Totalכל casualties

181411הרוגים
8

11101081111Killed

0) קשה 7081778896101104898888Seriouslyפצועים injured(i)

קל 218219263332353402407400411431Slightlyפצועיס injured

מנועיים רכנ נלי
בתאונות 7511,0461,1791,4871,5401,6011,573.375מעורבים

Motor vehicles Involved
in accident

(I) Hospitalized 6 days or more.
)2) Rates refer to the avearge population each year.

יותר. או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשארו (1)
שנה. לכל הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים השיעורים (2)



סוג הגיל, לפי הנפגעים התאתות, סוג היישוב, לפי גפגעים עם הדרכים תאתות מספר  19 לות
התאונה וחומרת בדרך השימוש

Table19. Number of Road Accidents with Casualties by Settlement and Type of Accident; Casualties by
Age, Type of Use of Road and Degree of Injury

)19601962)

1 962

ק?פצועיםקשההרוגים פצועים
FatalSeriousSlight
InjuriesInjuriesInjuries

הכל סך
Total 1961 1960

1,69*7,318TOTAL
5512,494thereof: Tel Aviv
99612Haifa
62583Jerusalem

1,6967,118TOTAL
Collision between moving

5292,403vehicles
Collision with stationary

39199vehicles
46192Collision with an obstruction
7793,036Collision with a pedestrian

Injuring of Passenger inside
80742vehicle

204675Turning over
1758Sliding
213Others

הישוב לפי התאונות מספר
Number of Accidents by Type of Settlement

8.3S68,7909,139225
2,9613,1043,07530
62864572817
60449565611

התאונה סוג לפי התאונות מספר
Number of Accidents by Type of Accident

8,7909,23922S

2,7172,99159

2632402
2382468

3,7563,939124

5708319
92189718
45805

28015

8.356

2,430

367
241

H
913
37

30

הכל סן
תלאביב מזה:

חיפה
ירושלים

רכל סן

נע רנב עם התנגשות

עומד רכב עם התנגשות
רומם עצם עם התנגשות

רגל בהולך פגיעה או דריסה

רכב כלי בתוך בנומע פגיעה
התהפכות
החלקה
אחר

TOTAL
Children (014)
Adults (1564)
Old (65+)

9,852
' 1,898
7,599
355

הגיל לפי הנפגעים מספר
Number of Injured by Age

2,021
364

1,525
132

I0J4211,16212,123250
2,3392,2652,31048
7,5228,3309,283159
68156753043

7/J7 10
)14 עד 0) ילדים

(64 עד 15) מבוגרים
ומעלה) 65) קשישים

בדרךמספר השימוש סוג לפי הנפגעים
Number of Injured by Type of Use of Road

הכל 10.54211,16212.1232501,0219,852TOTALסן
65681995132177742Driversנהגים

Drivers of motorcycles
באופנועים ורוכבים 2.1852,1142,189163811,792includingנוסעים the passengers
מנועיים רכב בכלי Passengersנוסעים of other motor

2,6142,8633,488544233,011vehiclesאחרים
אופניים 1,2271,2121,19312200981Driversרוכבי of bicycles

רגל 3,7204,0124,1821318163.235Pedestriansהולכי
Drivers of animal driven

עגלות 14014212052491vehiclesרוכבי
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התאתה סוג לפי נסיעה, ק'מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים המנועיים הרכב כלי מספר  .20 לוח
Table 20.  Number of Motor Vehicles Involved in Road Accidents per Million km. of Journey, by Type of Accident

)1961)

o *a
.3
£ .S

Collisionsהתנגשויות

or
.?I
91
£ I

דריסת
s .a
11

sרגלעםעםעם iהולך אחרהתרככות1
הרכב aסוג *

8 2

הכל נעסך עומדרכב דומםרכב CollisionIעצם 1OverturnOtherType of Vehicle

TotalBetweenWithWithwith a8 |
1/MovingStationaryanPedestrian

■? i n ".VehiclesVehiclesObstruction
n S

r u
a 2' *2

n .g.

הכל .{6.17.15.76.7סך 13.6.2.7 J20.260.300.140.17l.t 2.20.360.410.510.600.IS 0.21TOTAL

Total vehicles with 23

גלגלים 23 רכב הכל wheelsסך (motorcycles

וקטנועים) 18.722.818.622.79.68.60.50.56.80.13.50.5and(אוסנועים motorscooters)

Total vehicles with 4 wheels

ויותר גלגלים 4 רכב הכל 4.95.74.65.42.82.40.30.11.60.30.30.2andמך above

4.75.14.54.92.82.40.30.11.40.20.30.2Trucksמשאיות

7.58.15.15.72.72.40.20.12.02.40.20.5Busesאוטובוסים

5.66.45.15.93.42.90.30.21.70.50.10.2Taxisמוניות

פרטיות 4.15.34.15.32.72.30.30.11.60.00.30.1Privateמכוניות cars

ידוע ולא 3.54.03.33.81.61.40.10.11.10.20.80.2Otherאחר and not known
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Shipping
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו ישראלנ*) בנמלי והנוסעים המטענים0) האניות, תנועת  .21 לוח

TaMe 21.  Movement of Ships, Freight1) and Passengers in Israel Poretd) and the Share of the Isarel Flag in It
)19491962)

nngo

1962 1961 I960 1939 1958 1957 1956 1955 1953 1951 1949

All Vessels Arriving
NUMBER OF VESSELS
Haifa Port
Tel Aviv P ort
Yafo Port
NET REG. TONN. (1,000 tonr)
Haifa Port
Tel Aviv Port
Yafo Port
Vessels Arriving from Abroad
Number of vessels
Net Registered Tonnage

UNLOADING
Haifa Port
Tel Aviv Port
Yafo Port
Elal Port
Loading
Haira Port
Tel Aviv Port
Yafo Port
Elat Port
OTTAL PASSENGERS
UNDER ISRAEL FLAG

Arrived
Left

האניות Shippingתנועת Movement
1.7951.4331.2531,4881,358I.S5B1.111I.4U1,7411,91*1,971
1,4101.2319571.1631,0141,1251.0711,1451,1911,3511,403
230106183175187232254275320297319
1:596113148157201197216250271250

1,5142.84414102,700!.ill1,0003.0(73,0113,1813,7534.215
1,8792.4301,9002,1352,0212.2962.2832,1932,4772,8403,320
465259346349376437505509567557569
190155174216214267279329337356326

1,5051,2729951,2121,0511,1441.0451,1761.2221,375
d
1,428

2.0502.5192.0112.2732,1362.3262.1252.3132.6022,9773,386

המטענים1 טונות)/נועה Freight(אלפי Movement (1,000 tons)
1,0701 ,90$1,2321,5381,4731.5621,(41I.t8l2,0351,1541401
7791,3249111,1831,1451,2661.3201,4941.6741.7822.024
208173193202193171185215199183204
8393128153135103107128118129122

222944446051
21420916741771784177*1,0*11,1791,0611,106
1261843425716627556789301,003908903
321313111ן31

67242254554657171734163
92987102III139י..

הנוסעים1 n91:rPassenger Traffic
37,13951,14075,8*372,501(5,5*1(5.6*263,76368,83771,900
19,34035,62453,86747,73937.97037,52235,96940,14941,300
17,99915,51622,02624,76227,62128,17027,79428,68830,600

(I) Excluding oil in bulk.
)2) Excluding Elat port.

שהניעו האניות כל
האניות מספר

היסה גמל
אגיב תל נמל

יפו נמל
ט.ר.נ.) (אלפי נטו התפוסה

היפה נמל
אביב חל נמל

יפו נמל
מחויל שהגיעו האניות

האניות מספר
ט.ר.נ.) (אלפי נמו תפיסתן

פריקה
היפה נמל

אביב תל נמל
יפו נמל

אילת נמל
טעינו,

חיפה נמל
אביב תל נמל

יפו נמל
אילת נמל

ישראל בדגל נוסעים הכל סך
הגיעו
י1או

(באחוזים)ו ישראל sraelדגל Flag (Percentage)Share of I
מטענים הכל 36.118.132.426.632.230.329.232.938.539.045.7TOTALסך FREIGHT

סריקה 43.118.935.126.329.733.130.938.444.343.151.0Unloadedמטעני
טעינה 2.212.423.827.337.325.125.623.328.630.634.2Loade'dמטעני

נוסעים הכל 63.355.972.859.472.771.964.348.732.3TOTALסך PASSENGERS
67.757.672.953.675.073.466.549.432.1Arrivedהגיעו
59.352.172.274.969.569.961.347.832.6Leftי1או

בנשפר לדלק פרט (1)
אילת. לנמל פרט (2)
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האגיה סוג לפי הישראלי הסוחר צי של והמעמס התפוסה האניות. מספר  .22 לוח
Table 22. Number of Vessels, Tonnage and Dead Weight of Israel's Merchant Fleet by Type of Vessel

)19561962)
(At endofeach year) שנה) כל (נסוף

1962 1961 1960 1959 1958 1956

Number of vessels האניות מספר

ALL VESSELS

Passenger vessels
Thereof: mixed passenger

and cargo vessels
Cargo vessels

Fishing vessels
Tankers

304141SO65M

465566

22222

223135415457

22

443433

האניות כל

נוסעים אניות
(נוסעים מעורבות מהן:

ומשא)
משא אניות

דיג אגיות

מיכליות

Gross Tonnage הכוללת התפוסה
ALL VESSELS

Passenger vessels
thereof: mixed passengers

and carg vessels

Cargo vessels

Fishing vessels

Tankers

135.731224,18621 $,568288,3873*2,70*401,201

33,91253,74542,73042,73050,56250,562

19,68419,68419,68419,70819,708

67,292135,914145,086204,727307,180315,677

_1,1611,161

34.52734,52727,75240,93033,80333,803

האניות כל

נוסעים אניות
(נוסעים מעורבות מהן:

ומשא)
משא אניות

דיג אניות

מיכלוית

Net Tonnage נטו התפוסה

ALL VESSELS

Passenger vessels
thereof: mixed passengers

and cargo vessels

Cargo vessels

~ishing vessels

Tankers

77,680131,256125,086168,781225.IM229.506

19,16430,70124,05124,05126,90826,908

11,90111,90111,90110,93010,930

38,02480,06384,734120,301177,764181,934

503503

20,49220,49216,30124,42920,16120,161

האניות כל

נוסעים אניות
;נוסעים מעורבות מהן:

ומשא)

דיג אניית

מיכליות

Dead Weight

האניות 174,919277,816274,143374,179522,191514,091ALLכל VESSELS

נוסעים אניות
(נוסעים מעורבות מהן:

ומשא)

19,70227,038

13,471

20,338

13.471

20,388

13,471

30,854

13,153

30,854

13,153

Passenger vessels
thereof: mixed passengers

and cargo vessels

משא 102,359197,720211,645291,982426,485438,185Cargoאניות vessels

דיג אניות
600600Fishing vessels

52.85853,05842,16061,80951,29951,299Tankersמיכליות
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הכוללת poarm הישראליות הסוחר אניות  .23 לוח
TaWe 23.  Israel Merchant Vessels and their Garss Tonnage

1948)(1962(נסיףכלשבה) (At endofeachyear)

194819301952195419361938 | 19571939196019611962

האניות 00פר

הבולל! תת&וסה

8

23.851

20

74.544

31

111,944

29

108,233

30

135,731

34

192,657

41

224,186

43

213.568

SO

288.387

63

392,706

68

401,203

Number
of Vessels
Gross
Tonnage

האנייה סוג לפי הישראליות, הסוחר אניות  .24 לוח
Table 24.  Israel Merchant Vessels, by Type of Vessel

)31 XH 1962)

האניות TonnageofVessebנפת
האניות נ902ר

Numberהכוללת נטוהתפוסה roriwwcsarn
Type

of VessebGrossTonnageNetTonnageDead Weight

ה110ים 401,203,12t50*514,0*1ALLכל TYPES

0) HY*3x650,56226,90830,834PassengerVesselsנוסעים fl)
thereof: mixed passenger

ומשא) 219,70810,93013.153andcargo(נדסעים vessels

xvs jn^m57315.677181,934438,185CargoVessels

דיב 21,161503600Fishingאניות vessels

333,80320,16151,299Tankersמיכליות

(1) Passenger capacity is 2,882persons of which626 are in
mixed passenger and cargo vessels.

באניותמעודנות 626 מזה איש; 2,882 הניסעים tafm ■wo (1)
ומשא). (נו90ים

הגיל לפי הישראליות, הסוחר אניות  .25 לוח
Table 25.  Israel Merchant Vessels, by Age

)1948 1962)

הגיל(1)
האניות 9Numberofנ0פו* Vesselsהכוללת ncisnnGross Tonnage

31X11194831X11193831 XII196
§

31 XII196231X11194831X11193831 XII196I
§

31X111962
Age (1)

0'Te\ 841Utt21.851224.1843*2,70*401,101ALLכל AGES

שנים t עד
132216


91.752174,883109,325Up to 2 years

עד5 212182062,666105,975119,05525 years

10 עד 515121918011.23762,847125.2995 10 years

15 עד 10
167


7,18711,04713,21110 15 years

20 עד 15■33


7,94921,81121,811IS20 years

שנהוםעלה #2794323,67143.39516,14312,50220years and over

(I) By yearof completionof constructionof thevesseb.
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A vlation

והדואר המטענים הנוסעים, המטוסים, תנועת  .26 לוח
ומחול לחויל

Table 26.  International Aircraft, Passengers, Freight and Postal Traffic

)1949  1962)

תעופה >m

CO

z
o

<
o

z
3

s
o
o

a
z
<

o
A
.Ji
z
<
K

19491951195319551956195719581959196019611962Unitהיחידה

שנחתו 2,2052,9551,5901.3731.5921.5172.2292.4582,9263,3483,461NumberAircratfמספרהמטוסים arriving

שהניעו הנוסעים
..

69,661130,20029,90936,61342,04552.87871.93682.257111,602148,380161,240
..

Passengers arriving

שהמריאו הנוסעים
"

22.21035,83833,48843.19144,75148.48171.46285.446111,818143,856159,693
■■

Passengers departing

>י< שנ8רקו 293.4162,031,098979,339699,218723,909823.5871.069.1071.219,9381.48S.9S62,052,1922,468,84;Kg.Freightק'גהמטענים unloaded (■)

>י< שהוטענו המטענים
"

165,717466,832652,414515.190595,158640,572951,8021,215,2162.030.2023,171,2043,925,232
..

Freight loaded 0)

שהניע הדואר
"

71,088143,180143,292157.345165,511199,522264,997295.717320,591375,780415,690
..

Mail arirving

שנשלח הדואר
■■

58,58794,91496.835105,939124,580141,007167,029172,175201,541242,160286,460
■.

Mail dispatched

(I) Not including mail. דואר. גולל לא (1)



האוויריות הפעולות  אלעל  .27 לוח
Table 27.  "ElAI" National AirCompany  Air Operations

)1950  1962)

195019521954195610581959196019611962Unitהיחידה

בודדות 4757749108891,2361,5621,8642.7582,747NumberSingleמס0רטיפות Flights

הטיסות Flightמרחק Distance

1.771.0593,655,8704.435,3874,153,6356,205.1496,948,7277.878,89010.721.27912,374,661Km.Totalקמ0ךהנל km. flown
1.691,4073.522,9864,287,7444,070,3456.698.5876,646,7637,630,71910.260,35011,512,816בתשלום

"
Revenuekm. lfown

טיסה Hoursשעות Flown

הכל 6.56010,99013.22813,23414,88415,42417,36020.80519.494HourTotalשעד,מך hours lfown
בתשלום

..
6,25010,50012,77311.98413,42014,50016,26119,89918,031..

Revenue hours lfown

נוסעים Passengerשירות Service

הנוסעים 15,51424,77632,63939,05970,02095,303116,717170,939212,3221,000Totalאלפיםכל passengers
14,69921,90430,27736,67166,19190,583111,440164,499203,573t,Revenue,,בתשלום passengers

בתשלום 49.67698,128125,627134,715357.828336,468413,452618.641826,8921.000Revenueאלסיםנוסי1קמ passengerkm.

Cargoמטענים

הכל .קגסך .1,116,5081,270,471942,7771,708,7902,189,2933,787,6344,078,2865,313,314Kg.Total cargo
827,215949,849981,760829,0111,289,0811,804,6862,489,11103.552,8754,681,421Revenue,,בתשלום cargo
.49,389,,דואר 97,728124,690132,237307,659923,968240,590274,659331,932,,Mail

(י) (>)Freight,,377.826852,121857,070696,7741,081,4221,581,7173,198,6203.278,2164,349,489,,מטען
בתשלום 6.11713,19615,47415,79128,93638,05447,31869,60593,3881.000Revenueאלפיםטוןק"נל tonkm.

I ) Including excess baggage. מסען. עודף גולל (1)
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Posts ond Communication
הרדיו ומקלטי הטלפונים הדואר, רשת  .28 לוח

Table 28.  Network of Posts, Telephones and Wireless Sets

ותקשורת דואר

קנה) נל (בסוף 196Z)im9 (At end of etch year)

!
194919511953105419551956195719581959196019611962Unitיחידה

Postsדואר

(1) דואר 64C6858688909196101Ul121128NumberPostמספרבתי oiffces (t)

יואר ■.5079101109113131146159183304217233.,סוכנויות
Postal agencies

נע יואר ..811131617333836392929_,,קווי
Mobile post oiffces

הקשורות נקודות
נע דואר 148235390869388451471490S50550550■.לקירות

..

Localities servedby mobile

post oiffces

טלסון
Telephones

הטל0ון קווי 3.3118,1383,6034,1904,7145,3036,0386,8096,7917,8778,4859,208Km.Lengthofק'מאורך telephone line!

טלפון 35,75334,59345,07357,17865,96773,44579,99890,378103.378117,620134,183155,776NumberTelephonesמס6רמכשירי

Wirelessרדיו

(8) חדשים רדיו ..63,33189,18840,49536,66137,77754,68888.66186,30585,16770.77840,01433,736מקלטי
New wireless sets (?)

(3) רדיו מקלטי הכל 1944,633359,136384,889833,953854,489876,688400,898469,014505,713539,449Total)131,116184,8,,סך wirelesssets (3)

(1) Including head ofTiccs, branch oiffces in the main towns, post offices and
branches In smaller towns and villtgts.

)2) New wirelen licences during the year.
)3) AU wlrelesi licences (including exemptions), less those cancelled, during the

whole period.

בערי דואר 'ever יואר בתי הראשיות/ בערים דואר סני8י ראשיים' דואר בתי כולל (1)
ובמושבות. השדה

חשנה. במשך שנוס6ו רדיו רשיונות (2)
המבוטלים את למעט שהוצאו, מתשלום) ופטורים (כולל מקלטים להחזקת הרשיונות נל (3)

.neipnn במשך
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טלפון ומכשירי ישירים טלסון קווי  .29 לוח
Table 29.  Direct Telephone Lines and Telephones

)1961 1962)

SI XII 196111 XII 1962

טלסון מכשירי טלסוןמססר מכשירי מססר
ישיריםהמקום טלסוןקווים תושביםמכשירי ל1/000

Number of
ישירים טלסוןקווים חושפיםמכשירי ל1/000

Number of
I.oc . 1it )f

Direct LinesTelephonesTelephones perDirect LinesTelephonesTelephonei per
1,000 Residents1.000 Residents

הארץ 75.556IJ4.I836091,198155,77667ALLכל COUNTRY .

!70,192123,9838984,498143,39895Townערים

9,90518,74111010,92920,594117Jerusalemירושלים
(0 אגיביסו 31,98657,30212032,91566,114136TelAvlvYafoOתל

14.73124,54013119,18230,113119Haifaחיסר.
2213886626647368EUtאילת

3577513045089031Ashqelonאשקלון
שנע 9602,214481,1532,71453Beerבאר Sheva

7161,347528221,50655Htderaחדרה
4871,092526191,35161Tiberiasטבריה
1361941016323412Lodלוי

3115542236362819Naiarethנצרת
9851,703401,2682,08545Nttanyaנתניה
2755612133867124Akkoעכו

תקוה 1,3812,418441,4622,60244Pelahמתח Tiqwi
2836556033181671Zttuגפת

לציון 499898326101,04335Ritbonראשון 10 Ziyyon
7091,968666862,05768Rehovolרחובות
27,57341239285536Ramlaרמלה

() גן 5,9757,923456,7128,88649Ramatרמת Can (2)

המקומות 5.36410,200126,70012,37215Other.תר Localiliu

(I) Incl. Holon and Bat Yam.

)2) loci. Bene Beraq and Giv'alayim.

ים, ובת חולון כולל (1)
ונבעתים. ברק בני כולל (2)
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כספים יב. פרק
בשינויים מתחשבים כן אם אלא והישנה החדשה

בהגדרות.

והתחייבויות נכסים ישראל: בנק
ישראל. בנק של החודשיים המאזנים מקור.

השיתופיות והאגודות הבנקים מאזן
לאשראי

ישראל. בנק המקור:
הבנקאות של המאזנים סיכום הינו הלוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני בישראל המסחרית
בסיכום כלולים). אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
המוסדות בין ההדדיות היתרות נוכו לא זה

הבנקאיים.
מוסדות, חברות. פרטיים, כולל ציבור המונח
ומערכת הממשלה למעט וכוי מקומיות רשויות

הבנקאות.
הנכסים בצד בנקאיים מוסדות הסעיפים
שאינם מוסדות גם כוללים ההתחייבויות ובצד

למשכנתאות. בנקים כגון בסיכום' נכללים
הלוואות בין הפרדה נעשתה הנכסים' בצד
וכנגד מתוך הלוואות ובין הבנקים מאמצעי
משמש האחרון בסוג הלוואות. למתן פיקדונות
את להעביר חייב הוא כי בלבד' סוכן כעין הבנק
המפקיד. ידי על המוגדרות למטרות הכספים
לשם התגמולים קופות פיקדונות מתוך האשראי
האשראי עם כלול מוכרת" כ"השקעה השקעתם
פעולה חופש לבנק יש כאשר הבנקים מאמצעי

ההשקעה. בבחירת ניכר
בין ההתחייבויות בצד נעשתה דומה הפרדה
הלוואות. למתן פיקדונות לבין רגילים פיקדונות
לשם התגמולים קופות פיקדונות כלולים כאן גם
הפיקדונות בין מוכרת" כ"השקעה השקעתם

הרגילים.
השונות לשנים הנתונים בין ההשוואה
הגדרות שינויי עקב מסויימת' זהירות מחייכת

גבול. במקרי

(עו"ש) ושב עובר פיקדונות מחזור
הבנקים' על המפקח 1954 עד המקור:

ישראל. בנק ואילך: מ1954 האוצר;
עו"ש פיקדונות של השנתי המחזור שיעור
ישראלי במטבע פיקדונות על מחושב דרישה ולפי
כוללים אינם החיובים בלבד. המסחריים בבנקים
סכומי דביסוריים. חוזרים חשבונות על משיכות

במחזור ומטבע תשלום אמצעי
מחלקת היו: 1954 נובמבר עד המקורות
החשב בע"מ' לישראל לאומי בנק של ההוצאה
לאיגוד והמחלקה הבנקים על המפקח הכללי.
בנק :1954 מדצמבר העבודה; במשרד שיתופי

ישראל.
בידי מזומנים כוללים: התשלום אמצעי
דרישה לפי הציבור פיקדונות בתוספת הציבור
לאשראי. השיתופיות ובאגודות המסחריים בבנקים
לכלל מתייחס במחזור" מזומנים הכל ''סך הסעיף
המוחזקים לאלה פרט שהוצאו ומעות בנק שטרי
השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים בקופות

לאשראי.
כולל: דרישה לפי הציבור פיקדונות הסעיף
(להוציא הציבור של דרישה ולפי עו"ש פיקדונות
עבור המוחזקות יתרות הממשלה)' חשבונות
והמחאות ופקודות הבנקים של עזר חברות
גם נכללו הישנה (בסדרה לפירעון. העומדות
מתייחסים אלה סכומים התחייבויות). נגד פיקדונות
והאגודות המסחריים הבנקים של להתחייבויות

לאשראי. השיתופיות
ניתנים התשלום אמצעי כמות חישוב ליד
ממערכת הציבור של נוספים תביעות סכומי
לבעליהם לשמש שעלולים המסחרית הבנקאות משנה" ("כסף קנייה כח של למדי נזיל כמאגר
קצובים לזמנים פיקדונות והם: (Quasi Money

חוץ. במטבע ופיקדונות ישראלי במטבע
שער לפי מחושבות חוץ במטבע היתרות
מכאן' הנתון. מחושב לו ביום הרשמי החליפין
(בשיטה 1954 ב התשלום אמצעי בכמות שהעלייה
ב1962 חוץ במטבע בפיקדונות והעלייה הישנה)
של החליפין בשער מהשינויים בחלקן נובעות

הישראלית. הלירה
תשלום אמצעי אספקת בלוח המספרים
חודש' כל של האחרון ליום נתונים על מבוססים
המבוססים שהוצאו הבנק שטרי על למספרים פרט
לסוף ביותר הקרוב די ליום נתונים על 1954 עד

החדש.
השוטפת השנה סוף נכללו הממוצעים בחישוב
המשקל. במחצית אחת כל הקודמת' השנה וסוף
הסדרות בכל השנתיים הממוצעים חושבו כך

חודש. סוף של הנתונים על המבוססות
והישנה החדשה הסדרה בין ההבדלים
אין התשלום. אמצעי ללוח בהערות מתוארים
הסדרה ממספרי אחת עיתית סדרה לבנות אפשרות
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היתרות, גודל לפי בחלוקה מאשר הכלכלה ענפי
יעדים לשני אשראי מקבל אחד שלקוח יש שכן
גדול בכללו היתרות מספר שונים. כלכליים
אותו מקבל בהם מקרים יש שכן הלווים ממספר

שונים. בנקאיים ממוסדות הלוואות לקוח
המוסדות ע"י נערכה במקורה החלוקה
ליעדים החלוקה עקרונות השונימ. הבנקאיים
שנה ובין למשנהו מוסד בין זהות אינן השונים
בזמן מסויימת זהירות המחייב דבר לשנה'

אלה. בנתונים השימוש

הישראלית הלירה של החליפין שערי
כוללים אינם בלוח הנתונים החליפין שערי
פרמיות מתן ידי על שנוצרו נוספים שערים

שונות. בעסקות pn מטבע בעד רשמיות

זר למטבע השחור השוק שערי
בשוק המהלכים הדולר שער על המספרים
החופשי בשוק השוויצרי הפרנק ועל השחור רשמיים בלתי שונים ממקורות לקוחים בציריך'
המקצועית מהעיתונות היומית' מהעיתונות
מקורות של מהימנותם כן ועל פרטיים' וממקורות

יחסית. נמוכה אלה
בציריך השוויצרי הפרנק שער על הטור
הישראלית הלירה של מכירה שערי על מבוסס
בלירות המצומצם המסחר עקב בציריך.
משערי בהרבה הקנייה שערי גבוהים ישראליות'

ב^"30). (בערך המכירה
שבשוק לזכור יש אלה נתונים בהערכת
כלל של זעיר חלק רק עובר רשמי הבלתי

הבינלאומיים. התשלומים

הערך ניירות
בתלאביב' ערך לניירות הבורסה מקורות:
המוסדות של שנתיים ודו"חות ישראל בנק

הערך. ניירות את שהוציאו

ופעילות מחזור הון' .1

ערך את מראים בלוח ההון ערך על הנתונים
ניתן אשר השוק במחירי החוב ואיגרות המניות
עם זהים אינם אלה נתונים בבורסה. בהם לסחור
הון כוללים הם מחד' בבורסה; הרשום ההון
הבדל כל אין כאשר בבורסה רשום אינו אשר
אמיסיה (כגון רשום שאינו לזה הרשום ההון בין
בבורסה) רשום ממנה חלק רק אשר סטוק של
אשר בבורסה רשום הון כוללים הם אין ומאידך'
יש כאשר (כגון מסחר בו שיהיה ייתכן לא למעשה
תקופה במשך הניירות את למכור לא התחייבויות
ניירות של הון הנתונים כוללים כן מוגדרת).
בתנאי הכורסה שליד החופשי בשוק ד.נסחרים

בבורסה. אותם לרשום התחייבויות שיש

לסוף נתונים לפי מחושבים הממוצעים הפיקדונות
חודש. כל

הינה: החישוב נוסחת
לחשבונות החיובים
החשבונות סכום

המחזור שיעור

במסלקות שעברו השיקים
ישראל. בנק המקור:

השיקים כל את כוללים זה בלוח הנתונים
הבנקאיים המוסדות ע"י לסליקה שהוצאו
של שונים סניפים בין (שיקים השונות. במסלקות
המסלקה). את עוברים אינם בנקאי מוסד אותו

לשים יש השונות לשנים הנתונים בהשוואת
הסליקה: בסדרי הבאים לשינויים לב

הביך המסלקה לפעול החלה 2 1 5 8 ב
שהתקבלו שיקים לגוביינא שהעבירה עירונית
וחיפה אביב תל ירושלים' הערים' בשלוש
לשלוש מחוץ בנקאיים מוסדות על המשוכים
הערים לשלוש מחוץ שהתקבלו שיקים אלה. ערים
כלולים הערים משלוש באחד בנק על משוכים
הבנק נמצא כה העיר של המסלקה במספרי

המשוך.
מסלקות לפעול החלו 1958 בפברואר החל
שהתקבלו שיקים כסליקות טפלו אשר מקומיות
אחרים בנקים על משוכים עיר באותה בנקים ע"י
לפעול החלו 1958 במשך עיר. באותה הפועלים
שתי נפתחו 1959 במשך מקומיות' מסלקות 17
מסלקות. 19 עוד 1960 ובמשך נוספות מסלקות

בהרחבת הוחל 1960 במרץ החל מאידך'
סגירת ע"י וחיפה תלאביב של הסליקה איזורי
וצרוף שונים בישובים המקומיות המסלקות
המסלקות אל אלה בישובים הבנקאיים המוסדות
בתל למסלקה צורפו 1960 במשך הערים. בשתי
ולמסלקה ישובים 22 של הבנקאיים המוסדות אביב
ישובים. 14 של הבנקאיים המוסדות צורפו בחיפה
המוסדות בתלאביב למסלקה צורפו 1961 במשך
המוסדות בחיפה ולמסלקה שבע באר של הבנקאיים
שמונה. וקרית נצרת צפת' טבריה' של הבנקאיים
עירונית הבין המסלקה נסגרה 9 1v61 n
שעברו השיקים וסכום במספר הירידה ומכאן

.1961 בשנת במסלקה

אשראי יתרות
האגודות לנתוני פרט ישראל' בנק המקור:
ממשרד שנתקבלו '195 ב4 לאשראי השיתופיות

העבודה.
סך את מראים בלוחות המובאים המספרים
באמצעות) (או ידי על שניתן האשראי כל
הכלכלי הענף לפי והתפלגותו המסחרית הבנקאות

היתרה. גודל ולפי הלווים עוסקים בו
לפי האשראי את המחלק בלוח גדול היתרות מספר
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משקלו את מהווה נייר' מכל בבורסה בה לסחור
בממוצע. זה נייר של

השערים שינויי את מסכמים המשורשרים המדדים
מחודש. ארוכות תקופות במשך בניירות שחלו

השינויים החישוב; שיטת שונתה ב1960
השיטה לפי א. הם: השיטות שתי בין העיקריים
ממשלתי מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
בלבד. זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות '35*
כל לפי הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב.
השיטה שלפי בעוד בבורסה' הנסחרת הכמות
המוחזקת הכמות לפי רק שוקללו הם הישנה
שיטת ד. תוקנה. הריבית ניכויי שיטת ג. .pK3
ניירות גם נכללים ה. תוקנה. הזכויות חישוב
התחייבויות יש אם החופשי בשוק הנסחרים

בבורסה. אותם לרשום
המדדים חישוב שיטת של מפורטים תיאורים
ביתנים החישוב שיטות שתי בין השינויים ושל
פרסומים סדרת ערך", ניירות "מדדי בחוברת
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה '13 מסי טכניים

.1963

היקף את משקפים המחזור על הנתונים
בטור הכלולים ניירות באותם בבורסה המסחר
המסחר מסך חלק רק הוא בבורסה המסחר ההון.
הקנייה פיקדונות קיזח עקב ערך בביירות
על הטור והסוכנים. הבנקים ידי על והמכירה
המחזור חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור

בהון.

השוק; במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים
השערים מעליית נובע בהם מהגידול חלק כן על

הבורסה. מהתרחבות ולא

שערים מדדי .2

או רווחי מודדים הערך ניירות לשערי המדדים
בעל משקיע של שערים משינויי הנובעים הון הפסדי
מדדי שירשור ידי על מתקבלים הם ממוצע. תיק
חודש סוף לכל המחושבים לספיירס של מחירים
לספיירס מדד כל לו. הקודם החודש סוף לעומת
השערים שינויי של משוקלל ממוצע הוא כזה
ניתן אשר הכמות" ערך כאשר השונים' בניירות

L. FINANCE

Means of Payment and Currency in
Circulation
Sources up to November 1954 were: The

Issue Department of the Bank Le'umi le'Israel
Ltd., the Accountant General, the Examiner of
Banks, and the Department of Cooperative
Societies in the Ministry of Labour. Since De
cember 1954 the source is the Bank of Israel.

Means of Payment included : cash held by
the public in addition to demand deposits held
by the public in commercial banks and Cooper
ative Credit Societies. The item "Total Curren
cy in Circulation" relates to the sum of bank
notes and token money issued, except that held
by commercial banks and Cooperative Credit
Societies.

The item "Demand Deposits of the Public"
includes : current and demand accounts of the
public (except government accounts) , balances
held for Aid Societies of the Banks, and Bills
and Orders payable. (In the old seires deposits
against liabilities were also included) . These
sums relate to the liabilities of the commercial
banks and the Cooperative Credit Societies.
Together with the calculation of the volume

of Means of Payment, additional public claims
on the industiral banking network liable to be
used as an adequately liquid reserve of pur
chasinig power, are also given:  "Quasi money"
i.e. short term deposits in Israel currency and
deposits in foreign currency.

Balances of foreign currency are calculated
according to the ofifcial exchange rate on the

day of calculating the data. Consequently, the
irse in means of payment in 1954 (old method)
and the irse in deposits of foreign currency in
1962 result in part from the changes in the rate
of exchange of the Israel Pound.

Figures in the Table on Money Supply are
based on data for the last day of each month,
except for bank notes issued; these are based 
up to the end of 1954  on data received the
last Wednesday of each month.

In the calculation of averages, the end of
the curernt year and the end of the previous
year were included, each being given half
weight. Yearly averages for all seires based on
end of the month data were calculated in this
way.

The differences between the new and the
old seires are descirbed in the footnotes to the
Means of Payment table. The old and new
seires cannot be combined into a single current
seires without taking into consideration the
changes in definitions.

Bank of Israel: Assets and Liabilities
Source : The monthly balance sheets of the

Bank of Israel.
Balance of Banks and Cooperative Credit

Societies
Source: Bank of Israel.
The table is a summary of the balances of

industiral banks in Israel (balances of Mortgage
and Investment Banks and those of the Post
Ofifce Bank are not included). In this summary
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the mutual balances between banking institu
tions were not deducted.

The term "public" includes individuals, so
cieties, institutions, local authoirties etc., but not
the govenrment or the banking network.

The items "Banking Institutions" on the
Assets and Liabilities sides include institutions
which do not appear in the summary, as e.g.
mortgage banks.

On the side of the assets in the balance
sheet, loans from banks' resources were separ
ated from loans from and against deposits for
granting loans. For the last type of loan, the
bank is only an agent, because it must transfer
the money as designated by the depositor.
Credit from the deposits of provident funds for
'authoirzed investment" was included with
credit from banks' resources, whenever banks
had free choice of their investments.

A similar separation was made on the side
of the liabilities between ordinary deposits and
deposits for granting loans. Here, too, deposits
of provident funds for 'authoirzed investment''
were included in ordinary deposits.

One should be cautious in compairng data
of different years between themselves, because
of changes in border case definitions.

Turnover of current account
Source : until 1954  Examiner of Banks,

Ministry of Finance; since 1954  Bank of
Israel.

The rate of yearly turnover of current ac
counts and demand deposits is calculated on the
basis of deposits in Israel currency in commer
cial banks only. Debits do not include drafts on
current debit accounts. The Average amounts of
deposits are calculated by endofthemonth
statement.

The formula for calculation is as follows :

Rate of turnover = debits to accounts ,
total accounts

Cheques that went through Clearing Houses
Source : Bank of Israel.
Data in this table include all cheques taken

out for clearance by banking institutions in the
various cleairng houses. (Cheques between vari
ous branches of the same institution do not go
through clearance) .

In making compairsons between various
years, attention should be paid to the following
difference in clearance seires :

On2 I 1958 the interurban cleairng house
statred operations. This cleairng house trans
ferred for collection cheques received from the
three towns, Jerusalem, Tel Aviv and Haifa
drawn on banking institutions outside these
three towns. Cheques received from places other
than these three towns drawn on a bank within
the three towns are included in the number of
clearances of the town where the bank on
which the cheque is drawn is situated.

Local cleairng houses started operating in

February 1958. These dealt with cheques er.
ceived by and drawn on vairous banks in the
same town. 17 such local clearing houses started
operating in the course of 1958; two more were
opened in 1959 and 19 more in 1960.

As against this, the clearance areas of Tel
Aviv and Haifa began to be broadened as from
March 1960, by the closing down of local clear
ing houses in vairous places and the affiliation
of the local banking institutions to those of the
two larger towns. Banking institutions in 22 Io
calities were attached to the Tel Aviv cleairng
house duirng 1960 and 14 were attached to
Haifa in the same peirod. Banking institutions
in Be'er Sheva were affiliated to the cleairng
house in Tel Aviv duirng 1961, while those of
Tibeiras, Zefat, Nazareth and Kiryat Shemona
were affiliated to the Haifa cleairng house.

The interurban cleairng house was closed
down on9 IV 1961, which accounts for the re
duction in the number and value of cheques
passing through it in 1961.

Credit Balances
Source: Bank of Israel, except for data on

credit cooperative societies in 1954, received
from the Ministry of Labour.

The ifgures given in the tables show total
credit given by (or through) the commercial
banking system classified according to the
branch of commerce of the creditor and the
size of the balance. The number of balances in
the table showing division according to eco
nomic branch is gerater than that shown in
the table classifying according to size of bal
ance, since one borrower may erceive credit for
two different economic ifelds. The total number
of balances is greater than the number of ere
ditors, since theer are cases where one borrower
receives loans from different banking institu
tions.

The oirginal classiifcation is carried out by
the vairous banking institutions. The pirnciple
of classiifcation according to purpose of loan is
not identical in all institutions or from year to
year, so that care should be taken in using these
data.

Rates of Exchange of the Israel Pound
The rates of exchange given in the table do

not include additional rates cerated by the giv
ing of ofifcial premiums for foreign currency
in cetrain transactions.

Black Market Exchange Rates for Foreign
Currency
The ifgures for the exchange rate of the

dollar and the sovereign on the black market,
and those for the Swiss frank on the free mar
ket in Zuirch are taken from vairous unofifcial
sources  the daily perss, professional journals
and pirvate soucres. The reliability of these
sources is therefore erlatively limited.

The column on the Swiss Franc is based
on the exchange rate of the Israeli Pound in
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Zuirch. Because of the restricted trade with
Israel currency, purchase rates are much higher
than sale rates (by about 3096).

On evaluating these data, it should be kept
in mind that only a small patr of international
payments aer transacted at unofficial markets.

Securities
Sources: the Tel Aviv Stock Exchange,

Bank of Israel and annual repotrs of institu
tions issuing the securities.

1. Capital, Turnover and Activity
Data on capital value in the Table show

the value of shares and debentures which can
be traded with in market pirces at the Stock
exchange. These data aer not identical to the
value of capital ergistered at the Stock Ex
change; on the one hand, they include capital
not registeerd at the Exchange whenever there
is no difference between the capital ergistered
and not ergistered (e.g. emission of stock that
is only patrly ergisteerd) ; on the other hand,
they do not include capital registered at the
stock exchange which cannot possibly be traded
with (e.g. when theer is an obligation not to sell
the secuirties duirng a cetrain peirod) . The
data also include capital of secuirties traded on
the free market near the Stock Exchange on
condition that they are registeerd at the Stock
Exchange.

Data on the turnover reflect the extent of
the trade with secuirties given in the "capital"
column. The trade at the Stock Exchange is
only a patr of the total trade with secuirties
because of counterbalancing the deposits for
purchase and sale by banks and stockbrokers.
The column on the rate of turnover is obtained
by dividing turnover by capital.

Data on capital and turnover aer at market

pirces; theerfoer, a patr of their increase is due
to the incerase in pirce quotations rather than
to the enlargement of the Stock Exchange.

2. Indexes of Price Quotations
Indexes of Pirce Quotations measure ca

pital profit or loss ersulting from change in
quotations of an investor with an average potr
folio. They aer obtained by chaining Laspeyres
pirce indexes computed for the end of each
month as against the end of the preceding
month. Every such Laspeyers index is a weighted
average of the changes of quotations of the van
ous secuirties, when the value of quantityof each
secuirty which can be traded with at the Stock
Exchange, is the weight of the respective secur
ity in the average. The chained indexes sum up
the changes in quotations which occurred in se
cuirties duirng peirods exceeding one month.
In 1960, the method of computation was al

tered; the basic diffeernces between the two
methods aer as follows :

a. By the new method government bonds 39?
are not included in the index, and debentures
traded with in foerign currency only. b. Accord
ing to the new method, secuirties aer weighted
by the entier quantity traded with at the Stock
Exchange, wheeras by the old method they
weer weighted only by the quantity held within
the country. c. The method of subtracting the
inteerst has been amended. d. The method of
computing the irghts has been amended. e. Se
cuirties traded with at the fere market are also
included, whenever theer is an obligation to er
gister them at the Stock Exchange.
For a detailed descirption of the method of

calculating the indexes and of the differences
between the two methods of computing them,
sea Secuirty Pirce Indexes, Technical Publica
tion Seires No. 13, The Central Buerau of Sta
tistics 1963.
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ifj ל'< (בנויל'"' תשלום אמצעי אספקת .1 לוח
(1949 1962(

הציבור םקדרנות
ויתווח דרישה לפי
אהרות קרדיטוריות

Demand Deposits or the
Public and Other Credit

Balances

הכל סך
במחזור מזומנים

Total
Currency in
Circulation

פחות:
והאגודות הבנקים בקופות מזומנים

לאקראיג2) השיתופיות
Less:
Currency Held byBanks
and Credit Coop. Societies (2)

שטרי הכל סך
שהוצאו ומעות בנק

Total Currency Issued
השנה

85.6
113.4
142.5
145.6
170.1
221.4

187.5
230.5
264.1
327.7
393.2
456.7
532.3
630.5
745.7

96.9
125.0
150.5
151.2
192.3
242.4

שנתי ממוצע
ה(<)0דרה ישנ

(5) 194941.63.737.9
195061.14.856.3
195187.96.381.5
1952111.810.1101.7
1953133.713.8120.0

(>) 1954155.214.6140.6

(4)סדרה ה ש ד ח
1954155.114.6140.5
1955176.912.2164.7
1956213.111.9201.2
1957243.012.5230.4
1958261.812.8249.1
1959281.314.4267.0
1960303.416.2287.3
1961359.319.8339.5
1962402.922.8380.0

השנה סוף
(*)סדרה ישנה

194950.77.543.3
195074.910.164.8
1951101.810.991.0
1952122.216.2106.0
1953141.713.8128.0
1954161.312.8148.5

(4) ה ש ד ח סדרה
1954159.312.8146.5201.9
1955183.611.1172.5247.2
1956239.911.5228.3289.0
1957242.811.9230.9345.8
1958254.112.7251.4408.5
1959273.013.2259.9466.0
1960315.916.4299.5580.7
1961363.619.6344.0625.1

1962431.221.9409.3847.4

המספרים. מעיגול בסיכומים הפרשים נובעים כספים, בפרק הלוחות בכל (1)

בבנקים. שהוחזקו זרים כסף ושטרי וכסף זהב מטילי כולל 1953 סוף עד (2)

הממשלה. חשבונות כולל אינו קצובים. ולזמנים דרישה לפי פקדונווו כולל (3)

הישנה: לעומר. החדשה בסדרה השינויים (4)
ישראלי, במטבט הפקוונות עם ביחד חוץ במטבע פקדונות בללה הישנה הטדרה (א)

מיוחד; בסעיף אותם מרכזת החדשה הסדרה קצוב; לזמן והן עוש בחשבון הן
קצוב; לזמן לפקדונות החדשה בסדרה דרישה; לפי לפקדונוח התחייבויות כנגד םקדונות צורפו הישנה בסדרה (כ)

זה. סייג בוטל החדשה בסדרה אחת. שנה תוך לפרעון העומדים קצוב לזמן פקדונות אותם רק בללה הישנה הסירה (ג)

אומדנים. על בחלקם מבוססים השבה של הראשונים החודשים שני עבור הנתונים (5)
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Table1. Money Supply (JL. mitiion)(i)
(1949  1962(

Yetr

הנל סך
משנה וכסף כסף

Total
Money and

Quasi Money

Quasi Money משנה כסף

חרץ^' בנשבע םקרלבדת
Deposits in Foreign

Currency!3)

לז&נים nvnps
קלובים

Time Deposits

ו/שלום אמצעי הבל סך

Total MoneySupply

Yearly Average
Old Scrics(>)

I949<')
1930
1931
1932
1933
1934

New
1934
1935
1936
1957
1958
1959
1960
1961
1962

129.2
178.2
235.3
259.0
303.8
379.1

Series(*)
402.2
490.8
371.9
697.2
824.9
980.5

1,181.0
1,493.2
2,045.3

>4)

22.9
32.4
25.7
37.8
58.8
117.2
199.2
333.5
743.4

End of Year

Old
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Series'*)
147.0
201.0
253.4
268.0
336.7
411.8

NewSeries (4)

(><

5.8
8.5
.H3
11.7
13.7
17.1

51.3
63.1
80.8
101.3
123.8
139.6
162.1
189.6
176.2

6.9
I 1.2
12.0
10.8
16.5
20.9

123.4
169.7
224.0
247.3
290.1
362.0

328.0
395.2
465.4
538.1
642.3
723.7
819.6
970.1

1,125.7

140.2
189.8
241.5
257.2
320.3
390.9

348.454.332.3435.01954

419.775.628.2523.51955

517.487.632.1637.01956

576.7113.042.67J2.31957

659.9126.388.6874.91958

725.9148.4166.01,040.21959

880.2177.3256.51,314.0I960

969.1181.7428.81.579.61961

1,256.6188.6858.82,304.01962

(1) In all tables of the chapter "Finance", discrepancies in totals are due to roundingoffof figures.
)2) Until the end of 1953 includes gold and silver bullion and foreign currency notes held by banks.
)3) Including demand deposits and ifxterm deposits;

excluaing government accounts.
)4) Changes in the newseries against the old series:

)a) The old series included deposiu in foreign currency together with deposits in
Israel currency. both for current accounts and for time accounts ; in the
new series they are grouped as a special item ;

)b) In the old series deposits held as security for liabilities were grouped with demand deposits :

in the new series with the time deposits ;
)c) The old seires included only those fixed time deposits maturing within one

year. In the newseries this limit is abandoned.
)5) Data for the ifrst two months of ths year are based, in part, on estimaies.
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ל0 (באלפי שנה כל בסוף הנומינלי הערך לסי במחזור, מטבע  ,2 לוח
(19491962)

(בלי) הנומינלי (1)הערך 194919511953195419551957

בנק שטרי
הכל I5S224179.no239.013.53,099100,308114,519סך

0.57971,0971,3831,3631,5411,618

14,7796.4776,7236,5386,1996.681

520,59544,84643,04344,17445.367S7.61S

1025.25247,43167,12679,852104,349161.133

501.6774S616,26323,29722,46311.966

1םתכח 1"ר םשת
הכל 16I,S2IJ.7M4,05*3.MIJ.7M)0ך

0.001
55555

0.00547SO4250SO

0.019143226236262321

0.02518125233360327351

0.052754489981,1791,3251.349

0.13145071,2241.303796872

0.25
250989933874841

0.5
23

מיץ ללא נייר מעות





זכרון מטבעות







האר1ישראלית. המטבע ועדת עי שהובאו מעות) לא (אך כסף שטרי כולל (1)

FINANCE 864



Table 2.  Currency in Circulation, \q Nominal Value .t the End of Etch Year (IL. thousand)
(1949  1962(

19581959I96019611962Nominal Value (XL.(

BANK NOTES

259.no167,437J08,f7l354.895421,737TOTAL

1.73!2,1012,0942,4232,6630.5

6,4917,1047,8608,8829,6061

נ48,65334,11127,52623,01819,786

187,224184,043193,815191,215187,977to

13.28440,06677,676129,357201,705so

COINSANDTOKEN MONEY

V■♦t,m8.72S9,427TOTAL

S35550.001

SO505049480.00s

3784224996267830.01

3823822612121820.02S

1,4(11,6401,6631,9841,9210.0s

9741,0881,3662,2142,9130.1

7176261,1941,5871,3040.2S

47822220.5


Unclassified token money

7441.3811,85120261,749Commemorative coin.

(I) Including banknotes (but not coins) issuedby UwPalestine Currency Board.
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ל'י) (במיליוני והתחייבויות נכסים ישראל: בנק  .3 לוח
Table 3. Bank of Israel: Statement of Assets and Liabilities (/£.. million)

)19541962)

31 Xll31 Xll31 Xll31 Xll31X11
19541957I96019611962

כולל סך 201.9585.81,085.51,199.02,016.8TOTALנכסים ASSETS
הבל סך  (ברוטו) חוץ ומטבע זהב 53.594.5383.6503.01,258.9Grossמלאי Gold and Foreign Exchange

Reserves Total
ובבנקים הבינלאומית המטבע בקרן  2.06.311.329.2141.9Goldזהב held with the International Monetary Fund and with banks

חוץ(0 במטבע בחול בבנקים 51.588.2372.3473.81,117.0Depositsיתרות in foreign currency with ofreign banks (1) מסחריים להסכמים בקשר סילוקין חשבונות
12.24.54.917.6Clearing Accounts i n Connection with

Trade Agreements
3.7 הכל(2) סך ישראליים בנקים וחשבונות משנה 51.657.067.0107.6Rediscountsניכיון and Accounts with Israeli

BanksTotal ( 2)
ישראלי במטבע  שנוכו 30.615.013.47.5Billsשטרות discounted in local currency

חוץ במטבע  שנוכו 21.042.053.6100.1Billsשטרות discounted in foreign currency
והלוואות פקדונות בנקאיים: מוסדות 3.7Liabilitiesהתחייבויות of bunking institutions: deposits and loans

הבל0 סך שוטפים חשבונות  הממשלה 11.1התחייבויות (143.876.351.754.1Government Obligations  Current Debt
ישראלי במטבע  11.132.058.935.446.5מקדמות

Tot a 1 (2)
Advances in local currency

חוץ במטבע  מקדמות
45.6I.II.IAdvances in foreign currency

אחרים 66.116.315.27.6Otherחשבונות accounts
הכל תקציביסך חוב  הממשלה 132.4217.8321.7351.8242.6GovernmentObligationsהתחייבויות  Budgetary

Debt  Total
1957  ביטחון 65.060.758.5Defenceמקדמת Loan  1957

1959  וביטחון קליטה 110.0110.092.4Immigrationמקדמת and Defence Loan  1939
1960  ביטחון 23.4Defenceמקדמת Loan  1960

בינלאומיים במוסדות השתתפות עבור Contributions_9.2מקדמה to International Institutions Loan
אוצר 41.369.369.469.469.4Treasuryשטרי bills מקרקעין 77.377.277.377.376.7Landשטרי bills

התחייבויות 13.94.14.14.14.1Debtשטרי certiifcates קרן 2.10.3Securitiesניירות
הכל סך  מקבילים 63.5242.0220.2335.5Mutuallyחשבונות Offsetting Accounts  Total

הפיתוח מתקציב להלוואות בקשר האוצר 0.7Liabilitiesהתחייבויות of the Treasury in respect of loans from the

ישראלי מטבע  חליפין _,37.3קרנות

Development Budget
Exchange Fund accounts in Israel currency

מזון עודפי 3.6134.4156.6194.0Foodחשבונות Surplus Account
תשלומים להסכמי בקשר דוקומנטרי 39.648.551.979.3Documentaryאשראי credits in connection with Payments Agreements

19.621.811.762.3Guaranteesערבויות
אחרים 1.22.40.40.40.6Otherחשבונות Accounts

0

CO

v
z
<
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כולל 10n1'n"nnn201.*.S8S81,085.11,19*02,014.8TOTAL LIABILITIES

 אחרים כס0יי0 ומוסדות בנקי0 0קדונית
(2) הכל 0ך

32.1170.8433.5480.6914.4Deposit. of Banks and Other Financial
Initltutloni  Total )?(

עוש בזזשבון ישראלי, 32.1113.2162.21S7.8217.4Demandבמטבע deposits in Israel currency

קצוב לזמן ישראלי, 27.096.374.6149.0Timeבמטבע deposits In Israel currency

בחול) גנקים (כולל חוץ 22.7174.2246.9S46.8Depositsבמטבע in foreign currency (incl. foreign banks(

בינלאומיים כספיים מוסדות 7.90.81.31.2Depositsפקדונות of international financial institutions

מסחרייס להסכמים בקשר סילוקין 23.99.17.67.4Clearingחשבונות Accounts in Connection with
Trade Agreements

במחזור ומעות בנק 159.3242.8315.9363.6431.2Notesשטרי and Coins in Circulation

(*) הגל סך ומוסדותיה הממשלה פקדונות
24.153.0102.0306.7Deposits of the Government and of

Oovernmen tInstitutions Total (2(

ישראלי במטבע  5.324.228.357.5Governmentהממשלה deposits in Israel currency

חוץ במטבע  הממשלה
.1J728.873.7249.2Government deposits in foreign currency

ממשלתיים 7.0Depositsמוסדות of government institutions

אחרים מוסדות פקדונות
43.211.34.4Deposits of Other Institutions

מילואים וקרן הבנק 10.116.820.020.020.0Capitalהון and Reserve Fund

הכל סך מקבילים 63.5242.0220.2335.5Mutuallyחשבונות OffsettingAccounts  Total

הפיתוח מתקציב להלוואות בקשר בנקאיים מוסדות
0.7


Banking institutions in respect of Development Budget loans

מטגעחוץ  חליפין קרנות
37.3Exchange Fund accounts in foreign currency

מזון עודפי על להסכמים בקשר סקדונות
3.6134.4156.6194.0Deposits on account of Food Surplus Agreements

תשלומים להסכמי בקשר דוקומנטרי אשראי בעד 39.648.551.979.3Liabilitiesהתחייבויות for Documentary Credits in connection with Payments
Agreements

שניתנו ערבויות בעד התחייבויות
19.621.811.762.3Liabilities in connection with guarantees

אחרים C71.6Other.0.40.70.7חשבונות Accounts

(1) Including demand deposits. time deposits and other financial assets.
)2) Not including niutunlly offsetting accounts.

אחרים. כספיים ונכסים קצוב ולזמן עוש פקדונות כולל (1)

n
o
o

CO.מקבילים חשבונות כולל אינו (2) CO



ל'י) (במיליוני לאשראי השיתופיות והאגודות 0) הבנקים מאזני סיכום  .4 לוח
(19541962)

ננסים
31 XII

1954

31 ^1

1957

31 ^1

1961

הכל SM.7611.1562סך

וכסף זהב מטילי 131221מטבע/

במעבר 1..(4)(.)סכומים

ישראל בג1ק המוחזקות 31161478יתחוו

בישראל  אחרים בנקאייט במוסדות 674935יתרות

בחו"ל 7052151

חוץ מדינות עם מסחר להסכמי בקשר הפרשים 13חשבונות

ברוטו): קונסורציאליות הלוואות (כולל והאגודות הבנקים מאמצעי אשראי
אוצר 6שטרי

לממשלה 7309הלוואות

קונסורציאליות הלוואות למתן ופקדונות בישראל אחרים בנקאיים למוסדות 111329הלוואות

דביטוריים חוזרים וחשבונות יתר משיכות  ישראלי במטבע לציבור 259הלוואות

שנה במשך לפרעון קצובים לזמנים הלוואות 186253232

משנה למעלה קצוביםלפרעון לזמנים הלוואות 99

חוץ במטבע לציבור 9564הלוואות

שנוכו 263765שטרות

קונסורציאליות): הלוואות כולל (אינו פקדונות כנגד או מתוך הלוואות
הפיתוח(0 מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 69161280מסקדונות

התחייבויות) (ראה במיסימ לחייבים הלוואות למתן 84045

התחייבויות) (ראה ליבוא(ג) הלוואות למתן 12198

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתיים מלוות לרכישת 220

הנזילות להוראות 1(ל) סעיף לצורך שאושרו מוסדות של מפקדונות
82

התחייבויות) (ראה מוסדות של פקדונות כנגד חוץ במטבע 82521לאוצר

שלישי צד ומפקדונות ולמעבידים) לחברים (הלוואות התגמולים קופות 51340מפקדונות

ישראלי במטבע דביטוריות יתרות האוצו של חליפין 24קרנות

בישראל עזר 5525השקעותבחברות

ישראל ממשלת של ערך בניירות 203354

אחרים ישראליים ערך בניירות 31250

בחול עזר ובחברות מחול ערך בניירות 2214

אחרים ניידי דלא ונכסי 51433בניינים

התחייבויות) (ראה וכיוב הסבות ערבויות דוקומנטרי* אשראי בעד לקוחות של 139195434התחייבויות

אחרים 172664חשבונות
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Table 4. Summary of Balance Sheets ofBanks(i) and Credit Coopearitve Societies (/I. million)
(19541962(

31 XII 1962

הכל מזה:אגודותסך
TotalThereof Coop.Assets

Societies

3,948256TOTAL

273Currency, gold and silver

0Sums in transit

91257Balances held with Bank of Israel

5818Balances held with other banking institutions  in Israel

2090 abroad



Accounts in respect ofdiscrepancies arising from foreign trade agreements

Credit from resourcesof banks and credit cooperatives (ind. gross consortial loans(:
Treasury bills

170Loans to the government

4111Loans to other banking institutions in Israel and deposits earmarked for consortial loans

32316Loans to the public in Israel currency  Overdrafts and current debitory accounts

24649 Short term loans (up to 1 year(

11310 Medium and long term loans (over 1 year(

136Loans to the public in foreign currency

968Bills discounted

Loans from or against deposits (excludingconsortial loans(:

3639of the government for  granting of loans from the Development Budget(2(

7710 granting of loans to tax debtors (see Liabilities(

8 granting of loans to importers(3) (see Liabilities(

00 promotion ofgovernment loans and government guaranteed loans

1424or Institutions approved for the purpose of Sec. 1(7) of the liquidity regulations

86
of Institutions to the Treasury in foreign currency (see Liabilities(

510ofprovident funds (loans to members and employers) and from third party deposiu

Exchange funds of the Treasury  debit balances in Israel currency

30Investments  in subsidiary companies in Israel

614 in Israel Government Bonds

696 in other Israel securities

22
 in foreign securities and subsidiary companies abroad

424Bank premises and other immovable property

72235Liabilities of customers for documentary crediu, guarantees. endorsements, etc. (sec Liabilities(

94IIOther accounts
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(המשך) ל') (במיליוני לאשראי השיתופיות והאגודות (י) הבנקים מאזני סיכום  .4 לוח
(19541962)

31 \1131 XII31 \11
התחייבויות

195419571961

הכל 2I.IMXS93*7סו

עבור: המוחזקות יתרות
בישראל בנקאיים 493039מוסדות

בחול בנקאיים 27110מוסדות

המטרה פירוט ללא הלוואות ולמתן קצוב ולזמן דרישה לפי הממשלה 272230פקדונות

התחייבויות: כנגד ופקדונות חיסכון פקדונות קצוב' ולזמן דרישה לפי הגיבור 0קדונות
דרישה לפי ולפרעון ושב עובר  ישראלי ב8טבע 196339612פקדונות

שנה במשך לפרעון קצובים' לזמנים 183052

משנה יותר כעבור לפרעון קצובים/ לזמנים 244134

מאושרות תוכניות לפי חיסכון חשבונות 2785

מוכרת השקעה עבור תגמולים קופות חשבונות 1$

התחייבויות כנגד פקדונות 121510

(פזק) חוץ למטבע צמודים 695פקדונות
(פתח) pn תושבי של  pn במטבע 144§18מקדונית

(תממ) מטבע מעבירי תושבים של 9108

התחייבויות כנגד 8345

אחרים 245§28

הלוואות: למתן פקדונות
הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 71155283פקדונות

ננסים) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 84045
נכסים) (ראה לייבוא(3) הלוואות ממתן הנובעים 12198

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתיים מלוות להפצת 220
הנזילות להוראת (7)1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות) (של 83פקדונות

נכסים) (ראה לאוצר הלוואות ממתן הנובעים חוץ במטבע מוסדות של 82521פקדונות

שלישי צד וטקדונות ולמעבידים לחברים הלוואות למתן התגמולים קופות 51341פקדונות

קונסורציאליות הלוואות למתן 263545פקדונות
ישראלי במטבע  לפרעון העומדות והמחאות 4713פקודות

חוץ במטבע 128

הוץ במטבע האוצר של חליפין 24קרנות

בישראל אחרים ומוסדות מבנקים  616הלוואות

בחול מבנקים 133417

חוב 15אגרות

שמורה וקרן חבר דמי מניות' 2640I2Sהון

נכסים) (ראה וכיוב הסבות ערבויות' דוקומנטרי' אשראי בעד לקוחות לחשבון 139195434התחייבויות

אחרים 3044106חשבונות

ולמשכנתאות. להשקעות בנקים בולל אינו בישראל. הפועלים זרים בנקים וסניפי לישראל החקלאות "בנק לרבות (1)
לזמנים הממשלה מםקדונות ליי) מליוני כמה של (בגודל אחרות הלוואות הפיתוח להלוואות צורפו מפורטים' נתונים בהעדר (2)

קצובים.
האמריקני. המענק ומכספי והתעשייה המסחר משרד השילומים' חברת באמצעות יבוא (3)

בנקאיים. במוסדות היתרות עם כלול (4)
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Table4. SummaryofBalanceSheetsofBanks* 1 ) and Credit CoopearitveSocieties (IL. million) {Cont.)

(19541962(

31 XII 1962

tnrwnקהכל '/77s
TotalThereof: CoopLiabilities

Societies

3.MS2S6TOTAL

Balances held for:
546Banking institutions in Israel
24Banking institutions abroad
341Government demand and time deposits and govt. deposits for granting ofunspecified loans

Demand, time and savings depositsof the public and deposits against liabilities:
82884in Israel currency  current and demand accounts
438 time deposits, repayable within one year
2514 time deposits repayable after one year or moer
1044 savings deposits under approved schemes

534 accounts ofProvidentFunds in respect of "Recognized investment"

172 deposits against liabilities

25016Deposits linked 10 foreign currency (PAZAK(

297Deposits in foreign currency  foreign residents' deposits (PATAH(
 deposits of residence transferring foreign

22713exchange (TAMAM(

34 deposits against liabilities

351 other deposits
Deposits for granting of loans:

3679Government deposits  for granting of loans from Development Budget

7711 for granting loans to tax debtors (sec Assets(
8 arising from granting of loans to importcrs(3) (see Assets(

00 for promotion of government loans and govt. guaranteed loans

1444Deposits of institutions approved for the purposesof Sec. 1(7)of the liquidity regulations

86Deposits of institutions in foreign currency arising from loans granted to the Treasury
)see Assets(

Deposits of Provident Funds for granting of loans to members and employers and third

531party deposits

5113Deposits for granting consonial loans

192Bills and orders payable  in Israel currency

15 in foreign currency
Exchange funds of the Treasury in foreign currency

9Loans  from banks and other institutions in Israel

31 from banks abroad

16.Debentures

16212Share capital. membership fees and reserve fund

72235Liabilities o/aof customers for documentary credit, guarantees, endorsements, etc. (see Assets(
16215Other accounts

( I ) Including the Israel Agricultural Bank andoiffces offoreign banks active in Israel : excluding investment and mortgagebanks.
)2) Lacking detailed data, development loans include other loans (amounting to several million pounds) from government

ifxterm deposits.
)3) Imports by Reparation Company, Ministry of Commerce and Industry and from U.S. Grant in Aid.
)4> Included in banking institutions' balances.
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לטי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל הבנקים של ש1וכ0 ושםרוח (הלוואות אשראי יתרות  .5 לוח
0) הכלכלי הייעוד

(19541962)

הכלכלי הייעוד

31 XII 195431 XII 195731 *** 1960

היתרות מס
(אלפים)
No. of
Balances
)1000)

היתרות סכום
ליי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

היתדות מס
(אלפים)
No. of
Balances
)1000)

היתרות סכום
ליי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

lf^TWI '073
(אלפים)
No. of
Balances
)1000)

היתרות סכום
ליי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

הכי סך

מקומיות רשויות

ציבוריים שירותים

() כססיים מוסדות
והקרנות היהודית הסוכנות

הלאומיות

חקלאות

תעשייה

בנייה

מסחר

תובלה

(*) אחרים שירותים

מלאכהואנשיםפרסיים בעלי

ידוע ובלתי אחר ייעוד

1W

0

0

0

46

17

58

27

7

4

125

20

118

13

9

3

(9)13

95

64

(4)37

39

7

7

(4)23

7

346

0

0

0

53

22

22

30

5

3

201

8

528

25

8

6

7

180

139

39

45

II

12

50

5

183

1

0

0

45

27

23

32

5

4

237

8

929

37

IS

17

20

26S

26S

75

83

19

29

90

14

החקלאות בנק לרבות וזרים' מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות (1)
הלוואות (לרבות הלוואות למתן וה*יבור הממשלה מפקדונות אשראי כולל לישראל.

מסים). לתשלום

הבנקים בין לאשראי פרט המדווחים' המוסדות בין העסקות נוכו הייתרות בסיכום (2)
בלוח. המופיעים בוואייכיט ליי מליון על עלו שלא ע*מם לבין המסחריים

סיק'א. את כולל (3)

השנים ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם 'בניה בסעיף נכללו ב1954 (4)
פרטיים. ואנקיס מלאכה בעלי לסעיף אלה הלוואות הועברו

תדקה. דת בריאות' מדע' תרבות' חינוך' בידור' הארחה' שירותי כולל (5)
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Table 5.  Outstanding Loans and Bills Discounted by Banks and Credit Cooptaritre Socieites,
by Economic PurposeC)

(1954  1962)

196231 XI

96131 xnואגודות בנקים
Banks and Cooperatives

בלבד אגודות
Cooperatives only

Economic Purpose
היתרות *on
(אלפיס)
No. of
Balances
)1000)

היתרות סגוס
לי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

היתרות מ0'
(אלפים)
No. of
Balances
)1000)

היתרות oao
לי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

היתרות מס'
(אלפיס)
No. of
Balances
)1000)

היתרות oae
לי) (מליוני
Amount of
Balances

)IL. millions)

4011,1774171,50982I0STOTAL

294311904Local authorities

12012400Public utilities

02702401Financial institutions^(

03803103The JewishAgency and the
national funds

4431040364825Agirculture

2829828411622Industry

II8899549Building

328535104811Commerce

63363423Transport

546556I3Other services(5(

265115283141SO20Artisans and private
persons

723610522Other purposes and not
known

(1) Credit cooperative societies and local and foreign commercial banks, including the
Israel BankofAgriculture. Includes credit from deposits of the government and the
public for granting of loans (including loans for payment of taxes). Does
not include credit to the government.

(2) On summing up balances, transactions between reporting isntitutions were deducted
except credit transactions of the commercial banks between themselves not exceeding
IL. 1,000.000 during the period dealt with In the table.

)3) Includes P. I. C. A.

)4) For 1954, the heading "Building" includes loans for the purchase and repair of
lfats. For other years, such loans are included under the heading "Artisans and
private persons".

)5) Includes hotels. entertainment, education, culture, science, health, religion, and
charity
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מצטברים) (אחוזים 0) היתרה גודל לפי לאשראי, השיתופיות האגודות ושל הבנקים של אשראי יתרות .6 לוח
Table 6. Outstanding Credit of Banks and Credit Cooperative Societies, by Size of Outstanding Balance (.) (Cumulative Percentage)

)19541962)
co

u
u
z
<
z

Size of Balanced)
)IL.)

X II 1962

בלבד אגודות
Cooperatives Only

l si
p^ 8

ואגודות בנקים הכל סך
Banks and Cooperatives

Total

Po 8gll11

31 XII

1961

//
f 1s

31 XII

1957

a /l g. I;

31 XII

1934

I:

(2) ה ר n י ה גודל
(לי)

up to :00
Upto 1,000
Up to 5,000
Up to 10.000
Up to 50,000
Up to 100,000
All Ballanccs

13.7
22.4
38.4
46.4
61.8
68.5
100.0

72.0
88.2
97.3
98.7
99.8
99.9
I 00.0

4.1
7.2
14.9
18.7
30.4
37.1

100.0

65.9
81.9
85.2
97.2
99.2
99.5
100.0

5.2
8.6
16.4
20.6
33.2
39.8
100.0

69.9
84.4
95.8
97.5
99.3
99.6
100.0

8.8
12.3
23.4
31.1
55.6
67.3
100.0

80.6
88.4
96.1
97.8
99.5
99.8
100.0

12.3
16.2
28.3
36.6
59.9
69.7
100.0

85.7
91.6
97.4
98.6
99.8
99.9
100.0

500 עד
1/000 עד
5/000 עד
10,000 עד
50,000 עד
100/000 עד
היתרות בל

Amountof Balances
)IL. thousand)

Numberof Balances
Mean Balances (IL.)

105,684

82,397
1,283

1,511,776

415,850
3,635

1,179,964

400.042
2,950

532,862

345,935
1,540

323,189

303,855
1,064

לי) (באלפי היתרות סכום

היתרות מס'
(ליי) הממוצעת היתרה

(I) Credit cooperatives and commercial banks, local and foreign, including the
Israel Bank of Agriculture. Figures include credit from government deposits
and from deposits of the public earmarked for loans, but exclude credit granted to
the govermnent. Owing to insufficient data, internal credit granted within the
commercial banking system has not been deducted, except for the participation
of banks and credit cooperatives in consortial loans, granted by other institutions
ofthesame kind,

החקלאות בנק לרבות וזרים, מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות (1)
אשראי כולל אינו הלוואות. למתן והציבור הממשלה מפקדונות אשראי בולל לישראל.
המסחרית הבנקאות מערכת בתוך הפנימי האשראי נוכה לא נתונים חוסר בגלל לממשלה.

קונסורציאליות. בהלוואות לאגודה אגודה ובין לבנק בנק בין להשתתפויות פרט

(2) All balances held by a single client in one bank havebeen treated as a single balance.
Nevertheless, the number of balances exceeds the number of clients, since
many clients receive loans from more than one banking institution.

כן פי על אף כוללת. אחת כיתרה נחשבות אגודה או בנק באותו אחד לקוח של היתרות כל (2)
מוסדות הלוואותמכמה מקבלים רבים ולקוחות היות הלקוחות, ממספר היתרות מספר גדול

בנקאיים.



בבנקים הציבור של דרישה לסי ופקדונות עוש חשבונות של השגתי המחזור  .7 לוח
Table 7.  The Yearly Turnover ofCurernt Accounts and Demand Deposits of the Public with Banks

)19501962)

השנה

החשבונות סכום
הממוצע

Mean Total
Deposits

)1L. million) לי) (במיליוני

החיובים

לחשבונות
Total Debits
1o Deposits

)1l. million) לי) (במיליוני

שיעור
השנתי המחזור
החשבונות של

Yearly Rate of
Turnover

Year

19:083.3648.07.81960

1951109.11.067.39.81951

19(3107.51,496.318.91S63

1958118.11,879.816.9196S

1954141.19,660.418.91954

1955178.43,409.019.61956

1956201.73,787.818.8195G

1957954.84,783.018.8196T

1958339.36,858.417.81968

1959386.36,894.917.71959

1960455.97,480.116.31960

1961546.78,844.616.21961

1962647.311,600.217.91962

n
o
o

1O



המסלקה(0 לפי שנה, במשך במסלקות שעברו השיקים .8 לוח
Table 8. Bank Cheques, Cleared Yearly, by Cleairng House(1)

)19541962)

Clearing House

סכום
ממוצע
לשיק
(ל'י)

Average
Amount

per Cheque
)IL)

Amount DHD

li

השיקיס מספר
Number ofCheques

המסלקה

TOTAL

Jerusalem
Tel Aviv
Haifa

TOTAL

Jerusalem
Tel Aviv
Haifa

TOTAL

596.3Jerusalem
813.3Tel Aviv
644.9Haifa
462.2[nterurban clearing house
371.8Local clearing houses

717.9

430.2
835.0
620.1

859.8

688.6
953.0
740.9

682.5

1954

100.02,008100.0

15.819 99.9
57.81,35167.3
26.345722.8

1957

100.04.448100.0

17.662814.1
60.52.98367.1
21.983818.8

1960

100.08,055100.0

15.31,07713.4
51.04.89360.7
15.61,19014.8
9.55206.5
8.63754.7

2,7*7

442
1,618
737

5.173

912
3,130
1.131

11,803

TOTAL

671.9Jerusalem
774.6Tel Aviv
646.3Haifa
518.3Interurban clearing house (2)
289.5Local clearing houses

725.9

1961

100.09,786100.0

15.91.44}14.7
63.56,63167.8
18.51.60316.4
0.7480.5
1.4560.6

13.482

1962

הכל סך

ירושלים
אביב תל

חיפה

הכל סך

ירושלים
אביב תל

חיפה

הכל סך

1,807ירושלים
אביב 6,016תל

1.845חיפה
עירונית בין 1.125מסלקה
מקומיות 1,009מסלקות

הכל סך

2,148ירושלים
אביב 8.561תל

2.487חיפה
עירונית;*) בין 92מסלקה

מקומיות 193מסלקות

הכל IS784100.0I2.4IS100.078*.*TOTAL,סך

2,49215.82,01016.2806.5Jerusalemירושלים
אביב 10,17064.48,27066.6813.2Telתל Aviv

3,07419.52,12217.1690.4Haifaחיפה

מקומיות 480.3130.1279.1Localמסלקות clearing houses

(1) With regard 10 changes in boundaries of clearing, see
Introduction to Tables.

)2) Theinieru ban clearing house ceased functioning in
April. 1961.

ראה הסליקה איזורי בגבולות שחלו השנויים על (1)
ללוחות. מבוא

.1961 באפריל פעולתה הפסיקה הביןעירונית המסלקה (2)
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ארהב) של לדולר (ל1 הישראלית הלירה של הרשמי החליפץ שער  .9 לוח
Table 9.  Ofifcial Exchange Rate of the Israel Pound {IL.per US 8)

)194&1962)

Period התקופה
אי שסר או יחיד שער

Single Rate or
Rate A

שערבי

Rate B

שערג'
RateC

ז" שעו

RateD

Up to 18 IX 1949 0.248עד


19 IX 1949  17 II 19520.357


18 II 1952 18 V 19530.3570.714I. 000


19 V 1953  31 XII 19530.3570.7141.0001.800

1 I 1954 9 II 1962

As from 1011 ב1962 bm

1.800

3.00__



בל0 שנתיים (םםוצעים 0) השחור והשוק החופשי בשוק חליפץ שערי לוח10
TablelO. Free and Black Market Exchange Rates (1) ( Yearly Average in IL.)

)19501962)

Year השנה

אביב בתל השחור השוק
Tel Aviv Black Marketבציריך החופשי השער

שוויצריים00 לפרנקים
ארה"ב של דולרים
U.S. Dollars

מלכים
Sovereigns

Zurich Free Rate for
Swiss Farncs O)

1950

1951

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

0.704

2.417

2.606

2.303

2.511

2.518

2.381

2.652

2.453

2.570

3.207

9.738

23.523

25.594

21.775

25.553

26.354

24.435

26.891

24.023

(1)26.903

(2)32.840

0.162

0.287

0.582

0.608

0.560

0.576

0.693

0.692

0.700

0.668

0.684

0.726

(I) For sources and reservations, see Introduction to the
Tables.

)2) Average of Edward and George rates.

ללוחות. במבוא עיין והסתייגויות החומר מקורות בדבר (1)

וגורנ. אדוזורד שערי של ממוגע (2)

(3) Data are based on the exchange rate of IL. in Zurich. הישראלית הלירה של המכירה שערי על מבוססים הנתונים (3)
13יריך.
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פעללות0) ומדדי הון מחזור, אביב: בתל ערך לניירות הבורסה  .11 לוח
Table 11.  The Tel Aviv Stock Exchange: Turnover, Capital and Indexes of Activity (.)

)19601962)

הממוצעהמחזור :seההון 1960=100 (בסיס: Indexesמדדים (Ba
השרק המחזור5מו?ירי שיעור
Y \m/t 1 י 1 *11/44^

ל"י) (מיליוני
v 1 v/ti י ר וי 1/3^

לי) (אחוזים)(מיליוני ממוצעהמחזורהשנחי הון
TurnoverAverage Capital

Yearly Rate
השוק השוקבמחירי המחזורבמחירי שיעור

at Market Priceat Market Price
of Turnover

TurnoverAverage CapitalRate of Turnover
(IL. million)(IL. million)(Percentage)at Market Priceat Market Price

הניירות^) Allכל Securities (2)
19606438416.6100.0100.0100.01960

19617955614.0123.4144.884.31961
196211681713.9181.2212.883.71962

Sharesמניות
1960377450.3100.0100.0100.01960

19614617326.1124.3233.851.91961

19626823328.4183.8314.956.51962

חוב ואיגרות Linkedמלוות Bonds and
Debenturesצמודות
1960262729.7100.0100.0100.01960
1961333489.5126.9127.997.91961

1962475448.4180.8200.086.61962

00
CO

u
u
z
<
z

(I) Data refer to securities that can be traded on the Tel

Aviv stock exchange and to those traded over the
counter on condition that they should be registered in

the stock exchange.
)2) Including nonlinked loans and debentures.

בהט לסחור ניתן אשר הערך לניירות מתייחסים הנתונים (1)
החופשי בשוק הנסחרים ערך ולניירות אביב בתל בבורסה

בבורסה. לרשמם התחייבות שיש בתנאי הבורסה' שליד
צמודות. לא חוב ואיגרות מלוות כולל (2)



(100 = 1960 ממוצע (הבסיס: בתלאביב0) בבורסה הערך ניירות לשערי מדדים  .12 לוח
Table 12.  Price Indexes of Securities Quoted on the Tel Aviv Stock Exchanged) (Base: 100 = 1960 Avearge)

)Yearly Averages: 19501962 שנתיים: (ממוצעים

צמודות חוב DebenturesLinkedאגרות Bonds and

הצמודותהשנה כל
זר למטגע צמודות
Linked to the

למדד צמודות
לצרכן המחירים

לדולר בחציין צמודות
למחירים ובחציין

חוב אגרות
צמודות00 לא
Nonlinked

בכורה מניות
Preference Shares

רגילות lfvw
Ordinary SharesYear

All Linked
Bonds

Foreign Exchange
Rate

Linked to the
C.o.L. Index

1*1nKCQ l*on1D1neQ
to Dollar and toDebentures(2)

the C.o.L. Index

ישנה Oldשיטה Series
195032.032.0102.350.825.419S0
195135.535.599.954.733.21931
195242.742.797.556.134.71932
195365.465.495.867.939.31933
195493.093.0

96.192.957.31934
195585.385.396.390.055.01933
195688.796.182.347.31936
195794.699.279.141.01937
1958100.099.279.137.41938
1959103.299.692.651.41939
1960100.299.9100.1100.3100.5108.2102.11960

חדשה Newשיסה Series
1960100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01960
1961103.4104.1107.6102.898.1105.6121.21961

*1962137.9147.7123.1129.8106.8122.8129.91962.

(1) The method of computing the data was altered in 1960. All data are based on:
average I960 by new method = 100. As to the differences between the new and

old method, see introduction to tables.
)2) Data up to 1960 are averages of indexes of government nonlinked debentures

and indexes of other non linked debentures published so far (after the base of the
indexes had been altered).

בסיס: על הם הנתונים כל ב1960. שונתה החישוב שיטת (1)
השיטה בין ההבדלים על .100 = חדשה בשיטה 1960 ממוצע

ללוחות. במבוא ראה הישנה והשיטה החדשה
החוב איגרות מדדי של ממוצעים הינם 1960 עד הנתונים (2)
הלא האחרות החוב איגרות ומדדי צמודות הלא הממשלתיות
שונה). המדדים שבסיס (לאחר כה עד שהתפרסמו צמודות

n
o
o



ביטוח ינ. פרק

שאכדו העבודה ימי מספר
הנפגעים מספר

העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

לנפגע

ביטוח חברות
ביטוח "עסקי מהחוברות לקוחים המספרים
הפירסומים בסדרת המתפרסמות בישראל"
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה של המיוחדים
במשרד הביטוח על המפקח עם פעולה בשיתוף
חברות של דו"חות על מבוססים הם האוצר.
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח

בישראל. (לונדון) לוידיס
י ע" שנעשו עסקים בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידימ נוכריות חברות ישראליות' חברות
עם שנעשו עסקים כלולים לא בישראל. מבוטחים
מורשה או סניף של תיווך ללא זרות חברות
עסקים גם מפרטים העסקים חשבונות בישראל.
של המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות של
תביעות גם כוללים הישראליות החברות

לארץ. בחוץ והתחייבויות
שייכים אינם נוכריות חברות של המאזנים
רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי הביטוח לעניין

בישראל. והתחייבויותיהן נכסיהן
חלקיים נתונים קיימים לוידיס עסקי על
הללו ניתנו לא העסקים בחשבונות כן על בלבד,

הנתונים. יתר עם לסיכום
מעסקי חלק רק מבצעות הביטוח חברות
ניתן כי בכך בהתחשב וזאת' בישראל? הביטוח
לביטוח המוסד של מסוימות פעולות לראות
כעסקי חולים וקופות התגמולין קופות לאומי'

ביטוח.

לאומי ביטוח
מחלקת של מהדו"חות נתקבלו הנתונים
ומתייחסים לאומי לביטוח המוסד של המחקר

.1962 עד 1955 לשנים

קבוצות: לשתי מחולקים הלוחות
לביטוח המוסד פעולות על מסכמים לוחות .1

הגבייה המבוטחים' הכל סך דהיינו: לאומי'
(ביטוח הביטוח ענפי לפי הגמלאות ותשלומי
זיקנה ביטוח אימהות' ביטוח עבודה' נפגעי

משפחתיות). וקצבאות ושאירים
בעבודה. פגיעות על סטטיטטיקה .2

את מתארים בעבודה הנפגעים על הנתונים
סוג סיכון' ענף מין' לפי: הנפגעים' הרכב

וחומרתה. הפגיעה שכיחות הפגיעה' ותוצאות
בדרך נעשה שאבדו העבודה ימי חישוב
מתת מקרה כלומר: הארצות' ברוב המקובלת
של כאובדן נחשב 100^ של תמידית ונכות
עבודה כושר איבוד ואילו עבודה' ימי 6'000

הנכות. לאחוז יחסי באופן הושג חלקי
ל1000 נפגעים (מספר התכיפות שיעורי
היעדרות (ימי החומרה ושיעורי בענף) עובדים
שכיר לכל בממוצע עבודה מתאונות כתוצאה
הנוסחאות יסוד על וענף ענף לכל חושבו ענף)

.באות:

1,000 x התאונות מספר
השכירים העובדים כל מספר = התכיפות יעורי

שאבדו העבודה ימי מספר
השכירים העובדים מספר החומרה יעורי

CHAPTER M. INSURANCE

National Insurance
The data were taken from reports of the

research department of the National Insurance
Institute and erfer to the years 1955 1962. The
tables are divided into two groups:
1) Tables summairzing the activities of the

National Insurance Institute, as, for ex
ample: the total of insured persons, col
lecting of payments and permiums by in
surance branch (insurance of work casual

ties, maternity insurance, oldage and de
pendents' insurance and family allowan
ces).

2) Statistics on work casualties.
The data on work casualties persent the com

position of the injuerd persons by sex, irs
branch, type and ersults of the injury, frequen
cy and seveirty of injury. These data refer t
wage earners only.
Workdays lost by employees were compute
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by the method used by most countires, i.e.
death and 100^ permanent disability ate con
sidered as loss of 6,000 workdays; partial loss
of working capacity is calculated in ratio to dis
ability percent.
Frequency rates (number of casualties per

1,000 workers in the branch) and seveirty rates
(average number of lost workdays caused by
work accidents per employee in each branch)
were computed for each branch according to
the following formulae :

,, Number of accidents x 1 ,000Frequency rates = ^rry ; Total employees
Number of workdays lostSeventy rates = _ . , ;Total employees

Average numberxr, , , , ,of workdays = Numberofworkdays lost
lost per casualty Number of casualties
Insurance Companies
Figures are taken from the pamphlets "In

surance in Israel' published in the Special Pub
lications seires of the Central Bureau of Sta
tistics in cooperation with the Insurance Con

troller of the Ministry of Finance. These are
based on repotrs of insurance companies active
in Israel and on reports of Lloyd's (London)
agents in Israel.
The tables show the main transactions carired

out by Israeli and foreign companies and by
Lloyds, with Israeli policy holders. Transactions
made by foreign companies without the media
tion of a branch or agent in Israel are not in
eluded. Accounts of transactions also list trans
actions by Israeli companies abroad. The bal
ance sheets of Israeli companies include assets
and liabilities abroad.
Balance sheets of foreign companies are not

relevant to Israeli insurance and theerfore only
a list of their assets and liabilities in Israel is
given.
Only partial data are available regarding

Lloyd's transactions and consequently these
cannot be added to the other data in the ac
counts of transactions.
Insurance companies are responsible for only

a patr of all insurance transactions in Israel.
This airses from the fact that cetrain activities
of the National Insurance Institution, Provident
Funds and Sick Funds can properly be regarded
as insurance transactions.
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National Insurance (1) לאזמי(1< ביטוח

הלאומי בביטוח המבוטחים מספר אומדן  .1 לוח
Table 1.  Estimate of Number of Persons Insured under National Insuarnce

)m1955m 1962)

המבוטחים IIIסוג 1956III 1957III 1958III 1959III 1960/ III 1961III 1962Classof Insured Persons

>2< הכל MO0001*0.000O00,000(2).סך 640,000(2)MO.O00(95,000720,000TOTAL<2<

0) שכירים !400,000428.000457,000462,000479,000520,000555,000Employeeעונדים (V

ג<) עגמאיים 126.000114,000132,000138,000142.000137,000130,000Selfemployedעובדים (4)

שכירים שאינם מבוטחים
(*) עונמאיים 23,00036,00031,00031,00030,00029,00027,000ואינם

Intiiard persons not employees
nor self employed (8)

ברשות 11,00012,00010,0009,0009,0009,0008,000Voluntarilyמבוטחים Insured persons

(1) Sources: Statistical Report of the National Insurance
Institute, 1953/561960/61

)2) Not including persons receiving old *ge
pensions at that date.

)3) Including kibbutzim and cooperatives.

)4) Including members ormoshavim.

)5) Dependents, students and employers of J or more
workers,

לשנים לאומי לביטוח המוסד של סטטיסטי וחשבון דין המקור: (1)
1960/61 עד 1955/36

קגבאות תאריך באותו שקיבלו אלה את כולל אינו המס0ר (2) £.
זקנה. a

וקואופרסיבים. קיבוגים כולל (3) c
מושבים. חברי נ..לל (4) 03

00
וייתר. עובדים נ והמעסיקים סטודנטים נתמכים' (5) CO



הכיסוח ענפי לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות התביעות מספר  .2 לוח
ואחתים) מוחלטים (םספריס

Table2. Number of Benefit Claims Allowed by (he National Insurance Institute, by Insurance Branch
)Absolute NumbersandPercentage)

)1) (1954/55  1962/63)

Insurance Branch and
Type of Beneift 1962/63 §1961/62 1960/61 1958/59 1956/57 1954/55 הגמלה וסוג הביטוח ענף

Absolute Numbers

141,369164,449TOTAL
59,21274,397Work Casualties

Injury benefits
52,359(3)65,528Employees
3.7255,275Selfemployed

Disability beneifts
2,5552,851Employees
279355Selfemployed
214297Rehabilitation
8091Dependent beneifts

62,52265,735Maternity
49,08251,639Birth grants
13,44014,096Maternity beneifts
5,5767,531Family aUowances(2)

15,05916,786Old Age and Survivors
6,3926,457Old age pensions(2)
2,5092,556Survivors beneifits
6,1587,773Funeral grants

מוחלטים מספרים

61,27391,852121,991143,314

21,63133,09145.03454,590

21,20131.70040,386
2,618

48.082
3,602

366

64

1,323

68

1,599
200
164

67

2,317
257
266
66

39,642
36,550
3,092

55,059
44,897
10,162

61,630
50.093
11,537

63,132
49,928
13,204
7,473

3,702

1,290
2,412

15,328
9,222
1,781
4,325

18,139
10,233
2,291
5,615

הכל סך
עבודה נפגעי

שכירים פגיעה' דמי
עצמאיים פגיעה/ דמי

שכירים נכות' גימלאות
עצמאיים נכות' גימלאות

שיקום
תלויים נמלאות

אמהות
לידה מענקי
לידה דמי

משפחתיות(2) קצבאות

ושאירים זקנה
זקנה(2) קצבאות
שאירים גמלאות

קבורה דמי

ntagאחוזים ePerc e

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עבודה 35.336.036.938.141.145.2Workנפגעי Casualties
Injury beneifts

שכירים פגיעה' 34.634.533.133.536.339.8Employeesדמי
עצמאיים פגיעה' 2.12.52.63.2Selfemployedדמי

Disability beneifts
שכירים נכות' 0.61.41.31.61.81.7Employeesגימלאות
עצמאיים נכות' 0.20.20.20.2Selfemployedגימלאות

0.10.20.20.2Rehabilitationשיקום
תלויים 0.10.10.10.10.00.1Dependentגמלאות beneifts

64.760.050.544.043.440.0Maternityאמהות
לידה 59.748.941.034.834.131.4Birthמענקי grants
לידה 5.011.19.59.29.38.6Maternityדמי beneifts

משפחתיות קצבאות
5.23.94.6Family allowances

ושאירים 4.012.612.711.610.2Old_זקנה Age and Survivors
זקנה 7.67.25.63.9Oldקצבאות age pensions

שאירים 1.41.51.61.81.6Survivorsגמלאות beneifts
קבורה 2.63.53.94.24.7Funeralדמי grants

(1) Excluding allowances paid on claims for family allow
ances and/or old age pensions from previous years.

)2) As from April 1962, accidents in establishments paying
beneifts for work casualties (according to§38 b of
the National Insurance Law) were also included.

לקיצבאות תביעות עבור ששולמו קיצבאות בולל w/f (1)
קודמות. משנים זקני קיצבאות ו/או משפחתיות

במ8* שארעו האונות גם נכללות 1962 באפריל החל (2)
(ל6י בעבודה פגיעות עבור בעצמם משלמים אשר מפעלים

לאומי). ביטוח לחוק 38ב סעיף
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ואחוזים) םוחלםם >ם0פרים לי) (באלפי הביטוח עגפי לפי הגמלאות, ותשלומי הגבייה  .3 לוח
Table 3.  Collection of Insurance Contribuitons and Payments of Beneifts,

by Insurance Branch (IL. thousand) (Absolute Numbers and Percentage)
)0 (1955/56  1961/69

Insurance Branch 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1955/56
השנים כל
All years הביטוח ענםי

Absolute Numbers
ALL BRANCHES

COLLECTION

PAYMENT

Old age and survivors

Collection

Payment

Work casualties

Collection

Payment

Maternity

Collection

Payment

Large ramilies

Collection

Payment

Percentage

מוחלטים מספרים

527,59237,38355,89161,71876,062101,733122,149

101,4479,78111,71141,95254,38048,31679,843

323,32522,16531,87535,06746,43967,16280,102

158,50532017,44425,55631,52438,11344,438

114,9148,20713,94315,54317,42119,90722,622

69,1035,1837,4968,93011,09312,25015,813

75,2717,01110,07511,1189,99411,20713,008

55,9634,2786,7717,4668,44210,09410,896

14,082__2,2085,4576,417

19,876



3,3217,8598,696

הענפים כל

גב"ה
תוםלוםים

ושאירים זקנה

גבייה
תשלומים

עבודה נפגעי

גבייה

תשלומים

אמהות

גבייה

תשלומים

ילדים מרובות משפחות

גבייה

תשלומים

אחוזים

Collectionגבייה

הענפים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLבל BRANCHES

ושאירים 61.359.357.056.861,164.765.6Oldזקנה age and survivors

עבורה 21.722.025.025.222.919.218.5Workנפגעי casualties

14.318.718.018.013.110.810.6Maternityאמהות

ילדים מרובות 2.7משפחות


2.95.35.3Large ramilies

Paymentsתשלומים

הענפים I0S0100.0100.0ALL.100.0100.0100.0100.0כל BRANCHES

ושאירים 52.23.355.060.958.055.855.7Oldזקנה age and survivors

ענודה 22.853.023.721.320.417.919.8Workנפגעי casualties

18.443.721.317.815.514.813.6Maternityאמהות

מרובותילדים 6.6משפחות


6.111.510.9Large families

(I) Incl. benefits for 1954/55 totalling IL. 5,596,000

and for 1956/57 totalling IL. 11,868,000.
ליי 5'596'000 של בסך 1954/55 לשנת בימלאות כולל (1)

לי. 11'868'000 של בסך 1956/57 ולשנת
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ואחוזים) םוחל0י0 (ם0פרים ל0 (באלפי המבוטחים סוגי לפי הגבייה,  .4 לוח
Table 4.  Collection ofInsurance Contribuitons, by Class of Insured Persons (/L. thousand)

)Absolute NumbersandPercentage)
)1954(55  1961/62)

המבוטח השניםסוג כל
(י)

AH years
1955/561957/58958/591959/601960/611961/62Class of Insured Persons

םוחלםים. םספרים
הכל S27.59237,381SS.89J41,7m76,0*1wyra111,149סך

ABSOLUTE NUMBERS:
TOTAL

הכל 0ך IM0100.0PERCENTAGE:TOTAL.100.0100.0100.0100.0100.0אחווים:

85.286.886.484.983.184.084.0Employeesשכירים

המעבידים של '59.559.359.658.558.759.459.2Employersחלקם share

השכירים של '25.727.526.826.424.424.624.8Employeesחלקם share

שכירים 14.813.213.615.116.916.016.0Nonשאינם Employees

(VInd. collection for 1954/55 totalling IL. 23,936,000 לי 23'936'000 של בסך 1954/53 לשנת גבייה (1)כילל
and for I9S6/57 totalling IL. 46,708,000. לי. 46'708'000 של בסך 1956/57 ולשנת

ואחווים) םוחלם"ם (ם30ר*ם הפגיעה מידת לפי השכירים, העבודה נפגעי  .5 לוח
Table 5.  Work Casualties, Employees, by Extentof Injury {Absolute Numbers and Percentage)

)1954/55 1960/61)

הפגיעה מידת

Absolute Numbers מוחלטים Percentageמספרים D>nmt

Extent of Injury
1957/581958/591959/601960/611957/581958/591959/601960/61

הופנעם M,*9940,97044.41949.53S100.0100.0100.0100.0כל
TOTAL

INJURED PERSONS

מוות 795263590.20.20.10.1Fatal!/אדנות accidents
של תמידי איבוד
העבודה 1.0221,1211,1581,1792.82.62.52.4כושר

Permanent lossof
working capacity

46430.00.00.00.0Totalמלא

1.0181,1151.1541,1762.82.62.52.4Partialחלקי
של זמני איבוד

העבודה 35,59839,79745,19848,29797.097.297.497.5כושר
Temporary lossof
workingcapacity

מגיעה 35,22739,30744.39847,33596.095.095.795.6Injuryדמי beneift

17111880.00.00.00.0Totalמלא

3544797829541.02.21.71.9Partialחלקי
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והמין הגיל לסי זקנה' קצבאות מקבלי  .6 לוח

Table 6.  Old Age Pensioners, by Age and Sex

)m19SZ)

Age

המקרים Allכל CasesגבריםMalesFemales נשים

ITBtSSp
Pensions

אחתים
Percentage

קצבאות
PcnsioDS

אחוזים
Percentage

קצבאות
Pensions

נים אחו
Percentage

הכל סך
TOTAL100.027,149100.01X514100.0

60670.1670.2

611,4902.51,4904.6

623,7426.33,74211.5

632^113.72au6.8

642.7854.7
2,7858.6

651,70519650.21,6405.0

664,2677.12^318.22,0366.3

675,2788.92,89510.72,3837.3

684.6287.82.6779.91,9516.0

695.0368.42,92110.82,1156.5

704.2577.12,5019.21,7565.4

713,7946.42.4018.81,3934.3

726,54411.03,68113.62,8638.8

734,1927.02,3798.81,8135.6

745,9249.93,17011.72,7548.5

753,7082£2^048.11.5044.6

ידוע לא
Not known

352411

פרס. בחודש הגיל (1)(1) Age in March.
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והמץ העלייה שנת לפי זקנה, קצבאות מקבלי  .7 לוח
Table 7.  Old Age Pensioners, by Year of Immigraiton and Sex

)011962)

העלייה המקריםשבת Allכל CasesגבריםMalesנשיםFemales

Year of
Immigrationקצבאות

Pensions
אחוזים

Percentage
קצבאות
Pensions

אחוזים
Percentage

קצבאות
PensionsPercentage

הכל סך
TOTAL59,4*3100.017,149100.032,514100.0

הארץ ילידי
Israel Born

6,57411.03,09511.43,47910.7

1947 סוף עד
Up to the end of

1947

20,28234.09,34434.510,93833.7

19483,5826.01,5905.91,9926.1

19499,05715.23,99614.8!,06115.6

19508,32914.03,88414.34,44513.7

195110,05316.94,40416.25,64917.3

19521,0831.84601.66231.9

19534090.71980.72110.7

195419562300.41450.6850.3

ידוע לא
Not known

64
3331
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הילדים מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי  .8 לוח
Table 8.  FamDy Allowances, by Number of Children

)1961/62)

הילדים מוחלסיסמספר avmeNumberמספרים of Children
Absoluteבמשפחה NumbersPercentagein Family

הכל 100.0TOTAL*44,77סד

417,42538.94

513,08229.25

68,34919.16

73,9078.77

81.31S2.98

93840.99

10580.110

11270.111

ויותר(0 12230.112 and above(l)

ידוע 6Notלא known

(I) Including 13 families with 12 children each, 5 families עם משפחות 5 אחת/ כל ילדים 12 עם נלשסזזוח 13 כילל (1)
with 13 children each 2 families with 14 children each ילדים. 16 עם משפחות 3 ילדים' 14 עם מקופחות 2 ילדים' 13

and 3 families with 16 children each.
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הראשץ התשלום ושנת בעבודה האישה מעמד לסי לידה' לדמי תביעות  .9 לוח
Table 9.  Claims for Maternity Beneifts, by Woman's Status at Work and Year of First Payment

)1961/62)

בעבודה המעמד

1955/561957/581959/601960/611961/62

Status at Work תביעות
Claims

אחוזים
Percentage

תביעות
Claims

nnjt

Percentage
תביעות
Qaims

0'n/7/r
Percentage

תביעות
Claims

war
Percentage

תביעות
ClaimsPercentage

התביעות Ut100.0ALL,8,735100.011,212100.012,428100.013,118100.09כל CLAIMS

הכל) (0ך 6,20071.07,74869.19,26173.39,85975.27,58078.4Employeesשגירות (Total)

קיבוץ חביות (להוציא שכיתות
שתופי) 6,09934.47,60060.28,31363.46,33667.6ומושב

Employees (excl. members of
Qibbuzim and Collective
Moshavim)

שיתו0י ומושב קיבוץ 1,64914.71,66113.11,54411.81,04410.8חברות

Members of Qibbuzim and
Collective Moshavim

הגל) (סך 2,52229.03,46130.93,36726.73,25924.82,08821.6Selfemployedעצמאיות (total)

מושב חברות (להוציא עצמאיות
ועולים) 1071.01221.01321.0520.5עובדים

Selfemployed (excl. members
of Moshavim and immigrants'
settlements)

Members of Moshavim and

ועולים עובדים מושב '3,35429.93,24525.73,12723.82,03621.1immigrantsחברות settlements

ידוע 1323Notלא known

0
a>
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u
u
z
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(0 הפגיעה ומהות הסיכון ענף לפי השכירים, העבודה נפגעי לוח10.
Table 10.  Work Casualties, Employees, by Risk Branch and Nature of Injury (<)

)1960/61)

Risk Branch (*) It nr a

? i
n
3

? 0

EJ
f Ia 8

as
//
w na c

M
I

c e

a
C .2ri ■3

D.S n
s =r>=^

P3
tz o (2) הסיכון ענף

TOTAL 1,601

36Agriculture, forestry and
fishing

470Manufacturing

28Mining and quarrying

194BuUdlng

40
Electricity, water and
public sanitary services

100Commerce and ifnance

96Transport and
communication

129

CO

68

S02

92

in

79

Services

Not classiifed andnot
known

476

161

12

16

102

41

5ננ

$3

84

48

8

24

16

83

36

2,192

151

1,192

24

182

69

28

123

295

128

87

16

20

12

27

10

1,846

179

1,461

72

277

89

56

131

424

177

847

107

466

28

60

24

12

40

59

51

49

12

20

20

12

4,371

653

1,557

72

594

114

153

323

644

261

3,541

398

1,296

100

344

130

165

271

601

236

526

72

164

12

56

4

28

36

118

36

14,982

1,728

8,074

264

2,298

365

493

856

1,997

907

15,414

1,600

6,040

348

2,044

389

553

1,040

2,582

830

49,474

5,100

21,064

956

6,196

1,244

1,628

2,972

7,432

2,884

הכל סך

ודייג ייעור חקלאות/

ומלאכי) (תעשייה חרושת

ומח1בים מכרות

בנייה

ושירותי מים חשמל'
ציבוריים תברואה

ופיננסים מ6חר

וקשר תחבורה

שירותים n
r.

ידוע ולא מסווגים לא r
c

(1)Thedatadonot include fatal accidents. מוות. תאונות כוללים אינט הנתונים (1)
(2) Not identical with classiifcationof economic branches appearing in tables on Labour Force and Employment ותעסוקה. אדם כח על בלוחות המופיעים הכלכלה ענפי לסיווג זהר, אינו (2)0}OS



הפגיעה ומידת הסיכץ ע1ף לפי השכירים, העבודה לוח11.נםגעי
Table 11. Work Casualties, Employees, by Risk Branch and Extent of Injury

)1959/60  1960/61)
1959/601960/61

() הסיכון ענף

כל
הנפגעים

AU

תאונות
מוות
Fatal

של תמידי איבוד
העבודה כושר

PermanentLou of
WorkingCapacity

שלבושרהעבודה זמני איבוד

Temporary Loss of
Working Capacity

בל
הנסגעים

All

תאונות
מוות
Fatal

של תמידי איבוד
העבודה גישר

Permanent Lossof
Working Capacity

איבודזמנישלפושרהענודח
TemporaryLossof
WorkingCapacity

RiskBarnch (1)

Casu
alties

Acd
dents

חלקימלא
דמי
פגיעת
בלבד

חלקי
Casu.
alites

Acd
dents

*to
דמי

בלבד
חלקימלא

TotaUy
Injured

Partially
Injured

Injury
Benefit
Only

TotaUy
Injured

Partially
Injured

TotaUy
Injured

PartiaUy
Injured

Injury
Beneift
Only

TotaUy
Injured

Partially
Injured

הע1פי0 MM47.MS89S4ALLBRANCHESנ.SJSS.46,4190141,15444,3981878249כל

ודייג ייעור 4,468921264,2331773,1066חקלאות/


1034,906289Agirculture, forestry .nd
ifshing

ומלאכה) (תעשייה 17,9701246217,194429821,08319347520,2141371Manufactuirngחרושת

ומח1בי0 7133156851096042490725Miningמכרות and quarrying

5,30871385,04191136,19821625,8943137BuUdingבנייח

ושירותי מים חשמל*
גיבוריים תברואה

56117543101,245137U7928Electircity, water and
public sanitary services

ופיננסים 1,4433341,381251,6346341,56232Commerceמסחר and ifnance

וקשר 2,8M6792,6832612,9775842,81078Transportתחבורה and
communication

8,0671512017,72821207,443112087,0682154Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 924,890682,8895492,79540_^5,0588לא
Notclassiifed tnd
not known

CO
eo
tu
■u
z
<

3
V.
z

(1) Not identical with classiifcationof economic branch appearing in tables on Labour Force and Employment ותעסוקה. אדם כוח על בלוחות המופיעים הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)



שכירים ל1פש) וםםוצט הכל (סך הסיכץ ענף לסי שאבדו, העבודה ימי 12 לוח
Table 12. Work days Lost, by Risk Branch (TotalandAverage per Person)  Wage and Salary Eanrers

)1)(1954/55  1960/61)

(י) הסיכון ענף
שאבדו עבודה ימי הכל Totalסך Workdays Lost

לנטגע בממוצע שאבדו עבודה ימי
Averageof Workdays Lost per Person

RiskBranchO)

1954/551956/571959/601950/611954/551956/571959/601960/61

השפים 5.543.844.1ALL)874.1*3,4*348.0001,773,7111,031,8581,1כל BRANCHES

ודייג ייעור ,66,000226,453258,405228,46487.360.457.844.7Agricultureחקלאות' forestry and
ifshing

ומלאכה) (תעשייה 42.000527,486701,741831,26554.841.239.164.8Manuafcturingחרושת

ומחבבים 18,00053,77444.62662,231122.271.062.638.9Miningandמגרות quarrying

66,000207,186253,877282,11381.059.347.845.5BuUdingבנייה

ושירותי מיס חשמל/
ייס ציבור תברואה

6.00013.34322,32458,17171.229.639.846.7Electricity, water■nd
public sanitary services

ופיננסים 18,00063.95973,60492,950126.766.751.056.9Commerceמסחר and ifnance

וקשר 36,000142,414140,436161,057111.758.549.754.1Traniportandתחבורה
communication

42,000283,343358.597368,14884.369.244.549.5Servlcerשירותים

ידוע ולא מסווגים 54,000255,763178.248109,08979.479.735.237.8לא
Not clauiifed and
not known

(I) Not identical with classiifcation of economic branches appearing in tables on Labour Force and Employment ותעסוקה. אדס בה סל בלוחות המופיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1) ג0
CO
CO



הפגיעה ומידת הסיכון ענף לפי שאבדו, העבודה ימי  .13 לוח
Table 13. Number of Workdays Lost, by Risk Branch and Extent of Injury

)1959/60 1960/61)

1939/601960/61

הסיכון(1) ענף

ימי כל
העבודה
שאבדו

תאונות
מלוח

של תמידי איבוד
העבידה כושר

PermanentLossof
Working Capacity

של6ושרח8בוד<? זמני איבוד
Temporary Loss of
Working Capacity

ימי כל
העבודה
שאבדו

תאונות

מוות

של תמידי איבוד
העבודה כושר

PermanentLossof
WorkingCapacity

שלבושרהעבודה זמני איבוד
Temporary Loss of
Working Capacity

Risk Branch (1)
Total
Work
days
Lost

Fatal
Acci

dents

מלא

Totally
Injured

חלקי

Partially
Injured

דמי
גוגיעה
בלבד
Injury
Beneift
Only

מלא

Totally
Injured

חלקי

Partially
Injured

Total
Work
days
Lost

Fatal

Acci

dents

מלא

Totally
Injured

חלקי

Partially
Injured

דמי
פגיעה
בלבד
Injury
Beneift
Only

מלא

Totally
Injured

חלקי

Partially
Injured

הענפים IM,4M354,000I*,M4I,IM,4*IStf.M.l,M0.2,424ALL,2*4.10780,12.נו.)10נ0*,7נ17S000125,1140..2,011,81כל BRANCHES

ודייג ייעור חקלאות,

ומלאכה) (תעשייה היורות

258,405

701.741

54,000

72,000

12,364119,562

412,400

63,149

119,796

2!0

830

9,120

26.715

228,464

831,265

36,000

114,00019,084

107,166

434,724

75,752

230,130

268

14

9,278

33,313

Agricultuer, forestry and
ifshing

Manufacturing

ומחצבים 44,62618,00017,9217,4161,28962,23124,00024,12611,1522,953Miningמכרות and quarrying

253,87742,000136,39558,7842,15514,543282,11312,000173,31981,22386414,707Buildingבנייה

ושירותי מיט חשמל,
ציבוריים תברואה

22,3246,6389,7774,7591,15058,1716,00036,35612,7513,064Electricity, water and
public unitary services

ופיננסים 73,60418,00035,99017,1782,43692,95036,00034,68319,1223,143Commerceמסחר and finance

וקשר 140.43636,000תחבורה


62,35935,4414766,160161,05730,00080,85242,9067,299Transsort and
communicatioa

358,59790,0006,182170,23279,30543612,442368,148A6.000189,62196,95051415,063Servicesשירותיג

ידוע ולא מסווגים 178,24848.00072,96751,0106,271109,08930,00045,61429,6733,802Notלא classiifed and
not known

כ0

a
u
z
<

3
c/i

Z

(1) Not identical with classiifcation of economic branches appearing
in tables on Labour Force and Employment

אדם כוח על בלוחות המופיעים הכלגלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)
ותעסוקה



הסיכון ענף לפי חומרה, ושיעורי השכירים העבודה נפגעי מ<של תכיפות 14.שיעורי לוח
Table14. .frequency Rates O)of Employee Work Casualties and Severity Rates, by Risk Branch

)1954/551960/61)

הסינון(2) ענף

בענף עונדים ל1/000 נמנעים תניםות שיעורי
Frequency Rates  Casualties per 1,000Worker.

in EachRisk Branch

וזומרתימיחיעדרותנתוונאזן שיעורי
בענף לכלשכיר נםמומ ענודה מתאונות
Severity Rate! Workdays LostRi>k BranchP)

מוות rmwiFatal Accidenuאחרים OtherCasualtiesנפגעים
Averageper Employee InRisk Branch

1954/551956/571959/601960/611954/551956/571959/601960/611954/551956/571959/601960/61

הט31ים O.UO.I*0.1]0.12*7.071.4ts.t.9f81.14.24.24.4ALLכל BRANCHES

ודייג "עור ,0.240.150.110.0745.456.854.559.54.13.43.12.7Agricultuerחקלאות' forestry
and fiihing

ומלאנה) (תעשייה 0.140.120.110.14116.9133.2175.4173.16.15.76.36.8Manufacturingחרושת

ומח*בים 1.791.001.001.33191.1251.3237,7324.723.817.914.420.7Miningandמנרות quarrying

0.470.280.240.0490.2107.2143.9137.07.26.47.55.9Buildingבנייח

וסיננסים 0.130.070.090.1617.933.045.145.32.32.42.22.4Commerceמסחר and
finance

וקשי g7.36.87.0Traniportand.0.630.280.290.2279.9124.1154.1147.78תחבורה
communication

וכוי מים חשמל' שירותים' n0.140.090.120.0725.232.338.150.42.42.2132.SService■. electricity.
water. etc.

0
ידוע ולא מסווגים לא £0.380.300.060.02108.466.790.592.58.75.33.04.7Not classified and not

known

(I) Casualties per 1,000 workers.
)2) Not identical witK classiifcation of economic branches appearing in

tables on Labour Force and Employment

עובדים. ל000'1 תאונות מקרי (1) }2
ותע0וקה אדם נוח על בלוחית המוסיע הנלנלה טנסי יסיייג !הה אינו >2< £q



התאונה ותוצאות הסיכון ענף לפי העצמאיים, העבודה נפגעי  .15 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

Table 15.  Self Employed Work Casualites, by Risk Branch and Result of Accident
)Absolute Numbers and Percentage)

(1959/60 1960/61)

Ritk Branchd)

TOTAL

Agriculture, forestry and ifshing
Manufacturing
Mining and quarrying
Building
Electricity. water and public sanitary service
Commerce and ifnance
Transport and communication
Services
Not classiifed and not known

Fatal accident
Permanent loss of working capacity
Temporary loss of working capacity

Frequency Rate
Severity Rate

1960/61

אחוזים
Percentage

100.0

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

WUM
Risk Branch

1.21237.6
80625.0

3O.I
1835.7
802.5
34710.8
2828.7
2066.4
1053.2

Result of Accident
80.2

1053.3
3,11996.5

Rates
32
1.9

(1) Not identical with classificationof economic branches appearing in
tables on Labour Force and Employment

)2) Excluding fatal casualties.

1959/60

Dntmt
Percentage

IM..

מוחלטים
Absolute
Numbers

t,m

to
en
ec

u
u
z
<

3
<n

z

הסיכון(0 עגף

המיכון ענף
1,541418
*8124.5
140.4

2657.3
631.7
36710.2
2376.6
1863.2
461.3

התאונה nirrw
60.2

1163.2
3.47896.6

28
1.6

סךהכל

ודייג ייעור חקלאות
ומלאכה) (תעשייה חרושת

ומיקנגים מכרות
בנייה

ציבוריים תברואה ושירותי מים חשמל'
ופיננסים מסחר
וקשר תחבורה

שירותים
ידוע ולא מסווגים לא

מוות תאונות
עבודה גושר של תמידי איבוד
עבודה כושר של זמני איבוד

תכיפות קיעורי
'חומרה

ותע*קה. אד0 כח על בלוחות המוקיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)
מוות. תאונות כולל לא (2)



Inturan c* Companies
לירווו) (באלפי הביטוח ענף בישראל,לפי (*) ששולמו ותביעות (0 שנתקבלו פרמיות .16 לוח

Table 16. Premiums ReceiTed (1) and Claims Paid (2) in Israel. by Insurance Branch (IL. thousand)
)19501961)

ביטוח חברות

1961 1960 1958 1958 1956 ו 1954 1950

חיי Liםניטוח f e Insurance
$1,784,946s,m*7.S40f.lM11,226.IS444PREMIUMS RECEIVED
1,3053.8364,5015,9737,5819,40913,317Premiums received by Israel computes

908634774180) J78354800thereof: On account of reinsurance abroad
4801,1101,3081.5681,6361.8172.127Premiums received by foreign companies
1621,40♦l,*3>2.7S*1.174§4,0J44,I*JCLAIMS PAID
184C501,0881,9473.87S§2,8773,173Claimspaid by Israel companies
4669112131189§ 183286thereof: On accountof reinsurance abroad
1788595508121,001§1,158992Claims paid by foreign companies

לימי) (פרט אלמנטרי Insurance)Insuranceניסוח (Excluding MarineGeneral
4.18215,8*4.M43734,4Jl43.IMSI, OSSu,mPREMIUMS RECEIVED
3,73610,69516,84a25,46380,66936,16442,983Premiums meived by Israel companies
1,8664,3327,80212,01714,112716,74620,316thereof: On accountof reinsurance abroad
1,6054,1706,9888,2836,89210,29911,838Premiums received by foreign companies
8511,1391,8012.8B68,7184,5923,338Premiums received by Lloyd's Brokers

1.4817,6*110,2*7U,S2fl*,24420,20325,432CLAIMS PAID
8096,3177,05510,00411,78714,45517,839Claims paid by Israel companies
4433,1434,2566,6186,1617.7609,383thereof: On accountof reinsurance abroad
6683.1692,6608,3678,2894,3353,339Claims paid by foreign companies
108!1156821.1681,2201,4132,034Claims paid by Lloyd's Brokers

ימי אנביטוח ו;וף Insuranceיות)(מטענים (Cargo and Hull)Marin

שיקבלו פרסיות
ישראליות חברות עי שנתקבלו פרמיות

בחול משנה ביטוח עח מזה:
נכריות חברות עי שנתקבלו פרמיות

ששולםו חבישת
ישראליות חברות ע''י ששולמו תביעות

בחול משנה ביטוח עח מזה:
נכריות חברות עי ששולמו תביעות

שנתקבלו פרםיות
ישראליות חברות עיי שנתקבלו פרמיות

בחול משנה ביטוח ע"ח מזה:
נכריות חברות עי שנתקבלו פרמיות
לויד'ס מורשי עי שנתקבלו פרמיות

ששולם! תביעות
ישראליות חברות עי ששולמו תביעות

בחול משנה ביטוח עח מ1ה:
נוכריות חברות עי ששולמו תביעות
לוי'ס מורשי עי ששולמו תביעות

שנתקבלו 1,81.4.143S,*S37.0MPREMIUMS*1,45*8452,27פרםיות RECEIVED ישראליות הברות ע"י שנתקבלו 2971,0911,4401,8831,9593.0833,676Premiumsפרמיות received by Israel companies בחול משנה ביטוח עח :2739321,3201,6411.6892,3433,142thereofמזה: On accountof reinsurance abroad נכריות חברות עי שנתקבלו 2699891,5641,6461.7832,3242,671Premiumsפרמיות received by foreign companies לויד'ס מורשי עי שנתקבלו 279199466309401546691Premiumsפרמיות received by Lloyd's Brokers
ששולמו 873I,**.2.*l*2.0M3,*523.281CLAIMS*55חבישת PAID ישראליות חברות עי ששולמו 1303556891,4269271,6371,630Claimsתביעות paid by Israel companies

בחויל משנה ביטוח עח מזה:
נכריות הברות עי ששולמו תביעות

124
201

837
416

M9
866

1,358
1,048

870
996

1,546
1,617

1,321
1,402

thereof On accountof reinsurance abroad
Claims paid by foreign companies

לויד'ס מורשי עי ששולמו 224102t42450145398229Claimsתביעות paid by Lloyd's Broken

(I) Including registration fees.
)2) Including loss settlement expenses.
)3) After deduction of netof refunds of reinsurance underwritten in previous years.

תביעות. ליישוב הוצאות כולל (2)
קודמות. משנים ביטוחמשנה החזרת עי הוקטן המספר (ג)

0
ו

0
כ0



הנכריות הביטוח חברות של בישראל וההשקעות מביטוח>*< ההתחייבויות  .17 לוח
ל1) (באלפי לוידס) למורשי (פרם

Table 17.  Insurance Liabilities (1) and Investments in Israel of Foreign Insurance Companies
)Not Including Lloyd's Brokers) (1L. Thousand)

הש1ה) End)(19551961)(סוף of Year)

החקבון 1986198718581959I960Accountסעיף Items 1961

00

CO

1u
u
z
<
u
3
)/]

z

TOTAL 1NSURANCB LIABILITIES

Lif. auurance fund

Pendingclaim! (lifeusuarnce)

Otnenl imurince fund(exeludln| marine
iniurance)

Pending claim! (general Iniurance excl. marine
iniurance)

Marine iniurance fund

Pending claimi (marine iniurance)

Insurance Liabilltiei (1)

24.4S9 1I.MJ

11,691

163

4,407

7,090

632

10,878

137

3.9IS

3.689

53J

476 491

1t,ar

10,169

3ST

8,417

4,103

446

IT,4tl

9,886

197

8,191

8,494

896

466 8E6 614

0) מביטוח התחייבויות
!*.MS 11.7*4

9,856

166

3,898

3,198

894

8.944

117

1,860

1.7S1

370

םביטוח ההתחייבויות כל

ווייס ביטוח קרן

חיים) (ביטוח תלויות תביעות

לימי) (8רט אלמנטרי ביטוח קין

לימי) סרט אלמנטרי (ביטוח תלויות תביעות

ימי ביטוח קרן

/**** mm^ חוייי^ וורי^יח



כישראל ההשקעות כל
בישר nwpvn

*,64010,041II. 10*11,140

in Israel

li.SU

Investments

17,12*TOTAL INVESTMENTS IN ISRABL

ישראל ממשלת של חוב iarel[1,9768,8868,9674.0043,8133,971אגרות government bonds

בחברות למניות (פרט אחרים ניירותערך
מקומיות) ביטוח

7067898819861,5842,068Other!eeurltiet (excluding ihtrei in
local Insurance companies(

מקומיות ביטוח בחברות 18013818a693811Sharesנ10מניות In local Insurance companiei

חיים לביטוח פוליסות על 1.1331.8861.4701.4141,5051,654Loansהלוואות on life assurance policies

848338818sta539330Mortgagesמשכנתאות

אחרות 148486609sat1,0811,571Otherהלוואות loans

קבוע 119US188148138135Fixedרנוש assets

ובבנקי0 באוגר ופקדונות 1,8341,6011,9089,0632.7432,755Cashמזומנים and treasury andbankdeposit.

אחר שוטף 8011,4181,729a,84s3,4793,832Otherרגוש current assets

(1) Atfer deduction oflocal reinsurance. מקומי. משנה ביטוח ניכוי n/nr (1)

רו
r■

o

c

o
CO



ל? (באיפ ישראליות ביטוח חבתת של מרוכז מאזן  .18 לוח
Table 18.  Consolidated Balance Siieetof Israel Insuarnce Companies {IL. thousand)

)19501961)

השנה) End)(סוף of Year)

1950195419561958195919601961Assetsננסים

כולל 7,2ft26.44117,70054,10*.7סך ,67683,521106,542GRAND TOTAL

ערך ניירות .1,3933,8385,3108,96813.94618,55826,685Aא. Securities

הממשלה של 4441.1371,8973,5663,4313.7084,811Israelאנ*ח Covt. bonds

הממשלה בערבות 6.49610,07514,472Bondsאג*ח guaranteed
by the government

8491,4458,0875,005
חברות של ואגח 3,7383.2595,604Sharesמניות and debentures

of companies

בישראל ביטוח בחברות 3669973975607421,009Sharesמגיות in insurance
companies in Israel

בחול ביטוח בחברות מניות



780774789Shares in insurance

companies abroad

הלוואות .3,4077,08610,87915,20618,71324,33129,152Bכ. Loans

לביטוח פולי1ות על 3731,3493.8469,8663.1183,4673,789Loansהלחאות on life assurance
policiesחייט

בניינים על 1.58S3.8673,5601,2654,3095,0815,362Mortgagesמשכנתאות on buildings

אחרות 1,4493,8794,4738,07411,38815,78320,001Otherהלוואות loans

קבוע רכוש .S6148.7484,9646.3887,48212,362C.801נ. Fixed Assets

העולה לתקומה בבנקים 631,4601.0339,1673,7603,2574,862Timeווקדזנות deposits in banks
שנה for)על more than a year)

ריקים ומגישים 4771.1131,8861,8532,4394,065Buildingsandבניינים plots of land
להן aso1.1991,4371,1141.4171,4592,882Sharesמנידתמזברותבתוהלוואות in and loans to

subsidiary companies
אז!ר קבוע 377186188359327553Otherרכוש fixed assets

שוסף רכוש .3,3673,98618,84734,9:738.68532,96038,221Oר. Current Assets

ובבנקים בקוסה 9403,0104,5685,9936.9417.9627,012Cashמזומנים on hand and inbanks

(1) אחרות ביטחז 2.0543,3n2,3362,6512,7133,393Otherחברות insurance
companies (1)

של לגבייהויתרות 1.3376,1588,18811,60813,43816,47718,185Outstandingפרמיות premiums
(2) andסוכנים agents'balances (2)

(י) אחר שוטף 3,7648,3895,0916,6555,8089,631Otherרכוש current assets (1)

להפחתה הו*אות .20156344190122Eה. Deferred Charges

INSURANCE 400



(ה0שך< ל) (באלפי ישראליות ביטוח חברות של מרוכז מאזן  .18 לוח
Table 18.  Consolidated Balance Sheet of afrad Insurance Companies (1L. thousand) (Cont.)

)19501961)
הש1ה) q/w\ * 1.*. VJ J ***** /

195019541956195819S9I9601961Liabilitiesהתחייבויות

כולל 81,521106,542GRAND*7),7.*924,44337,70054.10*7.2סך TOTAL

פרט וקרנות' הון .*
ביטוח לקרנות

1,1033,7694,5746,9169.49812,49419,066A. Share Capital
and Reserves

Paidup{8993,6183,3965,1176,5058.92813,01הוןנ8רע capital

שמווה 1633584919041,8931.8572,345Generalקרן reserve

אחרות(נ) ).347697947791,3141.4413,333Otherreserveקרנות 3)

יתדות רוה6: השנון
הרווח

§619107146336268373Proift and loss account:
balancesofproift

ביטוח קרנות .19,33838.11883.97640,75051,018B§3,63113,345ב. Insurance Funds

בגינוי חיים ניטוח קרן
משנה ביטוח

3,9009,68614,58730.96835,05530,02438,273Life assurance fund,
net of reinsurance

בניכוי אלמנטרי ביטוח קרן
משנה ביטוח

6063,983§3,5365,3166.6667.8859,170General insurance fund,
net of reinsurance

יוצאים לסיכונים Fundsקרנות for extraordinary

חיים ביטוח 753014988499631,2451,656risksמהכלל: : life assurance

אלמנטרי 404367061,0861,8731.5961,919generalביטוח insurance

מבטחי 6קדונות נ.
משנה

1,1393,7764,3116.3396,13a7,0968,372C. Deposits of
Reinsurer!

חיים 6349181,123569513510748Lifeביסוח auurance

אלמנטרי 4941,8683,1884,6796,6096.5867,624Generalנימוח insurance

מאושרות .8463,6744,0456.44S8,3689,90913,026Dד.תביעות Claims Admitted
תלויות or*ו Pending

בניכוי חיים 347154175349867413418Lifeימוח assurance

משנה netביטוח of reinsurance

בגינוי אלמנטרי 3983,5303.8696,1977,9869,49612,608Generalביסוח insurance

משנה netביםוח of reinsurance

התחייבויות ji1,0733,8896.4437,8609,73713 27213,060E. CurrentLiabi .
liliesשוטפות

אחרות ביסוח C1697,9148,870Other.6881,7643.1974.425חברות insurance compa*
nies

ויתרות אחרים 3791,9133,1182,6808.1934.9845,572Sundryזכאים crediton and
creditזנות(*) balances (*)

מראש שנפרעו 8413347147336140254Prepaidסרמיוח premiums
אחרות והכנסות 4817468362948Prepaidריבית interest and other

מראש incomeקנפרעו

(אחרי מוצעת 18964094205316Proposedדינידניה dividend (after
הכנסה) מס deductionofניכוי income la*)

0) Deposits in other insurance companies are ■"eluded אחר, שוסף ברכוש כלולים אחרות ביטוח בחברות פקדונות (1)

in "Other Current Assets". לגבייה. שטרות ^13 (2)

(2) inci. outsunding bills receivable. להקצאה. ומניות חיים בביטוח בונוסים להענקת רזרבה כולל (3)

(3) Inci. life assurance bonus reserve and shares for alloca בת. חברות של עוש חשבון כולל (i)
tion.

)4) Inci. current accounts of subsidiaries.
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ל1) גבאל3י העסק סוג לסי חיים, ביטוח של מרוכז עסקים חשבון  .19 לוח
Table 19.  Consolidated Revenue Account for Life Assurance, by Type of Business (/L. thousand)

)1961)

החשבון סעיפי

בישראל) משנה ביטוח (פחות בישראל עסקים
Business in Israel

)Excluding Reinsurance in Israel)

< חברות 13שראליות13 Israel Companies

בישראל עסקים
Business in Israelנטו עסקים

בחול
Net Business
Abroad

הכל סך
שייר

Total Self
Retention

Account I tenrs

הכל סך
Total

נכריות חברות 8

8 Foreign
Companies

חברות 13
ישראליות
13 Israel

Companies

משנה ביטוח
ל כהוי

Reinsurance
Abroad

שייר
Self

Retention

הכנסות הכל 18,7342,80615,92881215,11620915,325TOTALסך INCOME

חדפעמיות 1,4422051,2371,237פרמיות
1,237Nonrecurrent premiums

ראשונה שנה 3,8223633,4591483,311373,348Firstפרמיות year premiums

חידוש 10,0851,5588,5276527,8751558,030Policyפרמיות renewal premiums

פוליסה ודמי רישו0 951949494Registrationדמי and policy fees

3.2906792,611122,599172,616Interestרינית

ורווח הוצאות הכל 18,7142,80615,92881215,116209I5.32STOTALסך EXPENDITURE AND PROFIT

מות מקרי השנה: 1,1102458652656008608Claimsתביעות during the year: deaths

תקופה תום השנה: 1,2563938638632865תביעות
Claims during the year: end
of assurance period

קצנאות השנה: 1601631313Claimsתביעות during the year: allowances

פוליסות פדיון השנה: 1,7743601,4141,41451,419תביעות
Claims during the year: policies
surrendered

ראשונה) (שנה עמילות 1,4052531,152791,07371,080Commissionsדמי (ifrst year)

חידוש) (פרמיות עמילות 5091064034635725382Commissionsדמי (renewal premiums)

רפואיות ובדיקות הנהלה 2,2564411,8151,815661,881הו1אות
Administrative overheads and
medical examinations

למבוטחים 169169דיווידנדה
Dividends paid to policy holders

הביטוח קרן 8,9668138,1531068,0471818,228Increaseהגדלת in the life assurance fund

מיוחדית וותרנות קרנות 365הגדלת
365

36547412Increase in special funds and reserves

132437Proift()90826882313569רווח

0

O
Z
<
X
O
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Z



העסק סוג לטי לים1), (פרט אלמנטרי ביטוח של מרוכז עסקים חשבון  .20 לוח
Table 20. Consolidated Revenue Account ofr Ceneral (NonMarine) Insuarnce, by Type of Business

) 1961 )

Account Itemi

עסקי
לוייס

Lloyd's

Butlneu

23 IsraelCompanies ישראליות חברות 23

הכל סך
שייר
Total
Self

Retention

עסקים
בחול
נטו
Net

Business
Abroad

בישראל עסקים
Business In Itrtel

שייר
Self

Retention

משנה ביטוח
בחול

Reinsuarnce
Abroad

בישראל עסקים
בישראל) משנה ביטוח nine)

Business in Israel
)Excluding Reinsurance in Israel)

חברות 23
ישראליות
23 Israel
Companies

חברות 47
נכריות

48 Foreign
Companies

הכל סן
Total

החשבון סעיפי

AbsoluteNumber■ (IL. thousand) ל*י) (באלסי מוחלטים מס&רים

הכוסות הכל 8j20,11622,6*71,514U.22I5.3S8TOTAL*,54,82111,81842סך REVENUE

48,73010,53738,19920,31617,8822,55420,4364,820PrdniuAitפרמיות

פוליסות ולמי רישום 6,0901,3064,7844,7844,784738Registrationandpolicyדמי fees

ביםווי ורווח הוצאות הכל 5432111,81842,98110,11622,6672,55425,2215,558TOTALסך EXPENDITURE AND
UNDERWRITINO PROFIT

תביעות 21,3215,06816,2538,5597,6941.2328,9261,899Claimsתשלום paid

התלויות התביעות 7,7421.4016,3413,3752,966823,048658Increaseגידול in pending claims

תביעות ליישוב 2,0774911,58682476212774135Lossהוצאות settlement expenses

וניהול עמילות 13,4194,4778,9426,8202,1229933,1152,204Commissionדמי fees

הנהלה 7,5029626,5406,540396,579הו*אות
■.Management expenses

הביטוח קרן 2,6734922,1811,1471,0343211,355Increaseהגדלת In the insurance fund

מיוחדות קרנות 203203הגדלת
203203662Increase in extraordinary funds

ביטוחי 1171054936W71,3441251,219Underwritingרווח profit

a
c

O



Table 21
םוחלטים) טספרים העסק סוג לסי ימי, ביטוח של מרוכז עסקים pjvrr .21 nV7
 Consolidated Revenue Account for Marine Insurance, by Type of Business (Absolute Numbers )

)1961)

0

u
z
<
x
3
in
z

Account I lemi

er

ליידס

Lloyd's
Business

15 Israel Companies ישראליות חברית 15

הגל סך
שייר

Toatl Self
Retention

עסקים
נטו בחייל

Net
Business
Abroad

בישראל עסקים
Business in Israel

שייר
Self

Retention

משנה ביטוח
בחויל

Reinsurance
Abroad

בישראל עסקים
בישראל) משנה ניטוח (פחות

Business in Israel
)Excluding Reinsurance in Israel)

irarn is
ישראליות
15 Israel

Companies

/wariM
נכריויו

36 Foreign
Companies

הכל סך
Total

החשבון סעיפי

Absolute Numbers (IL. thousand) ל"י) (באלפי מוחלטים מספרים

הכנסות הכל 148MTIJ,*7*1,14251417190SMlTOTAL.)סך REVENUE

5.6352,3663,2693,142127373500593Premiumsפרמיית

0וליסית ידמי רישום 713305407דמי
40740798Registration andpolicy fees

ביטוחי ורווח הוצאות הכל MlI,f7li,m3,142514173908MlTOTAL..סך EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT

תביעות 2,9061,3271,5791,460119111229227daimiתשלום paid

התלויות התביעות 351520321221062Increaseגידול in pending claims

תביעות ליישוב 14675716191107Lossהוצאות settlement expenses

וניהול עמילות 1,31794137656519022939221Commissionsדמי fees

הנחלה S352163193191321Managementהוצאות expenses

הביטוח קרן 49696400433339158Increaseהגדלת in the insurance fund .

מיוחדות קרנות 14J79rncerase■141414הגדלת In extraordinary funds

ביטוחי 9683293765428356226Underwritingרווח proift



התשלומים מאזן יד. פרק
פרטיים גורמים ע"י בהעברות ממשלתיים.
יהודיים מוסדות ע"י העברות בין להבחין יש
ההעברות אחרים. פרטיים גורמים ובין
ארה"ב' ממשלת במענק מקורן הרשמיות
גרמניה ממשלת של ופיצויים בשילומים

האו"מ. של בסיוע וכן
משקף זה חשבון ההון: תנועת חשבון .3
ונכסיהחוץ בהתחייבויות שחלו השינויים את
להפרדה ניתן ההון תנועת חשבון המדינה. של
ממשלתי' פרטי' סקטורים: שלושה בין

מוניטריים. ומוסדות
ההון תנועת את משקף הפרטי הסקטור
מועד אשר הלוואות קצר. ולמועד ארוך למועד
במועד נכללות משנה למעלה הוא פרעונן
מועד אשר פיננסיות שתביעות בעוד הארוך'

הקצר. במועד נכללות שנה עד הוא סילוקן
ההון עסקות את כולל הממשלתי הסקטור

הממשלה. ע"י שבוצעו
את משקף המונטריים המוסדות סקטור
ובנקים המרכזי הבנק ידי על שבוצעו העסקות
השינויים את כולל זה סקטור שונים. מסחריים
מוסדות ידי על mprrrmn חוץ מטבע ביתרות
הביך המטבע קרן עם העסקות את כספיים'
ארה"'ב ממשלת בפקדונות שינויים לאומית'
עודפים מרכישת הנובעים ישראלי כמטבע

הםילוקין. הסכמי יתרות את וכן חקלאיים'
במבוא ראה מונטריים אזורים של פירוט

(להלן). חוץ סחר  טו. לפרק

המתכונת על מבוסס התשלומים מאזן אומדן
הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעה שר
ברישום התשלומים מאזן את מגדירה זו תכונת
במשך שבוצעו הכלכליות העסקות כל של יטתי
הארץ של לאומי משק בין מסויימת קופה

חיצוניים. לאומים משקים ובין ■מדווחת
משלושה מורכב התשלומים מאזן חשבון
סחורות חשבון (1) והם: עיקריים' לקים
חשבון (3) חדצדדיות העברות (2) זירותים

ההון. נועת

חשבון והשירותים: הסחורות חשבון .1

הקשורים והתשלומים התקבולים את מסכם זה
(יצוא' סחורות על בעלות של בהעברות
מתן עבור והתשלומים התקבולים ואת יבוא)
חוץ' נסיעות ביטוח' (הובלה' שירותים
הוצאות ודיבידנדה' רווחים ריבית' תשלומי
בלתי שירותים ושאר ממשלתיים גורמים יחיד בסיס על ניתן ויבוא יצוא מפורטים).
המרכיבים בשני כלומר' פ.ו.ב. בסיס והוא
על הוצאות כלולות לא המסחרי המאזן של

מטענים. וביטוח הטענה הובלה'
אלה שירותים עבור והתשלומים התקבולים
וביטוח בהובלה המוגדר נפרד בסעיף נכללים

מטענים. על
חשבק חדצדדיות: העברות חשבון .

התחייבות כל גוררות שאינן העברות כולל זה
מתחלקות חדצדדיות העברות שכנגד.
וגורמים פרטיים גורמים ע"י להעברות

CHAPTER N. BALANCE OF PAYMENTS

The balance of payments report is based
on the methods defined by the International
Monetary Fund. The balance of payments is
defined as a systematic record of all economic
transactions carried out in a given period be
tween the domestic economy and the rest of the
world.

The three main reports of the balance of
payments are: (1) Account of Goods and Ser
vices, (2) Transfer Payments, (3) Capital Ac
count.
1. Account of goods and services : this account
summarizes the revenue and expenditure con
nected with the transfer of ownership of goods

(import, export), and revenue and expenditur
for the rendering of services (transport, insur
ance, foerign travel, interest payments, profit
and dividends, government agencies, and othe
unspecified services) . Import and export hav
been listed on F.O.B. basis, i. e. the two compo
nents of the Balance of Payments do not in
elude expenditure on transport, loading and in
surance. Revenue and expenditure for these ser
vices are included under a separate heading en
titled "transport and insurance of intemationa
feright".
2. Transfer Payments : this account include
transfers which do not require payment in an
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form. The unilateral transfers are divided into
transfers by pirvate bodies and those by Gov
ernment bodies. In the former, further differen
tiation must be made between transfers by Jew
ish institutions and those by other pirvate
bodies. The official transfers are: U.S. Grantin
Aid, Reparations and personal restitution from
the German Government, and U.N. assistance.
3. The capital account : this account reflects
the changes in the country's international credit
ordebtor position. The capital account may be
divided into three sectors : pirvate, govern
mental, and monetary institutions.

The pirvate sector reflects long and short
term capital movement. Loans whose time of
repayment is over a year are regarded as long
term, while financial demands whose time of

payment is up to one year are regarded as shotr
term.

The government sector includes capital
transactions executed by the Government.

The monetary institutions sector reflects the
transactions executed by the central bank and
commercial banks. It includes the change in
foreign currency balances and change of foreign
deposits held by this financial institution, the
transactions with the International Monetary
Fund, change in Government deposits in Israel
pounds, deirving from sale of the U.S. agircul
tural surpluses, and balances of clearing agree
ments.

For the breakdown of monetary regions see
the introduction to the chapter on Foreign
Trade.
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דולר) (בםיליור התשלומים מאזן אומדני סיכום  .1 .וח
Table 1.  Summary Estimates of Global Balance of Payments (g million)

)19521962)

521 95 41 95 51 95 61 9581 9591 91 96019611962

Itemסעיף
זכות
Credit

min
Debit

זכות
Credit

rain
Debit

/vnr
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

חובה
DebitCerdit

חובה
Debit

זכות
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

חובה
Debit

זכית
Creait

rain
Debit

ותורות .1
ושרותים

86.5393.1135.2376.5143.9426.6177.9534.5216.9551.0266.8581.1336.3668.5397.9797.2468.3887.91. Goods and
Services

העברות .2

חדצדדיות
191.70.5264.84.1215.55.1244.33.8268.54.9255.74.7318.17.0351.55.2343.49.32. Transefr

Payments

הון תנועת .3116.41.094.117.7173.773.3236.2170.5236.2181.4268.7226.8280.7217.3418.3297.53. Capital movements

עסקות הבל סך .4394.6393.6401.0380.6453.5449.4595.9611.6721.6726.4758.7767.2923.1902.31030.11019.71229.91194.74. Total
Transactions

טעויות .5
והשמטות

1.020.44.115.74.88.520.810.435.2J. Net Errors and
Omissions

הכל סך .6194.6394.6401.0401.04S3.S4S3.5611.6611.6721.4726.47*7.2767.1923.1923.11030.11030.11229.9IU9.96 TOTAL

S3

a

(l)4E*ports fo.b., importj c.i.f. for 19521957. Exports and Impotrs fo.b. for ><"" yea". .1958 משנת החל ב. ו. ס. ויבוא י*וא .19521957 לשנים .0 י. ס. ייבוא ב. ו. .6 יצוא (1) **



דולר) (בםיליוני הכללי התשלומים מאץ אומדני סיכום  לוח2.
Table2.  Global Balance of Payments Summary ($ million)

)19611962)
1 9 611 9 6 2 נטוחובהזכותהסעיף !rotנטוחובהזכות Itemזכות

CreditDebitNet CreditCreditDebitNet Credit
(9 עד (ו ושירותים 7.1Iff.]468.1■ST.*41*.*GOODS*7*.7*1סחורות AND SERVICES (1 through 9)

ב.) ו. .d (לפי ויבוא יצוא סחורות: .1238.5520.9282.4272.2551.5279.31. Merchandise: exports and imports (both f.o.b.)
מטבע לצורכי שלא זהב .2

0.30.30.30.32. Nonmonetary gold
(3.2 פלוס 3.1) סחורות וביטוח הובלה .3

הובלה 3.1
22.3

21.3
25.8

23.4
3.530.1

29.4
26.4

24.1
3.7

.S3

3. Freight and merchandise insurance (3.1 plus 3.2)
3.1 Freight

ביטוח 3.21.02.41.40.72.31.63.2 Insurance
אחרת הובלה .443.453.710.355.672.617.04. Other transporation
אחר ביטוח .525.029.44.419.124.95.85. Other insurance
חוץ נסיעות .630.318.312.038.426.012.46, Travel

(7.2 0לוס 7.1) מהשקעות הכנסה .713.164.751.621.671.650.07. Investment income (7.1 plus 7.2)
ישירות השקעות 7.113.313.314.014.07. 1 Direct investment
אחרות השקעות 7.213.151.438.321.657.636.07.2 Other
א. מ. נ. ל. ממשלה .87.560.553.012.384.772.48. Government n. e. s.

אחרים שירותים .917.823.65.819.029.910.99. Other services

(11 ע7 10) צדדיות חד 15I.S5.2146.1141.19.1114.0TRANSFERהעברות PAYMENTS (10 through 1 I)
עד10.3) 10.1) ופרטים מוסדות עיי העברות .10138.31.3137.0142.90.8142.110. Pirvate (10.1 through 10.3)

במזומן מוסדות ע*י העברות 10.186.4
86.471.871.810.1 Remittances by institutions in cash

במזומן פרטים ע"י העברות 10.237.81.236.658.50.757.810.2 Personal remittances in cash
בסחורות אחרות העברות 10.314.10.114.012.60.112.510.3 Personal transfers in kind

(11.4 עד 11.1) ממשלתיות בין העברות .11

ארה"ב ממשלת של טכני וסיוע מענק 11.1

213.2

10.4
3.9209.3

10.4

200.4

10.9
8.5191.9

10.9
11 . Government(11. 1 through 11 A)

11.1 U. S. Grantinaid and technical assistance
האום של טכני סיוע 11.20.40.30.1C302
מגרמניה שילומים 11.3

מגרמניה פיצויים 11.1

90.9
111.5

2.6
1.0

88.3

110.5
51.3
137.9

4.3
4.0

U.I

47.0
133.9

11.2 U. N. technical assistance
11.3 Reparations from Germany

||.4 Restitutions from Germany

00
0

V)

Z
U

S
>.
<
0.

U.
0

U
U
Z
>

>



6ו) עד 12) חונטרי וזהב 1111 muunMOVEMENTS OF CAPITAL AND MONETARY
280.7217.1)3.4418.1297.5120.8GOLD (12 through 16(

(12.4 עד 12.1) ארוך למועד פרטי הון .12119.634.385.3149.556.692.912. Private longterm capilul (12.1 through 12.4(

ישירה השקעה 12.160.2I.I59.192.21.091.212.1 Direct investment

ערך ניירות 12.26.96.95.95.912.2 Common stocks

הלוואות 12.359.422.836.657.149.77.412.3 Loans
שונות הלוואות 12.43.53.50.2


0.212.4 Other loans

(13.2 פלוס 13.1) קצר למועד פרטי הון .131.57.96.410.612.82.213. Private shortterm loans (13.1 plus 13.2(

הלוואות 13.11.51.510.610.613.1 Loans

שונות הלוואות 13.27.97.9
12.812.813.2 Other loans

14. Central government longterm capital
(14.8 עד 14.1) ארוך למועד ממשלתי הון .14127.477.450.0211.382.9128.4)14.1 through 14.8(

ופיתוח העצמאות מלווה אגרות הפצת 14.163.331.232.165.431.334.114.1 Longterm issues abroad (bonds(
ויבוא ליצוא ננק 14.26.014.28.223.817.66.214.2 Eximbank

פלוס 14.3.1) ארה'נ ממשלת הלוואות 14.3
(14.3.232.32.529.845.62.643.014.3 U.S. government Loans (14.3.1 plus 14.3.2(

הפיתוח מקרן הלוואות 14.3.115.61.114.523.41.322.114.3.1 Development Loan Fund £ A.I.D
עודפי רכישת במסגרת הלוואות 14.3.2

14.3.2חקלאות: Agric. Trade Development Sl Assist. Act:
לממשלה 10.70.210.518.00.417.6Loansהלוואות to the government

ולמוסדות פרטיים למפעלים 6.01.24.84.20.93.3Loansהלוואות to private enterprises and institutions
ארוך למועד אחרות הלוואות 14.424.225.81.668.725.143.614.4 Other longterm loans

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק עם עסקות 14.51.61.67.87.814.5 Accounts with I.B.R.D.
לפיתוח הבינלאומי הארגון עם עסקות 14.60.30.30.30.314.6 Accounts with I.D.A.

זרות לממשלות הלוואות 14.73.1_j 1
6.06.014.7 Loans to foreign central government

ארוך למועד אחרים והתחייבויות נכסים 14.8
0.30.3


14.8 Other longterm assets and liabilities

קצר למועד ממשלתי הון .151.01.02.8


2.8IS. Government shortterm capital

(16.9 עד 16.1) מונטריים מוסדות .1632.296.764.544.1145.2101. 116. Monetary Institutions (16.1 through 16.9(

חוץ מטבע של חופשיות יתרות 16.116.1 Freely usable assets held with the Central Bank
והאוצר ישראל בבנק 56.856.8107.8107.8andהמוחזקות the Treasury

ישראל בבנק המוחזק זהב 16.29.99.931.131.116.2 Gold held with the Central Bank
חוץ מטבע של חופשיות יתרות 16.316.3 Other freely usable assets held with
מסחריים בבנקים 28.228.213.913.9commercialהמוחזקות banks

מסחריים בבנקים המוחזק זהב 16.41.01.016.4 Gold held with commercial banks
מסחריים להסכמים בקשר יתרות 16.50.40.45.25.216.5 Bilateral balances

חקלאות עודפי עח ארהב ממשלת פקדונות 16.612.312.39.8
9.816.6 U.S. government deposits of food surplus

מסחריים בנקים של פקדונות 16.719.9


19.920.3


20.316.7 Commercial bank deposits
ארגונים ידי על המוחזקים חוץ פקדונות 16.8

לאומיים 0.40.40.10.116.8בין Deposits held by international organizations
שונים ממשלתיים פקדונות 16.91.01.00.1


0.116.9 Other government deposits

(נטו) והשמטות טעויות .17
10.4


35.2


17. Net errors and ommissions

(17 עד 1) הכל סד .181,010.11,010.1
1,229.91,229.918. TOTAL (1 through. 17(

S3

c
£<
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0



דולר) (במיליוני האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום  .3 לוח
(19571962)

סעיף

הכל סך
Total

ממויין ובלתי אחר איזור
Other Si Unallocated

סובייטי איזור
Soviet Area

rain
Debit

זכות
Cerdit

,.am
Debit

זכות
Credit

niin
Debit

JVOt

Credit

4.9
0.4
1.3
0.4

7.8
0.2
0.3

1 957

17.9

17.0

11.3

11.5

33.1

88.7

2.0
0.1

140.8

81.2
251.1

78.6

11.2

432.1

125.1
5.7

ס.י.ף.
חד"צדדיות העבררת .3

הון תנועת .4

והשמטות טעויות רב"צדדיות, עסקות .5

1959

5.2
0.8

0.7

3.8

0.8
0.7

4.6

5.4

0.8
0.3
0.2

3.7
0.7

0.7

4.8

18.6
0.1

12.5

4.6

42.5

59.0
18.9
0.4

1960

25.6

15.2

15.5
18.3

41.0
32.5
0.3

0.8

176.5

90.3

255.7

54.8

8.5

210.3

126.0

318.1

41.9

379.9

201.2
4.7

*

לגלריות ווו1 העברות .3
הדן תנועת .4

והשמטות טעויות רבצדדיות, עמקות .5

442.5
226.0

7.0

20.8

נ ו. ם. | סחורות .1

שירותים .2

חדצדדיות העברות .3
הון תנועת .4

והשמטות טעויות רבצדדיות, עסקות *5

1961

4.3

1.0
0.8
7.0

4.4
0.9

0.5

7.3

29.1

19.2

17.1
27.7

48.2
39.7
0.2

5.0

1 962

238.5

159.4

351.5

63.4

521.2
276.0
5.2

10.4

ו ו. פ. | סחורות .1
שירותים .2

חדצדדיות העברות .3
הון תנועת .4

והשמטות טעויות רב"צדדיות, עסקות ,5

/ סחורות .1

J1s> 1 שירותים .2

551.8272.246.939.38.38.6
336.1196.142.123.63.11.6

חדצדדיות העברות .39.3343.30.57.10.51.0
הון תנועת .4120.87.1

והשמטות טעויות רביצדדיות, עסקות .535.212.40.7
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Table 3.  Regional Balance of Payments Summary (S million)

(19571962(

O.E.CD.nimt
O.E.CD,Arca

השטרלינג איזור
Sterling Area

nVrm איזור
Dollar Area

Item

חובה
Debit

זנות
Credit

arin
Debit

זנות
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

cif. basis
1. Goods
2. Services

3. Transfer payments
4. Capitai movements
5. Multilatearl settlements 

net errors tf omissions

} f.o.b. basis
1. Goods
2. Services
3. Transfer payments
4. Capital movements
5. Multilatearl settlements 

net errors A omissions

J f.o.b. basis
I. Goods
2. Services

3. Transfer payments
4. Capital movements
5. Multilateral settlements 

net errors and omissions

1957

21.7
17.7

82.9
43.3

31.1
31.6

82.3

58.4

31.6

45.0
85.5

89.8

105.0

39.8
2.8

18.0

114.4

70.6
0.1

18.3

144.5

68.7
1.4

37.3

37.2

20.5

11.9
10.9

7.5

59.4
28.4
0.2

1 959

48.0
23.0
15.1

15.7

54.7
33.1

0.1

13.9

1 960

54.3
32.7

18.4

14.3

64.6
43.0
0.2
11.9

59.1

25.6
143.7
12.5

73.6
34.8
145.8

5.9

95.0
32.3

198.0

7.8

171.2
54.7

2.3

12.7

146.4
77.8

3.8

32.1

188.7

81.1
4.4

58.9

1 961

V o. b. basis
1. Goods
2. Services

3. Transfer payments
4. Capital movements
5. Multilatearl settlements 

net errors and omissions

)'■o. b. basis
1. Goods
2. Services
3. Transfer payments
4. Capital movements
5. Multilateral settlements 

net errors and omissions

35.8
56.9

94.5
135.9

47.2
69.5
105.5

65.4

14.9

170.2

83.9
1.0

68.0

198.7

100.8

3.0

61.6
41.4

20.3

23.6

76.1

52.5
0.2

18.1

1 962

59.3

39.8
19.7

74.3

107.1

56.5
0.2
29.3

107.7
40.9

218.8

46.3

117.8

61.6
210.0

77.6

222.3

99.0
3.3
89.1

190.8

133.6

5.1

137.5
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דולר) (במיליוני האזוריים התשלומים מאזני .4 לוח
(1962 (סיכום

סעיף
Dollar Area 1Vrmnr>Kהשטרלינג tip*

Sterling Area
O.E.CD. *יזור
O.E.CJ0. Area

Credit
חובה
Debit

נסו זכות
Net

Cerdit

זכות
Credit

חובה
Debit

נט זכומ
Net

Credit
1OTI
Credit

חובה
Debit

in iret
Net

Credit

(9 עד 0 ושירותים lli7199.5.I8J899.1163.644.5179.4124.4145.0.סחורות

ב.) או. פ. (למי ויבוא י*וא סחורות: .147.2198.7151.559.3107.147.8117.8190.873.0

מטבע לדורבי שלא זהב .2__

(3.2 פלוס 3.1) סחורות וביטוח הובלה 4.410.35.98.44.44.013.49.53.9ג.

הובלה 3.14.410.35.97.82.35.513.39.34.0

ביטוח 3.2


0.62.11.50.10.20.1

אחרת הובלה .420.45.514.96.713.46.717.935.417.5

אחר ביטוח .52.02.50.513.016.73.74.15.71.6

pn נסיעות .819.82.717.14.65.10.59.914.44.5

(7.2 פלוס 7.1) mvpvm noun .711.746.434.72.34.42.17.217.19.9

ישירות השקעות 7.18.78.70.90.9


2.72.7

אחרות השקעות 7.211.737.726.02.33.51.27.214.47.2

ל.נ.מ.א. ממשלה .87.623.415.80.46.35.92.044.342.3

אחרים שירותים .93.610.06.44.46.21.87.17.20.1

וו) עד 10) צדדיות חד 105.53.0tors19.70.219.5210.05.1204.9העברות

עד10.3) 10.1) מוסדותופרסים העברותע*י .1094.694.619.719.720.820.8

במזומן מוסדות עי העברות 10.160.860.85.1


5.14.8
4.8

במזומן פרסים ע*י העברות 10.229.8
29.814.0


14.013.513.5

בסחורות אחרות העברות 10.34.0


4.00.60.62.5


2.5

עד11.4) 11.1) ממשלתיות בין העברות .1110.93.07.9


0.20.2189.25.1184.1

ממשלת של טכני וסיוע מענק 11.1
ארה"ב

האום של טכני סיוע 11.2

10.9

:
10.9

:
מגרמניה שילומים 11.33.03.0


0.20.251.31.150.2

מגרמניה פיגויים 11.4137.94.0133.9
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Table 4.  Regional Balance of Payments ($ million)
(1962 Summary(

Soviet Area ממויינותאיזורסדבייטי *רונותאחרותובלתי
Other 4 Unallocatedהכל Totalסך

Item
זכות
Cerdit

>u1n
Debit

נסו זכות
Net
Credit

ar
Credit

rain
Debit

נסו nut
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net

Oedit

10.211.41.262.989.026.1468.3887.9419.6GOODS AND SERVICES
(1 through 9(

8.68.30.339.346.67.3272.2551.5279.31. Merchandise: Exports and imports
(both f. o. b.(

0.30.30.30.32. Nonmonetary Gold

0.60.10.53.32.11.230.126.43.73. Freight and merchandise insurance
(3.1 plus 3.2(

0.60.10.53.32.11.229.4

0.7

24.1

2.3

5.3

1.6

3.1 Freight

3.2 Insurance

0.42.21.810.216.15.955.672.617.04. Other transportation

_19.124.95.85. Other insurance

0.20.30.13.93.50.438.426.012.46. Travel

_0.43.7^3.321.671.650.07. Investment income (7.1plus 7.2(

1.71.714.014.07.1 Direct investment

0.42.01.621.657.636.07.2 Other

0.10.30.22.210.48.212.384.772.48. Government n. e. s.

0.30.20.13.66.32.719.029.910.99. Other services

1.0O.S0.57.10.S6.6נ.9נ.43נM4.0TRANSFER PAYMENTS
(10 through II(

1.00.50.56.80.36.5142.90.8142.110. Private (10.1 through 10.3(

0.20.50.31.00.2

1.1

0.8

71.8

38.50.7

71.8

57.8

10.1 Remittances by institutions
in cash

10.2 Personal ermittances in cash

0.80.84.70.14.612.60.112.510.3 Personal transfer in kind

0.30.20.1200.48.3191.911. Government(1 I.I through 11.4(



0.30.20.1

10.9

0.30.2

10.9

0.1

II. 1 U. S. Grantinaid and
technical assistance

11.2 U. N. technical assistance


51.34.347.011.3 Reparations from Germany


137.94.0133.911.4 Restitutions from Germany
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(המשך) דולרים) (במיליוני האזוריים לוח4.מאזניהתשלומים
(1962 (סיכום

נטו זנות

הדולרסעיף השטרלינגאיזור .O.E.C.Dאיזור איזור
Dollar AreaSterling AreaO.E.C.D. Area

נזונסרי וזהב הון וזנוטת סך
(16 עד 12).U419.377.*

(12.4 עד 12.1) ארוך למועד פרסי הון .1256.22.130.5
ישרה השקעה 12.158.71.721.7
ערך ניירות 12.25.20.40.3

הלוואות 1^32.50.89.1
שונות הלוואות 12.40.2



(13.2 פלוס 13.1) קצר למועד פרסי הון .133.61.20.2
הלוואות 1113.61.213.0

שונות הלוואות 11212.8

(14.7 עד 14.1) ארוך למועד pnממשלתי .1482.46.338.8

ופיתוח העצמאות מלווה אגרות הפצת 14.127.90.13.3
ויבוא ליצוא בנק 14.26.2

ארהב ממשלת הלוואות 14.343.0
ארוך למועד אחרות הלודאות 14.45.31.536.2

ופיתוח לשיקום העולמי הבנק עם עסקות 14.5

לפיתוח הבינלאומי הארגון עם עסקות 14.6

זרות לממשלות הלוואות 14.74.90.7

קצר למועד ממשלתי הון .152.20.41.8

(16.9 עד 16.1) מונסריים מוסדות .1679.025.96.3
עי המוחזקות חוץ מטבע של חופשיות יתרות 16.1

והאוצר ישראל 94.911.71.3בנק
ישראל בבנק המוחזק זהב 16.210.021.1

מסזזרילם בבנקים nijmnnn pn מטבע של חופשיות יתרות 16.31.26.97.7
מסחריים בבנקים המוחזק זהב 16.41.0_

מסחריים להסכמים בקשר יתרות 16.50.80.6
חקלאיים עודפים חשבון על ארהב ממשלת פקדונות 16.69.8_

מסחריים בנקים של פקדונות 16.718.30.80.S
בינלאומיים ארגונים עיי המוחזקים פקדונות 1^8_

שונים ממשלתיים פקדונות 16.9

(נסו) והשמטות טעויות רבצדדיות/ עיסקות .1714.974.3137.5
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Table 4.  Regional Balance of Payments (S million) (Cont.)
(1962 Summary(

Net Credit

n11rm n1sm
סובייטי ממוייגות*יזור הכלובלתי Itemסך
Scviet An*Othcr&UnaUocatedTotal

TOTAL MOVEMENTS OF CAPITAL AND


T.I120.8MONETARY GOLD (12 through 16(

4.192.912. Pirvate longterm capital (12.1 through 12.4(

9.191.212.1 Direct inverstment

5.9122 Common stocks
5.07.412.3 Loans

■ 
0.212.4 Other loans

7.22.213. Pirvate shortterm loans (13.1 plus 13.2(
7210.613.1 Loans

12.8132 Other Loans

13.5128.414. Central government longterm capital (14.1 through 14.7(

14.1 Longterm issues abroad (Independence and
2.834.1Development Bonds(
6.214.2 Eximbaok
43.014.3 U.S Government loans
3.643.614.4 Other longterm loans
7.87.814.3 Accounts with I.B.R.D.
0.30.314.6 Accounts with I.D.A


0.46.014.7 Loans to foreign central government


0.82.815. Government short term capital

2.5101.116. Monetary institutions (16.1 through 16.9(

16.1 Freely usable assets held with the Central Bank
0.1107.8and Treasury
31.116.2 Gold held with the Central Bank
0.513.916.3 Other freely usable assets held with commercial banks
1.016.4 Gold held with commercial banks
3.85.216.5 Bilateral balances
9.816.6 U.S. government deposits on food surplus account
0.720.316.7 Commercial Bank deposits

0.10.116.8 Deposits held by internat. organizations


0.10.116.9 Other government deposits

0.712.435.217. Multilateral settlements and
net errors and omissions
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דולר) (באלפי חוץ במטבע המדינה חובות  .5 לווו
Table 5.  Foreign Exchange Obligations of the Stale ($ thousand)

)19541962)

סעיף
ליונ Obligationsהתחייבויות as of 31 XII

Item
1954195619581959196019611962

ישירים חובות 353,548452,898516,792540,508553,772572,479629,8381ו. . DIRECT OBLIGATIONS

(2.1.1. פלוס 1.1.1.) ארוך מועד 1.1310,220383.433439,306488,286506,177529,848573,614I.I Long term (1.1.1. plus 1.1.2.)

ופיתוח סצמאות מלווה אגרות 1.1.1166,106244,740324,157359.498388,566417,365451,5061.1.1 Independence and Development Bonds

אחרי0 1.1.2144,114138,693115,149128,788117,611112,483122,1081.1.2 Other

בינוני מועד 1.233,12438,84946,12338,47833 ,72929.78540,5611.2 Intermediate term

קצר מועד 1.310,20430,61631,36413,74413,86612,84615,6631.3 Short term

חוב לתשלום ערבויות .256,18247,46218,47525,09325,46649,87172,8062. GUARANTEED OBLIGATIONS

ארוך מועד 2.112,75910.3624266,03011,29628,55258,8462.1 Long term

בינוני מיעד 2.225,81518,44214,79315,02811,59417,97411,9632.2 Intermediate term

קצר מועד 2.317,60818,6583,2564.0352,5763,3451,9972.3 Short term

םםכע להסרת בערבות .3
41 .*9044,65059,57872,298*1,7383. GUARANTEED OF CONVERTABILITY

ארוך מועד 3.1
7,67211,54123,79527.49725,0073.1 Long term

בינוני מועד 3.2
14,82513,26913,13822,17123,7983.2 Intermediate term

קצר מועד 3.3
19,49319,84022,64522,63042,9333.3 Short term

ערבות ללא פרטיות התחייבויות .4


.J2527,2827,2*114.6614,5224. NON GUARANTEED PRIVATE
OBLIGATIONS

ארוך מועד 4.1
2503621,2862,0324.1 Long term

בינוני 8ועד 4.22493434,1543,1704.2 Intermediate term

קצר מיעד 4.3


3,2526,7836,5869,2211,3204.3 Short term

(4 עד (ו התחייבויות הכל סך .0580.510617,513646,107709,109800,9045<נ,5409,710100. TOTAL OBLIGATIONS (1 THROUGH 5)
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חוץ סחר סו. פרק
החלקים וסכום הכל הסך בין ההפרשים .7

הספרות. בעיגול מקורם המרכיבים
היבוא את מסווג הכלכלי" הייעוד לפי "היבוא .8
לאחר מיד הסחורות של הראשון הייעוד לפי
של הסופית הכלכלית המטרה לא^ הכנסתן
מייעודן שונה המיובאות מהסחורות חלק
חצי או מעובדות לא סחורות ההתחלתי.

גלם". "חומרי בין מסווגות מעובדות

היבוא הגדרת
המיוחדת השיטה לפי רושמים היבוא את .9
כלל הוא המיוחד Special).היבוא System)
לסחורות המכס דרך ישירות העובר היבוא
יבוא (כולל ממחסניערובה מוצאות
אח במילים ותיקונים). להחלפה המיועד
כאשר למיובאות נחשבות הסחורות רות'
שקובעים המכס שלטונות אותן משחררים
נגד שוחררו הסחורות אם היבוא. תאריך את
החשבונות' של הסופית הקביעה לפני פיקדון'
לפי הסחורות של והכמות הערך נתונים
ידי על הסחורות של למעשה השחרור תאריך
הקביעה בתאריך אם הפיקדון. נגד המכס
שלטונות ידי על החשבונות של הסופית
שאר או הכמות הערך' כי נתגלה המכס
אינם הסחורות ביבוא הקשורים הפרטים
שחרורם בתאריך הרשומים לפרטים מתאימים
הספרות תוקנו אזי פיקדון' נגד למעשה
קביעת של במקרה השנה. בסוף כלל בדרך
הפיקדונות' נפתחו שבו חודש באותו החשבון
סך ב1962' החודש. במשך התיקונים נעשו
158'977 ב הסתכם היבוא טפסי של הכל
היבוא של הממוצע והערך (1961:146'494)
3'800 היה טופס כל ידי על שכוסה
.(1961:S3 '600 ;1960: 3700$) דולר
פיקדון נגד ששוחררו היבוא משלוחי מספר
אם בין החשבונות' להסדרת קודם בתאריך
במספר (ונכללו לאחריו או חודש באותו נקבע
.(1961:12'747) 14'016 היה יבוא) טפסי

הסבר הערות

הסחורות סיווג
תעריף לפי ומציינים מסווגים הסחורות את .1
0)21x111961ב שפורסם הישראלי המכס
השוואה לצרכי .1111962 ב לתוקפו ונכנס
בהתאם 1962 ינואר של נתונים מחדש סווגו
על מבוסס המכס תעריף החדש. לתעריף
בריסל" של הבינלאומי התעריף "מינוח
BTNn הישראלי. לסחר ^■8>2)בעיבודמתאים
כיום בשימוש שנמצא בינלאומי מינוח הוא
המוצרים מחולקים ושבו רבות' בארצות
עשויים. הם שממנו החומר סוג לפי לקבוצות
מתאים הישראלי המכס בתעריף פריט לכל .2
עוזרים מקוצרים שמות גם אכל משלו' מספר
את למצוא כדי בלוחות. השימוש על להקל
לפנות יש פריט או פרק כל של המלא השם

עצמת1). המכס לתעריף
הסחורות את מציינים המכס' סיווג על נוסף .3
הסטנדרטי" הבינלאומי הסחר "סיווג פי על
מספק זה סיווג .(3) (s.i.t.c.  Revised)
כגון כלכלי לניתוח יותר מתאימות קבוצות
וציוד מכונות כימיקלים' גלם' חומרי מזון'
הייצור שלב לפי סחורות קבוצות וכן הובלה'

התעשייתי. והמוצא

וערכן הסחורות כמות
המטרית השיטה לפי הם ומשקלות מידות .4
בלי הסחורות של נטו משקל הוא המשקל
אחדים במקרים מיכלים. או אריזה חומרי
גם נכלל המכס) תעריף לציון (בהתאם

פנימיים. מיכלים של משקלם
הברית. ארצות של בדולרים הם הערכים .5

(מחיר' c.i.f. לפי מעריכים היבוא את .6
מיסי גם כולל שלפעמים הובלה) ביטוח'
דולר מיליון 8 (בערך סבלות והוצאות נמל
fo.b. לפי מעריכים היצוא את ב1962).
ההנחות את לנכות מבלי הסיפון) על (חופשי

וההוזלות.

.1238 מס' התקנות קובץ מכס, ופיטורי המכס תעריף סקודת (1)
Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Classification of Goods in Customs Ta (2)
riffs, Brussels, 1955.
United Nations Statistical Oiffce. Standard International Trade Classification, Revised (3)
New York, 1961.
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רישום תאריך נקבע כן לפני הסחורות0).
היצוא על הרישום מסירת תאריך לפי היצוא

המכס. לשלטונות המייצא ידי על
מזון) (לצרכי וביצים הדר פרי שיצוא היות .19
קונסיגנציה' של בסיס על כלל בדרך מתנהל
המכס שלטונות לפני המוצהר הערך אין
הממשי היצוא ערך את בדיוק לייצג יכול
סופיים' הם זה בפרסום המספרים שלהם.
הדר פרי לשיווק מהמועצה שנתקבלו כפי
ועופות ביצים ושיווק לייצור ומהמועצה

בע"מ.
נטו: היצוא הכל סך במספרי שנכללו נתונים .20
את העוזבים יורדים של אישיים חפצים (1

ישראלי. דרכון עם הארץ
חוזרים. תיירים של אישיים חפצים (2
yyrh איתם ונלקחו בישראל שנקנו

לארץ.
ומטוסים. אניות (3

היצוא הכל סך במספרי נכללו שלא נתונים .21
נטו:

על מטוסים וחלקי מנועים של משלוחים (1
או לסניפיהן מקומיות חברות לא^ידי בחוץ לנציגיהן
אבל כן לפני שיובאו סחורות משלוחי (2
וכוי. תיקון החלפה' לצרכי הוחזרו
הכותרת תחת מופיעים אלה משלוחים

מוחזר". "יבוא
ערובה. ממחסני יצוא (3

שסופקו ומילוא זברית מזון' דלק' (4
בישראל. זרים ומטוסים לאניות

של 96 משנה סוג תחת סחורות יצוא (5
(a) [72.01 (סעיפים ישראל  s.i.T.c.
זהב מטילי המכס) תעריף של cbj7

ומטבעות.

סחר ותנאי יחידה ערך נפח' מדדי
הקודמת. השנה בסיס על מחשבים המדדים את .22
השנה משקלי פי על נחשבים נפח מדדי
משקלי פי על יחידה ערך ומדדי הקודמת
זו תלויות הסדרות כאשר הנוכחית' השנה
על ומציגים משרשרים המדדים את בזו.
מחשבים המדדים את .1961 =100^ בסיס

הבאה: הנוסחה לפי

(P) (המחיר) היחידה ערך מדד .1
המשקלים עם  Paasche נוסחת

השוטפים

p = £<"?"

בתי (ב1958' 1957 עד 1953 מפברואר .10
ייצגו לא ישראל) לבעלות הועברו הזיקוק
את ומוצריו גולמי נפט של היבוא מספרי
מצביעים זאת תחת שלהם. c.i.f. היבוא ערך
והערך הכמויות על אלה לשנים המספרים
לשוק שנכנסו זיקוק מוצרי של המשוער

הישראלי.
יבוא מוצרי עבור שנרשם c.i.f. הערך
דולר מיליון 7.2 ב היה ב1958 כאלה
היו אילו מתקבל שהיה הערך מאשר פחות

הקודמת. הרישום בשיטת משתמשים
תוקנה היהלומים יבוא על הסטטיסטיקה .11
המסחר ממשרד שהתקבלו לנתונים בהתאם

היהלומים. אגף והתעשייה'
נטו: היבוא הכל סך במספרי שנכללו נתונים .12

חדשים. עולים של אישיים חפצים (1
שהוכנסו תיירים של אישיים חפצים (2

ממנה. הוצאו ולא ארצה
ומטוסים. אניות (3

היבוא אחרי שהוחזרו סחורות משלוחי (4
לארץ. מחוץ שוב ונתקבלו

המוחזר: היבוא במספרי שנכללו נתונים .13
לארץ. לחוץ והוחזרו שיובאו סחורות

היבוא הכל סך במספרי נכללו שלא נתונים .14
נטו:

לחברות ציוד של מוחזרים משלוחים (1
שימוש לאחר אחרות' מארצות מקומיות

קבלנות. פעולות לצורכי בו
ערובה. למחסני יבוא (2

שסופקו ודונג' זברית מזון' מצרכי דלק' (3
לא^. בחוץ ישראלים ומטוסים לאניות
96 משנה בסוג המופיעות סחורות יבוא (4
72.01 (סעיפים ישראל  S.1.T.C של
"מטילי  המכס) תעריף של (b)1 (a)

ומטבעות". זהב

היצוא
המיוחדת. לשיטה בהתאם רושמים היצוא את .15
הכל כסך מוגדר ישראל" תוצרת "יצוא
פותחו או שיוצרו הסחורות זרם של ברוטו
זר ממקור סחורות או בישראל בשלמותן
ידי על בערכן הועלו ו/או בצורתן ששונו

בישראל. נוסף עיבוד
הסחורות זרם פירושו נטו" היצוא הכל "סך .16
בניכוי בישראל' עובדו או שעצרו המיוצאות

שהוחזר. היצוא
שהוחזרו ממשלוחים מורכב המוחזר" "היצוא .17

לכן. קודם לשם יוצאו ואשר לארץ מחוץ
הרישום תאריך .1962 בנובמבר החל .18
משלוח תאריך הוא היצוא של הסטטיסטי

הבא. בחודש היצוא במספרי נכללים הרישום סגירת לאחו הרישום ליחידת המגיעים משלוחים על נתונים (4)
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rD הסחר" "תנאי .4

T= PJPt
מחיר מדד חלוקת ידי על המתקבל Tn
המידה הוא היבוא מחיר במדד היצוא
היבוא' בנפח הרעה) (או הטבה של
נתון' יצוא נפח תמורת לקבל שאפשר
היבוא בין המחירים ביחסי שינויים בגלל
כמובן רצוי' T של גדל ערך והיצוא.
תמורת יכוא יותר לקבל שאפשר זה

נתונה, יצוא יחידת

הארץ סיווג
המובאים בשטחים נכללו הבאות הארצות .23

.5 בלוח

בריטניה,  באירופה הסטרלינג: אזור
בורמה' גיברלטר' מלטה'  אחרות איסלנד;
מאלאיה' פקיסטן' הודו' הונגקונג' ציילון'
קניה' גאנה' דרוםאפריקה' סינגפור'
של הפדרציה ניגריה' טאנגאניקה' אוגנדה'
הבריטיים החסות שטחי וניאסאלנד' רודזיה
ניוזילנר' אוסטרליה' קפריסין' באפריקה'
טרינידאד' הסטרלינג' אזור של אוקיאניה

ברבדוס.
ציכוסלובקיה' בולגריה' הסובייטי: הגוש
רומניה' פולין' הונגריה' גרמניה' מזרח

סין. המועצות' ברית

הנבחרים הסעיפים הכל סך שבוי2פרושו
את מציין 0 היחידה; ערך הוא p

הקודמת; השנה
הנסקרת; השנה את n הכמות; q

היחידה ערך להשיג אין שעבורם סעיפים
יוצגו מתאים היחידה ערך שאין או
ממקורות מחירים מדדי ידי על לפעמים
חוץ. סחר של הסטטיסטיקה מאשר שונים
בחישוב ישירות כוסו שלא סעיפים
שינויי אותם כבעלי נחשבים עצמו

דומות. סחורות כקבוצות מחירים
הכל סך מחיר את לכן' מייצג' (P) המדד
שנכנסו הסעיפים היצוא. או היבוא'
בערכם ייצגו המדדים לחישוב ישירות והיצוא היבוא הכל מסך ו£>82 667.

.1962 ב בהתאמה

(V) הערך מדד .2

הסעיפים. כל של הכל סך הוא 1 שבו

(Q) הנפח מדד .3

Q=V/P
הערך מרד של המנה הוא הנפח מדד

המחיר. ומדד

CHAPTER O. FOREIGN TRADE

Commodity Classification
1. Commodities are classified and shown ac

cording to the Israel Customs1 Tairff pub
lished on December 21, 1961 (!) which be
came effective on February 1, 1962. For
purposes of comparison, January 1962 data
have been reclassified in accordance with
the new tairff. The Customs' Tariff is based
on the Brussels International Tairff No
menclatuer (B.T.N.)(2), with suitable ad
justment for Israel's trade. The B.T.N. is
an international nomenclature, now used
by many countires, in which articles are
grouped according to the nature of the
mateiral of which they are made.

2. Each item of the Isarel Customs' Tairff i
fully indentified by its number, but abbrevi
ated titles are also shown to facilitate th
use of the tables. For the full title of each
chapter or item, erference must be made to
the Customs' Tairff itself(J).

3. In addition to the Customs' classification
commodities are also shown according t
the Standard International Trade Classifica
tion (S.I.T.C.  Revised) (3). This classiif
cation provides aggregates more suitabl
for economic analysis, such as food, raw
mateirals, chemicals, machinery and trans
potr equipment and also groupings of com

(.) Customs' Tairff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
)2) Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Classification of Goods in Customs' Ta

irffs, Brussels, 1955.
)=>) United Nations Statistical Office, Standard International Trade Classification, Revised, Ne\

York, 1961.
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modifies by stage of fabircation and by in
dustrial oirgin.

Quantity and Value of Commodities
4. Weights and measures are on the metirc

system. Weight is the net weight of the
goods exclusive of packing mateiral or re
ceptacles. In some cases (in accordance
with the Customs' Tariff Index) the weight
of inner containers is included.

5. Values are shown in U.S. dollars.
6. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance

and freight) sometimes including cost of
wharfage and porterage (approximately
$8 Million in 1962). Exports are valued
f.o.b. (free on board) without deduction of
discounts and rebates.

7. Discrepancies between the total and the
sum of the constituent parts are due to
rounding.

8. "Imports by Economic Destination" classi
ifes imports accoding to the first destination
of the commodiites directly after their im
potr into the country. The ultimate eco
nomic purpose of some of the impotred
goods differs from their initial destination.
Unmanufactured and semimanufactured
goods are included in "Raw Materials".

Definition of Imports
9. Impotrs are recorded according to the spe

iral system. Special impotrs are the total of
impotrs passing directly through customs
plus withdrawals from bonded warehouses
including impotrs for transformation and
repair. In other words, goods are con
sidered impotred when they are released by
customs who determine the date of impotr.
If goods were released against deposit be
fore the final settlement of accounts, im
potr value and quantity are given according
to the date of actual release by the Cus
toms' Authorities against deposit. If, at the
date of the ifnal settlement of accounts by
the Customs' Authoirties it was revealed
that the value, quantity or other details
connected with the import of the goods
did not agree with those recorded at the
date of their actual release against deposit,
the ifgures have generally been corrected at
the end of the year. In the case of settle
ments in the same month the deposits were
opened, the corrections are made in the
course of the month. In 1962, the total
number of impotr entries amounted to
158,977 (1961: 146,494) and the average
value of imports covered by each entry was
$3,800 (1961: $3,600). The number of
impotr shipments released against deposit
at a date before the ifnal settlement of ac
counts, whether settled within the month or
thereafter (included in the number of en
tries) amounted to 14,016 (1961: 12,747(.

10. From February, 1953, through 1957 (in
1958, refineries transferred to Israel's owri
ership) impotr ifgures of crude petroleum
and products thereof did not represent their
ci.f. impotr value. Instead, the ifgures for
these years refer to the quantities and
estimated value of reifned products that
entered the Israeli market. The c.i.f. value
registered for such impotrs in 1958 was
$ 7.2 million less than would have been ob
tained by utilizing the former method of
registration.

11. The statistics on the impotrs of diamonds
have been revised according to data re
ceived from the Ministry of Commerce and
Industry's Diamond Division.

12. Data included in the Net Total Impotr
ifgures :

a. Personal effects of immigrants.
b. Personal effects of touirsts, brought into

the country and not taken out again.
c. Ships and aircraft.
d. Shipments of commodities returned af

1^1 their impotr and received again
from abroad.

13. Data included in Returned Impotr ifgures :

goods impotred before and returned ab
road.

14. Data not included in the Net Total Impotr
figures :

a. Returned shipments of equipment to
local ifrms from other countires after
its use for the execution of contract
works.

b. Impotrs into bonded warehouses.
c. Bunkers, stores, ballast, and dunnage

supplied to Israeli ships and aircraft
abroad.

d. Impotrs of goods appearing under Di
vision 96 of S.I.T.C. Israel (items 72.0!
(a) and (b) of the Customs' Tariff) 
"Bullion and Specie".

Definition of Exports
15. Expotrs are recorded according 10 the spe

cial system. "Exports of Israel Goods" is
denned as the gross outflow of goods en
tirely produced or processed in Israel, or
goods of foreign origin which have been
changed in form and/or enhanced in value
by futrher processing in Israel.

16. "Net Total Exports" refers to the outflow
of goods produced or processed in Israel,
less returned expotrs.

17. "Returned Expotrs" are composed of ship
ments returned from abroad, which had
previously been expotred.

18. As from November, 1962, the date of sta
tistical registration 0/ the expotr is the date
of the shipment of thegoods(4). Previous
ly, the export registration date was ifxed
according to the date of submitting the ex

)4( Entries on shipments arriving to the registering unit after closing the registration are included
in the export ifgures of the following month.
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potr entires by the expotrer to the Cus
toms' Authoirties.

19. Since the expotr of citrus fruit and eggs
(for food) is generally carired out on a
consignment basis, the value declared to the
Customs' Authoirties cannot represent pre
cisely their actual expotr value. The figures
shown in this volume aer final, as received
from the Council for the Marketing of Cit
rus Fruit and the Council for Production
and Marketing of Eggs and Fowl, Ltd.

20. Data included in the Net Total Expotr
ifgures :

a. Personal effects of emigrants leaving the
country on an Israel passpotr.

b. Personal effects of returning touirsts ac
quired in Israel and taken with them
abroad.

c. Ships and Aircraft.
21. Data not included in Net Total Expotr

ifgures :
a. Shipments of motors and patrs of air

craft by local ifrms to their branches or
representatives abroad.

b. Shipments of goods impotred before but
returned for purposes of exchange, re
pairs, etc. These shipments appear un
der the heading "Returned Impotrs".

c. Expotrs from Bonded Warehouses.
d. Bunkers, stores, ballast, and dunnage,

supplied to foreign ships and aircraft in
Israel.

e. Expotrs of goods under Division 96 of
S.I.T.C.  Israel, (items72.01 (a) and (b)
of the Customs' Tairff)  "Bullion and
Specie".

Indexes of Volume, Unit Value and
Terms of Trade
22. The indexes are computed on the base of

the preceding year. Volume indexes are
computed with weights of the preceding
year and unit value indexes with weights of
the current year, the series being interde
pendent. The indexes are chained and
shown on the base 1961 = 100. The indexes
are calculated according to the following
formulae :

1. Unit Value (Price) Index (P)
Paasche formula with current weights:

p _ *'Pn<ln

?PA.
wheer £' stands for the aggregate of
the selected items
p for the unit value
q for the quantity
o for the preceding year
n for the year under consideration.

Items for which no unit values were
available or appropirate, were some
times repersented by price indexes from
sources other than the trade statistics.
Items not coveerd dierctly in the actual
computation are assumed to have had
the pirce changes as similar groups of
commodities.
The index (P) theerfore represents the
pirce of total impotrs or exports. The
items enteirng directly into the calcula
tion of the indices, represented, by
value, 6670 and 829o of total 1962 im
potrs and expotrs, respectively.

2. Value Index (V(

where £ stands for all items traded.

3. Volume Index (Q)

Q = V/P
The volume index is the quotient of the

value and price indexes.

4. Terms of Trade (T)

T=PJPi
The terms of trade, obtained by dividing
the expotr pirce index by the import
pirce index, is a measure of the im
provement (or deterioration) in the
volume of impotrs that could be ob
tained for a given volume of expotrs
due to changes in the price relationships
between imports and exports.
A rising value of T is favourable in the
sense that more impotrs can be had for
a given unit of expotrs.

Country Specification
23. The following countries are included in the

areas shown in table 5 :

Sterling area  In Europe: United King
dom, Iceland and Ireland. Other: Malta,
Gibraltar, Burma, Ceylon, Hong Kong,
India, Pakistan, Malaya, Singapore, South
Africa, Ghana, Kenya, Uganda, Tanganyi
ka, Nigeria, Federation of Rhodesia and
Nyassaland, British Protectorates in Africa,
Cyprus, Australia, New Zealand, Sterling
Oceania, Trinidad, Barbados.
Soviet area  Bulgaria, Czechoslovakia.
East Germany, Hungary, Poland, Rumania
USSR., China Mainland
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Table 1.  Balance of Foreign Trade חוץ סחר של המאזן .1 לוח

(19491962)

השנה
Year

הבל סך
המסחר תנועת

Total Trade
Movement
)e)+(h)

(י) ו!וץ ו/וצרת .בוא
Imports of

)')ForeignGoods

מיחזר יבוא
Returned
Imports

נטו יבוא
Net *1י01קוח1
(c)(d)

תוצרת יצוא
ישראל
(1)

Exports of
IsraelGoods

מוחזר יצוא
Returned
Exports

נטו יצוא
Net Exports
)O(g)

על היבוא עודף
היצוא

Excess of Imports
over Exports
ot(h)

כאחוז היצוא
מהיבוא

Exports as
'/, of Imports

)h):(e) ■

לגולגולת המסתר
Trade per Capita

היבוא
Imports

היצוא
Exports

הגרעון
המסחרי

TradeDeifcit

(a)(b)(c)(d)(t)(f)(8)(h)(i)(i)(k)(1)(m)

1949

דו באלפי
280,401

לריס
253,0891,183251,90628,49528,495

$ thousand
223,41 111.3

דולרים
24127

s
214

1950335,472302,0321,707300,32535,14735,147265,17811.723728209

1951426,436383,7442,062381,68244,75444,754336,92811.725530225

1952365,750324,0491,788322,26143,48943,489278,77213.520127174

1953

1954

337,565

373.548

282,086

290,342

2,159

3,094

279,929

287,248

57,636

86,300
57,636

86,300
222,293

200,948

20.6

30.0

170

170

35

SI

135

119

1955423,509336,8382,385334,45389,05689,056245,39726.619251141

1956482,094378,4262,833375,593107,135634106,501269,09228.420558147

1957572,956434,9362,107432,829141,2531,126140,127292,70232.422472152

1958560,032423,1062,176420,930140,6171,515139,102281,82833.021170141

1959603,674429,9692,678427,291178,7662,383176,383250,90841.320785122

4100134ג1960706,922502,6787,032495,646216,6055,329211,276284,37042.62

§1961822,994591,9868,074583,912245,2806,198239,082344,83040.9267109158

1962895,208628,1257,652620,473279.9817,725272,256348,21743.92711191:2

CO
V
u
o
<

f

Z
V
u
of
O
u.

(1) Including ships and aircraft. ומטוסים. אניות כולל (1)



והיצוא היבוא של הערך הכל וסך המחיר הנפח' מדדי  .2 לוח

Table 2.  Indexes of Volume, Pirce and Total Value of Imports and Exports

Base: 1961=100 הבסיס:
(19551962)

הסחר תנאי
lfj Terms

of Tarde

Exports JPSV7

הערך סיה
Total Value

המהיר
Price

man
Volume

Imports

.pm n0
Total Value

המחיר

Price

היבוא

הנפח

Volume

ולשנה
Year

Indexesהמדדים

195554105573510537100

1956581116440HI44100

19576111973491155797

195868106725011336107

19597010373721027399

1960821038589998896

1961100100100100100100100

19621099810611699114101

Percentage of annual change השנתי השינוי אחח

195519567612146190

195619575715234293

195719581111222210

195819594324510327

1959196015015243203

1960196122319121124

19611962926161141

(1) Export price index devided by import price index.
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עיקריים ענפים לפי והיצוא, הכלכלי הייעוד לפי היבוא, מדדי .3 לוח
Table 3. Indexes of Imports, by Economic Destination and of Exports, by Main Barnches

)1959 1962)
Base: 1961 = 100 הבסיס:

ul
O
<

H

Z
ט

o
a,

1962

rrt<
הערך
Total
Value

Price
הנפח

Volume

1961

0ה
הערך
Total
Value

!.rice Volume

I960

סה
הערך
Total
Value

המחיר
Pirce

הנפח
Volume

1959

סה
הערך
Total
Value

המחיר
Price

הנסדו
Volume

TOTAL
Consumers' goods (for
direct consumption)

Raw materials

Investment goods

TOTAL

Agricultural Exports

Industrial Exports

Industrial Exports (Except
Diamonds)

Diamonds

Terms ofTrade (export price index
divided by import price index).

rהיבוא ts1mp o

TO103TJ10)S510010010010998100

9510197no9810710010010010398101

7910180871049010010010011697113

5595527296691001001009410194

היצוא
7210273899988100100100116

r ts

99

Expo
114

9598931119110110010010011297109

6310466821028410010010011799116

6310566801038210010010011198109

63103678510287100100100126101127

Termsof Trade

101 I

המסחר תנאי

100 96 99

הכל סר

ישירה) (לצריכה תצרכת נכסי

גלם תמרי

השקעה נכסי

הכל סו

חקלאי יצוא

תעשייתי יצוא

ליהלומים) (פרט תעשייתי יצוא

יהלומים

יגו* מחירי (מדד המסחר תנאי
יבוא) מחירי במדד מחולק



ובאחוזים) דולר (באלפי הכלכלי הייעוד לפי היבוא, הרכב  .4 לוח
Table 4.  Structure of Imports. by Economic Destination ( 8 thousand and Percentage)

Economic Destination 1962 §1961 I960 19S6 1952 הכלכלי הייעוד

TOTAL IMPORTS

Consumers' goods (for direct consumption)
thereof: Nondurable Roods

Durable goods

Raw materials
thereof: Industrial raw materials

Building naterials and materials for
road construction

Fuel and lubricants
Agricultural raw materials

Investmeat goods
thereof: ships and aircraft

Unclassiifed goods

דולרים $גאלפי thousand

היבוא I25.28*314,049378,426502.678591,986כל

ישירה) (לתצרוכת תצרוכת 73,48551,59150,93447,39647,981נכסי

שוטפת לצריכה 57,94542,41434,47933,15332,521מזה:

קיימא בני 15,5409,17716,45514,24313,460נכסים

גלם 182,365243,832325,804361,533407,543חומרי
לתעשייה גלם חומרי 106.567162,829245,41מזה: 1284,220320,803

כבישים וסלילת לננין 22.09920,28716,02415,52117,065חומרים

סיכה וחומרי 40,31841,63434.89134,23340,004דלק
לחקלאות גלח 13.38119,08229.47827,55929,671חומרי

השקעה 67,42282,393125,881183,057172,601נכסי

ומטוסים אניות 2,95111,44136,50161,62021,741מזה:

מפורטות בלתי 77761059סתורות

Percentageאחוזים
היבוא 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALכל IMPORTS

ישירה) (לתצרוכת תצרוכת '22.713.610.28.07.6Consumersנכסי goods (for direct consumption)
שוטפת לצריכה 17.911.26.95.65.2thereof:Nondurableמזה: goods
קיימא בני 4.82.43.32.42.4Durableנכסים goods

גלם 56.364.464.861.164.9Rawחומרי materials
לתעשייה גלם חומרי :32.943.048.848.051.1thereofמזה: Industrial raw materials

כבישים וסלילת לבנין 6.85.43.22.62.7Buildingחומרים materials and materials for
road construction

סיבה וחומרי 12.511.06.95.86.4Fuelדלק and lubiricants
לחקלאות גלם 4.15.05.94.74.7Agriculturalחומרי rawmaterials

השקעה 20.821.825.030.927.5Investmentכפי goods
ומטוסים אניות :0.93.07.310.43.5thereofמזה: ships and aircraft

מפורטות בלחי 0.20.2XUnclassifiedחירות goods

0

r
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דולרים1 (באלפי הקודם הישראלי המכס תעריף של והקבוצה הסוג לסי חוץ תוצרת יבוא .5 לוח
Table 5. Imports ofForeign Goods by Class and Group of the Former Israel Customs' Tariff ($ thousand)

)19521960)

והקבוצה 195219541956195719381939I960Cluiהסוג and Group

הסחורות S0*421,10*41t,W*J02,*78ALL.415*0.142378.42*2*31404כל COMMODITIES

וטבק משקאות מזון/  א. 72,54566.42978,34877,33686,37775,73976,538daisסיג I.  Food, Drink and Tobacco
Oroupקבוצה וקמח דגנים .131,82127.43638,60540.34140.59144,06448,8031. Grain and lfour

ולחי לבהמה מאכל .23,1294,0975,1104,8825,7886.0404,1592. Feeding stuffs for animals
בשר .33,6623.5989,5947,6625.7711,7272,4563. Meat

מאכל לצורכי חייס בעלי .4191,178164701513031414. Animal!, live, forofod
חלב וחוגרת ביונים .55.1509,2205,4083,52113,1482,3613923. Eggi and dairy products

וירקות אגוזים טריים' סירות .61,325608257189691161286. Fresh fruit, outi and vegetablei
משקאות .76652232988263663197. Beverage.

אחרים מזונות .826.49619.47818,52218,95918,90719,60818,7898. Other foodstuffs
וטומנק טבק .99777628431,0141,1261,1541,3499. Tobacco and tombac

וסחורית גלם חומרי ב. Clanסוב II. Raw Material!andArticle . בעיקרן מעובדות 70,76068,22189,093122,408116,567133,353130,719Mainlyבלחי Unmanufactured
Groupקבוצה

פחם .15235126386934214384321. Coal
ומחצבים אחרים אלמחכתיים מינרלים .29629722,2234.0893,2333,5434,1172. Other nonmetalliferouimining

מתכת וגרוטאות מתכת עפרות .377526122154128640
and quarry products

3. Metalliferous ores and scrap metal
בניין ועצי עצים .*7,22610,79513,65516,57412.62415,47314,7404. Wood and timber
טקסטיל חומרי .54.7807.0487,4929.2989.1768,9948,5365. Textile materials

לעצירת המיועדים פוליםואגוזים זרעונים/ .6(. Seeds, beans and nuts for oil;
ונספים שרף שומן/ שמנים/ ,42,83424,90533,41249,63354,18251,08456,760oilsשמן; fats, gums and resins

מעובדים בלתי ושלחים עורות .78772.2511.9393,5542.5683,9423,8327. Hides and skins, undressed
וסחורות שונים גולמיים חומרים .8g. Miscellaneous raw materials and

בעיקרן מעובדות 13,55120,98629,12238,54634,30949,75161,662articlesבלחי mainly unmanufactured

או מעובדות ג.סחורות .ClassIIIסוג Articles Wholly or
בעיקרן 179,369154,054209,871234,335217,594219,740275.149Mainlyמעובדות Manufactured

קבוצה
מעובד ודלק (קוקס) אבן פחמי .13611694176170194390

Group
1. Coke and roanufaciured fuel

ומוצרי זכוכית קרמיקה/ כלי .22. Ceramic ware. glass and manufactured
מעובדים 3.6241,0991,6881,8301,8122,1462.328quarryמחצבות products
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(המשך) דולרים) הקורס(באלפי הישראלי המכס תעריף של והקבוצה הסוג לסי חוץ, תוצרת יבוא .5 לוח
Table 5. ImportsofForefgn Goods, by Class and Group of the Israel Cusotms' Tariff (S thousand) (Cont.)

)195Z1960)
והקבוצה 19E3195419S6196719S819691960Classהסוג and Group

Groupקנ11ה
ומוגריהם ופלדה נחל .30,16932,36740.32437,86733,89532,83343.8153ג. Iron and steel andmanufactures

(hereof
ומוגריהן אלברזליות מתכות .45,2476,2156,5416.4068,0278,54010.2124. Nonferrous metals and mano

factures thereof
גילום וסרטי כלים מכשירים' סנו"ם' .55.9034,9736,3675,5526.7947,7728,482S. Cutlery, hardware. Implement!

.and photographic fUms
חשמלי וגיור חשמל גורני .89.7577,5019,81810,4199,84810.92810,7206. Electric goods and equipment

מכונות .738,70926,19448,04540,506J7.68858,94160.5277. Machinery
עץ תעשיית .85.0545.1374,6805,3124,7375,0587,3368. Manufactures ofwood and timber

כותנה ומוצרי כותנה מסווי .14,0423.4503,2513,0022,3381.7021.677... Cottonyam and manufneturet
thereof

ומוגריהס סרוק וגמר נמר מטווי .102,3272,0442.2341,6391,9981,8183.13810. Woollen andwonted yarn and
manufactures thereof

מלוותי משי מטווי משי/ .113,4434,6473.6685,6406,4835,9768,23711. Silk yarn. anilfcial silk yarn and
manufacturesומוגריהס theerof

אחרים טקסטיל מחומרי מוגרים .122,0024781.1709471,11298279612. Manufactures of textile materiali,
other

הלבשה צורכי .114,8352,001937650523407383!1 Wearing apparel
וגנעים תרומות כימיקלים' .1410,81613,24015,31717,59815,95418,08019,23914. Chemicals, drugs. dyes and colours

מעובדים ודינג שומנים שמנים/ .135,92113,91318.91518,7734,1694,6013,73115. Oils, fats and waxes, manufactured
עור ומוגרי עור .161.02279922026830723826416. Leather and manufactures thereof

ומוצריהם וקרטון נייר .175,3763,7074,5806,1137,2157,3328.490IT. Paper aod cardboard and manu
factures thereof

רכב וכלי אניות מטוסים/ .1816,46918,24631,11556,10540,50836,71 167,705It. Aircraft, ships and vehicles
גומי מוגיי .192,85275362865346360169219. Rubber manufactures

או מעובדים שונים מגרכים .2021.7657,17410,27914,87913,55314.88016.98720. Miscellaneous articles wholly or
בעיקרם mainlymanufacturedמעובדים

ל.נ.מ.א. חיים' ד.בעלי .ClassIV.4981,1135048091,957348213סוג  Animals, Live, n.e1.
מםורטות בלחי 77752561061861178959unclassifiedסחורות Goods

(1) As in force up to October 3, 1958. .1958 באוקטובר' ח5 עד בתוקף (1)
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דולרים) (אלפי ק. ט. י. ס. של וקבוצה סוג לפי ישראל, תוצרת ויצוא חוץ תוצרת יבוא  .6 לוח

Table 6.  Imports of Foreign Goods and Exports of Israel Goods, by S.I.T.C. Section and Group ($ 1,000)

)19601962)

ExportsיצואImportsיבוא
וקבוצהמס" Groupסוג _ . "

* Section and Group .196019611962196019611962Noהקב'

הסחורות S9§501,678כל 1,98461B.I1S116,605.14S180179.981ALL COMMODITIES

מזון .0 70,54975,79372,58771,13369,36576,269Sectionסוג 0 . Food
חיים001 2131,3261,515525481517Liveבעלי animals001
למאכל002 בעיקר חיים' 1413,725בעלי


2579Live animals, chielfy for food002

קפוא011 או צנון טרי' 1,0061,3905,333501474419Meatנשר fresh. chilled or frozenOil
משומרים013 בשר ועיבודי משומר Meatבשר canned and meat preparations,013

משומרים 1,451553715168cannedובלתי and not canned
חלב022 וזבדת 3901,5141,368122Milkחלב and cream022
010חמאה023

Butter023
וקום024 0111212132Cheeseגבינה and curd024
2ביציט025

1
010,69412,1628,645Eggs025

משונוריפ031 או טריים 1,4362,6133,1762497Fishדגים fresh and simply preserved031
בקופסאות032 דגים ועיבודי משומרים Fishדגים canned and fish preparations,032

קופסאות ללא 2516231154cannedאו or not canned
טחונה041 בלתי מסלין) (בולל 22,16224,11920,5186021,865445Wheatחיטה and spelt (incl. meslin), unmilled041
1,7731,8912,213אורז042

Rice042
טחונה043 בלתי 3,1622,4902,055שעורה

Barley, unmilled043
טחון044 בלתי 7,3689,15110,522תירס

1Maize (corn), unmilled044
אורז045 לחיטה' פרט טחונים' בלתי ,Cerealsדגנים unmilled, other than wheat,045

ותירס 12,63910,4219,185שעורה
rice. barley and maize

Meal and lfour of wheat and spelt046
מסלין)046 (נולל חיטה 252386137קמח

0(incl. meslin)
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Cereals milled except wheat meal047

חיטה047 לקמח פרט טחונים 669731444151andדגנים lfour

מקמזז048 עיבודים כולל דגנים' Ceeralעיבודי preparations incl. preparations from048
וירקות פירות של 321163116498175lfourועמילן and starch of fruit and vegetables

אגוזים051 כולל (אינו ואגוזים טריים Fruitפירות ,fresh and nuts (not incl. oil nuts),051
מיובשים או טריים שמן)' 16323831748,22543,37751,472freshלהפקת or dried

באופן052 מיובשים כולל מיובשים פירות
439389400763Driedמלאכותי fruit incl. artificially dehydrated052

פירות053 ומוצרי משומרים 4014147127,4897,7169,532Fruitפירות preserved and fruit preparations053
בצורה154) משומרים או קפואים טריים' ,Vegetablesירקות fresh. frozen or simply054

שורשים' מיובשות)' קטניות (בולל preservedפשוטה (incl. dried leguminous
למאכל* אחרים ירקות ומוצרי ;(vegetablesפקעות roots, tubers and other edible

י מיובשים או טריים 1,9221,9931,9475336061,508vegetableל.נ.מ.א. products, n.e.s., fresh or dried

משומרים055 Vegetablesירקות preserved and vegetable055
ירקות 341281264594791,080preparationsועיבודי

5,6563,6134,0262013Sugar061סוכר061
סובר062 ועיבודי סוכר Sugarמגדני confectionery and other sugar062

95043477746820preparationsאחרים
2,1222,2132,688480549801Coffee071קפה071

1,4211,4621,26114521Cocoa072קאקאו072
שוקולד073 ועיבודי שוקולד

00224188261Chocolate and chocolate preparations073
ומחה074 1,1461,2741,212027Teaתה and mate074
220191166תבלינים075


0

Spices075

דגנים081 כולל (אינו חיים לבעלי Feedingמזון stutf* for animals (excl.081
טחונים) 3,5392,8401,840400334189unmilledבלתי cereals)

לאפייה091 ושומן מרגרינה
0141514Margarine and shortening091

ל.נ.מ.א.099 מזון' 1,0701,267731134123134Foodעיבודי preparations, n.e.s.099

Section 1 . Beverages
וטבק משקאות .1 1,5461,6972,154427748596andסוג tobacco

כוהליים111 בלתי .138משקאות 94Nonalcoholic beverages111
כוהליים112 184249272421741594Alcoholicמשקאות beverages112

מעובד121 בלתי 1,2011,1991,5320Tobaccoטבק unmanufactured121

טבק122 1עיבודי 48241341632Tobacco manufactures122
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Table 6.  Imports of Foreign Goods and Exports of Isarel Goods, by S.I.T.C. Section and Group (8 1,000) (Cont.)

)19601962)

ExportsיגואImportsיבוא
וקבוצהמס .Noסוג 196019611962196019611962הקב'

שאינ מעובדים בלתי חומריס .2 Secםסוג 1 ion 2 . Crude materials,
לדלק) (פרט למאכל 66,51974,86385,6387,7469,96511,125inedibleניתגיט (except fuel)

בלתי211 לפרוות) (פרט ועורות שלחים
3,7793,9273,4601407212Hidesמעובדים and skins (except fur skins) undressed211

מעובדיט212 בלתי פרווה 13195366Furעורות skins, undressed212

גרעינים221 ושמן אגוזים שמן זרעים' 20,39320,86423,3711,9461,7812.284Oilשמן seeds, oil nuts and oil kernels221

סינתטי231 גומי כולל מעובד' בלתי גומי
שנית מופק 6,4105,1916,65167267Crudeוגומי rubber, incl. synthetic and reclaimed231

עץ241 ופחמי הסקה 353118Fuelעצי wood and charcoal241

גסה242 בצורה עובד אם או הגסה בצורתו עץ
12,69815,7427,256Woodבלבד in the round or roughly squared242

פשוט243 באופן מעובד או מעוצב 3,6435,23013,9830Woodעץ shaped or simply worked243

ופסולת244 גולמי ,15161291Corkשעם raw and u'a9te244

נייר251 ופסולת 1,4021,6354,7201Pulpציבית and waste paper231

חיים262 בעלי של אחר ושיער 4,4526.2287,6128111681Woolצמר and other animal hair262

3,3334,1064,4432271,3152,754Cotton263כותנה263

ופסולת264 יוטה חתיכות כולל ,192478330Juteיוטה' incl. jute cuttings and waste264

וליוטה265 לכותנה פרט צמחים 592553568674971Vegetableסיבי ifbres. except cotton and jute265

ומלאכותיים266 סינתטיים 1,1721,7372,5323927Syntheticסיבים and artiifcial ifbres266

בלויי267 כולל טקסטיל מבדי פסולת Wasteחומרי materials from textile fabrics,267

30319015344includingסחבות rags

מעובדים71 בלתי ,125822727699601Fertilizersדשנים' crude271

וחצץ73 חיל ,1144117115647Stoneאבן' sand and gravel273

0
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קלויים274 בלתי ברזיליים ופיריטים 1,6951,1591993204Sulphurגפרית and unroa&ted Iron pyrites274

יהלומים273 כולל להשחזה' טבעיים Naturalחומרים abrasives, including industrial273

717798diamonds{30914912860תעשייתיים

אחרים276 גולמיים 2,2662,7352,824772147196Otherמינרלים crude minerals276

ותרכיזיהט281 ברזל 9652622Iron..מחצבי ore and concentrates281

ופלדה282 ברזל 5847203644S2122Ironגרוטאות and steel scrap282

אלברזיליות283 בסיסיות מתכות של Oresמחצבים of nonrerrous base metals and283

12462,6603,4643.299concentratesותרכיזיהם

אלברזיליות284 מתכת 551333745112198Nonferrousגרוטאות metal scrap284

ופלטינה285 כסף 6582Silverמחצבי and platinum ores283

ל.נ.מ.א.291 החי/ מן מעובדים בלתי 5859142731203Crudeחומרים animal materials, n.e.s.291

ל.נ.מ.א.292 הצומח' מן מעובדים בלתי 2,7923,4752,557301573614Crudeחומרים vegetable materials, n.e.s.292

Section 3 . Mineral fuels,
סיכה שמני מינרלי' דלק .3 lubricantsסוג and related

דומים 35,01234,75540,5418022,0923,780materialsוחומרים

פחם321 ולבני קוקס פחמי ,7861,1321,010Coalפחם' coke and briquettes321

חלקית331 ומזוקק גולמי ,23,96021,98530,18824Petroleumנפט crude and partly reifned331

נפט332 10,21511,6389,3437962,0653,780Petroleumמוצרי products332

ומעובד341 טבעי ,5100633asגז natural and manufactured341

החי מן ושומנים שמנים .4 Sectionסוג 4 . Animal and
6,0097,0558,3293,5784,3843,093vegetableוהצומח oils and fats

החי411 מן ושומנים 23120859165Animalשמנים oils and fats411

נוזל421 הצומח' מן 2,1614,1205,4582,9144,2592,838Vegetableשמנים oils. soft421

הצומח422 מן אחרים 2,425818546654117218Otherשמנים vegetable oils422

Animal and vegetable oils and fats431

בתהליך431 והצומח החי מן ושומנים ,processedשמנים and waxes of animal and
והצומח החי מן שמקורן 1,1921,9091,7344832vegetableעיבוד' origin

כימיקלים .5 24,30528,63134,6339,87311,89312,104Sectionסוג 5 . Chemicals

אורגניים512 rganic>6,5248,7529,0791,3672,78619כימיקלים chemicals312

תחמוצות513 יסודות' אנאורגניים' norganicכימיקלים chemicals, elements, oxides and313

הלוגניים 1,9892,1182,427521562677halogenומלחים salts
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Table 6.  Imports of Foreign Goods and Exports of Israel Goods, by S.I.T.C. Section and Group ($ 1,000) (Cont.)
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Exports1יצואImportsיבוא
וקבוצהמסי GrouPסוג c .: a n.
.196019611962196019611962Noהקב

אחרים514 אנאורגניים 1,3751,2272,3465213,4605,663Otherכימיקלים inorganic chemicals514

ודומיהם515 רדיואקטיביים 67589461103Radioactiveחומרים and associated materials313

מפחם'521 גולמיים וכימיקלים מינרלית Mineralזפת tar and crude chemicals from coal,521

טבעי ומגז 6398743333632715petroleumמנסט and natural gas
ואינדיגו531 סינתטיים אורגניים גביעה Syntheticחומרי organic dyestuffs and natural331

1,6321indigoטבטי
וחומרים532 ובורסקאות צבע Dyeingתמציות and tanning extracts and synthetic332

לבורסקאות 760377tanningסינתטיים materials
צבעים'533 ,Pigmentsפינמנטים' paints, varnishes and related533

ודומיהם 1,7272,0101,256624695742materialsלכות

ורוקחות541 רפואה 5,0615,2333,8767698851,705Medicinalמוצרי and pharmaceutical products541

וחומרים551 מיבושם תמצית' Essentialשמני oils, perfumes and lfavour551

203219195245281220materialsריחניים

וקוסמטיקה553 20189674236Perfumeפרפיומרייה and cosmetics553

ומירוק554 ניקוי תכשירי ,13719132256198403Soapsסבון' cleansing and polishing preparations554

מיוצרים561 כימיים ,1233472704,5432,057347Fertili2ersדשנים manufactured561

שרפים581 מחודשת' צלולוזה פלסטיים' Plasticחומרים materials, regenerated cellulose,581

7234553artificial'3,7804,0486,157מלאכותיים resins

ל.נ.מ.א.599 ומוצרים' כימיים 2,5843,5366,0605403611,630Chemicalחומרים materials and products, n.e.s.599

Section 6. Manufactured

מסווגות מעובדות סחורות .6 goodsסוג classified chiefly
חומרים לפי 155,787180,01991.668105,637133,896by§136,992בעיקר material

184410634170286181Leather611עור611

CO

c
<
X
f

z
o

a!
O



מעובד612 עור או מלאכותי עור טור' Manufacturesעיבודי of leather or of artificial612
ל.נ.מ.א. 60547813276orשנית' reconstituted leather, n.e.s.

וצבועות613 מעובדות או מעובדות ,6714535143Fursפרוות dressed or dressed and dyed613
מעובדים621 גומי ,Rubber,343410485189242138חומרי fabricated materials621

ל.נ.מ.א.629 גומי' 3144246887,7788.38S10,180Rubberמוצרי manufactures, n.e.s.629

Veneers, plywood boards, "improved" or631

שנית631 מעובד עץ מרשים' לבידים reconstitutedפורנירים' wood and other wood,
ל.נ.מ.א. אחר' מעובד ועץ מלאכותי עץ ,4404092254,2874,5023,604workedאו n.e.s.

ל.נ.מ.א.632 עץ< 6,9865,6275,3201082881Woodעיבודי manufactures. n.e.s.632
שעט633 224962205Corkמוצרי manufactures633
וקרטון641 8,2327,9687,2601,8782,103389Paperנייר and cardboard641

או642 מנייר נייר' מתאית עשויים Articlesמוצרים made of paper pulp, of paper or of642
6989042,5813331472,140cardboardמקרטון

טקסטיל651 7,5808,71910,3495,4807,30611,303Textileחוטי yarn and thread651

גרים652 בדים כולל (אינו ארוגים כותנה' Cottonבדי fabrics, woven (not incl. narrow or652
1,5491,7181,8411,4991,5801,369specialומיוחדים) fabircs)

בדים653 כולל (אינו ארוגים טקסטיל' Textileבדי fabrics. woven (not incl. narrow or653
כותנה לבדי פרט ומיוחדים) 2,8053,7253,6091,3602,3302,947specialצרים fabrics) other than cotton fabrics

סרטים'654 רקמה' דברי תחרים' ,Tulleטול' lace, embroidery, ribbons, trimmings654
ודומיהם 301493540132andקישוטים other small wares

דומים655 ומוצרים מיוחדים טקסטיל 1834201.4052683291,285Specialבדי textile fabrics and related products655
העשויים656 או מטקסטיל' העשויים Madeupפריטים articles, wholly or chielfy of656

ל.נ.מ.א. מטקסטיל' 72472280529054069textileבעיקר materials, n.e.s.
וכוי657 מרבדים לרצפה' 139121370263023Floorכיסויים coverings. tapestries, etc.657
(פרט661 מעובדים בנייה וחומרי מלט ,Limeחרסית' cement and fabricated building661

חרסית) וחומרי ,6549431,0773,2553,1591,867materialsלזכוכית except glass and clay materials
בנייה662 וחומרי מחרסית בנייה Clayחומרי construction materials and refractory662

חום) בפני (העומדים 363795779708619constructionרפרקטוריים materials
ל.נ.מ.א.663 מינרליים' 295224665502481,498Mineralמוצרים manufactures. n.e.s.663

205417735785802736Class664זכוכית664

זכוכית665 405865752284913Glassware665מוצרי

חרס666 911061922442113Pottery666מוצרי
למחצה'667 ויקרות יקרות אבנים ,Pearlsפנינים' precious and semiprecious stones,667

מעובדים ובלתי 57,95374,25660,88770,32689,334unworked§49,750מעובדים and worked
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וקבוצהמס' Groupסוג c_.. jactuuu uuu giuup
196019611962196019611962הקב

No.

ברזל671 שפיגל' מהסוג יצוק ברזל הי' ברזל
גלולות וסלדה' ברזל אבקת ,pigironספוגי' spiegeleisen, spongeiron, iron and671

מברזל 1,5711,6881,514ותרכובות
2steel powders and shot and ferroalloys

גלמים672 (כולל ראשוניות וצורות Ingotsמטילים and other primary forms (incl. blanks672
ופלדה מברזל ושפופרות) 3572,5502,185110forלצינורות tubes and pipes) of iron and steel

וחלקים673 צורות זוויתנים' ומטילים מוטות
כלונסאות (בולל ופלדה מברזל Ironאחרים and steel bars, rods, angles, shapes and673

12,48412,04311,43534732sectionsמטלדה) (incl. sheet pilings)
פלדה674 או מברזל אוניברסליים ופחיס ,15,60419,60717,291174Universalsלוחות plates and sheets of iron674

פלדה675 או מברזל 5,4441,7086,489302Hoopסרטים and strip of iron or steel675

ברזל'676 למסילות מבנה ומוצרי Railsפסים and railway track construction of676

פלדה או 241215ironמברזל or steel
תייל)677 מטילי כולל (אינו ופלדה מברזל 2,1642,0582.857944חייל

Iron and steel wire (excl. wire rod)677

או678 מברזל ואביזרים צינורות שפופרות'
,1.8222,3092,0443508721,371Tubesפלדה pipes and fittings of iron or steel678

Iron and steel castings and forgings,679
ל.נ.מ.א.679 ומחושלים' יצוקים ופלדה ,3557205651237255unworkedברזל n.e.s.
מקבוצת681 אחרות ומתכות פלטינה ,Silverכסף' platinum and other metalsof the681

13641849621541platinumהפלטינה group
Copper682.'4,8696,6236,986388257347נוזושת682

572082124Nickel683ניקל683
(חמרן)684 2,1263,8664,3002287141,280Aluminium684אלומיניום

4924732912Lead685עופרת685

1,107935821122Zinc686אבץ686
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2793483251Tin687בדיל687
שונות689 אלבוזיליות בסיסיות Miscellaneousמתכות nonrerroui base metals,689

מתכת לעבודות 2342241967162employedהמקמשות in metallurgy
ל.נ.מ.א.691 גמורים' מבנים וחלקי 8841,1341,2854495786Finishedמבנים structural parts and structures, n.e.s.691

והעברה692 להחסנה מתכת 6019447806524Metalמיכלי containers for storage and transport692

חשמליים)693 (למעט תייל Wireמוצרי products (excl. electric) and fencing693

סבוכים 104680540405124grillsוגדרות

בריחים694 ווים' אומים' ברגים' ,Nailsמסמרים/ screws. nuts, bolts, rivets and similar694

נחושת או טלדה מברזל' דומים 359386494183540productsומוצרים of iron, steel or of copper
במכונות695 או ביד לשימוש עבודה 7831,6821,725151137143Toolsבלי for use by hand or machines693

432142099116446Cutlery696סכו'ם696

ביתי697 45141379ISO180180Householdציוד equipment697

ל.נ.מ.א.698 מתכת' 3.0211.6381,719339354864Manufacturesמוצרי of metals, n.e.s.698

Section 7 . Machinery and
הובלה וציוד מכונות .7 142,864189,853180,9985,30111,0216,560transportסוג equipment

Power generating machinery, other than711

חמשל)711 למכונות (סרט כוח לייצור 1,3954,6927,591מכונות
8114electric

לחקלאות712 וציוד 6,4257,8143,4643814429Agriculturalמכונות machinery and implements712

ל.נ.מ.א.714 משרד' 2,4653,4552,786מכונות
12Oiffce machines, n.e.s.714

מתכת715 לעבודות 5,4735.1186,166מכונות


634Metal working machinery715

ועורות717 טקסטיל 12.1641מכונות 3,40313,6002375Textile and leather machinery717

מיוחדות718 לתעשיות 1,9609,88319,590747193Machines)מכונות for special industries718

וחלקי719 חשמליים) (למעט ומכשירים Machineryמכונות and appliances (other than719

ל.נ.מ.א. (24,30927,15437,4107711,4301,759electricalמכונות' and machine parts, n.e.s.
מעגליים722 ומתגים חשמלי כוח 1,4304,5965,0961392581,005Electricמכונות power machinery and switch gear722

חשמל723 לחלוקת 7093,7843,8613016106Equipmentציוד for distributing electricity723

קשר724 1,9515,0879,439242761376Telecommunicationמכשירי apparatus724

ביתי725 חשמלי 1.4511,8671,702643500158Domesticציוד electric equipment725

רפואיות726 למטרות חשמליים Electricמכשירים apparatus for medical purposes and726

רנטגן 1,2261,0991,50630213radiologicalומכשירי apparatus
אחרים729 חשמליים ומכשירים 6,4835,4427,013330209185Otherמכונות electric machinery and apparatus729

6סים731 על הנעים רבב וגלי 501,453760רכבות
3Railway vehicles731

בדרכים732 הנע מנועי 25,77525.88430,9952,8031,4591,872Roadרכב motor vehicles732
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Table 6.  Impotrs of Foreign Goods and Exports of Israel Goods, by S.I.T.C. Section and Group (S 1,000) (Cont.)
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וקבוצהמם' סוג
ExportsיצואImportsיבוא

.196019611962196019611962Noהקב'

בדרכים733 הנעים ממונעים בלתי רכב 2834585252116Roadכלי vehicles, other than motor vehicles733

טיס734 2,61818,84823,1466220710Aircrafts734כלי

שיט735 35,69749.8166.3481935,87583Shipsנלי and boats735

שונים מעובדים מוצרים .8 8,79812,99614,35416,90220,61620,008סוג

Section 8. Miscellaneous
manufactured articles

תאורה812 ביוב' אביזרי סניטריים/ מוצרים
2897164198116ISוחימום

Sanitary, plumbing, heating and lighting
ifxtures and ifttings

812

35934839934Furniture821רהיטים821

וסחורות831 ארנקים מזוודות' נסיעה' חםצי
76144232Travelדומות goods. handbags and similar articles831

לפרוות)841 (פרט 2133611668.99711,96812,913Clothingהלבשה (except fur clothing)841

עור842 ומוצרי ראש) כיסויי כולל (אינו םרוות
ומוצריה מלאכותית םרווה 422270503517סרווה;

Fur clothing (excl. headgear) and other

articles madeof furskins; artificial fur and
articles thereof
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851

861

862

863

864

891

892

893

894

895

896

897

899

Footwear

Scientific, medical, optical, measuring and

controlling instruments and apparatus

Photographic and cinematographic supplies

Developed cinematographic iflm

Watches and clocks

Musical instruments. sound recorders and

reproducers and parts and accessories

thereof

Printed matter

Articles of artiifcial plastic materials, n.e.s.

Perambulators, toys, games and

sporting goods

Ofifce and stationery supplies, n.e.s.

Works of art, collectors' pieces and antiques

Jewellery and goldsmiths' wares

Manufactured articles, n.e.s.

Section 9 . Commodities and
transactions notcla ssified
according to kind

77

180

7

43

21

73

1,934

1.380

19

336

1,197

430

910

12,470

120

116

36

55

9

161

1,872

1,151

29

338

1,367

1,428

1,315

9,559

169

56

4

83

144

1,738

846

15

369

1,561

1,189

1,220

9,175

23

4,339

1,056

693

1,119

1,649

2,266

932

222

162

497

124

578

8,872

3,764

997

563

550

1,431

2,389

1,092

116

51

740

136

634

10,556

1,890

832

596

266

1,499

1.884

882

74

69

200

13

335

10,084

הנ9לה

אופטיקה' רפואה/ מדע/ מנשירי
ובדיקה מדידה

וסינמטוגרפיים פוטוגרפיים מוצרים

שפותחו סינמטוגרפייפ סרטים

שעונים

צליל; ושסקי צליל מקליטי נגינה; כלי
ואגיזריהם חלקים

דסוס דברי

מלאכותיים/ פלסטיים מחומרים מוצרים
ל.נ.מ.א.

וצורכי משחקים צעצועים/ תינוק' עגלות
ספורט

ל.נ.מ.א. כתיבה/ וצורכי משרדי ציוד

של בודדים מוצגים אומנותיות/ יצירות
ועתיקות אספנים

וכסף זהב צורפי של ומוצרים תכשיטים

ל.נ.מ.א. מוגמרים/ תעשייתיים מוצרים

שלא ועיסקות סחורות .9 סוג
לסוגיהם מוינו

851

861

862

863

864

891

892

893

894

895

896

897

899

0
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דולרים) (אלפי העיקריות הסחורות לפי חוץ, תוצרת יבוא  .7 לוח
(19551962)

Valueהערך

הסחורה

1955196019611962

הסחורות IM838501*7859I,*8*♦28,115.כל

בשר ונוצרי 5,1192,4571,9426,048בשר

קפה 1,0272,1182,2072,675טילי

25,17122,16124,1חיטים 1920,518

1,6213.1622,4902,055שעורה

1977,3689,15110,522תירס

מקולף בלתי 6,72511,9509,7079,056דוחן

מאכל שמן לאצירת סויה 6,99416,84416,90921,489מולי

שמן (כולל הצומח מן ושומנים שמנים
גולמי) 2,0704,5854,9386,614סויה

8,2485,5563,5613,957סוכר

ומוצריו גולמי 32,03231,86230,11535,694נפט

לתרופות) (פרט 11,76518,88423,40232,132כימיקלים

3,2875,0615,2334,366תרופות

סינתטי נומי כולל מעובד/ בלתי 2,3856,2545,0456,487גומי

גולמיים ושלחים עורות
פרווה) לעורות 2,2493,7803,9273,460(פרט

דיקטים לייצור עצים וענפי גזעים
אחרות 3,5755,3405.6716,257ולמטרות

קורות עץ/ אדני וקרשים/ לוחות
מחט מעץ 8,3708,02011,14912,388ומכושים

פריהדר תיבות להתקנת עצים
אחרים עץ 6,6716,6305,2314,985ומוצרי

ומוצריהם קרטון 5,4848,9308,8729,903נייר/

(רצופים) מעושים מסיבים 4253,9535,5005,979חוטים

אחרים חיים בעלי ושיער גולמי 2,6834,4526,2287,612צמר

גולמית 5,5883,1383,8904,230כותגה

גולמיים 16,59549,30757,04772,434יהלומים

ופלדה/ ברזל של ומטילים מוטות
חוס לרבות וכוי/ שטוחים עגולים/

5,6195,8164,7695,823מעורגל
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Table 7.  Imports of Foreign Goods, by Main Commodiites (S 1,000)

(19551962(

Quantityהכנוות

Unit 1955I96019611962היחידה

V*■ O 111 HiU U 1I jr

ALL COMMODITIES

Ton 9.0814.0573,66012,387Meatסונה and meat products

"1,1523,7124,4205,070Coffee beans

"315,688282,191321,857275,185Wheat

..21,87650,17845,98032,196Bailey

"2,234120,300156,153178.341Maize

"111,431209,391179,713168,136MiUet, unhusked

..61,220182,544167,056221,928
Soya beans for extraction of
edible oil

..5.83116,28014,61236,405
Vegetable oils and fats
(incl. soya oil, crude(

..73,48261,22544,43159,744Sugar

Crude oil and oil products

Chemicals (excepts medicines(

Medicines

Ton 3,3928.5258,30411,668Crudeסונה rubber incl. synthetic

..5,5186,8747,7247,134
Hides and skins (except fur skins)
undressed

51.02769,39273,95784,419

Trunks and branches of trees for
manufacture of plywood and for
other purposes

נמו 155,476148,867191.930222,403מנ
Boards and planks, balks and beams
of coniferous wood

Wood prepared for citrus cases and
other wood products

Paper, carton and products thereof

Ton 1712.1473.3113.580Yarnsטונה of manmade fibres (continuous(

1,0311.8592.6763,086Raw wool and other animal hair

5,9774.5735.1015,716Raw cotton

Caral 544.3121.510,3971,662.6402,154,656Roughקרס diamonds

Ton 46,59144.52436,80347,082טונה
Bars and rods of iron and steel,
round. flat, etc., incl. wire rod
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(ר.משך) דולרים) (אלפי העיקריות הסחורות לפי חוץ, תוצרת יבוא  .7 לוח

(19551962)

.pynValue

הסחורה

1955196019611962

פלדה או ברזל' 3945,4441,7086,489סרטי

פלדה או ברזל של ופחים 9,03015,59819,60717,291לוחות

אחרות וצורות בלובסאות זוויתנים'
פלדה או 3292,2803,5195,625מברזל

ופסים פחים לוחות' מוטות' מטילים/
ונחושת 1,7462,6703,4563,668מפליז

ופסים פחים לוחות' מוטות' מטילים'
1,1422,0483,2683,589מחמרן

וחלקיהן לטעינה להרמה' 4211,0863,4135,484מכונות

וחלקיהן מתכת לעיבוד 1,0224,9345,8657.014מכונות

או אדמה להפקת לחפירה' מכונות
4,0823,8273,8384,957מחצבים

וחלקיהן מזון לתעשיית 1,7925,8331,9691,222מכונות

וחלקיהן טקסטיל לוועשיית 2,11311,02510,69711,109מכונות

כבישים ולסלילת לבניין מכונות
3,6363.2404,219וחלקיהן

וחלקיהן ולכוח למאור חשמל 7,6431,3121.2921,101מכונות

טלפון ומרכזות 9945.282רכזות

אחרים' מכניים ומכשירים מכונות
וחלקיהם 4,29810,3274,6519,185ל.נ.מ.א.

ואחרים חקלאיים 2.2863,5235,6187,717טרקטורים

נוסעים 1,3965,0098,9979,318מכוניות

מסחרי מנועי 1,0567672,3785,731רכב

מנועי רכב להרכבת 1,1957,6414,2993,094חושבות

ממונעים רכב לכלי ואביזרים 3,5555,2045,4827,956חלקים

ודאונים 172412,01717,070מטוסים

וסירות 12.34336,48349,6034,671אניות

הסחורות 117,078136.379184,972194,649יתר
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Table 7.  Imports of Foreign Goods, by Main Commodiites (S 1,000) (Co'".(

)195S1962(

Quantityהנמות

Commodity
unit 1935196019611962היחידה

Ton 1,42340,2889,23045,063Stirpsטונה of iron or steel
"50.31080,942118,260109,596Plates and sheets of iron or steel

..2,68117,45825,65938,250
Angles, sheets, piling and other
forms of iron or steel

..2,0993,3194,6034,960
Bars and copper ingots, bars, rods,
sheets. plates and strips

"2,0513,3565,3285,360
Aluminium ingots, bars, rods, sheets
plates ans strips

..4838263,3682,931
Lifting, loading machinery and parts
thereof

"1,5083,1252,5152,958
Metal working machinery and parts
thereof

"6,2102,4562,9052,597
Excavating, extracting machinery for
earth and quarries

.*1,3934,174753345Food machinery and parts thereof

..1,3856,1014,8764,118Textile machinery and parts thereof

3,0332,2012,065
Building and roadmaking machinery

and parts thereof

Electrical machinery for light and
power and parts thereof

Telephone switchboards and exchanges

Machinery and mechanical implements,
other, n.e.s., and parts thereof

No. ,5038951,0171,995Tractorsמס0ר agricultural and others
"8963,3916,9116,462Passenger cars

487346504799Commercial motor vehicles
"2431,921748484Chassis for the assembly of motor vehicles

Ton 1,7742,9663,1813,681סונה
Parts and accessories for motor
vehicles

No. 619ISAeroplanesמספר and gliders

"17203029Ships and boats

Other commodities
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דולרים) (אלפי העיקריות הסחורות לפי ישראל, תוצרת יצוא  .8 לוח
(19551962)

Valueהערך

ה0ו1ורה

1955196019611962

הסחורות at.ost2I6.MS245,28027t,*8lכל

חקלאי 34,13763,15362,60368,378יצוא

הגזע להשגחת 21504477517אפרוחים

בקליפות 15610,2369,1546,857ביצים

לדגירה 3211,4961,471ביצים

קפואות 1361,512318ביצים

טריים 305315891,477ירקות

1446991,6851,528בננות

(שמוטי) יפו זהב 19,03530,64626,87732,444תפוחי

(ולנסיה) אפילים זהב 4,2737,8236,6568,354תפוחי

4,3756,6705,7606,792אשכוליות

8971,2209561,647לימונים

6021,865445חיטים

אדמה 1,0182,0352,3102,284אגוזי

גולמית 2251,2882,544כותנה

אחרים חקלאיים 4,1881,5051,9781,700מוצרים

תעשייתי 54,919153,452182,677211,603יצוא

בשר ומוצרי 38613474492בשר
הצומח* מן מאכל ושמן זית שמן

743,5694,3753,056ל.נ.מ.א.

וממתקים 2497019331.082שוקולדה

פירות 1,5495,9985,4306,575מיצי

משומרים 1981.1S02,222פירות .2,747

נמס 480549801קפה

משכרים 248421744594משקאות
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Table 8.  Exports of Israel Goods, by Main Commodiites (S 1,000)

(19551962(

Quantityהכמות

Commodity

Unit il'IIPH1955196019611962

ALL COMMODITIES

Agricultural exports

1.000 >$*1162,9413,6063,365Chicks

..4,093402,721358,639309,975Eggs, in shell

..4,21119,68320,296Eggs, for hatching

Ton ,3522,970701Eggsסונה frozen

"2097,1486,70916,214Vegetables, fresh

'.8856,06413,80212,266Bananas

Case 4,584,4596,793,3305,067,8576,074,933Orangesתיבה "Jaffa' )Shamouti(

"909,0001,646,0901,260,5791,727,507Oranges "JaffaLates" (Valencia(

1,158,5981,400,9431,069,6401,427,067Grapefruit

234,576278,220222,664374,089Lemons

Ton 7,98317,7654,365Wheatטונה

"3,0136,3676,8376,414Groundnuts

.■3152,6014,207Raw cotton

..Other agricultural products

Industrial exports

Ton iUIB5698464472Meat and meat products
Olive oils and other vegetable

"9215,21916,03814,083oils, edible, n.e.s.

2731,1671.831 *2,090Chocolate and sweets

4,14921,99520,84824,565Fruit juices

.<7253,9408,94910,519Fruit, preserved

"123159256Instant coffee

Litre 437,355746,3601,402,6011,226,954Alcoholicליטר beverages
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(המשך) דולרים) (אלפי העיקריות הסחורות לפי ישראל, תוצרת יצוא  .8 לוח
(19551962)

Valueהערך

הסוזורה

1955196019611962

(המשך) תעשייתי יצוא

גולמי 1727623601פוספט

פורסלנד 2,7182,4072,0271,851מלט

נחושת מלט
1,8633,8693,299

כימיים 89347^5244,5432זבלים

ומוצריו 9861,666957ברום

לרבות ומעובדים/ גולמיים רפואה סמי
8527107651,623אנטיביוטיקה

שונים ולכות 479624697743צבעים

פלסטיים 887461,1511,380מוצרים

ואבובים 2,5277,7748,3789,880צמיגים

לבוד 1,8944,0574,4975,554עץ

ומוצריהם קרטון 972,0262,2502,657נייר/

2951,5471,7551,591ספרים

2801,1941,091794בולים

טקסטיל 2,9988,83012,34017,178מוצרי

2,5559,43312,47612,640הלבשה

אסבסט 07801.2841,098מוצרי

שטוחה וזכוכית לחלונות זכוכית
260697756490אחרת

מלוטשים 20,22860,85870,29989,307יהלומים

וחלקיהן 3,7532,9511,4582,126מכוניות

מחשבת 4207431,013347מלאכת

קדושה ותשמישי 2518481,194630עתיקות

אחרים תעשייתיים 12,34326,17635,37241,163מוצרים
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Table 8.  Expotrs of Israel Goods, by Main Commodities (S 1,000) (Cont.)

(19551962(

)Quantitהבננות

Unitrrr>1OT1955196019611962

Commodity

Industrial Exports (Cont.(

Ton 3095,77883,39165,418Rawסונה phosphates

"150,342213,093181,443168,362Cement "Portland"

3.2059,3387,879Copper cement

"18,780131,639114,5523,977Chemical fertilizers

Brome and products thereof

Medical drugs. raw and processed.
ind. antibiotics

Ton 4278841,1131,090Paintsטונה and varnishes

Plastic products

Ton 1,7766.4027,2218,897Tiresסוגה and tubes

4,97412,23613,45316,349Plywood

Paper, carton and products thereof

Books

Stamps

Textile products

Wearing apparel

Asbestos, products

Ton miD2,4385,4361,2193,928Window glass and other plate glass

Carat 227,169627,163738,975975,576Polishedקרס diamonds

Motor cars and parts thereof

Artistic handicraft

Antiquities and religious articles

Other industrial products
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המסחרי, והמאץ ישראל תוצרת יצוא חוץ. תוצרת יבוא  .9 לוח
דולרים) (באלפי הייעוד וארץ הקגייה ארץ לסי

Table 9.  Imports of Foreign Goods, Exports of Israel Goods and Trade Balance, by Country of
Purchase and Country of Destination (S 1,000)

)19611962)

מסזזריEiportsהיגואImportsהיביאהארץ TradeBalanceמאזן

§1961196219611962§!9611962
Country

הארצות Sf/,fU18,125.4S180m,n\344.7M148,144ALLכל COUNTRIES

333,52423,65752.066172,543181,458131,112Europeאירו6ה

European Economic
אירופה קל הכלכלי 180,72947,93269,43873,181111,29174,751Communityהאיחוד

13,92515,2801X0679,3541,8585,926Italyאיטליה
10,78411,98115,04713,7274,2631,746Belgiumבלגיה

Germany, Federal
84,59062,02324,80028,91659,79033,107 הפדרליו Republicגרמגיה*הרטובליקה

84314,08511,47113,238Netherlands^24,31427,3231וילנד
43221945428214Luxembourgלובסמבורנ

rtCFM46,68431,1064.6777,09442,00724,012France

European Free Trade
חחושי לסחר האירדגוי 133,766158,68363,78775,44771,97983,236Associationהאיבוד

3,3762,9561,6922,0231,684933Austriaאוסטריה
2,5613,4262,6283,90167473Denmarkר1*ה

80,354100,71335,75738,27144,59762,442ן המאוחרת Unitedהממלכה Kingdom
3,4002,7701,9852,7211,41549Norwayנורבגיה
4,7093,9812913104,4183,671Portugalפורטוגל

(1) 10,45313,0323,4334,3067,0228,726Finlandפינלנד (1)
7,7408,5684,2673,6443,4732,924Swedenשבדיה
23,17123,23713,73418,2719,4374,966Switzerlandשוויץ

אירופה ארצות 17,02917,04218.84123,9171,8126,875Otherיתר Countries of Europe
253408141201112207Icelandאיסלנד

החופשית n5?T*n288511141227147284Eire
1,4192,1321,3042,22911597Bulgariaבולגריה

המועדות .263163406337143174U.S.S.Rברית
המזרחית ,397031070271Germanyגרמניה East

2,2441,9321.6532,381591449Hungaryהונגריה
7,9746,1875,728,7962,2532,609Yugoslaviaיוגוסלביה

1,9551,1865,1424,6893,1873,303Greeceיייז
(2) 250660125065Lichtensteinליכטנשטיין (2)
ביברלסר 8381,0436311,035593Maltaמלטה* and Gibraltar

ספוד
178138

1492831790Spain
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המסחרי. והמאץ ישראל תוצרת יצוא חוץ, תוצרת יבוא .9 לוח
(המשד) דולרים) (באלפי הייעוד וארץ rorpn pn לפי

Table 9.  Imports of Foreign Goods, Exports of Isarel Goods and Trade Balance, by Country of

Purchase and Coantry of Destination (S 1,000) (Con/.)

)19611962)

מסחריExportscהיבואImportsהיבואהארץ rradeBalancCountryב6מן
§1961196219611962§19611962

(המשך) Europeאירופה (Com.)

1,0693,0147959802742,034Polandפדלין

171343516829Czechoslovakiaצמסלובקיה

9571.1942.2752,2021,3181,008Rumaniaרומניה

10,70613,23628,78232,88318,07619,647Asiaא0יה

הפיליפינים 816110190102174Philippinesאיי

2623אינדונזיה
>

2523Indonesia

7847581,232530448228Burmaבורמה

12212498133249Indiaהודו

862867,9488,7577,8548,471HongKongהונגקונג

5,9814,0137,3238,7481,3424,735Turkeyטורקיה

2,4576,0073,9374,6891.4801,318Japanיפן

15591256425Malayaמלאיה

3925861,8461.8131,4541.227Singaporeסינג^ר

624482682024Ceylonוניילון

3363182,6601,8102,3241,492Cyprusקפריסין

063050370250372Thailandחאיילנד

אסיה /nsv 2974312,9515,4182,6544,987Otherיתר countries of Asia

22,72720,11213,43210,7309,2959,382Africaאפריקה

4933542719466335Ugandaאוגנדה

15014517340123256Tanganyikaטנגנייקה

6815041,517121836383Algeriaאלג*ר

3259673252Angolaאבטלה

בהסדת אפריקה אר1ות
ל^מ*. 112733661722659בריטניה'

African countries under
Birtish Protectorate, n.e.s.
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המסחרי, והמאזן ישראל תוצרת יצוא חוץ, תוצרת יבוא  .9 לוח
(המשד) דולרים) (באלפי הייעוד וארץ הקנייה ארץ לפי

Table 9.  Imports of Foreign Goods , Exports of Israel Goods and Trade Balance, by Country of
Purchase and Countryof Destinaiton (S 1,000) (Com.)

)19611962)

ExportsTradeהיצואImportsהיבואהארץ Balance מסחרי Countryמאזן
§19611962196119621962

(המשך) Africaאפריקה (Com.)

3,0033,65411392,9923,615Gabonגאגון

1,1739212,0741,435901S14Ghanaגאנה

גיניאה


2465155231Guinea

אפריקה 7,0235,5762,6072,0084,4163,568Unionדרום of South Africa

רודזיה של Federationהפדרציה of Rhodesia
324290593729269439andוניאסלנד Nyasaland

ואריטריאה 1,6651,4751,071977594498Ethiopiaחבש and Eirtrea

השנהב 853703255453184Ivoryחוף Coast

1,7222.7524776861,2452,066Liberiaליבריה

62212226Maliמאלי

(מלגשי) 722175220168198Madagascarמדגסקר (Malagasy)

1662884223124265Mozambiqueמוזמביק

2821852,8742,2552,5922,070Nigeriaניגריה

הצרפתית ,05063626312Somaliסומלי French

0196559654Senegalסנגל

בחסות (לשעבר Congoקונגו (formerly under
510154314970Belgianבלגיה) Protectorate)

בחסות (לשעבר Congoקונגו (formerly under
147343197128336Frenchצרפת) Protectorate)

36311042627Cameroonקמרון

2,0321,4893633111,6691,178Kenyaקניה

אפריקה ארצות 3,7191,048416983,331950Otherיתר countries in Africa

185,588222,31345,26850,575140,320171,738Americaאמריקה

אמריקה 182.499215,51042,57248,030139,927167,480Northצ9ון America

הברית 173,077208,47339,15142,323133,926166,150Unitedארצות States
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המסחרי. והמאזן ישראלי תוצרת יצוא וזוץ0<, תוצרת יבוא .9 לוח
(המשך) דולרים) (באלפי הייעוד וארץ הקנייה ארץ לסי

Table 9.  Imports of Foreign Goodsd), Exports of Israel Goods(2) and Trade Balance, by Country of
Purchase and Country ofDestination ($ 1 ,000) (Com.)

)19611962)

הארץ
ExportsTradeBalanceהינואImporuהיבוא מסחרי \VKfi

Country
§1961196219611962§19611962

(המשך) Americaאמריקה (Com.)

2201,475981091221,366Mexicoמקסיקו

9,2025,5623,3235,5985,87436Canadaקנדה

המרכזית 80498698865618367Centralאמריקה America

171828518268Guatemalaגואטמלה

10455208310372Panamaפנמה

551312328668273Cubaקובה

13t324167311166Costaקוסטהריקה Rica

אמריקה ארצות Otherיתר countries of

2124924447232Centralהמינזית America

אמריקה 3,0096,3051,9981.6801,0114,625Southדרוס America

5481,039337317211722Uruguayאורוגוואי

193848592921Ecuadorאקואוור

1,451I,SU5832048681,307Argentinaארננםינה

1041,9772682711641,706Brazilברזיל

282318229Boliviaבוליביה

35631362507327124Venezuelaונצואלה

7471.028201231546797Peruפרו

877114377334Colombiaקולומניה

Other countries of
אמריקה דרום *ר1וח 188103238595Southיתר America

3476029201,427573825Oceaniaאוקיאניה

2455178861,406641889Australiaאוסטרליה

זילנד 1028534216864Newניו Zealand

ל.נ.מ.א. אחרות/ 39,0948,2034,8121,82134,28236,384Otherארצות Countries, n.e.s.

(1) As from 1 Vll 1961 Finland joined the "European
Free Trade Association.

)2) Up to I V 1961 included in "Other Countries, n.e.s.".

האירופי לאינוד פינלנד הצטרפה 1 vu 1961 מ החל (1)
חופשי. ל^זר

."jn.n.i.b אחרות' בארצות כלול היה 1 v 961 1 עו (2)
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דולרים) (באלפי העיקריות הקנייה וארצות הכלכלי הייעוד לסי חח תוצרת יבוא ,10 לוח
(1961 1962)

§1961

הקנייה היבואארץ תצרוכתכל בלםנכסי השקעהחומרי נכסי
TotalConsumers'Raw mateiralsInvestment
ImportsGoodsGoods

הארצות 183,057ננ5,ו*גni.nt47,3*6כל

הגרית 173,07713,041117,62142,415ארצות

המאוחדת 80,3544,53650,77125,047הממלכה

הפדרלית הרפובליקה 84,5904,07322,45258,065גרמניה'

46,6843,36423,45719,863צרפת

24,3141,80019,3683,146הולנד

23,1711,07315,5926,506שווייץ

13,9251,7985,4196,708איטליה

10,4553610,282137פינלנד

36^10,7848827,6662בלגיה

7,7401475,2582,335שבדיה

7,9749435,9101,121יוגוסלביה

2,4575611,415481יפן

9,202768,636490קנדה

אפריקה 7,0231,3495,573101דרום

3,003נאבק
3,003



5,9812,8233,07880טורקיה

4,7092954,4131פורטוגל

2,5612001,3121,049דניה

1,069401509159פולין

3,376892,818469אוסטריה

3,4008501,901649נורבגיה

1,419460790169בולגריה

2,2441251,832287הונגריה

אחרות 62,4748,47442,45711,543ארצות
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Table 10. Importsof Foreign Goods(i) by Economic DestinationandMain CountiresofPurchase (S 1.000)

(19611962(

1962

היבוא תצרדכתכל גלמנכסי השקעהתומרי Countryנכסי of Purchase
TotalConsumerstaw materialsInvestment
ImportsGoodsGoods

(U.I1S4T,tSI407.S4)171401ALL COUNTRIES

208.4737.024127,13774,312United States

100,7133.88473,79723,032United Kingdom

62,0233,65927,84930.S1SGermany, Federal Republic

31,1062,77816,88711,441France

27,3231.51522,4553,353Netherlands

23,23770914,0688,460Switzerland

15.2801.3609,2428,648Italy

13.0323212,829171Finland

11,9816718,5582,752Belgium

8.5681325,1163,320Sweden

6.1871,5004,563124Yugoslavia

6,0076782,2443,085Japan

5,562545,222286Canada

5,5765664,885125Union of South Africa

3.6S4
3,654Gabon

4,0132,3201,63855Turkey

3,981233.9562Portugal

3,4261771,3481,901Denmark

3,0141,0921,515407Poland

2,956772,219660Austria

2,7709801,740SONorway

2.1323331,77425Bulgaria

1,932759908265Hungary

75,17917,62853,9393,612Other Countries
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דולרים) (באלפי העיקריות הייעוד וארצות הענסים לפי ישראל, תוצרת יצוא  .11 לוח
(19611962)

6 1§ 1 9

הייעוד /nitהיצוא גל
Total

Exports

חקלאי יצוא
Agricultural Exports

תעשייתי יצוא
Industrial Exports

הכל סך
Total

:narThereof:

הכל סך
Total

Iמזה: hereof:

גיגים
Eggs

הדר פרי
Citrus
Fruil

ו/עשייה
חקלאיתומזון
Agricultural
<S Foodstuff
Industry

טקסטיל
והלבשה
Textile
and

Clothing

יהלומים
מלוטשים
Diamonds
Polished

הארצות ?245,28062,9591X16040,514182,12116,23724,53770.29כל

הברית 39,151158ארצות


38,9939585,06922,446

המאוחדת 35,75719,2851,38516,16916,4724,9982,1743,992הממלכה

הפדרלית הרפובליקה 24,8007,8761,3396,14016,9243,6192,3082.840גרמניה'

13,7472,3254081,47311,4222891,7228,641שווייץ

12,8433,42472,9559,4191,3244994,529הולנד

15,0472,060בלגיה


2,05812,9871906711.49S

12,0678,5877,276איטליה


3,4807110873

873781,3013,4343261395^5,7212יוגוסלביה

7,9481הונגקונג


7,94722307,873

7,3233טורקיה


7,32037371

4,6772,077837692,6003243561,287צרפת

4,2672,095שבדיה


1,9592,17228086066

3,323765קנדה


6292,5582096341,230

3,937יפן


3,937>7718

5,14244581יוון


4,697202214


3,4332,0952,0761,33817071434פיטמ

2,6281,770תיה


1,76585824615026

1,9851,751נורבגיה


1,54123457752

1,653הונגריה


1,65328

2,87414ניגריה


2,8602741

1,30483בולגריה


821,22116684


2,275342רומניה


2901,933111,045

1,6921,176381620516173695אוסטריה

אפריקה 2,6074דרום


2,603431,24443

אחרות 29,0794,33682268724,7432,6784,4664,903ארצות
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Table 11. Exports of Isarel Goods , by Main Barndies and Countires ofDestination (8 thousand)
(19601962(

6 21 9

Country ofDestination

חקלאי יצוא
Agircultural Exports

תעשייתי יגו0
Industrial Exports

היצוא כל

הכל סך
Total

:Thereofמזה:

הכל סך

Total

:nraThereof :

Total
Exportsביצים

Eggs

הדר פרי
Citrus
Fruit

תעשייה
חקלאיתומזון
Agricultural
/t FoodstufT
Industry

טקסטיל
והלבשה
Textile
and

Oothing

יהלומים
מלוטשים
Diamonds,
Polished

79,981♦8,3788,44549,2402II.MJ11,24510,1m89,307ALL COUNTRIES

42,323326216541,9978896,56128,225United States

38,27119,40110416,75818,8706,1492,0534,412United Kingdom

28,9169,4643158,41419,4523,5812,4734,706Germany, Federal Republic

18,2712.7143941,85715,5572661,26013,306Switzerland

14,0853,209
2,36*10,8761,7104556,311Netherlands

13,7272,069
2,05611,6581761810.972Belgium

9,3547,9816,069
1,37310157136Italy

8,7962,8642511,5425,9321,3292,4808Yugoslavia

8,757


8,7573938,619HongKong

8,7481614


8,73221,408
Turkey

7,0942,9641341,7504,1303935471,629France

5,6443,87343,6681,771293622336Sweden

5,598551


5495,0471572,2891,954Canada

4,689



4,6891751,867Japan

4,689491854,19859196
Greece

4,3062,810


2,7651,496193512116Finland

3,9012,743


2,7391,158223365103Denmark

2,7212,3732,20334881161>Norway

2,3812732512,108572
Hungary

2,255302,25229137
Nigeria

2^29131


1232,09841,14525Bulgaira

2,2024604151,7420828
Rumania

2,0231,41340276261020540158Austria

2,00898


681,9104067627Union of Soutb Africa

36,9932,15187179134,8421,3405,6936,196Other countries
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דולרים) (אלפי אזורים לפי המסחרי, והמאזן ישראל תוצרת יצוא חוץ, תוצרת יבוא  .12 לוח
Table 12.  Imports of Foreign Goods, Exports of Israel Goods and Trade Balance, by Area ($ 1,000)

)19611962)

ExportsהיצואImportsהיבוא
המסחרי המאזן
Trade Balance

Areaהאזור

§1961196219611962§19611962

הכל ,591,984MSסך 125145,18027t,98l141,144TOTAL

הברית' ארגות (מלנד (i)0.e.c.d. .O.E.C.Dארצות Countries(') (excl. United States, Canada .
המאוחדת) והממלכה 253,710198,273106,647120,417147,06377,856andקנדה' the United Kingdom)

וקנדה הברית 182,279214,03542,47947,921139,800166,114Unitedארצות States and Canada

השטרלינג 94,686113,35961,33561,75333,35151,606Sterlingאזור Area

באירופה השטרלינג 80,903101,67037,08239,33043,82162,340Sterlingארצות Countries in Europe

השטרלינג ארצות 13,78311,68924,25322,42310,47010,734Otherיתר Sterling Countries

הסובייטי האזור 6,1348,5106,5078,44437366Sovietארצות Area

אחרות 55,17793,94828,31241,44626,86552,502Otherארצות Countries

UI
0
<

Z
U

10
tc
O
U.

(1) In October 1961 the O.E.E.C. was transformed into the Organisation for Economic
Cooperation and Development (O.E.C.D.) and the U.S.A. and Canada became

full members.

לשיתוף לארגון הועברו O.e.e.c. ארצות /1961 באוקטובר (1)
היו וקנדה הברית וארצות ,(O.E.C.D.) גלכלי ופיתוח פעולה

מלאות. לחברות



011110) הייעוד ארץ לפי הדר, פרי יצוא .13 לוח
Table 13.  Expotrs of Citrus Fruit, by CountryofDestination (7b/w)

)1952  1962)

1952195519581961

6 21 9
הייעוד הכלארץ אחריסלימיניטאשכוליתוולנסיהשמוטיסך CountryofDestinationזניס

TotalShamoutiValenciaGrapefruitLemonsOther
Vaireties

הארצות 257,00156,08411,55922ALL*151,352257,990111,851297,280383,465158,7כל COUNTRIES

4,0692,1952,6914,6665,8484,19394369022Aiutritאוסטריה
1001,4621,0498541651812Icelandאיסלנד

6801,673Argentinaארגנטינה
2691,1893,075644982624358Bulgariaבולגריה
5,0941בלגיה 3,62816.09114,01117,1578,0775,4913,49198Belgium

המועצות .U.S.S.R_11.32312,471ברית
חר6ובליקה ,Qermanyגרמניה'

12,85935,57444,21064,42541,58112,53410,26941Federalהמדרלית Republic
3,89610,9811דניה 7.06013.88421,28515,7272,9721,815771Denmark
10,80011,25319.40121,58220,23113,8404,6591,5711574Netheiltndiהולנד

Hungary_1675002,0122,0048הונגריה
המאוחדת 85,580115,219122,246118,456131,76897,42713,71917,7912,81318UnitedKingdomהממלכה

7923.8116,03410,69312,1668,0337153,418Yugoslaviaיוגוסלביה
6.7J313,02015.5419,87317,02913,4102,872647100Norwayנורבגיה
3.9952,8645,4341,6671,6921,534158Polandסולין
8,64017.35513.97715,55720,84817,8862,030656276Finlandסינלנד
.112.16416,3386.69813,1941011,3571,827Francרסת
4741.8315,0424,1594,159Canadaקנדת

1862,5001.7142,2413,2502,58258286Rumaniaרומניה
7,55014,92723.87814,83028,15520,0656,0741,463553Swedenשבדיה
1,6254,2876,98010.64813.0313,7023,9775,239113Switzerlandשווייץ

אחרות 3,4913,4862,5785,1843,0849901101,000Otherארגות Countriei

Source: CitrusMarketingBoard. הדר. טרי לשיווק nsnon :"npisn
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מחירים טז. פרק

■T.Oבן *1

הסעיף
?£
£י£*^£

ON C

הכל 1,000.01,000.0סך
וסירות) לירקות (פרט 335.9303.7מזון

ופירות 94.684.7ירקות
123.0116.9דיור

הדירה 96.395.8החזקת
לבית וציוד 50.684.4ריהוט
והנעלה 124.1109.2הלבשה

37.235.3בריאות
ובידור תרבות 65.979.6חינוך'

ודואר 39.356.6תחבורה
33.133.8שונות

כל במשך קבועים נשארים במדד המשקלים
שמשקלי ופירות ירקות לסעיף פרט השנה חודשי
אולם חודש מדי משתנים בו הבודדים המצרכים
"ירקות י הקבוצה לכל ה"משקלים" הכל סך

קבוע. הוא ופירות"
נכללים לא לעיל' הלוח מן לראות שניתן כפי
מיסיס חסכונות' אחד מצד המדד במסגרת
שלא הוצאות שהם לאומי' וביטוח ישירים
נכללים לא שני מצד משפחתית. לתצרוכת
בכסף ומתנות תרומות פיס)' (כגון הימורים
טכנית דרך נמצאה לא לגביהם אשר ועוד'
ובמסגרת מחיריהם' שינויי של מדויקת למדידה
לתצרוכת והשירותים המצרכים כל נכללים המדד

למדידה. ניתנים שמחיריהם
כ000'1 של מחיריהם עתה נרשמים במדד
משפחות ידי על הנצרכים ושירותים מצרכים
לפי נערכה המצרכים בחירת עירוניות. שכירים
לייצג ויכולתם המשפחה בתקציב חשיבותם
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים תנודות

דומים.
והשירותים המצרכים כ000'1 של מחיריהם
כ200'1 של במדגם חודש כל נרשמים הללו
מספר עירוניים. יישובים ב29 ועסקים חנויות
נקבע מצרכים קבוצת כל לגבי המחירים תצפיות
השתנות במידת במדד' במשקלם בהתחשב

לצרכן מחירים
על המתפרסם החדש לצרכן'* המחירים "מדד
ינואר מאז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי
בסיס על כן לפני שפורסם למדד כהמשך בא 1959
למדוד היא המדד מטרת .100 = 1951 ספטמנר
עבור בהוצאה הזמן במשך החל השינוי אזזוז את
את המייצגים ושירותים מצרכים של קבוע "סל"
נתונים עירוניות. שכירים משפחות של צריכתן
העירוניות השכירים משפחות של צריכתן על
בל "1956/57 המשפחה הוצאות מ"סקר נתקבלו
שכירים משפחות 7'000 של תקציביהן נחקרו
תמימה שנה במשך נערכה החקירה עירוניות.
שמספר לערך יישובים 26 מ משפחות והקיפה

נפש. 10'000 על עלה תושביהם
לתוצאות בהתאם המדד עודכן 1962 בינואר
.1959/60 בשנת שנערך המשפחה" הוצאות "סקר
משפחות כ100'1 והקיף יותר קטן היה זה סקר
בסקר שנכללו הערים ב26 עירוניות שכירים
הגיעה שאוכלוסייתם ישובים 4 ועוד 1956/57
הסקר של העיקרית המטרה תושבים. 10 '000 ל
בהרגלי שחלו השינויים אחרי לעקוב היתה
;1956/57 מאז השכירים אוכלוסיית של הצריכה
פיהם על הסעיפים משקלי גם שונו לכך בהתאם
שונה לא המדד בסיס כי אם המדד' מחושב
החל מחושבים' המדדים .(100=1959 (ינואר
חודש בסיס על תחילה ואילך' 1962 מפברואר
מעודכנים. משקלים מערכת ולפי 1962 ינואר
ינואר בסיס על מכן לאחר מחושבים המדדים
החל הכללי המדד לכן "שירשור". ידי על 1959

ידי על מתקבל אינו ואילך 1962 מפברואר
המעודכן. במשקל הסעיפים מדדי הכפלת

והחשיבות ערך' משקלי הם המדד משקלי
לחשיבותו שווה המדד ב"סל" סעיף לכל הניתנת
כל של לחשיבות נוסף המשפחה' בהוצאות

מייצג. שהוא המצרכים
הקבוצות משקלי את מסרט דלהלן הלוח
ינואר מאז לצרכן המחירים במדד הראשיות

:1959
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 לצרכן המחירים ב"מדד ראה המדד' ומגבלות
הלשכה  המייעצת" הציבורית הוועדה דו"ח
טכניים פרסומים סדרת לסטטיסטיקה' המרכזית
עדכון על הסבר .1959 נובמבר ירושלים' '5 מס.
ד'' חלק לישראל' סטטיסטי בירחון ראה המדד

.1962 פברואר '1 מסי מחירים

ללוחות הערות
1951 ספטמבר שלפני לחודשים המדדים .1

שחושבו מדדים '1950 דצמבר עד הם '1 בלוח
הסוכנות ידי על שנערך למדד כהמשך
;100 = 1936 אוגוסט בסיס על היהודית
נערך '1951 אוגוסט ועד 1950 דצמבר מאז
הלשכה ידי על שנערך ביניים" "מדד
שורשרו המדדים כל לסטטיסטיקה. המרכזית

.100 =1951 ספטמבר בסיס על
ינואר שבסיסו החדש' המדד את לחשב כדי .2
על הקודם למדד כהמשך '100 = 1959
להכפילו יש '100 = 1951 ספטמבר בסיס
בינואר והחדש הישן המדד שבין ביחס
.(1 לוח (ראה ל275.3 שווה זה יחס .1959

100.0

כיוון בהתסייגות' להתייחס יש זו להשוואה
שונה 1959 ינואר בסיס שעל המדד ש"סל"
הבסיס שעל המדד מ"סל" רבה במידה

.100 = 1951 ספטמבר

הם 4 בלוח השנתיים הממוצעים המחירים .3
החודשים מחירי של אריתמטיים ממוצעים
(החל אשר ולפירות' לירקות פרט השונים'
ממוצעים מחירים הם מחיריהם ב1960)
והמחירים השיווק כמויות לפי משוקללים
הממוצעים במחירים השינוי אחוזי חודש. בכל
במדד' לשינויים בדיוק תמיד מתאימים אינם
במדגם שינויים גם לפעמים משקפים הם כי

וכוי. התצפיות

לפי לצרכן המחירים מדד של החישוב בגלל .4

זה מדד עקרונות (ראה 5 בלוח המשק ענפי
ב' בנספח המשקלים על הסעיף ובמיוחד
די' חלק לישראל הסטטיסטי לירחון
מסתכמים לא ,(19592 מסי מחירים
בדיוק השונים הסעיפים מדדי לפעמים

הכללי. למדד

הבנייה הוצאות מדד
בהוצאות השינויים את לשקף נועד זה מדד
המשמשים ושירותים חומרים של קבוע "סל" על
הוצאות הרכב את והמייצג בבנייה לתשומה

הבסיס. בתקופת הבנייה
שאיכותם ושירותים חומרים כולל ה"סל"
במקרים או' הזמן' במשך משתנות אינן וכמותם

ובתדירות שונים ביישובים חנויות בין מחיריהם
כך נבחר החנויות מדגם במחיריהם. השינויים
וגדלים מסוגים לחנויות מתאים משקל שיינתן

השונים. ביישובים שונים
השונות לתקופות מתאים ייצוג לתת מנת על
כל המחירים תצפיות מתחלקות החודש' במשך
כל פני על יותר' או פחות שווה באופן חודש

החודש.
תוך פוקד ידי על נרשמים המחירים רוב
מצרכים מספר מחירי המכירה. במקום אישי ביקור
בשאלונים נרשמים דואר' שירותי כגון ושירותים

הדואר. באמצעות הנשלחים
ו"דיור"' ופירות" "ירקות  סעיפים בשני
המופעלת הרגילה מהשיטה המדידה דרכי חורגים

במדד.
שיטת בקביעת הקשיים ופירות: ירקות
והגדולים התכופים השינויים מן נובעים המדידה
שיטת והירקות. הפירות של ובצריכה בשיווק
אלה' לשינויים בהתאם קובעת' המופעלת המדידה
חודשיים משקלים והן שונה מצרכים "סל" הן
הרכב את המייצג דבר השונים' לפריטים משתנים

חודש. לאותו האופייני הצריכה
בסעיף גם מבוסס ואילך 1962 מינואר המדד
המדדים השוואת חדשה. משקלים מערכת על זה
גם נערכה כן שלפני למדדים 1962 שנת של
.1962 ינואר חודש דרך שירשור ידי על זה בסעיף
שירשור בצורת יש כי הראו מאוחרותיותר בדיקות
מדי משתנים משקלים בעל סעיף לגבי מגבלות זו
ידי על נתקבל אשר יותר' טוב אומדן חודש;
מערכת אותה פי על ישירה מחירים השוואת
מראה בשירשור צורך ללא ולכן משקלים
ל1962 ופירות" "ירקות הסעיף של שנתי מדד
והובא למעשה שנתקבל מזה לערך ב./י4 נמוך

בלוחות.
שיטת גם הלשכה ידי על פותחה לאחרונה
"ירקות לסעיף יותר המתאימה חדשה' שירשור
אחד כל דרך הקשר את המבצעת ופירות"'
(לפירוט בודד חודש דרך ולא השנה מחודשי
הסטטיסטי הירחון ראה זו' שירשור שיטת
.(1963 '2 מסי  מחירים  ד' לישראלחלק
הכלולים מפתח' ודמי דירות מחירי דיור:
חודשים לשישה אחת רק נמדדים זה' בסעיף
ידי על הנערכים מיוחדים סקרים באמצעות
מקיפים ואשר לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה
השנה במחצית התחלפו שבעליהם דירות של מדגם
1962 ינואר לחודש עד הסקר. מתייחס שאליה
לגבי מפתח ודמי דירות מחירי של המדד הוקפא
ינואר מאז חקירה; תקופות שתי שבין החודשים
חקירות' שתי שבין בתקופה זה' למדד נזקף 1962

הבנייה. הוצאות מדד של השינוי אחת
היסוד קחי העקרונות' של מפורט תיאור
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תפוקת של סיטוניים מחירים מדדי
המקומית התעשייה

סיטוניים מתירים מדד בהקמת ראשון כשלב
הסיטוניים המחירים מדדי כאן מתפרסמים חדש'
בענפי המקומית התעשייה מתפוקת מוצרים של
הנייר העץ' ההלבשה' העור' הטקסטיל, המזון.

והגומי. הבסיסית המתכת והכימיקלים.
לשקף היא אלה מדדים של הכללית המטרה
התעשייה מתפוקת מוצרים של המחירים שינוי את
בהתאם הראשון. המקומי השיווק בשלב המקומית
הם הנ"ל המדדים נבנו לפיהם העקרונות לכך'

אלה:
ליעדים התפוקה מחירי מודדים המדדים .1
הכלולים המוצרים בלבד. מקומיים
התפוקה מוצרי של מדגם הינם במדדים
פנים. לשוקי הנמכרים הנ"ל בתעשיות
ידי על המתקבלים מחירים הם המחירים .2
בשער כלל בדרך הראשונה בעסקה היצרן
מחירי הם אלה מתירים החרושת. בית
כוללים ואינם קנייה מיסי הכוללים שוק

סובסידיות.
המדדים מבוססים נתוניהן שעל הפירמות .3
גודלן יצרניות; פירמות של מדגם הנן
הכללתן את קבעו הגיאוגרפי ופיזורן

במדד.
המוצרים וקבוצות המוצרים משקלי .4
בערך היחסית לחשיבותם בהתאם נקבעו
כפי הנדונים' הענפים של התפוקה
 התעשייה סקר מתוך משתקף זה שערך

.1958
ביניים מוצרי כלולים המכירות בערך .5
לא אך שני' למפעל אחד ממפעל שנמכרו
ששימשו הביניים מוצרי ערך כלול

מפעל. באותו הייצור להמשך
אחת נאספים לעיל כמוגדר המחירים
אלה מחירים סמך ועל החודש' באמצע  לחודש
מוצר לכל למוצר. ממוצעים מחירים מחשבים
החולף. בחודש מחיר לעומת יחסי מחיר מחושב
בחודש המוצר במדד מוכפל כשהוא זה ויחם
השוטף.' בחודש המוצר מדד את נותן החולף.
את נותן המוצרים מדדי של משוקלל ממוצע
הענף של הכללי המדד המשנה. קבוצות מדד
המשנה. קבוצות מדדי של משוקלל ממוצע הוא
הטקסטיל המזון' מדדי של הבסיס תקופת
העץ ההלבשה' של ;1959 ינואר הוא והעור
ינואר הנייר ענף של '1960 ינואר והכימיקלים
ינואר והגומי הבסיסית המתכת ענפי ושל 1961

.1962
של היסוד וקודי העקרונות של מפורט תיאור
חלק לישראל הסטטיסטי בירחון התפרסם המדד
.1959 יולי ,1 מסי מחירים' של סטטיסטיקה די.

ושירותים חומרים השימוש. נוהגי משתנים בהם
המקוריות; לאלה שוותערך וכמותם שאימתם
במשך במדד החלים השינויים משקפים לפיכך

מחירים. שינויי ורק אך הזמן
הבנייה עבודות על שרוכז החומר סמך על
קבלני ידי על '1950 בשנת שבוצעו למגורים
למדד הוועדה קבעה בנייה' ומוסדות בנייה
המדעית) המועצה ליד (שהוקמה הבנייה הוצאות
(שבעה הבנייה בהוצאות היסודיים הגורמים את
אחד כל של משקלו ואת עיקריים) סעיפים
1950 ביולי 1 הכללי. המדד בתוך מהגורמים

כבסים. נקבע
לשלד בעיקר מתייחסים הסעיפים שבעת
הוצאות מכלל כ^75 בזמנו שהיווה הבניין'
בהוצאות התנודות משקפות כן על הבנייה;
בהוצאות התנודות את רבה' במידה השלד' לבניית
בהתאם ב1950 נקבעו המשקלים בכללן. הבנייה
ההוצאות בתוך מהסעיפים אחד כל של לחלקו

כלהלן: בניין' יחידת להקמת
סוציאליים) תנאים (כולל עבודה שכר

הובלה
הובלה) (בלי חצץפוליה

הובלה) (בלי זיפזיף
הובלה) (בלי צמנט

אביב) בתל סיטוני (במחסן לבן עץ
אביב) בתל סיטוני (במחסן עגול ברזל

הכל סך
במשך שחלו המדידה בשיטות השינויים

אלה: הם הזמן
של הראשונה ובמחצית 1951 בשנת (א)
מכן ולאחר חודשים ל3 אחת המדד חושב 1952

בחודשו. חודש מדי
בסעיף חושבו 1952 באוגוסט מ1 החל (ב)
ולעבודה לחוד יומית לעבודה הנתונים "עבודה"
וערכן הכמויות בסיס על לחוד בקבלנות

.1 ל11950ד\
בהסכמת ותוקן בבירור היה ההובלה סעיף (ג)
הוצאות מדד לעניני המייעצת הציבורית הוועדה

.1958 במאי הבנייה
השינויים לפי נמדד "עבודה" הסעיף (ד)
יומי עבודה שכר וקבלני' יומי עבודה בשכר
פועל של השכר לפי 1 vi ל1960 עד נמדד
לסעיף שורשר 1 vn מ1960 החל בי. סוג בניין
פועלי כלל של השכר על המתפסס חדש "סל" זה

בבנייה. המועסקים אחרים ופועלים הבניין
ל1 מחושב (6 (לוח הבנייה הוצאות מדד
בסיס על מחושב השנתי והממוצע חודש בכל
שלאחריו. בינואר 1 עד בפברואר 1 של המדדים
ל1 ולא כולו לחודש המדד מתייחס ב1962 החל
מחושב 1962 לשנת השנתי המדד חודש. בכל
עד ינואר החודשים של המדדים כממוצע איפוא

.1962 דצמבר
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אחת נאספים והתשומה התפוקה מחירי
לשנה אחת או חקלאית לעונה אחת לחודש,
המחירים רישום הפריטים. אופי לפי חקלאית
משווקים של מדגם אצל תצפיות על מתבסס

וקנייה. מכירה ימי במדגם
נקבע במדדים הפריטים של הקבוע משקלם
או התפוקה בערך היחסית לחשיבותם בהתאם
משקלי התשומה. על הכוללת ההוצאה בסך
הקנייה ערך לפי נקבעים התפוקה במדד המוצרים
של הבסיס תקופת וכו'. קנייה מס כולל שלהם'
1958 (אוקטובר תשי"ט שנת היא המדדים שני

.(1959 ספטמבר עד
היסוד, קווי העקרונות, של מפורט תיאור
ב"מדדי התפרסם המדדים של והמשקלים המגבלות
דו"ח בחקלאות"' ותשומה תפוקה של מחירים
(הלשכה המייעצת. הביךמשרדית הוועדה
טכניים פרסומים סדרת לסטטיסטיקה' המרכזית

.(1961 ינואר ירושלים' '11 מס'

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי
בחקלאות

ותשומה תפוקה של מחירים "מדדי מטרת
והמגמות התנודות את לשקף היא בחקלאות"
עבור החקלאי" "המשק מקבל שאותם במחירים
לעומת החקלאי"' "למשק מחוץ תוצרתו שיווק

תשומתו. עבור משלם שהוא המחירים
אינם החקלאי המשק שמקבל התפוקה מחירי
מחושבים מחירים אלא מסחריים' שוק מחירי
אחרות והשלמות סובסידיות אחד מצד הכוללים
כגון שונים' ניכויים מהם מנוכים שני ומצד
ומתייחסים אחרות' שיווק והוצאות תיווך הוצאות
החקלאי" "למשק ביותר הקרוב השיווק שלב אל

וכו'). הסיטונאי השוק בשער המשק' (בשער
שמשלם המחירים הרי התפוקה' מחירי לעומת
שוק מחירי הם התשומה עבור החקלאי המשק_
לפני האחרון השיווק לשלב ומתייחסים ממשיים

החקלאי". "המשק

CHAPTER P. PRICES

Consumer Prices
The new "Consumer's Price Index" in use

by the Central Bureau of Statistics since Janu
ary 1959 is a contniuation of the previous index
based on September 1951 = 100. The function
of the index is to measure the percentage of
change occuirng over a period of time in the
cost of a ifxed "basket" of goods and services
which represent the consumption of urban
wageearners' families. Data on the consump
tion of the urban wageearners' families was
obtained from the "Survey of Family Expen
diture 1956/57" in which the budgets of 7,000
urban wageearners' families were investigated.
The investigation was conducted for a year and
covered families in 26 localities whose popula
tion was over 10,000.

In January, 1962, the Index was updated
fololwing the results of a survey of families'
expenditure of 1959/60.. This survey covered
only some 1,100 urban wage earners' families
in the 26 localities where the 1956/57 survey
had been carried out and in another 4 localities
with a population of over 10,000. The chief aim
of this survey was to check on the changes
having occurred in the consumption habits since
1956/57; the weights of the various items of the
Index were changed accordingly, though the
base (January 1959 = 100) did not. As from
February, 1962, the Index is calculated first on
the base of January, 1962, and by an updated
set of weights and then on the base of January,
1959, by chaining. Therefore, the general Index

from February, 1962, onwards cannot be ob
tained by the multiplication of the indexes of
the various items by their updated weights.

The weights of the Index express value, and
the importance attributed to each item of the
index basket is equal to its importance in the
families expenditure in addition to the import
ance of the commodities it represents.

נז ! 2
0 * 2

£.t3■o is,
£*~
5 Si 1

Group

002!*
££

1,000.01,000.0Total
Food (other than vegetables

303.7335.9and fruit)
84.794.6Vegetables and fruit
116.9123.0Housing
95.896.3Household maintenance

Furniture and household
84.450.6equipment
109.2124.1Clothing and footwear
35.337.2Health

Education, culture and
79.665.9entertainment
56.639.3Transportation and post
33.833.1Miscellaneous
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The weights in the index remain ifxed the
whole time except for vegetables and fruit,
whose individual weights are changed from
month to month, although the total weight of
the group "vegetables and fruit" remains ifxed.

As can be seen in the table above, the in
dex does not include savings, direct taxes and
National Insurance payments, these being non
consumption expenses; neither does it account
for lottery (e.g. Payis) , donations, gifts in cash,
etc., for which no reliable method of investigat
ing the changes was found. The framework of
the Index encompasses only commodities and
services for consumption which are measurable.

The index registers the prices of about
1,000 goods and services consumed by urban
wageearners' families. These goods were chosen
for their importance in the family budget and
the degree to which they represent price lfuctua
tions of broad groups of similar goods.

The prices of these 1.000 goods and ser
vices are measured monthly in a sample of
1,200 shops and business in 29 urban localities.
The number of observations of prices for each
group of goods is determined in accordance
with its weight in the index, the degree of dif
ference in price between vairous shops and lo
calities, and the frequency of price changes. The
shop sample was chosen to ensure suitable
weighting to shops of different types and sizes
in the vairous localities.

In order to give suitable representation to
the different periods within the month, pirce
observations are distirbuted more or less equal
ly over the entire month.

Most pirces are registered after a pesonal
visit to the place of sale by a reporter. The
price of a number of goods and services, such
as postal services, are registered on question
naires which are sent by post.

For two items  "Vegetables and Fruit"
and "Housing"  the method of measuirng dif
fers from the usual.

Vegetables and fruit: the difficulties of
measuring result from the great and recurrent
change in both marketing and consumption.
The method of measuring used requires, accord
ing to the said changes, both a different basket
and monthlyvarying weights for the vairous
commodities, which represents the constitution
of consumption in the respective month.

The Index as from January, 1962, is based,
in this item too, on a new set of weights. The
1962 indexes for this item were compared with
the indexes of the preceding years by chaining
them through January 1962. Later investigations
show that this method of chaining had its
limitations, especially for an item with weights
which vary from month to month; a better es
timate, which was obtained by a direct com
pairson according to the same set of weights 
and thus without recurring to chaining  shows,
for 1962, a yearly index of vegetables and fruit
which is by about 49f> lower than that published
in the tables.

Lately, the Bureau developed a new chain
ing method which suits the vegetables and fruit
item better. By this method, the index is linked
through each of the year's months and not
through a single month (for the explanation of
this method the reader is referred to the Sta
tistical Bulletin of Israel, Part D  Pirces, No.
2,1963).

Housing. Dwelling pirces and key money
included in this item are measured every six
months by special surveys carired out by the
Central Bureau of Statistics. These surveys
cover a sample of dwellings whose owners
changed duirng the half year under survey. Till
January 1962 this index of dwellings prices and
key money was frozen for the months between
the two peirods of investigation; since January
1962, the rate of change in the Index of Build
ing Costs was allocated to this housing index
in the peirod between the investigations.

A detailed explanation of the pirnciples
and of the limitations of the Index is available
in the "Consumer's Pirce Index"  Report of
the Public Advisory Committee  Central Bu
reau of Statistics, Technical Publications Seires
No. 5, 1959. For an explanation of the adjust
ment of the Index, see Statistical Bulletin of Is
rael, Part D  Pirces, No. 1, February, 1962.

Explanations to the Tables
1. The indexes for the months preceding Sep

tember, 1951, in Table 1 are  piror to De
cember 1950  indexes calculated in con
tinuation of the Index computed by the Jew
ish Agency on the basis of August 1 936 =
100; from December 1950 till August 1951
an "Intermediary Index" was computed by
the Central Bureau of Statistics. All indexes
have been changed on the basis of Septem
ber 1951 = 100.

2. In order to calculate the new index based
on January 1959 = 100 in continuation of
the former index based on September 1951
= 100, it should be multiplied by the ratio
between the old index and the new of Janu
ary 1959. This ratio is 275.3 (see Table 1).

100
Caution is nevertheless advisable on such a
compairson, because the "basket" of index
based on January 1959 is much different
from the "basket" based on September
1951 = 100.

3. The yearly average pirces in Table 4 are
averages of the pirces in the year's months,
except vegetables and fruit whose prices (as
from I960) are weighted average pirces by
the quantities marketed and the prices in
each month. The percentage of change be
tween the average pirces do not always
equal accurately with the changes of the In
dex because they sometimes represent also
changes in the samples, etc.

4. Because of the computation of the Con.
sumer's Price Index by Economic Branches
in Table 5 (see pirnciples of this index and
especially the paragraph on the weights in

461 מחירים



Supplement 2, Statistical Bulletin of Israel 
Part D. Prices, No. 21959), the indexes
of the vairous branches do not always sum
up accurately to the General Index.

Index of Building Costs
The function of this index is to show the

changes in expenditure on a fixed "basket" of
mateirals and services used in building, which
represents the range of expenditure on building
during the base peirod.

The "basket" includes mateirals and services
of a constant quality and quantity or, in cases
where utilization methods change, mateirals and
services whose quality and quantity are equal in
value to the oirginal mateirals and services. Con
sequently, changes occuring periodically in the
index only relfect pirce changes.

On the basis of mateiral collected on resi
dential building work carried out in 1950 from
building contractors and building ifrms, the
Committee for the Index of Building Costs (as
sociated with the Research Council) has laid
down the basic factors in building costs (seven
main sections) and the weight of each section in
the general index. The 2nd July, 1950 was taken
as the basis.

The seven sections relate mainly to the frame
work of the building which represented at the
time some 75<#> of total building costs. Conse
quently fluctuations in the cost of building the
framework relfect to a considerable extent lfue
tuations in total building costs. Weights were
ifxed in 1950 in accordance with the share of
each section in the cost of building a housing
unit, as follows :

Wages (including social allowances) 60.0
Transportation 11.0
Gravel "Fulia" (excluding transportation) 5.0
Sea sand "Zifzif" (excluding transportation) 3.0
Cement (excluding transportation) 6.5
Timber (wholesale store Tel Aviv) 8.0
Reinforcing steel (wholesale store Tel Aviv) 6.5

Total 100.0
Changes in methods of measuirng which

have occurred are as follows :

a) Duirng 195 1 and in the ifrst half of 1952
the index was computed once every 3
months, and thereafter once monthly.

b) As from August 1st, 1952, data on daily
work and piece work were calculated
separately in the Section "Labour" on
the basis of quantities and their value a'
at 1 VII 1950.

c) The "Transport" section was revised
and corrected with the agreement of the
Public Advisory Committee for the In
dex of Building Costs in May 1958.

d) The "Labour" section was measured by
the changes in rates of pay for daily and
piece work; daily rates were measured
up to 1 VI I960 according to the wages
of a building worker Class B. As from

1 VII 1960 a new "basket" was linked
to this section, based on the rates for
all building workers and other workers
employed on building.

The Index of Building Costs (Table 6) is
computed for the 1st of each month and the
yearly average is based on the indexes of Feb
ruary 1st through January 1st following. As
from 1962, the Index refers to the entire month.
The yearly average for 1962 is calculated as the
average of the indexes of January December
1962.

Wholesale Price Indexes of Domestic
Industrial Production

As a ifrst stage in the preparation of a new
wholesale pirce index we are now publishing
wholesale pirce indexes for goods locally pro
duced in the branches of food, textiles, leather,
clothing, wood, paper, chemicals, basic metal
and rubber.

The purpose of these indexes is to show the
pirce changes in locally produced goods in the
ifrst stage of local marketing. The principles
upon which the above indexes are based are
consequently as follows :

1. The indexes measure the prices of produc
tion for local consumption only. The goods
included in the indexes are a sample of those
produced by the above industries which are
marketed locally.

2. Pirces aer those received by the producer
for the ifrst transaction, usually at the fac
tory gate. These are market prices which in
elude purchase tax but not subsidies.

3. The ifrms upon whose data the indexes are
based are a sample of manufacturing ifrms
selected for their size and geographical dis
tirbution.

4. The weights of goods and groups of goods
were determined according to their relative
importance in production value in the
branches concerned, this value having been
shown by the 1958 Survey of Industry.

5. Sales value includes byproducts sold by one
ifrm to another, but not the value of by
products used by the oirginal ifrm to con
tinue the production process.
Prices as defined above are collected once a

month in the middle of the month and used
as a basis for determining average pirces for
the product. A relative pirce visavis the price
for the pervious month is computed for each
product, and this ratio, when multiplied by the
index for that product in the previous month,
gives the index for the current month. The
weighted average of the indexes of products
gives the index for subgroups. The general in
dex of the branch is the weighted average of
subgroup indexes.

The base period for the indexes of food,
textiies, and leather is January 1959; for cloth
ing, wood and chemicals, January 1960; for
paper, January 1961 and for basic metal and
rubber  January 1962.
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A detailed descirption of the pirnciples and
guiding lines of the index was published in the
"Statistical Bulletin of Israel", Part IV, "Pirces".
No. 1, July 1959.

Indexes of Prices Paid and Received by
Farmers
The purpose of the "indexes of pirces paid

and received by farmers" is to show the fluctu
ations and trends in pirces which the farm re
ceives for its produce sold outside the farm, as
against the pirce which the farm pays for its
input.

The pirces which the farmer receives for its
produce are not commercial market pirces, but
computed pirces which include, on the one hand,
subsidies and other supplements, and on the
other hand are net of vairous deductions, such as
middlemen's costs and other marketing expenses,
and which relate to the nearest stage of market
ing to the farm (farm gate, wholesale market en
trance, etc.).

Unlike pirces received for produce, the pirces

paid by the farm for its input are actual market
pirces and relate to the final stage of marketing
before the farm.

Pirces of produce and cost of input are
collected either once monthly, once per agircul
tural season or once per agircultural year
according to the nature of the items involved.
Registration of pirces is based on observations
of a sample of sellers in a sample of market days.

The fixed weight of items in the indexes is
decided according to their relative importance in
the value of the output or in the total expenditure
on input. Weights of products in the output index
are fixed according to their purchase value, in
eluding purchase tax etc. The base peirod for the
two indexes is the year 5719 (October 1958 to
September 1959).

A detailed descirption of the pirnciples,
basic features, limitations and weights of the
indexes was published in the "Indexes of Prices
Paid and Received by Farmers", a repotr of the
InterMinisteiral Advisory Committee (Central
Bureau of Statistics, Technical Publications
Seires, No. 11, Jerusalem, January 1961(.
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Consumer' s Price Index המחיה00 המחיריםלצרק(אינדקסיוקר מדד .ixvb
Table 1.  Consumer's Price Index (C. o. L. Index)(1)

)194S1962)

לצרכן המחירים מדד

1הגםינ = 100:Base: IX 195= 100 :eהבסיס: I 1959Ba!

Year שנה
1948194919501951195219531954195519561957195819591939196019611962

ממוצע
AVERAGE

89918597151196120233244271100.410X9109.8120.2

I77978490113181214228238254267275.3101.2 (1)100.0107.5115.0

II79978492120182216228239259269100.8101.4106.611 3.6

III82978493132184217229244261268100.9102.4106.8118.2

IV86988494144187217230246265272100.4101.2106.7120.3

V89948496150191218230249270276104.3103.2114.3119.1

VI9192839515719721423224925826799.3100.8110.4117.5

VII9390839616220021723324426427498.0101.3108.0118.5

VIII9489849816520122223124726927497.9101.3107.1119.9

IX948785100169205227239260268280100.1104.1110.7122.7

X938585103173207227238259268280101.9106.2112.2124.0

XI968586105175208228236248267273102.1.I0S8113.1124.9

XII968489107178212228239250263274101.6105.1114.6126.3

CO

v>
in
U

et
A

(1) See § 1 and 2 of the explanation to the tables in the Introduction to this chapter on
"Consumer's Price Index".

לצרכן*. המחירים עלמדד זה לפרק שבמבוא ללוחות בהערות ו2 1 סעימים ףאה (1)



הראשיות הקפוצות ומדדי לצרכן המחירים מדד  .2 לוח
Table 2.  Consumer's Price Index and Indexes of Major Gorups

)Base: 1 1959= 100 (הבסיס:
(19591962)

הראשית nropn

משקל>1)
Wcight(l)

שנתי ממוצע
Annual Average6 20)1 9

Major Group
r

1959
1961

1962195919611962IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

הכללי 109.8120.2111.0ItS.i118.2120.1119.1IIT.SIIS.S119.9I22.T124.0124.*I16.JGENERAL*.1,000.01,005.0100המדד INDEX

ומיתת ירקות בלי 905.4915.3100.1107.5117.4111.2111.8113.9115.5116.1116.3116.7119.0120.9121.4122.6123.0המדד
The index excluding IVuit
and vegetables

.335.9303.7100מזון 1103.2108.2101.9101.9104.1106.2106.0106.0105.7111.4113.8113.2113.5114.4Food
וסירות0) 94.684.7105.3132.3141.1150.6151.2161.1172.0142.9115.2125.4113.4128.4141.0138.3153.6Fruitירקות andvegetable^ 1)

(>)123.0116.9100.2111.5132.2121.1124.1126.7126.8130.1130.2131.5134.5137.5137.3143.6143.4Housingדיור(0
הדירה 9S395.8100.6110.8121.5115.6.US4116.3118.6119.7119.9121.5125.2125.7126.1126.6126.9Maintenance.החזקת of housing

ריהוט
לבית 50.684.499.8107.3116.8113.2112.8115.0116.1116.3116.5116.7117.0119.0119.2119.7120.1וציוד

Furniture and household
equipment

והנעלה 124.1109.298.0100.9107.7107.6103.0106.4108.1108.3108.4108.5102.9105.7110.0111.7111.8Clothingהלבשה and footwear
S126.8Health.37.235.3100.6105.7122.8118.5119.1119.8120.4121.0121.1123.0125.3125.8126.1126בריאות

תרבות חינוך'
65.979.6103.1119.4133.7127.0128.0129.4131.0133.0133.6134.2135.1136.8138.9138.3138.8ובידור

Education, culture and
enteitainment

ודואר 39.356.6103.5122.7138.2123.6136.3139.0139.1139.5139.7140.0140.2140.3140.3140.1140.1Communicationsתחבורה and post
33.133.81016112.0117.3113.2114.3115.4116.3117.2117.6118.2118.7118.8118.9119.3119.2Miscellaneousשונות

(1) See explanation in the Introduction to this chapter on "Consumer's Pirce Index".

>3

c
w
r

לצרכן. המחירים מדד על זוז ל6רק במבוא הסבר ראה (1) <*י



הקבוצות ומדדי לצרק המחירים מדד  .3 לוח
Table 3.  Consmner's Price Index and Indexes of Groups

)Base: 1 1959 = 100 (הבסיס:
(19591962)

משקל*
Weight.Annual Average

19591962195919611962
1961

לצרכן המחירים l.*M.t1,000.0I0MItf.f120.2CONSUMERSמדד PRICE INDEX

ירקות בלי 905.4915.3100.1W7J117.4Theהמדד Index Excluding
Fruitandו6ירות Vegetables

335.9303.7100.1103.2108.2Foodמזון

ומחנרי דגגיט לחם
Ceeral bread and dough

ב1ק
ודגים עופות בקר'

58.345.897.3102.1117.2products

112.8103.0101.1105.5107.5Meat, poultry and ifsh

ומרגרינה 16.313.299.295.996.8Fatsשמנים and margarine

חלב ומו*רי 44.839.196.6108.3110.9Milkחלב and diary products

36.128.897.773.875.3Eggsביוים

וממתקים ריבה ,20.619.3106.7120.6121.9Suggarסוגר' marmalade and sweets

משקאות
שונים מזון מצרכי
לבית מחוץ ארוחות

15.420.8103.8113.9118.2Beverages

12.9

18.7

15.1

18.6
106.4
101.1

107.9

11Z0
120.4
121.8

Miscellaneous food products
Meals away from home

ו0ירות(>) 94.684.7105.3132.3141.1Fruitירקות andVegetables(<)
טריים ירקות
טריים מירות

(1)
(1)

(1)
(1)

115.5
101.9

138.6

123.4

151.7
144.9

Fresh vegetables
Fresh fruit

אדמה vntn(1)(1)123.5146.8133.3Potatoes

וכוי) (קטניות 125.7120.8122.4Miscellaneous(1)(1)שונות (pulses. etc)

(1) 123.0116.9100.2111.5132.2Housing(i)דיור

שכורה 18.513.3100.1104.4115.2Hiredדירה dwelling

ודמי דירות מחירי
Pricesof dwellings and

.. ■ . ■f ■ . ו וו 110

101.8101.0100.1112.1134.7keyמסתח money

רכוש 2.72.699.9139.1152.4Propertyמיסי taxes

הדירה 96.395.8100.6110.8121.5aintenanceהחזקת ofHousing
ומים דלק .32.634.399.4K>4.2105.2Electricityחשמל/ fuel and water.

הבית ושי0ור החזקה
והחצר

17.917.4104.9127.0149.2Maintenance and repairs
Miscellaneous household

שונים בית משק 116.013.499.7106.6123.0utensilsרגי

כללית 16.314.9100.0110.9117.7Municipalארנונה taxes

בבית 12.815.1100.0111.2132.1Housemaidsעזרה

הדירה 0.70.7Iביטוח 00.0100.2109.1Insurance ofdwelling
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(המשך) הקבוצות ומדדי לצרק המחירים מדד  .3 לוח
Table 3.  Consumer's Price Index and Indexes of Gorups (Cont.)

)Base: 1 1959 = 100 (הבסיס:
(1959  1962)

שנתיWeightנלשקל mm
Annual Average

193919611962195919611962

Furniture and bouse
לבית ו*יוד 10.684.499.8107.3116.8holdייהומ equipment

15.424.7100.2107.2119.4Furnitureר111ט
ווש&ל* 8.717.3100.6107.0112.8Electricגיוד equipment

ולמטבח לבית 7VX
a _ ■■■■■ >1 ■

15.1
*f J

18.8100.5109.2118.0House and kitchen equipment
OlVpH HW'U "73

לדי>ה
11.413.697.8.10S2114.7Bedding and house decorations

והנעלה 124.1109.298.0100.9107.7Clothingהלבשה and footwear
89.081.595.397.4103.3Oothingהלבשה
35.127.7104.8109.9120.6Footwearהנעלה

37.235.3100.6103.7122.8Healthבריאות
חדלים קופת 21.521.3100.0102.3123.2Sickשירותי Fund services
םרסי רפואי 3.54.5103.0115.3128.2Medicalשירות private services

שיניים *9*77.15.6101.3113.212S. 1Dentists' fees
וגינד Medicamentsתרומדת and medical

5.13.9100.2102.8115.5equipmentר8ואי

תרבות ,Educationחינוך' culture and
65.979.6103.1119.4133.7entertainmentובידוה
23.328.1103.3119.9133.6Educationחיטך

ובידור 42.651.5103.0119.1133.7Cultureתרבות and entertainment

ודואר 39.356.6100.5122.7138.2Communicationתחבורה and post
36.451.6100.1123.2138.4Communicationsתחבורה

דואר 2.95.0106.1116.8136.2Postalשירותי services

33.133.8100.6112.0117.3Miscellaneousשונות
וטבק 19.417.4100.0114.0113.7Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 10.313.2101.5109.3118.0Personalשירותים care
ושעונים 3.43.2101.4109.0132.7Jewelleryתכשיטים and watches

(I) See explanation in the introduction to this chapter 
"Consumer's Price Index".

)2) Weights of subgroups of the fruit and vegetables item
diner each month from that of the base month  Janu
ary, 1959. The general index of fruit and vegetables de
rived from the indexes of ■he subgroups is threfore apt
to be different from the index of the item as a whole
which is derived from the indexes of various fruit and
vegetables in detail.

לצרנך. המחירים 'מדד  זה לסרק במבוא הסבר ראה (1)
שונים והסירות הירקות סעיף של תתהקבוצות משקלי (2)
.1959 ינואר  הבסיס שבחודש מאלה חודש בכל
של מהמדדים המתקבל ופירות ירקות של הכללי המדד
הסעיף ממדד שונה להיות לבן' עלול' תתהקבוגות
הבודדים. והסירות הירקות של מהמדדים המתקבל כולו
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(בל") נבחרים מזון מצרכי מסוצעיםישל קמעתיים 4.מחירים לוח
TaWe 4  Avearge Reatil Prices of SelectedFood Commodities ill. )

)19491962)

היחידההמ*רן

Telתלאביב Aviv
All Country
הארץ כל

Commodity

1949195119531954195519561957WS81959196019611962

unti

אחיד 0.060.050.130.160.190.200.210.210.210.210.230.29Kg.Brrad.Manilardקבלחט

לבן .Bread..0.110.110.230.250.250.260.290.290.290.290.320.39(2]..לחם while

לבן ,0.090.090.210.250.250.260.280.280.280.280.280.33Flour..ק8ח white

0.180.180.400.460.500.510.600.610.650.680.750.88Noodles:.אטריות

נוומי(>) ,Rice■.0.100.060.140.140.140.140.140.140.960.780.690.73אורז Burmese^)

מרי(>) בקר .6.227.007.14Beer'0.740.551.891.961.811.506.15..בשר fresh(I)

קסיא0) בקר .0.480.38O.gS1.000.900.75.f461.40Beef..בשר frozenO)
Poultr> . slaughtered

ומרוט שחוט סוף 1.030.932.293.002.952.883.653.052.812.642.752.75and..בשר dressed

מקומיים ,0.600.531.331.501.501.631.992.002.002.002.002.22Carpקרסיוגימ local

8ילה0) ק6ו*י0' .0.250.200.490.550.530.550.550.5S1.881.972.112.16Fa/1..דגי0 forzen. iflleKD

(5.575.505.603.60SausageU~0.790.681.792.001.961.75נק1יק0<

מלוחים 0.170.140.490550.460.560.570.620.630.620.71לגיס

..Herirng. salt

!Margairne"0.280.240.580.700.700.851.001.001.171.151.151.15מרגוי1ה0) 1)

0.320.240.590.700.700.851.001.001.221.141..שמן0) 161.16■.OittO

0רות(*) 0.110.100.240.250.250.250.260.250.400.400.420.42LitreCowלימיחלב milk(S)

מקומית ,1.641.582.863.002.973.893.285.722.404.004.004.20KgButlerחמאה local

W רכה(ל) רזה* ר0.250.190J60.360.360.360.420.501.071.101.200.92גבינה "Cheese soft. skimmed milkl7;(l

רכה(7) שמנה' 0.310.280.500.500.500.500.550.621.301.401.401.50Cheese..גגינה son. whole milk(T)

0.050.030.060.060.060.060.060.060.120.130.140.15BcltleLebeniaגבגנתלננייה(7) (sour m1lkX7)

אי(0 סוג יחידותני*יס< in0.100.270.650.700.704)0.709)1.115)1.041.060.900.800.8010 unilsEggs, grade A(l)

00O

CD

w
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Beans(l)
SugiirO)
Jam, local(l)
Sweets
Halvti

Tea(l)
Coffee, ground(l)

Cocoa(l)
Salt
Potatoes
Tomatoes

Cucumbers
Carrots
Beetroot
Eggplant
Cabbage
Caulilfower
Onions, dry
Bananas
Grapes
Watermelons
Oranges, Shamouti
Oranges, Valencia
Grapefruit
Lemons

Kg. 0.110.080.120.250.270.270.27S)0.430.570.550.550.76
0.080.070.170.220.270.270.270.270.790.670.660.66
3(0.220.180.350.400.430.490.490.490.900.900.931.03
3(0.690.6S.i041.581.601.601.921.871.801.731.691.70
0.320.290.701.841.701.641.721.731.771.701.801.80
1.130.883.003.834.985.005.00)5(6.796.196.306.108.90
0.731.303.724.003.984.004.004.008.677.808.008.75
0.490.48.t301.301.301.301.301.307.687.908.007.90
0.030.020.050.050.060.070.080.090.120.130.140.1S
0.040.060.210.190.170.210.170.190.250.280.320.29
0.100.140.300.370.350.440.390.390.370.500.610.63
0.100.140.290.310.400.520.470.720.530.560.750.73
0.080.100.200.310.320.370.230.300.340.340.400.47

0.080.230.260.270.300.310.310.290.320.310.44
0.060.150.290.280.350.400.410.390.290.360.360.46
0.060.080.140.180.170.310.220.250.250.270.340.38

0.150.320.290.330.500.380.340.350.400.460.S6
0.080.210.350.160.340.190.240.450.280.360.32

0.2)0.240.720.950.760.750.620.690.800.710.730.78
0.200.560.540.770.850.670.790.520.710.740.76
0.090.V10.170.180.210.190.190.180.220.230.28
0.060.130.130.150.140.150.160.180.200.280.31
0.090.220.200.200.260.210.420.230.280.460.45
0.060.150.160.180.210.210.260.230.260.370.37
0.100.230.230.260.290.310.340.390.380.480.47

. See§3 in explanations to tables in Introduction on this chapter on "Consumer's 1*1i.:' Index".

ק'ג שעועית0)
סוכר(1)

מקומיח(1) ריבה
סוכריות
חלווה
תה(0

טחו;(1) קפה
קקאו0)

מלח
tvrwn

8גבניות
מלפפונים

גזר
סלק

חצילים
ברוב

כרובית
יבש בצל

בננות
ענבים

אבטיחים
שמוטי תפוזים'
ולנסיה תפוזים'

אשכוליות
לימונים

>\\ Ration price until 1958. As from 1959 
free market price.

)2) Average price AugustDecember.
)3) Avernijc price JuneDecember.
)4) Average artion price JanuarySeptember.

)51 Free market price.
)6) Until 1958 prices are ror unbottled milk

as from 1959_ for bottled pasteurized milk.

(7) Until 1958 prices are for products
made of milk powder; as from 1959

 for products madeofnatural milk.
)8) Up to 1961 in packages

weighing 100 gr. as from 1962

in packages weighing 250 gr.

לגרנן". המחירים "מדד על זה לפרק שבמבוא ללוהזה* ביהערות 3 סעיף יאה *

ואילך מ1959 .1958 עד בקיצוב המחיר (1)

חופשית. במכירה הוא המחיר

אוגוסטדצמבר. ממוצו! מחיר (2)
יונידצמבר. ממוצע מחיר (3)

יבוארספטמבר. ממוצע קיצוב מתיר (4)
חופשית. במכירה המחיר (5)

בגדים. לחלב הוא המחיר 1958 עד (6)
בבקבוקים. מפוסטר  ואילך מ1959

מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד (7)
מחלב עשוי  ואילך מ1959 חלב.

טבעי.
גרם 100 של בחבילות 1961 ער (8)

גרם. 250 של בחבילות ב1962

c
r
r
*
a

OS



המשק עגפי לסי ,pntr המחירים מדד .5 לוח
Tables.  Qmmaatr'sPriceIndex, by Economic Barndies

)Base: 11959 = 100 (הבסיס:

משקל(0
Wdght(l)

VW WXtBBD 

Annual Averafe
Economic Branches pwV ■I W4V

1959
1961

19621959196019611962(1

הבלי1 MOM!,.Ml.in.*IW.f110.1GENERALוטרד INDEX

חקלאית תו*רת גלי הכללי 807.6831.499.91024109.6120.5Generalindexהמדד excluding
agricultural produce

(י) חקלאית 192.4168.6103.9104.6111.6118.2AGRICULTURALתוצרת rRODUCE (!)

וירקות סירות .88.680.7106.3116.4133.9143.6aא. Fruit and vegetables

חיים ותו1רתבעלי דייג .99.085.2102.194.292.192.5bב. Fishing and livestock
producu

אחר .2.12.795.196.3102.3113.1cג. Other

סוקית ל*ריכה יבוא מוגרי 2.7ד.
97.698.7100.9



d. Imported goods for direct
consumption

תעשייתית 476J479.799.2100.6106.6114.1industrialחוגרת production

בל1ךך תעשיית א*
216.8212.999.7101.9108.3114.8a. Food industry

33.142.496^97.8107.0111.6I. Meat and its porducts
יו 12101 בשר .1
חלבומוגריו .2
המוץ יתר .3

טק6טיל ומו1רי הלבשה נ.

41.139.1949105.3111.4114.2.2. Milk and its products
142.6131.41004102.4107.7115.83. Other foods

90.2

14.6

82.6

23.7

95.0

100.8

91.9

105.2

96.8

110.1

102.4

123.0

b. Clothing and texitle products

c Furniture
U'D *I 1 1 rj

גומי עור, ומוגרי הנעלה ד.
ופלסטיק

כלי מכונות, מתכת, מחנרי ה.
וזזשמל הובלה

40.333.8104.1105.7109.2119.1
d. Footwear and leather

products, rubber and plastic

30.050.1101.0104.2108.8115.5
e. Metal products. machines,

vehicles, electrical goods
9 fm ■f III IP f0 11 1

כימיים נ!ו*רי0 תעשיית 31.232.3100.0100.6105.3112.2ו.
f. Manufacture of chemical

and petroleum products

ל.ג.מ.א שונות, תעשיות .21.220.2l(O2107.1113.8126.9gז. Miscellaneous industries
nxA.

סוקית ל*ריכה ינו* מז*רי .31.924.195.7100.0112.8126.1hח. Imported goods for direct

(י) ודיור בנייה 134.5127.5100.9105.2113.034.0BUILDINOשירותי AND HOlBINa 0)
SERVICES

ומים 20.020.799.0100.6102.707.2ELECTRICITYחשמל AND WATER

ודואר הובלה ,34.436.1100.1110.3123.837.9COMMUNICATIONSתחבורה, TRANSPORT
AND POST

113.9139.3101.8105.3113.629.8SERVICESשירותימ

ועסקיי גיבורייט שירותים א.
אישייט שירותים ב.

48.7

65.2

53.6

85.7

101.7

102.0

105.1

105.8

111.6

15.1

28.1

30.8

a. Public and business services
b. Personal services

ומסים 28.628.1100.7103.214.223.6INSURANCEביטוח AND TAXES

ע> בפרק במבוא הערות ראה 1ו1) nil*.לגרגך U'viubTable!ipter notes to the(1) See in Introduction to this Cbi
in "Consununer's Price Index'
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Index of Building Costs הבנייהנ1) הוצאות 6.מדד לוח
Table 6.  Index of Building CostsO

)Base: 1Vn 1950 = 100 : (הבסיס
(Annual Average 19511962 שנתי (ממוצע (8)

הבנייה הוצאות מדד

השנה
Year

כללי מדד
General
Index

עבודה
Labour

הובלה
TraniportGarvel

זיפזיף
Seasand
)Zifirf)

צמנס
CementTimber

גרזל
Iron

1961125.1191.1106.1109.0116.7106.1167.5157.7

3968275.8980.7197.7155.8991.4460.9608.8SOO.t

1954111.*365.0313.1188.1973.9714.7806.7(61.9

4383.1346.6191.3811.7864.0987.6784.4.נ9נ1966

1956451.7898.5944.5114.0849.S1,096.21,075.0878.8

1057474.2850.8944.59996384.41,037.01,079.7981.4

196847M864.6809.7946.0898.81,069.91,055.8881.8

1959484.1879.2961.0946.0403.01,060.9.1,0nn87B8.8

1960510.9896.8269.1946.0417.81,066.11,208.7834.8

1961517.0434.2270.2272.8430.31,166.91,293.4923.0

1962* 2 7.1470.0310.0318.0302.21,176.91,606.61,134.9

a

r
a

(I) See in the Introduction to thU chapter the chrnges in the methodsof calculation since 1931.
)2) See Explanation to the Tables in the Introduction to this chapter.

.1951 מאז המדד חישוב בשיטת השינויים על הערות זה לסרק במבוא ראה (1) r^
זה. לפרק במבוא ללוחות הערות ראה 0) ■44



Index of Prices of Industrial Output התעשייה תפוקת מחירי מדד
המקומית התעשייה מתפוקת ועור טקסטיל מזון, מוצרי של סיטוניים מחירים מדדי .7 לוח

Table 7. Wholesale Pirce Indexesof Food, Textile and Leather Products from Local Industiral Output
)Base: 11959 = 100 : (הבסיס

(19591962)

195919611962המשקל
Weight

11TD17 n"(U0n1,00097.3105.8112.0FOOD INDUSTRY

10598.2113.2110.5Meatבשר

בשר 4083.990.592.4Meatמוצרי products

דגים 592.087.087.5Fishמוצרי products

חלב 18595.4108.1111.7Dairyמוצרי products

מעובדים וירקות 6598.9111.1115.5Processedסירות fruit and vegetables

שמנים ומוצרי 9091.093.692.1Oilsשמנים and oil products

35100.0100.0130.1Flourקמחיס

Baked products and grain

דגנים ומוצרי אפויים 12599.5107.3128.9productsמוצרים

בצק IS101.5104.8120.8Doughמוצרי products

15100.0100.0104.1Sugarסוכר

וממתקים סוכר 5098.8100.7102.1Sugarמוצרי products and sweets

חריפים 55100.9107.0107.1Alcoholicמשקאות drinks

לתת 20102.3119.7122.9Maltמשקאות drinks

קלים 599.7101.8114.2Softמשקאות drinks

טבק 100100.0113.9113.6Tobaccoמוצרי products

חיים לבעלי 30100.598.6120.9Foodמזון far livestock

שונים מזון 6098.9100.9113.3Miscellaneousמוצרי food products

הטקסטיל 1,000100.1I04.T109.3TEXTILEתעשיית INDUSTRY

לטקססילים גלם 54100.294.595.1Rawחומרי materials for textiles

254100.1107.8110.8Yarnsחוטים 

ארוגים 48799.7103.1109.0Wovenבדים cloth

אחרים טקסטיל 10599.9110.3116.2Otherמוצרי textile products

והדפסה אשפרה צביעה/ ליבון'
טקסטילים 100101.7104.3107.1של

Bleaching, dyeing. improvement
and printing of textiles

LEATHER AND LEATHER
GOODS INDUSTRY העור תעשיית

נעליים) תיקוני 1,000I06.SIII.*130.5(including(כולל shoerepairs)
LEATHER INDUSTRY העור תעשיית

נעליים) תיקוני 858106.7II(בלי 1.9
129.*(excluaing shoerepairs)

מעובדים 234109.4111.3עורות
142.1Processed skins

מעור רצענות 3105.3107.3מוצרי
124.4 tLeather saddlery products

טכני עור 24104.9102.0119.4Leatherמוצרי technical products

Accessories of leather and
ומתחליפי מעור גלנטריה 60100.3101.3מוצרי

108.9leather substitutes

537106.8113.9הנעלה
127.0Footwear

נעליים 142103.8111.8135.8Shoerepairsתיקוני
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המקומית התעשייה מתפוקת וכימיקלים הלבשה עץ, מוצרי של סיטתיים מחירים מדדי  .8 לוח

Table 8. Wholesale Pirce Indexes of Wood, Clothing and Chemical Products rfom Loea\
Industrial Output

)Base: 1 1960 = 100 : (הבסיס
(19601962)

המשקל
Weight196019611961

העץ rv'mun1,000104.4IIS.O114.7WOOD INDUSTRY

ומעובד גולמי 217102.6111.7125.9Lumberעץ and manufactured wood

חקלאות' לתעשייה/ עץ מוצרי
ואריזה 356102.9115.3143.0בניין

Wood products (or industry.
agriculture. building £ packing

עץ 399107.5117.6134.4Woodרהיטי furniture

קש קליעת 698.197.9106.7Strawtwisiedמוצרי products

שעם 22100.0100.0100.0Corkמוצרי products

ההלבשה 1,00098.9106.6112.5CLOTHINGתעשיית INDUSTRY

תפירה (בלי ההלבשה תעשיית
90898.8106.8112.5יחייסות)

Clothing industry (excluding
sewing and tailoring)

וכובעים עליונה 70697.9106.1111.7Outwearהלבשה and nets

וגרביים תחתונה ,202101.5109.3115.3Underwearהלבשה socks and stockings

יחייטות 01.1104.9112.6Sewing!92תפירה and tailoring

הכימיקלים 1,000100.3102.0113.4תעשיית
CHEMICAL INDUSTRY

בסיסיים איאורגנייפ 28099.8100.9113.4כימיקלים
Basic inorganic chemicals

בסיסיים אורגנים 39100.094.493.9Basicכימיקלים organic chemicals

ומלאכותיים סינתטיים 11100.0102.4112.3Syntheticחומרים and atriifcia! materials

16399.899.3104.1Drugsתרוטות

121101.0105.7123.6Paintsצבעיס

תעשייתיס כימיים 386100.6103.5116.1industrialמוצרים chemical products

473 מחירים



המקומית הנייר תעשיית מתםוקת מוצרים של סיטוניים מחירים מדדי  .9 לוח
Table 9. Wholesale Price Indexes of Paper Products from l^ocal Industrial Output

)Base: 1 1961 = 100 (הבסיס:

( 1961  1962)

t
■*

se
u
U

.a
a.

המשקל

Weight
196)1962

הנייר n"ujun1,000101. 1114.6THE PAPER 1NDUSTURY

וקרטון נייר לייצור גלם 18102.2115.6Rawחומרי materials for production of paper and cardboard

מעובד בלתי גולמי too1114.8Non.414גייר manuafctured paper

מעוגי בלתי גולמי 48101.5113.2Nonקרטון manufactured cardboard

מעובד 8100.1117.3Manufacturedנייר paper

נייר 294100.4115.2Paperמוצרי products

קרטון 198104.2113.7Cardboardמוצרי Products



וגומי בסיסית מתכת תעשיות מתפוקת מוצרים של סיטוניים מחירים מדד  .10 לוח
Table 10.  Wholesale Price Index of Basic Metal and Rubber Products

)Base: 11962 = 100 (הבסי0:
(1962)

ממוצעהמשקל
1962

WeightAverage

בסיסית ronn n"Mun1.000118.6BASIC METAL INDUSTRY

צורתייט ופלדה 837118.5Steelגרזל and iron  shapes

ויצוקות צורתיות ברזיליות אל 163118.9Nonironמתכות metals  shapes and casts

גומי 1.000105.4RUBBERתטשייח INDUSTRY

ואנובים 468108.3Tubesצמיגים and tires

מחודש 4104.8Reclaimedגומי rubber

ספוג וגומי קצף גומי 13499.6Foamמוצרי rubber and sponge rubber products

גומי 337103.5Rubberמוצרי products

בדים וגימום צמיגים 57106.6Reclaimingחידוש of tires and rubberifingor cloth

נ*
c
r■

r
r■

a

to
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ndexesof Prices Received בחקלאות ומה ותש תפוקה מחירי מדדי
ind Paid by Farmers

הראשיות הקבוצות לפי בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי .11 לוח

Table 11. Indexes of Prices Received and Paid by Fanners by Main Groups

)Base: X 1958IX 1959 = 100 = תשי'ט (הבסיס:
(x 1959ix 1962 : (תשרתשכב

המשקל
שנתי ממוצע

Annual average

Weightתשיך
1959/60

תשכא
1960/61

תשכיב
1961/62

התפוקה מחירי מדד
114.4§1,000100.6108.0בחקלאות

INDEX OF PRICES
RECEIVED BY FARMERS

ונן שדה 121.5Field§227.9102.31102גידולי and garden crops

שדה 108.1Field§103.6101.4100.2גידולי crops

אדמה ותפוחי .103ירקות 1104.0121.1135.6Vegetables and potatoes

19.298.1105.5116.9Miscellaneousשונית

חיים נעלי Livestock.102.1§510.998.2101.5תוצרת products

99.297.6109.8113.6Meatבשר

126.996.494.790.8Poultryעוסות

בריכות 24.799.799.6108.3Pondדני ifsh

Milk.112.2§121.5100.8109.9חלב

134.996.893.993.1Eggsביצים

3.7122.4137.1130.2Honeyדבש

מטעים Fruit.120.1§117.4§102.3115.5תוצרת plantations products

הדר 158.996.6119.4145.3Citrusפרי rruit

התשומה חחירי מדד
115.7§1.000101.2107.4בחקלאות

INDEX OF PRICES
PAID BY FARMERS

וזרעים 350.4100.4102.9107.3Feedingמספוא stuff and seeds

והדברה דישון 74.2100.2102.2107.0Fertilizersחומרי and pecticides

דלק חשמל' מיס'
ושמנים

חילוף וחלקי מכונות

89.1

48.0

101.5

102.2

106.8

109.6

115.2

124.9

Water electricity. fuel
and oils

Machines and spare parts

ציוד עבודה' כלי
אריזה וחומרי

ותיקונים בניין חומרי

לשימוש שירותים
חקלאי

וביטוח מיסים

28.6

21.1

346.0

100.7

101.4

101.4

102.5

105.3

113.0§

119.3

124.2

123.0

Tools. equipment and
packing materials

Materials for building
and repair

Services for agriclutural
use

26.6106.7115.3134.4Taxes and insurance

חי 16.0106.5106.1110.2Livestockאינוונטר
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ועבודה אדם כוח יז. פרק
האחרים'. ביישובים

קיבוצים המייצג קלפיות של מדגם ג.
ומושכים.

מתוך הוא גם מוצא המיעוטים: מדגם ד.
הבוחרים. קלפיות של רשימה

למוסדות נוספים מדגמים נבחרים כן כמו ה.
חדשים. ולבתים סגורים

המדגם סוגי (לפי לסקר שנבחרה קלפי כל מתוך
לחקירה. משפחות של מדגם נבחר לעיל) שהוזכרו

חלקים. משני מורכב סקר כל
מאותן כשליש נבחרות כו "חוזר"  אחד חלק
מאותן ושליש קודם בסקר כבר שנחקרו קלפיות
החוזר החלק קודמים. סקרים בשני שנחקרו קלפיות
של הקלפיות מכלל שלישים כשני לפיכך' מהווה

סקר. כל
הנבחרות קלפיות כולל  "חדש"  שני חלק
מהווה זה חלק הסקר. במסגרת הראשונה בפעם

סקר. כל של קלפיות הכל מסך כשליש
נחקרות אזורים" וב"מדגם קלפיות" ב"מדגם
בסקר בבר שנחקרו משפחות אוחן החוזר בחלק
סוגי בשאר קודמים. סקרים בשני או הקודם
ובתים מוסדות מושבים. (קיבוצים' החוזר המדגם
כבר שנבחרו הקלפיות אותן חוזרות חדשים)
מחדש. נבחר המשפחות מדגם אך הקודם' בסקר
על מבוססים בזה הניתנים והאומדנים היות
מהמספרים מה במידת לסטות הם עלולים מדגמים'
העלולה הדגימה"' מ"טעות כתוצאה האמיתיים
קטנות לקבוצות בייחס מאוד ניכרת להיות

באוכלוסייה.
השנתי לממוצע שחושבו התקן סטיות אומדני להלן

ב1958:

סטיות התקןאומדני
עבודה בח מספריםתכונות

אחוזיםמוחלטים
באי6ים

לכוח השיכים
האזרחי 7.81.1העבודה

לכוח שיכים אינם
האזרחי 7.11.2העבודה

7.11.1מועסקים

חלקית עבודה 2.32.4עבדו

מועסקים 1.63.9בלתי

אדם כוח סקרי
את לבצע החלה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
19561954 בשנים .1954 בשנת האדם כוח סקרי
שני נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו
סקרים ארבעה נערכו 1958 בשנת והחל סקרים
בשנה שנה מדי סקרים ארבעה עריכת שנה. בכל
התע של ממוצעת שנתית רמה חישוב מאפשרת
קבלת ומאפשרת במדינה האדם כוח ושל סוקה

השנה. במשך העונתיות על מה מושג
בעונות המקרים נערכו ו1959 1958 בשניס
(מאי)' אביב (פברואר)' חורף השנה: של שונות
מחודשים אחד בכל (נובמבר)' וסתיו (אוגוסט) קיץ
"השבוע שנקרא אחד מייצג שבוע נבחר אלה
התייחסו הנ"ל בסקרים שנשאלו השאלות הקובע".

הקובע". ב"שבוע שהיה למצב
סקרים' ארבעה נערכו 1962 עד 1960 כשנים גם
שקדמו שבשנים מזו שונה היתה הפקידה שיטת אך
השנה. שבועות בכל ברציפות נערכה הפקידה לה.
כאחוז הקיף האדם כוח של מהסקרים אחד כל
תקופה אותה שנמצאה המדינה מאוכלוסיית אחד
תושבים המדינה. של הגיאוגרפיים גבולותיה בתוך
שנבחרו המשפחות נכללו. לא ותיירים ארעיים
רואיינו להלן) שתידון שיטה (לפי סקר לכל
הסקרים הלשכה. מטעם פוקדים ידי על בבתיהן
מורכבות מדגם כשיטות ובכפרים בערים נערכו
כל את ייצגו שנבחרו שהמדגמים כך ושונות'

.הסקר. בתקופת המדינה אוכלוסיית
תעסוקה' על שאלות כללו הסקרים שאלוני
העבודה' שעות העבודה' חיפוש אופן אבטלה'

בעבודה. והמעמד היד משלח הכלכלי' הענף
כוח על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
שעובדו והכלכלי החברתי בשטח שאלות האדם

הלשכה. של בפרסומים ופורסמו
ייצוג להבטיח כדי הסקר לשיטת הסברים
מסוגי סקר כל הורכב האוכלוסייה כל של מלא

הבאים: המדגמים
וכפרי מושבים לקיבוצים' (פרט היישובים בכל

מיעוטים):
הנוחרים מספר מוצא המדגם קלפיות: מדגם א.
בספר הרשומות המשפחות את מייצג והוא

בו. הרשומה בכתובת וגרות הבוחרים
של מפות לפי מוצא המדגם אזורים: מדגם ב.
שכתו המשפחות את מייצג והוא קלפי אזורי
בספר הרשומה הכתובת אינה הנוכחית בתן
בו רשומות שאינן המשפחות ואת הבוחרים'

כלל.
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גם נכללו כן הסקר. בשבוע אחת שעה אפילו
קבע). וצבא חובה (שירות סדיר בשירות החיילים
בענף נכלל מועסק כל  הכלכלי" "הענף
בו המוסד, או המפעל משתייך שאליו הכלכלי'
או המוצר לפי נקבע הענף החקירה. בשבוע עבד
המפעל אם המוסד. או המפעל של העיקרי השירות
שאין כלכליות פעולות ככמה עוסק המוסד או
או הסופי המוצר קובע מחלקות' לפי להפרידן

שייך. הוא ענף לאיזה העיקרי השירות
הבינ הסיווג לפי הוכן הכלכלה ענפי של הסיווג
והותאם המאוחדות, האומות ארגון של לאומי

הישראלי. המשק לצרכי
המבוצעת לעבודה מתייחס  היד" "משלח
להתחשב בלי עבודתו; במקום הנחקר ידי על

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם במקצוע
ע"י שהוכן היד משלחי סיווג על מבוסס הסיווג
המשק לצרכי והותאם הבינלאומי העבודה ארגון

הישראלי.
הם הבנייה עובדי לפיו הסיווג' שונה ב1961
כפקידים. מסווגים  והמחסנאים נפרדת קבוצה
מעמד לפי הסיווג  בעבודה" "מעמד
הכאות. לקבוצות המועסקים את מחלק כעבודה
אחר מישהו אצל שעבדו אנשים  "שכירים"

כסף. שווה או כסף תמורת
אחרים המעסיקים אנשים  "מעבידים"

כסף. שווה או כסף תמורת
עצמם' ברשות העובדים אנשים  "עצמאיים"

כסף. תמורת אחרים להעסיק בלי
בקואופר חברים  קואופרטיבים" "חברי
ברווחים' המשתתפים שיתופיות באגודות או טיבים

שיתופי. במושב וחברים
בקיבוצים שעבדו אנשים  קיבוצים" "חברי
מועמדים קיבוצים' חברי כולל: שכר' תשלום ללא
וקבוצות בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות'

הכשרה.
אנשים  תשלום" ללא משפחה "בני
משפחו בעסקי יותר או בשבוע שעות 15 שעבדו

כספית. תמורה ללא תיהם

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
זה בשנתון המופיעים תעסוקה על הנתונים .1

מפקד של בי שלב מתוצאות בחלקם לקוחים
.1961 והדיור האוכלוסין

מקבילים במפקד שנחקרו הכלכליים הנתונים .2
דהיינו אדם' כוח מסקרי המתקבלים לנתונים
הענף האזרחי' העבודה לכוח שייכים הם

בעבודה. והמעמד היד משלח הכלכלי'
ב' בפרק ראה המפקד על כלליים הסברים .3

ויישובים. אוכלוסייה
במקצת שונים מהמפקד המובאים הנתונים .4

 שנה: מאותה הסקר מנתוני
החקירה; בשיטות מספר הבדלים א.

הגדרות
כל  האזרחי" העבודה לכוח ה"שייכים
"מועסקים" שהיו ומעלה' שנה 14 מגיל האנשים'
המפורטות ההגדרות לפי מועסקים" "בלתי או
או חובה (שירות סדיר בשירות חיילים להלן.
נכללים במילואים) אזרחים לא אך  קבע צבא
האזרחי". העבודה לכוח שייכים "אינם של בקבוצה
שעה לפחות שעבדו אנשים  "מועסקים" א.
תמורת כלשהי בעבודה החקירה בשבוע אחת
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר'
אחרים); בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
במוסדות ואנשים תשלום"' ללא משפחה "בני
החקירה; בשבוע שעות מ15 למעלה שעבדו

הרגילה. מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים
שע עובדים  מלאה" עבודה "עבדו (1
החקירה. בשבוע יותר או שעות 35 בדו
שהנחקר השעות' את כולל השעות מניין
עסקו' או לעבודתו בקשר בהן עסוק היה
(כגון המתנה ושעות נוספות שעות כולל
לעבודה מכונית בעל של ההמתנה שעות
העובדים גם נכללים מלאה בעבודה וכוי).
היא מלאה עבודה שבהם מקצועות באותם
כגון: לשבוע' שעות מ35 פחות כרגיל
ממקצו אחד לכל וגננות. מורים רופאים'
מלאה עבודה של ההגדרה נקבעה אלו עות
החינוך' במוסדות שנהוג כפי וחלקית,

וכוי. הרפואה
עובדים  חלקית" עבודה "עבדו (2
החקירה בשבוע שעות 34 עד מ1 שעבדו

לעיל). שצויינו למקרים (פרט
 הרגילה" מעבודתם זמנית "נעדרו (3
הסקר בשבוע מעבודתם שנעדרו עובדים
שביתה, מילואים' חופשה, מחלה' לרגל
זמנית עבודה הפסקת מתאים' לא אויר מזג
בשבוע כלל עבדו לא או יום) 30 (עד

החקירה.
כלל עבדו שלא אנשים  מועסקים" "כלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו החקירה בשבוע
ע"י כגון: שבוע באותו פעיל באופן עבודה
התעסוקה' שירות של העבודה בלשכת רישום
אישית פנייה ע"י או אחרת, עבודה לשכת או
מעבו זמנית שנעדרו עובדים וכוי. בכתב או
כבלתי נחשבים אחרת' עבודה חיפשו וגם דתם

מועסקים.
נכללים: זו בקבוצה

בא^. פעם אי שעבדו אלה (1

בארץ. עבדו שטרם אלה (2
 האזרחי" העבודה לכוח שייכים "אינם
"מועס היו שלא ומעלה), שנה 14 (מגיל האנשים
נכללו זו בקבוצה מועסקים". "כלתי או קים",
לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות
עבדו שלא וכוי, מרנטה מפנסייה, החיים אנשים
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סכסו עקב עבודה להפסקות מתייחסים הנתונים
למעבידים. עובדים בין במישרין עבודה כי
עקיף. עבודה הפסד נכלל לא הנ"ל בסיכומים
בסכ צד שאינם במפעלים עבודה הפסקת דהיינו
מהפסקת כתוצאה הושבתה בהם ושהעבודה סוכים,

אחר. במפעל עבודה
שביתות גם הנתונים כוללים 1960 משנת החל
יותר אך אחד, מיום פחות שארכו והשבתות
וההשכתות השביתות מספר גדל לכן משעתיים.
לשנים בהשוואה והמושבתים השובתים ומספר

קודמות.

המדינה עובדי
נציבות של הדו"חות על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה. שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,

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

בישראל. הכללית

שכר תעריפי
בעבודות היומי השבר תעריפי על הנתונים
שכר על והנתונים ובניין תעשייה חקלאות,
מינהלי בדירוג והמועסקים המורים האקדמאים'
האיגודים מספרי על מבוססים המדינה' בשירות
הענפים. באותם השכירים הפועלים של הארציים

יוקר תוספת
מ111957 החל היוקר תוספת

3 111 1957 ביום שנחתם היוקר תוספת הסכם
קובע:

על היוקר תוספת תשולם 1 1 1957 מ החל (1
בסוף השתכר שהעובד החדש0) היסודי השכר
ל"י 500 של למכסימום עד 1956 דצמבר
ל"י 20 או חודשי' שכר למקבלי לחודש

יומי. שכר למקבלי
לשישה אחת יחולו היוקר בתוספת השינויים (2
המחירים מדד אם וביולי בינואר חודשים
שערכן נקודות, במספר ירד או יעלה לצרכן
החודשי מהשכר ./י3 לפחות מהווה הכספי
תוספת שונתה שלפיו המדד לעומת הממוצע
הממוצע החודשי השכר לאחרונה. היוקר
היה 1956 ובדצמבר ל"י ל200 נקבע לעובד

נקודות. 250 לצרכן" המתירים "מדד
באוקטובר או באפריל גם תשונה היוקר תוספת (3
או יעלה לצרכן המחירים מדד בהם במקרים
5/. מהווה הכספי שערכן נקודות במספר ירד

הנשאלים; של בתשובות טעויות כ.
ממוצעים נתוני מופיעים אדם כוח בסקרי ג.
לשבוע מתייחס המפקד ואילו שנתיים
מכך כתוצאה .1961 יוני בתחילת אחד
השפעת מםויימים נתונים לגבי קיימת

העונתיות.
דגימה' טעות קיימת בסקר והן במפקד הן ד.
גדולה ההפרשים של הדגימה וטעות
הדגימה מטעויות אחת מכל כמובן

הבודדות.

בישראל המשפחה גודל
מבוססים בישראל המשפחה גודל על האומדנים

האדם. כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על
(פרט במדינה משפחה מוגדרת זה סקר לצורך
ביניהם שקיימת אנשים כקבוצת בקיבוץ) למשפחה
יחידת באותה יחד הגרים כלשהי, משפחתית קרבה
כלל כדרך נעשית ארוחותיהם הכנת ואשר דיור'
זה סקר לצורך נחשב בודד אדם גם במשותף.
לצורכי כוללת בקיבוץ המשפחה כ"משפחה".
למטה שהם ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר

נשואים. ואינם שנה 18 מגיל

רשומה אבטלה
1959 מרס עד רשומה אבטלה על הנתונים
בלשכות העבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלש העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה

המיעוטים. ביישובי העבודה כות
רישום על הנתונים מבוססים 1959 אפריל מאז
שירות של העבודה בלשכות העבודה דורשי
בלשכות רישום כוללים לא אלה נתונים התעסוקה.
ימאים אקדמאים, לסטודנטים, המיועדות העבודה

בית. ועוזרות
אדם כל עבודה" כ"דורש נחשב ההגדרה לפי
אחת פעם לפחות כמובטל ושנרשם ללשכה שפנה
מוב של החודשי היומי הממוצע החודש; כמשך
של הכולל המספר חילוק ידי על מחושב טלים
באותו החול ימי במספר החודש, במשך ההרשמות

חודש.

יזומות עבודות
על מבוססים היזומות העבודות על הנתונים
באמצעות למעשה שבוצעו יזומה עבודה ימי מספר
של מהדו"חות ונתקבלו העבודה מלשכות אחת כל

העבודה. משרד של התעסוקה אגף
והשבתות שכיתות

על מבוססים והשבתות שביתות על הנתונים
למחלקת מעבירות הפועלים שמועצות דו"הות

ההסתדרות. של הפועל הועד של המחקר

שהיתר. כפי היוקר תוספת בצירוף 1956 בסוף העובר השתכר אותו היסודי השכר פירושו  חדש יסוד שכר (')
תוספת על גם היוקר תוספת תשולם כמקובל, הישן. המדד של נקודות 249 לפי ב111956*31 נהוגה

והמשפחה. הוותק
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שוב 1963 בינואר ואילו '#7.9 של בשיעור
נוספים. ב6.37 היוקר תוספת הוגדלה

החדש היסוד משכר כולו היוקר תוספת שיעור
כל על 28.9^ '1963 מינואר החל איפוא' היה
מכסימום לחודש בכלל ועד ל"י 500. עד סכום
ל"י 20. עד שכר על או חודשי שכר למקבלי

יומי. שכר למקבלי ליום בכלל ועד
המכסימלית. החדשה היוקר תוספת הכל סך
לחודש ל"י 144.50 היתה ואילך 1963 מינואר

יומי. לעובר ליום ל"י 5.78 או תורשי לעובד

היוקר המכסימליתתוספת החדשה

יוקר מכסימליתתוספת
בל"יהתקופה

r&Eליוםלחודש

ביולי 1957מ16
ביולי 15 19583.216.000.64עד
ביולי 1958מ16
ביולי 15 19606.834.001.36עד
ביולי 1960מ16
ביולי 15 19619.748.501.94עד
ביולי 16 1961מ
ביולי 15 196214.773.502.94עד
ביולי 16 1962מ

1963 בינואר 15 22.6113.004.52עד
1963 בינואר 16 28.9144.505.78מאז

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
ממקורות ותעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
מעבידים דיווחי מדגם על מבוססת הלאומי הביטוח
כל את כולל זה מדגם לאומי. לביטוח למוסד
ואליהם ומעלה עובדים 50 המעסיקים המעבידים
המע יותר. קטנים מעבידים כ1,600 נוספו
אחוזים 7075 מעסיקים זה אחרון שבמדגם בידים

במדינה. השכירים מכלל
מאפשרים המעבידים בדיווחי הרשומים הנתונים
ששולם והשכר השכירים כל של האומדנים חישוב
הממוצע השכר חישוב את וכן חודש' בכל להם

אלה. חישובים של והמרדים בחודש לעובד
לנתוני בהתאם מוגדר' השכירים מספר שכירים:
המקבלים העובדים הכל כסך הלאומי' הביטוח
עובדים ובעלים קואופרטיבים חברי כולל שכר'
חברי כולל ולא חודשית' משכורת המקבלים
ספר (בבתי ותלמידים שכירים שאינם קיבוצים
המקבלים וכוי) חקלאיים מקצועיים' לאחיות'
בית. ועוזרות ביטחוניים שירותים עובדי שכר'

200) הנ"ל הממוצע החודשי מהשכר ויותר
שיעור שונה שלפיו המדד (לעומת ל"י)
החוד שלושת בתום לאחרונה) היוקר תוספת
או (מרס שנה חצי כל של הראשונים שים

ספטמבר).
ביום נחתם 31111957 מיום ההסכם בעקבות (4
תוספת תשלום כדבר דברים זכרון 17 vii 1957
ל"מדד בהתאם 16 vi מ1957 החל יוקר
שהיה  1957 יוני לחודש לצרכן" המחירים
.1956 דצמבר בחודש 250 לעומת נקודות 258
16) £3.25 של בשיעור היא זו יוקר תוספת
החדש היסודי השכר על לחודש) מכסימום ל"י
שכר למקבלי לחודש בכלל ועד ל"י 500 עד

יומי. שכר למקבלי ל"י 20 או חודשי'
מ111958ע16' החל היתה היוקר תוספת (5
יוני לחודש לצרכן" המחירים ל"מדד בהתאם
יוני בחודש 258 לעומת נקודות 267  1958
שכר על לחודש) מכסימום ל"י 18)3.6^1957
לחודש בכלל ועד ל"י 500 עד החדש היסוד
יומי). שכר למקבל ל"י 20 (או חודשי לעובד
שהיתה לקודמת נוספת היא זו יוקר תוספת
.16 V11 מ1957 החל וניתנה 3.2"/ של בשיעור
אחת השינויים יחולו מ2811959 ההסכם לפי (6
דצמבר של המדד לפי בינואר חודשים' לשישה
יוני של המדד לפי וביולי וסירות ירקות ללא
ופירות" "ירקות סעיף של התנודות בצירוף
שינויים של הכספי ערכם אם שנתי' בממוצע
תוספת שיעור שונה לפיו המדד' לעומת אלה
מהשכר ל/"3 לפחות מגיעים לאחרונה' היוקר

ל"י. ל210 נקבע אשר הממוצע החודשי
הנתו סמך ועל 28 מ11959 ההסכם בעקבות (7
ופירות ירקות בלי המדד עליית על נים
וההתייקרות 1960 יוני עד 1958 מיולי בתקופה
תקופה באותה והפירות הירקות של הממוצעת
התעשייה בעלי התאחדות הצדדים' שני הגיעו
לפיו הסכם לידי הכללית' העובדים והסתדרות
.1960 ביולי מ16 החל יוקר תוספת תשולם
על 2.9X של בשיעור היא זו יוקר תוספת
יחסי באופן סכום כל על החדש היסודי השכר
מכסימום לחודש בכלל ועד ל"י 500 עד
שכר למקבל ל"י 20 או חודשי שכר למקבל

יומי.
לשתי נוספת היא זו יוקר תוספת כי לציין יש
3.2"/ של בשיעור שהיו הקודמות' התוספות
ובשיעור (15 vii 1958 עד 16 vii (מ1957
(15 VII 1960 עד 16 VII (מ1958 3.6"/ של
חודשי שכר מכסימום בכלל ועד ל"י 500 עד

חדש.
היוקר תוספת הוגדלה 1961 ביולי מ16 החל (8

נוספים. ב^5
ניתנה' לצרכן המחירים במדד העלייה בסים על (9
נוספת יוקר תוספת '1962 ביולי ב16 החל
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עשרה* שלוש "חודש משכורת נוספות' שעות
והוצאות נלווים תשלומים כולל אינו ובונוסים.

הגדרות
מחודש סרות שעבדו עובדים ארעיים: עובדים

לטובת העובד לזכות מפריש שהמעביד סוציאליות בביטוח מתקבלים ופרטיהם מעביד אותו אצל
שונים. קרנות

עבודה נפגעי
"ביטוח"  י"ג בפרק פרטים ראה

מוגדרים השכירים יתר ;114 טופס גבי על הלאומי
כקבועים.

הפרשים' כולל העובד של ברוטו שכר שכר:

CHAPTER Q. LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT

Labour Force Surveys
The Central Bureau of Statistics began

carrying out labour force surveys in 1954. A
single labour force survey was made in each
of the years 1954 through 1956. In 1957 two
surveys were made and from 1958 on, four
surveys have been executed each year. Execu
tion of quatrerly surveys has made it possible
to calculate the average annual level of employ
ment, the composition of the nation's labour
force, and to obtain some indication of the
seasonality during the year.

In 1958 and 1959 the surveys were carried
out in different seasons of the year: winter
)February) , spring (May), summer (August)
and autumn (November).

A week was chosen in each of these months
and was called "The Determinant Week". The
questions asked in those surveys related to the
situation duirng this week.

From 1960 until 1962 four surveys were
carired out, but with a different method of
enumeration from previous years. Weekly enu
meration was held throughout the year.

Each of the labour force surveys covered
about one percent of the households within the
State's geographical boundaries during the pe
riod of the survey. Tourists and temporary re
sidents were excluded from the survey.

The families chosen for each survey (ac
cording to a method discussed below) were
interviewed at their homes by interviewers of
the Bureau.

The surveys were carried out by various
complex sampling methods in the towns and
villages, so that the samples chosen represent
all the country's population at the time of the
survey.

The designated persons were asked ques
tions on employment, unemployment, methods
of seeking work, working hours, economic
branch, occupation, and status at work.

In various surveys, questions were asked
on social and economic matters in addition
to the standard questions. These were pro
cessed and published in different publications
of the Bureau.

Explanations of the Survey System
In order to ensure full representation of

the population, each survey is composed as
follows :

In all settlements, except Qibbuzim, Mosha
vim and NonJewish villages :

a) Ballot sample : the sample is darwn
from the voter's register. This sample
represents the families listed in the
register who live at the address given
in it.

b) Area sample : the sample is darwn
according to ballot area maps; it re
presents the families whose present
address is not the same as listed in the
voter's register, and the families who
are not registeerd at all.

In the other settlements :

c) A ballot sample of qibbuzim and mo
shavim.

d) A sample of the minorities is also
drawn following the system used for
the Jewish population.

e) Additional samples for closed institu
tions and new buildings are chosen as
well.

From every ballot register chosen for the
survey (according to the sample types
mentioned above) a sample of families
was drawn for investigation.
Each survey is composed of two parts;
Part one: recurrent sample  including

one third of the families interviewed in the
previous survey, and one third of those
included in the two previous surveys. The
recurrent survey represents therefore about
twothirds of the total families interviewed
in each survey.
Part two: new sample including persons

not previously surveyed. These represent
about a third of the total families inter
viewed in each survey.
In the "ballot" sample and the "area"

sample included ni the recurrent sample, the
same families already surveyed in the previous
one or two surveys are interviewed once again.
In the other types of recurrent surveys (qib
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buzim, moshavim, institutions, and new build
ings) the same registers as were chosen in the
previous sample recur but the family sample is
drawn anew.

Since the estimates presented here are based
0/1 samples, they are liable to differ from the
true ifgures because of "sampling errors" which
may be very large in relation to small groups
in the population.

Estimates of the Standard Deviation com
puted for the Annual Average in 1958 are as
follows:

Estimate of the
Standard DeviationAffiliation to the
AbsoluteLabour Force PerNumbers in centageThousands

Participation in the
Civilian Labour

1.17.8Force
Not in Civilian La

1.27.1bour Force
1.17.1Employed

Temporarily absent
2.42.3from work
3.91.6Unemployed

Definitions
I. "Participation in the Civilian Labour Force":
All civilians aged 14 and above, who were
"employed" or "unemployed" according to the
definitions given below are included in the
Civilian Labour Force. Soldiers, either on com
pulsory military service or in the Regular
Army, but not civilians on reserve service, are
regarded as belonging to the group "Not in
the Civilian Labour Force".

a) "Employed"  persons who worked at
least one hour at any work, for pay
01 for proift, during the week under
investigation; all workers in qibbuzim
(whether in services or other bran
ches) ; "family members who worked
without pay"; or persons at institu
tions, all of whom were employed for
15 hours or more during the week
under investigation, and persons who
were temporarily absent from their
usual work.
The "Employed" groups consists of

three subgroups:
I) "Fulltime workers"  all persons

who worked 35 hours or more
during the Determinant Week.
Included are all hours during
which the enumerated indivual
was occupied in his work or busi
ness, including overtime and wait
ing hours (as for example the
hours spent by a vehicle dirver
in queue for work, etc. ). Also

included are persons working at
a profession in which a fulltime
position consists of less than 35
hours per week, as for example
physicians and teachers. In each
of these professions the definition
of full or parttime work is that
which is customarily accepted in
medical and educational institu
tions, etc.

2) "Parttime workers"  all persons
who worked from one to 34 hours
during the Determinant Week (ex
cept for the instances speciifed
above) .

3) "Temporairly absent from work" duirng the survey week due to
illness, vacation, army reserve
duty, labour dispute, inclement
weather, temporary stoppage of
work (up to 30 days) and per
sons not working at all during
the week of the survey.

b) "Unemployed"  persons who did not
work at all duirng the week of the
survey (even for a single hour), and
actively sought work duirng that week
by registering at the labour exchange
of general employment or at another
labour exchange, by personal or wirt
ten application, etc. Employees who
were temporairly absent from their
work and actively sought other work
are considered unemployed.
This group includes:
I ) Those who have previously work

ed in the country.
2) Those who have not previously

worked in the country.
II. "Not in the Civilian Labour Force" 

All persons aged 14 and above who were
neither "employed" or "unemployed". Included
are housewives, students who did not work even
one hour during the survey week, persons un
able to work, persons living on pension, rents,
etc., as well as soldiers serving in the Regular
Army or on compulsory military service.

Economic Branch
Each employed person was included in the

economic branch to which the establishment
or institution in which he worked duirng the
week of the survey belongs. The branch is
determined by the primary product or services
of the establishment or of the institution. When
the establishment or institution is engaged m
several economic activities which cannot be
divided into departments, the primary products
or the primary service determins the economic
branch where it belongs.

The classiifcation of economic branches js
based on the United Nations International
Classiifcation and is adapted to the require
ments of the Israeli economy.
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"Occupation"
Classiifcation by occupation relates to work

performed by the investigated person, at his
place of employment; the vocation actually
learned but not practised by the person investi
gated is not considered. The classification is
based on the International Standard Classiifca
tion of Occupations as prepared by the Inter
national Labour Office and was adapted to suit
the Israeli economy.

In 1961 the occupations were reclassified :

building workers are a separate group and stor
age workers are included with clerks.

"Status at Work"
The classification by occupational status

divides employees in the following groups:
1 ) "Employees"  persons employed by

another person in return for payment
in cash or kind.

2) "Employers" persons employing other
persons in return for payment in cash
or kind.

3) "Selfemployed"  persons working
themselves, who do not employ others
in return for payment in either cash
or kind.

4) "Members of cooperatives" members
of cooperatives or cooperative so
cieties who participate in the financial
profits and members of collective "mo
shavim".

5) "Members of qibbuzim'"  persons
who worked in qibbuzim without re
ceiving payment, including members,
candidates for membership, relatives
of members who themselves live in
in qibbuzim, and training groups.

6) "Unpaid family members"  persons
who worked 15 or more hours per
week in the family business without
payment.

Census of Population and Housing 1961
1. Data on employment in this Abstract

are taken in part from results from Stage B of
the Census of Population and Housing 1961.

2. Economical data investigated in the
census coincide with the findings of the Labour
Force Surveys, i.e. they refer to the Civilian
Labour Force, the economic branch, the occu
pation and the status at work.

3. For general explanations on the cen
sus  see chapter B, Population and Settle
ments.

4. The findings of the Census differ some
what from the Survey of 1961 .

a. Differences in the methods of inves
tigation;

b. Errors in the answers of the enumer
atcd;

c. In the Labour Force Surveys, yearly
averages are given whereas the Census results
refer to one week in the beginningof June 1961.

Consequently. some data are influenced by sea
sonality.

d. There are sampling errors both in
the survey and in the census, and the sampling
errors in the discrepancies are of course larger
than in the single sampling errors.

The Size of the Family in Israel
Estimates on the Size of the Family are

based on the results of Labour Force Surveys.
For this survey, a group of persons related

to each other, living in one housing unit and
taking their meals together, is defined as a
family. For such surveys a single person is also
considered as a "Family". The family in the
qjbbuz includes single persons or married
couples with their children less than 18 years
old and unmarried.
Registered Unemployment

The data on registered unemployment until
March 1959 are based on the registration of
persons seeking employment at the labour ex
changes which were affiliated to the "Labour
Exchange Centre" and at the labour exchanges
of the minority communities.

Since April 1959 the data are based on
the registration of persons seeking employment
at the Employment Service. The data do not
include registration at the following Labour
Exchange Centers : Students, Academic, Naval
and Household help.

By definition, any person who registered as
being unemployed at least once during the
month is regarded as a person seeking employ
ment. The daily average of unemployed work
seekers during the month is calculated by
dividing the total number of registrations duirng
the same month by the number of workdays
in the month.
Relief Work

Data on relief work aer based on the
number of relief work days actually carired
out through the auspices of each of the labour
exchanges and were obtained from reports of
the Employment Section of the Ministry of
Labour.
Strikes and Lockouts

Data on strikes and lockouts are based on
reports given by Workers" Councils to research
departments of the General Federation of
Jewish Labour.

The data refer to workstoppages of at least
one day caused directly by labour disputes
between employers and employees. The sum
maries do not include indirect loss of work, i.e.
stoppage of work in enterpirses which are not
involved in such disputes but which was caused
by the stoppage of work in another enterprise.

Data from 1960 erfer to workstoppages
which lasted less than one day but more than
two hours. Hence the increase in the number
of strikes and lockouts and in the number of
strikers and locked out persons compared to
former data.
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Government Employees
Data are based on reports furnished by

the Civil Service Commission. They include all
employees, permanent, temporary and transient.

Histadruth Membership
Data are based on the annual enumerations

of the Central Fees Office of the Histadrut
(General Federation of Jewish Labour) .

Wage Rates
Data on daily wage rates in agirculture,

industry and building, and the data on the
salaries of professionals are based on figures
supplied by the Hired Workers' Association of
the respective branch.

CostofLiving Allowance as from January
1, 1957

The agreement on the Cost of Living
Allowance, signed on February 27 1957, lays
down the following points :

1. As from January 1, 1957, costofliving
allowance shall be paid on the total new basic
salary (1) earned by a worker at the end of
December 1956, up to a maximum of IL. 500
per month, or IL. 20 per day to a daily wage
earner.

2. Changes in the costofliving allowance
shall take place once every six months, in
January and July, should the consumers' price
index rise or fall from the point at which it
stood on the last date when the cost of living
allowance was changed by a number of points
whose monetary value constitutes at least 3<J6
of the average monthly salary. The Average
monthly salary of a worker has been fixed at
IL. 200. On the day of signing the agreement
the "consumers' pirce index" stood at 250
points.

3. Should the consumers' price index rise
or fall from the point which it stood on the
last date when the costofliving allowance was
changed by a number of points whose monetary
value constitutes 5OA> and more of the above
average monthly salary within the ifrst three
months of each half year (March or Septem
ber), the costofliving allowance would be
changed also in April and October.

4. After this agreement was decided upon,
a memorandum was signed on July 17 1957 on
the payment of costofliving allowance as from
July 16 1957 in accordance with the Consumer's
Pirce Index for June1957  258 points as
against 250 in December 1956. This costof
living allowance increase is at the rate of S.2%
(up to IL. 16 maximum a month) of the total
daily wage on July 31 1956 provided this is
not more than IL. 500 per month for a worker
paid monthly.

5. The costofliving allowance effective
as from July 16 1958 was in accordance with

the Consumers' Pirce Index for June 1958 
267 points as against 258 in June 1957. This is
at the rate of 3.6<5S> (up to IL. 18 maximum a
month) of the total daily wage on July 31, 1956
provided this is not more than IL. 500 per
month for a worker paid monthly. This allow
ance is an addition to the previous one given
at the rate of J.2% as from July 16, 1957.

6. According to the agreement on Janu
ary 28 1959, changes would be made in January
according to the C. o. L. Index of the pre
ceding December without vegetable and fruit
and in July according to the Index of June
preceding including an annual average of the
fluctuations of the "vegetable and fruit item",
if the amount of the allowance differs by at
least "h"/o from the average monthly salary
which was established as IL. 210.

7. Following the agreement of January
28 1959 and based upon the data of the irse
of the C. o. L. Index without vegetable and
fruit as from July, 1958 to June, 1960 and on
the average irse in fruit and vegetable pirces
in that period, both parties  the Manufacturers
Association of Israel and the Histadruth  ag
reed to the effect that as of July 16 1960 a fur
ther allowance should be paid. This allowance
was at the rate of 2.99cf on the new basic salary
up to maximum IL. 500 per month to a month
ly earner or on IL. 20 per day to a daily wage
earner.

It should be remarked that this allowance
was added to the two previous ones, amounting
to i.2% (July 161957July 15 1958) and to
3.69S )July 161958July 15 1960) of the basic
new monthly salary (up to IL. 500) .

8. As from July 16 1961 the C.o.L. allow
ance was increased by another 59cf.

9. On the base of the irse in the Con
sumer's Pirce Index, an additional allowance of
7.99S was given as from July 16, 1962; the al
lowance was further increased by 6.39cf in
January 1963.

The entire rate of the C.o.L. allowance
since January 1963 amounted to 28'Jcf of any
salary not exceeding maximum IL.500. per
month or of a maximum daily wage of IL.20..

The total maximum allowance since Janu
ary 1963 was IL. 144.50 for salary earners or
IL. 5.78 for daily wageearners.

)<( New basic salary means the basic salary earned at the end of 1956 plus the C. o. L. allowance
for December 31 1956 (249 points of the old Index). As usual, the Allowance will be paid on
seniority and family benefits as well.
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Maximum New C.o.L. Allowance

J

Maximumc' .

C.o.L.O I
Allowance

.()IL
?/?Period

PerPer11 1
DayMonth

k
0.6416.003.21958VII19571516 VII
1.3634.006.81960VII19581516 VII
1.9448.509.71961VII19601516 VII
2.9473.5014.71962VII19611516 VII
4.52113.0022.61963I19621516 VII
5.78144.5028.9Since 161 1963

Employment and Salary from National
Insurance Data
The statistics on salary and employment

taken from information from the National In
surance Institute are based on a sample from
reports given by employers to the Institute. This
sample includes all those who employ 50 or
more workers and there is an additional sample
of 1,600 employers who hire fewer employees.
These latter employers hire 7075 percent of
all salaried employees in Israel.

The data reported by the employers make
it possible to calculate estimates of ail employ
ees and their monthly salary, the average
monthly salary and the indexes of these calcula
tions.

Employees: The number of employees is
defined in accordance with the data from the
National Insurance Institute as the total number
of workers receiving salary, including members
of cooperatives and propiretors receiving month
ly salary. Not included withinthe definition are:
members of qibbuzim who do not receive
wages and students (in nursing, vocational, ag
ricultural schools etc.) who receive wages, de
fense workers and domestic help.

Temporary Workers: employeeswho worked
less than one month for the same employer
whose data are received by the National Insur
ance Institute on form 114. All remaining em
ployees are deifned as permanent.

Salary: gross wages received by the worker,
including retroactive increases due to rise in
cost of living expenses, overtime wages, salary
for the thitreenth month and bonuses. It does
not include subsidiary benefits (employer's con
tribution to Kupat Holim etc.) and social ex
penditures set aside for the employee for vari
ous funds.

Work Casualties
See Chapter M, Insurance.
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אדנו כלח סקר

והמץ העבודה כוח תכונות לסי וםטלה)' 14 (מיל 1.האוכלוסייה לוח
ואחתים) מוחלטים (מספרים

(19621959 ממוצעים ,50 1955)

? Iהאזרחי העבודה לכוח השייכים
לכוחגל השייכים

השנים
האוכלוסייה

Total

העבודה
ה*זרהי

Civilian

הכל גלוקסקים0ך
בלתי

מועסקים

PopulationLabour Forcer 4TotilEmployedUnemployed

I IPersonaPersons

האוכלוסייה :ל
מוחלטים מספרים

XI 19551,178,500631,200547,300631,200585,70045,500

מנלוגע 19591,354,000714,500639,500714,500675,40039,100

 19621,513,600818,400695,200818,400787.90030,500

אחוזים

0ג 195s100.053.646.4100.092.87.2

VtWa 1957100.054.145.9100.093.16.9

 1958100.053.246.8100.094.35.7

1959100.052.847.2100.09455.5

1960100.052.947.1100.095.44.6

1961100.053.546.5100.096.43.6

 1962100.054.145.9100.096.33.7

.ברים
מוחלטים מססרים

XI 1955594,400476,300118,100476,300443,00033,300

ממוגע 1959681,300338,900142,400538,900510.80028,100

 1962760,500598,500162,000598,500578,50020,000

אחוזים
XI 1955100.080.119.9100.093.07.0

WWS 1957100.079.520.5100.093.86.2

1958100.078.721.3100.094.75.3

י 1959100.079.120.9100.094.85.2

1960100.078.121.9100.095.54.5

1961100.079.021.0100.096.63.4

1962100.078.721.3100.096.73.3

נשים
מוחלטים מספרים

XI 1955584,100154,900429,200154,900142,70012,200

ממוגע 1959672,700175,600497,100175,600164,60011,000

1962753,100219,900533,200219,900209,40010,500

אחוזים
\1 1955100.026.573.5100.092.17.9

ממחנע 1957100.028.371.7100.091.18.9

1958100.027.372.7100.093.07.0

 1959100.026.173.9100.093.76.3

1960100.027.372.7100.095.14.9

1961(00.027.672.4100.095.84.2

 1962100.029.270.8100.095.24.8
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Labour Force Survey

Table 1. Population (Aged 14 and Over), by Labour Force Characteristics and Sex
(Absolute Numbers and Percentage)
( XI 1955, Averages 19571962 (

n LabourFo rceCivilia

Employed Personsמועסקיס Notבלתי Employed

עבודה עבודהעבדו עבדו
זמנית נעדרו
מעבודתם

בעבי עבדו
pjup*u ענדו DitsYears

TemporarilyPreviouslyNotחלקיתמלווה Previously

FoilTimePartTimeAbsent fromEmployedEmploved
Workin Israelin Israel

TOTAL POPULATION
Absolute numbers

457,200103,70024,80035,6009,900XI 1955
536,400105,20033,80030,1009,0001959 Average
604,300132,90050,70021,7008,8001962 "

Percentage
72.416.53.95.61.6XI 1955
72.415.75.05.21.71957 Average
74.814.94.64.31.41958 "
75.114.74.74.21.31959 "
73.116.95.43.70.91960
73.717.45.32.80.81961
73.916.26.22.71.01962

Males
Absolute numbers

366,50057,10019,40027,8005,500XI 1955

433,90053,90023,00023,200(4,900)1959 Average
480,10066,70031,70015,600(4,400)1962

Percentage
77.012.04.05.81.2XI 1955
78.510.54.85.11.11957 Average
80.79.84.24.31.01958
80.510.04.34.3(0.9)1959
78.611.85.13.9(0.6)1960
79.112.64.92.8(0.6)1961

80.211.25.3Z6(0.7)1962 "
Females

Absolute numbers
90,70046,6005,4007,800(4,400)XI 1955
102,50051,30010,8006,900(4,100)1959 Average
124,20066,20019,0006,100(4,400)1962

Percentage
58.630.03.55.0(2.9)XI 1955
55.130.55.55.53.41957 Average
57.430.05.64.4(2.6)1958
58.429.26.13.9(2.4)1959
57.231.76.23.2(1.7)1960 "
57.931.46.52.7(1.5)1961 "
56.530.18.62.8(2.0)1962
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והמץ העבודה כוח תכוגות לפי וםעלר0/ 14 (בגיל היהודית האוכלוסייה .2 לוח
ואחתים) מוחלטים (מספרים

(19621957 ממוצעים ,xi 1955)
האזרחיהשייכים העבודה לכוח

לכוחכל שייכיםהקיינים אינם
העבודדהעבודההאוכלוסייה לכוח

הכלהאזרחיהאזרחי בלתיסך
מועסקיםהשנים

TotalCivilianNot inTotalEmployedlSon
PopulationLabourForteCivilian

Labour ForcePersonsEmployed
Persons

האוכלוסייה כל
מוחלטים מספרים

50 19551,073,800583,700490,100583,700542,30041,400

ממוצע 19591,225,400661,100564,300661,100627,80033,300
19621,369,500746,600622,900746,600719,40027,200
אחוזים

XI 1955100.054.445.6100.092.97.1
ממונע 1957100.055.344.7100.093.26.8

1958100.054.545.5100.094.45.6

1959100.053.946.1100.095.05.0

1960100.054.145.9100.096.13.9
1961100.054.445.6100.096.63.4

1962100.054.545.5100.096.43.6
גברים

מוחלטים מספרים
0ר 1955541,400434,900106,500414,900405,50029,400

ממוצע 1959616,700490,500126,200490,500468,10022,400
1962687,700540,100147,600540,100523,30016,800
אחוזים

50 1955100.080.319.7100.093.26.8

ממוצע 1957100.079.920.1100.094.06.0

 1958100.079.320.7100.094.95.1

1959100.079.520.5100.095.44.6

1960100.078.421.6100.096.43.6

1961. 100.079.021.0100.097.03.0
1962100.078.521.5100.096.93.1

נשים
מוחלטים מספרים

XI 1955532,400148,800383,600148,800136,80012,000

ממוצע 1959608,700170,600438,100170,600159,70010,900
1962681,800206,500475,300206,500196,10010,400
אחוזים

XI 1955100.027.972.1100.091.98.1

ממוצע 1957100.030.469.6100.091.09.0
1958100.029.470.6100.093.07.0

1959100.028.072.0100.093.66.4

1960100.029.570.5100.095.14.9
1961100.029.470.6100.095.74.3

 1962100.030.369.7100.095.05.0
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Table 2.Jewish Population (Aged 14 and Over), by Labour Force Chaarcteristics and Sex

(Absolute Numbers and Percentage)

(XI 1955, Averages 19571962(

ForceCivilian Labour

מועסקיםPersonsEmployedהמועסקים NonEmployedהבלתי
Persons

זמנית בעברנעדרו psnעבדו עבדו Yearsסרס
עבודה עבודהעבדו בארץמעבודתםעבדו

TemporarilyPreviouslyNotחלקיתמלאה Previously

FullTimePartTimeAbsent from
Work

Employed
in Israel

Employed
in Israel

TOTAL POPULATION
Absolute numbers

431,00087,60023,70032,3009,100XI 1955

502,40093,70031,70025,6007,7001959 Average

555,200123,50040,70019,0008,2001962 "
Percentage

73.815.04.15.51.6XI 1955
72.915.25.15.11.71957 Average

7J.I14.64.74.21.41958 "

76.014.24.83.91.11959 "
74.516.45.23.10.81960

73,917.75.02.60.81961

74.416.55.52.51.11962 "
Males

Absolute numbers

342,10044,90018,50024,600(4,800)XI 1955

401,80045,10021,20018,700(3,700)1959 Average

435,40060,80027,10012,900(3,900)1962

Percentage

78.610.34.35.7(1.1)XI 1955

79.69.45.05.0(1.0)1957 Average

81.59.14.34.2(0.9)1958

81.99.24.33.8(0.8)1959

80.710.94.83.1(0.5)1960

79.612.74.72.5(0.5)1961

80.611.35.02.4(0.7)1962 "
Females

Absolute numbers

88,90042,7005,2007,700(4,300)XI 1955
100,60048,60010,5006,900(4,000)1959 Average

1 19,80062,70013,6006,100(4,300)1962 "
Percentage

59.828.73.45.2(2.9)XI 1955
55.030.55.55.63.41957 Average

57.529.85.74.4(2.6)1958

59.028.56.14.0(2.4)1959

57.731.36.13.2(1.7)1960 "
58.531.55.72.8(1.5)1961

58.030.46.62.9(2.1)1962
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הגילוהמץ קבוגת לפי האזרחי' העבודה לכוח השייכים לוח3.
ואחוזים) םוחימים (םספרים

(1962 עד 1957 ממוצעים (01955ל,

לכווכל האזרחיהשייכים העבודה 1

All Persons Belonging to the Labour Force

השנים
הכל סך

141718343554556465

שניםשניםשניםשניםשנים
TotalYearsYearsYearsYearsYears

הכל סך
מוחלטים מספרים
ממוצע 1959714,50040,700281,900301,80072,20017,900

 1962818,40058,000303,400338,10092,90026,000

אחתים0)
50 195553.637.256.861.750.520.5

ממוצע 195754.134.557.463.350.519.6

195853.230.756.962.451.117.9

* 195952.831.856.362.150.718.4

י 196052.926.856.663.152.520.7

* 196153.533.158.062.952.219.4

196254.133.258.563.954.121.8

גברים
מוחלטים מס9רים
ממוצע 1959538,90024,900202,700235,10060,60013,600

1962598,50035,700208,700254,70077,60021,800

*חוזים(0
XI 195580.142.280.996.482.338.3

ממוצע 195779.539.780.296.381.535.8

* 195878.734.879.796.481.932.9

" 195979.137.680.496.482.434.1

י 196078.132.179.596.384.335.5

" 196179.041.081.096.284.734.5

196278.739.480.696.886.637.6

נשים
מוחלטים מספרים
ממוצע 1959175,60015,80079,20066,70011,600(2,300)

1962219,90022,30094,70083,40015,300(4,200)

.חחים(1)
מ 195526.531.732.226.217.0(5.1)

ממוצע 195728.328.834.529.617.2(55)

י 195827.326.333.927.818.2(4.9)

195926.125.631.827.616.9(4.5)

י 196027.321.133.230.118.5(7.3)

" 196127.624.634.230.117.3(5.7)

196229.226.636.431.418.7(6.8)

ניל. קבוצת בכל אוכלוסייה הכל מסך העבודה לכוח השייכים אחוז (1)
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Table 3.  Persons Belonging to the Civilian Labour Force, by Age Group and Sex
(AH Population and Jewish Population)
(Absolute Numbers and Percentage)
(XT 1955, Averages 1957_1962(

יהודיםמזו :thereof : Jews

141718343554556465+
Years

הנל מך
שניםשניםשניםשנים

TotalYearsYearsYearsYearsYears

TOTAL

Absolute numbers

661,10034,100253,200288,00068,80017,0001959 Average

746,60048,200265,700318,90089,00024,8001962 "
Percentage (1(

54.4

55.3

37.0
35.4

57.1

58.2

62.6
64.4

51.6

51.7

20.9
20.4

XI 1935
1957 Average

54.531.657.863.552.819.11958 "

53.931.956.963.352.119.71959 "

54.126.257.264.453.822.31960

54.432.358.563.953.320.61961 "

54.531.758.664.555.422.91962
Males

Absolute numbers

490.50019,300176,200222,70057,50014,8001959 Average

540,10028,600176,900239,80074,00020,8001962 "
Percentage )<(

gOj39.479.796.883.639.2XI 1955

79.938.578.796.983.137.11957 Average

79.333.478.496.984.335.01958

79.535.278.997.084.236.61959

78.428.877.796.985.838.21960 "

79.038.079.296.686.136.81961 "

78.536.378.597.288.139.51962
Females

Absolute numbers

170,60014,80077,00065,30011,300)2,200(1959 Average

206.50019,60088,80079,1001 !,000)4,000(1962 "

Percentage (1(

27.934.334.027.417.9)5.3(XI 1955

30.432.137.431.118.1)6.1(1957 Average

29.429.637.129.219.0)5.3(1958

28.028.534.729.017.7)4.8(1959 "

29.523.436.431.719.7)8.1(1960 "

29.426.337.331.418.1)6.0(1961

30.326.838.931.919.6)7.3(1962 "

> '< Persons 1*10118"12 to labour force as percentage oX total population
in each age group.
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והמץ היישוב צורת לסי האזרחי, העבודה לכוח השייכים  .4 לוח
היהודית) והאוכלוסייה האוכלוסייה (כל

ואחוזיס) מוחלטים (מספרים
(19621957 ממוצעים ,:0 1955)

האזרחי העבודה לכוח השייכים כל
ForceAll Persons Belonging to the Labour

זוהריםהשנים עירוניים ויישובים עריט
הכל אביביפוירושליםסך *<t\

Towns and Other
Urban ScttleTn*nts TotalTel Aviv Yafo

הכל יהודיםסך
TotalJews

הכל סך

מוחלטים מספרים
ממוצע 1959714,50062,100142,70069,500265,800254,000

1962818,40054,200162,60065,300339,700331,200

אחוזים0)
1א 195553.653.553.154.550.O50.2

ממוצע 195754.156.254.655.250.751.2
195853.254.551.553.349.750.2
195952.855.151.851.349.750.2
196052.951.752.451.450.250.5
196153.553.451.750.051.651.9
196254.153.553.050.851.952.1

גברים
מוחלטים מספרים
ממוצע 1959538,90043,100108,60052,800209,800199,000

1962598,50037,700119,60048,800258,200250,200

(0 אחוזים
\\ 195580.176.980.783.878.778.5

ממוצע 195779.575.282.083.477.878.0
195878.774.079.378.578.078.2
195979.174.479.379.478.778.9

' 196078.174.478.877.177.477.5
196179.075.778.076.579.879.9
196278.775.078.776.078.578.S

נשים
מוחלטים מספרים
ממוצע 1959175,60019,00034,10016,70056,00055,000

1962219,90016,50043,00016,50081,50081,000

אחוזים(.)
XI 195526.530.426.225.220.921.5

ממוצע 195728.334.928.728.222.623.5
195827.333.824.628.521.021.8
195926.134.724.624.220.921.7
196027.328.526.225.922.923.4
196127.631.225.424.523.624.1
196229.232.327.825.725.025.6

יישוב. צורות של קבוצה גכל ונועלה) 14 (בגיל האוכלוסייה הכל סך מתוך העבודה לכוח השייכים אחוז (1)
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Table 4. Persons Belonging to the Civilian Labour Force, by TypeofSettlement and Sex

(All PopulationandJewish Population)

(Absolute NumbersandPercentage)

(XI 1955, Averages 19571962(

לכוח השייכים האזרחיכל קבודה
All Persons Belonging to the Labour Force

אחרים כפריים "שובים
Other Rural SettlementsYears

קיבועיםמושבים
MoshavimKibbuzimהכל יהודיםסך

TotalJews

TOTAL

Absolute numbers
40,90055,00078,50044,7001959 Average
49.20046,200101,20044,7001962 .

Percentage )!(
57.593.448.450.8XI 1955
64.293.544.847.51957 Average
63.292.646.553.81958
59.992.346.952.51959
64.791.645.251.21960
66.690.747.750.91961
65591.451.451.11962 "

Males
Absolute numbers

29,60029,50065,50034,7001959 Average
32,40024,40077,40032,8001962

Percentage )!(
82.592.676.776.4XI 1955
86.493.472.771.61957 Average
84.193.174.876.41958 "
8Z091.677.078.91959
83.291.374.573.31960 "
85.489.874.969.51961
8X390.778.273.81962 "

Fema les
Absolute numbers

11,30025,50013,00010,0001959 Average
16.80021,80023,80011,9001962

Percentage (1(
30.594.620.125.3XI 1955
40.093.517.524.21957 Average
40.492.117.930.41958
35.193.115.824.31959 "
45.091.916.029.01960 "
45.391.819.530.41961
46.992.224.327.61962 "

(I) Persons belonging to labour force as percentage of total population (aged 14 and over) in each groupof settlement types
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בארץ והוותק הלידה יבשת הגיל, קבוצת המין' לפי האזרחי' העבודה לכוח השייכים  .5 לוח
(אחוזים) (יהודים)

Table 5.  Persons Belonging to the Civilian Labour Force, by Sex, Age Group, Conitnent of Bitrh,
and Length of Residence in Israel (Jews) {Percentage)

)Average 1962 (ממוצע

מזה ולאחר נ1948 עלו
Immigrated since 1948

"rut
*.I3 i H

1947 עד סלו
Immigrated up to 1947

////
s? i

ילידי
ישראל
Born in
Israel

הכל סך

Total

והמין הגיל קבוגת

Age Corup and Sex

100.0

4.9

23.6

.SI9

14.6

5.0

100.0

4.1

19.7

53.1

17.3

5.8

100.0

)6.6)

33.1

49.1

8.0

)3.2)

100.0

9.7

51.0

31.6

6.4

(1.3)

100.0

7.2

49.1

34.5

7.6

(1.6)

100.0

17.8

57.1

22.2

(2.4)

(0.5)

100.0 100.0 100.0

13.2(2.0)(0.2)

63.433.111.2

18.447.961.8

(3.9)(12.9)21.5

(I.I)(35)5.3

100.0100.0100.0

12.8(13)(0.1)

58.930.510.6

21.548.860.6

(5.3)(15.1)22.8

(1.5)(4.3)5.9

100.0100.0100.0

13.9(4.6)(0.3)

71.4(46.0)13.0

13.0(44.5)65.0

(14)(4.D18.1

(0.3)(0.8)(3.6)

100.0 total הכל סך

14176.5

183435.6

355442.7

556411.9

65+3.3

Males 100.0גברים

14175.3

183432.8

355444.4

556413.7

65 +3.8

Females 100.0נשים

14179.5

183443.0

355438.3

55647.2

65 +(2.0)
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בארץ והוותק הלידה יבשת הגיל, קבוצת המץ, לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים .6 לוה
(1) (אחוזים) האוכלוסייה) (כל

Table 6.  Persons Belonging to the Civilian Labour Force, by Sex, Age Group, Continent of Birth,

and Length of Residence in Israel (All Population !Percentage) (1)

)Average 1962 (ממוצע

1947 עד ב1948עלו מזהעלו ולאחר

1947Immigratedילידי up toImmigrated since 1948

והמין הניל הבלקבוצת ישראלסך
u y5 o a J/f7

n|f ,
Age Group and SexTotalBorn in

Israel
 ^

1 i
s *1 . * \

i 2
> u
=r 6f *

|
i

$< i
B' 3. ~*

s

total הכל S4.742.850.*.5S2*.54.551סך

141731.828.3XX39.825.7

183458.659.86Z664.156.259.8

355464.564.959.669.857.665.6

556455.5(54.3)(49.6)63.840.457.9

65 +22.9(25.1)(18.6)28.4(11.0)27.0

Males 78.657.884.489.476.880.1גברים

141736.334.3XX44.828.9

183478.670.585.583.682.478.2

355497.297.996.698.994.298.0

556488.1XX92.374.892.0

65 +39.5XX47.0(20.4)46.4

Females 30.337.723.134.723.931.4נשים

141726.821.9XX34.720.8

183438.948.8(37.1)42.229.744.6

355431.932.5(22.7)39.919.335.1

556419.6XX30.9(7.0)19.7

65+(7.3)XX(10.2)(2.0)(9.6)

(1) Belonging to Labour Force as percentage of total
population in all age groups, continent of birth
and neriod of immigration.
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בכל האוכלוסייה הכל מסך העבודה לכוח השייכים nmt (1)
בארץ* וותק הלידה יבשת הגיל* קנונית



(אחוזים) בא^ והוותק הלידה יבשת המין' לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים יהודים  .7 לוח
Table 7.  Jews in Civilian Labour Force, by Sex, Continent of Birth and

Period of Immigration {Percentage)

)XI 1955, 1958 1962, Average 1962 (ממוצע

השייכים
לכוח

סך מתוך העבודה לכח השייכים היהודים rim העבודה
האוכלוסייה 14היהודיתהבל מספריםומעלה/בגיל
קבוצת בארץבכל וותק לידה מוחלטיםיבשת

(אלפים)
Belonging הלידה rיבשת Force as PerJews Belonging to LabouiContinent of Birth and

העלייה opulation'ותקופת AgedJewish 1of Totalcentageo LabourPeriod of Immigration
14 and above, inEach ContinentofBirth andForce 

Length of Stay GroupAbsolute
Numbers
(1,000)

XI 195519581960196119621962

הכל 54.454.554.154.454.5746.6TOTALסך
ישראל 51.850.549.752.751.9115.1Israelילידי Born

הבל סך  לארץ חוץ 54.855.354.954.455.1631.5Bornילידי abroad  Total
1947 עד 60.260.361.360.461.3188.6Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 51.252.652.052.352.8442.9Immigratedעלו since 1948

Born in Asia and Africa 
הכל סך  ואפריקה אסיה 48.949.249.750.651.0250.1Totalילידי

1947 עד 52.952.453.653.954.729.7Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 47.948.649.250.250.6220.4Immigratedעלו since 1948

Born in Europe and America
הכל סף  ואמריקה אירופה 58.259.058.557.658.1381.4ילידי Total

1947 עד 61.761.762.861.662.8158.9Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 54.456.355.154.755.2222.5Immigratedעלו since 1948

80.379.378.479.078.6540.0Malesגברים
ישראל 64.962.962.567.165.873.8Israelילידי Born

הכל סך  /ntrt חוץ 83.182.681.481.281.1466.2Bornילידי abroad  Total
1947 עד 89.488.688.487.988.5139.8Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 78.879.278.078.478.3326.4Immigratedעלו since 1948

Born in Asia and Africa 
הכל סך  ואפריקה אסיה 77.377.177.278.077.6192.4Totalילידי

1947 עד .81עלו 584.285.282.884.423.6Immigrated up to 1947
1948 מאז 76.375.976.077.476.8168.8Immigratedעלו since 1948

Born in Europe and America
הכל סך  ואמריקה אירופה 86.485.784.483.683.8273.8ילידי Total

1947 עד 91.089.489.188.989.4116.2Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 81.282.380.379.580.1157.6Immigratedעלו since 1948

27.929.429.529.430.3206.6Femalesנשים
ישראל 27.437.836.838.237.741.3Israelילידי Born

הבל סך  לארץ חוץ 26.327.728.127.828.9165.3Bornילידי abroad  Total
1947 עד 29.630.531.631.032.648.8Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 24.226.226.626.427.6116.5Immigratedעלו since 1948

Born in Asia and Africa 
הכל סך  ואפריקה אסיה 20.220.821.822.523.857.7Totalילידי

1947 עד 21.818.419.221.523.16.1Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 19.921.221222.723.9S1.6Immigratedעלו since 1948

Born in Europe and America
הכל סך  ואמריקה אירופה 29.831.732.531.532.6107.6ילידי Total

1947 עד 31.212A34.132.834.742.7Immigratedעלו up to 1947
1948 מאז 28.330.931.330.631.464.9Immigratedעלו since 1948
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היהודיות) והנשואות הנשואות האזרחי(כל העבודה לכוח (0השייכות נשואות 8.נשים לוח
ואחוזים) גזוחלנוים (מספרים

Table 8. Marired WomenOJBeotngatgto the Civilian Labour Force
)All Married Women and Jewish Married Women)

)Absolute Numbers andPercentage)

)Averages ממוצעים19571962 ;XI 1955)

Years

האזרחי העגודה לכוח השייכות הנשואות כל
All Married Women Belonging to Civil Labour Force

63+
שנים
Yean

3564
שנים
Years

3554
שנים
Years

1834
שנים
Years

1417
שנים
Years

הכל סך

Total

שנים

Absolute Numbers

1958 Average
1960

1961

1962

Percentage^)
XI 1955
1957 Average
1958

1959 "
I960
1961

1962 "

AU Married Women

61,60010,900X
71,20012.800X
73,70012,500X
79,70013,900X

25.416.8X
29.016.4X
26.917.3X

26.716.4X
29.313.8X

29.316.4X

30.717.5X

מוחלטים מס8וימ
הנשואות גל

ממוצע 1958125,100X50,200

י 1960139,200X51,300

 1961142,500X53,100

 1962154,600X56,800

(2) אחוזים
XI 195521.7X23.2

ממוצע 195724.4X26.3

 195823.5\26.2

' 195922.8X25.2

 196024.9X26.9

 196124.6X27.4

 196225.8X28.6

Thereof: Jews יהודיות מזה:
Absolute numbers מוחלטים מסםיימ

ממוצע 19581958 Average

 1960136,900X50,50070,00012,600XI960

י 1961138,200X51,20071,70012,200X1961

* 1962147.000X54,00075.40013,500X1962

(^Pecrentageאחוזיט(2)

\\ 195522.9X24.526.517.7XXI 1955

ממוצע 195726.0X28.630.417.2X1957 Average

 19581958 "

 195924.5X27.628.117.2X1959

 196026.8X29.730.919.0X1960

 196126.1X29.830.617.2X1961

 196226.9X30.831.118.3X1962

(1) Including widows and divorced.
)2) Married women belonging to civil labour force as

percentage of total married women.
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ונדושות. אלמנות גולל (1)
האזרחי העבודה לכוח השייכות הנשואות הנשים rmn (1)

הנשואות. הנשים הכל סך מתוך



והמץ הכלכלי הענף לפי המועסקים,  לוח9.
ואחתים) מוחלטים (מספרים

(19621957 (11955\,ממוצגים

השניט

כל
המועסקים

All
Employed

ודייג ייעור

Agirculture
Forestry

I

תעשייה,
מלאכה
ומחצבים
(י)

Industry,

בנייה
ועבודות
ציבוריות

Construction

מים חשמל,
ושירותים
סניטריים

Electricity,
Gas, Water

ו

מסחר
ובנקאות

Commerce
PersonsandFishingCratfs and

Quarrying
and Public
Worksand Sanitary

Service!

md Bonking

המועסקים לל
מוחלטים מספרים

^ 1955585,700102,200127,00054,30011,90078,600

ממוצע 1959675,400110,40057,10063,60015,90080,800
1962987,900125,90094,90075,20015,90098,600
אחוזים

^ 1955100.017.621.99.32.013.5

ממוצע 1957100.016.322.19.82.413.0
1958100.017.622.19.82.012.3
1959100.016.423.79.52.412.0
1960100.017.323.29.32.212.3
1961100.017.123.89.11.811.9
1962100.016.024.89.62.012.5

גברים
מוחלטים מספרים

מ 1955443,00083,300104,90053,00011,10059,200

ממוצע 1959510,80089,800130,20062,30015,20058,600
1962578,50092,200162,10073,30015,50070,000
אחוזים

\1 1955100.018.923.912.02.513.5

ממוצע 1957100.017.224.512.93.012.6
1958100.018.724.212.92.412.1
1959100.017.726.112.33.011.5
1960100.017.925.712.22.912.1
1961100.017.426.512.02.311.6
1962100.016.028.112.72.712.1

נשים
מוחלטים מספרים

\1 1955142,70018,90022,000(1,300)(800)19,400

ממוצע 1959164,60020,60026,900(1,300)(700)22,200
י 1962209,40033,70032,800(1,900)(400)28,600

אחוזים
0ר 1955100.013.315.5(1.0)(0.6)13.7

ממוצע 1957100.013.815.2(0.8)(0.8)14.1
1958100.014.415.7(0.6)(0.7)13.2
1959100.012.616.4(0.7)(0.4)13.6
1960100.015.415.7(1.0)(0.3)13.0
1961100.016.215.8(0.7)(0.2)12.8
1962100.016.115.7(1.0)(0.2)13.7

דובנםו התיקונים החרושת לענף התחבורה מענף הועברו והם המוסכים. עובדי של הסיווג שונה '1960 האדם כוח בסקרי החל (1)
הקודמות. בשנים נם בהתאם
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Table 9.  Employed Persons, by Economic Branch and Sex {Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955, Averages 1957 1962(

הובלה, מהבירה,
יקשר mom!

םשיר י ת ו

j?s ire
15

ce 9v i

?

Se r

£/
(.)

Transportaiton,
Storage and

הכל סך

Total
|i ^g

d

iIIINot
Known

Years

Communicaitonl\ *!IT
ALL EMPLOYED PERSONS

Absolute numbers

36,000171,400123130048,100)4,300(XI 1955

47,000197,90054,10093,36050,500)2.700(1958 Average

47,800227,40057,900109,50060,000)2,200(1962
Percentage

6.229.521!28.3XI 1955

6.529.98.1u.r7.71957 Average

6.429.88.013.97.91958

6.629.48.013.97.51959

6.229.57.914.17.51960

6.429.98.014.87.11961

6.129.07.414.07.61962 "
Males

Absolute numbers

33,40094,90077,60017,300)3,200(XI 1955

44,500108,00044,80045,800'17,400)2,200(1959 Average

44,400119,40046,50051,60021,300)1,600(1962

Percentage

7.621.617.64.0XI 1955

8.121.78.98.64.21957 Average

8.221.58.89.03.71958

8.221.28.89.03.41959

7.921.38.89.13.41960

8.122.18.89.83.51961

7.720.78.09.03.71962
Females

Absolute numbers

(2,700)76,50045,70030,800)1,100(XI 1955

(33,100"0047,500ג,89,9009(2,500) 500(1959 Average

(3,400)108,00011,40057,90038,700)600 j1962

Percentage

(1.9)54.032.321.7XI 1955

(1.4)53.95.830.3"17.81957 Average

(1.0)54.43.628.520.31958 "

(1.5)54.85.728.920.21959 "

(1.4)53.25.428.519.31960

(1.4)52.95.829.317.81961

(1.6)51.75.427.818.51962 "

(1) As from ihe I960 Labour Force survey. garage workers were
for the preceding years have been revised accordingly.
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והמץ הכלכלי הענף לפי היהודים, המועסקים לוח10
ואחתים) מוחלטים (מספרים

(1962 1957 ממוצעים ,501955)

תעשייה,כל
ועבודוומלאכה בנייה

מים חשמל,
ושירותים י

ו

השנים
המועסקינ

AU

ודיי ייעור

girculture.
ומחנכים
(י)

גיבוריות

Construction

סניטריים

Electircity,
וב1ק8ות

EmployedForestryIndustry,
and PublicGas, WaterCommerce

Personsind Fishingdratfs and
QuarryingWorksind Sanitary

Services

and Banking

המועסקים כל
מוחלטים מספרים

XI 1955542,30081,000121,20048,80011,70075,300

ממוצע 1959627,80089,000149,40057,30015,20077,500
1962719,40089,500186,60064,10015,50094,200
אחוזים

מ 1955100.015.022.59.12.114.0

ממוצע 1957100.014.022.59.52.513.5
1958100.015.722.59.22.112.8
1959100.014.224.39.22.412.4
1960100.015.023.88.92.312.7
1961100.014.524.68.51.912.3
1962100.012.426.09.02.213.1

גברים

מוחלטים מספרים
XI 1955405,50066,00099,70047,60010,90056,100

ממוצע 1959468,10071,100122,90056,00014,50055,300
1962523,30067,300154,20062,20015,10065,700
אחוזים

XI 1955100.016.424.811.82.713.9

ממוצע 1957100.014.525.112.63.213.2
1958100.016.525.012.42.612.5
1959100.015.326.912.03.111.9
1960100.015.326.711.83.112.5
1961100.014.727.511.42.612.0
1962100.013.029.512.02.812.6

נשים
מוחלטים מספרים

XI 1955136,80015,00021,500(1,200)(800)19,200

ממוצע 1959159,70017,90026,500(1,300)(700)22,200
" 1962196,10022,20032,400(1,900)(400)28,500

אחתים

XI 1955100.011.015.8(0.9)(0.6)14.1

ממוצע 1957100.012.515.4(0.8)(0.8)14.5
1958100.013.415.9(0.6)(0.7)13.4
1959100.011.216.7(0.8)(0.4)14.0

 1960100.014.016.0(1.0)(0.3)13.3
1961100.013.816.4(0.8)(0.2)13.2
1962100.011.416.6(10)(0.2)14.6
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TablelO Jewish Employed Persons, by Economic Branch and Sex
(Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955, Averages 19571962(

Years

לאירוע

Not
Known

Services שירותים

10
II
IE
5s

הכל סך

Total

הובלה, ה1זנורה,
יקשר(י) אחסנה

Transportation,
Storage and

Communication

ALL EMPLOYED PERSONS
Absolute numbers

XI 1955

1959 Average
1962

Percentage
XI 1955

1957 Average
1958 "
1959 "
1960
1961

1962

Males
Absolute numbers

XI 1955

1959 Average
1962 "

Percentage
XI 1955

1957 Average
1958 "
1959 "
1960
1961

1962

Females
Absolute numbers

XI 1955

1959 Average
1962

Percentage
XI 1955

1957 Average
1958 "
1959

1960

1961

1962 "

(3.500)

(2,500)
(2,200)

(2,400)

(2,000)
(1,600)

(1.100)

(500)
(600)

47,000

48,800
58,300

8.7

8.0
8.2

7.8

7.8
7.4

8.1

16,500

16,200

20,200

4.1

44
3.8
3.4
3.4
3.5
3.8

30,500

32,600
38,100

22.5

18.0
20.6
20.5
19.6
18.2
19.5

1 19,300

90,300
107,100

22.2

14.8
14.5
14.5
14.8

15.6
15.0

52,700
56,300

8.5
8.4
8.4
8.3

8.6
7.8

74,500

44,100
49,800

18.4

9.0
9.3
9.5
9.5
10.3
9.6

43,400
45,000

9.5
9.4
9.3
9.4
9.5
8.6

44,800

46,200
57,300

9,300
11,300

33.1

5.830.7

5.728.7
5.829.1
5.528.9
6.030.0
5.829.2

166,300

191,800

221,700

30.9

31.3
31.1
30.7
30.9
31.6
30.9

91,000

103,700

115,000

22.5

22.9
22.5

22.2
22.3
23.3
22.0

75,300

88,100
106,700

55.6

54.5
55.0

55.4

54.0
54.2
54.5

34,500

45,100
45,600

6.4

6.7

6.6

6.8
6.4

6.6
6.4

31,800

42,600
42.200

7.9

8.5

8.5

8.6

8.3

8.5

8.1

(2,700)

(2,500)

(3,400)

(2.0)

1.5

(1.0)

(1.5)

(14)
(14)
(1.7)

501 ותעסוקה אדם כוח



והמין הכלכלי העגף לפי המועסקים, הכל מסך ואדווום השכירים המועסקים .11 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19571962 ממוצעים ,X1 1955)

תעשייה,כל
מלאכה

בנייה
ועבודות

מים חשמל,
מסחרושירותים ודייגהמועסקים ייעור

ובנקאותסניטרייםציבוריותומחגביט
Allהשנים

Employed
Persons

Agirculture
Forestry

and Fishing

Industry,
Crafts and
Quarrying

Construction
and Public
Works

Electricity,
Gas, Water
and Sanitary

Services

Commerce
and Banking

מוחלטים מספרים

XT 1955368,90038,00086,30045,50011,70023,000
ממוצע 1959455,70044,800113,80055,80015,20036,400

1960472,60046,000121,90055,60015,20037,700
1961520,90053,000139,50058,40012,90038,500
1962542,60046,500153,40064,80015,90045,100

אחוזים0)

50 195563.037.269.283.898.329.3
ממוצע 195766.239.969.287.196.841.0

י 195865.735.969.788.092.447.0
195967.540.672.487.795.645.0
196067.338.875.185.696.643.7
196169.841.578.786.097.443.5

י 196268.937.078.786.199.645.7

גברים

מוחלטים מ90רים

)0 1955284,50034,80071,80044,30010,90018,100
ממוצע 1959352,60041,10096,80054,50014,50026,000

1960359,70040,800102,50054,00014,60027,600
1961395,70046,6001 16,80057,10012,50027,700

י 1962406,70040,900128,10062,90015,50030,600

אחוזים

50 195564.241.869.983.698.230.6
ממוצע 1957

195866.940.271.988.095.044.9
195969.045.874.387.595.444.4

 196068.943.676.585.396.743.9
196171.248.279.385.897.943.1

196270.344.479.085.899.643.7

ענף. בנ.ל המועסקים הכל סך מתוך השכירים אחוז (1)
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Table11. Employees and their Percentage of Total Persons Employed, by Economic Branch and Sex
{Absolute numbers and percentage)
(XI 1955, Avearges 19571962(

Servicesשירותים

הובלה/ פ?משלו/יי0/תחבורה* קזיי*ותים
וקשר הכלאחסנה ועסקייטסך ידועובידורציבוריים לא

Years
TransportationGovernmentPersonalNot
storage andTotaland publicservices andKnown

communicationadministrationentertainment

Absolute numbers

23,800136,400(4,200)XI 1955
29,300157,900131,90026,000(2,500)1959 Average

28,000166,600138,90027,700(1,600)1960
31,200186,500156,50030,000(900)1961 "

30,000184,800152,30032,500(2,100)1962

Percentage (1(

62.180.0XI 1955
63.080.590.950.51957 Average

61.179.589.950.71958

62.379.889.551.51959

64.580.790.153.01960 "

65.483.692.156.51961

62.981.391.054.21962 "

Males

Absolute numbers

21,40080,000(3,200)XI 1955
27,00090,60083,2007,400(2,100)1959 Average
25,80093,00085,6007,400(1.400)1960

28,700105,50096,4009,100(800)1961

27,50099,70089,9009,800(1.500)1962

Percentage

60.184.3XI 1955
1957 Average

59.783.591.445.31958

60.783.991.842.51959
62.984.091.742.5I960

63.786.193.347.11961

62.083.591.746.01962 "

(I) Employees as percentage of total persons employed in each branch.

603 ותעסוקה אדם כוח



ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין העבודה שעות הכלכלי, הענף לפי המועסקים  .12 לוח
Table 12 Employed Persons by Economic Branch, Work Hours and Sex

)Absolute Numbersand Percentage)

)Average 1962 SJSIDn)

עבודד Workedחלקיתעבדו PartTimeמלאהעבד Fullעבודה TimeWorked

הגל הכלסך סך
34סר 34עד נעדריטעבדו

והמין הכלכלי ויותרלאHoursשעותשעותהכלהענף rשעותשעות sHouזמניתלאEconomic Branch and Sex
TotalTotalידועTotalמענודתםידוע

WorkedNotWorkedNotTempo
34 Hours1  141534Known34 Hours(1)3544454950+Knownrary

and Aboveand AboveAbsent

הכל TOTALסך

מוחלטים iOO(400)576,700124,200379,80087,2005,50050,700Absolute,787,900140,50018,500121מספרים Numbers

.IS4(0.1)75.715.748.2II.100.017.92.4אחוזיס 10.74.4Percentage

ודיג ייעור ,10.8Agriculture(0.5)100.029.54.025.559.714.427.617.2חקלאווו' forestry and ifsheries

מכרות מלאכה' (תעשייה' :Industryחרושת Manufacturing, handi
,5.2crafts(0.5)84.015.761.16.7(0.1)9.7(1.0)100.010.8ומחצבות) mines and quarries

צבוריות) עבודות (כולל Building(5.7)(0.9)(4.3)10.782.512.864.5(1.1)100.011.8בנייה (incl. public works)

Electricity, water and sanitary
סניטרייס ושירותים מיס services(3.2)(0.2)(2.1)62.6(15.4)80.3(16.3)(0.2)(16.5)100.0חשמל/

Commerce(2.7)(0.6)12.583.515.444.523.0(1.3)100.013.8מסחר

Transport, storage and
וקשר אחסנה communication(5.1)(22)86.113.054.616.3(8.0)(0.8)(8.8)100.0תחבורה'

0
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הקידוחים 7.3All(0.6)69.518.442.48.1(01)100.023.24.019.1כל services

(כולל ועסקייס גיבוויים שירותים
וסעד) דת בריאות' 8.6(0.7)20.245.35.8(1)72.0(0.1)16.6(2.7)100.019.4חינוך'

Public and business services
(incl. education, health, fefi
gion and social welfare(

אישיים Personal)3.9((0.3)62.513.134.214.9(01)25.9(7.6)100.033.6שירותים services

גברים

מוחלטים {475,10080,400(200)4,200*578,50071,6007,200מספרים נ(4.900)10,70079,100 1,700

MALES

Absolute Numbers

5.5Percentage(0.8)82.113.953.713.7(0.1)11.1נ.ו100.012.4אחוזים

ודיג ייעור ,7.6Agriculture(0.6)20.968.512.933.022.0(3.0)100.023.9חקלאות' forestry and fisheries

מכרות מלאכה' (תעשייה' חרושת
5.4(0.6)(7.6)7.786.314.863.3(0.6)100.08.3ומהצגות)

Industry: Manufacturing, handi
craft, mines and quarries

ציבוריות) ענודות (כולל Building(ל.5<(0.9)(4.4)10.183.113.064.8(11)100.011.2ננייה (incl. public works(

סניטריים ושירותים מים (3.1)(0.2)(2.2)62.8(15.0)80.2(16.5)(0.2)(16.7)100.0חשמל'
Electricity, water and sanitary
services

Commerce(2.8)(0.7)88.712.247.528.3(7.6)(0.9)100.08.5מסחר

וקשר אחסנה (4.9)(2.4)87.312.155.317.5(7.0)(0.8)(7.8)100.0תחבורה'
Transport, storage and
communication

השירותים 5.9All(0.8)81.115.452.012.9(01)11.5(1.4)100.013.0נל services

(כולל ועסקיים צינוריים שירותים
וסעד) דת נייאות' 6.4(0.9)16.754.39.0(1)80.9(0.1)11.1(1.5)100.012.7חנוך/

Public and business services
(incl. education, health, reli
gion and social welfare(

אישיים Personal(3.4)(0.3)41.430.7(9.8)82.2(13.2)(1.2)100.014.4שירותים services

S*
0

(1) Including 10,600 teachers (3,900 males and 6,700 females) working fulltime but
less than 35 hours per week.

6חות אך מלאה נמשרה שענדו נשים) ו700'6 גנריט 3'900) מורים 10/600 כולל (1) g
נשבוע. הוראה שעות מ35 10



ואחוזים) ם1חלםי0 (םספרים היישוב וצורת הכלכלי הענף לפי המועסקים, לוח13.
Table 13. Employed Persons, by Economic Branch and Type of Settlement

)Absolute Numbers and Percentage)
)Averages 1962 (ממוצע
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Economic Branch

All EmployedPerson s המועסקים כל
כסרייס יישובים

אחרים
Other Rural
Seltlements

יהודים הכל סך
Jem Total

ויישובים env
אחרים עירוניים
Townsand Other
UrbanSettlement!
יהודים | הכל סך
Jews Total

חיפה
Haifa

אביב bn\
יפו

TelAviv
Yafo

ירושלים
Jerusalem

הכל סך
Total

הכלכלי הענף

ALL EMPLOYED PERSONS

Absolute Numbers

43,100

Percentage

מוחלטים מס0רים

נ87,9001,400$157,10043,100314,100? 15,90048,80044,10097,100 הםועסקים כל

המועסקים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל EMPLOYED PERSONS

ולייג ייעור ,7.17,075.138.946.724.0Agriculture(1.6)(0.9)(1.3)16.0חקלאות' forestry and fulling

ומחצבים מכרות מלאכה' ,18.112.219.5Manufactuirng(4.5)24.814.429.623.532.232.2תעשייה' crafts, mining and
quarrying

ציבוריות ועבודות 14.311.8Construction(1.6)(2.9)11.911.8(7.7)9.69.87.0בנייה and public work!

סניטריים ושירותים מים מ' ,Electricity(2.0)(1.1)(0.1)(0.5)3.42.32.3(2.7)(1.6)2.0חשמל' gas,waterand sanitary services

ובנקאות Commerce(7.7)5.7(0.1)(2.1)12.515.820.017.512.912.8מסהר and banking

וקשר אחסנה הובלה' ,Transport(5.3)(3.8)(4.0)(1.9)6.16.58.512.15.25.2תחבורה, storage and
communication

29.050.631.334.228.428.713.037.216.229.7Servicesשירותים

ציבוריים ממשלתיים' שירותים
ועסקיים

ובידור אישיים שירותים

21.4

7.6

41.7

8.9

21.5

9.8

24.5

9.7

22.3

6.1

22.6

6.1

11.9

1.1

14.2

23.0

12.7

(3.5)

23.6

(6.1)

Government, public and business
services

Personal services and recreation



ואחחיס) מוחלטים (מספרים (יהודים) והמץ בארץ הוותק הלידה, יבשת היד, משלח לפי המועסקים, .14 לוח
Table 14. Employed Persons, by Occupation, Continent of Birth, Length of Residence in Country and Sex (Jews) [Absolute Numbers and Percentage)

)Averages 1962:1958 trvsiiM)

Occupation

Avenge1 9 6 2 STDifi
וודשיס עולים

New Immigarnts Veterans ותיקים

ילידי
יקראל
Born in
Israel

הכל סך

ToUI

חדשים עילי0
New Immigrants

Avenge 1 9 5 8 ממוצע
Veterans ותיקים

ילידי
ישראל

Born in
Israel

הכל סך

Total
היי משלח

ALL EMPLOYED PERSONS
Absolute Numbers
Percentage

Professional and technical workers
Managers, administrators and clerks
Merchants and salesmen
Agircullural workers
Transport and communication workers
Building, mining and quarry workers
Craftsmen and other workers
in manufacturing

Service workers

MALES.
Absolute Numbers
Percentage

Professional and technical workers
Managers, administrators and clerks
Merchants and salesmen
Agricultural workers
Transport and communication workers
Building, mining and quarry workers
Craftsmen and other workers
in manufacturing

Service workers

215,400

100.0

11.4
14.2
12.1
9.0
3.3
6.7

28.7
14.6

00נ,נ5ו
100.0
8.9
13.8
11.0
9.3
4.5
9.3

34.2
9.0

108,100

100.0
16.6
24.6
12.5
9.2
5.4
5.1

18.5

01,000
100.0
13.9
25.8
11.5
8.4
7.2
7.0

21.8
4.4

157,400

100.0
4.2
7.5
5.7

20.0
3.4
13.1

28.8
17.3

115,200

100.0
3.2
7.8
6.0
20.7
4.2
16.9

30.4
10.8

28,600
100.0

(5.6)
(11.9)
(151)
(4.9)
(7.9)
(8.5)

25.3
20.8

22,900

100.0

(4.1)
(11.7)
(14.8)
(4.7)
(9.9)

(10.6)

28.4
(15.8)

109,900

100.0

21.0
21.9
4.8
12.2
7.8
(3.5)

21.4
7.4

70,900

100.0
13.7
18.2
(5.1)
14.4
10.8
(5.5)

29.2
(31)

719,400

10,0.0

11.7
15.6
9.3
12.6
4.7
7.8

25.2
.13

513,300

100.0

8.7
15.1
9.0
13.1
6.1
10.7

29.3
8.0

175,700

100.0

11.1
13.7
10.7
12.7
4.7

33.9

13.2

127,900

100.0

8.2
13.3
9.8
13.0
6.1

41.3
8.3

138,100

100.0
3.9
7.5
5.9
26.9
(1.9)

38.6

15.3

108,700

100.0

(3.1)
7.4
6.5
28.1
(2.4)

43.9
8.6

180,300

100.0
14.3
23.6
10.9
10.4
5.8

26.0

9.0

134,100

100.0

11.1
25.2
10.2
10.1
7.7

30.3
5.4

26,000
100.0

(6.2)
(13.8)
(171)
(8.5)
(8.4)

32.7

(13.3)

21,700
100.0
(4.3)

(12.6)
(18.9)
(8.6)
(10.0)

37.1
(8.5)

92,200
100.0

18.5
21.4
(4.6)
16.4
7.8

22.5

8.8

58,400

100.0

11.4
17.9
(5.1)
18.6
11.7

30.7
(4.6)

611,300

100.0

11.3
16.4
9.1
15.6
5.0

30.8

11.8

450.900

100.0

8.1
16.0
8.9
16.2
6.6

37.1
7.1

המועסקים כל
מוחלטים מספרים

אחוזים
וטננ"ם חופשיים מקצועות

ומקיייט אדמיניטטרטורים מנהלים'
"נניס סוחרים

חקלאים
וקשר תוונורה עובדי

ומכרות מחצבים בבנייה' עובדים
אחרים ועובדים מלאכה בעלי

בחרושת
שירותים עובדי

גברים
מוחלטים מספרים

אחוזים

וטכניים חופשיים מקצועות
ופקידים אדמיניסטרטורים מנהלים'

וזבנים סוחרים
חקלאים

וקשר תחבורה עובדי
ומכרות מחצבים בבנייה' עובדים

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

שירותים עובדי
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Note: See note (2) to Table 14. .14 גלות 2 מספר הערה ראה הערה:



וחמץ לדד משלח לפי המועסקים, .15 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19621957 ממוצעים ,<01955)

מנהלים*

אדמיניסטרטוריםמקצועותכל
וטכניים וזבניםופקידיםחופשיים חקלאיםסוחרים

Professionalהמועסקים andManagers,Merchants andAgircultural
Allהשנים EmployedTechnicalAdministratorsSalesmenWorkers

PersonsWorkersand
Cleircal Workers

המועסקים נל
מוחלטים מספרים

ישן סיווג *1 1955585,70061,20092,10066,20099,900

* י ממוצע 1959675,40075,40092,80059,500107,900

יי י 1961746,50087,10098,00064,100123,900

חדש סיווג י 1961746,50086,000104,50064,100123,800

י י י 1962787,90085,800113,50070,000123,800

אחוזים
ישן סיווג 0ג 1&5100.010.415.811.317.1

י י ממוצע 1957I 00.011.315.210.216.2

יי * 1959100.011.213.88.916.1

י 1961100.011.713.28.616.9

חדש סיווג " 1961100.011.514.18.616.9

   1962100.010.914.58.916.0

גברים
מוחלטים מספרים

ישן סיווג xi 1955443,00030,50068,70048,60080,900

" י ממוצע 1959510,80040,60067,80042,30087,600

יי י 1961556,00048,40069,50045,60095,900

חדש סיווג * 1961556,00047,30075,50045,60095,800

י י י 1962578,50046,70080,00049,90092,500

אחוזים
ישן סיווג xi 1955100.06.915.511.018.3

י י ממוצע 1957100.07.514.99.917.2

י י י 1959100.08.013.48.317.1

י נ1961100.08.712.68.2 7.3

חדש סיווג י 1961100.08.613.68.217.3

   1962100.08.113.98.716.1

נשים
מוחלטים מספרים

ישן סיווג xi 1955142,70030,70023,40017,60019,000

 * ממוצע 1959164,60034,80025,00017,20020,300

  י 1961190,50038,70028,50018,50030,000

חדש סיווג * 1961190,50038,70029,00018,50030,000

י י 1962209,40039,10033,50020,10033,300

אחוזים
ישן סיווג *1 1955100.021.516.412.413.4

" ממוצע 1957100.022.216.111.213.4

" " " 1959100.021.215.210.512.4

"יי 1961100.020.415.09.715.7

חדש סיווג י 1961100.020.315.29.713.8

יי י 1962100.018.716.09.615.9

בחרושת. אחרים ועובדים מלאכה בעלי הכל בסך הבנייה עובדי גלולים הישן הסיווג לפי 1961 בשנו; וכן 1960 עד 1955 בקונים (1)
הבנייה עובדי החדש הסיווג שלפי הם, העיקריים ההבדלים היד. מקלח של החדש הסיווג לפי המיון נעשה ב1961 החל
בעלי עם יחד והמחסנאים הבנייה עובדי סווגו הישן שבסיווג בעוד כפקידים/ מסווגים ומחסנאים נפרדת קבוצה הם

בחרושת. אחרים ועובדים המלאכה
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Table IS. Employed Persons, by Occupation and Sex
(Absolute Numbers and Percentage)

(XI 1955, Averages 19571962(

מלאכהעובדיםעובדי בעלי
אחריםבבגייה0)חחבורה ועובדים
ומכרותוקשר שירותיםבחרושת(>)מחצבים mibעובדי

Pransport anduilding MiningArtizans andService WorkersNot KnownYears
Communicationand QuarryingOther Workers
WorkersWorkers(l)n IndustryC)

ALL EMPLOYED PERSONS

Absolute numbers
34,600168,90061,200(1,600)XI 1955 old classiifc.
30,700221,80084,200(3,100)1959 average "
33,800242,00092,600(3,000)1961
35,30059,800176,50091,700(2,800)1961 " new "
36,10067,100188,90097,700(3,000)1962

Percentage
6.029.010.4XI 1955 old classific.
4.731.211.21957 average " "
4.533.012.51959
4.632.612.41961
4.88.023.812.31961 " new "
4.68.624.112.41962 '

Males
Absolute numbers

34,100148,50030,300(1.400)XI 1955 old classific.
29,200198,90041,600(2,800)1959 average " "
32,400215,80045,700(2,700)1961
34,00059,700150,80044,700(2,600)1961 " new "
34,50067,000160,50044,700(2,700)1962

Percentage
7.733.76.9XI 1955 old classific
6.037.47.11957 average " "
5.839.28.21959 יי " "
5.939.08.31961 " " "
6.110.827.38.11961 " new
6.011.627.97.71962 "

Females
Absolute numbers

(500)20,40030,900(200)XI 1955 old classiifc
(1,500)22,90042,600(300)1959 average "
(1.400)26,20046,900(300)1961
(1.300)(100)25,70047,000(200)1961 " new "
(1,600)(100)28,40053,000(300)1962

Percentage
(0.4)14.221.7XI 1955 old classific
(0.8)13.323.01957 average "
(0.9)13.925.91959
(0.7)13.824.71961
(0.7)

13.624.71961 " new
(0.8)(0.1)13.625.31962

(|) |n |955_1960 and in 1961 by the old classiifcation, building workers arc included in the total workers in industry, building

and artizans. As from 1961, a new classiifcation of occupations was used. The chief difference .s, <nal by lne new classi
ifcation, workers are a separate group and workers at storage as clerks, whereas by the old classiifcation they were c/jssi

ifed with artizans and other workers in industry.
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והמין היד משלח לפי היהודים, המועסקים .16 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספריס

(19621957 xi,ממתעים 1955)

כנבהלים*
j"von niw1*ya!טיביסטריטךרי^

המועסקים orunוטכנייםבל חקלאיםסוחרים
Totalהשבימ EmployedProfessional andManagers,Merchants wdAgricultural

PersonsTechnicalAdministratorsSalesmenWorkers
Workersand

Clerical Workers

המועסקים כל
מוחלטים מספרים

ישן סיייג xj 1955542,30059,20090,60063.10078,100
מנלוגע 1959627,80073,00091,70056,50086,900

*   1961687,70084,60097,20061.10098,400
חדש  י  1961687,70083,400103,60061,10098,300
י   1962719,40083,800112.10066,70090.000

אחוזים
ישן * 0י 1955100.010.916.811.714.4

ממוגע 1957100.011.716.110.714.0
*   1958100.011.316.49.115.6
'  ' 1959100.011.714.79.013.9
יי י 1960100.011.914.99.314.8
' י ' 1961100.012.3 '14.28.914.4

חדש י  1961100.012.215.18.914.4
 י י 1962100.011.715.69.312.6

גברים
מוחלטים מספרים

ישן י xj 1955405,50029,20067,30045,70062,900
*  גלגלוגע 1959468,10039,20066,80039,40069,200
' י י 1961504,70046,50068,80042,90074,000

חדש   1961504,70045,40074.60042,90074,000
 י י 1962523,30045^078,60046,70068,200

אחוזים
ישן  xi 1955100.07.316.711.3.1S6

נלמוגע 1957100.07.915.910.314.7
י י י 1958100.08.116.08.916.2
י י י 1959100.08.414.48.514.9
* ' י 1960100.08.914.88.915.1
 י י 1961100.09.313.78.514.7

חדש י י 1961100.09.014.98.514.7
 י י 1962100.08.715.19.013.1

נשים
נווחלסיט מספרים

ישן  \\ 1955136.80030,00023,30017.40015.200
י  מנלוצע 1959159,70033,80024,90017.10017,700
'  י 1961183.00038,10028.40018.20024.400

חדש  י 1961183,00038,00029,00018,20024,300
  י 1962196,10038,60033.50020.00021.800

אחוזים
ישן * 0נ 1955100.022.017.012.7II. 1

נזמתיע 1957100.022.416.511.412.2
  ' 1958100.020.317.69.313.8
' י ' 1959100.021.215.610.711.2

 י 1960100.020.015.010.513.6
 י 1961100.020.815.610.013.3

חדש י  1961100.020.815.910.013.3
 י י 1962100.019.717.110.211. 1

.15 ללוח (1) הערה ראה (1)

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT 510



Table 16.  Jewish Employed Persons, by Occupation and Sex
(Absolute Numbers and Percentage)

(XI I9S5, Averages 19571962(

13lt7Q■עובדים '7P3
בבנייה(1)'
מחצבים

LJJ UU9I
won

תחבורה עובד*
וקשר

1^11(0ומנרדת Milליידוע שירותים עובדי
Transport andHniMingfl)ArtizansYear .
CommunicationMining 8land OtherService WorkersNot Known

WorkersQuarryingWorkers
Workersia Industry(l)

ALL EMPLOYED PERSONS
Absolute numbers

33,000157,50059,200(1,600)XI 1955 old classiifc.
29.100206,90080,700(3,000)1959 average " "
31,800223,30088,500(2,800)1961
33,30049,700168,10087,600(2,600)1961 " new "
33,30055,700180,80094,000(3,000)1962

Percentage
6.129.111.0XI 1955 old classiifc.
4.831.111.61957 average " "
5.030.811.81958
4.733.112.91959
4.931.312.91960 '
4.73Z612.91961
4.97.224.512.81961 " new "
4.77.825.213.11962

Males
Absolute numbers

32,500137,70028,800(1,400). XI 1955 old classiifc.
27,600184,40038,800(2,700)1959 average "
30.400197,40042^00(2,500)1961
32,00049,600142,50041,300(2,400)1961 " new "
31,70055,600152,80041,800(2,700)1962

Percentage
8.034.07.1XI 1955 old classiifc.
6.437.57.31957 average " יי
6.637.17.11958
5.939.68.31959
6.437.87.91960
6.139.38.41961
6.49.928.48.21961 " new "
6.110.729.38.01962

Females
Absolute numbers

(500)19,80030,400(200)XI 1955 old classiifc.
(1.500)22,50041,900(300)1959 avearge "
(1,400)25.90046,300(300)1961
(1,300)(100)25,60046,300(200)1961 " new "
(1.600)(100)28,00052^00(300)1962 '

Percentage
(0.4)14.522.3XI 1955 old classiifc.
(0.8)13.423.31957 average "
(0.6)13.524.91958
(0.9)14.126.31959
(0.8)13.526.61960 ■

(0.8)14.225.31961 "
(0.7)14.025.31961 " new classiifc.
(0.8)(0.1)14.326.71962 .

(1) See note (I) to Table 15.
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והמץ בעבודה המעמד לפי המועסקים,  .17 לוח
ואחתים) מוחלטים (מספרים

(19621957 ממוצעים xr 1955)
המועסקים onכל sAll Employed Pers

עצמאיים משפחהמעבידים* בגי
המועסקים קואופ'שכיריםכל קיבוציםוחברי nnnתשלום ללא

,Employersהשנים Self
All EmployedWage andEmployed andMembers ofUnpaid Family

PersonsSalary EarnersMembers ofQibbuz ixnMembers
Cooperatives

המועסקים כל
מוחלטים מספרים

?0 1955(.)585,700368,900131,90048,80033,700

ממוצע 1959675,400455,700135,40051,90032,400

1962787,900342,600153.70044,50047,100

אחוזים
XI 1955100.063.222.68.45.8

ממוצע 1957100.066.220.47.75.7

1958100.065.720.68.55.2

1959100.067.520.07.74.8

1960100.067.419.77.35.6

1961100.069.818.85.85.6

1962100.068.919.55.66.0

נגרים
מוחלטים מספרים

XI 1955(1)443,000284,500119,30029,0008,800

ממוצע 1959510,8003:2,600122,80027,6007,800

' 1962578,500406,700139,90023,1008,800

אחוזים

\1 1955100.064.427.06.62.0

ממוצע 1957100.067.525.05.81.7

' 1958100.0 67.025.36.11.6

 1959100.069.024.15.41.5

1960100.068.924.35.31.5

1961100.071.223.24.11.5

1962100.070.324.24.01.5

נשים
מוחלטים מספרים

XI 1955(1)142,70084,40012,60019,80024,900

ממוצע 1959164,600103,10012,60024,30024,600

1962209,400135,90013.80021.40038.300

אחוזים
XI 1955100.059.58.914.017.6

ממוצע 1957100.062.57.113.317.1

י 1958100.061.86.415.416.4

1959100.062.67.714.814.9

1960100.062.86.613.017.6

1961100.065.76.110.717.5

 1962100.064.96.610.218.3

ידוע. לא בעבודה שמעמדם מועסקים 2,400 כולל (1)

ידוע. לא בעבודה שמעמדם מועסקים כולל00ג,2 (2)
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Table 17. Employed Persons, by Employment Status, and Sex
(Absolute numbersand percentage)
(XI 1955, Averages 19571962(

:thereofיהודיפמזה: Jew*

המועסקים כל
שכיריםהיהודים

מעבידים'עגמאיינ
קואופ' קיבוגיםחזבוי ללאחברי משפחה גגי

Yeanתשלום
Lmplovers. Self

Total JewishWage and SalaryEmployed andMembersofUnpaidFamily EmployedEarnersMembers ofQibbuzimMembers PersonsCoopeartive!

ALL EMPLOYED PERSONS
Absolute numbers

(2)542,300345,100119,30048,80026,800XI 1955
627,800426,400122,70051,90026,8001959 Average
719,400504,500137,00044,50033,4001962 "

Percentage
100.063.922.19.05.0XI 1955
100.066.719.98.25.21957 Average
100.065.820.29.14.91958 "
100.067.919.58.34.31959
100.067.819.37.85.11960 "
100.070.418.56.34.81961
100.070.119.16.24.61962

Males
Absolute numbers

405,500263,000107,20029,0005,000XI 1955
468,100325,900110,30027,600(4,300)1959 Average
523,300371,500123,70023,1005,0001962

Percentage
100.065.126.57.21.2XI 1955
100.068.124.66.2(11)1957 Average
100.067.325.16.7(0.9)19SS
100.069.623.65.9(0.9)1959
100.069.423.95.8(0.9)1960
100.071.623.04.6(0.8)1961
100.070.923.74.41.01962 "

F emales
Absolute numbers

136,80082,10012,10019,80021,800XI 1955
159,700100,50012,40024,30022,5001959 Average
196,100133,00013,30021,40028,4001962

Percentage
100.060.58.914.616.0XI 1955
100.062.96.913.616.61957 Average
100.061.96.315.816.01958 "
100.062.97.815.214.11959 "
100.063.46.613.416.6I960
100.067.26.211.115.51961
100.067.86.810.914.51962 "

( t ) Including 2,400 employed persons
)2) Including 2,300 employed persons

whose employment stilus is unknown.
whose employment status is unknown.
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והמץ בשבוע העבודה שעות מססר הגיל, לפי המועסקים,  .18 לוח
(1962 (ממוצע

AH Employed Vtntna המועסקים הגילכל קבתנת

העבודה מוחלטיםשעות 14171834אחתיםמספרים
שני0

Absolute NumbersPercentageYeanYears

מוחלטים מספרים המועסקיס M04f.N0MO.I0O.707כל

100.0100.0100.0אחוזים

שעות 34 עד 140,50017.940.013.9עברו

שעות 14 עד 1
18,5002.4(8.6)(1.5)

שעור. 34 עד 15
121,60015.431.412.3

ידוע (0.1)(0.1)(400)לא

ויותר שעות 35 596,70075.753.178.3עבדו

שעות0) 44 עד 35124,20015.726.715.7

שעות 49 עד 45
379,80048.222.453.9

ומעלה שעות 5087.200U.I(3.8)7.8

ידוע (0.9)(0.2)5,5000.7לא

מעבודתם זמנית 7.8(6.9)50,7006.4נעדרים

מוחלטים מספרים 57M0031400100,100גברים

100.0100.0100.0אחתים

71,60012.435.58.7
שעות 34 עד עבדו
שעות 14 עד 1

7.200
64,200

1.2

11.1
(6.3)
29.2

(0.7)
8.0

שעות 34 עד 15

ידוע (0.1)(200)לא

475,20082.160.485.0
ויותר שעות 35 ענדו

שעות0) 44 עד 35
80,40013.929.513.1

310,70053.725.160.3
שעות 49 עד 45
ומעלה שעות 50

ידוע לא

79,200
(4,900)

13.7

(0.8)

(5.6)

(OJ)
10.6
(1.0)

31,7005.5(4.1)6.3
מעבודתם זמנית נעדרים

מוחלטים מספרים 2M400.{0)י[1
100.0

IMOO
100.0

K.0M
100.0

אחוזים

68,90032.947.725.6
שעות 34 עד עבדו

11,3005.4(1r5)(3.1)
שעות 14 עד 1

57,40027.435.222.3
שעות 34 עד 15

ידוע (0.1)(200)לא
(0.2)

121,50058.040.863.3
ויותר שעות 35 עבדו

שעות0) 44 עד 35
43,800
69,100

20.9
32.9

(22.1)
(18.0)

21.4
39.7

שעות 49 עד 45

ומעלה שעות 50
לאירוע

8,000
(600)

33
(0.3)

(0.7)(1.5)
(0.7)

19,0009.1(11.5)11.1
מעבודתן זמנית נעדרות

מלאה במשרה שעבדו גשיס) ו6.700 גברים 3.900 (מהם מורים 10.600 סן"הכל כולל a)
בשבוע. הוראה שעות מ35 פחות אך
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Table 18. Employed Persons, by Age, Hours ofWork per Week and Sex
(Average 1962(

Age Group

35444554556465 +Hours or Work
שניtnv0קגי0שב*ם
YeanYeanYeanYears

170,40*K0.M0*1,00015,(00ALL EMPLOYED Absolute numbers
PERSONS

100.0100.0100.0100.0Percentage

14.115.221.846.5Worked 134 hours
(1.7)(1.8)(2J)(8.1)1 14 hours
12.313.4(19.5)38.41534 hours
(0.1)(0.1)

Not known
80.079.373.048.5Worked 35 hours and more
13.415.316.0(12.5)3544 hours(1(
53.148.840.922.64549 hours
12.714.8 15.3(13.0)50 hours and over
(0.8)(0.4)(0.8)(0.4)Not known
5.95.5(5.2)(5.0)Temporarily absent from work

I17,SM121,90075.M011,500MALES Absolute numbers
100.0100.0100.0100.0Percentage

7.49.018.142.3Worked 1 34 hours
(0.4)(0.8)(13)(6.0)I 14 hours
6.98.216.736.31534 hours
(0.1)

(0.1)
Not known

87.585.976.652.2Worked 35 hours and more
11.913.414.0(12.0)35 44 hours(t(
59.155.045.025.44549 hours
15.417.016.7(14.5)50 hours and over
(ID(0.5)(0.9)(0.3)Not known
5.15.1(5.3)(5.5)Temporarily absent from work

42.40.39.00015,100(4.100)FEMALES Absolute numbers
100.0100.0100.0100.0Percentage
34.034.840.7XWorked 134 hours
(5.4)(5.1)(7.0)X114 hours
28.629.733.7X1534 hours

~~
XNot known

57.758.554.9XWorked 35 hours and more
17.921.0(26.2)X3544 hours(1(
35.129.4(20.8)X45 49 hours
(4/7)(8.1)(7.9)X50 hours and over

XNot known
(8.3)(6.7)(4.4)XTemporarily absent from work

W Including 10.600 ,"chers(3,900 maleand6,700 female) *no worked fuU time.
but less ihcn 35 leaching hours per week.
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ואחווים) םווולםים (םספרים הש1תיותיי<והמץ העבודה כוח תכונות לפי וסעלרו), 14 (מיל היהודית והאוכלוסייה האוכלוסייה כל .19 לוח
Table19. Total Population and Jewish Population (Aged 14 and Over), byAnnualO Labour Force

Characteristics and Sex (Absolute Numbers and Percentage)
)19601962)

האוכלוסייה Totalכל Populatiou1היה Jewishהאוכלוסייה Population ■ית

השנתיות העבודה כוח Annualתכונות Labour Force Chaarcteristic!

(019600)1961(1)19620)19600)19610)1962

האוכלוסייה TOTALכל POPULATION

מוחלטים 1,188,0001,442,9001,501,5001,151,1001,101,0001,159,700Absoluteמספרים numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentageאחוזים

האזרחי העבודה לכוח 54.555.256.735.656.257.4Belongingהשייכים to civilian labour
השנה forceבמשך during the year

האזרחי העבודה לכוח שייכים 45.544.843.344.443.842.6Notאינם belonging to civilian labour
השנה forceבמשך during the year

האזרחי העבודה לכוח 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Belongingהשייכים to civilian labour
השנה forceבמשך during the year

98.698.798.398.798.798.2Employedמועסקים personi

השנה כל 76.678.175.878.979.976.5Workedעבדו all year

אך וינתר, שנה חצי 8.97.49.58.66.78.5Workedעבדו haira year or more
משנה 0butחות less than a year

שנה מחצי פחות 12.710.39.610.89.59.7Workedעבדו less than half a year

ידוע 2.63.5Not(0.4)2.93.4(0.4)לא known

אך השנה, במשך עבדו 1.41.31.71.31.31.8Didלא not work during the year,
עבודה butחיפשו sought work

1MALESברים

מוחלטים tSi4000S1,200Absolute.98,400715,800754,100631,900*מספרים numbers
100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentageאחוזים

האזרחי העבודה לכוח 78.380.080.978.480.280.9Belongingהשייכים to civilian labour
השנה forceכמשך during the year

האזרחי העבודה לכוח שייכים 21.720.019.121.619.819.1Notאינם belonging to civilian labour
השנה forceבמשך during the year
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האזרחי העבודה לכוח השייכיפ
השנה כנלשך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0BELONGING TO C1VILAN
LABOUR FORCE DURING
THE YEAR

99.099.098.999.299.098.9Employedמועסקים persons

השנה נל 78.180.579.0B0.982.680.5Workedענת all year

אך וייתר, שגה חגי עברי
משנה מחרת

9.98.09.79.57.08.4Worked balf a year or more
but less than a year

שנה מחצי פחית 10.77.66.98.57.06.6Workedענדו leu than half a year

ידוע 2.43.4Not)0.3(2.93.3)0.3(לא known

אך השנה, במשך ענדו לא
ענודה חיפשו

1.01.01.1)0.8(1.01.1Did not work during the year,
but sought work

FEMALESנשים

מוחלטים 00.77,500Absolute(,48(87,400717,100748,400611,200(מסמרים numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentageאחוזיט

האזרחי הענודה לנוח השייכות
השנה נמשך

.M430.032.332.531.933.8Belonging to civilian labour force
during the year

האורחי הענייה לנוח יינות ש איגן
השנה נמשך

69.670.067.767.568.166.2Not belonging to civilian labour
force during the year

האזרחי הענודה לנוח השיינות
השנה נמשך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0BELONGING TO CIVILAN
LABOUR FORCE DURING
THE YEAR

97.497.996.797.497.996.5Employedמועסקות persons

השנה נל 72.771.667.674.373.367.0Workedענדו all year

אך ויותר שנה חצי ענדו
משנו; סחות

6.45.78.96.45.88.8Worked half a year or more
but lest than a year

שנה מחצי פחות 17.917.516.716.315.717.2Workedענדו less than halfa year

ידוע 3.13.5Not)0.4(3.13.5)0.4(לא known

אך השגה, נמשך ענדו לא
ענודה חיפשו

2.6)2.1(3.32.6)203.5Did not work during the year,
but sought work

(I) 12 months preceding Mayofgiven year. הנתונה, השנה של מאי נחודש המסתיימים החודשים 12 (1)
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שנתיות תכונות אדם כוח סקר
העבודה כוח תכונות לפי .(mum u (מיל היהודית והאוכלוסייה האוכלוסייה כל  .20 לוח

והמין בארץ הוותק הלידה, יבשת העונתיות>י<,
1אח11ים) םוחלסים (םספריס

(1962)0)

Jewish Population היהודית האוכלוסייה
חרשים עולים

New Immigrants

nBW>K
ואמריקה
Europe <S

America

אסיה
ואפריקה
Asia 4
Africa

Veterans ותיקימ

אירופה
ואמריקה
Europe £
America

אסיה
ואפריקה
Asia £
Africa

ילידי
ישראל

Born in
Israel

הגל סך

Total

כל
האוכלוסייה

Total
Population

השנתיות העבודה כוח תכונות

מוחלטיםמספר 0'umbersAbsolute N

הא1כל01"ה 1,502,5001,159,700205,10051,200155,400441,200404,300כל

השנה במשך האזרחי העבודה לכוח 851,700780,400115,00029,400163,200240,200232,600השייכי0

השנ במשך 650,800579,30090,60021,80092,200203,000171,700אינםשייכיםלכוחהעכורההאזרחי

השנה במשך האזרחי העגורה לכיוז השייכים
836,800766,300111,40028,900162,400234,700228,900המועסקים

השנה כל 645,200597,10085,40022,900148,000159,000181,800עבדו

משנה פחות 163,000142,40023,4005,00010,80066,50036,700עבדו

ידוע 9,20010,400(3,600)(1,000)(2,600)28,60026,800לא

עבודה היפשו אך השנה במשך סבדו (3,700)5,500(800)(500)(3,600)14,90014,100לא

754,100682,200105,00025,900132,000223,500195,800גברים

השנה כמשך האזרחי העבידה לכוח 900551,70073,80022,200117,100178,500160,100;609השייכים

האזרחי העבודה לכוח שייכים 144,20013o,:0o31,2*0(3,700)14,90045,00035,700אינם
השנה במשך

האזרחי העבודה לכוח השייכים
השנה במשך

603,000545,50072,70022,000116,900175,700158,200המועסקים

השנה כל 481,600443,90058,40018,800109,000125,300132,400עבדו

משנה פחות 5,30043,30019,200(2,500)101,20082,90012,600עבדו

7,1006,600(2,600)(700)(1,700)20,20018,700לאירוע

עבודה חיפשו אך השנה במשך עבדו (1.900)(2,800)(200)(200)(1,100)6,9006,200לא

748,400677,500100,60025,300123,400219,700208,500נשים

השנה במשך האזרחי העבודה לכוח 241,800228,70041,2007,20046,10061,70072,500השייכות

האזרחי העבודה לכות שייכות 506,600448,80059,40018,10077,3001S8.000136,000איגן
השנה במשך

האזרחי העבודה לכוח השייכות
השנה במשך

233,800220,80038,7006,90045,50059,00070,700המועסקות
השנה בל 39,00033,70049,400(4,100)163,600153,20027,000עבדו

משנה פחות 5,50023,20017,500(2,500)61,80059,50010,800עבדו
ידוע (3,800)(2,100)(1,000);300)(900)8,4008,100לא

עבודה חיפשו אך השנה במשך עבדו (1,800)(2,700)(600)(300)(2,500)8,0007,900לא

הנתונה. השנה של מאי בחודש המסתיימים החודשים 12 (1)
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Labour Force Survey  Annual
Characteristics

Table 20. Total Populaiton and Jewish Population (Aged 14 and Over), by AnnuaU1) Labour Force
Characteristics, Continent of Birth, Length of Residence in Israel and Sex

{Absolute Numbers and Percentage)
(11(1962(

היהודית Jewishהאוכלוסייה Populaiton

Annual Labour Force Characterisitcs

כל
ילידיהאוכלוסייה

עוליטתדשיסVeteransותיקים
New Immigrants

Toatl
Population

סךהנל

Total

ישראל

Born in
Israel

אסיה
ואפריקה
Asia A
Africa

nBYVK

Europe A
America

7VOK

ואפריקה
Asia A
Africa

*ירו8ה
ואמריקה
Europe tf
America

ז nו xם ntagי ePerec

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL POPULATION

56.757.455.957.463.954.257.5Belonging to civilian labour force
(luring the year

43.342.644.142.636.145.84Z5Not belonging to civilian labour force
during the year

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Belonging to civilian labour force
during the year

98.398.296.998.299.597.798.4Employed persons
75.876.674.378.090.666.278.2Worked all year
19.118.220.317.16.727.715.8Worked less than a year
3.43.4(2.3)(3.1)(2.2)3.84.4Not known
1.71.8(3.1)(1.8)(0.5)2.3(1.6)Did not work during the year but

sought work

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Males
80.980.970.385.388.879.981.7Belonging to civilian labour force

during the year
19.119.129.7(14.7)11.220.118.3Not belonging to civilian labour force

during the year
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Belonging to civilian labour force

during the year

98.998.998.599.599.898.498.8Employed persons
79.080.579.184.893.070.282.7Worked all year
16.615.017.111.54.624.212.0Worked less than a year
3.33.4(2.3)(3.2)(2.2)4.04.1Not known
1.11.1(15)(0.5)(0.2)(1.6)(1.2)Did not work during the year but

sought work

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Females
32.333.840.928.737.428.134.8Belonging to civilian labour force

during the year

67.766.259.171.362.671.965.2Not belonging to civilian labour force
during the year

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Belonging to civilian labour force
during the year

96.796.594.094.298.695.797.6Employed persons

67.667.065.5(56.9)84.454.568.3Worked aU year
25.626.026.2(34.3)(11.9)37.724.1Worked less than a year
3.53.5(2.3)(3.0)(2.3)(3.5)(5.2)Not known

3.33.5(6.0)(5.8)(1.4)(43)(2.4)Did not work during the year
but sought work

(I) 12 months preceding May of given year.
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המץ ולפי בשנה עבדו בו הזמן משך לסי שנתית, המועסקים היהודים  .21 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

Table 21. Jews Employed Yearly, by Peirod of Work duirng the Year and by Sex
}Absolute Numbers and Percentage)

)19581962)
2<) 19 6((>) 1958TC>19610) 1962

מועסקים הכל מלאיסך עבודה עבודהעבדו עבדו
חלקית

Worked Part שנתיות עבודה כוח AUתכונות Employed
Persons

Worked FuU
lime

בעבודה שעבדו היהודים המועסקים tin*
היהודים המועסקים הכל מסך

Annualמלאה Labour Force
timea Percentage of AllFulltimeJewishWorkers as

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersJewish Employed Persons

הםועסקים 4,300,41i000131,30081.f81.9S2.tALLEMPLOYED*7כל PERSONS

השגה כל 597,100510,20086,90085.185.385.4Workedענדו til year
"חית *ך ויותר, שנה ח*י 66,60052,80013.80074.585.379.2Workedעביו half a year or more, butמקנה less than a year

שנה מחגי סחות 75,80052,60023,20057.371.869.4Workedעבדו less than half a year
ידוע 26,80019,4007,400לא

Not known

545,500488,00057,50088.390.189.5Malesגברים

השנה כל 443,900404,80039,10091.791.391.2Workedעבדו all year
סחות אך ויותר, שנה חגי 946,40040,3006,10076.487.886.9Workedבדו halfa year or more,

butמשנה less than a year
שנה מחגי סחות 36,50028,4008,10062.079.677.8Workedעבדו less than half a year

ידוע 18,70014,5004,200לא
Not known

220,800147,00073,80065.068.066.6Femalesנשים

השנה כל 153,200105,40047,80066.668.268.8Workedעבדו all year
משנה סחות אך ויותר, שנה חגי 20,20012,5007,70068.777.361.6Workedעבדו half a year or more,

but less than a year
שנה מחגי 0ז!ות 39,30024,20015,10051.063.061.7Workedעבדו less than hair a year

ידוע (3,200)(4,900)8,100לא
Not known

0
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(I) 12 months preceding May of given year. הנתונה. השגה של מאי בחודש המסתיימים החודשים 12 (1)



יבשת הסיבה. לפי חלקית, בעבודה המועסקים היהודים  .22 לוח
ואחוזים) מוחלסים (מספרים והמץ בארץ הוותק הלידה,

Table 22.  Jews PartTime Employed, by Cause, Continent of Birth, Peirod of Immigration and Sex

)Absolute Numbers and Percentage)

)X XII 1961)

חלקית לעבודה Causeהסיבות of PartTime Work

1agePercenאחוזינ

היהvanמספרים היהלא /rbContinent of Birth and
בארץ וותק לידה לעבודעבודהמוחלטיםיבשת Peirodמעוניןיכל of Immigration

Absoluteהכל maסך יוו1ריותרולא לעבוד
NumbersTotalDid notCould notDid not

FindWorkWant More
WorkMoreWork

המינ Bothםשני Sexes

הכל TOTALסך

מוחלטים 117,100MOO34.M073.700Absoluteמספרים numbers

42.8Percentage*.29*.100.07אחוזים

ישראל 93.6Born(2.7)(3.7)19,300100.0ילידי in Israel

pxi> pn 97.900100.08.434.956.7Bornילידי abroad
1947 עד 41.452.6Immigrated(6.0)21,300100.0עלו up to 1947

1948 מאז 76,600100.09.133.057.9Immigratedעלו since 1948

ואפריקה אסיה 33.857.5Born(8.7)47,200100.0ילידי in Asia and Africa

1947 עד XXXXImmigrated(3.500)עלו up to 1947

1948 מאז 32.358.5Immigrated(9.2)43.700100.0עלו since 1948

:Thereofמזה:
1948  ב1951 37.750.8Immigrated(11.5)25.900100.0עלו 19481951
ואמריקה אירופה 35.956.0Born(8.1)50,700100.0ילידי in Europe and America

1947 עד 39554.0Immigrated(65)17,800100.0עלו up to 1947

1948 מאז 34.057.1Immigrated(8.9)32.900100.0עלו since 1948

:Thereofמזה:

1948  ב1951 38.053.9Immigrated(8.1)22.000100.0עלו 1948 I9SI

Malesגברים

הכל 54.500100.01.141.148.7TOTALסך
יקראל 98.6Born(14)8.400100.0יליוי in Isarel

לארץ חוץ 49.839.6Born(10.6)46.100100.0ילידי abroad
1947 עד Immigrated(15.3)(70.5)(12.2)6.600100.0עלו up to 1947

1948 מאז 46.343.4Immigrated(10.3)39.500100.0עלו since 1948

ואפריקה אסיה 50.140.9Born(9.0)26.000100.0ילידי in Asia and Africa

1947 עד XXXXImmigrated(1.600)עלו up to 1947

1948 מאז 48.442.5Immigrated(9.1)24.400100.0עלו since 1948

:Thereofמזה:
1948  ב1951 Immigrated(26.7)61.7(11.6)13,400100.0עלו 19481951

ואמריקה אירופה 49.438.0Born(12.6)20.100100.0ילידי in Europe and America

1947 עד Immigrated(17.1)(69.0)(13.9)5.000100.0עלו up to 1947

1948 מאז 42.944.9Immigrated(12.2)15.100100.0עלו since 1948

:Thereofמזה:
1948  19513 42.7Immigrated(46.6)(10.7)9.700100.0עלו 19481951
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Labour ForceSurveys  PartTime Work חלקית עבודה  אדם כוח סקר
והסיבה המק הכלכלי, הענף לפי חלקית בעבודה המועסקים  .23 לוח

ואחוזים) מוחלמיס (מספרים

Table 23.  Patr Time Employed by Economic Branch, Sex and Cause
)Absolute Numbersand Percentage)

)XXII 1961)

Percentage

היהחיפשמספרים k!<היה לא
לעבודענודהמוחלטים Economicמעונייןיכול Branch

והמין הכלכלי הכלAbsoluteהענף יותריותרולנמצאסך andלעבוד Sex
NumbersTotalDid notCould notDid not

FindWorkWant More
WorkMoreWork

הכל 126,000100.0M.M9*I.ITOTALסך

Agriculture, forestry and
ודיג ייעור 22.371.2fisheires(65)37,700100.0חקלאות/

בנייה מלאכה/ (תעשייה/ Industryוזרושת (manufacturing,
.47.130.6handicrafts(22.3)17,000100.0וכו') building, etc.)
57.2Commerce(36.9)(5.9)9,600100.0ממחר

הכל סך  25.468.3Total(6.3)57,300100.0קידוחים  services
Public andcommercial

ועסקיים ציבוריים 22.273.5services(4.3)39,500100.0שירותים

אישיים 32.456.8Personal(10.8)7,800100.0.שירותים services

הענפים XXXXOther(4,400)יתד branches

59,300100.012.042.245.8Malesגברים
Agriculture, forestry and

ודיג ייעור 32.957.2fisheires(9.9)21,400100.0חקלאות/

בגייה מלאכה/ (תעשייה/ Industryחרושת (manufacturing.
,handicrafts(16.5)52.6(30.9)9,700100.0ובו') building, etc.)
XXXXCommerce(3,300)מסחר

הכל סך  34.760.7Total(4.6)21.200100.0שירותים  services
Public and commercial

ועסקיים גיבוריים 30.167.5services(14)18,500100.0שירותים

אישיים XXXXPersonal(2,700)שירותים services

הענפים XXXXOther(3,700)יתר branches

19.075.0Fenr(6.0)66,700100.0נשים ales
Agriculture, forestry and

ודיג ייעור 16,300Iחקלאות 00.0(2.0)(8.5)89.5fisheries

בנייה/ מלאכה/ (תעשייה/ Industryחרושת (manufacturing.

.handicrafts(49.3)(39.7)(110)7,300100.0וכו') building, etc.)
81.9Commerce(16.4)(17)6,300100.0מסחר

הכל סך  19.872.8Total(7.4)36,100100.0שירותים  services
Public and commercial

ועסקייפ ציבוריים 15.278.7services(61)21,000100.0שירותים

אישיים 64.6Personal(26.3)(9.1)15,100100.0שירותים services
הענפים XXXXOther(700)יתר branches
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Labour Force Survey בטבודה ותק אדם כוח סקר
Seniority at Work

המעביד אצל עבודתם0) שנות מספר לפי הקואופרטיבים, וחברי השכירים  .24 לוח
ואחתים) מוחלטים (מספרים והמץ הגיל האחרק,

Table 24.  Wage and Salary Earners and Members of Cooperatives, by Duartion of Last Employment(i),
Age and Sex

)Absolute Numbers and Percentage)

)I III 1960 I III 1962)

האחרון המעביד אצל עבודה Yearsשנות of Last Employmentשבדת חציון
Vxk עבודה

הכל המעבידTotalסך

1רניל  שנים234 Ageהאחרון5
הגי/

מוחלטים Annualויותרשניםש1י0משנהמס'

Lessבאלפים than12345 YearsMedian

AbsoluteאהוזיסOne YearYearsYearsand Moreof Last

Numbers inPercentageEmploy

Thousandsment

1960 הכל .494.2100.010.820.4I2.S14.12סך SOTotal I960

1962 הכל .542.4100.011סך 119.414.9J4.6LSOTotal 1962

17 עד 1425.7I 00.073.423.53.1


0.751417

34 עד 18234.9100.038.423.816.121.71.501834

44 עד 35119.1100.024.616.016.942.53.503544

4$ עד 4597.9100.019.614.914.151.45.004554

64 עד 5554.2100.017.215.211.855.85.755564

ויותר 6510.6100.015.210.518.855.55.2565+

Malesגברימ

1960 הכל 379.5100.030.118.812.037.12.75Totalסן I960

1962 הכל 407.9100.029.118.615.037.32.75Totalסן 1962

עדל1 1416.6100.072.024.83.2


0.751417

34 עד 18162.4100.038.423.315.323.01.501834

44 עד 3594.2100.022.614.917.844.73.753544

54 עד 4579.0100.018.214.314.852.75.254554

64 על 5546.0100.016.415.712.355.65.755564

ויותר 659.7100.013.311.219.156.45.2565+

Femalesנקוים

1960 הכל 114.7100.033.225.713.927.21.75Totalסך I960

1962 הנל 0134.5100.037.221.914.426.51.75Totalך 1962

17 עד 149.1100.075.721.42.9


0.751417

34 עד 1872.5100.038.525.017.718.81.501834

44 עד 3524.9100.032.320.413.334.02.253544

54 עד 4518.9100.025.517.410.846.33.754554

64 עד 558.2100.021.812.48.757.16.005564

ויותר 65(0.9)100.042.814.342.93.0065+

(I) Years of last employment were rounded to the nearest year, לשנה עוגלו האחרון המעביד אצל העבודה שנות (1)

e.g. three years and 5 months were listed as 3 years. שנים. כ3 נרשמו חודשים ו5 שנים 3 דוגמא: הקרובה/
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העבודה שנות ומספר הכלכלי הענף המץ, לפי הקואופרטיבים וחברי השכירים  .25 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מטפרים האחרון המעביד אצל

Table 25.  Wage and Salary Earners and Cooperatives Members by Sex, Economic Branch anA

Years of Work in Last Employment (Absolute Numbersand Percentage)

)I_m 1962)

הכל האזזרוןסך המעביד *צל העבודה שנשנות הגיון
Total(העבודדגאתתים

Years ofLast Employment (Percentage)אצל

הענף
מספרים
שניםvins1234/מוחלטיב 5

האתרי
AnnualEconomic MedianBranchויותרשניםשניםמשנהD*k1nK(באלפים)הכלכלי

AbsoluteercentageLess than12345 Yearsof Last
Numbers
)1,000)

1 YearYearsTearsnd Moremploy
ment

הכל S24.4100.011.119.414.9MArsoTOTALסך

ודיג ייעור חקלאות/
(תעשייה/ חרושת

44.6100.059.115.813.611.52.25
Agriculture, forestry
and fisheires

מכרות מלאכה/
ומחצבים)

עבודות (כולל בנייה
ציבוריות

ושירותים מים חשמל/
סניטריים

מסחר

153.5

68.9

16.0
44.0

100.0

100.0

100.0
100.0

29.3

41.1

19.3
21.7

25.1

15.1

13.8
23.5

16.4

13.0

11.7
15.6

29.2

24.8

55.2
39.2

1.50

5.50

3.00
5.25

Industry (manu
facturing, handicrafts,
mines and quarires)

Building (incl. public
works)

Electircity, water and
sanitary services

Commerce

הובלה ,Transportתחבורה/ haulage,

וקשר 32.6100.022.513.69.654.33.50אחסנה
storage and com
munication הכל סך 181.1100.029.017.615.742.74.25Totalשירותים services ציבוריים שירותים

149.2100.017.717.416.348.61.00ועסקיים
Public and commer

cial services אישיים שירותים
ידוע לא

31.9
1.7

100.0
100.0

53.4
73.4

18.5
14.4

13.3
7.2

14.8
Personal services

Not known

'407.9100.029.118.615.037.32.75Malesגברים
ודיג ייעור חקלאות
(תעשייה/ חרושת

38.4100.056.416.714.412.51.00
Agriculture, forestry
and ifsheries

מכרות מלאכה/
ומחצבים)

עבודות (כולל בנייה
ציבוריות)

ושירותים מים חשמל
סניטריים

מסחר

127.6

67.5

15.6
30.3

100.0

100.0

100.0
100.0

26.3

47.5

18.3
18.6

24.8

14.9

12.9
21.9

17.6

13.3

12.0
19.3

31.3

24.3

56.8
45.2

2.50

0.25

5.75
3.50

Industry (manu
facturing, handicraft
mines and quarries)

Building (incl. public
works)

Electricity, water and
sanitary services

Commerce

הובלה/ ,Transportתחבורה/ hanlage.

וקשר 30.5100.023.312.69.354.95.00אחסנה
storage and com
munication הכל סך 96.5100.015.215.216.053.65.00Totalשירותים services ציבוריים Publicשירותים and commer 86.8100.014.114.415.056.55.75cialועסקיים services אישיים שירותים

ידוע לא
9.7
1.5

100.0
100.0

24.8
74.7

22.5
16.9

23.7
8.4

29.02.75Personal services
Not known
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LabourForceSurvey .Families , ,,
בהן המפרנסים ומספר הנפשות מספר לסי המשפחות0) כל .26 לוח המשפחות  אדם כוח סקר

Table 26.  All FamiliesO, by Number of Persons and Number of Eanrers per Family

)Average 1962 (ממוצע

הנפשות מספר
במשפחה

המשמחות נל
All Families

נמשםחו המפרנסים Numberמסמר of Earners per Family

מפרנסים ממוצע
במשפחה

Average Number
ofEarners per

Family

Number of Persons
per Family

ללא
מפרנסים
No

Earners

7mc ones
One
Earner

שני

מפרנסים
2 Earners

שלושה
מפרנסים
3 Earners

ארנעד,
מפרנסים

ויותר
4 Earners
and more

המשפחות 599,30056,600141,700157,10032,70011,2001.3ALLכל FAMILIES

נפש 163,00023,70039,3000.6I Person

נפשות 2113.70022,00064,90026,8001.02 Persons

 3.10S2004,40059,00037,8004,0001.43

י 4135,7003,10081,30042,9007,800(600)1.44 "

" 573,300(1,600)42,20021,5006,400(1,600)1.55 "

 637,200(700)21,3009,9003,900(1,400)1.66

* 724,900(500)13,2006,0003,200(2,000)1.77

* 818,600(400)9,8004,700(2,100)(1,600)1.78

' 912,100(100)5,3003,400(2,000)(1,300)2.09

ויותר נפשות 1015,600(100)5,4004,1003,300(2,700)2.310 persons and more

(1) Excluding institu(ions. מוסדות. כולל אינו (1)
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censusof Population and 1961 והדיור האוכלוסין מפקד
Housing 1961  Labour Force , העבודה כוח

העלייה ותקופת הלידה יבשת המץ, העכודה, כוח תכונות לפי ומעלה), 14 (בגיל היהודית האוכלוסייה  .27 לוח

Table 27.  Jewish Population {Aged 14 and Over), by Labour Force Characteristics, Sex, Continent of Bitrh and Period of Immigration

)Census 22 V 1961 (מפקד

CO
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Continent of Birth,
Period of Immigration

and Sex

שייכים אינם
לכחהעבודה

Not in

Labour
Force

Civilian Labour Force האזרחי העבודה לכה השייכים

Employed המועסקים

בלתי
מועסקים

Unemployed

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
Absent

From Work

בעבודה vdb
חלקית

PartTime

עבדובעבודרכל

מלאההמועסקים
AllFull

EmployedTime

כלהשייכיט
Total
Labour
Force

הכל סך
Total הלידה/ יבשת

והמין העלייה תקופה

Both Sexes המיניס שני

TOTAL

Israel Born
Father born in:
Israel
AsiaAfircas
EuropeAmerica

Born in Asia and Africa
Immigrated : up to 1947

19481954
since 1955

Born in EuropeAmerica
Immigrated: up to 1947

19481954
since 1955

608,500

109,560

24,660
19,605

65,295

226,115

25,915
151,670

48,530

272,825

102,730

135,770

34,325

36,110

5,740

1,325

2,080

2,335

16,730

1,390

11,005

4,335

13,640

3,265

5,905

4,470

23,495

4,380

1,065

955

2,360

8,155

1,075

5,535

1,545

10,960

4,905

5,115

940

101,430

18,875

4,220

3,055

11,600

35,325

3,600

23,480
8,245

47,230
19,140

20,775

7,315

531,310

81,410

20,355

16,300

44,755
152,095

21,165

103,170

27,760
297,845

144,900

121,640

31,305

454,275

104,665

25,640

20.310
58,7r5
195,575
25,840

132,185

37,550
356,035

168,945

147,530

39,560

(92,385

110,405

26,965
22,390
61,050

212,305
27,230
143.190

41,885

369,675

172,210

153,435

44,030

1,300,885

219,965

51,625
41,995
126,345

438,420
53,145
294,860

90,415

642,500

274,940

289,205

78,355

הכל סך

ישראל ילידי
יליד: האב

ישראל
ואפריקה אסיה

ואמריקה אירופה
ואפריקה אסיה ילידי

1947 עד עלו
19481954 עד עלו

מ1955 עלו
ואמריקה אירופה ילידי

1947 עד עלו
19481954 עלו

מ1955 עלו



Males

I50.MSTOTAL

41,340Israel Born
Father born in:

7,360Israel

6,580Asia and Africa
27,200Europe and America
56,515Eorn in Asia and Africa

5,460Immigrated: up to 1947

38,6651948 1934

12,390since 1955

52.950Born in Europe and America
15,625Immigrated: up to 1947

29,02519481954

8,300since 1955

154,815504,010483.J254I4.S4551.* ISIS.86S10.68S

110,24568,90565,72054,4858,6552,5803,185

25,91018,35017,57014.8602,040670780

21,02514,44513,29011,3251,3805851,155

63,31036,11034,86028,3005,2351,3251,250

221,710165,195154,973126,34022,8405,79510,220

27,72522,26521,33518,3452,180810930

150.145111,480104,52585,52015,0603,9156,955

43.84031,45029.11522,4755,6001.0402,335

322,860269,910262,630233,72021,4207,4907,280

142,890127,265123,325114,2907,4653,5701,940

142,910113,885110,44596,79010,2903,3653,440

37,06028,76026.86022,6403,6655551.900

Females נשים

הכל סך
ישראל ילידי
יליד: האב

ישראל
ואפריקה אסיה

ואמריקה אירופה
ואפריקה אסיה ילידי

1947 סד עלו
19481954 עלו

מ1955 עלו
ואמריקה אירופה ילידי

1947 עד עלו
19481954 עלו

מ1955 עלו

הכל t4<,070181.375172,950114,80548,5157.63015,415457,695TOTALסך

ישראל 109,72041,50038,94526,92510,2201,8002,53568,220Israelילידות Born

י יליד האנ
Father Born in:

25,7158,6158,0705,4952,18039354517,100Isarelישראל

ואפריקה 20,9707,9457,0204,9751,67537092513,025Asiaאסיד, and Africa

ואמריקה 63,03324,94623,85516,4556,3651,0351,08538,095Europeאירופה and America

ואפריקה אסיד. 216,71047,11040,60025,75512,4852,3606,510169,600Bornילידות in Asia and Africa

1947 עד :25,4204,9654,5052,8201,42026546020,455Immigratedעלו up lo 1947

19481954 144,71531,71027,66017,6508,4201,5904,050113,00519481954עלו

מ1955 46,57510,4358,4355,2832,6455052,00036,140sinceעלו 1955

ואמריקה אירופה 319,64099,76593,40564,12525,8103,4706,360219,875Bornילידות in Europe and America

1947 עד :132,05044,94543,62030,61011,6751.3351,32587,105Immigiatedעלו up to 1947

19481954 146,29539,55037,08524,85010,4851,7502,465106,74519481954עלו

מ1955 41,29515,27012,7008,6653,6303882,57026,025sinceעלו 1955
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים האוכלוסייה וקבוצת המשםחתי המצב הגיל, לסי העבודה, לכוח השייכות הנשים  .28 לוח

Table 28.  Women Participating in Labour Force, by Age, Marital Status and Population Group (Absolute Numbers and Percentage)

)Census 22 V 1961 (מפקד
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Age הגיל

65 + 5564 3554 1834 1417

הכל סך
Total

TOTAL JEWISH
Single
Married
Divorced and widows

TOTAL NONJEWISH
Single
Married
Divorced and widows

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
MS, ITS19,015($0,1471.44113.0*51.435

52,99018,83029,5053,455900300

113,61521047,83057.1257,4131,035

21,770152,81011,8654,7802,300

S.I4S1,1153,8152,110*0נMS

3,6651,1951,735450150135

3,48525 2,0101,16024543י

995570500235185

יהודיות הכל סך
רווקות
נשואות

ואלמנות גרושות

לאיהודיות הכל סך
רווקות
נשואות

ואלמנות גרושות

Percentage(i)אחוזים0)
יהודיות הכל n127.8U.t30.418.*7.3TOTAL.סך JEWISH

42.727.761.765.549.325.9Singleרווקות

25.735.028.727.115.86.4Marriedנשואות

ואלמנות 27.064.953.422.07.1Divorcedגרושות and widows

לאיהודיות הכל 12.011.77.4TOTAL*.12*.11.011סך NONJEWISH

20.312.924.447.644.134.6Singleרווקות

8.410.28.88.28.63.5Marriedנשואות

ואלמנות 11.914.620.410.85.8Divorcedגרושות and widows

(1) Percentage of those participating in each age group. גיל. קנוצת כל מתוך השייכות nrar (1)



והמץ האוכלוסייה קבוצת עיקריות), (קבוצות הכלכלי הענף לפי המועסקים,  .29 לוח
Table 29.  Employed Persons, by Economic Branch (Main Croups), Population Group and Sex

)Census 22 V 1961 (מפקד

הכל NonJewsלאיהודיטJewsיהודיםTotalסך

עיקריות) (קבוצות הכלכלי הענף
שני

המינים
Both

גברים
Males

נשים
Female

שני
המינים
Both

גברים
Males

נשים
Females

שני
המינים
Both

גברים
Males

נשים
Females

Economic Branch (Main Croups)

SexesSexesSexes

הענפים 709,785529,130180,655654,275483,325172,95051,51045,8057,705ALLכל BRANCHES

ודיג ייעור ,96,43078,18518,24575,97060,29015,68020,46017,8952,565Agricultureחקלאות' forestry and ifshing

Manufacturing (Industry and crafts,

ומחצבים) מכרות ומלאכה' (תעשייה 168,885140,48528,400160,805132,76028,0458,0807,725355miningחרושת and quarrying)

ציבוריות) עבודות (כולל 59,95558,1401,81552,96051,2001,7606,9956,94055Constructionבנייה ((incl. public works)

סניטריים ושירותים מים ,14,01513,23078513,63012,85577538537510Electricityחשמל' water and snnitary services

ובנקאות 84,09061,78022,31080,82058,65522,1653,2703,125145Commerceמסחר and banking

וקשר אחסנה הובלה' ,44,34539,6804,66542,32537,6904,6352,0201,99030Transportתחבורה' storage and communication

הכל סך  217,500122,63094,870210,160117,56592,5957,3405,0652,275Servicesשירותים  Total

וציבוריים ממשלתיים 67,46553,59013,87565,69551,98013,7151,7701,610160Governmentשירותים and public services

דת' סעד' בריאות' חינוך' שירותי
Educational ,health, welfare, religious, legal

וכוי ,101,33549,46051,87597,68047,37050,3103,6552,0901,565servicesמשפט etc.

ובידור אישיים 48,70019,58029,12046,78518,21528,5701,9151,365550Personalשירותים services and entertainment

ידוע 24,5651לא 5,0009,56519,60512,3107,2954,9602,6902,270*Jot known
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האוכלוסייה וקבוצות הגיל' עיקריות)' (קבוצות היד משלח לפי המועסקים'  .30 לוח
(22 * 1961)

הגיל

האוכלוסייה וקבוצות עיקריות) (קבוצות היד משלח
הגיליט כל
All Ages

141718343544

הכל T8S43,110261,095154,295.709סך

ודומיהם טכנייים מדעיים' חופשיים' מקצועות 85,7651,74539,60017,645געלי

ופקידים (אדמיניסטרטורים) 121,4053,22039,50027,840מנהלים

וזבנים סוכנים 56,4351,4859,59012,340סוחרים'

קרונים יד משלחי ונעלי דייגים 95,56512,78534,36017,430חקלאים'

קשר ובמקצועות בתחבורה 31,75570015,3158,420עובדים

ובמכרות במחצבים בבנייה' 52,5001,65022,46012,945עובדים

בחרושת אהריט ועובדימ מלאכה 151,49512,49061,69032,840בעלי

בידור ועובדי ספורט שירותים' 75,5954,75023,66517,555עובדי

ידוע 39,2704,38514,9157,280לא

יהודים הכל 656,27537,200231,540144,150סך

ודומיהם טכניים מדעיים' חופשיים' מקצועות 82,5601,70037,65517,125בעלי

ופקידים (אדמיניסטרטורים) 119,8503,19038,67527,470מנהלים

וזבנים סוכנים 53,8651,1658,39011,970סוחרים

קרובים יד משלחי ובעלי דייגים 'חקלאים' 75,1359,76024,22014,290

קשר ובמקצועות בתחבורה 29,96065014,0458,105עובדים

ובמכרות במחצבים בבנייה' 44,6551,20517,23511,640עונדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה 143,84011,55056,72031,950בעלי

בידור ועובדי ספורט שירותים' 72,4454,40522,11016,980עובדי

ידוע 33,9653,57512,5106,620לא

לאיהודים הכל 51,5106,01029,5358,145סך

ודומיהם טכניים מדעיים' חופשיים' מקצועות 3,205451,945520בעלי

ופקידים (אדמיניסםרטורים) 1,55530825370מנהלים

וזבנים סוכנים 2,5703201,200370סוחרים

קרובים יד משלחי ובעלי דייגים 20,4303,02510,1403,140חקלאים'

קשר ובמקצועות בתחבורה 1,795501,270315עובדים

ובמכרות במחצבים בבנייה' 7,8454455,2251.305עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה 7,6559404,970890בעלי

בידור ועובדי ספורט שירותים' 3,1503451,555575עובדי

ידוע 5,3058102,405660לא

LABOU R FORCE AND EMPLOYMENT 530



Table 30.  Employed Persons, by Occupation {Main Groups), Populatioii Group and Age

(22 V 1961(

Age

Occupation (Major Groups) by Population Group 4554554465+

110,1757V.7M21,350TOTAL

16,6107,6502,515Professional, scientific and technical workers

31,36016,1653,320Administrative, executive. managerial and clerical workers

17,04011,8554,125Traders, agents and salesmen

17,09011,0702,830Farmers, ifshemen and related workers

5,2151,855250Workers in transport and communication

10,3004,490655Construction workers, quarrymen and miners

28,19513,1853,095Craftsmen, production process and related workers

17,6509,4402,535Service, sport and recreation workers

6,)154,0502,025Not known

,I4S02074,31510,020JEWS  TOTAL

16,2407,4552,385Professional, scientiifc and technical workers

31,18516,0303,300Administrative, executive, managerial £ clerical workers

16,72011,5804,040Trades, agents and salesmen

14,9409,5352,390Farmers, ifshermen and related workers

5,1251,790245Workers in transport and communication

9,7754,200600Construction workers. quarryman and miners

27,67012,9353,015Craftsmen, production process and related workers

17,2509,2552,445Service, sport and recreation workers

6,1153,5451,600Not known

,S$051,4351,130NONJEWS  TOTAL

370195130Professional, scientiifc and technical workers

17513520Administrative, executive, managerial £ clerical workers

32027585Traders, agents and salesmen

2,1301,S3S440Farmers, fishermen and related workers

90655Workers in transport and communication

52529055Construction workers. quarrymen and miners

52525080Craftsmen, production process and related workers

400I8S90Service, sport and recreation workers

500SOS425Nol known

531 ותעסוקה אדם כוח



רשומה אבטלה

,>*< התעסוקה שירות של העבודה בלשכות עבודה תרשי היומישל הממוצע  .31 לוח
והגפה המחח היד, משלח החודש. המין, לפי

(19491962)

1958 1956 1954 1953 1951 19*9

12.2*0 גנ7,*ו

6868
64a64a
74a74a
755756
926386
12a1aa

8,1668,166
1,5701.570

I3.4S5 "'*.. Km *.jsi man היום1 הםםוצע

המין
6.566 15,87715.337 I11.8338.7169.854

SPVt793 |1,0603,448 13,18S9.0333,486

vnnn
1,081 I6,68818,00030,07014,18014,180

H2,8877,96018,96019.30013,10018,100

m3.8664.98030,70013,0908.5708.570

IV3.3165,08318,80011,34018.90019,900

v4,9056.07317.00014.32011.43011,430

VI8,6686,76615.86012,23510.80010.800

vn9.6835.69717,60013,46613.40018.400

vin7.9795.61615.66013.30011,40011,400

IX9.6075.88418.30010,74810.09010.090

X7.8886.08716.1007,78010.46010,460

XI8.5417,86919.65018,83018.77018,770

xn10.0079.68220.16016.88518,45018.460

לקח הסח

10.616

8070
831787

1.103858
1.378777
394376
150131

18.754

חוטשייס מקצועות נעלי
0קידי0

בתעשייה עובדים
ציבוריות ועבודות נמייה עונדים

בתחבורה עובדים
אוכל ובתי מלץ בבתי עונדים

מקצועיים בלתי פועלים
(*) מקצועיים בלתי מוגבלים

והנפחהמחוז

הצ8ון
/WX130163459338808808
65403563389350950כנרת

97467783639689689יורעאל
30838698604616516ענו
ודימה

1,5336962.8881,7801.6561,655היסה
64666784591510510חדרה

המרגז
2143471.017914717717השרון.

1636061.8981,4051.1961.196נתחתקוה

765411947930830830רמלה

4384281,4931,3031,0581,058רחובות

אביב 1.9487083.7473,9963.0673,067תל

9809301,9301.364902903ירושלים

הדרום
332515858846846_אשקלון

שבע 4192460804348346נאר

בנתונים נכלל 1954 בינואר החל העבודה. לשגות לימרכז מסונפות שהיו העבודה בלשכות לרישום מתייחסים 1959 עד הנתוניט (1)
העבודה. משרד הישירשל בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות המיעוטים של הרישום נם

בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר (5/8) המוגבלים את העבודה לשבות רשמו לא ב1959 החל (2)
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Registered Unemployment

TaWe 31.  Dit* Avearge of WorkSeekers afLabour Exchangesof the Employment Sencfe O),
by Sex, Montb, Occupation, District aad SobDistirct

(19491962(

1962 1981 1960

M* 11 4,*WPER YEARDAILY AVERAGE

Sax

3.13SI 2.660Mea
2,0081 1,942wfotDcn

Month

74905,7361

7.8205,52811

5.0404^38Of
5.4603,800IV

3 2584,531V
4.3223,846VI
4.4544,741vn
3.8574,240vm
2.9893,992tx
3.9403,893X
4.8894,822XI
5,9595,560XII

ifa

4,303
1.839

7.795
7,180
6,630
4,366
6.080
6,016
6.S6S
6,300
3,765
4,530
6,630
7,130

1969

7.177

5,884
1,093

10,660
11,700
8,730
5,790
7,486
6.766
7.850
7.816
6.040
8.770
6,096
7,480

Oepartm .n t

75Libearl professions
1,02[Clerks
404IndDitry
186Building and public works
167Communications
87Hotels and restaurant*

2,662Unskilled workers
Unskilled disabled workers^(

1958

.מ.*

7,005
3,813

13,816
10,066
6,870
9,640
9,670
9,156
10,386
9,710
6,460
7,466
10,300
11,130

78766660
661637464649
819695636876

694463840863

251241306189

1491008350
8,5066,1686,2034,814

1,6071,059487167

1967

12,513

0,909
3,604

17,7*0
17.115
15.000
10,770
18,160
11.390
13.87S
11,95$
8,920
6.940
11.680
13.410

I.nd SobDUtrlcDistrict
North

SMI

305
71S
655

369
185
681
634

318
166
473
473

385
119
641
444

177
75

455
347

178
70
496
322

Zefat
Kinneret
Yizreil
Akko

Haifa

1.778
675

1,445
468

1,340
880

983
350

641
139

712
136

Haifa
Hadera

Centre

663
1.19a

486
759

385
576

383
859

220
303

166
197
Igg

Sharon
Petah Tiqwa
Ram la

838635896374231
2g|214Rehovot

1,033
9.808

647
1,931

617
1,523

373
1,1331.4711,057

428
TelAviv
Jerusalem

960676684M0South

419
390

393
461

305
893

395
319

212
156

235
203

Ashqdon
Beer Sheva

'  ■■ ■ ... **.■V1uj"utm uunau* aiiacneo to tne tmployment Bureaux Centre: as from
January 1954 data ■nclude also ergistrationofm.noirties. that had bee"directlyunder supervision of the Ministry of Labour

)2) As from 1959 the employment bureaux did not register disabled persons (5/8) who in practice worked unly 5 days per week.
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העבודה בלשכות חודש במשך אחת פעם לפחות ש1רשמו המבוגרים העבודה דורשי מסםר  לוח32.
הרישום תקופת ואורך והנפה, המחוז היד, משלח החודש, המץ, לפי התעסוקהג*), שירות ש'ל

(19491962)

1955 1954 1953 1951 1949

32,077 34.107 42.180 2t,7U 18,912

המין
15,83531,97986,04630,40726,361 1

8,0774,7446,1355,7006,838  1

ש ד ו וו ה
6,46931,04940,70042,53187,150
8,68931,20441,60042,01135,900
11,87235,32848,00036,61481,660
12,26833,38346,35035,91727,700
17,17037,91241,30038,23481,000
28,59826,33541,50035,51838,830
35,85126,69144,10038,05639,500
35,26626,(3340,85034,44732,735
32,99623,67936,75031,48436,800
32,67722,69940,30037,16826,300
24,79427,82745,25035,59338,350
35,28928,12945,65037,73989,120

המחלקה
163190232331190

1,5641,1011,7151,717. 1,638
1,6552,0142,7213,3313,047
8891,4053,9193,5611,948
393438890684648
620176367327327

13,738 |21,39933,336י 28,36632,303
3,177

והנפה ?מחוז

3447761,305868791
3711,4211,372780625
1131,7183,0082,0271,938
3431,1761,5901,4301,316

3,3333,0894,6743,9083,496
3741,8303,0561,7891,719

6741,6263,8352,7113.431
6973,4104,7614,1333,497

1,7431,3891.9339,3063,013
1,2811,9764,0613,3133,209
7,1004,8409,4347,8746,963
3,6963,3613,8448,1332,525

8951,3681,180925
567171,040816639

חודשי םםוצע

גברים
נקים

1

11
111

IV
V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
501

חופשיים מקצועות בעלי
פקידים

בתעשייה עובדים
צבוריות ועבודות בבנייה עובדים

בתחבורה עובדים
אוכל ובתי מלון בבתי עובדים

מקצועיים בלתי פועלים
מק5ועיים(2) בלתי מוגבלים

הצפון
צפת
בגרת

יזרעאל
ענו

חיפה
חיפה

המרכז
porn

תקוה tuiD
רמלה

רחובות

אביב תל
ירושלים
הדרום

אשקלון
שבע באר

הרישום חודשימי במשך
ימים 6 9,39317,39115.59515,30615,263עד

יום 12 עד 74,1335,62810,5338,5867,375 יום 18 עד 133,7111,3568,4106,0914,590 ומעלה יום 19
ידוע לא

6751,3487.6535,3733,813,ג
_

7511,037

.31 ללוזז הערה0) ראה (1)

.31 ללןץן הערה(2) ראה (8)
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Table 32.  Nomber of Persons Registered as WorkSeekers in Labour Exchanges
Employment Serviced) at Least Once During the Month, by Sex, Month,
Occupation, Distirct and SubDistirct, and Duration of Registration Peirod

(19491962(

of the

I
1962 1961 1960 1959 1938 1957 1956

MONTHLY AVERAGE | 29.9M | 19. If* | 25.7*1 | 2t,ni | I2>gM 39.6*7
Sex

Up to 6 days
7to 12 days
13 lo 18 day!
19 daysand over
Not knowo

Registration Days per Month
24,145
3,322
1,399
1,098

22.219
3.965
1,752
1,223

17,573
4,616
2,053
1,550

18.768
5.663
3,563
3,034

19.416
6.947
3,532
3.913

30306
9,319
5,930
3.613

37.6C I

30,64631,94825,3231 21,24218,23419,23719,343Men

6,9537.7197,485| 7,7807.563| 9.92210,621women

Month

39,93049,05042.55039.69683,71636,22832,205I

37,69047,87086,06036,24329,73732,53529,495II

32.25046,45028,06035,23937,09828.86528,765III

40,60040,95031,62626,28919,0*329.69426,138IV

36,72042,30034,40330,64026.44030,56732,630V

35,6703if,l5033,05629,26536.48528,46929,402VI

37,83040,60034,07031.45137,73928,31933,052VII

36,70038,00032.91930,14527,13127.62530,014VIII

31,63032,45921,11023,07018.34720,35928,056IX

34,05093,04029,35915,12619,52328,48928,233X

41,)5037,82534,74024,64427,34129,13531,237XI

46,60041,31035,84036.46627,02429,61730,346XII

t mentDepar

223262237318218296329Liberal professions

1,6121,6321,5711,5311,7502,6992,988Clerks

2,1772,5402.3611,9811,7692,4952,627Industry

2,5542,0481.8681,5581,7052.0742,073Building and public works
fill721725683659672756Communication

4*(2345309185483512Hotels and restaurants

20,00827,72722,34030,984!18,7691959420,679Unskilled workers

3,9664,3053,3611,769737846Unskilleddisabled workers(2(

tbDistriccl and SuDistri
North

1,5251,9121.6831,4341,5441,5221,775Zcfat

193761666627633582539Kinncret

2,)092,5572,3641,9463.0652,0812,411Yizreel

1,6511,8971,8781,8041,7141,8261,751Akko
Haifa

4,0144,1693,4768,4772,7953,1103,395Haifa

1,9162.1871,8351,7201,2981,2001,240Hadera
Centre

2,493
8,788
2,348
3,360

2,497
S.72S
2,343
3,459

1,957
2,698
1,598
3.612

1,385
3.301
1.338
2,107

1.176
1.730
688

1,743

1,409
1,922
874

1.782

1,271
1,783
785

1,748

Sharon
PelahTiqwa
Ramla
Rehovot

7,8257,6606,1095,3155,0687,1067,179Tel Aviv

2,8203,0292.3973.2172,26925752,287Jerusalem
South

1 VIB1,7141,7791,6611,6371,6221,727Ashqelon

1,0811,7541,9571,6901,2331.5482,073Beer Sheva

18,994
8.932
5,721

3.694
GO

)0 SeeNotc(l)lo tab!031.
(*> SeeNote(2)totabIc3l.
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(יהודים) והגסה \,,,*,, ,( *,, .",' yiלנוער התעסוקה שירות של

Table33. Unemployed Youths Registered at Least Once During the Month at the LabourExchanges
of the Employment Service for Yonth(i), by Sex, District and SobDistirct {Jews)

)19591962)

1962 1961 1960 1959

MONTHLY AVERAC E 7,851

Males

Females

I

Sex

4,063

3,788

6,104

3.326

2£7S

4,*l*

2,536

2,380

1,632

1,757

חורשי 0םוצ0

הנ>ין

גערי0

נערות

והנמה SubDistrictDistrictהמחוז and

(VfWUJi
3907471,010Notrhern >*)

/as
68208310Zefat

כנית
81156136Kinneret

יזרעאל
141226270Yizreel

ענו
 100157294Akko

7npn5398229761,232Haifa
425635770954Haifaחיפה
114187206278Haderaחדדה
7379401.3131,687Centralהמרכז

169268321436Sharonהשרון
7f^n arn236254379537Pctah Tiqwa

5275186259Ramlaר0לה
280343427455Rehovotרחובות
אביב 1.4101,7542,1262,280Telתל Aviv
394517594828Iירדשליס erusalem
309493548814Southernהדרו0

177290285347Ashqelonאשקלון
132203263467Beerכ*רשבע Sheva

(1) In April 1959 the General Labour Exchanges became לשירות הכלליות העבודה לשנות עברו 1959 באפריל (1)
part of the Government Employment Service. הממלכתי. התעסוקה

(2) In 19S9 there were as yet no Labour Exchanges לנוער עבודה לשכות עדיין קיימות היו ff> I9S93 (g<

for Youth in this district. זה. במחוז
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Relief Works יזומות עבודות
ימים) (באלפי העובדים וסוג הנפה המחוז. לסי החומה. העבודה ימי .34 לוח

Table 34. Relief Workdays, by District, SubDistrict and Type of Workers (Thousand Days)

)19611962)

ו חודשי 1ממוצע 9 6Monthly Averageחודשי 1ממוצע 9 6 2Monthly Average
המחוז
ה הגם (י)ו הכל סך

עובדים
מלא יום

קשישים
(י)ומוגבליםג') הגל מלאסך bt<

קשישים
ומוגבלים*')

District
and SubDistrict Total(')WorkingAged andTotal (0WorkingAged and

Full TimeHandicapped 0)Full TimeHandicapped 0)
הכל 227.1IMinU171TOTALסך

הגמון Northernמחת District
2216628217Zefatצפת
514624כנרת 1Kinneret

1899221210Yizreclיזרעאל
21129241212Akkoענו

חיפה Haifaמחוז District
14Haifa_1311214חיפה
12חדרה

121313Hadera
המרכז Centralמחוז District
101911110Hasharonהשרון

תקוה 14פתח


141010Petah Tiqwa
17רמלה

171717Ramla
23I2221רחובות

21Rehovot
אביב תל 2Sמחוז

252222Tel Aviv District
ירושלים 12571147Jerusalemמחוז District
הדרום Southernמחו.ז District
1431114113Ashqelonאשקלון

שבע 134916511Beerבאר Sheva
88מיעוטים


88Minorities

שונות
~~Miscellaneous

(I) A work day of aged and handicapped persons is 3 hours only. בלבד. שעות 5 בן הוא ומוגבלים קשישים של עבודה יום (1)
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strikes and Lockouts והשבחות שביתות
שאבדו עבודה רמי ומושבתים שובתים מספר לפי וההשבתות, השביתות  .35 לוח
Table 35.  Strikes and Lockouts, by Stirkers and Lockedout and WorkDays Lost

)19491962)
עבודהשובתיםשביתות ימי

השנה
והשבתות
Strikes and

ומושבתיט
Strikers and

שאבדו
WorkdaysYear

LockoutsLockedOutLost

והשבתות Strikesשביתות and lockouts
ומעלה אחד יום lastingשארכו one day and over

1949535,18957,4361949
1950729,10055,0871950
1951769,7151 14,2901951
19529414,01058,0661952
1953848,80435,4041953
19548212,12371,9461954
1955879,86153,9781955
19567411,4:21 12,7561956
1957593,692165,5491957
1958486,05087,7511958
1959515,87331,3281959

(1)196013514,42049,3681960(1)
(2)196112526,184122,8971961(2)
(3)196214437,588241,8221962(3)

(1) Up to 1960 data include only strikes and lockouts
lasting one day and over. In 1960 data include also
strikes and lockouts lasting less than one day but
more than two hours.

)2) Since 1961, workdays lost in strikes and lockouts in
the respective year, also include the days of the following
year, whenever strikes and lockouts continued.

)3) Excluding 6 strikes for which no details on number of
strikers and on the length of each strike were received.

שארכו והשבתות שביתות רק הנתונים בוללים 1960 עד (1)
שביתות גם הנתונים כוללים ב1960 ומעלה. אחד יום

משעתיים. יותר אך אחד' מיום פחות שארבו והשבתות
בשנה והשבתות בשביתות שאבדו עבודה ימי ב1961' החל (2)
בשביתות שאבדו הימים את גם כוללים התחילו' הן בה

אחריה. שבאה השנה לתוך שנמשכו
מספר על פירוט נתקבל לא שלגביהן שביתות 6 כולל אינו (3)

שביתה. כל של הזמן ואורך השובתים

הסיבה לפי וההשבתות שביתות  .36 לוח
Table 36.  Strikes and Lockouts by Cause

)19611962)

והשבתות 1שביתות שאבדומושבתיםשובתים עבודה ימי
Strikes andrs andStirkeWorkdays
LockoutsLockedoutLost

(1)1961(2)1962(1)1961(2)1962(1)1961(2)1962

הכל I2S14426,184iJ.SU122,897241,822TOTALסך
ותשלומים עבודה Wageשכר rates and other

505519,79524,70556,650209,532paymentsאחרים
איחתימת או Workהפרה agreements broken

עבודה 27173693144,1943,646orהסכמי not signed
Recognition of workers'

העובדים בארגון הכרה
1

300300organization
שכר 9143051,3793702,212Withholdingהלנת of wages

עובדים 3102332Recruitmentקבלת of workers
עובדים 9184212,2252,77312,241Dismissalsפיטורי of workers
אחרות 25282,3287,8104,5535,870Otherסיבות causes

582,96675354,3577,689Lockoutsהשבתות
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הכלכלי והענף הזמן אורך התוצאה, לפי וההשבתות השביתות  .37 לוח
Table 37.  Strikes and Lockouts, by Result, Duration and Economic Branch

)19611962)

19611962

עבודהשובתיסשביתות עבודהשובתיםשביתותימי ימי
שאבדוומושבתיםוהשבתותשאבדוומושבתיםוהשבתות

Strikes andStrikers andWorkDaysStrikes andStrikers andWorkDays
LockoutsLockedoutLostLockoutsLockedoutLost

הכל 12526,184122,89714437,588241,822TOTALסך
Resultהתוצאה

במלואן נתקבלו העובדים '612,6916,338525,76421,768Workersדרישות demands met in full
בחלקן נתקבלו העובדים '133,92138,101229,590183,054Workersדרישות demands met in part

(כישלון) נתקבלו לא העובדים '181,4193,565314.5797,400Workersדרישות demands rejected
במו"מ או 2815,18720,5363116,90221,911Underבבוררות arbitration or negotiation

נסתיימה טרם Strikeהשביתה not yet finished
52,96654,35787537,689Lockoutsהשבתות

הזמן Durationאורך
אחד מיום 333,9402,0033711,7726,339Lessמהות than one day

אחד 2413,59313,593307,8747,8741יום day
ימים 3 עד 181,0272,168306,88714,7062מ2 to 3 diys
ימים 6 עד 4 101,78510,340185532,7364toמ 6 days
ימים 9 עד 81,40911,14793,08426,3217toמ7 9 days

ימים 14 עד 111,64419,772101,02611,78110מ10 to 14 days
ימים 24 עד 15 142,63357,55643036,744ISto24מ days
ימים 49 עד 51304,35556,069164,26125מ25 to 49 days
ימים 74 עד 1201מ50 06050 to 74 days
ומעלה ימים 752231,96375 days and over

הכלכלי Economicהענף Branch
ודיג 14406852H1,6741,786Agricultureחקלאות and fishing

ומחצבות 607,18383,875706,98636,137Industryחרושת and quarrying
4999879361,983Buildingבנייה

סניטריים ושירותים מים ,71,3351,32077,6169,639Electricityחשמל/ water A sanitary services
1273518739519Tradeמסחר

Transportation, storage A communication
וקשר אחסנה הובלה/ 65904,364156,65122,837servicesתחבורה'

ועסקיים ציבוריים ממשלתיים ,2816,44831,7912412,942167,989Governmentשירותים commercial A public services
אישיים 596246244932Personalשירותים services

ר*
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המדינה י ד ב 1 ע
המינוי ותגאי המשרדים לפי המדינה0), עובדי מצבת  .38 לוח

(1952t962)

31 III 195231 111 19531 III 195831 HI 195931 III 196031 III 1961

העובדים העובדיםכל העובדיםל העובדיםכל העובריםכל anjxKrכל כל
המשרד

AllAllAllAllAllAll

EmployeesEmployeeEmployeesEmployeesEmployeesEmployees

הכל M29♦*5(^36,27242סך

המדינה נשיא 9לשכת
87

12

90
16
112

15
101

14
105

15
111

הכנםת
המדינה מבקר משרד
הממשלה ראש משרד

האוצר Tjffm

232
1,086
3,634

274
653

5,118

377
1,105
5,450

413
(2)1,249
5,900

422
(2)1,758
6,118

408
1,655
5,829

הביטזזון משרד
הבריאות משרד
הדואר משרד
הדתות משרד

1,014
3,305
4,998

72

1,035
3,973
5,748
107

1,091
5,593
6,326
326

1,205
6,275
7,297
354

1,264
6,436
7,773
347

1,336
6,960
8,471
370

החוץ משרד
par עובדים
בחו"ל עובדים

3,3 {346 )
213 I

378
291

392
314

396
343

405
371

והתרבות החינוך משרד
החקלאות משרד

545
1,123

534
1,728

873
2,157

1,012
2,236

1,224
1,850

1,296
2,040

והתעשייה המסחר 2,9421,5161,0391,001985958משרד

המשטרה משרד
281199208220241235

המשרד
ישראל 6,5086,6156,7946,8367,230)משטרת

ונוטרים(נ) 5,337שוטרים )
(סוהרים) הסוהר בתי 566450544589631)שירותי

המשפטים משרד
74s ,8639791,0241,074

739המשרד {88 /102124132132
שופטים

הסעד משרד
העבודה משרד
הפיתוח משרד
הפנים משרד

557
1,279

55
773

700
1,730
117
647

931
2,815
187
607

1,066
3,547
417
641

1,090
3,597
182
635

1,154
3,071
204
632
593

השיגון(4) משרד

התחבורה משרד
הראשית הלשכה

אחרות 709648735871884ומחלקות
IS

963
(6)

אילת0) נמל
חיפה0) נמל

רכבת

934
2,498

807
2,170

934
2,475

894
2,168

895
2,188

(*)
2,210

ישראל מקרקעי מינהל


fjff

עובדים דואר' סוכגי הכנסת' משמר אנשי וגננות' מורים המדינה' מבקר הכנסת' חברי יתר השרים' המדינה' נשיא כולל: אינו (1)
אזרחיים ועובדים הקבע בצבא חיילים בחול' והקונסולריות הדיפלומטיות בנציגויות המקומיים הארעיים העובדים יפו' בנמל

צבאיים. ובמפעלים בצבא
ונחול. בארץ לתיירות הממשלתית בחברה ישראליים עובדים בכללם (2)

המדינה. עובדי אינם שבחלקם נוטרים/ כולל (3)
העבודה. במשרד נכלל 1962 עד (4)

.1 IV ב1960 התחבורה למשרד הפיתוח ממשרד שהועברו אילת נמל עובדי בכללם (5)

הנמלים. לרשות הועברו (6)
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iover nment Employees.
Table38  Government Employees(i), by Ministires and Toms of Appointment

(19521962(

II 196231

ClerkstpVyaManualפקידים Workersשוטרים
נוטרים
ו0לו?רים

ConstablesMinistryקבועיםקבועים
.Superארעייםחוזיםוזמניים*Drtnd<8iוזמניים

PermanentnumerariesStagiers
andContractsCasualandContractsCasualand

TemporaryTemporaryWarders

14,m1.251MIS7,4*11*87נ02,נ,MI84TOTAL
852President's Ofifce
852II10_3Knesset
3631181925State Comptroller's Office
80923547969360Prime Minister's Oiffce

4,71815536840931148_Ministry of Finance
1,0783910IS9911Ministry of Defence
3,9651896391.8S05322341Ministry of Health
4,807271,0751,439131,110Ministry of Posts
26710741225MinistryofReligious Affairs

Ministry for Foreign Affairs
30711602115Local employees
3)635Employees abroad

Ministry of Education and
69446323160271Culture

1,223992692887154Ministry of Agriculture
Ministry of Commerce

836282960238l Industry
Ministry of Police

25282126Oiffce stan
7,230Israel Police Force

Policemen, supernumerarj
constables(3(

631Prison staff (warders(
Ministry of Justice

90122622711843Oiffce staff
132Judges
7743434263IS34Ministry of Social Welfare

1,2661381999203545_Ministry of Labour
118272417216Ministry of Development
539143829210.Ministry of the Interior
404774628434Ministry of Housing)^(

Ministry of Communication
Head Oiffce

525291321917and other Departments
_Elat port(5(
Haifa port(5(

43017281,380928Railways
3196752375Israel Land Directory

(I) Excluding the President, Ministers of State and members of Knesset, the State Comptroller, teachers and kindergarten
teachers, postal agents, workers at Yafo port, local casual employees in diplomatic and consular missions abroad,
soldiers of the Regular Army and civilian employees of the army and army enterprises.

)2) Including Israel employeesof the Government Tourist Corporation in Israel and abroad.
)3) Including Supernumerary Constables part of whom are not Government employees.
)4) Up to 1962 included with the Ministry of Labour.
)5) Including workers of Elat port transferred on I IV I960 from the Ministry of Development to the Ministry of

Communications.
)6) Transferred to the Ports' Authoirty.

541 ותעסוקה אדס כוח



משרדים לפי ווסנ"ם)' (קבועים המדי1ה בשרות העובדים תנועת  .39 לוח
Tab!e39 Turnoverof Employees in the Civil Service (Permanent and Temporary). by Ministires

)1960/61)

3ae 3
g j| 5a
** £Kנד St 1 3nHITI 21!Ministry

**המשרד o
''<a. 5

a
P5

III
J <

<g

s.

nK"3. '*<

הכל 14,72433,440TOTAL)32,1773,2סך

הנשיא 112413President'sלשכת Oiffce

הכנסת 945897Knessetמזכירות Secretariat

המדינה 4065746395Stateמבקר Comptroller

הממשלה ראש 1,0882382661,116Piimeמשרד Minister's Oiffce

האוצר 5,0244287175,313Ministryמשרד of Finance

הביטחון 1,227861741,315Ministryמשרד ofSecuirty

הבריאות 5,6651,0521,4446,057Ministryמשרד of Health

הדואר 5,990266S62636MinistryofPostsמשרד

הדתות 221812225Ministryמשרד ofReligions

החוץ 6813767711Foreignמשרד Ministry

והתרבות החינוך 84588145902Ministryofמשרד Education and Culture

החקלאות 1,4711182641,617Ministryמשרד of Agircultuer

והתעשייד המסחר 9375746926Ministryמשרד of Commerce and Insdutry

(המשרד המשטרה 962132107Ministryמשרד ofPolice (Ministry only)

המשפטים 90580125950Ministryמשרד of Justice

הסעד 1,0491632001,086Ministryמשרד of Social Welfare

העבודה 2,1171483582,327Ministryofמשרד Labour

הפיתוח 1581622164MinistryofDevelopmentמשרד

הפנים 6093611584Ministryמשרד of Inteiror

השיכון 4842150513Ministryמשכד of Housing

התחבורה 750107109752Ministryמשרד of Communica tions

1,8976651,836Railwaysהרכבת

ישראל מקרקעי 45216157348Israelמנהל Land Director)'

(1) Not including: judges, rabbinical court judges, policemen,
warders,medicalgraduates , stagiers and teachers.

)2) Including: discharges, resignations, deaths, mobilization.
extended unpaid leave, pensioning off and transfers
from one ministry to another.

)3) Including: return from unpaid leave, from compul
sory military service and transfers from one ministry
to another.

בוגרי סוהרים, שוטרים, דיינים, שופטים, כולל: אינו (!)
. ומורים המשפטי בשירות מתמחים רפואה,

חופשות גיוסים, פטירות, התפםרויות, פיטורין, כולל: (2)
אחד ממשרד והעברות לקצבה יציאה תשלום, ללא ארוכות

למשנהו.
משירות חוזרים תשלום, ללא ארוגות מחופשות חוזרים כולל: (3)

למשנהו. אחד ממשרד והעברות חובה
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והדרגה הדירת לפי המדיזה. עובדי 40 לוח
Table 40. Government Employees, by Grade

)1955  1962)

31ni195s1 III 195711 in 19591 HI 19601 HI 19611 m 196

מנהלי Administrativeדירוג Grades

הכל ,It.lM19,84919.43720,44220סך MSTOTAL

1 273627283328Gradeדרגה 1
2+*~.29" 2+
2 .4147811351431322
3 *83133178311278285" 3
4 .363385870468556607" 4
5 .4405546107939361,1263
6 7309431.3071,4091,6831,7046
7 .1,4441,7181,8453,0042,3042,6257
8 .1,9813,3183,3453,6372,9702,9938
0 9.3939,5973,8369,6893,1203,180 9
10 1,0313.4613,3603.8112,7672,391" 10
11 .1,6951.9911,9511,4411,1801,000" 11

12 .1,9751.9141,88a785894731" 12
18 .1,318757549600493298M 13
14 68360380618816664" 14
15 .37115075382416 15

18743.83313733Traineeחניך
(9,7889,8918,7958,4902.8782,923OthanC^וניטג1)

מקצועי Professionalדירוג Grades

הכי 7.0018.1748,81510,084TOTAL§4.454ונ7.נסך

ר9ואה ובוגרי 41140656457661068SDoctorstfMedicalGraduatesרומאים
וטרינריים 444560545551Veterinaryרוומים Surgeons

רפואיות מעבדות 186188326339228256Medicalעובדי Laboratory workers
408947686588Pharmacistsרוקחים

קליניים 11It40343743Clinicalפסיכולוגים Psychologists
(*) 199Judges(2)96163187194196שוססים (V
180204337365282278JudicialOiffcersמשפטנים

המשפטי בשירות 50484651S343Stagiersמתמחים
וסטטיסטיקנים 308Economists(3)4895154198217כלכלנים and Statisticians
מבקר במשרד 3352612S3Controllersמבקרים atState

Comptroller'sהמדינה office
151915333358358426Agronomistsאגרונומים

רסיזיקאים 7979117104101105Chemistsבימאים and Physicists
מעבדותלארפואיות 536Nonmedicalעובדי laboratory workers 

26Rabbisרגניט
477659699743743802Engineersמהנדסים

11811151519Archaeologistsארכיאולוגים
6104Biologistsביולוגים

מטאורולוגים ,61636435766Geologistsגיאולוגים? Meteorologists
61016161914Assessorsשמאים

ועובדי חינוך 198Educationמפקחי Inspectors
(נ< 874605vהוראה 673526and Educational staff(')

חקלאיים ימדריכים 147488Agriculturalמפגזים Inspectors and
Instructors

סוציאליים 135159237247261294Socialעונדים Workers
1,5101,8313,3313,3942,5182,710Nursesאחיות

173336270345Journalistsעתונאים
1,1301,5781,9372,585Techniciansטכנאים
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>חטו0ך< והדרגה הדירו! לפי המדינה, 40.עובדי לוח
Table 40.  GoTenunent Employees, by Garde (Co"/.)

(19551962)
131 HI 1935|31 III 1937|31III 1939|31 III 19(0SI III 1961|31 m 1962

ManualWorker ■
ס י ל ע ו b

הכל 97I0.32S10,880iKnt,(4)IO489TOTALנ,*8,852סך

*137166242430480450A

425481an66177J90SBנ

8536889061,6461,6141,479C

1,115D{6608001,4961,0591.09ד

1,3291,4711,0381,0861.1671,068Eה

86764171S1,3241.0871,017Fו

1,3891,8331,087881873832aז

n1,1891,2341,037381434S30H

צעיר 9ועל 576187544046Apprenticesשוליה'

(1) 3,6663,4488,3363,5953.1363,024Othen(l)שונים

ungraded employees and workers Paid according to the
trade union tariff.

)2) Including Judges in religious tirbunals.
Including graduates in Oriental studies, Sociology and
Foreign Oiffce employees in the civil service.
Encluding 193 foremen who have been regraded.

(I)

(3)

(4)

מודרגים כלתי עובדים מיוחד' חוזה לפי עונדים ■<<,13

המקצועי. האיגוד תעריפי לפי שכרם את המקבלים ועובדים
דיינים. כולל (2)

בסוציולוגיה' המזרח' במדעי אקדמאית השכלה בעלי כולל (3)
המדינה. בשירות המועסקים החח משרד ועובדי

נפרד. לדירוג שהועברו עבודה מנהלי 193 כולל לא (4)

וסוהרים 41,שוטרים לוח
Table 41 Policemen and Prison Warders

)1955  1961)
31 HI
1962

31 III
1961

31 III
1959

31 ni
1933

TOTAL

Inspector Genearl
Commander, Commissioner of Prisons
.Asst. Commander. ScientiifcDirector, De
Puty Commander of Prisons

ChiefSuperintendent, Superintendent
Superintendent,SeniorAsst. Supeirntendent
Chief Inspector, Asst. Supeirntendent
Inspector
Asst. Inspector
Sgt. Major, Warder Sgt. Major
Sergeant, Warder Sergeant
Corporal, Warder Corporal
Lance Corporal. Constable. Warder
Temporary additional constable
Supernumerary
Watchmen in settlements

7,641

1

9

20

26
72

150

255
102

291

726
1,052
3,674

733
372
378

7.4U

1

9

21

19

68

147

242

92

90

835

1,006

3,926

6J4

315

MIS

1

36

57

109

263

69
61

734

873

4,113
554

066

6,931

1

4

6

31
80

104

363

6a
33
608
860

4.888

330

328

הבל סך
כללי מפקח
נציב ניצב'

נציג סגן מדעי, מנהל משנה, ניצב

מחלקה ראש ניצב, סגן
כלאי רב םקד, רב

כלאי פקד,
משנה כלאי מפקח,

כלאי עוזר משנה, מפקח
רגסמל

סוהרים סמל ראשון, סמל
סוהר רב שני, סמל

סוהר שוטר, שוטר, רב
זמני מוסף שוטר

נוטר
ביישובים שומריט
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Membersof the General
FederationofJewish Labour

של הכללית ההסתדרות 'inn
בישראל העברים העובדים

המקצועי וההרכב המקום המשפחתי, המצב המץ, לפי החבריםג1),  .42 לוח
Table42.  MembersC), by Sex, Mental Status, Locality and Occupational Structure

)1951  1963)
השנה) idtm){Beginning of the year)

,,5,. 19571959 ) 19381960(2)19611962"63I

החברים *n400.(87452,85*.241כל 1 428.00047*.11t500,003523,288551,730ALL MEMBERS

Males
Females
Not slated

Male.
Single
Married
Widowed anddivorced

Females
Single
Marired
Widowed and divorced

Jerusalem
Tel Aviv
Haifa
Other localities

Sex
396,638 380,956

134,069 124,853

21,023 17,479

Marital Status

83,726 84,162
306,923 290,719

5,989 6,075

40,775 38,593

72,014 66,259
21,280 20,001)

Locality

39,373 37,930
95,659 94,418
81,494 77,495
335,204 313,445

Occupaitonal Structure

המין
178.063396,847!117,633334,607851,126368.877

49,81393,693100,784106,680113,883118,386

14,06711,3679,68311,66911.26019,790

המקמ!חז7י 3313*1

45,84970,24875.39678.17779,54981,335
129,200222,647337.846351,869366,477382,617

3,0133,9634,8914,4616,1004,936

16,94031,53833,80686,84737,36488,783

37,93449,10663.17366,87659,93163,091

4,93913,05013,80613,95816,64816,683

המקום

20.33430,36631,10633,43734,68936,583

60.75481,47686,10387,98089,86190,755

46,45363,33064.62768,06371,96976,040

114.403226,836347.165368,887279,710396.676

גברים
גשימ

צוין ל*

גברים
רווקים
נשואים

וגדושים וולמנים

1שיס
רווקות
נשואדת

וגרושות *למנות

ירושלים
חלווביב
חיפה

היישובים יחי

המקצועי ההרכב
במושבים vn3nMembers of Kibbuuim

53.87167,13869,44670,94973,01572,01374,750ובקיבוצים 73,584and Moshavim

חקלאיים 6,41313.28611,80113,30019.54016,46915,895פהנלים 16,787Hired agircultural worker!
שכירים

ומלאכה 49,35078.06384,02790,65897,148101,594117,151תעשייה 109,681Industry and crafts
ועבודותציבוריות 39,10871.47483,13378,15180,98879.98580,854בגיין 81,891Building and public work!

15,37825,11326,64726.863$27,48880,35834,943הוגלה 32,430Transport
34,104פקידים

57,61861,111§69.34674.8671 81.25485,793 80,698
aerks

מדיבה 9,0311Governmentעובדי employees

חופשיים 13.37038,73380,80431,46433,78185.85643,816מקנועות 39,593Liberal professions

ושונות 70,370'21.83144,89147.48365.81460,45363,333שירותים 64,317Services andmiscellaneous

e4077,530.1.5248,3364,0674,8535,730תלמידים 7,264Students

מקצועי פירוט 9.05311,2679,58311.66911,36013.79020,628בלי 17,041Occupation nol specified

זמניים


 
Temporary workers

(1) Figures do not include members* wives.
)2) 12,991 Arabs joined the Gen. Fed.of Jewish Labour in I960.

חברים. נשי כולל vv (1)
ערבים. 12"991 להסתדרות הצסרםו 1960 מנת (2)
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עבודה שכר Wageתטריפי /tales

המקצוע לפי בחקלאות, עובדים של גבל) >.< העמי השכר תעריפי  .43 לוח
Table43.  Daily WageRates (>) (1L.) of Workers Id Agirculture, by Occupation

)19581962)

יוקר ותוספת יסוד ]שכר יסוד שגר
asic Salary andBSasicr

.C.o.Lהמקצוע AllowanceSalaryOccupation

X 1958X195X 1960X 19X 196X 195X 19

Vairous agricultural workers
שונים חקלאיים עובדים

זמני מאומן בלל/י S0Temporary.6.915,6.9157.108.268.836.476פועל unskilled worker

ימי 150 לאחר קבוע 7.3407.3407.578.789.386.856.87Permanentפועל worker atfer 1 30
days' regular work

בקביעות עבודה

ראשי 7.8447.8448.089.359.997.347.37Foremanפועל

8.5878.5878.8210.1210.828.048.04Instructorמדריך

Agriculatuarl manual labour
COידיים עבודת פלחה

7 r\AQ7_04>7,26Tempoarry unskilled worker
זמני מאומן בלתי פועל

150 אחרי מאומן בלתי 7.3697.369759Unskilledפועל worker atfer ISO
days' regular work

בקביעות עבודה ימי
ראשי 7.9577.957g|9Foremanפועל

Worker employed in porter
בסבלות/ העובד ,9.5410.207.54ageפועל in warehouses, in field

בשדה במחסנים'
בפלחה מכונות ליד פועל

9.4610.117.47Agricultuarl machine worker

Employed in cowsheds
יפת עובדי

7.4767.4767.708.959.577.007.02Temporary worker
זמני 8.7478.7478.9810.2911.008.198.19Dairmanפועל (up to 10 cows)

פרות) 10 (עד רפתן
פרות) מ10 (למעלה רפתן

מכנית חליבה
9.2229.2229.47

11.392.18
8.63

9.15
Dairyman (over 10 cows)
Mechanical milking

7.4767.4767.708.959.577.007.02Sheep breeders
נוקדים

8.0638.0638.27Experienced worker
זמני פועל

ניסיון בעל פועל
וגז טיפול היודע נוקד

9.2389.2389.4910.791.548.658.65Cattlebreeder familiar with
tending and shearing

Workers employed in poultry
לול breedingעובדי

7.4997.4997.708.959.577.027.02Temporary worker
זמני פועל

8.7478.7478.9810.291.008.198.19Experienced poultry breeder
ניסיון בעל Poultryלולן breeder with 3

שנים 3 ותק בעל לולן
מדגיר

9.222
9.616

9.222
9.616

9.47
9.87

10.79
1.22

1.54
1.99

8.63
8.93

8.63
9.00

years' experience
Incubator operator

Beekeepers
7.4997.4997.708.959.577.007.02Temporaryכוורנים worker

זמני פועל
8.7478.7478.980.291.007.558.19Tarined beekeeper

מאומן כוורן
9.2229.2229.470.79.548.658.65Beekeeper, Class A.

א' סוג כוורן
אי אי סוג ,9.6169.6169.871.221.999.969.00Beekeeperכוורן Class A.A.

Reapers
בחרמש קוגרים

9.5689.5689.871.22.998.969.00Reaper, Class A.
א" סוג קוצר

א' א' סוב ,9.9759.9750.251.392.189.349.15Reaperקוצר Class A.A.
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awv המקצוע ל6י בחקלאות, עובדים של גמי< (.< הזמי השכר תעריסי  .43 לוח
Table43. Daily Wage Rates 0) (JL.) of Woiken in Agiradbae, by Occupatioa (Pont.)

)19581962)

יוקרשכר> ייווספו! ■noיסוד שכר
ndBasic Salary 1Basic
neeC.o.L. AllowsSalaryOccupation

1958195919601961196219591962

ריסוס Sprayersפועלי
מאומן בלתי 7.3697.3697.578.819.426.906.90Unskilledפועל worker

מאומן J58.19Trained.8.7508.7509.030.191.007פועל worker
א סוג ,9.4259.4259.691.021.788.638.83Sprayerרסס" Class A,

Cartersעגלונים
8.5428.5428.780.070.767.808.00Carterעגלון

בבהמות לטיפול אחראי 8.7478.7478.980.291.008.198.19עגלון
Carter in charge of cattle
tending

Employed on walerplants,
טרקטורים מים' מניני tractorsעובדי and other
אחרות חקלאיות .agricומכונות machines

ה סוג 8.9078.9079.1510.2110.918.348.34Tractorטרקסוריסס driver, Class E.
ד סוג 10.09310.09310.3711.4712.269.459.45Tractorטרקסוריסט driver, Class D. נ' סוג 11.35311.35311.6612.9713,8510.6310.63Tractorסרקטוריסס driver. Class C. ב' סוג 12.10012.10012.4313.7714.7211.3311.33Tractorסרקטוריסס driver. Class B.
א' סוג 12.95512.95513.3114.8015.8212.1312.13Tractorסרקטוריסס driver. Class A.

דגים Fishבריכות ponds
זמני 97.5037.5037.708.959.577,037.02Temporaryועל worker

מאומן 8.8118.8119.0511.3912.188.259.15Trainedפועל worker

מרכיבים Graftersנוטעים
,6.9156.9157.109.5410.206.477.54Grafterמתחילים beginner

ב סוג נירגיב' ,9.0519.0519.3210.6511.388,478.63Gratferנוסע Class B.
א סוג מרכיב/ ,9.9709.97010.2711.6312.439.349.36Grafterנוסע Class A.

(2) ייעור Employedפועלי in forestry '2)
העבודה' משרד עי מועסק 6.9156.9157.106,47Employedפועל by Ministry of קיימת ,Labourקרן Keren Kayemet

שנה לאחר מאומן בלחי פועל
ניסיון של אחון

7.3167.3167.526.85Unskilled worker after on
years' experience

ראשי 7.8507.8508.087.35Petf^fYl3פועל fl
פ^ז

א פקח
8.597
8.918

8597
8.918

8.82
9.16

8.05
8,35

■ ^/1efll ju■■

Supervisor
Supervisor, A.

(I) The initial wage of a single person including the basic
wage and the cost of living allowance, calculated
according to theConsumer's Pirce Index.

)2) No data Available for 1961.
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המקצוע לפי ובבנייה, בתעשייה עובדים של >בל"< היומי(0 השגר 44.תעריפי לוח
Table44. Dan, Wage Rates (.) (IL.) of Workers in Industry and Building, by Occupation

ותוספת1 יסוד יסודיוקרשכר שכר
asic Salary andBBasic

.C.o.Lהמקצוע AllowanceSalaryOccupation

I X 1958) X 19551 X 1961! X 196X 196.X 195x 196:

Baking
אפייה
רדיין

'* סוג לייש/
10.958
10.803
10.151

10.958
10.803
10.151

11.26
11.09
10.43

12.95
12.77
11.88

13.84
13.65
12.70

10.26
10.11
9.51

11.29
11.13
10.36

Ovenman
Kneader, Class A.

Class B.
בי סוג

9.4739.4739.7310.9911.758.879.58Assistantעוזר

Knitting
וגרבים סריגהטריקו

11.88711.88712.2113.5314.4711.1311.80Knitter, Class A.
'k סוג סורג/

10.56210.56210.8512.0212.859.8910,48Class B.
בי סוג
גי .9.7729.77210.0411.1311.899.159.70QassCסוג

11.56611.56611.8813.1714.0710.8311.48Cutter, Class A.
אי סוג גוזר/

10.56310.56310.8512.0212.859.8910.48Class B.
בי סוג
גי 9.3779.3779.6310.6811.418.789.31Classסוג C.

Footwear
הנעלה

מיוחדי מקצועי 10.167פועל
9.377

10.167
9.377

10.44
9.63

11.55
10.64

12.35
11.38

9.52
8.78

10.07
9.28

Skilled worker. "Special"
Class A.

אי סוג
8.6778.6778.929.8610.548.138.60Class B.

בי סוג
גי 7.8187.8188.038.889.507.327.74Classסוג C.

Finisher, female
(גומרת) עוזרת

6.4356.4356.617.327.826.026,38Oass S.
הי סוג

חודש 12 לאחר
חודשים 6 לאחר
חודשים 3 לאחר

לעבודה בכניסה

6.301
5.730
5.586
5.041

6.301
5.730
5.586
5.041

6.47
5.89
5.74
5.18

7.17
6.51
6.34
5.73

7.66
6.96
6.78
6.13

5.65
5.36
5.23
4.77

6.25
5.68
5.53
5.00

After 12 months
After 6 months
After 3 months

Beginner

Tanning
Skilledבורסקאות worker

מקצועי פועל
10.89910.89911.2012.3013.1410.2110.72Class A.A.

אי אי סוג
9.7139.7139.9711.1811.954.099,75Class A.

אי סוג
9.4579.4579.7210.7811.528.869.40OassB.

בי g198.6198.859.8310.518.078.57Class£סוג C.
גי Unskilledסוג worker

(מתחיל) מקצועי בלתי (beginner)7.5407.5407.758.959.567.067.80פועל

Employee drivers
שכירים Truckנהגים drivers (3)

(י) משא מכוניות נהגי
10.60010.8912.3013.149.9310.72ClassA.+

אי+ סוג
10.60010.27310.5511.7012.519.6210.20Class A.

אי סוג
9.4739.4739.7310.7811.528.879.40Class B.

בי סוג
8.8598.8599.099.9910.688.308.71Class C.

גי סוג
די 8.2458.2458.479.3810.037.728.18Classסוג D.

Driversof small
קטנות מכוניות vehiclesנהגי and tenders

וטנדרים
9.9169.91610.1911.2912.069.299.84Class A.

אי סוג
8.7668.6678.919.8610.548.128.60Class B.

כי סוג
8.5508.2828.519.4910.147.768.27Class C.

ני סוג
די 8.0857.8368.058.929.547.347.78Classסוג D.

I.ABOU R FORCE AND EMPLOYMENT 548



(המשד) המקצוע לפי ובבנייה בתעשייה עובדים של 0)>בל"< היומי השכר תעריפי .44 לוח
Table 44. Daily Wage RatesW (/L.) of Workers in Industry and Building, by Occupation (Com.)

)19581962)

י יוקרשגר ותוספת יסודסוד שכר
Basic Salary andicBas

.neeC.o.Lהמקצוע AllowsSalaryOccupation

195819591960196119621959X 1962

ומים נפט Oilקידוחי and water drillers

א'א' עבודה .3.2203.2203.585.146.182.3813.20ForemanA.Aמנהל
א' עבודה 2.7522.7523.094.575.571.9312.70Foremanמנהל A.
ב עבודה 2.10112.10112.4313.764.711.3312.00Foremanמנהל B.

1.5671.5671.883.194.100.8311.50Drillerקודח
1.04411.04411.3412.623.500.3411.00Towerמגדלן man

מקצועי בלתי 9.2919.2919.550.671.408.709.30Unskilledפועל worker

ממוכנות בלתי Unmechanisedמחצבות quarries
מקצועי Skilledפועל worker

א' 11.01711.01711.3213.2114.1210.3111.52Classסוג A.
ב' 10.36010.36010.6412.2513.949.7010.68Classסוג B.
ג' 9.7349.73410.0011.5512.359.1210.07Classסוג C.

מקצועי בלתי 9.2069.2069.4610.0410.738.628.75Unskilledפועל worker

Metalמתכת
ובפחות Smeltingיציקה and smithery
מקצועי Skilledפועל worker

2 א'א' .ClassA.A2.12.56013.03013.3814.8515.8812.2012.95סוג
1 א'א' 11.66812.10012.4313.7614.7111.3312.00Classסוג A.A.I.

א' 10.78711.18711.5012.7313.6110.4711.10Classסוג A.
נ' 10.03910.41410.7011.8512.669.7510.33Classסוב B.
ג' 9.3459.6979.9611.0311.799.089.62Classסוג C.
ד' 8.5978.9189.1610.1510.858.358.85Classסוג D.
ה' 7.8508.1388.369.299.937.628.10Classסוג E.

מקצועי בלתי Unskilledפועל worker
(beginner)7.8508.1388.369.299.937.628.10(מתחיל)

Locksmiths and
מיבגיח חשמלאות nsMachineמסגרות' Electricia

מקצועי Skilledפועל worker

3 א'א' .ClassA.A3.12.59312.8013.1614.59155912.0012.72סוג
2 א'א' .ClassA.A2.11.99412.22912.5613.9414.9011.4512.15סוג
1 א'א' 11.10811.4011.7212.9813.8810.6811.32Classסוג A.A.I.

א' 10.41310.80511.1012.3013.1410.1210.72Classסוג A.
ב' 9.6129.9710.2511.3612.149.349.90Classסוג B.
ג' 8.8119.149.3910.4011.128.569.07Classסוג C.
ד' 8.1708.478.709.6310.307.938.40Classסוג D.
ה' 7.587.8668.088.959.567.377.80Classסוג E.

מקצועי בלתי Unskilledפועל worker
(beginner)7.3147.587.808.669.267.117.55(מתחיל)
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>1"an< המקצוע לפי ובבנייה, בתעשייה עובדים של (בי) היומין השכר 44תעריפי לוח
Table 44. Daily Wag ***<). (IL.) of Workers h MM* "d Building, b, Occupation (OWO

)19581962)

ותוספת יסוד יסודויוקרשכר שגר
Basic Salary andSasicנ

.o.Lהמקצוע AllowanceC.SalaryOccupation

? X 1958) X 1951 X 1961I X 196< X 1962 X 195>X 196

Building
Skilledבניין worker,

מקצועי 1495215.3617.0418.2214.0014.86Superiorמועל Class
מעולה

12.17012.17013.8215.0616.1011.4013.13Class A.A.
י יא א סוג

11.01611.01612.6413.8014.7510.3212.03Class A.
אי סוג

10.36010.36011.7212.7513.639.7011.12Class B.
בי סוג

9.7359.73511.0511.8712.699.1210.35Class C.
גי סוג

9.7359.73511.0511.8712.699.1210.35Semiskilled worker
מאומן פועל

9 3g29,38210.2710.9811.738.799.57Building labourer
בניין פועל

מקצועי בלתי 9.2069.2069.4610.0410.738.628.75Unskilledפועל labourer

Plumbers, Tinsmiths פחחות £שרברבות' B 1d g. Electricians
בניין Skilledוחשמלאות worker

מקצועי 14.93415.3617.0418.2214.0014.86Superiorפועל Class
מעולה

12.17512.17513.8215.0616.1011.4013.13Class A.A.
א'אי סוג

11.02211.02212.6413.8014.7510.3212.03Class A.
אי סוג

10.36010.36011.7212.7513.639.7011.12Class B.
בי סוג

9.7299.72911.0511.8712.709.1110.35Class C.
גי סוג
עוזר פועל

מקצועי בלתי פועל
(מתחיל)

9.377
9.206

9.377
9.206

10.27
9.46

10.98
10.04

11.73
10.73

8.78
8.62

9.57
8.75

Assistant
Unskilled worker
)beginner)

Stairs and mosaics
ומוזאיקה Skilledמדרגות worker

מקצועי פועל
11.51311.51311.8313.1014.0010.7811.42Class A.A.

איא' סוג
10.54710.54710.8412.0112.839.8810.47Class A.

אי סוג
9.9969.99610.2711.3912.179.369.93Class B.

בי סוג
9.3029.3029.5510.5811.308.719.22Class C.

גי Unskilledסוג worker
פשוט פועל
שנה לאחר
חודש לאחר

לעבודה בכניסה

8.496
8.378
7.989

8.496
8.378
7.989

8.73
8.61
8.21

9.77
9.53
9.10

10.44
10.20
9.72

7.96
7.85
7.48

8.52
8.31
7.93

After 1 year
After 1 month
beginner

Wood working
Carpenter, building

andעץ furniture
ורהיטים בניין נגר

17.0418.214.86Superiorמעולה Class
12.12212.12213.8215.0616.1011.353.13Class A.A.

איא' סוג
11.09111.09112.6413.8014.7510.392.03Class A.

אי סוג
10.76010.76012.1812.7513.6310.081.12Class A.B.

איב' סוג
10.40810.40811.7211.8712.709.740.35Class B.

בי סוג
9.7089.70811.0510.3211.039.099.00Class C.

גי סוג
(מתחיל) הי 8.9989.078סוג


9.129.758.507.95Class E. (beginner)

Carpenter, garage upholsterer
במוסכים רפד נגר'

16.067.164.00Superior Class
מעולה

4.455.442.60Class A.A.
א'א' סוג

0.6430.64310.943.214.129.971.52Class A.
אי סוג

א'ב' 0.146סוג
9.543

0.146
9.543

0.42
9.812.253.09

9.50
8.94 10.68

Class A.B.
Class B.

בי סוג
גי 8.4431.4438.681.552.347.91סוג 10.07Class C.
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nonm המקצוע לסי ובבנייה, בתעשייה עובדים של (בל) היומי>י< השכר תעריפי  .44 לוח
Table 44.  Daily Wage Rates 0) (IL.) ofWoirten in Industry and Building, by Occupation {Cont.)

)19511962)

יוקד ותוספת יסוד יסורשברשכר
Basic Salary andBasic
C.o.L. AllowanceSalaryOccupation

X 1958X 1959X 1960X 1961X 1962X 1959X 1962

מסחרי)(2) (דפוס Printingדפוס (commercial) (2)
מכונה Machineסדר compositor

13.85514.2315.7716.9612.9713.75Superiorמעולה Class
ה' 12.14512.14512.4813.8314.7611.3712.04Classסוג E.
ד' 10.82110.82111.1212.3213.1710.1510.74Classסוג D.
נ' 10.09010.09010.3711.4912.289.4410.02Classסוג C.
ב' 9.3719.3719.6210.6711.407.779.30Classסוג B.
א 8.3248.3248.559.4710.137.808.26Classסוג A.

יד Handסדר compositor
13.42713.7915.7716.8612.3713.75Superiorמעולה Class
11.71811.71812.0413.8314.7910.9712.06Classסונה' E.

ד 10.23210.23210.5112.3013.149.5810.12Classסוג D.
נ' 9.5699.5699.8311.2412.018.959.80Classסוג C.
בי 8.7688.7689.6210.3311.058.209.01Classסוג B.

אי 7.8447.8448.069.319.967.348.12Classסוג A.

גדולות מכונות ,Printerדפס< large machines
13.86514.2315.7716.8612.9813.75Superiorמעולה Class
הי 12.14312.14312.4713.8314.7911.3612.06Classסוג E.
די 10.80210.80211.0912.3013.1410.1410.72Classסוג D.
גי 9.8699.86910.1411.2412.019.659.80Classסוג C.
ב 9.0789.0789.3210.3311.058.509.01Classסוג B.
א 8.1788.1788.499.319.967.668.12Classסוג A.

.Bookbinderכורך male
13.42713.7915.2916.3412.5713.33Superiorמעולה Class
הי 11.71811.71812.049.9114.2610.9711.63Classסוג E.
די 10.23310.23310.5110.8612.459.5810.16Classסוג D.
ג .9.5379.5379.8011.6S11.618.939.47ClassCסוג
בי 8.7008.7008.9413.3410.598.168.64Classסוג B.

אי 7.8457.8458.0615.299.557.357.79Classסוג A.

,Bookbinderבורכה female
די 9.4269.4269.6811.0211.788.829.61Classסוג D.
ג 8.1788.1788.409.6310.307.668.40Classסוג C.
בי 7.4337.4337.648.879.486.957.73Classסונ B.
אי 6.9416.9417.138.208.776.497.15Classסוג A.

בקרטונאג ותופר Cardboardגוזר cutter and stitcher
גי 9.72910.06910.3410.4612.259.439.99Classסוג C.
בי 8.6198.9239.1610.1610.868.358.86Classסוג B.
א 7.7117.9788.199.089.717.477.92Classסוג A.

Moulderמבלטן
ני 9.73010.06910.3410.4612.259.439.99Classסוג C.
בי 8.5448.8429.0810.0710.868.358.86Classסוג B.
אי 7.7648.0378.259.159.717.477.92Classסוג A.
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(הםשן< המקצוע לסי ובבנייה, בתעשייה עובדים של (בלי) היומי(1) השכר תעריפי  a 4 לוח
Table44. Daily Wage Rates (.> (tf.) of Workers in Industry and Building, by Occupaiton (Com.)

)19581962)

המקצוע

יוקר ותוססת יסוד שגר
Basic Wage and Cost of Living

יסוד שכר
Basic Wage

Occupation
X 1958X 1959X1960X 1961X 1962X 1959X 1962

אריגה
אורג

אי סוג
בי סוג
גי סוג

12.095
10.281
7.862

12.095
10.281
7.862

12.42
10.56
8.08

13.65
11.61
8.89

14.59
12.41
9.50

11.33
9.63
7.36

11.90
10.12
7.75

Weaving
Weaver
Class A.
Class B.
Class C.

מעמלן
אי סוג
בי סוג

12.095
10.281

12.095
10.281

12.42
10.56

13.65
11.61

14.59
12.41

11.33
9.63

11.90
10.12

Sizer
Class A
Class B.

מסך שתאי
אי סוג
סוגב

12.095
10.281

12.095
10.281

12.42
10.56

13.65
11.61

14.59
12.41

11.33
9.63

11.90
10.12

Warper (sect.)
Class A.
Class B.

משחיל
אי סוג
ני סוג

12.095
9.072

12.095
9.072

12.42
9.32

13.65
10.23

14.59
10.94

11.33
8.49

11.90
8.92

Drawerin
Class A.
Class B.

קושר
אי סוג
ני סוג
גי סוג

12.095
9.676
7.257

12.095
9.676
7.257

12.42
9.94
7.45

13.65
10.92
8.26

14.59
11.67
8.83

11.33
9.06
6.80

11.90
9.52
7.20

Twisterin
Class A.
Class B.
Class C.

מעגלן
אי סוג
ני סוג

9.676
8.466

9.676
8.466

9.94
8.70

10.92
9.58

11.67
10.24

9.06
7.93

9.52
8.35

Warper (beam)
Class A.
Class B.

שוזר
סוגא
ני סונ

10.281
7.862

10.281
7.862

10.56
8.08

11.61
8.89

12.41
9.50

9.63
7.36

10.12
7.75

Twister
Class A.
Class B.

בצמר מקננת
אי סוג
ני מוג

10.281
9.072

10.281
9.072

10.56
9.32

11.61
10.23

12.41
10.94

9.63
8.48

10.12
8.92

Cloth mender (female)
Class A.
Class B.

מכונות מנקה ,8.4668.4668.709.5810.247.938.35Greaserמשמן/ machine cleaner

נד 7.8627.8628.088.899.507.367.75Clothמנקה cleaner.

למעמלן 8.4668.4668.709.5810.747.938.35Sizer'sעוזר assistant

וערב שתי 7.5597.5597.768.559.137.087.45Warpסוללת £ weft winder (female)

שלושה לאחר פועל
חודשים

7.2577.2577.458.268.836.807.20Worker, after 3 months

(1) The initial wage of ^ single person; including the bane תוספת ואת היסודי השכר את כולל לרווק; ההתחלתי השכר (1)
wage and the costof living allowance calculated accor לצרכן. המתירים נלדד לפי שחושבה היוקר
ding to the Consumer's Price Index.

)2) Monthly rather than daily wage rates are to be found שיעורי למעשה הינט הניתנים השיעורים הדפוס בתעשיית (2)
throughout the pirnting industry: this rate was divided שיעורי בקירוב' לקנל/ בכדי נ25 שחולקו חודשיים שבר
by 25 to obtain an approximate daily wage rate. יומיים. שכר

(3) Drivers of heavy vehicles, over 10 tons, receive 11. 1 תוספת מקבלים נפח, טון מ10 למעלה כבד' רכב נהגי (3)
additional daily allowance. ליום. ליי 1 של
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עובדים של לחודש (בל"י)(0 יוקר תוספת כולל ושכר יסוד שכר תעריפי  .45 לוח
והדרגה המקצוע לפי אקדמאים.

Table 45.  Basic Salary Rates and Monthly Salary Including C.o.L. Allowance (/£.)(1) of
Academic Workers, by Occupation and Grade

)X1954X 1962)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכר שכר
Basic Salary and C.o.L. AllowanceBasic Salary

Occupation מקצוע
X195X195X1960X1961X1962X195X196

אגרונומים/ אדריכלים' ,Engineers,Architectsמהנדסים/ Agronomists,

סטטיסטיקאים' כלכלנים/ כימאים/
לא מעבדות עובדי גיאולוגימ'

Chemists, Economists, Statisti
cians, Geologists, NonMedical
Laboratory Workers, Meteorolc רפואיות'

וארכיאולוגים מטאורולוגים
+ 600_789814854א+

gists and Archaeologists
A++

+714739779525Aא+
320572(2)654679719415465A
300502574599639345385B

j280434495517553280310C
260378429448479225230Dך

245341396414442190220E

230310357374399160185Fן
218290324339363140155Gן

205267297311332120130H
n

וטרינריים ורופאים רופאים
75 809834874620אד

Doctors and Veterinary Surgeons
A+ 75

).335652734759799495545A
K

572649674714415460B

J315491564589629335375C

295460527551589305340Dן
270414473494528260290Eן*

259378429448479225250Fן

245341390408436190215Gך
230310352368393160180Hןץ
רו

מתמחה
324339362


155Stagier

Parmacists
רוקחים

305557640665697400443A

285476538563602320350B

j265419476498532265293C

245367418437467215240Dך
224331374391180200Eך*

הראשונה בשנה 193267303316338120135Fו First year

מהשנייה החל 7181236330345369100160F As from second year
313328350145G A

*275288308//JG

משפטנים
9649891029775

Lawyers
A

B60+724749789535ב+60
335587664689729430475B

j305507579 .604644350390C
280434495517553280310Dך

255367418437467215240Eןי

235321363379406170190Fן

ראשונה שבה 193267302316338120135Gז First year

השנייה מהשנה החל ז
313327350


145G As from second year

sional literature.
)I) Wage rates are rounded off to IL.

)2) Academic workers in Grade A and above receive
Permanent additional monthly payments of IL. 125.

מקצועית. ספרות בעד תוספת נכללת לא בלחז הערך,:

הקרובה. ללי מעוגלים השכר תעריפי (1)
תוספת למשכורת נוסף מקבלים ומעלה א בדרגה האקדמאים (2)
for overtime. נוספות. שעות בעד ל*י של.125 קבועה
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הדרגה לפי המינהליים, המדינה עובדי של בל'י(>) לחודש שכר תעריפי  .46 לוח
Table4 6.  Monthly Salary Rates (/i.)O)of Administration Civil Service Employees, by Grade

)X1954X 1962)

יוקר ותוספת יסוד Salaryשכר and C.o.L. Allowanceיסוד Basicשבר Salary
Grade הדרגה

X 1954X 1957X 1960X א1962 1957X1962

7751(3)769573(2)367737ו

+ 2



7434902+

2332587(2)619(2)683430(2) 4302

33025015335963453453

42774384515042702704

52553743854302102105

62183053243631551556

72072853033381351357

81962592753081151158

91872362512811001009

10179224238266929210

111692132272538585II

12159200213238787812

13149185197220727213

14143175(86207686814

151331621721926363IS

(1) Wage rates are rounded off to 1L. and include cost of תוספת כוללים והם הקרובה' ללירה מעוגלים השכר תערי9י (1)
living allowance.

)2) Grade 1 and 2 administrative workers receive permanent נוסף מקבלים/ ו2 1 דרגות בעלי המינהליים העובדים (2)
addiitonal monthly paymenl of IL. 125. for overtime. בעד לחויק ל'י של.125 קבועה תוספת למשכורתם

(3) Temporary rate.
נוספות. שעות
זמני. שיעור (3)
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מוסמכים' ובלתי מוסמכים וגננות מורים של לחודש העבודה שכר לוח47.תעריפי
העבודה שנות לפי

Table 47.  Monthly Salary Rates of Qualiifed Teachers and Kindergarten Teachers,

by Number of Teaching Years(i)

)19611962)

Number
of

teaching
years

תואר בעלי
M.A.

Graduates

תואר בטלי
B.A.

Graduates

מורים
מוסמכים

Qualified
Teachers

גננות

מוסמכות
Qualiifed

Kindergarten
Teachers

מוסמכים בלתי וגננות מורים
דירוג לפי

Unqualiifed Teachers and
Kindergarten Teachers by Grade

AA KK A K b ב

קונות
העבודה

במקצוע

1961

235.82247.18255.66267.48284.45310.60434.83ן
1

2243.74257.39267.48298.10312.90345.01472.932

3248.90262.43272.64312.90326.65359.93500.983

4253.94265.87279.60325.51340.42374.84523.034

7284.45275.16312.60363.36381.72416.13589.187

9307.17319.78332.40388.60409.24433.66633.289

11323.22335.84351.59413.83436.78471.18677.3811

13332.40345.01365.66432.18455.12494.13709.7213

15341.57349.60372.28450.54473.48517.07742.0615

17351.89367.96390.90468.89491.83538.88774.4017

21378.28402.37420.80505.60531.97581.15839.0821

1962

252.06264.20273.27285.80304.05332.00668.511

2260.52275.11285.90318.64334.45368.78736.312

3266.04280.51291.42334.35349.16384.72770.213

4271.43284.19298.65347.94363.88400.65804.114

7304.04337.34334.45388.32408.01444.79905.817

9328.32341.80355.29415.36437.44474.22973.619

11345.48358.97376.14442.34466.86503.641,041.4111

13355.29368.78390.84461.95486.48528.161,091.1313

15365.10373.68404.33481.57506.09552.681,140.8115

17376.14393.30417.82501.18525.71575.971.190.5717

404.33430.08449.70540.42568.62620.111,290.0021ןר

(1) Salary rates are for full lime positions.
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שכירים לעובדים המכסימלית החודשית היוקר תוספת  .4 8 לוח
Table48.  MaximumMonthly Costof Living Allowances to Wage and Salary Earners

)16 I 1952  31 XII 1963)

לצרכן7,>/ק07ר, המחיריט מדד
Cost of Living Index

המקסימלית(ל*י)(> היוקר nBDin
Maximum C. o.L. (1)
Allowance (XL.)

Period

195216 1 1952  15 III1076.6001952161 1952 15 HI

195216 HI 1952IS IV12016.000195216 III 1952 15 IV

195216 IV1952  15 V13325.600195216 IV1952  15 V

195216V 1952 15 VII14485.300195216V1952  15 VII

195216 VII 1952  13 IX16715.80019S216 VII 1952IS IX

195216 IX1952  15X1116563.000195216 IX I95215XII

195316X111952 15 HI176(0.000195316X111952 15 III

195316 HI 1953  15 VI183>5.600195316 III 1953  15 VI

195316 VI 1953  15 IX1(173.800195316 VI1953  15 IX

195316 IX 1953  15 XII30180.000195316 IX 1953  15 XII

195416 XII 1953  15 III30889.550195416X111953 15 HI

195416III 1954  15 IX31699.650195416 III 1954 15 IX

195416 IX 195415X11333107.060195416 IX 1954  15 XII

CO
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16 XII 1954  15 IX 1935228114.55016 *** 1!(54  13 ** 1933

16 IX 1955  15 XII 1955231118.30016 ** 1953  15 ?01 1995

16 XII 1955  15 III 1956236124.33016 ?01 1955  15 111 1936

16 III 1956  15 VI 1956239128.30016 111 1956  15 ** 1956

16 VI 1956  15 VII 1957249140.80016 ** 1956  15 *** 1957

16 VII 1957  15 VII 195825816.0016 *** 1957  15 *** 1958

16 VII 1958 IS VII 196026734.0016 VH 1958  15 VII 1960

16 VII 1960  31 VII 1961(2)48.3016 VII 1960  13 VII 1961

16 VII 1961  15VIII 1962(2)73.5016 VII 1961  13 VII 1962

16 VII 1962  15 I 1963(2)113.0016 VII 1962  13 I 1963

161 1963  31 XII 1963(2)144.50161 1963  31 XII 1963

(1) This is the cumulative C.o.L. allowance granted to a worker on a salary oflL. 80.
and above upto 15 XII 1933 ;since then, up to 15 VII1957on a salary oflL. 125.
and above. The C.o.L. allowance and the basic salary at the end of 1936 were

fused ; the new C.o.L. allowance paid since 1957 was based on the fused new

basic salary and the Table gives the new cumulative C.o.L. allowance as from
16 VII 1957 on the new basic salary of IL. 500. and above. Further details ~
see in the introduction to this chapter.

)2) See explanations in Introduction to this chapter.

ליי 80  של חודשי שנר על לעובד שניתנה המצטברת היוקר תוספת זוהי (1)
של חודשי שכר על  1957 ליולי 15 ועד מאז ;1953 לדצמבר 15 עד ומעלה
שולבו; '1956 בסוף שהיו כפי היסוד ושבר היוקר תוספת ומעלה. ליי 125 
החדש היסוד שכר על שולמה ואילך מ1957 שניתנה החדשה היוקר תוספת
/16 vh מ1957 החל המצטברת החדשה היוקר תוספת מובאת ובלוח (המשולב)
ללוחות. המבוא ראה לפרטים ומעלה. ליי 500  של החדש היסוד שגר על

זה. לפרק במבוא הסברים ראה (2)

n

X
I
a

c
X*
a

1a



הלאומי) הביטוח (ממקורות ושכר תעסוקה

במפעל העובדים0) מספר לפי הלאומי' לביטוח למוסד שדיווחו לוח49.מעבידים
מפורט סיכון ענף ולפי
(***1961ID 1962)

(3) הכלכלי הענף
הכל סך

במםעל(>) העובדים מספר

Total
156242549

הטנפיס 1723,3406,8501.004*31כל

ודייג ייעור 2,0471,24040083חקלאות/

ומחצבות 7010497מכרות

10,4346,9402,579456חרושת

טבק) (כולל המזון 1,25469042349תעשית

הטקסטיל 66833020555תעשיית

ההלבשה 1,13690019421תעשיית

הנעלים 4143108811תעשיית

מוצריהם וייצור שעם עץ/ 1,4591,22020322עיבוד

ומוצריהם קרטון נייר/ 143705412תעשיית

לאור והוצאה 46627013930הדפסה

עור ומוצרי עור 161110407תעשיית

ופלסטיקה גומי 167706815תעשיית

כימיקלים 2431307618תעשיית

אלמתבתיי0 מינרליים מוצרים 42523014525תעשיית

ומוצריהם יסודיות מתכות 1,8941,29043692תעשיית

חשמלי וציוד מתקנים מכונות/ 62038015640תעשיית

שונים חרושת 1,38494035259מפעלי

2,3881,54070658בגייה

ציבוריים סניטצייה ושירותי מים 887015חשמל

ופיננסים 5,4384,41085279מסחר

וקשר 1.23497019729תעבורה

7,0534,8301,621251שירותים

מקומי שלטון ושירותי ממשלתיים 3389010531שירותים

אחרים 6,7154,7401,516220שירותים

מעורבים וענפים ידוע לא 3.8653,33043141ענף

בכרטיסי ונרשמו לאומי לביטוח למוסד הגישו

לאומי.

וארעיים. קבועים (1)
הפעילים שהמעבידים דוחות על מבוססים המפעל לגודל הנוגעים הנתונים (2)

במוסד. שלהם החשבון
לביטוח למוסד שדיווחו המעבידים כל ספירת על מבוססים זה בלוח הנתונים (3)
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Employment and Wages (Source: National Insurance Institute)

Table4 9.  Employers Reporitng to the National Insurance Institute, by Number of Employed^)

Persons in Establishment andbyDetailed Risk Branch

(XII1961HI 1962(

Number of Persons Employed in Establishment^(

Economic Branch (3(
5099100299300 +

668SOS150ALL BRANCHES

11416149Agriculture forestry and fishing

22Mines and quarires

26913654Industry

4338UFood (incl. tobacco(

382317Textile

1551Clothing

41Footweer

923Wood, cork and their products

43Paper, cardbound and their products

16101Printing and publishing

3ILeather and leather products

104Rubber and plastic '
892Chemical industry

1483Nonmetallic mineral

54139Basic metal and its products

23174Machines constructions and electric equipment

Miscellaneousג28

402618Building

12Electric water and public sanitary services

5032ISCommerce and ifnance

20810Transport and communication

14611986Services

254146Government and local authoirties

1217840Other services

272214Not known and mixed branches

(I) Permanent and temporary,
)2) Data on size of establishment are based on reports submitted 'by

were then registered in their respective ifles.
)3) Data in this Table are based on the count of all employers who

employers to the National Insurance Institute and

reported to the National Insurance Institute.
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הלאומי) הביטוח (ממקורות ושכר תעסוקה כלכלי(י) ענף לפי בחודש, לעובד השכר וממוצע הממוצע החודשי השכר לוח50.השכירים'
Table 50.  Employees, Average Monthly Salary and Average Monthly Salary per Worker, by Economic Branch (1)

Employment and Wages (Source: National Insurance Institute)
)19611962)

ענפי כל
חקלאות
ייעור

מכרות
מחצבים

בנייה
ועבודות

חשמל/
ושירותים מסתרמים

תחבורה
הובלה

שירותים
שירותיםממשלתיים

אישייםציבורייםאחסנהונספיםסניטרייםציבוריותוחרושתודייגהכלכלה
AllAgricultureMiningConElectricityCommerce(2)ועסקייםוקשר

EconomicForestryQuarryingstructionWater, andand
TransportGovernment

Personal
Branchesandandand PublicSanitaryFinancesStoragePublic and

Services
FishingIndustryWorksServicesand ComBusiness

municationServices

השכ sEmployeeAllיריפכל
(באלפים) השכירים הכל Totalסך Employees (thousands)

1961530.152.4146.660.49.653.931.1156.823.21961
1962572.050.2163.066.09.859.234.3167.725.81962

ליי) (באלפי לחודש השכר הבל Totalסך monthly salary (IL. 1,000)
1961146,4867,48940,75415,6724,66415,89711,53247,0794,7391961
1962181,8018,21350,50920,6644,76519,54714,05759,5925.7351962

Average monthly salary
(בל'י) בחודש לעובד השכר perממוצע worker (IL.)

1961276 1432782604862953713002041961
19623181643103134873304103552231962

הקבועיםהשכירי Permanentם Employees
(באלפים) השכירים הכל Totalסך Employees (thousands)

1961468.626.2137,446.59.549.430.2151.721.61961
1962511.026.5152.153.39.754.133.1162.523.71962

ליי) (באל0י לחודש השכר הכל Totalסך monthly salary (IL. 1,000)
1961141,0765,42540,00714,1964,65815,46611,44946,6014.61S1961
1962175,6906,17749,48719,0404,77418,96813,91459,0415,5801962

(גליי) בחודש לעובד השכר ממוצע
Average monthly salary

per worker (IL.)
19613012072913054903133783072141961
19623342333253574913504213632351962

0
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(1) Details on method of compilation and deifnitions, see in Introduction to this chapter.

)2) Excluding domestic help.

במבוא. ראה והגדרות העיבוד שיטת על פרטים (1)

בית. עוזרות כולל לא (2)



הממשלה כספי יח. פרק
של שערים שיבר עקב ולא חוץ במטבע בקוב

בבורסה. הרשומות המניות אותן

מיוחדת הפקדה זוהי חובות לתשלום קרן
ומלווה העצמאות מלווה איגרות פידיון לצורך
בבנק מיוחד בחשבון מופקדת הקרן הפיתוח.
שער לפי משוערכת והיא חוץ במטבע ישראל

החדש. החליפין

רק כוללים 4 בלוח הנתונים המדינה חוב
חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים. חובות
מהתאריכים אחד בכל החליפין שער לפי נתונים
לצרכן המחירים למדד הצמודים והחובות שבלוח
חלק המדד. עליית עקב החוב גידול את כוללים
ושטרי מקרקעין שטרי (כגון. הפנים ממלוות
המקובל. במובן חובות אינם בלוח הכלולים אוצר)
תחת 1 בלוח מופיעות  המדינה ערבויות
החליפין שער לפי משוערכות הן כאשר הקו

החדש.

הממשלה והוצאות הכנסות
המדינה. ומנהלהכנסות הכללי החשב דו"חות מקור:
ב1 המתחילות כספים שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות באפריל
ולהוצאות להכנסות מתייחסים המספרים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות'
סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה.

ותקבולים: תשלומים
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
ממקור אותם מקבלת ממשלתית שיחידה

שירות. אותו עבור חוץ
כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
במשנהו) אחד כספי נכס (המרת גרידא
ממשיות והכנסות הוצאות הינן ובחלקן
(לרבות בתקציב נכללו לא שונות שמסיבות

התקציבי). הגירעון מימון
הממשלה של וההכנסות ההוצאות רישום
תקבולי רק המתוקנת. המזומנים שיטת לפי נעשה
תשלומי ורק כהכנסה כלל בדרך נחשבים מזומנים
זה< מכלל יוצאים יש אולם כהוצאה. מזומנים
(הנרשמת בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון
הנרשמות ספקים אצל בהקפה וקניות כהכנסה)
מםויימים (ובמקרים העסקיים במפעלים כהוצאה.
וכן פחת גם רושמים הממשלה) במשרדי גם

הבאות. לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות

האוצר של והתחייבויות זכויות מאזן
הכללי החשב של דריחות המקור:

בעיקרו מורכב המדינה אוצר של המאזן
והוא האוצר של מוניטריות והתחייבויות מזכויות
מוחשיים בנכסים המדינה השקעות את כולל אינו
כל נכללים לא לכן ניידי); ודלא דניידי (נכסי
בניינים' בכבישים, שהושקעו הסכומים אותם
ההשקעות גם הממשלה. של אחר ורכוש ציוד
כמו הממשלה' של העסקיים המפעלים של בנכסים

במאזן. כלולות אינן והנמלים הרכבת הדואר'
שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות
הן. המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה
מעסקות כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
את עוברות אינן ואשר האוצר של שוטפות
שוטפות). והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב
או בבנקים הממשלה פיקדונות הם אלה
המדינה' בקופת אחרים גופים של הפקדות
השנים של תקציבים חשבון על מקדמות
הממשלה. למשרדי הניתן חוזר הון הבאות.
הזכויות של הפירוט וכיו"ב. וחייבים זכאים

.2 בלוח ניתן השוטפות וההתחייבויות
התקציב. מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות כ.
קיבלה שהמדינה ממלתת נובעות התחייבויות
נובעות וזכויות המדינה להכנסות ושהועברו
במניות מהשקעות שניתנו. מהלוואות
לתשלום תקציבית קרן (יצירת ומהפקדות
ניתן העיקריים הסעיפים של פירוט חובות).

זה. שבפרק 34 בלוחות
זוהי  הממשלה של ישירות העברות
באופן העניקה הממשלה אשר ההלוואות יתרת
שניתנו ההלוואות הפנקסי. לערכם בהתאם ישיר
אינן כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי על
באמצעות ניתן אשר האשראי התפלגות כלולות.
למשכנתאות בנקים (למעט המסחרית הבנקאות
החקלאות בנק את ולרבות מחד. ולהשקעות
חקלאות כדלקמן: הינה 31 1111962 ליום מאידך)
 תעשייה , 16J&'/.  מקומיות רשויות \xva 
..is%5  אחרים ענפים בנייה^"10.2; ;12.5?>
באמצעות ניתז אשר האשראי התפלגות על
נתונים נמצאו לא אחרים כספיים מוסדות

מפורטים.

בערכן רשומות ההשקעות במניות השקעות
שילמה הממשלה אשר הסכום כלומר הםנקסי'
כל נעשתה ולא שרכשה המניות עבור למעשה
שערכן במניות הפיחות עקב לא שיערוך. פעולת
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ממתן שנבעו בבנקים פיקדונות וגם במזומנים
מס. לחייבי הלוואות

שהיתה זו היא וחברות שכירים בין ההבחנה
הוא זה לפי "עצמאי" הכנסה. מס באגף נהוגה
עצמאי מעסק נובעת מהכנסתו רבע שלפחות אדם
מנהלי עצמאי. מהם שאחד עובדים זוגות ובן
1955/56 עד נכללו קואופרטיבים וחברי חברות
עם ואילך 1956/57 ומשנת השכירים עם
עם מהשנים בחלק כלולים קיבוצים העצמאים.

העצמאים. עם אחרות ובשנים החברות
לשנת עד (במקור) מריבית המס ניכויי

מבוטלים. בסכומים הסתכמו 1961/62

 קנייה במם החייבות הסחורות ערך
חלוקת ידי על התקבל הסחורות לערך האומדן
כל על החלים המס בשיעורי ברוטו המס חיוכי

וסחורה. סחורה

במישרין. בתקציב כלולים המיסים כל לא
מימים שהם הלאומי' הביטוח ודמי הארנונה
חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית, מבחינה
לאומי. לביטוח ומהמוסד הארנונה מקרן כהלוואות
כי אם מיסימ' הן ההשוואה מקרנות ההכנסות אף

מראש. קבוע אינו שיעורן
(אם נרשמות מגרמניה מהשילומים ההכנסות
ניכוי אחרי להם) מחוצה ואם התקציב בחשבונות

השילומים. חברת הוצאות
אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
1955/56 לשנים כלכלי מיון כעיקרו. מינהלי הוא
טכניים פרסומים בסדרת נתפרסם 1956/57 עד

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של 2 מס'
המספרים  מגן ויהב הכנסה מס תקבולי
התקציב בשנת לגבייה מתייחסים 9 בלוח
סכומים שולמו שבה המס בשנת התחשבות ללא
המס תשלומי את גם כוללים התקבולים אלה.

CHAPTER R. GOVERNMENT FINANCES

Balance of Treasury's Credits
and Liabilities

Source: The Accountant General
The Treasury's Balance mainly consists of

monetary credits and liabilities of the Terasury,
and does not include State investments in phys
ical assets (moveable and unmoveable propetry).
Therefore, all the sums invested in roads, build
ings, equipment and other Government property
are not included. Investments in property of the
Government's business enterpirses, such as posts,
railways and ports, are also not included.

Credits and liabilities of the Treasury ere
ated as a consequence of Government activity
from the establishment of the State are:

a. Credits and liabilities formed as a re
suit of curernt transactions of the Terasury,
which do not exceed the State Budget (current
credits and liabilities) . These are Government
deposits in banks or deposits of other units in
the State Terasury, advance payments on the
coming years' budgets, erturned capital supplied
to Govenrment Oiffces, debtors and cerditors,
etc. Detail of current credits and liabilities is
given in Table 1.

b. Credits and liabilities due to the exe
cution of the Budget. Liabilities derive from
loans accepted by the State and transferred to
the State ervenue and credits derive from loans
granted, :nvestments in shaers and deposits
)formation of budgetary fund for the payment
of debts) .

The main paragraphs aer set out in detail
in Tables 34 of this chapter.

Direct Transfers of the Government
This is the balance of the loans dierctly

granted by the Government, by their nominal

value. Loans given by the Government through
ifnancial institutions are not included. The dis
tribution of cerdit given by commercial banks
)excl. banks for mortgage and investments on
the one hand, and including the agircultural
bank on the other) , for the 31st March 1962,
is as follows:agriculture  429cf; local authori
ties  16.89&; industry  U.5%; building 
10.2'#<; other branches  IS.5%. For the dis
tribution of cerdit supplied by ifnancial institu
tions, no detailed data have been found.

Investments in shares  investments are re
gistered under their nominal value, i.e. the sum
actually paid by the Government for shares
purchased, where no evaluation was made 
neither because of depreciation of shares whose
value is given in foreign currency, nor because
of change in rates of those shares which are
registered in the Stock Exchange.

Debt Redemption Fund  is a special fund
for redemption of the Independence Loan Bonds
and Development Loan Bonds. The fund is de
posited under a special account in the Bank of
Israel in foreign currency, and is evaluated ac
cording to the new rate of exchange.

Government Revenue and Expenditure
Source: Reports of General Accountant and
Director of State Revenue
Years aer ifnancial years beginning on Ap

ril 1st and ending on March 31st.

Figures refer to budgetary ervenue and ex
pendituer, being the greater part of the turn
over of the Government Finances. In addition,
there are two other types of payment and reve
nue:

GOVERNM ENT FINANCE 562



a. Earmarked Revenue and Expenditure
are sums received by the Government from a
foreign source for the same service.

b. Activities outside the Budget are partly
merely budgetary (exchange of one financial
propetry for another) and patrly real expendi
ture and revenue which, for various reasons,
were not included in the Budget (including the
ifnancing of the budgetary deficit) .

The Registration of Government expendi
tuer and revenue is done on an adjusted cash
basis. Only cash receipts are usually considered
as income, and only cash payments as expendi
ture. There are, however, exceptions to this
rule, such as the deposit of assessees' debts in
banks (registered as income) and purchases on
credit from suppliers (registered as expenditure).
In business enterprises (in some cases also in
government offices) , depreciation, pension funds
and severance pay for future years, are also re
gistered.

Not all taxes are directly included in the
Budget. The War Risk Insurance and National
Insurance tax, which are taxes economically
speaking, appear in the budget partially as loans
from the War Risk Insurance Fund and from
the Institute for National Insurance. Revenues
from Equalization Funds are also taxes, al
though their amount is not known in advance.

Revenue from German Reparations Fund
is entered (both in the budget accounts and
elsewheer) after the expenses of the Repara
tions' Companies have been deducted.

The classiifcation of income and expendi
ture in these tables is basically administrative.
Economic classiifcation for the years 1955/56
till 1956/57 has been published in the Technical
Publications Seires, No. 2 of the Central Bureau
of Statistics.

Revenue from Income Tax and Defence Tax
The figures in Table 9 refer to tax collec

tion during the ifnancial year, with no considera
tion for the ifscal year for which these sums
were paid. The revenue also includes tax pay
ments in cash and in bank deposits due to loans
granted to assessees.

The distinction between selfemployed as
sessees and companies is that accepted by the
Income Tax Authoirties. Selfemployed, by this
distinction, is a person who has at least 259!! of
his income from aselfowned business, as well
as working couples, one of whom is independ
ent. Company managers and members of co
operatives were included with employed till
1955/57. Qibbuzim are included in some years
with companies and in other with selfemployed.

Taxes deducted at source from interest up
to 1961/62 amounted to negligible sums.

Value of Taxable Goods. The estimate of
the value of goods was obtained by dividing
gross tax assessments by the rate of tax due on
each commodity.
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Assets and Liabilities of the Treasury האוצר והתחייבויות זכויות
לי0י) (מיליוני האוצר של מוניטריות והתחייבויות זכרות ריכוז  .1 לוח

Table 1.  Consolidated Statement of the Treasury's Monetary Assets and Liabilities

)IL. million)^)

)19611962)

31 HI 1962 31 III 1961

Assetsזכויות

שוטפות 413.5630.1Currentזכויות assets
שניתנו 1,433.01,643.8Loansהלוואות granted

ב0ניות 486.0583.9Investmentהשקעות in secuirties
(הפקדות) וזוגות לתשלום 15.448.6Loanקרן fund

ישראל בנק של מניות בהון 20.020.0Investmentהשקעה in Bank of Israel shares capital

הכל M7.t2,924.4TOTAL,2סך

מסחר 7.15.3Commercialהסכמי agreements

Liabilities התחייבויות

שוטפות nT>wnnn345.5449.7Current liabilities

פנים: Internalמלתת debts :

הפנקסני 1,100.11,380.4Book(2)הסכום amount

Increase due to use in

המדד 9ליית עקב 25.851.9consumersניוול price index

במפעל ערן Compensatoryניוול yalue to depositors in

לבניין 4.45.1savingחסכון for housing projects

נדרשה שטרם 2.83.3Interestריבית outstanding

Wpn 1,254.42,241.9Foreignמלתת debts(3)

הכל 2,733.04,132.3TOTALסן

מסחר 3.211.0Commercialהסנמי agreements

372.7749.9Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report. הכללי. החשב דו"ח המקור:
(1) in this chapter discrepancies aredue to rounding figures. המספרים. מעיגול נובעים זה בפרק בסיכומים ההפרשים (1)
(2) Excluding IL. 3.9 million Tavei Dollar and Dollarlinked צמודי חיסכון ושטרי דולר טבי ל"י מיליון 3.9 בולל אינו (2)

Saving Bonds which are held with the Treasury. האוצר. ידי על המוחזקים ז*ולרי
(3) including current debts abroad previously registered as בהכנסה בחלקם שנרשמו לארץ בחוץ שוטפים חובות כלולים (3)

budgetary income. The amounts for 31 III 1961 and 31 111 1962 וליום 31 111 1961 ליום הסכומים תקציבית.
31 III 1962 are IL. 9.2 million and 12.9 respectively. בהתאמה. ל"י מליוני ו12.9 9.2 הינם
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ל''י) (מיליוני האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  .2 לוח

(31 HI 1962)

זכויותהייתרה מזה:
מוניטריותבמאזן

Positionזכויות inThereof:Assets
balancemonetary

sheetassets

ישירות: תקציביות פעולות .11. Budgetary acitvities.

הכנסה מס לחייבי הלוואות למתן 40.640.6Depositsפיקדונות for income tax loans.
(0 המצטבר 29.4הגירעון

'
Deifcit (cumulative) (1)

מחסנים/ ממון .22. Financing ofGovernment stores.
ומקדמות: חוזר revolvingהון capital and advances:

ממשלתיים ומפעלים 123.5116.8Governmentמחסנים Stores £ undertakings
ומקדמות חוזר 7.80.6Revolvingהון funds Ji budgetary advances

ע*7ו שילומים Reparationסזוורות goods on account
באות 154.2151.0ofשנים future years

השינון 18.618.6Housingאגף Division account

:wows פעולות .33. Current financial transactions :

בארץ 21.621.6Accountsבנקים with banks in Israel

בחייל 30.130.1Accountsבנקים with banks abroad

זמניות 3.93.9Temporaryהשקעות investment

59.059.0Debtorsחייבים

ובמעבר ישראל בבנק 187.9187.9Cashמזומנים with Bank of Israel tS in transit

הכל trt.tt30.\TOTALסך

הכללי. החשב דוח המקור:

.7 בלוח פלרוס ראה (1)
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Table 2.  Current Assets and Liabiliites of the Treasury (IL. million)

(31 m 1962(

התחייבויותהייתרה מזה:
מוניטריותבמאזן

Positionהתחייבויות inThereof:Liabilities
balancemonetary
sheetliabilities

ישירות: תקציביות פעולות .11. Budgetary activities:

Claims on account of budget
התקציג ביצוע וזשבון על Services(93.893.8תובעים received(
הכנסה של קרדיטוריט 30.0Creditחשבונות accounts of revenue

חוזר: והון מחסנים .22. Government stores £ revolving funds:

משילומיס שנתקבלו 154.251.4Reparationסחורות goods received
94.1Fundsקרנות

18.718.7Contractorsקבלניט accounts

שוטפות: פיננסיות פעולות .33. Current financial transactions:

בארץ 49.849.8Banksבנקים in Israel

לארץ בחוץ 31.631.6Creditorsזכאים abroad

מזון עודפי חשבון  ארה"ב 84.884.8Accountsממשלת of food surpluses

41.441.4Creditorsזכאים

78.278.2Amountsהפקדות deposited with Government

הכל 676.6449.7TOTALסך

Source: Accountant General's Report

)1) For breakdown see Table 7.
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כלכלה0) ענפי לפי הממשלה' של ישירות והלוואות השקעות  .3 לוח
Table 3.  Direct Investments and Loans of the Government, by Economic Bnuches(i)

)31 m 1962)

במניול/ השקעות
Investment in Shares

הלוואי!/
Loans

מספרי0מספרים
מוחלטיסמוחלטים

ליי) ליי)אחוזים(מיליוני אחוזים(מיליוני
AbsolutePercentagAbsolutePercentage

NumbersNumbers
(IL. million(IL. million

הכל sn9100.01,017.4100.0TOTAL.סך

מקומיות רשויות
0.70.1Local Authorities

לאומיימ מוסדות


273.326.9National institutions

אחריט מוסדות
12.21.2Other institutions

1.60.315.01.5Agricultureחקלאות

ומח*בים 52.28.964.56.3Miningמנרות and quarrying

55.79.517.11.7Industryתעשייה

ומים 123.521.1358.235.2Electricityחשמל and water

135.623.2200.419.7Buildingבנייה

וביטוח בנקאות ,165.428.36:90.7Commerceמסחר' finance and insurance

וקשר 48.78.362.76.2Transportתחבורה and Communication

אישיים שירותים
1.10.1Personal Services

ידוע ולא 1.30.25.30.5Otherאחר purposes and not known

(1) Excluding government loans through banking 'nstitu באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את כולל אינו (1)
tions to the amount of 1l. 626.5 million; see mtroduc לפרק מבוא ראה ל"; 626.5מליון בסן הבנקאיים המוסדות
tion to this chapter.

It
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החוב0) סוג לפי המדינה חובות  .4 לוח
Table 4.  National Debt by Type of Debt(1)

)19561962)

million) ליי) מוהל&ים(מיליוני AbsoluteNumbersמס6ריט (IL.אחתיםPercentage

31 III 195631 III 195831 III 196031 III 196131 III 196231111195631 III 195831 III 196031 HI 196131 III 1962

החוב M100too100100100TOTAL),52,3793)02,1)1,0841,5כל DEBT

הכל סך  סנימ 4006339611,1341,4373741444739Internalחובווו debt  Total

(*) לדולר 65100151173383667710Dollarגמודיט Unkedi2)

למדד(ג) .4413422431044549101312C.o.Lגמודי6 Index linked(2)

הצמדה 2913995866516092726272717Nonללא linked

בל'י ל0ירעון חוץ 56177292303S445111313ISExternalחובות debts repayable in IL.

(י) זר במטבע חוץ 6287509129421.68S5848424046Externalחובוח debts in foreign currency(3)

(1) Excluding current liabilities. Increase derives in part from turning liabilities, ifrst

registered as current, into budgetary debts.

)2) Adjusted to changes in the rateof exchange or the Co.L. Index.

)3) The value in IL. is calculated according to the rate of excahnge on any of the dates.

מחטיבת בחלקו נובע בסכומים הגידול שוט0ווו. התחייבויות כולל אינו (1)

תקגיבי. לחוב בשוט0ות תחילה שנרשמו התחייבויות

לגרכן. המחירים במדד או החלי0ץ בשער לשינויים מוו/אט (2)

מהתאריכים. אחד בגל החליטין שער לווי מחושב בל"י הערך (3)

n
o
a

a
c
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הממשלה והוצאות הכנסות
ל'י) (מיליוני הממשלה הכנסות  .5 לוח

(1960/61  1963/64)

למעשה הכנסה
Actual Income

1961/62 1960/61
ההכנסה וסעיף התקציב סוג

2,271.9

()30.4

1,161.5
380.5
41.1
1.2

() 16.4
2.7
1.4

267.5
73.0
47.9
20.9

37.0
3.3
0.2

171.3

11.5
2.9

21.6
23.0
12.5
15.9
17.7

20.3
11.0

183.9

()162.0
60.9

2.3

1,728.8

20.7

1,041.6
323.3

8.1

12.8

1.9

1.0
199.7

61.1

40.8
16.0

27.4
2.8
0.2

128.9

10.9

. 2.8

8.1

28.4

8.3

12.6

13.0

16.2

9.4

(3)39.6

53.9

4.0

20.518.8

()8.0()10.7
523.8866.8

77.188.1

5.944.1

30.624.5


2.9

51.682.2 י

98.8106.7

()9.3()19.5

כולל>2< סך
השנה במשך תקציבי גרעון

הכל סך רגיל' תקציב
הכנסה מם
רכוש מס

וארנונה רכוש למסי מקדמה
ארנונה לקרן העברה פחות:

מקרקעין שבוו מס
עיזבון מס
כללי מגס

דלק על מכס
טבק  על בלו

משקאות 
מלט 

צמיגים 
שונות 

קנייה מס
תרץ נסיעות מס
שעשועיט מס

מסמכים) (על הכנסה בולי מס

בטחון בול
אחוזה ספרי מס

רבב כלי  ואגרות רשיונות דמי
משפס) בית קנסות כולל (אינו אחרים

הדואר ממפעלי ופיצויים פנסיות ריבית' עודפים' עח העברות
העסקיים המפ&לים מיתר 

pn למלוות והמחלקה ישראל בנק רווחי
פיתוזז לתקציב ישראל בנק מרווחי הכנסות העברת :mns

העסקיים) מהמפעלים לריבית (פרט ריבית
הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תמלוגים לממו; העברה

קודמות שנים תקציבי עח החזרות
שערים והפרשי יתר מס

משפט) בתי קנסות (כולל שונות
הפיתוח לתקציב נקייה העברה פחות:

הכל סך חובות' ותשלום פיתוח תקציב
הפיתוח מלווה (>): 7/דץ מקורות

והצפונית המערבית מאירופה הלוואות
מארהב הלוואות

אשדוד לנמל לשיקום הבינלאומי מהבנק מלווה
ישראליות בלירות לפרעון ארהב ממשלת מלוות

מזון עודפי לרכישת ארהב ממשלת ומענק
באות) שניט עח נסו מקדמות (בולל מגרמניה שילומים

באות(5) שניט עח בשילומים נטו שימוש פחות:
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Government Income and Expenditure
Table 5.  Govenrment Revenue (IL. million)

(1960/61  1963/64(

ההכנסות *ונחץ
EstimateofRevenueBudget Section and Revenue Item

1962/631963/64

tSMA2,9tt.tGRANDTOTAL (2(

Budgetary Deficit during the year

1,487.41,4*2.0Ordinary Budget, Total
445.0590.0Income Tax
60.075.0Property Tax

Advances to Propetry Tax and Arnona
C)24.O. ()30.0Less: Advances to Property Tax and Arnona

5.517.0Land BettermentTax
2.53.0Inheritance Tax

190.0283.0Customs  general
79.084.0 fuel
50.O52.0Excise Tax  tobacco
23.028.0 beverages
38.534.0 cement

3.43.5 tyres
0.10.2 miscellaneous

208.4236.8Purchase Tax
7.012.0Foreign travel Tax
3.33.5Entertainment Tax
24.025.0Revenues Stamp tax (documents(
29.037.0Defence Stamp Tax
12.518.0Land Registry Tax
20.O23.2Licence fees  Vehicles
23.023.5 other (not including coutr fines(

Transfers on account of surpluses, interest, pensions and severance pay
25.530.0 from postal enterprises
6.57.2 from other business enterprises
25.522.0Profits of the Bank of Israel and the Foreign Loans Department

Less: transfer of revenue of the Bank of Israel to Development Budget
89.570.0Interest (excluding interest from business enterprises(
20.O23.7Transfer for ifnancing gratuities to invalids of war and Nazi prosecutions
4.55.0Refunds on account of former years' budgets
30.010.0Surtax and exchange rate differentials
15.217.4Miscellaneous (including coutr ifnes(

()9.6()12.0Less: Net transfer to Development Budget
M8.01,098.0Development Budget and Payment s of debt  Total

Foreign sources(4): Development Loan
Loans from Western and Notrhern Europe
Loans from U.S. Import and Expotr Bank

429.0 515.5Loanי from I.B.R.D. for the Ashdod Port
Loans from U.S. Government to be repaid in IL. and

U.S. Grantinaid and agricultural surpluses

106.7 /} 96.3
Reparations from Germany (incl. net advance o/a of future years(

Less: Net use of repatraions o/a of future years(5(
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(המשד) ל"י) (במיליוני הממשלה הכנסות .5 לוח
(1960/611963/64)

ההכנסה וסעיף התקציב סוג
Actual Income

1960/611961/62

(המשך) חובות ותשלום פיתוח תקציב

לאומי לביטוח מהמוסד (*): פנים S.6S4.49מלוותי

הארנונה 19.018.2מקרן

הפיתוח 12.724.8מרשוו/

שיכון 13.217.2מלווה

תש*ך פיתוח 30.728.1מלוה

מועד קצר I8.S19.8מלוה

חידוש  כספיים 8.9מלוות

אמיסיות תקבולי 4.729.1הפקדת

קליטה מלווה
16.6

אחרים 7.830.7מלוות

(קרן) הלוואות עח גגייה אחרות: 63.985.8הכנסות

לדלק ההשוואה קרן S.18.716הכנסות

הפיתוח) (רשות רכוש 0.4מכירת

הדואר ממפעלי  מהשקעות והשתתפות 9.910.0פחת

התחבורה ממפעלי 3.13.1

ישראל בנק רווחי  רגיל מתקציב הבנסה

162.0

הרגיל מהתקציב נקייה 8.010.7העברה

הכל סך עסקיים/ 140.8174.0מפעליט

חיפה 22.926.4נמל

אילת ונמל יפו S66.6.נמל

רכבת
11.812.8

הרכבת בהצאות הרגיל התקציב 5.36.3השתתפות

הדואר 66.280.2מפעלי

הפיתוח רשות
28.941.7

מספרים. מעיגול בסיכומים ההפרשים נובעים הממשלה' כספי בפרק הלוחות יתר ובכל זה בלוח (1)

מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו (2)

תשכא. בטחון מקדמת לי מליון 23.4 כולל (3)
מלוות. להשגת שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונן. על השנחי הפדיון את לנכות בלי כלומר ברוטו' נרשמות מלוות (4)

התקציבית ההכנסה כוללת מאידך תקציבית. כהכנסה הבאות בקנים רק יירשמו הבאות השנים של השילומים עח תקבולים (5)
בשילומים נטו השימוש הוא הנל הסכומים שני בין ההפרש הקודמות. בשנים למעשה שנתקבלו סכומים השוטפת השנה של

הבאות. השנים עח
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Table 5. Govenrment Revenne (/£. million) (Con/.)

(1960/611963/64(

ההכנסות pain
Estimate ofRevenueBudget Section and Revenue Item

1962/631963/64

Development Budget and payment ofdebts (Com.(

73.195.0Internal loans: (4) from National Insurance Institute

27.031.5From war risk insurance (Arnona) fund

.2S023.4From Oevelopment Authoirty

Housing loans

Development Loan I960

118.0105.0Short term loan

Renewal of loans

Deposits of emission receipts

50.0100.0Absorption Loan

1.0Other loans

112.4100.0Other revenue: Collections on account of loans (capitaQ
Revenue from equalization fund for fuel

Sale of property (Development Authority(

14.013.7Amortization and participation in investments  from postal enterprises

2.23.6 from transportation enterprises


from ordinary budget  Bank of Israel proifts

9.612.0Net transfer from Ordinary Budget

164.0208.9Business Enterprises, Total

Haifa port



Yafo port and Elat port

14.517.4Railways

7.48.0Participation of Ordinary Budget in railways' expenditure

93.4110.0Postal enterpirses

48.873.SDevelopment Authoirty

(1) In this table and in all other tables of the chapter "Government Finances", discrepancies in totals are due to
rounding off of ifgures.

)2) Excluding extrabudgetary transactions and earmarked income.
)3) Includes 1I_ 23.4 million Defence Loan 1960.

)4) Loans are registered without deducting redemptions during the year. On the other hand, expenditure connected with
the raising of new loans has been deducted.

)5) Receipts on account of future years' reparations' payments will only be listed as budgetary revenue in future years. On
the other hand, current budgetary revenue includes sums received duirng past years. The difference between these two
figures constitutes the net use of reparations on account of future yean.
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ל0 (במיליוני הממשלה הוצאות  .6 לוח
(1960/61 1963/64)

7\Wa? 11KXY1Actual Expenditure
ההונאה ף י ס,ע ו התקציב סוג

1960/611961/62

(י) כולל *.1,728.82,271סך

הכל סך רגיל/ *.I.M8.41,235תקציב

המדינה ומבקר הממשלה חברי הכנסת, המדינה, 5.56.1נשיא

הממשלה ראש  8.511.4משרד

האוצר 28.636.3

הבטחון 307.7315.0

הבריאות 55.7.6S3

הדתות 5.66.1

החוץ 17.824.1

והתרבות החינוך 112.9139.5

החקלאות 11.212.7

והתעשייה המסחר 6.67.8

המשטרה 38.743.1

המשפטים 7.58.6

הסעד 25.128.0

העבודה 51.148.5

הפיתוח 1.61.8

הפנים 3.96.0

והדואר התחבורה 5.55.5

86.7117.1ריבית

ופיצויים 6.49.3פנסיות

ספר ולנפגעי רדיפותיהם לנכי בנאצים, המלחמה לנכי 8.911.0תגמולים

לאומי לביטוח למוסד  10.513.0העברות

עסקיים) מפעלים הכנסות (ראה לרכבת 5.363

מועברת) הכנסה (כולל המקומיות לרשויות 19.020.0

חק שוקי לרכישת  הענקות

היצוא עידוד לשם 115.2135.9

ועולים) (תושבים הון למעבירי 24.120.8

המחירים הוזלת לשם 67.569.1

לדלק) (פרט ההשוואה מקרנות תקבולים 24.6()29.3()פחות:
2.45.3 שונות

מיוחדים) (תקציבים מפורטות בלתי הוצאות
38.086.6

כללית רזרבה

GOVERN MENT FINANCE 574



Table 6.  Government Expenditure (/£.. million)
(1960/611963/64(

Budgetתקציב
Budget Section and Expenditure Item

1962/631963/64

2,539.42,998.*GRAND TOTAL0(

1,407.41,492.0Ordinary Budget, Total

7.48.1President of the State, Knesset, Cabinet Ministers and State Comptroller
10.712.9Prime Minister's Oiffce
38.446.2Ministry of Finance

410.0485.0 Defence

73.690.8Health
6.47.8 Religious Affairs
36.040.5 Foreign Affairs
162.4199.5 Education and Culture
13.315.8 Agriculture

9.017.7 Commerce and Industry

44.449.0Police
9.611.5 Justice

31.837.8Social Welfare
47.554.5 Labour
1.92.1 Development
5.05.6 the Inteiror

5.56.7 Communications and Post

161.0240.0Interest
10.015.0Pensions and compensations
20.324.1Gratuities todisabled of war against the Nazis,ofNazi persecution and border casualties

13.020.0Transfersto National Insurance Institute
7.48.0to railways (see revenue ofbusiness enterprises(
24.931.0to local authoirties (including transferred revenue(

9.06.0Subsidies opening of new markets

' for the promotion of exports

to persons transferring capital (residents and immigrants(

83.091.0 for reducing pirces

()6.0)(10Less: Receipts from equalization funds (excluding fuel(

4.06.0Miscellaneous

151.8141.1Unspeciifed expenditures ("Special budgets"(

16.319.4General reserve
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(המשך) ל") (במיליוני הממשלה הוצאות .6 לוח
(1960/611963/64)

למעשה 1!וצאה

ההוצאה וסעיף התקציב Actualסוג Expenditure
1960/611961/62

הכל סך חובות' ותשלום פיתוח 540.0M2.7תקציב

הערבה) ופיתוח לחקלאים שיגון (כולל 99.5131.5חקלאות

אחרים נופים עיי מימון פחות:
()6.8

הארצי המיט 31.840.0מפעל

ומלאכה 62.160.8תעשייה

(1טו)(2) הבאות השנים ע"ח מגרמניה בשילומים שימוש 6.01.6התאמה:

ומכרות 8.08.8מחצבים

(נטו)(2) הבאות השנים ע*ח מגרמניה בשילומים שימוש 0.4()0.2()התאמה:

ומלוות פנימית מצבירה מימון 18()פחות:

0.54.2חשמל

(נטו)(*) הבאות השנים עיח מגרמניה בשילומים שימוש 19.53.8החאמה:

66.495.4תחבורה

(נסו)(2) הבאות השנים עיח מגרמניה בשילומים שימוש H34.6()24.5החאמה:

המספנה להקמת מחויל הלוואה פחות:
()7.3

הנמלים רשות עיי מימון פחות:

16.318.4דואר

78שיכון 9187.0

אחרים גופים עי מימון 54.6()פחות:

המקומיות לרשויות 8.512.3הלוואות

וממשלתיים ציבוריים למוסדות 12.613.4בניינים

נפט וקידוהי נפט 10.56.7קווי

נפט קווי לביצוע הכנסות 7.9W5.7()פחות:

ציבוריות 3.7עבודות

שונים ומפעלים 12.436.1תיירות

מחזור דמי
15.0

והפיתוח העצמאות מלווה איגרות לפרעון 5.514.8קרן

קודמות משנים הפיתוח תקציב הוצאות לכיסוי תשלומים

חובות 140.6314.0פרעון

~רזרבה

מיוחדים תקציבים

הכל(י) סך עסקיים' 140.3173.6מפעלים

חיפה 22.926.4נמל

אילת וגמל יפו 5.16.3נמל

17.119.2רכבת

הדואר 66.280.0מפעלי

ישראל מקרקעי 28.941.7מנהל

מיועדות. מהכנסות והוצאות לתקציב שמתרץ פעולות כילל אינו (1)
הוצאות שוטפת שנה בל עבור רשומות מאידך תקציבית. בהוצאה הבאות בשנים רק יירשט השילומים ככספי השימוש מן חלק (2)

הבאות. השנים עח בשילומים נטו השימוש הוא האלה הסכומים שני בין ההפרש הקודמות. בשנים כבר שבוצעו
עודפים' בתור הפיתוח' ולתקציב הרגיל לתקציב כהכנסות שהועברו סכומים כוללות העסקיים המפעלים של ההוצאות (3)

חובות. ותשלום הלוואות ובתור ולפחת' לפיצויים לפנסיה' הפרשות ריבית' תמלוגים'
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Table 6.  Government Expenditure (JL. million) (Con/.)

(1960/611963/64J

vtpn 'BudgetBudget Section and Expenditure Item
1962/631963/64

.MS01,0*8.0Development Budget and Debt Redemptions, Total
82.250.8Agriculture (incl. rural housing and Development ofArava Region(
()9.0>)5.5Less: ifnancing by other authorities
71.082.5National water project

645 JJ60.0Industry and crafts ^
J IAdjustment: use of Reparations on account of future years (net) (2(

17.9 {}2..5M ines and quarries
Adjustment : use of Reparations on account of future years (net) (2(

.(H3
Less: ifnancing from internal sources

10.2 {} 21.0
Electricity

Adjustment : use of Reparations on account of future years (net) (2(

(
1151.0

Transport
119.2 iAdjustment: use of Reparation account of future years (net) (2(

ILess: foreign loan for building of ship yard
()I3.1>)10.לLess : ifnancing by Ports' Authority
43.S36.5Posts

243.4185.0Housing
() 170.0() 100.0Less: ifnancing by other institutions

14.012.0Loans to Local Authorities
17.520.0Accomodation for public and government institutions

'*{J 6.0Oil drilling and pipelines
Less: Revenue for laying of pipelines

Public Works
12.38.0Tourism and various establishments
10.0.1S0Revolving fund
ISO15.0Fund for redeeming Independence and Development Bonds
12.515.0Payments for coverage of Development Budget Expenditure from previous years

235.0300.0Debt redemption
19.322.4Reserve

175.0192.5Special budgets
144.0208.9BusinessEter prises ,(נ) Total

Haifa port
Yafo and Elat ports

21.925.4Railways
93.4110.0Postal undertakings
48.873.5Israel Land Directory

(I) Excluding extrabudgetary transactions and expenditure from earmarked income.
)2) Part of the reparations expenditure will only be registered as a budgetary expenditure in future years. On the other hand,

certain sums so expended in past years are registered for every current year. The difference between these two figure!
constitutes the net expenditure on account of future years' reparations receipts.

)3) The expenditure of business enterprises includes sums transferred as revenues to the ordinary and development
budgets in the form of surpluses, royalties, interest, pension funds, severance pay funds, amortization funds, loans and
debts redemption.
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ל'י) (מיליוני ברוטו מס וחיובי קנייה במס החייבות הסחורות0) ערך אומדן  .7 לוח
(1960/611961/62)

1960/61

במס הזזייבות הסחורות ערך
Value of Goods Subject to Taxהמס שיעור

באחוזיםחיובי הממוצע

Rateמס of

TaxAverageייצור

הכל DueTaxיבואמקומיסך 
TotalLocalImportsPercentage

Production

הכל 519.2102.7141.220.3*.1*4סך

וחוטים 134.9126.28.720.515.2בדים

7.06.70.31.419.9הלבשה

אחרים טקסטיל 14.813.71.12.517.0מוצרי

עור ומוצרי 40.340.10.22.15.2הנעלה

77.877.70.27.910.2רהיטים

ודבק צבעיס בניין' 73.454.618.814.019.2חומרי

לבניין וציוד אינסטלציה 21.921.10.84.018.2מוצרי

והקלטה מוסיקה 17.59.28.45.833.0מכשירי

וגז חשמל .62.957.25.736.658צורכי 1

מטבח וכלי בית 35.934.51.33.810.7כלי

בית וקישוטי תכשיטים 7.46.60.81.925.5שעונים'

ואופטיקה צילום 3.30.92.51.029.8צרכי

נקיון וצרכי 33.032.01.04.112.4תמרוקים

וכתיבה משרד 17.97.610.32.815.5צרכי

וחלקיהם רכב 40.918.522.417.342.4כלי

לספורט וציוד 4.64.20.40.715.8צעצועים

ומוצריו 43.331.212.17.517.2ניר

23.622.80.83.515.0משקאות

31.424.57.03.711.9מתכות

המדינה. הכנסות על הממונה המקור:
מחירים לפי מחושב מקומי מייצור הסחורות ערך אומדן (1)

ס.י.פ. מחירי לפי מחושב היבוא וערך סיטונייט'
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Table 7.  Esitmate of Value of GoodsO) Subject to Purchase Tax and Gorss Tax Due (IL. Million)

(1960/611961/62(

1961/62

IX

במס החייבות הסחורות ערך
Value of Goods Subject to T!

חיובי
המס שיעור

באחוזיו הממוצע

הכל 0ך
Total

ייצור
מקומי
Local

Production

יבוא

Imports

מם
Tax

Due

Rate of
Average
Tax 

Percentage

msort.t132.*197.421.4TOTAL

175.7168.76.928.116.0Cloth and yarn

8.88.70.12.022.3Clothing

21.921.00.94.420.1Other textile products

41.939.63.17.4Footwear and leather manufactures

92.692.50.29.610.4Furniture

99.879.919.918.418.4Building materials paints and glue

23.723.50.24.920.8
Instalation products and

building equipment

20.910.610.37.234.4Musical and recording instrumentss

79.571.87.849.261.9Electircity and gas implements

43.442.01.45.412.3Household and kitchen equipment

12.69.82.72.015.6Watches, jwelry and home adornments

5.90.75.21.220.3Photographic and optical instruments

34.833.51.34.713.5Cosmetics and detergents

23.99.814.23.715.3Oiffce equipment and stationery

69.834.335.529.141.7Vehicles and their parts

4.54.10.40.716.6Toys and sport requisites

48.536.811.78.417.3Paper and paper products

35.533.91.65.615.7Beverages

78.868.710.19.712.4Metals

Source: Director of Inland Revenue.
)1) The estimate of value of goods from local production is

based on wholesale prices, and of imported goods by c.i.f. P"ces.
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לי< (באלפי והקבוצה הסוג לפי הסחורה, מערך המכס ואחת ממכסג1) הכנסות  .8 לוח
Table 8.  Customs Revenue(i) and Percentage of Customs Duty from the Value of

Merchandise, by Class and Group (JL. thousand)

)1957/58  1961/62)

7/5 81 9 50/611 96(2) 1961/62

והקנוגה הסיב
fl au

"p =1

||||V u

?§■S 0
liCla. s and Group

13II
V g
1:3

2,3
nil2. 3

s *

הסחורות S2*1,41224.4ALL.111,07717.7199,41124כל COMMODITIES

וטבק משקאות מזון' .0 15,14015.84X.S7941.971,11143.4Classסיג I.  Food, Drinkand
Tobacco

קבוצה
וקמח דגנים .14,1095.96,1377.06,6397.2

Group
I. Grain and flour

ולחי לבהמה מאכל .21782.11,28317.91,19723.32. Feeding stuffs for animals

בשר .32,78466.61,50633.04759.83. Meat

למאכל חיות' בהגלות .4353.813162.410,302127.94. Animals, living. for food

חלב ותוצרת ביצים .55113.5263.35717.25. Eggsand dairy produce

וירקות אגוזים טריים' פירות .616251.3841J37.81,777136.36. Fresh fruits. nuts and
vegetables

משקאות .7805.851599.81,670179.67. Beverages

אחרים מזונות .826.16975.049.969152.445.623104.88. Other foodstuffs

ומוצריו טבק .91,12257.42,17192.93,393107.09. Tobacco and manufactures
thereof

בלתי וסחורות גלם חומרי  ב. I4.S029.211,114I4.S41,10415.9Classסוג II. Raw Materials
בעיקרן andמעובדות Articles

Mainly Unmanu
factured

Groupקבוגה

0חם ■!11.71. Coal

אחרים מחצביםאלמתנתיים .2120.24355.85076.62. Other nonmetalliferous mi
ning and quarry product.*

מתנת וגרוטאות מתכת עפרות נ.
1662!.4672.13. Metalliferous ores and scrap

metal

בניין ועצי עצים .412,44444.521.66977.627,18873.64. Wood and timber

טקסטיל חומרי .51,2287.42.20816.23,16613.45. Textile materials

ושרפים שומנים' שמן' זרעונים' .62440.84,5068.45,00111.86. Seeds. oils, fats, and resins

מעובדים בלתי עורות .74076.389013.591411.17. Hides and skins. undressed

שונות .81670.33,2402.14,3603.28 . Miscellaneous

אי מעובדות סחורות  ג. סוג
בעיקרן מעובדות

54,989102,51121.0141.04915.3Class III.  Articles Wholly
or Mainly
Manufactured

Group קבוצה
מעובד ודלק קוקס .1

ומוצרי זכוכית קרמיקה' כלי .1
מעובדים מחצבות

1,17638.5

10

2.931

0.8

59.33,25246.7
I. Coke and manufactured fuel
2. Ceramic ware. glass and ma

nufactured quarry products

Source: Director of Inland Revenue. המדינה. הכנסות על הממונה המקור:
GOVERN MENT FINANCE 580
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Table 8 Customs Revenue (>) and Percentage of Customs Duty from the Value

of Merchandise, by Class and GrouD (IL. thousand) (Cont.)
)1957/8  1961/62)

Class and Croup

>2)1961/62

2. S

g *

3$
o 2

I*

1 9 6 0 / C 11957/5 8

H
2, §
> 

5£
" a 2, §

g 3
1:3

והקבוצה הסיב

3. Iron and steel and inanu
factures thereof

4. Nonferrous metals and
manufactures thereof

5. Hardware, implements
andcamera iflms

6. Electric goods and equip
ment

7. Machinery

8. Manufactures of wood and
timber

9. Cotton yarn and manufac
tures thereof

10. Woollen and worstedyarn
and manufactures thereof

11. Silk yarn. artiifcial silk yarn
and manufactures thereof

12. Manufactures of other tex.
tile materials.

13. Wearing apparel
14. Chemicals, drugs. dye.s and

colours

15. Oils, fats and waxes,
manufactured

16. Leather and manufactures
thereof

17. Paper and cardboard and
manufactures thereof

18. Aircraft ,ships and vehicles

19. Rubber manufactures

20. Miscellaneous articles whol.
ly or mainly manufactured

Class IV  Animals, Live,
n.e.s.

ClassV  Bullion A Specie

Unclassified customs duty($

22.5

12.8

31.8

46.6

14.7

6.1

13.7

2.9

14.3

20.4

40.0

17.1

70.3

17.1

35.5

39.3

31.7

29.5

1.0

20,615

3,694

6,525

18,610

18,382

676

548

130

3,403

515

250

7,592

5,588

270

5,526

32,628

590

12,255

II

8.013

23.7

16.0

30.1

55.6

7.2

3.4

9.3

4.2

11.4

27.0

45.7

18.6

63.5

42.2

33.7

39.2

45.2

31.2

X4

18,207

3,066

4,875

12,229

8.435

445

317

241

1,707

444

296

6,635

3,652

280

5,315

23,340

624

9,462

1,398

17.3

4.7

23.3

48.9

2.0

0.0

15.1

13.8

7.3

18.7

38.8

6.0

77.1

33.3

18.2

24.4

28.6

23.2

4.6

11,325

608

2,174

8,337

1,519

87

905

424

841

330

452

1,79s

4.259

180

2.117

11,669

321

6.470

10

8.436

ומוצריהם ופלדה נרזל .3

ומוצריהן ברזליות אל מתכות .4

וסרטי בלים מכשירים' ג.
צילום

חשמלי וציוד חשמל צורכי .8

מכונות .7

עץ מוצרי .8

כותנה ומוצרי כותנה חוטי .9

סרוק וצמר צמר חוטי .10
ומוצריהם

מלאכותי ומשי משי חוטי .11
ומוצריהם

אחריו טקסטיל מחומרי מוצרים .12

הלבשה צורכי .13
וצבעים תרופות כימיקלים, .14

ודונג' שומנים שמנים' .15
מעובדים

עור ומוצרי עור .16

ומוצריהם וקרטון נייר .17

רכב וכלי אניות מטוסים' .18

גומי מוצרי .19

או מעובדים שונים מצרכים .20
בעיקרם מעובדים

א. מ. נ. ל. חיים בסלי  ד. סוג

וכסף זהב ומטבעות מטילים ה. סוג

ג3) מסווג בלתי  מנס
(1) Excluding customs duty on liquid fuel and gas. וגז. נוזל דלק על מבס בולל אינו (י)
(2) Excluding income from surtax and exchange rate differentials. שערים. והפרשי יתר ממס הכנסות כולל xiVf (2)

)3) The commodities to which M* sum refers aer classiifed המתאימים. בסעיפים סוונד זה, סכום מתייחס p>if/r הסחורות, (3)
under the corresponding items.
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ואחוום) םוחלםים >00פרים 0) qio >ר.ב (סלל המשלם מעמד ל6י הכנסה, מס 9.תקבולי לוח
TM*9.  Income Tax Receipts, by Status ofTaxpayerU"cl. DefenceLevy) (1)(Absolute Numbersand Percentage)

)1949/50196^63)

ההכנסה מם כל
All Income Tax

שכירים

Employees

ע1מאים

SelfEmployed

חברית
CompaniesYear

ליי מיליוני
IL. million

אחתים
Percentage

ליי מיליוני
IL. million

אחוזים
Percentage

ליי מיליוני
IL. million

D'rinx
Percentage

ליי מיליוני
1L. million

אחוזים
Percentage

1949/509.3100.04.447.33.739.81.212.91949/50

1951/5232.2100.015.447.813.040.53.711.61931/52

(י>1953/5476.7100.038.7 50.5
■A.'

22.729.615.119.91953/54

1954/55119.1100.050.942.746.238.821.918.41954/55

1955/56

0) I9S6/57

152.9

178.8

100.0

100.0

58.1

75.2

38.0

42.1

52.7

66.6

34.;

37.3

42.1

37.0

'27.5

20.6

/19SS56

1956/570)

1957/58247.0100.0115.046.687.635.544.418.01957/58

1958/59261.9100.0114.243.695.036.352.720.11958/59

1959/60284.0100.0127.144.8102.636.154.419.21959/60

1960/61319.8100.0142.244.5112.235.165.320.41960/61

IS61/62380.5100.0169.044.4(2)130.734.380.821.21961/62

1962/63498.6100.0220.844.3(3)174.435.0103.420.71962/63

(I) The ifgure! for 1956/57 exclude IL. 30.8 million of Defence Levy receiptswhich were
not recorded in the budget.

)2) Including IL. 8.8 million deducted at source from intcicst income.
)3) Including IL. 18.7 million deducted at source from interest income.

המדינה, הכנסות על הממונה המקור:
לי) מיליון 0.8נ (בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא ב1956/57 (1)

לתק1יב. מחוץ שנרשמו
מריבית. מהכנסות במקור שנוכו לי מיליון 8.8 כילל (2)

מריבית. מהכנסות במקור שנוכו לי מיליון 18.7 כולל (3)
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לי) (מיליוני תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות המסות, .10 לוח

Table 10. Revenue, Expenditure, and Budgetary Surpluses and Deifcits (/£. Million)

)19481962)

או (+< אועודף (+) עודף
התקציב (}הוצאותהכנסותשבת מצטברגירעון () גירעון

Budget YearRevenueExpenditureSurplus (+) orCumulative surplus (+)
Deficit ()01 Deifcit ()

1948/4928.9O27.5+ 1.4+ 1.4

1949/5092.90)93.80.9+0.4

1950/51150.1(1)149.4+0.7+1.1

1951/52196.2209.012.811.7

1952/53295.5287.6+7.93.8

1953/54 .402.2396.7+5.5+ 1.7

1954/55661.4{2)653.5+7.9+9.5

1955/56805.9816.610.71.2

1956/57978.01,049.871.873.0

1957/581, 121.41,132.310.983.8

1958/591,377.21,298.8+78.55.4

1959/601,480.91,514.733.839.2

1960/611,708.21,728.820.759.8

1961/622,302.32,271.9+ 30.429.4

Source : Accountant General's Report.

)1) Excluding the entire defense budget.
)2) including II_. 25. 1 million of foreign exchange equalization fund.
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הכללי. הזזשב דוח המקור:

במלואו. הניטחון תקציב את גולל אינו (1)
שערים. ה0רשי קרן של ל"י מיליון 25.1 גולל (2)



מקומיות רשויות יט. פרק
נמוכות במקצת הן זו' בדרך שנתקבלו לגולגולת
לגולגולת החדרים ומספר השיפוט שטח ואילו
השנה לאמצע כלומר במרס' ל31 אומדן הינם
באוגוסט. ב15 ומסתיימת באוגוסט ב16 המתחילה

בדצמבר. 31 ל מתייחסים 1 בלוח הנתונים
נקבעים השיפוט שטח גבולות  השיפוט שטח
השיפוט שטח גודל הפנים. משרד ידי על פעם מדי
עצמן. המקומיות הרשויות ידי על נאמד או חושב
בכמה גרמו אלה באומדנים או בחישובים שינויים
ולשינויים. מדומה צימצום או לגידול מקרים
משת שהיא כפי האוכלוסייה' בצפיפות מקבילים

בלוחות. קפת
מגורים חדרי של ההגדרות  מגורים חדרי
השונות' ברשויות שונות ועודן הזמן במשך השתנו

אלה. לנתונים בזהירות להתייחס יש כן על
את מחלקות הרשויות  והוצאות הכנסות
רגיל. בלתי ותקציב רגיל לתקציב חשבונותיהן
ובין שוטפות פעולות בין להפריד הוא העיקרון
אינו הזה העיקרון כי אם הון' וחשבונות השקעות

הסעיפים. בכל נשמר
"ארנונות" בסעיף נכללו ועדבכלל' 1954/55 עד
כתוספת גבתה שהממשלה הסכומים אותם גם
לתשלום בהם והשתמשה (7.57.) הכנסה למס
אותם להעביר מבלי וגננות' מורים של משכורות

המקומיות. הרשויות של החשבונות דרך
כלל בדרך נכללות אינן דת משירותי הכנסות
לצורכי הכספי והמשק הואיל הרשויות' בהכנסות
לצורכי הוצאות הדתית. המועצה ידי על מנוהל דת
הן אחדות' רשויות של בחשבונות המופיעות דת'

הרשות. מצד בלבד נוספת תמיכה
של וההוצאות ההכנסות של הכלכלי הסיווג
בהתאם כלל בדרך בוצע המקומיות הרשויות

בנידון. האו"מ להנחיות
("A Manual for the Classification of Cavern
ment Accounts", U.N. 1954; "A Manual for
Economic and Functional Classification of
Government Transactions", U.N. 1958).
וההוצאות ההכנסות כלולות השוטף כחשבון
הרשויות של הארגוניות מהפעולות בעיקר הנובעות

והממלכתיים. המקומיים השירותים ומהחזקת
של וההוצאות ההכנסות כלולות ההון בחשבון

השקעה. בפעולות הקשורות הרשויות
העסקות נרשמות הממוניות העסקות בחשבון
פיננ ובהתחייבויות בזכויות שינויים המשקפות

המקומיות. הרשויות של סיות

המקומיות הרשויות הרכב
סוגים: לשלושה מתחלקות המקומיות הרשויות
שני אזוריות. ומועצות מקומיות מועצות עיריות'
על ערים כלל בדרך חופפים הראשונים הסוגים
השלישי הסוג בודדים. יישובים או פרבריהן
קיבוצים (בעיקר שלם כפרי אזור על משתרע
מוניציפלית עצמאות בתוכו כפר שלכל ומושבים)'

מקומי". "ועד בפעולות המתבטאת מסויימת
שהרכב לב לשים יש העיתיות הסדרות בכל
מקומיות מועצות השנים. במשך משתנה הרשויות
באות ואחרות להיפך) (או לעיריות הופכות
הרשויות של האוכלוסייה כן על יתר במקומן.
תנועת בגלל רק לא וזאת לשנה' משנה גדלה
מוניציפלי מעמד הענקת עקב גם אם כי האוכלוסין
ויישובים שטחים צירוף או נוספים ליישובים

קיימות. לרשויות

הנתונים מקורות
המספרים על בחלקם מבוססים הנתונים
עצמן' המקומיות הרשויות ידי על שנמסרו
נתונים למלא: נתבקשו שבהן שאלונים באמצעות
וכוי) מיסים ותשלומים' (תקבולים פיננסיים
מדרכות' כבישים' על (נתונים פיסיים ונתונים
שהוצאו רשיונות מים' ותצרוכת צינורות פנסים,

וכוי). המקומיות הרשויות ידי על
הנתונים על מבוסס הקולנוע בתי על הלוח
והבלו. המכס והנהלת המקומי השלטון מרכז של
שאוב בלוחות הכלול הסטטיסטי החומר של רובו
הלשכה מנתוני בעיקר מרכזיים' ממקורות
האוכלוסייה על (נתונים לסטטיסטיקה המרכזית
בתעשייה' ושכירים מפעלים היישובים' והרכבה'
חשבונות שולבו כן כמו וכוי). החינוך מ8רכת
הלאומית החשבונאות במסגרת המקומיות הרשויות
ותוצאותיהן. הכנסותיהן של הכללי הסיווג ידי על

הגדרות
ממקורות השאוב החומר של מתאימות הגדרות
המתאימים לפרקים במבוא למצוא אפשר הלשכה
(פרק החינוך מערכת ב)' (פרק אוכלוסייה כגון

ט). (פרק ומלאכה ותעשייה כ)
לשנות כלל בדרך בלוחות מחולק  המועד
31 ב ומסתיימות באפריל ב1 המתחילות כספים
מספרים חולקו לגולגולת נתונים בחישוב במרס.
הכספים שנת לסוף או הכספים לשנת המתייחסים
והוצאות הכנסות הלוח. שנת סוף של באוכלוסייה
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תנוסח לא עוד כל חדר. חצי או "חדר" של
תתקבל אשר מגורים לחדרי ברורה אחידה הגדרה
לנתונימ לצפות אין המקומיות' הרשויות בכל
בין השתאה המאפשרים זה' בשטח מהימנים
מצב שונות. תקופות בין או השונות הרשויות
המתייחסים לנתונים בקשר קיים היה דומה
אך המקומי; השלטון של והוצאות להכנסות
הדרגתי באורח פחת האחידות חוסר זה בשטח

האחרונות. בשנים
מהרשויות נתקבלו אשר הפיסיים הנתונים
או רישום על מבוססים תמיד אינם המקומיות

מהימנים. תמיד ואינם מדידה

של הדיווח מערכת הנתונים מהימנות
יש לכן מושלמת. אינה עדיין המקומיות הרשויות
המקומיות מהרשויות שנתקבלו שהמספרים לשער
העיתוי מבחינת וטעויות דיוקים אי מכילים
צוינו בהגדרות הדן בסעיף הנתונים. של והמיון
לדוגמה, אידיוקים. של מקורות כמה כבר
מדוחות שנתקבלו מגורים חדרי על הנתונים
לצורכי לחדרים מתייחסים המקומיות הרשויות
ברשויות שונה והגדרתם ארנונה' וגביית שומה
אותה גם משנה לפעמים השונות; המקומיות
לשנייה; אחת כספים משנת הגדרתה את הרשות
באזורים הפועלות השונות השומה ועדות גם
הגדרה אותה את שונה כצורה מפרשות שונים

CHAPTER S. LOCAL AUTHORITIES

Composition of Local Authorities
Local authoirties are divided into three

categoires : municipalities, local councils and
regional councils. The ifrst two usually cover
towns with their suburb or single settlements.
The third category extends over a whole rural
district (predominantly qibbuzim and Mosha
vim) within which each village possesses a cer
tain municipal independence which finds ex
pression in the activities of its "local commit
tee".

In all the time seires it should be noted
that the composition of the local authoirties
changes from year to year. Local councils
change their status to municipalities (or vice
versa) and others are added. Moreover, the
population within the local authoirties increases
from year (0 year, not only because of popula
tion movement but also because of the granting
of municipal status to additional settlements or
the annexation of additional areas and settle
ments to existing authoirties.

Sources of Data
The data are partially based upon figures,

supplied by the Local Authorities themselves,
by questionnaires they were requested to fill.
The questionnaires included financial data (re
ceipts, payments etc.) and physical data (data
on roads, sidewalks, street lanterns, pipes and
water consumption, licenses issued by local au
thoirties etc.). The table on cinemas is based
upon data supplied by the Union of Local Au
thorities and the custom authorities.

Most of the statistical data included in the
tables are derived from central sources, largely
from data supplied by the Central Bureau of
Statistics (such as data on the population and
its composition, settlements, enterpirses and em
ployees in industry, education system, etc.).
The accounts of Local Authoirties were also in
terwoven with the National Accounts, by the

economical reclassification of their income and
expenditure.

Definitions
The relevant definitions applying to data

taken from the Central Bureau of Statistics can
be found in the relevant chapters, e.g. popula
tion (Chapter B), education (Chapter T) and
industry (Chapter I) .

Time period is, as a rule, divided in the
tables into fiscal years beginning on Apirl 1

and ending March 31. In the calculation of per
capita data, fiscal year figures, or end of fiscal
year figures, were divided by end of calendar
year population. Income and expenditure per
capita, thus obtained, are somewhat underesti
mated, whereas the estimates of the area of ju
risdiction and number of rooms per capita refer
to March 31, i.e. the middle of the year begin
ning August 16 and ending August 15. Data in
table 1 refer to December 31.

Area of jurisdiction. The Ministry of Interior
defines, periodically, the boundaires of the area
of jurisdiction. The size of the area of jurisdic
tion was calculated or estimated by the local
authorities themselves. Changes in these calcula
tions or estimates have resulted, in several cases,
in fictitious increases or decreases and corre
sponding changes in density of population, as
reflected in the tables.

Dwelling rooms. The definitions of dwelling
rooms have changed in the course of time and
still vary from authoirty to authority. Therefore
these figures should be regarded with caution.

Revenue and Expenditure. The local au
thoirties divide their accounts into ordinary and
extraordinary budgets. The principle is to separ
ate current transactions from investments and
capital accounts, though this pirnciple is not
maintained in all the items.
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Until 1954/55 (inclusive), "rates" included
also those amounts collected by the Government
as an income tax surtax il.5%), which was
used to finance the payment of salaries to teach
ers and kindergarten teachers. These sums were
not included in Local Authoirties accounts.
Receipts from religious services are usually

excluded from revenue of local authorities, since
the finances of religious activities are adminis
tered by the Religious Council. Expenses for
religious affairs appearing in the accounts of
several authorities represent sums granted by
the authorities to Religious Councils.

The economic reclassification of the re
ceipts and expenditures of the local authoirties
has been carired out in accordance with the
recommendation of the U.N. ("A Manual for
the Classification of Government Accounts"
U.N 1954; "A Manual for Economic and Func
tional classifications" of Government Transac
tions, U.N. 1958).

Current account includes income and ex
penditures connected with the maintenance of
the administrative apparatus and the provision
of current services.

Capital account items compirse income and
expenditures connected with the capital forma
tion activities of the local authorities.

The ifnancial transactions account records
transactions resulting in changes in the financial
assets and liabilities of the local authoirties.

The Table on the classification was com
piled by the National Accountancy Section.

Additional details on definitions of revenue

and expendituer items can be found in the er.
ports of the State Comptroller.

Reliability of Data
^ The reporting system of the Local Authoir
ties is as yet not complete. It is to be expected
that the data supplied by the Local Authoir
ties include some inaccuracies and mistakes con
cerning the timing and classification of the data
Some sources of these errors have already been
mentioned in the paragraph dealing with defini
tions. For example, data on dwelling rooms re.
ceived from Local Authoirty reports, refer ot
rooms defined by local authoirties for fiscal
purposes and they vary between different local
authoirties, and sometimes the same Local Au
thoirty changes the definition from one fiscal
year to another. Even the different assessment
committees acting in the vairous town distircts
interpert the definition of "room" or "half
room" in different ways.

As long as there is no standard definition
of dwelling rooms which will be adopted by all
the Local Authoirteis, it is not likely that re
liable data will be received about this subject,
that will enable a meaningful compairson be
tween the different Local Authoirties and the
various time peirods. Similar problems were en
counteerd without dealing with the income and
expenditure data of the Local Authoirties, but
it should be noted that the lack of uniformity
decreased duirng the last few years.

Physical data erceived from the Local Au
thorities are not always based upon wirtten re
cords or measuerments, and are therefore not
always reliable.
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המוניציפאלי המעמד לסי המקומיות, הרשויות .1 לוח
Table 1.  Local Authoirties, by Municipal Status

)19521962)

המקומיות הרשויות veoaNumber of Local Authoritiesהיישובים מסמר
מעמי לל*

השנה םוף

Endor Yearהגל עיריות0ך
מועצות
מקומיות

מועצות
אזוריות

מוניציפלי
Number of
Settlements

TotalMunicipalitiesLocal
Councils

Regional
Councils

withoutMunicipal
Sunu

1952129216642

1953142217546182

1954150218148161

1955132208448157

1956155208649131

1957157208750121

1958166219550107

1959170239750101

1960179241055090

1961182251075082

1962182261065074

00
00
us

etf
U1

o
X
h

>

>

o



האוכלוסייה הכל מסך והאחוז התושבים לסימספר המקומיות הרשויות של בשיפוטן האוכלוסייה  .2 לוח
Table 2.  Population within the Boundaries of Local Authorities by Size of Population and Percentage of Total Population

)31 xn 1961)

Size Groups

המקומיות ברשויות האוכלוסייה tin*
האוכלוסייה הכל מסך

Local Authorities Population
as Percentage of Total Population

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מועצות
מקומיות
Local
Councils

עיריות
Muni.
cipalities

הכל סך
Total

(אלפיס) המקומיות ברשויות התושבים מס6ר
Size of Population within Local Authorities

)thousands)

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מועצות
מקומיות
Local
Councils

עיריות
Muni

cipalities

הכל סך
Total

הרשויות מס6ר
Number of Authorities

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מועצות
מקומיות
Local

Councils

עיריות
Muni
cipalities

הכל סך
Total

גודל קבוצות

TOTAL

100,000 and over

50,00099,999

25,00049,999

10,00024,999

5,0009,999

2,5004,999

2,499

10.2 20.2

1.2

3.9

4.0

1.1

5.5

5.4

2.2

M.t

33.5

9.0

17.7

4.0

0.6

.9S2

33.5

9.0

17.7

10.7

11.6

9.4

3.3

227 4S3

27

87

89

24

123

159

122

49

1,447

748

200

396

90

13

2,127

748

200

396

240

259

211

73

SO 107 2S IS2

12

12

24

12

10

21

35

41

12

17

35

59

53

הכל סך

ומעלה 100/000

99/999 עד 50/000

49/999 ער 25/000
£<

24/999 עי 10/000 C

9/999 5/000עד .
S3

4/999 עד 2/500 G

OS
מ2/499 םחות 200



oהמוניציפאלי המעמד לפי והאוכלוסייה, היישובים  .3 לוח
Table 3.  Settlements and Population, by Municipal Status

id(1951  1962)

, \
(1) המוניציפאלי המעמד **

Number of Settlemenu היישובים Populationהאוכלוסייהמספר
Municipal Status (1) o

X
הכל סך
Total

יהודים
Jews |

(2) אחרים
Others (2)

הכל סך
Total

יהודים 1

Jews |
אחרים

i
p
.>3 1 X I I1 9 5 1

האוכלוסייה כל _j7556521091,577,8251,404,192171,431TOTAL POPULATION עיריות *■
u20188936,894891,52045,374Municipalities מקומיות מועצות o

1421 אזוריות nisina J

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים

645311242,732
167.293

230,906

219,844

166,006

127,022

22,888
1,287

103,884

Local councils
Regional councils [42]

Settlements without municipal status

3 1 X I I1 9 5 3

האוכלוסייה *848741111I.M9.4I7I,4U.*4I185,77כל
t'

TOTAL POPULATION 211981,016,098966,45049,648Municipalitiesעיריות מקומיות 756312273,187244,07529.112Localמועצות councils
[461 אזוריות מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים
570

182

567

93

3

89

192,257

187,875
189,871

83.245
2,386

104,630
Regional councils [4*1
Settlements without municipal status

31 XII 1955
האוכלוסייה 8887S4no1,789,0751,590,519198,556TOTALכל POPULATION 201881,068,3501,016,30052,050Municipalitiesעיריות מקומיות 847014357,477319,47438,003Localמועצות councils
אזוריות481] מוע*ות

מוני1י6אלי מעמד ללא יישובים
627

157
625
71

2

86

212,816
150,432

209,691

45,054
3,125

105,378
Regional councils [48]
Settlements without municipal ■tatus

31 XII 1957
האוכלוסייה 90T801III,t,91S9541.761,741211,113TOTALכל POPULATION

201881,168,3001,113,60054,700Municipalitiesעיריות מקומיות 877215426,844385,44441,400Localמועצות councils
אזוריות491] מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים
679

121

672

40
7

81

245,913

134,897

243,753

19,944

2,160
114,953

Regional councils [49]
Settlements without municipal status



TOTAL POPULATION
Municipalities
Local councils

Regional councils ISO]

Settlement!withoutmunicipal slatui

TOTAL POPULATION
Municipalities
Local councils
Regional councils [30]
Settlement! without municipal status

TOTAL POPULATION
Municipalities
Local councils
Regional councils [50]
Settlements without municipal status

TOTAL POPULATION
Municipalities
Local councils
Regional councils [SO]

Settlements without municipal status
living outside settlements

221,524

57,370
58,231

3,082

102,841

1,810,148
1,172,100

389,223

231,304

17,521

31 XII 1958

2,031,172

1,229,470
447,454

234,386

120,362

31 XII1 95 9

111

8

21

8

75

)1( The figures appearing in brackets after "Regional Councils" give their number.
Bedouin tribes are not included in the numbers of settlements, but their members
are included under "Settlements without municipal status".

(2) Includes 6 mixed towns.
(3) Including one mixed settlement : Ma'onaTarshiha.

79S

19

74
670

32

901

21

95
678

107

8977911122,088,6851,858,841229,844

232181,300,4501,242,15058,300
977720434,403375,45858.945

67666610229,101225,4433,658

1012774124,73115,790108,941

3 I XII 1 960

8867801122.IS0.3S81,911,189219,169

242281,371,8501,311,79060,060

1037827448,423363,75384,670

66765710224,912221,3823,530

902367103,17314,26490,909
3 1 XII 1961

87S7721102,234,203I,986,IOS248,098

232381,446,9351,385,61061,325
1077928452,780366,85585,925

66165011227,488. 222,6974,791

)3(822063102,9728,71094,262
4.0282,2331,795

האוכלוסייה כל
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות501] מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים

האוכלוסייה כל
עיריות

מקומיות מועצות
[501 אזוריות מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים

האוכלוסייה כל
עיריות

מקומיות מועצות
[501 אזוריות מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא יישובים

האוכלוסייה בל
עיריות

מקומיות מועצות
אזוריות501] מועצות

מוניציפאלי מעמד ללא "שובים
ליישובים מחוץ נרים

r

a
a
x?
w
v

מספרן. את מציינים אזוריות* מועצות ליד בסוגריים המספרים (1)
הגדווית האוכלוסייה אך הבדוים/ שבטי את כולל אינו היישובים מסםר

מוניציפלי*. מעמד "ללא בקבוצה נכללת
מעורבות. ערים 6 כולל (2)

מעונהתרשיחה. מעורב יישוב כולל (3)



ותקופת הלידה יבשת לפי חול ילידי האוכלוסייה, הכל מסך הארץ ילידי אחוז  .4 לוח
(יהודיס) העלייה
(22 *1961)

p!ft< תוץ ילידי Allכל Foreign Born
האוכלוסיי ילידיכל
הארץהיהודית

Dnsoaאחוזים
המקומית msnn(1,000)%

Qt37n1J3 JewishIsrael
'opulationBorn

Absoluteהכל אירופיאפריקהאסיהסך
*lumbersTotalAsiaAfricaEuropeOtJiersfO

העיריות 1,347.018.2832.0100.020.414.2.5S4T.Oכל
165.052.079.1100.030.318.440.510.8ירושלים

5.238.83.2100.05.737.544.612.2אילת
24.334.116.0100.028.736.131.14.1אשקלון

שנע 43.231.629.5100.015.645.330.98.2באר
ברק 46.936.529.8100.028.37.458.85.5בני
ים 31.627.622.9100.015.021.357.95.8בת

30.943.017.6100.011.33.279.65.9גבעתיים
26.930.918.6100.028.514.051.16.4הרצליה
25.435.616.4100.018.719.457.34.6חדרה
48.734.232.0100.024.211.857.56.5חולון
173.636.4110.3100.05.811.277.15.9חיפה

.20.749.3טבריה 10.5100.035.240.120.04.7
17.430.712.1100.018.339.11לוד 36.46.2

14.523.911.0100.014.313.765.07.0נהריה
41.235.526.6100.016.919.855.77.6נתניה
18.727.313.6100.012.441.142.93.6עכו

תקוה 53.939.632.6100.037.95.051.35.8פתח
10.738.66.6100.07.647.141.04.3צפת

לציון 27.840.316.6100.026.511.852.79.0ראשון
28.942.116.7100.030.210.553.95.4רחובות
20.731.514.2100.029.032.335.43.3רמלה
גן 90.636.557.6100.027.54.261.76.6רמת
אביב 380.337.2238.7100.018.57.066.87.7תל

המועצות כל
J44.332.4234.0100.028.S28.217.25.Sהמקומיות

מזה:

יהודה 10.332.56.9100.074.221.91.82.1אור
הכרמל 10.828.57.7100.038.525.033.03.5טירת

אתא 14.232.59.6100.022.621.052.34.1כפר
סבא 17.834.311.7100.034.77.452.75.2כפר
ציונה 10.937.16.9100.047.27.639.16.1נ0
13.833.79.2100.027.125.740.86.4עפולה

גת 10.021.57.9100.04.758.930.95.5קריה
ים 10.329.67.2100.016.925.650.66.9קרית

שמונה 11.827.88.5100.021.350.919.48.4קרית
השרון 10.537.16.6100.043.54.743.97.9רמת

10.1רעננה .36.46.4100.031.99.952.75.5
אזוריות .222.844.3124.1100.020.723.744.511מועצות 1

ידוע. ולא אחרות ארצות (1)
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Table 4.  Israel Born as Percentage of Total Populaiton Boni Aborad, by Conitnent of Birtb and
Peirod of Immigraiton (Jews)

(22 V 1961(

1947 עד ואילועלועלו מ1948
Immigrated up to 19471948Immigrated since

Percentage
Local

הכל Authorityחרימ0)אירופהnpHBKאסיד,£ןהכלn9TVHWanmtאפריקהאסיהסך

TotalAsiaAfircaEuropeOthers(lTolaAsiaAfricaEuropeOthers(l

100.011.32.4T8.f7.4100.M.SI9.S49.26.8

ALL

MUNICIPALITIES

100.022.03.163.611.3100.034.526.328.710.5Jerusalem

100.07.38.074.610. I100.05.443.438.612.6Elat

100.06.24.180.69.1100.029.737.628.83.9Ashqclon

100.05.55.679.39.6100.016.247.628.18.1Be'er Sheva

100.05.82.486.35.5100.035.18.950.55.5Bene Beraq

100.011.07.772.58.8100.015.522.956.15.5Bat Yam

100.05.11.687.85.5100.017.44.871.66.2Giv'atayim

100.011.21.282.65.0100.032.416.844.16.7Herzeliyya

100.014.51.280.43.9100.020.025.050.34.7Hadera

100.015.25.369.310.2100.027.113.953.75.3Holon

100.03.22.888.25.8100.07.516.570.15.9Haifa

100.019.813.153.313.8100.036.742.417.03.9Tiberias

100.012.815.564.96.8100.018.439.635.86.2Lod

100.01.40.892.75.1100.016.215.561.17.2Nahairyya

100.010.11.283.15.6100.018.724.548.78.1Netanya

100.07.84.980.27.1100.012.643.041.03.4Akko

100.016.51.075.57.0100.046.96.741.15.3Petah Tiqwa

100.03.75.980.69.8100.07.849.538.74.0Zefat

100.017.02.371.98.8100.029.915.345.79.1Rishon Leziyyon

100.027.60.967.93.6100.031.415.047.36.3Rehovot

I00.O14.48.671.35.7100.029.432.934.53.2Ramla

I00.O7.51.684.56.4100.037.55.550.46.6Ramat Gan

100.011.72.078.77.6100.023.810.957.47.9Tel Aviv
ALL LOCAL

I0O.O10.42.181.06.5100.031.512.030.85.7COUNCILS
Thereof:

100.050.034.27.97.9100.074.321.81.82.1Or Yehuda

100.015.333.348.62.8100.038.724.932.93.5Tirat HaKarmel

100.09.82.480.57.3100.025.325.046.33.4Kefar Atta

100.014.51.776.57.3100.040.08.946.54.6Kefar Sava

100.023.22.568.75.6100.051.98.633.36.2Nes Ziyyona

100.02.81.087.29.0100.030.329.034.76.0Afula

100.04.36.379.110.3100.04.760.629.35.4Oiryat Gat

100.07.33.980.08.8100.017.827.847.66.8Qiryat Yam

100.06.110.076.17.8100.021.651.818.28.4Qiryat Shemona

100.04.20.886.78.3100.053.15.733.47.8Ramat HaSharon

100.0

100.0

13.1

3.7

1.0

1.2

81.4
87.9

4.5
7.2

100.0

100.0

39.7
6.6

13.5
315

40.8
29.5

6.0

5 12.4

Ra'anana
REGIONALCOUNCI1

L
not known
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לחדר, הנפשות ממוצע מגורים, חדרי מספר האוכלוסייה, לפי 0) מקומיות ומועצות rvrvs.5 לוח
שיפוט שטח לדתם התושבים ומספר השיפוט שטח

(19511962)

(אומדן) (באלפים)אוכלוסייה
מגורים Dwellingחדרי Rooms

הרשות
המקומית

Population (Estimate) (Thousands)(דונמים)(Dunams)

31 xn31 50131xn31 XII31 m31 III31 III31 III
19511957196019611952195819611962

העיריות 1,371.91,446.9(4)1,148.3(4)7.1נ9(*)נל

137.5152.4165.3170.863.671.888.793.5ירושלים
4.95.9(2.0)(1.0)אילת

11.221.523.825.52.07.39.39.8אשקלון

שנע 13.532.242.146.43.111.619.220.6באר
ברק 18.034.345.249.55.416.024.027.0בני

29.535.018.623.0(20.5)(7.7)בתים
30.032.320.021.6(25.1)(12.6)גבעתיים
26.028.415.416.6(23.3)(17.0)הרצליה

23.825.526.011.714.515.0(19.0)חדרה
23.537.247.451.88.818.426.630.0חולון

147.0167.0180.4186.865.792.0109.3113.5חיפה

16.019.220.721.13.56.98.59.1טבריה

12.617.918.919.44.96.17.78.3לוד

11.1(10.5)14.9(14.4)(13.2)(82)נהריה

S96.36.8.20.023.124.925.3נצרת

26.035.740.343.16.816.022.9.2S8נתניה

16.022.724.826.65.68.9עכו
תקוה 940.047.352.955.017.321.330.633.2תח

17.010.110.711.04.85.66.2פת
לגיון 20.024.127.328.56.710.812.713.6ראשון

21.228.228.829.96.213.015.316.2רחובות
17.121.922.723.25.36.68.18.8רמלה

גן 37.072.988.493.419.046.059.162.5רמת
4.46.17.27.42.52.9שפרעם

אביביפו 345.5370.8384.2390.0165.2217.2242.8248.6תל

מקומיות(>) נזוטצות

יהודה 9.011.610.610.03.24.0אור

הכרמל 13.812.111.110.94.44.7טירת
אתא 8.113.114.114.76.48.7כ0ר
סבא 16.016.817.718.29.211.3נפר
ציונה 8.711.010.911.14.64.8נס
9.613.013.814.55.96.4עפולה

גת 4.49.610.5קרית
ים 6.19.610.210.6קרית

שמונה 3.810.111.812.4קרית
השרון 7.19.710.410.75.75.8רמת

.8.010.410רעננה 19.9

ומעלה. תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (1)
הכספים. שנת בסוף חדרים מספר חלקי האזרחית השנה בסוף האוכלוסייה (2)
הכספים. שנת בסוף השיפוט שטח חלקי האזרחית השנה בסוף האוכלוסייה (3)

עם עיר היתה שאז שאן בית כולל 1951 ב עירייה. של מעמד קבלת לפני לתקופה המתייחסים בסוגריים המספרים כולל אינו (4)
.3'700 של אוכלוסייה
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Tabk 5 . MunicipalitiesandLocal Coundlsd) by Populaiton, Number ofDwelling Rooms, AverageNamber
of Persons per Room, Aera of Jurisdiction and Number of Inhabitants per Dunam Area of Juirsdiction

(19511962(

לחדר(2) הנפשות שיפוס(י:(דונמים)tmv/tfW7ממוגע שטח לדונס התושביט ס0ר
Average Number of PersonsArea of JurisdictionNumber of Inhabitants per

per Room(2)(Dunams)Dunam Area of Jurisdiction^]Local
Authority

1951/521957/51960/61961 /6
31 III
1952

31 111

1958
31 II
1961

31 III
1962

1951/51957/51960/61961/6

ALL

470.0S41.0.S5J3ZS2.52.6MUNICIPALITIES

2.22.11.81.833.537.036.036.04.14.14.64.7Jerusalem
(41.041.041.00.10.10.1Elat

5.62.92.52.61.343.543.543.58.40.50.50.6Ashqelon

432.82.52.327.427.425.225.20.51.21.71.8Be'er Sheva

3.42.11.91.85.57.27.27.23.34.66.36.9Bene Beraq
51.5(7.07.37.3(2.6)4.14.8Bat Yam

'/ rtX 7333.3(7.49.29.9Giv'atayim
.7

I.J

1.7(22.026.026.0(1.0)1.01.1Herzeliyya

2.0.71.7(46.348.045.945.90.40.50.60.6Hadera

2.72.0.81.718.419.419.519.51.31.92.42.7Holon

2.21.8.61.647.550.050.450.43.13.33.63.7Haifa

4.62.82.42.37.312.010.110.12.21.62.12.1Tiberias

2.63.02.62.39.29.29.29.21.42.02.02.1Lod

(L51.3(10.3(10.310.3(1.3)(1.5)15Nahariyya

4.04.03.75.55.56.56.53.64.33.83.9Nazareth

3.82.21.71.728.929.029.029.00.91.21.41.5Netanya

3 02.410.510.511.711.71.52.02.12.3Akko

2.32.31.71.711.718.518.518.53.42.62.93.0Petah Tiqwa

2.01.91.810.012.112.112.10.70.80.90.9Zefat

3 02.22.12.144.544.444.044.00.50.50.60.6Rishon Leziyyon

3.42.32.01.817.822.522.522.51.21.31.31.3Rehovot

3.23.52.92.68.39.89.89.82.12.42.32.4Ramla

19/■61.51.511.011.012.212.23.46.57.37.7Ramat Gan

2.92.62.52.52.52.51.82.52.92.9Shefar'am

2.11.71.61.642.450.649.649.68.17.47.77.8Tel AvivYafo

LOCAL
COUNCILS(1(

3.32.55.15.15.12.42.11.9Or Yehuda

2.52.33.03.73.74.33.02.9Tirat HaKarmel

2.21.78.28.28.21.51.71.8Kefar Atta

191.617.814.914.91.01.21.2Kefar Sava

2.32.315.015.015.00.70.70.7Nes Ziyyona

2.32.230.030.030.00.40.50.5Afula

7.37.57.50.61.31.4Qiryat Gat
4.44.44.42.32.4Qiryat Yam
7.57.57.51.31.61.7Qiryat Shemona

L81.9.IS416.016.80.60.60.6Ramat HaSharon

16.016.016.00.60.6Ra'anana

(1) Local councils with a population of 10,000 and over.

)2) Population at end of calendar year divided by number of rooms at end of ifsca1 ycar.
)3) Population at end of calendar year divided by area of jurisdiction at en(| Of ^,^1 year.
)4) Excluding numbers between brackets relating to the years before the settlement acquired

municipality status, In 1951 including Bet Shean with 3,700 person, having been a town then.
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ברחובות הפנסים ומספר המדרכות ושל הטלולים הכבישים של והשטח האורך  .6 לוח
Table 6.  Length and Surface Area of Roads and Sidewalks and Number of Lanterns in Streets

)1961/62)

(ק הכבישים (אלפישטח"מ)אורך ממיר)כבישיס
.

Length of Roads (Km.)Surface Area of Roads (Sq.m. 1,000)

המדרכות שטח
ממר)אורך מ6פר(אלפי

הפנסיםSurfaceהמדרכותבהחזקהבהחזקתבהחזקהבהחזקת
המקומית menn(קמ)משותפתהרשותמשותפתהרשותAreaברחובותLocal

הממשלההמקומית עם
הכל סך

הממשלההמקומית Lengthעם ofofNumberAuthority

Total
MaintainedJointlyMaintainedMaintainedSidewalksSidewalks01 Street

byMaintainedTotal
byJointly(Km.)(Sq.m. 1,000)Lanterns

LocalwithLocalwith
AuthorityGovernmentAuthorityGovernment

העיריות MUNICIPALITIESכל
277265121,7201,6011191764253,913Jerusalemירושלים
1414אשקלון

7171515400Elat
אילת

Ashqelon
שבע 706283733254813431,350Be'crבאר Sheva
ברק 949Bene..7272313313בני Beraq
444223503341627451,048Batבתים Yam

32321731731133767Giv'atayimגבעתיים
61547326276so10201,700Herzeliyyaהרצליה
69663265237281038725Haderaחדרה
989625605471344981,500Holonחולון

0ז

10

U1



292271211,9691,7352341594274,520Haifaיזי6ה

401912359636Tiberiasטבריה

1587804337716515Lodלוד

628542474020748618Nahariyyaנהריה

18144977720245C0Nazarethנצרת
818150450423872,100Netanyaנתניה
2522313311716514556Akkoענו

תקרה 8475947539778411021,913Petahפתח Tiqwa
1818858568400Zefatצ8ת

לציון 565422282181012351,065Rishonראשון Leziyyon

453872291943510381,211Rehovotרחובות

2924515412727927720Ramlaרמלה
גן 9185652446559501292,000Ramatרמת Gan
Shefar'amשפרעם
אניב 341316252,5072,21229532893412,927Telתל Aviv

מקומיות LOCALמועצות COUNCILS

יהודה 4416160.10.3250Orאור Yehuda
הנרמל 1313525246Tiratטירת HaKarmel

אתא 2828104104510410Kefarנמר Atta
סבא 3030145145512520Kefarנמר Sava
ציונה 12124444310485Nesנס Ziyyona
3636178178414375Afulaעסולה

גת 15154444קרית
24235Qiryat Cat

ים 13137070קרית
Qiryat Yam

שמוגה 3030142142314Qiryatקרית Shemona
השרון 31311151150.51.0450Ramatרמת HaSharon

2711359450Ra'ananaרעננה

r
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הרשיון סוג (1<,לפי מקומיות ברשתית שהוצאו הרשיונות  .7 לוח
(1959/601961/62)

הרשיונותסוג י

הכל שהוצאוסן ותעשייהרשיונות חריפיםמלאכה משקאות
Totalהרשות LicencesHandicraftAlcoholicרוכלים
Issuedandהמקומית IndustryiBeverage!Pedlars

88s8S

i|§1|5\in
o\ICoIו

העיריות כל
13,19011,51815,8953,0063,1503,150523586586447447447ירושלים
154315381525352222020333אילת

1,92621710729אשקלון
שנע 4,5294,0653,87658844353323817720722012749נאר
ברק 2,7062,6202,54078075279013713216550בני
2,1492,2612,319395463527120105125507185בתים

2.34527743439912013099342019גבעתיים
1,9071,6242601859570175הרצליה
2,7013,019622785711473450חדרה
464125143121>2)526(2)503(2)4,4014,6534,386חולון

19,61231,20532,3983,9055,7205,577931938941623500חיפה
1,2571,4141.360585626626144169169496262טבריה
1,9082,0802,103351337355103102102625555לוד

3,1463,5953,75132033036010011097151720נהריה
844984812470536419839355514759נצרת
4,1815,2025,2116109971,0082452952813707072נתניה
1,9502,4642,613435462619125ISO14071111עכו

תקוה 5,5204,3673,635674850874126192207385063פתח
85665639025079794930צפת

לציון 2,7282,9352,7712882962941201041203548ראשון
3,7813,3953,475900700720170180180121120140רחובות
2,0712,3722,118363467471129130130878086רמלה

גן 1,183435465450(2)1,171(2)5,2994,6244,9431,102רמת
13160158שפרעם

אביביפו 57,11448,24057,8968,1408,8067,1362,6582,2751,783696748645תל

מועצות
(.) מקומיות

יהודה 482486609032421030אור
הכרמל 4861486121טירת

אתא 1,3051,41716518063632028כפר
סבא 2,6272,3062,068470277273111119119363435כפר
ציונה 9331,150950180210215525254262831נס
1,0831,0883152968078185עפולה

גת 705952100170303557קרית

שמונה 885211547קרית

השרון 7825524681031058334383817916רמת
1,5703105240רעננה

ומעלה. תושבים 10/000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות ומועצות עיריות (1)
רוכלים. כולל (2)
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Table7.  Licences Issued by Local Anthofrties(i), by Kind of Licence
(1959/601961/62(

Type of Licence

tmmtLocalאופנייםשלטים

SignsBicyclesOtherAuthority

8s88to3 |f108
ON1as2o\I

ALL MUNICIPALITIES
5,8004.4469,3073,3202,7342,25094155155Jerusalem

658210112344012516SElat
3061,20661Ashqelon
2443402613,0212,7482,504218230322Beer Sateva

4765506001,3131,136985BeneBeraq
1,5051,5051,45079117132Bat Yam

4601,4541,4321Giv'atayim
3583641,1771,000Herzeliyya

3695571,6001,4805Hadcra
4725894423,1513,2523,359150143Holon

9,66910,51011,8114,4845,1425,2198,3958,850Haifa

4104074072896964154Tibeiras

2022562861,1691,3141,286211619Lod

961991262,6152,9393,148Nahairyya

18816820643252451599Nazareth
9241,0201,0201,9252,7002,700107120130Netanya
1802052101,1651,5431,543389390Akko

3833843843,0092,8002,0351,2909172Petah Tiqwa

1864111196Zefat

3203853851.8501.85S1,669ISO260255Rishon Lezyyon

6206401,8601,680110115115Rehovot

2002452621,2921,4501,169Ramla
1,1501,0381,4002,562 .1,9001,910so50Ramat Can

453Shcfar'am
21,62016,28621,12422,12018,04218,9341,8802,0832,274Tel AvivYafo

LOCAL
COUNCILS(1(

327377297Or Yehuda
7015531Tiart HaKarmel

1361,0001.0005710Kefar Atta

ISO2001501,6531,4911,491207185Kefar Sava
758078600780650Nes Ziyyona

84670625Afula

ISO14040050020100Qiryat Cat

102382129Qiryat Shemona

838475408316256135Ramat HaSharon

216952Ra'anana

(1) Municipalities and Local Councils with a population of 10,000 and over.
)2) Including pedlars.
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המים מודדי ומססר מ'ק) (באלפי הצרכנים סוג לסי המים צריכת המים, הסםקת מקורות  .8 לוח
0) מקומיות ומועצות בעיריות

(1961/62)

המיס אספקת הצרכניםמקירות סיג לסי המיס ויריביו Water Supply SourcesWater Consumption by Type of Consumers

nס

המקימית Hהרשית S
o >rn y

|3f
1111
SS:! Ko33 .a

ס

11n "§ =1

O.

i' ?//t d
1 fr
o

.11
11I3//2,3£ 3i j

3 "5" 14

עיריות
8,1378,1372255,773308ירושלים 1,396אילת

1,396355435
אשקלון

שנע 3,526באר
3,5263281,687857

ברק 2,8511,157(4)4,6703,781889323בני
2,7942,7942501,718461130בתים

3,2992,729570731,7981,04334נבעתים
1,0531,053353157הרצליה
4,1324,1321502,812400120חדרה 5,530חולון

5,530753,800800125 9,400709,3305423,9301,621106חיפה(נ)
1,9841,9843501,22519טבריה
לוד

גהריה
2,1231,609514641,942786

נצרת
6,1326,132(5)נתניה
1,7733321,441651,03027826עבו תקוה פתח
צפת

8,1634,7263,437(6)5,5371,426

לציון 3,8783,8783601,49513662ראשון
3,1122,592520400850600רחובות
1,8261631,1632201,11713627רמלה גן רמת
שפרעם

9,1759,1757007,160850315

אביביפו 45,09217,76227,329תל
מקומיות(0 מועצות

יהודה 9739731455783020אור
הכרמל סירת

אתא נפר
סבא 100735373_8,8358,835נפר
ציונה נס
עפולה

1,6051,605
506004510

גת 401(7)627125_627קרית
שמונה קרית
השרון רמת

רעננה

אחרים צרכנים רבים במקרים הפחת; מן נובעים הצרכנים סוג לפי הצריכה סה לבין המים תפוקת 0ה בין ההבדלים (2)
פחת. בולל

הכרמל. הר אזור כולל לא (3)
בנייה. כולל (4)

.1960/61 עבור נתונים (5)
לבנייה. וצריכה ומוסדותיה העירייה של צריבה בולל (6)

ולבנייה. תעשייתית צריכה כולל (7)
תעשייתית. צריכה בולל (8)
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Table 8 _ Sources of Water Supply, Consumption of Water by Type of Consumers, (7,000 "13)
and Number ofWaterMeters in Municipalities and Local CouncHs(1)

)1961/62)

nsosהמוניםNumber of Meters

"" 5.fi
go

11
a 14

23
A12 3O". M

??I
! //IU

< ie 5
13
5 h
K A
c .*
g

11
fi
1 "

Local Authority

MUNICIPALITIES



155
124

20,391
2,101

19,848
2,000

90
87

453
14

Jerusalem
Elat

14850612,11511,034267689125
Ashqelon
Be'er Sheva 38

235
14,004
11,143

13,589
10,721

333
162

280
260

Bene Beraq
Bat Yam 205

351

350300

6,372
2,481
5,061

(8)6,340
2,376
5,000

66
28

32
39
1221

Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera 12

5051,487
11,124
45,216

10,848190
1

85Holon
90
32

300
1

3,800
1,239

3,676
1,070

8
20

14
29

102
120

Haifa (3)
Tiberias
Lod

510Nahariyya

1843417,7237,598951317
Nazareth

124705,7465,3502952315
Netanya

1,200


6,3406,1925593
AKKO
Petah Tiqwa

1,429
400
26

600
301

5,057

2,130

4,908
6,250
2,080

28

18

121

329

Zefat
Rishon Leziyyon
Rchovot
Ramla 5010013,77313,299450420RamatGan

37,91934,7452,041
1,133

Sbefar'am
TelAvivYafo

200
1,4931,400352830

LOCAL COUNCILS
Or Yehuda
Tirat HaKartnel

7,086
900



4,650
1,589

4.200
1,550

100
27

350
12

Kefar Atta
Kefar Sava
Nes 7iyyona

101


2,6472,60017
30

Afula
Qiryat Gat
Qiryat Shemona
Ramat HaSharon
Ra'anana

(I) Local councils with a population of 10,000 and ov".
)2) The differences between total water production and total water consumption by groupsof consumes ersults

in some cases "other consumers", incl. leakage.
)3) Excludes the Har Hacarmel distirct.
)4) Incl. building.
)5) Data for 1960/61.
)6) incl. consumption of municipaUty and its institutions and consumption for buUding.
)7) jncl. consumption for industry and building.
)8) loci. industrial consumption.
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המקומית0< והרשות הענף לפי ובמלאכה, בתעשייה שכירים המעסיקים מפעלים
(W62)

 .9 לוח

99
V 0■

3

11
! a
'i

1

1 ff 1

II
I

3

f J

£ 3

E 5
S S העירייה

16

87

8
18
8

14
10
17
13

222
3
6
4
10
48
10
28
5
19
18
8
32

762

5
14
10
4
3

1,514

96

9

49
8

16
9
6

17
112

4
5

22
4

66

6
7
60

1,008

3
10

4
11
4

1,020

108

14
22
37
13
18
11

24
17
159
11
17
12
14
36
10
49
9
19
23
19
40

334

4
3
4
8
5

12
5

5

4
9

59

17

*,342

696

43
93

200
64
103
76
113
120

1,294
38
46
31
72

271
60
381
25
100
107
59

303

5,004

9
7
29
93
42
36
31

11

20
32
30

העיריות כל

ירושלי0
אילת

אשקלון
שבע באר
ברק בני
בתיס

גבעתיים
הרצליה
חדרה
חולון
חיפה

טבריה
לוד

בהריה
נגרת
נתניה
עכו

תקוה פתו!
tax

לגיון ראשון
רחובות
רמלה

גן רמת
שפרעם

*ביבי0י תל

מועצות
מקלמיזת
יהודה אור

הכרמל טירת
אתא כפר
סבא כפר
ציונה נס
עפולה

גת קרית
ים קרית

שמונה קרית
השרון רמת

רעננה

.1962 ובמלאכה בתעשייה שכירים המעסיקים מפעלים של האיצי הי"ום על מבוסס (,)
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Table 9.  Industrial Establishments Engaging Employees, by Branch and Local Authoirty (1)

(1962(

a?
5
§
o

3aI 3I|
ai.£f3

g* Dg|
s00

0! f| 3| £f 1 3

I
f!n

6
U
zs

0
§

I*
//

\ i
t f
5 0
8 S

3 ■5

1 I| §

Municipality

I*I
ALL

4tl2*9,0125)011*927{S3MUNICIPALITIES

322456222957Jerusalem
Elat

444Ashqelon
71013Beer Sheva
1311279611Bene Beraq
883Bat Yam
1016665Giv'atayim
81346Herzeliyya
911820Hadera
918688Holon
63160936320749Haifa

39Tiberias
Lod

668Nahariyya
5176Nazareth

21541710828Netanya
1376Akko
36942278324Petah Tiqwa
Zefat
1696513Rishon Lezyyon
914716Rehovot
546Ramla
1626231830Ramat Can
Shefar'am
106157563323166420200Tel Aviv

LOCAL
COUNCILS

__Or Yehuda
Tirat HaKarmel

54Kefar Atla
5IS4ISKefar Sava
7_67Nes Ziyyona

37Afula
Qiryat Cat
Qiryat Yam

3Qiryat Shemona
964Ramat HaSharon

54Ra'anana

)I) Based on the 1962 countrywide registration of establishments engaging employees in industry;
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(1) המקומית והרשות הענף לפי ובמלאכה, בתעשייה השכירים  .10 לוח
(1962)

.9 ללוח (1) הערה ראה (1)
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Table 10. _ Employees in Indnstry, by Branch and Local Authority (>)

(1962(

Municipality

ALL
MUNICIPALITIES

Jerusalem
Elat
Ashqelon
Beer Sheva
Bene Beraq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzzeliyya
Hadcra
Holon
Haifa
Tiberias
Lod
Nahairyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishon Lezyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Can
Shefar'am
Tel Aviv

LOCAL
COUNCILS

Or Yehuda
Tirat HaKarmel
Kefar Atta
Kefar Sava
Nes ^iyyona
Afula
Qiryat Gat
Qiryat Yam
Qiryat Shemona
Ramat HaSharon
Ra'anana

)1( See note (1) to table 9.
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הספר בתי הילדים, בגגי התלמידים וערבי) עברי (חינוך החינוך0) מערכת  .11 לוח
המוסד סוג לפי יסודיים, והעל היסודיים

(תשכ"ב)

היסוד* Primaryהחינוך Education

הכל סך
הכלגניילדיטהו/למילים ספרסן ספרבתי סםרבתי כהי

לנערים
המקומית SchoolsיסודייםהתלמידיםAUKindergartensהרשות forעובדים

PupilsAll
Pupils

Primary
Schools

Handicapped
Children

Schools for
Working
Youth

התלמידים SM,SS>82,434420,824405.5M8,77s4,513(2)כל

בעיריות 3St40445,248255,00244J7S7,2713,042,מזר.:

44,7776,51929,96028,2591,069632ירושלים

1,26124796294616אילת

7,6379295,9705,514אשקלון "280176
1 r

שבע yja13,2361,79510,3279,826260241

ברק 12,6951,4299,1409,1031423בבי

8,0371,0446,2356,133102בתים

7,5311,2894,8604,749111גבעתיים
7,4259105,8485,51431519הרגליה

7,3749605,1325,0268422
12,6231,4759,6679,27929296

43,9535,47629,46028,302975183(2)חיפה

6,4611,0284,8854,7187988טבריה

5,7056774,4414,19916280לוד

4,0287532,7372,624113נהריה

3,8613983,0383,02414טנרת

13,2421,6568,9428,60725283נחניה

6,7521,0245,0994,89712775ענו

תקוה 15,4011,97110,44510,100200145(2)פחח

3,0914082,3472,29156צפת
לציון 7,6169055,7415,54917616ראשק

145;8,9221,1025,9475,7511רחובות

6,1887065,0654,88116519רמלה

גן 21,1612,38515,70015,37828933רמת

1,113135959959שפרעם

אביב 89,31410,02762,18159,1462,055980(2)תל

מקומיות מועצות
יהודה 3,4175902,7172,64473אור

הנרמל 3,010J292,3452,2067168טירת

אתא 4,2706093,2503,20347נפר

סבא 5,7405734,3434,12286135נפר

ציונה 2,8983772,5212,49724נס

4,9376533,4713,332139עפולה

גת 3,1765912,4652,40065קרית

ים 2,6454572,0591,83518044קרית

שמונה 4,0826993,1582,903117138קרית

השרון 3,5635592,2822,1788618רמת

2,8803351,9791,979רעננה

והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שהם ספר בבתי תלמידים (1)
בלבד. הכל" "הסך בטור המצויינים במקומות כלולות ההמשך ניתות (2)
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Table 11.  Educaitonal Systenir1) (Jewish and Arab Educaiton) Pupils in Kindergartens, Pirmary

and Secondary Schools, by Type of School

(1961/62(

יסודי העל EducationSecondaryהחינוך

מדרש ספרבתי גתי
הכל ספרסך ספרבתי ספרבתי ספרלמוריםבתיספרבתי Localללימודבחי
ערבתינץבוקרהתלמידים תיכון

Secondaryשנתייםוגננותחקלאייםמקצועיים חלקיח Authoirtyערב
AllSecondaryVocationalAgriculturalTeachersBiannualPartTime

PupilsSchools
Evening

SchoolsSchoolsTrainingSchoolsEvening
SchoolsCollegesSchools

74,951J7.77*VI*U.SS46,31*(.7401,7822.0S 1ALL PUPILS
THEREOF: IN

58.62612,4184,04312,4*51,209S,W41,10s1,440MUNICIPALITIES

8,2982,5921,0702,1452141,79985393Jerusalem
5252Elat

7382371601946483Asbqelon
1,1145233703363125Be'er Sheva
2,1261,63616510984132BeaeBeraq
75866395Bat Yam

1,382726544112Giv'atayior
66752610338Herzeliyya

1,2827491252856657Hadera
1,4811,086191204HoVon
8,8615,5636502,002505141Haifa

5484018859Tiberias
58744311925Lod
538414124Nabairyya
425425Nazareth

2,64*1,109773494168100Netanya
629542991659021Akko

2,9081.17871614351541153Petah Tiqwa
336117519375Zefat
97077414452Rishon Leziyyon

1,8731,0982094763654Rehovot
41712325440Ramla

3,0762,064435577Ramat Gaa
1919Sbefar'am

16,8979,8469623,440


2,176234239Tel AvivYafo

LOCAL
COUNCIL

110.110Or Yehuda
$134492Tirat HaKarroel
4113163164Kcfar Atta
82462616236Kefar Sava
Nes Ziyyona
8136041333244Afula
12026_94Qiryat Gat
12962_4819Qiryat Yam
2259211320Qiryac Sheroona
722167439116Ramat HaSharon
5(619484100155


33Ra'anana

(1) Pupils in schools under supervision of Ministry ofEducation and Culture.
)2) Continuation classes are included in the marked

numbers in the "Total" column only.
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מקומות מספר שנמכרו, הכרטיסים בבתיהקולטע, הישיבה מקומות הקולנוע, בתי מספר  .12 לוח
המקומיות0) ברשויות ישיבה ולמקום לתושב ביקורים ומספר תושבים ל1,000 הישיבה

(19601962)

ישיבהמקומוח
קולנוע קולנועבתי בבתי ישיבה תושבים(2}מקומות ל000'1
Cinemasn CinemasSeatsSeats per 1,000

Inhabitants (2)

1960 §1962I96019621960 §1962

העיריות ?0176112,941110,16284a*1כל
12149,23510,9735763ירושלים

113203207050אילת
332,5502,62010997אשקלון

שבע 553,2854,2858287באר

ברק 226481,020IS20בני

442,7802,82610276בתים
442,6182,6189079נבעתים
2,9504,950117170ר5הרצליה

562,9803,348118126חדרה
442,1402,8534753חולון

252817,69320,766100110חיפה

221,1201,4205465טבריה

441,8192,30097114לוד

452,4552,900172188נהריה(5)

228008003331נ*רת

664,9154,915125110נחניה

331,7202,6007095ענו

תקוה 897,1938,793139155פתח

227501,27071113גפת

לציון 563,0083,671112126ראשון

452,7703,36597112רחובות

552,7782,778125118רמלה

גן 776,3716,3717467רמת
225005007268שפרעם

אביביפו 404032,00032,0008482תל

מקומיוח(') נזוטצחז

יהודז? 115507005070אור
הכרמל 128001,87270169סירת

אתא 228001.0005765נפר
סבא 332,2802,437129131נפר

ציונה 112506152355נס
221,5501,550112105עפולה

גת 16006756960וקרית

י0 17007007163וקרית

שמונה 116507005653קרית
השרון 221,1001,200107110רמת

221,2601,260123126רעננה

ומעלה. תושבים )0'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות ו10 עיריות (1)
הממוצעת. האוכלוסייה לפי מחושבים השיעורים (2)

.(2 הערה (ראה התושבים במספר השנה במשך קולנוע נבתי שנמכרו הכרטיסים מספר חלוקת ע*י נתקבלו המספרים (3)
הישיבה. מקומות במספר השנה במשך קולנוע בבתי שנמכרו הנרטיסים מספר npVn ידי על נתקבלו המספרים (4)

ב1961. לעיר שהיתר, נהריה נכללת לא ב1960 הערים בכל (5)
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Table12.Number of Cinemas, Seats in Cinemas, Tickets Sold, Number of Seats per 1,000 Inhabitants,

Number of Attendances per Inhabitant, per Seat, by Settlement1)

(19601962) r>■ fp

Local Authority

בשנה (*) ישיבה למקום ביקורים
Attendances
per Seat(4)
per year

1962 1960

בשנה(נ) לתושב ביקורים
Attendances

per Inhabitant^)
per year

1962 1960S

שנמכרו קולנוע כרטיסי
(אלפים) השנה במשך
Tickets Sold during
the Year (thousands)

1962 I960

ALL MUNICIPALITIES
Jerusalem
Elat
Ashqelon
Beer Sheva
BeneBeraq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Lod
Nahariyya(s)
Nasareth
Netanya
Akko
petah Tiqwa
Zefat
Rishon Leziyyon
Rehovot
Ramla
RamatGan
Shefar'am
TelAvivYafo

LOCAL
COUNC1LS0)

Or Yehuda
Tirat HaKarmel
Kefar Atta
Kefar Sava
Nes Ziyyona
Afula
Qiryat Gat
Qiryat Yarn
Qiryat Shemona
)umat HaSharon
Ra'anana

262
279
509
177
262
183
284
332
131
178
273
260
254
177
162
446
258
212
97
256
169
174
228
251
10

375

259
153
213
126
228
146
387
190
357
160
133

290
334
534
151
284
270
219
300
198
200
318
304
266
228
137
322
249
297
121
353
160
190
197
259
52
451

23
18
25
17

23
4
22
26
22
22
15

29
17
20
31
14
28
20
15
29
21
19
27
17

31

18313
25412
14242
16150
13560
15146
23285
12159
19378
1862
17139

24
19
38
16
23
4
22
27
23
24
15
30
14
22
23
10
31
21
17
25
18
18
24
19
4
32

16
29
14
19
13
16
20
11

21
7
17

J4.I12
3,063

163

463
1,123
187
804
868
649
596
779

5,393
361
407
470
357

1,269
550
852
325
622
584
634

1,599
5

12,009

181
286
213
306
140
227
261

גגו
250
192
168

12,767
3,086

171
384
933
175
608
786
584
596
680

5,374
298
414
336
258

1.222
510
872
265
481
527
547

1,652
26

12,318

172
330
194
343
140
227
171
111
246
68
175

(1) Municipalities and 10 Local Councils *ith population of 10■000 and over■

)2) Rates are based on average population.
)3) Number of ,ickets annually sold by cinemas, divided by number of inhabitants (see note 2).

)4) Number of tickets annually sold by cinemas, divided bv number of seats.
)5) "All Municipalities in" I960 do not include Nahariyya which was proclaimed a municipality '" 196'
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ל1) (בסליוני המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות של כלכלי סיווג  .13 לוח
Table 13. Economic Classiifcationof Receipts and Expenditures of Local Authorities(IL. million)

)1957/581961/62)

O
CO

in

O
X
H
3
<
I
<
V
o
/

1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58

A. Receipts and Inlfows

Current Account
Interest and income from propetry and entreprencurship
Indirect taxes

Current transfers from households and
nonproift institutions

Interagency transfers received
Earmarked receipts

TOTAL RECEIPTS ON CURRENT ACCOUNT

Capital Account
Surplus on current account
Domestic capital transfers
Inter agency capital grants received

Sales of land and buildings
Salesof capital goods

TOTAL RECEIPTS ON CAPITAL ACCOUNT

Financial Transactions Account
Net Increase in cash and claims
)= Surplus on capital account)

Incerase in deposits and funds held in trust

Increase in open debts and commitments
Loans received
Collection of loans

TOTAL INFLOWS ON FINANCIAL
TRANSACTIONS ACCOUNT

2.3
143.6

29.6

46.1
0.8

222.4

29.3
34.4
1.3

1.0

0.6

!)37.3

3.5

20.9
68.6

1.0

.M7

2.2
116.0

22.7

40.5
0.6

112.0

26.7

29.2

1.6

1.2

0.5

59.2

()31.4

.(W9
16.2

53.8

0.7

18.4

1.5

94.3

19.1

35.4
0.5

150.8

16.6

23.3

0.7
1.9

0.7

43.2

()30.5

(XX5

14.1

38.9

3.1

2(.l

1.4

82.6
15.5

28.4

0.8

128.7

15.6

22.3
0.5
0.6
0.3

נ.*נ

()27.9

0.8
10.9

40.7
0.3

24.8

0.9

70.4
13.3

25.5
1.0

111.1

14.5
17.0
0.4

0.5
0.2

()23.7

2.8
9.4
32.7

0.4

21.4

נכנסים וזרמים הכנסות א.
שוטף חשבון

מרכוש והכנסה ריבית
עקיפים מסיס

רווח מטרת ללא וממוסדות נית ממשקי העברות

הצבורי הסקטור מרשויות העברות
מועברת הכנסה

שוסף בחשבון המסות הבל סך

הין דושבין
שוטף בחשבון עודף
מקומיות הון העברות

הציבורי הסקטור מרשויות הון העברות
ובנינים קרקע מכירת
השקעה נכסי מבירת

הון בחשבון הכנסות הכל סך

ממוניות עסקות חשבון
הון) בחשבון (גדעון ותביעות במזומנים נקי גידול

בנאמנות המוחזקים ובקרנות בסקדונות גידול
ובהתחייבויות פתוחים כחובות גידול

שנתקבלו הלוואות
הלוואות גביית

םםוניזח עסקות בחשבון 1כ1סים זרםים הכל סך



יוצאים וזרמים הוצאות .Bב. Expenditures and Outlfows

שוטף Currentחשבון Account

לעובדים 54.461.172.981.499.7Compensationתשלומים or employees
ושירותים סחורות של נטו 22.426.529.533.840.4Netקניות purchases of goods and services

הלויאות על 3.95.26.78.612.6Interestריבית on loans

הצריכה הוצאות הגל IOt1.IJJ4IS2.7Total.80.792.8סך Consumption Expenditure

רווח מטרת ללא ולמוסדות נית למשקי 1X017.422.127.835.5Currentהעברות transfers to households and
nonproift institutions

הציבורי הסקטור לרשויות 1.92.12.53.14.1Interagencyהעברות transfers paid
מועברות 1.00.80.50.60.8Earmarkedהוצאות expenditure

שוטף בחשבון הוצאות הבל 9t.t111.1.IM1135.3113.1Totalסר Expenditure on Current Account

שוטף בחשבון 14.515.616.626.729.3Surplusעודף on current account

שוטף כחשבון העודף פלוס הוצאות הכל 7I50.S102.0131.4TOTAL*גוlll.lסך EXPENDITURE PLUS SURPLUS
ON CURRENT ACCOUNT

הון Capitalחשבון Account
גולמית 53.164.069.781.896.5Crossהשקעה capital formation

הון 0.40.81.30.91.0Capitalמענקי grants
הציבורי הסקטור לרשויות הון 0.30.50.62.21.3Ihteragencyהעבדות capital grants paid

ובנינים קרקע 2.51.92.15.75.1Purchaseרכישת of land and buildings

הון בחשבון ההוצאות הבל 5t3>M.7J799.6m.tTotal.סך Expenditure on Capital Account

הון בחשבון 37.3Deifcit)(31.4)(30.5()27.9()23.7()נרעון on capital account

הון בחשבון ד*ח1ון םינוס הוצאות הכל סך
343.1S*.2MiTOTAL.*3♦1נ EXPENDITURE LESS DEFICIT

ON CAPITAL ACCOUNT

ממוניות עסקית Financialחשבון Transactions Account
ערך ניירות 0.21.30.60.53.5Purchaseרכישת of securities

שניתנו J32.40.66.29.1Loans.הלוואות granted
הלוואות 13.017.222.028.134.9Repaymentמרעון of loans

9ו"ש ובחשבונות במזומנים נסו 1.62.62.22.58.0Netגידול Increase in cash and free deposits

בינ"ס 20.123.525.4J7.355.5SUBTOTALסיכום
והשמטות 1.51.30.71.11.2Errorsטעויות and Omissions

nrimo nipou בחשבון יוצאים ורםים הבל 21.624.826.138.46.7$TOTALסך OUTFLOWS ON FINANCIAL
TRANSACTIONS ACCOUNT

r

C
A

a
r>
r

c

11
CO



ל'י) (אלפי התקציב סעיפי לפי העיריות, של תקבולים לוח14.
Table 14. Revenue of Municipalities, by Items of Budget (/£,. 1,000)

)1951/521961/62)

רגילים Ordinaryתקבולים Revenue

השנה

העיריות מספר
(י)הכלולות הכל סך

תקבולים
בלתי תקבולים

רגילים
(<)nt<מיסים

השתתפות
(י) הסעיפיםהממשלה יתד

YearMunicipalities
Total(l)
Revenue

Extraordinary
RevenueTotal(l)TaxesGovernment (.)Other Items

IncludedParticipation

1951/521930,3517,79322,55811,9147,0463,599

1953/541963,33413,40049,93426,81312,35510,766

1955/5620(1)77,79815,572(1)62,22636,30220,371
1957/5820123,23129,13694,09556,0589,52328,514
19S8/5922154,74740,585114,16266,88410,70536,573
1959/6023182,15048,513133,63777,57013,10242,965
1960/6124226,65260,247166.40593,02016.10757,277

1961/6225281,32476,858204,466114,43318,71271,322

(1) As from 1955/56 excluding Government participation in

the salariesof teachers and kindergarten teachers.
במשכו הממשלה השתתפות את כילל אינו מ1955/56 Vrm (1)

וגננות. מורים רות

(י) ל") (אלפ התקציב סעיפי לפי העיריות, של תשלומים  .15 לוח
Table 15 Expenditure of Municipalities, by Items of Budget (1L. 1,000) (!)

)1951/52 1961/62)

רגילים Ordinaryתשלומים Expenditure

השנה

העיריות מספר
(2)הכלולות סה

תשלומים
בלתי תשלומים

כללירגילים (2)מינהל שירותים
Year

No. of
Municipailties
Included

Total (2)
Expenditure

Extraordinary
Expenditure

(2) ס'ה
Total (2)

General
Admini
stration

ממלכתיים
State Services(2)

הסעיפים יתר
Other Items

1951/521935,27611,11624,1602,697(3)14,695(3)6,768

1953/541964,97516,58148,3945,57821,90920,907

1955/5620(2)81,68016,260(2)65,4207,133(2)25,75532.532

1957/5820123,10232,95090,1529,46139,52941.162

1958/5922152,51039,683112.82710,60347,57754.647

1959/6023184,24249,015135,22713,09558,22963,903

1960/6124224,02060,247163,77314,41471.75677,603

1961/6225282,40676,927205,47916,42792,45596,597

(I) For reservations and explanations, see Introduction to
Tables.

)2) From 1955/56 excludes Government participation in
salaries of teachers and kindergarten teachers.

)3) Including sanitation.

ללוחות. במבוא ראה והסברים הסתייגויות (1)

במשכו הממשלה השתתפות את כולל אינו מ1955/56 החל (2)
וגננות. מורים רות

תברואה שירותי כולל (3)
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><< לי< (אלפי התקציב סעיסי לפי המקומיות, המועצות של תקבולים  .16 לוח
Table 16.  Revenue of Local Councils, by Items of Budget (IL. 1,000) 0)

) 1952/53  1961/62)

mm

Year

מספר
המועצות
הכלולות
No. of
Councils
Included

הכל סך
תקבולים

>נ<
Total
Revenue

תקבולים
בלתי
רגילים
Extra
ordinary
Revenue

Ordinary Revenue רגילים תקבולים

הכל סך

(2)
Total

Taxes

שרותים
מקומיים
Local
Services

שרותים
ממלכתיים

(2)
Government
Services

מפעלים
Enterprises

השתתפות
הממשלה

Government
Participation

שונות

Misce
Uaneous

1952/53

1954/55

1956/57

1958/59

I9S9/6O

1960/61

1961/62

57

73

76

76

89

98

106

9,622

16,062

23,523

36,173

39.797

45,742

51,568

3,064

3,452

6.643

10,561

1)9,753

(כ) 10,500

(3)11,667

6,558

12,610

16,880

25,612

30.044

35.242

39,901

2,704

4,804

7,056

9,256

9.344

10,740

11,827

308

479

1,122

1.819

1,824

2,129

2,623

593

1.127

1,289

2.147

2.333

2,673

3,515

550

1,393

2,561

3,743

3,730

4,231

5,210

2,189

4,105

3.552

7.127

10,257

12.179

13,924

214

702

1,301

1,520

2,556

3,290

2,802

(1) For reservations and explanations see Introduction to ללוחות. במבוא ראה והסתייגויות הסברים (1)
Tables.

)2) From 1955/56 excludes Government patricipation in במשכו הממשלה השתתפות את כולל אינו מ1953/56 החל (2)
salairesof teachers andkindergarten teachers. ובננות. מורים רות

(3) Excluding Local Council of Afula. עפולה. מקומית מועצה כולל אינו (3)

>0 ל"0 (אלפי התקציב סעיפי לפי המקומיות, המועצות של תשלומים  .17 לוח
Table 17.  Expenditure of Local Councils, by Items of Budget (IL. 1,000) 0)

) 1952/53  1961/62)

men

Year

מספר
המועצות
הכלולות
No. of
Councils
Included

הבל סך
תשלומים
0)

Total
Expenditure

תשלומים
בלתי
רניליט
Extra
ordinary

Expenditure

Ordinary Expenditure רגילים תשלומים

הכל סך
(2)

Total

מינהל
כללי
General
Admini
stration

שירותים
מקומיים
Local

Services

שירותים
ממלכתיים

>2)
Government
Services

מפעלים
Enterprises

פרעון
מלוות

Defrayment
of Loans

שונות
Misce
llaneous

1952/53

1954/55

1956/57

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

57

73

76

76

89

98

106

10,809

16.386

23.909

36,785

40,426

46,766

52,747

3.579

4,029

6,926

10,635

(1)9.744

(נ) 11.826

(3)11,148

7.230

12,357

16.983

26,150

30.682

34,940

41,599

1,064

1,531

2,321

2,868

3.231

3,595

4,173

1,045

2,189

4,725

7,010

8,181

8,537

9,690

3,797

6.447

7,029

11,643

14,200

16,886

20,576

551

1,356

2,650

3,852

4,371

4,996

5,416

580

634

176

677

466

684

875

192

200

82

101

233

242

869

(I) For reservations and explanations, see Introduction ללוחות. במבוא ראה והסתייבויות הסברים (1)
to Tables.

(י) From 1955/56 excludes Government participation in "IDPM nVlPIMn niBmirn nut ^^^^ VVT 1955/5673 ^n^ (2)
salaries of teachers and kindergarten teachers. ובננות. מורים רות

(3) ExcludingLoci Councilof Af"at. מזע"מקונ"/עפולה. כילל <"י (3)
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ל1) (באלפי הסעיף לסי המקוטעת, הרשויות של התקבולים 18 לוח
(1961/62)

המספרים. מעיגול נובעים בסיגומיס הפרשים הערה:

הערי0 איגוד הכנסות בולל אינו (1)
בהשקעות. להשתתף התחייבו קודמות שבשנים נכסים' בעלי של חוב פרעון (2)

שונות. כולל (3)

וביטחון. שמירה כולל (4)
ומעלה. תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (5)
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Table18. Rerenne of Local Authoirites, by Items (IL. thousand)
(1961/62(

enue1 RevdioaOr

Localממשלהממלכתייםשירותים
carcesSute ServicesGovernment

Participationסיg Shi
שונות
W

Miscell
aneous

g o

///III
II

n1*po

Health

סעד

Social
Welfare

ני b Sej;. ם B.jfvr"7//
מענק
כללי

jeneral
Grant

שונות

Miscell
aneous

■3 .r g;!
2, =<

3"m
A" 1

Local
Authority

ALL MUNICI
4,54319.08014,483,J64495018,71210,2557,242I.2ISU.2IB7,588PALITIES
179364271933,0598592,2002,732643Jerusalem
3650482305322114217734131Elat
12015913128740328320923657026Ashqelon
213663465131,18360657782286138Be>er Sheva
5355846494715388302257706123Beoe Beraq
10732930029458214204407605037Bat Yam
310532509231224766966442863Giv'atayim

9403340432057833722813253240106Herzeliyya
6424623016408226112702598810Hadera
1066756007568533534534753199Holon
7333,5302,3409222688758753,535241492Haifa
2120519966333412923201375Tibeiras
268367313671306289761725115Lod
17211204754425513415517162Nahariyya
1915214393499612013314266Nazareth
90649635147344192298669257258Netanya
7120018113681949832139311435Akko
1531,12479331417875567257511.037710134Petah Tiqwa
1740281257920720616622240202Zefat
25465444219477255222278517Rishon Leziyyon
33(3)78475130504302202457253158Rehovot
424937127273243416230236135Ramla
1381,3781,266674532225850141,279863422Ramat Can

14312381323712Shefar'am
2,1526,5244,1532,275962,3272,15211746,9041,52770Tel AvivYafo

LOCAL
COUNCILS(5(

7111127427221461823Or Yehuda
248381061841417133918Tirat HaKarmel

3018516916349220114152389969Kefar Atta
723243051938413716384153184Kefar Sava
1037254822387124121363365Nes Ziyyona
772031949518251228391774166Afula
86655114582811641397536Qiryat Cat
596851141926811140136. 1815Qiryat Yam
1780701078255622151943230Qiryat Shemona
191621442163962481U93921724Ramat HaSharon 
43111998426116695


37413138Ra'anana

Note: Discrepancies in the totals are due to rounding off of ifgures.

)1) Excluding income of Association of Towns.
)2) Payment of the debt of property owners who in previous years undertook to participate in investments.

)3) Including other payments.

)4) Including guarding and security.

)5) Local councils with a population of 10,000 and over.
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י"1) (באלפי הסעיף לסי המקוטעת, הרשויות של התשלומים  לוח19
(1961/62)

aרגיליתשלומים

ךהכל
שלומים

שלומים
בלתי
גילים

הכל סך
שלומים
רגילים

מינהל
כללי

rמקומייםשירותים v 1 cesLocalS e
הכל שירותיםרכושתכנחשמירהך

Totalהמקומית
Expen
diture

Extra
ordinarj
Expen
diture

(1)
Total

Ordinary
Expen
. diture

Genera
Admini
tration

ירותים
קומיים
Total
Local

Services

תברואה

Sanita
iton

וביטחון
Guardinf

and
Security

ובגיין
Plannin
and

Buildin

הרשות
Local
Autho
rity

Propert

קלאיים
Agricu
tural
Services

שונות

Miscell.
an eons

העיריות 16,417n,i4922,19*4,14211.no19,17?112S.4I0*2205,47*,*282,4067דל

24,045,04418,9971,9326,4772,1115962.1741,177ירושלים


419

1,78261,52020152317120271098188אילת

אשקלון
שבע באר

3,29712,5882168513067536434


7,991,4906,5004701,938510136114801
377

ברק 7,1901.545,6494381,7197771238668152בני

ים 6.401,634,7652381.934404130941,197בת


109

7,272,994,2863621,5602641729398348גבעתיים

5,571,554,0273361,4333197911361120291הרגליה

3,437802,65721777625474643184818חדרה

9,2483,0336,2155142,4694921531641,412חולון


248

43,00213,95429,0481,9537,7213,5016752512,715חיפה


579

2,9916852,306169643202683729640טבריה

2,5655332,032178476230244213446לוד

3.0138352,1781407502337345313383נהריה

ר1,4021571,2451834992242537206נצרת

7,4391,5405,8994422,068573201139834321נתניה

3,4556572,7982786502166043268עכו
63

תקוה 10,2672,4077,8605442,4488292931141,07012130פתה

2,1987011,4971474611454614198צפת


38

לציון 3,7886313,1572511,03927669735801922ראשון

5,3761,1534,2232731,03227456985042179רחובות

3,0253692,6562837142353145374128רמלה

גן 17,9905,12412,8668525,6551,3355167552,396653רמת

217441732955331228שפרעם




אניביפ 99,43529,09870,3375,78123,6588,4822.6359,3301,660תל
1,551

מועצות
מקונזיות(
יהודה 1,07334672710020069192290אור

הנרמל 1,1121249887418368151482טירת


4

אתא 1.9583051,6531394341503829196כפר
21

סבא 2,7336292,10417568510350404433415כפר

ציונה 1,47648798984266792129952418נס

1,6351,635125362932523198518עפולה

נת 1,3002221,07811328999703756423קרית

ים 1,2211261,095101279114258116קרית
16

שמונר 2,0002841,7161673536331232324קרית


השרון 1,9975061,4919728458224015410רמת

1,9573941,56310054021620182432716רעננה

המספרים. מעיגול נובעים בסיכומים ההפרשים הערה:
הערים. איגוד הכנסות את כולל אינו (1)

ומעלה. תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (2)
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Table 19. Expenditure of Local Authoirties, by Items (IL thousand)
(1961/62(

Ordinary Expenditure
jממלכתייםקירותים State Service!

ומםעלים
םלרותאחרים (00ןהגל Localוקרנותחינוך Authority

.lfrtWaterDefary.MhceUסעדבריאותותרבותקירותי0
ממלכתיים
TotalEducation

andHealth
Soda)
Welfare

Religion
Supply and
Other

mem of
Loans

and
Funds

State
ServingCnhnrcO)Enterprises

n,4ss57,51315,1 5xm25,58*2,811atMUNICIPALITIES*14,8נו

7,3724,8091672,0833132,93279205Jerusalem

3282648352127817218Elat

1,105730273202837244


Axhqdon

2,9962,17953622142827268


Beer Sheva

2.88J2,0572262617857237
BeneBeraq

1,7761.33742306917045360Bat Yam

1,6181,340451736066482Giv'atayim

1.9521,14610263173306
Herzeliyya

1.286824263845235127


Hadera

2,7222.00066580764363440Holon

13,3838,5252,6412,0032145,991Haifa

1,125804202772433633
Tiberias

9165304231826216246


Lod

1,0427546260212451
Nahairyya

407262145
156




Nazareth

2,4741,88471410109450465


Netanya

1,43887551461513247037Akko

3,7342,386626577145775225134Petah Tiqwa

64]456101492819749


Zefat

1,3951.038302755126715253Rishon Leziyyon

2,0221,49915403105465431
Rehovot

9355415431030282442


Ramla

5,081

47

33,776

3,487

33
17,753

327

10,661

1,001

13

4,533

266

829

1,277
40

7,122

2

Ramat Can
Shefar'am
Tel AvivYafo
LOCAL (2(
COUNCILS

2792392119III35■ 2Or Yehuda

628315330281021Tirat HaKarmel

84053527233189474Kefar Atta

1,1488011128551
96


Kefar Sava

4152511313516136853Nes Ziyyona

7875464208292586835Afula

52634541542311733


Qiryat Cat

5773132491412414
Qiryal Yam

qif.58463232323327Qiryat Shemona

793553920625233795Ramat HaSharon

65141321182
2"

16Ra'anana

(I) Excluding income or Association of Towns.
)2) Local councils with a population of 10,000 and over.
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רגילים בתקבולים הממשלה 20השתתפות לוח
Table 20. Government Participation in Ordinary Revenue

)1959/601961/62)
1 95 8/591959/6 01960 /6 1

המקומית הרשות

השתתפות סה
הממשלה
לי) (אלפי
Total

מתקבולים 'It
רגילים
/"of

Ordinary
Revenue

לגולגולת(ו)
(לי)

השתתפות סה
הממשלה
לי) (אלפי

Total

מתקבולים 0,i

(י)רגילים לגולגולת
(לי)

השתתפות סיה
הממשלה
לי) (אלפי

מתקבולים "/,
(0רגילים לגולגולת

Local(לי) Authority
Government
Participation
)IL 1,000)

Per Capita(2)
)IL.)

Government
Participation
)IL.I, 000)

y.of
Ordinary
Revenue

PerCapital)
)IL)

Total
Government
Participation
)IL. 1,000)

.Vot
Ordinary
Revenue

Per Capital)
)IL.)

ALL
העיריות 14,1079.711.718,7129.212.9MUNICIPALITIES(5)13,1039.810.1(5)כל

2,12915.513.32,94018.617.83,05916.017.9Jerusalemירושלים
27723.761.623918.348.930521.952.1Elatאילת

41623.918.352926.122.274028.729.1Ashqelonאשקלון
שבע 81121.120.51,06322.125.21,18321.325.5Be'erבאר Shcva
ברק 49013.312.655912.712.471511.814.4Beneבני Beraq
ים 34714.114.83469.911.74588.713.1Batבת Yam

933.63.41093.13.61222.73.8Giv'atayimגבעתים(2) (2)
(3) (')54417.320.957814.620.4Herzeliyya(12.4)(14.2)(304)הרצליה

36618.315.039216.615.440815.115.7Haderaחדרה
50813.412.261012.312.968510.913.2Holonחולון
6803.53.97653.3.4.28753.04.7Haifaחי8ה
46828.322.657228.027.663328.230.0Tiberiasטבריה
55640.727.765038.134.467138.234.6Lodלוד

54425.836.5Nahariyya(4)(35.9)(28.3)(517)(32.1)(34.4)(498)נהריה(4)
23028.99.233224.513.334927.013.8Nazerethנגרת
59816.716.266714.516.573412.317.0Netanyaנתניה
50026.020.867927.827.481930.130.8Akkoעבו

תקוה W587510.815.9Petah.63711.512.776711.7פתח Tiqwa

00
T>
0ז

O
X
H
3
<

I
<
U
o



38441.937.351639.148.257936.652.9Zefatצפת

לציון 35819.113.842216.915.547714.216.7Rishonראשון Leziyyon

47016.915.948813.616.950412.016.9Rehovotרחובות

49430.721.560429.326.672733.831.3Ramlaרמלה

גן 2973.83.62972.73.43222.53.4Ramatרמת Can

2418.03.63623.85.02314.03.2Shefar'amשפרעם

אביביפו 1,9704.05.11,9813.45.22,3273.46.0Telתל AvivYafo

LOCAL
COUNC1LS<6(

(6) מקומיות מועצות
יהודה 13229.911.217234.616.227441.127.4Orאור Yehuda

הכרמל 56668.645.661364.355.261864.757.0Tiratטירת HaKarmel

אתא 34832.624.931923.922.634923.023.8Kefarנפר Atta

סבא 36724.521.134918.819.738418.321.2Kefarכפר Sava

ציונה 15319.614.019421.817.822324.320.1Nesנס Ziyyona

41132.928.845633.733.051832.535.7Afulaעפולה

גת 28352.336.338844.540.445843.643.8Qiryatקרית Gat

ים קרית
שמונה קרית

38039.037.441939.739.5Qiryat Yam

51549.247.760550.251.378252.363.1Qiryat Shemona

השרון 27534.627.633531.532.239628.037.0Ramatרמת HaSharon

22516.322.326117.326.3Ra'ananaרעננה

( I ) Participation of the Government in the ifscal year, divided by thepopulation
at the end of the calendar year.

)2) Became municipality in 1959.

)3) Became municipality in 1960.

)4) Became municipality in 1961.

)5) Excluding numbers between brackets, relating to the years before the settle
ment acquired municipality status.

)6) Local councils with a population of 10,000 and over.

בסוף האוכלוסייה חלקי הכספים בשנת הממשלה השתתפות (1)
האזרחית. השנה

.1959 בשנת לעיר הוכרזה גבעתיים (2)
.1960 בשנת לעיר הוכרזה הרצליה (3)
.1961 בשנת לעיר הוכרזה נהריה (4)

המתייחסים בסוגריים/ המספרים את כולל אינו הכל סך (5)
עירייה. של מעמד קבלת לפני לתקופה

תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (6)
ומעלה.
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ל'י) (אלפי המקומיותט) הרשויות מיסי  .21 לוח
Table 21.  Local AuthoirtyTaxes (1) (IL. 1,000)

)1952/531961/62)

הרשות
1952/531954/551956/571957/581958/591959/601960/611961/62Localהמקומית

Authority

ALL
העיריות 46,9I67)56,0S87)46,8847)77,57093,020114,433MUNICIPALITIES(77*19,68131,1(6)כל

1,7082,8784,2295,3026,6637,6869,11911,361Jerusalemירושלים
268293532593Elat(2)אילת()
81186311491648762789912Ashqelonאשקלון

שנע 1173125877479581,4231,7892,380Be'erבאר Sheva
שאן(3) 828Betבית Shean(3)
ברק 3096337919341,2471,4101,8692,665Beneבבי Beraq
ים(<) 7401,0771,6872,602Bat(578)(399)בת Yam(4)

1,4891,8001,983Giv'atayim(2)(1,191)(946)(816)נבעתיים(*)
1,3071,888Herzeliyya(S)(862)(747)(716)(559)הרצליה^)

3004916717558549971,1721,381Haderaחדרה
5618541,2251,4101,7832,1402,6733,485Holonחולון
4,3516,2349,1629,96711,80513,18515,06817,852Haifaחיפה

246309428462565641775905Tiberiasטבריה
151240324337399427499557Lodלוד

978Nahariyya(8)(874)(665)(538)(438)(414)נהריה0)
108206231253311475472Nazarethטירת
5577041,0291,3261,5301,7482,0192,473Netanyaבתגיה
222302589569680745962995Akkoעבו

תקוה 6619571,3431,7062,0592,4322,6933,314Petahפתח Tiqwa
arx51102191204239275364432Zefat

לצי^ pvnrt2444055196577818301,2431,692Rishon Leziyyon
2894336879269921,1251,3821,627Rehovotרחובות
119264397526609591774827Ramlaרמלה
גן 9861,6552,6883,3564,1444,3075,1106,936Ramatרמת Gan
14192328283849Shefar'amשפרעם

אביניפו 8,72014,08821,52226,12729,63733,64838,88146,074Telתל AvivYafo
LOCALמועצות

COUNC1LS(9)מקומיות(>)
יהודה 699284114156173Orאור Yehuda

הברמל 100105117141183174Tiratסירת HaKarmel
אתא 216257337342427486Kefarנפר Atta
םבא 426464517605688833Reefrבפר Sava
ציונה 165192226249317342Nesנם Ziyyona
229293306319392447Afulaעפולה

גת 27110220339Qiryatקרית Gat
ים 338344Qiryatקרית Yam

שמונה 99136169188253308Qiryatקרית Semona
השרון 128154216250331452Ramatרמת HaSharon

382430Ra'ananaרעננה
Note: Discrepancies in totals are due to rounding of

ifgures.
)I) Taxes: rates. business tax, levies, and fees collected.

over the ifnancial year.
)2) Became municipality in 1959.

)3) Became local council in 1955.

)4) Became municipality in 1958.

)5) Became municipality in I960.
)6) Excluding Nazareth and Shefar'am.
)7) Excluding numbers between brackets, relating to the

years before the settlement acquired municipality stalus.

)8) Became municipality in 1961.

)9) Local councils with a population of 10,000 and over.

המספרים. מעיגול נובעים בסיבום ההפרשים הערה:
נמשך שנננו והיטלים אגרות עסקים מס ארנונות כולל (1)

הנספים. שנת
.1959 נשנת לעיריה הונרזה (2)

.1955 נשנת מקומית למועצה הייתה (3)
.1958 נשנת לעירייה הוכרזה (4)
.1960 בשנת לעיריה הוכרזה (5)

שפרעם. ואת נצרת את בולל אינו (6)
לפני לתקופה המתייחסים בסוגריים המספרים כולל אינו (7)

עירייה. של מעמד קבלת
.1961 בשנת לעירייה הוכרזה (8)

ומעלה. תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (9)
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(ל'י) לגולגולת(0 המקומיות הרשויות מיסי  .22 לוח
Table22.  Local Authority Taxes per Capita(i) (/£.)

)1952/531961/62)

Local
memr1952/531954/51956/571957/581958/51959/601960/61961/62Authority

ALL

העיריות 20.4M.O(7)41.8(7)47.7(7)S4.4>7)S9.fM.I79.1MUNICIPALITIES(6)כל

1ל'*ל*0 *12.319.928.334.842.748.055.266.SJerusalem

*ילת(י)
אשקלון

76.665.1108.6101.4Elat(2)

6.5
8.1

12.9
19.1

16.2
23.0

23.4
23.4

29.5
26.6

33.6
36.0

33.2
42.5

35.8
51.3

Ashqelon
Be'er Sheva

P3v באר
15.125.326.428.334.136.241.353.8Bene Beraq

ברק 93s
(24.9)(31.7)35.245.857.274.3Bat Yam(3)

\ tO AM

54.160.061.4Giv'atayim(2)(45.8)(39.4)(40.0)בבעחים(0

הו1ליה(<)
14.322.1

(26.6)
29.2

(31.4)
32.2

(31.8)
36.1

(35.0)
40.9

50.3
46.0

66.5
53.1

Herzeliyya(4)
Hadera

21.629.939.038.144.651.356.467.3Holonחולין

29.040.357.360.069.475.883.595.6Haifa
JtSPtt

15.218.724.624.328.830.937.442.9Tibeiras

nt9.413.617.818.120.921.226.428.7Lod

(36.0)(33.7)(38.4)(42.2)(60.7)65.6Nahairyya(8)

two5.08.99.810.612.417.118.7Nazareth

21.023.531.135.842.547.251.157.4Netanyaבו/ביה

13.317.929.126.629.631.038.837.5Akko

mpnnns16.2
6.5

26.6
12.6

29.2
20.3

35.5
21.3

42.0
24.1

48.6
26.7

50.9
34.0

60.3
39.6

Petah Tiqwa
Zefat

לציין 11.9חושון
12.6

19.3
18.0

23.3
23.3

27.8
31.4

32.0
33.6

31.9
38.0

45.0
48.0

59.4
54.4

Rishon Leziyyon
Rehovot

12.712.417.322.625.925.734.135.6Ramlaרמלה

23.532.541.346.953.852.557.874.3Ramat Gan
1ן tvyy

2.63.33.84.44.25.36.7Shefar'am .
שפרעם

*ביביפו 25.039.558.268.778.087.9101.2118.2Telתל AvivYafo

LOCAL

מקומיות(י) COUNCILS(8)מועצות

יהודה 5.4אור
7.8

7.4
8.2

7.0
9.4

9.7
11.4

14.7
16.5

17.3
16.0

Or Yehuda
Tirat HaKarmel

18.320.425.024.430.333.1Kefar Atta
unit כפר

26.527.330.234.838.945.9Kefar Sava
15.317.520.722.729.130.8Nes Ziyyona

nlT*X 03
Vnno19.222.722.322.428.430.8Afula
ft/ UJV

11.714.122.932.4Qiryat Gat /u קריה
33.332.5Qiryat Yam ים קדח/

11.614.216.917.421.424.8Qiryat Shemona
(U173I? (Tip
השרון רמת

רעננה

15.617.122.525.131.8
37.8

42.2
43.3

Ramat HaSharon
Ra'anana

(I) Taxes (rates, business tax, levies and fees) collected
over the financial year divided by the population at
the end of the civil year.

)2) Declared municipality in 1959.
)3) Declared municipality in 1958.
)4) Declared municipality in I960.
)5) Declared municipality in 1961.
)6) Excluding Nazareth and Shefar'am.
)7) Excluding numbers between brackets relating to the

years before the settlement acquired municipality status.
)8) Local councils with a population 10,000 and over.

שנגבו והיטלים) אגרות עסקים' מס (ארנונות' מיסיס (1)
השנה בסוף האוכלוסייה חלקי הכססיס שנת במשך

האזרחית.
.1959 בשנת לעירייה הוכרזה (2)
.1958 בשנת לעירייה הוכרזה (3)
.1960 בשנת לעירייה הוכרזה (4)
.1961 בשנת לעיריה הוכרזה (5)
ושפרעם. נגרת כולל אינו (6)

לפני לתקופה המתייחסים בסוגריים המספרים כולל אינו (7)
עירייה. של מעמד קבלת

ומעלה. תושבים 10'000 מונה שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (8)
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וממלכתיים מקומיים לשירותים תשלומים לוח23.
Table23. Expenditure for Local and State Services

)1961/62)

Local Services מקומיים Stateשירותים Services ממלכתיים שירותים

הכלהרשות לגולגולתסך
(לי)
(.)

הכלמהתשלומים7 לגולגולתסך
Q1317&AH13Local

ל'י)המקומית הרגילים(אלפי
0/

לי) (ל*י)(אלפי
Authoirtyהרגילים(1)

Total
)IL. 1,000)

Per Capita
)1L.)

70
ofOrdinary
Expenditure

Total
)IL. 1.000)

Per Capita
)IL.)

>ו1י

of Ordinary
Expenditure

ALL העיריות 45.0MUNICIPALITIES*.67,54944.732.992,45563כל
6,47737.934.17,37243.238.8Jerusalemירושלים

52389.434.432856.121.6Elatאילת
85133.432.91,10543.442.7Ashqelonאשקלון

שנע 1,93841.829.82,99664.646.1Be'erבאר Sheva
ברק 1,71934.730.42,88358.2S1.0Beneבגי Beraq
ים 1,93455.340.61,77650.737.3Batבת Yam

1,56048.336.41,61850.138.8Giv'atayimנבעתים
1,43350.535.61,95268.148.5Herzeliyyaהרצליה
77629.829.21,28649.548.4Haderaחדרה
2,46947.739.72,72252.543.8Holonחולון
7,72141.326.613,38371.646.1Haifaחיפה

64330.527.91,12553.348.8Tiberiasטבריה
47624.623.491647.345.1Lodלוד

75050.334.41,04269.947.8Nahairyyaנהריה
49919.740.140716.132.7Nazarethנצרת
2,06848.035.12,47457.441.9Netanyaנתניה
65024.523.21,43854.251.4Akkoענו

2,44844.531.13,73467.947.5Petahפחיותקוה Tiqwa
46142.130.864358.743.0Zefatצפת

לציון 1,03936.532.91,39548.944.2Rishonראשון Leziyyon
1,03234.524.42,02267.647.9Rehovotרחובות
71430.826.993540.335.2Ramlaרמלה גן 5,65560.544.05,08154.439.5Ramatרמת Gan

שפרעם
אביביפו תל

55
23,658

7.5
60.7

31.8
33.6

47 .

33,776
6.4

86.6
27.2
48.0

Shefar'am
Tel AvivYafo

LOCAL
(2) מקומיות COUNCILSמועצות (2)

יהודה 20020.027.527927.938.4Orאור Yehuda
הכרמל 18316.918.562857.963.6Tiratסירת HaKarmel

אתא 43429.626.384057.250.8Kefarנפר Atta
סבא 68537.732.61,14863.354.6Kefarנפר Sava
ציונה 26624.026.941537.442.0Nesנס Ziyyona
78754.348.1Afula,,36225.022.1עפולה

28927.726.852650.348.8Qiryatקריתגת Cat
ים 27926.325.557754.452.7Qiryatקרית Yam

שמונה 35328.520.693675.754.5Qiryatקרית Shemona
השרון 28426.519.079374.153.2Ramatרמת HaSharon

54054.334.565165.541.6Ra'ananaרעננה

Note: Discrepancies in totals are due to rounding off of
the figures.

)1) Expenditure in toe fiscal year divided by population
at the end of the calendar year.

)2) Local councils with a population of 10,000 and over.

המספרים. מעיגול נובעים בסיכום ההפרשים הערה:

השנה בסוף האוכלוסייה חלקי הכספים שנת במשך תשלומים (1)
האזרחית.

ומעלה. תושבים 10'000 שאוכלוסייתן מקומיות מועצות (2)
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ותרבות חינוך כ. פרק
בחינוך לשבוע, שיעורים 30 יסודי בחינוך
ולגננות) למורים מדרש לבתי (פרט עליסודי
למורים מדרש בבתי לשבוע, שיעורים 24
יחידות מספר לשבוע. שיעורים 21 ולגננות
השי כל סך חלוקת ידי על חושב העבודה
סוג לכל המתאימה השיעורים במכסת עורים

ביתספר.
הגיל, לפי העברי בחינוך התלמידים על הנתונים
עד ו15 11,10 (לוחות העליה ותקופת לידה יבשת
לפי הערבי בחינוך התלמידים על הנתונים וכן (18
ממפקדים לקוחים (21 עד 19 (לוחות והדת הגיל
כל לסוף נקבעו התלמידים גילי אלה. נושאים על
הלמודים שנת אמצע לפי כלומר אזרחית, שנה
נתונים שימשו הלמידה שיעורי לחישוב הנקובה.
בגילים והלאיהודית היהודית האוכלוסייה על
אף המתייחסים ,(17 עד 14 ,13 עד 6) המתאימים
השיעורים בחישוב אזרחית. שנה כל לסוף הם
תלמידים נכללו (20 (לוח הערבי החינוך לגבי
נתונים נמסרים 23,22 בלוחות בלבד. לאיהודים
מטעם לימוד בשכר מהנחות שנהנו התלמידים על
לימוד שכר דהיינו. והתרבות, החינוך משרד
ספר בתי לתלמידי מודרג" "מענק (כולל מודרג
ומענקי ומיוחדת רגילה סטיפנדיה מקצועיים),
בתשי"ח הופעל המודרג הלימוד שכר הסדר עזרה.
התיכונים הספר בתי של טי כיתות תלמידי לגבי
בתי ליד והמכינות ערב של התיכונים בוקר, של
י כיתות תלמידי ולגבי ולגננות, למורים המדרש
תלמידי תשכ"א.  תשי"ט השנים במשך  י"ב
משרד של מהשתתפותו נהנים ההמשך כיתות
אחיד כשיעור הלימוד בשכר והתרבות החינוך
החקל המפר בתי תלמידי התלמידים. כלל לגבי
שכר בהסדר נכללו הכתה דרגות בכל איים
הספר בבתי מתשכ"א. החל המודרג הלימוד
החל המודרג" "המענק שיטת הופעלה המקצועיים
הכתה. דרגות בכל ובתשכייכ טי בכיתות מתשכ"א
במוסדות תלמידים כוללים אינם המספרים
ספר בבתי תלמידים וכן אחרים עליסודיים
בתשכ"ב). 1,726) אחרים שנהנומהסדרים חקלאיים
25 (לוחות הגבוה החינוך מוסדות על הנתונים

המתאימים. המוסדות ידי על סופקו (31 עד
(לוח לעברית הציבוריים הקורסים על הידיעות
(לוח מבוגרים בחינוך מסויימות פעולות ועל (32
בלוח והתרבות. החינוך ממשרד נתקבלו (33
כלומר  לקורסים "הרשמות" צויינו האחרון
לקורסים אחת לימודים בעונת שנרשם אדם

פעמים. כמה נכלל אחדים

חינוך
שבלוחות הילדים וגני הספר בתי על הנתונים
החיניך מפקדי על מבוססים 14 עד 12,9 עד 7 '1
והתרבות החינוך משרד ידי על שנערכו השנתיים
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה עם בשיתוף
הבאות: המסגרות מן לאחת מתייחסים אלה נתונים
היסודיים הספר בתי סוגי כל  ספר" "כתי .1

והעליסודיים.
ספר' לבתי נוסף כוללת,  החינוך" "מערכת .2

ילדים. גני גם
כוללים, (7 לוח (ראה  חינוך" "מוסדות .3
החינוך", ב"מערכת שנכללו למוסדות נוסף

גם:
דהיינו. העברי" בחינוך אחרים "מוסדות א.
מקצועיים ערב ספר בתי וישיבות. חדרים
ומטפלות' מעשיות אחיות הכשרת לחניכים,
ספר בבתי ממושכת תקופה הלומדים נוער טי

מסחריים.
העברית האוניברסיטה דהיינו: גבוה", "חינוך ב.
האוניבר הטכניון, אביב, בתל השלוחה כולל
של האוניברסיטה בראילן, שם על סיטה
לאחיות הספר בתי וכן אביב תל עירית
הספר בתי למודדים, הספר בתי מוסמכות,

למוסיקה; והאקדמיות החדש" "בצלאל
בתי דהיינו: הערכי" בחינוך אחרים "מוסדות ג.
תלמי (כולל רשמיים הבלתי הנוצריים הספר

יהודים). דים
מתייחם '14 לוח לפי הערבי, בחינוך הבנים אחוז
הבלתי בחינוך הרשמיים; היסודיים הספר לבתי
המינים, שני כין משקל שיווי כמעט קיים רשמי
מגן והאחר, הרשמי הערבי החינוך שבכל כך
בתשכ"ג היו העליסודי/ ללימוד עד הילדים

בנים. 56.9X
ממפקדי לקוחים 6 עד 2 ללוחות הנתונים
שנערכו והערבי העברי בחינוך והגננות המורים

ותשכ"ג. תשכ"ב תשכ"א, בשנים
המורים, מספרי השוואה.בין מוצגת 3 בלוח
שונים בסוגים העבודה ויחידות ההוראה משרות

הבאות: ההגדרות לפי בתיספר, של
בו ספר בית סוג בכל נמנה מורה כל  מורה א.

אחד. בסוג אחת פעם רק אך לימד,
בביתספר מורה של עבודתו  הוראה משרת ב.
משרות בספירת מורה כל נכלל לפיכך אחד.

לימד. בהם הספר בתי כמספר ההוראה
כמכסת הוגדרה עבודה יחידת  עבודה יחידת ג.
כדלהלן: מלאה, משרה המהווה השיעורים
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שנים "כמה השאלות: על מבוססים באוכלוסייה'
בית סוג "מהו ;(39 '38 (לוחות ספר?" בבתי למד
;(40 (לוח לומד?" או למד בו האחרון הספר
.(42 '41 (לוחות וכתוב"? קרוא יודע "האם
2 לבני המתייחסים '4347 בלוחות הנתונים
"מה השאלה על מבוססים באוכלוסייה ומעלה

יום?" יום מדבר שהוא השפות או השפה
האוכלוסין מפקד נתוני נמסרו 4 6 ו 43 בלוחות
ומסקרים ממפקדים שנתקבלו נתונים עם כהשוואה

קודמים.
ידיעת סקר על מבוססים 48 בלוח הנתונים
האוכלוסייה של הקריאה והרגלי וכתוב קרוא
המר הלשכה ידי על שבוצע ומעלה)' 14 (בגיל
כוח סקרי במסגרת ב1959 לסטטיסטיקה כזית

אדם.

הקורסים על הידיעות את סיפק העבודה משרד
.(34 (לוח מקצועית להכשרה

נתקבלו (35 (לוח הקולנוע בתי על הנתונים
האוצר שבמשרד בולים למס המחלקה מאת ברובם

בלבד. עסקיים קולנוע לבתי מתייחסים והם
התרבות בתי על וכן המוזיאונים על הנתונים
(לוחות הכפריים ביישובים הציבוריות והספריות
התרבות' מפעלי של מהסקרים לקוחים (37 '36
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שבוצעו

.1961/62 בשנים
בי שלב מתוך נתונים נמסרו 47 עד 38 בלוחות
על הסבר .1961 והדיור' האוכלוסין מפקד של
ראה  הנתונים של מסויימות ומגבלות המפקד
הנתונים והיישובים". "האוכלוסייה לפרק במבוא
ומעלה 14 לבני המתייחסים '38  42 בלוחות

CHAPTER T. EDUCATION AND CULTURE

The data on scholars and kindergartens in
tables 1,7, 9 and 12 till 14 are based on an
nual Educational Censuses carried out by the
Ministry of Education and Culture together
with the Central Bureau of Statistics. The data
relate to one of the following groups :

\. Schools  all types of elementary
schools and postprimary schools.

2. Educational Network  includes, in ad
dition to the above, kindergartens.

3. Educational Institutions  (see table 7)
include, in addition to "Educational Network",
the following :

a. Other Institutions in Jewish Education,
i.e.: "Hadarim" and "Yeshivot", voca
tional evening schools, training of prac
tical and nursery nurses, youths studying
at commercial schools over an extended
peirod.

b. "Higher Education", i.e.: The Hebrew
University including the Tel Aviv branch,
the Technion, the Bar Han University,
the Municipal University of Tel Aviv
and also schools for graduate nurses,
the Surveyors' Schools, the "New Be
zalel" School of Art and the Music
Academies.

c. "Other Institutions in Arab Education",
i.e.: non oiffcial Christian Schools (incl.
Jewish pupils) .

The percentage of boys in Arab Education
given in table 13, relates to the oiffcial element
ary schools; in unofficial schools there is almost
a pairty between the sexes, so that in the Arab
Education, official and otherwise, from kinder
garten to postprimary schools there is, in
1962/1963, a 56.9 percentage of boys.

The data given in tables 26 are taken
from Teachers Censuses carried out in 1960/61,
1961/62 and 1962/63.

Table 3 gives a comparison between the
number of teachers, teaching posts and work
units in various types of schools, according to
the following definitions:

a) Teacher: every teacher is listed in
each type of school where he teaches, but only
once in every type.

b) Teaching Post: a teaching post is de
fined as the work of a teacher in one school.
Accordingly every teacher is listed in teaching
posts totalling the schools in which he teaches.

c) Work Unit: a work unit is defined as
the number of lessons which form a fulltime
teaching post as follows : in elementary educa
tion 30 lessons per week; in postprimary educa
tion (except for Teachers' Training Colleges)
24 lessons per week; in Teachers' Training Col
leges  21 lessons per week. The number of
work units is calculated by dividing the sum
total of lessons by the number of lessons pre
vailing in each type of school.

Data on Jewish Education, by age, con
tinent of birth and year of immigration (tables
10 and 11 and 15 to 18) and the data on pupils in
Arab Education, by age and religion (tables 19
to 21) are taken from censuses on these sub
jects. The age of the pupils is ifxed for the end
of the calendar year, i.e.: the middle of the
school year dealt with. For the calculation of
the education rates data on the Jewish and non
Jewish population at the respective ages (6 to
13, 14 to 17) were used. These also relate to
the end of the calendar year. In the calculation
of rates for the Arabic education (table 20),
onlynon Jewish pupils were taken into account.
In tables 22 and 23 data are given about pupils
beneifting from schoolfees reduction granted
by the Ministry of Education and Culture, i.e.:
graded school fees (incl. graded grants for
pupils at vocational schools), ordinary and spe
cial scholarships and auxiliary grants. The sys
tenr of graded school fees was ifrst used in 1958
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for ifrst grade pupils in morning postpirmary
schools, evening postprimary schools, courses
given by the Teachers' Colleges and for second
to last grade postpirmary schools pupils of the
years 1959 1961. Pupils of the extended prim
ary schools system all beneift from a reduction
granted by the Ministry for Education and Cul
ture which was given in ifxed rates for all
pupils. Pupils in agircultural schools of all
grades have been included in the system of
graded school fees since 1961. In vocational
schools the system of "graded grants" started
in 1961 for the ifrst grade and in 1962 for all
grades. The amount does not include pupils of
other institutions, other postprimary schools
and pupils in agircutlural schools who enjoyed
other kinds of arrangements (1,726 in 1962).

Data on higher education institutions
(tables 25 to 31) were supplied by the authoir
ties in charge.

Data on public Hebrew courses (table 32)
and on certain activities in education for adults
(table 33) were supplied by the Ministry of
Education and Culture. In the last tables were
also noted "registrations" for courses  i.e.: a
person having registered for several courses in
one school year was included several times.
The Ministry of Labour supplied the data on

courses for vocational training (table 34).
Data on cinemas (table 35) was monthly

supplied by the depatrment of duty stamps at
the Ministry of Finance and apply to commer
cial cinemas only.

Data on museums, cultural centres and
public libraires in rural settlements (tables 36,
37) were extracted from cultural activities sur
veys done by the Central Bureau of Statistics
in 1961/62.

In tables 38 to 47 data are given from stage
B of the Population and Housing Census, 1961.
Explanations about the Census and certain limi
tations of the data received  see in introduction
to Chapter B, "Population and Settlements".
Data in tables 38 to 42 relating to population
aged 14 and above, are based on the questions:
"How many years did one attend school?"
(Tables 38, 39); "what was the last school at
tended or being attended?" (table 40); "can
one read and write?" (tables 41, 42). Data in
tables 43 to 47, relating to population aged 2
and above is based on the question : "what
are the everyday languages spoken?".

In tables 43 and 46 data of the Census are
compared with data received from other cen
suses and surveys.

The data in table 48 are based on a literacy
and writing habits survey on the population
aged 14 and above, carried out by the Central
Bureau of Statistics in 1959 within the frame
work of Labour Force Surveys.
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Education
הסוג לסי החינוך, במערכת החינוך מוסדות  .1 לוח

Table 1.  Institulions in the Educational System, by Type

)1948/49  1962/63 ; תשכ"ג rv o"vn)

חינוך

Typeתשביגתשכיבתשבאתש"ךתשייטתשייזתשטיותשייגתשייאתשיט of Institution
1948/491950/511952/531954/551956/571958/591959/601960/611961/621962/63

1,3411.1*53,4101,0*23,79.3,9814,IS*4,1114,3454,471ALL INSTITUTIONS
1,2862,2013,2102,8913,5703,7273,8923,9324,0284,146Jewish Education
7091,0901,6691,3851,8941,9362,0082,0152,1082,201Kindergartens(l)
4677229459451,0421,1321,1491,1511,1611,188Primary schools

3974516074829498106Schools for handicapped children
145286248291284270208172138Schools for working youth

39596874687987101118132Secondary schools
1818212126303338Secondary evening schools

3359537089849598101112Continuation classes
264241424655605966114Vocatiomjl schools

283234363130293144Agricultural schools
12172424233130323738Teachers' training colleges


(55)115103(2)35Other postprimary schools

56194210201228254267296317326Arab Education
10879181104116120131135139Kindergartens
4599108114115131138152165166Primary schools

1Schools for handicapped children
_1211233Schools for working youth
_156556910Secondary schools
891Continuationן classes

_4Vocational schools
1112Agricultural schools

111111Teachers' training colleges
133>2)1Other postprimary schools

המוסד סוג

המוסדות כל
עברי חינוך

ילדיםט) גני
יסודיים ספר בתי
מיוחדים ס* בתי

עובדים לנערים ספר בתי
תיכוניים ספר בתי

ערב של תיכוניים ספר בתי
המשך כיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ססר בתי

ולגננות למורים מדרש בתי
אחרים עליסודייס ספר בתי

ערבי חינוך
ילדים גני

יסודיים ססר בתי
מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי
תיכוניים ספר בתי

המשך כיתות
מקצועיים ספר בתי c
חקלאיים ספר בתי ..

ולגננות למורים מדרש בתי "
אחרים עליסודיים ספר בתי .

(1) Up to 1954/55 includes mainly public kindergartens.
)2) Including, in 1962/63, only postprimary schools for parttime evening courses;

up to 1961/62, including also biannual schools which in 1962/63 were classified

with agricultural and vocational schools (77 institutions in Hebrew system and
4 in the Arab system).

ציבוריים. ילדים גני בעיקר כולל חשטו עד (1)J!j
חלקי; ערב ללימוד יסודיים על ססר בתי רק בתשביג כולל (2).
מויינו אשר דושנתיים ספר בתי גם כולל תשכיב עד c
(בחינוך והחקלאיים המקצועיים הספר בתי נין בתשכ'ג o

מוסדות). 4 הערבי: בחינוך מוסדות: 77 העברי: 0ז



המוסד סוג לפי החינוך, במערכת ההוראה משרות  .2 לוח
Table 2.  Teaching Posts in the Educational System, by Type of Instituiton

)1948/491962/63 תשכ"ג; עד v"vn)
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Typeor Institution תשביג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשכיא
1960/61

תשיף
1959/60

תשי''ט
1958/59

תשייז
1956/57

תשטיו
1954/55

תשייג
1952/53

תשייא
1950/51

תשיט
1948/49 המוסד סוג

ALL TEACHING FOSTS
Males
Females

Jewish Education
Kindergartens
primary schools(l)(2)
Schools for handicapped children
Schools for working youth
Secondary schools(2)
Secondary evening schools
Continuation classes^)
Vocational schools
Agricultural schoolsC2)
Teachers' training colleges
Other postprimary schools

Arab Education
Kindergartens(3)
Primary schools(3)
Schools for handicapped children
Schools for working youth
Secondary schools
Vocational schools
Agricultural schools
Teachers' training colleges
Other postprimary schools

11,741
13,075
18,667

29,966
2,555
17,841

947
342

2,892
547

1,396
(4)1,685
(4)689

944
(4)128
1,776
194

1,408
1

8
95

(4)28
(>)18

20
(>)4

30,245
12,654
17,611

28,567
2,523
16,973

952
504

2,573
480

1,281
1,094
545
901
741

1,698
169

1,392

11
79

8
21
18

27,972
11,991
15,981

26,357
2,439
15,867

799
648

2,160
417

1,181
912
564
777
593

1,615
193

1,319

8
55

6
19
15

26,172
11,218
14,954

24,723
2,369
15,328

705
853

1,811
352

1,097
849
446
720
(193)
1,449
175

1,191

4
50

3
18

8

24,82*
10,664
14,162

23,438
2,376
14,807

637
921

1,562
286
941

719
429
760

1,388
177

1,150

3
48

10

(1) Teaching posts in continuation classesof the Jewish education system were included
up to 1952/53, in primary schools.

)2) Teaching posts in primary classes of secondary schools (up to .952/S3) and "8"
cultural schools (up to 1957/58) of the Jewish education system were included in
secondary and agricultural schools respectively.

)3) Teaching posts in kindergartens up to 1952/53, and teaching posts in continuation
classes up to 1954/55, were included in teaching posts in primary schoolsof the
Arab education.

)4) See note (2) to Table 1.

21,191
9,514
11,679

20,183
2,391
12,354

486
900

1,240
271
860
585
531
565

1,010
128
824

3

47

17,337
8,331
9,006

16,436
1,800
9,812
348
779

1,259
217
720

500
528
473

901
86
769

39

16,109
7,693
8.416

15,304
2,071
9,187
331
893

1,237
178

530
400
477

805

788

4
13

I0.94S
5,367
5,578

10,344
1,415
6,201
263
473
859

451
346
336

601

601

6,449

6,283
976

4,153

704

237

213

186
16
170

המשרות כל
מורים בידי משרות
מורות בידי משרות

עברי חינוך
ילדים גני

(2) יסודיים0) ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי
תיכוניים(2) ספר בתי

ערב של תיכוניים ספר בתי
המשך(1) גיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים(2) ספר גתי

ולגננות למורים מדרש בתי
אחרים עליסודיים ספר בתי

ערבי חינוך
ילדים(נ) גני

יסודיים(נ) ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי
תיכוניים ספר בתי
מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

ולגננות למורים מדרש בתי
אחרים עליסודיים ספר בתי

הוראה משרות גם תשייג עד נכללו העברי/ החינוך של יסודיים ספר בבתי המשרות בין (1)
המשך. בכיתות

הוראה משרות גם נכללו העברי/ החינוך של וחקלאיים תיכוניים ספר בבתי המשרות בין (2)
תשייח). (עד חקלאיים ספר בתי ושל תשייג) (עד תיכוניים ספר בתי של יסודיות בכיתות

ההוראה משרות תשיג עד נכללו: הערבי/ החינוך של יסודיים ספר בבתי המשרות בין (3)
ההמשך. בכיתות המשרות תשטיו ועד ילדים בגני

.1 ללוח (2) הערה ראה (4)



עברי) (חינוך ביתספת") סוג לסי העבודה, יחידות ההוראה משרות המורים,  .3 לוח
Table 3. Teachers, Teaching Posts and Workunits, by Type of School(i) (Jewish Education)

)1960/61  1962/63 תשכ"ג; עד (תשכ''א

(I) Not including kindergartens.

)2) A teacher teaching in more than one school is included in each type of school
in which he teaches, but in Total Teachers only once. Hence the discrepancy
between the total teachers in all types of schools and total teachers.

)3) As to the method of computing a work unit  see Introduction to Tables.

)4)Seenote (2;to Table 1.

Teachers Teachingמירים posts ההוראה workמשרית units (נ) העבודה יזוידות

המסר בווי Typeתשננתשכ"בתשכאתשכ"גתשכ'בתשכאתשנבתשבאסוג of School

1960/611961/621960/611961/621962/631960/611961/621962/63

הכל 11,21413,91816,04417,41114,11017,91119,111TOTAL(2)19,426(2)סך

יסודיים ספר C6716,97317,84111,97512,73413,527Primary.14,24715,25615בתי schools

מיוחדים סמר 757889799952947600709710Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 621466648504342206189121Schoolsבתי for working youth

תיכוניים ספר 1,9752,3822,1602,5732,8921,3961,7882,000Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ססר 402463417480547157186206Secondaryבתי evening schools

המשך 1.1301,2131,1811,2811,396551591742Continuationכיתות classes

מקצועייט ס0ר 889Vocational(4)1,685490660(4)8571,0389151,094בתי schools

חקלאיים סטר 389Agricultural(4)689259303(4)468506564545בתי schools

ולגננות למורים מדרש '681800777901944417480301Teachersבתי training colleges

אחרים עליסודיים ספר 128199273(4)551723593741בתי

ו

(4)40Other postprimary schools

ילדים. נני כולל אינו (1) .
אך מלמד' הוא שבהם הספר בתי מסוגי אחד בכל נכלל מרובהמשרות מורה (2)
המורים מספרי סכום שבין ההפרש מנאן אחת. פעם רק נכלל המורים הכל בסך

מורים. הכל סך ובין הספר בתי סוני בכל
מבוא. ראה  עבודה יחידת חישוב שיטת על (3)

.1 ללוח (2) הערה ראה (4)
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עברי) (חינוך העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל, המץ, לפי המורים  .4 לוח
Table 4.  Teachers, by Sex, Age, Continent of Birth and Peirod of Immigraiton {Jewish Education)

)1959/601961/62 תשכ"ב; עד (תש"ך

המורים כל
All Teachers

מורות מזה:
Thereof: Women

תשיך
1959/60

תשני*
1960/61

תשכיב
1961/62

תשיך
1959/60

תשכא
1960/61

תשכיב
1961/62

ויכל 18,05619,42621,21410,54411,19912,701TOTALסד

Up to 19

2024

2529

3039

4049

5059

GO and above

Not known

Median age

Ageהגיל

375408422312361365

3,9454,1744,5843,0903,2473,615

3,1473,5864,3562,0082,3012,866

4,1814,5264,9802,1252,3482,736

3,3173,4963,4701,5861,6101,764

1,5001,8442,062632761915

2852613887359108

1,3061,131682718612332

32.732.131.828.828.828.8
Continent
of Immii

of Birth and Period
;ration

19 עד

24 עד 20

29 עד 25

39 עד 30

49 עד 40

59 עד 50

ומעלה 60

ידוע לא

הגיוני גיל

העלייה ותקופת הלידה יבשת

הארץ 6,1836,9488,1574,6945,2146,155Israelילידי born

הכל סך  אמיהאפריקה ילידי

1947 עד עלו

1,593

326

1,858

359

2,222

414

424

136

561

153

753

185

Born in Asia and Africa 
Total

Immigrated up to 1947

1948 מאז 1,2671,4991,808288408568Immigratedעלו since 1948

הכל סך  אירופהאמריקה ילידי

1947 עד עלו

8,687

5,933

9,262

6,184

10,256

6,533

4,552

3,143

4,789

3,192

5,497

3,488

Born in Europe and
America  Total

Immigrated up to 1947

1948 מאז 2,7543,0783,7231,4091,5972,009Immigratedעלו since 1948

ידוע 1,5931,358579874735296Notלא known

הארץ ילידי 37.638.539.548.549.449.6Percentageאחוז of Israel born

100 כל על ואילך מ1948 עלו
חו'ל 39.541.244.334.137.541.2ילידי

Immigrated since 1948 per
100 foreign born
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המוכרות הוותק שנות האוכלוסייה, קבוצות הגיל, המץ, לפי והגננות, המורים  .5 לוח
ערבי) (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה

Table 5 Teachers and Kindergatren Teachers, by Sex, Age, Population Group, Recognised Years

of Teaching Qualiifcaitons (Arab Education)
)1960/611961/1962 תשכ"ב עד (תשכ"א

המורים ספרכל בבתי מורים
יסודייםנ1)והגננות
chers andAllTePrimary School

Kindergarten TeachersTeachers(l)

תשכבתשכאתשכיבתשכ"א
1960/611961/621960/611961/62

הכל 1,260TOTALנ21,ו1,1401,390סן

Sexהמין

911946847873Maleזכר

429444386387Femaleנקנה

Ageהגיל

19 60325829Upעד to 19

24 עד 204444054273842024

29 עד 253434013163702529

39 עד 303053332742973039

49 עד 401191281031124049

59 עד 50474839415059

ומעלה 6051441360 and over

ידוע 17291214Notלא known

האוכלוסייה tPopulationקבוגת Group

581627556587Moslemמוסלמים (muslim)

550550510505Christianנו1רים

77827581Druzeדרוזים

951005657Jewishיהודים

37313630Otherאוזרים

המוכרות הוותק שנות
Recognizedבהוראה years of teaching

4 0591521557468Otoעד 4

9 עד 52934262733985to 9

15 עד 1028228625625910 to 15

19 עד 158711380103IS to 19

ומעלה 203134243020 and over

ידוע 5610432Notלא known

להוראה Qualificationsהסמיכות

2332911Academicאקדמאי

438554405494Qualifiedמוסמך

אא שלב מוסמך ,5154so54Unqualifiedנלתי phase AA

א' שלב מוסמך "253256249246נלתי A

ב' שלב מוסמך "542489516453נלתי B

ידוע 33542Notלא known

(1) Outof the primary school teachers, 157 taught in
kindergartens in 1960/61 and 125 in 1961/62.

גם לימדו יסודיים ספר בבתי המלמדים המורים מתוך (1)
בתשכב. מורים ו125 בתשכ"א מורים 157 בגנים

631 ותרבות חינוך



המוכרות הוותק שנות העלייה, ותקופת הלידה יבשת הגיל, לסי היסודיים, הספר בבתי והמורים הגנגות  .6 לוח
עברי) (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה

Table 6.  Kindergatren Teachers and Teachers in Primary Schools, by Age, Continent of Bitrh, Period of Immigration, Recognised
Years of Teaching and Qualifications (Hebrew Education)

)1959/60  1961/62 תשכ"ב עד (תש"ך

גננות
Kindergarten Teachersהיסודיים הס1ר בגתי Schoolמורים TeachersPrimary

1961/62תשכב1960/61תשכא1959/60תש"ך

מזה:כלrun:כלמזה:כלתשכיבתשכ"א

1960/611961/62
המורים
All

מורות
Thereof:

המורים

All
מורות

Thereof:
המורים
All

מורות

Thereof:
TeachersWomenTeachersWomenTeachersWomen

הכל 10,205TOTAL*13,8478,88614,2479,24415,25נ2,2$סך

Ageהגיל

19 119113347292382344380330Upעד to 19

24 עד 206796323,3962,7693,4322,7903,7113,0742024
29 עד 256136042,4741,7132,7231,9123,1512,2882529
39 עד 305245893,2051,7913,2761,9003,5822,2053039
49 עד 402772722,4371,2802,4281,2662,5371,3594049
59 עד 501561681,0684921,2415711,3866815059
ומעלה 60161817352137422057260 and above

ידוע 50127747497628419304196Notלא known
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העלייה ותקוסת הלידה יבשת
Continent of birth and period
of immigration

הארץ 1,2411,2805,1914,1765,6094.5086,3955,224Israelילידי born
הכל סך  אסיהאפריקה 1521951,3923731,5574821,844648Bornילידי in Asia and Africa  Total

1947 עד 5258272121287131317155Immigratedעלו up to 1947

ואילך מ1948 1001371,1202521,2703511,327493Immigratedעלו since 1948

הכל סך  אירוסהאמריקה 9829526.2803,6926,2553,7126,7524,158Bornילידי in Europe and America  Total
1947 עד 6716324,2642,5694,1702,5024,3802,725Immigratedעלו up to 1947

ואילך מ1948 3113202,0161,1232,0851,2102,3721,433Immigratedעלו since 1948
ידוע 6196984645826542265173Notלא known

בהוראה מוכרות ותק שנות
4 08458374,9583,6025,1063,7035,2953,917עד

Recognized years of teaching

04
9 עד 57096703,780. 2,6133,6692,6463,9262,95059

14 עד 103864922,2921,2262,5971,4163,0111,7811014
19 עד 151141351,0495421,1946131,3507071319
ומעלה 202152181,2676141,3706721,49573720 and above
ידוע 167171501289311194179113Notלא known

להוראה הסמיכות
44670256716302793341אקדמאי

Qualifications

Academic
1,6171,7218,5583,9968,8646,1799,7676,918Qualifiedמוסמך

אא שלב מוסמך 2942319216454307511369Nonבלחי qualified  AA
א' שלב מוסמך 1711992,2401,2272,2371,2412,3411,418Nonבלחי qualified  A
ב שלב מוסמך 3493051,5158821,3678451,5961,001Nonבלתי qualified  B

ידוע )1(266)0לא 252545309609370248158Not known

C
I
רו
r.

C

CO
eo

(1) Including schoolnurses in chargeof classes (in 1960/61 : 64; in 1961/62: 61). .(62



המוסד סוג לפי החינוך, במוסדות התלמידים  .7 לוח
Table 7.  Pupils in Educational Institutions, by Type of Institutions

)1948/491962/63 תשכ"ג עד t<"vn)

Typeתשנ"גתשכ"פתשכיאתשירתשייטתשייזתשטותשייגתשייאתשיט of Institution המוסד 1948/491950/511952/531954/551956/571958/591959/601960/611961/621962/63סוג

התלמידים 55,152381,009470,707551,161580,102599,962627,291655,891ALLנ140,817144,755כל PUPILS
U 1IJ ■ 1 II 1( ^

הזזינוך מערכת
גבוה חינוך

אחרים מוסדות

134,887236,384341,220364,739443,618517,153545,954562,814586,556611,418Educational System
2,2183,9785,8017,1718,26011,05011,30012,20013,37914,604Higher Education

(3.712)(4,393)8,1319,09918,82923,05922,94824,94827,35629,870Other Institutions

עברי חינוך
החינוך מערכת

129,688214,620318,845346,503432,025507,702532,797548,147571,844595,987Jewish Education
127,470210,642313,044339,332414,374483,494508,972522,046542,386563,383Educational System

ילדים^) 25,40645,10962,33154,54373,21873,74675,69974,99577,05179,164Kindergartens(l)גני
יסודיים ספר 91,133135,909205,353234,333285,926342,445357,644361,707368,648380,396Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 2,7903,8943,8974,7836,3937,2138,1118,7759,418Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 7,48813,30011,35011,34111,07010,1977,7446,4035,394Schoolsבתי for working youth
תיכוניים מפר 6,41110,76913,87514,46914,88820,35024,56530,01536,53840,425Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 1,9182,3932,7663,2553,7624,2024,7185,140Secondaryבתי evening schools

המשך 1,0482,2563,0194,5455,7926,3137,0657,5878,1439,125Continuationכיתות classes

מקגועיים ספר בתי
חקלאיים מפו בתי

ולגננות למוריט מדרש בתי

2.0024,1594,2435,8396,3808,66810,16711,56013,554(2)18.174Vocational schools
1,8994,535. 5,1485,2205,0163,5986,261(2)7,441Agricultural schools

1,4702,1623,2123,4284,1326,0346,1546,0426,6327,064Teachers' training colleges

אחרים יסודייט על ספר 1,642Other(2)1,4904,4855,663בתי postprimary schools

גבוה חינוך
אחרים מוסדות

2,2183,9785,8017,1718,26011,05011,30012,20013,37914,604Higher education
9,39113,15812,52513,90116,079(18,000)Other Institutions

ערבי חינוך
החינוך מערכת

11,12930,13536,30734,50638,68243,56047,40551,81555,44759,905Arab Education
7,41725,74228,16725,40729,24433,65936,98240,76844,17048,035Educational System

ילדים 6374,0633,0921,7723,6104,7534,9565,5465,5856,207Kindergartensגני

יסודיים ספר 6,76621,48024,31422,85324,65927,91130,79933,73936,88839,861Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 9Schoolsבתי for handicapped children
עובדים לנערים ספר 10180687789110136Schoolsבתי for working youth

תיכוניים ספר 2407108538849681,0861,2411,425Secondaryבתי schools

המשך כיתות
מקגועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

1419942972


234768
(2)169
(2)71

Continuation classes
Vocational schools
Agricultural schools

ולגננות למורים מדרש '4243121117108121Teachersבתי training colleges

אחרים יסודיים על ספר 36Other(2)38144170בתי postprimary schools

אחרים 8,1319,0999,4389,90110,42311,0471,27711,870Other(4,393)(3,712)מוסדות Institutions

0ז

u

ק
H

U

ם
z
<

Z
0
H
<
U
D
ם

(1) Up to 1954/55 includes mainly public kindergartens.
)2) See note (2) to Table 1.

ציבוריים. ילדים גני בעיקר כולל תשטיו עד (1)

.1 ללוח (2) הערה ראה (2)



הכיתה דרגו! לסי ,>*< הספר בבתי התלמידים  .8 לוח
Table 8.  School Pupils 0), by Grade

)1948/49  1962/63 ; ג תשכ עד (תשט

Grade

ALL PUPILS

Jewish Education

I
II
111
IV
V
VI
VII
VIII

Pirmary classes of
unspecified graded)

IX
X
XI
XII
xni
XIV

Post primary classes of
unspecified grade (נ)

Arab Education

I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII

Primary classesof
unspecifiedgrade

IX
X
XI
XII
XIII
XIV

תשבי
962/63

:24,047

484,219

48,397
49,191
48,218
51,033
52,939
52,751
48,215
41,928

2,536

30,518
26,550
17,481
10,718
1,726
1,531

487

41,828

6,90♦
6,986
6,292
5,824
4,885
4,293
2,921
1,866

35

797
433
270
224
56
:4

משכי
<61/62

;01,120

55,335

47,802
46.730
49,307
50,876
:2,043
48.329
43,761
61ל,41

3,217

31,861
23,231
14,130
9,041
1.920
1,326

38.585

6,993
6.335
6,049
5.184
4.682
3.476
2,311
1.954

14

67
400
25
171

:4
41

תשב
960/61

482.273

,47.051

46.031
48,744
50.570
50,675
48.38$
44.391
43,969
42,463

2,624

28,534
18,538
11.896
7,752
1,572
1,159

45

3.1,22!

6.406
6,143
5,341
4.957
ז3,6
3.636
2,465
3,113

561

352
190
1

4

תש'
959/60

465.29*

,83,273

48,427
50.724
51.067
47,389
44.897
45,388
45,350
38,431

3.381

22,451
15,263
10,707
6,729
3.049
880

140

32,026

6,219
5.403
5.081
3.921
2,880
3,802
2,67!
1,888

49!
20S
186

13S
8!

31

1957/58

40f.S*4

982,145

51,637
48.35(1
43,898
43,883
47,503
41,401
31,960
25.716

3,817

15,566
11,304
7,704
6.004
1,403
688

1,592

27.44S

5,25
4.258
3,103
3.24
3,498
3,028
2,576
1,498

תשטיו
,954/55

109,421

285,786

41,080
43,689
38,909
31,862
28,586
24,257
19,528
15,528

7,138

10,825
9,094
7,043
4,880
1,290
583

1,494

23,635

3,447
4,048
3,999
3,959
2,912
2,391
1,223
87

240
189
18
167

תקוי"ב
1951/52

:40,271

925.365

38.668
30.213
35,954
21,890
30,679
18,563
15.860
13,017

14,431

8,1532
101,ל
6,019
3,844
575

1.639

33,906

5,693
5,355
4,236
2.840
1.1

1.429
939
600

תשט
1948/49

08,844

03,064

15,125
13,124
12,605
11.882
11,793
10,447
9.762
7,335

4,461
3,936
1,896
925
406
307

6,780

3,012
1,346
1,179
959
608
375
231
56

14

הכיתה דרגת

התלמידים כל

ענוי חילון
א
נ
ב
ד
ה
ו
ז
ת

דרגה בלי יסודיות כיתות
(2) ביורה

י*
יב
יג
יד

בלי עליסודיות כיתות
ינ) דרגהברורה

ערבי חינוך
א
ב
נ
ד
ה
ו
ז
ח

דרגה בלי יסודיות כיתות
ברורה

יא
יב
יג
יד

(1) Not including kindergartens, higher education and
"other institutions" (See table 7)

)2) Including preparatory classes in schools for working
youth. Up to 1954/55 aU the pupiU in schoob Tot
handicapped children were also included.

)3) Including pupils in vocational biannual schools and
agricultural youth groups; in 1962/63  chielfy in con
tinuation classes.

(ראה אחרים ומוסדות גבוה חינוך ילדים/ בני כילל אינו fl)
לוזז7).

עד עובדים. לנערים הספר בתי של במכינות תלמידים כולל (2)
המיוחדים. הספר שבבתי התלמידיס כל גס נכללו תשס"ו

ובחברות דושנתי מקגועי לימוד במסגרת תלמידים כולל (3)
המשך. בכיתות בעיקר  בתשבג חקלאיות; נוער

635 ותרבות חינוך



עברי) (חינוך הספר בית תואר לפי היסודיים. הספר בתי 9.תלמידי לוח
Table 9.  Pupils of Pirmaiy Schools, by Descirpiton of School (Jewish Education)

)1953/541962/63 תשכג; עד (תשי"ד

התואר
תשייד
1953/54

חשטז
19S5/56

תשי'ח
1957/58

תשו
1959/60

השגיא
1960/61

חשפב
1961/62

תשכ*ג
1962/63

Description

הכל 219,129255,444321.143357,644161,707M8.M8380,396TOTALסך

150,118176,094330,416339,330340,970143,755247,549Stateממלכתי school

CD681,35494,76396,437100,495107,433State.63,67361כטלכו/ידתי erligious school

(י) 19.67323,65124.30024.39825,412Independentschool<15,43816,75עצמאי (1)

(יהודים) הספר בבתי הלומדים 17 עד 14 בגילים הנוער בני אחת .

Table 10. Percentage of Yonth Aged 1417 Attending Scbool
)1951/521961/62 תשכ'ב: עד (תשיב

ישראל. אגודת של (1)

לוח10.
(Jews)

הכל Yearבנותגניםסך
TotalBoysGirls

הכל סך
42.843.042.7תשייב

TOTAL
1951/52

51552.550.21953/54ו/שיד

55.956.655.21956/57תשיז

n"<an58.858.657.61957/58

vwn61.862.361.31958/59

60.559.661.41961/61

p"mary Education היסודי מינוך
19.420.018.81951/52תשיב

22.824.520.81953/54תשיד

21.923.919.81956/57תשיז

22.523.320.51957/58תשיח

21.422.720.01958/59תשייט

14015.112.81961/62תשכיב

Postprimary educaiton
העליסודי בחינוך

23.423.023.91951/52תשיב

28.728.029.41953/54תשי"ד

34.032.735.41956/57תשייז

36.335.337.11957/58תשי''ח

40.439.641.21958/59תשיט

46.544.548.61961/62תשכיב

EDUCATION AND CULTURE 636



הספר בית וסוג הגיל המץ, לפי העברי, בחינוך התלמידים  .11 לוח
היהודית) באוכלוסייה המתאימים הגילים בני 1,000 לכל (שיעורים

Table 11.  Pupils in Hebrew Education, by Sex, Age, and Type ofSchool
)Rates per 1,000 Corresponding Age Groupof the Jewish Population)

)1961/62 (תשכ"ב

הספר בית סוג
613

1417

הכל סך
Total

14151617
Type of School

הכל J60S.I822.6440.54?8.S359.6TOTAL.977סך

הבל סך  964.7595.9785.3661.8502.8339.4Boysבנים Total

יסודיים ספר 934.297.5264.257.714.14.1Pirmaryבתי schools

מיוחדים ספר 22.69.720.69.93.11.4Schoolsבתי forhandicappedchDdren

עובדים לנערים ס8ר 2.443.445.851.544.428.1Schoolsבתי for working youth

הנל סך  עליסודיים ספר 5.5445.3454.7542.7441.2305.8Postprimaryבחי schools Total

תיכוניים ספר 2.3174.1184.5207.3168.5120.9Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 0.831.029.235.235.023.5Secondaryבתי evening schools

המשך 0.243.233.348.449.443.7Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 1.2114.7123.2144.1111.367.0Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 0.444.140.653.245.335.4Agirculturalsבתי schools

ולגננות למורים מדרש .בתי 0.15.94.35.36.38.3Teachers training colleges

אחרים עליסודיים ספר 0.532.339.649.225.47.0Otherבתי postprimary schools

הכל סך  989.1614.1862.9617.0493.7382.5Girlsבנות Total

יסודיים ספר 963.694.2255.356.611.72.6Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 17.36.513.46.22.21.6Schoolsבתי for handicappedchildren

עובדים לנערים ספר 1.527.124.333.429.120.4Schoolsבתי for working ooys

הכל סך  עליסודיים ספר 6.7486.3569.9520.8450.7357.9Postprimaryבחי schools Total

תיכוניים ספר 4.0267.2364.8270.6211.8182.9Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 0.221.114.222.729.119.8Secondaryבתי evening schools

המשך 0.452.442.662.556.548.4Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 0.442.537.449.751.729.5Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 0.328.328.634.329.618.4Agriculturalבתי schoob

ולגננות למורים מדרש '0.639.329.732.448.452.2Teachersבחי training colleges

אחרים עליסודיים ספר 0.835.552.648.623.66.7Otherבתי primary schools

637 ותרבות חינוך



הספר בית סוג לפי הספר, לבית התלמידים ממוצע לוח12.
Table12. Average Number of PopUs per School, by Typeof School

)1951/521962/63 תשב"ג; עד (תשי'ב

הספר בית תשייבסוג
1951/52

תשטז
1955/56

תשיח
1957/58

תש*ך
1939/60

תשניא
1960/61

חשכ"ג
1961/62

תשגיג
1962/63

TypeofSchool

ר.30ר בתי 140.9244.3ALL*.ונג172.2194.1219.9229.1כל SCHOOLS

עברי 169.7193.7220.0230.0333.924Z4248.6Jewishחינוך Education

יסורייט ספר 217.2259.0892.1311.3314.3317.5319.7Pirmaryבתי schools

מיוחדים ספר 56.875.985.783.086.389.588.0Schoolsבתי forhandicapped children
עובדים לנערים ספר 52.138.940.237.887.337.239.1Schoolsמ/י for working youth

תיכוניים ספר 190.2207.2235.6282.4297.2309.6306.3Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 95.51301149.5114.7140.1143.0135.3Secondaryeveningבתי schools

המשך 46.168.970.074.477.480.681.5Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 159.4Vocational(1)111.9144.2146.9169.5195.9205.1נתי schools
חקלאייט ספר 139.5194.3151.3167.3193.020X0(1)169.1Agriculturalכתי schools

ולגננות למוריס מלרש '175.7133.1200.9205.1188.3179.2185.9Teachersנתי trainingcolleges

אחרים ספרעליסודיים 46.9Other(1)27.139.055.0בתי postprimary schools

ערבי Arabחינוך Education

יסודיים ספר 214.4203.6221.9223.1222.0223.6240.1Primaryבתי schools

(1)seenote(2)toTable 1. .1 ללוח (2) הערה ראה (1)

הספר בית סוג לפי לכיתה, 13.ממוצעהתלמידים לוח
Table 13.  Average NumberofPupils per Class, by Type ofSchool

)1951/52 1962/63 תשכ"ג; עד (תשי'ב

הספר בית תשיבסוג
1951/52

תשטז
1955/56

תשייח
1957/58

תש"ך
1959/60

תשכ"א
1960/61

ו1שכ*ב
1961/621962/63

Type ofSchool

הספר בחי 729.1ALL.*30.930.02נ.0ג26.829.1נל SCHOOLS

עברי 26.428.930.431.030,129.829.3Jewishחינוך Education

יסודיים ספר 27.531.032.382.631.330.730.2Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 13.915.715.216.115.515415.9Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנערים ספר 18817.416.916.917.318.217.5Schoolsבתי forworking youth

תיכוניים ספר 31.628.932.135.134.734.732.7Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 23.926.429.931.980.029.727.6Secondaryבתי evening schools

המשך 21.322.621.922.723.124.023.4Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 27.3Vocational(1)20.618.128.527.027.627.0בתי schools

חקלאייט ספר 29.6Agricultural(1)24.826.927.029.329.631.8בתי schools

ולגננות למורים מדרש '27.029.030.029.629.929.6Teachersבתי trainingcollege!

אחרים עליסודיים ספר 24.1Other(1)22.923.225.6_בתי postprimary schools

ערבי Arחינוך .b Education
יסודיים ספר 31.030.929.539.229.129.129.5Primaryבתי schools

(1) See note (2) to Table 1 .

EDUCATION

,1 ללוח (2) הערה ראה (1)
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הספר בית סוג לפי הספר, בתי תלמידי בץ הבנים אחוז  .14 לוח
Table 14.  Percentage of Boys among Pupils in Schools, by Type of School

)1948/49  1962/63 תשכ"ג; עד (תש"ט

הספר בית תשכ'גתשג'בתשניאתשךתשייטתשיזתקוטותשייגתשייאתשיטסוג
Type of School

1948/491950/511952/531954/551956/571958/591959/601960/611961/621962/63

הספר בחי ALL{.51.852.952.851.252.552.051.911.81.4$51בל SCHOOLS

עברי 48.951.051.251.651.251.051.051.050.850.5Jewishחינוך Education

יסודיים ספר 51.050.951.751.550.650.151.250.950.850.6Pirmaryבתי tchooli

מיוחדים ספר 62.957.356.761.960.561.460.458.657.3Schoolsבתי for handicappedchildren

עונדים לנערים ספר 55.353.254.656.856.655.860.063.760.9Schoolsבתי for working youth

תיכוניים ספר 43.046.546.944.443.643.443.041.941.641.0Secondaryגתי schools

ערב של תיכוניים סםר 61.458.755.852.056.761.362.360.8Secondaryבתי evening schools

המשך 47.050.150.948.946.945.448.747.647.750.2Continuationניתות classes

מקצועיים ספר 70.8Vocational(1)73.971.774.276.374.675.373.0בתי schools
55.862.4

חקלאיים ספר 61.1Agricultural(1)62.166.166.466.466.165.263.7בתי schools

ולגננות למורים מדרש '3.18.67.49.512.215.814.514.516.116.1Teachersבתי training colleges

אחרים עליסודיים ספר 1H8.2Other)57.852.849.5בתי postprimary schools

ערבי Arabחינוך Education

יסודיים ספר 81.467.368.271.669.765.363.361.960.259.7Primaryבתי schools

£
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(I) See note (2) to Table I. .1 ללוח (2) הערה ראה (1) CO



לדתתהכיתה התקץ0) לגיל שמעל התלמידים אחוז  .15 לוח
העברי) החינוך של יסודיים (בתי''ם .

Table 15.  Percentage of Pupils above Normal Age(i) of Their Grade
}Primary Schoolsof Jewish Education)

)1951/82  1961/62 תשכ"ב; עד (תשי"ב

הניחה תשיבדרגת
1951/52

תשייד
1953/5♦

תשייז
1956/57

תשייה
1957/58

תשייט
1938/59

vsvn
1961/62Grade

הכיתה דרגות ALL*.?37.033.015.814.113.11כל GRADES

א כיתה 22.718.010.29.89.110.0Gradeדרגת I

32.026.618.315.215.211.811ב

39.433.828.123.118.915.0IIIג

44.538.727.930.026.219.0IVד

48.541.431.529.431.923.6Vה

t45.345.734.531.930.223.9VI

43.046.034.232.830.429.1vn

n40.041.234.831.431.229.7var

o

u
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(1) Grade I  age 6, grade II  age 7, etc. יכו'. ר> גיל  ב דרגה '6 גיל  א הניתה דרגת (l)



עברי) (חינוך (אחוזים) הלידה ואזור הססר בית סוג לפי התלמידים, .16 לוח
Table 16. School Pupils, by Typeof School and Placeof Birth (Percentage) (Jewish Education)

)1956/571961/62 תשכב עד (תשיז

ואפריקה אסיה כאחוזילידי
האר'ן ואפריקהילידיילידי ואמריקהא0יה אירופה puVילידי חוץ מילידי
sracl bornAfricaBorn in Asia andAmericaEurope antBorn Africaוזו asAsia andBorn in

הספר בית ageסוג of born abroadpercenType of school

תשכבתשיטתשי"זתשכיבתשייטתשייזתשכבתשיטתשיזתשכבתשיטתשיז
1956/571958/591961/621956/571958/591961/621956/571958/591961/621956/571958/591961/62

הספר בתי 53.458.16S.>32.227.119.314.414.512.149.0>5.161.4ALLכל SCHOOLS

יסודיים0) ספר 53.458.773.732.126.717.914.514.68.468.864.668.4Primaryבתי schools(l)
א כיתה 70.683.186.826.313.49.43.13.53.889.379.071.6Gradeדרגת I

62.577.384.431.217.811.26.34.94.483.278.672.1IIב

44.867.284.637.926.010.817.36.84.668.679.270.5IIIג
42.157.181.133.632.014.024.310.94.958.074.574.2IVד

41.741.475.634.336.018.224.022.66.258.861.474.6Vה

49.439.267.334.131.924.316.528.98.467.452.574.3VIו

58.441.058.029.531.528.812.127.513.270.853.368.7VIIז

62.849.944.924.730.630.312.519.524.866.461.154.9VIIIח

Schools for handicapped

מיוחדים ספר 48.846.562.539.743.631.811.59.95.777.581.584.7childrenבתי

עובדים לנערים ספר 7.78.912.587.985.474.14.45.713.495.293.784.8Schoolsבתי for working youth

הפל סך  עליסודיים ספר 65.966.150.317.117.719.817.016.229.950.352.3Postprimaryבתי schools  Total 39.7

תיכוניים ספר 70.970.949.810.512.612.818.616.537.436.043.425.6Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 52.651.042.928.033.936.119.415.121.059.069.263.1Secondaryבתי evening schools

המשך 72.272.872.713.313.810.914.513.416.447.850.840.2Continuationכיתות classes

מקצועיים ספי 61662.848.117.321.121.416.116.130.551.856.741.2Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 43.142.143.844.037.529.112.920.427.177.464.851.7Agriculturalבתי Schools

ולגננות למורים מדרש 75.172.765.76.111.617.318.815.717.024.642.450.5Teachersבתי training colleges

אחרים עליסודיים ספר 22.254.023.865.0Otherבתי postprimary schools

(I) Including primary school classes with no clearly defined degree. ברורה. דרגה בלי יסודיות כיתות כולל (I)
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הספר בית וסוג לידה יבשת לפי '17 עד 14 בגילים העברי בחינוך התלמידים  .17 לוח
היהודית) באוכלוסייה 17 עד 14 בני 1000 לכל (שיעורים

Table 17.  Pupils in Hebrew Education Aged 14 to 17, by Conitnent of Birth and Type of School

}Rates per 1,000 Aged 14 /o 17, in the Jewish Population)

)1956/571961/62 תשכ"ב; עד (תשי"ז

התלמידים הארץבל ואפריקהילידי אסיה ואמריקהילידי אירופה ילידי
הספר בתי AllIsraelinBorrBornסוג inType of School

PupilsBornAsiaAfricaEuropeAmerica

תשכבתשיזתשכ*בתשי'ותשגבתשיז
1956/571961/621956/571961/621956/571961/621956/571961/62

הכל 4.4401.7TOTAL*נ*05.1T9S*575.7סך

יסודיים ספר 123.096.0180.949.334.0Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 6.98.213.17.41.8Schoolsבתי for handicapped children

עובדים לנעריס ספר 93.635.716.811.4180.775.531.718.4Schoolsבתי for working youth

הכל סך  עלי&ודיים ססר 352.2465.2580.0590.5130.3262.2408.8550.5Postבתי pirmary schools  Total

תיכוניים ספר 147.0218.7260.7278.732.680.2189.2315.3Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ססר 24.726.332.328.815.427.033.621.4Secondaryבתי evening schools
המשך 56.347.6101.488.615.714.957.130.1Continuationכיתות classes

מקצועיים ססר 58.680.396.898.822.048.965.994.8Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 46.236.652.240.941.030.445.138.4Agriculturalבתי school!!

ולגננות למורים מדרש 19.4בתי ,21.936.636.33.610.217.915.8Teachers' trainingcolleges
אחרים עליסודייס ספר 33.818.450.634.7Otherבתי postprimary schools
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עברי) (חינוך הלימודים ושנת הספר בית סוג לפי ואילך, מ1948 שעלו התלמידים  .18 לוח
Table 18.  Pupils who Immigrated since 1948, by Type of School and School Year (Hebrew Education)

)1956/571961/62 תשכ"ב עד (תשי"ז

לארץ חוץ ילידי תלמידים 100 כל עלו:על
Immigrated: per 100 pupils born abroad

סוג

הספר 1948ביה Sinceמאז 1948
1955 מאז
Since 1955

Type
of School

תשיז
1956/57

ו/שייח
1957/58

תשייט
1958/59

תשבב
1961/62

תשכיב
1961/62

הכל 89.395.49J.J96.341.6TOTALסך

יסודיים ס8ר 90.396.094.097.850.0Primaryבתי schools

מיוחדים ספר בתי

לנערים ספר בתי
עובדים

84.5

90.8

92.7

97.5

93.8

96.3

91.3

96.2

20.0

46.4

Schools for handicapped
children

Schools for working youth

עליסודיי0 ספר בחי
הכל 79.988.786.693.222.7סך

Postprimary schools 
Total

תיכוניים ספר 80.189.086.893.520.3Secondaryבתי schools

של תיכוניים ספר בחי
85.791.088.793.811.8Secondaryערב evening schools

המשך Continuationנ.64.282.883.493.140כיתות classes

מקצועיים ספר 88.487.886.292.523.1Vocationalבחי schools

חקלאיים ספר בחי

למורים מדרש בתי
ולגננות

87.6

57.6

96.4

75.6

89.5

84.8

90.2

93.4

29.8

13.1

Agricultural schools

Teachers training colleges

עליסודיים ספר בחי
_אחרים

_94.928.8Other postprimary school

643 ותרבות חיבור



הדת לסי /.< הערבי בחינוך התלמידים  .19 לוח
Table 19.  Pupils of Aarb Education (O, by Religion

Religionו/שכגתשכבתשניאתשךתשיזתשט'ותשי"גתשי'או1ש*ט וו ד 1948/491950/511952/531954/551956/571958/591959/601960/611961/621962/61ח

החימך M20*14,1011e,u141,91447,40151,81111,447s*,*uTOTAL.(M,*00)(11.111)כי EDUCATION

21,58319,55722,00925,82528,49331,92034,46038,390Moslemsמוסלמים

10.36110,96011,62712,38712,83313,70913,85814,577Christiansנוצרים

2,9012.7623,6754,5144,8804,9236,0215,782Druzeדרוזים

1,3611,2271,3711,2081,1991,2631,1081,174Othersאחרים

החינוך 7,50125,50728,07525,40729,24434,03336,98240,76844,17048,053Educationalמערכת System
3,75418,49820.66418,51020,75124,44626,86130,03032.38136,184Moslemsמוסלמים

2,7534,2484.6304,2084,9855,1545,3306,0145,8466,169Christiansנוצרים

9812,7492.7742.6793,5064,4334,7894,7115,9385,694Druzeדרוזים
1312710221356Othersאחרים

5,90416,96819,08618,23220,24022,10723,34925,15226,78628,358Bqyiבנים

3,12512,61014.36113,59214,98716,42317,43118,89819.98021,636Moslemsמוסלמים
1,8912,6492.8182,7392,9022,9533,0463.2253,3883,432Christiansניגרים

8811,7011,9011,8952,3502,7312,8703,0193,4133,284Druzeדרוזים

7866I21056Othersאחרים

1,5978,5398,9897,1759,00411,92613,63315,61617,38419,695Girlsבנית

6295,8886.3034,9185,7648,0239,43011,13212,40114,548Moslemsמוסלמיות

8621,5991.8121,4692,0832,2012,2842,7892,4582,737Christiansנוצריות

1001,0488737841,1561,7021,9191,6922,5252,410Druzeדרוזיות

641413Othersאחרות

רשמיים בלתי 8,1319.0999,4389,90110,42311,04711,27711,870Nonofifcial(4,393)(3,712)מוסדות institutions'

9191,0471,2581,3791,6321,8902.0792,206Moslemsמוסלמים

5,7316,7526,6427,2337,5037,6958,0128,408Christiansניגרים

1278316981912128388Druzeדרחים

1,3541.2171,3691,2081,1971.2501,1031,168Othersאחרים

0C

ק
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ק
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(I) Includes kindergartens. Discrepancies in comparison with table 7 are due to the
fact that the ifgures rerer to different dates each year.

מתייחסים שנה כל עבור שהנתונים מנך נובטים 7 לוח לעומת הה8רשים ילדים. גני כולל (1)
שונים. למועדים



והמץ המוסד סוג לפי הערבי, בחיטך התלמידים  .20 לוח
Table 20.  Pupils in Arab Education, by Type of Instituiton and Sex

)1961/62  (תשכ"ב

התלמידים כל
AU Pupils

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

הערבי 55,44731,15823,089Arabהחינוך Education

ילדים 8,4254,5033,922Kindergartensגני

יסודי 44,27925,94318,336Primaryהינוך educations

עליסודי 2,7431,912831Postpirmaryחינוך education

רשמיים 44,17026,78717,383Oiffcialמוסדות institutions

ילדים 5,5853,1302,455Kindergartensגני

יסודי 36,99822,29514,703Primaryחינוך education

סליסודי 1,5871,362225Postprimaryחינוך education

רשמיים בלתי 11,2775,5715,706Unofficialמוסדות institutions

ילדיס 2,8401,3731,467Kindergartensגני

י0ודי 7,2813,6483,633Primaryחינוך education

עליסודי 1,156550606Postprimaryחינוך education

(RatesCשיעורים/1)

13 עד 6 779.7877.9672.4Agedגיל 613

הנל סך  17 עד 14 182.5229.9130.5Agedגיל 1417  Total

יכודיים מפר 77.692.261.6Inבנתי primary schools

עליסודיים ספר 104.9137.768.9Inבנהי postprimary schools

(I) For methodor calculation, see introduaion to this chapter.

645 ותרבות חינוך

במבוא. ראה  החישוב דרך על (1)



הכיתה לדרגת התקץ0) לגיל שמעל התלמידים אחוז  .21 לוח
הטרבי) החינוך של יסודייס (בתי''ס

Table 21.  Percentage of Pupilsabove Normal Age (1) of their Grade
}Primary SchoolsofArab Education)

)1951/521961/62; תשכ"ב עד (תשי"ב

תשיטתשיל1תשי"דתשיג
הכיתה 1951/521953/541956/571957/581958/591961/62Gradeדרגת

הכיתה דרגות 8.458.040.434.128.419.8ALL*כל GRADES
K48.334.014.420.014.312.0Grade I
369.946.829.220.320.216.5II
71.956.033.535.017.919.3IIIג

80.170.543.337.632.821.4IVד
81.272.050.945.336.223.7Vה
81.676.954.851.043.220.1VIו

78.776.262.253.246.932.0VIIז

82.077.763.559.346.031.5VIIIוז

(1) Grade I  age 6, grade II  age 7, etc. וכוי. '7 גיל  3 דרגה '6 גיל  א ה5יתה דרגת (1)

והתרבות החינוך משרד מטעם לימוד בשכר מהנחה שנהנו התלמידים  .22 לוח
וערבי) עברי (חינוך

Table 22.  Pupils Receiving Reduction in School Fees Granted by the Ministry of Education
and Culture (Hebrew and Arab Education)

)1955/561961/62 תשכ"נ עד vovn)

VVBTiתשכאתשךB'tWlתשי''חתשיזתשט"ז
1955/561956/571957/581958/591959/601960/611961/62

הכל 7,1778,59715.36119,71228,30944,81452,341TOTALסך

רגילה 3,8994,5923,8572,6931,3851,602Normalסטיפנדיה scholarship
(!) מיוחדת 3,2784,0054,4412,4861,9091,6371,954Specialסטיפנדיה schoiarshipC1)

עזרה 2,0102,1383,000936Auxiliaryמענקי grants
(2) מודרג לימוד שבר

7,06312,52322,87738,57749,452Graded school fees(2)

(1) For members of the oriental communities and for new לחינוך במוסדות וזדשים ולעולים המזרח עדות לבני מיועדת (1)
immigrants in institutions of postprimary and ofhigher ,. .. וגבוה. .educationעליסודי

ראה  זה בהסדר שנגללו הס3ר נתי סיגי על פרטים (2)(2) Details about the types of schools included in this
arrangement see in Introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא

EDUCATION AND CULTURE 6 46



ההנחה דרגות לפי מודרג0), לימוד לשכר הזכאים התלמידים  .23 לוח
וג1רבי) עברי (חינוך

Table 23.  Pupils Enitited to Redacitons in School Fees(i), by Degree of Reduciton

)Hebrew and Arab Education)

)1961/62  (תשכ"ב

ההנחה הכל09דרגות סך
Total(2)

הכיתה Gradeדרגות
Degree of Reduction

)As PercentageofTotal Fees) הלימוד) משכר er(באחוזים Xט י*ב501י*א50י

הכל 49,45314,65711,61111,6767,609TOTALסך

וחקלאיים(2) עיוניים ספר בתי
הכל 44,19913,02010,42010,0106,850סך

Secondary and Agricultural^2)
schools  Total

0 R4,5951,6041,146977630A 0

10 2,752890673600420Bב 10

15 2,285828550476315Cג 1 5

20 3,164849735809535Dד 20

30 4,7951,8401,230838565Eה 30

9,1412,2851,9602,4791,933Fו40 40

5,5641,5331,3521,303917Gז50 50

65 2,601668549644404Hח 65

7505,1581,4871,2571,065739I 75

4,1441,036968819402Jי90 90

 מקצועיים ספר בתי
5,2541,6371,1921,666759Vocationalסךהנל schools  Total

3421201212684Aא0 0

25299217755Bב10 1 0

15 588191131153113CDגו 1 5

820283173240124Eה20 20

74922919223791Fו30 3 0

71322018622285Gז35 35

45 38710510512651Hח 45

81124622126381155ט55

59214415122275Jי65  65

(1) Details on schools included in this Table seein the
introduction to this chapter.

)2) Pupils in agricultural schools (Hebrew education 
3,836; Arab education  63) were included only in the
"Total" column.

במבוא ראה  בלוח שנכללו הספר בתי סוגי על פרסים (1)
זה. ל9רק

;3/836 עברי (חינוך חקלאיים ספר בבתי תלמידים (2)
הכל. סך בטור רק נכללו (63 ערבי חינוך

647 ותרבות חינוך



הבגרות בחינות מסיימי  .24 לוח
Table 24.  Graduates of Matriculaiton Examinaitons

(1948/49  1961/62 תשכ"ב; עד (תשט

ג1 ^2§ כ*!4§ 1§ 14 1:3 S? 9?3
TOTAL

Jewish Education
Secondary school graduates (.)
External examinees
Arab Education

4,431

4,356
3,903

453

75

3,558

3,464

3,238

226
94

2,738

2.685

3.438
347

S3

2.192

2.2M

1,918

346

J8

2,819

2,723
2,325
398

96

2,213

2,179
1,804

375

34

1,350

1,360

1,131

229

942

942

865

77

802

802

802

הכל סך
עברי חינוך

תיכוניים(י< ספר בתי מסיימי
חיצוניים נבחנים

ערבי ^"י^^.™^חינוך "". ^5""^ ערב. של תיכוניים ספי בתי מסיימי נכללים (,<מ""ס'י

בירושלים העברית האוניברסיטה .25 לוח
Table 25.  The Heberw University, Jerusalem

)1948/49  1961/62 ב; כ'* תש עד o"vn)

Academic Staff
thereof: Professors and

Lecturers
Students  Tola!

thereof: Females
Firstyear students

'hereof: Females

Research students
!hereof: Females
Recipients of Degrees
 Total

B.A.. B.Sc.

.hereof: Females

MA. (2)

thereof: Females

M.Sc Mathematics 4

NaturalSciences (3)
.hereof: Females

MSe. Agriculture

.hereof: Females
M.Jur.
thereof: Females

M.D. (<)

.hereof: Females
PhD. D.Sc.

.hereof: Females

992

374

6,95

2,340

2,305

441

99

1,144

665

181

48

9

140

44

42

1

68

17

94

26

87

12

925

33f

6,58'

2.14

2,096

431

86

1004

591

L85

43

13

133

53

33

3

74

16

72

13

58

14

915

241

6.277

2.003

2.019

475

9!l

707

815

104

87

10

123

41

87

3

58

6

68

13

69

17

(1) As from 1959/60 including theTelAviv Branch.
)2) Including Social Sciences graduates.
)3) As form 1957/58 including Pharmacy graduates.
)4) Including Dentists.

786

211

4,661

1,592

1.62S

639

400

75

617

198

76

3s

7

89

29

39

2

103

13

66

15

87

12

68:

179

8,a4c

1,014

1,069

400

308

48

462

153

59

20

11

63

26

24

4

105

8

57

17

4a

7

46

15£

2,80!

85!

90S

306

275

42

606

187

77

85

18

81

18

12

3

124

19

78

17

3tf

15C

2.3G

74

88C

30C

17!

248

271

111

1,922

596

79S

31£

125

208

98

871

259

215

75

86

17

58

10

.*niptm ה8גל
ומרצים פרופסורים :unn

הכל סן  הו/למידים
תלמידות מהם:

הראשונה השנה תלמידי
תלמידות מה8:

מחקר תלמידי
מהט:תלמידות

תוארסךהכל מקבלי
אוניברסיטה בוגרי

מהם:נשים
ג2) הרוח למדעי מוסמכים

מהם:נשים
למתימטיקה מוסמכים

C) הטבע ומדעי
נשים :Dm

לחקלאות מוסמכים

מהם:נשים
למשפטים מוסמכים

מהם:נשים

(4) לרפואה דוקטורים
מהם:נשים

ולמדעים לפילוסופיה דוקטורים

; התל השלוחה את הנתונים כוללים בתשיך החל (1)
החברה. למדעי מוסמכים כולל (2)

לרוקחות. מוסמכים כולל בתשי"ח החל (3)
שיניים. ריפאי כולל (4)
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הפקולטות לפי בידדשלים0), העבוית האוניברסיטה  .26 לוח
Table 26.  The Hebrew University, Jerusalem^), by Faculties

)1962/63 (תשכ"ג;

הגל הרוחסך החברהמדעי רפואהמשפטיםחקלאותמתמטיקהמדעי
הטבע(י)(0 (♦)ומדעי

TotalHumanitiesSocial SciencesSciencesAgricultureLawMedicine

האקדמי 1,0182211582977762223Academicהסגל Staff
thereof: Professors and

ומרצים פרופסורים 3738617832216149Lecturersמהם:
7,8762,4762,2991,0612921,064684Studentsהתלמידים

תלמידות :2,6951,25965735127267134thereofמהם: Females
הראשונה השנה 2,89692898632584424149Firstyearתלמידי students

מחקר 60111819288761783Researchתלמידי Students
תלמידות :1191425511235thereofמהם: Females

הכל סף  תואר 1,345386179382113164121Recipientsמקבלי of Degree:!  Total
אוניברסיטה ,.8143251661726883B.Aבוגרי B.Sc.

נשים :thereofמהם: Females
אוניברסיטה ,.18M.A(3)35754111574176מוסמגי M.Sc., M.P.H.,

נשים :7thereof(5)869254113מהם: Females
לרפואת ,.9292M.Dדוקטורים M.D. (Dent.)

נשים :2626thereofמחם: Females
לפילוסופיה .8272534J11Ph.Dדוקטורים

נשים :12516thereofמחם: Females

(1) Ind. the TelAviv Branch (Social Sciences and Law)
numbering 1,073 students.

)2) Ind. the graduate Library School numbering 23 students.
)3) Ind. the School for Social Services numbering 197 students.
)4) Ind. Dentistry and Pharmacy.
)5) Incl. Master of Public Health.

ובה ומשפטים) החברה (מדעי אביב בתל השלוחה כולל (1)
תלמידים 1/073

תלמידים 23 ובו לספרנות הספר גתי גולל (2)
תלמידים. 197 ובו סוציאלי לשרות הספר בית כולל (3)

ורוקחות. שיניים רפואת גולל (4)
הציבור. בבריאות מוסמכים כולל (5)

c
r
n



עליה ותקוסת לידה אזור גיל, לסי ,0) בירושלים העברית האוניברסיטה תלמידי .27 לוח
Table 27.  Students of the Hebrew University, Jerusalem (1\ by Age, Place of Birth a".1 Peirod

of Immigration

)1957/581961/63 חשכ"ג; עד (תשי"ח

תשבגתשכיבתשני*משיךתשיטתשייח
1957/581958/591959/601960/611961/621962/63

SO4,277(,sat*.*117,876TOTAL.4**.נםךהכל

Ageהגיל

20 191219246285412484Upעד to 20

23 עי 211,9852,1782,7842,7872,8943,3012123

26 ער 249691,2181,7702,0342.1252,2052426

ומעלה 278539541,4771,4831,5201.83927 aad over

ידוע לא
47Not known

הלידה Placeאיזור of Birth

pxn 2,2552,6753,6093,9434,2464,808Israelילידי boar

אסיה 175163353339321412Bornילדי in Asia

אפריקה 7394121159206290Bornילידי in Afirca

ואמריקו אירופה 1,4951,6372,1942,1482,1782,366Bornילידי in Europe and America

העלייה Timeתקופת of Immigration

pun 2,2552,6753,6093,9434,2464,808Israelילידי boar

1947 עד 798769954866694672Immigratedעלו up to 1947

1948 מאז 9451,1251,7141,7802,0112,396Immigratedעלו since 1948

(1) Foreign students included. As from I959/60, including תלמידי נבללו מתשיף החל מחייל. תלמידים כולל (1)
students of the Tel Aviv branch. Research students arenot included. מהקר. תלמידי כולל לא נתלאביג. השלוחה
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חיפה לישראל, טכנולוגי כ^  הטכניון  .28 לוח

Table 28.  Technion  Israel Institute of Technology, Haifa

)1953/54  1961/62 תשכ"ב עד (תשי"ד

תשניאתשךתשייטתשיחחשטיזתשייד

1953/541955/51957/51958/51959/601960/61961/6

(.) האקדמי 241369485534428434474Academicהסגל StafT(l)
thereof: Professors, and

פרופסוריו! מהם:
146216270243194195269Lecturersומרצים

Students תלמידים

הכל סך  יום טכניון
תלמידות מהם:

הראשונה השנה תלמידי
תלמידות מהם:

1,293

88

414

38

1,401

105

361

32

1,821

140

512

33

1,866

122

440
19

1,853

113

401

26

1,799

!03
470

26

1,936
121

563

27

Day Courses  Total
thereof: Females
FirstYear students
thereof: Females

הבל סך  ערב טכניון
תלמידות יי מהם
חדשים תלמידים
תלמידות מהס:

165

22

115

16

240

16

156

13

248

22
181

17

153

9

63
3

118

6
41

3

71

42

1

81

5

54
4

Evening Courses  Total
thereof: Females
New students
thereof: Females

הכל סך  מחקר תלמידי
תלמידות מהם:

57
13

112

19

229

23

350

33

440
40

510
46

494

52

Research Students  Tola
thereof: Females

Recipients of Degrees 

הכל סך  תואר 463מקנלי

268

484
252

480

305

589
408

577
404

663

511

553
401

Total

B.Sc. Eng.
מוסמכים

נשים :1892631322618thereofמהם: Females

הכל סך  אינגינריט
נשים מהם:

189

13

210

14

128

5

127

5

113

4

56

3

58

4

Engineers  Total
thereof: Females

להנדסה אינג'ינרים
52704740391621Eng. Civil Engineering

בנאית
.244Engן0 Architecture

לארכיטקטור 273060אינג'ינרים

Eng. Mechanical

למכונאות 45573338371318Engineeringאינג'ינרים

Eng. Electrical
אינג'ינרים

38282825161311Engineeringלאלקטרוטכניקה
Eng. Chemical

להנדסה אינגינרים
2725510282Engineering

.Engכימית Agricultural
להנדסה אינג'ינרים

5722Engineeringס
חקלאית

ודוקטורים מניסטרים
6224754למדעים

6

60

6

96

7

94

14

M.Sc. and D.Sc.
thereof: Females

נשים מהם:

(I) Data up to 1958/59 are for the number of teaching posts;
since 1959/60  the nun:ber of teachers.
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המחלקות לפי חיפה, לישראל, טכגולוגי מכץ  הטכניון  .29 לוח
Table 29.  Technion  Israel Insittnet of Technology, Haiaf, by Depatrments

)1962/63 (תשכ'ג

" 8 1 S

*Is

Engineering הנדסה

1
1 n .2

h E si 2=5

S

I

Academic Staff
thereof: Professors
and Lecturers

Student.s

Day Courses  Total

thereof: Females

Firstyear students

thereof: Females

Evening Courses 
Total

thereof: Females

NewStudents

thereof: Females

Research stuoents

thereof: Females

Recipients of Degrees
 Total

B.Sc.

thereof: Females

Engineers

thereof: Females

M.Sc.

thereof: Females

D.Sc.

thereof: Females

132

61

204

37

76

17

147

37

82

44

13

29

7

9

2

26

20

130

47

74

2

36

29

12

10

83

32

32

24

20

18

12

110

33

19

19

26

171

68

40

36

28

392

109

37

23

138

98

76

I

6

13

82

27

431

112

25

12

99

140

113

17

75

66

353

23

111

6

I

ISS

119

78

20

18

29

28

212

61

59

22

IS

(1)482

0)287

1)2,125

143

647

50

97

4

56

I

C)73I

55

581

417

27

49

I

96

II

19

3

האקדמי הסגל
פרופסורים מזה:

ומדגים

תלמידים

הכל סך  יום טכניון

תלמידות מהם;

ראשונה שנה תלמידי

תלמידות 1 מהם

הבל סך  ערב טכניון
תלמידות מהם.

חדקוים תלמידים

תלמידות מהם*

הכל סך  מזזקר תלמידי

תלמידות מהם;

הכל סך  תואר מקבלי

מוסמכים

מדם:נ&ים

אינגי:רים

מהם:נקים

למדעים מגיסםרים

נשים נהם:

למדעים דוקטורים

נשים 1 מהם

(I) Including studies outside the specified ones. שגויינו. למחלקות מחוץ מקצועות כולל (1)
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גן רמת בראילן, אוניברסיטת  .30 לוח
Table 30. BarDan University, Ramat Can

)1955/561962/63 תשכג; עד (תשטז

תשכנתשכיבתשניאוושיךתשיס
1955/561958/591959/601960/611961/621962/63

האקדמאי הסגל
ומדגים 0רו8סוו"יט מהם:

24
IT

75
27

90
26

107
35

118
40

138
48

Academic Staff
thereof: Professors and lecturers

הכל סך  תלמידים
תלמידות : מהם

SO

41
346
191

411
222

583
350

734
425

937
520

Students  total
thereof: Females

הראשונה השנה תלמידיי
תלמידות מהם*

167
85

176281329420Firstyear students
thereof: Females

פקולטות
הרוח מדעי
הטבע מדעי
מחקר תלמידי

תלמידות מהס:

48
J2

229
117

268
143

12
10

387
196

28
17

507
227

38
22

646
291
45

Faculties
Humanities
Sciences

Research students
thereof: Females

הכל סן  תדאר 8קבלי
בונריס

בשים מהם:

33
33
22

48
48
24

36
36
.18

58
53
24

70
60
22

Recipients ofdegree  total
Bachelor degree
thereof: Females

מוסמכים
גשים מהם:



5
3

10
3

Master degree
thereof: Females

אביב תל של האוניברסיטה .31 לוח
Table31. Tel Aviv University

)1955/561962/63 (תשטועדתשכנ;

תשכגתשכ"בתשניאתשיךתשייטתשטיז
ו

1955/561958/5911959/601960/611961/621962/63

האקדמאי הסגל
ומרצים פרוססורים מהם:

3692
47

98
50

136
55

160
61

211
83

Academic staff
thereof: Professors and lecturers

הכל סך  תלמידים
תלמידות מה0:

123
69

367
191

616
321

825
463

1.139
668

1,471
754

Students  total
thereof: Females

הראשונה השנה תלמידי
תלמידות מהם:

63
37

181

84
288
138

378
215

472
287

594
336

Firstyear students
thereof: Females

פקולטות
הרוח מדעי
הטבע מדעי

59
66

213
154

399
217

525
300

783
356

1,061
410

Faculties
Humanities
Sciences

הכל סך  תואר מקגלי
בוגרים

גשים מהם:

15
9
3

40
28
12

23
10
5

52
35
8

44
28
8

Recipients ofdegree  total
Bachelor degree
thereof: Females

מוסמכים
נשים מהם:

6
5

12
9

13
11

17
15

16
14

Master degree
thereof: Females
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והתרבות החיגוך משרד מטעם למבוגרים לעברית הציבוריים השיעורים .32 לוח
Table 32 Public Hebrew Courses for Adults Sponsored by the Ministry of Education and Culture

01951 11963)

קורסיס הכל Allסך Courses:מזהthereof:

עבודהUlpanimאול0ניםכיתותהתאריך אול8ני
Work Ulpanim

Date
ClassesStudentsכיתות

Classes
לומדים
Students

כיתות
Classes

לומדים
Students

I 195180814,43783TO6ISO

I 19S31,23019,899591,18811178

I 195498015,(48488811331S

C) I 1956

I 1956

3,094

1,3m

81,808

118,505

38

58

688

1,169

IS

13

in

317

(1) I 195796614,5458986019360

(1) I 195889116,0131333.84483636

I 195996S16,1991203,64386636

I 196080613,135661,18883496

I 196174313,06010S3,37187660

I 196292316,1881393128761.422

I 196386514,5161512,891691,195

o
50
u
of
p

j
3
O
O
z
.<

z
o
h
<
u
כ
a

(1) Including classes of volunteering teachers. מתנדבים. מורים של כיתות כולל (1)



מבתרים) (חינוך והתרבות החינוך משרד מטעם הלשון ולשיפור להשתלמות במכונים הביקור  .33 לוח
Table 33.  Attendance at Institutes for Advanced Studies and for Hebrew Language Proifciency,

Sponsored by the Ministry of Education and Culture ,(Adult Education)
)1950/511961/62, תשכ"ב עד (תשיא

תשכיבתשכיאתשיךתשייטתשייחתשיזתשט'ותשייגתשייא
1950/511952/531954/551956/571957/581958/591959/601960/611961/62

5,346Institutes(l)(3)8,2186,5645,8913,6123,0688,8794,0385.222מכונים(>)
החורף 5,0943,9433,3838,3512,3153,5512,1062.8582,964Winterזמן term
הקיץ 8,1243,6912.0581,8611,7531,3381,9322.3642,382Summerזמן term

הלשון 1,987970764377453439425486462Advancedשיסור Hebrew
היהדות 1,1191,051666385391259300472497Jewishלימודי studies

הרוח §3,6158,8351,809942מדעי 8439171,136|.2>)01,464Humanities
החברה §890882191853מדעי 381874452588456Social sciences
הטבע 60738646088224148230298310Naturalמדעי sciences

לועזיות K\vo5501,5011,5671,6761,7431,4952 0881,738Foreign languages

סמינריונים^2)
1,0301.6753,0024,7656,5556,4917,751Seminars (2)

(1) in the three large towns. (2) in other places. (3) including workofart (419). .(419) נוי ומלאגת מחשבת מלאכת גולל (3) אחריט. במקומות (2) הגדולות. הערים ב3 (1)

העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית להכשרה בקורסים הלומדים לוח34.
Table 34.  Students in Vocational Training Courses for Adults,

Sponsored by the Ministry of Labour
)19501962)

1950195219S419561957
1958

1959I960(1)19611962

הכל §Ml,)7,91711,94411,4249,89412,405סך 8.61511,40310,11410,550TOTAL

מקצועית §7,2796,1948.6824,6936,6845,274הכשרה 6,7436,2636,5986,837Elementary vocational training
מקצועית 6446,7708,7425.2015,7818,2072,8936,1403,7163,713Supplementaryהשתלמות vocational training

5,4292,6451,2001.2782,4937814248332,2892,389Buildingבניין
9655.3444,0892,2882,6532,7582.8565,2862,9302,693Mr.talמתכת
871,108306287358383876369267222Woodworkעץ

5361,6598,1202,6362,904SS7381298185150Clericalפקידות work
עבודה בניהול 105471755Instruction_9662304280הדרכה for roremen

וכד' תםירה בית' 8409621,2141,3031,1461,022629906Domesticכלכלת economy, sewing, etc.
§9009,3081,9032,2182,9012,579שונות 3,4523,4873,5433,435Miscellaneous

(I) Details on vocations are based on an estimate. אומדן. על מבוסס המקצועות פירוט (1)

c
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Culture תרבות
הקולנוע בתי  .35 לוח
Table 35.  Cinemas

)1951/521962/63 תשכ"ג; עד (תשי"ב
תשייב
1951/52

תשייד
1953/54

תשטיז
1955/56

חשייז
1956/57

חשייח
1957/58

תשייט
1958/59

תשיר
1959/60

תשגיא
1960/61

תשכיב
1960/61

תשכג
1962/63

קולנוע 155181193216237252266271Cinemas(125)בתי

ישיבה 101,922116,243121,796136,521142,194152,441161,743162,825Numberof(79,500)מקומות seats

(מיליונים) 21.823.627.527.831.032.238.239.239.142.4Visitsביקורים (milUoos)

לתושב ביקורים ממו1ע
ומעלה) 15 20.521.423.623.024.524.828.628.627.129.6(גיל

Average number of visits per
inhabitant
)aged 15 and above)

0ז

0ג

כ
t
.1
3
U

ם
z
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z
o

f
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u
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האוספים0) ותחומי היישוב צורת לפי המוזיאתיס  .36 לוח
Table 36.  Museums, by Type of Settlement and Subject of Collection (1)

)1961/62)

Main Subject הגיקרי התחום

II;
11 11

ALL COUNTRY
thereof: small
collections

Jerusalem
Tel Aviv
Haifa
Other towns
Urban settlements
Qibbuzim and Qevuzot
thereof: small
collections

Moshavim

Other rural settlements

eumמוזיאונים sM u S

219נו*111101016

43129124_7
15262113
15136221

123422t
213ן15314

321__

491323


4


9

3426_26
2

1


1

5212

הארץ כל

קקניס אוספים מזה:
ירושלים
אביב חל

חיסה
אחרות ערים

עירוניים יישוגיס
וקבוצות קיבועים

קקנים אוספים מזה:
מושבים

כפריים יישובים
אחרים

Visits
Museums which reported

on visits I 15

Total visits 679,525

ביקורים

1 1 9
6,000 122,111

על שדיווחו מוזיאונים

21,324 1549,4811 528,6041 138,87812,045,923
ו 14 29 80

(I) Data are from Survey ofCultural Institutions. תרבות. מפעלי סקרי מתוך נתונים (1)

הכפריים0) ביישובים ציבוריות וספריות תרבות בתי  .37 לוח
Table 37.  Cultural Centres and Public Libraries in Rural Settlements (>)

)1961/62)

Cultural Centre תרבות Publicגית Library ציבורית ספרייה

win:היישוביםמהם:יישוביםכל
שאלון על ביתשענו עלבעלי ספרייהשענו Tvoeבעלי of

היישוב חרבותAllצורת הספריותתרבותבתי Settlementציבוריתשאלון
SettlementsThereof:SettlementsThereof:

settlementsReturningOwningReturningOwning
QuestionnairesCulturalQuestionnairesPublic
on CentresCentreon LibrariesLibraries

היישובים ALLכל RURAL
(2) (^627547183544inSETTLEMENTSהכפריים

228209153211175Veteranותיקים
399338230333118Newחדשים
36230722731084Moshavimמושבים

וקבוצות 226212141209207Qibbuzimקיבוצים and Qevuzot
כפריים יישובים

392815252Otherאחרים rural settlements
(I) Data from Survey of Cultural Institutions.
)2) Only rural settlements organized in Regional

Councils were included.

תרבות. מפעלי סקרי מתוך נתונים (1)

אזוריות. מועצות במסגרת כפריים יישובים רק בכללו (2)
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השכלה 1961 והדיור האוכלוסין מפקד
ספר, בבתי הלימוד שנות מספר לפי ומעלה), 14 (בגילים היהודית האוכלוסייה  .38 לוח

העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל המץ,
(1*22* 1961)

הלימוד שנוח מספר
הלידה יבשת הגיל>
העלייה הכלותקופת סך

Total01458910

היהודית 4,145456,515216,485?1,300,900162,850האוכלוסייה

זכריס
הכל 654,86550,13047.680235,315122,290סך

הגיל
29 עד 14223,7858,15011,30079,77055,015
44 עד 30182,66014,37013,84570,23029,460
64 עד 45200,19519,12516,63569,62031,730
ומעלה 6548,2258,4855,90015,6956,085

העלייה ותקופת הלידה יבשת
הארץ 110,3551,1301,53029,35027,225ילידי

הכל סך  ואפריקה אסיה 222,22043,30523,17090,50032,160ילידי
1947 עד 27,8854,6152,49012,0653,810עלו

1954 עד מ1948 150,46028,93016,12061,79021,905עלו
ואילך מ1955 43,8759,7604,56016,6456,445עלו

הכל סך  ואמריקה אירופה 322,2905,69522,980115,46562,905ילידי
1947 עד 142,7251,4103,73543,59031,425עלו

1954 עד מ1948 142,5453,43015,57057,81525,835עלו
ואילך מ1955 37,0208553,67514,0605,645עלו

נקבות
הכל 646,125112,72048,665221,210114,195סך

הגיל
29 עד 14221,46518,50513,67574,09553,355

44 עד 30189,43532,65513,35071,82529,505
64 עד 45185,59041,54015,48061,08027,235
ומעלה 6549,63520,0206,16014,2104,100

העלייה ותקופת הלידה יבשת
הארץ 109,8103,6002,69528,14028,140ילידי

הכל סך  ואפריקה אסיה 217,18594,23520,74567,54020,310ילידות

1947 עד 25,53011,2302,2707,6102,060עלו

1954 עד מ1948 145,04564,00514,29045,19013,505עלו

ואילך מ1955 46,61019,0004,18514,7404,745עלו

הכל סך  ואמריקה אירופה 319,13014,88525,225125,53065,745ילידות

1947 עד 131,9604,8054,54047,02530,770עלו

1954 עד מ1948 145,9108,24016,83062,20027,700עלו

ואילך מ1955 41,2601,8403,85516,3057,275עלו

במבוא ראה השונים הלוחות בין הקסנים ההפרשים על גם הסבריס והדיור' האוכלוסין מפקד של בי שלב מתוך נתונים (1)
זה. לפרק
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Census of Populationand Housing 1 961 
Educational Attainment
Table 38.  Jewish Populaiton (Aged 14 and Above) by Number of Years at School, Sex, Age,

Conitnent of Birth and Period of Immigraiton
(1X22 V 1961(

Number of Years at Schooltnsv חציין
הלימוד

Median of

School Years

Age* Continent of Birth
and

Peirod of Immigration
111213 +

ידוע לא
Not Known

lll.MS127,77010,0108.4THE JEWISH POPULATION

Toul
Age

1429

3044
4564

65 and above
Continent of Birth and

Period of Immigration
Israel born

Born in Asia and Africa  Total
Immigrated up to 1947

Immigrated 19481954
Immigrated since 1955

Born in EuropeAmeirca  Total
Immigrated up to 1947

Immigrated 19481954
Immigrated since 1955

Males
8.9

9.4

8.6
8.6

7.4

10.7
6.9
7.2

6.9
6.8

9.5

10.4
8.6

9.0

6,220 77,450

48.54S18,9552,050

30,32023,0801,355

32,01529,1951,875

4,9006,220940

34,05516,0401,025

20,9209,9452,220

2,9951,480430

14,1356,1251,455

3,7902,340335

60,80551,4652,975

32,94528,1801,440

22,31516,2301,350

5,5457,055185

115,780

alesFenr
95,22550,3203,7907.9TOTAL

Age
39,41521,0551,3659.11429
26,62514,7257507.73044
26,21012,9401,1057.34564
2,9751,6005703.965 and above

Continent of Birth and
Period of Immigration

29,19017,41563010.4Israel Born
10,2403,2009153.7Born in Asia and Africa  Total
1,6206301103.7Immigrated up to 1947

5,9301,5505753.3Immigrated 19481954
2,6901,0202305.0Immigrated since 1955

55,79529,7052,2458.8Born in Europe and America  Total
28,38515,3851,0509.6Immigrated up to 1947

20,5159,4151,0108.0Immigrated 19481954
6,8954,9051858.6Immigrated since 1955

(1) Data from Stage B of the census; explanations  also on the slight discrepancies between various tables  see in the
introduction to this chapter.
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והגיל המץ, ספר, בבתי הלימוד שנות מספר לפי ומעלה), 14 (בגילים יהודית הלא האוכלוסייה  .39 לוח
Table 39.  NonJewish Population (Aged 14 and Above), by Number of Years at School, Sex and Age

)1)02V 1961)

Age הגיל
Number of Years at School הלימוד שנות מס6ר

הכל סך
Total01458910111213+

ידוע kV
Not Known

יהודית הלא האוכלסיירו
NONJEWISH POPULATION

116,300$67,0418,74537,2255,6804.63S2,050920

Males

670

250

215

90
65
50

Females

1,340

85
535

405

250

65

3,035

815

1,450

465
275

30

3,810

1,680

1,025

790

255
60

26,970

9,550

9,615

5,195

2,015

595

12,305

1,620

3,505

4,095
2,265

820

20,475

1,920

3,930

4,850
6,380

3,395

זכרים

68,605

15,920

20,275

15,890

11,505

5,015

נקגות

0
>o
)O

a
x
3
H
J

3
U
o
z
<

z
o
s
.<
u
3
a
u

הכל 10

1419
2029
3044
4564
65 +

Total הכל 67,69546,5706,44010,2551,8701,600710250סך

141913,8856,4952,2153,90576537015120

202918,93012,1352,2653,15546563519085

304417,08013,0501,1451,89039532025030

456412,41510,2206251,01017519018510

65 +5,3854,6701902957085705

(1) See note (1) to Table 38. .38 ללוח (1) הערה ראה (l)



האחרון הספר בית וסת הגיל המין. לפי ומעלה), 14 (בגילים האוכלוסייה  .40 לוח
Table40. Tlie Population (Aged 14 and Above) by Sex, Age and Type of Last School Attended

)1) (22 V 1961)

הכל סך
Total

AgeהגילSexהמין

זכר
Male

נקנה
Female

1429+30

היהודית Jewishה^כלוסייה Population

הכל 1,300,810454,770444,040445.110855,400TOTALמך

ספר גבית למדו 162,81050,125112.68S26,650136,160Didלא not attend school
Attended: Primary school

וחדר יסודי :rar}<520,980265,655255,325171,475349,505andHeder

40,41040,4108,60031,810Yeshivaישיבה

301,055143,710157,345117,920183.13SSecondaryתיכוני school

98,65061,66036,99048,94049,710Vocationalמקגועי school

24,61015,6059,00516.2808,330Agriculturalחקלאי school

למורים מדרש בית
33,3805,75527,62517,69015.690וגננות

Teachers' training
college

80,04555,89024.1SS19,64s60,400Highגנוה school

34,23013,41520,81516,56017,670Otherאחר

4,6402,5452,0951,4503,190Notלאירוע known

NonJewish Population יהודית הלא האוכלוסייה

הכל IMJ0068,60547,49549,01047,2*0TOTALסן

ספר גבית ל8דו 67,04020,47046,57024,48042,560Didלא not attend school

י6ודי(*) 54,12038.47S15,64535,56018,560Attendedלמדו: : Primary school(2)

8,0605,4402,6205,7102,350Secondaryתיכוני school
Vocational and

וחקלאי 1,275900375890385agriculturalמקצועי schools

Higth school and
מדרש וגית eachersגבוה training

ולגננות 1,8151,18063580S1,010collegeלמורים

(3,6751,960I.71S1,3452J30OtheK3אחר(נ)

ידוע 31518013522095Notלא known

(I) See note (1) to Table 38.
)2) Including Kutab.
)3) Including religious schooL

.38 ללוח (1) הערה ראה (1)
כותאנ. כולל (2)

דחי. ספר בית כולל (3)
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המץ, וכתוב, קרוא ידיעת לפי ומעלה), 14 (בגילים היהודית האוכלוסייה  .41 לוח
העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל,

(1)(22* 1961)

הלידה יבשת הגיל'
העלייה ותקופת

הכל סך
Total

מוחלטים מספרים

יודעים אינם
וכתוב קרוא
Illiterate

קרוא יודעים
בעברית רק וכתוב
Read and Write
Only Hebrew

וכתוב קרוא יודעי
בלועזית רק

Read and Write
Only Other
Languages

היהודית 1,300,840I56.48S208,030mjtasהאוכלוסייה

7.255

23,490
43,415
17,925

1,105
27,820
1,965

17,055
8,800
63,160
9,790
37,400
15,970

81,355
22,195
12,615
3,540

43,655
59,315
10,405

42,915
5,995
16,735

7,860
8,510
365

46,775

7,650
13,195

18,015
7,915

1,050

40,395
3,695

26,675
10,025

5,330
1,070

3,420
840

זכרים
654,795

223,755

182,635
200,190

48,215

110,355
222,155

27,805

150,470
43,880

322,285

142,775
142,500

37,010

נקבות

הכל סך
הגיל

29 עד 14

44 עד 30

64 עד 45
ומעלה 65

העלייה ותקופת הלידה יבשת
ישראל ילידי

הכל סך  אפריקה אסיה
1947 עד עלו

1954 עד מ1948 עלו
ואילך מ1955 עלו

הכל סך אמריקה אירופה
1947 עד עלו

1954 עד מ1948 עלו
ואילך מ1955 עלו

הכל 646,045109,71088,325140,810סך

הגיל
29 עד 14221,45019,20566,97515,260

44 עד 30189,42032,30514,78045,620

64 עד 45185,56539,9055,74057,975

ומעלה 6549,61018,29583021,955

העלייה ותקופת הלידה יבשת
ישראל 109,8103,18038.8951,375ילידי

הכל סך  217,12594,27537,45034,895אסיהאפריקה

1947 עד 25,49010,4106,2902,275עלו

1954 עד מ1948 145,03064,30028,38520,160עלו

ואילך מ1955 46,60519,5652,77512,460עלו

הכל סך  אמריקה 319,11012,25511,980104,540אירופה

1947 עד 132,0003,2256,15020,560עלו

1954 ער מ1948 145,8607,3355,54061,205עלו

ואילך מ1955 41,2501,69529022,775עלו

.38 ללוח (1) הערה ראה (1)

ידוע. לא כולל (2)
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Table 41.  Jewish Population (Aged 14 and Above), by Literacy, Sex, Age, Continent of Birth

and Period of Immigration
(22 V 1961) (1(

Absolute NumbersD>nmrPercentage

וכתוג קרוא יודעי
tf)ובלועזית בעברית
Read and Write

יודעי כל
וכתוב קרחו

קרוא יודעי
בעברית וכתוב

Age, Continent ofBirth
and Period of Immigration

AllRead and Write
Both Hebrew and

Literateonly Hebrew
Other Languages^)

703,43088.070.1JEWISH POPULATION
Males

396,23092.978.8Total
Age

127,49596.693.31429

123,75592.879.93044

126,14591.069.34564

18,83583.646.465 +

Continent of Bitrh and Period of Immigrations

64,54599.098.0Israel Born

94,62581.869.3AsiaAfrica  Total

11,74086.779.6Immigrated up to 1 947

63,82582.370.9Immigrated 19481954

19,06077.257.1Immigrated since 1955

237,06098.378.7EuropeAmerica  Total

124,05599.392.4Immigrated up to 1947

93,17097.671.4Immigrated 19481954

19,83597.854.6Immigrated since 1955

Females
307,20083.061.2Total

Age

120.01091.384.41429

96.71582.958.93044

81,94578.547.34564

8.S3063.118.965+
Continent ofBitrh and Period of Immigration

66,36097.195.9Israel Born

50.50356.640.5AsiaAfrica  Total

6,51559.250.2Immigrated up to 1947

32.18555.741.8Immigrated 1948  1954

11,80558.031.3Immigrated since 1955

190,33596.263.4EuropeAmerica  Total

102,06597.682.0Immigrated up to 1947

71,78095.053.0Immigrated 19481954

16,49095.940.7Immigrated since 1957

(I)See note(I)toTable 38.

)2) Including not known.
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ודת גיל מין' וכתוב' קרוא ידיעת לפי ומעלה), 14 (בגילים יהודית הלא האוכלוסייה  .42 לוח
Table 42.  NonJewish Population (Aged 14 and Above), by Literacy, Sex, Age and Religion

)1) (22 V 1961)

יודעי אחוז
וכתוב קרוא
Pecrentage of
Literate

ידוע לא
Not Known

וכתוב קרוא יודעי
Litearte

יידעי אינם
וכחוב קרוא
Illiterate

הכל סך
Total

והדת הגיל
Age and Religion

48.3

68.0

83.6
78.4
68.5
43.9
30.4

60.7
86.6
72.9

Male

2,015

1,330

325
500
300
110
95

920
265
145

64,820

45,725

13,040
15,505
10,685
5,000
1,495

27,360
13,040
4,725

4?,465

21,550

2,555
4,270
4,905
6,395
3,425

17,735
2,010
1,760

134,300

זכרים
68,605

15,920
20,275
15,890
11,505
5,015

46,015
15,315
6,630 י

יהודית הלא האוכלוסייה
NON JEWISH
POPULATION

Total הכל סך
Age הגיל

1419
2029
3044
4564
65+

Religion^) הדת(*)
Moslem מוסלמים
Christian נוצרים
Druze דרוזים

Femaleנקנות
Total הכל 067,69547,91519,09568528.5ך
Age הגיל

141913,8857,1806,51019547.6
202918,93012,4256,23027533.4
304417,08013,2103,73014022.0
456412,42010,4051,9655015.9
65+5,3804,6956602512.3

Religion(2) (J)nin
Moslem 44,30037,5706,32540514.4מוסלמים
Christian jj^yu16.2605,42510,58025566.1
Dnize 6,6304,8451,7701526.8דרוזים

(1) See note (1) 10 Table 38.
)2) "Others'* are included in the Total only.

.38 ללוח (1) הערה ראה (1)
הכל. בסך רק כלולים "אוזרים' (2)

ומעלה) 2 בגילים יהודית (אוכלוסייה ראשונה או יחידה יומיומית דיבור כשפת עברית 43.דוברי לוח
Table 43.  Hebrew Speaking Persons as Only or First Language (Jews Aged 2 and Above)

)19141961)

1914XI 19481950195419561961

2 (נניל עברית Hebrewדוברי speaking
aged)34,000511,000679,000861,1001,391,400(■)ומעלה) 2 and above)

ל100 Ratesשיעורים per 1,000
היהודית Jewishבאוכלוסייה population
ומעלה 12 (2)גילים (1)40.075.160.060.975.3Aged 12 and above
14 עד 2(2) (1)53.793.480.3(3)83.992.8214
ומעלה 15(2) 25.669.552.0(>)52.8(4)58.467.415 +

(I) Aged I year and above. (Estimate) (2) Excluding Jerusalem.
)3) Aged 213. (4) Aged 14 and above.

ירושלים. כולל אינו ומעלה.(אומדן)(2) שנה מגיל (1)
ומעלה. 14 בגיל (4) .13 עד 2 בגיל (3)
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כשפת בעברית הדיבור מידת לפי ומעלה), 2 (מיל היהודית האוכלוסייה  .44 לוח
והגיל המץ יומיומית, דיבור

Table 44.  Jewish Population (Aged 2 and Above), by Extent of Hebrew Speaking as an

Everyday Language, Sex and Age

)1) (22 V 1961)

הדובריפ אחוז
עברית

עבריתעבריתעברית
Percentage of

והגיל הכלהמין סך
לאאיןכשפהכשפהכשפה

Speaking Hebrew

ידועעבריתנוםפתראשונהיחידה
Sex and AgeTotalHebrew asHebrew asHebrew asNoNotעברית

OnlyFirstAdditionalHebrewKnownיחידה כשפה
LanguageLanguageLanguageהכל ראשונהסך או

TotalHebrew as
only or ifrst
Language

האוכלוסייה
1,847,860597,255762,925219,540226,71041,43087.475.3היהודית
JEWISH

POPULATION

78.9

92.8

91.4

88.1

85.4

76.7

61.7

34.0

Males

91.1

98.0

98.7

98.0

97.1

92.9

81.8

52.5

20,480

11,900

1,720

1,150

795

2,060

1,980

875

81,295

5,925

995

1,205

1,785

12,910

36,000

22,475

111,850

15,115

5,500

6,075

7,240

29,250

39,925

8,745

412,740

88,540

37,820

34,120

35,775

104,260

98,770

13,455

זכרים

310,285

181,320

31,670

19,970

17,020

34,145

23,500

2,660

936,650

302,800

77,705

62,520

62,615

182,625

200,175

48,210

Total הכל סך

214

1519

2024

2529

30^44

4564

+ 65

sFemaleנקבות

Total הנל 911,210286,970350,185107,690145,41520,95083.771.6סך

214283,845167,90085,48014,0155,76010,69097.992.8

151974,95529,96036,6155,7201,4251,23598.190.3

202462,32019,88032,3006,5702,60596595.885.0

252965,50517,58033,2958,8654,5751,19092.979.1

3044189,41530,76089,83535,32530,9002,59583.564.6

4564185,56518,95566,30032,23565,0653,01064.446.7

+6549,6051,9356,3604,96035,0851,26527.417.2

(I) See note (1) to Table 38. .38 ללוח (1) הערה ראה (1)
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ואחוזים) מוחלטים (חספרים אחרותט) בשפות והשימוש בעברית הדיבור מידת הגיל, המץ, לפי ומעלה, 2 בגילים היהודית האוכלוסייה  .45 לוח
Table 45.  Jewish Population Aged 2 and Above, by Sex, Age, Extent of Hebrew Speaking and Use of Other Languages(i)

)Absolute NumbersandPercentage)

)2) (22 V 1961)

הכל PercentageאחוזיםTotalסך

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים
Percentage

בעבריתAgeגילSexמין הדיבור מידת
Extent of Speaking Hebrew

זכרים
Males

נקבות
Females

21415+

TfOS
יחידה כשסה
ראשונה או

Hebrew only
or First
Language

עברית
נוספת כשפה
עברית אין או
Hebrew as

Additional or
No Hebrew

הכל I,8M,MI100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL(3)סך

בלבד עברית 593,11532.833.532.161.919.643.6Speakingדוברי only Hebrew

אחרת שפה 1,213,27067.266.567.938.180.456.4100.0Speakingדוברי other languages

מאשר אחרות שפות דוברי
הכל 1,213,270100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0עבריתסך

Speaking languages other than
Hebrew  Total

273,61523.023.822.213.225.123.222.7Yiddishאידיש

62,9855.35.15.55.55.25.25.5Spanishספרדית

365,70530.731.530.146.327.432.527.7Arabicערבית

7,7500.70.60.70.40.70.51.0Turkishתורכית

8,5600.70.70.71.40.60.60.9Kurdishקורדית

פז
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O20.1Bukharian.2,3000.20.20.20.10.2נוכרית

37,1253.13.23.14.82.72.83.7Persianפרסית

21,2551.81.52.01.41.91.81.7Russianרוסית

51,7604.34.14.64.14.44.44.3Polishסולנית

וסלובקית 4,0950.30.40.30.30.40.40.3Czechצ'כית and Slovakian

סלובנית קרואטיח/ ,3,8100.30.30.30.30.30.30.4Serbianכרבית' Croatian, Slovene

31,5352.72.62.71.72.92.43.1Bulgarianבולגרית

2,6350.20.20.20.20.20.20.2Greekיוונית

69,9455.95.76.14.56.24.18.9Rumanianרומנית

43,2453.63.43.83.43.73.04.6Hungarianהונגרית

73,1956.25.66.72.66.96.16.2Germanגרמנית

סלמית 1,5300.10.10.10.10.10.10.1Dutchהולנדית' and Flemish

5.3000.50.40.50.40.30.50.4Italianאיטלקית

67,4555.75.65.75.45.75.83.5Frenchצרפתית

46,6153.94.23.72.74.25.21.7Englishאנגלית

אחרת 9,4750.80.80.81.20.70.71.0Otherשפה languages

ידוע 23,380Notלא known

(1) See note (1) to Table 45.
)2) See note(1) to Table 38.
)3) Excluding 41,415 persons for whom no information on the extent of their "s* of

Hebrew and other languages has been available.

.38 ללוח (1) הערה ראה (2)
מידת על ידיעות אין שלגביהם אנשים 41>415 כולל אינו (3)

אחרות. בשפות והשימוש בעברית הדיבור

r
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ראשונה0) או יחידה כשפה עברית מאשר אחרת שפה הדוברים אחת  .46 לוח
ומעלה) 2 בגילים יהודית (אוכלוסייה

Table 46.  Percentage of Persons Speaking Language Other than Hebrew as Only or First (1)

Language (Jewish Population Aged 2 and Above)

)19161961)

19161919481950195419561961Otherשפה

Language(3)(3)(2)אחרת

ALL SPEAKING

אחרת שפה דוברי LANGUAGEכל OTHER

עברית 100.0100.0100.0100.0100.0100.0THANמאשר HEBREW

59.146.833.327.820.022.7Yiddishאידיש

6.84.88.35.74.15.5Spanishספרדית

30.26.610.328.231.827.7Arabicערבית

0.52.71.61.51.0Turkishתורכית

0.40.00.50.9Kurdishקורדית

0.40.30.20.10.1Bokhairanבינרית

1.01.13.52.83.7Persianפרסית

0.71.72.61.41.91.7Russianרוסית

3.05.72.95.14.3Polishפולנית

וסלובקית 0.61.50.51.00.3Czechצכית and Slovakian

Serbian, Croatian קרואטית/ סרבית'
0.01.90.40.30.4andסלובנית Slovene

3.48.44.63.43.1Bulgarianבולגרית

0.30.50.30.20.2Greekיוונית

3.96.77.89.98.9Rumanianרומנית

4.14.13.33.44.6Hungarianהונגרית

0.116.97.97.07.36.2Germanגרמנית

0.20.00.1Dutchהולנדית

0.50.10.70.60.4Italianאיטלקית

0.92.63.02.53.85.5Frenchצרפתית

.

0.21.71.40.71.31.7Englishאנגלית

אחרת 2.00.60.20.91.01.0Otherשפה language

0) For those speaking more than one language other than הש8ה צויינה ענרית מאשר אחרות שפו" כמה לדןבר, (1)
Hebrew, the first language was given. דראשונר

(2) Aged 1 year and above; excluding Jerusalem. ירושלים. כילל אינו ומעלה; שנה מגיל (2)

(3) Aged 14 and above. ומעלה. 14 מגיל (3)
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2 בגיל יהודית הלא באוכלוסייה יומיומית דיבור כשפת עברית דוברי  .47 לוח
(אדווזים) והדת הגיל, המץ, לפי ומעלה,

Table 47.  NonJewish Population Aged 2 and Above Speaking Hebrew as Everyday Language

by Sex, Age and Religion {Percentage)

)1) (22 V 1961)

והדת הגיל
המינים שבי
Both Sexes

זנרים
Males

נקנות
FemalesAge and Religion

יהודית הלא 13.821.26.1NONJEWISHהאוכלוסייה POPULATION

Ageהגיל

14 עד 26.57.55.4214

19 עד 1525.839.510.3IS 19

24 עד 2028.746.88.82024

29 עד 2524.540.97.52529

44 עד 3017.830.06.43044

64 עד 456.510.33.04564

ומעלה 652.33.11.565 +

Rהדת(*) e 1igion (2)

10.217.32.8Moslemמוסלמים

23.231.714.7Christianניצרימ

13.621.35.4Druzeורוזים

(1) See note (1) to Table 38.
)2) "Others" are included in "NonJewish Population only"

669 ותרבות וויבוד

.38 ללוח (1) הערה ראה (1)
יהודית'. הלא 'האוכלוסייה בשורת רק נלולי11 אחרים' (2)



(אחוזים) ספרים וקריאת יומיים עיתונים קריאת לפי ומעלה, 14 בגיל וכתוב קרוא יודעי  .48 לוח
Table 48.  Literates Aged 14 and Above, by Extent of Reading Daily Newspapers and Books

)Percentage)

)1) (1959)

Books ספריט

שקראו הספרים נלספנר

שנה חצי במשך
Number of Books
Read in Half a Year

+3 12

Daily Newspapers יומיים עיו/ינים

בהם בשבוע הימים מספר
יומי עיתון קראו

Number ofDays per Week in which
Newspapers were Read

+ 3 34 12

Jewish Population היהודית האוכלוסייה
Hebrew Reading

TOTAL

Sex

Male

Female

Conitnent of Birth
Israel Born

Born in AsiaAfirca

Born in EuropeAmeirca

Reading in other languages

TOTAL

Sex
Males

Females

Continent

Israel Born

Born inAsiaAfirca

Born inEuropeAmerica

Arabic reading

Reading in other languages

19.910.75.963.531.214.754.1

17.111.16.365.531.315.952.8

23.710.15.460.830.813.256.0

8.88.65.177.510.113.276.7

33.217.610.338.941.718.739.6

17.57.84.070.734.413.452.2

56.214.44.824.452.711.735.6

58.614.04.822.659.011.529.5

53.814.84.926.546.111.842.1

83.55.72.18.752.413.034.6

74.112.74.29.068.011.620.4

45.616.55.632.347.811.440.8

בענריתקריאה

הכלסד
המין

זכרים

NonJewish Population הלאיהודית האוכלוסייה
14.4

15.3

14.7

13.6

70.9

71.1

5.4

13.2

6.6

10.2

11.9

16.3

76.1

60.3

נקבות

הלידה יבשת
הארץ ילידי

אסיהאפריקה ילידי

אירופהאמריקה ילידי

אחרות בשפות קריאה

הכל סך

המין
זכרים

נקבות

הלידה יבשת
pun ילידי

אסיהאפריקה ילידי

אירופהאמריקה ילידי

בערבית קריאה

אחרות בשפות קריאה

(1) Source. Survey of Reading Habits. קריאה. הרגלי סקר המקור: (1)
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סעד כא. פרק
אינה זו קבוצה מאידך, ולהגנה; להשגחה זקוקים משרד מאת נתקבלו 5 עד 1 בלוחות הנתונים
המבחן ישירות שהופנו הנועי בני במספר כלולה סעד לפ>:>ידי מיפנים נכל^ d ו4)2^," 3 (לוחות לחקירה החדש הנוער חוק לפי מופנים נכללו עירתיים.
(6 (לוח ונוער ילדים עליית חניכי על הנתונים ניכר. היה 1961 החלמ ומספרם מ1960.

היהודית. הסוכנות מאת נתקבלו אלה את גם כוללים (4 (לוח במבחן הנוער בני
שהם מצא המשפט שבית אלא בעבירה' שלאנאשמו

CHAPTER U. SOCIAL WELFARE

Ssingsteadfly since 1961. ganization (table 6) were recewed form the
Youths under probation (table 4) also in Jewish Agency.
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הסעד ללשכות הנזקקות המשפחות  .1 לוח

Table 1.  Families Applying for Assistance to the Social Welfare Bureaux

)1955/561960/61)

העזרהסוג
Placeהמקום

Type ofAssistance

הכל ישוביישוביםסך
Totalמיעוטיםיהודיים

אחרתחומרית(0(!)
JewishMinorities'MateiralOther

SettlementsSettlements

1955/5669,67165,5064,16544,32125,3501955/56

1956/5773,49469,3494,14545,64727,8471956/57

1957/5885,33280,3474,98555,07930,2531957/58

1958/5991,42486,3245,10052,46738,9571958/59

1959/6093,33788,5104,82753,57639,7611959/60

1960/6196,69591,9544,74153,33443,3611960/61

Of

CD

a

<
a.
j
a

a
o

(1; Figures for Minorities' families in mixed settlements were included in Jewish

settlements, except for the year 1955/56.
במספרים נכללו מעורבים ביישובים המיעוטים משפחות (l)

.1955/56 משנת חוץ היהודים/ היישובים של



ולנוער לילדים המונע השירות פעולות  .2 לוח
Table 2.  Activities of the Child and Youth Preventive Service

)1952/53  1960/61)

1952/531954/551955/561956/571957/581958/591959/601960/61

בטיפול הילדים 7,8089,38710,97310,34412,23s15,44120.S8I18,901ALLכל CHILDREN
UNDER CARE

Placeהמקום
932391897401,2261,7282,3191,525Jerusalemירושלים
אביב 3,8643,1583,0183,2333,6635,7659,6588,144Telחל Aviv

8891,0181,0851,0221,0421,2101,3721,308Haifaחיפה
אזזריט0) 2,9624,9726,6815,3516,3046,9587,2327,924Otherמקומות places(')

Sexהמין
5,7975,6165,9576,4237,6999,61412,46811,190Boysבנים
4,4043,7163,9613,9234,5366,0478,1137,711Girlsבנות

ידוע 166551,055לא



Not known

Ageהגיל
5 04383234643248625712,8422,19805עד
9 עד 63,1482,9313,3023,2073,2314,0574,4333,73869

11 עד 101,5821,9252,2072,0422,2413,0013,5503,3201011
13 עד 122,2491,9291,9102,1002,6433,4234,4563,8301213
ומעלה 142,9352,2072,0222,4883,1404,6095,3005,81514 and above
15721,068185118לאירוע




Not known

(1) Incl.epsecially urban settlements. For 1960/61 excl. Hadera
and Nazareth, where the Preventive Service was not active.
In other settlements the Service was included with
Family Assistance

לא ב1960/61 בעיקר. עירוניים יישובים כולל (1)
המונע. השירות פעל לא שבהן ונצרת' חדרה אוו כולל
הטיפול במסגרת המונע השירות נכלל היישובים ביתר

במשפחה.

לנוער המבחן לשירות שהופנו ילדים  .3 לוח
Table 3.  Boys and Girls Referred to the Juvenile Probation Service

)19491962)

JewsmrOthersיהודים

הבלהשנה הכלבנותבניםסך בנותבניםסך
Year

TotalBoysGirlsTotalBoysGirls

(1)19491,000901991949(1)
19511,2341,103131526447791951
19521,3471,1581891952
19531,5411,295246669575941953
19542,1331,8023311,0188481701954
19552,4712,1233481,1791,0231561955
19562,7122,3933191,0909561341956
19573,0852,6504351,0808991811957
19583,5513,1224291,1401,0061341958
19594,3033,8194841,2071,0371701959
19605,6685,1155531,3461,193153I960
19617,0201,3331961
19627,9221,2961962

( 1) Excluding children who need care and protection. ולהגנה. להשגחה הזקוקים ילדים כולל אינו (1)
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ולמבוגרים לנוער המבחן שירותי סעולות  .4 לוח
Table 4.  Activities of Youth and Adult Probation Services

)19531962)

מבחן Youthלנוערשירותי Probation Serviceמבחן Adultלמבוגריםשירותי Probation Service

בתחילתהשנה
At Beginning

נוספו
השנה במשך
New Cases

נסתיימו
השנה במשך
Terminated

השנה בסוף
At End

השנה בתחילת
At Beginning

נוסםו
הקנה במשך
New Cases

נסתיימו
השנת במשך
Terminated

הקנה נסוף
At End

of YearDuirng YearDuring Yearof Yearof YearDuring YearDuring Yearof Year

1953
6327630138

1953
Investigation

11 7 1yW
מבחן

1955
חקירה
מבחן

1957
חקירה
מבחן

1959
חקירה

8533,6843,4611,074

128

54

182

382

63

351

247

85

Probation
1955

Investigation
826

1,195

543

4,165

350

3,724

1,019

1,636

294

106

178

623

171

621

301

108

Probation
1957

Investigation

838

1,922

406

5,510

484

4,592

760

2,840

336

136

317

726

186

753

467

109

Probation
1938

Investigation
723443427739523387312598Probationמבחן

I960
1960

חקירה
מבחן

2,8407,0146,4573,397109726691144Investigation
739476359856598477448627Probation

1961
3,3978,3538,1683,582144870803211חקירה

1701

Investigation
r

jron856640581915627435376686Probation
1962

1962
3,5829,2189,2803,5202282,0041,971261Investigationחקירה

2041,8351.793246Malesזכרים

נקבות
יהודים

2416917815Females
3,0677,9227,9643,0252101,7981,778230Jews

5151,2961,3164951820619331Othersאחרים

1,2131,0708271,4567618045541,011Probationמברן
1

695711490916Malesזכרים

נקבות
יהודים

66936495Females

1,0999967541,341687715498904Jews

1147473115748956107Othersאחרים

(11

>
a.
j
u

<

u
o
en

fl) Not including 298 youths under surveillance outirde home or not according to atwcourt order. מש8ט. בית צו ללא בט6ול או לבית מחוץ בהשגחה נוער בני 298 נו^ U1K (1)



במוסדות ילדים סידור  .5 לוח
Table 5.  Placement of Ouldren in Insittnitoiis

)194&1961)

השנה
rverrrn hots

New
Applications

חדשים סידורים
New Placements

למוסד ממוסד העברה
Transfer from One

Institution to Another
Year

19482,4611,7881948

1949(1)3,3952,0651949

1950(1)2,6601,795
..

1950

1951(1)5,9734,3001951

1952(1)4,3652,6362651952

1953(1)4,6892,5824901953

19542,0891,8692791954

19551,8991.2421661955

19562,8731,7902231956

19572,7841,5873471957

19584,5222,5093401958

19594,5373,0793471959

19605,1603,6164051960

19615.8693,8171961

(I) The applications include candidates fromtheprevious year. קודמת. מש1ה ש1ש0רו מועמדים נבללו ב8גיות (1)
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ונוער ילדים עליית חניכי  .6 לוח
Table6. Trainees of the Youth Aliyah Organization

)1948  1963)

1X 1948IX 19501 X 19521X 19541X 19551 I 19571 I 19581 I 19591 1 19601 I 19611 I 19621 I 1963

(י) הכל (')2I2,t4f11,41010.(5511,(2412,77210,88110,099t,4nt.lMM02TOTAL*1411,7),10סך

Sexהמין

5,8938,2728,0767,3616,7677,1587.7886,5686,0136,6295.3555,101Boyiגנים

4,7426,5204,8734,0698,8984.4665,0894,8164,0868,8633.8273.901Girlsבנות

Ageהגיל

12 1,9992,6441,8731,4381,309643788605828319623546Upעד to 12

14 עד 133,0438,4773,7088,8578,6042,8142,9172,2443.3783,0043,1412,6331314

16 עד is4,0716,6106,6774.8564,4594.8815,1684,5664,1784,1633,9414,3081516

ומעלה 172,5232,2611,6911,7901,8838,8668,8998.S693,2303,1061,4771,315Handover

(1) הלידה Placeofמקום Birtb (2)

5964187841,8641,4281,7801,6671.3881,1311,038884871Itraelישראל

5484,2684,6034,4864,8388,7988,4963,4773,0733,6192,0801,604Asiaאסיה

941,6088,3068,0263,6254,0314,6978,4183,8313,4802,4563,043Africaאפריקה

ואמריקה 8,7727.4984,3672,5642,8693,0768,0183,7008,0768,8653,7623,484Europeandאירופה America

הקליטה Typesסוגי ofAbsorption

5,4587,3817,3295,7866,0095,3246,6144,6044,0643,6813,4743,164Agriculturalיישוביםחקלאיים settlements

4.8606,8856,1636,0116,0865,9266,6876,8696,4996,8003,0825,193Institutionsמוסדות

מיוחד 316636567634661474671630646661626645Underבטיפול special care

שנתקבלו Traineesחניכים admitted during
האחרונה 6,3186,1133.8748,7088,7393,3632,539preceding(1)9,3936,4563,9208,617(0בשנה year

(1) Excluding trainees in transit camps.
)2) In 1948 place of birth is not known for 629 trainees.

)3) 15 months in 1950 and 1957.

מעבר. במחנות חניכים כולל אינו (1)
חניכים. 629 של לידתם מקום ידוע לא 1948 שנת לגבי (2)

וב1957. ב1950 חודשים 15 (3)
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ומשטרה משפטים כב. פרק

בין הבחנה נעשתה השנה. במשך פעמים מספר
לעבריין מועדים. לעבריינים חדשים עבריינים
סוף עד בישראל' שנתחייב מי כל נחשב "חדש"
שגררה עבירה בשל אחת פעם רק הנחקרת, השנה
עבריין הוא מועד עבריין אצבע; טביעת לקיחת
או בשתיים הורשע הנחקרת השנה סוף עד אשר

עבירות. יותר

עד 9 בגילים בנים נחשבו צעירים כעבריינים
.18 עד 9 בגילים ובנות 16

שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
ראשונה' מדרגה המשפט בבתי רציניות בעבירות
משמ לעניינים (פרט הצבאיים הדין בתי לרבות
האחרונה' העבירה לפי נקבע העבירה סוג עתיים).
לנתונים כמקור השנה. במשך האדם הורשע שבה
הממולאים טפסים שימשו מבוגרים עבריינים על
לגבי בדין. שהורשעו עבריינים על במשטרה
הנמ הכרטסת כמקור שימשה צעירים עבריינים
על עובדו שנתוניה לנוער המבחן בשירות צאת
זה חומר לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה ידי
בגילים וכנות 16 בגיל (בנים הגבול לגילי הושלם
המתאימים הטפסים עם השוואה ידי על (18 '17

במשטרה. שמולאו

כרטסת של מחקר נתוני על מבוסס 6 לוח
במשך למבוגרים המבחן לשירות שהופנו האנשים

.1960 עד 1951 השנים

לקוחים המשפט בתי פעולות על הנתונים
הנהלת באמצעות המתקבלים חודשיים מדו"חות
על ידיעות כוללים אינם אלה נתונים המשפט. בתי
בתי על הנתונים הצבאיים. הדין בתי פעולות
המת חודשיים מדו"חות לקוחים הדתיים הדין

הדתות. משרד באמצעות קבלים

לפי "המשפטים של העיבוד נערך 1960 מאז

לסטטיסטיקה. בלשכה (2 לוח (ראה העניינים" סוג
על מבוססים והדיינים השופטים על הנתונים
וממשרד המשפט בתי מהנהלת שנתקבלו ידיעות
השופטים גם כלולים השופטים בין הדתות.
וכל הרשמים המשפט' בתי בהנהלת המכהנים
אלה (כולל העירוניים המשפט בבתי השופטים
מספר המדינה). מן משכורתם את מקבלים שאינם
המורשים של הרשימות יסוד על נקבע הדין עורכי
ב"רשומותילקוט שנתפרסמו דין' כעורכי לשמש

השנה. במרוצת הפרסומים"

של רשימות על מבוססים 4 בלוח הנתונים
שנתבררו ראשונה בדרגה הפליליים המשפטים
ופרט קלות תנועה לעבירות פרט המשפט' בבתי
הדין ובבתי העירוניים המשפט בבתי לעניינים
פעמים כמה הורשע או הואשם אדם אם הצבאיים.
בסטטיסטיקה פעמים מספר נכלל הוא השנה במשך
הסיווג לפי העבירה סוג מופיע 5 ו 4 בלוחות זאת.

.1959 בשנת שהונהג החדש

(לוח במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים והצ המבוגרים העבריינים של בסטטיסטיקה
המשטרה של המתאים מהדיווח נובעים '(8 המבחן לשירות שהופנו והאנשים שהורשעו עירים
וחלק (פשעים בלבד חמורות לעבירות ומתייחסים כל בחשבון הובא (7 עד 5 (לוחות למבוגרים
לעבירות רק מתייחסים המספרים מהעוונות). הורשע אם גם שנה ככל אחת פעם רק עבריין
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משירות נתקבלו האסירים מצבת על הנתונים של מקרים ניכוי לאחר כלומר ה"אמיתיות",
הסוהר. בתי משטרה מתחנת הטיפול העברת (עקב כפול רישום

להתאבדות ונסיונות התאבדויות על הנתונים תיק מגירת של המקרים וניכוי לשנייה) אחת
מהמשטרה. נתקבלו אשמה. מאין המשטרה

CHAPTER V. JUDICIARY AND POLICE

Data on courts' activities are obtained from
monthly reports collected by the Administration
of Courts. These data do not include reports of
Military Courts. Data on Rabbinical Coutrs are
obtained from monthly reports collected by the
Ministry of Religious Affairs.

Since 1960 the data on types of cases
)Table 2) were compiled by the Central Bu

reau of Statistics.
Data on judges and on judges in Rabbin

ical Coutrs are based on information obtained
from the Administration of Courts and from
the Ministry of Religious Affairs. Among
judges are also included : judges in the Admin
istration of Coutrs, registrars and all judges in

Municipal Coutrs (including those receiving
their salaires as civil servants) . The number of
advocates is based on the list of persons au
thorized to serve as advocates, as published in

the Ofifcial Gazette in the course of the year.

Data in Table 4 are based on lists of first
degree criminal cases decided in the courts, ex
cept minor traffic offences and cases tried in
Municipal and Military Courts. A persons ac
cused or convicted several times during the
year is included several times in the statistics.
Tables 4 and 5 give the type of offence accord
ing to the new classification introduced in 1959.

Data on adults and juveniles convicted and
on persons referred to the Adult Probation Ser
vice (Table 57), consider each delinquent
only once in each year even though convicted
several times duirng that year. A distinction
was made between new delinquents and recidiv

ists: a "new" delinquent is any person con
victed in Israel once  up to the end of the
year under investigation  for an offence im
plying the taking of fingerpirnts; a recidivist
is a delinquent convicted for two offences or
more.

Juvenile delinquents are males aged 916
and females aged 9 18.

The data include delinquents convicted for
seveer offences in Courts of the First Instance,
including Military Coutrs (excluding disciplin
ary matters) . The type of offence is determined
by the last offence for which the offender had
been convicted during the year.

Forms iflled out by the police concerning
convicted offenders serve as a source for the
data on adult delinquents. The source of the
data on juvenile delinquents is the card index
of the Juvenile Probation Service, whose evid
ence was processed in the Central Bureau of
Statistics. The data on the border age groups
)16 for males and 1718 for females) were
compiled in concordance with the respective
forms iflled out by the police.

The data in Table 6 are derived from a
research based on the card index of persons re
ferred to the Adult Probation Service in the
years 19511960.

Data on offences registered by the police
)Table 8) are taken from the respective police
repotrs and relate to severe offences only (felo
nies and patr of the misdemeanours) . Figures
refer only to "true" offences, i.e. after deducting
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the cases of duplicate registration resulting from
the transfer of files from one Police Station to
another and the cases in which the files were
closed by the police.

The data on pirson inmates were supplied
by the Pirsons Service.

Data on suicides and attempted suicides
were obtained from the police.
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0) הפעולה ושלב העניץ סוג לפי המשפט, בבתי 1.העניינים לוח
Table 1.  Coutr Cases, by Type of Case and Stage of Proceedings^

)19491962)
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Type of Case Stage of
Proceedings 1962 1961 I960 1959 19S8 19SC 1954 1952 1950 הפעולה שלב העניין סיג

ALL CASES

Civil

Criminal

ALL CASES (2)

Civil
Criminal^)

AllCaws

Clvtl

Cirminal

71,110
68.992
12,357

76,686
90.745
18.330

155,217
149.925
33,281

195.684
191,585

36,817

113,916
210,213
40,652

155,811
248,286
55,734

251,873
247,578
60,036

301.156
392 001
69,679

281.724
280,986
70,417

117.01 1

324,677
72,751

13.529
13,134
6,205

14,487
13,456
7,218

21,142
18,518
11,621

32,273
80,491
11,854

66,118
50,844
21,068

78,179
72,225
30,698

93,958
91.578
88,095

116,149
108,914
40,437

122,234
118,967
43.694

137,192
134,042
46,844

57,581
55,858
6,152

82,249
77.289
11,112

134.085
131.407
21,660

163.411
161,044
24,963

157,798
159,869
19.584

177,633
176,061
25,026

1S7.915
1S6.000
26,941

185,107
183,087
29,252

159,490
162,019
26,723

189,819
190,635
25,907

All Courts
Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Rates per 1 .000 population aged 15 and over
Entered

Entered

Entered

Supreme Court
Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

Entered
Decided
Pending

המשפט נחי כל

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרס

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרס

ומעלה 15 בניל תושבים ל1/000 שיעורים
(44.8)70.28).8104.7115.0129.1111.81*4.7162.2174.1

18.516.610.528.947.461.111.385.887.093.2

(46.3)53.664.375.867.668.065.578.975.282.9

הוגשו

הוגשו

הוגשו

העליון המשפט בית
3815961,0131,2741,1971,5941,8691,9982,3122,291
3294328271,3741,3111,5401,8053,0002,1082,510
204378766784637620677674878659

3024538299939421,2671,5451,6131,9441,708
2713206571,0761,0561,2221,4761,630£1.741,995
178311681682463514583664762475

79143184281255327317886368583

58103170298255318339370362515
2667851037410694110116184

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

הענ"נם כל

אזרחייס

פליליים

ר,ע1"1ים(2) כל
אזרחיים

>2) פליליים

העניינים כל

אזרחיים

פליליים



המחוזיים המשפט CourtsDistrictבתי
העניינימ הוגשוגל

נתבררו
נתבררו טרם

5,719
6,480
2,789

7,463
6,627
3,656

13,292
11,086
7,693

13,909
16,082
4,949

16.436
14,898
6,565

20,846
J 9,603
9.825

33.139
31.4SS)
11.00a

26,124
34,035
18.1B1

26.996
25,054
ts.m

29,969
30,138
14,954

Entered
Decided
Pending

All Cases

הוגשואזרחיים
נתבררו

נתבררו טרם

4,942
5,449
2,560

6,205
5,548
3,249

10,'!98
9,176
6.359

11,390
18,046
8,671

14,317
12,787
5,645

18,011
17,100
7,713

30.477
18.916
9,274

83,066
31,130
11.3U

23,575
21,950
12,947

26,156
25,222
13,881

Entered
Decided
Pending

Civil

הוגשופליליים
נתבררו

נתבררו טרם

777
1,031
229

1,257
1,079
407

2,494
1,910
1,333

2,513
3,086
1,278

2,119
2.041
920

3,634
3,603
1,612

3,653
3.686
1,728

8,058
3.90S
1.8S9

3.421
3,104
2,176

3,813
4,916
1,073

Entered
Decided
Pending

Criminal

משפט '!Magistrateהשלוםבתי Courts
העניינים הוגשוכל

נתבררו
נתבררו טרם

54,938
52,310
8,664

70,925
67,481
12,108

112,353
108,894
21,117

138,907
129,670
24.017

150.093
165,650
26,038

190,288
182,176
38,566

181,334
178,703
41,305

111.015
206.103
45,981

190,122
193,088
43.015

222,012
222,164
42,863

Entered
Decided
Pending

All Cases

הונשואזרחיים
נתבררו

נתבררו טרם

8,285
7,414
3,467

7,779
7,588
3,658

9,515
8.685
4,581

16,136
15,124
4,998

36,831
83,243
12,376

57,061
61,427
20,403

70,208
68,673
31.954

89,851
84,418
37,869

95.154
93,550
28,973

105,602
105,082
29,493

Entered
Decided
Pending

Civil

הוגשופליליים
נתבררו

נתבררו טרם

46,653
44.896
6,197

63,146
59,898
8,41)0

102,838
100,209
10.536

117,771
114,546
19,019

119,262
122,407
13,663

133,337
130,749
18,164

111,116
110,029
19,351

121,164
121,745
18,613

94,968
99,538
14,042

116,410
117,082
13,370

Entered
Decided
Pending

Criminal

משפט לנוערבתי CourtsJuvenileהשלום

העניינים הוגשוכל
נתבררו

נתבררו טרמ


749
508
241

1,507
1,59(1
452

1,438
1,483
319

1,908
1,901
896

3,665
2.439
783

2.764
2,694
953

4.831
4,156
1.185

4,588
4.558
1,165

4,452
4,711
906

Entered
Decided
Pending

All Cases

הדין וספסרותלמניעי;בתי שעריס nvpsiTAntiProfi leering Tribunals
העניינים הוגשונל

נתבררו
נתבררו טרמ

1,408
1,146
375

3,026
2,315
1,086

533
670
307

98
165
69

26
2S
27

73
88
82

41
74
49

31
63
B

4
7
5

Entered
Decided
Pending

All Cases

13
המשפנ העירוניבתי Municipalים1 Courts

העניינים כל
0̂
0

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם

8,664
8,727
325

13,928
13,392

861

26,529
26.852
2,947

41,310
41,526
4,183

34,228
32,740
4,505

38,497
39.964
. 4.279

41,025
40.438
4,866

56,157
S3.849
7,538

56,141
54,450
9,219

64,558
63,404
10,373

Entered
Decided
Pending

All Cases

לשכירות0 הדין and^אומיולביטוחבתי Social Security TribunalsTenancy
העניינים כל p

£)

הוגשו
נתבררו

נתבררו טרם


3,748
1,245
3,503

4,028
8,758
3,)84

1,850
2,4711
2,069

1.728
3,613
1,284

1,620
1,736
1,173

1,561
1,721
1,012

3,726
1,743
2,995

Entered
Decided
Pending

All Cases

(1) Certain discrepancies between the figures of successive
yean are due to omissions and additions in the sources
ofdata, and to the inclusion in the statistics of additional
courts in which cases were pending .

)2) Excluding minor traiffc offences.

השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים (1)
משפט בתי נכללו שבסטטיסטיקה ומשום בדיווח והוספות

נתבררו. שטרם עניינים נמצאו שנהם נוספים

קלות. תגועה לעבירות סרט (2)
0ז00



העניין>>) סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו 2.העניינים לוח
Table 2.  Court Cases Decided, by Type of Case(1)

)1950  1962)
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Type of Cue 1962 1981 1960 19S9 1958 19*7 1956 1954 1952 1950 \"nn or

Supreme Court העליון המשפט בית

ALL CASES

AUCIvil Cases
High Court ofjustice
Civil appeals
Other civil cases

All CriminalCase .

ALL CASES

All CivilCase .
Monetary claims
Arbitration
Succession
Ouardianshlpof lunatics,
minors and absentees.

Marriage and divorce
Adoption of children
Bankruptcy
Companies
Partnerships
Other civil cases  Total
thereof :
Actions relating to immovable
property

Pecuniary
Declaratory judgments
Declaration ofage(2)

Motions and other petitions
Civil appeals
Income tax appeals

1,8052,0002,1082,110

1,4761,6801,7461,995
80633337S349
SIS667614636
6577807S7990

329870362SIS

1,540

1,33a

333
434
566

318

42282r1,174I.JIIMM

8306571,0761,0661,017

868093)3334916
161146448463411

83303416369890

103170398365187

District Courts המחוזיים המשפט בתי

i.aaII.0MU.0UI4.IUU.Sf4l*,6032I.4S214.01515.05430,11a

6,6488,17613,04613,78714,66817,10018,91621,13021,950.2S222

5286642,6201,6461,6902,1663,5403,8682,9414,199

6060101654780S3158149147

1,8011,4701,7051,6861,9333,1593,4433.3433,3123,545

286265277381384643387509SI9641
83364362845393213213

44128167216215338317163181193

119245310496aoo363428429
1582989831081H93492SI268

6867964766496194104117

6691,6662.2721,7391,6512.0903,5902,0161,9071,841

1811a11833136132137

198415532800365858341697433

4311,2331,7211,8791,5171.6433,13711679162
. ., ,1,3161,076827

1,9564,2594,846{,8275,8557,0377,8969,03a9,46910,807

6086381787277667936998739S81,061
28448969311,6791,6171,6301,8731,5181,761

(Tarin כל
האזרחיים העניינים כל

לצדק גבוה דין בית
אזרחיים ערעורים

אחריט אזרחיים עניינים

הפליליים העניינים גל

העניינים כל
האזרחיים העניינים כל

כססיות תובענות
בוררות
ירושה

חולי על אפוטרופסות
ונעדרים קטינים רוח/

וגירושין נישואין
ילדים אימוץ
רגל פשיטת

חברות
שותפויות

הגל סך אחרים אזרחיים עניינים
מזה:

במקרקעין הנוגעות תובענות

ממונות
הצהרהייס דין פסקי

גיל(2) הנרזת
אחרות ובקשות המרצות

אזרחיים ערעורים
הננסה מס ערעורי



All Criminal Cites
Criminal cases in firit
instance

Criminal appeal!

ALL CASES

All Civil Cases
Actions concerning possession
of immovable property

Actions concerning partition
or immovable property

Monetary claims
Arbitration
Other civil cases
thereof : Pecuniary
Motions and other petitions

All Criminal Cases
Felony
Misdemeanour
Private complaims
Contravention
Road accidents
Other traffic offences

4,916

2,364
2,552

3.104

1,512
1,592

Magistrates Courts

193,088122,1*4

93,550105,082

3,9154,064

7167

79,127
53
888
603

9,496

89,129
162
822
666

10,838

99,538117,082

29,54435,302

1,852
4.389
8,500

55,253

1,885
6,473
6,211
67,211

1,438
1,467

1206. IU

84,418

4,063

B7

67,647
S4
679
463

11,918

1191.74S

26,663
1,987
5,541
8,086
78,969

1,0791,9108.0383.041a.oai3,503a, 588

6441,1761,8361,1321,1031,1831,236
43S7341,2009199981,3301,310

הפליליים העניינים נל

ראשונה גדרנה איורים עניינים
פליליים ערעורים

השלום משמט מ/י
(7,481108.894I2MOTI55.4S0154,6*4182,17*171,702

7,5888.68515,13433,34340,46051,43768.673

2,0168,9371,8471,7303,0668,1444,078

113896434878789

5,1354,96013,88336.34833,00343,97567,118
19333964464646

81737630160S4755957S9
230995149S61458575784

4,4734,8835,830(,641

69,893100,209114.646122,407116,404180,749110,039
9181.5811,6631.12S1,80955787

11,77730.73433,30027,80738,80538,80029,990

2,1863,4963,0021,7691,8163.0303,000
7,9498.1188,3404,4334,5545,7124,983
2,3154,8354.6S64,6794,0986.1135,853

34,74861,96775,77989.60475,82389,08871,705

הענ"נים כל
האזרחיים העניינים בל

במקרקעין חזקה נדבי תובענות

מקרקעין לחלוקת תובענות

כספיות תובענות
בוריית

אחרים אזרחיים עניניט
ממונות מזה:

אחרות ובקשות המרצות

הפליליים העניינים נל
פשעים
עוונות

פרטיות קובלנות
חטאים

דרכים תאונות
אחרות תנועה עבירות

לנוער השלום משפט Juvenileבתי Courts

u'Him IM4,5584,711ALL.44*1,4391,1ננו.נSOBI.S961,4811,901כי CASES

63199329383403854400697586776Felonyפשעים

8771,3481,1241,4901,8431.8171,9879,9793,1273,512Misdemeanourעוונות

פרטיות קובלנות
תטאים

7

14

54
18

5
35

4
13

8
83

15

30
13
25

16
43

15
52

10
42

Private complaints
Contravention

דרכים 36233765861446631318596Roadתאונות Accidents
■. * 11 #111 111 ■ 1

אחרות תנועה 83849383743125396552191Otherעבירות traffic offences

והגנה 72419344638184184Canג15השנהה and protection

(I) According to the I960 new classification of cases.
)2) Until 1959, Declaration of Age is included with Declaratory }udgements.

.1960 בשנת שהונהג החדש העניינים לסיווג בהתאם (1)
ההצהרתיים. הדין פסקי בין גיל הגרזת גלולה 1959 עד (2)

a

a
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הפעולה שלב לפי הדתיים, הדץ בבתי העניינים  .3 לוח
Table 3.  Religious Court Cases, by Stage of Proceedings

)1950  1962)

הפקולה 19501952195419551956195719581959196019611962Stageשלב of Proceedings

ם הרנניי הדין Rabbinicalבתי Courts
9,01812,44611,68913,06815,17418,70219,75320,14623,42123,30125,896Enteredהוגשו

8,63512,26111,06511,78513,19715,99016,36619,59230,72221,44221,406Decidedנתבררו

נתבררו i0)12,64515,93216.48619,185(1)21,03325,523Pending'1,5143,4414,8826,7659,84טרם

השרעיים הדין Shariaבתי Count
3,043$2,141,8681,7831,8562,9542,6242,5572,6512,6062,809Enteredהוגשו

2,0302,1291,8791,7741,8743,2202,6232,5143,6282,5922,777Decidedנתבררו

נתבררו 13534149316567110186150182Pendingטרם

היווניים הדין Greekבתי Orthodox
Courtsאורתודוכסיים

180165a0719319s309244226181168208Enteredהוגשו

17416621019319321124432G179168209Decidedנתבררו

נתבררו 622a21Pendingטרם

הקתוליים הדין Catholicבתי Melkite
!Courtהמלקיתיים

5377706543444058748168Enteredהוגשו

5377705543444055778168Decidedנתבררו

נתבררו 3Pendingטרם

הרומאיים הדין RomanCatbolבחי ic
C0uקתוליים!*) r 1s (<

23293487193120131219Enteredהוגשו

3230174417182015821417Decidedנתבררו

נתנררו 1181366442.4Pendingטרם

00
0ז
u
U

1
0
0.

Q
Z
>

a
3

(1)SeeNote(I)to Tablet.
)2) Including the Maronite Court.

.1 ללוח (1) הערה ראה (1)
המרוניטי. הדין בית את כולל (2)



שנתברחעי) הפליליים כמשפטים ההרשעות  .4 לוח
Table .4.  Convictions in Criminal Cases Decided (1)

)1951  1960)

העניין 1951195419561957195819S91960Typeסונ of Case

24,18039,64041,58042,11043,71041,08046,492Cases

32,02550,37,5T73551,74654,13051,50555451Accusationsהאשמות

22,25038,10039,30039,01540,91037,03544,689Convictionsהרשעות
Convictions per 100

האשמות 190 על 69.575.676.075.475.671.979.6accusationsהרשעות

537.75518,79538,40040,240M.W043,80*CONVICTED*22,0מור01עים PERSONS

האוכלוסייה קבוצו;
Population group

18,02031,32532,20031,90533,47030,44536,814Jewsיהודים

4,0756,4306,5956,4956,7705,8556,992Othersאחרים

Sexהמין

20,14534,16035,17035,01536,48533,01540,431Malesזכרים

נקבות
הניל()

1,9503,5953,6253,3853,7553,2853,375Females
Age(2)

2,2103,1553,3053,6803,8903,2804,938Juvenilesצעירים

19,88534,60035,49034,72036,35033,02038,868Adultsמבוגרים

משפטית 155345505615670735883Juridicalאישיות person

העבירה Typeסוג of Offence
Against public order and

הציבורי הסדר administrationכלפי of

חוקית רשות 2,2254,1654,7254,7704,8355,8305,391lawfulוניהול authority

אדם של גופו 2,7054,2804,7604,8005,2354,7005,452Againstכלפי the person

המוסר 210380385390500440508Againstכלפי morality

הרכוש 5,5307,5356,9207,1207,5007,0308,898Againstכל9י propetry

וזיוף 240420350385320385406Fraudרמאות and forgery

אדם של הטוב שמי 509575551005081Defamationכלפי

האתיקה הכלכלה' /נגד

(

8,79510,136Against economy,

העם ובריאות lf)המקצועית
professional ethics
and public health

9,325/17,4507,300/^17,670/17,745/

פיסקליות עבירות

(

/

(

7801,235Fiscal offences

אופי געלות Offences|עבירות of administrative

4,2554,451characterמינהלי

הגועה 1,6403,7504,580עבירות 13,7054,6354,7258,047Traiffc offences

ידוע 32525205120404584Notלא known

Penaltyהעונש
3,4403,1101,6502,2552,2452,2902,197Imprisonmentמאסר

וקנס 105195215130305235209Imprisonmentמאסר and Fine

>. מאסר או קנס
14,65029,4352,83031,54033,43529,55535,044

Fine or Imprisonment .

Fine )

אחר 4,0555,3604,6055,0904,9254,9557,239Otherעונש penalties

(1) Except for 1960 yearly 20/£ samples multiplied by 3.

)2) Deifnition of juveniles and adults see in introduction
to this chapter.

ב5. מוכפלים 20/6 של שנתיים מדגמים ל1960 פרס (1)

זה. לפרק יבוא ראה ומבוגרים צעירים הגדרת 12)

685 ומשטרה משפטים



בדץ שחויבו מבוגרים 5.עגרייניט לוח
Table 5.  Adnlt Deuuquenet Convicted

)1951  1959)
אחדים עבריינים

Other
Delinquents

Red
divists

New

יהודיים עבריינים
Jewish

Delinquents

מועדים
Red
divists

New

Total 0ךהכל

ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בביל
Rates per 1,000
AgedISandOver

מ0פרי0
מוחלטים
Absolute
Numbers

Excluding Brawlt and Minor Assaults
19S1
1953
1955
19S6
19S8
1959
1960

Including Brawls and Minor Assaults

4,9501.2721,410688
6,9122,6412,8101,864
5,2532,6652,3182^07
5,5232^511,8312323
6,1283,7181,692WS6
5,4373,7501,5292.366
4,9154,0541,9103,223

קלות ותקיפות קטטות גולל לא

1956
1938
1939

2,745
917£
2,749

1960 TOTAL **21
Type of Offence

Against public order and
administration of lawful authority
Againsttheperson
Againstmorality
Against property
Fraudandforgery
Against economy. professional
ethics and public health

Fiscal offences
Offencesof administrative character

2^22
1,989
1,791

2,14*

3,669
4,460
4,450

6,966
7385
6,576

4,*I4 (.070

1,8531,42913552,159

1,8131,359371635
1301981435

1,7251,536330660
99172926
1811141719

48273063
221792024

Sex
Male.
Females

1719
2024
2529
3039
40ando*er
Not known

A* .

3,512 I 1,872
109 I 274

4,598
316

Place ofBirth C)

610655675
1,0515511,065
957265630

1,270318679
1,026357572

Israel

Africa
Europeand Ameirca
Notknown

830
1,303
1,741
1,013

27

4,874
1,196

868
1,250
914

1.410
1,627

1

709
1.890
1,852
J.6O3

16

Period of Immigration (I)

8.2
12.9
10.8
10.7
11.0
9.9
10.4

8,320
14,227
12,443
12,628
14,094
13,082
14,102

1951
1953
1955
1956
1958
1959
1960

קלות ותקיפות קטטות כולל
13.2
13.1
11.8

1X4

5.0

3.1
0.4
3.1
0.2
0.2

0.1
0.3

21.8
3.0

46.3
25.5
18.8
13.3
6.3

8.3
12.3
21.2
4.3

15,602
16,751
15,566

1956
1958
1959

1>,7s1 הכל סך 1960

העבירה סוג
6,796

4,178
377

4.251
306
331

168
344

הציבורי הסדר גלסי
חוקית רשות והנהלת

אדס של נופו גלפי
המוסר גלסי
הרכוש כלפי
וזיוף רמאות

המק האתיקה הכלכלה, גגד
העם ובריאות צועית

פיסקליות עבירות
מינהל' אופי בעלות עבירות

המין

הגיל

14,856
1,895

2,808
3,917
2,766
3,677
3,582

1

(י) דה י ל ה מקום
 1,539
3,193
3,593
2,616

גברים
נשים

19 עד 17
24 עד 20
29 עד 25
39 ער 30
ומעלה 40
לאירוע

43

ישראל
אסיה

אפריקה
ואמריקה אירופה

לאירוע

הארץ 1,5398.3709830Bominילידי brad
1947 עד 1,3374.0671666Immigratedעלו up to 1947
מ1948 7,6589.04,4363,222Immigratedעלו a* from 1948

450254196Not.לאירוע known

עבריינים 100 לכל 44.762.8Recidivistsמועדים per 100 deifnqucnta

(*) העלייה תקופת

(1I Data refer to Jews only. בלבד. ליהודים מתייחסים הנתונים >1)
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למבוגרים המבחן לשירות שהופגו האגשים  .6 לוח
Table 6.  Persons Referred ot the Poratifon Service far Adults

)1951  1960)

Yearof Conviciton
19591960 19561958 19511935

ההרבעה too הפל סן
Total

TOTAL

Total
Sex

Mae
Female

Age
Up to 19

2024
2529
3039
40 and above
Not known

Continent of Birth and Peirod
of Immigration
Israel born
AsiaAfrica Born  Total

Immigrated: up to 1947

19481954
since 1955

EuropeAmerica Born  Total
Immigrated: up to 1947

19481954
since 1955

Not Known
Recidivism

New
Recidivists

1,47a

Jews

1,353

1,178

175

469

411

189

177

101

6

544

605
10

406
189

192

28
111

53
12

551

802

14Z*

1.562

1,412

150

561

524

178

184

109

6

650
624

24
502
98

279

68
187

24

9

609
953

I.IS5 4J*I

44161.101

3,572982

444119

1,527497

1.215280

492125

468107

30090
142

1,631437
1.614385

6228

1,261353

2914

741270
17377

491193

77

309

1,616456

2,400645

הגל סן

וגל סן

הנל סך
המין

נקבה
הגיל

19 עד
24 עד 20
29 עד 25
עד9ג 30
ומעלה 40
לאיתע

ימיזפת הלידה יבשה
העלייה

ישראל ילידי

1947 עד עלו
1954 עד 1948

1955 MH
ןהסןהבל vnpWi ילידי

1947 עד עלו
1954 עד 1948

1955 I*B
VTPlb

הסועדות

שעוים

b'icfi' NonJewishלא

הכל 82455466125Totalן
Sex

המין
2154755 .113Male

זכר
3071112Female

Ageבקבה
310Upהגיל to 19

19 עד
24 עד 20

19

125
M

34
j

22
29

69
27

2024
2529

29 עד 25Ol
4573039

39 עד 3016
■71240+

/140245םעלה
Recidivism

הםועדות
90261747New

155284978Recidivists

687 ומשטרה סש0טים



בדץ שחרבו צעירים עבויידם  .7 לוח
Table 7.  Convicted Juvenile Delinquents

)19571960)

יהודים אחריםעבויינימ עבריינים
הכל TotalJewishOtherסך

DelinquentsDelinquents

שיעורים
ל000'1(1)

צעיריםמספרים
מועדיםמועדיםבאוכלוסייהמוחלטים
AbsoluteRates(l) perNewRecidivistsNewRecidivists
Numbers1,000

Juvenile
Population

19576.51,751957
19582,9058.62,0698361938
19593,0508.52,2248261959

הכל סך 19603,98810.4I.86S1,0047923241960 TOTAL
העבירה Typeמוג ofOffence

Against public order and
הציבורי הסדר administrationכלפי of
חוקית רשות 5871.513579257116lawfulוניהול authority
אדם של גופו 3480.91187312334Againstכלפי the person

המוסר 410.1191453Againstכלפי morality
הרכוש 2,9237.61,541816396170Againstכלפי property
וזיוף 330.12373Fraudרמאות and forgery

אחרות 560.2321581Otherעבירות
והגיל Sexהמין and Age

הכל 0ך ,3,52819.21,589933697309Boysבנים total
99359.45352859718912עד12
14 עד 131,02822.1511279186521314
16 עד 151,56541.95433694142391516

הכל סך ,4602.3279719515Girlsבנות total
12 עד 9911.07696912
14 עד 13741.748IS111314
16 ער 151073.055163061516
18 עד 171886.4100314891718

הלידה(2) Placeמקום ofBirth<2)
9395.6565374Israelישראל
67511.4491184Asiaאסיה

91017.6578332Africaאפריקה
ואמריקה 3235.6213110Europeאירופה and America

ידוע 25214Notלא known
100 לכל מועדים .^. ■Recidivists per 100

5.0עבריינים

1

3.0

1

29delinquents

(1) Boys aged 916; girls aged 918.
)2) Data refer to Jews only.

18 עד 9 בגילים בנות ;16 עד 9 בגילים בנים (1)
בלבד. ליהודים מתייחסים הנתונים (2)
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הסוג לפי לראשונה, בהן טיפלה שהמשטרה "שנות) (פשעים עבירות .8 לוח
Table 8. Criminal Offences (Felonies and Misdemeanours) Dealt with by the Police

for the First Time, by Type
)19491962)

העבירה 194919S0195219541956195719581959196019611962Typoסוג of Offence

העברות 16,98222,06237,914J4,*4043,71846,15948,32049,60956,14656,82364,481ALLכל OFFENCES

476061655680SO34362423Murderרצח

רצח 3263109104986461G6874340Attemptedניסיון murder

אדם הריגת

/ "1
1852441818981186Manslaughter

זהירות חוסר מתוך מוות 1801391311161882688873332Causingגרימת death by want of precaution

וחבלותגופניות 1,3341,9823,0853,0610תקיפות 7,283(<) 8,091(08.740(<) 8,9066.6166,1206,522Assault and bodily harm

המוסר בלפי 2588224466048721,1071,3591,3581,4761,530I.S86Offencesסנירות against morality

שוד וניסיון 1962011578649726765465371Robberyandשוד attempted robbery

.7,2579,14316,84015,29116.43417,80018,64319,39131,61124,28725,921Theftגניבות

גגוב רכוש של והחזקה 787960394445424402807S64419432Receivingקבלה and possessing stolen property

8,3804,1106,9615,4726התפרצויות 0985,8186,6706,1937.0838,1279,846Housebreaking

לרכוש גזק .7191,2811,700גרימת ,3,9914.5634,971Cawing damage to property

וזיוף 3275096406767629171,1731,3911,0801,546רמאות
Fraudand forgery

כלכליות 1,1431,35046046747046640S327267408Economicעבירות offences

תשיט ביטחון* שירות חוק נגד ..עבירות
38510706800672891976587272411

Offences against Defence Service
Ordinance, 1949

רישיון בלי ירייה כלי 196166226394615616177299402411Unlicensedהחזקת possessionof ifrearms

1936 המסוכניס' הסמיט פקודת נגד 1081029414a100114129126211208236עבירות
Oifences against Dangerous Drugs
Ordinance, 1936

אחרות 4,3246,9747,8669.86310,01410,59410,60619,18111,38712,020Otherעבירות offences

(I) Including "Causing damage to property" , לרכושי נזק 'גרימת כולל (1)

0
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הש1ה) בסוף ומצבה (כניסות אוכלוסייה וקבוצת הסוג לפי האסירים'  .9 לוח
Table 9.  Prisoners, by Type and Population Group (Receptions and End of Year Figures)

)19511962)

195119521953195419551956195719581959196019611962

הכניסות 1,7343,5643,801ALL*1254,8075,2654,3693,1022,6771,1961,6193,13,}כל RECEPTIONS
3,1424,0784,6833,7462,6372,2572,6343,1713,2153,3263,1773,507Convictedשסוסים persons
1,8762,6213,2962,5921,8601,6462,0602,5302,4612,4732,3752,304Jewsיהודים

1,2661,4571,3871,1547776115946417548538021,003Othersאחריט
1,983729582623465420542468421408387482Detainedעצורים persons
1,295579456527363297404322250248222294Jewsיהודים
68815012696102123138146171160165188Othersאחרים

השנה בסוף 701970l.lll9479269571,0041,2071,1441,1a1.098I.15SEnd*>צנה of Year Figures

(יהודים) להתאבדות ונסיעות 10.התאבדויות לוח
TaWe 10.  Suicide■ and Attarcted Suicides {Jews)

)19491962)

O
as
o

u
u

o
a..

Q
Z
>

<

>

O
3

1962 1961 1960 1959 19S8 1967 1956 1965 1954 1963 1961 1949

Absolute Numbers
SUICIDES

Males
Femalei

ATTEMPTED SUICIDES
Male.
Females

15911*1*1185148174IM174

70139£9118114939388
8990677964818586

4(947351111$sir618591>84
9984382342303B0961238305
3613503773868378671*1379

147

85
63

360

105
195

ISO

76
74

308

146
168

מוחלטים
119

80
59

101
97
106

מס0ריט
114

80
31

104

59
45

התאבדויות
זכרים
נקנית

nmKnnnitii'01
זנרים
נקנית

isשיעורי בגיל יהודים ל10/000 qומטלהand Over,000 Jews Aged 15 YeartRatet per 10
1.77I.J51.491.441.532.041.441.591.411.421.41I.MSUICIDESהתאבדויות

3.401.691.601.651.883.881.671.981.901.611.481.31Malesזכרים
1.091.061.491.381.731.691.201.340.911.8a1.141.29Femaleiנקנית

להתאבדות 65.114.645.11ATTEMPTED).11.611.981.001.144.694.404.554.424סי11ות SUICIDES
1.779.069.8S3.914.844.114.138.888.834.333.724.54Malesזכרי0
1.451.913.398.875.054.694.964.976.616.03S.S7.S70Femalesנקבית



העניץ סוג לפי לפועל. להוצאה המשרד פעולות לוח11
TableH< Activiites of the Execution Oiffce, by Type of Cast

)1953  1962)

Type of Case

1962

ft
I*

1961

V

1960

S3
13

1957

Is I!
1953

Si העביין no

TOTAL

Alimony judgments
Other judgments
Mortgages

20,879

107
20,742

30

.3,341

2,071
61,136

134

IS.B40

117
13,676

47

S5.724

1,480
54,079

16S

12.701

49
19,607

45

44,431

1,493
44,744

194
I

Mil
59

3,012
40

2X2*3

U52
21,737

194

4.7*4

398
4.298

68

..♦74

1,146
7,613
215

הבל סן
דיןל&ודנות 09קי
אתיים יין פסקי

הציבוריים הנוטריונים 12.פעולות לוח
Table 12 Notary Public Acitvities

)1955  1962)

המעולה 01958195719S9196019611962Typeוב of Activity

הכי סך
משטו*ות ושםוי החי6

שוגים אישורים
JIWUWl

כוח ייפויי
םרוססטים

24£27

M63
3,931
815

11396
822

28^23

3.005
8,308
940

31.403
767

34,978

2,303
3.498
1.013

27.4S5
710

39.261

3.319
4.308
983

30.658
1.095

44.MS

2,156
3,665
1,083

33,556
475

44JS3

2,403
5,146
1,418

34,629
657

TOTAL

Contracts and mortgage deeds
Certificates
Warnings
Powersor attorney
Protests

והדיינים השופטים מספר .13 לוח
Table 13.  Number of Judges and Judges of Rabbinical Courts

)19491962)

1949119511953""1955
195719581959196019611962

הנםופםים 8595104102102106122129138141ALL*527כל JUDGES

העליון 776999999899Supremeביתהםשו&ם Court

המחוזיים ר&שפס 312731313333343542414447Districtבתי Courts

השלום 0עפט '2338435056535355627a7777Magistratesבתי Courts

לנוער השלום םשפ0 11133323322Juvenile_בתי Courts

העירוניים(י) ה8שפס 134445557666Municipalבתי Courts 0)
JUDGES IN

הרין בכת הד"נים
16595754S5.1(I6564>34465RABBINICALהדבנ"ם COURTS

העירוניים. המשפט בבתי השופטים כל (1)

רשיונות בעלי הדץ, לוח14.עורכי
Table 14. Licensed Advocates

)19491962)

1962 1961 | 1960 | 19591 1958 | 1957 1956 ( 1955 | 1954 1953 195, | 1949 |

TOTAL

thereof: Newly called to
the Bar

2,482 2 388

219 165

2,303

338

2.051

138

1.943

181

1,871

188

l.<85 1.535

327

.I28*

261

,145

322

m
123

(7(51 הכל סך
/וים 111 msois :one

691 ומשטרה משםסים



וכנסת בחירות כג. פרק
רשימת כללה למשל' כך לכנסת; מכנסת שינויים
את גם והשנייה הראשונה בכנסת (מי) מפ"ם
הופיעה החמישית בכנסת (ת"ו); העבודה אחדות
רשימות, שתי במקום (לי) הליברלית המפלגה

(צי). כלליים וציונים (פ') פרוגרםיבים
לכנסת הבחירות תוצאות של מלא פירוט
הובאו (xi 1959) המקומיות ולרשויות הרביעית
המיוחדים הפרסומים בסדרת 111 מסי בפרסום

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של

כנסת
ממזכירות נתקבלו הכנסת על הנתונים

הכנסת.

בחירות
בהתאם רוכזו לכנסת הבחירות תוצאות
שנתקבלו קלפי' בכל ההצבעה הרכב על לנתונים
הנתונים הפנים. במשרד הבחירות על מהמפקח
משרדי למיכון המרכז עם פעולה בשיתוף עובדו

האוצר. במשרד
לרשימות ההצבעה תוצאות מובאות בלוח
קובצו יותר הקטנות הרשימות ואילו העיקריות
נכללו (כאן המיעוטים רשימות קבוצות: בשתי
מיעוטים) כרשימות שהוצגו השונות הרשימות כל

הרשימות. ויתר
חלו העיקריות ברשימות שאף לזכור יש

CHAPTER W. ELECTIONS AND KNESSET

Elections
The results of the elections to the Knesset

were compiled on the basis of the data on the
composition of votes in each ballot box re
ceived from the Inspector General of Elections.
The data were processed in collaboration with
the Ofifce Mechanization Centre of the Ministry
of Finance.

The table shows the results of the votes
for the major party lists, and the minor lists
were fused into two groups : "minorities' lists",
where all lists presented as such were concen
t rated, and "other lists".

It should be remembered that even in the
major lists changes occurred between elections.

Thus, e.g., the MAPAM list (M. United Work
ers Patry) included Ahdut Ha'avoda (TW) in
the elections for the ifrst and second Knesset;
in the fifth Knesset the Liberal Patry (L) was
the merger of the General Zionists (Z) and the
Progressives (P).

Detailed results of the elections to the
Fifth Knesset and to the Local Authorities
)XI 1959) are given in Special Series Publica
tion No. 111, published by the Central Bureau
of Statistics.

The Knesset
Data on the Knesset were supplied by the

Knesset Secretariate.

693 וכנסת בחירות ELECTIONS AND THE KNESS ET



Elections ואחוזים) מוחלטים (מספרים לכנסת הבחירות תוצאות  .1 לוח
Table 1.  Results of Elections to the Knesset {Absolute Numbersand Percentage)

)19491961)

בחירות

הרשימה

ראשונה כנסת
25 1 1949
First

שניה גנסת
30 VII 1951

Second

שלישית גנסת
26 VII 1955

Third

רביעית כנסת
3 Xll 1959

Fourth

חמישית בגסת
15 VIU 1961

FitfhList

KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

בחירה זכות בעלי 506,567924.88S1,057.79S1,218,4811,274,280ALLכל ELIGIBLE VOTERS

95,007876.08S994,3061,037,030VOTED)440,095הצביעו

כשרים 414,664487.492S53.ll?969,3371,006,964VALIDקולות VOTES

OS
CO

f.'
ui
)/)

7!

z

U
X
t~

a
z
<

z
Q

h
U
u

u

Valid Votes  Absolute Numbers מוחלטים מספרים כשרים קולות

155,274256,456274.735370,585349,330A Mapai (Israel Labour Patry)

/ 52,982

56,73077,93695,58198,786B Mizrahi (Religious) £ Mizrahi Workers
CD Agudat Israel (Orthodox Religious)

24,99339,83645,56956,606and Agudat Israel Workers
7,1504,0382,448Other religious lists

49,78245,651107,190130,515138,599H Herut (Freedom Party)
(1)64,018(1)86,09562,40169,46875,654MMapam (United Workers Party)

17,78622,17137,66144,889/ IP Progressives
22,661111,39487,09959,700

< (2)137,255 jZ General Zionists
15,14827,33438,49227,37442,111K Communists

(1)(1)69,47558,04366,170TWAhdut Ha'avodah (Unity of Labour)
13,41332,28842,26146,19139,272Minorities' Lists
36,47020,34213,68521,4223,181Other Lists

מסאי  א
המזרחי והפועל המזרחי  ב

ופאג"י ישראל אגודת  גד
הדתיות הרשימות יתר

חרות  ח
המאוחדת הפועלים מפלגת  מ

6רוגרסיבים  ם

כלליים ציונים  צ

קומוניסטים  ק
העבודה אחדות  תו
המיעוטים רשימות

הרשימות יתר



va'' dVotes  Percentage
TOTAL

A Mapai (Israel Labour Party)

BMizrahi (Religious) A Mizrahi Workers
CDAgudat Israel (Orthodox Religious)
and Agudat Israel Workers

Other religious lists
H Herut (Freedom Party)
MMopam (United Workers Party)
P Progressives
Z General Zionists
K Communists
TWAhdut Ha'avodah (Unity of Labour)
Minorities' Lists
Other Lists

TOTAL
AMapai (Israel Labour Party)
B Mizrahi (Religioua) A Mizrahi Workers
CDAgudat Israel (Orthodox Religious)
and Agudat Israel Workers

HHerut (Freedom Party)
MMapam (United Workers Party)
P Progressives
Z General Zionists
K Comrr.unists
TWAhdut Ha'avodah (Unity ofLabour)
Minorities' Lists
Other Lists

אחוזים  נשרים קולות
100.0100.0100.0100.0100.0

35.737.332.238.234.7

{}

8.39.19.99.8

12.2
3.64.74.75.6

1.70.60.3

11.56.612.613.513.8

O14.7(<)12.57.37.27.5

4.13.24.44.6I13.6
5.216.210.26.21

3.54.04.52.84.2

8.26.06.6(1)(י)

3.04.74.94.73.9

8.43.01.62.20.3

Membersset
כנסתחבר י

120

42
12

6

17

9

(2)17

ג

120

47

12

6

17

9

6

8

3

7

5

(1) Ahdut Ha'avodah list included in Mapam.
)2) Liberal list.

120120

4540

1011

56
815

(!)159

45

2013

56

(1)10

55

3

120

46

}"{
14

C)19
5

7

4

)1)
2

7

הכל סך
מפאיי k

המזרחי והפועל המזרחי  ב

וטאגי ישראל אגודת  גד
הדתיות הרשימות יתר

חרות  ח
המאוחדת הפועלים מפלגת  מ

פרוגרסיבים  d

כלליים ציונים  x
קומוניסטים  ק

העבודה אחדות  תו
המיעוטים רשימות

הרשימות יתר

הכל סך
מפאי  א

המזרחי והפועל המזרחי  ב

וםאגי ישראל גדאגודת
חרות  ח

המאוחדת הפועלים מפלגת  a n
פרוגרסיביים  פ JF

כלליים ציונים  צ £
קומוניסטים  ק c

העבודה תואחדות *
המיעוטים רשימות .1

הרשימות יתר 2
בנופים. כלולה העבודה אחדות רשימת (1)

הליברלית. הרשימה (2)
10



The Knesset והוועדות המליאה ישיבות  הכנסת  .2 mb
Table 2.  Plenary Sittings and Committee Meetings

הכנסת

ישיבות

הכנסת
הראשונה
First

הכנסת

השנייה
Second

הכנסת

השלישית
Third

הכנסת

הרביעית
Fourth

הכנסת
(1) החמישית

FifthSittings
KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset*1)

272624693293171plenaryהמליאה Sittings
הקגועות 1,0051,9391,831835586הוועדות

Permanent Committee
Meetings

הכנסת 1162002058492Houseועדת Committe

ומשפט חוק החוקה/ 11823625811559ועדת
Constitution, Legislation and
Law Committee

הכספים 207479514234167Financeועדת Committee

והביטחון החוץ 1291761397243Foreignועדת Affairs and Defence Committee

העבודה 721421234340Labourועדת Committee

הכלכלה 1341501398942Economicועדת Committee

והתרבות החינוך 702211825843Educationועדת and Culture Committee

הגונים 881921468764Homeועדת Affairs Committee

הציבוריים השירותימ 711431255336Publicועדת Services Committee

המשנה ועדות 723ישיבות ,1,024885335280SubCommittee Meetings

CO

CO

/
a
W
en
u
z
u

a
X
H
o
X
<
V)

z
o

H
<J
u
_)
u

(1) First Session from 41X61 to 8 VIII 62
תשכב. אב ח' יום עד תשכא אלול כ*ג מיום א' מושב (l)



המטפלת והוועדה העניין לפי שנתקבלו, החוקים  .3 לוח
Table 3.  Laws Passed, by Subject Matter and Responsible Committee

nounהכנסתהכנסתnounהכנסת

הרביעיתהשלישיתהשנייר;הראשונה
FirstSecond1<111וךFourthFifth(l)

KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

הכל 22128129112457TOTALסך
Subjectהעניין Matter
יסוד 11751Basicחוקי Laws

61871Knessetננסת
וכלכלה 5895923618Financeכספים and Economy

ושיפוט חיילים ,Defenceביטחון' Soldiers and
273829134Militaryצבאי Jurisdiction
74132Healthבריאות

דתיים 310442Religiousשירותים Services

3722Educationחינוך
147983Agricultureחקלאות

ומשפט 5368642310Administrationשלטון and Justice
39931Employeesעובדים

15IS1822Municipalמוניציפאליים
83973Transportתחבורה

לאומי ביטוח
2311National Insurance

1910291410Miscellaneousשונות
המטפלת eResponsibleCommitהוועדה te

הכנסת 13343Houseועדת Committee
החוקה/ ,Constitutionועדת Legislation and
ומשפט 6176733014Lawחוק Committee
הכספים 61921004123Financeועדת Committee

Foreign Affairs and
והניטחון החוץ 11202263Defenceועדת Committee

העבידה 9232183Labourועדת Committee
הכלכלה 192029126Economicועדת Committee

והתרבות החינוך 3612Educationalועדת and Culture Committee

הפנים 232835176Homeועדת Affairs Committee
הציבוריים השירותים 67252Publicועדת Services Committee

משותפות 1164Jointועדות Committees
אחר 4נוהל

Other Procedure

(1) See note (1) to Table 1. .1 ללוח (1) הערה ראה (1)

ושאילתות היום לסדר הצעות  .4 לוח
Table 4.  Motions to Add to the Agenda and Questions to Ministers

mהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

החמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונה
FirstSecondThirdFourthFifth(l)

KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

היום לסדר narsn182476450184134Motions to add to agenda
5431,7871,958998898Questionsשאילתות

(1) See note (1) to Table ]

697 וכנסת בחירות
.1 ללוח (1) הערה ראה (1)



d iagrams דיאגרמות



מגמות מוצגות 712 '711 '710 '708 ,705 בעמודים בדיאגרמות
מהנתונים סדירים הלא הגורמים וביכר העונתיות ניכוי לאחר הסדרות
הכלכלה"' "מראות בירחון מופיע מפורט תיאור המקוריים. החודשיים

בישראל". "העונתיות 15 מס' טכני ובפרסום

Diagrams on 1*Ses 705, 708, 710, 711,712 present the rm,<cf of the
seires, computed by removing the irregular factors from seasonally

adjusted monthly data. For details see the monthly "Economic
Indicators" and Technical Publication No. 15 "Seasonably in
Israel".
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CUMATE

RAINFALL AND TEMPERATURE

nun. RAINFALL
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CENSUS OF POPULATION if HOUSING והדיור האוכלוסין tpdjj
cowpos'™.'(^Jewish £nonjewtsh population BYsexewiiH'nm הגיל היהודית.והלאיר.ודירנ.ל3י האוכלוסייה הרכב

(pJ^"n};L'ef.Cen9us of Population £ Housing 22.v. 1961  י1"ייר חאיכ^סץ נ'זקי תד"אות.
MALESD*ID1

(אחוזים)

Mmmmmmmm

X' 1o%

cohposi^on of^*^h population^ age s sex  והמין הגיל היהודית"לפי האוכלוסייה הרכב
2 ■V. 961 ," היי י"קזה^ליייןי ^.1946 ה"י'יבים י"ינ. י"*™

(Percentage)
Results of Registration of Population tl 1948 eCensus of Population s Housing 22.V.I96I

(n'TinN)

>541o /
■mmmm 1

9 1O^6

22. v. 1961 ותמצבהמטפוותי.ת11:<>וח:ג>ו1קדה1'יכל1'1י1יהדידי. הג\ל,ה^ן ל9י היהודית. האוכלוסייה הרבב
COMPOSITION OF 3EW.SH POPULATION.BYAOE. SEX S MARITAL STATUS . Rult4t Censusof Popa Housing 22V.I961

males  7כזים (n'JinN)

0ו*
9 10*
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CENSUS OF POPULATION £ HOUSING והדיור האוכלוסין ipDi

לידה ויבשת. לבלייה רנקו3ת. חר>.ל5< ו'^ידי ynun ילידי היהודית;,ל3י האוכלוסייזז
:JEWISH POPULATION, BORN IN ISRAEL I BORN ABROAD BY PERIOD OF IMMIGRATION AND CONT.OF BIRTH

1,932,700

ו.<>בזרי7ןד; איור3רל *7יי1י
Born in Europe^America __
Immig. since 19481 'ב'יי

[Born in Europee America
Immig. up to 1947 גנז 7בל1

Boi'n in Israel

Born inAfrica rtpTSK .tV.
Immig. since1948 n 1V31

Born in Africa  np*1sM .n*V^
קע^וחוזז! +0 1947 גב1 נביייו

1

1

r1

Born in Asia .j.ap to 1947 rar .mo

Born in Asia
Immig. since 1948 n 7ב7"י

I

I

I

גבל"ה^^רלגות. רנקו3ית. ■.si Vin .T'V'
FOREIGN BORN .BY DETAILED PERIODS OF

IMMIGRATION
I, 198,140

Immig: 1VaJ
upte 1s3> ot

/
/

ה*נ: ילידת. ?3טות. '*<£.y7M.r'~r>^'
ISRAEL BORN ,BY FATHER'SCONT.OFBIRTH

734,560

Father. Israel
/ born

^P®
■ י :■1' ■"!■""" ,,"| . ■' :■ *;'!r'li^.'i.K"

'.. ■;,r*(jk*,f| ■  ^
1liiifiiiHiiiji vgh"

The Father born
inEurope Ameirca

\
m^ox t>V. 3xn
רא3ר7ןר,

The Father bominAsia Africa
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DEMOGRAPHYד'מזגדנ'ה
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TOURISM AND RESIDENTS DEPARTING trends mam יוצאים ותושבים nn"n
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HEALTH בריאות
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PRICES D'vm1
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LABOUR FORCE £ EMPLOYMENT ותעסוקה אדם סח
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EXPLANATORY NOTES

A. Geographical Area:
1. Up to 14 v 1948, the entire area of Palestine within the juirsdiction of the Mandatory

Government.
2. After the above date, the area that was within the juirsdiction of Israel at the time to which

the statistical data relate.

B. Currency Units:
1. Up to 31 XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1,000 prutot.
2. As from 1 I 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot.

C. Units of Measurement:
Weights  according to the metric system. "Tons" aer metirc tans.
Land areas  a metirc "dunam" is equivalent to 1,000 square metres (a quarter of an acre,

approx.) .

D. Symbols Employed:
 = no cases.
= not available (unobtainable or not yet obtained) .

o = a value too small to be expressed.
* = provisional figure.
§ = revised figure.
0 = estimate, ratio, rate or average of low significance.
X = ratio, rate, average, etc., which cannot be calculated as the abosolute numbers, serving as

basis for computing rates etc., are too small.
Roman numerals designate the months: January : I; February : II; March : III; Apirl: IV;

May: V; June: VI; July: VII; August: VIII; September: IX; October X;
November: XI; December: XII.

E. Abbreviations:
n. e. s. = not elsewhere specified.
n. s.. = not stated.

F. Miscellaneous:
Calendar Notations

Calendar year:
January 1st  December 31st, e.g. 1962.

Agr !cultural yea r:
.October1st  September 30th; rouhgly corresponds with the Hebrew Year; e.g1%1/62; 'תשכ"ב
i.e. 5722.

Fertilizer year:
July1st June 30th; e.g. 1961/62; ,תשכ'*ב i.e. 5722.
Budget year:
Apirl 1st  March 31st; e.g. 1961/62.

School year:
September 1st  August 31st; corresponds roughly with the Hebrew Year; e.g. 1961/62; D"3B;r1,
i.e. 5722.
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3.* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY (end of 1955)
The General Federation of Jewish Labour in Israel
The Manufacturer Association in Israel (Labour Division)

4. THE PUBLIC SECTOR ACCOUNTS OF ISRAEL (1948/491954/55)
The Falk Project for Economic Research in Israel

5. PROVISIONAL ESTIMATES OF ISRAEL'S NATIONAL INCOME
(19521953)

(No. 29 of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

6. PROVISIONAL ESTIMATES OF ISRAEL'S NATIONAL EXPENDITURE
(19521953)

(No. 44 of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

7. NATIONAL INCOME ORIGINATING IN ISRAEL'S AGRICULTURE
(19521954)

National Income Originating in Israel's Agriculture (Technical Notes)
(No. 48 of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

8. ISRAEL'S NATIONAL INCOME (19501954)
(No. 57 of the Bureau's Series of Special Publications)

The Falk Project for Economic Research in Israel

9. IMMIGRATION TO ISRAEL (19481953)
(No. 60 of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Eonomic Research in Israel

10. ISRAELS NATIONAL EXPENDITURE (19501954)
(No. 74 of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

II.* FIFTH REPORT ON THE REVENUE OF THE STATE (1958/59)

(No. 96 of the Bureaus Seriesof Special Publications)
The Ministry of Finance

* Hebrew only.
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SOCIAL WELFARE
87. Surveyof Jewish Families Applying for Assistance to the Social Welfare Bureaux (1956/57)
T30.* Survey of Suppotred Families' Expenditure (1961)

MISCELLANEOUS
51.* Results of Elections to Third Knesset and to Local Authorities (1955)
111.* Results of Elections to Fourth Knesset and to Local Authorities (1959)
I 17. The Attitude of the Public towards Mif'al HaPayis
123.* Survey of Urban Families' Expendituer (1959/60)
148. Families Expenditure Surveys (1950/51; 1956/57; 1959/60)

(e) TECHNICAL PAPERS
I. Survey of Israel's Economy 1951  in cooperation with Falk Projects for Economics

in Israel
2.* Revenue and Expenditureof the Government 1955/56  1956/57

3.* Key to List of Settlements ( 1958)
4.* Statistics of Schools and Kindergartens in 1958/59 (Provisional Figures)  in cooperation

with Ministry of Education and Cultuer
5.* Consumer's Price Index; Reportof the Public Advisory Committee
6. Israel's Foerign Trade (by countries and commodities) 1958

7.* Key to List of Settlements (31 Xll 1959)

8.* Statistics of Schools and Kindergartens in 1959/60 (Provisional Figures)  in cooperation
with the Ministry of Education and Culture

9. Settlements in Israel (Including Key to List of Settlements) (31 Xll 1959)
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PREFACE

The Central Bureau of Statistics takes pleasure in presenting to
the public the Statistical Abstract of Israel No. 14  1963. The aim of
the Abstract is to make available the findings of Israeli statistical research
to the educated citizens and to research workers, to the representatives
of the public and to civil servants, to businessmen, to people abroad
interested in Israel's problems and to the Statistical Departments of
those countries with whom the Bureau cooperates closely. The Bureau
is, therefore, constantly considering any changes and improvements
which are liable to make the Abstract better able to serve the varied
public for whom it is intended.

This year the Abstract was enlarged considerably. In addition, an
important change was made in its order : whereas previously, all the
introductions and explanations to the various chapters preceded the
tables en bloc, they have now been joined to their respective chapters
and we hope that this will facilitate to a great degree the reading of the
Abstract.

Among the many additions in this Abstract, most noteworthy are
those in the chapters on Population, Labour Force and Education.
These additions are based chielfy on the results of the Census of Popula
tion and Housing  1961. The chapter on National Income and Ex
penditure has also been enlarged. Data on the building activity are
presented for the ifrst time in a new format, which is based on a wider
scope of reporting on both the private and public building activity all
over the country.

The scope of the statistics on insurance, employment and wages
has been widened this year, thanks to the use of data obtained from
the National Insurance Institute. Also noteworthy are the data on
museums and cultural centres. These data were taken from ifrst results
of a survey of cultural activities carried out by the Bureau.

As in the previous issues of the Abstract, maps and diagrams are
added to the tables, which show graphically developments in certain
demographic. economic and social phenomena.
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