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למדינה. ש"נות זה בפרסום היוצרים זנ1>1ת
המקור. את שיציין בתנאי כן לעשות רשאי לצטט הרוצה

בעמ בירושלים אקדמי ופ1ס



ה מ ד ק ה
הכרך אשר לישראל' הסטטיסטי בשנתון רואה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
הרחב הציבור גם עבודתה. של הכותרת גולת את לציבור' בזה מוגש שלו ה16
החברה האוכלוסייה' על סטטיסטי מידע לקבלת נוח כאמצעי בשנתון עניין מגלה

המדינה. של הכלכלי והמשק
במספר הניכרת בעלייה גמ התבטאה בשנתון ובעולם בארץ הציבור התעניינות
שלוש להשיג כדי גדולים מאמצים השנה גם הלשכה עשתה לפיכך" שהוסף. העותקים
ומתאימים בנחוצים הנראים הנושאים בחירת ב) הנתונים' עדכניות א) מטרות:

לעיון. נוחה בצורה חומר אותו והצגת ג) לציבור
יופיע שהשנתון כדי גדול מאמץ נעשה השנה גם הנתונים: לעדכניות באשר
הנוגעים הגורמים כל מצד פעולה לשיתוף הלשכה זכתה זה' בעניין מוקדם. במועד

השנתון. הדפסת הוטלה שעליו בירושלים האקדמי הדפוס מן ובעיקר בדבר
ההכרח של הבעיה השנה גם עמדה הלשכה בפני המתאים: החומר לברירת באשר
החומר של העצומה הכמות מתוך הציבור' בעיני ביותר החשובים הנתונים את לברור
סיקרון. משה מר המדעי' המנהל של"סגן בהדרכתו נעשתה זו ברירה פעולת שנאסף*
דבר הקיימים' הדפוסים על כללית ושמירה קפדנית בברירה הצורך עם יחד ואולם
הפעם גם השתדלנו השונות' שבמהדורות הנתונים כין השוואות עריכת המאפשר
בשנתון המובא החומר יריעת את המרחיבים חדשים נושאים השנתון לקוראי להגיש

ראויים: מיוחד לציון זה.
אלה נתונים של והפרסום העיבוד עבודת :1961 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני א.
להתפרסם ועומדים כרכים 27 זו בסדרה פורסמו כה עד עתה. ונשלמת הולכת
והגירה פריון יצוינו זה בשנתון ביטוי לכלל שבאו מהנושאים נוספים. כרכים
והן הדמוגרפי בשטח הן מאוד גדולה חשיבות בעלי נושאים הם אלה שני פנימית.
את לבדוק באים כאשר מיוחדת חשיבות הפריון על לנתונים כלכלית. מבט מנקודת
מסייעים הפנימית ההגירה על הנתונים ואילו האוכלוסייה' של העתידה ההתפתחות
של הטופוגרפית החלוקה על הפנימית להגירה שיש הניכרת ההשפעה על לעמוד

במדינה. והמשק האוכלוסייה
ההגירה. תנועות על בפרק השנה שנעשתה ההרחבה את גם נזכיר זה בהקשר

הלאומיים. החשבונות בנושא הסקטוריאליים הנתונים הם לציון הראוי אחר נושא ב.
הגדולה ההיסטורית הדיביזיה זו בסדרה ביטוי לכלל באה הקודמת שבשנה בעוד
הלאומית. ההוצאה של הסקטוריאלית החלוקה במיוחד בלטה השנה הרי אז' שנערכה
החיסכון על ונתונים נסיעה הרגלי סקר מתוך נתונים לראשונה מובאים זה בשנתון ג.
על במיוחד שנעשו סטטיסטיות עבודות מתוך לקוחים אלה נתונים המשפחות. של
את זו בדרך מרחיבה שהלשכה כעוד לנתונים. הזקוקים ציבוריים גורמים הזמנת פי
בהתאם בעבודתה הלשכה ממשיכה מיוחדות' דרישות לספק כדי עבודתה' היקף
הציבורית המועצה עתה שוקדת גיבושה שעל לסטטיסטיקה' הלאומית לתכנית

לסטטיסטיקה.
לתשומת והמפות הדיאגרמות מערכת השנה גם זכו השנתון. חלקי יתר כל כמו
שהיה במו יחד' הדיאגרמות כל הודפסו לא בשנתון המעיינים על להקל כדי רבה. לב
הדי מערכת את הנושא. לפי לפרקים הוצמדו הן אלא הקודמות' במהדורות נהוג
של בראשותו הלשכה של גרפיות לעבודות היחידה עובדי שרטטו אגרמות
היו ציפניצקי' ר' מר של בראשותו הגיאוגרפית' היחידה עובדי פישר. די מר

המפות. להכנת אחראים
ולכל השונים הממשלה למשרדי נתונה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של תודתה
השונים במדורים הלשכה עובדי לציון ראויים זה. שנתון בהכנת סייעו אשר הגורמים
שרף מנחם מר וכן נוימן דוד מר של בראשותו הפרסומים' מדור עובדי ובמיוחד

השנתון. עריכת הוטלה שעליהם הפרסומים' ממדור

בקי ר' פתס'
הממשלתי הסטטיסטיקן

תשכ"ה אלול ירושלים'
1865 אבנוסט



בלשכה היחידות מנהל*

הלשכה הנהלת
הלשכה של המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן בקי, רוברטו פרופ'

ארגונית מנהלת אבןטוב, חנה גבי

המדעי המנהל סגן סיקרון, משה
והפיתוח התכנון על ממונה בר"און, רפאל

ו"ת~ א וברי ה 'חבר רפיה וג מ ד ל ה ק ל ח מ ה 

המחלקה מנהל שמלץ, עוזיאל ד"ר

מיעוטים של סטטיסטיקה  ראשי עוזר בןעמרם, אליהו
הדמוגרפיה מדור מנהל רבי, ציון

והמשפטים החברה מדור מנהל אבנר, אורי
הבריאות מדור מנהל הופרט, אריק ד"ר

לאומית לחשבונאות המחלקה
המחלקה מנהל מאיר, מוייס

המחלקה מנהל סגן ברגמן, אריה
(חקלאות) צוות ראש רגב, חיים

התשלומים ומאזן חוץ סחר לעבודה' המחלקה
המחלקה מנהל בהרל, אורי ד"ר

העבודה מדור מנהל הרטמן, משה
חוץ לסחר המדור מנהל לסמן, בנימין

התשלומים מאזן מדור מנהל קליבנסקי, מיכאל ד"ר

ותחבורה צריכה למחירים' המחלקה
המחלקה מנהל רוטר, רפאל

המחירים מדור מנהל קרשאי, ראובן
הצריכה מדור מנהל טורניאנסקי, אוריאל

התחבורה מדור מנהלת שמאי, נירה גבי



פנים וסחר לתעשייה המחלקה
המחלקה מנהל אוסיפוב, יצחק

לתעשייה המדור מנהל ארנון, נפתלי
פנים לסחר המדור מנהל הרשקוביץ, יצחק

וכספים בנייה לחקלאות' המחלקה
המחלקה מנהל ברקאי, מיכאל ד"ר
החקלאות מדור מנהל צוקרמן, יעקב ■

הבנייה מדור מנהל וינר, אשר
הכספים מדור מנהל כהנא, מיכאל

סטטיסטיות למתודות המחלקה
המחלקה מנהל נתן, גד ד"ר

המחלקה מנהל סגן קנטרוביץ, מלכה גב'
מכניים לעיבודים המדור מנהל מוקדי, מיכאל

הסקרים מחלקת
המחלקה מנהלת גילר, מלכה גבי

העיבודים ליחידת אחראית משיח, רות גב'
ירושלים' מחוז  סקרים מרכז טור, רפאל

אביב תל מחוז  סקרים מרכז אברמסון, רבקה גבי

חיפה מחוז  סקרים מרכז טננבלט, זאב

המודיעין ושירות הפרסומים מדור
הלשכה ודובר (בפועל) המדור מנהל נוימן, דוד

הגיאוגרפית היחידה
היחידה מנהל צ'פניצקי, ראובן

המינהל
ומשק) (כספים ראשי עוזר כהנא, חביב
ותמחיר) (תקציב ראשי עוזר שטרן, וולף



העניינים תוכן

לוחות מבוא
5 3 ואקלים שטח א.
20 17 ויישובים אוכלוסייה ב.
55 51 הטבעית התנועה ג.
93 91 . . . . . 7 . . . . . . ... הגירה תנועות ד.

120 117 בריאות ה.
160 156 הלאומית וההוצאה ההכנסה ו.
189 183 ודיור צריכה ז.
223 221 התשלומים מאזן ח.

238 235 חוץ סחר ט.
277 271 מחירים י.
294 289 ותעסוקה אדם כוח י"א.
363 361 חקלאות י"ב.
415 410 תעשייה י"ג.
448 445 בנייה י"ד.
467 463 וקשר תחבורה ט"ו.
492 489 פנים סחר ט"ז.
506 503 כספים י"ז.
531 529 הממשלה כספי י"ח.
553 551 .... * ביטוח י"ט.
573 571 ותרבות חינוך כ.
609 607 סעד כ"א.
616 615 ומשטרה משפטים כ"ב.
.630 629 וכנסת בחירות כ"ג.
637 635 מקומיות רשויות כ"ד.

מפות

1 עמוד לפני  האדמיניסטרטיבית החלוקה  ישראל
1 עמוד לפני  1963/64  עירוניים הלא בכבישים התנועה עומס



לוחות,ודיאגרמות מבואות,

עמוד ' לוח
צורת לפי והיישובים' האוכלוסייה ב/9.
הארגונית וההשתייכות היישוב

30 ( 31*** 1964)
הנפה המחוז' לפי האוכלוסייה' ב/10.

32 . . (31 xn 1964) היישוב וצורת
מעל שמנו ביישובים האוכלוסייה .11 בן
31 ו0> ב1964 תושבים 5'000

34 (19481964)

כתובת שינויי

היישוב צורת לפי כתובת שינויי ב/12.
36 (1963 ;1964)
והנפה המחוז לפי כתובת' שינויי .131 ב

37 (1963 ;1964)

הלידה ויבשת הגיל
האוכלו קבוצות לפי האוכלוסייה' ב141.
מוח (מספרים והגיל המין סייה'

38 (31 x\\ 1964) ואחוזים) לטים
המין לפי היהודית' האוכלוסייה ב/15.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל

40 (19481964)
המין לפי הלאיהודית' האוכלוסייה ב/16.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל

41 (19551964)
יבשת לפי היהודית' האוכלוסייה ב/17.
והגיל המין העלייה' תקופת הלידה'

42 (31 XII 1964)
יבשת לפי היהודית' האוכלוסייה ב/18.
ואחו מוחלטים (מספרים הלידה

46 (19481964) זים)

המשפחה גודל

היהודיות' והמשפחות המשפחות כל כ/19.
(מס במשפחה הנפשות מספר לפי
(ממוצעים ואחוזים) מוחלטים פרים

47 (1958 ;1963
מספר לפי היהודיות' המשפחות ב/20.
הלידה יבשת במשפחה' הנפשות
המשפחה ראש של העלייה ותקופת

48 .... (1963 (ממוצע (אחוזים)
הנפשות מספר לפי המשפחות' ב/21.
(אחוזים) היישוב וצורת במשפחה

48 (1963 (ממוצע

עמוד לוח
ואקלים שטח א.

3 מבוא

השטח

5 . . ישראל של והגבולות השטח א/1.
הנפות המחוזות' של היבשתי השטח א/2.

6 הטבעיים והאזורים

אקלים
הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3.
יום' בכל והמינימלית המקסימלית

8 (1964) התחנות לפי
(1964) התחנות לפי המשקעים א/4.

10 (מ"מ)
התחנות לפי ממוצעת' יחסית לחות א/5.

12 (1964) (אחוזים)

שנתיים אקלימיים נתונים
ושכי קיצוניים ערכים ממוצעים' א/6.

14 (1964) אקלימיים יסודות של חויות

ויישובים אוכלוסייה ב.
17 מבוא
האוכלו קבוצות לפי האוכלוסייה' ב/1.

20 (19481964) באלפים) (אומדן' סייה
האוכלוסייה של הגידול מקורות ב/2.

21 (19481964) (אלפים)
וביש בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3.
עד 1850) אלפים) (אומדנים' ראל

22 (1963
מרובע לק"מ האוכלוסייה צפיפות ב/4.

והנפה המחוז לפי יבשתי'
23 ♦ C3.1 XII 1964)

ביישובים האוכלוסייה
המחוז לפי והיישובים' האוכלוסייה ב/5.

24 (31 xn 1964) הטבעי והאזור הנפה
והנפה המחוז לפי האוכלוסייה' ב/6.

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
26 (19481964)
גודל לפי והיישובים' האוכלוסייה בור.
ואחו מוחלטים (מספרים הילשוב

28 (19481964) זים)
צורת לפי והיישובים' האוכלוסייה ב/8.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים היישוב

29 . . (1963 ;1964)

ח



עמוד .. לוח
של הלידה יבשת לפי הנישאים' ג/12.

(יהודים) הכלה ושל החתן
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

65 . . (19551963)
ותקו הלידה יבשת לפי הנישאים' ג/13.
הכלה ושל החתן של העלייה פת

65 (1963) (יהודים)
נישאים של ודחייה משיכה מדדי ג/14.
ותקופת הלידה יבשת לפי יהודיים'

66 . . (19601962 (סיכום העלייה
החתנים של והחציוני הממוצע הגיל ג/15.
לפי הרווקות' הכלות ושל הרווקים
(יהו העלייה ותקופת הלידה יבשת

67^(1963 ;19601962 (ממוצע דים)
הנישואין מקום" לפי הגירושין' _ג/16.
ואחו מוחלטים (מספרים (יהודים)

68 (19511962) זים)
הני תקופת אורך לפי הגירושין' ג/17.
מוחלטים (מספרים (יהודים) שואין

68 .... (19511962) ואחוזים)
בגירושין הגיל לפי המתגרשים' ג/18.
(מספרים (יהודים) בנישואין והגיל

69. ... . (1963) ואחוזים) מוחלטים
המשפחתי המצב לפי המתגרשים' ג/19.
האישה ושל הבעל של הקודם
ואחו מוחלטים (מספרים (יהודים)

69 (19551963) זים)
ות הלידה יבשת לפי המתגרשים' ג/20.
והאישה הבעל של העלייה קופת

70 (1963) (יהודים)
הילדים מספר לפי המתגרשים' ג/21.
(יהודים) לזוג 18 מגיל למטה

ואחתים) מוחלטים (מספרים
70 (19511963)

ותמותה ילודה
המין' לפי מת, ולידות חי לידות ג/22.

71 ....... תאומים ולידות
האוכלוסייה של שיעוריתחלופה ג/23.
האם לידת יבשת לפי היהודית'
הלא האוכלוסייה ושל (19261963)

72 (19551963) יהודית
הסי המספר לפי הכולל' הפריון ג/24.

(יהודים) הלידה של דורי
73 (19481963)
והמספר האם גיל לפי חי' לידות ג/25.
(מספרים הלידה של הסידורי

74 ... (1963) ושיעורים) מוחלטים

עמוד לוח
דיאגרמות

49 האוכלוסייה
49 . . האוכלוסייה של הגידול מקורות

הגיל המין' לפי היהודית' האוכלוסייה
50. ........ הלידה ריבשת
50 והגיל המין לפי הלאיהודית' האוכלוסייה

הטבעית התנועה ג.

51 מבוא

 ת'_פטלרות'_ לידו גירושיה נישואין' ג/1.
ולי תינוקות פטירות טבעי' ריבוי
ושי מוחלטים (מספרים מת דות

55 (19511964) עורים)
פטירות' לידות' גירושין' נישואין' ג/2.
ולי תינוקות פטירות טבעי. ריבוי
מוח (מספרים (יהודים) מת דות

56 . (19231964) ושיעורים) לטים
פטירות' לידות' גירושין' נישואין' ג/3.
תינוקות פטירות טבעי' ריבוי
(מספרים (לאיהודים) מת ולידות

57 (19511964) ושיעורים) מוחלטים
התינו ופטירות הפטירות הלידות' ג/4.
(מספרים והנפה המחוז לפי קות'

58 ... (1964) ושיעורים) מוחלטים
התינו ופטירות הפטירות הלידות' ג/5.
(מספרים היישוב צורת לפי קות'

59 ... (1964) ושיעורים) מוחלטים

וגירושין נישואין
נפת לפי והמתגרשים' הנישאים ג/6.

60 (1963) המגורים
צורת לפי והמתגרשים' הנישאים ג/7.

61 (1963) היישוב
והמצב הגיל המין' לפי הנישאים, ג/8.

62 . (19521963) (יהודים) המשפחתי
המש המצב הדת' לפי הנשואים' ג/9.

יהודים) (לא והגיל פחתי
63. (19561963)
וגיל החתן גיל לפי הנישאים" ג/10.

64 .... (1963) (יהודים) הכלה
המשפחתי המצב לפי הנישאים, ג/11.
(מספרים (יהודים) והכלה החתן של

64 . (19521963) ואחוזים) מוחלטים



עמיי לוח

הגירה תנועות
91 מבוא

האש סוג לפי והיוצאים' הנכנסים ד/1.
93 י יי (19481964) רה
הכני דרך לפי והיוצאים' הנכנסים ד/2.

האשרה וסוג והיציאה סה
94 (15 * 19481964)

עולים
לפי המשתקעים' והתיירים העולים ד/3.

95. . / (18821964) (יהודים) השנה
לפי המשתקעים' והתיירים העולים ד/4.
(מספרים (יהודים) הלידה יבשת

96 . (19191964) ואחוזים) מוחלטים
המשתקעים' והתיירים העולים ד/5.

(מספרים והגיל העלייה תקופת לפי
97 . (19481964) ואחוזים) מוחלטים
לפי המשתקעים' והתיירים העולים ד/6.
(מספרים (יהודים) במשפחה המעמד

98 . (19481984) ואחוזים) מוחלטים)
בגיל המשתקעים והתיירים העולים ד/7.
והמצב הגיל המין' לפי ומעלה' 15
מוח (מספרים (יהודים) המשפחתי

99 . . (19481964) ואחוזים) לטים
הלידה ויבשת הגיל לפי העולים' ד/8.
ואחו מוחלטים (מספרים (יהודים)

100 .... (15 * 19481962) זים)
בחוץ היד משלח לפי העולים' ד/9.
(מספרים (יהודים) והמין לארץ

102 . (19501984) ואחוזים) מוחלטים
יבשת היד' משלח לפי העולים' ד/10.
(מספרים (יהודים) והמין המגורים

104 . (19551962) ואחוזים) מוחלטים
יבשת לפי ארעי' לישיבת הנכנסים ד/11.
ואחו מוחלטים (מספרים המגורים

105 (19611964) זים)

תושבים

תקופת לפי התושבים' תנועת ד/12.
החזרה ותקופת היציאה

105 ... (15 * 194831*** 1964)
השהות זמן לפי החוזרים' התושבים ד/13.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים בחו"ל

106 (19501964)
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ד. ותקופת הלידה יבשת לפי הלידות' ג/26.
(מספרים (יהודים) האם של העלייה

75 . (19511963) ואחוזים) מוחלטים
תקופת הלידה' יבשת לפי הלידות' ג/27.

76 (1963) (יהודים) האם וגיל העלייה
האוכלוסייה' קבוצת לפי הלידות' ג/28.
של הסידורי והמספר הלידה יבשת
ואחוזים) מוחלטים (מספרים הלידה

77 (1963)
האב לידת ויבשת גיל לפי הלידות' ג/29.

7§ (1963) (יהודים)
(מספרים והגיל המין לפי פטירות' ג/30.

79 ... (1964) ושיעורים) מוחלטים
המין הלידה' יבשת לפי פטירות' ג/31.
מוחלטים (מספרים (יהודים) והגיל

80 (1964) ושיעורים)
והמין הגיל לפי תינוקות' תמותת ג/32.

81 .... (19491964) (יהודים)

תמותה לוחות
המין לפי הממוצע' החיים אורך ג/33.

82 .... (19301984) (יהודים)
לפי נבחרים' בגילים החיים תוחלת ג/34.

82 . . (19491964) (יהודים) המין
נבחרים בגילים בחיים הנשארים ג/35.
המין לפי חי' נולדים 1'000 מתוך

83 .... (19301984) (יהודים)
1'000 מבין שנים חמש תוך המתים ג/36.
המין לפי נבחרים' בגילים אנשים

83 .... (19301964) (יהודים)

והדיור האוכלוסין מפקד
ופריון נישואין  1961

קבוצת לפי לאישה' ילדים ממוצע ג/37.
תקופת הלידה' יבשת האוכלוסייה'

84...(22 v 1961) והגיל העלייה
המין' לפי הממוצע' הנישואין גיל ג/38.
הלידה' יבשת האוכלוסייה' קבוצת
הנישואין מקום העלייה' תקופת

86 (22 v 1961) הנישואין תקופת ואורך

דיאגרמות

88 ... (יהודים) ותמותה ילודה שיעורי
88 תינוקות תמותת שיעורי
88 היהודית האוכלוסייה של תחלופה שיעורי
89 . . (יהודים) וגירושין נישואין aשיעורי (יהודים) המין לפי הממוצע' החיים אורך
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1963/64 המשפחה הוצאות סקר

לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/6.
למשפחת לדיור) (פרט רוכת
קבו לפי עירונית, יהודית שכירים
(מספרים משניות הרצאה צות

ואחוזים) מוחלטים
196 (1963/64 ;1959/60)

מזון מצרכי של הממוצעת הכמות ז/7.
משפחת ידי על שנקנתה נבחרים
(בגרמים עירונית יהודית שכירים

ליום) לנפש
198. . . (1956/57 ;1959/60 ;1963/64)

הממוצעתלתצ החודשית ז/8.ההוצאה
למשפחת לדיור) (פרט רוכת
לפי עירונית, יהודית שכירים
גודל ולפי ראשית הוצאה קבוצת

199. . . (1963/64) (ל"י) המשפחה
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/9.
למשפחת לדיור) (פרט רוכת"
קבו לפי עירונית, יהודית שכירים
יבשת ולפי ראשית הוצאה צת
ראש של העלייה ותקופת הלידה

199 (1963/64) המשפחה
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/10.
שכי למשפחת לדיור) (פרט רוכת
קבוצת לפי יהודית, עירונית רים
נטו הכנסה ולפי ראשית הוצאה

200 (1963/64) המשפחה וגודל למשפחה
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/11.
שכי למשפחת לדיור) (פרר רוכת
קבוצת לפי עירונית, יהודית רים
למש נטו הכנסה ראשית, הוצאה
העלייה ותקופת הלידה יבשת פחה'

202 . . (1963/64) המשפחה ראש של
שירותי של החודשי הצריכה ערך ז/12.

הבעלות סוג לפי הדיור,
204 (1959/60 ;1963/64)

לפי היהודיות, השכירים משפחות ז/13.
ולפי ונטו ברוטו הכנסה קבוצות
של העלייה ותקופת הלידה יבשת

(אחוזים) המשפחה ראש
204 (1959/60 ;1963/64)

של הממוצעת החודשית ההכנסה ז/14.
עירונית, יהודית שכירים משפחת
יבשת ולפי ההכנסה מקורות לפי
ראש של העלייה ותקופת הלידה

205 (1963/64) המשפחה
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תח וכלי ציוד במכונות, השקעה ו/12.

174 (19611964) ומקור סוג לפי בורה
בבתי המקומית הגולמית ההשקעה ו/13.
(במ והייעוד היוזם לפי מגורים,
ל"י) מיליוני  שוטפים חירים

175 (19551964)
הל וההכנסה הנקי המקומי התוצר ו/14.
לפי הייצור, גורמי במחירי אומית
ל"י) (מיליוני הראשי הכלכלי הענף

176 (19601964)
המו (הערך הנקי המקומי התוצר ו/15.
התשומה וערך התפוקה ערך סף),
(מיליוני החקלאות בענף הקנויה

^177 . ._ .__. _._ ._ (19521964) ל"י) _ _
התע בענף הנקי המקומי התוצר ו/16.
(במחירי ראשי ענף לפי שייה,
ל"י) מיליוני  הייצור גורמי

178 . (19601964)
וברי לחינוך הלאומית ההוצאה ו/17.
וסוג המבצע הסקטור לפי אות,

179 (1962/63) ל"י) (מיליוני ההוצאה
בנכ המקומית הגולמית ההשקעה ו/18.
ברי חינוך, בשירותי קבועים סים
אחרים, נבחרים ושירותים אות
 שוטפים (במחירים הנכס סוג לפי

180. . . (19621964) ל"י) מיליוני

דיאגרמות

181 במקורות והשימושים הלאומי התוצר
181 .... במקורות והשימושים המקורות

ודיור צריכה ז.

183 מבוא

המזונות מאזן
עד (תש'יי ליום לגולגולת קלוריות ז/1.

189 תשכ"ד)
(גרמים) ליום לגולגולת חלבון ז/2.

190. . . . . . (1949/501963/64)
(גרמים) ליום לגולגולת שומן ז/3.

190. (1949/501963/64)
ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים ז/4.

191 (תשכ"ד)
192 .... תשכ"ד המזונות, מאזן ז/5.
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מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ז/26.
היד משלח לפי נבחרים בניקיימא

217. . . (1964) המשפחה ראש של

דיור

מספר לפי היהודיות' המשפחות ז/27.
מוחלטים (מספרים לחדר הנפשות

218 . (19571963) (ממוצעים ואחוזים)
מספר לפי היהודיות' המשפחות ז/28.
וה הלידה יבשת לחדר' הנפשות
המשפחה ראש של בארץ וותק

219 ... . (19611963) (ממוצעים

דיאגרמות

לתצרוכת' הממוצעת החודשית ההוצאה
מכלל כאחוז ראשיות' קבוצות לפי

220. . לדיור). (פרט לתצרוכת ההוצאות
ירקות (כולל מזון על ההוצאה אחוז
ההוצאות הכל סך מתוך ופירות)
קבוצות לפי לדיור)' (פרט לתצרוכת

220. . . . המשפחה גודל ולפי נטו הכנסה
תרבות חינוך' בריאות' על ההוצאה אחוז
לתצרוכת ההוצאות הכל סך מתוך ובידור
נטו הכנסה קבוצות לפי לדיור)' (פרט

220 המשפחה גודל ולפי
בני מוצרים ברששותן המשפחות אחוז

220 נבחרים קיימא

התשלומים מאזן ח.

221 מבוא

התשלומים מאזן אומדני סיכום ח/1.
דולר) (מיליוני הבינלאומיים

223 (19521964)
התשלומים מאזן אומדני סיכום ח/2.

224 . ,(19621963) דולר) (מיליוני
התשלומים מאזני אומדני סיכום ח/3.

דולר) (מיליוני האזוריים
226 . (19571964)

האזוריים התשלומים מאזני ח/4.
228 . .(1964 (סיכום דולר) (מיליוני

חוץ המטבע המדינה חובות ח/5.
232 . . (19541964) דולר) (מיליוני
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למש הממוצע החודשי החיסכון ז/15.
עירונית' יהודית שכירים פחת
וגודל הראשיים המרכיבים לפי

206 (1963/64) המשפחה
למש הממוצע החודשי החיסכון ז/16.
עירונית' יהודית שבירים פחת
ולפי הראשיים המרכיבים לפי
של העלייה ותקופת הלידה יבשת

207 .... (1963/64) המשפחה ראש
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/17.
לפי למשפחה' לדיור) (פרט רוכת
וקבוצת ראשיות הוצאה קבוצות

208 (1963/64) החקירה
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/18.
נת למשפחה לדיור) (פרט רוכת
ראשית הוצאה קבוצת לפי מכת'

209 .... (1963/64) ההכנסה ומקור
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/19.
המק למשפחה לדיור) (פרט רוכת
הו קבוצת לפי זקנה' מענק בלת
ההכנסה ומקור ראשית צאה

210 (1963/64)
לתצ הממוצעת החודשית ההוצאה ז/20.
המק למשפחה לדיור) (פרט רוכת
הו קבוצת לפי זקנה' קצבת בלת
ההכנסה ומקור ראשית צאה

211 (1963/64)

נסיעה הרגלי סקר
למש ליממה ממוצע נסיעות מספר ז/21.
לפי רכב' וללא רכב עם פחה

212 (vivi 1964) השנתית ההכנסה רמת
למשפחה' ממוצע נסיעות מספר ז/22.
הרכב וסוג הנסיעה מטרת לפי

212 (VIVI 1964)

בית ציוד

מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ז/23.
ולפי היישוב צורת לפי בניקיימא'
המש ראש של בעבודה המעמד

213 (19581964) פחה
מו שברשותן היהודיות המשפחות ז/24.
הלידה יבשת לפי בניקיימא צרים
המשפחה ראש של בארץ והוותק

215 (19581964)
מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ז/25.
גודל לפי נבחרים' בניקיימא

217. . . . . . (1964) המשפחה
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ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי ה/3.
ואחו מוחלטים (מספרים (יהודים)

128 (19491964) זים)
נב סיבות לפי תינוקות' תמותת ה/4.
מוחלטים (מספרים (יהודים) חרות

128 .... (19491984) ושיעורים)

תחלואה
שיעו  נבחרות מידבקות מחלות ה/5.
(יהודים) באוכלוסייה ל000'10 רים
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

129 (19501964)
בפיקוח שהיו . מקרים  שחפת ה/6.

 במשך .שנתגלו ומקרים 1963 בסוף ,_..
פעילות המחלה' איתור לפי '1963
האוכלוסייה' קבוצות התהליך'

130 ; . . . . הלידה ויבשת הגיל
לפי מלריה' של חדשים מקרים ה/7.

131 (19491964) האוכלוסייה קבוצות
ההדבקה מקום לפי. מלריה' ה/8.

131 ........ (19621964)
חדשים' מקרים  ממאירות שאתות ה/9.
נבחרים ומיקומים המין' לפי

132 ... . . . . . (19601963)
חדשים' מקרים  ממאירות שאתות ה/10.
נבחרים ומיקומים גיל מין' לפי

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
133 (19621963)

אשפוז

והסוג הבעלות לפי החולים' בתי ה/11.
134 (19481964)

לפי החולים' בבתי המיטות תקן ה/12.
134 . . (19481964) והמחלקה הבעלות

ל000'1 חולים בבתי המיטות מספר ה/13.
135 (19481964) המחלקה לפי תושבים'

החו בבתי המיטות תפוסת אחוז ה/14.
והמחלקה הבעלות לפי לים'

135 (19501964)
החולים' בבתי שנתקבלו החולים ה/15.
(אלפים) והמחלקה הבעלות לפי

136 (19501964)
החו בבתי חולים של אשפוז ימי ה/16.
(אל והמחלקה הבעלות לפי לים'

137 (19501964) פים)
אשפוז' ימי הכל וסך המאושפזים ה/17.
(מספרים והאבחנות המין לפי

138 .(1961 ;1962) ואחוזים) מוחלטים . .

יא
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ורדים

האוכלוסייה קבוצת לפי היורדים' ד/14.
107 ... (19481964) הירידה ושנת

ושנת העלייה שנת לפי היורדים' ד/15.
מוח (מספרים (יהודים) הירידה

108 . . (19481962) ואחוזים) לטים
(יהודים) הלידה ארץ לפי היורדים' ד/16.

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
109 (19481962)

(יהודים) הירידה ארץ לפי היורדים' ד/17.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

110 (19481962)
והמצב המין הגיל' לפי היורדים' ד/18.
מוח (מספרים (יהודים) המשפחתי

111.■. . (19481962) ואחוזים) לטים

תיירים

pK לפי הנכנסים' התיירים ד/19.
(מספרים הכניסה ודרכי המגורים

112 . (19511964) ואחוזים) מוחלטים
השהות זמן לפי היוצאים' התיירים ד/20.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים בארץ

114 ........ (19501964)
המומלצים מלון בבתי לינות .21 רן
ויבשת המלון דרגת לפי לתיירים'
(מספרים האורחים של המגורים

115 . . . (1964) ואחוזים) מוחלטים

דיאגרמות

116 (יהודים) עלייה
116 (נכנסים) תיירות

בריאות ה.
117 מבוא

מוות סיבות

נפשות ל000'1 תמותה שיעורי ה/1.
לפי היהודית' האוכלוסייה בקרב

120. . . (19501964) המוות סיבת
היהודית' האוכלוסייה בקרב פטירות ה/2.
(מספרים והמין המוות סיבת לפי
המוות סיבת ולפי (1964) מוחלטים)

124 . (1963) (שיעורים) הלידה למקום ....



עמוד לוח עמוד
155 חולים בבתי לאשפוז עיקריות סיבות
155 המחלקה לפי חולים' בבתי המיטות תקן

הלאומית וההוצאה ההכנסה

156 מבוא

במקורות והשימושים המקורות ו/1.
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים

160 (19501964)
במקורות והשימושים המקורות ו/2.
וכל ל"י מיליוני  1955 (במחירי
באחוזים)  קודמתה לעומת שנה

162 (19501964)
לפי פרטית, לצריכה ההוצאה ו/3.
מיל  שוטפים (במחירים קבוצה

164 .... (19601964) ל"י) יוני
לפי פרטית' לצריכה ההוצאה ו/4.
ל"י) 1955מיליוני (במחירי קבוצה

165 (19601984)
מש מזון' על לצריכה ההוצאה ו/5.
וקבוצה סוג לפי וטבק' קאות
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים

166 (19521964)
מש מזון' על לצריכה ההוצאה ו/6.
וקבוצה סוג לפי וטבק' קאות
ל"י) מיליוני  1955 (במחירי

167 (19521964)
י תעשי מוצרים על לצריכה ההוצאה ו/7.
ובמחירי שוטפים (במחירים יתים

168 (19501964) ל"י) מיליוני  1955
שלא מוסדות של לצריכה ההוצאה ו/8.
שוטפים (במחירים רווח למטרות
ל"י) מיליוני  1955 ובמחירי

169 (19601964)
סוג לפי ציבורית' לצריכה ההוצאה ו/9.
ובמחירי שוטפים (במחירים הרשות

169 (19521964) ל"י) מיליוני  1955
לפי המקומית' הגולמית ההשקעה ו/10.
שוטפים (במחירים הכלכלי הענף
ל"י) מיליוני  1955 ובמחירי

170 (19501964)
בנכ המקומית הגולמית ההשקעה ו/11.
הכלכלי הענף לפי קבועים' סים
שוט (במחירים הנכפים סוג ולפי
ל"י) מיליוני  1955 ובמחירי פים

172 (19501964)

לוח
יבשת הגיל' לפי המאושפזים' ה/18.
והאבחנה העלייה תקופת הלידה'

140 (1962) ואחוזים) מוחלטים (מספרים
נפש' לחולי במוסדות המאושפזים ה/19.

י> המין' האוכלוסייה' קבוצת לפי
מוחל (מספרים הלידה ויבשת הגיל

144 . (1 vii 1964 (מפקד ושיעורים) טים

ורפואה בריאות שירותי

תלו (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/20.
הכללית החולים קופת ופעולות יים)

145 (19491984)
תלו (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/21.
הלאו החולים קופת ופעולות יים)

146 (19501964) מית
תלו (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/22.
העמ החולים קופת ופעולות יים)

147 (19511964) מית
תלו (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/23.
"מכבי"' החולים קופות ופעולות יים)

ו"אסף" כלליים" "ציונים
14s (19591964)

מכל כאחוז חולים' בבתי הלידות ה/24.
149. . . (19491964) ומת חי לידות

כאחוז החולים' בבתי הפטירות ה/25.
הנפטר גיל לפי הפטירות' מכל

149 (19501964)
 ובילד באם לטיפול תחנות ה/26.
התחנות ופעולות המקרים תנועת

150 (19501963)
ובילד באם לטיפול התחנות מספר ה/27.
כפיקוח' בממוצע הפונים ומספר

151 (1963) מוסדות לפי

בבתי הרפואית העבודה
הספר

במוסדות והרופאים האחיות עבודת ה/28.
סוג לפי הלימודים' בשנת החינוך
(מספרים המבצע והגוף המוסד

152 (19621963) ושיעורים) מוחלטים
הרפו במקצועות רשיונות בעלי ה/29.

154 . . (19521964) העיקריים איים

דיאגרמות

155 עיקריות מוות סיבות



עמוד

271

לוח

מחירים י.

מבוא
לצרכן המחירים מדד

277 (19481964) לצרכן המחירים מדד י/1.
ומדדי לצרכן המחירים מדד י/2.

278 .... (19591964) הקבוצות
י ענפי לפי לצרכן' המחירים מדד י/3.

280 (19591964) המשק
של ממוצעים קמעוניים מחירים י/4.

(ל"י) נבחרים מזון מצרכי
281 (19481964)

בבנייה התשומה מחירי מדד
בבנייה התשומה מחירי מדד י/5.
שנתיים; (ממוצעים למגורים

283 (19511964
בבנייה התשומה מחיריי מדד י/6.

284 .(1964) תתקבוצות לפי למגורים'
התעשייה תפוקת מחירי מדד
תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י/7.
לפי מקומיים' לייעודים התעשייה

285 .... (1964) ראשיים ענפים

ותשומה תפוקה מחירי מדד
בחקלאות

ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/8.
הראשיות הקבוצות לפי בחקלאות'

286 תשכ"ד) עד (תשי'ך

דיאגרמות

287 לצרכן המחירים מדד
287 המשק ענפי לפי לצרכן' המחירים מדד

לפי לצרכן' המחירים במדד השינויים
287 המשק ענפי
288 למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד
288 בחקלאות ותפוקה תשומה מחירי מדדי
288 ... בחקלאות תשומה מחירי מדדי

289 .

ותעסוקה אדם כוח י"א. פרק
מבוא

אדם כוח סקר
ומעלה' 14 בגיל האוכלוסייה י"א/1.
והמין העבודה כוח תכונות לפי
תחתים) מוחלטים (מספרים

294 (19641958 ממוצעים ;*\ 1955)

עמוד לוח

דיאגראמות

של הבינלאומיים התשלומים מאזן
233 ישראל

ושירותים' סחורות יבוא מימון מקורות
233 (אחוזים) ההכנסות לפי

ושירותים' סחורות יבוא מימון מקורות
233 מונטריים אזורים לפי

חוץ סחר ט.

235 מבוא
. 238 (19491964) החוץ סחר של המאזן ט/1.

הכל וסך המחיר הנפח' מדדי ט/2;
והיצוא היבוא של הערך

240 (19551964)
הכלכלי הייעוד לפי היבוא' מדדי ט/3.
עיקריים ענפים לפי ויצוא' ומדדי

241 (19601964)
והקבו הסוג לפי והיצוא' היבוא ט/4.
דולרים) (אלפי סיט"ק של צה

242 (19611964)
לפי מוחזר' ויצוא מוחזר יבוא ט/5.
דולרים) (אלפי עיקריות סחורות

256 (19621964)
אזורים לפי והיצוא' היבוא ט/6.

257 (19521964)
ארץ לפי והיצוא' היבוא ט/7.
דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה

258 (19621964)
נב סחורות קבוצות לפי היצוא' ט/8.

דולרים) (אלפי חרות
261 (19491964)

סחורות קבוצות לפי היצוא' ק#.
(אלפי העיקריות הייעוד וארצות

262 .... (1963; 1964) דזלרים)
הייעוד ארץ לפי הדר' פרי יץיא ט/10.

264 .... (19521964) (;1ונות)
(אלפי הכלכלי הייעוד לפי חיבוא' ט/11*.

265 ... (19581964) ץזלרים)
הכלכלי הייעוד לפי היבוא, .i2ju■
(אלפי העיקריות הקנייה וארצות

266 .... (19631964) דולרים)

דיאגרמות

268 מסחרי וגירעון נטו יצוא נטו' יבוא
268 מהיבוא כאחוז היצוא
269 ... הכלכלי הייעוד לפי היבוא'
269 היצוא הרכב
269 .... אזורים לפי והיצוא' היבוא

טו



עמוד

ואחוזם השכירים המועסקים
הענף לפי המועסקים, הכל מסך
מוחל (מספרים והמין הכלכלי
ממו 5*1 1955) ואחוזים) טים

310 (19581963 צעים
וממוצע לשבוע העבודה שעות
למועסק" בשבוע העבודה שעות'
בע והמעמד הכלכלי ענף לפיה

312 . (1964 עד 1960 (ממוצעים בודה
הכלכלי' הענף לפי המועסקים
בשבוע העבודה שעות קבוצות

(אחוזים) בעבודה והמעמד
314 (19631964 (ממוצע

וה היד משלה לפי המועסקים'
ואחוזים) מוחלטים (מספרים מין

316 (19641961 ממוצעים 5*1 1955)
משלח לפי היהודיים' המועסקים

. הע תקופת הלידה' יבשת היד'
מוחלטים (מספרים והמין לייה

.318 (1963 ;1961 (ממוצעים ואחוזים)
הכלכלי הענף לפי המועסקים'
מוחלטים (מספרים היד ומשלח

. 320. . . (1963 (ממוצע ואחוזים)
בעבודה המעמד לפי .המועסקים'
ואחו מוחלטים (מספרים והמין

ממוצעים 5*1 1955) זים)
322. . . . . . . (19601963

הקואופרטיבים וחברי השכירים
אצל העבודה שנות מספר לפי
הכלכלי הענף האחרון' המעביד
ואחו מוחלטים (מספרים והמין

324. . . (1111 1964 (סקר זים)
הקואופרטיבים' וחברי השכירים
#2$ העבודה שנות מספר לפי
והמין הגי3* האחרון' המעביד
ואחוזים) : מוחלטים .,.326(מספרים f. . (1111 1964 (סקר
לפי חלזןת, בעבודה המועסקים
לע והס^ה המין היד' משלח
מוחלטים (מספרים חלקית בודה

327 (1963 ;1964 (ממוצעים ואחוזים)

לוח
י"א/13.

י"א/14.

י"א/15.

י"א/16.

י"א/17.

י"א/18.

י"א/19.

י"א/20.

י"א/21,

י"א/22.

196 1  והדיור האוכלוסין מפקד

גיל עד לארץ חוץ ילידי יהודים י"א/23.
עד 25 בגיל לישראל שעלו '60
היד ומשלח הלידה יבשת לפי ,54
מוחלטים (מספרים לארץ בחוץ

327 , . . , (22 v 1961) ואחוזים)

עמוד לוח
14 בגיל היהודית האוכלוסייה י"א/2.
העבודה כוח תכונות לפי ומעלה'
ואחו מוחלטים (מספרים והמין

ממוצעים 5x1 1955) זים)
296 . (19641958

האזרחי' העבודה לכוח השייכים י"א/3.
(מספרים והמין הגיל קבוצת לפי
;X1 1955) ואחוזים) מוחלטים

298. . . (16581963 ממוצעים
האזרחי' העבודה לכוח השייכים י"א/4.
יבשת הגיל' קבוצת המין' לפי
(יהודים) העלייה ותקופת הלידה
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

299 (1963 (ממוצע
האזרחי' העבודה לכוח השייכים י"א/5.
הגיל קבוצת הלימוד' שנות לפי

300 . (1963 (ממוצע (אחוזים) והמין
לפי ומעלה' 14 בגיל האוכלוסייה י"א/6.
שנות מספר העבודה' כוח תכונות
מוחלטים (מספרים והמין הלימוד

301. . . (1963 (ממוצע ואחוזים)
העבודה לכוח השייכים יהודים י"א/7.
הלידה יבשת המין' לפי האזרחי'
;<0 1955) (יהודים) בארץ והוותק

302 ....(19581963 ממוצעים
לכוח השייכות נשואות נשים י"א/8.
קבוצות לפי האזרחי' העבודה
ואחוזים) מוחלטים (מספרים גיל

303 (19571963 ממוצעים 1X1 1955)

לכוח השייכות והנשים הנשים כל .9/ י"א
האישה' גיל לפי האזרחי' העבודה
הילד גיל המשפחתי' מצבה
(מספרים הילדים ומספר הצעיר

304 (1962 (ממוצע ואחוזים) מוחלטים
העבודה לכוח השייכים אחוז י"א/10.
היי וצורת המין לפי האזרחי'
לפי המועסקים ואחוז שוב'
היישוב וצורת הכלכלי הענף

305. . ... (ממוצע.19621964)
הכלכלי הענף לפי המועסקים' י"א/11.
ואחו מוחלטים (מספרים והמין

ממוצעים 5X1 1955) זים)
306 (19581964

הענף לפי היהודים' המועסקים י"א/12.
מוחל (מספרים והמין הכלכלי
ממו ;<0 1955) ואחוזים) טים

308 (19581964 צעים

טז



עמוד לוח
הדירוג לפי המדינה' עובדי י"א/35.

340 .... (19551964) והדרגה
העובדים של הכללית ההסדרתות חברי

בישראל העברים
המש המצב המין' לפי החברים, י"א/36.

342 . . (19501964) והמקום פחתי

השכר תעריפי
עו של היומי השכר תעריפי י"א/37.
המקצוע לפי בחקלאות' בדים

343 (19591964)
של (ל"י) היומי השכר תעריפי י"א/38.
לפי ובבנייה' בתעשייה עובדים

345 ... ..(19581964) המקצוע
של לחודש (ל"י) שכר תעריפי י"א/39.
המקצוע לפי אקדמאים' עובדים

350 . , (x wzax 1964) והדרגה
של (ל"י) לחודש שכר תעריפי י"א/40.
לפי המינהליים' המדינה עובדי

351 , . (x1954x 1964) הדרגה
לחודש העבודה שכר תעריפי י"א/41.
מוסמ וגננות' מורים של (ל"י)
שנות לפי מוסמכים' ובלתי כים

352 . . (x 1963 ;x 1964) העבודה'

ושכר תעסוקה
הלאומי הביטוח ממקורות
וממוצע השכירים מספר מדדי י"א/42.
הענף לפי לחודש' לעובד השכר
(100=1961 (ממוצע הכלכלי

353 (19611964)
המ החודשי השכר השכירים' י"א/43.
לעובד השכר וממוצע מוצע
הכלכלי הענף לפי לחודש,

354 .... (19611964 (ממוצע
המכ החודשית היוקר תוספת י"א/44.

שכירים לעובדים סימלית
356. . . (16 1 1952  16 1 1965)

דיאגראמות
357. , והמין. היד משלח לפי המועסקים'
357 ... לשכיר הממוצע החודשי השכר

תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה
358 העבודה כוח
358 והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים'

בלשכות המובטלים של היומי הממוצע
359 המין לפי העבודה,

האזרחי' העבודה לכוח השייכים אחוז
359 הלידה. ויבשת הלימוד שנות מספר לפי

עמוד לוח
המגורים נפת לפי המועסקים, י"א/24.

328 . . (22 v 1961) העבודה ונפת

רשומה אבטלה
שנר המבוגרים העבודה דורשי י"א/25.
במשך אחת פעם לפחות שמו
שי של העבודה בלשכות חודש
המח המין' לפי התעסוקה, רות
לחודש רישום וימי המחוז לקה,

330 (19491964)
המובטלים של היומי הממוצע י"א/26.
שירות של העבודה בלשכות
המחלקה') המין' לפי התעסוקה,

332 . . (19491964) והנפה המחוז
העבודה בלשכות הרשומים י"א/27.
התעסוקה' שירות של למבוגרים
(מספרים והמין הגיל קבוצת לפי

334 (19601964) ואחוזים) מוחלטים
למ העבודה בלשכות הרשומים י"א/28.
התעסוקה' שירות של בוגרים
(מספרים והמין הלידה יבשת לפי

334 (19601964) ואחוזים) מוחלטים
לפחות שנרשמו העבודה דורשי י"א/29.
הנערים בסניפי בחודש אחת פעם
המין לפי התעסוקה' שירות של

335 .... (19591964) והמחוז

יזומה עבודה

עבודה וימי היזומה העבודה ימי י"א/30.
לחודש' בממוצע ב"המשקם"
(אל העובדים וסוג המחוז לפי

335 (19601964) פים)

והשבתות שביתות.

מספר לפי וההשבתות' השביתות י"א/31.
שאבדו עבודה וימי השובתים

336 (19491964)
הסיבה לפי והשבתות' שביתות י"א/32.

336 (1963 ;1964)
הע וימי ההשבתות השביתות' י"א/33.
הזמן' אורך לפי שאבדו' בודה
הכל והענף המשתתפים מספר

337 . . (1963 !1964) (אחוזים) כלי

נה המדי עובדי

המש לפי המדינה, עובדי מצבת י"א/34.
338 (19521964) המינוי ותנאי רדים



עמוד

במחירים החקלאי הייצור ערך
ביניים), תוצרת (כולל שוטפים

386 (תשכ"ד) ל"י) (אלפי הייעוד לפי
(בניכוי וערכו החקלאי הייצור

388 תשכ"ד) (תשכ"ג; ביניים) תוצרת
במחירי החקלאי הייצור ערך
ביניים) תוצרת (כולל תש"ט

390. . . . תשכ"ד) עד (תש"ט
וה הקנויה התשומה התפוקה,
ההדרים מענף הנובעת הכנסה

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
391 (תשכ"ד)

(תשכ"ג; וערכו הדר פרי ייצור
392 תשכ"ד)

אדמה ותפוחי ירקות ייצור
(טונות) המאורגן ושיווקם

393 .... תשכ"ד) עד (תש"ט
ומלונים אבטיחים פירות, ייצור
(טונות) המאורגן ושיווקם

394 .... תשכ"ד) עד (תש"ט
למפעלי וירקות פירות אספקת
עד (תשכ"א (טונות) תעשייה

395 תשכ"ד)
ושיווקם והביצים החלב ייצור

396. . . . תשכ"ד) עד (תש"ט
(טונות) זית ושמן זיתים ייצור

397 (19491964)
397 תשכ"ד) עד (תש"ט הדיג שלל

המט בבתי חיים בעלי שחיטת
398 (19581964) בחיים

ייצור אמצעי

החקלאי במשק המים תצרוכת י"ב/28.
מעוקבים) מטרים (מיליוני

399 .... תשכ"ד) עד (תש"ט
400 (19481964) החיים בעלי מספר י"ב/29.

לגר הקומביינים הטרקטורים, י"ב/30.
החק במשק והמכתשים עינים

401 (19641948) לאי
היהודי' במשק חקלאיות מכונות י"ב/31.

402 , (vi 1962) היישוב צורת לפי
החקלאי במשק הדשנים צריכת י"ב/32.

405 . . (1953/541964/65) (טוניק)
להגנת הדברה בחומרי השימוש י"ב/33.

406 ... (19521964) הצומח

לוח
י"ב/16.

י"ב/17.

י"כ/18.

י"ב/19.

י"ב/20.

י"ב/21.

י"ב/22.

י"ב/23.

י"ב/24.

י"ב/25.

י"ב/26.
י"ב/27.

עמוד לוח
חקלאות י"ב.

361 מבוא
ויבולים שטח

של הפוטנציאליות האפשרויות י"ב/1.
363. . . בישראל הקרקע ניצול

דונמים) (אלפי המעובד השטח י"ב/2.
364 .... תשכ"ה) עד (תש"ט

הבעלות לפי יער, הנטוע השטח י"ב/3.
דונמים) (אלפי והמינים

365 .... תשכ"ד) עד (תש"ט
(אלפי בהשקייה המעובד השטח י"ב/4.

366 תשכ"ה) עד (תש"ט דונמים)
דונמים) (אלפי המטעים שטח י"ב/5.

366 .... תשכ"ה) עד (תש"ט
שדר. גידולי המעובד השטח י"ב/6.

367 תשכ"ד) עד (תש"ט (דונמים)
שדה גידולי המעובד השטח י"ב/7.
היי צורת לפי היהודי, במשק
מוח (מספרים (דונמים) שוב

369 . . (תשכ"ד) ואחוזים) לטים
ותפוחי ירקות המעובד השטח י"ב/8.
עד (תש"י (דונמים) אדמה

370 תשכ"ד)
ותפוחי ירקות המעובד השטח י"ב/9.
צורת לפי היהודי, במשק אדמה
מוח (מספרים (דונמים) היישוב

371 (תשכ"ד)... ואחוזים) לטים
לפי בוטנים, המעובד השטח י"ב/10.
(תש"ט (דונמים) היישוב צורת

372. י תשכ"ד)..... עד
גידולי של ממוצעים יבולים י"ב/11.

(ק"ג/דונם) עיקריים שדה
373. . . . תשכ"ד) עד (תש"ט

ושיווק ייצור
תוצרת (כולל החקלאי הייצור י"ב/12.

374 . תשכ"ד) עד (תש"ט ביניים)
במחירים החקלאי הייצור ערך י"ב/13.
ביניים) תוצרת (כולל שוטפים

378 תשכ"ד) עד (תש"ט ל"י) (אלפי
במחירי החקלאי, הייצור ערך י"ב/14.
ביניים) תוצרת (כולל תשכ"ג

382 תשכ"ד) עד (תשכ"ב ל"י) (אלפי
תוצרת (כולל החקלאי הייצור י"ב/15.

384 (תשכ"ד). הייעוד לפי ביניים),

יח



עמוד לוח
ושל השכירים של העבודה שכר י"ג/11.
הראשי הענף לפי הפועלים,
= 1958 ממוצע (הבסיס: (מדדים)

428 (19581964) (100.0
נקוב לפועל, יומי עבודה שכר י"ג/12.
(מד הראשי הענף לפי וריאלי,
= 1958 ממוצע (הבסיס: דים)

430 (19581964) (100.0
הראשי הענף לפי הפדיון, י"ג/13.

ל"י) במיליוני והערך (מדדים
= 1958 ממוצע המדדים: (בסיס

432 (19621964) (100.0
ההי וימי למעשה העבודה ימי י"ג/14.
בתע לפועל בתשלום עדרות

הראשי הענף לפי שייה,
433 (19591964)

לפי בתעשייה, השכירים מחזור י"ג/15.
חודשיים) (ממוצעים הענף

434 (19591964)

אחרת תעשייתית סטטיסטיקה
נבחרים תעשייה מוצרי ייצור י"ג/16.

435 ....(19501964) (כמויות)
ידי על חשמל והספקת ייצור י"ג/17.

לישראל החשמל חברת
440 (19481964)

לפי מנועים, של המותקן הכוח י"ב/18.
441 (31 xn 1962) (כ"ס) הראשי הענף

לפי בתעשייה, החשמל צריכת י"ג/19.
ל"י) (מיליוני הראשי הענף

442 (19551964)

דיאגראמות

443 התעשייה מדדי
443  . . חשמל צריכת
443 .... הגולמית התעשייתית התפוקה
443 המפעל גודל לפי והמועסקים, המפעלים
443 המחוז... לפי והמועסקים, המפעלים

בנייה ד.
445 מבוא

מבנים בניית
(אלפי הייעוד לפי הבנייה, שטח י"ד/1.

448 (19491964) מ"ר)
הייעוד לפי הבנייה, גמר שטח י"ד/2.

449 .... (19491964) (מדדים)

יט

עמוד לוח
דיאגראמות

408 המעובד השטח
408 שדה גידולי המעובד השטח
408 החקלאי הייצור ערך הרכב
409 המטעים שטח
409 יער הנטוע השטח
409 בחקלאות המים תצרוכת

תעשייה י"ג.

410 מבוא

והמלאכה התעשייה סקרי
גודל לפי והמועסקים, המפעלים י"ג/1. 

וא מוחלטים (מספרים המפעל
415 (1963/64) חוזים)

לפי והמועסקים, המפעלים י"ג/2.
וא מוחלטים (מספרים המחוז

415 (1963/64) חוזים
צורת לפי קים, והמועס המפעלים י"ג/3.
וא מוחלטים (מספרים הבעלות

416 (1963/64) חוזים)
שנת לפי והמועסקים, המפעלים י"ג/4.
מוחל (מספרים הייצור התחלת

416 . . (1963/64) ואחוזים) טים
(מל הראשי הענף לפי הפדיון, י"ג/5.

417 . . (19581963/64) ל"י) יוני
הע וימי המועסקים המפעלים, י//ג/6.

הראשי הענף לפי בודה,
418 (19581963/64)

וה המשכורת העבודה, שכר י"ג/7.
הענף לפי הנלוות, הוצאות

420. . . (19581963/64) הראשי
וה הקנויות התשומות המלאי, י"ג/8.
הענף לפי המפקדי, המוסף ערך

422. . . (19581963/64) הראשי

התעשייה מדדי

השכי ומספר התעשייתי הייצור י"ג/9.
(מדדים) הראשי הענף לפי רים'
(100.0 = 1958 ממוצע (הבסיס:

424 (19581964)
העבודה וימי הפועלים מספר י"ג/10.
הענף לפי הפועלים, של למעשה
ממוצע (בסיס: (מדדים) הראשי

426 . , (19581964) (100.0 = 1958



עמוד לוח

רכבת
ישראל רכבת תפעול ט"ו/2.

468 (1949/501964/65)

כבישים
שטחן הסלולות' הדרכים אורך ט"ו/3.

ההחזקה סוג לפי ורוחבן,
470 . . . (311111961311111964)

הממשלה שבהחזקת הכבישים ט"ו/4.
471 (1955/561964/65) ובהשתתפותה
בכבישים והתנועה המונעיים הרכב כלי
לפי הארצי' הקילומטראז' אומדן ט"ו/5.
סוג ולפי העיקריים הרכב סוגי

קילומטרים) (מיליוני הדלק
472 (19611964)

(מיל עירוני הלא הקילומטראז' ט"ו/6.
לפי והתחלקותן' קילומטרים) יוני

472 (19621964) (אחוזים) השבוע ימי
לפי המנועיים' הרכב כלי מספר ט"ו/7.

473. . . (19511964) הרכב סוג
לפי המנועיים' הרכב כלי מספר ט"ו/8.

473 (31 ווו 64) הייצור ושנת הרכב סוג
משאיות

מורשה' מטען לפי משאיות' ט"ו/9.
הדלק וסוג ייצור שנת

474 (31 1111964)

אוטובוסים
475 (19511964) האוטובוסים nsnan.101to

מוניות
בין (קווים המוניות תנועת ט"ו/11.

476 (19491964) קבועים) עירוניים
דרכים תאונות

נפגעים' עם הדרכים תאונות ט"ו/12.
המעורבים הרכב כלי הנפגעים'
תושבים 100'000 לכל ושיעורים

477 (19501964)
המנועיים הרכב כלי 131to.מספר

למיל דרכים בתאונות המעורבים
התאו סוג לפי נסיעה' ק"מ יון

478 (19611964) נה
נפ עם הדרכים תאונות מספר ט"ו/14.
התאו סוג היישוב' לפי געים'
סוג הגיל' לפי הנפגעים נות;
התאונה וחומרת בדרך השימוש

479 (19621964)

עמוד לוח
הדירות מספר למגורים' הבנייה י"ד/3.
והיוזם המחוז לפי והשטח'

450 (19641962)
לפי הדירות למגורים: הבנייה י"ד/4.
הח ומספר והיוזם' הדירה גודל

452 . (19621964) היוזם לפי דרים
בבנייה הגמורות הדירות מספר י"ד/5.
שטח לפי למגורים' הציבורית

453 (מ"ר)(19621964) והמחוז הדירה
למגורים' הציבורית הבנייה י"ד/6.

הייעוד לפי ולאחרים' לעולים
454 (19621964)

לעסקים להארחה' הבנייה שטח י"ד/7.
למבני לחרושת' ולמשרדים'
לפי חקלאי' משק ולמבני ציבור

456 (19621964) מ"ר) (אלפי המחוז
למגורים' הפרטית הבנייה שטח י"ד/8.
(מספ בבניין הקומות מספר לפי

ואחוזים) מוחלטים רים
^ (19621964)

מגורים בנייני של הבנייה משך ."ד/9.
לפי שנגמרו' הפרטית בבנייה

458. . .(19621964) הבניין גודל
היי לפי בבנייה' העומד השטח י"ד/10.

459 (19621964) מ"ר) (אלפי עוד
(ל"י) בבנייה לפועל היומי השכר י"ד/11.

459 .(19591964 שנתיים (ממוצעים
ציבוריות עבודות

נגמרה שסלילתם הדרכים אורך יד/12.
הדרך' סוג המחוז' לפי החלה או
(קילומטרים) והרוחב המבנה

460 (19611964)
שהנחתם המים צינורות אורך י"ד/13.
לפיהמחוזוהקי החלה' או נגמרה

461 (19611964) (קילומטרים) סר
שהנחתם הביוב צינורות אורך י"ד/14.
המחוז לפי החלה' או נגמרה

461 . (19611964) (ק"מ) והקיסר

דיאגראמות
462 .... הבנייה וגמר הבנייה התחלת

המחוז לפי למגורים' הבנייה גמר שטח
462 והיוזם
462 נסתיימה שבנייתן הדירות

וקשר תחבורה ט"ו.
463 מבוא

(הבסיס: והקשר התחבורה מדדי ט"ו/1.
467 . . . (19521964) (100 = 1951

כ



עמוד לוח עמוד
המאור הקמעוני במסחר הפדיון ט"ז/5.
שרשרת חנויות (צרכניות' גן
(אל סחורות קבוצות לפי וכלבו)
שוטפים) במחירים  ל"י פי

500 (19621964)

דיאגרמות
הענ לפי במסחר' והמועסקים העסקים

501 הראשיים הכלכליים פים
התע התוצרת של השיווק צינורות

501 המקומית שייתית
התעשיי התוצרת של השיווק צינורות

501 . הראשי. הענף לפי המקומית' תית

כספים י"ז.
503 מבוא

כספיים נכסים
(במיליוני תשלום אמצעי אספקת י'יז/1.

506 (19491964) ל"י)
חשבונות של השנתי המחזור .211"".
דרישה לפי ופיקדונות עו"ש
והשיקים בבנקים הציבור של

508(19501964) במםלקות שעברו
הלירה של הרשמי החליפין שער י"ז/3.
של לדולר (ל"י הישראלית

509 .... (19481964) ארה"ב)
החופשי בשוק חליפין שערי י"ז/4.
שנתיים (ממוצעים השחור ובשוק

509 .... (19501964) בל"י)
בנקאיים מוסדות

של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ז/5.
ל"י) (מיליוני ישראל בנק

510 (19541964)
המסחריים הבנקים מאזני סיכום י"ז/6.
לאשראי השיתופיות והאגודות

514 . . (19541964) ל"י) (מיליוני
המסחרי הבנקים והוצאות הכנסות י"ז/7.
לאשראי השיתופיות והאגודות ים

518 . . (19611964) ל"י) (מיליוני
ושטרות (הלוואות אשראי יתרות י"ז/8.
המסחריים הבנקים של שנוכו)
לאש השיתופיות האגודות ושל
(מיליו הכלכלי הייעוד לפי ראי'

519 .... (19541964) ל"י) ני
ושטרות (הלוואות אשראי יתרות י"ז/9.
המסחריים הבנקים של שנוכו)
לאש השיתופיות האגודות ושל
(אחוזים היתרה גודל לפי ראי'

520. . . (19541964 מצטברים;

כא

לוח
מפנות

והמעמס התפוסה האניות' מספר ט"ו/15.
סוג לפי הישראלי' הסוחר צי של

480 (19561964) האניה
לפי הישראליות' הסוחר אניות ט"ו/16.

481 (19561964) הגיל
מיכליות (למעט האניות תנועת ט"ו/17.
והנוס המטענים בנשפך)' דלק
דגל של וחלקו הארץ בנמלי עים

482 (19511964) זו בתנועה ישראל
תעופה

המט הנוסעים' המטוסים' תנועת ט"ו/18.
ומחו"ל לחו"ל  והדואר ענים

483 (19491964)
הפעולות  "אלעל" חברת ט"ו/19.  

484 ... (19501964) האוויריות
ותקשורת דואר
והטלפונים הדואר רשת ט"ו/20.

485 (19491964)
עי שירותים ופדיון פעולות ט"ו/21.

הדואר במשרד קריים
485 (1958/591963/64)

דיאגרמות
486. ... המנועיים הרכב כלי מספר
486 .... נפגעים עם דרכים תאונות
486 רככת
487 הבנמלים מטענים תנועת
487 .י נוסעים
487 האוטובוסים תנועת

פנים סחר ט"ז.

489 מבוא

לפי במסחר' והמועסקים העסקים ט"ז/1.
(אומ המשנה וענף הראשי הענף

492 (1962) דנים)
התוצרת של השיווק צינורות ט"ז/2.
גו לפי המקומית' התעשייתית

494 (1963/64) (אחוזים) המפעל דל
התוצרת של השיווק צינורות ט"ז/3.
גודל לפי המקומית' התעשייתית
(אחוזים) והמחוזות המפעל

496 (1963/64)
בני צריכה מוצרי של האספקה ט"ז/4.
המקומי לשוק נבחרים קיימא

498 (19621964)



עמיד לוח
ל"י) (מיליוני הממשלה הוצאות י"ח/6.

540 (1960/611965/66)
מעמד לפי הכנסה' מס תקבולי י"וו/7.
(מספרים מגן) יהב (כולל המשלם

ואחוזים) מוחלטים
544 (1949/501964/65)

החייבות הסחורות ערך אומדן י"ח/8.
ברוטו מס וחיובי קנייה במס

ל"י) (מיליוני
546. . . . (1961/19621963/64)

המכס ואחוז ממכס הכנסות יי'ח/9.
קבוצות לפי הסחורה' מערך

548 (1962/63 ;1963/64) ל"י) (מיליוני
או ועודפים הוצאות הכנסות' י"ח/10.
(מיליוני תקציביים גירעונות

549 ... (1948/491963/64) ל"י)

דיאגרמות
550 הממשלה כספי

ביטוח י"ט.

551 מבוא

לאומי ביטוח
בביטוח המבוטחים מספר אומדן י"ט/1.

(אלפים) הלאומי
553 (11119561111964)

שאוש לגימלאות התביעות מספר י"ט/2.
לפי לאומי' לביטוח במוסר רו
מוח (מספרים הביטוח ענפי

ואחוזים) לטים
554 .... (1954/551964/65)

לפי הגימלאות' ותשלומי הגבייה י"ט/3.
(מס ל"י) (אלפי הביטוח ענפי

ואחוזים) מוחלטים פרים
555 (1957/581963/64)

המבוטחים סוגי לפי הגבייה' י"ט/4.
מוחלטים (מספרים ל"י) (אלפי

556 . . (1957/581963/64) ואחוזים)
לפי השכירים' העבודה נפגעי י"ט/5.
מוח (מספרים הפגיעה מידת

556 (1957/581962/63) ואחוזים) לטים
לפי השכירים' העבודה נפגעי י"ט/6.
הפגיעה ומהות הסיכון ענפי

557 (1959/601962/63)
שאבדו' שכירים של עבודה ימי י"ט/7.
הפגיעה ומידת הסיכון ענף לפי

558 . . (1961/62 ;1962/63) (אלפים)

עמוד לוח
למשכנת הבנקים מאזני סיכום י"ז/10.
ל"י) (מיליוני והשקעות אות

521 (19611964)

ערך ניירות
הערך ניירות לשערי מדדים .י"ז/11.
(הבסיס: אביב בתל בבורסה
(ממוצעים (100 = 1960 ממוצע

522 .... (19501964 שנתיים:
בתל ערך לניירות הבורסה י"ז/12.
הסחיר ההון המחזור' אביב:

523 . (19601964) הפעולות ומדדי
בבורסה הרשומים הערך ניירות י"ז/13.
המש קבוצות לפי אביב' בתל
מיל  השוק ערך (לפי קיעים

524. . . (19621964) ל"י) יוני

חברות רישום
של הון ורישום חברות רישום י"ז/14.
עיקריים כלכלה ענפי לפי חברות'

526 (19611964)

דיאגרמות
528 תשלום אמצעי אספקת
528 *. ערך ניירות שערי מדד
528 הישראלית הלירה של החליפין שערי

הממשלה כספי י"ח.
529 מבוא

האוצר והתחייבויות זכויות
מו והתחייבויות זכויות ריכוז י"ח/1.
(מיליוני האוצר של ניטריות

531 (19621964) ל"י)
של שוטפות והתחייבויות זכויות י"ח/2.

ל"י) (מיליוני האוצר
532 (31 111 1964)

של ישירות והלוואות השקעות י"ח/3.
הכלכלה ענפי לפי הממשלה'

ל"י) (מיליוני
534 ... (31 111 1963 ;31 111 1964)

החוב סוג לפי המדינה' חובות י"ח/4.
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

535 (19561964)

הממשלה והוצאות הכנסות
ל"י) (מיליוני הממשלה הכנסות י"ח/5.

536 (1960/611965/66)

ככ



עמוד

571

לוח עמוד

ותרבות חינוך כ.
. . . מבוא

לוח

חינוך
לפי החינוך' במערכת המוסדות

573 תשכ"ה) עד (תש"ט המוסד מוג
החי במערכת ההוראה משרות
(תש"ט המוסד סוג לפי נוך,

574 תשכ"ה) עד
לפי החינוך' במוסדות התלמידים

575 תשכ"ה) עד (תש"ט המוסד סוג
במערכת התלמידים ממוצע

בית סוג לפי ספר' לבית החינוך
576 . . תשכ"ה) עד (תשי"ב הספר

במע לכיתה התלמידים ממוצע
בית סוג לפי החינוך' רכת

576 . תשכ"ה). עד (תשי"ב הספר

ההוראה כוחות
החינוך במערכת

ויחי ההוראה משרות המורים'
בית סוג לפי העבודה' דות

577. . . תשכ"ד) (תשכ"ג; הספר
המין' לפי והגננות' המורים
ותקופת הלידה יבשת הגיל'
המוכרות הוותק שנות העלייה'
להוראה והסמיכות בהוראה
מוחלטים (מספרים עברי) (חינוך

578 . . תשכ"ד) (תשכ"ג; ואחוזים)
המין' לפי והגננות' המורים
הוו שנות האוכלוסייה' קבוצת
והסמיכות בהוראה המוכרות תק
(מספרים ערבי) (חינוך להוראה
(תשכ"א ואחוזים) מוחלטים

579 תשכ"ד) עד

ותלמידים כיתות
החינוך במערכת

הספר בית סוג לפי הכיתות'
בכיתה התלמידים ומספר

580 (תשכ"ה)
לפי הספר' בבתי התלמידים
עד (תש"ט הכיתה דרגת

581 . תשכ"ה)
היסודיים' הספר בתי תלמידי
(חינוך הספר בית תואר לפי

582 . . תשכ"ה) עד (תשי"ד עברי)

כ/1.

כ/2.

כ/3.

כ/4.

כ/5.

כ/6.

כ/7.

כ/8.

כ/9.

כ/10.

כ/11.

העבו נפגעי של תכיפות שיעורי י"ט/8.
החומרה' ושיעור השכירים דה

הסיכון ענף לפי
559 (1956/571962/63)

לפי העצמאיים' העבודה נפגעי י"ט/9.
התאונה ותוצאות הסיכון ענף
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

560 (1961/621962/63)
לפי זיקנה' קצבאות מקבלי י"ט/10.
(מס העלייה ושנת המין הגיל'

560 ווו) 1964) ואחוזים) מוחלטים פרים
לפי משפחתיות' קצבאות מקבלי י"ט/11.
מוחלטים (מספרים הילדים מספר

561 . . (1961/621963/64) ואחוזים)
מעמד לפי לידה' לדמי תביעות י"ט/12.
התשלום ושנת בעבודה האישה

561 . . (1955/561963/64) הראשון

ביטוח חברות

ותביעות שנתקבלו פרמיות י"ט/13.
ענף לפי בישראל' ששולמו

562 (19501963) ל"י) (אלפי הביטוח
ביטוח של מרוכז עסקים חשבון י"ט/14.
(אלפי העסק סוג לפי חיים,

563 (1963) ל"י)
ביטוח של מרוכז עסקים חשבון י"ט/15.
סוג לפי לימי)'. (פרט אלמנטרי

564 ... (1963) ל"י) (אלפי העסק
ביטוח של מרוכז עסקים חשבון י"ט/16.
ל"י) (אלפי העסק סוג לפי ימי,

565 (1963)
ביטוח חברות של מרוכז י"ט/17.מאזן

ל"י) (אלפי ישראליות
566 (19501963)

וההש מביטוח ההתחייבויות י"ט/18.
הביטוח חברות של בישראל קעות
לוידזס) למורשי (פרט הנוכריות

568 ... (19551963) ל"י) (אלפי
של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ט/19.
ל"י) (מיליוני הגמל קופות

569 (1963 !1964)

לפי
570

דיאגרמות

רישום ומדמי מפרמיוי! הכנסות
, , ♦ , . ביטוח ענפי

בג



עמוד לוח

המקצו הספר בבתי התלמידים כ/23.
לימוד לשכר הזכאים עיים

המענק דרגת לפי מודרג'
וערבי) עברי (חינוך (בל"י)

592 (תשכ"ד)
בבחינות שעמדו התלמידים כ/24.

592 . תשכ"ד) עד (תש"ט הבגרות

האקדמיים המוסדות
התארים ומקבלי התלמידים כ/25.

עד (תש"ט האקדמיים במוסדות
593 תשכ"ה)

האק במוסדות האקדמי הסגל כ/26.
594 . . תשכ"ה) עד (תש"ט דמיים

בירוש העברית האוניברסיטה כ/27.
(תשכ"ה)594 הלימוד תחום לפי לים'

טכנולוגי מכון  הטכניון כ/28.
המחלקות לפי חיפה' לישראל'

595 (תשכ"ה)
לפי בראילן' אוניברסיטת כ/29.

596. . . (תשכ"ה) הלימוד תחום
לפי אביב' תל אוניברסיטת כ/30.

596. . . (תשכ"ה) הלימוד תחום
האקדמיים במוסדות התלמידים כ/31.
הע תקופת הלידה' יבשת לפי
הלי ותחום התואר הגיל' לייה'

597 (תשכ"ד) מוד

חינוך
ותרבות מבוגרים והשכלת
לעברית הציבוריים השיעורים כ/32.
החינוך משרד מטעם למבוגרים

599 .... (19611965) והתרבות
להשתלמות במכונים הביקור כ/33.
משרד מטעם הלשון ולשיפור
מבו (חינוך והתרבות החינוך

600 . תשכ"ד) עד (תשי"ב גרים)
להכשרה בקורסים הלומדים כ/34.

מש מטעם למבוגרים מקצועית
600 . . (19501963) העבודה רד

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
וכתוב קרוא ידיעת
אקדמית והשכלה

בקרב וכתוב קרוא יודעי אחוז
ומעלה' 14 כגיל האוכלוסייה
המין האוכלוסייה' קבוצת לפי

601 . . (19311963) הלידה ויבשת

כ/35.

עמוד

בתי תלמידי בין הבנים אחוז
הספר בית סוג לפי הספר'

582 .... תשכ"ה) עד (תשי"ט
לגיל שמעל התלמידים אחוז
(תשי"ב הכיתה לדרגת התקין

583 תשכ"ד) עד
החי של הספר בבתי התלמידים
בית סוג לפי העברי' נוך
(שיעורים והגיל המין הספר'
היהודית) באוכלוסייה ל000'1

584 ... תשכ"ה) עד (תשכ"ב
בבתי 17 עד 14 בני התלמידים
החינוך של העליסודיים הספר
המין הלידה' יבשת לפי העברי'
(שיעורים הספר בית וסוג
היהודית) באוכלוסייה ל000'1

585 .... תשכ"ה) עד (תשכ"ב
העל הספר בבתי התלמידים
לפי העברי' החינוך של יסודיים

הלידה יבשת הגיל' המין'
ל (שיעורים העלייה ותקופת
באוכלוסייה תושבים 1'000

586 .... (תשכ"ה) היהודית)
היסו הספר בבתי התלמידים
לפי העברי' החינוך של דיים
הכיתה דרגת הספר' בית סוג
(תשכ"ב; (אחוזים) הלידה ויבשת

587 תשכ"ד)
העל הספר בבתי התלמידים
העברי' החינוך של יסודיים
ויבשת הספר בית סוג לפי

(תשכ"ד; (אחוזים) הלידה
588 תשכ"ה)

לפי הערבי' בחינוך התלמידים
589 . . תשכ"ה) עד (תש"ט הדת

לגיל שמעל התלמידים אחוז
(בתי"ס הכיתה לדרגת התקין
הערבי) החינוך של יסודיים

590 .... תשכ"ד) עד (תשי"ב

לימוד בשכר הנחות
בגרות ובחינות

מסטיפנדיה שנהנו התלמידים
מטעם לימוד בשכר ומהנחה
(חינוך והתרבות החינוך משרד

590 תשכ"ד) עד (תשי"ז וערבי) עברי
לימוד לשכר הזכאים התלמידים
סוג ההנחה' דרגות לפי מודרג'
(חינוך הכיתה ודרגת הספר בית

591 ... (תשכ"ד) וערבי) עברי

לוח
כ/12.

כ/13.

כ/14.

כ/15.

כ/16.

כ/17.

כ/18.

כ/19.

כ/20.

כ/21.

כ/22.

כד



עמוד לוח

ומשטרה משפטים כ"ב.
615. . . מבוא

סוג לפי המשפט; בבתי העניינים כ"ב/1.
הפעולה ושלב העניין

616 (19491964)
המשפט בבתי שנתבררו העניינים כ"ב/2.

618 . . (19501964) העניין סוג לפי
הדתיים' הדין בבתי העניינים כ"ב/3.

620 (194911964) הפעולה שלב לפי
הפליליים במשפטים ההרשעות כ"ב/4.

621. (19511962)
בדין שחויבו מבוגרים עבריינים כ"ב/5.

622. (19511962)
בדין שחויבו צעירים עבריינים כ"ב/6.

624. . .:.".".. (19571962)
שה ועוונות) (פשעים עבירות כ"ב/ז.
לראשונה' בהן טיפלה משטרה

625 ... (19491964) הסוג לפי
וקבוצת הסוג לפי האסירים' כ"ב/8.
ומצבה (כניסות האוכלוסייה

626 .. (19511964)' השנה) בסוף
במ הנמצאים שפוטים צעירים כ"ב/9.

626. . . .: י (19571964) עונות
להתאבדות ונסיונות התאבדויות כ"ב/10.

626. . . (19491964) (יהודים)
לפועל/ להוצאה המשרד פעולות כ"ב111.

627 . (19501964) העניין סוג לפי
הציבוריים הנוטריונים פעולות כ"ב/12.

627 (19501964)
והדיינים השופטים מספר כ"ב/13.

627 ...... (19491964)
רשיונות בעלי הדין עורכי כ"ב/14.

627 ....... (19491964)

דיאגרמות
628 ... המשפט בבתי שהוגשו עניינים
628 העניין סוג לפי המשפט' בבתי העניינים
628 . . בדין שהורשעו מבוגרים עבריינים

וכנסת בחירות כ"ג.

629 מבוא

בחירות
(מס לכנסת הבחירות תוצאות כ"ג/1.

ואחוזים) מוחלטים פרים
630 (19491961)

כה

עמוד לוח
לפי אקדמיים' תארים בעלי כ/36.

הלידה יבשת הגיל' המין'
האחרון התואר העלייה' ותקופת
התואר לקראת הלימודים ותחום
בעלי סקר (מתוצאות האחרון

602 (22 v 1961) (1962 גבוהה השכלה
סרטים ויבוא קולנוע בתי כ/37.

603 (1951/521964/65)
בתי במוסיאונים' הביקורים כ/38.
בישראל ובתזמורות אטרונים

603 ..... (1961/62/1963/64)
צורת לפי הציבוריות' הספריות כ/39.

604 . . (1961/621963/64) היישוב

דיאגרמות

ותלמידים הוראה משרות ספר' בתי
605 העברי בחינוך

של יסודיים העל הספר בבתי התלמידים
605 . הספר. בית סוג לפי העברי' החינוך

לפי העברי' היסודי בחינוך התלמידים
605 כיתה דרגת

והעל היסודיים הספר בבתי התלמידים
יבשת לפי העברי' החינוך של יסודיים

606 הלידה
הספר בבתי 17 עד 14 בגילים התלמידים
לפי העברי' החינוך של יסודיים העל

606 הלידה יבשת
606 ... האקדמיים במוסדות התלמידים

סעד כ"א.

607 מבוא

לשכות שבטיפול המשפחות כ"א/1.
וסוג היישוב צורת לפי הסעד'

609 . . (1955/561962/63) העזרה
הס לשכות שבטיפול המשפחות כ"א/2.
המוניציפלי המעמד לפי עד'

610 (1959/601962/63) העזרה וסוג
המבחן לשירות שהופנו ילדים כ"א/3.

611 .... (19491964) לנוער
לנוער המבחן שירותי פעולות כ"א/4.

612. . . (19531964) ולמבוגרים
ונוער ילדים עליית חניכי כ"א/5.

613 (19501965)



עמוד לוח
ובבתי הילדים בגני התלמידים כ"ד/7.
והעליסודיים היסודיים הספר
המקומיות ובמועצות בעיריות

המוסד סוג לפי הגדולות'
648 (תשכ"ד)

הישיבה מקומות הקולנוע' בתי כ"ד/8.
שנמ והכרטיסים הקולנוע בבתי
המקו ובמועצות בעיריות כרו

650 . . (1960 ;1964) הגדולות מיות
ומכשירי ישירים טלפון קווי כ"ד/9.

652 (19621964) בעיריות טלפון
5,000 בנות מקומיות מועצות כ"ד/10.
נב נתונים  ומעלה תושבים

654 (1964) חרים
לפי המקומיות, הרשויות הכנסות כ"ד/11.
ל"י) (אלפי התקציב סעיפי

656 (1961/621963/64)
המקומיות, הרשויות הוצאות כ"ד/12.
ל"י) (אלפי התקציב סעיפי לפי

657 . . . . . (1961/621963/64)
המקו הרשויות של ההכנסות כ"ד/13.
ל"י) (אלפי הסעיף לפי מיות,

658 (1963/64)
המקו הרשויות של ההוצאות כ"ד/14.
ל"י) (אלפי הסעיף לפי מיות,

660 (1963/64)
בתקבולים הממשלה השתתפות כ"ד/15.
המקומיות הרשויות של רגילים

662 (1958/591963/64)
ומסים המקומיות הרשויות מסי כ"ד/16.

664 . . (1958/591963/64) לגולגולת
המוע של וההוצאות ההכנסות כ"ד/17.
עד 5,000 בנות המקומיות צות
התק סעיפי לפי תושבים, 10,000

666 ...... (1963/64) ציב

עמוד לוח
הכנסת

והוו המליאה ישיבות  הכנסת כ"ג/2.
632 (19491964) עדות

העניין לפי שנתקבלו' החוקים כ"ג/3.
לסדר הצעות המטפלת, והוועדה

633 .(19491964) ושאילתות היום

635

מקומיות רשויות כ"ד.
מבוא

לפי והאוכלוסייה, היישובים כ"ד/1.
637 (19511964) המוניציפלי המעמד

גדו מקומיות ומועצות עיריות כ"ד/2.
מספר האוכלוסייה, לפי לות,
הנפשות ממוצע המגורים, חדרי
ומספר השיפוט שטח לחדר.
שיפוט שטח לדונם התושבים

638 (19511964)
הכבישים של והשטח האורך כ"ד/3.
ברחו הפנסים ומספר והמדרכות
המקו והמועצות העיריות בות

640 . . (1963 ;1964) הגדולות מיות
רשויות ב29 הבנייה שטח כ"ד/4.
היוזם לפי עיקריות, מקומיות

642 (1963 ;1964) מ"ר) (אלפי והייעוד
הצרכנים סוג לפי המים, צריכת כ"ד/5.
בעיריות המים מודדי ומספר
הגדולות המקומיות ובמועצות

644 (1963/64) (מ"ק)
בעיריות שהוצאו הרשיונות כ"ד/6.

הגדולות, המקומיות ובמועצות
הרשיון סוג לפי

646 (1958/591963/64)

כר



הלשכה פרסומי
לשנה אחת מופיע  לישראל סטטיסטי שנתון א.

חלקים: בחמישה מופיע  לישראל סטטיסטי ירחון ב.
חברה  א' חלק
כלכלה  בי חלק

חוץ סחר  גי חלק
מחירים  די חלק

אנגלי סיכום  ה' חלק

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 אי משלב (נתונים  1 חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .7

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

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

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

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

 11 חלק  היישובים ספר .11

המפקד של אי משלב נתונים  האוכלוסייה וקבוצת המגורים הגיל, המין,
 111 חלק  היישובים ספר .12

המפקד של א' משלב נתונים  העלייה ושנת הלידה ארץ לפי היהודית, האוכלוסייה
 111 חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .13

המפקד של ב' משלב ראשונות תוצאות
1961  והדיור האוכלוסין מפקד תוצאות לפי ישראל, יישובי אטלס .14

המפקד של בי משלב נתונים  1 חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, .15
המפקד של בי משלב נתונים  1 חלק  הדיור תנאי .16

המפקד של בי ומשלב אי משלב 1961נתונים בישראל והדרוזים הנוצרים המוסלמים .17

הדיבור מידת הלימוד, שנות מספר ביישוב, ההשתקעות תקופת IV היישוביםחלק ספר .18

בי משלב נתונים  המועסקים של הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות בעברית,
המפקד של



המפקד של בי משלב נתונים  1 חלק  פנימית הגירה ,19

סטטיסטיות למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת .20
וידיעת ההשכלה לפי המועסקים' והרכב העבודה כוח תכונות  11 חלק  העבודה כוח *21

המפקד של בי משלב נתונים  וכתוב קרוא
בי ומשלב אי משלב נוספים נתונים  ** חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .22

המפקד של
המפקד של ב' משלב נתונים  * חלק היישובים' ספר  ביישובים הדיור תנאי .23

המפקד של ב' משלב נוספים נתונים  *** חלק  העבודה כוח .24

המפקד לפרסומי הסבר דברי  והגדרות תהליכים .25

המפקד של בי משלב ראשונים נתונים  1 חלק  ופריון נישואין .26

מיוחדים פרסומים ה.
ויישובים אוכלוסייה

אי חלק  תשייט) בחשון (וי התושבים רישום .36

(1931  1954) היהודית האוכלוסייה .37

(1955 שנת (סוף בישראל היישובים רשימת .52

ב' חלק  תש"ט) בחשון (ו' התושבים ם רישו .53

(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

(1963) בישראל התיירות .163
1969 עד ישראל של האוכלוסייה תחזית .179

בריאות
1950 בשנת 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

כוו



(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
(1960) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .154

(1962) מוות סיבות .159
(1961) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .169

(1961 עד 1958) בישראל מסרטן התמותה .174

(1963) מוות סיבות .177

(1962) המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .181

הלאומי המשק
ב1950 ישראל כלכלת .1

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

כלכלי ניתוח  (1959/1960  1961/62)  המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות .151

ישראל של הלאומיים החשבונות לצורכי
(19501962) ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה .153

והערךהמוסף) 'התפוקה (התשומה בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה .165

. . (1963 עד 1952)

ודיור צריכה

(1959/60) עירוניות משפחות הוצאות סקר .123

(1959/60:1956/57 ;1950/51) המשפחה הוצאות סקרי .148

ראשונות) תוצאות 1963/64) המשפחה הוצאות סקר .175

(1963) הדיור תנאי סקר .180

■ ■ ■ חוץ סחר
(1951) בשנת ישראל של החוץ סחר .5

(1953 עד 1952) בשנים ישראל של החוץ סחר .23

(1957) ישראל של החוץ סחר .76

(1958) ישראל של החוץ סחר .88

(1959) ישראל של החק 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

כט



111 חלק (1962) הסחורות ולפי הארצות לפי פירוט  ישראל של החוץ סחר .142

** הלק (1982) הארצות לפי העיקריות הסחורות פירוט  ישראל של החוץ סחר .143

(1963) הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים: סיכומים  1 חלק  ישראל של החוץ סחר .160

לפי העיקריות הסחורות הסחורות, לפי הארצות  11 חלק  ישראל של החוץ סחר .161

(1963) הארצות
(1964) הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים' סיכומים  1 חלק ישראל של החוץ סחר .183

הארצות לפי העיקריות הסחורות סחורות' לפי הארצות  ישראל של החוץ סחר .184

11 חלק  (1964)

פגים סחר

(1962) האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר .164

ותעסוקה אדם כוח
(1953) האחרונות השנים בעשרים ישראל בארץ 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 המדינה עובדי .40

המדינה) שירות נציבות של החמישי בדו"ח ד' 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

(1962) אדם כוח סקרי .152

(1961 עד 1955) אדם כוח סקרי .162

(1963) לאומי לביטוח המוסד מנתוני שכירים' עובדים של ושבר תעסוקה .171

(1963) אדם כוח סקרי .176

ותזונה חקלאות
(1951) בישראל התזונה רמת .7

(1949/50) תש"י החקלאות מפקד .8

אחרים ומיעוטים הדרוזים הערבים, של המשקים  אי חלק
(1949/50) 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

תעשייה

א' חלק (1952) החרושת מפקד .26

ב'. חלק (1952) והתעשייה החרושת מפקדי .41



(1961) היהלומים בתעשיית והציוד התעסוקה סקר .119

(19551960) והמלאכה התעשייה סקר .156

(1962 ;1961) והמלאכה התעשייה סקרי .178

בנייה

(1952) בבנייה התעסוקה מדדי .13

(19491953) בישראל הבנייה .33

(1963 עד 1960) בישראל הבנייה .173

ותחבורה הובלה
(1950 דצמבר עד (מאי בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .2

(19511952) בישראל הדרכים תאונות סטטיסטיקה.של .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

(311111960) המנועיים הרכב כלי מצבת .120

(311111961) 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
(1962) בישראל הדרכים תאונות .150

(1963 במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .170

(1963) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות .172

(1964 במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .185

לא



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

(1950 1952) 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) בישראל הביטוח עסקי .113
(1960) בישראל הביטוח עסקי .131

(1961) בישראל הביטוח עסקי .147

(1962) בישראל הביטוח עסקי .157

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

א' חלק (תשי"ג), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .12

בי חלק (תשי"ב), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .15

ג' 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

(תשט"ו) מורים (תשט"ז) תלמידים תשט"ז, הילדים וגני הספר בתי .59

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

(תשי"ז) הילדים וגני הספר בתי .72

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

(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר .130

ומשטרה משפטים
(19481949) פליליים משפטים של סטטיסטיקה .3

(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה .6
(1951) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .18

!1951  פליליים (משפטים  פלילית סטטיסטיקה .20

סוהר1951) 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 סטטיסטיקה .70

לב



(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

(1962) משפטית סטטיסטיקה .158

(1961 ;1960) פלילית סטטיסטיקה .167

(1960 ;1961) הנוער עבריינות ,168

(1963) משפטית סטטיסטיקה .182

עיריות

(1951/1952) בישראל העיריות של סטטיסטיקה .31

(1952/531954/55) בישראל העיריות .64

(1957/581958/59) המקומיות הרשויות והכנסות הוצאות .104

(1961/62) בישראל המקומיות הרשויות .155

שונות

(1955) המקומיות ולרשויות השלישית לכנסת הבחירות תוצאות .51

(1959) המקומיות ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות .111

הפיס מפעל כלפי הציבור עמדת .117

(15 vm 1961  תשכ"א אלול (יג' החמישית לכנסת הבחירות תוצאות .166

טכניים פרסומים ו.
*1951 ישראל כלכלת סקר .1

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
(1955/561956/57) הממשלה והוצאות הכנסות .2

(1958) ליישובים סמלים מפתח .3
ארעיים) (סיכומים תשיט הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .4

והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף
 לצרכן המחירים מדד .5

המייעצת הציבורית הוועדה דווז
1958 וסחורות) ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר .6

(31 xn 1959) ליישובים סמלים מפתח .7
 ארעיים) (סיכומים תש''ך הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .8

והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף

גלבי. באנגליה .

לג



,.(31 <011959) שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים .9

בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי .10
בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי .11

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

(31 XII 1961

הערך ניירות מדדי .13
ללום011962?31). (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .14

בישראל העונתיות .15

היצוא סחורות קטלוג .16
המייעצת הציבורית הוועדה דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד .17

= (31 xn 1963 ליום (נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת .18

ibm 1401 במחשב נתונים לעיבוד כלליות nrwn .19

אחרים עם.מוסדות .בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי
(1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר .1

בא"י העבריים העובדים של הכללית ההסתדות
י■ י י■י בישראל התעשייה בעלי התאחדות
*(19521955) בישראל התיירות של סטטיסטיקה .2

לתיירות הממשלתית החברה
; (1955 שנת (סוף כתעשייה סוציאליות זכויות .3

בא"י העבריים העוברים של הכללית ההסתדרות
העבודה) (מחלקת בישראל התעשייה בעלי התאחדות
(1948/491954/55) בישראל חשבונות;הסקטור"הציבורי .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

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

הלשכה). של מיוחדים פרסומים בסדרת 44 (מס'
בישראל ,?לכלי פאלק,למחקל מרכז

(19521954) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה .7

.טכניןת, ידיעות ,(19521954) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה
הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 48 (מס'

בישראל. למחקרכלכלי פאלק מרכז
;(1951)1954) ישראל של הלאומית ההכנסה .8

הלשכה) של מיוחדים בסדרתםו?סונ?*ם. 57 (ממי
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

בלבד. באנגלית .

לד



(19481953) 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

א' חלק (1958/59) המדינה הכנסות על חמישי וחשבון דין .11

הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת 96 (מסי
המדינה הכנסות מינהל  האוצר משרד

בלבד. כאנגלית

לה
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התנועה עומס
הלאעירוניים בכבישים

1963/64
TRAFFIC DENSITY ON
NONURBAN ROADS

N1pn

mWp2rlWliWar?!Ion
3.001  3,500 m&l/ 250 10 I I

3.501  4.000 UK 551  500 'Z73

4.001  4.500 VSm SOI  7S0 C7^

4.501  5.000 Vllm 751  1.000 £223

5,001  5.500 MUD 1.001  1,250 832
5,501  6000 am 1.251  1.500 serjj
6.001  7.000 BBB 1,501  1,750 SlflU

7.001  9.000 tBB 1.791  3.000 .WHS

9.001 13.000 BBS 1.001  3.500 i3Hft

12.001 14,000 ■■ 3.501  3.000 !Him

14,001 ♦ ■■
ninrn ■!.< 

הכניש igoD ₪

Traffic Rout.
No. of Road

No. of Road Section

Armistica Line

Urban Ana

הקםע מספר
הושק nivw קו *♦_

ass

י ה1תץנים מ>נלית

מספר סופיים אי1ם המונים .1

רכב צירי מספר אלא וכנ, כלי
בשניים מחולק

תנועת כוללים אינם הנתונים 2
לא (ורכב וקטנועים אופנועים

מנועי)

הנתונים: מקור
שנערכו מכניים מונים ידי על התגועה מספירות נתקבלו הנתונים
24 ל מתייחסים התנועה נתוני .1964 מרס ועד 1963 טאגריל

היממה. שעות

"1944 ירושלים, >סט4*>ו)סטיקה, המרכ1ית הלשכה 'זי ע> ישורטט ע1בד



ודיאגרמות לוחות
TABLES AND DIAGRAMS

השנתון. של השני בצידו במרוכז הודפסו לפרקים המבואות של האנגלי trunnn

All English introductions to the chapters are printed at the other endof this volume.



הסבר הערות

הגיאוגרפי: השטח א.

המנדט. ממשלת של בשלטונה שהיה (א"י) ארץישראל של השטח כל ,14v1948n עד .1
הסטטיסטיים. המספרים מוסבים שעליו בזמן ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2

הישראלית: המטבע ב.

פרוטות. ל1,000 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת ,31 ה11959^ עד .1

אגורות. ל100 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת  11 ב1960 החל .2

ת: ו ד י מ ג.
מטריות. טונות הן "טונות" המטרית. השיטה לפי _ משל|ל
מרובעים. מטרים ל1,000 שווה מטרי "דונם"  שטח

המיוחדים: הסימנים ד.

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

במספר. שיוגדר מכדי מדי קטן ערך = 0
ארעיים. מספרים = *

ומתוקנים. מוגהים מספרים = §

קטנה. מובהקות בעלי ממוצעים או יחסים שיעורים, הערכה, על המבוססים מספרים = ()
המוחלטים; שהמספרים משום לחישוב ניתנים שאינם וכוי, ממוצעים יחסים, שיעורים, = x

המידה. על יתר קטנים וכד', השיעורים לחישוב כבסים המשמשים
,vi יוני: ;v מאי: ;iv אפריל: ;111 מרס: ;11 פברואר: ;1 ינואר: רומיים. מספרים  לחודשים

.xn דצמבר: jxi נובמבר: ;x אוקטובר: ;ix ספטמבר: ;vm אוגוסט: ;vii יולי:

תיבות: וראשי מ י ר ו צ י ק ה.

נוסף. ציון בלי  ב.צ.נ.
אחר. במקום נזכר לא  ל.נ.מ.א.

השונות:
שנים: ציון

.1962 לדוגמא: בדצמבר. 31 עד בינואר 1  ח ו ל ת נ ש
הלוח לשנת כלל כדרך מתאימה  בספטמבר 30 עד באוקטובר 1 חקלאית שנה

.1961/62 ב; " כ תש לדוגמא: העברי.
.1961/62 לדוגמא: ביוני. עד30 ביולי 1 דשנים שנת

.1961/62 לדוגמא: במרס. 31 עד באפריל 1 תקציב שנת
העברי' הלוח לשנת כלל בדרך מתאימה  31באוגוסט עד בספטמבר 1 לימודים שנת

.1961/62 "ב: כ תש לדוגמא:



ואקלים שטח א. פרק
יו

(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט 1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני
החודשית הגשם כמות בלבד. המדידות לתקופת
הכמות שבהם למקרים פרט שלם' במספר ניתנת
מספרים אילת. לנתוני ופרט מ"מ מ0.6 קטנה היא
הסמוך; הזוגי למספר מעוגלים ב0.5 המסתיימים
מספר של הממוצעים הערכים לגבי הדין הוא
השנתי הכל סך מ"מ). < 1.0) הגשומים הימים
החודשיות הכמויות כל חיבור ידי על מתקבל

הזה. הסך ועיגול המדויקות

Y

שטח

א/1) (לוח ישראל מדינת שטח על הנתונים
המדידות. ממחלקת נתקבלו

אקלים
לתקופה היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי
ניתנו לא 1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגון
לא וכן התקופה' שנות ברוב מדדו שלא בתחנות
שבתנאי בתחנות כאלה לתקופות הממוצעים ניתנו

ניכרים. שינויים חלו הצבתן

3 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



AREA השטח

>1) ישראל של והגבולות השטח  א/1 לוח
TABLE A/I.  AREA AND BORDERS OF ISRAEL(I)

ישראל מדינת שטח

קמ2
.sq.km

מיל2
sq. miles

Areaof the State of Israel

הכל 20,7007,993TOTALסך

היבשה 20,2557,821Landשטח Area

המים 445172Waxerשטת Area

כנרת ינ
0) המלח ים

165
280

64
108

Sea of Galilee
Dead Sea (2)

העיקריים הנהרות

S'P
Km.

מיל
Miles

Principal Rivers

(3) ירדן
ירקון

118
26

73
16

Jordan (3)
Yarqon

מטר
Metres

רגל
Ft.

הים) פני (מטל ביותר הגיוה המקום
מירון הר

1,2083,963Highest Altitude (above sea level)
Mt. Meron

הים) לפני (מתחת הנמוך"ביותר המקום
(4) המלח ים

397 1,302Lowest Altitude (below sea level)
Dead Sea (4)

יבשתיים גגולות

קמ
Km.

מיל
Miles

הכל 985613סך

Land Borders

TOTAL

8251IsraelLebanonישראללבנון

7748IsraelSyriaישראלסוריה

הירדנית ההאשמית הממלכה  ישראל
(א'י) פלשתינה משטחי והשטחים

ידיה על המוחזקים לשעבר/

561349IsraelHas hemite Kingdomof Jordan
and former Palestinian areas now under
its control

ישראלמצרים
עזה ישראלרצועת

206
59

128
37

IsraelEgypt
IsraelGaia Strip

חוף Seaגבולות Bodrers

הכל 254IS8TOTALסך

התיכון ים תוף
המלח ים חוף

(אילת) סוף ימ חוף

190
53
II

118
33
7

Mediterranean Coast
Dead Sea Coast
RedSea(Flat) Coast

(|) Figures are rounded off to Km. and Miles.
)2) Thetotalareaofthe Dead Sea isl,020sq.km.(393sq. miles).

740 sq.km.(285 sa. miles) being in Jordan territory.
)3) The total length of the Jordan river is 252 km. (156

miles) 134 km. (83 miles) being in Jordan territory.
)4) Lowest point in the world.

ולמיל. לק"מ מעוגלים המספרים (1)
8יל2), 393) קמ2 1,020 הוא המלח שלים הכללי השטח 0)
מיל2). 285) קמ2 740 ירדן נשטח נמצאים וגלזה

מיל) 156) קמ 252 הוא הירדן של הכללי האורך (3)
מיל) 83) קמ 134 ירדן בשטח נמצאים ומזה

בעולם ביותר הנמוכה הנקודה (4)

5 ואקלים שטח



הטביים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח _ א/2 לוח
TABLEA/2. LAND AREA OF NATURAL REGIONS, SUB DISTRICTS AND DISTRICTS

האזור סמל
הטבעי

הנפה המחוז,
הטבעי והאזור

השטח
(קמיר)
Area

)Sq. Km.)

District, SubDistrict
and Natural Region

No. of
Natural
Region

ירושלים 557JERUSALEMמחוז DISTRICT

ירושלים 557JERUSALEMנפת SUBDISTRICT

יהודה01 230Judeanהרי Mountains01

יהודה02 327Judeanשפלת Foothills02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671ZEFATנפת SUBDISTRICT

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

הצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת illKINNERETנפת SUBDISTRICT

152Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 369Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197YIZREELנפת SUBDISTRICT

שאן08 בית 219Betעמק She an Basin08

חרוד09 122Harodעמק Valley09

גונב10 142Kokhavרמת Plateau10

IIיזרעאל 361Yiireelעמק BasinII

מנשה12 107Menרמת as he Plateau12

נצרתטירען13 246NazarethTir'anהרי Plateau13

עכו פת 936AKKOנ SUBDISTRICT

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

מערבי15 עליון 374Westernגליל Upper Galilee15

עכו16 198Akkoמישור Plain16

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283HAIFAנפת SUBDISTRICT

חיפה17 283Haifaאזור Region17
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הטביים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי
TABLEA/2. LAND AREA OF NATURAL REGIONS, SUB

השטח  '2/h לוח
DISTRICTS AND DISTRICTS

האזור סמל
הטבסי

הנפה המחוז,
הטבעי והאזור

השטח
(קמר)
Area

)Sq. Km.)

District, Sub. District
and Natural Region

No. of
Natural
Region

חדרה HADERA/57נפת SUBDISTRICT

הכרמל18 76Karmelחוף Coast18

יעקב19 139Zikhronזברון Ya'akov Region19

אלכסנדר20 126Alexanderהר Mountain20

חדרה21 230Haderaאזור Region21

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348SHARONנפת SUBDISTRICT

348Sharon22השרון22

תקוה פתח 284PETAHנפת TIQVA SUBDISTRICT

השרון23 118Southernדרום Sharon23

תקוה24 פתח 166Petahאזור Tiqva Region24

רמלה 3/2RAMנפת LA SUBDISTRICT
לוד25 312Lodאזור Region25

רחובות 298REHOVOTHנפת SUBDISTRICT

רחובות26 169Rehovotאזור Region26

לציון27 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region27

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב 170TELנפתתל AVIV SUBDISTRICT

אביב28 תל. 170Telאזור Aviv Region28

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

29

אשקלון נפת
מלאכי אזור

(.272

321

ASHQELON SUBDISTRICT

Mal'akki Region29

לכיש30 491Lakhishאזור Region30

אשקלון31 460Ashqelonאזור Region31

שבט באר 12,835BE'ERנפת SHEVA SUBDISTRICT
גרר32 357Gerarאזור Region32

בשור33 1,066Besorאזור Region33

שבט34 באר 1,589Be'erאזור Sheva Region34

והערבה35 המלח 1,934Deadים Sea and Arava35

הנגב36 7,889Negevהר Mountains36

7 ואקלים שטח



יום' בכל והמינימלית המקסימלית הטמפרטורה של חודשי ממוצע
cq התחנות לפי

TI964)

אקלים
א/3. לוח

!mumMaxמקסימום

Stationהתחנה
ווו111

'V
VVIVIIVIMIXXXI

coastal region החוף אזור

"■on מט. תח. ,Nahariyyaנהריה, Met. S15.617.420.222.123.127.529.029.828.726.823.119.8

O6'e;33"OI'n'alOM 35"

נמל ,Haifaחיפה' Harbour14.716.820.221.622.927.027.928.627.526.922.818.7

00'e;32"49'n'!:5m 35
En Sherner, School בי"ס שמר, 14.917.120.922.525.729.330.030.729.629.924.119.5עין

3I'e;3228'n')335m 35"
רידינג אביב, Telתל Aviv, Reading16.517.220.521.723.227.228.929.428.526.822.319.4

47'e;32o06'n'a3M 3418.118.620.322.725.128.330.531.530.328.024.120.0

התעופה נמל ,Lodלוד' Airport16.517.521.823.525.929.429.930.629.329.523.820.1
54'e;3200'n'!j40m 3418.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.1

Negba16.417.421.623.725.729.830.731.229.528.623.920.2נגבה

4I'e;3P40'n'a85M 34"
יצחק Nirניר Yizhaq16.017.922.524.926.730 431.331.829.529.124.320.6

20'e;3I I4'n'870m 34"

ההריט HILLאזור REGION

Har Han nan27.827.217.811.9 כנען הר
' 30e; 3258'N'12934m 359.810.913.018.524.727.428.929.227.424.119.012.0

ו חקלאי בי"ס ,Tavorתבור' Agr. Schoo3.816.721.023.128.933.233.934.432.932.924.018.0

24 '6: 32" 42'n'a 144m 35O6.617.619.624.830.232.133.533.832.230.425.818.8

Ram at David Aerodrome דוד, 4.616.921.322.726.930.931.932.531.231.524.618.6רמת

תעופה שדה
I'e:32MO'n'n50M 35"7.318.620.624.228.531.833.434.032.430.125.119.4

Mishmar HaEmeq העמק 4.517.120.922.525.929.429.830.629.631.424.118.7משמר

08'e; 32" 37'n'a75M 35"7.018.019.724.128.830.531.632.031.429.925.718.8

מרכז ,Jerusalemירושלים' Central9.511.516.919.523.027.027.728.126.227.319.114.4

I3'e;3Io47'n'S8I0M 3S2.814.116.120.825.227.428.629.727.725.519.214.5

גימל Beitבית Jimal4.215.420.222.826.630.431.131.629.630.323.118.9

59'e;3I43'N'q360m 34"6.517.419.123.629.030.832.132.530.828.824.518.6

הירדן JORDANשקע RIFT

Dafna4.46.121.122.727.231.332.533.031.832.624.119.1דפנה

38'e; 33" nl50M'א'14 35O6.68.120.324.729.032.333.834.633.030.524.718.7

בלום Kefarכפר Blum4.96.721.923.728.232.533.133.231.832.624.219.3

36'e; 33" IO'n'nlStt 35"
א' Deganyaדגניה Alef6.18.5 1!3.0.2s3 :30.234 935.936.534.831.724.620.0

" 34'e; 32" 43'n'S200M 358.39.6 126.7 22.431.734.936.637.135.031.825.720.1

גלבוע HefziBaהפציבה Giloba7.7 15.225.2 22.430.033.634.434.532.832.224.419.0

26'e;323I'n'D80M 35"8.59.6 1!1.626.9 :32.434.435.836.034.432.227.420.4

שאן Betבית Shean .5.17.5 1!2.325.4 :29.534.535.133.725.119.6

" 30'e; 32" 30'N'sIIOm 358.59.5 127.2 21.632.834.836.336.435.032.127.520.4

בריכות ,Sedomסדום' Pans8.0!6.2 21.4 128.5 :32.237.238.638.035.131.226.321.5

023'e;3Io02'n'8390m 35

Elאילת at30.1 27.3 22.3 19.233.838.539.139.4 *35.535.327.422.6

57'e; 29" 33'n'8 12m 34"

NEGEV

שבע Beerבאר Sheva6.2 14.124.5 21.827.731.432.232.730.130.623.518.9
48'e;3I0 I5'n'B280 m 34O
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CLIMATE

TABLE A/3. MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURES,
BY STATION (OC)

(1964(

OנימומMinimum
nsipnn

■■"■■'
VVIVIIVIMIXXXIXIIPeriod

6.48.8II. 111.912.917.819.520.418.812.311.79.71964

7.59.712.714.5.IS821.223.123.922.318.214.811.51964

5.37.19.59.310.915.617.518.315.710.710.49.11964

7.39.812.513.314.619.221.221.920.315.113.210.71964
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619491958
6.78.410.710.912.817.519.420.218.714.012.29.81964
7.57.18.210.113.916.919.420.118.715.812.59.119401949
6.07.910.210.712.616.918.919.618.115.012.59.11964

6.57.910.0II. 112.517.318.819.217.314.411.89.21964

15.416.710.66.21964
4.44.75.99.414.816.618.418.416.614.8.'M96.619401949
4.77.410.210.412.218.119.820.418.315.412.08.71964
7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.819401949
3.56.89.49.511.417.219.319.717.211.810.17.01964

5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
3.26.69.510. 112.117.619.720.217.612.610.77.21964
7.07.58.410.815.518.821.121.819.816.012.58.419401949
4.16.09.410.412.916.917.618.316.518.312.38.31964
6.57.18.411.715.317.418.719.718.016.512.38.31951  1960
7.08.511.011.914.318.719.219.918.717.614.2II. 11964
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949

4.57.410.010.512.617.419.420.017.713.311.78.21964
7.17.69.211.614.817.920.421.219.516.412.69.219491958
3.57.09.710.211.516.017.618.315.89.49.07.01964

6.99.312.312.914.720.121.822.320.016.113.710.61964
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
6.18.911.812.714.719.621.822.420.116.914.09.71964
8.38.39.412.417.220.422.8 i23.321.518.214.710.319401949
5.28.1II. 112.114.019.220.917.314.49.51964
8.17.88.712.017.219.821.822.220.617.514.19.819401949

10.312.917.519.422.526.427.627.926.120.617.712.81964

7.510.314.917.019.523.925.625.623.519.615.411.71964

5.26.49.610.112.116.718.018.216.012.911.08.31964

9 ואקלים שטח



(ממ) התחנות לפי המשקעים,  .4/n לוח
(1964)

(מ"מ) הגשם nכמות t (mm)moRain A

Place המקים
IVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPeriodווו111

coastal אזור
region החוף

Nahariyya, 01981021964וווו8017268נהייה,
Met. station מט 1561096322825תה. 4   8812619311960

Haifa, Harbour נמל 91167801919חיפה' _1711421964

131844717616 3   _8212219311960
En Shemer, שמר, 7121370336עין    284IIS1964
School O^fj160975615613 1   8614419311960

ti Aviv, אביב' 9113441112תל    2741601964
Reading 132754715318רדינג 2   9415219311960

Lod, 1061485890לוד 0  2071421964
Airport התעופה 132835712316נמל 1   7913019311960

Negba 1408438190.3נגבה    119901964
112705512315 1   7810419311960

Nir Yiihaq יצחק 39295111ניר    49211964
423225646 0.2   354719311960

hill אזור
region ההרים

Har Kenaan כנטן 0הר 0  2641081964
19414389341216 1 _  8614119311960

Tavor, Agr. ביס 76156142386תבור'    312891964
School 135916919410חקלאי 0.5   6210519311960

Ramat David, דוד, 10418597277רמת  1831061964
Aerodrome תעופה 129885316513שדה 1   671 II19311960

Mishmar 1482381203014משמר    2661321964
HaEmeq 1711186517616העמק 1   7913119311960

Jerusalem, 14816084141ירושלים,    109821964
Cenral 128106851748מרכז 0.5   618219311960

Beit Jimai גימל 137118784בית _1191071964
128917416414 0.3   729419311960

Jordan שקע
rift הירדן

ני^ס 6724914729130.5דפנה    176781964
15311574351214 1 _  6210319311960

Kefar Blum גלום 581921123090.4כפר  _  166601964
1299662291012 1   528819311960

Deganya aw א' 751421082013דגניה    144701964
9772511959 1   508019311960

HefziBah 631437142חםציבה    130681964

Giibo'a 1067850134IIגלבוע 1   568619311960
Bet Shean שאן 5594476בית    100581964

79573912410 1   416419311960
Sedom, 0917213דום,    5311964

p*"' בריכות

1£" 021.61964_0.71.5אילת
1.54.64.83.01.10.2    2.07.4

negev הנגב
Beer Sheva שבע ו5250610באר 0  17341964

473932834 0.3   2743193 1 .5

טיפות = 0 הערה=
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TABLE A/4.  PRECIPITATION, BY STATION (mm)

(1964(

Number o f RainDays (mm ^ ס1 (מ*מ הגשומים הימיס מספר

התקופה
Period

XII XI IX VIII VII VI IV III

78964
0.43710938/391947/48

79964

67964
0.136II938/391947/48

87964
0.126101938/391947/48

97964
0.22681938/391947/48

1061964

1964

1964
1938/391947/48
1964
1938/391947/48
1964
1948/491957/58
1964
1938/391947/48
1964
1938/391947/48
1964
1938/391947/48

1964
1944/451953/54
1964

1964
1938/391947/48
1964
1938/391947/48
1964
1938/391947/48
1964

1964

1964
1938/391947/48

7
10
9
9
7
II
7
10
7
8
5
7

8
10

8

8
7
7
9
5
8
4

5
I.I

10

6
9
6
7
6
9
6
8
5
10
5

10
6
10

9
5
8
5
9
5
I

0.3

0.1

0.1

0.2   

0.3   

0.1   

01   

0.1 

0.1   

1016612
1310921

2י10167

10151022
128921

1014731

98821

121592
98921

111582

4 __

1311112 4
71782 2
129101 2
111771 3
881וו 3
17101וו 4
131091 3
1013101 3
8891 3
ן111210

8881 3

10171133
12121052
10191042

716933
ו9783

ון7176

ן10882

ן7146

97831

3222

01.01.00.30.2

98121

6561
1

Note: 0 = drops.
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(אחוזים) התחנות לפי ממוצעת יחסית לחות  .5/n לוח
(1964)

IVVVIווו111

החוף אזור
מט, תוו. 617171676769נהריה'

נמל 556668626670חיפה,

בי"ס שמר, 70716467עין

רידינג אביב, 697776696772תל
747572727575

תעופה נמל 647370615558לוד,
707168645858

727675656064נגבה

יצחק 667167595659ניר

ההרים אזור

כנען ,,,הר ,

767369574445
חקלאי בייט 657772645452תבור,

716966564851

תעופה שדה דוד, 687874686058רמת
737572696260

העמק 707973666264משמר
757674696163

מרכז 707465574950ירושליס,
656461514349

ג'מל 657369615454בית
646263595257

הירדן שקע
637871615752דפנה

707066615453
בלום 647870615451כפר

א' 617871615450דגניה
707167605351

גלבוע 657568554949חפציבה
686866584949

שאן 637670535350בית
676967564850

בריכות 545350393431סדום,

413836282322אילת

הנגב

שבע 707267545051באר
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TABLEA/5. MEAN RELATIVE HUMIDITY, BY STATIONS (Percentage)

(1964(

VIIVIIIIXXXIXIIwipnn
Period

COASTAL REGION

6969636066641964Nahariyya, Met. Station

7068656358591964Haifa, Harbour

7173686367681964En Shemer, School

7171676871711964Tel Aviv, Reading
757369697175194958
6263605465651964Lod, Airport
626260■ 586470194049
6666636470701964Negba

6265646569641964Nir Yizhaq

HILL REGION

552558671964Har Kenaan
475157525773194049

5758553558661964Tavor, Agr. School
565857505567194049

6061605965761964Ramat David, Aerodrome
596160606371194958
6667635465711964Mishmar Ha'Emeq
686968626775194049
5556602659621964Jerusalem, Central
535459535965195160
5960625262601964Beit Jimal
596161565964194049

JORDAN RIFT

5757563660641964Dafna
565957556171194958
5860604966701964Kefar Blum

5254545369681964Deganya Alef
525454535968194958
5255554456681964HefziBa Gilboa
515455525567194049
5340541964Bet Shean
545555' ■ 515768194049

3439421964Sedom, Pans

2625332340471964Elat

NEGEV

5659614662651964Be'er Sheva
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שנתיים אקלימיים נתונים
אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים, _ א/6. ,1וח

(1964)

CC)Temperatureטמפרטורה
יחסית לחות

" IxtיצוניקMeaממוצע re m eiממוצעת
יומית(1</<

runnnMean Daily
תאריךמינימוםתאריךמקסימוםיומימינימוםמקסימום

Relative
Humidity

MaximumMinimumDiilyMaximumDateMinimumDate
(JO

ההוף אזור
מט. תח. 23.613.418.537.01/60.220/166נהריה

נמל 23.016.319.637.01/62.019,21/164חיפה,

בי'ס שמר, 24.511.618.040.530/50.819/1עין

רידינג אביב, 23.514.919.230.220/100.021/171תל

תעופה נמל 24.813.419.138.530/51.321/162לוד,

24.913.119.037.030/52.521/168נגנה

יצחק 25.413.019.239.26/412/60.021/164ניר

ההרים אזור

בנען הר

חקלאי בי"ס 26.113.119.642.031/51.521/159תבור,

תעופה שדה דוד, 25.311.918.641.031/53.621/165רמת

העמק 24.512.318.439.631/53.521/167משמר

מרכז 20.812.616.735.231/52.619/157ירושלים,

ג'מל 24.514.319.439.530/50.719/161בית

הירדן שקע

25.512.719.140.831/53.020/159דפנה

בלוט 26.011.218.641.731/53.821/162כפר

אי 27.615.121.441.731/50.721/160דגניה

גלבוע 26.814.920.842.631/50.419/158חפציבה

שאן 41.512/60.019/1בית

בריכות 29.520.124.843.531/54.522/1סדום,

30.917.924.443.830/52.519/132אילת

הנגב

שבע 25.312.018.640.412/60.421/159באר
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ANNUAL CLIMATIC DATA

TABLEA/6. MEAN VALUES EXTREMES AND FREUENCIES OF CLIMATIC ELEMENTS

(1964(

ימים Numberמספר of Days with

משקעים
הכל סך
(ממ)
Precipiערפלסערותרעמיםברדשלגמשקעים

(מ*צ) טמפרטורות
Temperatures (OC)Station

tation
total (mm)

Precipi
tation

^ 1.0mm
SnowHailThunderGalesFogמקסימום

max.
>30o

מינימום
min.
<5O

COASTAL REGION

640 50718119 S13Nahariyya,Met. Station

689 52116


18 547Haifa, Harbour

791 522(7)79 1017En Shemer, School

712 5042741 16Tel Aviv, Reading

672 54316


61 98Lod, Airport

490 52
18

76 197Negba

155 2414
96 2210Nir Yizhaq

HILL REGION

..Har Kenaan

8191 542211166 II18Tavor, Agr. School

709

948

1 53

1 59

3

2

14

19

2136 37

81 64

32

31

Ramat David,
Aerodrome

Mishmar Ha' Emeq

5972 52169625 8026Jerusalem, Central

564 492122108 94Beit Jimal

JORDAN RIFT

7602 622(6)..14613Dafna

62S2 633205157 2438Kefar Blum

573 55212


169 10Deganya Alef

481 47116


167 47HefziBah Gilboa

358 42


13Bet She an

77 14
179י iSedom, Pans

23.8 62210 5El at

NEGEV

17031/63912917Beer Sheva
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ויישובים אוכלוסייה פרקב.
האוכלוסייה הכל סך לגבי 1961 מפקד תוצאות
השוטפים לאומדנים מאד קרובות היו היהודית
התושבים רישום על מבוססים שהיו מועד' לאותו
תוצאות נתנו הלאיהודית האוכלוסייה לגבי .1948
האומדן מאשר יותר תושבים כ000'4 1961 מפקד
באומדן רציפות אי יש לכן, תאריך. לאותו השוטף
תו 4,131 של בהיקף '1961 ולתחילת 1960 לסוף
גידול מקורות על ב/2 בלוח שמופיע כפי שבים,

האוכלוסייה.
הלאיהודית לאוכלוסייה נוספו 1963 בשנת
במרכיב כלולים הם ב/2 בלוח בנגב; בדוים כ700

הגירה". "מאזן

האוכלוסייה תנועת
על הלידות עודף הינו הטבעי" "הריבוי
ללידות מתייחסים 1962 עד הנתונים הפטירות.
הרישום בלשכות הנדונה בשנה שנרשמו ולפטירות
שנה. באותה שאירעו לאלה ב1963 והחל הנפתיות
xi 1948 לפני שאירעו ופטירות לידות
אומדן בחישובי נכללות אינן כך, אחר ונרשמו

האוכלוסייה.
מספר בין ההפרש הינו ההגירה" "מאזן
ממנה. היוצאים מספר לבין למדינה הנכנסים
ביקורת בתחנות מהרישום מתקבלים המספרים
הגירה"); ד'"תנועות לפרק מבוא (ראה הגבול
מעבר של המקרים כל את מקיפה זו סטטיסטיקה

בגבולות. חוקי
כאמור, הם, האומדנים כאשר ב1961, החל
מאזן כולל קבועה, אוכלוסייה על מבוססים
הכל סך בין ההפרש ואת העולים את ההגירה
לבין משנה למעלה לא^ בחוץ ששהו התושבים
של שהייה לאחר לארץ שחזרו התושבים הכל לא^סך בחוץ משנה למעלה

ביישובים האוכלוסייה
מפקד מאז ביישובים האוכלוסייה אומדני
תוצאות על מתבססים והדיור1961 האוכלוסין
כפי שנה, מדי החלים השינויים ועל זה מפקד

הבאים: במקורות ביטוי לידי שבאו
היישו לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

נפש. מ2,000 פחות המונים בים
המתקבלת יישוב, בכל התושבים תנועת ב.

המרכזית. התושבים מרשם מכרטסת

האוכלוסייה אומדן
 פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בתאריך המדינה בתחום שנמצאו האנשים מספר
שנמצאו תיירים כוללת שהיא מכאן האומדן.
שנעדרו תושבים כוללת ואינה האומדן בעת נארץ

תאריך. באותו מהארץ
כוללת  יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
האומדן בעת משנה פחות מהארץ שנעדרו תושבים

בארץ. שנמצאו תיירים כוללת ואינה
הם: פקטו דה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
משתק ותיירים עולים לידות, תוספות:

עים.
התושבים תנועת מאזן פטירות, הורדות:

והתיירים.
הם: דהיורה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
משתק תיירים עולים, לידות, תוספות:
של שהייה לאחר לארץ שחזרו ותושבים עים

בחו"ל. משנה למעלה
מצהירים, יורדים פטירות, הורדות:

משנה. למעלה בחו"ל השוהים ותושבים
לאוכלוסייה מתייחסים 1961 עד האומדנים
התו רישום על מבוססים אלה אומדנים נוכחת.
תש"ט). בחשון (ו' 8 x ו ב1948 שנערך שבים
רק שנרשמה יהודית, הלא האוכלוסייה לגבי
על גם האומדן התבסס ,8 xו 1948 ביום בחלקה
האומדנים .1949 בשנת שנערכו נוספים רישומים
על חושבו 1961 מפקד עד 1948 מפקד בין בתקופה
כתו האוכלוסייה במספרי שחלו השינויים סמך

הגירה. וממאזן טבעי מריבוי צאה
מתייחסים 22 v 1961 במפקד החל האומדנים
.1961 מפקד על מבוססים והם קבועה לאוכלוסייה
האוכ אומדן גם ניתן האוכלוסייה כל לגבי רק

הנוכחת. לוסייה
לפי האוכלוסייה חלוקת את נתן 1961 מפקד
ודרוזים. נוצרים מוסלמים, יהודים, הקבוצות:
תושבים כ1,500 של קבוצה נתקבלה אלה מלבד
נכללה 1963 עד כ"אחרים". עצמם את שהגדירו
1964 בשנת יהודים. הלא בין הזאת הקבוצה כל
ה"אחרים" של המקוריים בטפסים בדיקה נערכה
לאוכלוסייה כמחציתם הועברו בירור ולאחר
וכ500 ולנוצרים למוסלמים אחדים היהודית,
שומרו בהאיים, כגון קטנות כיתות בני (בחלקם

ואחרים. דרוזים בקבוצה נכללו וכדי) נים
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פרטי. בסיס על היבם הייצור של המכריע והרוב
בו" אשר כפרי יישוב  שיתופי מושב
גם מבוסס מושב" של השיתופיות לתכונות נוסף
באופן מתנהלת הצריכה ורק שיתוף על הייצור

פרטי.
בו אשר כפרי יישוב וקבוצה קיבוץ
קולקטיבי. כסיס על מאורגנים והצריכה הייצור
או מעברות מעבר" מחנות  י ע ר א יישוב
המוניצי בתחום כלולים אינם אשר עולים" בתי
ארעי באופן הוקמו ואשר אחר" יישוב של פאלי

העלייה. גלי לקליטת
הבדוית האוכלוסייה  ם בדוי שבטי

הארץ. ובצפון בנגב המצויה
מוסדות  וכדומה חוות מוסדות,
כלולים אינם ואשר יישוב של תכונות בעלי

אחר. יישוב של המוניצפאלי בתחום
אוכלוסייה  ליישובים מחוץ גרים
במקומות והמתגוררת קטנות בקבוצות המפוזרת
בהם המקומות כלשהו. יישוב של לתחום מחוץ
יישוב של תכונות בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה

לעיל). שמוגדר (כפי
ולפי נפש מ000"2 פחות המונים יישובים יש
הכפריים היישובים בין נכללים הם ההגדרה

באופיים. חקלאים שאינם אעפ"י
וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
של או יהודים של או מכריע רוב יש היישובים

לאיהודים.
"מעורבים"" עירוניים יישובים שבעה יש
עם אבל יהודית" אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי
ירוש והם: לאיהודיים' תושבים של ניכר מספר
לוד רמלה" עכו" חיפה" אביביפו, תל לים"
ביישובים הן נכללו אלה יישובים ומעלותתרשיחה.
בסך אבל הלאיהודיים" ביישובים והן היהודיים
אחת. פעם רק נכללו הם היישובים הכל
או נכללה אלה יישובים של האוכלוסייה אולם"
להש בהתאם הלאיהודים' בין או היהודים בין

האוכלוסייה. לקבוצת תייכותם
קבוצות: לשתי מחולקים היהודיים היישובים
למועד בהתאם חדשים" ויישובים ותיקים יישובים
או (1948 במאי 15) המדינה הקמת לפני איכלוסם?

הקמתה. לאחר
יישובים גם כלולים "החדשים" היישובים בין
לאחר הראשונות בשנים כבר עירוניים שהיו
של יחסית גדולה תוספת אז וקיבלו המדינה, הקמת
צפת" (כגון: החדשים העולים מקרב אוכלוסייה

.cmru טבריה,
ברשימת מופיעים נוספים והסברים הגדרות
,31 xn 1964 ליום וסמליהם אוכלוסייתם היישובים

.1965  20 מסי טכני פרסום

בהתיישבות. היהודית הסוכנות מפקדי ג.
התבססו (1957 (עד המזון קיצוב בתקופת
מספרי על גם ביישובים האוכלוסייה אומדני
לפי צרכנייה" או מכולת חנות בכל הצרכנים
בהתחשב יישוב. לכל הצרכנים כרטסת נתוני
מסוימים ביישובים תוקנו "1961 מפקד בתוצאות

.1960 עד האוכלוסייה אומדני

הגדרות
בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב

הבאים: התנאים שלושת את והמקיים

או קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.
יותר). או תושבים 10  למפקד (עד יותר

עצמי. מינהל לו יש ב.
אחר. יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
כפרי ליישוב עירוני יישוב בין ההבחנה
היישוב, של המוניצפאלי המעמד על מבוססת
מחקלאות. המתפרנסים אחוז ועל היישוב גודל על

יישובים  עירוניות יישוב צורות
להוציא נפש. מ2,000 למעלה של אוכלוסייה בעלי

בעיקר.
שבהם תושבים 5,000 עד 2,000 של יישובים א.
בכוח המועסקים מכל כשליש לפחות

בחקלאות. עובדים האזרחי העבודה
ומעלה, תושבים 5,000 המונים יישובים ב.
המועסקים מכל כחצי לפחות שבהם

בחקלאות. עובדים

כדלקמן: מתחלקות העירוניות היישוב צורות
הנ"ל" ההגדרה אחר הממלא יישוב  ר י ע
מוניציפאלי מעמד בעל 31 xn 1964 ביום שהיה

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

.31 ב11964^
צורות כפריותכל יישוב צורות

כדלקמן: האחרות היישוב
הצ הייצור' בו אשר כפרי יישוב  ר פ כ
על כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה ריכה'

פרטי. בסיס
לשניים: מחולקים הכפרים

מונה אוכלוסייתו אשר כפר  ל ו ד ג כפר
יותר. או תושבים 2.000

מונה אוכלוסייתו אשר כפר  ן ט ק כפר
תושבים. מ000"2 פחות

כאגודה המאורגן כפרי" יישוב  מושב
ושיווק החקלאי הציוד רכישת בו אשר שיתופית
הצריכה ואילו במשותף' מבוצעים התוצרת
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גילים לאומדן כבסיס החישוב: שיטת
מסוף גיל לפי האומדן משמש מסויימת שנה לסוף
אחד בשנתון הגילים כל הזזת עם קודמת, שנה
בשנה התבגרה האוכלוסייה כל בינתיים (כי
השנה של הלידות את מוסיפים הזה לבסיס אחת).
העולים את מוסיפים ,0 גיל את המהוות הנדונה
ומורידים הגיל, לפי המשתקעים' התיירים ואת
של המאזן הגיל. לפי היורדים' ואת הפטירות את
לסוף הגילים אומדן את נותן וההורדות התוספות

השנה.
גיל, מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדן
של שילוב על מבוסס עלייה ותקופת לידה יבשת
(פקידה בי ושלב אי שלב תוצאות מתון נתונים
פי ועל 1961 מפקד של אחוז) 20 של ומדגם מלאה
מסוימים תיקונים נעשו מאז שחלו השינויים

.1963 עד 1961 לשנים באומדנים
לפי ישראל ילידי של פירוט ניתן לראשונה'
תוצאות בסיס על והגיל, המין האב, לידת יבשת
השינוי מרכיבי מאז. שחלו והשינויים 1961 מפקד
ופטירות לידות לגבי וירידה. פטירות לידות, הם:
לגבי האב. לידת ארץ לפי נתונים מצויים תינוקות
שימוש נעשה ירידה, ולגבי שנה גיל מעל פטירות
כל בין כמו האב לידת יבשת לפי חלוקה באותה
מפורטים נתונים המתאים. ובגיל במין הארץ ילידי
(22 v 1961) המפקד ליום האוכלוסייה הרכב על
,12 ,11 ,10,8 ,7 מס' המפקד בפרסומי מופיעים

.26 '22 ,19 ,18 ,14 ,13

בישראל המשפחה גודל
מבו בישראל המשפחה גודל על האומדנים
האדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על ססים
י"א, פרק ראה וביצועו ארגונו הסקר, מבנה (על

ותעסוקה). אדם כוח
במדינה משפחה מוגדרת זה סקר לצורך
שקיימת אנשים כקבוצת בקיבוץ) למשפחה (פרט
יחד הגרים כלשהי, משפחתית קרבה ביניהם
ארוחותיהם הכנת ואשר דיור, יחידת באותה
נחשב בודד אדם גם במשותף. כלל בדרך נעשית
בקיבוץ המשפחה כ"משפחה". זה סקר לצורך
עם זוג בני או בודדים הסקר לצורכי כוללת
נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה שהם ילדיהם

כתובת שינויי
שינויי של הודעות על מבוססים הנתונים
ללשכות התושבים ידי על הנמסרות כתובת
לפקודת בהתאם הפנים. משרד של הנפתיות
להודיע תושב כל חייב ,1949 התושבים מרשם
30 תוך בכתובתו שינוי כל על הרישום למשרד

השינוי. מיום יום

התושבים כרטסת לעדכון משמשות ההודעות
על ההודעות סמך ועל המגורים, לכתובת באשר
סטטיסטיים. סיכומים מכינים כתובת שינויי
כניסות כולל ב/12 בלוח הכניסות" הכל "סך
משתק ותיירים חדשים עולים אחרים, מיישובים
על מבוססים החדשים העולים של הכניסות עים.
עם מיד הסוכנות ע"י הופנו שאליה הכתובת
למעשה משתקעים העולים כל לא ארצה. הגיעם
מהתושבים מסוים אחוז הופנו. שאליו ביישוב
באי רק זאת עושים כתובת שינוי על המודיעים
בשנת כתובת שינוי על שהודיעו אלה מבין הור.
את למעשה שינו אחוז כ20 למשל, ,1964

כן. לפני או ב1963 עוד כתובתם

הלידה ויבשת הגיל המין'
גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תוצאות על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ייבשת
של הגילים אומדן .8x11948 התושבים רישום
1961 מפקד עד הדת לפי הלאיהודית האוכלוסייה
המרכזית התושבים כרטסת מיון על מבוסס
מפקד לאחר האומדנים כל .1955 ביולי שנערך
לאוכלו ומתייחסים זה מפקד על מבוססים 1961

קבועה. סייה

אחרות תכונות עם בשילוב גיל לפי האומדנים
בסוף למצב מתייחסים והם לשנה אחת נערכים
לשנתון גיל בין הקבלה קיימת לכן הלוח. שנת
0 בגיל ,1964 לסוף הגילים באומדן לדוגמה: לידה.
,1963 ילידי נכללים 1 בגיל ,1964 ילידי נכללים
1959 שנתונים ילידי כוללת 59 גיל קבוצת
ליום מתייחס שהגיל מובן, גם מכאן וכוי. ,1955
שלמות שנים למספר כלומר האחרון, ההולדת

האומדן. בתאריך לאדם שמלאו
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> באלפים) (אומדנים, אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה,  ב/1* לוח
TABLE B/l.  POPULATION, BY POPULATION GROUPS (Estimates, Thousands)

)19481964)

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at End of Year

ממוצעת אוכלוסייה
Mean Population

כלהשנה
האוכלוסייה

יהודים
Jews

NonJewsלאיהודים

סןהכל(1)
Total(l)

יהודים
Jews

יהודים לא
NonJews

Year0)
Total

Population
)1)

הבל סך
Total

ג(וםלנ1יט
Moslems

בוגרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and Others

Present Population (Based on the 8 XI 1948 Registration) (8 x\ התושבים1948 בסיסרישום גובחת(על אוכלוסייה

8 XI 1948872.7716.7(2)( 156.0). .. .

1948758.7..

19491, 173.91,013.9160.0111.534.014.51.059.0901.0(2X158.0)

19501.370.11.203.0167.1116.136.015.01,266.81,103.0163.7

19511.577.81,404.4173.4118.939.015.51,494.31,324.0170.3

19521,629.51,450.2179.3122.840.416.11.606.21.429.8176.4
19531,669.41,483.6185.8127.64M16.81.650.21,467.7182.6

19541,717.81,526.0191.8131.842.018.01.689.51.500.6188.8
19551,789.11,590.5198.6136.343.319.01.750.41.555.3195.1

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

I9602.150.41.91 1.2239.2166.349.623.32.117.01,882.6234.4

Present Population (Based on the 22 V 1961 Census)

2.189.6
2.289.7
2,380.3
2.480.7

(22 v המפקד1961 בסיס (על נוכחת אוכלוסייה

2,183.3
2,235.8
2.334.4
2,436.0
2,531.7

22 V 1961

1961

1962
1963

1964

Permanent Population (Based on the 22 V 1961 Census)

25.8 50.5
247.9 1.942.0 2,189.9 26.3 51.3
257.7 2,030.5 2,288.2 27.3 52.6
268.4 2,111.3 2,379.7 28.5 53.9
280.4 2,197.1 2,477.5 (3)28.6 55.5

(22 v המפקד1961 בסיס (על קבועה אוכלוסייה

22 V 19612,179.51,932.4247.1170.8

19612.234.21,981.7252.5174.9

19622.331.82.068.9262.9183.0

19632.430.12,155.5274.6192.2

19642,525.62,239.2286.4202.3

(I) Discrepancies are due to rounding off figures. המספרים מעיגול נובעים הפרשים (I)
)2) Estimate for the population within the present bordersof the State. המדינה, של הנוכחי בשטח לאוכלוסייה אומרן (2)
(3) in 1964, partof"others"were transferred to other popu האוכלוסייה; קבוצות ליתר מהיאחרים* חלק הועברו (3)בשנת<^19

ution gorups; see introductionto this chapter. זה. לפרק מבוא ראה
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(אלפים) האוכלוסייה של הגידול מקורות  ב/2י לוח

TABLEB/2. SOURCES OF INCREASE OF THE POPULATION (Thousands)

)1948  1964)

אחוז
הגידול

Percentage of
Increase

)4) :(I)

(6)

אוכלוסייה
התקופה בסוף
Population
at End

of Period

<n+(4)

(5)

הכל סך
הגידול
Total
Increase

)2) +(3)

(4)

ההגירה מאזן
Migration
Balance

(3)

טבעי ריבוי
(1)

Natural
Increase

(2)

האוכלוסייה
בהתחלת
התקופה

Population
at Beginning
of Period

(I)

Year

Jews
194.2
16.8
33.6
18.7
16.7
3.3
2.3
2.9
4.2
4.8
5.7
2.7
2.7
2.8

49.5

17.2
3.7
4.4
4.2
3.9

17.1
3.7
4.4
4.2
3.8

1,911.2
758.7

1,013.9
1,203.0
1,404.4
1.450.2
1,483.6
1,526.0
1,590.5
1,667.5
1,762.7
1.810.1
1,858.8
1,911.2

NonJew s

239.2

1948  התושבים רישום נתוני בסיס על נוכחת אוכלוסייה
Present Population Based on 1948 Registration of Population Data

יהודים
+ 869.21,261.6

Total

649.6
649.7
758.7

1,013.9
1,203.0
1,404.4
1.450.2
,483.6
,526.0
,590.5
,667.5
1,762.7
,810.1
,858.8

ם לאיהודי
160.0

1961 מפקד נתוני בסיס על קבועה אוכלוסייה
Permanent Population, Based on I96I Census Data

Population
192.7
37.5
54.9
53.2
47.1

109.1
255.2
189.1
201.4
45.8
33.4
42.4
64.5
77.0
95.2
47.4
48.7
52.4

79.2

+ 104.4
+234.9
+ 160.1
+ 166.9
+ 10.7
 1.6
+II. I

+ 31.2
+ 43.8
+ 61.1
+ 14.5
+ 14.7
§17.8+

39X4
4.7

20.3
29.0
34.5
35.1
35.0
31.3
33.3
33.2
34.1
32.9
34.0
§34.6

+ 2.5 76.7

האוכלוסייה כל
2,525.6
2,234.2
2,331.8
2,430.1
2,525.6

371.1
79.7
97.6
98.3
95.5

+
+
+
+
+

178.4
42.2
42.7
45.1
48.4

Jews
2,239.2
1.981.7
2.068.9
2,155.6

(3)2,239.2

NonJews

327.3
70.5
87.2
86.7
82.9

/92.9
37.8
55.0
53.0
47.1

134.4
32.7
32.2
33.7
35.8

2,154.5
2.154.5
2,234.2
2.331.8
2,430.1

יהודים
1,911.2
1,911.2
1,981.7
2.068.9
2.155.6

ודים לאיה

(2)19481960
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

| 19501960

1961  1964
1961

1962
1963
1964

1961  1964
1961

1962
1963
1964

1961  1964243.344.0 0.243.8286.418.0

1961243.39.5 0.39.2252.53.8

1962252.510.5 0.110.4262.94.1

1963262.911.4+ 0.211.6274.54.4

1964274.512.6 0.012.6(3)286.44.6

(I) Definition of natural increase see in introduction to
this chapter.

)2) Since 15V 1948.
)3) Corrected following the division of "Others"  see

introduction to this chapter.

זה. לפרק במבוא ראה הטבעי הריבוי הגדרת (1)

.15 v מ948ו 0)
מבוא ראה  אחרים* חלוקת עקב תיקון נעשה (3)

זה. לפרק
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באלפים) (אומדנים, ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה  ב/3י לוח
TABLEB/3. WORLD JEWISH POPULATION AND POPULATIOM IN ISRAEL

)Estimates, Thousands)
)18501963)

התאריך
הכל סך
0)
Total
)I)

1בישראל n Israel

Date מספרים
מוחלטיט
Absolute
Numbers

(2) אחוזים
Percentage (2)

18504,800I8S0

18827,70024.00.31882

189047.01890

190010.70050.00.51900

191413.50085.00.61914

(3) 1916/1856.71916/18(3)

(3)23X192283.823 X 1922(3)

30 V 192514,800122.00.830 V 1925

(3) 18X1 1931174.6
..18X1 1931(3)

31XII 1935355.231 XII 1935

31 XII 194016,700467.52.831XII 1940

31 XII 194511.000563.85.131 XII 1945

31 ^1 194711,270(30.0.S631 XII 1947

15 V 194811,300649.65.715 V 1948

31 X\l 195111,5331,404.412.231 XII 1951

31 XII 19541 1,8671,526.012.931 XII 1954

31 XII 195712.0351.762.714.631XII 1957

(3) 22 V 196112.8661,932.415.022V 1961(3)

31 X\\ 196213,0182,068.915.931 XII 1962

31 XII 196313,1212,115.616.431 XII 1963

(I) Source: American Jewish Yearbook; crude estimates
for the given year.

)2) Jews in Israel as percentageof total Jews in tht world.
)3) Census in Israel.

;American Jewish Yearbook המקור: (I
הנדונה. לשנה גולמיים אומדנים

בעולם היהודים הכל סך מתוך גישראל היהודים אחוז (2)

בישראל. מפקד (3)
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והנפה המחוז לפי יבשתי, מרובע לק'מ האוכלוסייה צפיפות  ב/4 לוח
TABLE B/4.  DENSITY OF POPULATION PER SQUARE KILOMETRE OF LAND AREA,

BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

)19481964)

(1) והנפה המחוז
יבשתי שטח

קמר
Land Area

מרובע לקמ Densityצפיפות per Sq. Km
District and

SubDistrict(l)
in Sq. Km.8X1 194831 XU 195522 V 196131X11 196331 XII 1964

הארץ 20.25543.188.5107.6120.0124.7ALLCOUNTRYכל

ירושלים 557159.5331.1344.5.37J0388.3JERUSALEMמחוז
DISTRICT

הצפון 4.9119.4NORTHERN//3,32544.287.7101.4מחוז
DISTRICT

צפת 67116.449.767.977.479.1Zefatנפת SubDistrict

ננרת נפת

יזרעאל נסת

עכו נפת

521

1.197

936

38.2

50.3

59.6

78.0

96.2

110.8

83.1

100.4

136.8

90.0

115.8

154.4

90.9

120.6

162.6

Kinneret Sub.
District

Yizreel Sub
District

Akko SubDistrict

חיפה 854209.2413.1433.6472.8489.6HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283452.41,685.5976.01,062.81,099.2Haifaנפת SubDistrict

חדרה 57188.6127.6164.8180.3187.5Haderaנסת Sub
District

המרכז 00.4263.5327.83J5.9370.3CENTRAL)242,/מחוז
DISTRICT

השרון 348108.2248.8294.7323.5338.4Sharonנפת Sub
District

פתחתקוה 284175.6455.1480.6521.8545.3Petahנסת Tiqwa Sub
District

31214.4164.5218.9231.2238.7Ramlaנפתרמלה SubDistrict

רחובות 298109.8259.1334.6366.3378.5Rehovotנפת Sub
District

אביב תל 834.03.464.44,113.54,44./170מחוז /.54,563.3TEL AVIV
DISTRICT

הדרום מחוז

אשקלון נסת

14,107

1.272

1.5

5.8

6.9

39.3

12.3

60.3

/6.9

80.8

/8.3

88.8

SOUTHERN
DISTRICT
Ashqelon Sub
District

שבע באר 12.8351.14.27.610.611.3BeerShevaנפת Sub
District

(I) According to the present boundaries of the subdistricu*
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POPULATION IN SETTLEMENTS ביישובים האוכלוסייה

הטבעי והאזור הנפה המחוז, לפי ,(1) והיישובים האוכלוסייה  ב/5י לוח
TABLE B/5.  POPULATION AND SETTLEMENTS(I), BY DISTRICT, SUBDISTRICT

AND NATURAL REGION

)31 XII 1964)

האוכלוסייה לאיהודיםיהודיםכל
Total PopulationJewsNonJewsDistrict,Sub District

הנפה andהמחוז.
הטבעי Naturalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםוהאזור Region

SettlementsPopulationSettlementsPopulationSettlementsPopulation

הכל 8732,525.61,239.2סך 771(44)109286.4TOTAL

7.//62216.32מחוז 5854.6JERUSALEM

DISTRICTירושלים

יהודה 30198.8194.3הרי 2744.5Judean Mountains
יהודה 3217.517.4שפלת 311O.IJudean Foothills

הצפון 296397.0232.3מחוז 232(22)66164.7NORTHERN DISTRICT

צפת 5953.149.9נפת 5543.2Zefat SubDistrict
חולה 2423.523.5עמק 240.0Hula Basin

עליון 2621.018.7גליל 2332.3Eastern Upper Galilee
מזרחי

98.67.7אזורחצור 810.9Hazor Region

כנרת 4347.438.3נפת 40(2)39.1Kinneret SubDistrict

2033.132.0כנרות 20(1)I.IKinrot

תחתון 2314.36.3גליל 20(1)38.0Eastern Lower Galilee

מזרחי

יזרעאל III144.382.8נפת 89(14)221.5£YizreelSub Distirct
עמקביתשא
עמקחרוד

20
II

19.0
5.9

19.0 20
5.4 101

0.0
0.5

Bet Shean Basin
Harod Valley

כוכב 93.61.5רמת 452.1Kokhav Plateau
יזרעאל 4437.035.5עמק 4131.5Yizreel Basin
מנשה 73.23.2רמת 70.0Menashe Plateau
נצרת 2075.618.2הרי 7(14)1357.4NazarethTir'an
Plateauתירען

עכו 83152.261.3נפת 48(6)3790.9AkkoSub District
תחתון גליל
מערבי

2054.60.9 4(5)1653.7Western Lower
Galilee

גלילעליון
מערבי

3327.78.4 19(1)1519.3Western Upper
Galilee

עכו 3069.952.0מישור 25617.9Akko Plain

פה חי 99418.1361.5מחוז 76(3)24S6.6HAIFA DISTRICT

חיפה 25311.1289.5נפת 22(3)421.6Haifa SubDistrict
וזיפה .25311אזור 1289.5 22(3)421.6Haifa Region
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(המשל) הטבעי והאזור הנפה המחוז, לפי ,(1) והיישובימ האוכלוסייה  ב/5י לוח
TABLE B/5.  POPULATION AND SETTLEMENTS(I), BY DISTRICT, SUBDISTRICT

AND NATURAL REGION (Cont.)

964)(31 XII

לאיהודיםיהודיםסןהכל
TotalJewsNotJewsDistrict, Subdistrict

andהמתוז.הנפה
הטבעי Naturalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםוהאזור Region

SettlementsPopulationSettlementsPopulationSettlementsPopulation

וזיפה HAIFAמחוז DISTRICT

(המשך)
חדרה פח 74107.05472.035.0נ 20

(cont.)
Hadera SubDistrict

הכרמל חוף
זכרון אזור

יעקב
אלכסנדר הו

IS8.213.S82.4 2Karmel Coast
10

18

7.0

22.3

9

4

6.8

0.6

0.2 1

21.7 14

Zikhron Ya'akov
Region
Alexander Mountain

חדרה 3169.52858.810.7אזור 3Hadera Region

המרכז .230459.92/9428מחוז f3I.B 13CENTRAL DISTRICT

השרון 86117.77997.320.4נפת 7Sharon SubDistrict

86117.77997.320.4שוון 7Sharon

חקוה פתח 50154.947149.25.7נפת 3Petah Tiqwa
SubDistrict

השרון 2451.22349.41.8דרוס 1Southern Sharon

תקוה פתח 26103.72499.83.9אזור 2Petah Tiqwa Region

4874.54769.25.3נפתומלה 3Ramla SubDistrict
לוד 4874.54769.2אזור \5.3 3Lod Region

וחובות 46112.846112.40.4נפת RehovotSubDistrict
רחובות 3562.03561.710.3אזור Rehovot Region

Rishonאזור Lezi/yon
לציון II50.8II50.7ראשון j0.1 Region

אביב תל 17775.8/7768.87.0מחוז /TEL AVIV DISTRICT

אביב תל 17775.817768.87.0אזוו 1Tel Aviv Region

הדרום 169258.5169236.821.7מחוז (19)SOUTHERN
DISTRICT

אשקלון 93113.193112.70.4נפת Ashqelon SubDistrict
מלאכי 4122.54122.40.1אזור Mal'akki Region

לכיש 2221.42221.30.1אזוו Lakhish Region
אשקלון 3069.23069.00.2אזוו Ashqelon Region

שבע באר 76145.476124.121.3נפת (19)Be'erSheva
SubDistrict

גרר 3012.73012.70.0אזוו Gerar Region
בשור 2414.72414.70.0אזוו Besor Region

שבע באר 784.9763.821.1אזוו (19)Be'erSheva Region
והערבד המלת 69.469.20.2ים Dead Sea A Arava

הנגב 923.7923.70.0הר Negev Mountains

(I) Bedouin tribes are not included in the number of
settlements: their number is given in brackets. As
for mixed settlements, see introductionto this chapter.

היישובים; במספר כלולים אינם הבדוים שב8י (1

המעורבים, היישובים בדבר בסוגריים. מופיע מ00ומ
זה. לפרק מבוא ראה
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (1) והנפה המחוז לפי האוכלוסייה,  ב/6י לוח
TABLE B/6.  POPULATION, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT(I)

)Absolute Numbers and Percentage)
)19481964)

District and SubDistrict

Percentage אחוזים

31 XII
1964

31 X\\
1963

22V
1961

8X1
1948

(אלפים) מוחלטים onsejs
Absolute Numbers

)Thousands)

31 XII
1964

31 XII
1963

22V
1961

8X1
1948

והנפה /nns7

האוכלוסיי uהכל 1atio n1 PopTo ta

הכל 872.72,179.52,430.12,525.6IO0.O100.0100.0100.0TOTALסך

מחוז
ם ירושלי

87.1(9/.9208.92/6.310.28.88.68.6JERUSALEM DISTRICT

הצפון J/5.7/5.7NORTHERN.382.0397.016.8/5/.44.0337)מחוז DISTRICT

צפת 10.845.651.953.11.22.12.12.1Zefatנפת SubDistrict

ננרת 19.543.346.947.42.32.01.91.9Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 59.0120.1138.6144.36.95.55.75.7Yizreelנפת SubDistrict

ענו 54.7128.1144.6152.26.45.96.06.0Akkoנפת SubDistrict

חיפה 175.1370.3403.8418.120.5/7.0/6.6/6.6HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה .125.5276.2300.8311נפת 114.712.712.412.3Haifa SubDistrict

חדרה 49.694.1103.0107.05.8,4.34.24.3Haderaנפת SubDistrict

המרכז 122.3407.0442.0459.9/4.3/8.7/8.2/8.2CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 4.74.64.7Sharon'36.9102.5112.6117.74.3נפת SubDistrict

48.9136.5148.2154.95.76.36.16.1Petahנפתםתחתקוה Tiqwa SubDistrict

רמלה 4.468.372.174.50.53.13.02.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 32.199.7109.1112.83.84.64.54.5Rehovotנפת SubDistrict

305.7699.3755.0775.8.3J732.03/./30.7TELמחוזתלאביב AVIV DISTRICT

הדרום 4173.9238.4258.52J8.09.810.2SOUTHERN./2מחוז DISTRICT

אשקלון 7.276.7102.8113.10.83.54.24.5Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 14.197.2135.6145.41.74.55.65.7Bearנפת Sheva SubDistrict

ידוע 17.1NOTלא KNOWN
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(תמשן) ואחוזים) מוחלטים (מספרים (1) והנפח המחוז לפי האוכלוסייה,  ב/5י לוח
TABLE b/6.  POPULATION, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT(I)

)Absolute Numbers and Percentage) (Cont.)

)19481964)

District .nd SubDistrict

Percentage אחוזים

31XII
1964

31 XII
1963

22V
1961

8X1
1948

(באלפים) מוחלטים d^bbs
Absolute Numbers
)Thousands)

31 XII
1964

31 XII
1963

22V
1961

8X1
1948

והנפת nnsn

TOTAL

Jewish Population
100.0 100.0 100.0 100.0 2,239.2

היהודית האוכלוסייה
2,155.6 1,932.3 716.7

SJERUSALEM.84.2187.7204.4211.712.09.79.59מחחירושליט DISTRICT

הצפון .53.4194.3224מחוז /232.37.610.010.410.4NORTHERN DISTRICT
צפת 8.942.648.849.91.32.22.32.2Zefatנפח SubDistrict
14.435.438.238.32.11.81.81.7Kinneretנפתכנרת SubDistrict

24.166.679.682.83.43.43.73.8Yixreelנפתיזרעאל SubDistrict
עכו 6.049.757.561.30.82.62.62.7Akkoנפת SubDistrict

חיפה 147.7322.3349.5.36Z521.116.716.216.1HAIFAמחוז DISTRICT
116.4257.6280.0289.516.613.313.012.9Haifaנפתחיפה SubDistrict
חדרה 31.364.769.572.04.53.43.23.2Haderaנפח SubDistrict

המרכז 06.23ao.f411.8428.1./J219.719.119.1CENTRAL/מחוז DISTRICT
השרון 26.585.193.197.33.84.44.44.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8142.8149.26.66.86.66.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
1.863.967.269.20.23.33.13.1Ramlaנפתרמלה SubDistrict

רחובות 32.099.3108.7112.44.65.25.05.0Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 692.6748.3768.843.235.934.734.3TEL/.302מחוז AVIV DISTRICT

הדרום 6.0155.32/7.5236.80.95.010.110.6SOUTHERNמחוז DISTRICT
אשקלון 4.876.4102.5112.70.73.94.85.0Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 1.278.9115.0124.10.24.15.35.6Beerנפת Sheva SubDistrict

הכל סך

NonJewish Population הלאיהודית האוכלוסייה
הכל S286.4100.0100.0100.0100.0TOTAL.156.0247.2274סך

ירושלים 61.6JERUSALEM./81.7.)2.94.24.54.6מחוז DISTRICT

הצפון J57.5NORTHERN.90.6/42.8/57.9/64.758.157.557מחוז DISTRICT
צפת 1.93.03.23.31.21.21.21.2Zefatנפת SubDistrict
כנרת 5.17.98.79.03.33.23.13.1Kinneretנפת SubDistrict

34.953.559.061.522.421.621.521.5YizreelSubDistrictנפתיזרעאל
עכר 48.778.487.090.931.231.731.731.7Akkoנפת SubDistrict

וזיפה 27.448.054.256.6/7.619.419.8/9.8HAIFAמחוז DISTRICT
חיקה 9.118.620.721.65.97.57.67.5Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.433.535.011.711.912.212.3HaderaSubDistrictנ9ת

המרכז 810.310.911.0ll.lCENTRAL./16.126.930.23מחוז DISTRICT
10.4נפתהשרון ,17.419.420.S6.67.07.17.2Sharon SubDistrict

חקוה פתח 3.04.75.45.71.91.92.02.0Petahנפת Tiqwa SubDistrict
2.64.45.05.21.71.81.81.8Ramlaנפתרמלה SubDistrict

רחובות 0.10.40.40.40.10.20.10.1Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 3.66.76.87.02.32.82J2.4TELמחוז AVIV DISTRICT

הדרום 5.4/8.620.921.79.97.57.67.6SOUTHERN/מחוז DISTRICT
אשקלון 2.40.30.30.41.60.10.10.1Ashqelonנפת SubDistrict
שבע באר 13.018.320.621.38.37.47.57.5Beerנפת Sheva SubDistrict

(I) According to the present boundaries of the subdistricts.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים היישוב גודל לפי והיישובים, האוכלוסייה ב/7> לוח
TABLE B/7.  POPULATION AND SETTLEMENTS, BY SIZE OF SETTLEMENT

)Absolute Numbers and Percentage)
)19481964)

היישוב גודל

Size of Settlement

195331 XII196331 XII196431 XIIאחוזים
Percentage

195331אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישובים XII196431 XII

Settle
ments

Popu
lation

Settle
ments

Popu
lation

Settle
ments

Popu*
lationיישובים

Settle
ments

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Population

הכל(1) סך
TOTAL(I)

848l,<69.48702,430.18732,525.6100.0100.0100.0100.0

0  99945.0632.9643.1II. 10.37.3O.I

100  19914823.010115.59515.117.41.410.90.6

200  499362116.64141351426140.542.77.048.85.6

500  9999965.114189.213989.111.73.915.93.5

1,000  1,9994665.23753.23449.75.43.93.92.0

2,000  4,99957178.050159.750160.86.710.75.76.4

5.000  9.99920139.925182924181.42.48.42.87.2

10.000 19.9999135.718243.519261.9I.I8.12.210.2

20,000 49,99910269.513410.013402.31.216.11.515.9

50,000 +3651.581,103.591,185.90.339.01.047.0

ליישובים מחוץ גרים
Living outside
settlements

4.14.10.2

בדוימ שבטי
Bedouintirbes


20.130.531.71.21.3

(I) The total of settlements does not include Bedouin tribes.
numbering 44 at the end of 1964.

הבדוים, שבטי מספר את כולל היישוביםאינו הכל סך (1)
.1964 בסוף 44 שמספרם
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים היישוב צורת לפי והיישובים, האוכלוסייה  ב/8י לוח
TABLE B/8.  POPULATION AND SETTLEMENTS, BY TYPE OF SETTLEMENT

)Absolute Numbers and Percentage)
)1963;1964)

31XII 1963196431 XII(באחוזים) אוכלוסייה
Population (Percentage)

היישוב(1) Typeצורת ofSettlement(l)
31X11אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישובים 196331X11 1964 SettlementsPopulationSettlemensPopulation

הכל 8702,430.18732,515.6100.0100.0TOTALסך

עירוגית 937.6692,0/8.179.979.9URBAN,/70אוכלוסייה POPULATION

261,578.6261,636.965.064.8Townsערי0
עירוניים 44359.043381.214.015.1Urbanיישובים settlements

כפרית 800492.5804507.520.320.1RURALאוכלוסייה POPULATION
גדולים 6.76.9Largeג.74ו44162.046כפיים villages
קטנים 11683.111782.43.43.3Smallכפריט villages

346119.3346119.94.94.7Moshavimמושבים
שיתופיים 2.14.1214.20.20.2Collectiveמושבים Moshavim
וקבוצות 23080.023080.93.33.2Qibbuzimקיבוצים andQevuzot
ארעיים 31.431.40.10.1Temporaryיישובים settlements

בדוים 31.71.21.3Bedouin(44)30.5(44)שנטי tribes
ובו' חוות ,408.0418.60.30.3Institutionsמוסרות, farms etc.

ליישובים מחוץ 4.14.10.20.2Livingנריט outside
settlements

7672,155.57712,239.2Iיהודים 00.0100.0JEWS

טירונית 681.867.1671,944.586.686.8URBANאוכלוסייה POPULATION
241,510.6241,565.970.169.9Townsערים

עירוניים 44356.543378.616.516.9Urbanיישובים settlements

כפרית 699288.4704294.713.413.2RURALאוכלוסייה POPULATION
גדולים II42.41247.12.02.1Largeכפרים villages
קטנים 5031.75230.9l.S1.4Smallכפרים villages

346119.0346119.65.55.3Moshavimמושבים
שיתופיים 214.0214.10.20.2Collectiveמושבים Moshavim
וקבוצות 23079.823080.83.73.6Qibbuzimקיבוצים and Qevuzot
ארעיימ 31.431.40.00.1Temporaryיישובים settlements
מוסדות ,387.8408.50.40.4Farmsחוות, Institutions and
ספר Schoolsובתי

ליישובים מחוץ 2.32.30.10.1Livingנריט outside
settlements

יהודים 110274.6109286.4100.0100.0NONלא JEWS

עירונית 970.6873.625.725.7URBANאוכלוסייה POPULATION
868.1871.024.824.8Townsערים

עירוניים 12.512.60.90.9Urbanיישובים settlements

כפרית 101204.0100212.874.374.3RURALאוכלוסייה POPULATION
גדולים 33119.534127.143.544.4כפרים .Large villages
קטנים 6651.46551.518.718.0Smallנפדים villages

וקיבוצים מושבים .0.60.60.20.2Moshavim, Qibbuzim
ארעיים Temporaryיישובים settlements
גדויס .31.711.1II(44)30.5(44)ושגטי 1and Bedouin tribes
מוסדות ,20.210.10.10.1Farmsחוות. Institutions and
ספר Schoolsובתי

ליישובים מחוץ 1.81.80.70.7Livingגרים outside
settlements

(/I)See note to Table B5.
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הארגונית וההשתייכות היישוב צורת לפי והיישובים, האוכלוסייה  ב/9י לוח
TABLE b/9.  POPULATION AND SETTLEMENTS, BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION
)31XII 1964)

הכל מזה:Totalסך
f: Jews

יהודים
Thereo

היישוב יישוביםצורת
Settlementsאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייה

Typeof Settlement

(1)
PopulationSettlementsPopulation

הכל 8732,525,5627711,119,177TOTALמך
עירוניות יישוב 944,498URBAN,/692,0/8,07067צורות TYPES OF

SETTLEMENTS
הכל 261,636,900241,565,888Townsעריםסך Total
ותיקות יהודיות 141,309,500141,288,317Veteranערים Jewish towns
חדשות יהודיות 10290,90010277,571Newערים Jewish towns

לאיהודיות 236,500Nonערים Jewish towns
עירונייםסךהכל 43381,17043378,610Urbanיישובים Settlements  Total

ותיקים עירוניים 17137.39017136,873Veteranיישובים urban settlements
חדשים עירוניים 26243.78026241,737Newיישובים urban settlements
כפריות יישוב 804507.492704294,679RURALצורות TYPES OF

SETTLEMENT
הכל 163256,6446478,050Villagesכפריםסך Total

ותיקים יהודיים 3133,8943133,682Veteranכפרים Jewish villages
חדשים יהודיים 3344,4643344,368Newכפרים Jewish villages

לאיהודיים 99178.286NonJewishכפרים villages
הכל גדוליםסך 46174.2401247,120Largeכפרים Villages Total

ותיקים יהודיים 720,890720,756Veteranכפרים Jewish Villages
חדשים יהודיים 526.400526,364Newכפרים Jewish villages

לאיהודיים 34126,950NonJewishכפרים villages

הכל קטניםסך 11782,4045230,930SmallVillagesTotalכפרים
ותיקים יהודיים 2413,0042412,926Veteranכפרים Jewish villages
חדשים יהודיים 2818,0642818,004Newכפרים Jewish villages
לאיהודיים 6551,336NonJewishכפריט villages

ומושבים Moshavimמושבים and Collective
הכל 367124,102367123,709Moshavimשיתופייםסך Total

8328,1948328,090Veteranותיקים
28495.90828495,619Newחדשים

הכל ותיקיםסך 7826,8727826.804Veteranמושבים Moshavim Total
המושבים 4917,2944917,264Moshavתנועת Movement
המזרחי 62.75062,730HaPoelהסועל HaMizrahi
החקלאי 134.296134.289Halhudהאיחוד HaHaklai
הציוני 24302430HaOvedהעובד HaZioni

ישראל אגודת 11631163Poaleפועלי Agudat Yisrael
ישראל andואגודת Agudat Yisrael
האברים '38613852Farmersהתאחדות Federation

ארגונית השתייכות 41.07841,076Noללא affiliation
הכל חדשים6ך 26893,05126892,763Newמושבים Moshavim Total

המושבים 15956,40215956,190Moshavתנועת Movement
המזרחי 5020,3215020,307HaPoelהפועל HaMizrahi
החקלאי 185,016184.990Halhudהאיחוד HaHaktai
הציוני II3,709II3.690HaOvedהעובד HaZiyoni

ישראל אגודת S3IPoale.92,53392פועלי Agudat Yisrael
ישראל andואגודת Agudat Yisrael

91.53191,522Herutחרות
האברים '48144812Farmersהתאחדות Federation

24232419Mapamמפ"ם
השתייכותארגונית 62,30262,302Noללא afifliation
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(המשן) הארגונית וההשתייכות היישוב צורת לפי והיישובים, האוכלוסייה  ב/9* לוח
TABLE B/9.  POPULATION AND SETTLEMENTS, BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION (Cont.)
)31 XII 1964)

Total הכל סך
מזה:יהודים
Thereof: Jews

היישוב אוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםצורת
Type of Settlement

Settlements
)1)

PopulationSettlementsPopulation

שיו/ופייט 1,322מושגים 551,286Veteran Collective

הכל ותיקיםסך
הנ!ושבים 1,114תנועת 441,081

Moshavim Total
Moshav Movement

הציוני 208העובד 11205HaOved HaZiyyoni

שיתופיים 2,857מושבים 16162,856New Collective

הכל סך חדשים
המושבים 359תנועת 44359

Moshavim Total
Moshav Movement

המזרחי 1,218הפועל 551,217HaPoel HaMizrahi

הציוני 550העובד 44550HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 280פועלי 11280Po'ale Agudath Yisrael

450חוות 22450Herut

כ וקבוצותמהי 80,939קיבוצים 23023080.749Qibbuzim andQevuzotTota
הכל סך 61,528ותיקים 13513561,399Veteran  Total

הארצי 20,250הקיבוץ 404020,191HaQibbuz HaArzi

הקבוצות איחוד
והקיבוצים

המאוחד הקיבוץ

19,702 50

17,313 35

50

35

19,656

17,290

Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim

HaQibbuz HaMeuhad

המזרחי 2,255הפועל 552.255HaPoel HaMizrahi

הציוני 923העובד 33922HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 410פועלי 11410Po'ale Agudat Yisrael
ארגונית השתייכות 675ללא 11675No affiliation

הכל חדשיםסך
הארצי הקיבוץ

19,411 95
7,612 34

95
34

19,350
7,587

New  Total
HaQibbuz HaArzi

הקבוצות איחוד
והקיבוצים

המאוחד הקיבוץ

4.918 26

5,029 23

26

23

4,904

5,007

Ihud HaQevuzot
VeHaQibbuzim

HaQibbuz HaMeuhad

המזרחי 1,152הפועל 551,152HaPoel HaMizrahi

הציוני 441העובד 22441HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 145פועלי 11145Po'ale Agudat Yisrael
ארגונית השתייכות 114ללא 44114No Affiliation

ארעיים 1,410יישובים 331,409Temporary Settlements

(Jews)(יהודיים)

בדוים 31,687שנטי (44)

BedouinTribe .

וכוי חוות /8,60מוסדות, 41408,488INSTITUTIONS, ESTATE

הכל ,FARMSסן ETC.

הבל ותיקיםסך 3,576יהודיים 993,532Veteran Jewish Total
חקלאיים ססר בחי

חינוך מו0דות
אחרים

2,416 5
1.160 4

5

4
2.372
1.160

Agricultural schools
Other educational
institutions

הכל חדשיםסך 4,977יהודיים 31314,956New Jewish  Total

חקלאיים סטר 1,222בחי 441.21 1
Agricultural schools

חינוך מוסוות
אחרים

2,338 12122.334Othereducational
institutions

רפואה 190מוסוות 11189Medical institutions

כפריים 1,177מרנזים 12121,175Rural centers

חקלאיות 50חוות 2247Estate farms

יהודיים 48לא 1Non Jewish

ליישובים מחוץ 4,109גריט _2,274Living outside settlements

(/I)See note (I) to Table B5.

31 ויישובים אוכלוסייה
ב/5. ללוח 0) הערה ראה (0



היישוב וצורת הנפה המחוז, לפי האוכלוסייה'  ב/10* לוח
(3*1** 1964)

nsuni tinan

Urban Types of Settlements כפריותצורותיישובעירוניות יישוב צורות

הכל סך
Total

Totalהכלסך

ערים
Towns

יישובים
עירוניים
Urban
Settle
ments

Total הכל סך

הבל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודימ
NonJews

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל 5721,636,900381,170507,492212,813,{2,525,5622,018,0701,944,4987סך 294.479

ירושלים /2/6,3מחוז f201,050/98,4/92,63//87,500/3,5JO/5,26//,992 /3,269

הצפון 396,989193,1םחוו SO/47,08946,061123,00070, /50203,839IIB.63O 85.209

צפת 53,11127,70027,6346612,70015,00025,4113,201נפת 22,210

כנרת 47,37323,40023,26313723,40023,9738,884נפת 15,089

144,33078,70050,52028,18028,10050,60065,63033,303נפתיזרעאל 32,327

עכו 152,17563,35045,67217,67858,8004,55088,82573,242נפת 15,583

חיפה ,418,136347,260337,35911,901229,700119,56068,86644,69724מחוז /69

חיפה 311,079295,040283,46211,578200,80094,24016,0399,968נפת 6.071

חדרה 107,04754,22053,89732328,90025,32052.82734,729נפת 18.098

המרכז /,459,903332,8/0327,5/85,292255,70077מחוז /0/27,09326,473 /00,620

השרון 1נפת 17.76452,40052,3455552,40065.36420,406 44,958

תקוה פתח 154.874134,480134,17830287,40047.08020,3945,391נפת 15,003

74,46555,83051,2054,62550,0005.83018,635588נפתרמלה 18,047

רחובות 112,80090,10089,79031065,90024,20022,70088נמת 22,612

אביב תל 775,771771.950764,97/4,979734,90037.0503,82/24מחוז 3,797

הדרום ,258,462/69,850/69,123727/06מחוז /0063,75088,6/220.978 67,634

אשקלון 113,01669,10068,86423635,00034,10043,916130נפת 43.786

שבע באר 145,446100,750100,25949171,10029,65044,69620,848נפת 23.848
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TABLE B/IO.  POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF SETTLEMENT

(31 XII 1964(

Rural Types of Settlements

District and
SubDistrict בפרים

גזולים
Large

Villages

כפרים
קטנים
Small
Villages

מושבים

Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
Moshavim

קיבוצים
וקבוצות
Qibbuzim

and
Qevuzot

יישובים
ארעיים
Temporary
Settle
ments

שבטי
בדוים

Bedouin
Tribes

מוסדות,
וכוי חוות
Institu
tions.
Estate
Farms,
etc.

מחוץ גרים
ליישובים
Living
Outside
Settle
ments

174,24082,4041 19,9234,17980,9391,41031,6878,(014,109TOTAL

2,16510,5763111,60053574JERUSALEM
DISTRICT

76,83045,67925,2871,08943,665209,795520954NORTHERN
DISTRICT

5,2505,1635,5829,39521Zefat SubDistrict

4,7306,2602,1752038,4141,510473208Kinneret SubDistrict

20,4109,35611,25359619,253204,3303j381Yizre'elSubDistirct

46,44024,9006,2772906,6033,95516344Akko SubDistrict

35,41012,2175,5115809,092/,3901,0932,0671,506HAIFA DISTRICT

8,0101,110830


2,9541,0931,177865Haifa SubDistrict

27,40011,1074,6815806,1381,390
890641Hadera SubDistrict

44,850/7,29346,2701,370/3,492■ 
2,82/997CENTRAL DISTRICT

32,2608,54017,2495235,998612182HaSharon SubDistrict

3,1905,026

3,027

9,313

12,581185

2,448

2,010

:220

608

197

224

Petah Tiqwa
SubDistrict
Ramla SubDistrict

9,4007007,1276623,036
1,381394RehovotSubDistrict


/,9003/63101,095200TEL AVIV DISTRICT

17,1503,1503/,963829/2,78020,7991,563378SOUTHERN DISTRICT

13,05080020,8948297,039


1,015289Ashqelon SubDistrict

4,1002,3501 1,0695,74120,79954889Be'erSheva
SubDistrict

33 ויישובים אוכלוסייה



(1) 31 ו0ג ב1964 תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים האוכלוסייה ב/11 לוח
TABEL B/ll  POPULATION IN SETTLEMENTS NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS

ON 31X11 1964(1)

)19481964)

8X1היישוב
1948

31 XII
1950

31 XII
1952

31X11
1955

22V
1961

31 XII
1963

31 XII
1964

Settlement

פחם אל !4.4005.6006,1507,4928,6009,100Umn^aאם Fahm

יהודה 1,30010.6501אור 1,90010,29210,20010,400Or Yehuda

עקיבא 1,2071,7503,2084,7005,400Orאור Aqiva

2755205,3268.1008,900Elatאילת

6314,6277.8008,250Ofaqimאפקים

4,60415.60019,400Ashdodאשדוד

0024,31032.00035,000Ashqelon),5.10012,50016אשקלון

גרביה אל באקה
*

3,4803,8504,7555.4505,650Baqa al Gharbiyye

שבע 8,30014,50020,50043,51658,30062,200Beerבאר Sheva

שאן 2.8753,6606,4009,71912,40012,800BetSheanבית

שמש 2102.6803,0006,9869,0009,550Betבית Shemesh

ברק 9.30514.35020,50028,00046,98454.10057,300Beneבני Beraq

ים 2.3255,46010,00016,00031,69443.30048,300Batבת Yam

9.63212.00014.50019,80030,93235,60037,300Giv*atayimנבעתים

9652,5303.5003,9004,5485,0005,000Gederaגדרה

3115,00015,00016,900Dimonaדימונה

(2) השרון 3,5143,59812,60012,10011,25312.10012,200Hodהוד HaSharon (2)

5,28712.20018,60021,00026,93431.80032.900Herzeliyyaהרצליה

11.81115,00021,00022,50025,63828.00028,900Haderaחדרה
9,56117,13026.00030,50048,97059,60065,200Holonחולון

98,613140,000150.600158,700183.021195,400200,800Haifaחיפה

2,0004.6505,1505,250Hazorהצור

5,55512,20016.20016,80020,79223,30023,400Tiberiasטבריה

5,1005,5506,1507,5698,5809.000Taiyibe..טייבה

3,6404,0204,4805,4945.9506,200Tira..טירה
הכרמל 5,25013.78012,80010,9951טירת 1,90012,700Tirat HaKarmel

3,2403.8104.2605,3245,9506,250Tamraטמרת

1,5401.6002,3005.3746,8007,400Yavneיבנה

1004.6006,0006.9027,1507,400Yehud^133יהוד

83,984123,000142,700146.100167.435181.100187,500Jerusalemירושלים

3,2295,70010,05011.70014.22517,30018,200Kefarכפראתא Atta

סבא 5,51612,23016.90016.00017,86119.70020,800Kefarכפר Sava

1,05612.15015.50017,20019,01222,20023.400Lodלוד

העמק 1752,7503,9786,2507,250Migdalמגדל HaEmeq
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(המשן) (1) 31 ב1964ן^ תושבים 5,000 מעל שמנו ביישובים האוכלוסייה  ב/11 לוח
TABLE B/ll.  POPULATION IN SETTLEMENTS NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS

ON 31 XII 1964(1) (Cont.)

)19481964)

8X131 XII31 XII31 XII22 V31 XII31 XII 1948195019521955196119631964היישוב
Settlement

1.7225,0009,0009,80014.57417,00018,700Nahariyyaנהריה
ציונה 2,3556,5009,50010,50010,9351נס 1,60011.800NesZiyyona

20.00020,70022,20025,04727,10028.100Nazarethנצרת
עילית 4,2918,9009,900Nazrathנצרת lllit

2,8596.5006.5007,2008,1418,7009,000Nesherנשר
11,58923.00026,50031.00041,26748,70052,400Netanyaנתניה
3.9404.3005,1505,8006,100Sakhninסחנין
4,01612,20016,60019.20025,22229,70031,700Akkoעכו

2,5046,2009,60010,30013,84415,90016,600Afulaעפולה
חנה 2,5694,5005,5006.2007,3208,9009,700Pardesפרדס Hanna

תקוה 21,87931,80041,00044,80054,00062,70066,600Petahפתח Tiqwa

2,3175,5007,7508,80010,71012,30012,700Zefatצפת

אונו 3771.4006,7808,0008,2528,8009,450QiryatOnoקרית
2,1072.8005,5006,0009,60710,70011,500Qiryatקריתביאליק Bialik
בנימין 1.5452,3504,2004,6004,9075,2505,250Qiryatקרית Binyamin

גת 10.11113,50014.700Qiryatקרית Gat
טבעון 2,9604,5307,0907,7009.5189.9009,950QiryatTiv'onקוית

ים 9107,8408.8S09,00010,31112.50013,400Qiryatקרית Yam
3,4834.2006,0007,7008.93311,20011,700Qiryatקריתמוצקין Motzkin

6372,7204.6445,9006,800Qiryat.קריתמלאכי Malakhi
3506.30011.79615,00015,000Qiryat[1.3643קריתשמונה Shemona
העין ,5.8807,000.8ראש 1009.2569,80010,000Rosh HaAyin

לציון 10.43318.00020,50021,50027.88732.10033,900Rishonראשון Leziyyon

12,52218,20023,00026,00029,00331.30032,000Rehovotרחובות
1,54712.60019,20021,50022,85224,90026,600Ramlaרמלה

גן 17.16230,00042.00058,50090,84197,900100,100Ramatרמת Gan
השרון 1.1073.1707,6207,35010,53811,60012,900Ramatרמת HaShaorn

5.9127.8009.0009,50010,07710,10010,300Ra'ananaרעננה
4411,0103,5395,6006,250Sederotשדרות
3.9004,6905.4007,2258.0508,400Shefar'am..שפרעס

248.459335.000349,600359,700386,070394.400393,800Telתלאביניפו AvivYafo

(I) The estimates between the 1948 registration n(I tne
1961 Census have been adjusted according to 'he
1961 Census.

)j) 1nc|. HadarRamatayim and Magdiel.

35 ויישובים אוכלוסייה

תוקנו (19610 1948) המפקדים שני בין האומדנים (1)
.1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם

ומגדיאל. רמתיים הדר כולל (2)



CHANGES OF ADDRESS

(יהודים) היישוב צורת לפי כתובת, שינויי  ב/12י לוח
TABLEB/12. CHANGE OF ADDRESS, BY TYPE OF SETTLEMENT (jews)

)1963 ; 1964)

כתובת שינויי

יישובים בין כתובת שינוישינוי

ofכל Address betweenChangeכתובת
בתוךSettlementsהכניסות

היישוב (1)צורת
All

היישוב
Change of

Type of Settlement

Entrances8אזןיציאותכניסותAddress

(1)EntrancespBalancewithin
turesSettlement

1963

הכל +203,051138,661137,989סך 672TOTAL

עירוניות יישוב 172,791/2צורות /,365107,889+ /3,47680,524URBAN TYPES
OF SETTLEMENTS

+8,5496,0485,515ירושלים 5339,877Jerusalem

אביביפו 12,92011.39415,116תל 3,72215,570Tel AvivYafo

+8,4687,2865,848חיפה 1,43810,745Haifa

הערים +84,27461,562,4e540שאר 15,02233,(93Other towns

עירוניים +58,58035,07534,870יישובים 20511,139Urban settlements

כפריות יישוב ,28,225/7,29625,4638צורות /67RURAL TYPES
OF SETTLEMENTS

גדולים 10,3625,8147,066כפרים 1,252Large villages

קטנים כפרים
מושבים

3,816
5,452

2,209
3,822

3,690
6,171

 1,481
 2,349

Small villages
Moshavim

קיבוצים
ארעיים יישובים

7,5064,4197,302 2,883Qibbuzim
16616624478Temporary settlements

ומוסדות 923866990חוות 124Farms and institutions

ידוע 2,035לא
4,637 4.637..

NOT KNOWN

1964

הכל ..187,821133,401133,403סך
TOTAL

עירוניות יישוב 64,345118,671/08,97586,186/צורות + 9,696URBAN TYPES
OF SETTLEMENTS

9,8876,3777.044ירושלים 6678,911Jerusalem

אביביפו 13.54311,97017,521תל 5,55118,437Tel AvivYafo
9.4957.3436,22810,418 + 1,115Haifa חיפה

QV1SJ1"7 *■*unr79,64160,20744,22234,878 +15,985Other towns
U' 1*11 inv

עירוניים 51,77932,77433,960יישובים 1,18613,542 Urban settlements

כפריות יישוב 796./21,310/4,7322צורות 7,064RURAL TYPES
OF SETTLEMENTS

גדולים כפרים
קטנים בפרים

5,553
4,069
3.645

2,935
2,258
3,388

3.892
3.642
5.801

 957
 1,384
 2,413

Large villages
Small vilages
Moshavim

6,6734,8177,204 2,387Qibbuzim .Farmsקיבוצים institutions

ארעיים יישובים מוסדות, ..1,3701,3341,257הווה, + 77and temporary settlements

ידוע 662.632),2לא 2,632NOT KNOWN

POPULATION

חדשים. עולים כולל (1)
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(יהודים) והנפה המחוז לפי כתובת, שינויי  ב/13י לוח
TABLEB/13. CHANGE OF ADDRESS, BY DISTRICT ANDSUB DISTRICT (Jews)

)1963 ; 1964)

District and SubDistrict

יישובים בין גתובת שינוי
Change of Address between Settlements

Balance
יציאות

Departures
כניסות
Entrances

נל
הכניסות(1)

All
Entrance(l)

והנפה המחוז

1963

TOTAL

JERUSALEM DISTRICT
NORTHERN DISTRICT
Zefat SubDistrict
KinneretSubDistrict
Yizre'el SubDistirct
AkkoSubDistrict

HAIFA DISTRICT
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

CENTRAL DISTRICT
HaSharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

TEL AVIV DISTRICT
SOUTHERN DISTRICT
Ashqelon SubDistrict
Be'er Sheva SubDistrict

NOT KNOWN

TOTAL

JERUSALEM DISTRICT
NORTHERN DISTRICT
Zefat SubDistrict
KinneretSubDistrict
Yizre'el SubDistirct
Akko SubDistrict

HAIFA DISTRICT
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistirct

CENTRAL DISTRICT
Ha Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistrict
RehovotSubDistrict

TEL AVIV DISTRICT
CENTRAL DISTRICT
Asqelon SubDistirct
Be'er Sheva SubDistrict

NOT KNOWN

+ 672 137,98? 138,661

1964

 133,403 133,403

203,051

/2,2/88,0;;8,074 63
35,657;8.45024, /325,682
6,7793,2395,0341,795
4,3882,3743,4851,111
16,4148,12910,3172,188
8.0764,7085,296 588
28,27820.41820,118+ 300
20,38215,45013,589+ 1,861
7,8964,9686,5291,561
34, ;;32S.3S62',748+ /,608
7,7245,3205,544 224
12,3679,4567,765+ 1,691

5,3744,2354,616 381
8,6486,3455,823+ 522
43,88638,21430,936+ 7,278
46,86428,21226,344+ /,868
21,22112,42412,447 23
25,64315,78813,897+ 1,891

2,0.35___4,6374,637

187,821

11,8967,7068,9221,216
27,70916.11723,1747,057
4,3942,4894,6582,169
2,1961,4262,9521,526
12,8877,56310,4652,902
8,2324,6395,099 460
27,636; 9,066/8,873+ 193
20,37314,93813,377+ 1,561
7,2634,1285,4961,368

36,85826,8012j,j;s<+1,282
9,4816,5456,446+ 99
13,1279,8198,244+1,575
6,4104.5725,320 748
7.8405,8655,509+ 356

47, /4342,31033,788+8,522
34,41321.40320,495+ 908
17,6159,9939,629+ 364
16,79811,41010,866+ 544
2,/662,6322,632

הכל סך
ירושלים מחוז
הצפון] מחוז

צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפח

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת
אביב תל מחוז

הדרום ז מחו
אשקלון נפת
שבע באר נפת

ידוע לא

הכל סך

ירושלים מחוז
הצפון מחוז

צפת נפת
כנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת
אביב חל מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת
שבע באר נפת

ידוע לא
(I) Including new immigrants. חדשים. עולים בולל (1
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והגיל המין האוכלוסייה, קבוצות לפי האוכלוסייה, 
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(31*** 1964)

הלידה ויבשת הגיל
ב/14 לוח

ation האוכלוסייה Totalכל PopuיהודיםJewsמוסלמיםMoslems

מזהלמזה;הגיל
Ageהכל הכלנקבותזכריםסך הכלזכריםמך זכריםסך

TotalMalesFemalesTotalThereof:TotalThereof:
MalesMales

הכל סך
TOTAL

0
1

2
3
4

2,525,562

62,959
59,486
58,948
58,546
59,912

1,277,815

32,393
30,656
30,270
29,924
30,740

1,247,747

30,566
28,830
28,678
28,622
29,172

2,239,177

49,079
47,161
46,733
47,026
48,646

1,131,203

25.269
24,343
23,878
24,135
24,870

202,267

10,780
9,411
9,457
8,617
8.505

104,062

5,479
4,802
4,938
4,317
4,432

04299,851153,983145,868238,645122,49546,77023.988

59288,031148,501139,530242,226124,55033,82417,647

1014295,139151,987143,152259,629133,52725,14413,069

1519255,137132,711122,426229,8661 19,30017,7269,442

2024172,40988,51483,895148,18475,85317,4519.163

2529159,31579,91979,396139,70269,76313.3787,056

3034151,71373,90677,807136,38366,15210,0465,131

3539145,57268,67076,902133,83462,8687,5003,742

4044151,63475,04776,587141,51270,2196,3453,039

4549115,98556,43759,548109,20853,3644,4992,022

5054143,81671,52072,296136,63268,1234,3582,083

5559115,17860,96254,216109,00158,1203,9001,798

606490,61246,56544,04784,82143,5823,6781,962

656960,12230,27529,84755,95928,3142,6201,279

707438,60419,32519,27935,98017.8661,598913

75 +42,44419,49322,95137,59517,1073,4301.728

014883,021454,471428,550740,500380,572105,73854,704

1529586,861301,144285,717517,752264,91648,55525,661

3044448,919217,623231,296411,729199,23923,89111,912

4564465,591235,484230,107439,662223,18916,4357,865

65 +141,17069,09372,077129,53463,2877,6483,920

ממוצע גיל
Average Age
חציוני גיל
Median Age

28.5

23.5

28.2

22.7

28.8

24.3

29.4

25.0

29.1

24.3

20.2

14.0

19.9

13.9
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AGE AND CONTINENT OF BIRTH

TABLE B/14.  POPULATION, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE
(Absolute Numbers and Percentage)

(31 XII 1964(

Christians ואחריםנוצרים דרוזים
Druzes and Others

Percentage אחוזים

הבל סך
Total

מזה:
זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

מזה:
זכרים
Thereof:
Males

הכל סך '
Total

יהודים
Jews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and Others

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 14.958 28,634 27,592 55.484

1,837
1,696
1,669
1,726
1,628

964
869
866
858
835

1,263
1,218
1,089
1,177
1,133

681
642
568
614
603

2.4
2.4
2.3
2.3
2.4

2.2
2.1
2.1
2.1
2.2

5.3
4.7
4.7
4.3
4.2

3.3
3.0
3.1
3.1
2.9

4.4
4.3
3.8
4.1
4.0

8,5564,3925,8803,10311.810.723.215.420.6

7,3693,8064,6122,49811.410.816.713.316.1

6,5503,4233,8161,96811.711.612.411.813.3

5.2222,7452,3231,22410.110.28.89.48.1

4,5042,3132.2701,1856.86.68.68.17.9

4,3082,1251,9279756.36.26.67.86.7

3,7071,8191,5778046.06.15.06.75.5

3,0391,4461,1996145.86.03.75.54.2

2,6121.1901,1655996.06.33.14.74.1

I.S487107303414.64.92.22.82.6

2,0869427403725.76.12.23.82.6

1,6297186483264.64.91.92.92.3

I.S577275562943.63.81.82.81.9

1,1214924221902.42.51.32.0I.S

7553722711741.51.60.81.40.9

9213724982861.71.71.71.61.7

22.47511.62114,3087.57434.933.152.340.550.0

14,0347,1836,5203,38423.223.024.025.322.7

9.3584,4553,9412.01717.818.411.816.913.8

6,8203,0972,6741,33318.519.78.112.39.4

2.7971,2361,1916505.65.83.85.04.1

25.124.121.521.3

20.018.914.814.6
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל המין לפי היהודית, האוכלוסייה  ב/15 לוח
TABLEB/15. JEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481964)

31 XII 1964

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

§31 XII 1963

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הבל סך
Total

§31 XII 1961

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

8X1 1948

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

הגיל
Age

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
הכל 716,678370,2731,981,7021,004,1142,155,5511,090,1012,239,177131,203סך

TOTAL
016,7618,72843,23022,17346,27323,88449,07925,269
119,48210,06944.90222,96445,90523,45447,16124,343
218,1999,35143,55322,35846,23023,72246,73323,878
316,7348,59943,83822,45747,85924,46947.02624,135
415,7578,09844,56423,14246,62623,88048,64624,870

0486,93344,845220,087113,094232,893119,409238,64522,495
5957,56529,616231,783118,990238,652122,897242,226124,550

101460,46131,048231,376119,503252,494130,002259,62933,527
151959,96030,291166,10886,316213,618111,079229,86619,300
202465,52733,444128,86365,790137,71570,253148,18475,853
252962,84934,438132,46165,643138,00368,678139,70269,763
303456,21126,958124,97860,643132,86464,420136.38366,152
353972,40936,413132,20962,993133,89662,638133,83462,868
404457,39031,318112,57257,601133,83267,756141,51270,219
454941,92823,119120,20057,917111,44553,663109,20353.364
505429,15516,112117,32061,612129,00965,642136,63268,123
555918,98510,16088,70947,789102,13354,592109,00158,120
606417,0077,96669,06635,02377,90939,99984,82143,582
656911,7775,62644,57122,55552,27926,49355,95928,314
70748,5614,13430,98014,98733,64016,58935,98017,866

75+7,8873,73030,41913,65835,16915,99137,59517,107

ידוע 2,0731,055לא

Not Known

percentaאחוזים

הכל IOO0100.0100.0100.0100.0.100.0100.0100.0סך

TOTAL
0412.012.1II. 111.310.811.010.710.8
S 98.18.011.711.8II. 111.310.811.0
10148.58.411.711.911.711.911.611.8
152926.426.621.621.722.722.923.123.4

304426.025.618.718.018.617.918.417.7
456415.115.619.920.219.519.619.619.7

65+3.93.75.35.15.65.45.85.6

ממוצע 28.928.529.028.729.128.929.429.1גיל

Average age
חציוני 27.127.225.924.925.124.425.024.3גיל
Median age

(I) Revised figures  see introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה מתוקנים מספרים (1)
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל המין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה  ב/16 לוח
TABLE B/16.  NONJEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE

)Absolute Numbers and Percentage)

)19551964)

31 XII 1964

זכרים מזה:
Thereof: Males

הכל סך
Total

31 XII 1963

זכרים מזה:
Thereof: Males

הכל סך
Total

31 XII 1955

זכרים מזה:
Thereof: Males

הבל סך
Total

הגיל
Age

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
הכל 198,556101,671274,574140,579286,38546,612סך
TOTAL'..)

07,8874.15312,4546.39213,8807,124
17,4153.88212,2776.41812,3256,313
27,8524,11511,5625.81312,2156,392
37,0433.70711.3095,89511,5205,789
47.0283,6289.9795,18611,2665,870

0437.22519.48557,58129,70461,20631,488
5926.93314.10843,47122,75845,80523,951
101426,57113.95332,24716.79235,51018,460
151920,75611.23626,76514,05625,27113,411

202415.9188.11922,5691 1,94224,22512,661

252913,5676,83119,3039,88919,61310,156
303410.3175,10514,7377,38515,3307,754
35397,8423.6041 1,8775,86611,7385,802
40446.9613,3689,1584,36510,1224.828
45497.6353.4646,7553,1426,7773,073
50545,3362.8897,2263,3687,1843,397
55595,9552,8475,8032,7776,1772,842
60642.7971.5755,6072.7925,7912,983
65694,0991,9043.9721.9394,1631,961

70742,1041,1932,8471.5042,6241,459
75 +4,5401,9904,6562.3004,8492,386

Percentageאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
0418.719.121.021.121.421.5
5 913.613.915.816.216.016.3
101413.413.711.312.012.412.6
152925.325.825.025.524.124.7
304412.711.913.012.513.012.5
456410.810.59.28.69.08.4
65 +5.55.14.24.14.14.0

ממוצע 23.022.121.521.121.320.9גיל
Average age

חציוני 17.016.315.815.415.214.8גיל
Median age
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והגיל המיו העלייה, תקופת הלידה, יבשת 'לפי היהודית האוכלוסייה  ב/17י לוח
(31*11 1964)

אסיהאפריקה ילידי

י ל ע

Up to עד
1947

הכל סך
Total

Israel Born ישראל ילידי

Father Born יליד האב

אירופהאסיה
אמריקהאפריקהישראל
IsraelAsiaEurope

AfricaAmerica

הכל
Total

הכל סך
Total

הגיל
Age

המינים שבי

31 XH 19611,981,702754,627110,715303.133340,779544,49053.973

31 XII19622,068,882795,434117,344327,865350,225587,50053,418

31 XII 19632,155.551836,171124,297353.723358,151625,57952.772

31 XII 1964

total הכל 2,239,177881,490132,801381,324367,365643,12052,101סך

0 4238,645222,51037,436130,18054,89412,183


5 9242,226203,62725,465112,12566,03728,890


1014259,629189,72818,71785,61385,39852,917

1519229,86689,44511,88018.38559,18083,277655

2024148,18454,6187,73610,27936,58373,3132,137

2529139,70243,5676,8808,87627,81166,5563,332

3034136,38325,0535,8755,70013,47865,5425,873

3539133,83418,3314,8843,5839,86454,8886,258

4044141,51210,5703,8362,2804,45446,6946,499

4549109,2084.7151,9171,0261,77235,1145,339

5054136,6325,6522,3751,1032,17435,1766,238

5559109,0014,3931,9086191.86627,4294,597

606484,8213,6901,5765581,55624,7643,915

656955,9592,4269583421,12614,8022,825

707435,9801,54064632556910,7691,975

75+37,5951,62569233060310,8062.458

חציוני 25.010.910.97.613.830.346.2גיל
Median age
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TABLEB/17. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION, SEX AND AGE

(31 XII 1964(

Born in AsiaAfricaBorn in EuropeAmerica אירופהאמריקה ילידי

Immigrated
ניר
הבל
Total

Immigrated עלו

19481954195519601961 +Up to עך
1947

19481954195519601961 +

Both Sexes

335,159133,27122,087682,585263,002304,97989,59025,014

332,940132,42468,718685,943258,956300,76287,92438,306

330,277131,331111.199693,801254,180295,96386,04657,612

327,894130,386132,739714,567249,909291,67084,57388,415

7212,1113.952
583,894

7,92720,9639,709
4,1625,547

11,98121,49019,44616,9841,4888,6346,862

48,45917,74116,42257,14461534,69512,8628,972

42,80415,98112,39120,2531,12010,7803,6094,744

41,70213,6007,92229,5793,94816,1374,3965,098

41,84410,4367,38945,78812,77124,6483.6014,768

32,9898,8486,79360,61521,60827,8234,9986,186

25,4417.8756,87984,24830,35536,9868,7298,178

I7.94S6,5925,23869,37930,20526,0257.3275.822

17,9155,9095,11495,80449,50429,6178,9408,193

14,3004,9363,59677,17937.65325.2976,9177,312

13.1683,6974,00256,36726,50120,4954,2935,078

7,6202,4501,90738,73116,19216,2992,9283,312

5,6651,5981,53123,6719,27010,4271.7932,181

6,0611,252103525,16410,16710,9531,7762,268

32.325.719.247.052.444.240.038.6
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העלייה, תקופת הלידה/ יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה
(המשל) והגיל המין

(31 *** 1964)

ב/17 לוח

הגיל
Age

הכל סך
Total

ישראל Israelילידי Bornאסיהאפריקה ילידי

הכל סך
Total

יליד Fatherהאב Born

הכל סך
Total

ו ל ע

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

P'o עד
1947

ל ה ז זכריממ

31 XII 19611,004,114386,49456,211155,890174,393276,78728,135

31 XII (9621,047,346407,30859,592168,561179,155297,90127,872

31 XII 1963,090,101428,24563,187181,868183,190316,35527,506

31 XII 1964

Total הכל 47267,529/95.992187,951324,6/527,139,/131,20345,כך

0 4122,495114,20119,21266,87828, 1 1 16,307

5 9124,550104,81113,13857,75133,92214.806

1014133,52797,4219,50944,51843,39427,457

1519119,30046,2786,0429,04831,18843,174308

202475,85328,1774,1265,18318,86837,7361,020

252969,76322,2453,6674,62513,95333,4241,798

303466,15212,3452,6872,8946,76432,4443,154

353962,8688,8812,4681,7454,66827,2073,212

404470,2195,4681,8771,2422,34923,4803,440

454953,3642,30191753185317,3492,648

505468,1232,6901,1335531,00417,0123,116

555958,1202,2281,01229092613,8742,571

606443,5821,81074627778712,1402,052

656928,3141,1694471545687,6261,536

707417,8667362461843065,2731,038

75 +17,1077113021192905,3061,246

חציוני גיל
Medianag .

24.310.410.77.613.829.946.2
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TABLE B/17.  JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION, SEX AND AGE (Cont.)

(31 XII 1964(

Born in AsiaAfircaאירופהאמריקת Bornילידי in EuropeAmerica

Immigrated

הגל סך
Total

י ל Immigratedע

1948541955601961 +
Up to עף

1947
19481954194819551961 +

Thereof: M ales

171,59366,0201 1,039340,833135,404)49,39643,88012,153

170,44465,58633,999342,137133,213147,23943,01518.670

169,02865.01054.81 1345,501130.655144,77742,06128,008

/67,76064,51765,199355,116128,331142,58941,30542.891

296,2781.987331.954

4,04810,7584,9332,1302,803

6,25111,09410,1128,6497244,3993,526

25.1129,1288.62629,84833718,1786,6564,677

22,3538,3905.9739,9406165,3191,6822,323

21,7756,5333,31814,0941,9857,8141,9332,362

21,5294,6383.12321,3636,35311,1621,5912,257

16,9254.1082,96226,78010,75511,6731,7472,605

13,0403,8793,12141,27116,45717,4873,6923,635

8.9343,2342,53333,71414,64112,7333,5792,761

8.6352,8562,40548,42123.98015,5954,5994,247

7,2732,2571.77342,01820,29013,7624,0533,913

6,4281,7761,88429,63214,44310,2622,3632,564

3,8801,1551,05519,5198,8257,9011,3791,414

2,72374576711,8574,9065,256780915

2,9026475M11,0904,7434,723689935

31.924.718.247.852.844.840.937.9
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ואחתים) מוחלטים (מספרים הלידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה  ב/18. לוח
TABLEB/18. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481964)

ואמריקה אירופה
Europe and
America

הכלתאריך אפריקהאסיהישראלסך DateTotalIsraelAsiaAfrica

Absolute Number! מוחלטים מספרים

393,013
546,046
622.773
663.031
656,776
648,601
641,305
635,332
629,501
658,707
660,827
664,581
671.428

§672,065
§682,585
§685,948
§693,801
714,567

12,236
56,159
80,542
98,576
106,965
109,725
121,033
152,859
196.207
218,920
220,980
224.058
228.141

§229,720
§243,096
§283,061
§319.035
334,233

57,768
132.493
188.578
289.565
292,603
292,017
292.860
292.349
293,474
296.923
302.372
303,736
303.480

§300,|26
§301,394
§304,439
§306,544
308,887

253.661
279,173
311,100
353,220
393.873
433.298
470,811
509,979
548,273
588.191
625,969
666,466
708,140

§730,446
§754,627
§795,434
§836,171
881.490

716,678
.013.871
,202,993
,404,392
,450.217
,483,641
,526,009
,590,519
,667,455
.762,741
,810,148
.858.841
,911.189

.932,357
,981,702

2.068,882
2.155.551
2,239.177

8X11948
31 X// 1949
31XII 1950
31 ^1 1951
31 XII 1952
31 XU 1953
31 XW 1954
31 XU 1955
31XII 1956
3X1II 1957
31XII 1958
31 X// 1959
31 XII 1960

22 V 1961
31 X// 1961
31 XII 1962

X3I1I 1963
31 X// 1964

Percentage אחוזים

8 XI 1948100.035.48.11.754.8
3X1III 949100.027.513.15.553.9
31 XW 1950100.025.815.76.751.8
31 XII 1951100.025.220.67.047.2
X31II 1952100.027.120.27.445.3
3X1II 1953100.029.219.77.443.7
X3I1I 1954100.030.919.27.942.0
X3I1I 1955100.032.118.49.639.9
3 1XII 1956100.032.917.611.837.7
3 1X II 1957100.033.416.812.437.4
3 1XII 1958100.034.616.712.236.5
3 1XII 1959100.035.916.312.135.7
31 XII 1960100.037.115.911.935.1

22 V 1961100.037.815.511.934.8
3X1II 1961100.038.115.212.334.4
31XII 1962100.038.414.713.733.2
X3I1I 1963100.038.814.214.832.2
31 XII 1964100.039.413.814.931.9
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SIZE OF FAMILY (1) (1) המשפחה גודל

במשפחה הנפשות מספר לפי היהודיות, והמשפחות (2) המשפחות כל בן19י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE B/19.  ALL FAMILIES (2) AND JEWISH FAMILIES, BY NUMBER OF PERSONS
IN THE FAMILY (Absolute Numbers and Percentage)

)Averages for: 1963;1958 לשנים: (ממוצעים

Number of
Persons in the

Family

Average 1963 8נ(1צע
משפחות
אחרות
Other
Families

משפחות
יהודיות
Jewish
Families

כל
המשפחות

All
Families

Average '938 ממוצע
משפחות

יהודיות לא
Other
Families

משפחות
יהודיות
Jewish
Families

כל
המשפחות

All
Families

הנפשות מספר
במשפחה

Absolute Numbers

TOTAL 48,100 577,400 625,500

I 3,800 68,600 72,400

2 5,400 119,000 124,400

3 5,000 108,500 113.500

4 5.400 129,000 134,400

5 S.500 65.300 70,800

6 5,700 31,900 37.600

7 4,800 21,200 26,000

8 3,900 14,200 18,100

9 and over 8,600 19,700 28,300

Average S ize o f Family

מוחלטים מספרים

Including single
5.5persons

Excluding single
5.9persons

3.7

4.0

3.8

4.2

41,700

4,500

4,500

4,500

5,200

5,000

4,700

4,300

4,000

5,000

5.2

5.7

הכל 528,200t86,500סך

157,40052,900

295,70091,200

398,30093,800

4124,70019,500

565,50060,500

634,50029,800

720,60316,300

814.30010,300

12.200 17,200

המשפחה גודל ממוצע
3.1

4.0

3.8

4.1

ומעלה 9

בודדים כולל

בודדים בלי
Percentageאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0I00.Q100.0TOTALסך

.10.910.910.811.611.97.91

218.118.810.619.920.611.22

318.619.310.818.118.810.43

423.624.612.621.522.311.34

512.412.412.111.311.311.55

26.66.111.36.05.511.86

73.93.310.24.23.710.07

82.72.19.52.92.58.18

ומעלה 93.22.512.14.53.417.89 and over
(I) Source: Labour Force Surveys
)2)Not including institutions.
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הלידה יבשת במשפחה, הנפשות מספר לפי ,(1) היהודיות המשפחות  ב/20י לוח
המשפחה ראש של העלייה ותקופת

(אחוזים)
TABLE B/20.  JEWISH FAMILIES(I), BY NUMBER OF PERSONS PER FAMILY

AND HEAD OF FAMILY'S CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION
)Percentage)

)Average 1963 (ממוצע
ואפריקה אסיה ואמריקהילידיילידי אירופה

fricaAsia\ילידיכל and tBornirAmericaBorn in Europe and
מספר
Numberעוליםעוליםישראלהמשפחותהנפשות

of Persons
Allבמשפחה

Families
Israel
Bornהכל חושיםותיקיםסך

Newהבל חדשיםותיקיםסך
Newin Family

TotalVeteransTotalVeterans
ImmiImmi
g rantsgrants

הכל 100.0100.0100.0100.0IO0.0100.0100.0סך 100.0TOTAL
7.513.013.9(11.918.17.80.7ן 12.01

220.617.213.613.013.625.626.8 24.32
318.822.712.810.613.32I.S21.4 21.63

422.321.415.618.915.026.626.2 27.14
511.312.513.615.713.29.68.6 10.85
65.5(4.0)11.012.310.82.62.2 3.06
73.7(2.3)9.1(8.1)9.3(0.7)(0.6) (0.8)7
82.5(0.6)6.9(4.9)7.2(0.2)(0.2) (0.2)8

9+3.4(1.2)9.6(6.8)10.1(0.2)(0.1) (0.2)9+
המשפחה fגודל FamilyAverage Size c

בודדים 3.73.34.84.64.93.13.0כולל 3.2Including single
persons

(I) Not including institutions. מוסדות. כולל אינו (1)

היישוב וצורת במשפחה הנפשות מספר (1)'לפי המשפחות  ב/21* לוח
(אחוזים)

TABLE B/21.  FAMILIES(I), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY
AND TYPE OF SETTLEMENT

)Percentage)
)Average 1963 (ממוצע

מספר
אחרותהנפשות כפרייםערים ישובים
Otherבלבמשפחה TownsUrban Settlements
Numberאביבירושליםהמשפחות קיבוציםמושביםחיפהתל

ofAllJerusalemTel AvivHaifaMoshavimQibbuzim
PersonsFamiliesהנל הכליהודיםסך יהודיםסך

inTotalJewsTotalJews
Family
הכל 100.0100.0100.0100.0I00.O100.0100.0סך 100.0 100.0 100.0
TOTAL

111.6I3.S12.412.17.87.810.7 9.0 45.2 (2.5)
219.918.524.925.019.820.219.6 16.0 11.5 (9.4)
318.118.820.320.218.819.216.9 14.0 14.0 12.3
421.519.322.724.523.123.617.5 14.7 16.5 22.0
511.310.99.99.211.811.714.1 12.7 9.3 18.5
66.0(6.4)4.2(3.4)6.56.3(7.0) 9.3 (2.8) (10.4)
74.2(4.6)(1.8)(1.8)4.94.8(4.4) 7.2 (0.6) (9.1)
82.9(3.5)(1.9)(1.6)2.92.6(3.6) 5.6 (0.1) (6.0)
9 +4.5(4.5)(19)(2.2)4.43.8(6.2) 11.5  (9.8)

כולל
הממוצעבודדים המשפחה Averageגודל Size of Family
Including3.83.83.43.34.03.94.0 4.7 2.5 5.1
single

(I) Not including institutions. מוסדות כולל (1)אינו
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(אחוזים) הלידה ויבשת הגיל המין, לפי היהודית, האוכלוסייה
JEWISH POPULATION, BY AGE. SEX AND CONTINENT OF BIRTH (Percentage)

)31 XII 1964)

Females Jina.'pj

(אחוזים) והגיל המיו לפי הלאיהודית, האוכלוסייה
NONJEWISH POPULATION. BY SEX AND AGE (Percentage)

)31 XII 1964)
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הטבעית התנועה ג. פרק
בכרטסת מופיעים אינם שהפרטים או אותרו
נישואין)' ותאריך הילדים (מספר התושבים
לגבי גם הידועים. המקרים לפי הקצאה נערכה
מתוך חסרים פרטים השלמת נעשתה 1963 לידות
לידי בנוגע הקצאה בלי אולם התושבים' כרטסת

התושבים. בכרטסת מצויות שאינן עות

הפריון מדידת
של הממוצע המספר  ל ל ו כ פריון
החישוב: שיטת חייה. בימי תלד שהאישה ילדים
גיל לפי סגוליים לידה שיעורי מחשבים תחילה
לאימהות הלידות (מספר הנדונה בשנה האם
של הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל
הסגו השיעורים את מסכמים גיל). באותו נשים
אם הכולל. הפריון את נותן וזה גיל לפי ליים
של גיל קבוצות על חושבו הסגוליים השיעורים
מכפילים כלל, בדרך נעשה שזה כפי שנים, חמש

בחמש. הסגוליים השיעורים סכום את
יהיה גיל שבכל הנחה מתוך יוצאת זו שיטה
אותו לבנות שהיה כפי פריון שיעור אותו לאישה
תמותת את בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל

הפריון. בגילי הנשים
עד גיל בקבוצת השיעורים חושבו ג/27 בלוח
45 גיל ובקבוצת 19 עד 15 בגיל נשים ל000'1 19
של השיעור .49 עד 45 בגיל נשים ל000'1 ומעלה
עד 15 בגיל נשים ל000'1 חושב הלידות הכל סך

.49

המספר  גולמי תחלופה שיעור
חייה במשך לאישה שתיוולדנה בנות של הממוצע
ידי על מתקבל והוא בתמותה) להתחשב (בלי
בממוצע (כי ב0.485 הכולל הפריון הכפלת

הלידות). מכלל 48.5?'; הן הנקבות
בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה את

הגולמי. התחלופה משיעור במקצת נמוך תמיד

תמותה לוחות
הגילים הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות

האוכלוסייה. של הגילים והרכב הנפטרים של
המין לפי הסגוליים הפטירה שיעורי מתוך
חלקי מסוים בגיל הנפטרים (מספר mx  והגיל
את מחשבים גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה
מניחה זו שיטה התמותה. לוחות של הערכים יתר

ותמותה ילודה
והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
על ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על העם בריאות לפקודת בהתאם מת". עובר לידת
מוטל התושבים1949' מרשם פקודת ולפי ,1940
מיילדת (רופא, בלידה המטפלים ועל ההורים על
של ומרשם לעלייה הנפתית ללשכה להודיע וכוי)
הלי מיום יום 15 תוך לידה כל על הפנים משרד
24 תוך חלה פטירה כל על ההודעה חובת דה.

הפטירה. מזמן שעות
לגבי הרישום ודיוקו: הרישום שלימות
כתוצאה גם למדי, ומדויק מלא הוא היהודים
של הפטירות ומרבית הלידות כל שכמעט מכך
על הודעות חולים. בבתי מתרחשות יהודים
גם חתומות חולים בבתי קרו שלא פטירה מקרי

רופא. ידי על הן
מלא, הוא הלאיהודימ אצל הלידות רישום
במיוחד מה' במידת לקוי הפטירות רישום אך
משיעורי שמסתבר כפי בנגב הבדוים בקרב

מדי. הנמוכים הפטירה
את כוללים והפטירות הלידות על הנתונים
כוללים אינם אך בישראל התיירים בקרב המקרים
השוהים ישראלים חושבים בקרב המקרים את
במרכיבי נכללו לא התיירים של הפטירות בחו"ל.

ב1964. האוכלוסייה גידול
תינוקות פטירות פטירות' לידות' על הנתונים
1963 מאז רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים
לא בנגב הבדוימ בקרב והפטירות הלידות
התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד נכללו
כן' על חושבו' הטבעית התנועה שיעורי הטבעית.
הבדוים מספר של הפחתה לאחר שנה' אותה עד
המפו העיבודים אולם' האוכלוסייה. מכלל ב0נב
גם  1963 'ומאז לאיהודים, לידות של רטים
את כוללים הטבעית' התנועה על כלליים סיכומים

בנגב. הבדוים
לידות של העיבודים החומר: היקף

.50"/0 של ממדגם נעשו 1959 עד 1957 בשנים
לא 1962 '1961 '1960 בשנים לידות על בלוחות
כיוון ידועים' לא פרטים עם מקרים מופיעים
והושלמו מיוחדת פעולה נעשתה אלו שנים שלגבי
מתוך הלידה בהודעת חסרים שהיו הפרטים
שלא המקרים לאותם ביחס התושבים. כרטסת

51 הטבעית התנועה VITAL STATISTICS



הם בו ואשר לכמרים הדתות משרד ידי על שנה
שערכו הנישואין מספר את לציין מתבקשים
הסטטיסטיקה כוללת 1958 שנת מאז הנדונה. בשנה

בנגב, הבדוים בקרב הנישואין את גם
נתונה המקוריים בטפסים הגיל: חישוב
וחודש, יום ציון בלי בלבד הלידה שנת לרוב
הלידה. שנת את רק בכרטיסים מנקבים לכן

בגירושין הגיל בנישואין, הגיל חישוב בעת
כרטיסי מתוך (שנעשה הלידה בזמן האם גיל וכן
ב1 הוא הלידה שתאריך מניחים במכונות) הניקוב
מכאן, בטופס. שצויינה הלידה שנת של ביולי
גירושין) נישואין, (כגון הדמוגרפי האירוע שאם
שווה הגיל אזי השנה, של השנייה במחצית הל
ואם האירוע לשנת הלידה שנת בין להפרש
הגיל אז השנה, של הראשונה במחצית חל האירוע
שמניחים, (כיוון שנה פחות זה להפרש שווה
והגיל ליולי ב1 הוא הלידה שתאריך כאמור,
לאדם שמלאו השלמות השנים למספר מתייחס

האירוע). בתאריך
המדו לגיל חשיבות יש שבהן הפטירות לגבי
תאריך פי על אותו מחשבים התינוקות, של יק
הפטירה. בהודעת הנתונים והפטירה הלידה
הנפטר, של לידה שנת רק שרשומה במקרים
הלידה שנת של ליולי ב1 נולד שהוא מניחים

שצויינה.
חושב הממוצע הגיל הממוצע: הגיל

j£fx הנוסחה: לפי

^+ 

x=גיל
גיל. באותו הנישאים ^=מספר

האחרון, ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
יש לאדם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
21 גיל לדוגמה: שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף
וטרם שנה 21 להם שמלאו אלה כל את כולל
הוא שלהם הממוצע הגיל לכן שנה; 22 להם מלאו

בנישואין:21.5. "מתוקן" ממוצע גיל
בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי מתוך חושב

לנוסחה:

כאשר:
x=גיל

מספר גיל: לפי סגולי נישואין שיעור = r
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או
ממוצע נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
בהרכב ההבדלים השפעת נוכתה ממנו אשר

באוכלוסייה. שונות קבוצות בין הגילים

שנמצאו ומין, גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי
להבא. גם יתמידו הנדונה, בשנה באוכלוסייה
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות

נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = lx
נולדים. 1,000 מתוך

גיל בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות = qx
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים,

שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת =ex
האדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.(x) מסוים לגיל שהגיע

וגירושין נישואין
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הנישואין שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
ידי על נעשה הנישואין תעודות מילוי והגירושין.
תעודות מילוי נישואין; לעריכת המורשים
המוסמכים רבניים דין בתי ידי על  הגירושין
ומרשם לעלייה הנפתיות הלשכות גירושין. לאשר
סיכומים לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה שולחות
ועל אצלן שהתקבלו התעודות מספר של חודשיים
המספרים את הלשכה מפרסמת אלה דוחו"ת סמך
הארץ. בכל וגירושין נישואין של החודשיים
לסטטיס המרכזית ללשכה מעביר הדתות משרד
התעודות העתקי כל את לשנה, אחת טיקה,
הרכב של המפורט העיבוד לצורך שברשותו
העיבוד תוצאות לאור והמתגרשים. הנישאים
הנישאים של השנתי הסופי המספר נקבע הזה,

המתגרשים. ושל
הנוסחה: פי על חושב המשיכה מדד

a e
m e

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין "1D0n=a

לידה). ארץ (למשל' קבוצה מאותה
בן בחירת אילו זוגות של הצפוי המספר =e

מקרית. היתה זוג כת או זוג
מבין (הקטן הכלות או החתנים הכל 1ת=סך
את מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם)
של האפשרי המקסימום הוא (זה המדד
מאותה יהיו הזוג בני שני שבהם נישואין

קבוצה).
מדד של החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
חלק לישראל, הסטטיסטי בירחון ניתן המשיכה

.1959 נובמבר חברה'  א'
העתקי על מבוססים המוסלמים לגבי הנתונים
במשרד המתקבלים וגירושין נישואין תעודות הנוצרים ולגבי השרעיים, הדין מבתי הדתות

נישואין. לערוך המורשים מהכמרים
מתוקן נוצרים של נישואין של הכולל המספר
מדי הנשלח מיוחד לשאלון לתשובות בהתאם
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חי לידות למספר מתייחם הילדים מספר
בלוח הנתונים שמתו). היילודים (כולל לאישה
נשואות היו המפקד שבעת לנשים מתייחסים

ראשונים. בנישואין
על נקבע (הראשונים) הנישואין בעת הגיל
לגבי הנישואין. לשנת לידה שנת בין השוואה ידי
היא הכוונה אחת מפעם יותר שהתחתנו אנשים

הראשונים. הנישואין לגיל
של ראשונים) (בנישואין הנישואין מקום
הנישואין שנת בין השוואה ע"י נקבע חו"ל ילידי
לשנת קדמה הנישואין שנת כאשר העלייה. לשנת
כך בחו"ל. היה הנישואין שמקום צוין העלייה
זהה היתה הנישואין ששנת במקרים גם נעשה
החתונה אם שגם להניח יש כי העלייה' לשנת
הש /*7/oלתנאים היתה עדיין בישראל נערכה

וכוי. הנישואין גיל על קטנה פעה
ההפרש ע"י נתקבל הנישואין תקופת אורך

המפקד. לשנת הנישואין שנת בין

השי הטבעית: התנועה שיעורי
פטירות לידות, גירושין, נישואין, של עורים
של נפשות ל1,000 הם ג/2,ג/3) (לוחות טבעי וריבוי
תינוקות פטירות שיעורי הממוצעת. האוכלוסייה
תינוקות ל1,000 חושבו 1962 עד היהודים של
תמותה לוח לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים
האוכ כל של התינוקות פטירות שיעורי חודשי.
מאז היהודים של וכן הלאיהודים של לוסייה,
לידות של השיעורים חי. לידות ל1,000 הם '1963
מתייחסים 1938 עד חי. לידות ל1,000 הם מת
ערים ל18 היהודים בקרב מת לידות שיעורי
הם מ1949 ערים; ל29 1948 עד 1938 ובשנים

הארץ. לכל מתייחסים

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
ופריון נישואין

מבוססים ופריון" ''נישואין בנושא הלוחות
המפקד. של ב' שלב תוצאות על
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מת ולידות תנוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, לידות, גירושיו, נישואין, _ ג/1. לוח
ושיעורים) מץחלטים (מספרים

TABLEC/l. MARRIAGES, DIVORCES, BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE,
INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (Absolute Numbers and Rates)

)19511964)

פטירותריבוי
חיגירושיןנישואיןהשנה מוותינוקותטבעיפטירותלידות לידית
YearMarriagesDivorcesLive BirthsDeathsNaturalInfantStillbirths

IncreaseDeaths

Absolute Numbers

50,5479,86640,6812.060

52,55611,66640.8902,267

52.55210,91641,6362,083..

48.9511 1,32837,6231,901

50.68610,53240,1541.891

52.28712.02540.2622,105

53,94012,48741,4532.104..

52,64911.6151 1.0341.845764

54.60412.05642,5481,674736

56,00212.05343,9491.754720

§54,869§12,663§42,206§1.598756

56,35613,701§42,6551,840754

§59,49114,425§45.0661,636859

63,54915,49148.0581.790875

Rates(l)

מוחלט1מספרים

16,8492,517

17,5982,579

15,3292.441

14,5152,268

14,7422.156

15,0982,070

15,9832,203

16,5622,267

16,1632,137

16.5322,179

15.8232,023

16,8382,116

§ 18.318§2,253

19.1972,222

שיעורים(1)

195111.41.733.86.627.240.8

1952II. 11.633.07.325.743.1

19539.41.532.16.725.439.6

19548.71.429.26.822.538.8

19558.51.229.26.123.137.3

19568.31.128.86.622.240.3..

19578.31.228.16.521.639.0

19588.31.126.55.920.735.014.5

19597.81.026.75.920.830.613.5

19607.81.026.65.720.931.312.8

19617.20.9§25.15.8§ 19.3|29.113.7

19627.40.924.66.018.6$32.613.4

19637.7§0.925.06.118.927.514.4

*19647.70.925.76.319.428.213.8

(I) For the method of computing the rates, see intro
duction to this chapter.

זה לפרק מבוא ראה השיעורים. חישוב לשיטת ביחס (1)
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, לידות, גירושין, נישואין,  /2י ג לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים) מת ולידות

TABLE c/2.  MARRIAGES, DIVORCES, BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT
DEATHS AND STILLBIRTHS (Jews) (Absolute Numbers and Rates)

)19231964)

נ!ת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

טבעי ריבוי
Natural
Increase

8נוירות
Deaths

חי לידות
Live
Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

השנה
Year

Absolute Numbers מוחלטים מספריט

195115,5562,37343,2498,48734.762,704649
195216.1542.39945.1319,78635,3451,745714
195314,0372,29944.3649,27735,087.591680
195413,2572,14241,0469.63531.411.417581
195513,5302,05042,3398.96933,370.369577
195613,7241,94443,41 110,27633.135.559610
195714,5222,07644,81710,64434,173,495719
195814,7112,13642.87210,01832,854,330662
195914,4862,00044.59910,60633.9931.236624
196014,4672.06044,98110,40434.5771.225589
196114,0491,919§43,719§11,022§32,697§ 1,063602
196214,7382,02944,25512,06032,1951,265582
1963§ 16,035§2.118§46,38412,737§33,6471,051673

*196417,1812,11449,14813,70835.4401,176699

Ritesשיעורים

1923192535.814.121.7121.3
1926193034.311.622.795.032.0
19311935(1)136(1)5.430.39.321.078.031.4
1936194012.05.325.78.017.759.530.3
19411945II. 12.726.37.518.845.925.3

194613.02.628.66.222.431.821.6
194713.02.230.16.223.929.113.9
194810.9.426.3(2)6.7(2)19.6(2)36.314.8
194913.4.730.0(2)6.8(2)23.1(2)51.718.6
33.06.526.546.217.3נ195014.5.1
195111.8.832.76.426.339.215.0
195211.3.731.66.824.738.715.8
19539.6.630.26.323.935.715.3
19548.8.427.46.420.934.114.2
19558.7.327.25.821.532.413.6
19568.4.226.76.320.435.613.9
19578.4.226.06.219.933.416.0
19588.3.224.15.618.430.715.4
24.35.818.527.714.0ן.19597.9
19607.7.123.95.518.427.213.0
19617.2.0|22.55.716.8$§24.313.7
19627.3.021.85.9§15.927.513.1
1963§7.6.022.06.015.922.714.5

*196478.022.46.216.223.914.2

(I) Refers to 1935 only.
)2) Excluding war casualties.

בלבד ל935ו מתייחס (1)
מלחמה חללי בולל אינו י2)
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, לידות, גירושין, נישואין,  ג/3י לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים יהודים)(1) (לא מת ולידות

TABLE C/3.  MARRIAGES, DIVORCES, BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT
DEATHS AND STILLBIRTHS (NonJews) (I) (Absolute Numbers and Rates)

)19511964)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות

Infant Deaths

ריבוי
טבעי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

השנה
Year

Abso Iut e Numbers מוחלטים מספרים
19511,2931447.2931,3795,919356

19521,4441807.4251,8805,545504..

19531,2921428,1881,6396,549492

19541,2581267,9051,6936,212484..

19551,2121068,3471,5636,784522

19561,3741268,8761,7497,127546
19571,4611279.1231,8437,280609

19531,8511319,7771,5978,180515102

19591,67713710,0051,4508,555438112

19602,06511911,0211,6499,372529131

19611,77410411,1501,6419,509535154

1962§2.1008712,1011,64110,460575172

§ 19632,28313513,1071,68811,419585186

.19642,01610814,3991,78312,616614176

1,4478811,1701,2219,949468149מוסלמים

Moslems
37211,8993731,5266918נוצרים

Christians
197191,3301891.141779דרוזים

ואחרים
Druzes

and others
Rat.* שיעורים

19518.30.946.S8.837.848.8..

19528.9I.I45.611.534.167.9
19537.60.848.49.738.760.1..

19547.20.745.19.735.461.2..

19556.70.646.08.637.462.5..

19567.30.747.19.337.861.5
19577.50.746.79.437.266.8
19588.50.648.07.940.252.710.4
19597.40.647.46.940.543.810.7

I9608.80.550.37.542.848.011.9
19617.30.449.37.342.048.013.8

19628.20.350.66.943.747.S14.2

§19638.50.648.86.342.544.614.2
19647.20.451.46.445.042.61X2

7.30.456.66.250.441.913.3מוסלמים
Moslems
6.80.034.76.827.336.39.5נוצרים

Christians
7.10.747.86.841.057.96.8דרוזים

ואחרים
Druzes

and others

(I) Excl. marriages and divorcesof Bedouins in the Negev
up to 1957, births, deaths. natural increase, infant
deaths and stillbirths up to 1962; see introduction to
this chapter.
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,1957 עד בנגב הבדויס של וגירושין נישואין כולל לא (1)

תינוקות פטירת טבעי. ריבוי פטירות. לידות. וכן
זה לפרק מבוא ראה ;1962 עד מת ולידות



והנפת המחוז לפי התינוקות, ופטירות הפטירות, הלידות,  ג/4י לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLEC/4. BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS. BY DISTRICT
AND SUBDISTRICT (Absolute Numbers and Rates)

)1964)

District and SubDistrict

0) שיעורים
Rates (I)

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

פטירות
Deaths

לידות
Births

8ספריטנלותלטיפ
Absolute Numbers

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

פטירות
Deaths

לידות
Births

והגפה המחוז

Jewsהודים9

הכל 49,14813,7081,17622.46.223.9TOTALסך

ירושלים 29312926.36.223.6JERUSALEM,/5,475מחוז DISTRICT

הצפון 22417225.85.429.2NORTHERN,/5,889מחוז DISTRICT
צפת 1,4782655330.05.435.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 1.0321941927.05.118.4Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 2,0644305125.45.324.7Yizreelנפת SubDistrict
עכו 1,3153354922.15.637.3Akkoנפת SubDistrict

חיפה 6,4272,59216418.17.325.5HAIFAמחוז DISTRICT
היפה 4,9891,916גפת .13417.56.826.BHaifa SubDistrict
חדרה 1,4386763020.39.620.9HaderaSubנפת District

המרכז 9,3/72,50021822.26.023.4CENTRALמחוז DISTRICT
השרון 1,9525553720.55.918.9Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 3,3138936722.76.120.2Petנפת ah Tiqwa SubDistrict
רמלה 1,6573935624.35.833.8Ramlaנפת SubDistrict
רחובות 2,3956595821.76.024.2Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 4TEL./4,06/5,00330118.56.62/מחוז AVIV DISTRICT

הדרום 4.624.0SOUTHERN/.7,9601,04419135מחוז DISTRICT
אשקלון 3,5284928432.84.623.8Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 4,43255210737.14.024.1BeSrנפת Sheva SubDistrict

ידוע NOT__/952/לא KNOWN

NonJewיהודיםלא s

הכל 14,4011,78361451.46.442.6TOTALסך

ירושלים 13338II2928.382.7Jerusalemמחוז District
הצפון 8,3471,09039251.86.846.9Northernמחוז District
חיפה 2,88332811332.56.039.1Haifaמחוז District
המרכז 1,6801837154.35.942.2Centralמחוז District

אביב תל 26465938.39.434.1Telמחוז Aviv District
הדרום 1,0716818S0.33.216.8Southernמחוז District

ידוע Not~2311לא known

(I) Births, deaths per 1,000 persons of the average
population, infant deaths per 1,000 live births.
See introduction to this chapter.

האוכלוסייה של נפשות ל1,000 ופטירות לידות (1)
חי; לידות ל000,ו תינוקות פטירות הממוצעת,

זה בפרק מבוא ראה
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היישוב צורת לפי התינוקות, ופטירות הפטירות הלידות,  ג/5י לוח
'ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/S.  BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF SETTLEMENT
)Absolute Numbers and Rates)

)1964)

Type of Settlement

Rates(l) שיעורים(1)

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

פטירות
Deaths

לידות
Births

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

פטירות
Deaths

לידות
Births

היישוב צורת

Jewsיהודים

הכל 49,14813,7081,17622.46.223.9TOTALסך

יישוב צורות
עירוניות

ירושלים

41,431

4,555

12,174

1,192

965

105

2/.7

25.1

6.4

6.6

23.3

23.0

URBAN TYPES OF
SETTLEMENTS
Jerusalem

אביביפו S20.3Tel.5,8612,92111915.17תל AvivYafo

2,7381,3078314.67.030.3Haifaהיפה

הערים S921.1Other.18,8354,61939824.1שאר towns

עירוניים 9.4422,13526025.75.827.5Urbanיישובים settlements

יישוב צורות
ות י נפר

גדולים בפרים

7.49/

1,405

1,484

233

211

55

26.6

31.4

S.I

5.2

27.4

39.1

RURAL TYPES OF
SETTLEMENTS
Large villages

קטנים 8252771826.38.921.8Smallכפרים villages

3,60057010429.24.628.9Moshavimמושבים '

1,7872903222.23.617.9Qibbuzimקיבוצים

ארעיים XTemporary(66.1)(2.8)4931יישובים settlements

ומוסדות 7021חוות
1

(8.6)(2.6)XFarms and institutions

ידוע 2650NOTלא KNOWN

JewsNonלאיהודים

הכל SI46.442.6TOTAL.14,4011,783614סך

3.06349811242.77.036.4TOWNSערימ
יהודיות לא 1.5822327144.36.544.7Nonערים Jewish towns
מעורבות(2) 1,4812664141.17.427.6Mixedערים towns(2)

9,6501,15846654.66.648.1Villagesנפריס

בגליל Galil(33.3)(4.9)569511954.5נווים Bedouins

בנגב Negev(15.9)(3.2)1,063651751.9בווים Bedouins

ידוע 5611Notלא known

/(I)SeenotetoTable C4.
)2) Mixed towns are: Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa,

Akko, Lod and Ramla. This group also includes
births and deaths ofNon Jews in Jewish settlements.

ג/4. ללוח הערה (1)ראת
עכו, חיפה, תאיפו, ירושלים, הף המעורבות הערימ (2)
ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף ורמלה לוד

יהודיים ביישובים לאיהודים של
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marriages and divorces וגירושין נישואין
המגורים נפת לפי והמתגרשים, הנישאים  ג/6* לוח

TABLEC/6. PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY SUBDISTRICT OF
RESIDENCE

)"9")

והנפה המחוז

Persons Marrying Personsנישאים Divorcing 0) מתגרשים

inn
Groom

כלה
Bride

Rates (ב) בעלשיעורים
Husband

אישה
Wife

Rates (2) Districtשיעורים and

Groom
כלה
Bride

נעל
Husband

אישה
Wife

SubDistrict

jewsיהודים

הכל 16,03516,0357.67.62,1182,1181.01.0TOTALסך

ירושלים I.IJERUSALEM/.6407.98.22112/81,/534,/מחוז
DISTRICT

הצפון 5521.6277.27.51521550.80.7NORTH.DISTRICT,/מחוז
צפת 3383497.17.341420.90.9ZefatSubנפח District
כנרת נפת .3073098.28.226270.70.7KinneretSubDistrict

יזרעאל 5475947.27.8SO420.70.6Yizreelנפת SubDistrict
עכו 3603756.46.735440.70.8Akkoנפת SubDistrict

חיפה I.IHAIFA/./2.5592,5067.57.3345372מחוז DISTRICT
חיפה 2,1172,0707.77.52993201.21.2HaifaSubDistrictנפת
חדרה 4424366.46.346520.70.6HaderaSubנפת District

המרכז 2ifll2.8JJ7.07.12742970.70.8CENTRALמחוז
DISTRICT

השרון 6527047.17.759S30.70.6SharonSubנפת District
תקוה פתח 9659626.96.91081010.80.7Petנפת ah Tiqwa

SubDistrict
רמלה 4664667.07.047470.80.7RamlaSubDistrictנפת

רחובות 7287236.96.864960.60.9RehovotSubDistrictנפת

אביב תל 21.2TEL.//8/886/.8/.5,9275,9398מחוז AVJV DISTR.

הדרום חוז 4287.47.0/601440.80.7SOUTHERN,;523./מ
DISTRICT

אשקלון 6686696.86.963610.70.6Ashqelonנפת
SubDistrict

שבע באר 7567597.07.097831.00.8Beerנפת Sheva
SubDistrict

חול .7940IS47/ARMYצה"ל, ABROAD
ידוע 8cולא NOT KNOWN

JewsNonהודיםלאי

הכל 2,2832,2838.58.5I3S1350.50.5TOTALסך

ירושלים Jerusalem_16173.63.8מחוז District
הצפון 1,3561,3738.88.976750.50.5Northernמחוז District
חיפה 4594628.78.827260.50.5Haifaמחוז District
המרכז 2922899.99.819150.60.5Centralמחוז District

אביב תל 54468.06.89121.31.8Telמחוז Aviv District
הדרוס Southern(0.2)(0.2)103935.14.644מחוז District

ידוע ולא 3Abroad_33חו'ל
and not known

(I) Placeof residence >ttimeofdivorce.
)2) Per 1,000 mean population.

הגירושין בעת המגורים למקום מתייחס (1)
הממוצעת האוכלוסייה של נפשות ל000,ו ו2)
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היישוב צורת לפי והמתגרשים, הנישאים  ג/7 לוח
TABLEC/7.  PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF SETTLEMENT

)1963)

DivorcingPersonsמתגרשים!MarryingPersonנישאים

אישהRatestOo^yipt,B3רלר
Rates(l)Dvy1jpp

Type of Settlement J7ש" חתןגורת
GroomBirde]tmכלהHusbandWiefאישהבעל

groomBrideHusbandWife

ew■ודיםי! sJ

הכל 516,0357.67.62,1182.1181.01.0TOTAL(16,0סך

יישוב 7861,8591.11.1URBAN.)3,83614.0197.77.8/צורות TYPES OF
SETTLEMENTSעירוניות

1,4481,4848.38.52042091.31.2Jerusalemירושלים

אניביפו 3,5003,5209.19.15375501.51.5Telתל AvivYafo
1.4881,4088.27.72172341.31.3Haifaחיפה

הערים 5,2135.3277.17.25726480.80.9Otherיתר towns
עירוניים 2,1872,2806.87.12562180.90.7Urbanיישובים settlements

יישוב 9767.06.5/721820.60.6RURAL,/2,121צורות TYPES Of

SETTLEMENTSכפריות
גדולים 3673636.56.432370.60.7Largeכפרים villages

קטנים 2252446.57.020160.60.5Smallכפריט villages

6945645.74.647400.40.3Moshavimמושבים
81278110.39.872871.0I.IQibbuzimקינוציט

ארעיים, 23242.52.6120.10.2Temporaryיישובים settle
וכוי חוות mentsמוסדות, institutions,

estate tarms, etc.

חול .ARMY_784016077צהיל, ABROAD
ידוע ANDNOTולא KNOWN

JonJews*לאיהויים

הכל 2,2832,2838.58.51351350.50.5TOTALסך

520.5627.68.250560.70.8TOWNSערים

מיעוטים 2783128.09.0II160.30.5Minoritiesערי towns
מעורבות 2422507.17.33940I.I1.2Mixedערים towns

פרים 5289.29.073650.40.4VILLAGES,/565,/כ

בגליל 93999.39.9870.80.7BEDOUINSבדוים IN
THE GALILEE

בנגב 102915.24.7440.20.2BEDOUINSבווים IN
THE NEGEV

ולא 333ABROADחול AND

NOTידוע KNOWN
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(יהודיט) המשפחתי והמצב הגיל המין, לפי הנישאים,  ג/8* לוח
TABLE C/8.  PERSONS MARRYING, BY SEX, AGE AND MARITAL STATUS (Jews)

)I952I963)

Brides הכלות

ידוע לא
Not

Known

אלמנות
Widows

גרושות
Divorced

רווקות
Single

הבל סך
Total

Grooms החתנים

ידוע לא
Not

Known

אלמנים
Widowers

גרושים
Divorced

רווקים
Single

הכל סך
Total

הגיל
Age

1963
berמוחלטיםמספרינ 1ut eNu mAbsol

הכל 16,03513,7221,36481113816,03513,8181,3647276סך
TOTAL
17 676611,9831,971II.1עד

Up to 17
18969511,7561.74493
19254251121,8521,8341026
2058758611,7911,7632116
211,0941,085631,5721,526401S
221,3791,3686i1,2811,2165627
231,5881,5681559869106547
241,5711,53527367336775411

251,4391,39241335705075472
261,2641,21242284703867392
27. 99994449243252496484
28804731703_2631886843
2966859961441971365461

30341,7771,46927225II719417242491

3539800484 25145204191501876517י
40444291981554630284571298117
45492567199761021425829215
505428239117118S25232811318
5559252208214551741642115
6064 '1676321245no913844
656912015102342438
707485110731151410
75 +491138_8_8
ידוע 1519419S_82לא

Not known

ממוצע AgeMeanגיל

195230.027.339.051.625.122.832.243.3
195529.326.638.353.424.622.132.445.4
195729.026.238.155.224.421.932.646.7
I96029.126.339.056.524.622.134.048.2
196129.326.439.355.624.722.034.649.2
196229.226.539.255.924.421.935.047.9
196329.126.439.356.724.321.934.450.0

חצי aוגיגיל n AgeMedi

195226.925.738.155.121.921.030.343.0
195526.125.035.653.921.620.830.045.6
195725.624.835.756.221.520.829.946.4
I96025.724.936.558.121.721031.348.9
196125.825.036.857.221.721.032.150.6
196225.925.136.557.321.520.832.749.4
196326.025.236.857.721.420.832.151.2
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(לאיחולים) והגיל המשפחתי המצב הדת, לפי הנישאים,  ג/9 לוח
TABLE C/9.  PERSONS MARRYING, BY RELIGION, MARITAL STATUS AND AGE

)NonJews)

)19551963)

Grooms .חתנים Brides בלות

הגיל
הדתות בל
All Religions

מוסלמים

Moslem

נוצרים

Christian

דרוזים

Druze

הדתות כל
All Religions

מוסלמיות

Moslem

נוצריות

Christian

דרוזיות

Druzc
A*הכל סך

Total

מזה:
רווקים
Thereof:
Singled

הכל סך

Total

מזה:
רווקות
Thereof:
Single

מוחלטים 1963NumbersAbsoמספרים 1u te

2,2832,1651,6484152202,2832,2021,648415220

75305304174865י333325

1371371163184004003055243

1501501224243233222395628
1701691467172692671805534
212209177191616715713129 7
2222201851522134126863612

223220164382112111387259
1901861413613565336173

2702562025216817557222

71713830329267211

1451398743IS39322892
908943416. 21219II1

71663926622181354

174161856920554731204
483126184136913

26161844158681

11372255

197124311

61111ן8

6411

64
1

Agerממוצעגיל ageAv ei

25.324.827.625.020.820.522:020.8
24.824.627.823.120.620.521.819.9
25.725.328.524.520.920.522.920.0
25.725.128.524.121.020.623.120.1
25.224.324.628.124.220.820.420.423.019.7
25.324.524.628.025.420.920.620.622.420.4

Ageiחציוניגיל a nMed

195623.122.725.822.019.118.920.719.4
195723.022.726.921.419.319.120.919.1

I96024.023.526.322.819.519.220.918.8
196123.823.126.723.019.519.221.618.8

196223.723.323.026.722.619.519.419.321.818.7
196324.023.723.327.023.319.719.519.420.919.1
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(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי הנישאים,  ג/10* לוח
TABLEC/I0.  PERSONS MARRYING, BY AGE OF BRIDE AND GROOM (Jews)

)1963)

הכלה rideofגיל BAge

החתן לאגיל
Age of Groomידועסר

1920242529303435394044454950545559606465הכל +Not
Totalknown

total הכל 16,0355,5915,3631,8257194192842142521741106519סך

194173506232

20246,2193,1322.847200288


21


1

25295,174,7522,520751116237211
י

30341,777303704511183647212

3539800421672521891152951

40444298488013678621331

454925631017336467351744
2

91840656561185ן5054282

555925212121429528543122

6064167_19122739492271

65 +2542136II445767567
Not known ידוע 8לא

1
1

'

5

(יהודים) והכלה החתן של המשפחתי המצב לפי הנישאים,  ג/11* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספדים

TABLEC/l I.  PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF
BRIDE AND GROOM (Absolute Numbers and Percentage) (Jews)

)I952I963)

של המש8חתי ,jxb7
והכלה החתן

Absolute Numbers מוחלטים אוזוזיטמספרים
PercentageMarital Status of Bride

195219551957I9601962196319621963
and Groom

הכל סך
רווקה עמ רווק
גרושה עמ רווק
אלמנה עם רווק

רווקה עם גרוש
גרושה עם גרוש
אלמנה עם גרוש

רווקה עם אלמן
גרושה עם אלמן
אלמנה עם אלמן

ידוע לא

100.0 100.0 16,035 14,738 14,467 14,522 13,530 16,154

82.5 81.5 13,040 11,880 11,593 11,458 10,461 12,223
3.4 3.5 544 517 554 644 651 650
0.6 0.8 99 122 132 144 173 327

3.8 4.1 60S 591 555 584 594 699
3.4 4.0 544 590 526 564 540 463
1.2 1.3 194 193 196 228 236 349

0.8 0.8 120 112 116 137 155 280
1.6 1.6 253 226 233 234 217 245
2.7 2.4 425 351 398 405 397 577

  211 156 164 124 106 341

TOTAL

Groom single. bride single
Groom single. bride divorced
Groom single. bride widowed

Groom divorced.bride single
Groom divorced. bride divorced
Groom divorced. bride widowed

Groom widowed. bride single
Groom widowed. bride divorced
Groom widowed. bride widowed

Not known
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(יהודים) הכלה ושל החתן של (1) הלידה יבשת לפי הנישאים,  ג/12י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/12.  PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT OF BIRTH(I)
)Jews) (Absolute Numbers and Percentage) (19551963)

המשיכה מדד
(2)

Index of
Attraction

)2)

ידוע לא
Not known

ואמריקה מאירופה /f/j7,7
Groom from

America and Europe
הכלה
מאסיה
ואפריקה
Bride from
Asia and
Africa

הבלה
מאירופה
ואמריקה
Bride from
Europe

andAmeirca

ואפריקה מאסיה החתן
Groom from

Asia and Africa

הכלה
מאירופה
ואמריקה
Bride from
Europe

and America

הכלה
מאסיה
ואפריקה
Bride from
Asia and
Africa

הכל סך
Total

השנה
Year

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers
0.81
0.79
0.79
0.78
0.76
0.75
0.73

0.81
0.79
0.79
0.78
0.76
0.7S
0.73

6,466.001181
6,372,27552
6,245,32949
6,214.37056
5,915.2738
6,065.3356
6,296,4245

nt agePer ce
48.47.5
43.58.7
43.29.2
43.19.5
42.19.1
41.29.1
39.38.9

581
698
673
723
777
855

1,042

4.3
4.8
4.7
5.0
5.5
5.8
6.5

5,301
6.314
6,190
6,I 04
6,076
6,477
7,268
אחוזים
39.8
43.0
42.9
42.4
43.3
43.9
45.3

13,530
14,711
14,486
14,467
14,049
14,738
16,035

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

1955
1958
1959
1960
1961
1962
1963

1955
1958
1959
1960
1961
1962
1963

(I) Israelborn of oriental communities are idncluded in

"Asia and Africa"; of ashkenazi community in

"Europe and America". In 19521956, the group
"Asia and Africa" included also Greece and Bulgaria.

)2) See Introduction to this chapter.

ואפריקה" ב"אסיה נכללו מזרחי ממוצא ישראל ילידי (1)
בשנים ואמריקה". ב"אירופה אשכנזי וממוצא
יוון את גם ואפריקה" הקבוצה"אסיה כוללת 19521956

ובולגריה.
זה. לפרק במבוא הסנר ראה (2)

(יולדים) הכלה ושל החתן של העלייה(1) ותקופת הלידה יבשת לפי הנישאים,  ג/13> לוח
TABLE C/13  PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT OF BIRTH

AND PERIOD OF IMMIGRATION (I) (Jews) (1963)

הבלה של העלייה ותקופת הלידה יבשת
Bride's Continent of Birth and Period of Immigration

אירופהאירופהישראלאסיהאסיהישראל
הלידה Groom'sואטריקהואמריקהמוצאואפריקהואפריקהמוצאיבשת Continent
העלייה ותקוסת

הכל סך
rotal

חדשהותיקהמאסיה ofעולהחדשהותיקהמאירופהעולה Birth and Period
החתן AsiaAsiaאפריקהשל andאמריקהEuropeEurope andof Immigration

IsraelandAfricaIsraelandAmerica
AsianAfricaNewEuropeanAmericaNew
AfricanVeteranImmigrantAmericanVeteranImmigrant

הכל 16,035305(2)סך 1,7386,5443,2175163,416TOTAL
1,45462ישראלמוצא 60441021120147Israel origin

אפריקה  Asiaמאסיה Africa
ותיק  ואפריקה 48147אסיה 10723448738Asia  Africa  vet.
ואפריקהעולה 6,270124אסיה 4405,16921223302Asia and Africa

newתדש immigrant
2,79422ישראלמוצא 2681801,81375436Israel origin

Europeמאירופהאמריקה America
ואמריקהותיק 1,10016אירופה 79108301201395EuropeAmericavet.

ואמריקה 3,63734אירופה 2404436321902,098Europe and America
חדש newעולה immigrant

(I) Veteran  immigrated till 1947; new  immigrated since 1948.
)2) Including 299 cases of unknown continent of birth or

lengthof residence. for at least oneof the couple.

מ948ו. עלה  חדש .1947 עד עלה  ותיק (1)
או הלידה יבשת ידועימ לא בהם מקרים. 299 כולל (2)

הזוג. מבני אחד לפחות של הוותק
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העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי יהודיים, נישאים של >!< ודחייה משיכה מדדי  ג/14י לוח \0

TABLEC/14. INDEXES OF ATTRACTION AND REJECTION (I) OF JEWISH MARRYING
PERSONS, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)Summary 19601962 (סיכום

הכלה של העלייה ותקופת הלידה BrideContinentיבשת of Birth and Period of Immigration of

ותקופת הלידה יבשת
1.■■"' EuropeAmericaאירופהאמריקהAsiaAfricaאסיהאפויקהישראל

Continent of Birth and Period

הכל סך
Total

Originמוצא

הכל סך
Total

Immigratedעלו

הכל סך
Total

Immigratedעלו

החתן של אסיההעלייה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

Upto7J)
1947

194819541955 +Up to עך
1947194819541955 +

of Immigration of Groom

0.56+0.32+0.500.66+0.090.670.780.390.260.280.62Israel+ישראל

אסיהאפריקה מוצא:
אירופהאמריקה

+0.41
+0.63

+0.39
0.21

0.32
+0.57

0.28
0.84

+0.11
0.S3

0.27
0.86

0.57
0.88

0.61
0.29

0.64
0.08

0.50
0.18

0.75
0.56

Origin:AsiaAfrica
EuropeAmerica

מאסיהאפריקה +0.640.240.85+0.72+0.17עלו 0.70+0.730.810.880.810.78Immigrated from AsiaAfrica

1947 0.05+0.140.58+0.31+0.14+0.120.060.700.600.680.78up+עד to 1947

1954 עד 0.660.280.87+0.740.02+0.560.180.840.910.810.8519481954מ1948

1955 +0.800.650.89+0.790.31+0.06+0.530.770.890.870.551955 +

מאירופהאמריקה +0.180.410.060.690.330.730.69+0.64+0.63+0.60עלו 0.71Immigrated from EuropeAmerica

1947 0.060.32+0.050.740.060.780.79+0.41+0.38+0.10+0.05up+עד Co 1947

1954 עד 19480.190.350.1 10.650.350.670.67+ 0.45+0.06+ 0.38+ 0.2119481954

1955 +0.450.700.320.740.670.810.61+ 0.62+ 0.04+0.07+0.401955 +

U

_1

(I) Method of calculationof Che indexes  see in the introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא ראה  המדדים חישוב שיטת (1)



לפי הרווקות, הכלות ושל הרווקים החתנים של והחציוני הממוצע הגיל  ג/15 לוח
(יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת

TABLEC/15. AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AND BRIDES, BY

CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)1963; Average 19601962 (ממוצע

ואמריקה אירופה
EuropeAmerica

Immigrated עלו

I955+ 194a
1954 1947

0ךהכל
Total

ואפריקה אסיה
Asia Africa

Immigrated עלו

1955+ 1948
1954

Up to7B
1947

סךהכל
Total

ישראל
Israel

הכל סך
Total

Grooms

Average age

"Corrected"
age (2)

Median age

Brides

Average age

"Corrected"
age (2)

Median age

Average (1) 19601962 ממוצע

29.7 28.0 31.2 29.0 25.4 25.6 27.1 25.7 24.8 26.4

28.8 27.0 26.0 26.9 26.6 26.4 2S.7 26.4 27.0 26.6

27.5 26.4 29.4 27.1 24.4 24.7 26.0 24.7 24.2 25.0

24.9 22.9 26.9 24.1 21.5 21.0 22.9 21.3 21.7 22.0

24.2 21.9 21.6 22.2 22.6 21.4 21.4 21.7 23.0 22.2

22.8 21.3 24.4 22.1 20.0 20.0 21.6 20.1 21.2 20.9

1963

:wnn

ממוצע גיל

(2) מתוקן גיל

חציוני גיל

כלות

ממוצע גיל

(2) מתוקן גיל

חציוני גיל

!punGrooms

ממוצע 26.425.125.927.525.925.528.631.527.828.5Averageגיל age

(2) מתוקן "Corrected"26.626.726.325.426.326.926.425.526.228.0גיל
age (2)

חציוני 25.224.5.2S026.825.024.726.930.126.426.6Medianגיל age

Bridesכלות

ממוצע 21.921.621.322.721.021.623.228.021.824.1Averageגיל age

(2) מתוקן "Corrected'22.422.821.820.621.422.522.720.922.224.5גיל
age (2)

הציוני 20.820.920.321.420.220.421.525.220.622.4Medianגיל age

(I) Mean of average (or median) ages in each of the
years 19601962.

)2) From rates of marriage by age  see introduction
to this chapter.

החציוניימ) (או הממוצעים הגילים של אריתמטי ממוצע (1)
.1962 עד 1960 מהשנים אתת לבל

זה. לפרק מבוא ראה  גיל לפי נישואין שיעורי מחוך (2)
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) הנישואין מקום לפי הגירושין, . 16 ג/ לוח
TABLE C/16.  DIVORCES, BY PLACE OF MARRIAGE (Jews)(Absolute Numbers and Percentage)

)19511962)

הנישואין 195119531954195519571959I96019611962Placeמקום of Marriage

הגירושין 2,3732,2992,1422,0502,0762,0002,0911,9192,029ALLכל DIVORCES

1,2811,4041.3741,3871,4741,4791,5621,4501,550Inבארץ Israel

לארץ 444Abroad■1.015783697621583478487449בחוץ

ידוע 7711271421943422035Notלא known

הנישאים אחוז
בארץ

55.364.266.369./71.775.676.276.477.7PERCENTAGE OF
MARRIED IN
ISRAEL

ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יתודים) הנישואין תקופת אורך לפי הגירושין,  . 17/ ג לוח
TABLE C/17.  DIVORCES, BY LENGTH OF PERIOD OF MARRIAGE (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)
)19511962)

תקופת אורך
הנישואין

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
PercentageLength of Period

195119551957I96019611962195119551957I96019611962
of Marriage

הנירושץ 2,3732,0502,0762,0911,9192,029100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל DIVORCES

משנה 39620818527720920417.610.39.013.511.010.3Underפחות 1 year

שנה 30223022921319020313.411.411.210.410.010.21ו year

שנים 225820419418320917211.510.29.48.911.08.62 years

שנים 31851571751441681528.27.98.57.08.87.63 years

שנים 41681851401091091287.59.26.85.35.76.44 years

שנים 5174149122120831167.77.46.05.84.45.85 years

שנים 61051301368295954.76.46.74.05.04.86 years

שנים 7591161108178792.75.85.44.04.13.97 years

שנים 849III967269882.35.54.73.53.64.58 years

שנים 94771649062752.23.63.24.43.33.79 years

שניט 14 9ד 102041933133513303079.19.615.417.117.315.410 14 years

שנים " עד 151351131131451381826.05.65.57.07.29.115 19 years

ומעלה שנה 201601441691891631927.17.18.29.18.69.720 years and over

ידוע 1313930351636Notלא known
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(יהודים) בנישואיו והגיל בגירושין הגיל לפי המתגרשים,  ג/18 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLEC/18. PERSONS DIVORCING, BY AGE AT MARRIAGE AND AGE AT DIVOCRCE
)Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)1963)

בגירושין Ageגיל at Divorceבנישואין Ageגיל at Marriage

מוחלטים מוחלטיםאחוזיםמספרים אחוזיםמספרים הגיל
AgeNumbersAbsolutePercentageAbsolute NumbersPercentage

אשהנעלאשהבעלאשהבעלאשהנעל
HusbandWifeHusbandWifeHusbandWifeHusbandWife

הכל 2,1182,118100.0סך 100.02,1182,118100.0 100.0
TOTAL

Up to 3793.7עף19 0.18857827.3 4.2
202412137217.6 5.764473534.7 30.4
252946844120.8 22.157028313.4 26.9
303433229814.1 15.72611677.9 12.3
353930327212.9 14.31671004.7 7.9
404421422210.5 10. 1109844.0 5.1
45491661346.3 7.889733.4 4.2
50541861477.0 8.867422.0 3.2
5559142743.5 6.743251.2 2.0
606487512.4 4.129170.8 1.4
654942221.0 2.032100.5 1.5
70743330.1 1.6II10.0 0.5
75 +2130.1 1.0830.1 0.4

ממוצע 35.3גיל 40.126.6 31.5
Average age

חציוני 32.8גיל 37.223.3 27.9
Median age

(יהודים) האשה ושל הבעל של הקודם המשפחתי המצב לפי המתגרשים,  ג/19 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/19.  PERSONS DIVORCING, BY PREVIOUS MARITAL STATUS OF HUSBAND AND
WIFE (Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)I955I963)

של קודם משפחתי מצב
האשה ושל הבעל

Absolute Numbers מוחלטים אחוזיםמספרים
Percentage

Previous Marital Status of

19551957I9601962196319621963
Husband and Wife

הכל סך
רווקה עט רווק
גרושה עם רווק
אלמנה עם רווק
רווקה קט גרוש
גרושה עם גרוש
אלמנה עם גרוש
רווקה עם אלמן
גרושה עם אלמן
אלמנה עם אלמן

ידוע לא

100.0 100.0 2,118 2,029 2,091 2,076 2,050
68.7 68.1 1,423 1,360 1,323 1,341 1,302
5.0 5.0 103 100 114 114 114
1.2 1.8 25 36 47 55 47
5.7 5.4 119 107 102 116 112
7.1 8.1 147 162 146 122 113
2.2 2.9 46 58 64 52 62
2.6 1.6 53 33 47 58 68
3.3 2.6 68 51 71 45 54
4.2 4.5 88 90 107 132 118
  46 32 70 41 60

TOTAL
Husband single, wife single
Husband single, wife divorced
Husband single. wife widowed
Husband divorced. wife single
Husband divorced. wifedivorced
Husband divorced. wife widowed
Husband widowed, wife single
Husbandwidowed, wife divorced
Husband widowed, wife widowed
Not known
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(יהודים) והאשה הבעל של העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי המתגרשים,  ג/20 לוח
TABLE C/20.  PERSONS DIVORCING, BY HUSBAND'S AND WIFE'S CONTINENT

OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)
)1963)

האישה של העלייה ותקופת הלידה יבשת
Bride's Continent of Birth and Period of Immigration

הלידה אסיהאסיהיבשת
ואפריקה

אירופהאירופה
Husband'sואמריקה Continent

העלייה ofלאחדשהואפריקהותקופת Birth and Period
(ו) הבעל הכלשל סך

Total
ישראל
Israel

ותיקה
Asia and
Africa
Veteran

ו!דשה
Asiaand
Africa
New

Immigrant

ותיקה
Europe
and

America
Veteran

Europe
and

America
New

Immigrant

ידוע
Not

Known

of Immigration(l)

הבל 2,118424646162476998£TOTALסף
3652221435255613Israelישראל

ואפריקה 107312337844Asiaאסיה and Africa
veteranותיק

ואפריקה 5654115473223IIAsiaאסיה and Africa
newחדש immigrant

ואמריקה 35277720163814Europeאירופה and America
veteranותיק

ואמריקה 613465404445622Europeאירופה and America
newחדש immigrant
ידוע 1167לא

II57914Not known

/(I) See note(I) to Table C12. (ו)לוחג/גו. הערה ראה (ו)

(יהודים) לזוג 18 מגיל למטה הילדים מספר לפי המתגרשים,  ג/21* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/21.  PERSONS DIVORCING, BY NUMBER OF CHILDREN UNDER 18 PER COUPLE
)Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)19511963)

הילדים מספר
לזוג

Absoluteמוחלטיטמספרים NumbersאחוזיםPercentageNumber of

| 1951| 1955| 1957| I96019621963| 1951| 1955| 19621963
Children per Couple

הגירושין 2,3732,0502,0762,0912,0292,118100.0100.0100.0100.0ALLכל DIVORCES

ילדים 9991,1621,1891,1821,1611,16459.159.157.454.9Childlessבלי

ילד 47955153451648552727.628.024.024.91ו child

ילדים 21451832222522612769.79.312.913.02 children

ילדים 32944SI7270892.32.23.54.23 children

ילדים 4915252624320.70.81.21.54 children

ילדים 5668147160.5'0.30.30.85 children

ומעלה ילדים 62612515140.10.30.70.76 children and more

ידוע0) 7048335246Notלא known(l)

(I) Mostl/ childless couples. ילדים בלי זוגות ברובם (ו)
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natality and mortality ותמותה ילודה
(יהודים) תאומים ולידות המין' לפי מת, ולידות חי לידות  ג/22* לוח

TABLE C/22.  LIVE AND STILLBIRTHS, BY SEX, AND BIRTHS OF TWINS (Jews)

)19481964)

לידות
תאומים
Births of
Twins
)I)

Stillbirths מת לידות

%

הזכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

Live Births חי לידות

"A

הזכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

194317,6789,2388,44052.326215510759.2

194926,98513,95313,03251.750230120160.0. .

195036,35918,66917,69051.362934828155.3

195143,24922,45220,79751.964935529454.7

195245,13123,32321,80851.770739031755.249S

195344,36422,65421,71051.168040227859.1487

195441,04621,22319,82351.758135622561.3417

195542,33921,98420,35551.957733923858.8485

195643,41122,44720,96451.761036025059.0492

195744,81723,08021,73751.571939932055.5530

195842,872 21,96920,90351.266237129156.0461

195944,59923,05521,54451.762437125359.5453

I96045,46923,22822,24151.158933225756.4434

196143,71922,50221,21751.560233227055.1442

196244,25522,69221,56351.358233424857.4.437

196346,38423,99822,38651.767335531852.7.491

196449,14825,45623,69051.869937532453.6.504

(I) Refers to unitsof twins and triplets and not to
number of infants born.

ולא שלישיות של או תאומים של ליחידה מתייחס (1)
היילודים. למספר
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יבשת לפי היהודית; האוכלוסייה של תחלופה שיעורי  ג/23* לוח
(19551963) יהודית הלא האוכלוסייה ושל ,(19261963) האם לידת

TABLEC/23. REPRODUCTION RATES OF THE JEWISH POPULATION, BY

CONTINENT OF BIRTH OF MOTHER (19261963), AND OF THE NONJEWISH
POPULATION (19551963)

יהודים
Jews

השנה
Year

יהודיםDJewsיהודי לא
NonJews

השנה
Year

תחלופה שיעור
Reproduction Rate

תחלו1!ה שיעור
Reproduction Rate

תחלופה שיעור
Reproduction Rate

נלמי
Gross

שיעור
תחלופה
גלמי

גלמי
Gross

נקי
Net

גלמי
Gross

yj
Net

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

Gross
Reproduction

Rate

19491.66I.S31.732.171.55..

192619271.42 1.8719501.891.751.912.761.59

192819301.33I. 62
19511.951.811.733.061.54

19311.18 1.50

19321.07 1.3519521.931.791.633.021.48

19331.08 1.28
19531.881.771.562.741.39

19341.08 1.29

19351.13 1.3219541.741.661.402.751.28

19361.09 1.27
19551.771.671.382.771.283.55

19371.02 1.14

19381.07I. 1919561.771.681.352.731.273.54

19390.98 1.09
19571.761.671.372.641.263.39

19401.03 1.17

19410.94 1.0619581.651.571.322.401.203.55

19421 07 1.2019591.691.621.352.561.133.58

19431.42 1.58
I9601.691.621.342.481.153.88

19441.44 1.67

19451.61 1.7219611.631.571.312.351.163.70

19461.54 1.67
19621.601.541.262.271.133.72

19631.631.571.342.241.163.79
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(יתודים) הלידה של הסידורי המספר לפי ,(1) הכולל הפריון  ג/24 לוח
TABLE C/24.  TOTAL FERTILITY(I), BY BIRTH ORDER (Jews)

)19481963)

השבה

הכל סך
הלידההסידוריהמספרפריון irtשל h OrderB

Yearבולל
Total
Fertilityי

23456 +

19483.0781,33088942216397177

19493.4321.3981,062509185101177

19503.9011,2841,238629273159318

19514.0141,3161.182598312192■414

19523.9801,2091.188596316204467

19533.8801.1461.146587325210466

19543,5889861,049584314206449

19553.6449661,037591347212491

19563.655954974580357256534

19573.617961931561344266554

19583,396872897529317227554

19593.494890880535319247623

I9603,495913877538314237616

19613.370886853520303220588

19623,304870840512289206587

19633,357880875520296200586

(I) Per 1,000 women, see Introduction to this chapter.
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הלילה של הסדורי והמספר האם גיל לפי חי, לידות  ג/25 לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/2S.  LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND BIRTH ORDER
)Absolute Numbers and Rates)

)1963)

Age of Mother 6+ סךהכל(1)
Total(l) האם גיל

מוחלטים mberמספרים su te N uA bso

Jewsיהודים
הכל 46,38412,63511,9697,0634,0112,7187,956TOTALסך

19 3,4082,761553691535Upעד to 19

24 עד 2013,8446,3234,5211,7788002881282024
29 עד 2514,2602,5694,5852,5801,5791,1601,7812529
34 עד 309,1786841,7261,8101,0638203,0633034
39 עד 354,2712304726934453632,0643539
44 עד 401,189559612196727494044
ומעלה 4522581612121216445+
ידוע 9512Notלא known
NonJewsלאיהודים

הכל 13,1071,9881,7661,5161,4071,2745,084TOTALסך

19 6Up|1,318840396659עד to 19

24 עד 203,616823954918583227972024
29 עד 253,5312393133875927101,2742529
34 עד 302,5396374III1732591,8423034
39 עד 351,44618232337601,2743539
44 עד 4053654912144864044
ומעלה 45121231310545 +

(I) Incl. not known.
)2) See explanation of the method of com

piling the rates in the introduction to this ch apter.

(*) R(2)שיעורים ates
Jewsיהודים

הכל 94.325.724.314.48.25.516.2TOTALסך

19 35.028.45.70.70.20.00.0Upעד to 19
24 עד 20209.595.768.426.912.24.41.92024
29 עד 25208.337.667.037.723.116.926.02529
34 עד 30135.610.125.526.815.712.145.43034
39 עד 3560.93.36.79.96.35.229.53539
44 עד 4018.70.91.51.91.5I.I11.84044
ומעלה 453.40.10.2O.I0.20.22.645 +

כולל 3.40.90.90.50.30.20.6TOTALפריון FERTILITY

NonJewsלאיהודיט
הכל 242.136.832.728.226.123.794.6TOTALסך

19 Up(0.5)(0.1)(0.6)103.065.831.05.0עד to 19

24 עד 20346.079.091.688.356.021.89.32024
29 עד 25385.526.234.342.556.177.9139.62529
34 עד 30339.18.59.915.023.234.9247.63034
39 עד 35243.53.03.93.96.410.3216.03539
44 עד 40111.4(1.0)(0.8)(1.9)2.72.9102.04044
ומעלה 4534.6(0.6)(I.I)(0.3)(0.9)31.745+

כולל 7.80.90.90.80.80.73.7TOTALפריץ FERTILITY

ידוע. לא כולל (1)
ראה השיעורים חישוב שיטת על הסבר 0<

זה. לפרק במבוא
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(יהודים) האם של העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי הלידות,  ג/26 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/26.  BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD
OF IMMIGRATION (Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)19511963)

Mother1! Continent
of Birth 1963 1962 1961 I960 1955 1953 1951 הלידה יבשת

האם של

מוחלטים מספרים הלידות כל
A11 Births  Absolute Numbers

הכל 43,24944,36442,33944,98143,71944,25546,384TOTALסך

הכל 4.7995,1335.5348.0878,5308.8649,809Isrielישראלסך total

האם אבי
נולד:

Mother's father born
in:

באפריקה או 8789201.0781,5561,6161.8061.928Asiaבאסיה or Africa

באירופה
באמריקה או

בישראל

1.516

2.405

1,956

2.257

2.272

2,184

4.016

2,515

4,440

2,474

4,727

2.331

5,297

2.235

Europe or America

Israel

ידוע 349Notלא known

אסיה

אפריקה

13.102

5,399

15.311

6,748

14.686

8.026

13.815

13,078{
25,95626.79828.261

}

Asia

Africa

ואמריקה 19,77117,02714,01110.0019,2058,5618,298Europeאירופה and America

ידוע lot.*283216_17814582לא known

19488 שעלו נשים של לידות מזה
Thereof : Births to Mothers Immigrated Since 1948

TOTAL

Asia

Africa

Europe and America

Not known

Asia

Africa

Europe and America

33,436 32,000 31,168

26,954 25,486 24,495 ■/

6,482 6,514 6,673

'(I)

95.4

78.1

95.1

76.1

94.4

72.5

32,309 28,327 29,103 25,500

12,433 12,567 12,699 10,105

12.805 7.637 6.244 4.871

7.071 8.087 10.078 10.429

36 82 95

(1) ים ן אחו

[ 90.0 85.6 82.9 79.2

[ 97.9 95.2 94.7 92.3

70.7 57.7 59.9 53.7

הכל סך

אסיה

אפריקה

ואמריקה אירופה

יווע לא

אסיה

אפריקה

ואמריקה אירופה

(I) Births to mothers immigrated since 1948 as percentage
of total births in each continent of birth.

הכל סך מתוך מ948ו שעלו נשים של הלידות nriK (1)
לידה יבשת גכל הלידות
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(יהודים) האם וגיל העלייה תקופת הלידה, יבשת לפי הלידות,  ג/27י לוח
TABLE C/27.  BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION AND AGE (Jews)

)19")

הגיל
Age

הבל סך
Total

ישראל
Israel

אפריקה אסיה
Asia  Africa

 אירופה
America

אמריקה 
Europe 

הכל סך
Immigratedעלו

הכל סך
Immigratedעלו

ידוע לא
Not

known
Total
)1)Up to IB

1947
1948
1954

1955 +
Total
)1)Upto 1v

1947
1948
1954

1955+

מוחלטים Absמספרים olut e Numbers

הכל סך
TOTAL
Uptol9w

46,384

3,408

9,809

607

28,261

2,411

1,279

52

16,951

1.357

10,003

997

8,298

387

1,800

20

4,413

232

16 2,069

3 133

202413,8443,6568,2042844,8073,1051,9821711,1572 650

252914,2603,7547,9243914,8152.7092,5804761,4392 6S9

30349,1781,2655,8233303,6281,8612,0857079755 400

35394,2714382,8181601,6939631.0133424982 172

40441,1895489955535309235801021 53

45+2253517471105716410 2

ידוע לא
Not known

9

שי

8 

(2) ם י ר ו ע

621 

Rates (2)

הכל סך
TOTAL
Upto עך19

94.3

35.0

92.1

16.3

144.7

63.5

82.6

87.5

143.0

56.9

163.7

74.1

43.7

17.4

30.9

48.4

46.?

15.9

55.4

18.7

2024209.5156.9252.2225.4241.0275.1193.3198.4195.4188.4

2529208.3189.7248.5201.9239.0277.3153.9170.2142.5172.0

3034135.6112.0191.8115.3187.9227.880.286.469.4107.2

353960.952.3113.251.9115.2135.527.327.826.927.6

404418.713.644.118.147.750.36.05.75.77.2

45+3.413.68.62.69.011.00.40.20.80.4

בוללפר ertiיון lit)Total F

| 19633.42.84.63.54.55.32.42.72.32.6

(I) Incl. period of immigration not known.
)2) Explanation of the method of compiling the 1

set in the introduction to this chapter.

ידועה. לא עלייה תקופת כולל (0
זה. לפרק במבוא ראה השיעורים חישוב שיטת על הסבר 0)
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והמספר האם של הלידה יבשת האוכלוסייה, קבוצת לפי הלידות,  ג/28 לןח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים הלידה של הסידורי

TABLE C/28.  BIRTHS, BY POPULATION GROUP, MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH
AND BIRTH ORDER

)Absolute Numbers and Percentage)

)1963)

Population Group
and Mother's

Continent of Birth

Birth Order הלידה של הסידורי המספר

ממוצע
Aver 9+ 78

כל
הלידות

All

Births
)I)

קבוצת
האוכלוסייה
הלידה ויבשת
האס של

TOTAL

JEWSTOTAL

Israel  Total

Mother's Father
born in:
Asia and Africa

Europe and
America

Israel

Not known

Asia and Africa

Europe and
America

Continent of birth
not known

NONJEWS
TOTAL

Moslems

Christians

Druzes

Abso Iut e Numbers

3.6 4,220 5,261 3.559

3.2 2,261 3,3/7 2,378

2.0 72 100 124

2.2

1.8

2.5

IS 24 41

14 19 23

42 55 54

I2 6

3.9 2,126 3,120 2,156

2.2 59 96 98

4I 

מוחלטים פריט מס
3,992 5,418 8,579 13.735 14.622 59,491

2,7/8 4,011 7,063 11,969 I2.63S 46,384

202 514 1,359 3,299 4,134 9,809

58 141 288 629 732 1,928

57 186 663 1,865 2,467 5,297

86 172 361 684 779 2,235

I 15 47 121 156 349

2,327 3,011 4,118 5,556 5,826 28,261

189 484 1,585 3,112 2,669 8,298

 1 \ 2 6 16

4.9 1,959 1,944 1,181 /,274 /,407 /,5/6 1,766 1,988 13,107

5.1 1,667 1,549 925 987 1,056 1,060

4.1 160 184 138 154 190 285

4.7 132 211 118 133 161 171

Percentage

1,233 1,481 10,027

344 343 1,799

189 164 1,281

אחוזים

הכל סך

הכל יהודיםסך
הכל ישראלסך

יליד: האם אבי

ואפריקה אסיה

ואמריקה אירופה

ישראל

ידוע לא

ואפריקה אסיה

ואמריקה אירופה

הלידה יבשת
ידועה לא

ם י ד הו אי ל
כל ה סך

מוסלמיט

נוצרים

דרוזים

הכל 100.024.723.114.49.16.7o.O8.9סך 7.1TOTAL

100.027.225.815.28.75.95.17.2יהודים 4.9Jews

יהודים 100.015.313.511.610.89.89.114.9לא 15.0JewsNon

(I)I net. not known.
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(יהודים) האב לידת ויבשת גיל לפי הלידות,  ג/29* לוח
TABLEC/29. BIRTHS, BY AGE AND CONTINENT OF BIRTH OF FATHER

)1963)

הכל סך
Total

up ס* עד
24

252930343539404445495054555960 +

הכל 679260279TOTAL(46,3844,69213,99812,5847,7324.4871,67סך

8,0/61,1383,7641.85190027J58/785ISRAELישראל

יליד: Fatherהאב born in:

2,12924980956133612734922Israelישראל

אפריקה  1,5061976704031535914433Asiaאסיה  Africa

אמריקה  4.3816922,285887411891043Europeאירופה  America

 מאסיה 2075342J626/IMMIGRATED,/27,7743.0/37,69/7,4254,5602,867עלו FROM
קה פרי ASIAא  AFRICA

1947 1,86810342553538324277572422Upטד to 1947

1954 עד 194817,5651,8905,1824,9952,7291,6126482841131121948 1954

1955+8,3411,0202,0841,8951,4481,013482193791271955 +

 מאירופה לו 0,59454/2,5433,3082,272I.34S4081283b13IMMIGRATED/ע FROM
EUROPEאמריקה AMERICA

1947 3,537524531,18697658821453123Upעד to 1947

1954 עד 19485,5993261,6571,7161,0466161625516519481954

1955 +1.4581634334062501413220851955 +

00

1/1y
CO

>

>
<



ושיעורים) מוחלטים (מספרים והגיל המין לפי פטירות,  ג/30י לוח
TABLE C/30.  DEATHS, BY SEX AND AGE (Absolute Numbers and Rates)

)1964)

הגיל
Age

יJewsיהודים JewsNonהודיםלא

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

שיעורים(1)
Rates(l)

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

שיעורים(1)
Rates(l)

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

total הכל 7,3986,3105.8סך 6.78559286.06.8

069248421.1 28.229232243.650.3

148371.6 2.026504.18.4

221231.0 0.918243.04.1

3II140.6 0.51542.60.7

419II0.5 0.8II92.01.8

047915695.0 6.636240911.914.2

5969470.4 0.621210.91.0

101451390.3 0.413170.71.0

1519102570.5 0.914II1.00.9

202491500.7 1.216131.31.2

252969410.6 1.07130.71.4

30347076I.I I.I8III.I1.5

35391101061.5 1.810101.71.7

40441671552.3 2.41292.61.8

45492201943.4 4.110213.25.7

50544693725.7 7.025187.44.7

55596424439.0 11.427309.69.4

606484065916.7 20.2363612.512.8

656994474027.9 34.5484724.622.2

707492375543.2 53.7574738.537.5

75 +1,8221,974100.1II 1.518621479.888.8

Not stated JS10B kV1833 3
י



(I) Per 1,000 average population of
respective sex and age.
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ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים) והגיל המין הלידה, יבשת לפי פטירות,  ג/31י לוח
TABLE C/31.  DEATHS, BY CONTINENT OF BIRTH, SEX AND AGE (Jews)

)Absolute Numbers and Rates) (I964)
b>rs מוחלטים AbsoluteNuמספרים m(1)שיעוריםR ates(l)
אירופהאסיהאירופהאסיה

הכלהגיל ידועואמריקהואפריקהישראלסך הכללא ואמריקהואפריקהישראלסך
AgeTotalIsraelAsia andEurope andNot KnownTotalIsraelAsia andEurope and

AfricaAmericaAfricaAmerica

Malesזכרים

tota l 1,224סיה 7.3982,0694,064416.72.811.7 6.5

0685 692728.228.3 (29.2)
47 4812.02.1 (1.2)

218 212I0.90.9 (1.3)

38 1130.50.4 (16)
415 19220.80.7(3.7) (1.0)

| 488 9982I1.01.0(12) (1.3)

5950 691450.60.5(1.0) 0.9

101432 511540.40.3(0.4) 0.5

151941 10242190.90.90.7 1.0

202431 91471211.21.21.3 1.3

252926 6931121.01.20.8 0.9

303414 703323I.I1.2I.I 1.0

353910 11047531.81.21.9 1.8

404412 167649012.42.42.2 2.8

45 4912 220741344.15.23.9 4.4

505424 46912132137.09.06.8 7.3

55 5922 642152463511.410.511.5 . 11.4

606437 840244555420.221.419.7 21.0

656950 944280607734.544.732.6 37.8
707436 923332550553.750.548.6 65.4

757926 794241522584.469.486.7 81.6

808413 5761703894124.8(73.3)131.9 117.1

85 +13 4521422952182.9(127.5)187.6 180.7

ידוע 2לא 18583 

Not knownFemales נקבות
TOTAL 0881'ה 6,3101,9263,451525.82.19.8 6.2

0479 4844121.121.2(9.1) (19.0)
132 3751.61.5 (6.4)

219 23221.01.0 (1.4)
311 1430.60.5 (1.7)
49 1120.50.5 

I 471 851040.90.9 1.8

5936 478210.40.4(0.4) (0.6)

101424 391320.30.3(0.2) 0.5

151924 5722II0.50.60.4 0.6
20249 5029120.70.41 .2 0.8

2529M 412460.60.5(0.4) 0.7

303413 764518I.II.I0.7 1.4

353910 10649471.5I.I1.3 1.9

40448 155558932.3■■7"2.2 2.5

454910 1947310833.44.03.0 4.2

50549 37211324825.73.15.5 6.6

555922 44315626329.09.87.9 11.8

606431 659265354916.716.314.1 22.4
656931 740258449227.925.024.7 36.5

707429 755271447843.238.539.3 52.3
75 7930 802204562672.6S9.S75.3 67.9

808416 6221734267108.961.3110.7 112.2

85+17 5501433873186.2125.9193.8 177.5

ידוע 1לא 33II192 

Not known
1 nnnU בק■זאי^וימייול\1/ (1)לממוצעת Per 1,000 average population in the respective group. המתאימה בוצה
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(יהודים) והמין' הגיל לפי תינוקות, תמותת  ג/32 לוח

TABLE C/32.  INFANT MORTALITY, BY AGE AND SEX (Jews)

)19491964)

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

(1) ates(l]Rשיעורים

Age הגיל
1964

הכל סך
TotalM..TF..11949195019521955I960196119631964

הכל 092סך 1,17648451.746.238.732.427.024.222.723.7TOTAL

משבוע 367למטה 62525814.614.310.511.412.912.012.212.7Under 1 week

עד משבוע
חודש

84 144607.58.45.65.33.42.43.02.91 week to 1

month

סךהכל
למטהמחודש

45/ 7693/822./22.716./16.7(6.3(4.4/5.2./J6TOTAL UNDER
1 MONTH

חודש 43ו 70274.34.13.93.02.31.91.51.51 month

חודשים 242 74324.13.73.02.72.02.21.51.62 months

חודשים 334 53194.13.03.42.51.51.81.21.13 months

חודשים 433 49163.02.52.61.81.21.00.71.04 months

חודשים 516 28122.72.02.21.70.90.90.50.65 months

חודשים 69 1892.61.91.71.10.80.70.50.46 months

חודשים 712 22102.31.81.51.20.60.40.30.47 months

חודשים 815 28132.11.51.20.80.70.30.70.68 months

חודשים 9II 24132.41.51.20.60.40.30.30.59 months

חודשים 106 1371.50.90.70.40.40.30.20.310 months

חודשים 115 1270.90.80.90.40.20.30.30.211 months

ידוע 12לא 164~~
_

~~~~Not known

(I) For method of compilation  see introduction to
this chapter.
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(יהודים) נבחרות בתקופות הממוצע החיים אורן  ג/33* לוח
TABLE C/33.  AVERAGE EXPECTATION OF LIFE, BY SEX (jews)

)19301964)

השנל*

(שנים) ממוצע היים אורך
Average Expectation of Life(Years)

השנה

(שנינ0 ממוצע חייט אורך
Average Expectation ofLife (Years)

Yearזכרים
MalesFemales

Yearזכרים
Males

נקנות
Females

1930193259.962.7195569.472.1

1933193559.561.8195667.970.9

1936193860.864.5195768.071.4

1939194162.364.6195869.572.5

1942194464.165.9195970.272.3

194965.267.9I96070.773.5

195066.369.5196170.573.6

195167.270.1196270.872.8

195266.769.8§196370.872.9

195368.070.5196470.272.9

195467.670.5

(יהודים) המין לפי <(ex) נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/34* לוח
TABLE C/34.  EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES (ex), BY SEX (jews)

)19491964)

FemalesנקבותMalesזכרים

הגיל
Age

194919501955196119631964194919501955196119631964

065.266.369.470.570.870.267.969.572.173.672.972.9

565.465.967.567.767.9 "67.567.468.669.970.569.869.7

1060.961.262.762.863.062.762.763.965.065.664.964.9

1556.256.457.958.058.257.857.959.060.260.759.960.0

2051.551.953.253.353.553.053.154.255.355.855.155.1

2546.947.448.648.648.848.348.449.550.551.050.250.3
3042.242.743.943.844.043.643.744.845.746.245.445.5
3537.538.139.239.039.238.839.040.141.041.440.640.7

4032.833.434.434.334.534.134.435.536.336.635.836.0

4528.328.829.729.529.929.529.830.931.832.031.231.4

5023.824.425.325.025.425.125.526.427.327.426.726.9
5519.720.421.120.721.220.921.422.223.023.022.422.6
6016.016.617.316.917.316.917.318.219.018.918.418.5

6512.813.414.013.514.013.513.614.615.215.114.814.9

70I 0.010.711.210.6II. 110.610.211.412.012.011.611.8

757.78.39.18.18.78.07.69.09.39.08.99.0
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לפי ,(!*) חי נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים הנשארים  .35/< לוח
(יהודים) המין

TABLE c/35.  SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN ALIVE
)lx), BY SEX (Jews)

)19301964)

הגיל
Age

sFemaleנקנותMalesכריםז

1930
1932194919501955196119631964

1930
1932

194919501955196119631964

01,0001,0001.0001,0001,0001.0001,0001,0001.0001.0001,0001.0001,0001,000
5886925935956969971968888937943962975975975
10878919930954967969965881933940961974974974
15872914926951967967964875930938959972973972
20862908919945960962959868926934957969970969
25849901910938954956953859921928953966967966
30840895902933949951949848914923948963965963
35828888895927945§946943833908916943958960958
40811880887920938938935817899907935953954951
45790867876911931927924799887896923943944940
50758849855892914910905780867880907929928924
55719814820861886880874741833853883906902898
60658758768810832829825703794812844871§859858
65573671680729750747746630732744782810789789
70482553561608629§631627546639647686706687687
75353404426458481§484479446488501551583§547553

,(qx) נבחרים בגילים אנשים 1,000 מבין שנים, חמש תוך המתים  .36/s לוח
(יהודים) המין לפי

TABLE C/36.  PERSONS DYING WITHIN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS ALIVE
AT SPECIFIED AGES (qx), BY SEX (Jews)

)19301964)

הגיל
Ag

IsmaleFeנקביוMilesזכרים

1930
19321949195019551961196319641930

1932
194919501955196119631964

011475654430§2932112635738252425
5107532337442212
1065433227422212
IS126865548443333

201599866611563334
251069555512855333

301598756518786545
35208107789191098677
40261612II10II12221312131010II
45412024211918202422917151717
505141413431333552403027252928
558570636060585652464844394844
6012911511410099§10096103798574708180
(5159176176166161§155159134126129123128130130
70267269241248235§233237183237226197175§204195
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ופריון נישואין  1*61 והדיור האוכלוסין |נופקד ■ 1.. ■| .^ik .   11 in 1 | vi /.'1inn 11/ar.

הלידה, יבשת האוכלוסייה, קבוצת לפי ,(1) לאישה ילדים ממוצע _ .37/s n1.,
והגיל העל>יה תקופת

(22 V 1961)

האוכלוסייה, קבוצת
הלידה יבשת

הכל סך
Total

Up to 19 2024252930343539ער

העלייה ותקופת

הכל Z3.4.3.10.71.52.23סך

32.33.03.2.)2.90.7יהודיות

. הארץ 2.10.30.91.62.53.0ילידות

יליד: האב

2.6X1.01.82.63.4ישראל

ואפריקה 2.6X1.12.03.13.7אסיה

ואמריקה 0.81.52.22.4(0.2)1.7אירופה

ואפריקה אסיר. 4.30.81.73.14.35.2ילידות

1947 עד 4.50.71.32.43.44.2עלו

1954 עד 19484.30.81.73.14.35.1

195584.40.91.93.35.05.7

ואמריקה אירופה 2.10.51.01.72.02.2ילידות

1947 עי 2.3X0.91.82.2Z4עלן

1954 עד 19482.00.51.01.72.02.1

195581.8(0.6)0.91.31.81.9

(ג) ת ו י ד ו ה י א 5.00.82.13.85.56.9ל

5.30.92.34.06.17.5מוסלמיות

(3) 1.93.54.56.0(0.6)4.9נוצריות

4.60.81.73.65.46.9דרוזיות

ראשונים. נישואין (1)
ובאחרות' אירופיות נוצריות כולל (2)

אירופיות. נוצריות כולל לא (3)
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961  MARRIAGE AND FERTILITY

TABLE C/37.  AVERAGE NUMBER OF CHILDREN PER WOMAN (I), BY POPULATION
GROUP, CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION AND AGE

(22 V 1961(

40444549505455596064
t

65 +
Population Group, Continen
of Birth and Period of

Immigration

3.63.43.43.33.74.0TOTAL

3.33.(3./3./3.53.9JEWS

3.33.63.93.94.34.5IsraelBorn

Father born in:

3.63.53.94.14.84.7Israel

4.15.25.85.46.14.6Asia and Africa

2.62.93.13.33.64.1Europe and America

6.06.26.36.26.46.1Born in Asia and Afirca

5.25.75.96.16.66.2Immigrated: up to 1947

6.16.26.36.46.56.119481954

6.36.66.45.95.85.8since 1955

2.22.22.02.12.43.1Born in Europe and America

2.32.32.12.12.43.2Immigrated: up to 1947

2.01.91.82.02.43.119481954

2.01.91.61.92.33.1since 1954

7.37.67.37.06.66.1NONJEWS

7.98.27.87.47.06.6Moslems

6.87.27.27.16.65.6Christians(3(

6.97.06.26.56.65.5Druzes

)I) First marriage.
)2( 'ncl. European Christians and "Others"
(3) Excl. European Christians.
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האוכלוסייה, קבוצת המין, לפי הממוצע, ש הנישואין גיל  ג/38 לוח
הנישואין תקופת ואורן הנישואין מקום העלייה, תקופת הלידה, יבשת

(22 * 1961)

(שנים) הנישואין תקופת אורך

1519 1014 59 04 הכל סך
Total

הלידה, יבשת המין,
העלייה תקופת
הנישואין ומקום

גברים
הכל 26.626.226.627.327.6סך

26.826.526.927.527.9יהודים
הארץ 24.724.524.624.725.2ילידי

ישראל יליד: 25.225.225.125.625.7האב
ואפריקה 24.424.824.224.324.3אסיה

ואמריקה 24.524.124.524.425.4אירופה
ואפריקה אסיה 24.825.625.124.825.3ילידי
לארץ בחוץ 24.225.325.124.625.2נישאו

1947 עד 23.628.424.8עלן:
24.325.325.124.625.2מ948ו

בארץ 25.525.725.125.426.6נישאו
1947 עד 26.326.726.226.426.6עלו:
25.225.524.923.8מ1948
ואמריקה אירופה 28.328.929.229.029.2ילידי .
לארץ בחוץ 28.029.429.929.329.2נישאו

1947 עד 26.826.727.7עלו:
28.329.429.929.529.4מ948ו

בארץ 28.628.929.128.729.2נישאו
1947 עד 28.630.129.228.929.2עלו:
28.528.328.928.0מ948ו

(2) ט י ד ו ה י  א 24.02.3.524.023.2/.24ל
23.523.322.523.322.5מוסלמים

(3) 26.326.626.326.726.0נוצרים
23.023.422.822.522.0דרוזים

נשים
הכל 22.322.122.122.822.8סך

/.22.522.422.323.023יהודיות
ישראל 21.321.721.121.121.1ילידות

ישראל יליד: 21.422.021.421.421.3האב
ואפריקה 20.821.821.020.419.7אסיה

ואמריקה 21.421.621.121.221.4אירופה
ואפריקה אסיה 20.121.620.620.320.2ילידות
לארץ בחוץ 19.421.520.120.020.0נישאו

1947 עד 18.923.620.6עלו:
19.521.520.120.020.0מ948ו

בארץ 21.121.620.921.021.4נישאו
1947 עד 21.323.121.721.521.4עלו:
21.121.420.820.5מ948ו
ואמריקה אירופה 24.224.724.424.524.7ילידות

לארץ בחוץ 24.025.125.324.624.2נישאו
1947 עד 23.323.123.0עלו:
24.325.125.324.824.3מ948ו

בארץ 24.624.624.324.425.4נישאו
1947 עד 24.927.024.824.925.4עלו:
23.823.924.122.8מ948ו

0) ת ו י ד ו ה י 9.720.6/9.8/9.6/8.8/לא
19.220.019.218.718.3מוסלמיות

(3) 20.621.821.020.819.9נוצריות
19.320.119.420.118.8דרוזיות

ראשונים. נישואין (י)
ו"אחרים' אירופיים נוצרים בולל (2)

אירופיים. נוצרים בולל לא (3)
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TABLE C/38.  AVERAGE AGE OF MARRIAGE (I), BY SEX, POPULATION GROUP, CON
TINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION, PLACE OF MARRIAGE AND LENGTH OF

PERIOD OF MARRIAGE
(22V 1961(

Length of Period of Marriage (Years(Sex, Continent of Birth,
Period of Immigration and

202425293034354445 +Place of Marriage

23.0TOTAL
23.0|EWS
21.8IsraelBorn
21.6Father born in: Israel
23.5Asia and Africa
21.4Europe and America
20.9Born in Asia and Africa
20.8Married abroad
20.8Immigrated: up to 1947
20.8since 1948
22.5Married in Israel
22.5Immigrated : up to 1947

since 1948
24.4Born in Europe and America
24.5Married abroad
24.2Immigrated: up to 1947
24.7since 1948
24.0Married in Israel
24.0Immigrated: up to 1947

since 1948
22.5NONJEWS (2(
22.3Moslems
23.9Christians (3(

21.8Druzes

25.5
25.6
24.3
23.7
25.2
24.6
23.2
23.2
23.1
23.2
25.4
25.4

26.7
26.7
26.6
26.8
26.6
26.6

24.6
24.6
25.8
22.3

M ales

26.1
26.1
25.9
25.6
25.3
26.5
24.1
24.0
25.1
23.8
26.0
26.0

26.9
27.1
27.1
27.0
26.7
26.7

25.7
25.8
25.6
24.4

Fe males

26.6
26.6
26.1
26.2
24.0
26.8
24.3
24.2
24.7
24.1
25.6
25.6

27.5
27.5
27.0
28.0
27.4
27.4

25.8
25.7
25.8
25.0

27.3
27.6
25.5
26.3
23.5
25.6
25.3
25.0
24.6
25.1
26.7
26.7

28.3
28.4
27.8
28.6
28.3
28.3

24.9
24.3
27.9
23.2

23.222.622.121.620.0TOTAL
23.522.822.32/.820.1JEWS

21.821.720.920.919.0Israel Born
21.321.521.220.918.9Father born in: Israel

20.520.418.519.518.9Asia and Africa
22.822.621.821.519.2Europe and America
19.919.319.118.317.4Born in Asia and Africa
19.919.319.018.317.4Married abroad
19.819.318.818.017.3Immigrated: up to 1947

19.919.219.018.417.4since 1948

20.820.020.218.116.8Married in Israel
20.820.020.218.116.8Immigrated: up to 1947

since 1948
24.824.223.923.621.8Born in Europe and America
24.524.223.923.621.8Married abroad
24.423.823.723.421.7Immigrated: up to 1947

24.624.624.123.722.0since 1948
25.224.223.622.920.5Married in Israel

25.224.223.622.920.5Immigrated: up to 1947
M .since 1948

19.019.5)9.8/9.919.1NONJ EWS (2(

18.419.019.719.719.0Moslems
20.819.720.520.618.6Christians (3(
18.218.717.819.219.7Druzes

)I) First marriage.
(2) Incl. European Christians and "Others".
(3) Excl. European Christians.
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BIRTH AND DEATH RATES jew הולים ותמותה ילודה שיעורי
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הגירה תנועות ד. פרק
סוף עד חזרו ולא 1962 בשנת שיצאו תושבים ג.
בדרכון נוסעים לדיפלומטים' (פרט 1963

ואוויר). ים וצוותי שירות
1952 מצהירים יורדים של שנתיים בעיבודים
ד/14 (לוח שנה באותה שחזרו יורדים 202 נוכו

האלה). המקרים 202 את כולל
יהו לא  אזרחיים רשיונות בעלי
מנדלבאום מעבר דרך נכנסים או היוצאים דים
לפי בישראל, או בירדן קצר לביקור בירושלים

מיוחד. רשיון
הנכנסים חוץ אזרחי  י ע ר א ישיבת
לעבו חודשים משישה למעלה של לשהות לארץ

וכוי. ללימוד זמנית, דה
לפי לא^ הנכנסים fin אזרחי  ם י ר י י ת
לישיבה באים או עולים אינם ואשר תייר, אשרת
התיירים בין במטוס; יומי לביקור או ארעית,

באניה. יומי לביקור הבאים גם כלולים
זו חדשה הגדרה לשימוש הוכנסה 1961 בשנת
כן, לפני האו"מ. להמלצות בהתאם תיירים של
כללו שלפיה במקצת' אחרת בהגדרה השתמשו
לא אולם ארעי לישיבת הבאים את גם התיירים
כל ד/2הותאמו ד/1' בלוחות באניה. יומי ביקור כללו
הנתו וד/19 ד/17< בלוחות החדשה. להגדרה הנתונים
1961 ולשנים הקודמת ההגדרה לפי הם 1960 עד נים
מפורטים נתונים החדשה. ההגדרה לפי 1964 עד
מתפרסמים וכוי העונה לפי התיירים, הרכב על
בישראל "התיירות '163 מס' מיוחד בפרסום

."1963 
בא שהותו בזמן משתקעים תיירים
רשיון לקבלת בקשה להגיש תייר רשאי רץ
הנפתיות מהלשכות לאחת בארץ קבע לישיבת
אישור עם הפנים. משרד של ומרשם לעלייה
מו לכן עולה. של מעמד התייר מקבל הבקשה
המש התיירים על הסטטיסטיים הנתונים באים

העולים. על הנתונים ליד תקעים
מטו נוסעי  כמטוס יומי ביקור
מטוסם שהות בזמן כמעבר בא^ השוהים סים'
לאש זקוקים אינם אלה מבקרים התעופה. בשדה
תחנת מאותה הארץ את לצאת ועליהם תייר רת
המספרים לגבי מסוימות הסתייגויות יש גבול.
יותר למשל' יצאו' לרישום' לפי ;1963 בשנת

בלוד. הגבול ביקורת בתחנת נכנסו מאשר
ד/21), (לוח מלון בבתי לינות על הנתונים
לתיירים, המומלצים המלון לבתי מתייחסים

בולות בג התנועה
דרך עוברים 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
השאלו ומתוכן היומי מהדו"ח העתקים לסוגיהם.
לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה מתקבלים נים
המפורטים. הסטטיסטיים העיבודים את העורכת

ההגירה תנועות סוגי
(ראה בארץ קבע לישיבת הנכנסים  ם י ל ו ע

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 הוא מצהירים"), ("יורדים
מספר על כלשהי לתמונה להגיע כדי למעשה.

כדלקמן: אומדנים נערכו המלא' היורדים
כ"יור הוגדרו ,1951 עד 1948 לתקופה ביחס א.
דיפלו לשליחים, (פרט התושבים כל דים"
באותה הארץ את שיצאו ותלמידים), מטים
(כלומר' 1952 סוף עד אליה חזרו ולא תקופה

הארץ). מן משנה למעלה נעדרו
אומדן נערך 1960 עד 1952 לתקופה ביחס ב.
היוצאים התושבים במספר המתחשב גולמי
של הממוצע השהייה בזמן וכן והחוזרים

לארץ. מחוץ החוזרים התושבים
מלבד היורדים, אומדן כולל 1961 בשנת החל ג.
נטו המאזן את גם המצהירים, היורדים
משנה למעלה בחו"ל ששהו התושבים של
שבשנה בחו"ל התושבים מספר (כלומר
פחות יציאתם, מאז חודש 12 מלאו הנדונה
היעדרות לאחר מחו"ל שחזרו התושבים מספר

משנה). למעלה
עבור ניתנים היורדים תכונות על העיבודים

הבאות: הקבוצות
ולא 1951 עד 1948 בשנים שיצאו תושבים א.

.1952 סוף עד חזרו
.1961 עד 1952 מצהירים יורדים ב.
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נכללו המשתקעים התיירים לארץ. כניסתם שנת
כמשתקעים. נרשמו בה בשנה

שבה השנה בסוף למצב מתייחס העולים גיל
לארץ. העולים הגיעו

התושבים של השהות מבוססת 1960 שנת מאז
לפי החוזרים התושבים מיון על ד/13) (לוח בחו"ל
התושבים כל מחודש'' "פחות יציאתם: חודש
התו כל "חודש" חודש? באותו וחזרו שיצאו
כתוצאה הלאה. וכן הקודם? בחודש שיצאו שבים
שונה בשיטה לממוצעת השהות גמ חושבה מכך

.1960 עד מקובלת שהיתה מזו
תקופת לכל יוחס הממוצעת השהות חישוב לשם
מפורט בעיבוד שנתקבל הממוצע הערך שהות

.1960 לשנת נערך אשר

המתקבלים חודשיים דוחות על מבוססים והם
את הגישו המלון בתי כל לא אלה. מלון מבתי
87 כללו שדיווחו, המלון בתי חודש; כל הדו"ח
המספרים האפשריות. הלינות מכלל אחוזים
יש כך ומשום ,100:87 של בייחס לכן נופחו

בלבד. כאומדן הלינות מספר את לראות

הסבר הערות
על הנתונים עובדו 1960 סוף ועד 1957 ממאי
נערך 1961 בשנת .500/0 של מדגם לפי התיירים
לפי 1962 ומשנת 250/0 של מדגם לפי העיבוד

.200/0 של מדגם
המנדט, בתקופת העולים את כולל ד/3 לוח
לפי בארץ שנשארו התיירים ואת המעפילים את
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האשרה סוג לפי והיוצאים, הנכנסים  ר/1י לוח
TABLE D/l.  ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

)19481964)

ביקור
במטוס יומי

Oneday Visit
by Plane

תיירים
Tourists

ישיבת
ארעי
(1)

Temporary
Residence

)2)

רשיונות
אזרחיים

(1)
Holders of

Civil
Permits

)I)

WAVM)
Residents

יהודים מזה:
thereof: Jews

הגל סך
Total

עולים
Immigrants

הכל סך
Total

השנה
Year

Arrivalsנכנסים

(3) 194819643,501,3731,191,331649,447640,18874,70347,6251,429,17808,089

(3)1948111,901101,8255,5435,4254,533
1949272.018239.42410,3869,45822.208
1950226.375169,72020.03118,5843.15933.122343
1951247.132174,01416.81716.2855.16539.3981 1,738
195289,15723.40815,41914,9926,83996634,3118.214
195383,27110.38821.26020,8136.1631,09037.0857,285
195485.91417,48522.64222,2213.6981,71139.390988
1955120.16736,32727.31026,8404,0042,03449.899593
1956133.47754,99629.59029,1172,9142,29942.6151,063
1957157.08471,10035.25934,9812.6072,57142.3423,205
1958143.23526,09337,99137,6163.9932,99268,1004,066
1959163.19423,04543. 1 1 142,8035,2092,73585,1043,990
1960208.49723,64451.25650,8785.5873,860I 17.6626,488
1961291.68746,65065.85865,1407.0575,287159,6247.211
1962§340,560§59,60074,74874,1296.6326,395183,7019,484
1963§405,514§62,15692.69291,7965.3067,947218.46018.953
1964422,19052,45679,53479,1106,3707,738251.62424,468

eיוצאים aDepartur

(3)194819642,431,053823,365810,42274,96146,6301,374,845111,252

(3) 19486,6354.1493,9422.486
194936,54417,46117,01719,083
1950*4.63430.01829,1833.20331,156252
195179,65026,67625,8865,21336.06011.701
195278.22129,40428.5636,6471,30032.6648.206
195384.80634,74533.8285.8561,28635,6267,293
195474.96830,89729,9883.7671,43237,896976
195589.01434.32133,4844,1071,93048,125531
195690.37941.95041,0912,9642,37642.0241,065
195795.01848,25547,5442,6161,98338.9623,202
195S128,54652.05051,4634.0242,59465,9643,914
1959148.72954.95154,3935.2832,83781.6134,045
I960191.26463,30562.6065.5583,435112.4596,507
1961250.95475.91475,0037.1994,993155,4217,427
1962286.75386,15885,2436.7766,160177,46310,196
1963348.251103,474102,2065.3027,73421 1.06820,673
1964376,68789,63788,9826,4418,570246,77525,264

(1) NonJewish residents who leftor returned through the
Mandelbaum Gate in Jerusalem with special permits.

)2) Included in tourists till 1951.

)3) As from 15V 1948.

מעבר דרך חזרו או שיגאו לאיהודיים. תושבים (1)
מיוחדים רשיונות לפי בירושלים פנולגאום

התיירים. בין כלולים 1951 עד (2)
.15V 1948m) (3)
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האשרה וסוג והיציאה הכניסה דרך לפי ,(1< והיוצאים, הנכנסים  ד/2י לוח
TABLE D/2.  ARRIVALS AND DEPARTURES (1), BY MODE OF ENTRANCE AND

DEPARTUREAND CATEGORY OF VISA

)15V 19481964)

Category of Visa
ידוע לא

Not Known
)2)

יבשה
Land

אוויר
Air

יס
Sea

הכל סך
Total האשרה סוג

j15 V 19481964
aנכנסים 1 5Arri v

הכל 3,501,3731,587,8891,615,812292,8194,853TOTALסך

1.192,331832,757356,0143,560Immigrantsעולים
649,447316,918324,7544,7792,996Residentsתושבים

רשיונות 74,70374,703Holdersבעלי of civil permits
אזרחיים

וישיבת 1,476,803438,214826,955209,7771,857Touristsתיירים and
temporaryארעי residence

במטוס יומי 108,089108,089Oneביקור day visitors by .ir

tיוצאים uresDe p ai

הכל 2,431,053842,4051,446,867139,4612,320TOTALסך

823,365407,454409,7404,4151,756Residentsתושבים
רשיונות 74.96174.961Holdersבעלי of civil permits

אזרחיים
וישיבת 1,421,475434,951925,87560,085564Touristsתיירים and

temporaryארעי residence
במטוס יומי 111,252111,252Oneביקור day visitors by air

1964

alsArriנכנסים v

הכל 422,190134,557232,14855,48sTOTALסך

52,45634,74217,714Immigrantsעולים
Residents_79,53434,79944,520215תושבים

רשיונות 6,3706,370Holdersבעלי of civil permits
אזרחיים

ארעי 7,7382,6564,551531Temporaryישיבת residence
251,62462,360140,89548,369Touristsתיירים

במטוס יומי 24,46824,468Oneביקור day visitors by air

Departuresיוצאים

הכל 376,687111,984246,224סך 18,479TOTAL

_89,63738,78450,618תושבים 235Residents
רשיונות _6,441בעלי 6,441Holders of civil permits

אזרחיים
ארעי _8,5702,8095,318ישיבת 443Temporary residence

_246,77570,391165,024תיירים 11.360Tourists
במטוס יומי 25,264ביקור



25,264One dayvisitors by air

(I) See notes to Table 0/1.
)2) Refers to 1948.

ד/1 ללוח הערות ראה (1)
.1943 לשנת מתייחס (2)
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IMMIG RANTS

(יהודים) השנה לפי המשתקעים, והתיירים העולים ך/3 לןח
TABLE D/3.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY YEAR (Jews)

)18821964)

עולים

1 immigrants שנרשמו Registerecעולים

השנה
Year

עולים
Immigrants

)1)

שיעור
Rate
)2)

השנה
Year

עולים
Immigrants

)1)

שיעור
Rate
)2)

השנה
Year

הכל עוליםסך
תיירים
שיעוריםמשתקעים

R aces
TotalImmigrantsTouristi

(2) Settling

המדינה קום Establishmentofלפני the StateBeforeהמדינה קום Sinceמאז Establishmentof the State

(4)1948,109,181,189,07120,21 1 1

(3)5570,000 18821964

1914
(4)1948101,823101,8199(5)177

1919482.857193445,267177

4 V 19481
1949239,576239.076500266

19191.80632193566.472206
1950170,249169,405844154

19208.223135193629,59580
1951175,095173,9011.194132

19218,294115193710,62927
195224,36923.37599417

19228.685104193814.67536
195311,32610,3479798

19238.17591193931.19572
195418,37017,47189912

192413,892146194010.64323
195537.47836,3031.17524

192534.38628519414,59210
195656,23454.9251,30935

192613.8559319424,2069
195771.22469,7331.49141

19273,03420194310.06320
195827,08225,9191,16315

19282,17814194415,55230
195923,89522,98790813

19295.24934194515,25928
I96024.51023.4871,02313

19304.94430194618,76032
196147,63846,5711,06725

19314.07524194722.09836
196261.32859,4731,85530

193212,553691 14817,165

14V 48196364,36462,0862,27830

193337,337177
196454,71652,1932,52325

(I) Including visaless immigrants and tourists who
remained in the country whether registered or not
with the Mandate authorities.

)2) Numberof immigrants and tourists settling per 1,000
Jews of the average population

)3) Rough estimate.
)4) As from 15V 1948.

)5) Referring to the whole year 1948.

נרשמו אם בין בארץ. שנשארו ותיירים נןעפילים כולל (0
לאו אם ובין המנדט שלטונות ידי על

תושבים ל000.ו המשתקעים והתיירים העולים מספר (2)
הנזמוצעת האוכלוסייה של יהודיים

גולמי או8דן (3)
5ו. מאז948ו7 (4)

.1948 שנת לכל מתייחס (5'
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(יהודים) הלידה יבשת לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/4* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLED/4. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY CONTINENT OF BIRTH
)Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)1919 1964)

התקופה
Period

Absolute Numbers מוחלטים Percentageאחוזיםמספרים

הכל סך
Total

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

ידוע לא
Not known

הכל סך
Total

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

igrants1עולים m m

19191948452,158385,066 44,80922,283100.010.489.6

(1) 194819621,074,792479,605 575,75519,432100.054.645.4

(1) 1948101,81977,032 12,93111,856100.014.485.6

1949239,076123,097 110,7805.199100.047.352.7

1950169,40584,638 83,2961,471100.049.650.4

1951173,90150,204 123,449248100.071.128.9

195223,3756,647 16,7253100.071.628.4

195310,3472,574 7,76013100.075.124.9

195417,4711,966 15,49312100.088.711.3

195536,3032,562 33,7365100.092.97.1

195654,9257,305 47,6173100.086.713.3

195769,73339,763 29,361609100.042.557.5

195825,91914,428 11,4901100.044.355.7

195922,98715,348 7,6354100.033.266.8

I96023,48716,684 6,8012100.029.071.0

196146,57124,564 22.0043100.047.352.7

196259,47312,793 46,6773100.078.521.5

משתקעים Touristsתיירים Settling

(1) 1948196420,21 111,189 8,655367100.043.656.4

19642.5231,558 965100.038.261.8

(I) As from IS V 1948. .15 v 1948 מאז (1)
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(יהודים) והגיל העלייה תקופת לפי המשתקעים, והתיירים העולים  ד/5י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/5.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY PERIOD OF IMMIGRATION
AND AGE (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)
)19481964)

הגיל
החציוני
Median
Age

Age הגיל

ידוע לא
Not Known 65 + 4564 3044 1529 014 הבל סך

Total

התקופה
Period

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

Immigrants עולים
(1) 194819641,189,071372.550314,240239,245206,41951,0735,54424.9

196259,47323,74113,8189,7839,6192.4832919.7
196362,08623,52314,46710,61810,6512,7735420.7
196452,19314,9241 1,7589,79311,9993,6932629.0

משתקעים תיירים
Tourists Settling
(1) 1948196420,21 12,9145,9574,2914,2612.56022833.0

19642,52341575347148439932.6

rcentagePaאחוזים

Immigrants 1ולים
(1) 19481964100.031.526.620.217.44.324.9
(1)19481951100.028.329.421.216.84.326.2
19521954100.036.028.516.714.74.121.4
19551957100.038.323.019.516.03.221.6
19581960100.032.518.322.321.75.229.1
19611964100.034.822.817.919.45.123.4

משתקעים תיירים
Tourists Settling

(1) 19481964100.014.629.821.521.312.833.0
1964100.016.429.918.719.215.832.6

Males per 1,000 Female! נקבות 1.000 לכל זכרים

Immigrants עולים
(1) 194819641,0061,0711,007956994847 806

19649441,0479358241,000770_ (182)

משתקעים תיירים
Tourists Settling
(1) 194819649301,1947401,0319261,033 664

19648701,1286559548061,111

(I)As from 15V 1948.
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המשפחה וגודל במשפחה המעמד לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/6 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE D/6.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY FAMILY STATUS AND SIZE
OF FAMILY (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481964)

משפחה גודל
ממוצע

Average Size of
Family

כולל
בודדים
tncl.

Coming
Alone

בלי
בודדים
Excl.

Coming
Alone

המשפחה גודל לפי משפחה ראשי
Heads of Family by Size of Family

Persons נפשות

6+

Family status במשפחה המעמד

בודדים
Coming
Alone

נלוויםראשי
Acמשפחה
Headscompa
ofnying

FamilyPersons

הכל"י.
Total

התקופה
Period

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
2.5 3.6 37,310 23,309 46,566 71,623 93,509 210,517 700,993 272,317 (2)1,189,071

3.4 4.5 3,511 1,231 1,891 2,405 3.043 5,553 41,839 12,081 59,473

3.3 4.3 3,322 1,289 2.213 2,830 3.483 5,756 43,193 13,137 42,086

2.7 3.6 1,593 997 2,400 3.493 4,455 6.136 33,119 12,938 52,193

1.551 11,974 4,371 2,547 18,892

233 1,431 702 390 2,523

אחוזים

5192712061.3 2.7

6649
1
33

*r
91.4 2.8

Percentage

Immigrants עולים
(I) 19481964

1962

1963

1964
משתקעים תיירים
Tourists Settling

19511964

1964

Immigrants עולים
(1) 19481964100.023.059.217.834.326.317.18.613.73.62.5

(1) 19481951100.023.754.621.738.628.615.77.59.63.32.2

19521954100.019.255.625.233.718.614.712.021.03.92.3

19551957100.021.368.710.021719.721.112.623.94.23.2

19581960100.024.160.615.331.428.422.17.510.63.52.5

19611964100.022.666.910.529.524.417.68.819.74.03.0

משתקעים תייריט
Tourists Settling

19511964100.013.523.163.460.920.410.68.12.71.3

1964100.015.527.856.759.716.912.6
^ וי

8.52.32.81.4

(I) As from 15 V 1948.

)2) Incl. 5,244 immigrants with famil/ status not known.
.15V 1948 Ttts (I)

ידוע לא במשפחה שמעמדם עולים 5,244 כולל (2)
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הגיל המין, לפי ומעלה, 15 בגיל המשתקעים, והתיירים העולים  ד/7 לוח
אחוזים) מוחלטים (מספרים (יחתים) המשפחתי והמצב

TABLE D/7.  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING AGED 15 AND ABOVE, BY SEX,
AGE AND MARITAL STATUS (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)
)1948  1964)

Females נקנות

אלמנות
Widowed

גרושות
Divorced

נשואות
Married

רווקות
Single

הכל סך
(1)
Total
)I)

Males זכריט

אלמנים
Widowed

גרושים
Divorced

נשואים
Married

רווקים
Single

הכל סך
(0
Total

)I)

והגיל n91pnn
Period and Age

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

62,775

2,645

2,865

2,879

1,641

194

Percentage

6,740 246,604 89,426 410,191 12,257 1,966 246,134 I 34,242 400,994

500 10.595 4,988 18,777 347

574 11,616 5,039 20,168 394

556 11,518 4,560 19,556 539

348 4,521 2,689 9,339 587

39 636 479 1,349 69

112 10,506 5,983 16,955

118 11,502 6,351 18,393

187 11,471 5,508 17,715

209

34

4,345

543

3,119 8,373

528 1,174

אחוזים

Immigrants עולים
(2) 19481964

1962

1963

1964
משתקעים תיירים
Tourists settling
)2) 19481964

1964

Immigrants עולים

(2) 19481964100.034.062.40.53.1100.022.060.81.715.5

(2) 19481951100.034.961.30.33.4100.021.461.61.015.9

19521954100.040.655.50.93.0100.025.055.43.016.6

19551957100.031.864.80.72.7100.021.260.92.015.9

19581960100.027.069.40.92.7100.020.363.42.713.6

19611964100.039.957.30.72.1100.031.053.52.612.9

משתקעים תיירים
Tourists settlint
)2) 19481964100.037.852.62.57.1100.029.249.23.817.8

1964100.045.046.22.95.9100.035.547.22.914.4

(I) Including family status not known.
)2)As from 15V 1948.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) הלידה ויבשת הגיל לפי העולים,  ד/$י לוח
TABLE D/8.  IMMIGRANTS, BY SEX, AGE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)
)ISV1948 1962)

Age

Percentage אתיזימ

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

Absolute Numbers מוחלטים מספריט

לאידוע
Not known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

כל
היבשות
All

Continents

הגיל

TOTAL

0 14

1529

3044

4564

65+

Not known

100.0

21.9

23.6

25.8

23.2

5.5

100.0

39.3

29.7

15.8

12.1

3.1

100.0100.0TOTAL

37.219.90 14

31.927.01529

15.626.43044

12.021.64564

3.35.165 +

Not known

(I) 15V 19481962

19,436 479,648

3,071 104,944

3,827 11 3,094

4,407 123,802

2,817 111,276

762 26,090

4,552 442

15V1948 1951

18,774 334,971

3,050 66,426

3,726 90,458

4,066 88,176

2,669 72,331

747 17,226

4,516 354

19521954

הכל 1,074,792575,708סך

עד4ו 0334,103226,088

29 עד 15288,015171,094

44 עד 30218,83490,625

64 עד 45183,76969,676

ומעלה 6544,60717,755

ידוע 5,464470לא

הכל 684,201330,456סך

עד4ו 0192,226122,750

29 עד 15199,369105,185

44 עד 30143,88251,640

עד64 45114,63339.633

ומעלה 6528,85310.880

ידוע 5,238368לא

הכל 51,19339,97811,18728100.0100.0TOTALסך

עד14 018,42416.8831.539242.313.80 14

29 עד 1514,57911.2953,279528.329.31529

עד44 308,5336.4552,076216.118.53044

עד64 457,5464,4133,130311.028.04564

ומעלה 2.310.465י652,0749111,162 +

ידוע 15Notי3721לא known
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ואחוזים)(המשן) מוחלטים (מספרים (יהודים) הלידה ויבשת הגיל לפי העולים,  ד/8י לוח
TABLE D/8.  IMMIGRANTS, BY SEX, AGE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews) (Cont.)

)Absolute Numbers and Percentage)
)15V 1948 1962)

Age

Percentage אחוזים

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

ידוע לא
Not known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia.
Africa

כל
היבשות

All
Continents

הגיל

19551957

TOTAL

TOTAL

100.0

100.0

TOTAL 100.0

TOTAL

23.80 14
18.7IS 29
22.03044
28.14564
7.46S+

Not known

100.0

100.0

41.731.40 14
27.213.71529
16.425.83044
12.224.44564
2.54.765+

Not known

100.0

41.027.90 14
27.013.41529
15.526.13044
12.826.74564
3.75.965+

Not known

100.0

41.222.00 14
27.716.21529
15.323.83044
12.631.44564
3.26.765+

Not known

100.0

44.4
24.5
14.9
12.9
3.3

617 49,630

1961

24,564

110,714

22,004

160,961

61.68446,09715,57314
36,98930,1086,78794
31,29418,18412,774336
25,80613.53612,129141

5,1272,7632,35212

61261520

(1)19581960

72,39325,87946,503II

23.57810,61112.9643
13.2146,9846,2291

16,1524.01412.1362
15,6993.29612,4003

3,7199572,7611

3117131

46,571

14,4509.0545,3951

10,0466,0893,957
9,1903.3625,8271

10.4662,7757.6901

2,3517111,640
681355

1962

59,47346,67712,7933

23,74120,6933,047|

13,81811,4332,3841

9,7836,9702,813
9,6196,0233,596
2,4831,5339491

29254

הכל סך

עד4ו 0
29 עד 15
44 עד 30
64 עד 45
ומעלה 65
ידוע לא

הכל סך

עד4ו 0
עד29 15

44 עד 30
64 עד 45
ומעלה 65
ידוע לא

הכל מך

עד4ו 0
עד29 15
44 עד 30
64 עד 45
ומעלה 65
ידוע לא

הכל סך
עד4ו 0
עד?2 15
עד44 30
עד64 45
ומעלה 65
ידוע לא

(I) In 1958by continentof residence,
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(יהודים) והמין לארץ בחוץ היד משלח לפי העולים,  ר/9י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19501964)

NumbersAbsoluteמוחלטיםמספרים

היד0) 19501964196219631964משלח

נקבותזכריםנקבותזכרימנקבותזכריםנקבותזכרים
MalesFemale:MalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

העולימ 418,393429,78329,21830,15530,48831,59825,34926,844כל

195,36951,88111.1824,11811,2173.95712,9485,806מפרנסים

נסים מפר 186,307340,34315,10323,46615,41724,86010,83819,879לא

ידוע 36,71737,5593,0332,5713,8542,7811,5631,159לא

88J1/,/824,11811,2173,957/2,9485,806./95,3695/מפרנסים

ומודדים 4,8831,0932145228168403117מהנדסים

הטבע מדעי 673068359344עובדי

הרוח מדעי 1,226עובדי >767
6926904612482והחברה

2,794890133381515614952רופאים

ומיילדות אחיות
1,560 }

262062220341295

מקצועיים ועובדים רוקחים
ברפואה

3,668
636480909597

ומדריכים 2,8143,273176221189317185385מורים

דת 1,5011778280593עובדי

דין ועורכי 1,46020242332177218שופטים

וסופרים 5412361188IIIווו2,0931.037אמנים

1,2367825229486מנהלים
24,88510,5141,2629621,0198291,8271,398פקידים

29,9611,3211,3771751,2481351,257225סוחרים

8,429729166122278159IIחקלאים
וקשר תחבורה 6,755123503254212350724עובדי

ומחצבים בניין 7,80799468II522866820עובדי

טכסטיל 3,3621,79113977236115290179עובדי

הלבשה 14,74118,7668591,5078411,2229731,758עובדי

עור 13,3655081,080911,0717675171עובדי

עץ 9,720114631126621071325עובדי

מתכת 5,10839152216412341עובדי

מכונאות 8,283126738972781,03518עובדי

עדינה מכניקה 6,275306424193932634441עובדי

חשמל 5,05014037194232263628עובדי
וכריכה דפוס 2,551194225191931521726עובדי

מזון 6,52112636963859504IIעובדי
תעשיה עובדי 1,53217972792810220יתר

ומלצרים טבחים
7,337 /

153501504716349

קוסמטיקה 3,185290202264260351411עובדי

שירותים עובדי 124461263915648יתר

מקצועיים בלתי 14,1202,596775179908203604232עובדים

מפרנסים J./03/86,307/לא J40.J4323,466/.5,4/724,860/0,838/9,879

בית 58,6579,49310,3788,958_עקרות

(2)13 גיל עד 147,42738,47311,77010,86211,54010,9047.0356,762ילדים

(3)14 גיל מעל 24,86417,8672,5762,1142,9062,4392,7852,457תלמידים

ואחרים 14,01625,3467579979711,1391,0181,702נתמכים

זה לפרק מבוא ראה יד; משלחי של חדשות הגדרות על הסיווג מבוסס 1961 בשנת החל (1)
.15 גיל עד ילדים זו קבוצה כוללת 1958 עד 1950 בשנים (2)

בלבד 16 גיל מעל תלמידים זו קבוצה כוללת 1958 עד 1950 בשנים (3)

MIGRATION 102



TABLED/9. IMMIGRANTS, BY OCCUPATION ABROAD AND SEX (jews)
(Absolute Numbers and Percentage)

(19501964(

cenאחוזים tagePer

19501964; 196219631964Occupation(l(

1זכריםנקבותזכריםנקבותזכרים נקבותזכריםנקנות
MalesFemalesMalesFemalesMalesj FemalesMalesFemales

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALL IMMIGRANTS

51.213.242.514.942.113.754.422.6Earners
48.886.857.585.157.986.345.677.4N o n Earners


Not Known

IO0.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0EARNERS

2.52.11.91.32.51.73.12.0Engineers and Measurers
0.60.70.60.90.70.8Scientific workers

"/1.5Humanities and social
0.60.60.81.21.01.4sciences workers

1.41.71.20.91.31.4I.I0.9Physicians

0.8!0.25.00.25.10.35.1Nurses and Midwives
7.10.61.60.72.30.71.7Chemistsandothermed ical workers

1.46.31.65.41.78.01.46.6Teachers and instructors
0.80.00.70.00.7_0.5O.IReligious workers
0.80.40.40.10.30.40.60.3Judges and lawyers
I.I2.01.01.3I.I1.51.41.9Artists and authors

0.60.20.20.00.30.40.1Administrators
12.720.311.323.49.120.914.124.1Clerks
15.31512.34.2II. 13.49.73.9Merchants
4.31.41.50.32.00.21.20.2Farmers

Transport and
3.50.24.50.63.80.63.90.4communications workers
4.00.24.20.34.70.25.20.3Building and quarrying workers
1.73.51.21.92.1Z92.23.1Textile workers
7.636.27.736.67.530.97.530.3Clothing manufacturers
6.81.09.72.29.51.95.81.2Leathermanufacturers
5.00.25.60.35.90.35.50.4Wood workers
2.i0.11.40.01.50.01.80.0Metal workers
4.30.26.60.26.50.28.00.3Machinery workers
3.20.63.80.53.50.72.70.7Fine mechanics workers
2.60.33.30.23.80.64.90.5Electricity workers
1.30.42.00.51.70.41.70.4Printing and bookbinding workers
3.30.23.30.13.40.23.90.2Food workers
0.80.30.60.20.80.20.80.3Other industrial workers

'4I"?
I.1J

1.21.31.21.30.9Cooks and waiters
3.86.14.92.46.62.77.1Cosmeticians

I.III1.01.20.8Other services workers
7.25.06.94.48.15.14.74.0Unskilled workers

/00.0/00.0100.0100.01.000100.0100.0100.0NON EARNERS

46.640.5_41.7_45.1Housewives
79.140.777.946.374.943.964.934.0Children under 13 years(2(
13.45.317.19.018.89.825.712.4Students over 14 years(3(
7.57.45.04.26.34.69.48.5Supported and others

(I) Classification since 1961 is based upon new deifnitionsof occupations; see introduction to this chapter.
)2) In the years 19501958 this group includes children up to the age of 15 years.
)3) In the years 19501958 this group includes only students over 16 years.
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(יהודים) והמין >1< מגורים יבשת היד, משלח לפי העולים,  ד/10י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLED/IO. IMMIGRANTS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF RESIDENCE(I) AND SEX
)Jews) (Absolute Numbers and Percentage)(19551962)

אמריקהאסיה אירופה,
היבשות ואוקיאניהואפריקהכל

All ContinentsAsia andEurope, America

(2) היד משלח
Africaand Oceania

Occupationמזה=US?.מזה: (2)

הכל הכלזכריםסך הכלזכריםסך זכריםסך
Totalthereof:Totalthereof:Totalthereof:

MalesMalesMales

ALL IMMIGRANTS

Earners
N o n earners

EARNERS

Professional and technical

Managerial, administrative
and clerical

Merchants, agents and
sales workers

Farmers, fishermen.
plantation workers

Industrial workers and
craftsmen

Labourers, unskilled
Otheroccupations(3)

19551962ntagאחוזים ePe rce

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

32.749.926.641.942.061.6
67.350.173.458.158.038.4

100.0

18.9

14.2

100.0

22.8

17.2

100.0 100.0

4.7

10.2

6.0

12.1

100.0

11.8

12.2

100.0

14.7

14.7

8.09.811.213.35.06.4

2.63.33.74.71.51.8

44.245.048.546.240.343.8

4.75.16.16.43.43.8
II. 112.812.414.59.811.1

העולים כל

מפרנסים
מפרנסים לא

מפרנסים

חופשיים מקצועות עובדי
וטכניים

ופקידות הנהלה עובדי

ועובדי סוכנים סוחרים.
מכירה

ועובדי דייגים חקלאים.
מטעים

ומלאכה תעשייה עובדי

מקצועיים בלתי עובדים
אחרים(3) מקצועות עובדי

1962מוחלטמספרים berים su teNu mA bsol

העולים 59,47329,31846,47922,91412,9806,397ALL(4)כל IMMIGRANTS

15,30011,18210,2417,6065,0563,574Earnersמפרנסים
מפרגסים 38,56915,10331,48312,7377,0802,363Nלא o n earners

ידוע 5.6043,0334,7552,571844460Nלא ot known
15,30011,18210,2417.6065,0563,574EARNERSמפרנסים

חופשיים מקצועות 1,6759796363661,038613Professionalעובדי and technical
וטכניים

ופקידות הנהלה ,2,2511,2871,278732973555Managerialעובדי administrative
and clerical

מכירה ועובדי סוכנים ,1,5521,3771,2071,064344312Merchantsסוחרים, agents and
sales workers

ועובדי דייגים חקלאים,
מטעים

1781661301254841Farmers, ifshermen.
plantation workers

וקשר תחבורה 528503414393114110Transportעובדי and communi
cations workers

ומחצבים בניין 479468349340130128Buildingעובדי and quarrying
ומלאכה תעשייה 6,8185,0604,9773,6391,8401,420Industrialעובדי workers and

craftsmen
שירותים עובדי

מקצועיים בלתי עובדים
865
954

1 567
(7751,250947569395

Services workers
Labourers, unskilled

fl) In I955I957 data refer to continent of birth.
)2) Classification in 1961 is based upon new definitions

of occupations.
)3) Including building. transport and services* workers.
)4) Incl. 14 immigrants from unknown continentof residence.

לידה ליבשת מתייחסים המספרים 19551957 בשנים (1)
הגדרות על מבוסס ואילך "41 הסווגמשנת (2)

יד. משלחי של חדשות
ושירותים. תחבורה בניין, עובדי כולל (3)

ידועה. לא מגורים מיבשת עולים 14 כולל (4)
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המגורים יבשת לפי ארעי, לישיבת הנכנסים  ד/11 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/ll. TEMPORARY RESIDENTS ARRIVING, BY CONTINENT OF RESIDENCE
)Absolute Numbers and Percentage)

)19611964)

המגורים יבשו!

מוחלטים Absoluteמספרים NumberאחוזיםPercentage
Continent of

19611962196319641961196219631964
Residence

total הכל 5,2876,3957,9477,738100.0100.0100.0סך 100.0TOTAL

1202353872032.33.72.6אסיה 4.9Asia

94699495879917.915.510.3אפריקה 12.0Afirca

2,3012.6603,4123,41843.641.644.2אירופה 43.0Europe

ואוקיאניה אמריקה

ידו8 לא

1,907

13

2,5063,183

7

3,31836.239.242.9 40.1America and Oceania

Voe known

RESIDENTS תושבים
החזרה ותקופת היציאה תקופת לפי התושבים, תנועת  ר/11י לוח

TABLED/12. MOVEMENT OF RESIDENTS, BY PERIOD OF DEPARTURE AND RETURN
)15V 194831 XII 1964)

החזרה Periodתקופת of Return

כל
טרםכלהיוצאים

היציאה תקופת
Period of Leaving

Departing
15V 1948
through
31XII 1964

החוזרים
All

Returning
15 V 1948
31 XII
1964

15 V 1948
 19581959I9601961196219631964

חזרו
Did Not
Return

total הכל 823,365242,248סך 649,44713,11151,25665,85874,74892,69279,534(1)173,918

Up to 1958 349,926242,248עד 265,1540,0884,3372,8632,3451,8581,41584,772

195954,951 44,2182,7766,868 :2,0701,35966348210,733

I96063,305 52,87539,8688,2922,5911,44967510,430

196175,914 66,02652,2159,3362,9091,5669,888

196286,158 71,54558,8708,8963,77914,613

1963103,474 85,56376,7578,80617,91 1

1964
Not known ידוע לא

89,637 62,454
 1,612247183418247160

62,454
357

27,183

(I) In order to obtain the sum total of "Did Not Return",
1,612 residents for whom the /ear of departure is not
known. should be subtracted from the figures in the
column.

מן לנכות יש חזרו. טרם הכל סך את לקבל כדי (1)
שנת אבל שחזרו תושבים ו ,612 שבטור הסכומים

ידועה לא יציאתם
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (1) בחו"ל השהות זמן לפי החוזרים, התושבים  ד/13י לוח
TABLE D/13.  RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD(I)

)Absolute Numbers and Percentage)

)19501964)

בוזול השהות jat1950I960196319641950I96019631964Duration of
Stay Abroad

Absolute Numbers מוחלטים Percentageאחוזיםמספרים

הכל 20,03179,534סך 92,692 51,256100.0100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 3,68113,277פחות 28,537 8,21119.816.130.916.8Under 1 month

ימים 5 7814.2Uptoעד 5 days

ימים 9 9ד 63361.86  9 days

ימים 19 עץ 101,2957.01019 days

ימים 2' עד 201,2696.8
..

2029 days

חודש 14,18125,343 27,762 13,32222.526.130.032.01 month

חודשים 23,42114,441 12,596 10,06718.419.713.618.22 months

חודשים 32,2156,183 5,557 5,16611.910.16.07.83 months

חודשים *1,2152,848 2,598 2,5376.55.02.83.64 months

חודשים 58041,669 1,347 1,5294.33.01.52.15 months

חודשים 8 עד 41,1862,810 2,604 2,5996.45.12.83.56 8 months

חודשים י י עד 96492,300 2,139 1,5553.53.02.32.9911 months

7174,564שנה 4,083 2,6643.95.24.45.81 year

ומעלה 5315,742שנתיים 5,309 3,4212.86.75.77.32 years and over

ידוע 1,431357לא 160 185Not known

ממוצעת שהות
(ימים)

 131178150185Average length of
stay (days)

(ימים) השהות חציון 81724962Median stay (days)

(I) In I960, a new method of computing the length of stay
abroad was introduced ; see introduction to this chapter.

זמן לחישוב חדשה שיטה הונהגה 1960 (1)גשנת
זה לפרק מבוא ראה בחול; השהות
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emigrants יורדים
הירידה ושנת האוכלוסייה קבוצת לפי היורדים,  ד/14 לוח

TABLE D/14.  EMIGRANTS, BY POPULATION GROUP AND YEAR OF EMIGRATION

)19481964)

הירידה שנת

(1) (אומדן) היורדים כל
All Emigrants (Estimate) (1)

מצהירים יורדיט
Persons Declaring Emigration

Year of Emigrationהכל מך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

שיעור
Rate
)2)

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

שיעור
Rate
m

15 V 19481960122,453117,7674,68679,36875,5023,806■ .

15 V31 XII 19481.1541,0401141.5..

19497,4077,2072008.03.2593,187713.5

19509,9669,4635038.64,3133,9443693.6

195110.47610.0574197.67,6477.3173305.5

195213.50013,0005009.111,128(1)10,6984307.5

195313.00012,5005008.58,6448,2753695.6

19547,5007,0005004.75,7745,2974773.5

19556.4006.0004003.93.9223,5403822.3

195611,40011.0004006.86,2455,9253203.6

19571 1,400.1t0004006.46.4116.0393723.5

195811.70011.5002006.47,7247,5411834.2

19599,7509.5002505.27,0956.8772183.7

I9608,8008.5003004.57,2066,9222843.7

15 V 19481964148,500
..

91,98187,4104,571

19617.3304.0903,935(552.0

19627.6443,6963.4592371.7

196310,866. .. .2.6762,417259I.I

19649,1212,1512,0371140.9

(1) For method of computing the estimate, see introduction
to this chapter.

)2) Jewish emigrants per 1,000 population.
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זה. לפרק מבוא ראה  האומדן חישוב בדבר (1)

תושבים. ל000.ו היהודים היורדים (2)



הירידה ושנת העלייה שנת לפי היורדים,  ד/15 לוח
ואחוזים) נ7וחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE D/15.  EMIGRANTS,BY YEAR OF IMMIGRATION AND YEAR OF EMIGRATION (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481962)

העלייה תקופת
Period of Immigration

Absolute Numbers מוחלטים Percentageאחוזיםמספרים

יורדים
(אומדן)(0
Emigrants
)Estimate)(l)

יורדים
מצהירים(2)
Declaring

Emigrants (2)

יורדים
(אומדן)(3)
Emigrants

)Estimate) (3)

יורדים
(אומדן)
Emigrants
)Estimate)

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

יורדים
(אומדן)
Emigrants
)Estimate)

1948195119521961196219481951195219611962

total הכל 27,76756,57213,546100.0I0O.O100.0סך

הארץ ילידי
Born in Israel
Up to1947 7s

2,635

4,799

11,009

9.590

4,028

1,935

11.5

21.0

20.9

18.2

31.9

15.4

Upto 1939 2,8155,9111,30912.311.210.4עך

194019471,9843,6796268.77.05.0

1948196215,47332,1516,65567.560.952.7

1948194911,34614.0271,70749.526.613.5

195019514,1278,8931,05118.016.98.3

195219541,681298
3.22.4

195519575,9191,081
11.28.6

195819591,1014302.13.4

I9602793450.52.7

1961
2511,0970.48.7

19626465.1

Not known ידוע 4,8603,822928לא

(I) Left in 19481954 and did not return until1952 
see introduction to this chapter.

)2) Excl. 1953.

)3) Left in 1962 and did not return until 1963  see
introduction to this chapter.

ראה  1952 סוף עד חזרו ולא "5 י עד ב8<9ו יצאו (1)
זה. לפרק מבוא

.1953 כולל אינו (2)

מבוא ראה  1963 סוף עד חזרו ולא בג96ו יצאו (3)
זה. לפרק
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) הלידה ארץ לפי היורדים,  ד/16י לוח
TABLE D/16.  EMIGRANTS, BY COUNTRY OF BIRTH (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481962)

מוחלטים אחוזיםמספרים
5ersAbsolute NumPercentage

יורדיםיורדיםיורדיםיורדיפיורדיםיורדים
(אומדן)מצהירים(אומדן)(אומדן)(3)מצהירים)2)(אומדן)(1)

הלידה EmigrantsDeclaringEmigrantsEmigrantsDeclaringEmigrantsCountryארץ of Birth
(Estimasts)lEmigtants2[Estimate)3(Estimate)Emigrants(Estimate)

1948
1951

1952
1961

1962
1948
1951

1952
1961

1962

הכל 17,76754,57213,5461000100.0100.0TOTALסך

2,63511,0244,0289.721.230.4ISRAELישראל

ישראל) (נןלגד 2,9284,03683810.77.86.3ASIAאסיה (excluding Israel)

2,0451,8052427.53.51.8Turkeyטורקיה
2705861531.0I.I1.2Iranאירן
1

1992860.70.6Indiaהודו

הארצות 4141,3594431.52.63.3Otherיתר countries

פריקה J87/3.97.212.0AFRICA,;3,7863,7.54א
אלגיריה .M55.59.6Tunisia.3,1302,8561,271טוניסיה, Algeria and

Moroccoומרוקו
אפריקה 2341560.80.3Southדרום Africa
הארצות 4227423161.61.42.4Otherיתר countries

16,64731,8986.27461.261.447.3EUROPEאירופה
המועצות .9671,8336303.63.54.8U.S.S.Rברית

5,23611,7392.22119.222.616.7Polandפולין
.2,0035,2621,0647.410רומניה 18.0Rumania
גרמניה

אוסטריה
(2,129
i 1,230| 4,492772

I7.8
>.*

| 8.65.8Germany
Austria

1,9825,2826187.310.24.7Czechoslovakiaצ'גוסלובקיה and
Hungaryוהונגריה

3553371.30.6Netherlandsהול1ד and
Belgiumוגלגיה

9423923.50.8Franceצרפת
המאוחדת United..6773042.50.6הממלכה Kingdom

2671381.00.3Italyאיטליה
הארצות 8592.1199693.14.17.3Otherיתר countries

,אמריקה /,/94
/ 6S4

I 346

r4.4

U3

AMERICA
הברית 533ארצוח \ (4\ 1.1962.34.0 .U.S.A.

Argentine(ארגנטינה
הארצות Other)יתר countries

3+270.10.1OCEANIAאוקיאניה

ידוע 5434,637286NOTלא KNOWN

/(I)See note (I) to Table D15.
)2) See note (2) to Table D/15.
)3) See note (3) to Table D/15.
)4) Countries of America in 1954 have been included

in "other countries of Europe".

ד/5' ללוח (י) הערה ראה (1)
ד/5" ללוח >*) הערה ראה (2)
ד/5ו. ללוח (3) הערה ראה (3)

אירופרת. ארצות ב'יתר אמריקה ארצות בכללות 1954 לשנת (4)
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) הירידה ארץ לפי היורדים, '17 n לוח
TABLE D/17. EMIGRANTS, BY COUNTRY OF EMIGRATION (Jews)

)Absolute Numbers and Percentage)

)19481962)

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute NumbersPercentage

יורדיםיורדיםיורדיםיורדיםיורדים יורדים
Emigrants(ג)(אומדן)מצהירים(אומדן)(אומדן)(3)מצהיריט

הירידה t\\DeclaringEmigrantsEmigrantsDeclaringEmigrantsCountryארץ of Emigration (!)Emigr. (2)(Estim.)(3)(Estimate)Emigrants(Estimate)

1948
1951

1952
1961

19621948
1951

1952
1961

1962

הכל 27,76754,57213,546100.0100.0100.0TOTAסך L

J42245910.36.14.0ASIA.2,738אסיה
2,0112,0671657.63.71.4Turkeyטורקיה
266916ISO1.01.61.3Iranאירן
0.5India..273הודו

הארצות 4611661441.70.31.3Otherיתר countries

2,7222,33631410.24.22.8AFRICAאפריקה
אלג'יריה ,2,0641,71537.83.10.0Tunisiaטוניסיה, Algeria *nd

Moroccoומרוקו
אפריקה 463422861.70.70.8Southדרום Africa
הארצות 1951992250.70.42.0Otherיתר countries

S45.6EUROPE.13,16410,4045,19149.418אירופה
281310171.00.50.2Polandפולין
431,10610.22.00.0Rumaniaרומניה
7991,0165553.01.84.9Germanyגרמניה

1,3354691185.00.81.0Austriaאוסטריה
765656532.91.20.5Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה and
Hungaryוהונגריה

6816222132.6I.I1.9Netherlandsהולנד and
Belgiumובלגיה

4,3173,0111,91216.25.416.8Franceצרפת
המאוחדת 1,6871,0075726.31.8S.OUnitedהממלכה Kingdom

2,2679465738.51.75.0Italyאיטליה
הארצות 9891,2611,1773.72.210.3Otherיתר countries

7.26337,0235,26527.366.046.3AMERICAאמריקה
הנרית Ml■3,79325,393ארצות 714.3.4S238.8U.S.A.

1,8956,8283667.112.23.2Canadaקנדה
2,1111453.81.3Brazil..ברזיל

הארצות 1,5752,6913375.94.83.0Otherיתר countries

7402,94אוקיאניה J1542.85.21.3OCEANIA
7

ידוע 63NOT),1,1404462לא KNOWN

/(I)See note (I) to Table D15.
)2) See note (2) to Table D/15.
)3) See note (3) to Table D/15.

ד/5י ללוח (1) הערה ראה (1)
ד/5' ללוח (2) הערה ראה (2)
ד/5י ללוח (3) הערה ראה (3)
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(יהודים) המשפחתי והמצב המין הגיל, לפי היורדים,  ד/18י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLED/18. EMIGRANTS, BY AGE, SEX AND MARITAL STATUS (Jews)
)Absolute Numbers and Percentage)

(1948  1962)

Age and
Marital Status

Percentage אחוזים
יורדים
(אומדן)
Emigrants
)Estimate)

1962

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

19541961

יורדים
(אומדן)
Emigrants
)Estimate)

19481952

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
יורדים

(אומדן)(ג)
Emigrants
)Estim.)(2)

1962

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

19541961

יורדים
0) (אומדן)
Emigrants

)Estimate)! I)

(3)19481952

הגיל
והמצב

המשפחתי

Bothאמיניםשניהגיל SexesAge

הכל סך
14 עד 0

38,263£46,0713,546100.0100.0100.0TOTAL
7,23712,7253,12719.028.523.4014

24 עד 155,3834,7922,33014.110.717.415  24

34 עד 259,3487,4782,89724.516.721.725  34

44 עד 356,8198,3592.17317.918.716.335  44
54 עד 454,7116,3361,49112.314.2II. 145  54

64 עד 552,7753,0688787.36.96.655  64

ומעלה '51,8651,9324744.94.33.565 +

ידוע 1251,386176Notלא known

הציוני 31.431.529.2Medianגיל age

:alesThereofזכריםמזה= M

הכל 21,62823.0167.113100.0100.0100.0TOTALסך

14 עד 03,9096,6611,69018.229.824.0014
24 עד 153,1692,3341,20614.710.417.115  24

34 עד 255,4153,2171,57725.114.422.425  34

44 עד 353,9954,2431,10218.519.015.735  44

54 עד 452,7203,62583812.616.211.945  54

64 עד 551,4721.4884186.86.75.955  64

ומעלה '58847922124.13.53.065 +

ידוע 6465670Notלא known

חציוני 31.431.829.0Medianגיל age

המשפחתי MalesMaritalזכריםהמצב Status

ומעלה) '5 Aged)(בגיל 15+)

הכל ך ס
רווקים
נשואים

17.719/6,3555,423100.0100.0100.0TOTAL
7,3963,9582,31742.624.848.3Single
9,29311,4682,37953.671.949.5Married

גרושים
אלמנים

229
440

| 222
1 296106

1.3
2.5

2.2Divorced
Widowed

ידוע 3611411621Notלא known

* *Females

TOTAL
Single
Married
Divorced
Widowed
Not known

100.0
28.1
64.4

7.5

100.0
12.0
77.5
1 2.3
8.2

100.0
16.3
70.5
2.2
I 1.0

4,996
1,241
2,840

330

585

/6,997
1,970
12.760

[ 385
/ 1.356

526

13,307
2,122
9,199
295

1,432
259

הכל סך
רווקות
נשואות
גרושות
אלמנות
ידוע See(I)/לא note (I) to Table D15.

)3) For 1952  only declaring emigrants.
)2) See note (3) to Table D/15.
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הכניסה ודרכי המגורים ארץ לפי הנכנסים, (1) התיירים  ד/19י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19511964)

תיירים

1960 1959 1957 1955 1953 1951 המגורים ארץ

113.956

5,968
1.162
2.038
814

1,954

5,8/6
804

4,531
481

40,940
493
86

241
804

4,136
987
312

10,888
1,955
2,374
2,140
9.957
2,443
2.754
1,370

59,495
49.724
3.546
1,175
2,108
2,942

1.489

248

100.0
? 5.3
■ 5.1
36.0
53.6

83,614

5,182
1,792
1,678
513

1,199

3,274
622

2.384
268

31.668
399
92
291
660

2.959
843
136

8.901
1.467
1,496
1.414
7.697
2.313
1,875
1.125

/42.22
35.972
2.976
683
955

1.635

569

700

100.0
6.2
4.0
38.2
51.6

44,562

מוחלטים מספרים
48,212 35,212 35,893

4,7342,8893.6334,475אסיה
2,2961,5822,1062,847טורקיה
891397388827אירן

400289403310קפריסין
הארצות 1,147621736491יתר

2,6492.4934,0/43,184אפריקה
4124361,4221.151טוניסיה.אלגייריהומרוקו

אפריקה 1,6841,7032.2231.868דרום
הארצות 553354367165יתר

15.31713,980/7,80320,988אירופה
42107491.444פולין
39444179רומניה

265139236124יוגוסלביה

589283356705יוון
728307467986גרמניה
473403647521אוסטריה

725777166צ'כוסלובקיה

והונגריה
המאוחדת 3,9923,6954,9164,947הממלכה

הסקנדינביות 7871.2841.4081.066הארצות
7056417731,091הולנד
1,3647931.0321,099בלגיה

3,9594.0344.8745,665צרפת
1.2101.0541.2751,270איטליה

7997161,0391,064שוויץ
הארצות 293423613761יתר

660/4,82922,03515.072,//אמריקה
הברית 9,52411,85418.33211,671ארצות

5137171,0551.138קנדה

348464376599ברזיל
5538561.163716ארגנטינה

הארצות 7229381,109948יתר

321527466497אוקיאניה

ידוע 1,212694261346לא

באניה יומי ■ביקור ■. ■■■

אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0סך

13.78.47.610.1אסיה
7.67.28.47.2אפריקה

44.240.537.147.5אירופה
ואוקיאניה 34.5אמריקה ,43.946.935.2

הכל סך

וה לפרק מבוא ראה  "תייר" בהגדרת שינוי חל 1961 בשנת (1)
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TOURISTS
TABLE D/19. TOURISTS (I) ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF

ENTRANCE (Absolute Numbers and Percentage)
(19511964(

Country of Residence
19 6 4

יבשה
Land

אוויר
Air

ים
Sea

הכל סך
Total

1963 1962 1961

TOTAL

ASIA
Turkey
Iran
Cyprus
Other countries

AFRICA
Tunisia, Algeria 8t Morocco

48.369

Absolute Numbers

140,895 62,360 251,624 218,460

490 6,400 1,510 8.400 8,907

183,701

8,745

159,624

6,0008,1559,45610,550/,4008,200950
1,5282,5852,1482,6259501,63045
2.1722.5454,3174,7651204,62025
7521,0451,3281,00025573510

1,5481,9801,6632,160751,215870

7,948

5.5244,6105,2955,0601504,780130Union of South Africa
2,4244.1353,6123,3401,3601,620360Other countries

6 /,92072,86094,317117,72027,42064,/ /526, /85EUROPE
39664554772542528020Poland
12880265220707080Rumania
468340419570135435Yugoslavia
9961.0801,3981,660635890135Greece

5,7527.4757.6509,5501,8753,7103,965Germany
1,6641,5601,8612,205515995695Austria
2604451,0511,38562074520Czechoslovakia

and Hungary
15,63218,35525,48928,3303,76019,6654,905United Kingdom
4,2524,7958.38110,7251,1706,6552,900Scandinavian countries
3,5283,3904,8987,2401,4754,6301,135Netherlands
3,1643,5153,6734,9908152,9551,220Belgium
17,21219,91025.04230,48511,49514,0954,895France
3,2844.6756,2569,9402,3253,8153,800Italy
3,3204,2405,3567,2501,2204,1701,860Switzerland
I.8M2,3552,0312.4458851,005555Other countries

67,89773,0/582,75789.6839,73359,73020,220AMERICA
55.46959,13068,30471,6436.94847,33017,365United States
4,3325,2954,9695,9105004,1351,275Canada
1,3831,9403,0212,6855001,940245Brazil
3,4363,0102,8283,9601.2052,565190Argentine
3,2723,6403,6355,4855803,7601,145Other countries

1.6202,4452,8/63,1952602.4J0485OCEANIA

5459$493939NOT KNOWN

13,69418,42220,15822,03722,037ONEDAY VISITBY SHIP

tag*Percen

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTA L

4.14.94.84.63.55.82.0Asia
5.55.34.53.63.74.61.0Africa
42.644.147.651.368.045.554.2Europe
47.845.743.140.524.844.142.8America£ Oceania

(I) InI96I ,thedefinition for "tourist" was altered  see introduction to this chapter.
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ואחוזים* מוחלטים (מספרים בארץ השהות זמן לפי היוצאים; התיירים  ד/21י לוח
TABLED/20. TOURISTS DEPARTING, BY DURATION OF STAY IN ISRAEL

)Absolute Numbers and Percentage)

)19501964)

Duration of Stay

1964

שהות ימי
(אלפים)
Days
of Stay
)1.000)

תיירים
Tourists

1963 1962 1961 I960 I 95S 1950 השהית זמן

TOTAL

TOTAL

Under I month

Up to 5 days
69 days
10 19 days
2029 days

I month
2 months
3 months
4 months
5 months
6  8 months
9  II months
I year
2 years and over

Average length of
stay (I) (days)

Median stay (I)
)days)

Absolute Numbers טיט מוחל פרים מ0

6,660.7 246,775 211,068 I77,4<3 155,421 108,359 44,358 28,913

15,28030,47980.8441 10.868123,790151,077179,6381,971.9Under 1 month

3,93310,73222,88229.31535,94546,18258,044166.3Up to 5 days
2,2755,55515,75720.48722,79427,96931,088228.069 days
4,7678,15729,28639,23741,21649.22658,445811.01019 days
4,3056,03512,91921,82923.83527.70032,061766.62029 days

6.6487,16813,66918,45721,22422,77425,3771,031.61 month
2,6092,7504,7174,8795,4656,0578,066577.92 months
1,1721,2521,8602,0522,1332,4943,168323.03 months
6207681,1471,2961,6031,5301.534203.04 months
4835519237928241,0751.349221.85 months
7831,0671.7231,4001,5591,8052,090.457.668 months
4738751,3589769591.1151.310405.29 II months
4469861,4389081,1341.7591,598742.01 year
39405590284340720470726.72 years and over

3605790166363369135Not known
13,34318,06920,29322,040Oneday visits by

ship

Percentage

100.0 100.0

29.6

2.5
3.4
12.2
11.5

15.5
8.7
4.9
3.0
3.3
6.9
6.1
II. I
10.9

80.0

25.9
13.8
26.0
14.3

11.3
3.6
1.4
0.7
0.6
0.9
0.6
0.7
0.2

30

14

100.0

79.3

24.3
14.7
25.8
14.5

12.0
3.2
1.3
0.8
0.6
0.9
0.6
0.9
0.4

31

14

100.0 100.0

77.8

22.6
14.3
25.9
15.0

13.4
3.4
1.4
1.0
0.5
1.0
0.6
0.7
0.2

31

15

78.1

20.7
14.4
27.6
15.4

13.0
3.4
1.5
0.9
0.6
1.0
0.7
0.6
0.2

31

15

100.0

74.7

21.1
14.6
27.1
11.9

12.6
4.4
1.7
I.I
0.8
1.6
1.3
1.3
0.5

42

15

65.8

23.2
12.0
17.6
13.0

15.5
5.9
2.7
1.7
1.2
2.3
1.9
2.1
0.9

57

18

אחוזים

100.0 100.0

53.5

13.8
7.9
16.7
15.1

23.3
9.1
4.1
2.2
1.7
Z7
1.7
1.6
0.1

53

28

הכל סך
מחודש פחות

ימיס 5 עד
ימים 9 עד 6
ימים 19 עד 10
ימים 29 עד 20

חודש ו

חודשים 2
וזודשיס 3
חודשים 4
חודשים 5

חודשים 8 עד 6
חודשים 11 עד 9

שנה
ומעלה שנתיים

ידוע לא
יומי ביקור

נאניה

הכל סך

מחודש פחות

ימים 5 עד
ימים 9 עד 6
ימים 19 עד 10
ימים 29 עד 20

חודש ו
חודשים 2
חודשים 3
חודשים 4
חודשים 5

חודשים 8 עד 6
חודשים 11 עד 9

שנה
ומעלה שנתיים

(■) ממוצעת שהות
(ימים)

(י) השהות חציון
(ימים)

(I) Excluding oneday visit by ship. באניה. יומי ביקור כולל לא (1)

MIGRATION 114



המלון דרגת לפי לתיירים, המומלצים (1) מלון בבתי לינות ד/21 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים האורחים של המגורים ויבשת

TABLED/21.NIGHTS SPENT AT TOURISTS APPROVED HOTELS(I), BY DEGREE OF HOTEL
AND CONTINENT OF RESIDENCE OF GUESTS

)Absolute Numbers and Percentage)
)1964)

otelDegreeהמלוןדרגת of H

הבל סף
TotalAlI8Bl /jBnj

הארחה 21381614676345Hotelsבתי

8,4821,4271,2606662,2301,948951Roomsחדרים

אפשריות לינות
(ג< (אלפים)
למעשה לינות

(אלפים)
התפוסה אחוז

(אלפים) כנימות

5,247.8

2.744.1

52.3

811.6

984.6

593.0

60.2

141.8

787.9

396.6

50.3

155.9

435.0

218.7

50.3

69.1

1,377.1

696.6

50.6

222.0

1,157.3

625.9

54.1

.I4S5

505.9

213.3

42.2

74.3

Possible nights spent
)1,000) (2)

Actual nights spent
total (1,000)

Percentage of
occupancy

Totalentries (1,000)

לכניסה לינות 83.44.22.53.23.14.22.9Averageנ1וצס nights spent
per entry

המגורים ינשת

הכל סך

מספרים

2,744.1

מוחלטים

S93.0

(1.000)

21 8.7 396.6

Absolute Numbers

113.3 615.9 696.6

Continent of
Reside nee
TOTAL

לארץמךהכל 798.6S4I.I329.0146.3439.4229.0//3.8ABROAD,/חוץ TOTAL

817.7320.2198.959.9138.769.330.7Americaאמריקה

767.2192.2106.473.2243.194.158.2Europeאירופה

3.718.723.713.257.665.624.9Othersוגאתריט

JISRAEL.945.551.967.672.4257.2396.999ישראל

Percentageאחוזינ

הכל 100.021.614.48.025.422.87.8TOTALסך

הכל לארץסך 100.030.118.38.224.4/2.76.3ABROADחוץ TOTAL

100.039.224.37.317.08.53.7Americaאמריקה

100.025.013.99.531.712.37.6Europeאירופה

.100.013.4IIאחרים 16.226.930.711.7Others

100.0SS7.17.727.242.0I0JISRAELישראל

(I) Incl. rest houses.
)2) Numbers of beds multiplied by number of days

when the hotel was open.

מרגוע. בתי כולל (1)
הימים מספר כפול המיסות מספר (2)

פתוח המלון היה בהם
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בריאות ה. פרק
מתייחסים 1953 עד 1950 לשנים הנתונים
ההתקפה, לתאריך  1954 ומאז ההודעה, לתאריך
הכר על מבוססים 1962 עד 1954 לשנים הנתונים
1963 ולשנת הבריאות משרד של המרכזית טסת
הנפתיות. הבריאות לשכות של הכרטסות על
הסי על ומבוססים ארעיים הם ל1964 הנתונים
הנפתיות. הבריאות לשכות של החודשיים כומים
מקרי של המספרים בין הבדלים קיימים
המבוססים כאן' המובא בלוח מידבקות מחלות
הבריאות לשכות של חודשיים סיכומים על
מאוחר במועד המתפרסמים אלה לבין הנפתיות'
הבריאות' משרד ידי על מיוחדים בפרסומים יותר
מחלות של המרכזית הכרטיסייה על והמבוססים
הראשונים שהנתונים בעוד שם. הקיימת מידבקות'
אלה מתייחסים ההודעה' לתאריך מתייחסים

המחלה. התחלת לתאריך האחרונים

שחפת
מבוססים "שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
כל על הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות על
פרטי' רופא אל ראשונה פנייה שפנה חולה
כי מכך להסיק אין בארץ. חולים בית או מרפאה
לארץ בחוץ כן לפני מהמחלה סבל לא החולה
שאינם מקרים כוללים המספרים כי וייתכן

ממש. חדשות הידבקויות
מבוססים רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
ביחידה אשר שחפת של המרכזית הכרטסת על
הבריאות. במשרד ושיקום ממושכות למחלות

מלריה
הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוחדות
את ומשלים מאמת ומקרה' מקרה כל אחרי
ה/7 בלוח המספרים לפרסום. ומוסרם הנתונים
שנדבקו ידוע אשר חדשים' למקרים מתייחסים
ידוע אבל לראשונה שנתגלו מקרים בארץ.

*
מוות סיבות

על מבוססת מוות סיבות על הסטטיסטיקה
"התנועה בפרק שנזכרו הפטירה הודעות
תעודת את מכילות אלה הודעות הטבעית".
בהתאם האבחנה את המפרטת הרפואית' הפטירה
נתונים וגם המוות' סיבת של הבינלאומית להגדרה

הנפטר(י). על דמוגרפיים
שונים 1963 שנת עבור הארעיים הנתונים
היות לוחג/30' ג' בפרק המתפרסמים מאלה במקצת
האירוע. לשנת ולא הרישום לשנת מתייחסים שהם
מקוצרת' רשימה לפי ממויינים הנתונים
של המפורט הבינלאומי ה"סיווג של ריכוז כלומר'
."1955  רביזיה מוות' וסיבות פציעות מחלות'
ברשימה משתמשת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
סיבות 50 המונה ב'' הבינלאומית המקוצרת
הרחיבה המיוחדים הארץ לתנאי להתאימה וכדי

ל59(0. הסיבות מספר את
רישומם שנת לפי הם הנתונים '1962 עד
'1963 ומאז לסטטיסטיקה' המרכזית בלשכה
לשנת הנתונים הפטירה. שנת לפי הם הנתונים
הנתונים מן לכן' שונים' והם ארעיים הם 1964

הטבעית". התנועה  ג' בפרק המובאים הסופיים

מידבקות מחלות
על מבוססים מידבקות מחלות על הנתונים
הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים הודעות
לפי הודעה המחייבות מידבקות מחלות מקרי על
הש ומידת שלמות' אינן ההודעות אולם החוק.
הביקו ובאפשרות המחלה ברצינות קשורה למות
ומלריה שחפת מין' מחלות על הנתונים רת.
נפרדים בלוחות ניתנים והם בסיכום נכללו לא

ה/8). עד ה/6 (לוח
מאז רק מובאים ממזון הרעלות על מספרים
הודעות מתקבלות זו משנה שהחל היות '1958 שנת
על נוסף המחלה התפרצויות על קולקטיביות
כשלעצמם אשר הבודדים המקרים על ההודעות

שלמה. תמונה בתנו לא

מס' לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת מובאים 1962 עי 1950 לשנים המוות סיבות על נו8ף חומר (1)

ו177. ,159,138,125,112'95'84,79,63,47/17,9
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בשכלם למפגרים שיקום מרכזי נפש, לחולי
קודם. גם קיימים שהיו למרות וכוי,

הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז
הבאה:

בפועל אשפוז ימי
100 <>

קבועה תפוסה לפי בכוח אשפוז ימי

נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
לתפוסת מעל שהם במיטות חירום משימוש

רגילה.
ה/16 בלוח שחלה לטעות לב לשים יש
תקופת הלידה, יבשת הגיל, לפי "המאושפזים
15 בשנתון ,121 עי ,"(1961) והאבחנה הצלייה
הנתונים את נותן אינו "ישראל" הטור .1964

שכתוב, כפי ישראל ילידי המאושפזים כל על
אביהם שגם ישראל ילידי המאושפזים על אלא
להשיג אפשר הנכונים הנתונים ישראל. יליד
לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה הבריאות במדור

נפש חולי
חולי מפקד על מבוססים ה/19 בלוח הנתונים
משרד ידי על שנערך נפש לחולי במוסדות פנים

.1964 ביולי 1 ליום הבריאות

חולים קופות
החולים קופות ידי על נעשה הנתונים איסוף

לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה מועברים והם

ובילד באם טיפול מרכזי
על חודשיים סיכומיס מגישים המרכזים
הסי את מרכזות השונות והרשויות פעולותיהם
ליחידה הבריאות, למשרד אותם ומעבירות כומים
הסטטיסטיים הסיכומים ובילד. באם לטיפול
משרד של וסטטיסטיקה לתכנון ביחידה נעשים

הבריאות.

הספר בבית בריאות שירותי
משרד של דו"חות על מבוססים הנתונים

הבריאות.

התל ומספר המוסדות מספר על לנתונים
האחיות עבודת ועל רפואי שבפיקוח מידים
שנתקבלו הדוח"ות על המבוססים במוסדות,
וסטטיס לתכנון ביחידה סטטיסטי עיבוד ועובדו

אחרי שקרו ומקרים לארץ בחוץ שנדבקו עליהם
כלולים הם אך זה בלוח כלולים אינם דם, עירוי

ה/8. בלוח

ממאירות שאתות
ה/10) (ה/9, לוחות שני מוגשים לראשונה
של הרישום על המבוססים נתונים המכילים
ברישום הבריאות. במשרד הממאירות השאתות

.1960 בשנת הוחל זה
כי שלמים, אינם הנתונים בי לב, לשים יש
משרד לידיעת שהגיעו, המקרים רק כלולים
מאושפזים, חולים של המחלה (תולדות הבריאות
הודעות החולים, בתי את שעזבו חולים כרטיסי
על ואינפורמציה פתולוגי רקורד פטירה, על

מאושפזים). לא חולים

אשפוז
והן16 ה/15 בלוחות הניתנים האשפוז נתוני
בתי ממלאים שאותם החולים, כרטיסי על מבוססים
כר לאשפוז. שנתקבל פנים חולה. לכל החולים
שנפטרו או החולים מבית שיצאו החולים טיסי
לשם לסטטיסטיקה המרכזית ללשכה מועברים
שבס לעובדה לב לשים יש סטטיסטי. עיבוד
נפש לחולי חולים בתי נכללו לא זאת טטיסטיקה

יילודים). (כולל היולדות ומחלקות
נתוני מכסים הנסקרות בשנים כי לציין, יש
בארץ. האשפוז מן אחוז כ94 שנתקבלו האשפוז
על מבוססת האבחנות לפי המאושפזים חלוקת
להתייחם יש כן על ל;^/100); (מנופח מדגם
בהס וה/18 ה/17 בלוחות המתפרסמים למספרים

מסוימת(י). תייגות
תקן על החולים, בתי מספרי על הנתונים
החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל המיטות
וסטטיסטיקה לתכנון היחידה ידי על הוכנו בארץ
החולים בתי לחלוקת בייחס הבריאות. משרד של
המוסדות סוג כי לציין יש הסוג, לפי והמיטות
רוב של אופיין לפי נקבע מעורב אופי בעלי
אופיין. לפי מוג לכל נזקפו עצמן המיטות המיטות.
החולים בבתי כלליות" "מחלקות המונח
נשים ילדים, כירורגית, פנימית, מחלקה כולל

וכוי.
חולים בית של מעמד ניתן 1954 שנת במשך
ממושכות למחלות המיועדים מוסדות למספר

הראשונה. בפעם בסטטיסטיקה אז נכללו ולכן
בפעם בסטטיסטיקה נכללו זה תהליך בהמשך
מעונות מספר ו1961 1960,1959 בשנים הראשונה

המרכזית הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת למצוא א8שר 1962 עד 1950 לשנים המאושפזים החולים על נוספים נתונים (1)
ו181. 154 ,129 ,128 ,110 ,100,86 ,49 נוסי לסטטיסטיקה,
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דרכים תאונות על נתונים גם נוספו הבריאות' משרד של טיקה
ט"ן בפףק ניתנים דףכים תאןנית על הנחובים הספר. בבתי הרופאים ענוות

ותחבורה. הובלה  הרפואיים הרשיונות בעלי
במקצועות הרשיונות בעלי על הנתונים

עבודה נפגעי רשיונות למתן בקשות והכוללים הרפואיים
המספרים הבריאות. שבמשרד מהתיקים נתקבלו

י"א בפרק ניתנים עבודה נפגעי על פרטים למעשה, רשיונות שקיבלו לאלה רק מתייחסים
ותעסוקה. אדם כוח  זמניים. רשיונות גם כולל
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היהודית, האוכלוסייה בקרב נפשות ל1,000 תמותה שיעורי
המוות סיבת לפי

(19501964)

מוות סיבות

ה/1> לוה

ממוצע
Average195019521954195519561957הסיבה

19501963

הכל 6.0816.4776.6746.4205.7676.3186.184סך

מערכת של שחפת ו.
/0.080הנשימה 0.1480.1130.0850.0590.0590.049

אהרות צורית שתפת. .2J0.0220.0110.0090.0080.005
הצורות כל עגבת. .30.0080.0120.0130.0120.0060.0080.006

הבטן טיפוס .4
חולירע .5

0.0050.0140.0190.0050.0030.0030.001

הצורות בל דיזנטריה, .60.0210.0330.0470.0280.0190.0200.020
ספטית גרון דלקת שנית. .7_

סטרפטוקוקוס ע"י
אסכרה .80.0080.0290.0230.0030.0020.0020.001
שעלת .90.0060.0150.0130.0120.0100.0090.003

מנינגוקוקוס ע"י ןיהוט .100.0030.0040.0020.0030.0050.002
דבר וו.

צפדת .120.0060.0160.0030.0090.0060.0060.003
ילדים שיתוק .130.0480.1830.1140.0590.0330.0280.003

אבעבועות .14__^_

חצבת .150.0100.0150.0010.0240.0240.0040.009
(אפידמי) הבהרות טיפוס .16

(אנדמי הבהרות טיפוס .170.003 ל

0.001 J
מוגדר) 0.0010.0040.002ובלתי

טיפוס של אחרות צורות .18
אחרות ומחלות הבהרות

קרציות ע"י
מלריה .190.0030.0200.0040.002

שנגרמו אחרות מתלות .200.0400.0660.0450.0380.0330.0300.001
טפילים או חידקיס 0.041ע"י

ממאירות שאתות .210.9440.7700.8620.9430.8980.9450.942
ממאירות בלתי שאתות .22

ויח ז"ו* י מר 9S7&59
0.0710.0930.0990.0650.0670.0640.080

סוכרת .230.0360.0690.0360.0330.0330.0360.043
דם חוסר .240.0090.0170.0080.0110.0070.0100.006

במ הדם כלי של ליקויים .25
המרכזית העצבים 0.6480.5790.6720.6920.6120.7060.690ערכת

שלא המוח קרום דלקת .260.0240.0340.0340.0270.0260.0280.026
מנינגוקוקוס ידי על

שגרוני חום .270.0060.0090.0060.0080.0060.0040.008
הלב שגרון .280.1020.0980.1060.1190.0970.1120.132

הכלילי העורק מחלת .291.0250.5800.7680.9671.0001.1091.117
הלב ותעוקת

הקשורות אחרות לב 300.2220.3070.2260.2400.2010.1960.207.מחלות
ובהתנוונות בטרשת

הלב שריר
אחרות לב מחלות .310.1250.0820.1500.1370.1250.1290.157

הקשורותבלחץ לב מחלות .320.0570.0210.0430.0420.0530.0610.078
גבוה דם

ציון גבוה,בלי דם לחץ .33
לב מחלו!

0.0600.0680.0690.0690.0720.0570.052

שפעת .340.0120.0080.0080.0210.0070.0060.031
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CAUSES OF DEATH

TABLEE/l. DEATHS AMONG JEWISH POPULATION, BY CAUSE
RATES PER 1,000 POPULATION

(19501964(

Cause .1964 §1963 1962 1961 I960 1959 1958

TOTAL

I. Tuberculosis of respiratory
system

2. Tuberculosis, other forms
3. Syphilis and sequelae
4. Typhoid fever
5. Cholera
6. Dysentery, all forms
7. Scarlet fever and streptococcal

sore throat
8. Diphtheria
9. Whooping cough
10. Meningococcal infections
II. Plague
12. Tetanus
13. Acute poliomyelitis
14. Smallpox
15. Measles
16.Typhus, epidemic
17. Typhus, endemicand un

specified
18. Other formsof typhus and

otherrickettsial diseases

19. Malaria
30 All other diseases classified

as infective or parasitic
21. Malignant neoplasms
22. Benign and unspec.

neoplasms
23. Diabetes
24. Anaemia
25. Vascular lesions affecting

central nervous system
26. Nonmeningococcal

meningitis
27. Rheumatic fever
28. Chronic rheumatic heart

disease
29. Coronary disease and

angina pectoris
30.Otherarteriosclerotic and

5.6185.776.S527.S6755.9406.0336.199

0.0420.0550.0380.0360.0300.0420.033

0.004
0.008
0.001

0.007
0.010
0.002

0.004
0.006
0.001

0.002
0.005
00.01

0.003
0.004
0.001

0.004
0.005
0.001

0.003
0.005

0.01 10.006
0.002

0.0090.0070.007
0

0.0050.005

0.002

0.003
0.004
0.004

0.001
0.0030.0030.003

0

0.003
0

0.002

0.004
0.027

0.002
0.002

0.001
0.002

0.002
0.006

0
0

0.001
0

0.001

0.012 0.003 0013 0.002 0.007 0.012 0.006

 0.001

0.0310.0250.0340.0290.043
0

0.0280.037

0.963
0.060

0.985
0.065

1.026
0.063

1.023
0.052

1.095
0.067

1.084
0.054

1.069
0.058

0.027
0.006
0.652

0.031
0.007
0.640

0.028
0.006
0.600

0.033
0.007
0.594

0.032
0.010
0.651

0.036
0.01 1

0.755

0.035
0.006
0.773

0.014

0.003
0.101

1.436

0.209

0.016

0.002
0.086

1.375

0.214

0.017

0.003
0.074

1.288

0.219

0.01 I

0.003
0.095

1.287

0.191

0.019

0.004
0.086

1.170

0.163

0.015

0.003
0.102

1.146

0.186

0.018

0.003
O.IOI

1.072

0.181

OJOI0.1230.1180.1250.1240.1180.132

oegenerativeheart diseases

Other heart diseases31.

0.0890.0800.0540.0840.0850.0600.054Hypertension with heart
disease

32.

0.0550.0530.0440.0460.0450.0460.057Hypertension without mention33.
ofheart disease

0.01 10.0190.0030.0090.0050.0140.005Influenza34.
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היהודית, האוכלוסייה בקרב נפשות ל1,000 תמותה שיעורי ה/1י לוח
(המשן1 המוות סיבת לפי

(19501964)

ממוצע
Average195019521954195519561957הסינה

19501963

דלקתריאות .350.2290.2510.2910.2770.2120.2490.266 דלקתמימפונות .360.0290.0150.0370.0350.0330.0290.034
והתריסריון הקיבה כיב .370.0280.0210.0310.0270.0240.0210.028

התוספתן דלקת .380.0080.0160.0100.0100.0060.0070.005
וחסימת בקיע שבר' .390.0470.0500.0590.0640.0410.0360.048

המעיים
והמעיימ הקיבה דלקת .400.1640.3430.2980.1950.1520.1840.134
של לשלשול (פרט

ילודים)
של וחריף צהוב ניוון .410.0050.0090.0100.0030.0060.0050.005

הכבד

שתנלתהכבד .420.0400.0340.0410.0350.0330.0360.048
הכליות דלקת .430.0670.0660.0770.0860.0810.0670.068

השתן אבניםבדרכי .440.0140.0140.0090.0120.0130.0180.016
הערמונית של יתרעיצוב .450.0420.0460.0430.0490.0370.0540.033

הריון. של סיבוכים .460.0190.0330.0240.0250.0200.0130.012
ומשכבהלידה לידה

מומיםשמלידה .470.1630.1860.1670.1800.1740.1850;.179 בזמן הילוד של פציעות .480.0400.0640.0550.0420.0340.0420.039
פגות) ציון (ללא הלידה

הלידה בזמן פציעות .49
פגים של

0.0140.0080.0060.0120.0100.0190.014

הריאה תשניקוצמיקת .500.0310.0460.0220.0290.0320.0380.043
ציון (ללא הלידה אתרי

פגות)
הריאה תשניקוצמיקת .51

פגים אצל
0.0260.0130.0080.0320.0350.0330.027

ילודים אצל זיהום מחלות .52
פגות) ציון (ללא

0.0590.1060.0840.0540.0530.0600.060

ילודים זיהוםאצל מחלות .530.0270.0500.0270.0190.0250.0390.032
פגים

של אחרות מתלות .540.0440.1110.0720.0510.0400.0450.023
פגות) ציון הילודים(ללא
שלילודים מחלותאחרות .550.0420.1650.0510.0160.0250.0190.012

פגים
פגות .560.1090.1210.1410.1100.1220.1270.139

רוח מחלת (לאכולל זקנה .570.2710.3250.4470.3130.2370.2310.206
בלתי סיבות זקנה). של
ידועות ובלתי מוגדרות

המחלותהאחרות כל .580.5120.5410.4850.5260.4760.5080.511
החיצוניות הסיבות כל .590.4710.5490.6610.5490.4330.6130.489
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TABLE E/l.  DEATHS AMONG JEWISH POPULATION, BY CAUSE

RATES PER 1,000 POPULATION (Cont.)

(19501964(

19581959I96019611962§1963.1964Cause

0.2140.1920.1460.1840.1960.1700.18335. Pneumonia
0.0280.0310.0200.0320.0240.0390.04036. Bronchitis
0.0200.0290.0320.0270.0420.0380.04237. Ulcerof stomach and

duodenum

0.0040.0070.0060.0050.0090.0100.00638. Appendicitis
0.0410.0430.0400.0400.0390.0500.05239.Intestinal obstruction and

hernia

0.0980.0750.0820.0650.0930.0570.04540. Gastritis, duodenitis. enteritis
and colitis, except diarrhoea
of newborn

0.0030.0040.0060.0020.0030.0020.00841. Acute and subacute yellow
atrophyof liver

0.0300.0410.0430.0460.0500.0460.04842. Cirrhosisof liver
0.0570.0560.0450.0620.0630.0610.06143. Nephritis and nephrosis
0.0170.0160.0180.0120.0140.0150.01544. Urinary calculi
0.0380.0360.0420.0370.0360.0280.03045. Hyperplasiaof prostate
0.0160.0240.0150.0150.0090.0110.00446. Complications of pregnancy,

childbirth and puerperium

0.1650.1490.1640.1360.1480.1350.13747. Congenital malformations
0.0340.0290.0340.0240.0290.0330.03648. Birth injuries without mention

of immaturitiy

0.01 10.0120.0270.0140.0220.0230.02449. Birth injuries with mention
of immaturity

0.0270.0300.0290.0270.0310.0220.01850. Postnatal asphyxia and atelec
tasis without mention of
immaturity

0.0330.0390.0270.0260.0420.0340.04SSI. Postnatal asphyxia and atelec
tasis with mention of
immaturity

O.OSO0.0470.0390.0360.0320.0310.03452. Infectionsofnewborn (exci.
tetanus) without mention of
immaturity

.O0290.0220.0150.01 10.0130.01 10.01153. Infectionsof newborn (excl.
tetanus)with mention of
immaturity

0.0210.0270.0350.0200.0160.0180.01954.Other diseasesofearly infancy.
without mentionof immaturity

O.OII0.0100.0160.0120.0120.0120.01555.Other diseasesofearly infancy
with mention of immaturity

0.1160.1170.1000.0910.0890 0810.08256. Immaturity, unqualified
0.2200.2040.1810.1840.2010.1910.18757. Senility, without mention of

psychosis. illdefined and
unknown causes

0.4730.5740.5070.5370.5410.5670.61658.Allother diseases
0.3640.3760.3680.3680.3670.3850.39159.All external causes
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והמין המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב פטירות ה/2 לוח
(1963) (שיעורים) הלידה ומקום המוות סיבת ולפי (1964) מוחלטים) (מספרים

§ 1963

Aged 15 Years and Over

כל
האוכלוסייה

Total
Population

ומעלה 15 rנגיל

אסיה אירופהילידי ילידי
אמריקהאפריקה

(1)Born in
Born inEurope

AsiaAfricaAmerica

הסינה

Rates per 1,000 pOpu1ati0n(2) תושבימ(2) ל000,ו שיעורים

הכל 7.133I0.3S08.103סך

הנשימה מערכת של שת9ת 0.0640.0780.064וי
צורותאחרות שחפת. .20.0020.0060.004
הצורות כל עגבת. .30.0100.0040.006 הגטן טיפופ ■*0.0020.0010.001

חולירע 5

הצורות כל דיזנטריה. .*0.0020.0090.005
סטר0טוקוקוס ע"י ספטית גרון דלקת שנית. י

אסכרה 8

שעלת .9
0.0010

מנינגוקוקוס ע"י זיהום .10
0

דבר ו".
צפדת .12

ילדים שיתוק .13

אבעבועות 4י
חצבת 15

(אפידמי) הבהרות טי8וס .16_

מוגדר) וגל1ת, (אגדג(, הג1זרות ט>פוס .17

אחרות ומחלות הבהרות טיפוס של אחרות צורות ■ 18_

קרציות ע"י
מלריה .190.002_0

טפילים או חידקיט ע"י שנגרמו אחרות מתלות .200.0320.0320.028
ממאירות שאתות ג. 1.0442.330I.600י

מוגדרות ובלתי ממאירות שאתותבלתי .220.0740.0870.076
סוכרת .230.0580.0600.054

דם חוסר .240.0060.0120.009
המרכזית העצנימ הדםבמערכת כלי של ליקויים .251.2161.3371.140

מנינגוקוקוס ידי על שלא המוח קרוס דלקת ■260.0040.0140.009
שגרוני חוס .270.0020.001

כרוני הלנ שגרון .280.1060.1570.130
הלב ותעוקת תכלילי העורק מתלות ."1.2623.1382.076

והדגנרטיביות מחלותהלבהארטריוסקלרוטיות כל .300.3470.3700.322
האחרות
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TABLE E/2.  DEATHS AMONG JEWISH POPULATION, BY CAUSE AND SEX

(Absolute Numbers) (1964) AND BY CAUSE AND PLACE OF BIRTH (Rates) (1963(

§1963. 1964

Cause הבל סך

Total

am Ages הגיליט כל
תינוקות

משנה למטה
Infants
under
1 Year

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקנות
Females

uteמוחלטיםמספרים Nu mbersAbso

11,73713,6187,3446,2741,166TOTAL

89725418I. Tuberculosisofrespirator/ system
86152. Tuberculosis, other forms
910823. Syphilis and sequelae
24. Typhoid fever

5. Cholera
1110826. Dysentery,all forms
7. Scarlet fever and streptococcal sore throat
.r8ו Diphtheria

119. Whooping cough
74410.Meningococcal infections

II. Plague
2211212. Tetanus
113. Acute poliomyelitis

14. Smallpox
724915815. Measles

16.Typhus, epidemic
17.Typhus, endemic and unspecified
18. Other formsof typhus and otherrickettsial

diseases
119. Malaria

6082SO321320. Allotherdiseases classifiedas infectiveand parasitic
2.2882,3461,1381,208621. Malignant neoplasms
113128626622. Benign and unspecified neoplasms
7777304723. Diabetes
241284124. Anaemia

1,5951,69779590225. Vascular lesions affecting central nervous system

333018121326. Nonmeningococcal meningitis

362427. Rheumatic fever

1822227514728.Chronic rheumaticheart disease
2,9043,1501.9941,15629. Coronary disease and angina pectoris

45149522027530. Other arteriosclerotic £ degenerativeheart diseases
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והמין המוות סיבת לפי היהודית, האוכלוסייה בקרב פטירות  .2/n לוח
(המשל) (1963) (שיעורים) הלידה ומקום המוות סיבת ולפי (1964) מוחלטים) (מספרים

§ 1 963

Aged 15 Years and Over ומעלה 15 בגיל

אסיההסיכה ילידי
אפריקה .

(1)
Born in

AsiaAfrica

אירופה ילידי
אמריקה
Born in
Europe
America

כל
האוכלוסייה
Whole

Population

Rates per 1,000 Population (2) תושבים ל1,000 שיעורים
אחרות לכ מחלות .310.1820.1980.173

גבוה דם בלחץ הקשורות לב מחלות .320.0960.1 100.091

לב מחלת ציון בלי גבוה דם לחץ .330.0880.0690.070
שפעת .340.0200.0230.019

ריאות דלקת .350.2380.1780.180
סימפונות דלקת .360.0780.0390.0S2

והתריסריון הקיבה כיב 0.0580.0660.058ל3.
התוספתן דלקת .380.0140.0150.012

המעיים וחסימת בקיע שבר, .3'0.0720.0800.072
ילודים) של לשלשול הקיבהוהמעיים(פרט דלקת .400.0340.0300.029

הכבד של וחריף צהוב ניוון .410.0020.0030.002
הכבד שחמת .420.0900.0630.067
הכליות דלקת .430.1260.0720.089

השתן בדרכי אבנים .440.0200.0290.021

הערמונית הבלוטה של עיצוב יתר .450.0220.0630.042
הלידה ומשכב לידה הריון. של סיבוכים .460.0320.0070.016

שמלידה מומים .470.0280.0270.026
פגות) ציון (ללא הלידה בזמן הילוד) (של פציעות .48

פנים ילודים של הלידה בזמן פציעות .49

(ללא הלידה אחרי הריאה וצמיקת תשניק .50

פגות) ציון
פגי3 אצל הריאה וצמיקת תשניק .51

פגות) ציון ילודים(ללא אצל זיהום מחלות .52

פגים ילודים אצל זיהום מתלות .53

פגות) ציון (ללא הילודים של אחרות: מחלות .54

פגים ילודים של אחרות מתלות .55

פגות .54_

בלתי סיבות זקנה). של מחלתרוח בולל (לא זקנה .570.3650.2470.269
ידועות ובלתי מוגדרות

האחרות המחלות כל .580.8070.8820.774
החיצוניות הסיבות כל .590.5280.5130.516

האוכלוסייה". ב"כל הכלולים בישראל, שנולדו אלה כולל לא (1)
שונה. גילים טמבנה בחלקט נובעים הלידה יבשת לפי בשיעורים ההבדלים 0)
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TABLE E/2.  DEATHS AMONG JEWISH POPULATION, BY CAUSE AND SEX (Absolute
Numbers) (1964) AND BY CAUSE AND PLACE OF BIRTH (Rates) (1963) (Cont.(

Cause

.I 964

תינוקות
משנה למטה

Infants
under
I Year

All Ages הגילים כל

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

§ 1963

הכל סך
Total

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
248290139151231. Other heart diseases

127118496932. Hypertensionwithheart disease

98125566933. Hypertension without mention of heart disease

2993634. Inlfuenza

35940221119110635. Pneumonia

82885731736. Bronchitis

8190662417.Ulcerof stomach and duodenum

201210238. Appendicitis

1051155263939. Intestinal obstruction and hernia

1219855435440.Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis except
diarrhoea of newborn

4179841. Acute andsubacuteyellow atrophyof liver
98106693742. Cirrhosisof liver
1291345579143. Nephritis and nephrosis

3129141544. Urinary calculi

59656545. Hyperplasia ofprostate
238846. Complicationsofpregnancy, childbirth and

puerperium
28530216313923347. Congenital malformations

708050308048. Birth injurieswithout mentionof immaturity
495231215249.Birth injurieswith mentionof immaturity
■473623133650. Postnatal asphyxia and atelectasis without mention

of immaturity

7198643498St. Postnatal asphyxia and atelectasis with mention
of immaturity

667441337452. Infections of newborn(excl. tetanus) without
mention of immaturity

23211292153. Infections of newborn (excl. tetanus)with mention
of immaturity

373919203954. Otherdiseasesofearly infancy, without mention
of immaturity

243323103355. Otherdiseasesof early infancy, with mention
of immaturity

1701811037818156. Immaturity, unqualified

4034102291811657. Senility, without mention of psychosis, illdefined
and unknown causes

1,1971.3546746805858.All otherdiseases
8138585253332359.All external causes

(|) 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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ושיעורים^ מוחלטים (מספרים (יהודים) ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי  ♦3/n לוח
TABLE E/3.  MATERNITY DEATHS (Jews) (Absolute Numbers and Rates)

)19501964)

.1964 1963 1962 1961 I960 1958 1955 1952 1950

Absolute numbers
Rates per 1,000 live
births

8
0.17

23
0.50

18
0.39

29
0.68

26

0.57
28

0.65
31

0.73
34

0.75
35

0.96
מוחלטים מספרים
ו ל000. שיעורים

חי לידות

(יהודים) נבחרות סיבות לפי תינוקות, תמותת ה/4 לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLEE/4. INFANT MORTALITY, BY SELECTED CAUSES (Jews) (Absolute Numbers and Rates)
)I9501964)

Cause .1964 §1963 1962 1961 I960 1958 1955 1952 1950 הסיבה

Absolute Numbers

TOTAL | 1,1*6 1,051 1,265 1,074 I.22S

מוחלטים פרים מס
1,330 1,369 1,745 1,657 | הכל סך

ates(l)Rיעורים(0ש

הסיבות 46.2238.7032.4430.7226.9524.2227.4722.6624.37ALLכל
CAUSES

המידבקות המחלות 4.483.021.851.170.650.531.040.430.48Allכל infectious

דלקתריאות
סימפונות ודלקת

3.974.504.063.932.533.032.801.872.36Pneumonia and
bronchitis

והמעיימ הקיבה 7.806.943.822.832.181.913.121.401.13Gastroenteritisדלקת

מלידה מומים

הלידה בזמן פציעות

4.54

2.23

4.37

1.90

5.07

1.64

5.53

1.87

5.37

2.51

4.86

1.67

5.02

2.21

4.66

2.57

4.87

2.76

Congenital
malformations

Birth iniuries

הנשימה שיתוק
וכדומה

זיהוםאצל מחלות
ילודים

1.81

5.04

0.98

3.44

2.44

2.89

2.49

3.16

2.31

2.26

2.34

2.06

3.20

1.99

2.54

1.92

2.80

1.99

Asphyxia, etc.

Infections of
newborn

ובלתי אחרות סיבות
מוגדרות

16.3613.5510.679.759.147.828.067.277.98All other &MI
defined causes

הסיבות כל
הניאונטליות09

הקשורים המקרים כל
בפגות(3)

25.84

10.94

19.08

7.45

18.91

8.02

16.31

8.14

18.76

7.6S

16.84

6.97

17.78

7.89

16.66

7.26

17.70

8.05

All neonatal
cause! (2)

All caseswith ment.
ofpremat, (3)

(I) The rates for the years 19501962 were calculated
per 1,000infant population. The rates as from 1963
are per 1.000 live births.

)2) Including malformations.
)3) These cases have been collected from all the afore.

mentioned causes of neonatal death (except mal.
formations). in addition to those deaths for .which
1'prematurity*. was the only diagnostic indication.

תינוקות ל000,ו תושבו עד1962 לשנים1950 השיעורים (1)
חי. לידות ל000.ו חושבו 1963 משנת השיעורים חיים.

מלידה. מומים כולל (2)
תינוקות של המוות סיבות כל מתוך נבחרו המקרים (3)
בהם המקרים בתוספת ממומים) (חוץ בלות שנזכרו

היחידה. האבחנה היא פגות"
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morbidity תחלואה
באוכלוסייה ל000'10 שיעורים  נבחרות מידבקות מחלות ה/5 לוח

ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים)
TABLE E/5.  SELECTED INFECTIOUS DISEASES  RATES PER 10,000 POPULATION

)Jews) (Absolute Numbers and Rates)

)19501964)

מקריםesRaעוריםשי
Cases

Diseaseממוצעהמחלה
Average
195064

§

1950§1955§1958§1961§1962§196319641964

6.914.88.92.80.80.60.60.5114Diphtheriaאסכרה

0.20.20.30.3XXX0.261Brucellosisברוצלוזיס

בצילרית ,12.68.818.311.29.412.2,9.911.32,801Dysenteryדיזנטריה bacillary

נגיפית ,8.710.38.08.56.811.78.17.01,720Hepatitisדלקתבבד infectious

מוח ,0.30.30.20.20.10.51.00.498Encephalitisדלקת
epidemicשמזיהום

המוח קרום 0.20.80.10.10.10.10.10.246Cerebrospinalדלקת
meningitisק"ימנינגוקוקוס

מזון 3.415.73.84.09.27.61.879Foodהרעלות poisoning

60.5138.2203.337.822.197.33.830.07,415Measlesחצבת(1) (1)

2.25.42.21.20.40.40.30.383Typhusטיפוסהבהרות(אנדמי) (endemic)

הבטן 2.46.02.81.60.91.41.31.3313Typhoidטיפוס fever

0.20.90.10.10.20.40.10.255Leptospirosisלפטוספירוזיס

(2) 0.85.50.90.40.10.20.40.246Paratyphoidפרטיפוס fever(2)

XXXXXXX0.08Tetanusצפדת

0.1X0.1XX0.1X0.117Relapsingקדחתחוזרת fever

10.011.912.29.75.84.32.62.4598Scarletשנית fever

(ו) 32.056.365.37.64.04.02.12.0490Pertussisשעלת (1)

ילדים 3.314.32.62.90.5XX0.121Poliomyelitisשיתוק

(1) As from 1961, only casesof the age group 04 עד4. 0 בגיל שקרו המקרים רק בהודעה חייבים 1961 מאז (ו)
are notifiable.

)2) The changes in the rates of paratyphoid fever from לשנת 1950 שנת בין פרטיפוס של בשיעורים השינויים (2)
1950 to 1955 are due to a change in definition. בהגדרה. שינוי של תוצאה הם 1955
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1963 במשן שנתגלו ומקרים 1963 בסוף בפיקוח שהיו מקרים  שחפת  ה/6 לוח
הלידה ויבשת הגיל האוכלוסייה, קבוצות התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי

ABLEE/6.TUBERCULOSISCASES UNDER MEDICAL SUPERVISION AT THE END OF 1963,
AND NEWLY DISCOVERED DURING THE YEAR, BY LOCALIZATION, STAGE

OF ACTIVITY, POPULATION GROUP, AGE AND CONTINENT OF BIRTH

הגל סך
Total

ריאות שתפת
Pulmonary

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

לידה ויבשת גיל
ס"ה
Total

8עיל
Un
stable

יציב
Stable

ס"ה
Total

פעיל
Un
stable

יציב
StableTotal

פעיל
Un
stable

יציב
Stable

Age and
ontinent of Birth

בפ rיקוחמקרים Supervisionsund eCase

הבל ו13,076סך ,82411,25212,250826 10.659 1,59122}591TOTAL

11יהודיס ,9351,40110,53411 ,280655 10,063 1,217184471ws

יהודים 1,141423718970171לא 596 37449122onJews

הגיל
שנתגלו מקרים

יהודיס
*

s Newly DiscoveredCase

Jews
Age

הכל 1,6295551,0741,518IIIסך (1)1,030 48857(2)44TOTAL
4 עד 0292182366 1742 4
14 עד S8939507217 44 28II614

29 עד 151888310516622 97 6914829
44 עד 3044814530341731 293 124211044
59 עד 4549313535847617 349 1278959
ומעלה 6037813124736018 238 12299+
ידוע 4134לא 3 1ot known

הלידה ofיבשת BirthContinent

הכל 1,6295551,0741,518111סך (1)1,030 48867(2)44TOTAL

80924056976148אירופה 545 2162424urope

11741769325אסיה 68 25169.si a

62222939360021אפריקה 383 217129,trica

5936234415ישראל 21 23132rael

ידוע ולא 22913202אחרות 13 72theer £ not known

JewsNoלאיהודיס n

Ageהגיל
הכל 1821275515230סך 43 1091812TOTAL

14 עד 0339357 4 3125 14

44 עד 158663236521 16 49147544

59 עד 45241682228 142559

ומעלה 603015153015 15+
) Incl. 15 cases of undefined activity.
( Incl. 12 cases of undefined activity.

הוגדרה. לא שפעילותם מקרים 15 כולל (1)

הוגדרה. לא שפעילותם מקרים גי כולל (2)
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האוכלוסייה קבוצות לפי מלריה, של חדשים מקרים  .7/n לוח
TABLE E/7.  NEW CASES OF MALARIA, BY POPULATION GROUPS

)19491964)

סר
tal

הגל
To

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

■nvsnYear
ל0.000ו שיטור
Rate per 10,000

המקרים מספר
Number of Cases

המקרים מספר
Number of Cases

המקרים מספר
Number of Cases

(1)194910.41,0911949(1)

19506.6842779631950

19511.724724071951

19522.5403393101952

19541.8302276261954

19550.59176151955

19560.2453781956

19570.2444041957

19580.1292361958

19590.2363331959

I9600.123212I960

19610.02551961

19620.025321962

19630.0512121963

1964 01 .1r1964

(I) Data for this year are incomplete. שלמים. אינם זו לשנה הנתונים (1)

ההדבקה מקום לפי מלריה,  ♦8/n לוח
TABLE E/8.  MALARIA, BY PLACE OF INFECTION

)19621964)

חדשים עייהדבקהמקריםמקרים נגרם
הגל מקומיתסך דםבתוילחוזריםהדכקה עירוי
TotalNew CasesRelapseImportedAfter Blood

Locally InfectedCasesInfectionTransfusion

1962י1962405331

19632812161963

1964201191964
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(1) נבחרים ומיקומים המין לפי חדשים, מקרים  ממאירות _שאתות ה/9. לוח
TABLEE/9. MALIGNANT NEOPLASMS, NEWLY DETECTED CASES,

BY SEX AND SELECTED SITES(I)

)19601963)

מיקומים
האבחון Yearשנת of Detection

Sites

19601963I960196119621963

המינים Bothשני sexes

1 המיקומים |18,7384,0734,3345,112כל 5,219ALL SITES

Malesזכריב

המיקומים 8,6931.8141,9502,4462,483ALLכל SITES

 שאתות מזה
של; ממאירות

1,026249223291263הקיבה

Thereof Malignant
Neoplasm of:
stomach

הנס 40810595105102largeהמעי intestine

סימפון. הנשימה ,963230214249270tracheaקנה bronchus, lung

וריאה
541313II17breastהשד

463103107112HIprostateהערמונית

מלנומה) כולל (לא 439skin■1,528279368442עור (excl. melanoma)

Femalesנקבוח

המיקומים 10,0452,2592,3842,6662,736ALLכל SITES

שאתות מזה
של: ממאירות

625153150172150הקיבה

Thereof Malignant
Neoplasm of:
stomach

הגס 476117105126128largeהמעי intestine

הנשימה, קנה
וריאה סימפון

השד

288

2,070

67

490

63

528

91

541

67

511

trachea, bronchus, lung

breast

הרחם 24556547263cervixצוואר uteri

ובו' החצוצרה ,481108134104135ovaryהשחלה, fallopian tube etc.

מלנומה) בולל (לא 1.337285313343396skinעור (excl. melanoma)

O As registered by the Cancer Registryof the Ministry of Health;
See introduction to this chapter. הבריאות; במשרד לסרטן המרכזי הרישום 1if>, (1)

זה. לפרק מבוא ראה
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ומיקומים גיל, מין, לפי חדשים, מקרים  ממאירות שאתות  ה/10* לוח
(1) נבחרים

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE E/IO.  MALIGNANT NEOPLASMS  NEWLY DETECTED CASES, BY SEX,

AGE, AND SELECTED SITES(I) (Absolute Numbers and Percentage)
)19621963)

כל
Upהגילים to ידוט254555עך לא

NotSites All2444546465מיקומים +known
Ages

מוחלטים נמספרים המינש xesot.םי h S eBAbsolute Numbers

המיקומים 10.3315461,1752,0502,7163,483261ALLכל SITES

Malesזכרים

המיקומים 4,9293034627741,4261,833131ALLכל SITES |

של: ממאירות שאתוח :Thereofמזה: Malignant
neoplasm of:

הקיבה
הגס המעי

22621862767stomachן554
2072143266885large intestine

וריאה סימפון הנשימה קנה
השד

519
ו28

14
2

84
3

207
8

210
14

3trachea, bronchus, lung
breast

2531350rl904prostateהערמונית

מלנומה) כולל (לא 8812311618727023253skinעור (excl. melanoma)

malesF!נקבות

המיקומים 5,402כל |2438131,2761,2901,650130ALL SITES

של: ממאירות שאתות :Thereofמזה: Malignant
neoplasm of:

3222037641992stomachהקיבה

הגס 25432951501156largeהמעי intestine

וריאה סימפון הנשימה. ,10283S8Strachea_158קנה brouchus, lung

23536526117317breastן1,052השד
הרחם 1351374830181cervixצוואר uteri

וכוי החצוצרה ,23914387668403ovaryהשתלה, fallopian tube

מלנומה) כולל (לא 7391310117118421753skinעור (excl. melanoma)

alesMPercentזכריםאחוזים age
המיקומים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל SITES

של: ממאירות שאתות :Thereofמזה: Malignant
neoplasm of:

הקיבה
הגס המעי

11.20.34.88.013.015.15.3stomach
4.20.63.04.14.54.83.9large intestine

וריאה סימפון הנשימה' .10.50.33.010.914.511.52.3tracheaקנה bronchus, lung

0.60.30.40.40.60.8השד
breast

5.10.21.03.510.43.0prostateהערמונית

מלנומה) כולל (לא 17.97.625.124.218.912.740.5skinעור (excl. melanoma)

malesFeנקבות

המיקומים 100.0100.0100.0/00.0100.0100.0100.0ALLכל SITES

של: ממאירות שאתות :Thereofמזה: Malignant
neoplasm of:

הקיבה
הגס המעי

6.0_2.52.95.012.11.5stomach
4.71.23.64.03.97.04.6large intestine

וריאה סימפון הגשימה, ,2.91.22.22.75.1tracheaקנה bronchus, lung

19.50.428.920.420.210.513.1breastהשד

הרחם 2.50.44.63.82.3M0.8cervixצוואר uteri
וכוי החצוצרה 4.45.84.76.05.32.42.3ovaryהשחלה, fallopian tube etc.
מלנומה) כולל (לא 13.75.312.413.414.313.140.8skinעור (excl. melanoma)

/(I)See footnote to Table E9. ה/' בלוח הערה ראה (1)
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HOSPITALIZAT1ON אשפוז

והסוג הבעלות לפי החולים, בתי ה/11 לוח
TABLEE/ll.  HOSPITALS,BY OWNERSHIP AND TYPE

)19481964)
שנה) כל At)(נטוף Endof Each Year)

.1964 194819501955195819621963

Ownershipהבעלות

הכל 6683100III128128130TOTALסך
7201922313233Governmentממשלה

מקומיות 2453443Localרשויות authorities
כללית חולים 10121314161414Generalקופת Workers'

Sick Fund

"Hadassah**3332111"הדסה"
"Mafben"789666"מלבן"
5777888Missionsמיסיונימ

ציבוריים חוליט 8769910IIOtherבתי nonprivate
hospitalsאתריט

פרטיים חולים 31263945535354Privateבתי hospitals

Typeהסוג

הכל 6683100III128128130TOTALסך
36SO4445444242Generalכלליים

9995I11Tuberculosisשחפת
נפש 19212632535557Mentalמחלות diseases

ממושכות 232027272626Chronicמחלות diseases
12344Rehabilitationשיקום

והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי המיטות תקן ה/12> לוח
TABLE E/12.  BEDSTRENGTH OF HOSPITALS,BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT

)19481964)
שנה) כל At)(בסוף Endof Each Year)

194819501955195819621963.1964

rshiהבעלות p

הכל 4,6267,42712,21813,50316,42516,74417,602TOTALסך
6892,9964,4804,9366.7156,8097,430Governmentממשלה

מקומיות 4515838187619751,1181,142Localרשויות authorities
כללית חולים 6499971,9152,2682,7392,8282,983Generalקופת Workers'

Sick Fund
"Hadassah"431541687591495495495"הדסה"
"Malben"1,5241,510785775496"מלבן"
268404395380435453445Missionsמיסיוניט

ציבוריים חולים 771657564624713753821Otherבתי nonprivate
hospitalsאחרים

פרטיים חוליט 1.3671,4491,8352,4333.5683.5133,790Privateבתי hospitals

menהמחלקה tDep ar
הכל 4,6267,62712,21813,50316,42516,74417,602TOTALסך

כלליות 2.6814,7135,6236,3387.0497.3717,652Generalמחלקות
6238421,591824470470470Tuberculosisשחפת

נפש 1,1971,9173,4344,3436,8486,9237,445Mentalמחלות diseases
ממושכות 11551.3311.7161,6361.4461,458Chronicמחלות diseases

(ף12שיקום 155239282122534577Rehabilitation
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המחלקה לפי תושבים, ל1,000 חולים בבתי המיטות ה/13מספר לוח
TABLE E/13.  NUMBER OF HOSPITAL BEDS PER 1,000 POPULATION,

BY DEPARTMENT

)19481964)

)At End of Each Year) שנה) כל (בסיף

194819501955195819621963.1964Department

הכל S76.836.657.046.896.98TOTAL.5.555סך

כלליות 3.213.443.153.123.023.033.03Generalחלקות

0.750.620.890.410.200.190.19Tuberculosisוחפת
נפש 1.441.401.922.142.942.852.95Mentalחלות diseases

ממושכות 0.740.840.700.600.58Chronic)חלות diseases

0.130.140.180.220.23Rehabilitationויקום

והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי המיטות תפוסת אחוז ה/14 לוח
TABLE E/14.  PERCENTAGE OF BED OCCUPANCY IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP

AND DEPARTMENT

)19501964)

.1964 19501952195519581962§1963

TOTAL

Government
Local Authorities
GeneralWorkers'
Sick Fund

"Hadassah"
"Malben"
Missions
Other nonprivate
hospitals

Private hospitals

Ownership

99.2 99.1

97.0 98.5
98.0 99.7
101.5 102.1

93.8 96.0
97.6 94.2
65.7 58.7
97.5 99.9

107.7 104.4

Department

97.8

96.7
109.7
103.7

97.8
84.7
55.4
96.7

100.5

96.4

97.1
95.1
102.5

94.1
94.1
55.6
92.2

99.0

90.4

88.5
84.5
104.4

92.1
93.0
54.0
90.8

93.0

הבעלות
91.4 88.7

93.5 89.6
93.6 99.7
99.2 99.5

92.1 90.7
94.5 
44.5 54.7
87.8 81.5

911 86.9

המחלקה

הכל סך

ממשלה
מקומיות רשויות
כללית קופתחולים

"הדסה"
"מלבן"

מיסיונים
ציבוריים תולים בתי

אחרים
פרטיים תולים בתי

הכל 88.791.490.496.497.899.199.2TOTALסך

כלליות 85.687.788.792.498.496.696.2General§מחלקות

92.293.091.492.988.590.284.1Tuberculosisשחפת
נפש 95.396.496.8105.099.3104.1105.1Mentalמחלות diseases

ממושבות 98.291.194.091.892.491.5Chronicמחלות diseases
84.497.690.279.196.796.495.0Rehabilitationשיקום
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(אלפים) והמחלקה הבעלות לפי החולים' בבתי שנתקבלו החולים  ה/15 לוח
TABLEE/I5. PATIENTS ADMITTED TO HOSPITALS, BY OWNERSHIP

AND DEPARTMENT (Thousands)

)19501964)

.1964 1963 1962 1958 1955 1952 1950

Ownership הבעלות

TOTAL

Government

Local authorities

GeneralWorkers*
Sick Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other nonprivate
hospitals

Private hospitals

311.9 300.8 291.7 230.8 169.3 147.6 117.8

107.4 105.2 100.8

1.3 2.3

76.2 50.2 S3.6 38.9

33.3 30.8 30.5 22.5 20.2 21.5 18.2

106.0 101.4 96.7

14.3 13.5 13.1

2.8

12.4 10.7 9.7

13.9 13.6 13.2

68.1 49.2 27.8 22.1

18.3 15.0 11.5 9.0

4.9 2.3 I.I

7.3 5.4 5.3 6.0

8.4 8.1 7.6 6.4

23.1 23.3 24.9 25.1 18.9 19.2 17.2

Department המחלקה

הכל סך

ממשלה

מקומיות רשויות

כללית קופתחולים

"הדסה"

"מלבן"

מיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

פרטיים חולים בתי

הכל 117.7147.6169.3230.8291.7300.8311.9TOTALסך

כלליות 113.9141.4160.4217.3273.8283.7293.4Generalמחלקות

1.63.22.02.01.31.21.5Tuberculosisשחפת

נפש 2.02.53.95.88.99.310.2Mentalמחלות diseases

0.42.75.16.75.55.6Chronicמחלותממושכות diseases

0.29.10.30.61.0I.I1.2Rehabilitationשיקום
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(אלפים) והמחלקה הבעלות לפי החולים, בבתי חולים של אשפוז ימי ה/16 לוח
TABLEE/I6.  DAYS OF HOSPITALIZATION, BY OWNERSHIP AND

DEPARTMENT OF HOSPITALS (1,000)

)I9S0I964)

*I 964 §1963 1962 1958 1955 1952 1950

Ratesof hospitali
zation days
per 100 population

TOTAL

Government

Local authorities

GeneralWorkers*
Sick Fund

"Hadassah"

"Malben"

Missions

Other nonprivate
hospitals

Private hospitals

243 249 252 235

Ownership

228 207 179

הבעלות

6,131.7 5,917.7 5,749.4 4,698.3 3,983.3 3,354.2 2,271.1

2,557.9 2,414.4 2,327.1 1,742.1 1,432.9 1.503.3 833.8

352.7 329.4 378.8 263.9 251.9 227.5 208.8

1,077.5 1,027.1 1,011.2 847.9 681.3 430.4 335.5

170.0 173.4 176.7 203.0 223.0 204.0 184.0

154.1 266.5 238.5 496.4 517.4 274.3 

108.6 96.3 89.6 79.4 80.1 73.2 71.4

277.0 274.6 251.6 208.9 187.8 213.2 194.0

1,434.0 1,336.0 1,295.9 856.7 608.8 428.3 443.6

Department המחלקה

ימי של שיעורים
ל100 אשפוז

חושבים

הכל סך

ממשלה

מקומיות רשויות

קופתחוליםכללית

"הוסה"

"מלבן"

מיפיונים

ציבוריים תולים בתי
אוזרים

פרטיים חולים בתי

הכל 2,271.13,354.23,983.34,698.35,769.45,917.74.131.7TOTALסך

כלליות 1,375.91.648.01,738.42,114.12,505.82,547.92,637.5Generalמחלקות

245.1643.7555.7330.7157.1154.7144.6Tuberculosisשוזפת

נפש 602.7827.11,201.61,601.52,435.32,591.02,742.8Mentalמתלות diseases

ממושכות 164.1413.1272.6530.1489.1465.2Chronicמתלות diseases

.47.471.374.579.4141שיקום 1134.9141.5Rehabilitation
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והאבחנות המין לפי אשפוז, ימי הכל וסך המאושפזים  ה/17 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE E/17 HOSPITALIZED PERSONS AND TOTAL HOSPITALIZATION DAYS>
BY SEX AND DIAGNOSES

)Absolute Numbers and Percentage)
)1961 ; 1962)

אשפוז ימי
CasesDaysמקרים of

isationHospita
1962Diagnosisהאבחנה

המינים1961 שני
Both19611962נקנותזכרים

SexesMaltsFemales

(אלפים) מוחלטים bersמ8פרים (1,000)AbsoluteNu m
הכל 171.9סך |206.097.7108.32,254.12,501.7TOTAL |

מוגדרים מקרים לס0,00ו המקרים Numberמספר of Cases per 10,000 Defined Cases
הכל סך

. .
10,00010,00010,00010,00010,00010,000TOTAL חידקים ע"י שנגרמו מחלות

טפילים או
4675646944501,1801,092Infectious and Parasitic Diseases

887510549701558Tuberculosisשחפת 771221014Syphilisעגבת
הבטן 171922162124Typhoidטיפוס

וזיהומים פרטיפוס
אחרות מסלמונלות

171924142019Paratyphoid and other
S aimoneMoses כולל (לא דיזנטריה

אמיביאזיס)
545053484746Dysentery (excl. amoebic)

אסכרה
חריף ילדים שיתוק

1

_י4
11

2
7Diphtheria

Ac. poliomyelitis
של מאוחרות תוצאות

ילדים שיתוק
נגיפית כבד דלקת

42

40

35

77

38

97

32

59

156

49

104

79

Late effects of
poliomyelitis

Infectious hepatitis
(אנדמי) הבהרות 545333Typhusטיפוס (endemic)

ממאירות 356381380385652746Malignantשאחות Neoplasms
הקיבה 273248184549ofשל stomach

החלחולת 7118141738ofשל rectum
הריאה 282233II8772ofשל lung
השד 6662311413198ofשל breast

הצוואר) (כולל הרחם 1527511540ofשל uterus (incl. cervix) 281823143223Leukaemiaלוקמיה
ממאירות בלתי 360354138546253226Benignשאתות Neoplasms
מוגדרות בלתי 796358686761Unspecifiedשאתות Neoplasms

אלרגיות 1101291361228583Allergicמחלות Diseases
הסימפונות 677785705955Bronchialקצרת asthma אנדוקריניות' מחלות

הדם ומחלות מטבוליות
233266235294300335Endocrinic, Metabolic and

Blood Diseases
22289442834Thyrotoxicosisתירוטוקסיקוזיס

73908397108127Diabetesסוכרת
העצבים מערכת 6837317936751,2311,335Diseasesמחלות of Nervous System התחושה ואברי
של הדם בכלי 119103215219ווו103ליקויים

and sense organs
Vascular lesions

המרכזית העצבים ofמערכת C.N.S. 413226365027Strabismusפזילה
77877210096109Cataractירוד

הרשתית 161922173937Detachmentהפרדת of retina
התיכונית האוזן 8387109679091Otitisדלקת media and mastoiditis

'QDUn f * 111/

הדם מחזור 0401,0321,2488411,4091,324Diseases,"מחלות of Circulatory System
הלב 153150116181302278Rheumaticשיגרון heart disease

הבלילי העורק 395401579244504495Coronaryמחלת disease
התחתונות 645433747346Varicoseדליותשלהגפיים veins oflower extr.

10994143517968Haemorrhoidsטחורים
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והאבחנות המין לפי אשפוז' ימי הכל וסך n/17המאושפזים לוח
(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE E/17.  HOSPITALIZED PERSONS AND TOTAL HOSPITALIZATION DAYS,
BY SEX AND DIAGNOSES

)Absolute Numbers and Percentage) (Cont.)
)1961 ; 1962)

אשפוז ימי
CasesDaysמקרים of

Hospitalization

1962Diagnosisהאבחנה
המינים1961 שני

gold19611962נקבותזכריט

SexesMalesFemales

כלי מערכת 1,2751,185964מחלות 1,433749707Diseasesof the Respiratory
Systemהנשי8ה

ושפעת מצויה 210177IIIנזלת 2529186Common cold and influenza
הצורות) (כל 356331289דלקתריאות 378367293Pneumonia (all forms)
השקדים של יתר 362308309גידול 3084744Hypertrophyof tonsils and

adenoidsוהאדנוידימ

העיכול גלי מערכת 1,5091,5171,137מוזלות 1,9461,348. 1,352Diseasesof the Digestive System
הקיבה 13012354כיב 201162152Ulcerof stomach and

duodenumוהתריסריון
התוספתן 181183149דלקת 221131133Appendicitis

וממושכת) acute)(חריפה and chronic)
המעיים 423410183שבר 666301291Hernias

והמעיים הקיבה 370417354דלקת 489346342Gastroenteritis, colitis. etc.
המרד, ואבני המרה 127157202דלקתכיס 65156207Cholecystitis, cholelithiasis

השתן דרכי 327331288מחלות 380361406Diseasesof the Urinary System

נפרוזיס 787267נפריטיס. 77103102Nephritis, nephrosis (all forms
הצורות) (כל

השתן 13312472אבניםבדרכי 182141160Urinary calculi

הגבר של המין אברי 127118מחלות 250179162Diseases of Male Genital System
הערמונית של עיצוב 8980יתר 169156156Hypertrophy of prostate
זכרים) (כולל השד 1,6731,5963,002מחלות 9565535Diseases of Breast (incl. Male)

אברי של אחרות andומחלות Other Diseases ofthe
האישה של Femaleהמין Genital System

תנוחת של ושינוי 6266124צניחה 5657Prolapse and malposition of
uterusחרחמ

7607301,377הפלות 156151Abortions

עור 278267216מחלות 324241248Diseases ofthe Skin

שרירים 310307270מחלות 349329409Diseases ofthe Musculo
Skeletalועצמות System

הביןחוליתי הדיסקוס 313118בקע 474144Hernia disci

מלידה 160176142מומים 214185208Congenital malformations
הדם כלי מערכת 313736של 393842of circulatory system

המוקדמת הילדות 524545מחלות 446255Diseases of Early Infancv

מילה 2520ברית 4245Circumcision

סיבות בגלל 936918555אשפוז 1,327800711External Causes of
Hospitalizationחיצוניות
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והאבחנה העלייה תקופת הלידה, יבשת הגיל, לפי המאושפזים ה/18 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1962)

65 +

Ag גיל

4564 1544 514 14

הכל סך
Total

האבחנה

מוחלטיס מספרים
18,904 42,833 71,725 20,208 16,428 12,783 184,084

מוגדריט ס י ר ק מ ל0,000ו המקרים מספר
הכל סך

הכל 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000סך

ידי על שנגרמו 5646631,1271,111509307204מחלות

טפילים או חיידקים
7575338712576שחפת

751511עגבת

הבטן ~~19124582104טיפוס

מפל וזיהומים 197546341145פרטיפוס

אחרות מונלות
כולל לא 5020019151309דיזנטריה,

אמיביאזיס
153אסכרה

חריף ילדים שיתוק

של מאוחרות 35336250102תוצאות

ילדים שיתוק
נגיפית כבד 7719170152912712דלקת

(אנדמי) הבהרות 4311522טיפוס

ממאירות 3813134711747971,123שאתות

הקיבה 32377123של

החלחולת 1132543של

הריאה 2275660של

השד 6236161107של

הצוואר) (כולל הרחם 27164985של

1810484139לוקמיה

ממאירות בלתי 354673146468592110שאתות

מוגדרות 63151662109106שאתותבלתי

אלרגיות 1293814321511814577מחלות

הסימפונות 77460877210972קצרת

אנדוקריניות/ 266198243208205367402מחלות

הדם ומחלות מטבוליות
תירוטוקסיקוזיס

סוכרת
28
90613

37
33
45

49
168

24
280

העצבים מערכת 7316845245984789811,485מחלות

התחושה ואברי
של הד0 1311190579וווליקוייםבכלי

המרכזית העצבים מערכת
324515921103פזילה

87101211156422ירוד

הרשתית 1922204020הפרדת

החיצונית 87471206795128דלקתהאוזן

הפטמי והזיז
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TABLE E/l8 HOSPITALIZED PERSONS, BY AGE, CONTINENT OF BIRTH
PERIOD OF IMMIGRATION AND DIAGNOSIS

(Absolute Numbers and Percentage)
(1962(

Diagnosis

Continent of Birth and Period of Immigration
Europe, America
החל עלו
ב948ו

Immigrated
since 1948

אמריקה אירופה,
עד סלו
1947

up to 1947

הכל סך

העלייה ותקופת הלידה ינשה
Asia, Africa
החל עלו
מ948ו

אפריקה אסיה,

since 1948

עד עלו
1947

Immigrated
up to I 947

הכל סך
Total

TOTAL

Abso I ute Numbers

30,493 13,724 59,727 32,968 4,477

Number of Cases per 10,000 Defined Cases

141 בריאות

42,300

ישראל
Israel

4,900

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000TOTAL

848 504232554366259460Infectious and Parasitic
Diseases

1012510913813181182Tuberculosis

112151310514Syphilis
1

33

39

13219758Typhoid

12412435Paratyphoid and other
Salmonelloses

1122322428Dysentery (excluding
amoebiasis)

_Diphtheria
2Acute poliomyelitis

6633438915Late effects of
poliomyelitis

136
5

361338462562Infectious hepatitis

525324Typhus (endemic)

105291482276803862776Malignant Neoplasms
171815766492of stomach
218344429of rectum

~231822484058of lung

II
■

328929144173128of breast
3g41503460of uterus (fncl. cervix)

1

810368323721Leukaemia

196354360366604723507Benign Neoplasms

195712556125102149Unspecified Neoplasms

130
51

1481161479610283Allergic Diseases

11476117667559Bronchial asthma

222278243264337320355Endocrine, Metabolic and
Blood Diseases

/0262228554563Thyrotoxicosis

3610210795142146141Diabetes

5668351,0938399501.061905Diseases of Nervous System
and sense organs

20115132114205216192Vascular lesions of
central nervous system

67
15

21_27141219Strabismus

150306132140157136Cataract

5
181

315131324325Detachmentof retina
591870333434Otitis media and

mastoiditis



והאבחנה העלייה תקופת הלידה, יבשת הגיל, לפי המאושפזים  ה/18* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1962)

הכל סך
Total

גיל

האבחנה
0145141544456465 +

מקריםהמקריםמספר מוגדריםל10.000
הדם מחזור 1,03246564795552,0192,662מחלות וממושך) (חריף הלב שיגרון

הפלילי ה9ורק 15022134015516657מחלת
הגפיים של דליות

401489451,471התחתונות
30ווו5468טחורים

הנשימה כלי מערכת 9413116838מחלות
מצויה/שפעת 1,1852,9993,6742,636582333528נזלת

הצורות) 1773037933291041721דלקתריאות(כל

השקדים של יתר 3311,5321,3043817666191גידול 308267351,6751526והאדנוידימ

העיכול כלי מערכת 1,5173,5441,6181,1431,2141,7011,327מתלות

והתריסריון הקיבה 1235128225194כיב

(חריפה התוספתן 1834041027010735דלקת
וממושכת)
מעיים 410163443361355609408שבר

והמעיים הקיבה 4173,3071,00115912190135דלקת
מרה ואבני מרה כיס 157110298259דלקת

השתן דרכי 331108224417292467352מחלות

72136202476051נפריטיס.נפרוזיס(בל
הצורות)

השתן 1241947144210110אבניםבדרכי
הגבר של המין אברי 1186443253189444מחלות הערמונית של עיצוב יתר
זכרים) (כולל השד 155419ן_80מחלות
אברי של אחרות 1,59653,580703138ומחלות

האישה של המין

הרחם תנוחת ושינוי 666114280צניחה

1,81063__._730הפלות
עור 267226386351276215187מחלות

ועצמות שרירים 30722150390321428216מחלות

הביןחוליתי הדיסקוס 425913__31בקע
176537404454956227פומיטמלידה

הדם בלי מערכת 3718872891762של
המוקדמות הילדות 456444מחלות

2020299515בריתמילה
חיצוניות 9182281,2511,6021,003585612סיבות
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TABLEE/18. HOSPITALIZED PERSONS, BY AGE, CONTINENT OF BIRTH,
PERIOD OF IMMIGRATION AND DIAGNOSIS

(Absolute Numbers and Percentage) (Cont.)
(1962(

Diagnosis

Continent of Birth and Period of Immigration
Europe, America אמריקה אירופה.
החל עלו
ב948ו

Immigrated
since 1948

עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

סךהבל(1)
Total(l)

Asia, Africa
העלייה ותקופת הלידה ינשת

החל עלו
19483

Immigrated
since 1948

אפריקה אטיה.
עד עלו
1947

Immigrated
up to 1947

סךהנל(1)
Total(l)

ישראל
Israel

CasesDefinedper 10,000o f CasesNumber

333400395391791885735Diseases of Circulatory
System

131202159197165144175Rheumatic heart disease
(acute and chronic)

602344292098471,033669Coronary disease
IS293632130179109Varicose veins of lower

extermity
43134143136142199105Haemorrhoids

2,526729699678460362475Diseases of Respiratory
System

3759310785463052Common cold and
influenza

778151147127837589Pneumonia (all forms)
7371821251659120107Hypertrophy of tonsils

and adenoids

1,8291,2771,6671,2291,6781,7721,592Diseases of the Digestive
System

3612692116218250201Ulcer of stomach and
duodenum

187209163217172128193Appendicitis (acute and
chronic)

375402717387575657533Hernias
1,044149134141976994Gastroenteritis, colitis, etc.
239825073289261312Cholecystitis, cholelithiasis
252339453324457501421Diseasesof the Urinary

*System
103703676586455Nephritis, nephrosis

(all forms)
34139237132217237196Urinary calculi
4810419692226291185Diseases of Male Genital

System
4710741185239154Hypertrophy of prostate

8423,0012,5743,0341,6941,4271,917Diseases of Breast (incl.
Male) and Other
Diseases of Female
Genital System

185710744130175100Prolapse and malposition
of uterus

3801,4721,1571,489692499829Abortions
316303217325221263226Diseases of the skin
247297308281420402405Diseases of the Musculo

skeletal System
12241621626353Hernia disci

37011478126797786Congenital Malformations
8622_28II616of Circulatory System
14122Diseases of Early Infancy
162241362Circumcision

9949657621,014652588661External Causes
(I) Incl. period of immigration not stated.
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הגיל המין, האוכלוסייה, קבוצת לפי נפש לחולי במוסדות המאושפזים ה/19י לוח
הלידה ויבשת

ושיעורים) מוחלטים (מספרים
TABLE E/19.  HOSPITALIZED CASES IN INSTITUTIONS FOR MENTAL DESEASES,

BY POPULATION GROUP, SEX, AGE AND CONTINENT OF BIRTH
)Absolute Numbers and Rates)

)Census 1 VII 1964 (מפקד

Jewsיהודים

הכלהגיל סך
Total

הכל אסיהישראלסך

אירופה
אמריקה
Europe"

אחרים
Others

TotalIsrae.AsiaAfricaAmerica

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

זכרים הכל סך
9 עד 0

3,3403,188598(994511,440152TOTAL MALES
191914230 9

<9 עד 1025224312921306391019
29 עד 20651613203147139124382029
39 עד 30872842135219149339303039
49 עד 40690661541377739329■4049

59 עד 505034804S8934312235059
69 עד 602332211352II145126069
70+9792428852570+
ידוע 2317לא

1
6196Not known

נקבות הכל 2,9912,9214565533211,59170TOTALמך FEMALES
9 עד 044310 9

19 עד 101151105819122151019
29 עד 203933811281086778122029
39 עד 30615597no14195251183039
49 עד 4064062470I0S71378164049

59 עד 50.69869150934250675059
69 עד 6034433723542223876069
70+16516114298110470 +

ידוע 17164391Notלא known

תושנים 10,000 ל 10,000שיעורים PopulationRates per

זכרים הכל 26.628.813.645.027.341.110.6TOTALסך MALES
9 עד 00.60.80.6I.I4.50 9
19 עד 109.19.9947.57.016.72.91019
29 עד 2039.943.341.842.240.452.217.92029
39 עד 3062.166.266.470.155.569.123.93039
49 עד 4053.454.373.166.040.952.539.04049
59 עד 5039.239.292.652.026.435.638.85059
69 עד 6031.232.144.643.215.331.024.86069
70+25.827.228.338.226.323.613.170+

נקבות הכל 24.426.910.936.319.944.95.1TOTALסך FEMALES
9 עד 00.10.20.10.609
19 עד 104.44.84.57.43.06.01.81019
29 עד 2024.727.427.732.320.230.05.82029
39 עד 3040.342.851.844.734.842.214.13039
49 עד 4048.050.097.449.638.948.418.44049
59 עד 5057.560.4100.054.031.164.21.05059
69 עד 6048.651.174.645.430.154.51.46069
70+40.143.083.437.427.044.0I.I70+
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health and medical services. ורפואה בריאות שירותי

הכללית החולים קופת ופעולות תלויים) (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/20י לוח
TABLE E/20. INSURED POPULATION (Including Dependents) AND ACTIVITIES

OF THE GENERAL WORKERS SICK FUND

)19491964)

Type of Visit .1964 §1963 1962 1961 1958 1955 1952 1950 1949 הביקור סוג

Sick fund
population (I)

ALL VISITS

New cases

Recurrent cases

In Clinics

New cases

Recurrent cases

Home Visits

New cases

Recurrent cases

Absolute NumbersCI ,000)

1,790 1,708 §1,624 §1,516 1,273

16,270 15,700 15,070 §13,767 10,711

7,480 7,376 §7,152 §6,555 5/123

8,790 813247.918 : 7.212 ; 5,668 '

15,531 14,940 14,256 13,030 10,076

6,993 6,863 6,602 6,057 4,717

8,538 8,077 7.654 6,973 5,359

738 760 814 737 655

487 513 550 498 466

251 . 247 . 264 239 249

(אלפים) מססריםמוחלטים
1,050 882 581 402

§8,865 6,642 4,920 3,638

§4,340 3,325 2,368 1,738

4.5*5 3,317 2,552 1.900

8,237 6,168 4,429 3,224

3,964 3,061 2,128 1,535

4,273 3,107 2,301 1,689

628

"376

252

474 '490

264 י 240

210 250

4r4

'203

211

נקופת אוכלוסייה
(1) החולים

הביקורים. כל

חדשים מקרים

י חוזרים מקרים

במו6אות

חדשים מקרימ

חוזרים מקריב!

החולה בבית

חדשים מקרים

מקריםחוזרים

(2)קוריםבי ח ט ו ב מ rsonל (2)Pe1nsure cperVisits

הביקורים. *9.4c*iALL'8.88.49.19.6'9.08.475כל VfSify ^

''4.54.4'4.34.03.84.34.04.4''מקריםחדשים 4.3New cases'

י חוזרים ■Y/5.0'4.95.15.0'4.4'64.74.43.74.5קרים . ■ ■,
Recurrent cases

67:0!8.67במרפאות 'V8.8'9.1.8.17יי 8.98.9tn Cdnics

וודשים י3.83.63.5מקריט 3.93.74.14.24.14.0New cases " ■

חוזרים '4.74.84.8'4.2'4.24.03.54.2מקרים 4.9Recurrent cases

החולה י1.00.8'בנית 6.56.6o.'s0.56.50.5.0.4Home Visits

חדשים 0.56.46.3'מקוים י 0.40.'3'0:3r6.30.3New cases"

חוזרי6 6.56.46:2מקוים ■'0.2\1v0.'210.20.2
>: t
0.1Recurrent cases :

year!e DODulation at the endof the(1) Figures refer tot
(2) Calculations are based on mean population. הממוצעת האוכלוסייה על מבוססים החישובים (2)



הלאומית החולים קופת ופעולות תלויים) (טלל המבוטחת האוכלוסייה ח/21 לוח
TABLEEj2l._ INSURED POPULATION (including Dependents)

AND ACTIVITIES OF THE NATIONAL SICK FUND
)19501964)

Aito/Ute Numbers (1.000) (אלפים) מיחלטים B1nB0n

נקומת האוכלוסייה
ההולים

71100118111151171180191202.6Sick Fund
Population

הביקורים W1,8111,9212,0711,1172,3162,4442.55SALL,\1,026כל VISITS

3216047077578148829109721,008Newמקריםחדשים cases

חוזרים 7059651.1241,1641,2581.3351,4061.4721,547Recurrentמקרים cases

9191.2861,4971.5681,6981.8091.8861.9872,081Inבמרפאות Clinics

חדשים 287425495532575620632679704Newמקרים cases
חוזרים 6328611,0021.0361,1231.1891.2541.3081.377Recurrentמקרים cases
התולה 107281335353374408430457474Homeבבית Visits
חדשים 14179212225239262278293304Newמקרים cases
73104123128135146152164170Recurrentמקריםחוזרים cases

y \t\tx pOr Insured Person למבוטח ביקורים

חביקוריב 14.0I5.T15.514.5IIכל .11.012.812.812.6ALL VISITS

S0Mew.4.46.16.05.75.35.25.05.1מקריםחדשים cases
9.69.69.58.88.37.87.87.77.6Recurrentמקריםחוזרים cases

12.512.912.711.811.110.610.510.410.3Inבמרפאות Clinics
3.94.34.24.03.73.73.53.63.5Newמקריםחדשים cases
חוזיים 8.68.68.57.87.46.97.06.86.8Recurrentמקרים cases

החולה 1.52.82.82.7152.42.32.42.3Homeבבית Visits
0.51.81.81.71.6I.SI.SI.SI.SNewמקריםחדשים cases
חוזרים 1.01.01.01.00.90.90.80.90.8Recurrentמקרים cases
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העממית החולים קופת ופעולות תלויים) (כולל המבוטחת האוכלוסייה ה/22 לוח
TABLEE/22. INSURED POPULATION (Including Dependents)

AND ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S SICK FUND

)19511964)

Type of visit 1964 1963 1962 1961 1958 I95S 1952 1951 הביקור סוג

Absolute Number. (1.000) (אלפים) מוחלטים מסמרים

בקופת האוכלוסייה
(1) התולים

3032123135404040Sick fund
Population (I)

הביקורים 277332122342371405431442ALLכל VISITS

חדשים ~8510045149176195208מקרים 209New cases

חוזרים 819223277193196210223233Recurrentקריפ cases

230277107312339368391404Inבמרפאות Clinics

חדשים 657938134160177189192Newמקרים cases

חוזרים 16519869178179191202212Recurrentמקרים cases

החולה 4755153034374038Homeבבית Visits

חדשים 202171517181917Newמקרים cases

p17192121Recurrent case!
חוזרים 2734oמקרים

למבוטח PersonInsuredperVisitsביקורים

הביקורים 9.110.110.111.010.610.210.811.0ALLכל VISITS

חדשים 2.83.03.74.85.04.95.25.2Newמקרים cases

החרים 6.37.16.46.25.65.35.65.8Recurrentמקרים case.

7.68.48.910.09.69.29.810.1Inבמרפאות Clinics

חדשים 2.22.43.24.34.64.44.74.8Newמקרים cases

חוזרים 5.46.05.75.75.04.85.15.3Recurrentמקרים cases

החולה 1.51.71.21.01.00.91.00.9Homeבבית Visits

חדשים 0.60.60.50.50.50.50.50.4Newמקרים cases

חוזרים 0.9I.I0.70.50.50.40.50.5Recurrentמקרים cases

"י1"10" """""■ המיעוטים. של כפרים 5 קבור הנתונים כאן כלולים
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"מכבי/ חולים קופות ופעולות תלויים) (כולל האוכלוסייההמבוטחת 23/71■ לורד
ו"אסף" כלליים" 'ציונים . .

TABLE E/23. INSURED POPULATION (Including Dependents) AND ACTIVITIES
OF THE "MAKKABI", "GENERAL ZIONISTS" AND "ASAF" S>CK FUNDS

)19591964)

סוג
:ה1יקור ,

"מכבי" חוליט קופת

"Maccabi" Sick Fund

הציונים של וזולים קופת
(1) הגלליט

General Zionists Sick
Fund(l)

איחוד
קופות

. ווולים
"אסף"
Amalga
mated
Sick
Funds
■'Asaf

Type of
. Visit

19591961196219631964'1960/611962/631963/641963: 1964.. ;.■ ■ .■

A bsol uteNu mbers (1,000) (אלפים) מוחלטים מספרים

Sick fund
population

ALL VISITS

At physician's
surgery

Home visits

23.5 (2)21.8 "' 62.1 '49.2 40.0 115.8 91.6 83.5 76■8 552

210.4 201.0 700.2 584.9 486.6 928.4 839.9 813.7 804.2 583;5

189.8 181.6 625.3 528.2 440.4 846.9 754■8 733■8 7363 .,, 53'■2

20.6 19.4 74.9 56.7 46.3 81.5 85.1 79.9 67.9 . 52.3

אוכלוסייה
החולים בקופת

הביקורים כל

הרופא אצל

החולה בבית

Visits perInsuredPe rs on , למבוטח ביקורים

הביקורים 10.610.5כל "9.79.28.012.211.911.39.29.0 ALL VISITS

י' הרופא' 9.69.68.88.37.311.010.710.18.38.1אגל 'At physician's
surgery

החולה 1.00.90.90.90.71.21.21.20.90.9בבית .Home visits

(|) Refersto fiscalyeaifromIIV to 31 III.
)2) Not inducting 12,000 victims of Nazipersecutions .

3n(j invali'dsofthe Second World War, who are "keir
care of■ under special arrangement. .

. 731 TiiTsri 1v n^^pnn ms^ on"m> fO
ורדיפות הבו"ית בנות צבאות נכי 12,000 כולל לא (2)

י מיוחד; להסדר בהתאם הקופה מטפ^ת בהם הנאצים,

HEALTH 148



ומת חי לידות מכל כאחוז חולים; בבתי הלידות וז/24י לוח
TABLE E/24.  BIRTHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGEOF TOTAL

LIVE AND STILLBIRTHS
)19491964)

חי מתלידות Yearלידיו! Liveהשנה BirthsStillbirths

1949 :93.1Jewsיחודיט: 1949

195094:892.11950

195287.188.71952

195383.383.61953

195490.391.91954

195595.994.11955

195697.194.81956

195798.096.81957

195898.396.21958

195999.197.91959

196099.497.3I960

196199.5. 97.21961

196299.999.71962
1963100.099.71963

196499.999,91964

1960 54.594.7לאיהודים:0) . ■■NonJews :(I) I960 ,

196162.7, 98.71961

196271.3100.01962

196376.399.51963

196478.9, , .■: ■ 99S. .1964

(I) Indudjng Bedouins. בדוים. כולל (1)

הנפטד גיל לפי הפטירות, מכל כאחוז החולים, בבתי הפטירות ה/25 לוח
TABLE E/25.HOSPITAL DEATHS, AS PERCENTAGE OF TOTAL DEATHS,

 BY AGE OF DECEASED
■" (19501964)

השנה
הגילים Ageהגילבל

All Ages01 +
Year

1950  :59.787.351.3Jewsיהודים: 1950

1952,54.780.1 .49.1 :.1952:__ .

195350.279.944.01953

1954 .50.879.745.91954

195553.583.548J.; 1955

■ . . 195655.284.2■ ... 50.2. l"6
1957.57.5, 83.5 . .53.3 '.... , 1957

195860.186.556.01958 j
1959 . .;, 62.2. . :: 85.8.r, c 59.1 .:, .'. '. . . 1959 ■

196063.388.659.9I960
196162.788.460.01961

. 196263.6.89.560.S1962
196362.688.660.31963

196464.887.162.71964

28.4לאיהודים:(1)959ו ',41.0\i 23.3NonJews(l): 1959

196034.046.128.5I960
1961; 29.0 ,46.5. 21.1 ,1961

1962, 35.9 . .. 51.027.9 ,.1962'
1963.40.253.533.21963

196437.252.229.31964

בדויפ בולל 0)(1) Including Bedouins.
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התחנות ופעולות המקרים תנועת ובילד באם לטיפול תחנות  \ז/16י לוח
TABLE E/26.  MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES 

MOVEMENT OF CASES AND ACTIVITY OF CENTRES

)19501963)

1963 1962 1961 I960 I9S8 I 955 1952 1950

Number of centres
operating through
out the year

606 599 589 589 571 >U5 322 התחנות מספר
במשך שפעלו

השנה

Infants תינוקות

Average number of
cases under super
vision

New cases admitted
Visits at centres
Examinations by
physician

Home visits by nurse

48,216 47,916 45.863. 43.487 39.881 32,534 32.878 21,471

52,752 50.715 47.127 48,688 46.501 38,536 36,843 28,160
847,475 832.045 784,762 828,417 790,869 682,079 606,89241I. 365
146,156 150,598 141,564 145,6(4 126.900 121,409 108.484 78.616

164,287 172.906 179.248 180,669 190.363 150,639 88.005 55.259

של ממוצע מספר
בפיקוח נפשות

חדשים מקרים
בתחנות ביקורים

הרופא עי בדיקות

אחות עיי בית ביקורי

Month1y Average per case under suPrvision בפיקוח לנפש חודשיים ממוצעים
בתחנות 1.61.51.71.71.61.4I.S1.5visitsביקוריפ at centres ע'י בדיקות

הרופא
0.30.30.30.30.30.30.30.3Examinations by

אחות עי בית 0.20.20.40.40.40.30.30.3ביקורי
physician

Home visits by nurse הפיקוח תקופת
בתחנות הממוצעת

(חודשים)

9.210.710.711.011.411.6II. 1Average period of
supervision
)months)

Ch ildren (|_4 Years) (14 (בגיל ילדים

Average number of
cases under
supervision

New cases admitted
Visits at centres
Examinations by
physician

Home visits by nurse

153,606 146.928 124.638 11 1,458 86,404 56,117 34.955 I'.*69

58.182 54.763 53.860 48,939 36.688 33,648 25,759 16.356
384,(04 398,108 365.315 333,781 308,858 259,074 187.553 77,772
97,864 101,102 81.630 79,128 72,084 52,051 32,176 16.8"

178,779 192,305 180,441 66,467 166,094 145,279 44.187 25,012

של ממוצע מספר
בפיקוח נפשות

חדשים מקרים
בחוזנות ביקורים

עי בדיקות
הרופא

אחות ביתעי ביקורי

Monthly A\ בפיקוח לנפש חודשיים ממוצעים

בתחנות 0.30.40.40.30.30.20.20.2Visitsביקורים at centres עי 0.10.10.10.10.10.050.10.1Examinationsבדיקות by הרופא
אחות עי בית 0.10.10.20.2O.I0.10.10.1ביקורי

physician
Home visits by nurse

הפיקוח תקופת
בתחנות הממוצעת

(וזודשיט)

14.317.829.131.333.136.535.8Average period
of supervision
)months)
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(חמשו) ובילד באם לטיפול תחנות  ה/26י לוח
TABLE E/26.  MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES (Cont.)

)19501963)

1963 1962 1961 I960 1958 1955 1952 1950

Pregnant Wo men
18,767

הרות נשים
Average number of
cases under
supervision

New cases admitted

Visits at centres

Examinations by
physician

Home visits by nurse

18,157 16,437 16.575 15,505 14,786 11,083 7,750

39,520 36.383 32.474 42.603 33.384 27.665 22,505 16,521

274,539 251,887 229,643 235,917 225,012 192,975 164.963 121,897

109,751 100,123 89,604 95.854 87,534 74,604 62,164 44,357

70,269 69,157 66,091 67,303 59.326 36.948 31,993 26.148

של ממוצע מספר
במיקוח נפשות

חדשות הרשמות

כתחנות ביקורים

ע"י בדיקות
הרופא

עיאהות בית ביקורי
Monthly Avangti per Case under Supervision בפיקוח לנםש חודשיים ממוצעים

בתחנות 1.31.31.31.21.21.21.21.2Visitsביקורים at centres

ע"י SExamination.0.50.50.50.50.50.50.50בדיקות by
physician

K&1V!
אחות עיי בית 0.30.20.20.30.30.30.30.3Homeביקורי visits by nurse

הפיקוח תקו6ת
בתחנות הלמוצעת

(חודשים)

5.65.95.75.26.16.15.8Average period of
supervision
)months)

בפיקוח, בממוצע הפונים ומספר ובילד באם לטיפול התחנות מספר  ת/27 לוח
מוסדות לפי

TABLEE/27. NUMBER OF MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND AVERAGE
NUMBER OF PERSONS UNDER SUPERVISION, BY AGENCY

)1963)

Agency

בפיקוח ממוצע פונים ibbb
Average Number of Personsunder Supervision

(i/niarwa
Families (I)

ילדיםנשים
14הרות בגיל

PregnantInfantsChildren
Women14 Years

מסמר
התחנות
שמעלו
Number
of Centres
Operating

המוסד

TOTAL

Ministry of Health

General Workers'SickFund

Hadassah
JwusaJem Municipality

TelAvivYafo Municipality

W.I.Z.O.

142,010

86.654

28,522

113,291

13,186

357

153,616

97,025

30,373

13.524

12,540

144

48,219

30.080

9,935

4,000

3,991

213

18,767

10,939

4.112

1.575

2,078

63

606

419

157

i.1
17

I

הכל סך
הבריאות משרד

כללית חולים קוווח

הדסה
ירושלים עיריית

אביביפו תל עיריית

ויצ"ו
(I) "Families"forwhichat least one memberwas under

.upervision of Centre.
בטימול נמצאה אחת נפש לפחות "משפחות"שבהן (1)

התחנה.
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הספר בבתי הרפואית העבודה
סוג לפי הלימודים, בשנת החינוך במוסדות והרופאים האחיות ה/28עבודת לוח

המבצע והגוף המוסד
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

(תשכ"ג)

מוסדות

. (י) ■

Institutions
)1)

תלמידים

(■!.) .

Pupils
)1)

אחיות עיי תלמידים בדיקות
Examinations of Pupils by Nurses

.. . הספר בית סוג . ..■

■At school הספר visitsב^ית' at Home בית ניקורי
בדיקות
Exami.
nations

מעקבם
Followup

רופא עם
Assistance
. to Doctor

לתלמידים
To

pupils

לאחרים
To
others

27,144

.....■■. . ■ מוחלטיט פרים מס
129,708 231,241 271,617 * 2,107,432 י 426,702 1,186

987378,4201,957,951237.665196,590121,61522,982
708,71549,4(68,1164,3314,0341,356
75281.171581843313
6726,61378,37818,33423,6083,1182,344
27562,1888372969727
י3191 _1"

369,26116,2656.3435,560722368
7864 36478273. 1212
71,3541,64918639977:42

723258,2311,226.510114.904130,20473.83 113,942
2J967,488. 299,421. 27,09842,238 ..23.536 ..4,327
15967,946487,24195.89345,13624,5916,649
7929,79893,99533,56312,9177,7402,224
63,239265159746102

י י הכל סך . ■

המוסד סוג
יסודיים ספר בתי ■י

מיוחדים ספר בתי
עובדים לנערים ספר בתי

תיכוניים ספר בתי י

ערב של תיכוניים ספר בתי
המשך כיתות י ■.

וחקלאיים מקצועיים ספר בתי .
ולגננות למורים מדרש בחי :

אחרים יסודיים על ספר בתי
ערב ללימוד ספר בתי (כולל ■

חלקי) ■

■ המבצע הגוף
הבריאות משרד

כללית חולים גןןפת
מקומ"יות רשויות י

הדסה
; . ; ■ ' אחרי י■

תלמידים ל00ו שיעורים
; הכל ן495.163.8סך 54.330.56.4

י המוסד 1סוג

! יסודיים ספל .בתי י517.462.8 51.9 ;32.26.1
, . . מיוחדים ספר יבתי 567.2. . . ...933.50.146.415.5

עובדים לנערים ספר 237.3בתי י. . ■ . j.. .12.137.8 6.72.6י
ן תיכוניים ספר :בתי 295.2 י ; . . !69.4 . .89.211.68.8

 ער? של תיכוניים ספר 289.2בתי .. 116.939.112.53.5■י
י: :כיו/ותהמשך

חקלאיים■ מקצועיים ספר 500.2בתי יי יי '"י י יי יי 1|44!1176.818.410.5
יי ולגננות למוךים ספר בתי .411 ,9.03161.41.4
אחרים יסודיים על ספר '385.6בתי י י י :51.8 י,1 87.618.29.0
ערב ללימוד ספר כתי (כולל
י1 " ■ " חלקי)

( המבצע הגוף
. ■ ו

י ,
י' הבריאות משלד 475.0י, ■ .:.■:44.5. .■ 50.4 28.65.4י
י; כללית חולים י450.740.863:61קופת י35.4 6.5
; . . מקומיות לשויות ,,717.1 .141.166.436.29.8

י ; י הדסה '5.4)3י ' '' '112.6 :י 43.326.07.5
י .. י8.24.9אחר 23.00.30.1

רפואית. בהשגחה הנמצאים C'i



MEDICAL WORK IN SCHOOLS
TABLEE/28. WORK OF NURSES AND DOCTORS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DURING THE SCHOOL YEAR, BY TYPE OF INSTITUTION AND
AUTHORITY (Absolute Numbers and Rates)

(1962/63(

Type of School

Examinations of Pupils by Doctor רופא ידי 9ל תלמידים בדיקות

אחרות
Other

מוקדמות
Entrance

מעקב
Followup

שגרה
Routine

TOTAL

Type o f institution
Primary
For handicapped children
For working youth
Secondary
Secondary evening
Continuation cl asses
Vocational and agricultural
Teachers' training colleges
Other secondary (incl. part  time
evening)

Authority
Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Local Authorities
Hadassah
Other

Abso Iut e Numbers

86,323 11,651

(I) Under medical supervision.

153. בריאות

44,491 158,970

134,78633,3989,58280,907
3,5938631121,146
14673__

15,3238,2471.2783,014
2137030
21334

4,1111,6726791,199
208709
3776518

95,27620,6103,92965,508
29,27310,1462,8727,362
24,5749,1473,0149,529
9,1584,0267763,924
6895631,060__

100 PupilsRates per

37.210.42.720.2TOTAL

Type o f institution
35.68.82.521.3Primary .
41.29.91.313.1For handicapped children
27.613.8For working youth
57.530.94.813.2Secondary
28.19.2

3.9Secondary evening
111.517.8Continuation classes
125.558.120.122.8Vocational and agricultural
24.08.11.0Teachers' training colleges
77.917.35.1Other secondary (incl. parttime

evening)

Authority
37.88.21.526.0Ministry of Health
43.315.04.210.9General Workers' Sick Fund
36.113.44.414.0Local Authorities
30.713.52.613.1Hadassah
21.217.432.7Other



>1) העיקריים הרפואיים במקצועות רשיונות ה/29בעלי לוח
TABLEE/29. LICENSED PERSONNEL IN PRINCIPAL MEDICAL PROFESSIONS(I)

)19521964)

Profession .1964 1963 1962 §1961 I960 I 958 I9S5 1952 המקצוע

Absolute Numbers מוחלטים מספרימ

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists'
assistants

Qualified midwives

5.928 5,749 5,755 5,626 5,225 4,631 3,969 3,717

,146I. 191 1.179 1,176 1,123 1,045 937 908

551 558 542 584 552 406 403

1.384 1.405 1.383 1.318 1,175 1,012 879

222 189 194 184 184 143 86

374 350 338 307 292 260 233

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים עוזרים

מוסמכות מיילדות

Number of Inhabitants per
Professional Worker(2)

0) במקצוע לעובד התושבים מספר

438451439412397405423426Physiciansרופאים

שיניים 1,8051.9091,9441,9151,9001,9782,0402,202Dentalרופאי surgeons

שיניים 4,4395,0043,8963,8264,3024,3554,580Dentalמרפאי practitioners

..רוקחים
2,0352,0081,8301,6951,6861.7301,823Pharmacists

לרוקחים '20,80314,20711,68712,14212,02012,85811,367Pharmacistsעוזרים
assistants

מוסמכות 7,6787,8147,3647,2776,8996,9436,747Qualifiedמיילדות midwives

(I) Including holders of temporary licences.
)2)The figures refertothewhole populationat the endofthe year.

זמניים. רשיונות בעלי כולל (1)
השנה. בסוף האוכלוסייה לכל מתייחסים המספרים (2)
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הלאומית וההוצאה ההכנסה ו. פרק
ייצור גורמי של נטו ההכנסות את כולל הוא שאין

לא^. מחוץ
במחירי הנקי הלאומי התוצר
במחירי התוצר ערך הוא הייצור גורמי
עבור ההפרשות הפחתת (לאחר הייצור גורמי
לגורמי ליחסו שיש קבועים) הון נכסי על בלאי
תוצר .pKn תושבי ידי על המסופקים הייצור

הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה
סיכום היא הלאומית ההכנסה
על המסופקים הייצור לגורמי המגיעות ההכנסות
ישירים. מסים הפחתת לפני הארץ, תושבי ידי
את מבטא זה הפרטיתזרם הצריכה
ומוסדות הבית משקי של השוטפת ההוצאה ערך
ושירו מוצרים על רווח למטרת שלא פרטיים
על שנתקבלו בעין מתנות של ערכן את וכן תים,
השוטפת ההוצאה של הגדרתה לאדץ. מחוץ ידם
ללא מוצרים רכישת כוללת פרטית לצריכה
קרקע רכישת להוציא קיומם, כתקופת הבחנה

ובניינים.
את מייצג זה הציבוריתזרם הצריכה
של ושירותים סחורות על השוטפות הוצאותיהם
הרשויות (הממשלה, הציבורי הסקטור מוסדות
את כולל הוא הלאומיים). והמוסדות המקומיות
הסקטור, של נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים
px? ומחוץ מקומיים ממפעלים קניות דהיינו:
ומשקי מפעלים של השוטפות קניותיהם בניכוי
ההוצאה הציבורי. הסקטור מוסדות מאת בית
שוטפת. לצריכה כולה נחשבת ביטחון למטרות
אזרחיות למטרות ההשקעה הוצאות זאת, לעומת
במלואן נכללות אלא זה' בסעיף נכללות אינן

הגולמית. המקומית ההשקעה של בסעיף
הערך הינה גולמית מקומית השקעה
הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים של ברוטו
ההוצאה את כוללת והיא האומה של המקומי
השינויים ערך את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
בנכסים הגולמית ההשקעה
העצמי והייצור הרכישות את כוללת קבועים
אזרחיים, עפר ועבודות (מבנים קבועים נכסים של

האמידה(י< שיטות
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה''הכנסה
ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל הלאומית"
הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה, לצריכה
של הערך ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
אומדן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות יבוא
התשלומים של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה
ומשכורת עבודה שכר דהיינו: ייצור, לגורמי
דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון' ותשואות
אומדן בין זהות קיימת מושגית, מבחינה
הלאו ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית" ה"הכנסה
אולם ובלאי. נטו עקיפים מסים בניכוי מית",
נעשית האומדנים שני של שהמדידה מאחר
ולפי תלויים בלתי מקורות בסיס על גדולה במידה
בין הפרש למעשה מתקבל נפרדות, שיטות
ב"חשבון הנרשם החישובים, שני תוצאות

והשמטות". "טעויות כסעיף התאמה"

הגדרות'2)
במחירי הגולמי הלאומי התוצר
(לפני השוק במחירי התוצר ערך הוא >3< ק ו ש ה
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
המסופקים הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים)
לסי בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על
ברוטו מקומית והשקעה צריכה על ההוצאה כום
נטו יצוא בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן
גורמי של נטו והכנסה ושירותים סחורות של

לא^. prar המתקבלת ייצור'
במחירי הגולמי המקומי התוצר
(לפני השק במחירי התוצר ערך הוא השוק
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
שהועמדו הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים)
זהה זה תוצר .pxn תושבי יצרנים לרשות
והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום בערכו
בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו מקומית
שונה הוא ושירותים. סחורות של נטו היצוא
בכך השוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר

.153 מס' מיוחדים פרסומים סדרת ג196, עד 1950 ישראל של הלאומית וההו1אה ההכנסה בפרסום מופיע מפורט, מתודולוגי כובו* (1)
A System of National Accounts and Supporting Tables, האו*0: תדריך על מבוססות ההגדרות (2)
U.N. Studies in Methods  Series F, No. 2 Rev. 2, NewYork 1964.

החוץ. סחר על החלים נטו מסים כוללת שאינה בכך חאום מתגדרת שונח להלן crorun ptm במחירי חתוגר הגדרת (3)
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על ניתנים הם אם אלא הלאומיים, והמוסדות
עסקי. בסיס

 רווח למטרת שלא מוסדות
הלאומיים ובמוסדות בממשלה לטיסול בדומה
למטרת שלא ה"מוסדות של הפעילות מסווגת
במסגרת מפעלים) המשרתים לאלה (פרט רווח"
לעומת הלאומית. בחשבונאות התוצר בסיווג אחת
האחיד" ב"סיווג אלה שירותים מחולקים זאת,
לפעילות בהתאם השונים, השירותים ענפי בין

סעד). (כגון המוסדות
הלאומית בחשבונאות  ת ו א ל ק ח ה ענף
התפוקה בין כהפרש כחקלאות התוצר מתקבל
של המדידה בסיס על החקלאית' התשומה לבין
חקלאית. בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות
היא האחיד" ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת

העיקרית®. פעילותו לפי ה"מפעל"
מסווגים לעיל, הנזכרים הדברים על נוסף
חקלאיים, מוצרים שיווק וטרינריים, שירותים
ועדי ידי על המסופקים וכדומה' מים אספקת
בתוך הלאומית בחשבונאות והקיבוצים' המושבים
נכללים האחיד" ב"סיווג ואילו החקלאות ענף
שירותי דהיינו: אחרים, בענפים אלה שירותים

וכדומה. מסחר בריאות, מים,
מגוריםכסיווג בתי על בעלות
על "בעלות מיוחד סעיף כלול הלאומי התוצר
האחיד". ב"סיווג מופיע שאינו מגורים" בתי
משירותי הנובעת ההכנסה את משקף זה סעיף
התשלום בסיס על נקי דירה שכר כולל: הוא דיור.
בבעלות דירות לגבי זקוף דירה שכר וגם למעשה,
הדיירים בהן בשכירות' דירות ולגבי הדייר
מחליטים הם כאשר מפתח דמי לקבל יכולים

לעזוב.
בחשבונאות ניידי" דלא "נכסי הסעיף
חברות של הפעילות את רק משקף הלאומית

ניידי. דלא עסקי כניהול קשורה שפעילותן

החישוב ודרכי הנתונים מקור
הלאומית ההוצאה

מוערכת המזון צריכת  פרטית צריכה
החקלאית, התוצרת של שיווק נתוני כסיס על
תעשייתיים מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני
תעשייתיים מוצרים על ההוצאה מתאימים.
בסיס על בעיקר נאמדת מזון) למוצרי (פרט
הייצור על הדיווח קנייה", "מס נתוני של

החוץ. סחר של והסטטיסטיקה התעשייתי

"פרטיים מוסדות מפעלים, ידי על וציוד) מכונות
נכסים הציבורי. והסקטור רווח למטרות שלא
אם רק זה בסעיף נכללים ניידים בלתי קבועים

המדינה. בתחומי נמצאים הם
כמלאי השינוי במלאיערך ההשקעה
במלאי הפיסיים השינויים של הערך את מבטא
חומרי כולל המלאי תחילתה. לעומת השנה בסוף
מבנים (להוציא העיבוד בתהליך מוצרים גלם'
אשר הקמתם בתהליך למגורים ושלא למגורים
את וכן קבועים) בנכסים הגולמית בהשקעה נכללים
המפעלים ידי על המוחזקים המוגמרים המוצרים

הציבורי. הסקטור ובמחסני
זרם  ושירותים סחורות יצוא
והשירותים הסחורות של ערכם את כולל זה
מוצרים, כוללים: הם לא^ לחוץ שנמכרו
ושירותים ביטוח שירותי תובלה, שירותי אספקת
לגורמי תשלומים כולל אינו זה סעיף אחרים.

מחו"ל. ייצור
זרם  ושירותים סחורות יבוא
והשירותים הסחורות של ערכם את כולל זד,
היבוא מרכיבי של ההגדרות לארץ; מחק שנקנו
המקובלות ההגדרות עט כלל בדרך זהות והיצוא
בפרסום: המופיעות הבינלאומית המטבע קרן של
"Balance of Payments Manual", Interna
tional Monetary Fund, Third Edition, July
1961 Washington D.C.
בחשבונאות התוצר של הסיווג
של האחיד ה"מיווג לעומת הלאומית'

הכלכלה"0) ענפי
ענפי לפי התוצר סיווג בין הבדלים קיימים
הכלכלה ענפי של האחיד" ה"סיווג לבין הכלכלה
חלק לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה הנהוג
מדידה מקשיי ונובעים שוליים הם אלה מהבדלים

עקרוניים. הם וחלק
המקומיות הרשויות הממשלה,
הלאומייםהגדרתהפעולותשל והמוסדות
הלאומית. בחשבונאות יותר רחבה היא אלה גופים
כלל בדרך זה סעיף מקיף ,"mm ה"סיווג לפי
שירותים ואילו בלבד, אדמיניסטרציה שירותי
מסווגים וכדומה' בריאות,סעד חינוך, אחרים'כגון:
חולים בתי לדוגמא: האחרים. הכלכלה בענפי
הבריאות שירותי בענף מסווגים ממשלתיים
בענף  המקומיות הרשויות של ספר ובתי
החשבונאות במסגרת זאת, לעומת חינוך. שירותי
אלה שירותים כלל, בדרך נכללים, הלאומית
המקומיות הרשויות הממשלה, של בפעולות

.1961 יוני ירושלים, ,2 והדיור1961,מ0' הכלכלה,.סומיפטקדהאוכלוסין ענ6י סיווג לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה (1)
תעשייה, דהיינו: הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו נין מחולק אלא אחת, סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקיבק (2)

ובדגמה. חקלאות
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תשלומים החמרת לאתר כשארית מתקבל הנקי
מהענף*2*. הנובעת ההכנסה הכל מך מאומדן אלה
והמו הממשלה של נטו ריבית
נרשם זה מרכיב  הלאומיים מיות
של זקופה כתמיכה הלאומיים החשבונות במסגרת
ועל השונים, הכלכלה לענפי הציבורי הסקטור
ולאומדן התמיכות לאומדן מתווסף הוא כן

הלאומית. ההכנסה
 קבועים במחירים אומדנים
קבועים במחירים הפרטית, הצריכה אומדני
נתוני על הסתמכות תוך ישיר באופן נתקבלו,
מחירים במדדי הערכים ניכוי ע"י או כמויות,

מתאימים.
הכמותיים השינויים הציבורי, בסקטור
במספר לשינויים בהתאם נאמדו השכר במרכיבי
סחורות של שוטפות קניות על ההוצאות העובדים.
המחירים מדד ידי על כלל' בדרך נוכו, ושירותים

לצרכן.
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ציוד ומחירי הבנייה הוצאות מדד כעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בא^
שנת במחירי האומדנים משיקלול כתוצאה
משנה הכמותיים השינויים במקצת שונים ,1955
שינויים מאותם אחדים, במקרים לשנייה, אחת
הקודמת. השנה במחירי מהשקלול המתקבלים
באומדנים  באומדנים תיקונים
זה, בשנתון המופיעים 1963 עד 1960 לשנים
שהתפרסמה הסדרה לעומת תיקונים, הוכנסו

.15 מסי בשנתון
כקשר יותר מפורטים מתודולוגיים הסברים
בפרסום כלולים ושיטות מקורות למושגים,
הלאומית וההוצאה "ההכנסה 153 מס' המיוחד

."19501962 ישראל, של

לחינוך הלאומית ההוצאה
1962/63  ת ו א י ר ב ל ו

על אומדנים לראשונה מובאים זה בשנתון
אלה לוחות ולבריאות? לחינוך הלאומית ההוצאה
.1962/63 בשנת זו הוצאה מרכיבי את מציגים
לשירותים הוצאה א. כוללת: הלאומית ההוצאה
תשלומים (כולל ומשכורת שכר  שוטפים
נטו; שוטפות וקניות דירה שכר ריבית' נלווים)'

קבועים. נכסים לרכישת הוצאות ב.
לחי השוטפת הלאומית ההוצאה
שירותי כל של ערכם את מקיפה ובריאות נוך
שוטף באופן נצרכו אשר והבריאות' החינוך

בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
רווח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
והוצאות שכר תשלומי על נתונים בסיס על נאמד
דרך מתקבלים אלו נתונים אחרות. שוטפות
דוח"ות בסיס על או למוסדות המופנים שאלונים

כספיים.
ההוצאה  ציבורית צריכה
ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה הממשלתית
וחוקי הכללי" ה"חשב של ביצוע דוח"ות של
המתקבלים משלימים נתונים בתוספת התקציב,
המשרדים של לתוצאותיהם בישר האוצר ממשרד
המקומיות הרשויות של לצריכה ההוצאה השונים.
נתונים בסיס על נאמדת הלאומיים והמוסדות
והצעות כספיים דוח"ות ניתוח מתוך המתקבלים

תקציבי').
מבוסס האומדן י גולמית השקעה

על: בעיקר
ציוד (מכונות, השקעה נכסי של יבוא נתוני א.

חיים)? ובעלי
וערכים? בכמויות התעשייתי הייצור על דיווח ב.
וגמר התחלות של שנתיים רבע אומדנים ג.

הבנייה?
בביצוע למגורים הבנייה על כספיים נתונים ד.

השיכון? משרד
הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
שונים גדולים וממפעלים ציבוריים ממוסדות

השנה? במשך השקעותיהם היקף על
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.

הלאומית ההכנסה
מתקבל הלאומית ההכנסה הכל סך אומדן
ענף בכל הנקי) (התוצר הנובעת ההכנסה כסיכום

כלכלי.
נמדדת החקלאות, ענף מלבד הענפים, בכל
התש סיכום ידי על במישרין הנובעת ההכנסה
שכר תשלומי דהיינו: הייצור, לגורמי לומים
שכר תשלומי ריבית, תשלומי ומשכורת, עבודה
החקלאות בענף נקי. וריווח חכירה ודמי דירה
הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
הקנויה התשומה אומדן החסרת של בדרך
אומדנים נערכים כן החקלאית. התפוקה מאומדן
שכר תשלומי לגבי החקלאות, בענף נפרדים,
הרווח מרכיב ואילו חכירה, ודמי ריבית עבודה,

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 1961/621959/60 המקומיות הרשויות של וההוצאות ''ההכנסות בפרסום ראה גוסף פירוט (1)
.151 מס' מיוחדים פרסומים סדרת

לסטטיסטיקת, במרכזית הלשכה ,1963 9ד ג95ו מהחקלאותבישראלי הנובעת הלאומית 'ההכנסה בפרסום ראה נוסף פיףןט (2)
.165 מס' מיוחדים פרסומים סדרת
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ממשלה (פרטים" זו הוצאה מימנו אשר במשק
וכוי).

פי על הוגדרו השונים השירותים  ג ו ו י ס
הלשכה של הכלכלה" ענפי ל"סיווג בהתאם רוב

לסטטיסטיקה. המרכזית
"מרפאות הסעיף לבריאות' הלאומית בהוצאה
את השאר בין כולל מונעת" ורפואה ציבוריות
הבריאות שירותי את ולילד' לאם התחנות שירותי
ובמחלות' במגפות מלחמה החינוך' במוסדות
רפואה' חומרי על פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול

התברואה. על הבריאות משרד של והפיקוח
החלמה. בתי גם נכללו חולים" "בתי בסעיף
גם נכללו שיניים" רפואת "מרפאות בסעיף
ואילו שיניים וטכנאות שיניים לרפואת מעבדות
"מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים בסעיף

פרטיים". רפואה ומעבדות רפואה
לנתונים: העיקריים המקורות
וכן הכללי החשב של ביצוע דוח"ות א.
כספיים דוח"ות ב. הלאומיים; המוסדות דוח"ות
של כספיים דוח"ות ג. המקומיות; הרשויות של
המופנים שאלונים וכן ריווח למטרת שלא מוסדות
בנייה; וגמר התחלות של אומדנים ד. אליהם;

המשפחה. הוצאות סקרי ה.

הן כוללת היא הנדונה. בשנה האוכלוסייה ידי על
המש ידי על במישרין נקנו אשר השירותים את
אשר השירותים את והן עסקיים מגופים פחות
או מוזלים במחירים מוסדות ידי על להן סופקו
לפי נמדד האחרונים השירותים ערך כאשר חינם,
נכלל לא וציוד בניינים על הפחת הייצור. הוצאות

במדידה.
כוללת קבועים בנכסים ההשקעה
חינוך' למטרות המשמשים וציוד בניינים רכישת

ובריאות.
הסקטו לפי ממוינת ההוצאה  ם י ר ו ט ק ס
הלאומיים' והמוסדות הממשלה הבאים; רים
למטרת שלא המוסדות המקומיות' הרשויות
של חלקו מדידת עסקיים). (גורמים ואחר רווח/
להוצאה השוטפת בהוצאה מתייחמת סקטור כל
ולתשלומים לשירותים לסחורות' סקטור אותו של
בהש הסקטור של חלקו כן' כמו ייצור. לגורמי
היש''רה ההוצאה את משקף קבועים בנכסים קעה
בין שהחלוקה מכאן וציוד. בניינים לקניית שלו
כל של הביצוע הוצאות את משקפת הסקטורים
לדוגמא: המימון' בצורת התחשבות ללא סקטור'
כמו רווח, למטרת שלא מוסד של ההוצאות כל
נרשמו ושירותים' סחורות קניית על חולים קופת
אחרים גורמים של ולא עצמו המוסד של כהוצאה
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ליי) מיליוני  שוטפים (במחירים במקורות והשימושים המקורות ץן\._ לוח
(19501964)

1950195119521953195419551956

במקורות השימושים הכל 5938681,4221,8082,4052,9803,414סך

פרטית לצריכה 3434847941,0281.3331.5861.882ההוצאה

צינורית לצריכה 92131198251323430677ההוצאה

מקומית גולמית 143231356401515707740השקעה

ושירותים(ו) סחורות 152274128234254307יצוא

ליצוא 38■תמיכות

המקורות הכל S938681,4221,8082,4052,9803,614סך

(1) ושירותים טהורות יבוא )l20()152(<פחות= )327( )424()577( )743( )933

היגוא על נטו מסיפ ll()12()18()28()40()88()|22()פוזות:

(במחירי גולמי מקומי 7882.1492,559./356./4627041,077תוצר

השוק)
נטו בחול ייצור לגורמי תשלומים 33()32()34()29()17()7()3()פחות=

השוק) (במחירי גולמי לאומי 4596971,0601,3271,7542,1172.526תוצר

2,032 1,703 1,402 1,076

193 167 169 119

>)50 ()44 ()30 ()39

214 174 147 110

137 117 66 61

2,526 2,117 1,754 1,327

התאמהחשבון

359563824

416777

()7>)7

182869

414697

1,060 697 459

נקי לאומי (תוצר לאומית הכנסה
הייצור) גורמי במחירי

המקומי הייצור על עקיפים מסים

0) המקומי לייצור תמיכות פחות:

(3) בלאי

והשמטות טעויות

השוק) (במחירי גולמי לאומי תוצר

ייצור. לגורמי תשלומים כולל לא (1)
הלאומיי0 והמוסדות הממשלה של נטו הריבית תשלומי כולל (2)

חידיש. במחירי אומדן (3)

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE 160



TABLE F/l.  RESOURCES AND USES OF RESOURCES (At Current Prices IL. Million)

(19501964(

195719581959§1960§1961§1962§19631964

4,1164,6085,2175,8837,1399,30210,85612,546TOTAL USES OF RESOURCES

2.1712,4752,7793,0973.6534.3855,2356,051Private consumption expenditure

623

910

677

1,005

755

1,114

837

1,218

1.041

1,565

1,401

2.120

1,589

2.313

1,791

2,885

General government consumption
expenditure

Gross domestic capital formation

3864105026267321,3521,6881,810Exports of goods and services(l(

264167105148443129Subsidies on exports

4,1164,6085,2175,8837,1399,30210,85612,566TOTAL RESOURCES

)( 964)( 973

1 t 11A

)( 1.019

t 1 307

)( 1,169)( 1.433

)( 428

5,278

]( 2,575

)( 407

6,320

)( 2,853

)(433

7,570

)( 3,319

)( 535

8,7/2

less: Imports ofgoods and services(l(

)( 176

2,976

)~( 224

3.4113.901

}( Hi

4.3SI

|CW * ||d 1 An^A VI || III|SWl b^

GROSS DOMESTIC PRODUCT
(at Market Pricss(

)(46)(54)(67)(70)(99)( 144)(H3)( 140less: net factor payments to abroad

2,9303,3573,8344,3115,1796,1767,4578,572GROSS NATIONAL PRODUCT
)at Market Prices(

Reconciliation Account

2,357

269

1,728

301

3,092

358

3,475

417

4,108

537

4,895

640

6,107

760

7,074

872

National income (net national product
at factor cost)

Indirect taxes on domestic production

)(74)(79)(84)( 109)( 107)( 172)( 232)( 274less:subsidieson domestic production^

253283316364430601739841Depreciation allowances (3(

1251241521642112128359Errors and omissions

2,9303,3573,8344,3115,1796,1767,4578,572GROSS NATIONAL PRODUCT
(at Market Prices(

)I) Excluding factor payments.
(2) Including net interest paid by government and National Institutions.
(3) Replacement cost estimate.
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במקורות והשימושים המקורות ו/2 לוח
באחוזים)  קודמתה לעומת שנה וכל לי מיליוני  1955 (במחירי

(19501964)

1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950

3,311

1955 במחירי
2,980 2,468 2,288 1,191 289,ג 1,8

9351.1461.2311,2731.4651.5861,732

275326309324379430618

606716615515. 574707. 669

72101176250257292

1,8882,2892,2972,2882,6482,9803,311

( )723()769( )692( )704( )774()831( )968

1.1651,520/.605/.584/.8942.;49'2.343

31()32()36()33()21()31^)ר\\<

2,3/2 2.117 1.858 1.551 1.584 1.489 1.148

: אחוזימ קודמתה לעומת שנה נל

במקורות השימושים ר#כל סך

פרטית לצריכה ההוצאה

ציבורית לצריבה ההוצאה

מקומית גולמית השקעה

0) ושירותים סחורות יצוא

המקורות הכל סך

ושירותים(ג) סחורות יבוא פחות:

(במחירי מי גול מקומי תוצר
השוק)

בחו"ל ייצור לגורמי נטו תשלומיט פחות=

(במחירי גלמי לאומי תוצר
השוק)

במקורות השימושים הכל U611.711.1.21.20.30,4סך

פרטית לצריכה 22.67.43.415.18.39.2ההוצאה

ציבורית לצריכה 18.55.24.917.013.543.7ההוצאה

מקומית גולמית 18.214.116.311.523.25.4השקעה

ושירותים0) סחורות 40.340.623.942.02.813.6יצוא

המקורות הכל 21.20.30.416.611.711.1סך

ושירוו/ימ(ל) סחורות 6.410.01.79.97.416.5יבוא

(במחירי גולמי מקומי תוצר
,השו?{)

30.55.6/.319.6/3.59.

בחו"ל ייצור לגורמי נטו 82.432.357.19.111.13.1תשלומים

(במחירי גולמי לאומי תוצר
השוק)

29.7 6.42:1  /9.813.992 

ליצוא תמיכות כולל (1)
יבוא על נטו מסים כולל (2)
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TABLE F/2.  RESOURCES AND USES OF RESOURCES
(At 1955 Prices  IL. Million and Percent Change from Previous Year)

(19501964(

1964 §1963 SI 962 §1961 §1960 1959 1958 1957

TOTAL USES OF RESOURCES

Private consumption expenditure

General government consumption
expenditure

Gross domestic capital.formation .
Exports ofgoods and services(l)

TOTAL RESOURCES

less: imports of goods and services (2(

GROSS DOMESTIC PRODUCT
(at market prices)
less: net factor payments to abroad

GROSS NATIONAL PRUDUCT
(at market prices(

At I9S5 Prices

7,272 6,520 5,976 5,304 4,656 4,232 3,814 3,514

3,685 3.307 2,988 2,686 2.427 2,235 2.040 1,854

900 851 801 714 603 562 542 527

1,621 1,345 1,303 1,149 974 919 841 783

1,066 1,017 884 755 652 SI6 391 350

7,272 6,520 5,976 5,304 4,656 4,232 3,814 3,514

() 2,224 () 1,956 () 1,877 (JI.624 () 1.307 () 1,145 () 1,065 () 964

5,048 4,564 4,099 3,680 3,349 3,087 2,749 2,550

()83() 67() 89() 99 <)70 ()68 ()54 ()42

4,965 4,497 4.010 3,581 3,279 3,019 2,695 2,508

Percent Change fromPrevi o us Year

6.18.511.010.013.912.79.111.5TOTAL USES OF RESOURCES

7.010.09.68.610.711.210.711.4Private consumption expenditure

 14.72.83.77.318.412.26.25.8General government consumption
expenditure

17.07.49.36.018.013.43.220.5Gross domestic capital formation

19.911.732.026.415.817.115.04.8Exportsof goods and services

6.18.511.010.013.912.79.111.5TOTAL RESOURCES

 0.410.57.514.124.315.64.213.7Imports of goods sorvices(2(

8.87.812.38.59.911.4/1.3/0.6GROSS DOMESTIC PRODUCT

35.528.625.92.941.4 10. 1 24.723.9Net factor payments to abroad

8.57.5/2.08.69.2/2.012./10.4GROSS NATIONAL PRODUCT
)at market prices(

)I) Including subsidieson exports.
(2) Includingnet taxes on exports.
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאה  ו/3 לוח
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים

TABLEF/3.  PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OF EXPENDITURE
)At Current Prices  IL. Million)

)19601964)

§1960§1961§1962§19631964

וטבק ,1מזון/משקאות 154.01,320.1(1)1,537.31,770.41,986.0Food, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה הנעלה,
אישיים

320.3374.9432.6493.7560.4Clothing, footwear and personal
effects

374.8448.8570.0742.8891.6Housingדיור

מאור בית, לצורכי דלק
וקרח

70.081.791.7102.8II 5.1Household fuel. light and ice

בית למשק וציוד ,221.8263.9354.5415.9503.2Furnitureריהוט furnishings and
household equipment

בית משק 112.5133.9IS9.0182.1209.9Householdהחזקת maintenance

ובריאות אישי 204.3230.4287.1341.1389.7Personalטיפול care and health

וקשר 172.3212.5275.5386.7476.6Transportationתחבורה and
communication

ושעשועים 229.0283.2353.2419.4496.8Recreationבידור and entertainment

ושונות אחרים 295.7354.7411.5487.9558.0Otherשירותים services and miscellaneous

עיח התאמה .. ת ו ח ס
במלאי שינויים

19.818.628.422.430.7Less: adjustment on account
of changes in stocks

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

מקומית

3,134.93,685.54,444.05,220.46,156.6TOTAL DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

של נטו צריכה פחות:
בארץ זרים

37.933.058.684.9105.6Less: net consumption of
of foreigners in Israel

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

3,097,03,652.54,385.45,235.56,051.0TOTAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

(1)1n 1962 the method of estimating the item"food, beve של האומדן בשיטת תיקונים הוכנסו ג6" בשנת החל (ו)
rages and tobacco" has been ervised (s<* *■*>■. 175) ו/5) לוח (ראה וטבק משקאות מזון. הסעיף
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאות  ו/4. לוח
ל"י) מיליוני  1955 (במחירי

TABLEF/4. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OF EXPENDITURE
)At 1955PricesIL Million)

)19601964)

§1960§1961§1962§19631964

וטבק משקאות 1,001.0מזון, 924.81, 120.31,204.51,343.4Food, beverages and tobacco

וחפצים הלבשה הנעלה'
אישיים

321.5 289.9348.3391.5437.1Clothing, footwear and
personal effects

290.3דיור 270.9310.6334.5361.6Housing

וקרח מאור בית, לצורכי 53.3דלק 46.259.864.371.8Household fuel, light and ice

בית למשק וציוד 218.1ריהוט 190.1269.4308.1367.6Furniture, furnishings and
household equipment

בית משק 103.1החזקת 92.4105.9112.6120.2Household maintenance

ובריאות אישי 160.3טיפול 147.4180.1199.22IS.IPersonal care and health

וקשר 130.0החבורה 113.9150.7202.2240.3Transportation and
communication

ושעשועים 193.2בידור 170.8217.2240.0266.6Recreation and entertainment

ושונות אחריס 249.3שירותים 225.5262.1285.4306.0Other services and miscellaneous

עיח התאמה פחות:
במלאי שינויים

() 20.1 () 13.7 () 16.2() 15.5() 21.0Less: adjustmen on account
of changes in stock

לצריכה ההוצאה הכל סך
מקומית סרטית

2,704.4 2,455.73,004.33,326.83,708.7TOTAL DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

של נטו צריכה פחות:
בארץ זרים

) 20.6 ( ) 28.7() 15.9 (( ) 19.8( ) 23.4Less: net consumption
of foreigners in Israel

לצריכה ההוצאה הכל סך
פרטית

1,685.8 2,427.02,988.43,307.03,685.3TOTAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE
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./ וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה  ו/5י לוח
לי) שוטפיםמיליוני (במחירים

TABLEF/5. CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO,
BY MAJOR CATEGORY AND GROUP (At Current Prices  IL. Million)

)19521964)

19521955I9601962§19631964

(1)

ההוצאה הכל J59.81,758.8TOTAL,/0/5.91.356.2,/284.6545.2סך EXPENDITURE
מזון ONעל FOOD

ודגנים קמח 38.896.4140.7188.0221.1235.9Flourמוצרי and lfour products
ומוצריו 29.379.5203.5302.53S5.5430.4Meatבשר and meat products

15.522.143.053.355.059.9Fishדגים

19.839.366.767.677.883.6Eggsביצים

ומוצריו 31.164.8IIחלב 1.2135.2149.9163.2Milk and milk products
מאכל 8.226.144.350.654.259.7Edibleשמני oils
טריים 34.259.1138.5199.2233.0262.8Freshםירות fruit
טריים 49.068.0105.0136.2161.5179.4Freshירקות vegetables
וירקות 8.19.119.230.334.137.9Processedפירות fruit and

מעובדים
1 no 7■ y/j a

1 37 9
vegetables

SU ?Al* anH fIMrai*nrr\A ttrtc ומוצריו סוכר
וקקאו קפה תה.

12.6
3.1

39.6
14.3

78.5
33.3

1 UO.J

46.3
1 ZU.O
51.758.3Tea, coffee and cocoa

34.926.932.038.745.249.8Miscellaneousשונות products

ההוצאה הכל 20.5J9.276.8105.3123.8/J2.9TOTALסך EXPENDITURE
משקאות ONעל BEVERAGES

קלימ 4.916.325.036.542.642.9Softמשקאות drinks
חריפים 15.622.951.868.881.290.0Alcoholicמשקאות drinks

ההוצאה הכל J95.7104.3TOTAL.8.333.067.183/סך EXPENDITURE
טבק ONעל TOBACCO

17.832.265.281.092.7100.0Cigarettesסיגריות
אחרים טבק 0.50.81.92.53.04.3Otherמוצרי tobacco products

על ההוצאה הכל 323.4617.41,159.81,545.01,779.31,996.0TOTALסך EXPENDITURE
וטבק משקאות ONמזון' FOOD, BEVE■

RAGES AND
TOBACCO

התאמה(2) )l6()3.l().פחות; )5.8( )7.7( )8.9()IO.OLess:adjustment(2)

ההוצאה הכל סך
מזון. על

וטבק משקאות
(מותאם)

321.8614.31,154.01,537.)1,770.4l,98i.OTOTAL ADJUSTED
EXPENDITURE ON
FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

(I) As from the 1962 estimatea change was introduced in
the evaluation procedureof "own consumption" in
agriculture. The correction amounts to about
14 million IL. In 1962, i.e. one percent of the total
estimate.

)2) Adjustment for expenditures included in other items
of national accounts.

הנוב תיקונים הוכנסו ואילך 19" לשנת מהאומדן (1)
של העצמית" "הצריכה בהערכת משינוי בעיקר עים
בהפחתה מתבטאים אלה ו/יקוניס זו בשנה החקלאים.

מהאומדן כ^י דהיינו לערך. ל"י מיליון 14 של

אחרים בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה (ג)
הלאומיים החשבונות של
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וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה  .6/1 לוח
לי) מיליוני  1955 (במחירי

TABLE F/6.  CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO,
BY MAJOR CATEGORY AND GROUP (AtI955PricesIL. Million)

)I) (19521964)

19521955I9601962SI 9631964

ההוצאה הכל 209.8TOTAL,)3.21,080.0)0,/457.9545.2836.7סך EXPENDITURE
מזון ONעל FOOD

ודגנים קמח 88.496.4110.1119.7120.4126.9Flourמוצרי and lfour products
ומוצריו 37.779.5198.8256.6289.5338.7Meatבשר and meat products

 22.222.127.831.530.632.9Fish./דגי.ס.
30.839.362.870.878.985.4Eggsביצים

ומוצריו 44.164.890.0101.5107.6116.5Milkתלב andmilk products
מאכל 23.326.134.538.640.745.0Edibleשמני oils
טריימ 47.059.1136.7202.7206.3250.1Freshפירווו fruit
טריימ 61.668.072.577.681.585.4Freshירקות vegetables

Processed fruit and
מעובדים וירקות 9.99.113.317.319.020.1vegetablesפירות

ומוצריו 29.139.653.265.973.183.1Sugarסוכר and sugar products
וקקאו קפה ,7.414.319.124.527.230.7Teaתה. coffee cocoa

56.426.922.623.224.526.6Miscellaneousשונות products

ההוצאה הכל TOTAL/.739.253.967.778.884.(3סך EXPENDITURE
משקאות ONעל BEVERAGES

קלים 10.316.318.624.528.128.0Softמשקאות drinks
חריפים 21.422.935:343.250.756.0Alcoholicמשקאות drinks

ההוצאה הכל 33.033.038.845.051.756.3TOTALסך EXPENDITURE
טבק ONעל TOBACCO

32.432.237.743.750.054.0Cigarettesסיגריות
אחרים טבק 0.60.8I.I1.31.62.3Otherמוצרי tobacco products

על ההוצאות הכל 522.6617.4929.41,125.91,210.51,350.2TOTALסך EXPENDITURE
וטבק משקאות ONמזון' FOOD, BEVER

AGES AND
TOBACCO

התאמה(2) )פחות: )26()3.l( )4.6( )5.6( )6.0W6.8Less: adjustment(2)

על ההוצאה הכל 520.0614.3924.81,120.31,204.51,343.4TOTALסך ADJUSTED
משקאות מזון' EXPENDITUREצריכת ON

(מותאם) .FOODוטבק BEVERAGES
AND TOBACCO

(I) The estimates at constant prices for 19601964 were
calculated on a moving base, namely each year
weighted by the prices of the previous year. Conse
quently the total expenditure of eachof the main
categories (Food; Beverages ; Tobacco) is not neces
sarily equal to the sum total of the component
items.

)2) See note (2) to Table F/5.

חושבו 19601964 לשנים קבועים במחירים האומדנים (1)
אין לכך אי קודמתה במחירי שנה בל נע בסיס על

הקבוצות משלוש אתת כל של ההוצאה הכל סך
עם בהכרח זהה טבק) משקאות; (מזון; הראשיות.

הקבוצה את המרכיבים הסעיפים סיכום

ו/5. ללוח 2 הערה ראה 0)
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תעשייתים מוצרים על לצריכה ההוצאה  ו/7> לוח
לי) מיליוני  1955 ובמחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/7. CONSUMPTION EXPENDITURE ON INDUSTRIAL GOODS
)At Current Prices and at 1955 Prices  IL. Million)

)19501964)

1964 § 1963 §1962 I960 I 955 1950

A t CurrentPri > שוטפים נמווירים

צריכה הוצאות הכל סך
מוצרים על
תעשייתיים

80.9372.2724.41,047.91,242.01,462.8TOTAL CONSUMPTION
EXPENDITURE ON
INDUSTRIAL
GOODS

2.640.060.279.790.7102.5Footwearהנעלה
32.9153.0242.1328.4370.1414.5Clothingהלבשה

אישיים 3.49.218.024.532.943.4Personalחפצים effects
16.640.492.6159.6198.5235.3Furnitureריהוט

בית למשק 8.050.9129.2194.9217.4267.9Huoseholdציוד equipment
בית משק 4.420.136.650.154.058.3Nondurableצורכי household

goods
אישי וטיפול קוסמטיקה

ומכשירים תרופות
1.7
3.0

7.1
13.5

14.2
27.5

21.2
37.8

25.9
43.8

31.2
49.0

Personal care
Medicinal products and

רפואיים .
אישיים תחבורה 1.95.724.4כלי

A\ ■

46.4

An ר

88.4

70 0

119.0

82,9

appliances
Personal transportation
equipment

וצרכי עיתונים ספרים'
כתיבה

3.621 .3nJ. 1OU.Z

writing materials

ושונות בידור 2.811.036.545.150.358.8Recreation,מוצרי goods and
miscellaneous

At1 95 5 Prices !'55 במחירי

צריכה הוצאות הכל סך
מוצרים על

234.2372.2628.4799.3919.01,057.4TOTAL CONSUMPTION
EXPENDITURE ON

INDUSTRIALתעשייתיים
GOODS

וחפצים הלבשה ,120.5202.2289.9348.3391.5437.1Footwearהנעלה clothing and

personalאישיים effects
וציוד ,66.491.3190.1269.4308.1367.6Furnitureריהוט furnishing and

בית למשק
בית משק צורכי

household equipment
12.620.131.636.437.940.6Nondurable household

goods
11.920.630.338.043.249.4Personal care. medicinal

Mp'DMOJpproducts and appliances
J11S1 Mil

תחבורה 5.05.717.828.352.568.4Personalכלי transportation

אישיים
צרכי עיתונים' 17.832.368.778.985.894.3ספרים/

equipment
Books, newspapers.

מוצרי כתיבה,
ושונות בידור

writing materials,
recreation goods and
miscellaneous
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רווח למטרת שלא מוסדות של לצריכה ההוצאה  ו/8י לוח
ל"י) מיליוני  1955 במחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/8. CONSUMPTION EXPENDITURE OF PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS
)At current prices and atI 955 Prices  IL. Million)

)19601964) *

1964 §1963 1962 1961 I960

TOTAL

Health institutions
Welfare and religion
institutions

Education and culture
institutions

Trade unions. political
organizations. etc.

At Current Prices

535.9 474.5 405.4

שוטפים במחירים
343.4 295.0

125.4137.3167.5196.5219.8
48.453.664.074.7*4.4

76.294.6114.0133.7154.7

45.057.959.969.677.0

הכל סך

בריאות ןוטדות
ודת סעד ^פדות

וחרבות היגון ןלוסדות

מקצועיים' ניגונים
וכוי פוליטיים

1955PricesAtבמחירי 1955

הכל 214.4234.4252.2272.1287.4TOTALסך

בריאות 84.990.698.9106.7IIוסדות 1.8Health institutions
ודת סעד 45.847.350.454.057.1Welfareו8דו11 and religion

institutions
ותרבות חינוך 50.156.165.170.975.8Educationוסדות and culture

institutions
מקצועיים, 33.640.437.840.542.7Tradeרגונים unions, political
וכוי ,organiztionsפוליטיים etc.

הרשות סוג לפי ציבורית, לצריכה ההוצאה  ו/9י לוח
לי) מיליוני  1955 ובמחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/9.  GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE, BY TYPE
OF AUTHORITY (At current prices and at 1955 prices  IL. Million)

)19521964)

1964 §1963 1962 I960 1955 1952

TOTAL GOVERNMENT
CONSUMPTION
EXPENDITURE
Government(l)
Local authorities(2)
National institutions(3)

At Current Prices

1,790.8 1,588.6 1,401.3

שוטפים במחירים
836.8 429.5 198.0

133.9319.3656.31,106.61,235.5,382.6
43.876.0132.8199.1238.2288.5
20.334.247.795.6114.9119.7

ההוצאה הכל סך
ציבורית לצריכה

ממשלה(0
מקונ(יות(2) רשויות
לאומיימ(3) מופווח

I95Ss955במחירי PriceAt 1

ההוצאה הכל 308.9427.5602.5801.1851.4899.9TOTALסך GOVERNMENT
ציבורית CONSUMPTIONלצריכה

EXPENDITURE
319.3463.9622.3651.9682.9Government(l)ממשלה(0

מקומיות(2) 76.0102.8124.8137.3154.2Localרשויות authorities(2)
לאץגזיימ(3) nmvf34.235.854.062.262.8National institutions(3)

(I) Including the National Insurance Institute.
)2) Including Religious Councils and the muni

cipal expenditure of Moshavim and qibbuzim.
)3) Jewish Agency, Jewith Nuional Fund and

Foundation Fund.
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הכלכלי הענף לפי המקומית, הגולמית ההשקעה ו/10 לוח
לי) מיליוני  1955 ובמחירי שוטפים (במחירים

(I 9S0I964)

1956 1955 19501951[95219531954 הענף

שוטפים במחירים

739.8 707.3 515.4 400.5 355.9 230.7

137.4 128.6

39.3

109.3 88.0 58.4

70.8 35.9 24.9 29.2

37.4

/./

143.4

700.5 636.5 479.5 375.6 326.7 226.0 /39./

24.5

92.3ן54.4

19.733.067.477.1103.320.9 \,17.3
1

48.6 56.0נ

17.520.637.635.741.967.574.3

14.729.836.041.445.675.488.2

62.7105.2/27.3133.4179.4241.1235.0

4.3

המקומית הגולמית ההשקעה הכל סך

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים גנגסים

מים ומפעלי ייעור חקלאות.

ובנייה חרושת

וקידוחים מחצבים מכרות.

חשמל

וקשר תחבורה הובלה.

ושירותים מסחר

דיור

במלאי השינוי

1במחירי 955

המקומית הגולמית ההשקעה הכל 605.6715.5615.2514.7574.4707.3668.6סך

המקומית הגולמית S93.3703.8568.2484.0536.0636.5633.2ההשקעה
קבועים בנכסים

מים ומפעלי ייעור 100.1114.8103.4118.5119.4128.6122.3חקלאות,

וחשמל מחצבים מכרות, בנייה. 108.9151.0129.1101.3108.7123.9154.1חרושת.

וקשר תחבורה 84.776.571.649.844.767.570.0הובלה.

ושירותים 53.274.355.448.451.175.477.3מסחר

י246.4287.2208.7166.0212.1241.1דיור 209.5

במלאי .12.3השינוי 11.747.030.738.470.835.4
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TABLEF/IO. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY INDUSTRIAL USE

(At Current Prices and 1955 Prices  IL. Million)

(19501964(

Branch 1964 §1963 SI 962 61961 §1960 1959 I9S8 1957

TOTALGROSS DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

GROSS FIXED DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

Agriculture, forestry and water
projects

Manufacturing and construction

Mining and quarrying

Electricity

Transport and communication

■ Trade and services

Dwellings

CHANGE IN■ INVENTORIES

At Current Prices

2J884.9 2,313.2 2,119.9 1,565.3 1,218.1 1,114.1 1,004.7 910.0

2,693.4 2,210.2 1,995.0 1,473.5 1,132.4 1,036.2 941.3 S7O.4

243.6 264.1 262.6 199.8 183.8 180.2 183.4 153.7

1452.1 395.8 327.6 246.5 193.6 193.9 152.1

j 65.5 76.3 64.8 27.9 14.5 13.5 7.9

58.1 63.6 76.6 40.5 37.2 37.4 51.2

477.1 401.1 315.6 252.4 201.8 153.1

1

1191.5 103.0 124.9

136.3

90.4

15.8

49.3

594.8 327.2 278.3 234.3 154.6 121.0 no.2 143.6

118.2

802.2 682.1 669.5 ■ 472.1 346.9 337.1 300.2 299.4

91.8 85.7 77.9 63.4 39.6

ce s1955 PrAt

783.1841.2919.1973.91,148.91,302.51,344.81,621.0TOTAL GROSS DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

7S0.O788.0857.3903.8/.08/.4/,2/3.01,273.5/,'490.3GROSS FIXED DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

131.0151.6147.9145.6148.5166.5155.2136.3
t

Agriculture, forestry and water projects

137.0

127.4

178.6

93.6

204.1

100.9

199.3

127.4

233.0

187.1

268.9

170.0

289.0

197.4

302.5

339.1

Manufacturing ,construction. mining,
quarrying and electricity

Transport and communication

98.4112.0124.2157.7179.9190.8228.4260.8Trade and services

256.2252.2280.2273.8332.9416.8403.5451.6Dwellings

33.353.26/.870.167.589.57/.3/30.7CHANGE IN INVENTORIES
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ולפי הכלכלי הענף לפי קבועים, בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה ו/11 לוח
ל>) מיליוני  1955 ובמח>ר> שוטפים (במחירים הנכסים סוג

(19501964)

1956 I95S 19501951195219531954 הענף

700.5

477./

436.5

462.5

הנכס(במחיריםשוטפים) מוג לסי

479.5 375.6 316.7 214.0 139.1

353./ 274.7 238.3 /85.9 /06.5

62.7105.2127.3133.4179.4241.1235.0
17.937.543.049.058.782.899.6
25.943.268.092.3115.0138.6142.5

32.640.188.4100.9/26.4174.0223.4

6.36.614.110.619.841.049.2
22.430.770.082.898.8125.3162.6
3.92.84.37.57.87.711.6

וטסים) ש הנכס(במחירים וסוג הכלכלי הענף לפי

16.130.045.369.989.8106.1107.6
8.47.413.118.119.522.529.8

3.59.212.111.327.038.447.5
16.223.855.365.876.385.5> 18.1

11.113.722.423.718.917.316.5
6.46.915.212.023.050.257.8

13.127.831.236.438.059.670.5
1.62.04.85.07.615.817.7

235.0

633.2

420.0
213.2

241.1

636.5

462.6
173.9

179.4 133.4 12<.3 105.2 62.7

(1955 (במחירי הנכס סוג לפי
536.0 484.0 568.2 703.8 593.3

405.7 348.4 391.4 493.1 407.1
130.3 135.6 176.8 210.7 186.2

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים

עפר ועבודות מבנים

מגורים בתי
למגורים שאינם בניינים

אחרות בניה עבודות

וציוד מכונות

תחבורה כלי
אחר וציוד מכונות

בעליחיים במלאי שינוי

מים ומפעלי ייעור חקלאות.

עפר ועבודות מבנים
וציוד מכונות

וחשמל בנייה מחצבים, מכרות. חרושת.

עפר ועבודות מבנים
וציוד מכונות

וקשר תחבורה הובלה.

עפר ועבודות מבנים
וציוד מכונות

ושירותים מסתר

עפר ועבודות מבנים
וציוד מכונות

מגורים בתי

עפר ועבודות מבנים
וציוד מכונות

המקומית הגולמית ההשקעה הכל סך
קבועים בנכסים

אחרות בנייה ועבודות מבנים בניינים.
חיים ובעלי תחבורה כלי ציוד. מכונות.
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TABLEF/IL  GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY INDUSTRIAL

USE AND BY TYPE OF ASSET (At Current Prices and at 1955 Prices  IL. Million)

(19501964(

Branch 1964 §1963 §1962 §1961 §1960 1959 1958 1957

I

GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL
FORMATION

BUILDING AND CONSTRUCTION
WORKS

Dwellings
Nonresidential buildings
Other construction works

MACHINERY AND EQUIPMENT

Transport equipment
Machinery andother eouipment
Change in livestock inventory

Agriculture, Forestry and Water Projects

Building and construction works
Machinery and equipment

Manufacturing, mining. construction and
electricity

Building and construction works
Machinery and equipment

Transport and Communication

Building and construction works
Machinery and equipment

Trade and Services

Building and construction works
Machinery and equipment

Dwellings

Building and construction works
Machinery and equipment

GROSS FIXED DOMESTIC
CAPITAL FORMATION

Building and construction works
Machinery, equipment and livestock,

By Type of Asset ( At Current Pri ces)

2,693.4 2,210.2 1,995.0 1,473.5 1,132.4 1,036.2 941.3 870.4

/,625.4 1,4/4.5 /.272.3 943.6 742.8 7/9.6 629.6 596.5

299.4300.2337.1346.9472.1669.5682.1802.2
M6.3150.7178.2188.8224.8285.6353.7413.7

180.8177.7204.3207.1246.7317.2378.7409.5

/,068.0 795.7 722.7 529.9 389.6 3/6.6 3/2.7 273.9

68.566.461.2107.4168.5167.9190.3356.6
166.1220.0239.6276.5350.8545.2605.2709.0
19.326.315.85.710.69.60.22.4

By Industrial Use and by Type of Asset (At Current Prices(

117.0134.7137.0143.8148.1193.1206.4177.3

36.748.743.240.051.769.557.766.3

190.8 161.3 133.3 99.0 76.8 75.8 54.2 38.8
384.9 374.4 335.7 215.9 168.5 169.0 157.0 116.7

138.6 97.7 66.9 49.0 33.0 45.6 31.0 H4
456.2 229.5 211.4 185.3 121.6 75.4 79.2 99.2

316.5 267.0 209.5 175.4 142.3 124.1 108.5 96.9
160.6 134.1 106.1 77.0 59.5 29.0 27.8 21.3

802.2 682.1 669.S 472.1 346.9 337.1 300.2 299.4

By Type of Assets (At 1955 Prices)

1,490.3 1,273.5 1,213.0 1,081.4 903.8 857.3 788.0 750.0

902.5 827.2 786.5 659.3 575.9 584.9 517.5 502.9
587.8 446.3 426.5 422.1 327.9 272.4 270.5 247.1
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ומקור >2< סוג לפי (1) תחבורה וכלי ציוד במכונות, השקעה  ו/12י לוח
TABLE F/12. CAPITAL FORMATION IN MACHINERY AND TRANSPORT

EQUIPMENT(I), BY TYPE(2) AND ORIGIN

)19611964)

Type of Equipment 1964 1963 1962 1961 הציוד סוג

At Current Prices  IL. Million

TOTAL CAPITAL FORM
ATION IN MACHINERY
AND TRANSPORT
EQUIPMENT

TOTALCAPITAL FORMATION
IN EQUIPMENT AND MA
CHINERY, BY TYPE

Equipment for agriculture
Equipment for manufacturing,
electricity and miscellaneous

Equipment for building and
construction works

Equipment for communication
Equipment for trade and
services

TOTAL CAPITAL FORMA
TION IN TRANSPORT
EQUIPMENT BY TYPE (3)
Thereof: Commercial vehicles
Ships and Aircraft

Percentage of Local

1,065.6

709.0

53.9
329.5

61.6

795.5

605.2

42.7
328.3

60.9

לי מיליוני שוטפים במחירים
יגיל Sl9.4 במכונות. ההשקעה הכל סך

תחבורה וכלי ציוד י

545.2

49.8
282.1

65.7

350.9

35.0

240.6

48.049.6121.7
75.399.6123.7142.3

/68.5/67.9/90.3356.6

66.7101.9140.4180.7
101.866.049.9175.9

ctio nProd u

ההשקעה הכל סך
לפי וציוד. במכונות

הסוג

לחקלאות ציוד
לתעשייה. ציוד

י י ושונות חשמל
לבנייה ציוד

עפר ולעבודות
ולתעבורה לקשר ציוד

ולשירותים למסחר ציוד

בכלי ההשקעה הכל מך
הסוג(3) לפי תחבורה,
מסחריים תחבורה כלי מזה:

ומטוסים אניות

המקומי הייצור אחוז
במכונות' ההשקעה הכל 32303330TOTALCAPITALסך FORMATION

תחבורה וכלי INציוד MACHINERY AND
TRANSPORT EQUIPMENT ,

במכונות ההשקעה הכל 383/3233TOTALסך CAPITA L FO RMATION
הסוג לפי INוציוד. EQUIPMENT AND MA

CHINERY, BY TYPE
לחקלאות .ציוד 49. .425147 ■ ..Equipment for agriculture

ושונות חשמל לתעשייה. ציוד
f

. : 262629 ,Equipment for manufacturing, :

( electricity and miscellaneous
עפר ולעבודות לבנייה 31192224Equipmentציוד for building and

construction works
ולתעבורה לקשר I223328Equipmentציוד for communication.;

ולשירותים למסחר 44Equlpment;...555044ציוד fortrade and services

בכלי ההשקעה הכל 21293425TOTALCAPITALסך FORMATION
הסוג לפי INתחבורה, TRANSPORT EQUIP

MENT. BY TYPE
מסחריים תחבורה כלי :50464547Thereofמזה= Commercial vehicles

(I) Excluding chang.e in livestock.
)2) According to a technical classification of the equip

ment, which is not necessarily identical with economic
destination, e.g.,a telephone exchange in a factory is
here classifiedas transport and communication equip
ment.

)3) Incl. in addition to the given details, other mobile
transport equipment.

בעליחיים במלאי שינוי כולל אינו (1)
הייעוד עס זהה בהכרח שאינו הצ?וד, של טכני סיווג לפי (2)
מסווגת חרושת בבית טלפון מרכזת לדוגמא: הכלכלי.

ותעבורה לקשר כציוד כאן
אוזר נייל תחבורה ציוד הנתון, לפירוט נוסף כולל, (3)
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והייעוד היוזם לפי מגורים, בבתי המקומית הגולמית ההשקעה  *13/1 לוח
ל"י) מליוני  שוטפים (במחירים

TABLEF/13.  GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN RESIDENTIAL BUILDING,
BY INITIATING SECTOR AND DESTINATION (At Current Prices  IL. Million)

)19551964)

19551956195719581959I9601961196219631964

ההשקעה הכל סך
בבתי הגולמית

מגזרים

.23S0 241.1299.4300.2337.1346.9472.1(69.5682.1802.2TOTAL GROSS DO
MESTIC CAPITAL
FORMATION
IN DWELLINGS

פרטית(0 140.3בנייה 140.9140.4157.6184.6206.8271.1345.9407.1482.6Private building(l)

ציבורית!י) 94.7פנייה 100.2159.0142.6152.5140.1201.0323.6275.0319.6Public building(l)

הכל BI7127.6219.6173.9180.5FOR.111.2107.5לעוליםסך NEW IMMI
GRANTSTOTAL

חדשה 191.2154.1156.2Newקליטה absorption

מעברות חיסול
והתיישבות

28.419.824.3Ma'abarot clearing
and settlement

לאחריט
הכל 0ך

31.445.0.SS473.4104.0101. 1/39./FOR OTHERS 
TOTAL

חיסכון מפעל
לבניין

62.868.385.3Saving for
housing scheme

ותיקים שיכוני
צעירים וזוגות

משכנות חיסול
עוני

22.9

10.0

17.1

7.0

28.4

9.7

Housing for vete
rans and young
couples
Slum clearing

אחרת 8.38.715.7Otherבנייה building

(1) Public building is defined as building planned .">. בתכנון כבנייה כאן מוגדרת למגורים ציבורית בנייה (1)
supervisedbythegovernn.ant.th. localauthorities.th■ Jewish היהודית הסוכנות המקומיות/ הרשויות הממשלה' של ופיקוח
Agency and public companies entirely owned by them. פרטית בנייה אלה. גופים של מלאה בבעלות ציבוריות וחברות
Private residential building is all other building for this זה. לייעוד הבנייה יתר כל היא למגורים
destination.
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הייצור, גורמי במחירי הלאומית וההכנסה הנקי המקומי התוצר  לוחו/14>
ל'י) (מיליוני הראשי הכלכלי הענף לפי

TABLE F/14. TOTAL NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME
AT FACTOR COST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (IL. Million)

)19601964)

19631964Branch§1962§1961§1960§הענף

ודיג ייעור ,410.2467.0531.9643.3698.1Agricultureחקלאות, forestry and
fishing

מכרות ,837.71,031.41,270.91,529.21,794.6Manufacturingחרושת, mining
andומחצבות quarrying
247.6312.7412.8504.0575.0Connruction(l)גנייה(0

ציבוריים 74.587.8100.4114.8132.6Publicשירותים utilitiei
וחשמל) Water)(מים and electricity)

297.9349.0438.3526.3621.6Transportationתחבורה and
communicationוקשר

ונכסי ביטוח ,137.5185.8245.0314.0387.2Financeכספים, insurance and
realדלאניידי estate

מגורים(2) בתי על 208.2251.6313.9423.0516.0Ownershipבעלות of dwellings(2)
ומוסדות ציבורי 702.6סקטור ..819.7983.91,152.91,340.6General government and

רווח למטרת nonprofitשלא institutions
אתרים ושירותים 688.4מסחר v/803.2969.31,154.81,330.7Trade and Services

נקי מקומי 3,604.64,308.25,266.46,362.37,396.4NETתוצר DOMESTIC PRO
הייצור גורמי DUCTבמחירי, AT FACTO R

התאמה) COST(לפני (BEFORE
ADJUSTMENT)

התאמת ()פחות: 12.5( ) 56.7() 124.3( ) 28.0t)4l.lLesi: Inventory
adjustment(3)מלאי(3)

התאמת )פחות: ) 68.0( ) 79.0() 177.0() 213.8( ) 248.6Less: Depreciation
adiustment(4)בלאי(4)

של נטו ריבית :20.834.873.999.2107.3Plusבתוספת: Net interest of
והמוסדות governmentהממשלה and

nationalהלאומיים(5) institutions(5)

במחירי נקי מקומי 3,544.94,207.35,039.06,219.77,214.0NETתוצר DOMESTIC PRO
(מותאם) הייצור DUCTATגורמי FACTOR

COST (ADJUSTED)
נטו תשלומים ()פחות: 70.2() 99.3() 144.4() 113.1() 140.1Less: Net factor payment

לארץ בחוץ ייצור toלגורמי abroad.

הלאומית 3,474.74,108.04,894.66,106.67,073.9NATIONALההכנסה INCOME
הלאומי NET=)(=התוצר NATIONAL
גורמי במחירי PRODUCTהנקי AT

FACTORהייצור) COST)

(I) 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 enter
prises.

)4) Adjustment for the difference between depreciation
estimates based on balancesheet data and estimates
at replacement cost.

)5) Imputed subsidy payment to nongovernment sector.

בלבד. קבלנית בנייה (1)
זקיפה (2)

באומדני הכלולים ההון והפסדי רווחי חשבון על התאמה (3)
הנהוגות המלאי. הערכת משיטות כתוצאה ההון, תשואות

המפעלים. ידי על

נתוני לפי הבלאי אומדני שבין ההפרש חשבון על התאמה (4)
חידוש במחירי הבלאי אומדני לבין מאזן

הלאממשלתי. לסקטור זקופה תמיכה (5)
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הקנויה התשומה וערן התפוקה ערך המוסף), (הערך הנקי המקומי התוצר ו/15 לוח
לי) (מיליוני החקלאות בענף

TABLEF/15. NET DOMESTIC PRODUCT (Value Added), VALUE OF OUTPUT
AND VALUE OF PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE (IL. Million)

)19521964)

לוח שנת
Calendar Years

0 חקלאיות! שנים
Agricultural Years(l)

19521955
תשך
1959/60

§

תשכיב
1961/62

§

תשכ"ג
1962/63

תשכד
1963/64

S

התפוקה הכל סך
החקלאית

156.5353.5710.11,079.8 897.51,174.8TOTAL AGRICUL
TURAL OUTPUT

עצמית וצריכה 140.4312.1649.51,017.7שיווק 826.61, 104.7Marketing and home con
sumption on farms

צמחים 79.2169.9319.3556.6גידולים 421.9592.3Cropproducts

ותוצרתם חיים בעלי

השקעה נכסי תפוקח

61.2

16.1

142.2

41.4

330.2

60.6

461.1 404.7

62.1 70.9

512.4

70.1

Livestock and animal
products

Production forinvestment

התשומה הכל סך 8חות=
מסק (קניות הקנויה

אחרים) טורים

60.3154.8337.4467.2 411.0498.9Less: Total purchased
input (Purchases from
other sectors)

הנקי המקומי התוצר
במחירי בחקלאות

(הערך הייצור גורמי
המוסף)

96.2198.7372.7612.6 486.5675.9NET DOMESTIC
PRODUCT IN
AGRICULTURE AT
FACTOR COST
)VALUE ADDED)

סובסידיות בתוספת'
על ופיצויים מיוחדות

טבע פגעי

0.323.212.7 8.02.6Special subsidies and
comjseusation for
dacnage by natrure

הנובעת ההכנסה
החקלאי(2) מהסקטור

96.5198.7395.9625.3 494.5678.5INCOME ORIGINATING
IN THE AGRICUL
TURAL SECTOR(2)

(I) October  September.
)2) The estimates of income originating appearing here

differ from those given in Table F/13. This is due to
the fact that the ifgures in the litter table include,
the incomes originating in nonprofit institutions
serving agriculture. In addition. the data for the
agricultural years 1959/60  1963/64 have been
adjusted to a calendar year basis.

)3) As from 1961/62 estimate, changes wereintroduced
These changes amounted mainly from different
estimates for "own consumption" purchased feeding
stuffs and cultivation expenditures in horticulture.
tn 1962 these changes amount to about one percent
of the total national income originating in agricu
Iture.

ספטמבר. עד אוקטובר (1)
מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני (2)
הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה .13/1 בלוח המופיעים
רווח. למטרת שלא מהמוסדות הנובעות ההכנסות נוספו
הנתונים הותאמו כמוכן החקלאות ענף את המשרתים
לוח לשנות תשכ"ד עד תשיך החקלאיות השנים של

הנובעים תיקונים הוכנסו תשכיב לשנת באומדן החל (3)
'המספוא העצמית'' "הצריכה בהערכת משינוי בעיקר
מתבטאים זו בשנה במטעים עיבוד והוצאות הקנוי*
ההכנסה מכלל כ^ו של בשינוי אלה תיקובים

מחקלאות הנובעת הלאומית
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ראשי ענף לפי התעשייה, בענף הנקי המקומי ו/16התוצר לוח
ל*י) מיליוני הייצור גורמי (במחירי

TABLEF/I6. TOTAL NET DOMESTIC PRODUCT IN INDUSTRY,
BY MAJOR INDUSTRIAL BRANCH

)At Factor Cost  IL. Million)
)19521964)

19631964Branch§1962§1960§הענף

הכל 837.71,270.91,529.21,794.6TOTALסך

ומחצבים 21.035.051.774.8Miningמכרות and quarrying

116.6177.5213.5249.1Food(l)מזון(ו)

83.5128.2147.9170.2Textilesטקסטיל

62.585.0103.8116.3Clothingהלבשה

עור הנעלה,
ומוצריו

28.441.545.451.8Footwear, leather and
leather products

עץ 61.786.5103.2118.8Woodמוצרי products

והדפסה 45.476.589.0103.7Paperנייר and printing

ופלסטיקה 23.340.047.357.4Rubberגומי and plastics

58.389.2101.4123.6Chemicals(f)נימיקלים(1)

מתכתיים אל 58.788.1102.4117.7Nonmetalicמינרליט minerals

22.239.849.453.0Diamondsיהלומים

מוצרי בסיסית. מתכת
ומכונות מתכת

130.0192.5230.0260.5Basic metal, metal product
and machinery

חשמל 25.942.460.374.6Electricalמוצרי appliances

ומוסכים הובלה 76.6IIכלי 1.0135.9168.2Transport vehicles and
garages

23.637.748.054.9Miscellaneousשוגות
/n As fram 1962 estimate edible oil is included in "food" בסעיף'מזון* מאכ7 שמני ג.?ו?יט ■"■'iu*■ |1wi"j '■!!■i \./

and not in "Chemicals. ביכימיקלים'. יל* ^
(2) Included in '.Miscellaneous". ב"?י"""/, A f
)3)Including"Transport vehicles and garages". ומוסבים. הובלה *גלי כילל (3)
(4) Included in "Basic metals, metal product and machinery". ומכוגות. מתכת מוצרי בסיסית, ב"מתכת כלול 00
(5) Including"Rubberand plastics". ופלסטיקה. "גימי כילל (5)
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ההוצאה וסוג המבצע הסקטור לפי ובריאות, לחינוך הלאומית ההוצאה  ו/17* לוח
לי) (מיליוני

TABLEF/I7. NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND HEALTH, BY
SECTOR IN CHARGE AND TYPE OF EXPENDITURE (1962/63)

כל
הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא
למטרת

אחררווחהרשויותהסקטורים
ההוצאה j!eAllהמקומיותהממשלהNonOtherType of Expenditure

SectorsGovern.LocalProflt
mentAiithoInstitu

ritiestions

הלאומית ההוצאה הכל 31.3TOTAL(1)129.082.2150.7(1)394.1סך NATIONAL
EXPENDITUREלחינוך ON

EDUCATION
הלאומית ההוצאה הכל 309.9118.4S3.6//2.42S.STOTALCURRENTסך NATIONAL
חינוך לשירותי EXPENDITUREהשוטפת ON

EDUCATION SERVICES
הציבורי בסקטור למינהל 15.49.65.8Expenditureההוצאה on administration

in the public sector
ילדים 18.17.85.32.82.2Kindergartensגני

יסודיים חינוך ומוסדות ספר 123.786.523.114.1Primaryבתי schools and institutions
תיכוניים ספר 37.21.414.521.3Secondaryבתי schools

וחקלאיים מקצועיים 40.97.63.523.76.1Vocationalבתיספר and agricultural schools
וגבוהים אקדמיים חינוך 44.53.9מוסדות

40.6Higher education and
academic institutions

גבוהים תורניים ספר ובתי 9.909.9Yeshivotישיבות <S higher religious inst.
עברית ולימוד מבוגרים 3.41.61.30.5Adultחינוך education and schools for

אחרות Hebrewושפות and other languages
לנמיא חינוך. ומוסדות 1.7O.I01.6Schoolsבתיספר and institutions, n. e. s.

בתיבד וצרכי מחברות לימוד 15.1IS.ITextמפרי books and stationery
ההשקעה הכל 84.3/0.628.638.36.8CAPITALסך FORMATION IN
קבועים סים כ FIXEDננ ASSETS

עפר ועבודות 64.79.124.824.86.0Buildingמבנים and construction works
וציוד 19.61.53.813.50.8Machineryמכונות and equipment

הלאומית ההוצאה הכל 49.7TOTAL(3)341.160.119.7188.7סך NATIONAL EXPENDI
TUREלבריאות ON HEALTH

316.460.3/6.1172.267.8TOTALCURRENTסךהכלההוצאההלאומית NATIONAL
לשירותי EXPENDITUREהשוטפת ON

HEALTHבריאות SERVICES
הציבורי בסקטור למינהל 5.44.21.2Expenditureההוצאה on administration

in the public sector
מונעת ורפואה ציבוריות .131.510מרפאות 14.2117.2Public clinics and preventive med.

חולים 121.246.010.152.212.9Hospitalsבתי
שיניים רפואת 18.70.62.815.3Dentalמרפאות clinics

פרטיים 23.423.4Privateרופאים doctors
רפואיים ומכשירים 16.216.2Medicinesתרופות and medical instru
בית משקי עיי mentsשנקנו bought by households

בנכסים ההשקעה הכל 9CAPITAL./24.82.83.6/6.5סך FORMATION IN
רעים FIXEDקב ASSETS

עפר ועבודות 16.31.13.110.51.6Buildingמננים and construction works
וציוד 8.51.70.56.00.3Machineryמגונות and equipment

(I) Including services administered directlyby the Jewish Agency
)IL. 1.8 million), mainly vocational and agricultural schools,
adult education and Hebrew teaching.

)2) Including educational services bought by business enter
prises, such as commercial schools, private kindergarten
teachers and textbooks and stationery.

)3)I net. health services given by business enterprises, such as
private nurses and doctors, private hospitals as well as
medicines and medical instruments.

הסוכנות עיי במישרין ניתנו אשר השירותים את כולל (1)
מקצועיים ספר בתי בעיקר ליי), מיליון (8י היהודית

עברית. ולימוד מבוגרים חינוך וחקלאיים,
כגון; עסקיים גופים עיי ניתנו אשר חינוך שירותי כולל (ג)
ילדים גני פרטיים, מורים למסחר, מקצועיים ספר בתי

כתיבה. וצרכי לימוד ספרי וכן פרטיים
כמו עסקיים גופים עיי שניתנו בריאות שירותי כולל (3)

תרופות וכן פרטיים חוליט בתי פרטיים, ורופאים אחיות
רפואיים. ומכשירים
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בריאות חינוך, בשירותי קבועים בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה  ו/18* לוח
לי) מיליוני  שוטפים (במחירים הנכס סוג לפי אחרים, נבחרים ושירותים

TABLEF/ I8.GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN EDUCATION, HEALTH AND OTHER SELECTED SERVICES, BY TYPE OF ASSET
)At Current Prices  IL. Million)

)19621964)

O
oo

UJ

H
Q
111

Q

<
Lil
E
O
u
z

>
z
o
I

Branch of Destinati on

Type o f Asset הנכס סוג
1964

מכובות
וציוד

Machinery
and

Equipment

מבנים
ועבודות
עפר

Building and
Construction
Works

1963

הכלמכונות סך
ההשקעהוציוד

MachineryTotal
andCapital

Equipment:ormation

מבנים
ועבודות
עפר

Building and
Construction

Works

הבל סך
ההשקעה
Total
Capital

Formation

1962

מכונות
וציוד

Machinery
and

Equipment

מבנים
ועבודות
עפר

Building and
Construction
Works

הכל סך
ההשקעה
Total
Capital

Formation

הייעוד ענף

EDUCATION SERVICES,
RESEARCH AND
SCIENTIFIC INSTITUTES
Kindergartens
Elementary schools
Postprimary schools(l)
Research and scientific institutes
and high education

CULTURE SERVICES(2)

MEDICAL ANDOTHER
HEALTH SERVICES
Hospitals
Clinics and other health services

WELFARE INSTITUTIONS

RELIGIOUS ORGANIZATIONS

PROFESSIONAL, LABOUR
AND POLITICAL
ORGANIZATION AND
OTHER NON PROFIT
INSTITUTIONS

22.7 118.9 141.6 18.3 100.4 118.7

3.5
52.1
44.1
41.9

3.1
46.0
38.9
30.9

0.4
6.1
5.2
11.0

21.4
48.0

17.6

33.4
3.8
14.6

33.5
14.5

21.7
11.7

11.8
2.8

7.45.S1.9

7.26.80.4

8.36.71.6

4.33.60.7
47.643.73.9
27.522.55.0
39.330.68.7

14.612.22.4
32.923.89.1

19.412.27.2
13.511.61.9

11.48.62.8

7.77.40.3

7.86.01.8

19.6

8.7

10.9

0.5

8.5

4.6
3.9

0.9

0.3

0.7

64.7

48.7

16.0

11.7

16.4

9.3
7.1

5.1

3.8

3.1

84.3

>{
57.4

26.9

12.2

24.9

13.9
I 1.0

6.0

4.1

3.8

מחקר חינוך' שירותי
ומדע

ילדים גני
(י) יסודי חינוך
יסודי על חינוך

גבוה וחינוך מדע מחקר,

תרבותי) שירותי
בריאות שירותי

חולים בתי
בריאות ושירותי מרפאות

אחרים
וסעד רווחה שירותי

דת שירותי

אירגונים עובדים, איגודי
וארגונים פוליטיים

בסיס על שלא אחרים
עסקי

(I) Includes: Secondary schools, Technical and Agricultural schools, Theological schools
and other Postprimary schools.

)2) Includes: Libraries, Museums etc.

אחר, עליסודי וחינוך חקלאיםץשיבות מקצועיים, תיכוניים, ספר בתי כולל: 0)

וכד/ תרבות בתי מוסיאונים, ספריות, כולל: (2)



כמות) (מדדי במקורות והשימושים הגולמי הלאומי התוצר
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ודיור צריכה ז. פרק
מספקת הדר פרי ושיווק לייצור המועצה
כמות ועל למיניהם ההדרים יצוא על נתונים

התעשייה. ידי על שנצרך הפרי
אינ מספקת ירקות ושיווק לייצור המועצה
פרטים וייעודם' הירקות עודפי על פורמציה
ועל אדמה ותפוחי בירקות החוץ סחר על נוספים
השנה בהתחלת אדמה ותפוחי בצל של המלאי

ובסופה. החקלאית
על נתונים מספקים מסוימים מזון מפעלי
ואינפור המאזן לעריכת עזר כחומר פעילותם
חומרי תוספת מקדמים' מיצוי' שיעורי על מציה

וכוי. ולמרגרינה לקמח שיפור
שיטות הנתונים' מקורות על מפורט תיאור
המזונות מאזן בחוברת: ראה וכוי האומדנים
הלש '35 מסי מיוחדים פרסומים סדרת בישראל'
תשט"ו. אב ירושלים' לסטטיסטיקה' המרכזית כה

שכירים משפחות הוצאות סקר
עירוניות

1963/64

הרגלי על לעמוד היא הסקר מטרת
על העירוניות השכירים משפחות של הצריכה
שישמשו נתונים ולקבל השונות' שכבותיהן
לצרכן. המחירים מדד של ה"סל" לעידכון בסיס
מדגם מחקירת נתקבלו המובאות התוצאות
בחו שנחקרו יהודיות משפחות 1,582 של מייצג

.1964 יוני עד 1963 יולי דשים
לאלו דומות וההגדרות הסקר עריכת שיטות

ב1959/60(1) הקודם הסקר נערך שלפיהן
המש כל את כללה הסקר אוכלוסיית
ב34 ושהתגוררו שכירים היו שראשיהן פחות
על עלה תושביהם שמספר עירוניים יישובים
כשלו התגוררו אלה ביישובים .1961 בסוף 10'000
כשני ומהן בארץ היהודיות מהמשפחות רבעים שה
הסקר אוכלוסיית שכירים. משפחות היו שלישים

היהודית. האוכלוסייה כמחצית כן' אם מקיפה'
כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
רוב הגרים אנשים קבוצת כלומר: צרכנים"'
אחת ארוחה לפחות ואוכלים דירה באותה השבוע

יחד. ביום

המזונות מאזן
הביןלאומי הארגון בונת מי לפי נערך המאזן
המיו לתנאים בהתאמה *'.^0. וחקלאות למזון

הארץ. של חדים
לרשות העומד מזון כל בחשבון מובא במאזן
לרבות מהיבוא' והן המקומי מהייצור הן הצרכן'
בלתי שיווק החקלאים' של העצמית התצרוכת
מוסדות ידי על והמחולק המיובא המזון מאורגן'

וכוי. רווח למטרות שלא וחברות
בדרך נעשה' במאזן המזון צריכת חישוב
של שנקנה") 0'כפי הקמעונאי המשקל לפי כלל'

המצרכים.
של היומית הצריכה את מראה המזונות מאזן
האנרגטי ערכם ואת השונים המזון מצרכי
בכלל לאוכלוסייה לגולגולת' בממוצע והתזונתי'
התזונה ברמת הקיימים בהבדלים מבחין ואינו
אוכלוסייה עדות' חברתיות' שכבות הגילים' בין

וכוי. וכפרית עירונית

הנתונים מקורות
נשאבי! המאזן מתבסס עליהם הנתונים

הבאים: מהמקורות בעיקר
למיניה' החקלאית התוצרת ייצור על הנתונים
מזון מוצרי ייצור על כן כמו וייעודה' שיווקה
השי על מזון' במוצרי חוץ סחר על תעשייתיים'
וכוי ליצוא מוצרים לייצור ופירות בירקות מוש
של המתאימות הסטטיסטיות מהסדרות שאובים.

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
במוצרי חוץ וסחר ייצור על נוספים פרטים
למאכל' מזוקקים שמנים וקמחים' חיטה כגון מזון'
מחטיבת מתקבלים וכוי למיניה חלב תוצרת
מקור מאותו והתעשייה. המסחר במשרד המזון
המזונות אספקת על כללית אינפורמציה שואבים
בתעשיית תשומות על פרטים הנסקרת' בשנה
הנסקרת השנה בהתחלת המלאי על ונתונים המזון
יבואנים אצל הממשלה' במחסני הנמצא ובסופה

וכוי. קירור בתי פרטיים'
ייעוד על חקלאיים' מוצרים יצוא על נתונים
תוצרת של ומלאי ייצור על נוספים פרטים החלב'

החקלאות. ממשרד מתקבלים וכוי החלב

הלשכה של מיוחד פרסום "1959/60 ;1956/57 ;1950/51 המשפחה הוצאות סקרי ראה אלו, והגדרות שיטות של מפורט לתיאור (ו)
בסדרת 175 מס' ראשונות*, תוצאות ;1963/64 המשפחה [הוצאות סקר וכן צ*דקכ*ז, עמ' ,148 לסטטיסטיקה המרכזית

כ*ג. ייז, עמי המיוחדים, הפרסומים
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הסקר. בתקופת המשפחות ידי על ששולמו הרכוש
בבעלות דירות של השנתית התצרוכת ערך ואומדן
על בהוצאות בהתחשב מפתח ובדמי המשפחה

המושקע'י). ההון על ובריבית פחת
ושיפורים שינויים מספר הוכנסו זו בשיטה
נאמדו הקודמים שבמקרים בעוד ב1963/64:
שב הרי הדירה' ערך כל על והריבית הפחת
וגם המבנה' ערך לגבי רק הפחת נאמד 1963/64
לגבי דיפרנציאלית בצורה נאמד הריבית שער
לגבי הריבית שער הקרקע. וערך המבנה ערך
ואילו לשנה' אחוזים ב6.5 נאמד המבנה ערך
אחוזים 3 של ריבית שער נאמד הקרקע ערך לגבי
יותר מהירה לעלייה במגמה בהתחשב וזאת לשנה'
המחירים לרמת בהשוואה הקרקעות במחירי

הכללית.
הדיור שירותי של התצרוכת בערך השינויים
רק לא איפוא נובעים 1963/64 עד מ1959/60
בשיטת משינוי גם אלא הצריכה בערך משינוי
צריכה לערך מביא בשיטה זה שינוי האומדן.
שהיתה השיטה לפי מתקבל שהיה מזה יותר נמוך

כה. עד נהוגה
בלבד' המשפחות לכלל נזקפו לדיור ההוצאות

חלקיות. לקבוצות ולא

הגדרות
אם בין המצרך' של המלא המחיר  ה א צ ו ה
כולל המחיר באשראי. נקנה אם ובין במזומן שולם
ברכישה הקשורות נוספות הוצאות גם לעיתים
לעומת והתקנה. הובלה קומיסיון' ריבית' כגון:
לשיעורין תשלומים בהוצאה נכללו לא זאת'
או החקירה' חודש לפני שנקנו מצרכים עבור
נכללו לא כן בעתיד. קניות חשבון על מקדמות
עבור פיקדון אש"ל' (כגון: מוחזרות הוצאות

וכדי). בקבוקים
כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
הכנסה' למס להוצאה פרט המשפחה' הוצאות
חס לאומי' ביטוח קליטה' ומלווה חובה חיסכון
מתנות (כגון: אחרים בית למשקי והעברות כונות
לכך' לב לשים יש מקרובים). כספיות תמיכות או
כוללים אינם בזה המתפרסמים התצרוכת נתוני כי

דיור. הוצאות
הות 1959/60 סקר ממצאי עם השוואה לצורך
ההו מסך כלומר: זו' להגדרה שם ההגדרה אמה
שנתקבלו ל"י 428.6 של לדיור) (פרט צאות
6.0) אחרים בית למשקי העברות נוכו ב1959/60'
אחרות ו"הוצאות ל"י) 45.4) למסים הוצאות ל"י)'
ההוצאה שנתקבלה כך ל"י) 7.9) לתצרוכת" שלא
ל"י 369.3 של לדיור) (פרט ב959/60נ לתצרוכת

לחודש.

דירת שימשה הדגימה כיחידת המדגם:
שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת מגורים.

1961 למאי מעודכנת המגורים דירות רשימת א.
והדיור. האוכלוסין מפקד לפי

.1961 מאי מאז שנבנו חדשות דירות רשימת ב.
שהבטיח דירות של מדגם הוצא אלו מרשימות

בסקר. להיכלל עירונית דירה לכל שווה סיכוי
שנה ולרבעי לחודשים חולק הכולל המדגם
אוכלוסיית כל את ייצג רבעשנתי מדגם שכל כך
שהוצאו' העירוניות הדירות כל מתוך הסקר.
שכירים. משפחות התגוררו בהן אלה' רק נחקרו
רשמו שנחקרו משפחות החקירה: שיטת
חודש במשך ביומו יום מידי הוצאותיהן כל את
ובבי בעזרתו בהדרכתו' יומי" לרישום ב"פנקס
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה פוקד של קורתו

ימים. 3 עד ל2 אחת משפחה כל שביקר
המש תשובות פי על הפוקד' קיבל לכך' נוסף
האחרונה בשנה הוצאותיה על פרטים פחה'
(הו רחוקות לעיתים הנקנים מצרכים על כולה
מסוים)' חודש לגבי גדולה לשונות הנתונות צאות
לחינוך הוצאות לבית' וציוד ריהוט רכישת כגון:
שמולא מיוחד בשאלון נרשמו אלה פרטים וכד/
גם נתקבלו זה בשאלון החקירה. חודש גמר עם
ועל וחסכונותיה' המשפחה הכנסות על נתונים
רמת בארץ' הוותק המשפחה' (גודל תכונותיה

וכדי). ההכנסה
ההו על האומדנים הנתונים: עיבוד
המצ רוב לגבי נתקבלו' לתצרוכת החודשית צאה
לגבי ב"פנקסים". המשפחות רישומי מסיכום רכים'
בשאלון' שנתיים נתונים התקבלו עליהם המצרכים
להע כדי השאלונים. מסיכום האומדנים התקבלו
חולקו הם חודשי לבסיס אלה שנתיים נתונים ביר

ב12. תחילה

זקיפות
אחיד" "מס של שהתשלום מאחר אחיד: מס
לתשלום מתחלק הכללית העובדים להסתדרות
מסי עבור ולתשלום חולים קופת שירותי עבור
"בריאות", לסעיף התשלום מן חלק נזקף ארגון'
לפי ארגון. למסי נזקף הנותר החלק ואילו

המס. לשכת של טבלאות
לאומי וביטוח מאוחד מלווה הכנסה' מס
עליהן שהיה למה בהתאם המשפחות לכל נזקפו
ולפי האחרונה בשנה הכנסותיהן לפי לשלם
נצי של הטבלאות פי על נערכה הזקיפה הרכבן.

לאומי. לביטוח והמוסד הכנסה מס בות
החו הצריכה בערך לדיור: ההוצאות
ומסי הדירה שכר בסיכום נאמד דיור של דשית

י'י''ג עמי ,"65 פברואר ו מ6י דימחירים, חלק לישראל, הסטטי6טי בירחון ב' נספח ראה הזקיפה, שיטו: של מפורט לתיאור (ו)
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קניות כולל ערך בניירות חיסכון
של מכירות פחות הסקר בשנת ערך ניירות של

הסקר. בשבת ערך ביירות
כוללות ניידי דלא בבכסי השקעות
אחרים ניידי דלא ונכסי דירות של קניות בעיקר
אחרים, ניידי דלא ונכסי דירות של מכירות פחות
חשבון על ששולמו ומקדמות בדירה השקעות וכן
בעתיד. אחרים ניידי דלא ונכסי דירה רכישת
שנת לפני המשפחה שקיבלה מקדמות כולל לא
או המגורים דירת מסירת או מכירת עבור הסקר

הסקר. בשנת אחרים ניידי דלא נכסי
ע"ח והלוואות חובות תנועת
פירעון בעיקר כוללת בנדל"ן השקעות
דלא נכסי חשבון על למשכנתאות) (פרט חובות
בשנת המשפחה שקיבלה הלוואות פחות ניידי,

ניידי. דלא נכסי רכישת עבור הסקר
פירעון אחרים: חיסכון מרכיבי
אחרות הלוואות פחות הסקר בשנת אחרים חובות
שהושארו רווחים וכן הסקר' בשנת שהתקבלו
מרווחי שלא בעסק השקעות נכללו לא בעסק.
העסק מן סכומים הוצאת נוכתה לא וכן השנה

חלקו. או כולו  חיסולו עקב
כוללים חדפעמיים תקבולים
המשפחות ידי על התקבלו אשר התקבולים כל את
החד התקבולים שוטף. ולא חדפעמי באופן
בנכסים קשורים שאינם לאלה חולקו פעמיים
פי (כגון "מובהקים" דהיינו המשפחה' שבידי
מתנות ופרסים' הגרלות ירושה' מגרמניה' צויים
בנכסים הקשורים וכאלה וכוי)' מענקים בכסף'
(כגון מובהקים" "לא דהיינו  המשפחה שבידי
של פוליסה החזרת העבודה' ממקום פיצויים

וכדו"). חיים ביטוח

נתמכות משפחות על סקרים
סקרים בחמישה נתקבלו המובאים הממצאים
נחקרו ובהם ו1964' 1963 בשנים נערכו אשר
הנתמכות המשפחות של וההכנסות ההוצאות
הצריכה רמת על בעיקר לעמוד כדי בישראל
על וכן אלו' משפחות של הצריכה הרגלי ועל
כגון: חיים' רמת המאפיינות אחרות תופעות

בית"*. ציוד על ובעלות דיור תנאי
משפחות כללו  הסקרים אוכלוסיות

חיים: כתוכן אשר יהודיות
בכושר מוגבלים עובדים  מוגבלים
העבודה, בלשכות רשומים והיו פנו אשר עבודתם
בחודשים אחת פעם לפחות המוגבלים' במחלקת

המתקב ההכנסות סך  ברוטו הכנסה
כל לפני שוטף' באופן המשפחה בני כל ע"י לות
שכירה מעבודה הכנסות וכולל: תשלום' או ניכוי
כל עם נוספת' ומעבודה עיקרי עבודה ממקום
שכיר עובד שקיבל הכספיות וההטבות התוספות
משכורת פרמיות' נוספות' שעות (דמי ממעבידו
הכנסה כדו'): מחלה' דמי חופשה' דמי '13 חודש
שותפות בקואופרטיב; וחברות עצמאית מעבודה
תמיכות פנסיות' ודיבידנדה' ריבית ברכוש'
האחרונים החודשים ב12 שנתקבלו וקצבות
החודשית. ההכנסה שתתקבל כדי כ12 יחולקו
חדפעמיות הכנסות כוללת אינה ברוטו ההכנסה
וכו'' מגרמניה פיצויים פיטורין' פיצויי כגון:
הלוואות' קבלת אישיים' חפצים ממכירת הכנסות
וזקיפת שכורה בדירה לדייר מפתח דמי זקיפת

בבעלות. לדירה מפתח ודמי דירה שכר
הפנויה ההכנסה זוהי נטו: הכנסה
השוטפת ההכנסה כלומר המשפחה' לרשות שעמדה
וביטוח מאוחד מלווה הכנסה' מס למעט ברוטו
התש על לשלם. חייבות היו שהמשפחות לאומי
גם להסתכל אמנם ניתן המאוחד למילווה לומים
הנמוכה בנזילות בהתחשב אך כמס' ולא כחיסכון
לצורך הוגדרו הם הסקר בשנת אלה סכומים של

כמס. הזה הסקר
המשפחה של הנכסים גידול חיסכון:
שלה. השוטפת ההכנסה מן הנובע הסקר שנת במשך
נטו הגידול סיכום ידי על מתקבל האומדן
שנתקבלו החדפעמיים התקבולים למעט בנכסים
בחיס נכללו לא הסקר. בשנת המשפחות ידי על
בסקר' נחקרו שלא עו"ש בפיקדונות שינויים כון
המש ידי על ששולמה ריבית בחיסכון נכללה אך
הקושי בגלל חובותיהן' פירעון עם יחד פחות

בהפרדתה.
הבאים: המרכיבים כסכום התקבל החיסכון סך
תשלו בעיקר כולל מוסדי חיסכון
ותג פנסיה ולקרנות (מצטבר) חיים לביטוח מים
המעביד מהפרשת חלק אותו כולל (לא מולים

העובד). של לזכותו המצטבר
קבועים בתשלומים חוב פירעון
נעשתה לא משכנתאות. פירעון בעיקר כולל
פירעון בכלל והריבית הקרן מרכיב כין הפרדה

החוב.
בפיק שינויים כולל נזיל חיסכון
קצוב לזמן ובפיקדונות חיסכון בתוכניות דונות
עו"ש בפיקדונות שינויים כולל לא בבנקים.

ובמזומן.

תוצאות .1964 אוקטובר ,10 מס' ב'כלכלה, חלק לישראל, הסטטיסטי להירחון כנספח פורסמו אלה סקרים של ראשונות תוגאות (1)

המרכזית. הלשכה של הפרסומיםהמיוחדים סדרת במסגרת יפורסמו הסקרים, שיטות של מפורט תיאור וכן ומפורטות מלאות
לסטטיסטיקה.
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כרטסת זקנה: קיצבות מקבלי
לאומי' לביטוח מהמוסד הזקנה קיצבות מקבלי

.1963 יולי לחודש מעודכנת
לכל מייצג מדגם הוצא הללו הרשימות מתוך

החקירה. מקבוצות אחת

החקירה תקופת
נערכה מקצועיים והבלתי המוגבלים חקירת
חקירת ואילו ,1963 מרס עד ינואר כחודשים
קיצבות ומקבלי זקנה מענקי מקבלי הנתמכים'
אפריל עד 1963 נובמבר בחודשים נערכה זקנה

.1964

עיבוד דרך החקירה' שיטות
שבסקר לאלה זהים והזקיפות הנתונים
הנתו עיבוד לצורך אך שכירים' משפחות הוצאות
מיוחדות: זקיפות מספר נעשו אלה בסקרים נים

משפחה אם הסעד: מלשכת תמיכות
במוצרים ישירה תמיכה הסעד מלשכת יבלה
הן אלה סכומים נזקפו ומזון)' בגדים (בעיקר
מתמיכות' להכנסותיה והן המשפחה להוצאות
המחיר אומדן לפי כלל' בדרך חושב' כשהערך
השי ערך שנתקבלו. המצרכים של לצרכן
עזרה (כגון כתמיכה המשפחה שקיבלה רותים
בריאות ביטוח במוסדות' ילדים סידור בבית'
להוצאות נזקפו וכוי) חולים" "קופת באמצעות
לפי כלל בדרך מתמיכות' ולהכנסותיהן המשפחות

התומך. המוסד של ההוצאה
ודורשי המוגבלים אצל נערכו לא אלה זקיפות

מקצועיים. הבלתי העבודה

הגדרות
לאלה כלל בדרך זהות אלה בסקרים ההגדרות
פרט שכירים' משפחות הוצאות בסקרי הנהוגות

הבאים: לשינויים
שמו אשר האדם הוא המשפחה ראש

הממגרות. באחת לחקירה התקבל
עבור זקופות הוצאות גם כוללת הוצאה
המשפחה ידי על שהתקבלו ושירותים מצרכים

וכדו/ הסעד מלשכות כתמיכה
בה נזקפו (ברוטו): שוטפת הכנסה
במוצרים תמיכות של בצורה שהתקבלו הכנסות גם

ושירותים.

משפחות של נסיעה הרגלי סקר
אביב תל באזור

לפי נערך 1964 יוני עד אפריל בחודשים
הנסי הרגלי על סקר אביביפו תל עיריית הזמנת
המטרופולין באזור המתגוררות משפחות של עה

ב"המשקמ" שעבדו או '1962 ספטמבר עד יולי
תקופה. באותה

מקצועיים בלתי עבודה דורשי
אחת פעם לפחות העבודה ללשכות פנו אשר
אלה משפחות .1962 וספטמבר אוגוסט בחודשים
בעבודה עובדים משנה: קבוצות לשתי התחלקו

יזומה. בעבודה עובדים ושאינם יזומה
קיבלו אשר יהודיות משפחות נתמכים.
בחודש שהיא כל סעד מלשכת קבועה תמיכה
היהודיים ביישובים והמתגוררות '1963 אוגוסט

סעד. לשכות קיימות בהן
היהו המשפחות ה: נ ק ז מענקי מקבלי
הסעד ממשרד זקנה מענק קיבלו אשר דיות

.1963 יוני בחודש
משפחות זקנה: קיצבות מקבלי
קצבת המקבל אחד אדם לפחות יש בהן יהודיות

לאומי. לביטוח המוסד מן זקנה
שאינן משפחות נחקרו לא הסקרים במסגרת
ובקיבוצים. במוסדות הגרות ומשפחות יהודיות
הוצאותיה אשר החקירה: יחידות
צרכנים"' "משפחת היתה השובים בסקרים נחקרו
באותה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת כלומר
ביחד ואוכלים משותף בית משק מנהלים דירה'

ביום. אחת ארוחה לפחות

המדגם
נתקבל ששמו האדם שימש הדגימה כיחידת
כמסגרת להלן המפורטות מהרשימות לחקירה

המדגם: להוצאת
היהודים המוגבלים רשימת א. מוגבלים:
אחת פעם לפחות העבודה ללשכות פנו אשר
על הוכנה אשר '1962 ספטמבר עד יולי בחודשים
נכללו לא זו ברשימה התעסוקה. שירות ידי
הנ"ל. בתקופה ל"המשקם" שבשלחו מוגבלים

שכר שקיבלו "המשקם" עובדי רשימת ב.
.1962 ספטמבר עד יולי בחודשים אחת פעם לפחות
מקצועיים: בלתי עבודה דורשי
היהודיים מקצועיים הבלתי העבודה דורשי רשימת
בחודשים העבודה ללשכת פעם לפחות שפנו
מה הוכנה זו רשימה .1962 וספטמבר אוגוסט
וכללה התעסוקה שירות של המכנית כרטסת
ונח נדגמו אשר יזומה' בעבודה עובדים בנפרד

נפרדת. כשכבה קרו
היהודיים הנתמכים רשימת נתמכים:
הסעד מלשכות באחת קבועה תמיכה שקיבלו
ידי על הוכנה אשר '1963 אוגוסט בחודש בארץ

הסקר. לצורך הסעד לשכות
מקבלי כרטסת זקנה: מענקי מקבלי
לחודש מעודכנת הסעד' ממשרד הזקנה מענקי

.1963 יוני
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הגדרות
טרנזיסטור) (כולל רדיו נוסף: רדיו
טרנזיסטור) (כולל לרדיו נוסף המשפחה' בבעלות

שברשותה. הראשון
פרטי לשימוש מכונית פרטית: מכונית
כלולות כולם. או המשפחה מבני אחד של בלבד
המשמשות סטיישן ומכוניות מסחריות מכוניות גם
של מכוניותיהם גם כן וכמו פרטיים לצרכים

"נדרשים". פקידים
אך למשפחה השייכות מכוניות נכללות לא
עבודה לצורכי או בלבד עבודה לצורכי המשמשות

יחד. גם פרטיים וצרכים

דיור
נתקבלו לחדר הנפשות מספר על הנתונים
המש לכל ומתייחסים אדם1963 כוח מסקרי
הסקר' מבנה על למוסדות). (פרט במדינה פחות
אדם כוח  י"א פרק ראה וביצועו ארגונו

ותעסוקה.

הגדרות
כל נכללו בדירה: החדרים מספר
המש למגורי המשמשים החדרים וחצאי החדרים
מטבח' החדרים: במניין נכללו לא הנשאלת. פחה
חדרים מרפסות' שימוש' בית אמבטיה' חדר
וחד בלבד לעבודה או עסקים לצורכי המשמשים
צפי על הנתונים לגבי לדיירים. המושכרים רים
בחשבון הובאו קיבוצים' הכוללים הדיור' פות
בני ידי על תפוסים שהיו חדרים רק בקיבוצים
נכללו לא ומעלה). 18 (בני המבוגרים המשפחה
חדרי כגון: בקיבוצים' ציבור ובנייני ילדים בתי

וכד/ תרבות אולמי אוכל'
צפיפות =) לחדר: נפשות מספר
הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב דיור)
על התפוסים החדרים הכל בסך בדירה כלל בדרך

המשפחה. בני ידי

ים בת ועד בצפון תקוה (מפתח אביב תל של
בדרום).

שונים: מסוגים משפחות נחקרו זה בסקר
שונה הכנסה רמת בעלות רכב' ללא רכב' עם

וכוי.
הממוצע הנסיעות מספר על נתונים התקבלו
מטרת כגון שונים קריטריונים לפי משפחה לכל
מפורטים נתונים ועוד. בנסיעה הרכב סוג הנסיעה'

בקרוב. להתפרסם עומדים כולו הסקר על

הגדרות

ייעוד למקום מוצא ממקום תנועה נסיעה:
ברכב בחלקה לפחות שבוצעה כלשהו (סופי)

אחר. אדם ידי על או הנוסע ידי על הנהוג
נסי הנוסע ערך מה לשם  הנסיעה מטרת

זו. עתו

קיימא בני מוצרים על בעלות
ז/23 עד ז/26 בלוחות המופיעים האומדנים
החקירה במסגרת שהתקבלו תוצאות על מבוססים
קיימא' בני מוצרים על בעלות של המיוחדת
האומדנים אדם. כוח לסקר לשנה אחת המצורפת
מוסדות כוללים אינם אך למשפחות' מתייחסים
ראה וביצועו' ארגונו הסקר מבנה (על וקיבוצים
רכישת על פרטים אדם). כוח סקר  י"א פרק
פנים. מחר  ט"ז בפרק ראה קיימא בני מוצרים

מדגמים' חקירת על מבוססים שהנתונים מאחר
טעות בעל נתון כל דגימה. לטעויות נתונים הם
בלוח ניתן לא 300/0 על העולה יחסית דגימה
טעות בעל נתון כל .(..) בלוח צויין ובמקומו
בסוגריים. ניתן ל;^30 150/0 בין יחסית דגימה
נתו אינם ואשר בלוחות המופיעים הנתונים כל
יחסית דגימה טעות בעלי הם בסוגריים נים

.15/£^ הקטנה
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FOOD BALANCE SHEET

ליום לגולגולת קלוריות  \ן\> לוח
TABLEG/l. CALORIES PER CAPITA PER DAY

)1949/501963/64 ; תשכד עד (תש'י

המזינות מאזן

תש"י
1949/50

ל/שיג
1952/53

תשטיז
1955/56

תשייט
1957/58

תש'ך
1959/60

1/שג*א
1960/61

תשכב
1961/62

תקוכג
1962/63

תשניד
1963/64

הכל 2,6102,7362,8762,8112,7722,8032,8422,8041,810TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,4501,3531,1931,1571.1531,1271,0621,058Cerealsדגנים ind cereal
product!

אדמה תסיחי
ועמילניט

986693827774738077Potatoes and
starches

ודבש 184223275319311343343345359Sugarסוגר and honey

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

627396838592979196Pulset, oil seeds
and nuts

657069696767646464Vegetablesירקות

(כולל 0ירות
ומלונים) אבטיחים

105101116139147142157155165Fruit (including
watermelons and
sugar melons)

954999137143149175192206Meatבשר

614756747377788489Eggsביצים

582723191819181616Fishדגים

ומוצריו 197210234225220212209214209Milkחלב and milk
products

ושומנים 343352394400406405427423407Oilsשמנים and fats

826868716870747884Miscellaneousשונות
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(גרמים) ליום לגולגולת חלבון  ז/2י לוח
TABLE G/2.  PROTEIN PER CAPITA PER DAY (Grams)

)1949/50  1963/64 ; עדתשכ'ד (תש"י

ו/שכ"דתשכ"גתשכבתשכ"אתשיךתשי"טתשט"זתשי"גתש"י
1949/501952/531955/561958/591959/601960/611961/621962/631963/64

הכל 83.987.889.285.985.185.687.185.287.5TOTALמך

41.451.446.441.439.739.538.635.835.7eדגנים reals and cereal
productsומוצריהם
אדמה 2.21.42.01.71.71.61.61.81.7otatoesתפוחי and
starchesועמילנים
ודבש ■סוכר . י _ugar and honey גרעיני .3.24.15.04.24.04.55.14.44.7ulsesקטניות, oils seeds

ואגוזים andשמן nuts
2.93.13.23.13.53.22.93.13.0egetablesירקות

(כולל 1.81.61.92.12.12.02.22.12.3ruitפירות (including
ומלונים) waterאבטיחים melons and

sugar melons)

7.43.97.910.911.812.414.415.617.1eatבשר
4.63.64.35.75.55.96.06.46.6ggSביצים
7.14.53.52.93.03.23.12.82.9Fishדגים

ומוצריו 13.114.014.713.613.713.113.012.913.2Milkחלב and milk
products

ושומנים 0.10.1itsשמנים and fats
0.20.20.20.20.10.20.20.30.3Miscellaneousשונות

(גרמים) ליום לגולגולת שומן  ז/3י לוח
TABLE G/3.  FATPER CAPITA PER DAY (Grams)

)1949/50  1963/64 ; תשכד עד (תשי

תשב"דתשכ"גתשכ"בתשכ"אתשיךתשי"טתשט"זתשי"גתש"י
1949/501952/531955/561958/59'1959/601960/611961/621962/631963/64

הכל 73.968.382.985.786.786.991.893.293.3TOTALסך

ומוצריהם 5.46.25.75.24.84.84.74.44.4Cerealsדגנים tf cereal
products

אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and
starchesועמילנים
ודבש Sugarסובר and honey

שמן גרעיני ,2.92.65.54.25.05.04.95.25.5Pulsesקטניות' oil seeds
andואגוזים nuts

0.20.30.40.40.40.40.40.40.5Vegetablesירקות
(כולל 1.11.00.91.51.41.61.71.52.0Fruitפירות (including

ומלונים) waterאבטיחים melons and
sugar melons)

6.93.67.29.910.310.612.513.914.7Meatבשר
4.43.44.05.45.25.55.76.06.3Eggsביצים
3.30.80.80.60.60.60.60.50.4Fishדגים

ומוצריו 9.39.712.612.211.811.411.411.711.4Milkחלב and milk
products

ושומנים 39.040.144.845.446.346.048.748.146.3Oilsשמנים and fats
1.30.50.90.80.80.91.11.41.7Miscellaneousשונות
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ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  ז/4י לוח
TABLE g/4.  VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

)1963/4 (תשכ"ד;

a ויטמין
(יחידות
בינ

לאומיות)
Vit. A

תיאמין
(ויטמין^)
(מיליגרם)
Thiamin

ריבופלבין
(מיליגרם)
Riboflavln

ניאצין
(מיליגרם)
Niacin

חומצה
אסקורבית
(C (ויטמין
(מיליגרם)
Ascorbic

סידן
(מיליגרם)
Calcium

ברזל
(מיליגרס)

(Inter
national

(Vit. Bl)
)milli

(milli
gram)

(milli
gram)

acid
)Vit. C)

(milli
gram)[milligram)

Units)gram)(milli
gram)

3,1951.921.7913.412685015.01949/50תש"י

ב " כ ש 62/(3,8951.731.6215.113178815.3196ת

כ"ג 3,9171.651.6315.113077014.81962/63תש

תשכ"ד הכל 4,003סך 1.66I.i715.613078215.2TOTAL 1963/64

ומוצריהם 1837.4Cereals_0.960.605.2דגנים and cereal
products

ועמילנים אדמה תפותי
0.080.031.2870.6Potatoes £ starches

ודבש סוכר ■Sugar and honey

שמן גר8יני ,571.2Pulses_160.130.041.2קטניות. oil seeds
andואגוזים nuts

 1,4530.130.100.958541.2Vegetablesירקות

(כולל 7870.150.101.062591.4Fruitפירות (including
ומלונים) watermelonsאבטיחים and

sugar melons)

2050.080.135.391.5Meacבשר

5370.050.160.1271.3Eggsביצים

30.010.010.450.1Fishדגים

ומוצריו 4560.070.490.323720.3Milkחלב and milk
products

ושומנים 544שמנים ■1Oils and fats

20.0180.2Miscellaneousשונות

191 ודיור צריכה



תשג"ד  המזונות מאזן ז/5י לוח
נפש 2/456,000 הממוצעת: האוכלוסייה

מטריות) בטונות (הכמויות
חוץ Foreignסחר Tradeלתעשייהושימוש

לתזונת שלא
המלאי אדםnpsonnשינוי בני

(2)המצויהיבואיצוא(Production0המצרך
ChangeExportsImportsAvailableFor Industry 4
in StocksSupplyNot For Human

Consumption

ומוצריהם דגנים
+126,500חיטה 18,8274,100245,950349,52323,600
שיפון 45135486

שועל משיגולת 332332קווקר

פנינה 350350גריסי

נקי אורז 69514,12514,820

מקולפת +כוסמת 80290210

ומוצריהם דגנים הבל סך

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה +106,800תפוחי 7,6003,78011,768107,18819,755

אדמה תפוחי +908קמח 215693139
4,522קורנפלור 103224,6472,871

ועמילנים תפו"א הבל סך
ודבש סוכר

+32,605סובר 12,7838,18482,73794,37511,750
+1,200דבש 275925

ודבש סוכר הכל מך
גרעיני קטניות.
ואגוזים שמן
יבשות מאכל +1,430קטניות 8508,8989,478285

+1,550שומשמין 150(5) 101,6353,02520
מקולפים 6,650בוטנים 1,8003,20065,256253

2,3005662,866678חמניות
מקולפים 750750אגוזים

גרעיני קטניות, הכל סך
ר1*ורזימ *****

(6) ת ו ק ר +323,650י 1,00014,350(7) 1.8503I0.I5O39,600
פירות
49,80017,43732,3633,200בננות

הדר פרי
זהב 623,700532.10091,60030,050תפוחי
137,050123,97713.073350אשכוליות
33,90024,6169,284200לימונים

אחר הדר 44,25014,79329,4571,000פרי
ומלונים 90,7002,53088,1702,618אבטיחים

למאכל +7,400זיתים 8006,600
+83,300ענבים 5,07250077,72851,800

נשירים +104,650פירות 14,69218789,771378
שונים 13,750פירות 1,42861814,5601,796

למאכל +450צימוקים 200411661

אחרים מיובשים 1,2871,287פירות

ומשומדים
פירות הכל סך

בשר
>■ וקפוא טרי +18,725בקר, 3,36122,02937,393

(משקל מבוגרת 1,3501.350צאן

(קרקס וגדיים 1,7251,725טלאים

c אחר 2,8502,850בשר

ובו'הניתנים פנים 3,200903,290תלקי

החייםהנל מבעלי למאכל
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TABLE G/S.  FOOD BALANCE SHEET, 1963/64
Average Population: 2,456,000

)Quantities in Metric Tons(
ita>לגולגולת SuppliesPer Ca

ליוםמספרמזון ליוםחלבון שומן לשנה(נטו) ליוםק'ג ליוםגרם Commodity(גרם)(גרם)הקלוריות
FoodKg.GramsCalories perProtein perFat per Day
(net)per Yearper DayDayDay (grams)(grams)

Cereals and Cereal
Products

103.8 (3)254,872284.499534.64.3Wheat
0.1 (4) 3160.31Rye
0.1 3320.31_Oats, flakes
0.1 3500.31Pearl barley
6.0 14,82016.459I.IO.IRice. milled
0.1 2100.31Buckwheat, hulled

1,05835.74.4Total Cereals and Cereal
Produas

35.6 87,43397.5681.7O.IPotatoes
0.2 5540.52Potato flour
0.7 1 ,7761.97Cornflour

771.7O.ITotal Potatoes £ Starches
Sugar and Honey

33.6 82.62592.1356Sugar
0.4 925I.I3Honey

359Total Sugar and Honey
Pulses.Oil Seeds

and Nuts
3.7 9,19310.1352.20.3Pulses, edible. dry
1.2 3,0053.3190.61.7Sesame seed
2.0 5.0035.5301.42.4Groundnuts, shelled
0.9 2,1882.570.40.6Sunflower
0.3 7500.850.10.5Nuts. shelled

964.75.5TotalPulses, OilSeeds

110.2 270,550301.9643.00.5
Si Nuts

Vegetables (6(
Fruit

11.9 29,16332.6220.30.1Bananas
Citrus fruit

25.1 61,55068.8220.40.1Oranges
5.2 12.72314.240.1Grapefruit
3.7 9,08410.130.1Lemons
11.6 28,45731.8100.20.1Other citrus fruit
34.8 85,55295.3120.30.1Watermelons and sugar

melons
2.7 6,6007.480.10.8Olives, edible
10.6 25,52829.0180.2O.IGrapes
36.4 89,39399.7500.50.3Deciduous fruit
5.2 12,76414.2100.10.4Miscellaneous fruit
0.3 6610.82_Raisins, edible
0.5 1,2871.44Other dried and

preserved fruit
1652.32.0Total Fruit

Meat
15.2 37,39341.6906.27.0Beef, fresh and froien") _

Sheep and goats >Weign
Lambs and kids J

0.5 1,350
0.7 1,725

1.4
1.9

2
2

0.2
0.2

0.2
0.1

1.2 2,8503.3120.3LIOther meat
1.3 3,2903.640.60.3Offal and otheredible parts

of above mentioned animals
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(המשל) תשכ"ד המזונות, מאזן ז/5. לוח
נפש 2,456,000 הממוצעת: האוכלוסייה

מטריות) בטונות (הכמויות
חוץ Foreignסתר Tradeלתעשייהושימוש

לתזונת לא
המלאי אדםההספקהשינוי בני (2)המצויהיבואיצוא(1)ייצורהמצרך

ProductionChangeExports15^0קרחAvailableFor Industry £
in StocksSupplyNot for Human

Consumption

מנוקה) בלתי (מרוט 69,30062568,675עוף

+משומר 91730639
בשר הכל סך

+72,002ביצים 96410,58960,449(8)6.372
דגים

(משקל וקפואים טריים
שלם)

קפואים(פילה)

18,900+ 95015017,800


7763,2023,978_

ושונים +מלוחים 6163,9153,299
דגים הכל סך
ומוצריו חלב

בקר 332,510332,510168,564חלב
צאן 45,06445,06421,516חלב

מלא 25243230439אבקתחלב
רזה חלב 5,2005,4553,600(9)255אבקת
רזה רכה 5,9355,935גבינה

שמנה רכה 8,4668,466גבינה
מלוחה +906גבינה 27879
מותכת 665665גבינה

ואחרות קשות 4,773604,833200גבינות
9,5669,566שמנת

6,5936,593לבןוקפיר
לבנייהויוגורט 10,51010,510אשל.
ומוצרי חלב הכל סך

זזל5
ושומבים שמנימ
צמחיםמזוקקים 42,0001,1975,55270038,34513,500שמבי

_16,3005116,249מרגרינה

■ +3,191חמאה 6231,7434,311500
ושומנים שמנימ הכל סך

שונות
קקאו ואבקת 5,473355255,143שוקולדה

10,8411,0299,812ממתקים
4,4341574,277ריבות

שונות הכל סך
כללי הכל סך
חיים מבעלי

מצמתים

המלאי. הקטנת את מציין () הסימן לתחילתה; בהשוואה השנה של בסופה המלאי גידול את מציין (+) הסימן 0)
ולזרעים. תיימ בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל (2)

אחוז. 78.2 המיצוי שיעור חיטה. קמח (3)
אחון. 65.0 המיצוי שיעור שיפון, קמח (4)
ליצוא. הלווה לייצור ששיבשה כמות (5)

ופופקורן מתוק תירס לשימורים. אפונה דלעת. כולל (6)
טריות עגבניות במונחי מיבוא עגבניות רסק כולל (7)

דגירה. ביצי (8)
חיים. בעלי לתזונת לכמות פרט (9)
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TABLE G/5. FOO D BALANCE SHEET, 1963/64 (Cont.)
Average Population: 2,456,000

)Quantities in metric tons(
לגולגולת Perהספקה Capita Supplies

מזון
לשנה(נטו) ליוםקיג גרם

מספר
הקלוריות
ליום

Calories per
Day

ליום חלבון
(גרם)

ליום שומן
Commodity(גרם)

Food
)net)per Year

Grams
per Day

Protein per
Day (grams)

Fat per Day
)grams)

68,67528.076.7945.9 9.4Poultry (dressed. not
drawn(

6390.30.82O.I 0.2Preserved
20614.7 17.1Total Meat

54,07722.060.3896.3 6.6Eggs

17,8007.219.790.2 1.7
Fish
Fresh and frozen
)round weight(

3,9781.64.43 0.7Frozen (fillet(
3,2991.33.640.2 0.5Salted and miscellaneous

160.4 2.9Total Fish
Milk and Milk Products

163,94666.8183.01065.3 6.0Cow milk
23,5489.626.3201.3 I.ISheep and goat milk
4390.20.520.1 0.1Milk. whole, dried

1,8550.82.28 0.8Milk,skim, dried
5.9352.46.65 1.0Cheese,soft, skim milk
8.4663.49.3140.8 1.2Cheese, soft. whole milk
8790.4I.I30.2 0.2Cheese, salted
6650.30.820.1 0.2Cheese, processed

4,6331.95.2181.3 1.5Hard cheese and other
9.5663.910.7181.7 0.3Cream
6,5932.77.440.1 0.3Leben and Keifr
10,5104.311.890.5 0.5Eshel, Lebenia and yogurt

20911.4 13.2Total Milk A Milk
Prododucts

Oils and Fats
24,84510. 127.724527.7 Vegetable oils. refined,

edible
16.2496.618.113015.0 Margarine
3,8111.64.4323.6 Butter

40746.3 TotalOils and Fats
Miscellaneous

5, 1432.15.8291.7 0.3Chocolate and coca powder
9,8124.010.941Sweets
4,2771.74.714 Jam

841.7 0.3Total Miscellaneous
2.83093.3 87.5Grand Total

39.8From animals
47.7From vegetables

(|) A plus sign (+) indicates the increase in stocks at the end of the year over those at the beginning of the year; a minus
sign () represents the decrease in stocks.

)2) Including waste and quantities used for animal feed and seeds.
)3) Wheat flour. extraction rate  78.2/£.
)4) Rye flour. extraction rate 65.0 X.
)5) Quantity used for the production of Halva for export.
)5) Including pumpkins, peasfor canning, sweet cornand popcorn.
)7) Including imported tomato pureein termsof fresh tomatoes.
)8) Eggs for hatching.
)9) Except the quantity used for animal feed.
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family expenditure survey 1963/64 1963/64 המשפחה הוצאות סקר
שכירים למשפחת לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/6י לוח

ואחתים) מוחלטים (מספרים משניות הוצאה קבוצות לפי עירונית יהודית
TABLE G/6.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (Excl. Housing)

PER JEWISH URBAN EMPLOYEES' FAMILY, BY SECONDARY GROUPS OF
EXPENDITURE (Absolute Numbers and Percentage)

)1959/60; 1963/64)

אחוזיםלירות
IL.Percentage

חהוצאה קבוצת

0קר1959/60 לפי
According to 1959/60

Survey

סקר לפי
1963/64

According

סקר1959/60 לפי
According to 1959/60

Survey

סקר לפי
1963/64

According
Group of Expenditure

toבמחיריגנ1תיריטtoבמחיריבמחירים

1963/641963/64שוטפים1963/641963/64שוטפים
At currentAt 1963/64SurveyAt currentAt 1963/64Survey
PricesPrices§Price!Prices§

ההוצאות הכל 100.0100.0TOTAL(1)452.0574.2100.0(1)369.1סך EXPENDITURE
לדיור) (פרט ONלתצרוכת CONSUMPTION

(excl. housing)
לירקות (פרט 118.0136.2154.032.030.126.8FOODמזון (excl. vegetables

andופיתח) fruit)
10.316.114.92.83.62.6Breadלחם

בצק ומוצרי 0.42.01.91.8Cereals)7.38.8דגנים and pastry

ודגים עופות ,40.845.856.0ll.l10.19.8Meatבשר. poultry and ifsh

ומוצריהם צמחיים 5.15.35.21.41.20.9Vegetableשמנים oils and their
products

ומוצריו 16.018.020.24.34.03.5Milkחלב and its products
11.710.210.63.22.31.8Eggiביצים

שונים מזון .15.217.721.14.13.93.7Miscelמוצרי food products
אלכוהוליים 4.24.65.6I.I1.01.0Alcoholicמשקאות beverages
לבית מחוץ 7.49.410.02.02.11.7Mealsארוחות outside home

ופירות 34.346.051.09.310.28.9VEGETABLESירקות £ FRUIT

ומשק הדירה 33.541.347.89.19.18.3HOUSEHOLDהחזקת
MAINTENANCEהבית

וכוי מים ,13.214.418.33.63.23.2Fuelדלק. water, etc.
והחזקת לשיפור 7.711.514.22.12.52.5Householdהוצאות maintenance

הבית
הבית משק 5.67.26.21.51.6I.IHouseholdהוצאות expense!

7.08.29.11.91.81.5Municipalמיסיעיריה taxes

וציוד 34.941.362.29.59.110.8FURNITUREריהוט AND
HOUSEHOLDלבית

EQUIPMENT
12.915.625.93.63.54.5Furnitureרהיטים

חשמלי 11.212.420.23.02.73.5Electricציוד equipment
ולמטבח לבית 5.56.88.11.51.51.4Homeציוד and kitchen

equipment
לבית וקישוט מיטה 5.36.58.01.41.41.4Beddingכלי and household

decoration

והנעלה 65.711.9ll.lHACLOTHING/.44.350הלבשה AND
FOOTWEA R

עליונים 16.918.727.84.54.14.8Outerwearבגדים
שינה ובגדי 3.23.65.00.90.80.9Underwearלבנימ and sleeping

apparel
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שכירים למשפחת לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה ז/6 לוח
(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים משניות הוצאה קבוצות לפי עירונית יהודית

TABLE G/6.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (Excl. Housing)
PER JEWISH EMPLOYEES' FAMILY, BY SECONDARY GROUPS OF
EXPENDITURE (Absolute Numbers and Percentage) (IL.) (Cont.)

)1959/60; 1963/64)

אחוזיםלירות
IL.Percentage

ההוצאה קבוצת
1959/60 סקר לפי

According to 1959/60
Survey

סקר לפי
1963/64
According

סקר1959/60 לפי
According to 1959/60

Survey

סקר לפי
1963/64

According
Group of Expenditure

toבמזזיריבמחיריםtoבמחיריבמחירים

1963/641963/64שונזפיט64)1963/641963שוטפים
At Currentat 1963/64SurveyAt CurrentAt 1963/64Survey

PricesPrices§PricesPrices§
והנעלה ה ב:ש ל Clothingה and

Footwear(הכ(שך) (Cont.)
1.51.51.80.40.30.3Socksגרביים and stockings

שונים הלבשה 2.12.33.80.60.50.7Mצורכי iscellaneous garments
עזר וחומרי 6.37.27.01.71.61.2Fabricsאריגים and sewing

accessoriesלתפירה
וכביסה בגדים 2.02.63.40.50.60.6Dryניקוי cleaning and laundry

לבית outsideמחוץ home
אישיים שעונים 1.31.71.80.30.40.3Jewelleryתכשיטים, and watches

11.012.515.13.02.82.6Footwearהנעלה

חינוך ,S92.7/4.7/6.0/6.2HEALTH.54.472בריאות, EDUCATION
ANDוחרבות CULTURE

15.419.926.74.14.44.7Healthבריאות
H.O15.021.13.03.33.7Educationחינוך
5.56.98.01.51.51.4Cultureחרבות

ותחביבים 22.530.736.96.16.86.4Entertainmentגידור and hobbies

תחבורה ,42.255.689.611.4/2.3/5.6CIGARETTESסיגריות, TRANS
אישיים PORTATIONושירותים AND

PERSONAL SERVICES

וצורכי טבק ,6.97.58.91.91.61.5Cigarettesסיגריות. tobacco and
smokingעישון accessories

והובלה 19.827.648.75.36.18.5Transportationנסיעות and haulage
2.12.63.30.60.60.6Postדואר

5.66.714.41.51.52.5Personalשירותיםאישיים services
בבית 6.49.411.21.72.12.0Householdעזרה help

1.51.83.10.40.40.5Miscellaneousשונות

ותרומות ארגון 2.0ORGANIZATION(2)11.22.1(2)7.7מיסי DUES
S. DONATIONS

ארגון 9.11.8m1.6Organization(2)6.8מיפי dues
שלא למוסדות 0.4Donations(2)2.10.3(2)0.9תרומות to nonproift

רווח institutionsלמטרות

(1) The Total is obtained independently of the com
ponents by multiplication by the general index and
therefore the components do not sum up to the total
expenditure on consumption (IL. and percentage).

)2) For these expenses, there is no possibility to define
a serviceunit and to measurethe changeintheir prices.

ידי על במרכיבים. תלוי בלתי באופן התקבל הבל הסך 0)
שווה אינו המרכיבים סכום ולכן הכללי במדד הכפלה
ובאחוזים). (בלירות לתצרוכת ההוצאות הכל לסך

שירות יחידת להגדיר ניתן לא אלה הוצאות לגבי 0)
במחיריהן השינוי את ולמדוד
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שכירים משפחת ידי על שנקנתה נבחרים מזון מצרכי של הממוצעת הכמות ז/7 לוח
ליום) לנפש (בגרמים עירונית יהודית

TABLE G/7.  AVERAGE QUANTITY OF SELECTED FOOD COMMODITIES BOUGHT
BY JEWISH URBAN EMPLOYES FAMILY, (Grams per Person per Day)

)1956/57; 1959/60; 1963/64)

המצרך

ליום לנפש גרמים
Grams per Person per Day

Commodity

1956/571959/601963/64

נסקר המשפחות 6,6141,112I.SS2Familiesמספר in survey

ממוצע משפחה 3.93.83.9Averageגודל size of family

ממוצע מפרנסים 1.21.31.4Earnersמספר per family

בצק ומוצרי דגנים ,391356322Breadלחם, cereals and pastry products

אחיד לחם :998080Thereofמזה= Standard bread

וחלה לבן 175157129Whiteלחם bread

352636Flourקמח

ומקרונים 1498Noodlesאטריות and Macaroni

121716Riceאורז

232230Meatבשר

וקפוא) (טרי בקר בשר :181827Thereofמזה: Beef (fresh and frozen)

426268Poultryעופות

292826Fishדגים

ים ודגי קרפיונים :191916Thereofמזה: Carp and sea fish

פילה 435Frozenדג fish fillet

ומלוחים משומרים 665Saltedדגים and conserved

14910Margarineמרגרינה

754Butterחמאה

182122Oilשמן

וכוי) מעוקר (מפוסטר, ניגר 207167160Fluidחלב milk (pasteurised, etc.)

201722Cheeseגבינות

444744Eggsביצים

485555Sugarסוכר
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שכירים למשפחת לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז'/8 לוח
(לי) המשפחה גודל ולפי ראשיות, הוצאה קבוצות לפי עירונית, יהודית

TABLE G/8.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (Excl Housing)
PER JEWISH URBAN EMPLOYEES' FAMILY, BY MAIN GROUP OF EXPENDITURE AND BY

SI2EOFFAMILY(IL.) (1963/64)

ראשית הוצאה קבוצת
נפשות המשפחה: :amilyגודל PersonsSizeof FMain Group of

הכל סך
Total24י | 356 +Expenditure

שנסקרו 1,58256300453משפחות 346208(1)219Families surveyed

ממוצע מפרנסים 1.41.01.31.4מספר 1.41.51.6Average numberof earners
נטו הכנסה הכל סך

ההוצאות הכל סך
לתצרוכת

527.7460.2357.9572.0 569.7568.1494.4Total net income
574.2405.4475.4625.2 594.9618.4572.7TOTAL EXPENDITURE

ON CONSUMPTION

לדיור) .excl)(פרט housing)

ופירות) לירקות (פרט 154.091.5112.5163.4מזון 139.3182.9203.1Food (excl. vegetables 8t fruit)

ופירות 51.020.337.856.1ירקות 47.260.463.4Vegetables and fruit
הבית ומשק הדירה החזקת

לבית וציוד ריהוט
47.8
62.2

38.3
44.1

38.5
58.4

52.4 51.7
67.6 64.9

49.7
58.1

45.5
60.1

Household maintenance
Furniture and household
equipment

והנעלה 65.853.255.465.7הלנשו! 68.071.874.4Clothing and footwear
ובידור תרבות חינוך, 92.672.278.3104.6בריאות, 103.797.970.5Health,education tf culture

ושירותים תחבורה 89.677סיגריות, .983.5102.6 108.986.546.6Cigarettes, transportation 8i

personalאישיים services

ותרומות ארגון 11.27.911.012.8מסי 11.2II. 19.1Organizations dues tfdorw
,. ations

!1 דלו>ו>ו^>ז דלייקזחחז? יוייי1 ז11) 7.4מ3וצו: (1)נפשותהוא The average size offamilies inthis group is 7.4 persons.

שכירים למשפחת לדיור) (פיט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/9 לוח
העלייה ותקופת הלידה יבשת ולפי ראשיות הוצאה קבוצות לפי עירונית, יהודית

(בלי< המשפחה ראש של
TABLE G/9.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (Excl Housing)
PER JEWISH URBAN EMPLOYEES' FAMILY, BY MAIN GROUP OF EXPENDITURE AND

CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY (IL ) (1963/64)

Main Group of Expenditure ישראל
Israel

מאירופהאמריקה עלו
Immigrated from
EuropeAmerika

מאז
Since
1955

1948
1954

up to
עד
1947

מאסיהאפריקה עלו
Immigrated from
AsiaAfrica

ism
Since
1955

1948
1954

Up to
עד

'1947

ראשית הוצאה קבוצת

Families surveyed
Average sizeof family
Average numberof earners
Totalnet income
TOTAL EXPENDITURE
ON CONSUMPTION
)excl. housing)

Food(excl.vegetables andfruit)
Vegetables and fruit
Household maintenance
Furniture and household
equipment

Clothing and footwear
Health, education culture
and entertainment

Cigarettes.transportation
and personal services

Organization dues and
donations

176
3.6
1.5

598.2
631.6

142.9
49.6
52.6
72.0

72.3
96.4

135.7

10.1

145
3.3
1.4

476.8
499.0

134.7
39.8
34.8
63.2

49.1
81.6

86.8

9.0

384
3.4
1.3

533.3
559.6

361
3.3
1.4

639.3
677.1

146.0 158.6
47.9 54.1
49.2 60.3
58.1 60.9

65.8 75.0
94.2 133.1

87.6 121.0

10.8 14.1

105 331 71
5.6 4.9 4.6
'1.6 1.4 1.5

371.2 444.5 476.6
462.6 522.7 552.9

168.9 165.1 170.5
52.1 55.4 58.6
37.8 40.0 43.0
55.8 64.0 64.7

49.0 65.7 643
48.2 65.3 88.4

42.5 57.7 53.6

8.2 11.5 9.8

שנסקרו משפחות
ממוצע משפחה גודל

ממוצע מפרנסים מספר
נטו הכנסה הכל סך

ההוצאות הכל סך
לדיור) (פרט לתצרוכת

ופירות) לירקות (פרט מזון
ופירות ירקות

הבית ומשק הדירה החזקת
לבית וציוד ריהוט

והנעלה הלבשה
ובידור תרבות חינוך, בריאות.

ושירותים תחבורה סיגריות.
אישיים

ותרומות ארגון מסי

( I ) Incl. 9 families for whom continent of birth
immigrationof head of familyarenotknown.
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and period of העלייה ותקופת שיבשתהלידה משפחות 9 )נולל 1 )
אינםידועימ המשפחה ראש של



שכירים למשפחת לדיור) יפרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/10. לוח
משפחה וגודל למשפחה נטו הכנסה ולפי ראשית הוצאה קבוצת לפי יהודית עירונית
TABLE G/IO.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (except Housing)

PER JEWISH URBAN EMPLOYEE'S FAMILY, BY MAIN GROUPS OF EXPENDITURE,
NET INCOME PER FAMILY AND SIZE OF FAMILY

)1963/64)

למשפחה נטו Netההכנסה Incomeper Family

הכלקבוצות Mainסך Groups of
ראשיות TotalUptoTS300400500600QAtfהוצאה _L

Expenditure
299399499599799ouur

iesAllהמשפחותכל Fami

שנסקרו 1,582205283340235291197Families(1)ממשפחות surveyed
ממוצע מפרנסים 1.4I.I1.11.21.31.72.0Earnersהספר per family

ההוצאות הכל 574.2309.7442.8525.3590.6684.3946.1TOTALסך EXPENDITURE
ONלתצרוכת CONSUMPTION

לירקות (פרט 154.0110.3140.2157.7156.8164.6193.6Foodמזון (excl. vegetables
andופירות) fruit)

ופירות 51.032.645.752.451.756.866.2Vegetablesירקות and fruit
הבית ומשק הדירה 47.825.641.947.049.056.867.8Householdהחזקת maintenance

לבית וציוד 62.237.150.362.271.770.880.2Furnitureריהוט and household

והנעלה 65.829.350.162.575.877.6103.7הלבשה
equipment

Clothing and footwear
תרבות חינוך, ,92.633.459.076.197.4128.2176.7Healthבריאות' education, culture

andובידור entertainment
תחבורה ,89.636.146.458.077.3116.6235.9Cigarettesסיגריות, transportation

אישיים andושירותים personal services
ותרומות ארגון 11.25.39.29.410.912.922.0Organizationמסי dues and

donations

Families Numbering 12 Persons נפשות 2 או י המינות משפחות

שנסקרו (2)המשפחות 356967859444431Families surveyed
ממוצע מפרנסים 1.2I.II.I1.31.21.61.5Earnersמספר per family

ההוצאות הכל 464.3263.8402.7470.5591.3641.9787.6TOTALסך EXPENDITURE
ONלתצרוכת CONSUMPTION

לירקות (פרט 109.187.099.9113.6123.1125.4148.0Foodמזון (excl. vegetables
andופירוח) fruit)

ופירות 35.024.731.437.841.642.950.2Vegetablesירקות and fruit
הבית ומשק הדירה 38.522.635.848.940.149.257.5Householdהחזקת maintenance

לבית וציוד 56.127.452.451.383.593.169.8Furnitureריהוט and household
equipment

והנעלה 55.124.247.057.870.386.596.3Clothingהלבשה and footwear
תרבות חינוך, ,77.329.459.783.6115.8128.7131.4Healthבריאות, education, culture

andובידור entertainment
תחבורה ,82.743.263.468.4104.9103.2216.8Cigarettesסיגריות, transportation

אישיים andושירותים personal services
ותרומות ארגון 10.55.313.19.112.012.917.6Organizationמסי dues and

donations
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שכירים למשפחת לדיור) (פיט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/10 לוח
משפחה וגודל למשפחה נטו הכנסה ולפי ראשית הוצאה קבוצת לפי יהודית עירונית

(המשך)
TABLE G/IO.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (except Housing)

PER JEWISH URBAN EMPLOYEE'S FAMILY, BY MAIN GROUPS OF EXPENDITURE,
NET INCOME PER FAMILY AND SIZE OF FAMILY.

)1963/64)

Main Groups of
Expenditure

Net Income per Family למשפחה נטו ההכנסה

+ 800 600
799

500
599

400
499

300
399

Up 10 עד
299

הכל סך
Total

קבוצות
ראשיות הוצאה

Families surveyed
Earners per family

TOTAL EXPENDITURE
ON CONSUMPTION

Families Numbering 35 Persons נפשות 5 0ד 3 המונות משפחות

82 (3) 1,007

195.8Food (excl. vegetables
and fruit)

66.1Vegetables and fruit
70.7Household maintenance

Furniture and household
82.7equipment

Clothing and footwear
102.6Heath ,education, culture
188.0and entertainment

Cigarettes, transportation
247.7and personal services

Organization dues and
23.1donations

153210166223152
I.I.2131..612.0

976.7 695.9 577.6SI 9.9 450.0 349.0

166.1 154.3 156.1

57.6 52.9 52.4
59.4 51.4 44.3

67.3 68.1 60.2

75.0 71.7 60.0
131. I 95.4 76.3

126.2 73.2 61.1

13.2 10.6 9.5

144.4 119.4

49.3
45.8

52.7

47.5
59.9

42.7

7.7

37.8
30.1

51.4

35.0
39.0

30.9

5.4

1.4

613.5

159.2

53.9
51.6

64.8

67.8
102.9

101.4

11.9

שנסקרו המשפחות
ממוצע מפרנסים מספר

ההוצאות הכל סך
לתצרוכת

לירקות (פרט מזון
ופירות)

ופירות ירקות
ומשק הדירה החזקת

הבית
לבית וציוד ריהוט

והנעלה הלבשה
תרבות חינוך, בריאות'

ובידור
תחבורה סיגריות,

אישיים ושירותים
ותרומות ארגון מסי

Families Numbering 6 Persons or More ומעלה נפשות המונות6 המשפחות

שנסקרו (4)המשפחות 219275271252414Families surveyed
ממוצע משפחה 7.57.87.47.47.87.27.5Averageגודל size of family

ממוצע מפרנסים 1.61.4I.I1.41.72.33.2Earnersמספר per family

ההוצאות הכל 573.0351.4480.8586.5676.1655.0964.0TOTALסך EXPENDITURE
ONלתצרוכת CONSUMPTION

לירקות (פרט 203.2165.2188.0198.9233.3222.5270.0Foodמזון (excl. vegetables
andופירות) fruit)

ופירות 63.445.556.064.361.775.0102.4Vegetablesירקות and fruit
הבית ומשק הדירה 45.422.739.653.448.646.259.9Householdהחזקת maintenance

לבית וציוד 60.225.740.577.374.462.676.1Furnitureריהוט and household
equipment

והנעלה 74.330.362.173.8112.785.7132.7Clothingהלבשה and footwear
תרבות חינוך, .70.630.755.169.278.0101בריאות, 1153.8Health, education, culture

andובידור entertainment
תחבורה ,46.726.831.940.156.651.4149.7Cigarettesסיגריות, transportation

אישיים andושירותים personal services
ותרומות ארגון 9.24.57.69.510.810.519.4Organizationממי dues and

donations

(I) Inch 31 families with income not known.
)2)I net 4 families with income not known.
)3) fncl. 21 families with income not known.
)4) Incl. 6 families with income not known.
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ידועה אינה שהכנסתן משפחות 31 גולל (י)
ידועה אינה שהכנסתן משפחות 4 כולל (2)
ידועה אינה שהכנסתן משפחות ג ו כולל (3)
ידועה אינה שהכנסתן משפחות 6 כולל (4)



שכירים למשפחת לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה ז/11. לוח
הלידה יבשת למשפחה, נטו הכנסה ראשית, הוצאה קבוצת לפי עירונית, יהודית

המשפחה ראש של העליה ותקופת
TABLEG.'l I.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (EXCEPT

HOUSING) PER JEWISHURBAN EMPLOYEES FAMILY, BY MAIN GROUP OF
EXPENDITURE, NET INCOME PER FAMILY, CONTINENT OF BIRTH AND

PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY

)1963/64)

ראשיות הוצאה קבוצות

נטו Net^משפחדההכנסה income per Family

הכל סך
Total

עד
up to
299

300
399

400
499

500
599

600
799

+ 800
Main Group of Expenditure

1948 מאז מאסיהאפריקה neeעלו 1948AsiaAfrica siImmigrated from

שנסקרו 82משפחות 43612547 1134120Families surveyed

ממוצע משפחה 4.6גודל 5.15.05.3 5.55.25.2Average size of family
ממוצע מפרנסים I.Iמספר 1.41.11.5 1.4'■'12.8Earners per family

לתצרוכת ההוצאות הכל 333.1סך 510.1441.0610.7 / 543.8]635.71,021.1Total experditure on consumption
ופירות) ירקות (בלי 133.5מזון 166.1154.9181.6 178.4184.8236.3Food (excl. vegetables and fruit)

ופירות 40.2ירקות 54.650.657.7 59.665.979.6Vegetables and fruit
הבית ומשק הדירה 25.4החזקת 39.438.652.8 42.045.249.5Household maintenance

לבית וציוד 32.2ריהוט 62.347.188.5 75.971.8123.8Furniture and household equipment
והנעלה 33.3הלבשה 61.752.8.BI7 67.376.9127.1Clothing and footwear
חינוך, בריאות'
ובידור תרבות
תחבורה סיגריות,

אישיים ושירותים
ותרומות ארגון מסי

29.1 61.2

34.1 54.1

5.6 10.7

51.2

37.7

8.1

72.3 61.8

65.8 49.5

10.3 9.3

106.0

73.1

12.0

145.8

202.3

56.6

Health, education, culture and
entertainment

Cigarettes, transportation and
personal services

Organization dues and donations

1947 עד מאירוםהאמריקה 1947Immigratedעלו from EuropeAmerica up to

שנסקרו 18משפחות (1)3613262 6210178Families surveyed
ממוצע משפחה 2.4גידל 3.32.73.2 3.33.63.5Average size of family
ממוצע מפרנסים 1.1מספר 1.41.01.2 I.I1.61.8Earners per family

לתצרוכת ההוצאות הכל 316.1סך 677.2420.0574.} 516.4747.9996.8Total expenditure on consumption
ופירות) ירקות (בלי 100.3מזון 158.7116.£145.1 141.8171.3197.4Food (excl. vegetables and fruit)

ופירות 28.4ירקות 54.037.653.2 46.158.867.8Vegetables and fruit
הבית ומשק הדירה 25.8החזקת 51.6ל.60.440 67.163.776.0Household maintenance

לבית וציוד 43.0ריהוט 38.5 60.861.1 38.675.973.1Furniture and household equipment
והנעלה 49.5הלבשה 19.0 75.172.1 58.785.6103.7Clothing and footwear
חינוך, בריאות,
ובידור תרבות
תחבורה סיגריות,

אישיים ושירותים
ותרומות ארגון מסי

67.4 57.8 133.1

45.6 39.6 121.0

19.4 6.7 14.1

M6.I 93.1

65.9 61.0

11.2 10.0

146.1

132.8

13.7

210.4

248.1

20.3

Health, education, culture and
entertainment

Cigarettes, transportation and
personal servises

Organization dues and donations
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שכירים למשפחת לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/11י לוח
הלידה יבשת למשפחה, נטו הכנסה ראשית, הוצאה קבוצת לפי עירונית, יהודית

(המשל) המשפחה ראש של העליה ותקופת
TABLEG/lI. AVERAGE MONTLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (EXCEPT HOUSING)

PER JEWISH URBAN EMPLOYEES FAMILY, BY MAIN GROUP OF EXPENDITURE
COUTIUEUTOF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAM I LY (Cont.)

)1963/64)

קבוצות
ראשיות הוצאה

למשפחה נטי ncomeההכנסה per FamilyNet 1

הכל סך
Total

Up to
עד
299

300

399

400

499

500

599

600

799
+ 800

Main Group of
Expenditure

1948 מאז מאירופהאמריקה עלו
sAmerica since 1948Immigrated from Europ

שנסקרו 83המשפחות 5299010591 9160Families surveyed

ממוצע משפחה 2.5גודל 3.43.03.63.6 3.7, 3.7Average Size of Family

ממוצע מפרנסים 1.1מספר 1.3I.I1.21.6 1.32.0Earners per family

ההוצאה הכל סך
לתצרוכת

274.6 542.9416.3520.0644.2 588.Z896.0TOTAL EXPENDITURE
ON CONSUMPTION .

וסירות) לירקות (8רט 93.3מזון 142.9125.0153.4157.8 153.4189.0Food (excl. vegetables
. and fruit)  ..

ופירות 27.2ירקות 45.740.4. 47.953.7 .47.961.6Vegetables and fruit "

הבית ומשק הדירה 26.9החזקת 45.246.546.252.6 46.259.6Household maintenance

לבית וציוד 39.7ריהוט . 59.449.168.461.9 68.467.0Furniture and household
equipment

והנעלה 25.0הלבשה 61.241.877.170.5 77.199.2Clothing and fobtweare

תרבות חינוך/ בריאות/
ובידור

29.1 90.762.798.8124.1 98.8171.2Health educations culture
and entertainment

תחבורה סיגריות,
אישיים ושירותים

28.6 87.543.185.1II 1.0 85.1231.7Cigarettes, transportation
and personal services

ותרומות ארגון 4.8מסי 10.37.711.312.6 11.316.7Organization dues and
donations

(I) Including 8 families whose income is unknown.
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ידועה אינה שהכנסתן משפתות 8 כולל (1)



הבעלותי>'< סוג לפי הדיור, שירותי של החודש* הצריכה ערן  .12/t לוח
TABLE G/12.  ESTIMATE OF MONTHLY CONSUMPTION VALUE OF HOUSING SERVICES,

BY TYPE OF OWNERSHIP(I)
)1959/60; 1963/64)

הבעלות סוג

הצריכה ערך
בממוצע החודשי

(ליי) טוג מכל לדירה
Value of Average

Monthly
Consumption per
Dwelling of Each

Type <IL.)

הדירות אחו!
סוג מכל

Percentage
of Dwellings
of Each Type

הצריבה ערך
לכל בממוצע החודשי

"י) (ל הדירות
Value of Average

Monthly
Consumption for
Ail Dwellings

Types of Ownership

1963/64 | 1959/601963/64 | 1959/601963/64 | 1959/60
הכל סך

דירות הכל סך
פרטית בבעלות

חודשית הוצאה
(זקיפה)
רכוש מס

דירות הכל סך
בשכירות

דירה שכר
דמי על חודשית הוגאה

(זקיפה) מ6תח
בשכירות הכל סך

משנה

97.3 47.7 100.0 100.0  
70.8 30.6 r 118.9 56.5

67.7 29.5 59.5 54.1 j 113.7 54.5

3.1 |J * 5.2 2.0
15.3 /6.3 64.3 36.S

7.4 5.2 39.4 44.7 J 18.9 H.617.9||. | I 45.4 24.9

1.2 0.8 [A /.2 /05.6 63.0

TOTAL
TOTAL PRIVATE
OWNED DWELLINGS
Monthly expenditure
)allocated)

Property tax
TOTAL RENTED
DWELLINGS
Rent
Monthly expenditure
of key money

TOTAL DWELLINGS
OF SUBTENANTS

(I) Following alterations and improvements in the method בשיטת ב*963/6| שהוכנסו ושיפורים שינויים בגלל (י)
of estimation in l963/64,these estimates are not comparable with .1963/64 אומדני עם השוואה ברי 1959/60 ^ISIK /yr,/TOtK/r
those of 1959/60. For the methodof estimation and the change! זה לפרק מבוא ראה בה, שחלו והשינויים האומדן שיטת בדבר
in it, see introductionto this chapter.

יבשת ולפי ונטו ברוטו הכנסה קבוצות לפי היהודיות, השכירים ז/13משפחות לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של העלייה ותקופת

TABLE G/13.  JEWISH EMPLOYEES' FAMILIES, BY GROSS AND NET INCOME
GROUPS, AND BY HEAD OF FAMILIY'S CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD

OF IMMIGRATION (Percentage)
)1959/60; 1963/64)

ברוטוהכנסה
הכנסה קבוצת
חודשית

המשפחות) (כל
Gross Incomeנטו 1963/64Netהכנסה Income

Monthly(All Families)
Income:עלו אירופהאמריקה
Groupהמשפחות עלו:כל ישראלAmericaEuropeאסיהואפריקה

1959/601963/64All FamiliesImmigrated:AsiaAfricaImmjgrared:Israel
up to Sinceעד upמאז to sinceעד מאז

1947194819471948
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סךהכל^דכח/
Up to 199 13.35.55.85.99.31.76.52.9עד

20024910.33.43.55.94.91.73.81.7
25029914.13.13.92.94.91.75.61.7
30034916.86.58.310.313.32.88.93.4
35039910.07.310.010.315.96.28.58.0
4004498.39.812.219.115.710.210.411.4
4504996.710.49.77.410.87.49.811.4
5005997.713.415.116.211.017.617.513.7
6006995.610.412.05.97.217.611.216.6
700799)"(8.46.88.82.311.06.39.7
800+21.812.77.34.722.111.519.5

ממוצעת 377.9613.7527.7476.6426.9638.5518.6598.2הכנסו!
Average וח00ח1
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לפי עירונית, יהודית שכירים משפחת של הממוצעת החודשית ז/14ההכנסה לוח
המשפחה ראש של העלייה ותקופת הלידה יבשת ולפי ההכנסה מקורות

TABLEg/14. AVERAGE MONTHLY INCOME OF JEWISH URBAN EMPLOYEES'
FAMILIES, BY SOURCES OF INCOME AND BY HEAD OF FAMILY'S CONTINENT

OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)1963/64)

הכנסה הבלמקור סך

מאסיה עלו
ואפריקה

Immigrated from
Asia and
Africa

מאירופה עלו
ואמריקה

Immigrated from
Europe and
AmericaישראלSource of Income 1of 3/

עד
1947
Up to
1947

1948
Since
1948

עד
1947
Up to
1947

1948
Since
1948

Israel

שנסקרו (1משפחות 1.58271436361529176Families surveyed

על שדיווחו הנושפווות
הכנסה

ממוצע משפחה גודל

2) 1,551

3.9

68

4.6

428

5.1

353

3.3

520

3.4

175

3.6

Families reporting income

Average size of family

ממוצע מפרנסים 1.41.51.41.41.31.5Earnersמספר per family

(לי) ברוטו הכנסה הכל 7.7.77S4(00.27I7.STOTAL<613.7532.14סך GROSS INCOME (IL.)

שכירה מעבודה 583.6515.5451.4724.8571.2688.0Incomeהכנסה from wages and salary

מעבודה המשפחה ראש של
שבירה

המשפחה,מעבודה שלראש
נוספת

המשפחה ראש אשת של

480.9

7.2

69.4

429.2

1.3

46.3

376.5

1.2

33.1

591.7

14.6

98.5

477.0

5.9

69.1

543.9

13.2

.IM7

Of head of family from
wages and salary

Of head of family from
additional work

Of head of family's wife

אחרים מפרנסים 26.438.940.620.619.219.4Ofשל other earners

עצמאית מעבודה 10.22.24.416.410.514.2Incomeהכנסה from selfemployment

ריבית מרכוש. הכנסת
ודנידנדה

מפנסיות הכנסה

3.0

6.9

3.0

3.90.2

7.3

14.0

1.4

9.6

6.1

2.0

Income from property,
interest and dividends

Income from pension

ותמיכותמלשכת מקצבות הכנסת
וכוי לאומי ביטוח הסעד.

אחרות מתמיכות הכנסות

7.8

1.9

7.311.2

0.5

8.7

3.6

5.9

1.6

3.8

3.2

Income from allowances and
support from welfare bureaues
national insurance, etc.

Income from other sources

(I) Incl. 9 families whose heads' continent of birth and
period of immigration is unknown.

)2) Incl. 7 familiei who reported on their income but
whoseheads' continent of birth and period of immig
ration is unknown.

שלראש העלייה ותקופת הלידה שיבשת משפתות 9 כולל (1)
ידועים אינם המשפחה

הלידה יבשת אך ההכנסה. על שדיווחו משפתות 7 כולל (2)
ידועים אינם המשפחה ראש של העלייה ותקופת
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לפי עירונית, יהודית שכירים למשפחת הממוצע החודשי החיסכון ז/15 לוח
המשפחה וגודל הראשיים המרכיבים

TABLEG/15. AVERAGE MONTHLY SAVING PER JEWISH URBAN EMPLOYEE'S
FAMILY, BY MAIN COMPONENTS AND SIZE OF FAMILY

)1963/64)

החיסכון מרביבי

Family: Persons נפשות המשפחה: Sizeגודל of

Components of Saving
הכל סך
Total123456+

שנסקרו 1,582356453המשפחות 346208219Families surveyed

ממוצע משפחה 3.9גודל

| A

1.84.0 3.05.07.5

■ t

Average size of family

ממוצע מפרנסים מספר

נטו הכנסה הכל סך

1 .n

527.7

1.3

443.8

1.4 1.4

572.0 569.7

1.6

568.1

l.o

4ii.9

Earners per family

TOTAL NET INCOME

שנחקר החיסכון הכל 27.728.411.2סך 42.735.430.STOTAL SAVINGS
INVESTIGATED

מוסדי 12.810.614.2חסכון 15.614.18.2Institutional saving

בתשלומים חוב 12.98.712.9פירעון 18.417.66.4Debt repayment at constant

ratesקבועים

נזיל 14.88.412.2חיסכון 35.38.94.4Liquid saving

ערך בניירות 4.57.83.2חיסכון 5.83.60.7Saving in securities

דלאניידי בנכסי 62.465.864.3השקעות 61.666.750.0Investments in real estate

ע"ח והלוואות חוב 25.625.520.8תנועות 31.437.515.6Changes in debts on loans

דלאניידי בנכסי onהשקעות investment account

אחרים חיסכון 6.50.68.4מרביבי 4.17.816.7Other components

חדפעמיים 35.537.552.4תקבולים 40.119.45.1Significant nonrecurring

receipts'מובהקים*

חדפעמיים 12.110.514.0תקבולים 18.410.81.8Nonsignificant nonrecurring

מובהקים* receipts*לא
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לפי עירונית, יהודית שכירים למשפחת הממוצע החודשי החיסכון ז/16. לוח
המשפחה ראש של העלייה ותקופת הלידה יבשת ולפי הראשיים המרכיבים

TABLE G/16. AVERAGE MONTHLY SAVING PER JEWISH URBAN EMPLOYEE'S FAMILY
BY MAIN COMPONENTS AND BY CONTIN ENT

OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY

)1963/64)

אירופהאמריקהאסיהאפריקה
AsiaAfricaEuropeAmerica

ילידימזה:כל
מהמשפחות עדטלו Componentsישראלעלומעלו of Saving

החיסכון 194819471948IsraelסךAllמרכיבי

FamiliesהכלThereof:Immig1רחווו|£Born
TotalImmigratedrated

ratedup tosince
since19471948
1948

שנסקרו 1,582361המשפחות 436 507 (1)176 529Families surveyed

ממוצע משפחה 3.95.1גודל 5.03.43.56 3.4Average size of family

ממוצע מפרנסים 1.41.4מספר 1.41.51.46 1.4Earners per family

נטו ההכנסה הכל 527.7538.5סך 426.9 476.4598.2 518.6TOTAL NET INCOME

שנחקר החיסכון הכל 27.734.3סך 36.343.124.4 10.8TOTAL SAVINGS
INVESTIGATED

מוסדי 12.88.9חיסכון 9.118.212.8 12.9Institutional savings

בתשלומים חוב 12.98.4פירעון 8.612.815.4 14.9Debt repayment at constant
rates קנועי0

נזיל 14.81.3חיסכון 1.648.50.6 9.7Liquid savings

ערך בניירות 4.50.5חיסכון 0.913.09.1 0.7Saving in securities

דלאניידי בנכסי 62.459.2השקעות 65.732.556.0 81.0Investments in real estate

ע*ח והלוואות חוב 25.624.5תנועות 21.2M.O 14.7 40.8 Changes in debts on loans on
investment account בנכסי השקעות

דלאניידי
אחריט חיסכון 6.53.6מרכיבי 14.44.0 11.9 4.2Other components

חדפעמיים 35.517.2תקבולים 55.0 54.2 8.9 _7.8Significant nonrecurrent
receipts 'מובהקים*

חדפעמיים 12.117.7תקבולים 7.0 6.225.7 8.4 Nonsignificant nonrecurrent
receipts מובהקים* *>!א

(I) Incl. 9 families with continent of birth and period of
immigration of head of family unknown.

, העלייה ותקופת הלידה שיבשת משפחות 9 כולל (1)
ידועות. אינן המשפחה ראש של
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קבוצת לפי למשפחה, לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/17 לוח
החקירה וקבוצת ראשית הוצאה

TABLEG/17. AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION
)except Housing) PER FAMILY, BY GROUP OF EXPENSES AND GROUP OF INVESTIGATION

)1963/64)

שכיריםמקבלימקבליבלתי
עירונייםקצבאותמענקינתמכיטמקצועייםמוגבלים

הוצאה Mainזקנהזקנהקבוצת Group
Handi■NonSupLiving onLiving onUrban

cappedProfessioportedOldראשית AgeOld AgeEmof Expenditure
nalsGrantsPensionsployees

(1963)(1963)(1963/64)(1963/64)(1963/64)(1963/64)

שנסקרו 2521973482793121,582Familiesהמשפחות surveyed

ממוצע משפחה 3.85.15.03.62.83.9Averageגודל size of family

ממוצע מפרנסים 1.71.81.00.80.81.4Earnersמספר per family

ברוטו הכנסה הבל 222.2245.5240.3228.2337.0613.7Totalסך gross income

הוצאות הכל 283.2378.9327.9269.3355.1574.2TOTALסך EXPENDITURE
ONלתצרוכת CONSUMPTION
לדיור) except)(פרט housing)

לירקות (פרט 119.0153.6135.5112.6112.7154.0Foodמזון ( Excl. Vegetables and
(fruitופירות)

ופירות 32.440.436.730.435.751.0Vegetablesירקות and fruit

הדירה 23.826.131.324.038.447.8Householdהחזקת maintenance
הבית ומשק

לבית וציוד 20.041.123.922.524.762.2Furnitureריהוט and household
equipment

והנעלה 31.941.438.929.238.265.8Clothingהלבשה and footwear

9.710.912.013.120.326.7Healthבריאות

משפחה בני Maintenance(1)5.20.9(1)(1)סידור of family
ובמעונות membersבמוסדות in institutions

andיום day nurseries

ובידור תרבות ,14.622.814.611.231.265.9Educationחינוך, culture and
entertainment

תחבורה ,26.435.326.221.647.189.6Cigarettesסיגריות, transportation
אישיים andושירותים personal services

ותרומות ארגון 5.47.33.63.86.811.2Organizationמסי dues and
donations

(I) Expenditure on this item is included in "Health". בבריאות' כלולה זה לסעיף rmsinn (1)
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לפי נתמכת, למשפחה לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/18י לוח
ההכנסה ומקור ראשית הוצאה קבוצת

TABLEG/18. AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (except
Housing) PER SUPPORTED FAMILY, BY MAIN GROUP OF EXPENDITURE AND

TYPE OF INCOME

)1963/64)

ההכנסההמשפחות IncomeFamiliesלפי by

גם
מעבודתיק

גםראשגםמתמיכות
הכלקבוצת Mainממפרנסיםהמשפתהמתמיכותלשכתסך Group of
הזוגאחרותהסעדהוצאה Expenditureנוספיםובן/בת
TotalAlsoראשית from

Only fromAlso fromWages ofAlso from
WelfareOtherHead ofAdditional
BureausAssistanceFamily andEarners
SupportHusband/

Wife

שנסקרו 3484160125122Familiesהמשפחות surveyed

ממוצע משפווה 5.01.73.45.26.1Averageגודל size of family

ממוצע מפרנסים 1.0מספר


1.01.9Earners per family

ברוטו הכנסה הכל 240.359.2Itסך 1.9250.2340.8TOTAL GROSS INCOME

הוצאות הכל 327.9105.7169.3334.4473.8TOTALסך EXPENDITURE
ONלתצרוכת CONSUMPTION
לדיור) except)(פרט housing)

וסירות) ירקות (ללא .135.550.387.6142.1181מזון 1Food (excl. vegetables
and fruit)

ופירות 36.712.621.039.549.5Vegetablesירקות and fruit

הבית ומשק הדירה 31.39.412.628.151.1Householdהחזקת maintenance

לבית וציוד 23.93.25.823.739.9Furnitureריהוט and household

והנעלה 38.98.37.139.464.3הלבשה
equipment

Clothing and footwear

12.06.010.411.914.9Healthבריאות

משפחה בני 5.26.77.25.92.8Maintenanceסידור of family
יום ובמעונות membersבמוסדות in institutions

and daynurseries
ובידור תרבות ,14.61.32.915.224.1Educationחינוך, culture and

entertainment
תחבורה ,26.27.113.925.039.8Cigarettesסיגריות, transportation

אישיים andושירותים personal services
ותרומות אירגון 3.60.80.83.66.3Organizationמסי dues and

donations
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לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה _ ז/19. לוח
ההכנסה ומקור ראשית הוצאה קבוצת לפי זקנה, מענק המקבלת למשפחה
TABLEG/19. AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (except
Housing) PER FAMILY LIVING ON OLD AGE ALLOWANCES, BY MAIN GROUP

OF EXPENDITURE AND SOURCE OF INCOME

)1963/64)

ההכנסה מקור לפי המשפחות
Families by Source of Income

מענקי גםרק
עבודתזקנה

קבוצת
ראשית הוצאה

הכל Mainגםראשגםמלשכותסך Group
Totalתמיכותהסעד

אחרות
המשפחה
הזוג ובן/בת

מפרנסים
נוספים

of Expenditure

OnlyAlso
Old AgeAlso fromWagesAlso

AllowancesOtherof Head ofAdditional
fromAssistanceFamily andEarners

WelfareHusband or
BureauxWife

CQ5738125Families surveyed
שנסקרו 279המשפחות

| P1.02.25.5Average size of family
ממוצע משפחה כ.ו3.6גודל

/.01.5Earners per family
ממוצע מפרנסים 0.8מספר

הכנסה הכל סך
ברוטו

228 240.289.1166.8399.5TOTAL GROSS
INCOME

הוצאות הכל 269,3109.6144.1164.3433.4TOTALסך EXPENDITURE
ON CONSUMPTION

לדיור) (פרט .excl)לתצרוכת housing)

לירקות (פרט 112.655.670.875.3169.8Foodמזון (excl. vegetables
and fruic)

jnופירות) a14.518.920.946.0Vegetables and fruit
ופירות JU.tירקות

ומשק הדירה 24.013.314.416.535.6Householdהחזקת maintenance

הנית
לבית וציוד 22.53.78.611.640.9Furnitureריהוט and household

equipment

והנעלה 29.25.610.311.754.4Clothingהלבשה and footwear

13.17.87.88.919.2Healthבריאות

/t A0.21.61.4Maintenance of family
משפחה בני U7members.סידור in institutions

ובמעונות andבמוסדות daynurseries
ןיום ,1.63.522.8Educationי culture and

ובידור תרבות 1חינוך, 1.2entertainment

21 67.2II. 112.435.9Cigarettes, transportation
תחבורה andסיגריות, personal services
אישיים 0ושירותים 50.61.97.4Organization dues and

ותרומות אירגון 3.8donationsמסי
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המקבלת למשפחה לדיור) (פרט לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/20 לוח
ההכנסה ומקור ראשית הוצאה קבוצת לפי זקנה, קצבת

TABLE G/20.  AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION (except
Housing) PER FAMILY LIVING ON OLD AGE PENSION, BY MAIN GROUP OF

EXPENDITURE AND SOURCE OF INCOME

)1963/64)

ההכנסה מקור לפי המשפחות
Families by Source of Income

גם
גםמעבודתגםיק

הכלקבוצת Mainממפרנסיסראשמפנסיותמקצבאותסך Group
ראשית ofנוספיםהמשפחהותמיכותזקנהTotalהוצאה Expenditure

הזוגאחרות בן/בת
From OldAlso fromAlso fromAlso from

AgePensionsWagesAdditional
Pensionsand Otherof Head ofEarners

AssistanceFamily and
Husband/
Wife

שנסקרו 31237929390Familiesהמשפחות surveyed

ממוצע משפחה 2.81.81.72.04.7Averageגודל size of family

ממוצע מפרנסים 0.8I.II.SEarnersמספר per family

ההכנסה הכל 337.064.0208.9345.8S72.0TOTALסך GROSS
INCOMEברוטו

הוצאות הכל 355.1155.6.26S8319.7565.6TOTALסך EXPENDITURE

ONלתצרוכת CONSUMPTION
לדיור) .exct)(פרט housing)

לירקות (פרט 112.763.282.897.2179.6Foodמזון (excl. vegetables
andופירות) fruit)

ופירות 35.719.927.830.355.9Vegetablesירקות and fruit

הבית ומשק הדירה 38.421.132.242.747.4Householdהחזקת maintenance

לבית וציוד 24.76.417.419.145.5Furnitureריהוט and household
equipment

והנקלה 38.215.824.031.569.0Clothingהלבשה and footwear

20.37.519.317.829.2Healthבריאות

ובידור תרבות ,31.28.326.025.751.7Educationחינוך, culture and
entertainment

תחבורה ,47.112.030.449.676.0Cigarettesכעריות, transportation
אישיים andושירותים personal services
ותרומות אירגון 6.81.45.95.811.3Organizationמסי dues and

donations
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SURVEY OF TRAVELLING HABITS נסיעה ה"?1י סקר
רכב, וללא רכב עם למשפחה ליממה ממוצע נסיעות מספר  ז/21י לוח

השנתית ההכנסה רמת לפי
TABLE G/21.  AVERAGE NUMBER OF JOURNEYS PER CALENDAR DAY

PER FAMILY, BY LEVEL OF YEARLY INCOME
)IV  VI 1964)

המשפחות אחוז
רכב עם רבבמשפחות ללא רכבמשפחות עם

ההכנסה המשפחותרמת Familiesכל withFamilies withoutPercentage of
Level of IncomeAll FamiliesPrivate CarsPrivate CarsFamilies with

Private Cars

ההכנסה רמות 4.357.323.7516.9כל

ALL LEVELS OF INCOME
Up to 2,999 2.031.991.5עד

3,0004.1993.423.843.404.9
4,2005,3994.376.764.0910.3

5.4007,1994.936.714.4720.3
7,2008,9995.997.185.4530.9

9,00011,9996.848.775.6737.8
12,00017,9998.149.086.6062.0

18,000+8.108.996.1468.8

הרכב וסוג הנסיעה מטרת לפי למשפחה, ממוצע נסיעות מספר  ז/22* לוח
TABLEG/22. AVERAGE NUMBER OF JOURNEYS PER FAMILY,

BY PURPOSE AND TYPE OF VEHICLE

VI 1964)(IV

clepeהרכבסוג of VehTy

סוגי מכוניתאופנועכל
הנסיעה הרכבמטרת

All Types
וקטנוע

Motorcycle

מכונית
פרטית
Private

מסחרית
Commer

מכוניות
אוטובוסיםמשא

Buses
מוניות
Taxis

רכבת
Train

Purpose

ofand MotorCarscial VehicTrucks
VehiclesScooterles

למשפחה ממוצע נסיעות FamilyAverageמספר Number of Journeys per

המטרות 4.420.130.840.190.043.020.140.03ALLכל
PURPOSES

הנסיעה מטרת לפי byPurאחוזים posePer ce ntage

הכל סך
לעבודה

100.0100.0100.0100.0I00.O100.0100.0100.0TOTAL
22.425.820.325.124.222.522.044.8To work

עבודה .9.11.316.241.949.62.9IIבענייני 120.7On work duty
אישיים .10.17.510.14.31.5IIסידורים 19.3Personal and

shoppingוקניות
חברה ,11.911.315.24.11.512.012.010.3Entertainmentבידור.

socialוספורט and
sport

4.21.91.50.43.05.42.1Studyלימודים
41.740.635.321.618.745.943.224.2Homeהביתה

נוסע 0.41.61.32.01.50.3Liftהסעת

ידוע ולא 0.20.10.2Otherאתר and
not known

CONSUMPTION AND HOUSING 212



HOUSEHOLD EQUIPMENT ב,ת ציןד
ולפי היישוב צורת לפי בניק"מא, מוצרים שברשותן >1) המשפחות _אחון ז/21. לוח

המשפחה ראש של בעבודה המעמד
TABLE G/23.  PERCENTAGE OF FAMILIES (I) POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF
DURABLE GOODS. BY TYPEOF SETTLEMENT AND BY HEAD OF FAMILY'S STATUSATWORK

)1958 1964)

משפחות
יהודיות
Thereof:
Jewish
Families

בעבודה מעמי
Status at Work

אינס
שייכים
לכוח

העבודה
האזרחי
Not

In Civilian
Labour
Force

העבודה לכוח שייכים
האזרחי

In Civilian
Labour Force

כלהיתר
All
Other

שכירים
Employees

היישוב צורת
Type ol Settlement

כפרית

Rural

עירונית

Urban

המשפחות כל
All Families

אחוזים
Percentage

מפפרים
מוחלטים
(אלפים)

Absolute
Numbers
)1,000)

והתקופה המוצר
Commodity and Period

Electric refrigerator חשמלי מקרר

1958II16434.038.413.032.343.022.437.1

1959VIII20540.645.516.139.848.526.544.1

I960VIIIX24246.851.722.447.252.630.2Sl.l
1961VIIIX27550.254.628.049.060.335.8S4.S

1962VIIIX33658.863.832.160.063.040.8635
1963VIIIX38164.367.947.063.974.345.569.4
1964VIIIX42070.875.543.270.579.354.076.0

קרח Iceארגז box

1958II21344.446.832.547.240.235.047.9

1959VIII21642.944.137.046.137.047.745.5

1960VIIIX19938.540.130.740.832.937.541.0
1961VIIIX18333.534.329.236.424.734.835.1

1963VIIIX14825.026.517.826.417.632.625.5
1964VIIIX10818.219.112.919.712.122.518.5

ובישול לאפייה גז ותנור כיריים
Gas range and cooking stove for

cooking and bakini!

1958II16835.039.314.134.143.318.738.2

1959VIII24047.552.323.647.756.024.951.6

1960VIIIX30659.364.036.162.861.531.264.5

19*1VIIIX34162.365.844.663.471.136.967.3

1962VIIIX41473.076.854.275.878.043.878.6

1963VIIIX47179.483.461.980.690.148.884.4
1964VIIIX50184.588.064.286.491.555.289.2

כביסה Electricמכונת washing
machineחשמלית

1958II449.19.85.79.410.1(3.7)9.9

1959VIII6212.212.511.012.214.9(5.3)13.3

1960VIIIX8215.816.313.417.017.3(5.0)17.3

1961VIIIX10018.318.517.719.021.8(6.3)19.9

1962VIIIX10919.219.020.019.923.1(6.3)20.8
1963VIIIX13923.423.423.323.730.66.425.3

1964VIIIX14023.624.121.423.431.37.825.4
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ולפי היישוב צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (1< המשפחות אחוז  ז/23. לוח
(המשד) המשפחה ראש של בעבודה המעמד

TABLEG/23. PERCENTAGE OF FAMILIES (I) POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF
DURABLE GOODS, BY TYPE OF SETTLEMENT AND BY HEAD OF FAMILY'S

STATUS AT WORK (Cont.)

)1958 1964)

המשפחות היישובכל בעבודרצורת מעמד
All FamiliesType of SettlementStatusatWot k

העבודה לכוח ms..אינםשייכים
משפחותשייכיםמספרים

והתקופה יהודיותלכוחהאזרחימוחלטיםהמוצר
Com mod it y and Period(באלפים)כפריותעירוניותאחוזיטmail

ForceהענודהThereof:
Per.האזרחיJewish

Absolute
Numbers

centageUrbanRural
היתרשכירים כל

Not
In Civilian

Families

(1.000)Wage
Earners

All
otherLabour

Force

Radio רדיו
VIII 195938476.279.958.078.981.846.779.6
VIIIX I96040778.782.7,69.182.282.746.782.6
VIIIX 196148679.681.668.982.383.154.782.6
VIIIX 196249686.888.478.689.891.257.788.7
VIIIX 196352488.489.483.891.293.461.489.6
VIIIX 196453089.390.085.390.894.866.390.1

Additional radio נוסף רדיו
VIIIX 19628815.416.97.414.620.6(6.2)16.5
VIIIX 1963III18.719.613.918.226.3(4.9)19.8
VIIIX 196414424.226.311.424.030.510.825.8

Electric פטיפון
gramophone חשמלי

VIII 19596011.813.06.012.413.2(4.9)12.8
VIIIX I9607213.915.46.515.313.9(4.4)15.1
VIIIX 19618515.516.89.116.318.1(5.1)16.9
VIIIX 196210117.619.010. 119.118.2(6.8)19.1
VIIIX 196310818.219.511.918.623.6(4.4)19.7
VIIIX 196412420.922.013.921.325.7(6.6)22.4

Taperecorder רשמקול
VIIIX 1963193.23.51.83.05.33.5
VIIIX 1964233.94.5(0.9)3.95.2(16)4.2

Mixer מערבל
VIIIX 1962539.210.1(4.0)9.011.3(5.2)10.0
VIIIX 19637612.813.49.911.719.3(5.7)13.9
VIIIX 19648514.416.05.013.719.5(7.6)15.5

Vacuum cleaner אבק שואב
VIIIX 1963528.79.64.08.212.0(4.1)9.4
VIIIX 19646110.311.5(3.0)9.714.2(5.2)II. 1

Private car פרטית מכונית
VIIIX 1962234.14.6(19)3.66.94.4
VIIIX 1963315.25.7(2.8)4.68.8(1.6)5.6
VIIIX 1964416.97.7(3.1)6.211.77.4

Motorcycle, .yilDIK
motorscooter קטנוע

VIIIX 1962142.42.3(2.5)2.53.22.7
VIIIX 1963162.72.8(1.9)2.9(2.9)2.9
VIIIX 1964223.64.0(1.5)4.1(3.8)3.9

(I) Excluding institutions and qibbuztm. וקיבוצים מוסדות כולל איבו (1)
c
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יבשת לפי בניקיימא מוצרים שברשותן (1) היהודיות המשפחות לוחז/24._
המשפחה ראש של בארץ והוותק הלידה

TABLEG/24. JEWISH FAMILIES (I) POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF DURABLE
GOODS, BY CONTINENT OF B.RTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEADOFFAM^LY

)1958 1964)

ואפריקהילידי ואמריקהילידיאסיה אירופה
AfricaBorn in Asia andAmericaBorn in Europe and

עדילידיכל מאזעלו עדעלו מאזעלו עלו
והתקופה 19471948כל19471948כלישראלהמשפחותהמוצר

Commodity and PeriodAllIsraelהמשפחותImmigImmigהמשפחותImmig\mm\i
FamiliesBornAllratedratedAllratedrated

Familiesup toSinceFamiliesup CoSince

1947194819471948

Absolute Numbers (1,000)

169 118 287 177

(אלפים) מוחלטים מספרים
26 203 61 551

eהמשפחותמכללאחוזים sFamiliof All

37.144.08.221.85.251.468.234.7

44.158.511.136.36.562.278.747.8

51.164.917.336.713.368.682.856.1

54.571.919.543.415.773.486.262.0

63.575.933.060.928.580.389.073.6

69.478.140.557.637.586.593.580.1

76.087.652.072.148.990.796.286.9

47.945.263.563.763.S40.024.755.1

45.532.469.452.752.532.917.446.4

41.028.869.153.372.426.613.438.3

35.117.065.145.168.219.48.029.6

25.516.449.334.551.911.75.417.0

18.510.037.520.939.96.72.39.8

37.0
54.5
69.0
71.0
82.9
86.8
90.8

8.2
10.2
15.7
19.2
18.5
21.2
22.8

60.9
79.0
82.3
81.9
90.9
93.9
95.4

15.9
22.7
26.7
31.8
29.8
35.9
32.5

48.9
65.8
75.3
76.2
86.4
91.4
92.6

12.0
16.0
,20.9
25.1
23.4
27.9
26.8

10.2
19.6
38.4
46.7
60.8
71.5
81.9

(2.1)
(3.0)
6.2
6.5
10.3
14.2
16.8

31.0
51.9
65.0
67.9
83.1
80.5
85.5

(7.7)
18.0
20.0
20.3
29.6
31.5
30.2

14.0
24.5
43.0
49.5
65.0
72.8
82.4

3.1
5.3
8.5
8.4
12.9
16.8
18.6

51.3
67.1
75.9
80.8
86.3
94.2
96.5

19.8
27.7
26.6
31.5
33.1
39.4
42.1

38.2
51.6
64.5
67.3
78.6
84.4
89.2

9.9
13.3
17.3
19.9
20.8
25.3
25.4

all families המשפחות כל
VIIIX 1964

Electric refrigerator חשמלי npjj

Ice bo

1958II
1959VIM
I960VIIIX
1961VIIIX
1962VIIIX
1963VIIIX
1964VIIIX

קרח ארגז
1958II
1959VIII
1960VIIIX
1961VIIIX
1962VIIIX
1964VIIIX

ובישול לאפייה גז ותנור כיריימ
Gas range and cooking stove for

cooking and baking
M

VIII
VIIIX
VIIIX
VIIIX
VIIIX
VIIIX

1958
1959
I960
1961

1962
1963
1964

Electric washing כביסה מכתת
m*Mne חשמלית

II 1958
VIII 1959
VIIIX I960
VIIIX 1961

VIIIX 1962
VIIIX 1963
VIIIX 1964
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הלידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (1< היהודיות המשפחות ז/22 לוח
(המשל) המשפחה ראט של בארץ והוותק

TABLEG/24 JEWISH FAMILIES(I) POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF DURABLE
GOODS, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF

HEAD OF FAMILY (Com.)
)1958 1964)

ואפריקהילידי ואמריקהילידיא0יה אירופה
AfricaBorn in Asia andAmericaBorn in Europe and

והתקופה המוצר
Commodity and Period

כל
המשפחות

All

ילידי
ישראל
Israelכל

עד עלו
1947

מאז עלו
כל1948

עד עלו
1947

מאז עלו
1948

ImmigImmigהמשפתותImmigImmigהמשפחות
AllratedratedAllratedrated

Familiesup tosinceFamiliesup tosince
1947194819471948

Percentage out of am Fami11ies(Cont.) (המשך) המשפחות מכלל אחוזים
Radioרדיו

1959VIII79.684.966.277.564.187.192.082.8
1960VIIIX82.686.871.376.870 188.593.883.9
1961VII IX82.687.674.982.573.786.690.782.9
1962VIIIX88.792.482.190.380.892.195.489.6
1963VIIIX89.692.385.289.884.492.095.888.9
1964VIIIX90.191.984.989.484.293.596.791.3

נוסף Additionalרדיו radio
1962VIIIX16.523.57.0(12.2)6.121.030.114.3
1963VIIIX19.827.98.718.96.925.533.918.4
1964VIIIX25.833.515.029.612.831.842.424.5

Electricפטיפון
gramophoneחשמלי

1959VIM12.817.38.9(11.8)8.414.519.010.7
1960VIIIX15.122.89.5(9.5)9.417.22CS14.2
1961VIIIX16.922.011.5(11.2)11.619.422.916.2
1962VIIIX19.124.814.6(12.8)14.320.826.016.8
1963VIIIX19.725.912.915.212.522.927.918.7
1964VIIIX22.430.218.017.518.023.829.420.0

Taperecorderרשמקול
1963VIIIX3.56.8(1.7)(3.0)(1.5)4.05.13.4
1964VIIIX4.27.8P2)(5.3)d7)4.95.94.3

Mixerמערבל
1962VIIIX10.016.9(2.3)(8.0)(1.4)13.422.46.1
1963VIIIX13.923.9(2.8)(4.8)(2.8)19.227.811.9
1964VIIIX15.532.2(3.9).(N9)(2.6)20.430.013.7

אבק Vacuumשואג cleaner
1963VIIIX9.49.8(1.5)(3.9)(1.0)14.519.910.0
1964VIIIXII. 1II. 1(1.2)(3.3)(0.9)18.124.913.4

פרטית Privateמכונית car
1962VIIIX4.47.56.19.83.3
1963VIIIX5.69.2(1.2)(2.1)(I.I)7.711.94.2
1964VIIIX7.414.9(1.7)(3.8)(1.4)9.914.86.4

,Motorcycleאופנוע,
קטנוע

1962VIIIX2.7(5.8)(1.3)(I.I)2.8(3.9)(2.6)
1963VIIIX2.97.2(1.3)(2.2)(1.2)3.0(3.7)(2.1)
1964VIIIX3.99.8(3.3)(6D(28)3.1(3.7)(2.6)

(I) Excluding Institutions and qibbuzim. ומוסדות קיבוצים כולל אינו (1)
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נבחרים, בניקיימא מוצרים שברשותן (1) המשפחות ז/23אחוז לוח
המשפחה גודל לפי

TABLEG/25.  PERCENTAGE OF FAMILIES(I) POSSESSING SELECTED
DURABLE GOODS, BY SIZE OF FAMILY

)1964)

נפשות המשפחה: :Familyגודל PersonsSize of

0ךהכלהמוצר
123456+

Commodity

Total

חשמלי 70.853.373.679.485.477.545.2Electricמקרר refrigerator

קרח ארגז
לאפייה גז ותנור כיריים

18.216.215.614.711.215.034.8Ice box
84.550.077.091.395.893.579.6.Gas range and stove for

cookingובישול and baking

חשמלית כביסה 23.63.111.820.334.838.524.4Electricמכונת washing machine

89.361.286.092.595.594.789.6Radioרדיו

נוסף רויו
חשמלי פטיפון

רשמקול
מערבל

24.27.816.328.936.731.814.4Additional radio
20.9
3.9

8.2
2.0

13.8
2.7

23.2
4.6

29.2
6.0

23.8
5.3

18.7
2.1

Electric gramophone
Tape recorder

14.46.211.817.524.316.34.4Mixer

10.35.39.212.018.410.8(1.9)Vacuum cleaner

פרטית 6.92.24.49.012.08.32.3Privateמכונית car

קטנו9 ,3.62.82.05.04.84.12.7Motorcycleאופנוע, motor scooter

*9t+*+**.9 M9*r*m.*f ££*m> ***** / 1\bbuzim.(l)Excluding institutions and qi

משלח לפי נבחרים, בניקיימא מוצרים שברשותן (1) המשפחות ז/24._אחוז לוח
המשפחה ראש של היד

TABLEG/26. PERCENTAGE OF FAMILIES(I) POSSESSING SELECTED DURABLE
GOODS, BY OCCUPATION OF HEAD OF FAMILY

)1964)

עונדיםמנהלים,
עובדיבבתה"

שירותים'אדמיניס
בורה,סוחריםטרטוריםבעלי

ספורטבבנייה
וחרושתtm6pnוסוכניםופקידיםמקצועותסר ובידו
חופשייםהכל

AdminiWorkersWorkersCommodity Professtrative,TradersFarmersIninהמוצר
sionalManageandin

Trans"Services,
TotalWorkersgerial and

Clerical
Workers

Agentsportation,
Building
and

Sport
and

Enter

Industry
tainment

חשמלי מקרר
קרח ארגז

70.8
18.2

90.2
5.8

93.0
5.5

78.4
15.8

45.6
24.8

69.3
20.6

56.1
31.9

Electric refrigerator
Ice Box

לאפייה גז ותנור 84.596.298.389.669.587.079.9Gazכיריים range and

stoveונישול for cooking
and baking

כביסה מכונת
חשמלית

23.631.735.826.719.023.516.2Electric washing
machine

89.393.197.293.684.192.484.1Radioרדיו

נוסף רדיו
חשמלי פטיפון

24.241.038.630.512.121.713.6Additional radio
20.939.431.421.615.419.013.4Electric gramophone

Tape(2.5)3.98.77.35.11.32.9רשמקול recorder

14.430.630.413.85.810.54.2Mixerמערבל

אבק 10.325.222.011.33.96.43.6Vacuumשואב cleaner

פרטית Private(1.8)6.920.712.18.83.05.0מכונית car

קטנוע ,Motorcycle(1.9)3.66.34.92.81.94.3אופנוע,
motor scooter

(U Excluding institutions and qibbuzim. ייייייי". .mnm St..., ,,,* (It
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housing(1) דיווץו)

ואחוזים) נ^חלטים (מספרים לחדר הנפשות מספר לפי (2) היהודיות המשפחות  ז/27. לוח
TABLEG/27. JEWISHFAMILIES (2), BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM

)Absolute Numbers and Percentage)

)Averages 1957 1963 avsjaa)

Number of Persons per Room לחדר הנפשות מספר

לא
ידוע
Not

Known

4.00+
פחותכל

1.002.003.00מאחתהמשפחות
AllUnder1.992.993.99

FamiliesOne

השנה

Absolute Numbers

)300) 57,800 52,000 144,400

מוחלטים מספרים
173,000 27,700 455,200 1957

6,400 59.200 50,800 163,800 180.100 26,200 486,500

60,900 53,500 170,000 184,800 30,400 499,600

53.300 52,000 160,100 207.200 33,100 505,700

44,800 49,600 146,800 248,400 41,300 530,900

46,900 54,400 152,200 258.800 40.700 553,000

42,700 52,900 145,300 282,900 53.400 577,200

Percentage 0'MHK

1958

1959

I960

1961

1962

1963

1957100.06.138.031.711.5 12.71957

1958100.05.537.534.110.6 12.31958

1959100.06.137.034.010.7 12.21959

I960100.06.640.931.710.3 10.5I960

1961100.07.846.727.79.4 8.41961

1962100.07.446.827.59.8 8.51962

1963100.09.349.025.19.2 7.41963

Labour Force Surveys.
)2)Not including institutions; including qibbuzim.

אדם. כוח סקרי לפי המ אלה. בלוהות הנתונים (1)

קיבוצים כולל אינוכוללמוסדות; (2)
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הלידה יבשת לחדר, הנפשות מספר לפי >1< היהודיות המשפחות  .28/t לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של בארץ והוותק

TABLEG/28. JEWISH FAMILIES (I), BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM, HEAD 0
FAMILY'S CONTINENT OF BIRTH AND LENGTH OF RESIDENCE IN THE COUNTRY

)Percentage)

)Averages 19611963 (ממוצעים

הנפשות מספר
גל

המשפחות
ילידי
ישראל

אסיה ילידי
ואפריקה

Born in Asia
and Africa

אירופה ילידי
ואמריקה

Born in Europe
and Americadumber of Persons

Allלחדר
Families

Israel
bornותיקיס

Veterans

עולים
חדשים
New

Immigrants

ותיקים
Veterans

עולים
חדשים
New

Immigrants

per Room

1961

TOTAL

Less than 1.00
1.001.99
2.002.99
3.003.99
4.00 and over

100.0

7.0
52.0
31.8
6.1
3.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7.810.03.23.113.6
46.798.133.125.861.3
27.722.832.230.121.7
9.45.015.520.02.1
8.44.116.021.01.3

הכל סך

מאחת פחות
1.99 עד 1.00
2.99 2.00עד
3.99 עד 3.00
ומעלה 4.00

1962

TOTAL

Less than 1.00
1.001.99
2.002.99
3.003.99
4.00 and over

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7.62.52.814.26.7
54.936.626.561.352.5
23.531.828.821.332.2
9.215.420.51.95.8
4.813.721.41.32.8

100.0

7.4
46.8
27.5
9.8
8.5

הכל סך

nnKB tvms
1.99 עד 1.00
2.99 עד 2.00
3.99 עד 3.00
ומעלה 4.00

1963

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מאתת .9.3IIפחות 1(4.9)3.216.58.5Less than 1.00
1.99 עד 1.0049.055.531.928.462.756.91.001.99
2.99 עד 2.0025.120.332.530.417.527.82.002.99
3.99 עד 3.009.27.818.119.62.34.33.003.99
ומעלה 4.007.45.312.618.4(1.0)2.54.00 and over

(I) Excluding institutions. Including qibbuzim. קיבוצים כולל מוסדות. נולל אינו (1)
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לתצרוכת ההוצאות מכלל כאחוז ראשיות, קבוצות לפי לתצרוכת, הממוצעת החודשית ההוצאה
לדיור) (פרט

VERAGE MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTION. BY MAIN GROUPS. AS PERCENTAGE OF
TOTAL EXPENDITURE ON CONSUMPTION (excl. Housing)

305! £30

20

Food]1T73 nn*Tnיוקדרנ. jipitnn ריר.ונךו3י1ד תלב7זה בריאות,חינוך, סגיייינ"^ובודנ יזר^ון *nnוכירדרב הבירנ 1ס0וץ בירכ בעלה ה ו ונרבוובובידזד ונוירווכיס וחנךבוונ
Vegetables Household Furniture* Clothing Kulth.EduuHoiv CigaraHts, Organization
4 Fruit Maintenance Household t. Footwear Cultare A Transport. Dues s

tqaipment Entertainment a, Services Conations

גוז ולפי נטו הכנסה קבוצות לפי לדיור), (פיט לתצרוכת ההוצאות הכל סן מתוד ההוצאה אחוז
המשפחה

>PENDITURE AS PERCENTAGE OF TOTAL EXPENDITURE ON CONSUMPTION (efrcl. Housing),BY NET
INCOME GROUPS AND SIZE OF FAMILY

37י77ר^/ יויןויע. כ7דוו>כז7י7י 717י ד3ידד1 יגיבלי* תניר .3וי1*1דר3, On^7י Food Cinci. Vegetables* Fruity OnHealth, Education,CulturesEntertainment
80X

60

40 >^'Z^'A\

19S3/6■

UptOTV 3OO|3OO *OO BOO 6OO 7OOI AOO*
199 299 '399 .*9Q399 699 T99 '
Net Income Groups  נטו הכנעה xiiSira'p

>< 

y

U

^*''

J63A1

4*
ersons

{/ /J
6O0 +■4OO300 2OO239If,™

254

20

15

10

Net Income Groups  ננוי הכנסה קבדו2ות.

1005S

נבחרים סיימא בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז
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התשלומים מאזן ח. פרק
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 המוחזקות pn מטבע ביתרות
הבין המטבע קרן עם העסקות את כספיים,
ארה"כ ממשלת בפיקדונות שינויים לאומית,
עודפים מרכישת הנובעים ישראלי במטבע

הסילוקין. הסכמי יתרות את וכן חקלאיים
במבוא ראה מונטריים, אזורים של פירוט

(להלן). חוץ סחר  ט' לפרק

הערות
ניתן תשלומים מאזן של השוטף החשבון (1

.1958 משנת החל פו"ב בסיס על
ויצוא יבוא על נתונים בין ההבדלים (2
סחר של בסטטיסטיקה שמתפרסמים כפי סחורות
שונות מהגדרות נובעים התשלומים ובמאזן חוץ

במקצת.
התשלומים במאזן הנכללים הנתונים (3
חוץ עסקות של וההיקף ההרכב את משקפים
מקו וגורמים חוץ גורמי בין שבוצעו כלכליות
מאזן דו"ח אין כך משום הדיווח. בתקופת מיים
המדינה של הקופתי המצב את משקף התשלומים

הנ"ל. העסקות מביצוע כתוצאה
אינם התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
על גם אלא מרוכזים, דיווחים על רק מבוססים
הגורמים לכל פנייה ע"י נתונים של איסוף
החיצוניות. הכלכליות העסקות את המבצעים
ופיגו שונים גורמים של הדיווחים אחידות חוסר
מביאים ומאזנים כספיים חשבונות בסגירת רים
לאמוד קרובות לעיתים מכריח אשר למצב
במועדים הדיווח את להגיש כדי סעיפים מספר
עוכר התשלומים מאזן דיווח כל מראש. קבועים

המתכונת על מבוסס התשלומים מאזן אומדן
הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעה אשר
כרישום התשלומים מאזן את מגדירה זו מתכונת
במשך שבוצעו הכלכליות העסקות כל של שיטתי
הארץ של הלאומי משקה בין מסויימת תקופה

חיצוניים. לאומיים משקים ובין המדווחת
משלושה מורכב התשלומים מאזן חשבון
ושירו סחורות חשבון (1 והם: עיקריים חלקים
חשבון (3 חדצדדיות; העברות חשבון (2 תים;

ההון. תנועת

והשירותים; הסחורות חשבון .1

והתשלומים התקבולים את מסכם זה חשבון
סחורות על בעלות של בהעברות הקשורים
והתשלומים התקבולים ואת יבוא) (יצוא,
נסיעות ביטוח, (הובלה, שירותים מתן עבור
ודיבידנדה, רווחים ריבית, תשלומי חוץ,
שירותים ושאר ממשלתיים גורמים הוצאות
בסיס על ניתן ויבוא יצוא מפורטים). בלתי
בשני כלומר, פו"ב בסיס והוא  יחיד
הוצאות כלולות לא החוץ סחר של המרכיבים
התקבולים מטענים. וביטוח הטענה הובלה, על
נכללים מטענים וביטוח הטענה הובלה' על
על וביטוח בהובלה המוגדר נ^רד בסעיף
בלוחות ניתנים 1958 עד היבוא נתוני מטענים.

םי"ף. בסיס על

חדצדדיות: העברות חשבון .2

כל גוררות שאינן העברות כולל זה חשבון
מת חדצדדיות העברות שכנגד. התחייבות
ולהעברות פרטיים גורמים ע"י להעברות חלקות
גורמים ע"י בהעברות ממשלתיים. גורמים ע"י
מוסדות ע"י העברות בין להבחין יש פרטיים
פרטיים גורמים ע"י העברות ובין יהודיים
במענק מקורן הרשמיות ההעברות אחרים.
של ופיצויים בשילומים ארה"ב' ממשלת

האו"ם. של בסיוע וכן גרמניה ממשלת
זה חשבון ההון; תנועת חשבון .3

בהתחייבויות שחלו השינויים את משקף
ההון תנועת בחשבון המדינה. החקשל ובנכסי
פרטי, סקטורים; שלושה בין להבדיל ניתן

מוניטריים. ומוסדות ממשלתי
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התחייבויות הממשלה. של ישירות חייבויות פרסומו? אחרי ותיקונים בדיקות עיבודים, לכן
שפירעונן הלוואות כוללות הפרטי הסקטור פעמ מדי המוכנסים השינויים את מסביר זה דבר
להמרת האוצר בערבות הלוואות האוצר, בערבות התשלומים. מאזן בדו"ח
והלוואות חובות פירעון לשם חח למטבע ל"י חוץ במטבע המדינה חובות
"ף איצינ לה לל"'""כלשדיאש אי™ חוץ מטבע אגף דיווח הוא הנתונים מקור
J£™ ™*SLTE?ii^ימחי >כ * מת חח במטבע התחייבויות האוצר. במשרד
חמש עד אחת'ממנדביגוני ש*ה עד קצר מועד ופרטי. ממשלתי משקיים, סקטורים לפי חלקות

ם שנ mm למעלה ארור ומיעי שבים לחת מתייחסות הממשלתי הסקטור התחייבויות
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דולר) (מיליוני הבינלאומיים התשלומים מאזן אומדני סיכום ח/1 לוח
TABLE H/l. SUMMARY ESTIMATES OF GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS (S Million)

)19521964)

1952195419561958I96019611962§19631964Itemסעיף

הכל TOTALסך

394.6401.0611.67J6.4923.01,071.51,236.61,171.81,427.2Creditזכות

394.6401.0611.6726.4923.01,071.51,236.61,371.81,427.2Debitחוגה

ושירותיפ(1) Goodsסתורות
and services (1)

86.5135.2177.9216.9336.3397.9471.8576.8613.8Creditזכווו

חונה

צדדיות .m sjiiSfflf

393.1376.5534.5551.0669.3829.7926.498 1.21,141.6Debit

ill 1 /J til illMW tl

191.7264.8244.3268.5318.1351.5340.4359.3345.3זכות

I ■ AII3 1 wf|4 0^ ItlcfMH

Credit

0.54.13.84.97.05.29.712.710.4Debitחובה

הון Capitalתנועת movements

116.41.0173.7236.2268.6322.1398.9435.7460.2Creditזנות

חונה :
73.3170.5227.6217.9300.5363.0275.0Debit

עסקות הכל TOTALסך
TRANSACTIONS

071.51,211.11,371.81,419.3Credit,/394.6401.0595.9721.6923.0זכות

427.2Debit.)393.6380.6611.6726.4903.91,052.81.236.61.356.9חובה

והשמטות טעויות
נטו

Net errors and
omissions

7.9Credit_15.74.825.5זכות

■1.020.4חונה 


19.118.7


14.9


Debit

(I) Exports f.o.b.. imports c.i.f. for 19521957;
exports and imports f.o.b. since 1958.

223 התשלומים מאון

;1957 עד 1951 לשנים 0י*6 ויגוא פוב יגוא 0)
.1958 משנת 0ו"ב ויבוא יצוא



דולר) (מיליוני הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  ח/2 לוח
TABLE H/2.  GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY (S Million)

1964)(1963

§ 19631964
lf'S? נטוחובה;זכות0 נטוחובהזכותזכות nwtItem

CreditDebitNet CreditCreditDebitNet Credit

(17 עד (ו הכל 1,371.81,371.81,427.2סך 1,427.2TOTAL (1 through 17)

8ד9) (ו ושירותים 576.8981.2613.8סחורות 404.41,141.8528.0GOODS AND SERVICES
)1 through 9)

I. Merchandise : exports ויבוא יצוא סחורות: 1337.1595.9349.6 258.8730.4380.8
פו.ב.) and(לפי imports(both f.o.b.)

מוניטרי לא זהב 21.8 1.80.60.62. Nonmonetary gold
סחורות וביטוח הובלה .338.719.940.6 18.824.116.53. Freight and merchandise

(3.2 פלוס 3.1)insurance (3.1 plus 3.2)
הובלה 3.136.516.838.1 19.720.617.53.1 Freight
ביטוח 3.22.23.12.5 0.93.51.03.2 Insurance
אחרת הובלה .449.770.654.1 20.983.429.34. Other transportation
אחר ביטוח .527.131.132.5 4.038.15.65. Other insurance
חוץ נסיעות 653.438.054.8 15.437.317.56. Travel

מהשקעות הכנסה .726.371.828.7 45.583.054.37. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1plus 7.2)

ישירה השקעה 7.120.5 20.525.125.17JDirect investment
אחרת השקעה 7.226.351.328.7 25.057.929.27.2 Other

ל.נ.מ.א. ממשלה .815.2105.721.1 90.598.677.58. Government n.e.s.
אתרים שירותים 929.346.432.4 17.146.313.99.Other services

צדדיות חד 359.312.7345.3העברות 346.610.4334.9TRANSFER PAYMENTS
(11 פלוס 10)(10 plus II)

מוסדות ע"י העברות .10319.06.9313.9 312.14.3309.6|0. Private(IO.I through
עד104) 10.0 (10.4ופרטים

אישיים פיצויים 10.1142.83.9134.2 138.9134.2|0.l Personal restitutions
fromמגרמניה Germany

מוסדות עיי העברות 10.282.776.8 82.776.810.2 Remittances by in
stitutionsבמזומן in cash

פרטיות העברות 10.383.00.890.4 82.21.289.2(0.3 Personal remit.
tancesבמזומן in cash

מוסדות ע"י העברות 10.410.52.212.5 8.33.19.410.4 Personal and institu
בסחורות tionalופרטים transfers in kind

ממשלתיות בין העברות 1140.35.831.4 34.56.125.3||. Government(l I.I
(11.3 עד 11.1)through 11.3)

טכני וסיוע מענק 1115.98.2 5.98.2||.| U.S. Grantinaid
ארה"ב ממשלת andשל technical assist.

האו"ם של טכני סיוע 11.20.40.30.4 0.10.20.21I.2U.N. technical assist.
מגרמניה שילומים 11.334.05.522.8 ן28.55.916.9 |.3 Reparations from

Germany
מונטרי וזהב הץ 435.7363.0460.2תנועות 72.7275.0185.2MOVEMENTS OF

(16 עד 12)CAPITAL S, MONETARY
GOLD(l2through 16)

למועד פרטי הון .12217.175.8238.7 141.371.4167.312. Private longterm
(12.8 עד 12.1) capitalארוך (12.1 through

12.8)
ישירה השקעה 12.1162.615.4156.7 147.210.8145.912.1Direct investment
ערך ניירות 12.211.8 11.813.313.312.2 Common stocks
הלוואות 12.323.327.462.1 4.126.136.012.3 Loans

אחרות הלוואות 12.44.010.63.0 6.610.07.012.4 Other loans
ויבוא ליצוא הבנק 1254.12.60.6 1.52.62.012.5 Eximbank

ארהיב ממשלת מלוות 12.611.84.111.8 7.72.79.112.6U.S. government loan
לשיקום העולמי הבנק 12.711.34.5I 1.34.512.7 Accounts with

.I.B.R.Dופיתוח
אחר 12.83.9_ 3.95.95.912.8 Other
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(המשך) דולר) (במיליוני הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  *2/ ח לוח
TABLEH/2. GLOBAL BALANCE OF PAYMENTSSUMMARY (8 Million) (cont.)

)19631964)
19631964

חוגהסעיף ו נטוזנות /jurזכותarinנטו זכות
Item

Debit 1 CreditNet CreditCreditDebitNet Credit

קצר למועד פרטי הון .134.6 4.620.820.8l3.Privateshorttermcapital
למועד ממשלתי הון .14157.9 187.029.1209.9125.984.014. Central government
(14.7 עד 40י longtermארוך capital

(14.1 through 14.7)

מלווה איגרות הפצת 14.156.2 79.423.298.774.224.514.1 Longterm issues

ופיתוח abroadהעצמאות (bonds)
ויבוא ליצוא הבנק 14.216.3 3.912.49.118.59.414.2 Eximbank
הלוואותממשלת 14.31.8 36.835.047.12.744.414.3U.S. government

Loansארהב
(14.32 פלוס 14.3.1)(14.3.1plus 14.3.2)

הלוואותמקרנות 14.3.11.2 28.827.622.81.821.014.3.1 Development
Loanהפיתוח Fund £ A.I.D

מקרנות הלוואות 14.3.20.6 8.07.424.30.923.414.3.2 Agric. Trade
עודפים של Developmentהתמורה

£חקלאיים Assist. Act
אחרות הלוואות 14.478.4 56.621.84.429.115.314.4 Other loans
העולמי הבנק 14.5 7.57.58.10.18.014.5 Accounts with

ופיתוח .I.B.R.Dלשיקום

הבינלאומי הארגון 14.6 0.30.314.6 Accountswith
.I.D.Aלפיתוח

נכסיםוהתחייבויות 14.75.2 2.82.42.51.01.514.7 Other
assetsאחרימ and liabilities

ממשלתי הון .1511.2 11.20.20.215. Government short
קצר למועד

מונטריים 8.16113.5וסדות 31.681.911.656.745.1
term capital

16. Monetary Institutions

(16.11 עד 16.1)(16.1 through 16.11)

הבי''ל המטבע קרן 16.1
 6.36.316.1 AccountswithI.M. F.

יתרותחופשיות 16.293.4 93.421.721.716.2 Freely usable assets

חוץ במטבע
מוסדות ע~י המוחזקות

held with central
monetary institutions

מרכזיים מוניטריים
בבנק המוחזק זהב 16.3

ישראל
18.8 18.84.24.216.3 Gold held with the

Central Bank

חופשיות יתרות 16.4 2.02.06.86.816.4 Otherfreely usalbe

בנלטבעחוץהמוחזקות
בבנקיםמסחריים

כבנקים המוחזק זהב 16.5
מסחריים

_ I.II.I

assets held with
commercial banks

16.5 Gold held with
commercial banks

בקשר יתרות 16.60.3 0.31.01.016.6 Bilateral balances

להסכמיםמסחריים
ממשלת פיקדונות 16.7

עודפים ע*ח ארה"ב
 7.37.3



21.921.916.7U.S. government
deposits on food sur

plusחקלאיים accounts

ממשלתיים פיקדונות 16.8."**16.8Othergovernment
deposits U'J lib'

זרים פיקדונות 16.9
מקומיים בבנקים

 21.121.16.26.216.9 Deposits held by
foreignerswith
local banks

פיקדונותהמוחזקים 16.10 0.10.10.10.116.10 Deposits held by
מוסדותבין internationalע*י

organizationsלאומיים
אחרות תביעות 16.111.0 1.00.10.116.11Other claims of
theשלהבנקהמרכזי Central Bank

(נטו) והשמטות טעויות .1714.9 14.97.97.917. Net errors and
omission
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דולר) (מיליוני האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום _ .3/ ח לוח
(19571964)

הכל וקנדהסך השטרלינגארהב אזור
TotalU.S.A. and CanadaSterling Area

סעיף
חובהזכותוזיבהזכותחובהזכות
CreditDebitCreditDebitCreditDebic

1957

B",o( סחייות
\ שירותים

חדצדדיות העברית

140.8432.121.7105.037.259.4
81.2125.117.739.820.528.4
251.15.782.92.811.90.2

הון תנועת
רבצדדיות, עסקות

78.6
11.2I43.3

18.0
10.9
7,5

והשמטות טעויות
1959

,ב ( סחורות
1 שירותיט

176.5379.931.1114.448.054.7
90.3201.231.670.623.033.1

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, עסקות

255.7
54.8
8.5

4.782.3
58.4

O.I

18.3

15.1

15.7

O.I
13.9

והשמטות טעויות

1961

"ב ( סחורות
ן שירותים

חדצדדיות העברות
הון תנועת

עסקותרבצדדיות,

2385521.235.8170 261.676.1

159.4308.556.983.941.452.5
351.5
104.2

5.2

18.7

94.5
135.9

1.0

68.0

20.3

23.6

0.2
18.1

והשמטות טעויות
1962

0,ב ( סחורות
ן שירותיט

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, עסקות

271.4559.947.2201.659.3108.7

200.4366.569.4100.543.258.9
340.4
98.4
25.5

9.7102.5
27.9
58.1

3.019.7

73.2

0.2
27.6

והשמטות טעויות
§1963

337.1597.751.1170.272.4129.1 פו,נ סחורות
239.7383.599.6136.751.962.6

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, עסקות

359.3
72.7

12.7

14.9

131.0
62.8

4.2

33.4

21.5
18.9
27.2

0.2

והשמטות 1964טעויות

/ סחורות
1 שירותים

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, עסקות

349.6731.057.9188.574.5160.4

264.2410.896.5137.650.567.1

345.3
185.2
7.9

10.4136.5
120.6

4.9

80.5

20.1
16.4
66.2

0.2

והשמטות טעויות

המאוחדת. והממלכה קנדה לארהיב, פרט (1)
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TABLE H/3.  REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY (S Million)

(19S71964(

<. סובייטיO.E.C.Cאזור ממוייןאזור ובלתי אתר אזור
. AreaO.E.C.CSoviet AreaJnallocatedOther and

(1)
Item

mat!tttnJVDTwinirat
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

1957

59.1171.24.97.817.988.7Good! /.. . .
J c.i.f. basis

Services / 25.654.70.40.217.02.0
143.72.31.30.311.30.1Transfer payments
12.50.411.5Capital movement.
12.71.333.1Multilateral settlements

net errors and omissions
1959

73.6146.45.25.418.659.0Goods 1,.. .
I f.o.b. basisServices J 34.877.80.80.80.118.9

145.83.80.312.50.4Transfer payments
5.90.24.6Capital movemenu
32.10.742.5Multilateral settlements

net errors and omissions

1961

107.7222.34.34.429.148.2Goods 1 , . . .

40.9131.51.00.919.239.7{ f.o.b. basisServices f
218.83.30.80.517.10.2Transfer payments

48.37.027.7Capital movements
38.07.35.0Multilateral settlements

net errors and omissions

1962

117.8193.68.68.438.547.6Goods 1,.. .

63.1162.11.62.923.142.1J f.o.b. basisServices J
210.05.31.00.57.20.7Transfer payment
88.89.3Capital movements

118.70.612.3Multilateral settlements■

§1963

net errors ■no omission*

162.3208.39.612.841.777.3Goods 1 , . . .

62.3141.51.02.224.940.5{ f.o.b. basisServices J
199.15.0I.I2.16.61.2Transfer payments

32.51.224.7Capital movements
36.46.621.1Multilateral settlements

net errors and omissions
1964

152.6299.614.817.349.865.2Goods\... ,
! f.o.b. basisServices J 87.2160.00.93.229.242.9

180.50.83.32.94.91.6Transfer payments
34.70.213.3Capital movements
5.54.212.5Multilateral settlements

net errors and omissions

(I) Except U.S.A. Canada and the United Kingdom.
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דולר) (מיליוני האזוריים התשלומים מאזני  4/ ח לוח
(1964 (סיכום

הכל וקנדהסך השטרלינגארה"ג אזור
Total.and CanadaU.S.ASterling Area

סעיף
נטוruinזכות j?urfliStנטוחובה זכות

Netנטוחובהזכות זכות
Net

CreditDebit
ixet

Credit
CreditDebitCreditCreditDebitCredit

ושירותים 613.81,141.8528.0326.1סחורות 154.4171.7125.0227.5102.5

(9 עד (ו

(לפי ויבוא יצוא סחורות1 349.6730.4380.8188.5ו. 57.9130.674.5160.0 85.5

פו"ב)

מוניטרי לא זהב .20.6 0.6 0.4 0.4

סחורות וביטוח הובלה .340.624.116.55.2 12.27.07.05.21.8

(32 פלוס 3.1)

הובלה 3.138.120.617.54.9 12.07.15.43.22.2

ביטוח 3.22.53.5 1.00.3 0.2 0.11.62.0 0.4

אחרת הובלה .454.183.4 29.323.1 18.4 4.75.911.2 5.3

אחר ביטוח .532.538.1 5.62.0 1.4 0.619.924.4 4.5

חוץ נסיעות .6S4.837.317.56.8 22.015.27.03.83.2

מהשקעות הכנסה .728.783.0 54.357.8 16.3 41.52.63.2 0.6

(7.2 פלוס 7.1)

ישירה השקעה 7.1
אחרת השקעה 7.228.7

25.1
57.9

 25.1
 29.2

17.3 
40.5 16.3

 17.3
 24.22.6

1.7
1.5

 1.7
I.I

לנמא ממשלה, .821.198.6 77.525.5 18.1 7.40.59.8 9.3

אחרים שירותים .932.446.3 13.917.2 8.1 9.17.69.5 1.9

צדדיות חד 345.310.4334.94.9העברות 136.5131.620. r0.219.9

01 פלוס 10)

מוסדות ע"י העברות .10313.94.3309.6 128.3128.320.120.1

עד10.4) 100 ופרטים
אישיים פיצויים 10.1134.2134.2

~ ~

מגרמניה
מוסדות ע"י העברות 10.276.876.8 63.463.47.77.7

במזומן
העברותפרטיות 10.390.41.289.2 62.562.511.911.9

במזומן
מוסדות עיי העברות 10.412.53.19.4 2.42.40.50.5

בסחורות ופרטים
ממשלתיות העברותבין .1131.46.125.34.9 8.23.30.2 0.2

(11.3 עד 11.1)
מענקוסיועטכנישל 11.18.28.2 8.28.2

ארהב ממשלת
האום של טכני סיוע 11.20.40.20.2

מגרמניה שילומים 11.322.85.916.94.9  4.9



0.2 0.2
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TABLE H/4.  REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS (S Million)
(1964 Summary(

o.e.c.d. סובייטיאזור נומיייןאזור ובלווי אחר אזור
O.E.C.D. AreaSoviet AreaUnallocated AreaOther £

(1)Item

נטוחובהזכות זכות
Netזכותroinנטו זכות

Netנטוחובהזכות זכות
Net

CreditDebitCredit
CreditDebitCreditCreditDebitCredit

239.7459.6219.920.5 15.7 4.879.0108.1 29.1GOODS AND SERVICES
)1 through 9(

152.6299.4146.817.3 14.8 2.549.865.2 15.41. Merchandise : exports and
imports (both f.o.b.(

0.2 0.2 2. Nonmonetary gold

7.211.9 4.70.7 0.1 0.614.1I.I13.03. Freight and merchandise
insurance (3.1 plus 3.2(

6.510.7 4.20.7 0.1 0.614.1I.I13.03.1 Freight
0.71.2 0.5 

3.2 Insurance

26.828.4 1.60.2 0.1 0.12.920.5 17.64. Other transportation

11.211.7 0.5 5. Other insurance

17.017.7 0.71.5 0.3 1.28.57.51.06. Travel

9.817.2 7.4_4.8 4.87. Investment income
)7.1plus 7.2(

4.2 4.21.9 1.97.1 Direct investment
9.813.0 3.2 2.9 2.97.2 Other

1.758.0 56.30.6 0.3 0.30.54.7 4.28. Government, n.e.s.

13.415.1 1.70.2 0.1 O.I3.24.3 I.I9.Other services

180.50.8179.72.9 3.30.44.91.63.3TRANSFER PAYMENTS
)10 plus II(

157.7157.72.9 3.30.44.51.43.110. Private(1 O.I through 10.4(

134.2134.2_ ___10. 1 Personal restitutions
from Germany

.S65.6__ |||0.10.110.2 Remittances by
institutions in cash

14.4_14.40.7  0.71.60.5I.I10.3 Personal remittances
in cash

3.5_3.52.2 3.3\.\2.80.91.910.4 Personal and institutional
transfers in kind

22.80.822.0 0.40.20.2II. Government (1 1. through
M.3)

II. 1 U.S. Grantinaid and __

technical assistance
__0.40.20.211.2 U.N. technical

assistance
22.80.822.0__11.3 Reparations from

Germany
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(המשח דולר) (מיליוני האזוריים התשלומים מאזני  ח/4* לוח
(1964 (סיכום

נטו זכות

סעיף
הכל ארהבוקנדהסך

U.S.A. andהשטרלינג איזור
TotalCanadaSterlinc Are*

(17 עד 12) מונטרי וזהב הץ 193.140.182.6תגועות

(12.8 עד 12.1) ארוך למועד פרטי הדן .12167.399.811.2
ישרה השקעה 12.1145.9II 1.09.2
ערך ניירות 12.213.310.80.4

הלוואות 12.336.01.62.4
אחרות הלוואות 12.47.0

ויבוא ליצוא הבנק 1252.02.0
ארהב ממשלת מלוות 12.69.19.1

ופיתוח לשיקוס העולמי הבנק 12.74.5

אחר 12.85.95.9

קצר למועד פרטי הון .1320.84.01.2

(14.7 עד 141) ארוך למועד ממשלתי הון .1484.057.8I.S

ופיתוח העצמאות מלווה איגרות הפצת 14.124.522.0
ויבוא ליצוא הבנק 14.29.49.4

ארהב ממשלת הלוואות 14.344.444.4_

אחרות הלוואות 14.415.30.8I.I
ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 14.58.0

לפיתוח הבינלאומי הארגון 14.60.3

אחרים והתחייבויות נכסים 14.71.50.4

קצר למועד ממשלתי הון .150.2

(16.11 עד 16.1) מונטרייט מוסדות .1645.141.07.9
לאומית הבין המטבע קרן 16. ■6.3

ע*י המוחזקות חוץ במטבע חופשיות יתרות 16.221.78.020.2
והאוצר ישראל בנק

ישראל בבנק המוחזק זהב 16.34.228.933.1
בבנקים המוחזקות חוץ במטבע חופשיות יתרות 16.46.8 4.7I.I

מסחריים
מסחריים בבנקים המוחזק זהב 16.5

מסחריים להסכמים בקשר יתרות 16.61.01.6
חקלאיים עודפים חשבון על ארה"ב ממשלת פיקדונות 16.721.921.9

שונים ממשלתיים פיקדונות 16.8

מקומיים בבנקים זרים פיקדונות 16.96.26.52.3
ביןלאומיים מוסדות ע"י המוחזקים פיקדונות 16.100.1

המרכזי הבנק של אחרות תביעות 16.1 ■0.1

(נטו) והשמטות טעויות רבצדדיות' עסקות .177.980.566.2

ח/3. ללוח הערה ראה (!)
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TABLE H/4.  REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS (S Million) (Cont.)

(1964 Summary(

Net Credit

אחר אזור
o.e.c.d. סובייטיאזור מנלוייןאזור ובלתי

Other 2nd
O.E.C.D. AreaSoviet Area

Unallocated
Area

40.225.8 4.4MOVEMENTS OF CAPITAL AND
MONETARY GOLD(12 through 17(

43.313.0 12. Private longterm capital (12.1 through 12.8(
13.811.9 12.1 Direct investment
2.30.2 12.2 Common stocks
38.83.6 12.3 Loans
7.012.4 Other loans

m__r12.5 Eximbank
12.6 U.S. government loans

4.5 12.7 Accounts withI.B. R.D.
 

12.8 Other

26.42.8 _13. Private shortterm capital

22.84.9 .14.Central government longterm capital (14.1 through M7(
14.1 Longterm issues abroad (Independence and

1.31.2 Development Bonds(
14.2 Eximbank
14.3 U.S. Government loans

17.82.2 _14.4 Other loans
___8.0 14.5 Accounts withI.B. R.D.
^_0.3 14.6 Accounts with I.D.A.
3.71.8 14.7 Other assets and liabilities

0.2 15. Government short term capital

4.87.4 0.216. Monetary institutions (16.1 through 16.11(
6.3 16.1 Accounts with I.M.F

9.5_ __16.2 Freely usable assets held with Central and
Monetary Institutions

16.3 Gold held with the Central Bank
1.0 16.4 Other freely usable assets held with commerical banks

16.5 Gold held with commercial banks
3.5I.I 0.216.6 Bilateral balances

__16.7 U.S. government deposits on food surplus account
16.8 Other government deposits

2.20.2 16.9 Deposist held by foreigners with the local banks
0.1 16.10 Deposits held by international organizations

0.1 16.11 Other Claims of the Central Bank

5.512.5 4.217. Multilateral settlement! and net errors and omissions

/(I)See note to Table H3.
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דולר) (במיליוני חוץ במטבע המדינה חובות  /5י ח לוח
TABLE H/5.  FOREIGN EXCHANGE OBLIGATIONS OF THE STATE ($ Million)

)19541964)

1

ליונ 31התחייבויות XIIObligations as of

Itemסעיף

1954195619581959I9601961196219631964

הכל סך .1
התחייבויות

(4 עד (ו

409.7500.4580.5617.6646.1709.3800.9870.01,049.8TOTAL OBLI
GATIONS
)1THROUGH 4)

ישירים חובות .353.5452.9516.8540.5S53.8572.4629.969.5£790.41ו. DIRECT
OBLIGATIONS

ארוך מועד 1.1
(2.1.1 0לוס 1.1.1)

310.2383.4439.3488.3506.2529.8573.6623.0774.8I.I Long term
)I.I.I plus 1.1.2),

מלווה אגרות 1.1.1.
ופיתוח עצמאות

אחרים 1.1.2

166.1

144.1

244.7

138.7

324.2

115.1

359.5

128.8

388.6

117.6

417.3

112.5

451.5

122.1

474.0

149.0

498.6

276.2

I.I.I Indepen
dence Develop.
ment Bonds

1.1.2 Other

בינוני מועד 1.2

קצר מועד 1.3

33.1

10.2

38.9

30.6

46.1

31.4

38.5

13.7

33.7

13.9

29.8

12.8

40.6

15.7

39.8

6.7

IS.I

0.5

1.2 Intermediate
term

1.3 Short term

ערבויות .2
חוב לתשלום

56.247.518.525.125.S49.972.888.3123.42. GUARANTEED
OBLIGATIONS

ארוך מועד 2.112.810.40.46.011.328.658.879.5104.22.1 Long term

בינוני מועד 2.2

קצר מועד 2.3

25.8

17.6

18.4

18.7

14.8

3.3

15.0

4.1

11.6

2.6

18.0

3.3

12.0

2.0

7.6

1.2

18.2

1.0

2.2 Intermediate
term

2.3 Short term

בערבות .3
מטבע להמרת

42.044.759.572.391.796.4118.93. GUARANTEED
OF CONVER
TIBILITY

ארוך מועד 3.17.711.523.827.525.026.240.13.1 Longterm

בינוני מועד 3.2

קצר מועד 3.3

14.8

19.5

13.3

19.9

13.1

22.6

22.2

22.6

23.8

42.9

23.5

46.7

22.1

S6.7

3.2 Intermediate
term

3.3 Short term

התחייבויות .4
ללא פרטיות

ערבות

3.27.37.314.76.515.817.14. NON GUA
RANTEED
PRIVATE
OBLIGATIONS

ארוך מועד 4.1.0.30.41.32.03.64.84.1 Long term

בינוני מועד 4.2

קצר מועד 4.33.2

0.2

6.8

0.3

6.6

4.2

9.2

3.2

1.3

2.5

9.7

0.8

11.5

4.2 Intermediate
term

4.3 Short term

BALANCE OF PAYMENTS 232



Israel's international balance of payments ישראל של הבינלאומיים התשלומים מאזן
($ Million) דולריס) (מליוני
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חוץ סחר ט. פרק
לס המרכזית הלשכה של מיוחדים בפרסומים

טטיסטיקה^).
הכל הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
לסי היבוא פריטי את מחלק זה סיווג כליים.
לאחר מיד הסחורות של הראשוני הייעוד
המטרה המכס. ידי על ושחרורן ארצה יבואן
שונה מיובאות סחורות מספר של הסופית
מעובדות בלתי סחורות הראשוני. מייעודן
לייצור". ב"תשומות נכללו למחצה ומעובדות
של חדש מפתח לפי היבוא מסווג 1962 משנת
הייעוד לפי היבוא על הנתונים כלכליים. ייעודים
בשנתון המופיעים '1962 עד 1958 לשנים הכלכלי
פרטים המתוקן. המפתח לפי מחדש סווגו זה'
א' בנספח ניתנים הכנתו ודרך הסיווג שיטת על
חוץ סחר  ג חלק לישראל הסטטיסטי לירחון

.1963 אוגוסט '8 מס'

הסחורות של והערך הכמויות
העשרונית. השיטה לפי הם והמידה המשקל .4
ללא הסחורות של נטו המשקל הוא המשקל
מקרים במספר הקיבול. כלי או האריזה חומרי
כלי משקל נכלל המכס) לתעריף (בהתאם

הפנימיים. הקיבול

הברית. ארצות של בדולרים מוצגים הערכים .5

המרכי הכל סך לבין הסיכומים בין ההפרשים .6
המספרים. מעיגול נובעים בים

היבוא
(cost, insurance,freight) בערך נרשם היבוא .7
דמי גם מסוימים' במקרים שכולל' c.i.f.
אלו, מקומיות הוצאות סבלות. והוצאות רציף
1963 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו
ב9.6 1964 ובשנת דולר מיליון ב8.5
f.o.b. בערך נרשם היצוא דולר. מיליון
ודמי ההנחה ניכוי לפני (free on board)

חוץ. לגורמי העמלה

בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני
כמקורות סחורות. של ויצוא ליבוא מתייחסים זה
לשלטונות המוגשים הטפסים משמשים הנתונים
סוכניהם או והיצואנים היבואנים ידי על המכס

ויצוא). יבוא (רשימות

והסברים הגדרות

הסחורות סיווג
מפרסמת ישראל של החוץ סחר סטטיסטיקת
של סיווגים שני לפי והיצוא היבוא נתוני את
המסחר" של האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות:
(^(S. 1. T. c.  Revised מתוקן  (סיט"ק
(בט"נ בריסל" של הבינלאומי התעריף "סיווג

.(2XB.T.N.
בסוגים' הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג .1

מזון' (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתח ציוד מכונות' כימיקלים' גלם' חומרי
המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי בורה)'
היבוא הוצגו זה בשנתון המקור. ענף ולפי
סיט"ק סיווג של וקבוצות סוגים לפי והיצוא
ספרות). ושלוש אחת ספרה לפי (אגרגציה
הסיווג מספק סחורות של יותר גדול פירוט .2
בהתאם המוצרים ערוכים זה בסיווג בט"נ.
פירוט הסחורה. יוצרה שממנו החומר לסוג
בסטטיסטיקת בט"נ סיווג לפי היבוא סחורות
המכס תעריף לפי מוצג ישראל של החוץ סחר
סיווג על מבוסס הוא שגם הנוכחי(3). הישראלי
פירוט הישראלי. לסחר התאמות עם בט"נ
מוצג הישראלית בסטטיסטיקה היצוא סחורות
את הכולל היצוא"(4), סחורות "קטלוג פי על
בט"נ סיווג של הראשיים הסעיפים חלוקת

הישראלי. היצוא לצורכי בהתאם
החוץ סחר סטטיסטיקת על מפורטים נתונים
השנים עם בהשוואה 1964 בשנת ישראל של
בהתאם והיצוא היבוא של פירוט כולל הקודמות'
הופיעו ארצות' ולפי סחורות לפי בט"נ' לסיווג

United Nations Statistical Office, Standard International Trade Classification, Revised, New York, 1961 (1)
Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Classification of Goods in Customs' Tarrif, Brussels, 1955 (2)

.1961 בדצמבר 21,1238 מס' התקנות קובץ והפטור' המכס תעריף צו (3)
ירושלים, ,16 מס' טכניים פרסומים סדרת היצוא*, סחורות "קטלוג והתעשייה, המסחר ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה (4)

.1964
לסטטיסטיקה. *מרכזית הלשכה ו184. 183 מס' מיוחדים פרסומים סדרת ,11 וחלק ן חלק ,1964 ישראל, של החוץ יסחר (5)
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הזיקוק בתי עברו (ב1958 שלהם "ף י ס
ישראלית). לבעלות ה"אקסטריטוריאליים"
הללו לשנים המספרימ מתייחסים זאת, תחת
מזוקקים מוצרים של המשוער ולערך לכמויות

הישראלי. לשוק נכנסו אשר

לפי נערכת היהלומים יבוא של הסטטיסטיקה .12
במשרד היהלומים מאגף שמתקבלים נתונים
ומטוסים אניות יבוא והתעשייה. המסחר
התח ממשרד המתקבלים נתונים לפי נרשם

בורה.

היבוא: הכל סך במספרי הנכללים הנתונים .13

עולים? של אישיים חפצים א.
תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים ב.

בחזרה; נלקחו ולא
ומטוסים; אניות ג.

יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים ד.
pm ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לא^
הכל מך במספרי נכללים שאינם הנתונים .14

נטו: היבוא
מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי א.
לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות

קבלניות; עבודות
ערובה; למחסני יבוא ב.

סחורות ,(bunkers) דלק על מספרים ג.
(ballast) זברית ,(stores) אחרות
לאניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא

לארץ; בחוץ ישראליים ומטוסים
(פרטי חוקי הילך בעלות מטבעות יבוא ד.

וגב)). (א) 72.01 המכס תעריף

היצוא
.special systemn לפי נרשם היצוא .15
של הסטטיסטי הרישום תאריך ,1962 מנובמבר
לפני הסחורה. משלוחי של התאריך הוא היצוא
הגשת תאריך לפי היצוא רישום תאריך נקבע כן
המכס. לשלטונות היצואן ידי על היצוא רשימוני
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא
בשלמותן יוצרו אשר לארץ לחוץ הסחורות
צורתן אשר חוץ מתוצרת סחורות או בארץ,
נוסף עיבוד ידי על גדל ערכן ו/או שונתה

בישראל.

הסחורות לזרם מתייחס נטו" היצוא הכל "סך .16
בישראל, עובדו או יוצרו אשר לארץ לחוץ
אחרת, צוין לא אם המוחזר. היצוא בניכוי
ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל מתייחסים

חי) פרק (ראה התשלומים מאזן בסטטיסטיקת
ערך .f.o.b. בסיס על המוצרים יבוא גם מופיע
התש מאזן עריכת לצורך מותאם והיצוא היבוא
עסקות החוץ סחר מנתוני ניכוי ידי על לומים
ותיירים, דיפלומטים של אישיים חפצים כגון:
סרטי מוחכר, ציוד זהב, מסחריות' דוגמאות
המקו ההוצאות ניכוי ידי על וכן וכד' קולנוע
מסתכם האלו ההתאמות לאחר היבוא. מערך מיות
מיליון ב596 (f.o.b. בסיס (על מוצרים יבוא
יצוא ב1964. דולר מיליון ו730 ב1963 דולר
מיליון ב337 מסתכם ההתאמות אחרי מוצרים

ב1964. דולר מיליון ו350 ב1963 דולר

היבוא
special) המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .8
באופן העובר היבוא הכל סך שהוא (system
ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס דרך ישיר
אחרות, במילים ערובה. ממחסני והשחרורים
על שחרורן עם כמיובאות נחשבות סחורות
תאריך את גם הקובעים המכס, שלטונות ידי

היבוא.
הסדרת לפני פיקדון נגד שוחררו סחורות אם
והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון
פיקדון. נגד בפועל השחרור לתאריך בהתאם
הסופי החשבון הסדרת בתאריך הוברר אפ
כי המכס, שלטונות ידי על הפיקדון) (חיסול
ליבוא הנוגעים הפרטים יתר או והכמות, הערך
בתאריך שנרשמו לאלה התאימו לא הסחורות,
המספרים תוקנו פיקדון, נגד כפועל השחרור
שפורסמו 1963 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף
המשלוחים כל לגבי זה בשנתון תוקנו 15 בשנתון
ושהחשבון פיקדון, נגד שוחררו היבוא שבעת
היבוא מספרי .1964 שנת במשך סודר הסופי
לגבי מתוקנים זה בשנתון המובאים 1964 לשנת
שחוסל פיקדון נגד ששוחררו המשלוחים אותם
שנת במשך שניתנו הפיקדונות, .31x111964 עד
נרשמו חוסלו' לא הנ"ל התאריך עד ואשר 1964
הפרטים' ויתר הבמות הערך, הערכת לפי

השחרור. בעת במכס שנעשו
הסחו לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל '*סך

המכס. ידי על ששוחרר המיובא רות
הסחורות לזרם מתייחס נטו* היבוא הכל "סך .9
אם המוחזר. היבוא בניכוי ארצה המיובאות
על הנתונים כל מתייחסים אחרת, צוין לא
ללא יבוא דהיינו ברוטו", ל"יבוא ''יבוא"

מוחזר". "יבוא ניבוי
החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא .10
לכן. קודם יובאו אשר pKV להק סחורות

מספרי ייצגו לא ,1957 ועד 1953 מפברואר .11
היבוא ערך את ומוצריו גולמי נפט של היבוא
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הכל סך במספרי נכללים אינם אשר הנתונים .21
היצוא:

על מטוסים של וחלקים מנועים משלוחי א.
נציגיהן או לסניפיהן מקומיות חברות ידי

לא^; por
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים ב.
תיקונים החלפה, למטרות הוחזרו אך לכן
הכותרת תחת מופיעים אלה משלוחים וכד/

מוחזר"; "יבוא
ערובה: ממחסני יצוא ג.

סחורות ,(bunkers) דלק על מספרים ד.
(ballast) זכרית ,(stores) אחרות
לאניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא

בישראל; ומטוסים
(פרטי חוקי הילך בעלות מטבעות יצוא ה.

ו(ב)). (א) 72.01 המכס תעריף

והכמויות המחירים מדדי
הקודמת. השנה בסיס על מחושבים המדדים .22
השנה של משקלים לפי חושבו הכמות מדדי
לפי חושבו המחיר מדדי ואילו הקודמת
כאשר השוטפת, התקופה של המשקלים
משורשרים המדדים בזו. זו תלויות הסדרות

.1961 = 100 בסיס על ומוצגים
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי
השינוי אין בהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערך
אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי
אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת
לחישוב משמשים' החוץ' סחר בנתוני מספיקה
מוצרים של המחירים ומדדי המחירים המדד'
באינדיק p#i< בחוץ במקורות המתפרסמים
השיטות של מלא תיאור במחיר. לשינוי טורים
לירחון בי בנספח מופיע המדדים של והכיסוי
חק> סחר  ג' חלק לישראל הסטטיסטי

.1963 '8 מס'

"יצוא ניכוי ללא יצוא דהיינו ברוטו'/
מוחזר".

החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יצוא .17
לכן. קודם יוצאו אשר לארץ מחק סחורות

(למאכל) והביצים ההדר פרי שיצוא מכיוון ,18
אין קונסיגנציה, בסיס על כלל בדרך מבוצע
המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
של והמדויק הממשי ערכו את לייצג יכולים
המתייחסים המספרים אלה. סחורות יצוא
של בסטטיסטיקה המובאים השוטף. לחודש
של היצוא ערך של אומדן הינם החוץ' סחר
המתקבלת ההערכה לפי הללו הסחורות
לישראל" הדר פרי לשיווק מ"המועצה
ועופות ביצים ושיווק לייצור וה"מועצה
שנשלחו הסחורות מכירת לאחר בע"מ".
החשבונות, של הסופית וההסדרה בקונסיגנציה
מתקנים מספרים המקורות מאותם נמסרים
הסטטיסטיים. הנתונים לתיקון בסיס המהווים
בשנתון המובאים ביצים יצוא על מספרים
נתוני מופיעים זאת לעומת כולם. תוקנו זה
אוקטוברדצמבר לתקופה הדר פרי יצוא
המועצה ידי על שנערך אומדן לפי 1964

הדר. פרי לשיווק
לפי נערכת יהלומים יצוא על הסטטיסטיקה .19
במשרד היהלומים מאגף שמתקבלים נתונים

והתעשייה. המסחר

היצוא; הכל סך במספר הנכללים הנתונים .20

מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים א.
ישראלי? דרכון פי על הארץ את שעזבו

אשר חוזרים תיירים של אישיים חפצים ב.
על לארץ לחוץ ונלקחו בישראל נרכשו

תיירים; ידי
ומטוסים. אניות ג.
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החוץ סחר של המאזן ט/1י לוח
(19491964)

השנה
Year

ברוטו יבוא
Gross Imports

מוחזר יבוא
Returned Imports

נטו יבוא
Net Imports

)b)(c)
ברוטו יצוא
Gross Exports

מוחזר יצוא
Returned
Exports

(.)(e)(d<(e)(0

28.495

35,147

44.754

43.489

57.636

86.300

89.056
..

107,135634

141.2531.126

140.6171.515

178.7662.383

216.6055.329

245.2806.198

279,1977.794

351,49413,209

372,35020,529

251.906

300,325

381.682

322.261

279,929

287.248

334.453

375,593

432,829

420,930

427.291

495,646

583.912

626,222

663,506

804,102

דולרים אלפי

1,183

1,707

2,062

1.783

2.157

3,094

2,385

2,833

2.107

2,17£

2,678

7,032

8,074

8.312

10,099

22,131

253,089

302,032

383,744

324,049

282,086

290,342

336,838

378,426

434,936

423,106

429,969

502.678

591,986

634,534

673,605

826,233

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

§ 1963

1964
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TABLE I/I.  BALANCE OF FOREIGN TRADE

(19491964(

נסו יצוא
Net Export!
)e) (0

על היבוא עודף
היצוא

Excess of Imports
over Exports

)d)(g)

כאחוז היצוא
מהיבוא

Exports as %
of Imports
)E):(d)

לגולגולת המסחר
Trade per Capita

היבוא
Imports

היצוא
Exports

הגירעון
המסחרי

Trade Deficit

(g)(h)(i)0)(k)(1)

Dollar דולרים S 1,000

28.495223.41111.324127214

35,147265,17811.723728209

44,754336,92811.725530225

43,489278,77213.520127174

57,636222,29320.617035135

86,300200.94830.017051119

89.056245.39726.619251141

106,501269.09228.420558147

140,127292,70232.422472152

139,102281,82833.021170Ml

176,383250,90841.320785122

211.276284,37042.6234100134

239,082344,83040.9267109158

271,403354,81943.3273118155

338,285325,22151.0279142137

351,821452.28143.8324142182
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והיצוא היבוא של הערך הכל וסן המחיר הנפח, מדדי  ט/2* לוח
TABLE 1/2.  INDEXES OF VOLUME, PRICE AND TOTAL VALUE OF

IMPORTS AND EXPORTS

)Base: 1961 = 100 : (הבסיס
(1955 1964)

השנה
Year

ExportsהיצואImportsהיבוא

הנפח
Voluma

המתיר
Price

הכל סך
הערך
Total
Value

הנפח
Volume

המחיר
Price

הכל סך
הערך
Total
Value

חליפין תנאי
(1)

Terms of
Trade
)1)

ndexeהמדדים s

195554105573510537100

195658III6440III44100

19576111973491155797

195868106725011356107

19597010373721027399

I960821038589998896

1961100100100100100100100

19621109810711699114101

§196311599114139103142104

1964138101140146103151102

Percenta ge of Annual Change השנתי השינוי אחוז

195519567612146190

195619575715234293

195719581111222210

195819594324510327

1959196015015243203

1960196122319121124

19611962§102§7£11141

19621963?5■§7204253

19631964202235062

(I) Export price index divided by import price index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי טדד (1)
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עיקריים ענפים לפי היצוא, ומדדי הכלכלי הייעוד לפי היבוא, מדדי  ט/3 לוח
TABLE1/3. INDEXES OF IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION

AND OF EXPORTS, BY MAIN BRANCHES

)Base: 1961 = 100 : (הבסיס
(I960  1964)

1964

/I8הכל
הערך
Total
Value

המחיר
Price

הנפח
Vo
lume

1963

הכל
הערך
Total
Value

המחיר
Price

הנפח
Vo
lume

1962

/I0הכל
הערך
Total
Value

מחיר
Price

הנפח
Vo
lume

I960

J0הכל
הערך
Total
Value

המתיר
Price

הנפח
Vo
lume

TOTAL

Agricultural exports

Thereof:
Citrus fruit

Industrial exports

Ind ustrial exports
)except
diamonds)

Diamonds

Exports היצוא

151 103 147 142 103 139 114 99 116 99 89

107 90 120 142 111 128 109 97 121 101 91 111

130 88 148 184 112 165 122 97 125 115 87 133

166 107 155 143 101 142 115 99 116 84 102 83

113 103 109 129 101 127 109 98 111 82 103 80

196 113 173 165 102 161 127 101 126 87 102 85

הכל סך

חקלאי יצוא

הדר פרי מזה;

תעשייתי יצוא

תעשייתי י5וא
ליהלומים) (פרט

יהלומים

Imports היבוא

TOTAL

Consumers* goods
)for direct
consumption)
Production inputs
)raw materials)

Investment goods

140 101 138 115 99 114 107 110 85 103 82

178 117 152 127 113 113 97 98 99 97 98 99

139 100 139 121 98 123 113 97 116 91 104

131 102 129 94 101 93 95 101 94 69 96 72

הכל סך

תצרוכת נכסי
ישירה) (לצריכה

לייצור תשומות
גלם) (הומרי

השקעה נכסי

Termsof trade
)export pirce index
divided by import
price index)

Terms of Trade

102 104

חליפין תנאי
101 96 חליפין תנאי

יצוא מחירי (8דד
מחירי במדד 8תולק

ינוא)
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דולרים) (אלפי סיט*ק של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4י ליח
(19611964)

Iיבוא m ports

וקבוצהקבוצה סוג
19611962§19631964

הסחורות 591,986634,534826,233כל 673,605

מזון .0 75,79374.63793,313סוג 87.72/

חיים001 1.3261,547190בעלי 526
למאכל002 בעיקר חיים. 3,725בעלי 

קפוא011 או צנון טרי. 1,3905,30512.431בשר 6,536
משומרים013 בשר ועיבודי משומר 553785615בשר 457

משומרים בלתי או
חלב022 וזבדת 1.5141.4512,172חלב 1.483
10689חמאה023 529
וקום024 1112255גבינה 5
0וביצים025 1

משומרים031 או טריים 2,6133,1902,395דגים 2,888
דגים032 ועיבודי משומרים 162345דגים 12

קופסאות ללא או בקופסאות
ומסלין041 כוסמת) (כולל 24.11922,34913,013חיטה 20,966

טחונים בלתי
1,8912.2112,609אורז042 2,249
טחונה043 בלתי 2,4902.0561,931שעורה 5,419
טחון044 בלתי 9,15110,52411,426תירס 11.480
לחיטה.045 פרט טחונים. בלתי 10.4219.1859,148דגנים 10,029

ותירמ שעורה אורז.
מסלין046 או חיטה 386218181קמח 188
לקמח047 פרט דגנים וקמח 97199IIכוסמת 2

מסלין או חיטה
מקמח048 ועיבודים דגנים 1631825עבודי 96

וירקות פירות של ועמילן

כולל051 (אינו ואגוזים טריים 238317980פירות 421

או טריים שמן). להפקת אגוזים
מיובשים

מיובשים052 כולל מיובשים 389401566פירות 519

מלאכותי באופן
פירות053 ומוצרי משומרים 414711407פירות 551

משומרים054 או קפואים טריים. 1,9931.9572,448ירקות 1,933

קטניות (כולל פשוטה בצורה
ומוצרי פקעות מיובשות).שרשים,
ל.נ.מא למאכל. אתרים ירקות

מיובשים או טריים
ירקות055 ועיבודי משומרים 12812699ירקות 91

ודבש061 3.6134.08718,496סוכר 11.832

אחרים062 סוכר ועיבודי סוכר 504310מגדני 26

2.2132.6885,518קפה071 3.266
1.4621.2611,711קאקאו072 1.463
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TABLE|/4._ IMPORTS AND EXPORTS, BY SJ.T.C SECTION AND GROUP (8 1,000)

(19611964(

Exיצוא ports

Section and GroupGroup

19611962§19631964

245.2S0279,197351,494372,350ALL COMMODITIES

69.36574,269I02.95S86.29SSECTION 0. FOOD

481517646649Live animals001
79Live animals. chiefly for food002

474419449644Meat, fresh. chilled or frozenOil
6800Meat, canned and meat pre013

parations, canned oruncanned
22_Milkand cream022
Butter023
132I1Cheese and curd024

12.1628.6455,2075,994Eggs025
9774Fish, fresh and simply preserved031
15481Fish, canned Si fish preparations,032

canned or uncanned
1.8654450294Wheat andmeslin(incl. spelt(:041

unmilled
Rice042
Barley, unmilled043
111Maize (corn) ; unmilled044
Cereals,otherthan wheat, rice,045

barley and maize  unmilled
0Wheat or meslin meal and flour046
415121Meal and lfour of cereals, except047

wheator meslin
98175225294Cereal preparations andpreparations048

of lfour and starch offruits and
vegetables

43,37751,47277,77855,553Fruits fresh, and nuts (not incl.051
oil nuts), fresh ordried

631Dried fruits incl. artificially052
dehydrated

7,7169,53213,15918,532Fruits, preserved and fruit053
preparations

6061.5081,658521Vegetables, frozen or simply pre054
served (incl. dried leguminous
vegetables); roots, tubers and
other edible vegetable products,
n.e.s.. fresh or dried

4791,0801,313953Vegetables, preserved and vegetable055
preparations

01324Sugar and honey061
746820681676Sugar confectionery and other062

sugarpreparations
549801818978Coffee071
2117Cocoa072
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(המשד) דולרים) (אלפי סיט*ק של וו?קבוצה הסוג לפי והיצוא, וביבוא  ט/4 לוח

(19611964)

Importיבוא

וקבוצהקבוצה סוג
19611962§19631964

(המשך) 0 סוג
שוקולד073 ועיבודי 000135שוקולד

ומתה074 1,2741.2121.3081.465תה
191166180266תבלינים075
כולל081 (אינו חיים לבעלי 2,8401,8502,3972.404מזון

טתונימ) בלתי דגנים
לאפייה091 ושומן 0.53מרגרינה

לנמא099 מזון. 1,267731863869עיבודי

וטבק משקאות 1 ,6972,/סוג /543.1494,966
כוהלייםווו בלתי 89II13משקאות
כוהליים112 249272331436משקאות
מעובד121 בלתי 1,1991,5322,2363,703טבק
טבק122 241341571814עיבודי

מעובדים בלתי חומרים .2 ,74,86387.32681סוג 806/0/.665
ניתניםלמאכל שאינם

לדלק) (פרט
לפרוות)211 (פרט ועורות 3,9273.4603,0013.076שלחים

מעובדים בלתי
מעובדים212 בלתי פרווה 195366454400עורות
שמן221 וגרעיני שמן אגוזי שמן. 20,86424,57122,62327,757זרעי
בולל231 מעובד/ בלתי גומי

שנית מופק וגומי סינתטי 5,1916,6525.6996,501גומי

עץ241 ופחמי הסקה 311735עצי
מעובד242 או הגלמית בצורתו 15,7427,2877,2998,460עץ

למרובעים גסה בצורה
פשוט243 באופן מעובד או מעוצב 5,23014.0589,34612,908עץ
ופסולת244 גולמי 16129109139שעם

נייר251 1,6354,7153,0955.267ציביתופסולת
11משי261

חיים262 בעלי של אחר ושיער 6,2287,6127.0056,742צמר
4,1064,4434.8269,807כותנה263
ופסולת264 יוטה חתיכות כולל 478350295281יוטה.
וליוטה265 לכותנה פרט צמחים, 553568607754סיבי

ומלאכותיים266 סינתטיים 1,7372,5325,0036,136סיבים
טקסטיל.267 מבדי פסולת 190153153116חומרי

סחבות בלויי כולל
מעובדים271 בלתי 589458דשנים
וחצץ273 חול 41172530אבן.
בלתי274 ברזליים ופיריטים גפרית

קלויים
כולל להשחזה. טבעיים חומרים

1.1592,0391,7041,887

2751491282.8634.695
תעשייתיים יהלומים
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TABLE 1/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION ANDGROUP (8 1,000) (Cont.)

(19611964(

portsExיצוא

Section and GroupGroup

19611962§19631964

SECTION 0. (Cont.(

188261330316Chocolate £ chocolate preparations073

27514Tea and mate074

042Spices075
334189394603Feeding stuff for animals (excl.081

unmilted cereals(
15142328Margarine and shortening091

123134242217Food preparations. n.e.s.099

SECTION 1. BEVERAGES
7485969431,059AND TOBACCO

4__Nonalcoholic beveragesIII

7415949421,057Alcoholic beverages112

000
2

7,823

Tobacco, unmanufactured121

122 3

6.096

2

7,043

1

7,603

I QDaGCw 1Tl3nUT0CtUrC5

SECTION 2. CRUDE MATERI
ALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS

7212__Hides and skins (exceptfur skins(,211
undressed

14|Fur skins. undressed212

1.7812,2841,5281,172Oilseeds, oil nuts £ oil kernels221

267985Crude rubber. including synthetic231

and reclaimed
___Fuel wood and charcoal241

0Wood, rough or roughly squared242

0
_Wood, shapedor simply worked243

1Cork, raw and waste244

1
^ _.3770Pulp and waste paper251
^_Silk261

11681244374Wool and other animal hair262

1,5152,7541.6661,807Cotton263
22Jute incl. |ute cuttings £ waste264

49718617Vegetable ifbres,except cotton265
and jute

3927524S33Synthetic and artificial fibres266

4400Waste materials from textile267
fabrics. incl. rags

6996011,2761,125Fertilizers, crude271

5647577Stone, sand and gravel273

204Sulphur 8cunroasted iron pyrites274

71727710Natural abrasives. incl.275
industrial diamonds
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(המשך) דולרים) (אלפי סיט"ק של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4 לוח
(19611964)

Importsיבוא
וקבוצהקבוצה סוג

19611962§19631964

ך) ש מ (ה 2 סוג
אתרים276 גולמיים 2.7353,0252,820מינרלים 2.936
ותרכיזיהם281 ברזל 9652695מחצבי 
ופלדה282 ברזל 722432גרוטאות 294
אל283 בסיסיות מתכות של 124627מחצבים 16

ותרכיזיהם ברזליות
אלברזליות284 מתכת 13337452גרוטאות 110
ופלטינה285 כסף 658725מחצבי 1,428
החי,291 מן מעובדים בלתי 59141168חומרים 177

לנמא
הצומח,292 מן מעובדים בלתי 3,4752,5982.866חומרים 2,729

לנמא
שמני מינרלי, דלק 3 /34,75540,63847,33.סוג 45.238

דומים וחומרים סיכה

פחם321 ולבני קוקס פחמי 1,1321,010682פחם. 518
חלקית331 ומזוקק גולמי 21,98530,20837.828נפט 36.559
נפט332 11,6389,4208,821מוצרי 8,159
ומעובד341 טבעי 00גז 2

מן ושומניט שמנים 4 7,0558,3664.420סוג 8,89/
והצומח החי

החי411 מן ושומנים 208592361שמנים 254
נוזליים421 נדיפים, בלתי צמחים 4.1205,4691.980שמני 6.251
אחרים422 נדיפים, בלתי צמחים 818546287שמני 588
והצומח431 החי מן ושומנים 1,9091,7591,792שמנים 1,798

ושעוה דונג כולל עיבוד, בתהליך
והצומח החי מן שמקורם

כימיקלים 5 29,76735,60242.097סוג 36.717

אורגניים512 8,7529,14112.397כימיקלים 10.591
יסודות513 אנאורגניים, 2,1182,4582,927כימיקלים 2,448

הלוגניים ומלחים תחמוצות
אחרים514 אנאורגניים 1,2272,5152,761כימיקלים 2,414
ודומיהם515 רדיואקטיביים 5894148חומרים 153
גולמיים521 וכימיקלים מינרלי 874333110זפת 204

טבעי ומגז מנפט מפחם,
סינתטיים,531 אורגניים צביעה 1,6362,147חומרי 1,626

צבעוניות ולכות טבעי אינדיגו
וחומרים532 ובורסקאות צבע 0377461תמציות 302

לבורסקאות סינתטיים
ודומיהם533 לכות צבעים, 2,0101.2561,389פיגמנטים, 1,252

ורוקחות541 רפואה 5,2333.8764,545מוצרי 3,708
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TABLE1/4. IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND GROUP (8 1,000) (Con

(19611964(

Exportsיצוא
Section and GroupGroup

19611962§19631964

SECTION 2. (Cont.(

147184370344Other crude minerals276
2Iron, ores and concentrates281

471227077Iron and steel scrap282
Ores and concentrates of nonferrous283
base metals

1121988571,188Non ferrous metal scrap'284
28Stiver and platinum ores285

12033766Crude animal materials, n.e.s.291

5736146581,035Crude vegetable materials, n.e.s,292

2,2963.7807.67a9,406SECTION 3. MINERAL FUELS,
LUBRICANTS AND RELATED
MATERIALS

_Coal, coke and briquettes321

24Petroleum:crude £partly refined331

2,2693,7807,6789,406Petroleum products332
3Gas: natural and manufactured341

4,3843,0935.4705,709SECTION 4. ANIMAL £ VEGE
TABLEOILS AND FATS

52717Animal oils and fats411

4.2592,8385,4315,678Fixed vegetable oils, soft421

117218|0Other fixed vegetable oils422
832II14Animal and vegetable oils and fats,431

processed and waxesof animal
and vegetable origin

11.844/2,22914,055/8,462SECTION 5. CHEMICALS

1,2325232.3743,118Organic chemicals512
562677423625Inorganic chemicals. elements,513

oxides and halogen salts
5424929881,242Other inorganic chemicals514
61103127132Radioactive £ associated materials515
675140Mineral tar tf crude chemicals from521

coal. petroleum 8t natural gas
|0Synthetic organic dyestuffs, natural531

indigo £ colour varnishes
_Dyeing and tanning extracts and532

synthetic tanning materials
695742715807Pigments, paints. varnishes533

and related materials
8851.7051.1581,387Medicinal St pharmaceutical541

products
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(המשך) דולרים) (אלפי סיט"ק של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  "f/p לוח
(19611964)

Imports

1964 §1963

יבוא

1962 1961

וקבוצה סוג קבוצה

378

44

574

309
469

7.369

6,068

/246,94

389

17

497

73
492

6,244

5,707

209,532

196

8

323

277
629

6,147

6,336

181.809

219

18

191

347

4,048

4,672

155,787

4106347251,225

54789680

145351532889

410486623796

4246881,2021,379

409196261721

5,6275.6876,6446.057

96223561

7,9687.3389,65110,726

9042.5571,0421,055

8.71910.31510.35113,785

1,7181.8361,0181,038

3.7253.6072,6343.671

0149212258

4201,4061,0711,084

7227987181,001

121372644801

(המשך) .5 סוג

וחומרים בושם מי תמצית. שמני
ריחניים

וקוסמטיקה תמרוקים מוצרי

ומירוק ניקוי תכשירי סבון.

מעובדים כימיים דשנים
פירוטבניימ מוצרים

מחודשת. צלולוזה פלסטיים. חומרים
מלאכותיים שרפים

לנמא ומוצרים. כימיים חומרים

מעובדות סחורות 6 סוג
חומרים לפי מסווגות

עור

עור או מלאכותי עור עור, עיבודי
לנמא שנית, מעובד

מעובדים או מבורסקים פרווה עורות

גומי חומרי

לנמא גומי. מוצרי

עץ מרשים. לבידים פורנירים.
ועץ מלאכותי עץ או שנית מעובד

לנמא. אחר. מעובד
לנמא. עץ, עיבודי

שעם מוצרי

וקרטון נייר

נייר. מתאית עשויים מוצרים
מקרטון או מנייר

טקסטיל ואריגי טקסטיל חוטי

בדים כולל (אינו כותנה בדי
ומיוחדים) צרים

בולל (אינו אריגים טקסטיל, בדי
לבדי פרט ומיוחדים) צרים בדים

כותנה
, סרטים, רקמה. דברי תחרים. טול.

ודומיהם קישוטים
ומוצרים מיוחדים טקסטיל בדי

דומים
או מטקסטיל. העשויים מוצרים

ל.נמא מטקסטיל בפיקר
וכוי מרבדים לריצפה. כיסויים

551

553

554

561
571
581

599

611

612

613

621

629

631

632

633

641

642

651

652

653

654

655

656

657
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TABLE 1/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND GROUP (S 1,000) (C0"t.)

(19611964(

Group Section and Group

Exports

1964 §1963 1962

יצוא

1960

551

553

554

561
571

581

599

611

612

613

621

629

631

632

633

641

642

651

652

653

654

655

656

657

SECTION5.)Cont.)

Essenceoils. perfume and lfavour
materials
Perfumery and cosmetics

Soaps, cleansing and polishing
preparations
Fertilizers, manufactured
Pyrotechnic products
Plasticmaterials, regenerated
cellulose, artificial resins
Chemical materials and products,
n.e.s.

SECTION6.MANUFACTURED
GOODS CLASSIFIED CHIEFLY
BY MATERIAL
Leather

Manufacturesof leather or of artj_
ficialor reconstituted leather, n.e.s
Fur skins. tanned or dressed

Rubber materials

Articles of rubber, n.e.s.

Veneers, plywood boards. "impro
ved"or reconstituted wood g,othe!
wood worked, n.e.s.
Wood manufactures. n.e.s.

Cork manufactures

Paperand paperboard

Articl"madeof papercellulose,
paperor cardboard
Textile yarnand thread

Cotton fabrics. woven (not incl.
narrowor special fabrics)
Textile fabrics. woven (excl.
narrow or special fabrics) other
than cotton fabrics
Tulle, lace. embroidery, ribbons,
trimmingstf similar wares
Specialtextile fabrics and
related products
Madeuparticles. wholly or chiefly
oftextile materials, n.e.s.
:loor coverings, tapestries, etc.

258220486575

4236123244

198403181195

5,056

234

5,014
0

553

5,883

891

8,398
24

771

2.0121,755692936

206,907 182,883 147,659 117,765

286181179101

2762020

43349389

242138180152

8,38510.1808,9948,640

4,5025,6046,0267,115

2881171

0510

225389817551

2,0252,1402,0841,794

7,3061 1,30313,17618,361

1,5801.3691,4762,450

2,3302,9473.3443.230

40132III119

21915755169

5401,197167Ml

302313557
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(המשך) דולרים) (אלפי ק סיט' של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4> לוח
(19611964)

ortיבוא $1 יח p

וקבוצהקבוצה סוג
19611962§19631964

(המשך) .6 סוג
מעו661 בנייה ווזומרי מלט 1.372חרסית. 943694762

חרסית) וחומרי לזגוגית בדים(פרט

וחומרי662 מחרסית בנייה 779חומרי 795519791
חום בפני העומדים בנייה

לגמא663 מינרליים. 651מוצרים 224872977

736זנוכית664 4178651,063

זגוגית665 759מוצרי 8651.0911.582

חרס666 193מוצרי 106197239

ויקרות667 יקרות אבנים 74,256פנינים, 57,953100.246117,277
מעובדות ובלתי מעובדות למחצה

שפיגל,671 מהסוג יצוק ברזל חי. 1,519ברזל 1,6881.4162,286
ופלדה. ברזל אבקות ספוגי, ברזל

מברזל ותרנובות גלולות
(גולל672 ראשוניות וצורות 2.185מטילים 2,5502.5164,365

ושפופרות) לצינורות גלמים
ופלדה מברזל

צורות673 זוויתונים. ומטילים 11,593מוטות 12,04311,80014,016
ופלדה מברזל אחרים וחלקים

מפלדה) כלונסאות (כולל
מברזל674 אוניברסליים ופחים לוחות

^yLm ft*
17,574 19.60719.62223,605

675
MIPS /ft

פלדה או מברזל 6,126סרטים 1.7082.3523,089

ברזל,676 למסילות סבנה ומוצרי 205פסים 241142784
פלדה או מברזל

גולל677 (אינו ופלדה מברזל 2,738תייל 2,0582.0801,886
תייל) מטילי

ואביזרים678 צינורות 2,770שפופרות. 2.3092,7022,876
פלדה או מברזל

מעובדים.679 בלתי יצוקים ופלדה ברזל
לינימאי

573 720716884

אחרות681 ומתכות פלטינה 496כסף. 418910741
הפלטינה מקבוצת

6.984נחושת682 6,6236,2637,885

212ניקל683 208257287

4.302חמרן684 3,8663.7345,173

329עופרת685 247230369

821אבץ686 9358021,083

325בדיל687 348287527

שונות689 ברזליות אל 196מתכותבסיסיות 224178239
מתכת המשמשותלעבודות

גמורים/691 מבנים וחלקי מבנים
לנמא

והעברה להחסנה מתכת מיכלי

1.612 1.1341,314344

692777 9441,7761,576
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TABLE1/4. IMPORTS AND EXPORTS, BY S.l.T.C. SECTION AND GROUP (S 1,000) (Co

(19611964(

Exportsיצוא
Section and GroupGroup

19611962§19631964

SECTION6.(Cont.(
2,0771.8671,8941,661Lime, cement Si fabricated buiJding661

materials. except glass and cla/
materials

86191420Clay construction materials and662
refractoryconstruction materials

1,4401,498724590Mineral manufactures. n.e.s.663

8027361,4151,435Glass664

49132810Glassware665

411133214Pottery666

70,32689.3331 16,016137,706Pearls and preciousor semiprecious667
stones. unworked and worked

 20Pigiron, spiegeleisen, sponge iron,671
iron or steel powders and shot
and ferroalloys

Ingots and other primary forms672
)incl. blanksfor tubes £ pipes(
of iron and steel

32200Iron and steel bars, rods, angles,673
shapes and sections (incl. sheet
pilings(

_4|19Universal plates and sheetsof iron674
or steel

212Hoops and strips ofiron or steel675

__Rails and railwaytrack construction676
articles ofiron and steel

41Iron and steelwire (excl.wire rod(677

8731,3811.6641,733Tubes, pipes and fittings ofiron678
or steel

7255Iron and steel castings and679
forgings. unworked, n.e.s.

541Silver, platinum and other metals681
ofthe platinum group

4,1263,6464,4669,377Copper682

41Nickel683

7141,280887731Aluminium684

1231Lead685

23927Zinc686

1Tin687

162_5Miscellaneous nonferrous base689
metals. employed in metallurgy

578670140Finished structural parts and691
structures. n.e.s.

652332143Metal containers for storage and692
transport
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>המשן) דולרים) (אלפי סיט'ק של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4י לוח
(19611964)

Importsיבוא
וקבוצהקבוצה סוג

19611962§19631964

(המשך) .6 סוג
חשמליים)693 (למעט תיל 680632801SISמוצרי

סבוכים וגדרות
ווים.694 אומיפ' ברגיט. 3864951,01281£מסמרים,

מברזל. דומים ומוצרים בריחים
נחושת או פלדה

או695 ביד לשימוש עבודה 1,6821,7502.4712,639גלי
במנוגות

214217198433מגו"6960

בסיסיות697 ממתכות ביתי $141385477583יוד

לנמא698 מתכת. 1,6381,7273,5332,454מוצרי

הובלה וציוד מכונות .7 189.8.53/81,532176.946251.325מוג

למכונות711 (פרט כוח לייצור 4,6929,9705.5505,891מכונות
חשמל)

לחקלאות712 וציוד 7.8143,4792,1933,491מגונות

לבמא714 משרד. 3,4552,7884.9303,955מכונות

מתכת715 לעבודות 5,1186,2356,2685,403מכונות

ועורות717 טקסטיל 13.40313,7409,4048.993מכונות

מיוחדות718 לתעשיות 9.88320,57317,13419,191מגונות

חשמ719 (למעט ומכשירים 27,15432,37039,13440,540מכונות
מא לנ. מכונות/ וחלקי ליים)

ומתגים722 חשמלי כוח 4,5966.1289,5176,190מגונות
מעגליים

חשמל723 לחלוקת 3.7843,8681,3564,405ציוד

קשר724 5,0879,4207,63617,167מכשירי

ביתי725 חשמלי 1,8671,7083,0384,197ציוד

למטרות726 חשמליים 1,0991.505I.S241,852מכשירים
רנטגן ומכשירי רפואיות

אתרים729 חשמליים ומכשירים 5,4427,0448,12211,017מגונות

פסים731 על הנע רכב וכלי 1,4537626102,076רכבות

בדרכים732 הנע מנועי 25.88431,83338,61749.3S2רכב

הנעים733 ממונעים בלתי רכב 458556443416פלי
בדרכים

טיס734 18.84823,2284,8028,862כלי

שיט735 49.8166,32516,66858,327כלי
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TABLE1/4. IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND GROUP (S 1,000) (Cont.)
(19611964(

Exportsיצוא
Section and GroupGroup

19611962§19631964

SCTION6. (Cont.(

51241447Wireproducts(exd. electric(693
and fencing grilles

3540197246Nails, screws, nuts, belts, rivets and694
similar articles of iron, steel or
copper

137143471503Tools for use in the hand or695
in machines

16446276270Cutlery696

180180154153Household equipment of base metals697

8,61311,32917,0238,755Manufacturesof metals, n.e.s.69a

11.0216,5605,3808,304SECTION 7. MACHINERY AND
TRANSPORT EQUIPMENT

8114130320Powergenerating machinery711
)otherthan electric(

1442915196Agricultural machinery and712
implements

12926Office machines, n.e.s.714

6346655Metalworking machinery715

375585283Textile and leather machinery717

7193154202Machinesfor special industries718

1,4301,7599271,516Machinery tf appliances (otherthan719
electrical) £ machine patrs, n.e.s.

2581.005667464Electric power machinery and722
switch gear

161064431Equipmentfor distributing723
electricity

761376475164Telecommunication apparatus724

500158267386Domestic electricequipment725

213043Electric apparatus formedical pur726
poses 6 radiological apparatus

209185215217Otherelectric machinery and729
apparatus

30Railway vehicles731

1.4591,8726401,617Road motor vehicles732

211644Roadvehicles, otherthan motor733
vehicles

2207108711,707Aircraft734

5.875831751,173Ships and boats735
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(המשך) דולרים) (אלפי סיט"ק של והקבוצה הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4י לוח
(19611964)

וקבוצהקבוצה מוג
Importsיבוא

19611962§19631964

מעובדים מוצרים 8 סוג
שונים

/2,99614,376(7,8/025,2/0

812

821

ביוב. אביזרי סניטריים. מוצרים
וחימום תאורה

רהיטים

97

59

165

351

201

661

364

1,921

831

841

ארנקים מזוודות. נסיעה. חפצי
דומות וסחורות

לפרוות) (פרט הלבשה

6

361

14

163

II

262

30

407

842

851

ראש) כיסויי כולל (אינו פרוות
מלאכותית פרווה פרווה; עור ומוצרי

ומוצריה
הנעלה

2

8

2

23

5

14

36

40

רפואה.861 מדע, ומכשירי כלים
ובדיקה מדידה אופטיקה,

3,7644,321S.04S7,714

862

863

וסינמטו פוטוגרפיים מוצרים
גרפיים

פיתוח לאחר סינמטוגרפיים סרטים

997

563

1,078

694

1,330

794

1,682

809

5501,1221,6722,071שעונים864

ושפקי891 צליל מקליטי נגינה. כלי
מוצרים של ואביזרים חלקים צליל:

1.4311,6552,3072,680

דפוס892 2,3892.2672,7563,313דברי

פלסטיים893 מחומרים מוצרים
לנמא. מלאכותיים,

1,0929351,1741,338

894

895

896

897

משחקים צעצועים. תינוק. עגלות
ספורט וצורכי

כתיבה. וצורכי משרדי ציוד
לנמא

מוצגים אומנותיות. יצירות
ועתיקות אספנים של בודדים
צורפי של ומוצרים תכשיטים

116

51

740

136

222

163

498

124

301

212

306

107

704

274

632

121

899
וכסף זהב

מוגמרים. תעשייתיים מוצרים
ל.נמא

6345796521,074

ועסקות סחורות .9 סוג
לסוגיהן מוינו שלא

9,4208.09J6,3938,966
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TABLE1/4. IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND GROUP (81,000) (Cont.

)19611964(

Exportsיצוא
Section and GroupGroup

19611962§19631964

20.61620.08821.68424,495SECTION 8. MISCELLANEOUS
MANUFACTURED ARTICLES

116

9

15

34

139

225

122

33

Sanitary, plumbing. heating and
lighting fixtures and fittings
Furniture

812

821

23

11.968

2

12,913

549

11.603

322

13,688

Travel goods, handbags and
similar articles
Clothing (except fur clothing(

831

841

503

120

517

77

534

46

1,357

70

Fur clothing (exc). headgear) and
other articles madeof furskins;
artificial fur and articles thereof
Footwear

842

851

116

36

55

180

7

43

123

4

6

190

3

88

Scientific, medical. optical,
measuring£< controlling
instruments and apparatus
Photographic and cinematographic
supplies
Developed cinematographic film

861

862

863

9211610Watches and clocks864

161

1,872

73

1,934

135

2.271

94

2,064

Musical instruments,sound recorders
*reproducers, parts and
accessories thereof
Printed matter

891

892

1,1511,3801,7331,806Articlesof artificial plastic materials,
e.s.

893

29

338

19

336

19

240

25

209

Perambulators, toys. games and
sporting goods
Oiffce and stationery supplies, n.e.s.

894

895

1,367

1.428

1.197

430

1.827

494

1,776

730

Works of art, collectors' pieces
and antiques
Jewellery and goldsmiths'wares

896

897

1.3159101.7201,903Manufactured articles. n.cs.899

I.I4S1.8802.8433,887SECTION 9. COMMODITIES
AND TRANSACTIONS NOT
CLASSIFIED ACCORDING
TO KIND
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דולרים) (אלפי עיקריות סחורות לפי מוחזר, ויצוא מוחזר יבוא  ט/5י לוח
TABLE1/5. RETURNED IMPORTS AND RETURNED EXPORTS, BY MAIN COMMODITIES (81,000)

)19621964)

rv

of
I
z
ui
tC
O

Commodity הסחורה

ALL COMMODITIES

Cinematographic films
Newspapers, periodicals
Diamonds (incl. industrial)
Machinery for working earth and minerals
Statistical machines
Parts for office machines
Machines and mechanical appliances, other, and parts thereof
Moulding boxes
Electrical generators, motors, transformers and the like
Parts for aircraft
Parts and accesories for measuring apparatus
Paintings, drawings and the like
Stamps for collectors
Other commodities

מוחזר Returnedיבוא Imports

הסחורות 8,31210,09522,131כל

סינמטוגרפייס 3533751סרטימ

עת כתבי 1007263עיתונים,

תעשייתיים) (כול'! 5,2438,06817,788יהלומים

ומחצבים עפר לעבודות 1016073מכונות

סטטיסטיות 253484734מכונות

משרדיות למכונות 1854266חלקים
וחלקיהם אחרים מיבניים ומכשירים מכונות

לבנייה תיבות
ודומיהם שנאיםיחשמליימ מנועים גנרטורים.

584
15

473
52

87S
90

1

9550491

אווירונים 1173217חלקי

מדידה מכשירי של ואביזרים 235199חלקים

וכדומה שרטוטים 81199265ציורים.

לאספנים דואר 139בולי

הסחורות 1,341517619יתר

מוחזר Returnedיצוא Exports

הסחורות 7,79513,20320,529ALLכל COMMODITIES

פירות 80מיצי ._Fruit juices

מעובדים ,6,67811,94319,454Diamondsיהלומים worked

וחלקיהם אחרים מבניים ומכשירים מכונות
ובדומה שרטוטים ציורים.

198

126
5

51


Machines and mechanical appliances, other, and parts thereof
Paintings, drawings and the like

הסחורות 7131,2041,075Otherיתר commodities



TABLE1/6. IMPORTS AND EXPORTS, BY AREAS אזורים לפי והיצוא, ט/6היבוא לוח
(19521964)

rהיבוא t1mp cהיצואExport

Areaהאזור

19521958I960§1963196419521958I960§19631964

דולרים $אלפי 1,000

הכל 324,049423,106502,678673,605826,233140,617סך 43,489216,605351,494372,350TOTAL

3,296213,054267,868375,476497,38297,758;;אירופה 28,185137,874228,237232,715EUROPE

אירופה של הכלכלי 47,891111,487145,960156,769240,64931,286האיחוד 3,12361,942106,540104,111European Economic Community

חופשי לסחר האירופי 56,92486,276111,479197,692226,56351,232האיגוד 22,08662,07596,37894,314European Free Trade Association

קומקון 4,8087,7913,93410,08716,4096,880ארצות 2,5943,8779,67314,895Comecon Countries

אירופה ארצות 3.6737,5006,49510,92813,7618,360יתר 3829,98015,64619.395Other Countries of Europe
וקנדה הברית 126,907128,281153,114194,176210,83721,416ארצות 11,90931,99752,05960,349UNITED STATES and CANADA

ואפריקה אסיה 30,03323,92136,52138,77944,95515,411ארצות 1,82534,50653,88461,228ASIA and AFRICA

אחרות 53,8/357,85045,17565,17473.0591,5706,03212,22817,31418,058OTHERארצות COUNTRIES

Percentages אחוזים

הכל 100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0TOTALסך

J63.765.062.5!EUROPE.35.050.353.355.760.264.869אירופה

אירופה של הכלכלי 14.826.329.023.329.17.222.228.630.328.0Europeanהאיגוד Economic Community
חופשי לסחר האירופי 17.620.422.229.327.450.836.428.727.425.3Europeanהאיגוד Free Trade Association

קומקון 1.51.80.81.52.05.94.91.82.84.0Comeconארצות Countries
אירופה ארצות I.I1.81.31.61.70.96.04.64.55.2Otherיתר Countries of Europe

וקנדה הברית 39.130.830.428.825.527.4/5.214.814.816.2UNITEDארצות STATES and CANADA

ואפריקה אסיה 9.35.77.35.85.44.211.015.915.316.4ASIAארצות and AFRICA

אחרות 6.613.79.09.78.93.64.35.64.94.9OTHER)ארצות COUNTRIES

0
r

rv



דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה ארץ לפי והיצוא, היבוא ט/7. לוח
TABLE 1/7.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION (S 1,000)

)19621964)

rtsExpoיצואImportsיבוא
Country הארץ

1962§196319641962§19631964

הכל 634,534826,233סך 673,605279,197351,494372,350OTAL

326,584497.382אירופה 375,476171,770228,237232JI5EUROPE

הכלכלי וד האיח
אירופה של

איטליה

/49,943

15,326

240,649 156,769

34,612 18,206

72,828

9,349

/06,540

7,772

104,111

6,572

Europe anEco no.
m ic Community
Italy

12,34437,889בלגיה 12,96313,59019,99222,298Belgium

63,13665.313גרמניה* 61,37428,91639,47533,273Germany,

Federalהרפובליקה Republic

הפדרלית
27,65434.739הולנד 31.63913,87824,12030,182Netherlands

31,48368,096צרפת 32,5877,09515,18111,786France

האירופי האיגוד
הופשי לסתר

159,309226,563 /97,69275,05296.37894.3KEuropean Free
Trade Assn.

2,9645,268אוסטריה 3.0742.0232,1551,798Austria

3,4456,259דניה 6,3953,9015,0594,164Denmark

המאוחדת 101,171158,328הממלכה 134,01537,91747,81546,048United Kingdom

2,7706,208נורבגיה 3,7332,7213,4783,200Norway

4,2903,803פורטוגל 4,860310478877Portugal

12,7879,484פינלנד 9,6294,3064,6124,294Finland

8,59912,148שבדיה 10.4325,6418,0148,101Sweden

23,28325,065שוויץ 25,55418,23324,76725,832Switzerland

ארצית יתר
אירופה
איסלנד

17,332

392

30./70 2/.0/5

209 657

23,890

201

25,3/9

176

34,290

165

Other Cou ntries
o f Europe
Iceland

581429 279227443805Ireland

2,1722,782בולגריה 2,21 12,2291,8133,125Bulgaria

המועצות 163ברית
1,811

77 71
5.979 3.925

337
2,381

609
3,762

505
5,442

U.S.S.R.
Hungary

6,2808,245יוגרפלביה 7.1408,7696,3378,797Yugoslavia
11 rm r \§ M 1 י

1,1873,160 1,4224,6894,9964,906Greece יוון
3852מלטה 58631397447Malta

138820 3259281,9764,267Spain ספרד
3,0076.176פולין 2,9549802,5263,151Poland

1,2551.138 7152,2028462,427Rumania
רומניה

אחרות 3081.103ארצות 1.2583161.438253Other Countries
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(המשן< דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה ארץ לפי והיצוא, היבוא ט/7. לוח
TABLE 1/7.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION (8 1,000) (Cont.)

)19621964)

t$1mpoיבוא rיצואExports

Countryהארץ

1962§196319641962§19631964

?13,273/6,76418,08832,88248,48אסיה 42,320ASIA

7556827075301,428גורמה 503Burma
286902208,75712,728הונגקונג 12,697HongKong
4,0793,7186,0758,7485,077טורקיה 8,900Turkey

6,0299,0917,1624,68914,500יפן 7,838Japan
פדרציה 5131,1361,7191,8383,676מאלסיה. 2,792Malaysia,

Federation
3189947311,8112,315קפריסין 1,939Cyprus
632118227702817תיילנד 1,022Thailand

6619351,2475,8077,948ארצותאחרות 6,629Other countries

2,739)9,92522,0/526,86710,729/אפריקה //,564AFRICA

35464445619151אוגנדה 17Uganda
1,5391,0571,3379771,214אתיופיה 1,225Ethiopia

3,6444,0563.377393גבון 3Gabon
8881,2071,0061,4353,292גאנה 1,615Ghana

אפריקה 5,5384,6554,7552,0082,138דרום 2,549South Africa
324132146729639רודזיה 565Federation of

Rhodesiaוניאסלנד and
Nyasaland

השנהב 37021396155448תוף 480Ivory Coast
14584439401911טנגניקה 517Tanganyika
2.7522324468660ליבריה 137Liberia
221345220680מדגסקר 1,338Madagascar
2895766312333מוזמביק 47Mozambique
1861142242.2551,799ניגריה 1.943Nigeria
2,0322,5733,399311732קניה 535Kenya

אחרות 1.8426,45910,0471,0721,039ארצות 539Other countries

37201.550221,34950,56766,375/,224אמריקה 55,284AMERICA

2/9,338194,757212.86148,02/60,503אמריקה 52,349North America
הצפונית

הברית 212,326185,227202,12042,31554,664ארצות 46,364Unites Stated
581£2,024ff|1,439מכסיקו 109[214 290Mexico
5,5738,9498,7175,5975,685קנדה 5.695Canada

259 חוץ סחר



(המשד) דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה אוץ לפי והיצוא, היבוא ט/7. לוח
TABLE 1/7.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION (S 1,000) (Cont.)

)19621964)

s1mp0יבוא rיצואExports
Country

הארץ
1962§196319641962§19631964

אמריקה
המרכזית

498254/668661.415 900Central
America

178185INגואטמלה 147Guatemala

4551715383550פנמה 256Panama

ריקה קוסטה

אחרות 2575112ארצות

167

531

344 270

410 227

Costa Rica

Other Countries

אמריקה
הדרומית

6,30/6,5398,322/,6804,397 2,035South America

1,0391.0831,107317177אורוגואי 66Uruguay

1,4953,9615,908204928ארגנטינה 208Argentine

1,9875375692711,262ברזיל 803Brazil

6313524507373ונצואלה 252Venezuela

1,028784627231269פרו 345Peru

קולומביה

אחרות ארצות

71

50

36

103

32

55

37

113

1,126 106

262 255

Colombia

Other Countries

אוקיאניה
אוסטרליה

602

517

2,308

2,163

2,227

2,114

/,427

1.406

1,224 1,451

1.127 1,344

OCEANIA

Australia

זילנד 851451132197ניו 107New Zealand

בלתי ארצות
מסווגות

48,0/355,49260,320//,822/0,808 /2,638UNCLASSIFIED
COUNTRIES
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TABLE 1/8. EXPORTS, BY SELECTEDGROUPSOFCOMMODITIES (S 1,000) דולרים)
(19491964)

(אלפי נבחרות סחורות קבוצות לפי ט/8היצוא, לוח

השנה
Year

הכל סך
Total

חקלאי Agriculturalיצוא Exportsתעש ExportsIndustrialייתייצוא

הכל סך
Total

:Thereofמזה:

הכל פך

Total

:Thereofמזה:

הדר פרי
Citrus Fruit

ביצים
Egg

יהלומים
מלוטשים
Polished
Diamonds

טקסטיל
והלבשה
Textiles

St Clothing

תעשיית
מזון

Foodstuff
Industry

כימיקלים
Chemicals

צמיגים
ואבובים
Tires £
Tubes

מחצבים
Mining
Products

194928.49518.12318,000710.3725.1913642,817436290

195035,14716,99716,75518,1508.8113.9022,628522Ml

195144,75416,1291 ונו5,88426.62511,6536,5364.6571.287

195243,48916,68816.519 ■26.80111,4624,7553,9465788384

195357,63622.08721,5981335,54912,7625,4203,0811,4938971,503

195486,30035,75433,45618450,54615.7434,6004,0282,7172,2573,139

195589,05634,13731,60515654,91920,2285,4593,3732,8822,5272,940

1956107,13543.64640. 1 6065263,48924,7115,6296,0953,8133,7043,701

1957141,25354,35348,42563886,90035,3108,0017,6837.4824,8613,968

1958140,61756,84248,4004.87183,77534,2569,2928,5655,9685,7672,311

1959178,76658,06345,9436,714120,70346,76511,28113,5658,7416.4936,512

I960216,60563,15346,62610,693153.45260,85818,24114,79110,4007,7747,048

1961245,28062,60340,51412,160182,67770,29924,53716,23712,3798,3786,251

1962279,19768,37849,2408,645210,81989,30730,18617,24511,5509,8796,408

§1963351,49489,00574,7185,208262,489115,98131.19024,21113,4468,7877,379

1964372,35067,02452,8105,895305,3261 37,649 .39,42130,29717,7128,43012,093

O
r
c



העיקריות הייעוד וארצות נבחרות סחורות קבוצות לפי היצוא,  ט/9* לוח
7ולר>ם) (אלפי
(19631964)

הייעוד ארץ

חקלאי Agriculturalיצוא Exports

היצוא כל
הכל סך

Total

:Thereofמזה:

Total Exports

הדר פרי
Citrus Fruit

ביצים
Eggs

§19631964196319641963196419631964

351,494372,35089,00567,02474,71952,8105,994סךהכל 5,208

7.7726.5725,3404,139533,017איטליה 4,036

5,3785,868580868506אירן 221

הברית 46,36454,664480527235170ארצות 

1,8133,1259625630207בולגריה 

19,98722,2974,4862,5934,4622,588בלגיה 

1.6153,292169גאנה 4

הפדרלית הרפובליקה 39,47433.27415,9319,44815,5609,15169גרמניה' 14

5,0594,1643,3272,3083.3202,273דניה 

I2030,1825,7143,5765,3573,335.24הולנד 1

המאוחד 47.8I546,04823,19718,56121,48717,209136הממלכה 26

הונגקונג
הונגריה

12.697

3,762

12,728

5,443

6

595

26

739595452

23 

טורקיה

יפן

8.900

7,838

5,076

14,500

9530

2
44 63

4,9964,9068315625יוון 67

6,3378,7979992,8738851,289283יוגוסלביה 10

2,7923,58810765872658מאלסיה 

3,4783,2002,9831,7572,8311,627נורבגיה 

1.9764,267384377ספרד 

'2,5263,151672393260144פולין  

4,6134,2943,1342,4603,1232,429פינלנד 

15,18111,7866,1604,0245,1892,95315צרפת 52

5,6955,6851,0627501,046672קנדה 

8,0148,1015,7363,8985,3833,769שבדיה 

24,76725,8323,3462,73517171,884591שוויץ 276

אחרות 38,52541,5104,1123,4482,1671,947438928ארצות
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TABLE 1/9.  EXPORTS, BY SELECTED GROUPS OF COMMODITIES AND MAIN

COUNTRIES OF DESTINATION (S 1,000)

(19631964(

תעשייתי Industrialיצוא Exports

Country of
Destitution

הכל טך

Total

:Thereofמזו

יהלומיפ
מלוטשים
Polished
Diamonds

טקסטיל
והלבשה
Textiles
and

Clothing

חקלאית תעשייה
ומזון

Agricultural
and Foodstuff

Industry

תרופות כימיקלים,
וצבעים

Chemicals,
Medicaments
and Paints

1963196419631964196319641963196419631964

262,489305,326115,981137,64931,19039,42124,21 130,29713,46617,712TOTAL

2,4322,43317293177207100236779775Italy

4,7985,0001281,5591,9107015355765ran

45,88454,13731,31638,3645,5585,5931,4341,540351684U. S. A.

1,7172,8696496222167866109Bulgaria

15,50119,70414,18517,67857137226409320565Belgium

1,5993,283752315114280142Ghana

23,54323,8265,2158,1071,5132,4876,3015,674503263Germany, Fed. Rep.

1,7321,8561151798349343012875357Denmark

18,40626,60610,70612,2135358871,9403,458831620Netherlands
24,61827,4876,2425,9372,2813,5778,87510,2201,157599United Kingdom
12,69112,70212,59812,6195737292827Hongkong
3,1674,7042233289893132191,3471,506Hungary
8,8055,0302,2911,05840661,0991,164Turkey
7,83814,4985,0878,8266570125122222Japan

4,1654,34423766414640708606Greece
5,3385,9232,8122,0472173293851,801Yugoslavia

2,6852,9302,0202,725705449233062?Malaysia

4951,44343922928810316666Norway

1,9763,8833603931119Spain
1.8542.758281216261893941,695Poland
1,4791,83445688401,3552362954840Finland

9,0217,7622,4634,023410435466604400342France
4,6334,9351,8621,7821.7531,8132108372041Canada
2,2784,2033562678802,4325961,048159114Sweden

21,42123,09718,08017,9751,4022,6101,03573081104Switzerland

34,41338,0795,4816,6496,6648,9441,6453,0573,8675,417Other Countries
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TABLE 1/10. EXPORTS OF CITRUS FRUIT, BY COUNTRY OF DESTINATION (Tons)

(19521964(
(טונות) הייעוד ארץ לפי הדר, פרי יצוא ט/10. לוח 3

CM

Country of
Destination

1964

אוזרים זניט
Other

Varieties

לימונים
5ח0וח1.6

אשכוליות
Grapefruit

אפילים
Lates

שמוטי
Shamouti

הכל סך
Total

1963 I960 1958 1952 הייעוד ארץ

>
£0

/

Z
ט
LU

0

TOTAL

Austria
Bulfaria
Belgium
U.S.S.R.
Germany,
Federal Republic

Denmark
Netherlands
Hungary
United Kingdom
Yugoslavia
Norway
Poland
Finland
France
Canada
Rumania
Sweden
Switzerland
Other countries

6,113

22

154

254

110
34

4.583
300
359

297

9,949

99
312
150

657
107

1,287
4,375
99

411
2,024

323
105
0

83,574 74,092 275,249 448,979 504,926 400,034 311,851

2,6912,8277,2597,1535,565514953

3,0751,0922311,6581,346

16,09121.24026.87322,84310,9116,5985,030

35,57460,363103,36779,66746,72715,99116,695

17,06014,74122,64318,85212,6333,8701,582
19,40135,03335,88430,18916,0127,9866,050

5001664,5223,7283,596132
122,246183,640147,408147,72094,99920,14126,710
6,0344,6336,7099,1572,954973555
15,54111,07819,03713,5368,9513,566561
5,4341,8941,2691,269

13,97716,23323,84619,31417,4663681,069
16,33810,44533,48523,4064,0462,28215,054

1,8312,3387,9247,9417,941

1,7142,8783,0273,6933,494199

23,87823,09435,72331,64221,4557,7312,133
6,9809,13118,61114,3874,6433,3406,299
3,4861,1048,48312,82411,241732554

151,352 הכל סך

4,069אוסטריה
269בולגריה

5,094בלגיה
המועצות 11,323ברית

הרפובליקה גרמניה/

הפדרלית
3,896דניה

10,800הולנד

הונגריה

המאוחדת 85,580הממלכה
792יוגוסלביה

6,753נורבגיה
3,995פולין
8,640פינלנד
צרפת

קנדה

186רומניה

7,550שבדיה
1,625שוויץ

אחרות 780ארצות



table i/ii. imports, by economic destination <1) (s 1,000) דולרים) (אלפי הכלכלים, הייעוד לפי היבוא,  ט/11 לוח
(19581964)

Economic Destination 1964 §1963 1962 1961 I960 1958 הכלכלי הייעוד

TOTAL IMPORTS

CONSUMERS GOODS(for direct
consumption)
Nondurable goods
Food
Other

Durable goods

PRODUCTION INPUTS (raw materials)
Inputs for agriculture
Inputs for industry
Building materials and materials for
road construction

Fuel and lubricants
Parts, accessories. tools

INVESTMENT GOODS
Agricultural equipment
Industrial, building electrical and
water equipment

Transport and communication and
parts thereof
Thereof: ships and aircraft

Equipment for business, services and
other branches

423,106502,678591,986634,534673,605826,232

48.S5744,14145,62244,37657,94580,369

40,056
29,105
10,951
8,501

29,994
16,173
13,821
14,147

32,831
14,126
18,705
12,791

31,234
18,097
13,137
13,142

40,226
25,220
15,006
17,719

53,306
35,026
18,280
27,063

298,422
27,913
186,613
17,469

353,490
29,578
247,835
17,816

395,821
27,718
282,906
16,651

447, /J2
29,216
323,486
17,503

474,016
32,334

351,843
12,544

549,211
30,363

417,599
16,400

40,359
26,068

34,891
23,370

34,223
34,413

40,088
36,859

44,460
32,835

46,572
38,277

76,127
6,639
41,850

105,047
5,683

47,387

150,543
9,118

52,777

143,006
8,048
72,667

141,644
6,346

75,705

196,653
8,552
72,817

97,184 43,796 48,607 79,005 44,920 22,261

15,84636,50161,62021,74116,40359,927

5,3777,0579,64313,68815,79718,100

היבוא כל

ישירה) (לתצרוכת תצרוכת נכסי
שוטפת לצריכה תצרוכת נכסי

מזון מצרכי
אתרים מצרכים

בניקיימא תצרוכת נכסי

(חומריגלם) לייצור תשומות
בחקלאות לייצור תשומות
בתעשייה לייצור תשומות

כבישים ולסלילת לבניין חומרים

סיכה וחומרי דלק
ומכשירים כלים ואביזרים, חילוף חלקי

שוטף לשימוש

השקעה נכסי
לחקלאות ציוד

ולמים לחשמל לבניין, לתעשייה, ציוד

לתקשורת ציוד תעבורה, תחבורה, בלי
וחלקיהם

ומטוסים אניות מזה=
אוזרים ולענפים לשירותים למסחר, ציוד 0

r
c

(I) Data in this Table areby the new definitionof the economic destination.
הכלכליים. הייעודים של החדש הסיווג לפי הם זה בלוח הנתונים (<) 52



העיקריות הקנייה וארצות הכלכלי הייעוד לפי היבוא,  ט/12. לוח
דולרים) (אלפי

(1963 ; 1964)

תצרוכת 'Consumersנכסי Goods
היבוא כל

Total Imports
הקנייה ארץ

שוטפת לצריכה
NonDurable

קיימא בני
Durable

§19631964§ 19631964§19631964

הכל 673,605826,23340,21653,30617,71927,063סך

3,0745,26861392527אוסטריה

18,20634,6127098901,4832.497איטליה

3,9615,9082,0704,7554546ארגנטינה

הברית 185,227202,1207,20013,0861,3882.020ארצות

12,72737.4187732645271,171בלגיה

הרפובליקה גרמניה.
הפדרלית

דניה

61,37465,3132,3563,6211,9363.672

6.3956,25965479167638

אפריקה 4,6554,755273634437דרום

31,63934,7391,1521,071449629הולנד

3,9255.9791,3891,220II32הונגריה

המאוחדת 134,015158,3284,4684.1612,4983,861הממלכה

7,1408,2452,6192,33955292יוגוסלביה

9,0917,162235340451681יפן

3,7336,20884556016נורבגיה

2,9546,1769722,65866108פולין

9,6299.4841518417פינלנד

32,58768,0964,0423,0931,5212,253צרפת

8,9498,71722281813קנדה

10,43212,1483746108292שבדיה

25.55425,0654817091,4111,729שוויץ

3,7186,0757642,655IIIIתורכיה

אחרות 94,620108,1589.08910,8995,6007,031ארצות
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TABLE 1/12.  IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION AND MAIN COUNTRIES

OF PURCHASE (SI.000)
(1963; 1964(

לייצור תשומות
גלם) (המרי

Production Inputs
)Raw Mateiral)

השקעה ננסי
nvestment Goods'Country of Purchase

§19631964§19631964

474,016549,21 1141,644176,653TOTAL

2,6134.630375572Austria

9.66915,2876,34515,938Italy

1,8191,0552752Argentine

131,302138,19045,33748,824U.S.A.

9,03727,3192,3908,664Belgium

27,54134,40029,54123,620Germany, Federal Republic

1,5262.5554,1482.275Denmark

4,1264,245212410South Africa

27,84724,1622,1918,877Netherlands

2,4504,61375114Hungary

105,581123,06921,46827,237United Kingdom

4,3564,967no647Yugoslavia

2,8184,8915,5871,250Japan

1,2011,1241,6864,518Norway

1,6153,055301355Poland

9,5149,4139636Finland

19,53523.4677.48939,283Franc.

8,7477,4691621,207Canada

7,3738,7832,9143,027Sweden

14,20115,4639,4617,164Switzerland

2,9363.40871Turkey

78,20987,6461,7222.582Other Countries
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net imports. net exports and trade deficit* מסחרי* וגירעון נטו יצוא נטו, יבוא
4 Millions רולי מיל>וג.>
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IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION (Percentage( (אחוזים) הכלכלי הייעוד לפי היבוא'

STRUCTURE OF EXPORTS (Percentage)
1003;

(אחוזים) היצוא הרכב
ר 002

imports andtx ports, by area (Percentage) 54)9ר (אחתים) אזורים והיצוא,לפי היבוא
Imports /.413.*

jnnnKxn2nMOther Countries
^=TjEurope  אירופה
j|| Other Coanf.™™* orwr

Exportszoa.

וא^ייקר; 7YT3\
Asia *Africa

Ottiei. European Ccunt;

Comecon11'

nnnn <?7דר
החופקד*
E^.T.A.

אתרירנ. J1721VM
Other Countries
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0.3.Aa Canada

דאפר'ילןה rr>t7s<
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Other.European Coun■
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מחירים י. פרק
לצרכן המחירים מדד

המדדים. שני שבין הרב השוני בגלל בהסתייגות'
המליצה 1959 בינואר החדש המדד הפעלת עם
המחי מדד לענייני המייעצת הציבורית הוועדה
נוסף, משפחה הוצאות סקר לערוך לצרכן רים
הצריכה; בהרגלי השינויים אחרי לעקוב כדי
קטן היה זה סקר .1959/60 בשנת בוצע חדש סקר
עירו שכירים משפחות כ100'1 והקיף מקודמו
10'000 על עלתה שאוכלוסייתן ערים ב30 ניות
הקודם הסקר מאז כי נמצא זה בסקר תושבים.
הצרי בהרגלי גדולים די שינויים חלו ב1956/57
משקלי 1962 בינואר עודכנו להם ובהתאם כה
= 1959 (ינואר שונה לא המדד בסיס כי אם המדד'
ואילך' 1962 מפברואר חושבו המדדים .(100
מערכת ולפי 1962 ינואר חודש בסיס על תחילה
המדדים חושבו מכן לאחר מעודכנים; משקלים
אין לכן, "שרשור". ידי על 1959 ינואר בסיס על
על מתקבל ואילך, 1962 מפברואר הכללי המדד
המעודכן. במשקל הסעיפים מדדי הכפלת ידי
לאחר 1965 בינואר נערך המדד של נוסף עדכון
ב1963/64. המשפחה הוצאות על נוסף סקר סיכום
פי על זה עדכון גם נערך '1962 בינואר כמו
המדד נערך לפיהם ומושגים עקרונות אותם
לתקופת ביחס מחושב הוא אך '1959 מינואר
התיאור .100 = כולה 1964 שנת  חדשה בסיס

.1964 סוף עד שהיה כפי למדד מתייחס להלן
היסוד קווי העקרונות. של מפורט תיאור
המחירים ב"מדד מובא החדש' המדד ומגבלות
המייעצת"' הציבורית הוועדה דו"ח  לצרכן
המר הלשכה של 5 מסי טכניים פרסומים סדרת
עדכון על הסבר .1959 נובמבר לסטטיסטיקה' כזית
ליש סטטיסטי ב"ירחון ראה 1962 בינואר המדד
'1962 פברואר '1 מס' מחירים''  ד' ראלחלק
סטטיסטי ב"ירחון 1965 בינואר העדכון ועל
פברואר '1 מס' מחירים"  ד' חלק  לישראל

.1965

המדד משקלי

והחשיבות ערך' משקלי הם המדד משקלי
לאחוז שווה המדד ב"סל" סעיף לכל הניתנת
המשפחות הוצאות מכלל עליו ההוצאה שתופסת
הוצאות מכלל להלן). (ראה המדד שבמסגרת
המשפחה' הוצאות בסקרי שנרשמו כפי המשפחות'
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ההיסטורי הרקע
חישבה 1950 דצמבר ועד המדינה קום מאז
המשך שהיה מדד, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
היהודית, הסוכנות ידי על לכן קודם שנערך למדד
ועד 1950 מדצמבר .100=1939 אוגוסט ובסיסו;
בספטמבר ואילו ביניים" "מדד נערך 1951 אוגוסט
לערוך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה החלה 1951

הקיף 1951 מספטמבר שפורסם המדד חדש. מדד
תצרוכת את שייצגו ושירותים מצרכים כ300
שנמצאו כפי העירוניות, השכירים משפחות
ב1950/51. שנערך המשפחה" הוצאות ב"סקר
ב"ידיעות למצוא אפשר זה מדד על פרטים
.1952 ינואר ,14 מס' ב', כרך  סטטיסטיות"
הוכבדה זה במדד המחירים התפתחות מדידת
ההיא בתקופה ששררו השחור השוק מחירי בגלל
והצנע הקיצוב תקופת תום עם נמדדו). (ושלא
בעק החמישים בשנות הדמוגרפיים השינויים ועם
בהרכב ניכרות התפתחויות חלו העלייה, גלי בות

המדד. עדכון שחייבו הצריכה
על המתפרסם החדש, לצרכן" המחירים "מדד
ינואר מאז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי
לפני שפורסם המדד מן ניכרת במידה שונה ,1959

חדש מדד "סל" .100 = 1951 ספטמבר בסיס על כן
,1956/57 המשפחה" הוצאות ב"סקר שנמצא כפי זה,
משפחות ל7,000 קרוב של תקציביהן חקירת אחר
תוש (שמספר יישובים ב26 עירוניות שכירים
ניכרת במידה השתנה נפש), ל10,000 הגיע ביהם
גם בהרבה הורחבה הישן; המדד "סל" לעומת
המדדהקודם.כך,למשל, לעומת המדד מתכונת
את המייצגים והשירותים המצרכים מספר הוגדל
הורחב המחירים איסוף מ1,000, ליותר הצריכה
הקודם) במדד ישובים 9 (במקום יישובים ל26
המדידה בשיטות חשובים שיפורים הוכנסו וכן
ינואר בסיס על מתפרסם החדש המדד והעיבוד.
הקודמים המדדים כל י/1). לוח (ראה 100 = 1959

.100=1951 ספטמבר בסיס על לוח באותו שורשרו
את לחשב כמובן, ניתן, מעשיים לצרכים
בהמשך ,100 = 1959 ינואר שבסיסו החדש, המדד
.100 = 1951 ספטמבר בסיס על הקודם למדד
המדד שבין ביחס להכפילו אך יש זה לצורך
שווה היה זה יחס .1959 בינואר והחדש הישן
ליתייחס ^ ז" לחישוב כאמיי' אל' Wt ל
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המחירים איסוף שיטת
כ1,000 של מחיריהם עתה נרשמים במדד
משפחות ידי על הנצרכים ושירותים מצרכים
לפי נערכה המצרכים בחירת עירוניות. שכירים
תנו לייצג ויכולתם המשפחה בתקציב חשיבותם
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים דות

דומים.
והשירותים המצרכים כ1,000 של מחיריהם
כ1,200 של במדגם חודש כל נרשמים הללו
מספר עירוניים. יישובים ב29 ועסקים חנויות
נקבעו מצרכים קבוצת כל לגבי המחירים תצפיות
מחי השתנות במידת במדד, במשקלם בהתחשב
ובתדירות שונים ביישובים חנויות בין ריהם
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
החודש. כל פני על יותר, או פחות שווה באופן חודש
תוך פוקד ידי על נרשמים המחירים רוב
מצר מספר מחירי המכירה. במקום אישי ביקור
נרשמים דואר, שירותי כגון ושירותים, כים

הדואר. באמצעות הנשלחים בשאלונים
שונות חנויות של המחירים בסיס על
הממוצע המחיר מחושב שירות, או מצרך לאותו
הממו המחירים השירות. או המצרך של החודשי
אריתמטיים ממוצעים הם י/4 בלוח השנתיים צעים
ולפי לירקות פרט השונים, החודשים מחירי של
הם השנתיים מחיריהם ב1960) (החל אשר רות,
והמחירים השיווק כמויות לפי משוקללים מחירים
מחירי הם י/4 בלוח המחירים '1959 עד חודש. בכל
כלל הם המחירים ואילך מ1959 ואילו אביב תל
אינו הממוצעים במחירים השינוי אחוז ארציים.
הוא כי במדד, לשינויים בדיוק תמיד מתאים
וכוי. החנויות במדגם שינויים גם לפעמים משקף
12 של מחירים על מבוססים השנתיים המחירים
המופיעים במצרכים אולם כלל, בדרך חודשים
השנתי המחיר חושב השנה של מסויימת בעונה

מ12. קטן חודשים מספר בסיס על

מיוחדות מדידה בעיות
 ו"דיור" ופירות" "ירקות  סעיפים בשני
המופעלת הרגילה מהשיטה המדידה דרכי חורגים

במדד.
שיטת בקביעת תהקשיים ו ר י פ ו ת ו ק ר י א.
הת העונתיים השינויים מן נובעים המדידה
הפירות של ובצריכה בשיווק והגדולים כופים
במדד משתקפת בצריכה העונתיות והירקות.
המש והן בסעיף המצרכים "סל" שהן בכך,
מחודש משתנים השונים הפריטים של קלים

המופנות ההוצאות כל המדד במסגרת נכללות
שמחיריר/מ ושירותים' מצרכים של לתצרוכת
נכללים לא זאת להגדרה בהתאם למדידה. ניתנים
וביטוח הכנסה מסי חסכונות' המדד במסגרת
כגון: קטנים' צריכה סעיפי מספר וכן לאומי
שמחיריהם בכסף' ומתנות תרומות פיס' כרטיסי

למדידה. ניתנים אינם
הראשיות הקבוצות משקלי מפורטים להלן
:1962 ובינואר .1959 בינואר לצרכן המחירים במדד

המשקלהמשקל
1959הסעיף 1962בינואר בינואר

(1956/57 סקר 1959/60)(לפי סקר (לפי

הכל 1,000.01,000.0סך
(פרט 335.9303.7מזון

ופירות) לירקות
ופירות 94.684.7ירקות

123.0116.9דיור

הדירה 96.395.8החזקת

וציוד 50.684.4ריהוט

לבית
והנעלה 124.1109.2הלבשה

37.235.3בריאות

תרבות 65.979.6חינוך,

ובידור
ודואר 39.356.6תחבורה

33.133.8שונות

כל במשך קבועים נשארים במדד המשקלים ופירות" "ירקות לסעיף פרט השנה, חודשי
מדי משתנים בו הבודדים המצרכים שמשקלי
הקבוצה לכל המשקלים הכל סך אולם חודש,
ראה (פרטים קבוע נשאר ופירות" "ירקות

להלן). מיוחדות" מדידה ב"בעיות
המדד של והקבוצות הראשיות הקבוצות מדדי
המדד ב"סל" אשר והשירותים המצרכים כאשר
ניתנים שונות, תצרוכת קבוצות לפי מסווגים
משקלי של יתר פירוט גם נמצא בו י/2, בלוח

במדד. הקבוצות
והשי לצרכןכשהמצרכים המחירים מדד
המשק ענפי לפי מסווגים בו הכלולים רותים
במחירים השינויים את לבטא נועד  י/3) (לוח
של ייצורם נסתיים בהם הענפים לפי הקמעוניים,
בסעיף הטיפול צורת במדד. הכלולים המצרכים
בו הכלולים הפריטים (שמשקלי ופירות" "ירקות
במסגרת כי לכך, מביאה לחודש) מחודש משתנים
לפע מסתכמים, לא המשק ענפי לפי המדד סיווג
הכללי למדד בדיוק השונים הסעיפים מדדי מים,
המשק ענפי לפי לצרכן מחירים מדד (עקרונות לישראל סטטיסטי לירחון ב' בנספח ראה

.(1959 '2 מסי מחירים'  ד' חלק
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אשר עיקריים' סעיפים 7 הקיף המדד בכנייה.
בזמנו שהקיף הבניין' לשלב בעיקר התייחסו
אלה סעיפים הבנייה. הוצאות מכלל אחוזים כ75
לע ההוצאות ניתוח סמך על נקבעו ומשקליהם
על 1950 בשנת שבוצעו למגורים הבנייה בודות
המדד בסיס בנייה. ומוסדות בנייה קבלני ידי

נקודות. 100.0 = 1950 ביולי 1 היה
היו הבסיס בתקופת העיקריים הסעיפים משקלי

כלהלן:

1הסעיף vu 1950 המשקל

הכל 100.0סך

עבודה 60.0שכר
11.0הובלה

פוליה 5.0חצץ
3.0זיפזיף
6.5צמנט

לבן 8.0עץ
עגול 6.5ברזל

במרוצת שחלו החשובים השינויים בעקבות
וכוי' הבנייה חומרי בהרכב הבנייה' בשיטות הזמן
משופרות בשיטות מדד לבנות הצורך ומפני
מתפרסם 1964 ינואר ומאז המדד' עודכן יותר'
למגורים"' תשומהבבנייה מחירי "מדד  חדש מדד
הישן. הבנייה הוצאות ממדד ניכרת במידה השונה
בעיקרם הם החדש המדד נערך לפיהם העקרונות

כלהלן:
בהוצאות השינויים את לשקף נועד המדד .1
המשמשים ושירותים חומרים של קבוע "סל" על
הוצאות הרכב את והמייצג מגורים בתי לבניית

הבסיס. בתקופת הבנייה
פי על נקבע החדש המדד של ה"סל" .2
ושירותים חומרים על קבלנים של ההוצאות הרכב
בתי לבניית הוצאות ב"סקר שנמצא כפי שונים'
ובו '1963 שנת בתחילת נערך הסקר מגורים".
שבנייתם פרויקטים' 185 של התשומות הרכב נחקר

ב1961. נסתיימה
של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת .3
חומרים עבור ששולמו משנה' וקבלני קבלנים
פרט מגורים' בניית לצורך שנקנו ושירותים
למדידת סבירה דרך נמצאה שלא מספר לסעיפים
הוצאות וכן ובו')' ריבית קרקע' (מחירי מחיריהם
הכנת השטח' יישור (כגון פיתוח עבודות על
בנייה ליוזמי האופייניות והוצאות וכוי) שבילים

ופירסומת). שיווק הוצאות (כגון בלבד
נקבעו במדד השונים הסעיפים משקלי .4
או חומר כל של היחסית לחשיבותו בהתאם
(ראה המדד שבמסגרת ההוצאות בסך שירות

י/6). לוח

לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם לחודש
המשפחה. הוצאות בסקר שנרשם כפי חודש,
המש התבססו 1962 ינואר ועד 1959 מינואר
המשפחה הוצאות סקר על זה בסעיף גם קלים
מערכת 1962על ינואר מאז ואילו 1956/57
.1959/60 מסקר שנתקבלה חדשה משקלים
שלפני למדדים 1962 שנת של המדדים השוואת
דרך שרשור ידי על זה בסעיף גם נערכה כן
הראו, יותר מאוחרות בדיקות .1962 ינואר חודש
סעיף לגבי מגבלות זו שרשור בצורת יש כי
ואומנם, חודש. מידי משתנים משקלים בעל
של הפנימיים המשקלים שוב עודכנו כאשר
והושתתו 1963 בינואר ופירות" "ירקות סעיף
עד 1960 השנים בשלוש הצריכה ערך אומדן על
מנת (על כמקודם אחת שנה על במקום 1962

הוכנסה אחת), שנה של המקריות מן להימנע
בשיטת למדד החדשה המשקלים מערכת
זה. לסעיף יותר המתאימה משופרת, שרשור
כל דרך הקשר מבוצע זו' שרשור שיטת לפי
בודד, חודש דרך ולא השנה מחודשי אחד
נערכו 1963 לשנת המדדים .1962 כבינואר
לו ב1962, מתקבלים שהיו למדדים כהמשך
כהמ (ולא 1962 בשנת כבר השיפורים הוכנסו
והמובאים ב1962 שפורסמו למדדים שך
שהשי לציין, ניתן כך מתוך .(3 עד 1 בלוחות
מ1961 ופירות ירקות של במחירים נויים
שנתקבלו מאלה 50/0 עד ב40/0 נמוכים היו ל1962
מ1962 במחירים השינויים ואילו 1962 במדד
השינויים מן דומה בשיעור גבוהים היו ל1963
שפור כפי המדדים השוואת תוך המתקבלים

אלה. לשנים סמו
מחירי למדידת שהוכנסו לשינויים באשר
ראה השירשור, ולשיטת ב1963 זה סעיף
חלק  לישראל סטטיסטי לירחון בי בנספח

.1963,2 מסי מחירים,  ד'
הכלולים מפתח, ודמי דירות מחירי  ר ו י ד ב.
אחת רק נמדדים ,1959 מינואר זה בסעיף
מיוחדים סקרים באמצעות חודשים, לשישה
התחלפו שבעליהם דירות של מדגם המקיפים
עד הסקר. מתייחס שאליה השנה במחצית
מחירי של המדד הוקפא 1962 ינואר לחודש
שתי שבין החודשים לגבי מפתח ודמי דירות
נזקף 1962 ינואר מאז ואילו חקירה, תקופות
אחוז חקירות, שתי שבין בתקופה זה, למדד

הבנייה. הוצאות מדד של השינוי

למ בבנייה תשומה מחירי מדד
גורים

הלשכה ערכה 1964 ינואר ועד 1950 יולי מאז
את למדוד שנועד הבנייה"' הוצאות "מדד את
בתשומה המשמשים והשירותים החומרים מחירי
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ידי על המתקבלים מחירים הם המחירים .3
כשער כלל בדרך הראשונה, בעסקה הייצרן
שוק' מחירי הם אלה מחירים החרושת. בית
סובסידיות. כוללים ואינם קנייה מסי הכוללים
הינן המדדים מבוססים נתוניהן שעל הפירמות .4
המו וסוגי גודלן יצרניות; פירמות של מדגם
הכללתן את קבעו ידן על המיוצרים צרים

במדד.
והענפים המוצרים קבוצות המוצרים, משקלי .5
בערך היחסית לחשיבותם בהתאם נקבעו
לתקופה המתייחס התעשייה' של התפוקה

.(1963) הבסיס לשנת האפשר ככל הקרובה
שנמכרו ביניים מוצרי כלולים המכירות בערך .6
מוצרי ערך כלול לא אך לשני אחד ממפעל
שייצר במפעל הייצור להמשך ששימשו הביניים

אותו.
לחודש אחת נאספים לעיל, כמוגדר המחירים'
לחישוב כבסיס ומשמשים החודש, באמצע
מחושב מוצר לכל למוצר. הממוצעים המחירים
ויחס החולף בחודש המחיר לעומת יחסי מחיר
החולף' בחודש המוצר במדד מוכפל כשהוא זה
ממוצע השוטף. בחודש המוצר מדד את נותן
קבו מדד את נותן המוצרים מדדי של משוקלל
קבוצות מדדי של משוקלל ממוצע המשנה; צות
המדד הענף. של הכללי המדד את נותן המשנה
משוק ממוצע הוא התעשייה ענפי כל של הכללי
מפורט (תיאור השונים הענפים מדדי של לל
פורסם המדד של היסוד וקווי העקרונות על יותר
מחירים'  ד' חלק לישראל' סטטיסטי בירחון

.(1965 פברואר '1 מס'

ותשומה תפוקה של מחירים מדד
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 כוללים
כגון: שונים, ניכויים מהם מנוכים שני ומצד
מחירי אחרות. שיווק והוצאות תיווך הוצאות
הקרוב השיווק לשלב מתייחסים אלה תפוקה
כשער המשק, (כשער החקלאי למשק כיותר,

וכוי). הסיטונאי השוק

על מיוצגים הנ"ל הסעיפים במחירי התנודות .5
ושירו מצרכים כ250 של המהירים שינויי ידי

לערך. מכירה מקומות ב160 הנאספים תים'
ושי מתכונותו החדש' המדד ש"סל" מכיוון
ניכרת במידה שונים בו שהופעלו המדידה טות
החדש במדד לראות אין הקודם, במדד שהיו מאלו
זאת' להדגיש כדי הקודם' המדד של ישיר המשך
חדשה: בסיס תקופת על החדש המדד הושתת
לקשר ניתן מעשיות' למטרות .100 = 1964 ינואר
והחדש' (100.0= 1 vn 1950 (הבסיס: המדדהישן את
ביחס החדש הבסיס על המדד הכפלת ידי על
זה יחס .1964 בינואר והחדש הישן המדד שבין

.6. 6f8H=t§l? שווה היה
היסוד קווי העקרונות' של מפורט תיאור
התשו מחירי ב"מדד מובא החדש המדד ומגבלות
הציבורית הוועדה דו"ח  למגורים בבנייה מה
הלשכה של 17 מם' טכני פרסום המייעצת",

לסטטיסטיקה. המרכזית

סיטוניים מחירים מדד
התעשייה תפוקת של

מחירים מדד לראשונה מתפרסם זה בשנתון
כמדד המקומית התעשייה תפוקת של סיטוניים
ליע התעשייה ענפי כל תפוקת את הכולל כללי
.100.0=1963 שנת הוא בסיסו מקומיים0)'אשר דים
מחירים מדדי פורסמו הקודמים בשנתונים
אשר שונים תעשייה ענפי תפוקת של סיטוניים
.1964 לאמצע ועד מ1959 שלב, שלב הוקמו

החומר על בעיקרו מבוסס החדש המדד
הקמתו כדי ותוך הקודמים המדדים עבור שנאסף
הע של הסיווגים אוחדו המשקלים, בו עודכנו
מדדי של והבסיסים אחיד לסיווג השונים נפים
שנת משותף: בסיס על הועמדו הענפים כל

.100.0 = 1963

את לשקף היא המדד של הכללית המטרה
המקומית מהתפוקה מוצרים של המחירים שינויי
העקרונות הראשון. השיווק בשלב התעשייה של
בעיקרם הם השונים הענפים מדדי הוקמו לפיהם

כדלהלן:
הכלכלה" ענפי "סיווג עלפי הוקמו המדדים .1

לסטטיסטיקה(2). המרכזית הלשכה של
מקו ליעדים תפוקה מחירי מודדים המדדים .2
הינם במדדים הכלולים המוצרים בלבד. מיים
השונות, התעשיות מתפוקת מוצרים של מדגם

פנים. לשוקי הנמכרים

ליצוא. מיועדת תפוקתו והשני, למדידתו טכנית דרך נמצאה טרם הראשון, ויהלומים''. לאור והוצאה הדפסה לענפים פרט (1)
תעשייה'. יג, בפרק להלן ראה (2)
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המו משקלי התשומה. על הכוללת ההוצאה בסך
הקנייה ערך לפי נקבעים התפוקה במדד צרים
של הבסיס תקופת וכוי. קנייה מס כולל שלהם,
1958 (אוקטובר תשי"ט שנת היא המדדים שני

.(1959 ספטמבר עד
היסוד, קווי העקרונות, של מפורט תיאור
התפרסם המדדים של והמשקלים המגבלות
בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים ב"מדדי
הלשכה המייעצת", הביךמשרדית הוועדה דו"ח
טכניים פרסומים סדרת לסטטיסטיקה, המרכזית

.1961 ינואר ירושלים, ,11 מסי

שמשלם המחירים הרי התפוקה, מחירי לעומת
שוק מחירי הם התשומה עבור החקלאי המשק
לפני האחרון השיווק לשלב ומתייחסים ממשיים

החקלאי. המשק
לחודש, אחת נאספים והתשומה התפוקה מחירי
לפי חקלאית, לשנה אחת או חקלאית לעונה אחת
על מתבסס המחירים רישום הפריטים. אופי
ימי של במדגם משווקים של מדגם אצל תצפיות

וקנייה. מכירה
נקבע במדדים הפריטים של הקבוע משקלם
או התפוקה בערך היחסית לחשיבותם בהתאם
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CONSUMER'S PRICE INDEX לצרכן המחירים מדד
(1< לצרכן המחירים מדד 1/ י לוה

tablej/i.  consumer's price (1)אפסאו
(19481964)

ממוצעהשנה
שנתי
Annual
Average

Month חודש

Year

1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Base: IX 1951  100 הבסיס:

194889777982868991939494939696

194991979797989492908987858584

195085848484848483838485858689

1951979092939496959698100103105107

1952153113120132144150157162165169173175178

1953196181182184187191197200201205207208212

1954220214216217217218214217222227227228228

1955233228228229230230232233231239238236239

1956248238239244246249249244247260259248250

1957264254259261265270258264269268268267263

1958273267269268272276267274274280280273274

=הבסיס: 100: 1 1959Base

1959100.6(2)100.0100.8100.9100.4104.399.398.097.9100.1101.9102.1101.6

1960102.9101.2101.4102.4101.2103.2100.8101.3101.5104.1106.2105.8105.1

1961109.8107.5106.6106.8106.7114.3110.4108.0107.1110.7112.2113.1114.6

1962120.2115.0115.6118.2120.3119. 1117.5118.5119.9122.7124.0124.9126.3

19(3128.1126.3126.3126.3124.9129.0127.9128.0125.9128.4129.4131.9132.6

1964134.7133.6133.6133.4132.2136.7132.9134.7133.4134.4135.9137.1138.5

(I) See "The Consumer's Price Index Historical Back
ground" in the introduction to this chapter.

)2) The index of January 1959 based on September
1951 = 100 was 275.3 points. As to the method
of linking the new Index (base: I 1959 = 100) with
the old one (base: IX 1951 = 100). see "The Con
sumer's Price Index Historical Background" in
the introduction to this chapter.

היסטורי" לצרכןרקע המחירים "מדד סעיף ראה (1)
זה. לפרק במבוא

100 = 1951 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של המדד 0)
המדד בין הקשר לשיטת באשר נקודות. 275.3 היה
הישן המדד לבין (100=1959 ינואר (הבסיס החדש
"מדד סעיף ראה ,(100= 1951 ספטמבר (הבסיס
זה לפרק במבוא היסטורי" לצרכןרקע המחירים
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הקבוצות ומדדי לצרכן המחירים מדד  . 2/ י לוח
TABLE J/2.  CONSUMER'S PRICE INDEX AND INDEXES OF GROUPS

)Base: 1 1959 = 100 (הבסיס:
(19591964)

הקבוצות
Weight (l^ppnשנתיממוצעAverageAnnual

Groups

119591 196219591961196219631964

המחיריט מדד
לצרכן

1,000.01,000.0100.6109.9120.2128.1134.7ONSUMER'S PRICE
INDEX

ירקות בלי המדד
ופירות

ירקות מזון(בלי
ופירות)

ומוצרי דגנים לחם,
בצק

ודגים עופות בשר,

905.4

.33J9

58.3

112.8

915.3

303.7

45.8

103.0

100.1

100.1

97.3

101.1

107.5

/03.2

102.1

105.5

117.4

108.2

117.2

107.5

125.3

/13.8

135.9

112.1

132.0

114.8

136,7

113.5

HE INDEX
EXCLUDING FRUIT
AND VEGETABLES
OD (excl. Fruit and
Vagetables)
Cereals, bread and
dough products

Meat, poultry and fish

ומרגרינה 16.313.299.295.996.899.098.9Fatsשמנים and margarine

חלב ומוצרי 44.839.196.6108.3110.9114.3115.1Milkחלב and dairy products

36.128.897.773.875.375.875.3Eggsביצים

ריבה סוכר,
וממתקים
משקאות

20.6

15.4

19.3

20.8

106.7

103.8

120.6

113.9

121.9

118.2

123.1

119.7

124.1

120.5

Sugar, marmalade and
sweets

Beverages

מזון מצרכי
שונים

לבית מחוץ ארוחות

12.9

18.7

15.1

18.6

106.4

101.1

107.9

112.0

120.4

121.8

122.4

130.6 .

122.6

135.4

Miscellaneous food
products

Meals away from home

(2) ת ו ר י פ ו 32.3141.1/47.4151.9UIT)94.684.7/05.3ירקות AND
VEGETABLES (2)

N.J132.2IS8.0/94.9USING(3)/123.0116.9100.2דיור(3)

שכורה 18.513.3100.1104.4115.2136.6140.8Rentedדירה dwelling

ודמי דירות מחירי
מפתח

רכוש מסי

101.8

2.7

101.0

2.6

100.1

99.9

112.1

139.1

134.7

152.4

161.8

152.5

204.6

152.5

Prices of dwellings and
key money

Property taxes

הדירה החזקת
ומיס דלק חשמל,

96.3

32.6

95.8

34.3

100.6

99.4

110.8

104.2

121.5

105.2

/28.9

108.8

134.2

108.8

INTENANCE OF
HOUSING

Electricity, fuel and water

של ושיפור החזקה
והחצר הבית

שוני משקבית צרכי

17.9

16.0

17.4

13.4

104.9

99.7

127.0

106.6

149.2

123.0

165.7

128.8

175.3

129.4

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

כללית 16.314.9100.0110.9117.7119.6119.9Municipalארנונה taxes

בבית 12.815.1100.0111.2132.1146.4169.7Housemaidsעזרה

הדירה 0.70.7100.0100.2109.1128.6170.7Insuranceביטיח of dwelling
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(המשן) הקבוצות ומדדי לצרכן המחירים מדד ■ 2/ י לוח
TABLEJ/2. CONSUMER'S PRICE INDEX AND INDEXES OF GROUPS (Cont.)

)Base: I 1959= 100 : ovj/tJ
)19591964)

Weight (l^pipsשנתי Annualממוצע Average

Groups הקבוצות
1 19591 196219591961196219631964

לבית וציוו FURNITURE/.6.8/20.5122//50.684.499.8107.3ריהוט AND
HOUSEHOLD
EQUIPMENT

15.424.7100.2107.2119.4122.7124.2Furnitureריהוט
חשמלי 8.727.3100.6107.0112.8113.8114.1Electricציוד equipment
לבית 15.118.8100.5109.2118.0125.5126.9Homeציוד and kitchen
equipmentולמטבח

וקישוט מיטה 11.413.697.8105.2114.7119.8124.0Beddingכלי and home
decorationsלדירה

09.298.0100.9107.7/09.3lll.lCLOTHING//.24/הלבשה AND
FOOTWEARוהנעלה

89.081.595.397.4103.3105.2106.7Clothingהלבשה
35.127.7104.809.9120.6120.6123.0Footwearהנעלה

37.235.3100.605.7/22.8/30.6136.3HEALTHנריאות
תולים קופת 21.521.3100.002.3123.2130.0133.1Sickשירותי Fund services
פרטי רפואי 3.54.5103.015.5128.2137.9153.8Privateשירות Medical services

שיניים 7.15.6101.313.2125.1137.8149.4Dentists1ריפוי fees
ר8ואי וציוד 5.13.9100.202.8115.5120.2121.0Medicamentsתרופות and

medical equipment

תרבות ך, ו נ י ,65.979.6103.119.4133.7143.1150.9EDUCATIONה CULTURE
ANDובידור ENTERTAINMENT

23.328.1103.319.9133.6145.6152.8Educationחינוך
ובידור 42.651.5103.019.1133.7141.6149.8Cultureתרבות and entertain

ment

39.356.6100.522.7/38.2/47.5151.7COMMUNICATIONתחבורה
ANDודואר POSTS

36.451.6100.123.2138.4148.4152.8Communicationsתחבורה
דואר 2.95.0106.116.8136.2137.8140.7Postalשירותי services

7.3//33.8100.612.0/.33שונות /119.9121.0MISCELLANEOUS
וטבק 19.417.4100.014.0113.7113.7113.7Cigarettesסיגריות and tobacco

אישיים 10.313.2101.509.3118.0123.8126.9Personalשירותים care
ושעונים I3S9Jewellery.3.43.2101.409.0132.7136.7תכשיטים and watches

(I) Sec "The Consumer's Price Index Historical Back
ground" in the introduction to this chapter.

)2) See"The Consumer's Price Index Specific Measuring
Problems: Vegetables and Fruit" in the introduction
to this chapter.

)3) See "The Consumer's Price Index Specific Measuring
Problems: Housing" in the introduction to this chapter.

היסטורי" לצרכןרקע המחירים "מדד סעיף ראה (1)
זה. לפרק במבוא

מדידה לצרכןבעיות המחירים "מדד סעיף ראה (2)
זה. לפרק במבוא ופירות" ירקות מיוחדות:

מדידה לצרכןבעיות המחירים "מדד סעיף ראה (3)
זה. לפרק במבוא דיור" מיותדות:
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המשק ענפי לפי לצרכן, המחירים מדד _ .j/t לוח
TABLE J/3.  CONSUMER'S PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCHES

)Base: 1 1959 = 100 (הבסיס:
(19591964)

Economic Branches
Annual Average שנתי ממוצע

1964 1963 1962 1961 1959

משקל(1)
Weight (I)

I 1962 1959

שק מ ה ענפי

GENERALINDEX (2)
General index excluding
agricultural produce

AGRICULTURAL
PRODUCE
a. Fruit and vegetables (3)
b. Fishing and livestock

products
c. Other
d. Imported goods for

direct consumption
INDUSTRIAL
PRODUCTION
a. Food industry

I. Meat and its products
2. Milk and its products
3. Other foods

b. Clothing and textile
products

c. Furniture
d. Footwear and leather

products, rubber and
plastic

e.Metalproducts, machines,
vehicles, electrical goods

f. Manufactureof chemical
and petroleum products

g. Miscellaneous industries
n.e.s.

h. Imported goods for
direct consumption

BUILDING AND
HOUSING SERVICES(4)

ELECTRICITY AND
WATER

COMMUNICATION,
TRANSPORT AND
POSTS

SERVICES
a. Public and business

services
b. Personal services

INSURANCE AND TAXES

1,000.01,000.0100.6109.9120.2128.1134.7
807.6831.499.9109.6120.5129.2136.8

124.8 123.4 118.2 111.6 103.9 168.6 /92.4

153.6
94.9

149.2
95.7

143.6
92.5

177.0 153.3 113.1

H9.7 118.2 I 14.1

123.0
119.7
118.4
125.0
104.4

128.2
122,6

119.0

114.6

135.7

132.6

/94.7

//3.5

/52.7

/49.9
144.8

I S3. I
/29.8

121.3
115.0
117.7
124.1
103.6

126.8
120.1

114.8
Ml. 6
114.2
115.8
102.4

123.0
I 19.1

133.9
92.1

102.3
100.9

106.6

108.3
107.0
II 1.4
107.7
96.8

I 10.1

109.2

106.3
102.1

95.1
97.6

80.7
85.2

2.7

88.6
99.0

2.1
2.7

99.2 479.7 476.2

118.0 115.5 108.8

114.4 112.2 105.3

130.7 126.9 113.8

130.6 126.1 112.8

/59.3 /34.0 //3.0

//3.5 /07.2 /02.7

/50.7 /37.9 123.8

/40.2 /29.8 (13.6
137.9 128.1 II 1.6

141.7 130.8 115.1
/27.4 /23.6 //4.2

99.7
96.2
98.9
100.8
95.0

100.8
104.1

101.0

100.0

102.2

95.7

/00.9

99.0

100.1

101.8
101.7

102.0
100.7

212.9
42.4
39.1
131.4
82.6

23.7
33.8

216.8
33.1
41.1
142.6
90.2

14.6
40.3

50. I 30.0

32.3 31.2

20.2 21.2

24.1 31.9

/27.5 134.5

20.7 20.0

36.1 34.4

139.3 113.9
53.6 48.7

85.7 65.2
28.1 28.6

(2) הכללי המדד
תוצרת בלי הכללי המדד

חקלאית
חקלאית תוצרת

(3) וירקות טירות א.
חיים בעלי ותוצרת דיג ב

אחר ג
לצריכה יבוא מוצרי ד

סופית
תעשייתית תוצרת

מזון תעשיית א.
ומוצריו בשר ו.
ומוצריו חלב .2
המזון יתר .3

ומוצרי הלבשה ב
טקסטיל
רהיטים ג.

עור. ומוצרי הנעלה ד
ופלסטיק גומי

מכונות, מתכת, מוצרי ה

וחשמל הובלה כלי
כימיים מוצרים תעשיית ו

נפט ומוצרי
לנמיא שונות, תעשיות ז

לצריבה יבוא מוצרי ח
סופית

בנייה שירותי
ודיור(4)

ומים חשמל
הובלה תחבורה.

ודואר

שירותים
ציבוריים שירותים א.

ועסקיים
אישיים שירותים ב

ומסיט ביטוח

(0See"ConsumersPriceIndex Historical Background"
in the introduction to this chapter.

)2) See "The Consumer's PriceIndexWeight of the
Indexes" in the introduction to this chapter.

)3)See "The Consumer's Price Index Specific Measuring
Problems: Vegetables and Fruit" in the introduction
to this chapter.

)4)See"The Consumer's Price Index Specific Measuring
Problems: Housing" inthe introduction to this chapter.

היסטורי לצרכןרקע המחירים 'מדד סעיף ראה (1)
זה. לפרק במבוא

המדד* לצרכןמשקלי המתירים 'מדד סעיף ראה (2)
זה. לפרק במבוא

מדידה לצרכןבעיות המחירים "מדד סעיף ראה (3)
זה. לפרק במבוא ופירות' ירקות מיוחדות:

מדידה לצרכןבעיות המחירים ''מדד סעיף ראה (4)
זה. לפרק במבוא דיור' מיוחדות:
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(1< >לי) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  י/4. לןח
TABLE J/4.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES (11..)(|)

)19481964)

אביב הארץAvivTelתל Allכל Country
UnitCommodity :יווידההמצרך

19481949195219551958195919501961196219631964

אחיד לחם .0.060.080.190.210.210.210.230.290.38Kgק"ג 0.38Bread, Standard

לבן 0.06לחם "0.110.150.250.290.290.290.320.390.470.47Bread,white

לבן 0.04(3)0.09קמח "0.120.250.280.280.280.280.330.410.41Flour, white

אטריות "0.180.290.500.610.650.680.750.881.001.00Noodles

0.09אורובורמי(2) "0.100.100.140.140.960.780.690.730.730.73Rice, Burmese(2

טרי(2) בקר 0.76בשר "0.741.731.816.156.227.007.147.387.6SBeef.fresh (2)

קפוא(2) בקר בשר "0.480.660.901.404.704.91Beef, frozen (2)

שחוט עוף בשר
ומרוט

 "1.031.732.953.052.812.642.752.752.912.90Poultry, slaugh
tared £ dressed

פיונים 0.61קר "0.600.951.502.002.002.002.002.222.332.24Carp, local

מקו8ייט

קפואים. דגים
(2) פילה

0.31 "0.250.410.530.551.881.972.112.162.142.23Fish. frozen
fillet (2)

נקניקיג) "0.791.461.965.575.505.605.605.805.86Sausage (2)

נ1לוחים דגים "0.170.250.460.620.630.620.711.26Herring, salt

(2) 0.30מרגרינה "0.280.310.701.001.171.151.151.151.151.15Margairne (2)

0.38שמן(0 "0.320.310.701.001.221.141.161.161.181.16011(2)

פרות(5) 0.10חלב 0.110.180.250.250.400.400.420.420.42Litreליטר 0.42Cow milk.(S)

מקומית המאה .1.641.942.975.722.404.004.004.204.50Kgק"ג 4.50Butter, local

רזה, גבינה
(7)(6) רכה

שמנה, גנינה
(6) רכה

0.260.25

0.31

0.32

0.44

0.36

0.50

0.50

0.62

1.07

1.30

1.10

1.40

1.20

1.40

0.92

1.50

0.96

1.70

" 0.96

1.70

Cheese soft.
skimmed milk
)6) (7)

Cheese soft.
whole milk(6)

לגנייה(6) 0.050.050.060.060.120.130.140.150.16Bottleצנצנת 0.16Ltfbenia (sour
milk)(6)

אי(2) סוג 0.33ביצים, 10
יהירות

0.300.450.701.06(4)1.040.900.800.803.80Ounits 0.80Eggs, grade A(2)

(2) שעועית .0.430.550.550.760.92Kg(6)0.110.113.270.57ק"ג 0.99Beans(2)

(2) 0.08סוכר "0.080.090.273.270.790.670.660.660.660.66Sugar (2)

מקומית(2) ריבה "0.220.230.430.490.900.900.931.031.101.17Jamlocal (2)

0וכריות "0.693.81.601.871.801.731.691.701.701.70Sweets
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(המשך) (ל'י) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  י/4י לוח
BLEJ/4 AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES (IL.) (Cont.)

)19481964)

היחידההמצרך
אביב VnTel Avivהארץ Allכל Country

UnitCommodity
19481949195219551958195919501961196219631964

חלווה .0.320.421.701.731.771.701.801.801.90Kgקג 2.50lva

(2) תה "1.131.614.986.796.196.306.108.909.209.10a (2)

(2) טחון קפה "0.732.093.984.008.677.808.008.758.808.80ffee, ground

(2) קקאו "0.490.891.301.307.687.908.007.907.807.80coa (2)

מלח "0.030.050.060.090.120.130.140.150.150.16It

אדמה 0.06תפוחי "0.040.1 10.170.190.250.280.320.290.360.41tatoes

0.11עגבניות "0.100.240.350.390.370.500.610.630.620.64matoes

0.17מלפפונים "0.100.360.400.720.530.560.750.731.020.90cumbers

0.09גזר "0.080.170.320.300.340.340.400.470.480.51rrots

סלק "0.140.270.310.290.370.310.440.420.46etroot

0.13חציליט "0.060.250.350.390.290.360.360.460.500.50gplant

0.09כרוב "0.060.140.170.250.250.270.340.380.470.41bbage

כרובית "0.230.330.340.350.400.460.560.700.61uliflower

יבש בצל "0.160.160.240.450.280.360.320.420.50nions, dry

0.15בננות "0.200.370.760.690.800.710.730.780.780.96nanas

ענבים "0.360.770.790.520.710.740.761.070.84rapes

אבטיחים "0.220.180.190.180.220.230.280.280.33atermelons

שמוטי תפוזים.

ולנסיה תפוזים,

אשכוליות

 "

0.09

0.13

0.1 1

0.15

0.20

0.18

0.16

0.42

0.26

0.18

0.23

0.23

0.20

0.28

0.26

0.28

0.46

0.37

0.31

0.45

0.37

0.31

0.36

0.39

0.32

0.42

0.45

ranges,
hamouti
ranges,
alencia
rapefruit

לימונים "0.20.260.340.390.380.480.470.580.69emons

See "The Consumer's Price Index The Method of
Compiling Prices" in the introduction to this chapter.

( Ration price till 1958; as from 1959 free market
price.

) Standard flour.
) Free marketprice.
) Till 1958 price wereforunbottled milk; as from 1959
 for bottled pasteurized milk.

) Till 1958 prices were for milk powder products, as
from 1959  for natural milk products.
Till 1961 in packages weighing 100 gr.; as from
1962in packages weighing 250 gr.

זה. לפרק במבוא המחירים"
הוא המחיף ואילך מ1959 .1958 עד בקיצוב הסחיר (2)

חופשית במכירה
אחיד קמח (3)

חופשית במכירה המחיר (4)
ואילך מ959ו בכדים לחלב הוא המחיר 1958 עד (5)

בבקבוקים. מפוסטר לחלב
מ959ו הלב מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד (6)

טבעי. חלב ואילךלמוצרי
בחבילות ואילך מ1962 גרם 100 של בחבילות 1961 עד (7)

גרם 250 של
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PRICE INDEX OF INPUTS IN BUILDING בבנייה התשומה מחירי מדד

למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד י/5. לוח
TABLE J/5.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING(I)

)Annual Averages I9SII964 שנתיים (ממוצעימ

Year

כללי מדד
General
Index

עבודה
Labour

הובלה
Transport

חצץ
Gravel

זיפזיף
Seasand
)Zifzif)

צמנט
Cement

עץ
Timber

ברזל
Iron

100.0 1הבסיס: VII 1950 =Base:

1951125.1121. 1106.1109.0116.7106.1187.5157.7

1952211.3190.7159.9150.8171.7217.3343.8382.9

1953275.8230.7197.7155.8221.4460.9506.3500.4

1954353.6265.0212.1183.1273.9714.7806.7661.2

1955393.4282.1245.6191.3311.7854.0937.5734.4

1956451.7323.5244.5214.0349.21,026.21,075.0873.3

1957474.2350.8244.5229.5384.41,037.01.072.7931.4

1958479.4364.6259.7246.0393.31.069.21.055.5831.9

1959484.8379.2261.0246.0403.01,069.21.066.8758.3

I960510.9396.8262.1246.0417.81,066.11,203.7824.3

1961557.0434.2270.2272.8450.31.166.91,295.4925.0

1962627.2470.0310.0318.0502.21, 176.9.606.61,154.9

1963660.8514.6316.4312.0513.01.176.9,628.61,222.3

 100 :Baseהבסיס: 1 1964 =

1964(1)103.9106.29101

(I) The index for January 1964 on the base i VII 1950
was 668.0 points. For the linking method between
the new index (base: I 1964 = 100) and the old one,
see paragraph "Price Index of Inputs in Building"
in the introduction to this chapter.

668.0 היה ' v" ""o בסיס על **ו ינואר של המדד (1)
(הבסיס: החדש המדד בין הקשר לשיטת באשר נקודות.
סעיף ראה הישן. המדד >$בין 100,0=1964■ ינואר

זה. לפרק במבוא בבנייה' תשומה מחירי מדד
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תתקבוצות לפי למגורים, בבנייה התשומה מחירי מדד  י/6. לוח
TABLE J/6.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING, BY SUBGROUPS

)Base: I 1964= 100 evxrj
)1964)

שנתיהמשקל ממוצע
WeightAnnual Average
1 19641964

הכללי 1,000.0103.9THEהמדד GENERAL INDEX

וחרסינ שיש מחצבה, ,63.0104.8MININGחומרי MARBLE AND PORCELAIN
PRODUCTS

מחצבה 48.5106.2Miningחומרי products
חרסינה ומוצרי 14.5100.2Marbleשיש and porcelain products

סיליקט איטונג, .136.5100.5CEMENTצמנט. YTONG, SILICATE AND
THEIRומוצריהם PRODUCTS
ומוצריו 124.8100.5Cementצמנט and its products

וסיליקט איטונג 11.7100.1Ytongמוצרי and silicate products

מתכת ומוצרי 85.6101.0IRONברזל AND METAL PRODUCTS
לבנייה עגול 68.0100.3Roundברזל buildingiron

מתכת ומוצרי פחים ,17.6103.8Profilesפרופילים, tin and metal products

אחרים וחומרים 96.3103.8WOODעץ AND OTHER MATERIALS
70.3105.3Woodעץ

אתרים 26.099.8Otherחומרים materials

אינפלציה 68.5101.4PLUMBINGחומרי MATERIALS
והסקה סניטרית אינסטלציה 55.9101.7Sanitaryחומרי plumbing and central

heatingמרכזית materials
חשמלית אינסטלציה 12.6100.3Materialsחומרי for electrical installation

עבודה 06.2WAGES)/.479שכר
בניין 339.7106.2Buildingפועלי workers

הבניין על העובדים אחרים 73.7108.2Otherפועלים workers in construction

20.4/00.5TRANSPORTהובלה
שבורה 14.6100.7Hiredהובלה transport
עצמית 5.8100.3Ownהובלה transport

עבודה וכלי 27.3100.7EQUIPMENTציוד AND TOOLS
ציוד 1.7100.9Rentingofשכירת equipment
עצמי 20.9100.7Ownציוד equipment
עבודה 4.7100.7Toolsכלי

23.3101.3MISCELLANEOUSשונות
וביטוח 15.9101.6Taxesמסים and insurance

משרדים 7.4100.6Ofifceהחזקת maintenance
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INDEX OF PRICES OF INDUSTRIAL OUTPUT התעשייה תפוקת מחירי ,מדד
לפי מקומיים, לייעדים התעשייה תפוקת של סיטגניים מחירים י/7מדד לוח

ראשיים ענפים
TABLE J/7.  WOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR THE DOMESTIC

MARKET, BY MAIN BRANCHES
)Base: Average 1963  100.0 = 1963 ממוצע (הבסיס:

(1964)

ראשי ב963וענף המשקל
Weight in 1963

1964Main Branch

התעשייה 1.000101.0INDUSTRYכל  TOTAL

ומחצבים 21107.7Miningמכרות and quarrying

.262101מזון 1Food

!97101.3Textileטקסטיל

4099.1Clothingהלבשה

ורהיטים ומוצריו 71102.2Woodעץ and its products and furniture

ומוצריהם קרטון ,25102.0Paperנייר cardboard and their products

ומוצריו 24101.4Leatherעור and its products

ופלסטיקה גומי 2998.1Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 5399.8Chemicalמוצרים and petrol products

אלמתכתיים מינרלים 72100.8Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 34101.2Basicמתנת metal

מתכת 59101.4Metalמוצרי products

83101.0Machineryמכונות

חשמלי 41101.1Electricציוד equipment

הובלה 77101.4Vehiclesכלי

12100.3Miscellaneousשונות
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INDEXES OF PRICES RECEIVED
AND PAID BY FARMERS

בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדדי

הראשיות הקבוצות לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/8. לוח
TABLEJ/8. INDEXES OF PRICES RECEIVED AND PAID BY FARMERS BY MAIN GROUPS

)Base: x1958IX 1959 = 100 = תשי"ט (הבסיס:
(X1959IX 1964 תשכד; עד (תש'ך

המשקל
בתשיט

שנתי /3ממוצע AverageAnnu

Weight in
תש"ך1958/59

1959/60
תשכב
1961/62

תשכג
1962/63

תשכד
1963/64

תפוקה מחירי מדד
בחקלאות

1,000.0114.4 100.£§ 132.2112.4INDEX OF PRICES
RECEIVED BY FARMERS

וגן שדה 227.9121.5גידולי /02.3§ /37.2145.5FIELD AND GARDEN CROPS

שדה 103.6108.1גידולי 101.4§ 116.1123.8Field crops

אדמה ותפוחי 105.1135.6ירקות 104.0159.9169.6Vegetables and potatoes

19.2116.9שונות 98.1127.1130.9Miscellaneous

חייט בעלי /.510.9/02תוצרת 98.2114.0$//5.9LIVESTOCK PRODUCTS

99.2113.6בשר 97.6116.8123.4Meat

126.990.8עופות 96.4100.799.2Poultry

בריכות 24.7108.3דגי 99.7124.2127.1Pond ifsh

121.5112.1חלב 100.8§ 122.3130.4Milk

134.993.1ביצים 96.8113.7110.6Eggs

3.7130.2דבש 122.4132.3137.2Honey

מטעים תוצרת

הדר פרי

102.3

158.9

112.1 115.5

/45.3 96.6

/4/.0

/75.7

/23./

109.6

FRUIT PLANTATIONS
PRODUCTS

CITRUS FRUIT

תשומה מחירי מדד
בחקלאות
וזרעים מספוא

1,000.0

350.4

.IIS7 101.2

107.3 100.4

126.5

117.4

130.8

120.3

INDEX OF PRICES
PAID BY FARMERS

Feeding stuff and seeds

והדברה דישון 74.2107.0חומרי 100.2126.0126.2Fertilizers and pesticides

ושמנים דלק חשמל. 89.1115.2מים. 101.5121.5121.7Water, electricity. fuel and

חילוף וחלקי 48.0124.9מכונות 102.2138.3141.2
oils

Machines and spare parts

אריזה וחומרי ציוד עבודה. כלי

ותיקונים בניין חומרי

חקלאי לשימוש שירותים

28.6

21.1

346.0

119.3 100.7

124.2 101.4

123.0 101.4

135.9

130.2

133.6

139.2

129.6

141.6

Tools, equipment and packing
materials

Materials (or building
and repair

Services for agricultural use

וביטוח 26.6134.4מסיס 106.7145.9150.0Taxes and insurance

וזי 16.0110.2אינוונטר 106.5114.7120.3Livestock
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PRICE
130

index of input in residential building, למגורים

120

110

1OO

90

60

~7 1 1 I1 IIBase : 1. 1964*000 ; T7*az1n
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ותעסוקה אדם כוח י"א. פרק
הסקר לשיטת הסברים

האוכלוסייה כל של מלא ייצוג להבטיח כד
הבאים: המדגמים מסוגי סקר כל הורכב

מושבים לקיבוצים, (פרט היישובים בכל
מיעוטים): וכפרי

מספר מוצא המדגם קלפיות: מדגם א.
הרשומות המשפחות את מייצג והוא הבוחרים
בו. הרשומה בכתובת והגרות הבוחרים בספר
המדגם חדשים: ובתים אזורים מדגם ב.
מייצג והוא קלפי אזורי של מפות לפי מוצא
הכתו אינה הנוכחית שכתובתן המשפחות את
המשפחות ואת הבוחרים בספר הרשומה בת
נעשית זו השלמה כלל. בו רשומות שאינן

גדולים. ובכפרים בערים בקלפיות רק

האחרים: ביישובים
קיבו המייצג קלפיות של מדגם ג.
סגורים. ומוסדות מושבים' צים'
מתוך הוא גם מוצא המיעוטים: מדגם ד.

הבוחרים. קלפיות של רשימה
סוגי (לפי לסקר שנבחרה קלפי כל מתוך
משפחות של מדגם נבחר לעיל) שהוזכרו המדגם

לחקירה.

משני מורכבות סקר לכל הנבחרות הקלפיות
קלפיות נחקרות בו  "חדש"  אחד חלק חלקים:
מכלל שליש והן לסקר הראשונה בפעם שנבחרו

סקר. בכל הקלפיות

שליש שני נחקרים בו  "חוזר"  שני חלק
מהקלפיות שליש בסקר. הנכללות מהקלפיות
כבר שנחקרו ושליש קודם בסקר כבר נחקרו

קודמים. סקרים בשני

נחקרות אזורים" וב"מדגם קלפיות" ב"מדגם
בסקר כבר שנחקרו משפחות אותן החוזר בחלק
בתים ב"מדגם קודמים. סקרים בשני או הקודם
הדירות אותן החוזר בחלק נחקרות חדשים"
הסקרים בשני או הקודם בסקר כבר שנחקרו
(קיבוצים' החוזר המדגם סוגי בשאר קודמים.
שנבחרו הקלפיות אותן חוזרות ומוסדות) מושבים
נבחר המשפחות מדגם אך הקודם' בסקר כבר

מחדש.

אדם כוח סקרי
לבצע החלה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
עד 1954 בשנים .1954 בשנת האדם כוח סקרי את
נערכו 1957 בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956
סקרים ארבעה נערכו 1958 בשנת והחל סקרים שני
כשנה 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 הסקרים נערכו ו1959 1958 בשנים
(מאי), אביב (פברואר), חורף השנה: של שונות
מחודשים אחד בכל (נובמבר). וסתיו (אוגוסט) קיץ
ה"שבוע שנקרא אחד מייצג שבוע נבחר אלה
התייחסו הנ"ל בסקרים שנשאלו השאלות הקובע".

הקובע". ב"שבוע שהיה למצב
סקרים, ארבעה נערכו 1964 עד 1960 בשנים גם
שקדמו שבשנים מזו שונה היתה הפקידה שיטת אך
השנה. שבועות בכל ברציפות נערכה הפקידה
שעבר". ל"שבוע פעם כל התייחס הקובע השבוע
האחרונה בשבת שהסתיים כשבוע הוגדר זה שבוע

למשפחה. הפוקד בוא שלפני
כ000'6 הקיף האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך תקופה אותה שנמצאו במדינה מהמשפחות
ותיירים ארעיים תושבים הגיאוגרפיים. גבולותיה
(לפי סקר לכל שנבחרו המשפחות נכללו. לא
ידי על בבתיהן רואיינו להלן) שתידון שיטה
בערים נערכו הסקרים הלשכה. מטעם פוקדים
כך ושונות' מורכבות מדגם בשיטות ובכפרים
אוכלוסיית כל את ייצגו שנבחרו שהמדגמים

הסקר. בתקופת המדינה
תעסוקה, על שאלות כללו הסקרים שאלוני
העבודה, שעות העבודה, חיפוש אופן אבטלה,

בעבודה. והמעמד היד משלח הכלכלי, הענף
על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם כוח
המיוחדים הנושאים על הנתונים והכלכלי. החברתי
מופיעים בשנתון, המופיעים אדם כוח סקרי ונתוני
כלכלה. בי, פרק לישראל, הסטטיסטי בירחון גם
1961 עד 1955 בשנים אדם כוח סקרי תוצאות סיכום
הפרסומים בסדרת 153 מסי בפרסום פורסמו
176 ובמס' .152 1962במסי תוצאות המיוחדים,

.1963 תוצאות
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שעות מ15 למעלה הקובע בשבוע שעבדו
מעבודתם זמנית שנעדרו אנשים תשלום; ללא

הרגילה.
עובדים  מלאה עבודה עבדו (1
הקובע. בשבוע יותר או שעות 35 שעבדו
שהנחקר השעות את כולל השעות מניין
עסקו, או לעבודתו בקשר בהן עסוק היה
תשלום בלי או עם נוספות שעות כולל
בעל של ההמתנה (כגון:שעות ושעותהמתנה
מלאה בעבודה וכרי). לעבודה מכונית
מקצועות באותם העובדים גם נכללים
מ35 כרגיל,פחות היא' עבודהמלאה ןשבהם
מורים רופאים, כגון: לשבוע, שעות
נקבעה אלו ממקצועות אחד לכל וגננות.
כפי וחלקית, מלאה עבודה של ההגדרה

וכוי. הרפואה החינוך, במוסדות שנהוג
עוב  חלקית עבודה עבדו (2
בשבוע שעות 34 עד מ1 שעבדו דים
לעיל). שצויינו למקרים (פרט החקירה

מעבודתם זמנית נעדרו (3
מעבו שנעדרו עובדים  הרגילה
מחלה, לרגל הקובע השבוע כל במשך דתם
לא אוויר מזג שביתה, מילואים, חופשה,
יום). 30 (עד זמנית עבודה הפסקת מתאים,
מהעבודה ההיעדרות נחקרת בהם בסקרים
כל כ"נעדרים" מוגדרים מיוחד, כנושא
אפילו הרגילה מעבודתם שנעדרו העובדים
אחת לרגל הקובע, בשבוע אחת שעה

הנ"ל. מהסיבות
עבדו שלא אנשים  מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע כלל
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.
תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

בארץ. פעם אי שעבדו אלה (1

בארץ. עבדו שטרם אלה (2

העבודה לכוח שייכים אינם
ומעלה), שנה 14 (מגיל האנשים  האזרחי
מועסקים" "בלתי או "מועסקים", היו שלא
בית, עקרות נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע
החיים אנשים לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים,
שעה אפילו עבדו שלא וכוי, מרנטה מפנסייה,
החיילים זו בקבוצה נכללו. כן הקובע. כשבוע אחת

קבע). וצבא חובה (שירות סדיר בשירות

על מבוססים בזה הניתנים שהאומדנים היות
מהמספרים מה במידת לסטות הם עלולים מדגמים'
מ"טעות כתוצאה מלא ממפקד מתקבלים שהיו
מאוד ניכרת להיות עלולה זו סטייה הדגימה".

באוכלוסייה. קטנות לקבוצות ביחס

לממוצע שחושבו דגימה טעויות אומדני להלן
ב1962: השנתי

טעויות הדגימהאומדני

העבודה כוח מספריםתכונות
אחוזיםמוחלטים
באלפים

לכוח השייכים
האזרחי 4.70.6העבודה

לכוח שייכים אינם
האזרחי 4.60.7העבודה

5.50.8מועסקים

חלקית עבודה 3.43.8עבדו
מועסקים 2.07.0בלתי

הנתונים מנופחים הנהוגה' השקלול שיטת לפי
הגיל' קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים

האוכלוסייה. וקבוצת המין
ע"י: נעשה הניפוח

בבל במדגם המתקבלים הכרטיסים ספירת .1

אוכלוסייה; וקבוצת מין גיל' קבוצת
האוכלוסייה על דמוגרפיים נתונים מתקבלים .2
האוכלוסייה. וקבוצת המין הגיל' קבוצת לפי
במספר מחולק' קבוצה לכל הדמוגרפי האומדן .3
קבוצה' באותה במדגם שנמצאו הכרטיסים

כרטיס. כל של משקלו מתקבל כך וע"י
ביטול ע"י האומדנים את משפרת זו שיטה
להיות העלולום ניכרות והטיות מקריות סטיות
זאת' עם בהם. הקשורים ובמשתנים אלה במשתנים
עלולות היישוב' צורת כגון אחרים' במשתנים
של המיוחדות מהתכונות הנגרמות הטיות להיווצר

אלה. משתנים

הגדרות
 האזרחי העבודה לכוח השייכים
"מועסקים" ומעלה,שהיו שנה מגיל14 האנשים' כל
ההגדרות לפי הקובע בשבוע מועסקים" "בלתי או

להלן. המפורטות
לפחות שעבדו אנשים  מועסקים א.
כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת שעה
כל אחרת; תמורה או רווח שכר, תמורת
ובין בשירותים (בין בקיבוצים העובדים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים); בענפים
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שנה 54 עד 25 בגיל לישראל עלו אשר דים
.60 לגיל מתחת המפקד בעת והיו

בפרסום יפורסמו זה בנושא מפורטים נתונים
27 מסי פרסום בחוץלא^"' היד "משלח

והדיור. האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת
מספקים הנתונים העבודה. ונפת המגורים נפת ב.
לפי המועסקים התחלקות על אינפורמציה

העבודה. ונפת המגורים נפת

יזומה ועבודה רשומה אבטלה
1959 מרס עד רשומה אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
ובלשכ העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה

המיעוטים. ביישובי העבודה כות
רישום על הנתונים מבוססים 1959 אפריל מאז
התע שירות של העבודה בלשכות העבודה דורשי
בלשכות רישום כוללים אינם אלה נתונים סוקה.
ימאים אקדמאים' לסטודנטים' המיועדות העבודה
לנוער העבודה לשכות על הנתונים בית. ועוזרות

בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל
אדם כל עבודה" כ"דורש נחשב ההגדרה' לפי
אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת פנה אשר
נכללו לא 1960 שנת (עד עבודה קבלת לשם לחודש
ללשכה פנו אשר אנשים העבודה דורשי במניין
של היומי ה"ממוצע ביום). בו עבודה וקיבלו
הכולל המספר חילוק ידי על מחושב המובטלים"
הע ימי במספר החודש במשך האבטלה ימי של
מוג כ"רשומים" חודש. באותו האפשריים בודה
לפחות העבודה בלשכת נרשמו אשר האנשים דרים

עבודה. קבלת לשם בשנה אחת פעם
מאגף מתקבלים יזומה עבודה על הנתונים

העבודה. במשרד התעסוקה

והשבתות שביתות

על מבוססים והשבתות שביתות על הנתונים
למחלקת מעבירות הפועלים שמועצות דו"חות

ההסתדרות. של הפועל הועד של המחקר
עקב עבודה להפסקות מתייחסים הנתונים
למעבידים. עובדים בין במישרין עבודה סכסוכי
עקיף, עבודה הפסד נכלל לא הנ"ל בסיכומים
צד שאינם במפעלים עבודה הפסקת דהיינו,
כתוצאה הושבתה בהם ושהעבודה בסכסוכים

אחר. במפעל עבודה מהפסקת
שביתות גם הנתונים כוללים 1960 בשנת החל
יותר אך אחד, מיום פחות שארכו והשבתות
וההשבתות השביתות מספר גדל לכן משעתיים.
לשנים בהשוואה והמושבתים השובתים ומספר

קודמות.

נכלל מועסק כל  הכלכלי הענף
המוסד, או המפעל משתייך שאליו הכלכלי בענף
או המוצר לפי נקבע הענף הקובע. בשבוע עבד בו
המפעל אם המוסד או המפעל של העיקרי השירות
שאין כלכליות פעולות בכמה עוסק המוסד או
או הסופי המוצר קובע מחלקות, לפי להפרידן

שייך. הוא ענף לאיזה העיקרי השירות
הסיווג לפי הוכן הכלכלה ענפי של הסיווג
והותאם המאוחדות האומות ארגון של הבינלאומי

הישראלי. המשק לצרכי
המבו לעבודה מתייחס  היד משלח
להתחשב בלי עבודתו; במקום הנחקר ידי על צעת

כעת. בו עוסק אינו אכל למד שאדם במקצוע
שהוכן היד משלחי סיווג על מבוסס הסיווג
לצרכי והותאם הבינלאומי העבודה ארגון ע"י

הישראלי. המשק
הם הבנייה עובדי לפיו הסיווג, שונה ב1961
כפקידים. מסווגים והמחסנאים נפרדת קבוצה

מעמד לפי הסיווג  בעבודה מעמד
לקבוצות המועסקים את מחלק בעבודה

הבאות:
מישהו אצל שעבדו אנשים  ם י ר י כ ש

כסף. שווה או כסף תמורת אחר
אחרים המעסיקים אנשים  מעבידים

כסף. שווה או כסף תמורת
ברשות העובדים אנשים  עצמאיים
כסף. תמורת אחרים להעסיק בלי עצמם,

חברים  קואופרטיבים חברי
המשתתפים שיתופיות באגודות או בקואופרטיבים

שיתופי. במושב וחברים ברווחים,
שעבדו אנשים  קיבוצים חברי
קיבו חברי כולל: שכר, תשלום ללא בקיבוצים
הגרים חברים קרובי לחברות, מועמדים צים,

הכשרה. וקבוצות בקיבוצים
אנשים  תשלום ללא משפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15 שעבדו

כספית. תמורה ללא משפחותיהם,

העבודה במקום ותק
.1964 מרס עד ינואר אדם> כוח סקר במסגרת

העבודה. במקום ותק המיוחד הנושא נחקר
המועסקים היו זה בנושא הנחקרת האוכלוסייה
על נשאלו הם הקואופרטיבים. וחברי השכירים

האחרון. המעביד אצל עבודתם תקופת משך

והדיור1961 האוכלוסין מפקד
אשר נושאים ב2 נתונים מופיעים זה בפרק

.1961 והדיור האוכלסין מפקד במסגרת נחקרו
מובאים זה בנושא לארץ. בחוץ יד משלח א.
היהו של לארץ בחוץ היד משלח על נתונים
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הש של המעמד על מראה ואינה בלבד טרטיבית
מוגדרים ארעיים כשכירים עבודתו. במקום כיר
מעביד אותו אצל מחודש פחות שעבדו העובדים
.114 טופס על הלאומי בביטוח מתקבלים ופרטיהם
שכיר אם ם. י ע ו ב ק כ מוגדרים השכירים יתר
במשך פעמים מספר עבודתו מקום החליף ארעי
מעבידים מספר אצל יופיע הוא הרי החודש
של מעלה כלפי להטיה ויגרום ארעי כשכיר
בשכר מטה כלפי והטיה העובדים מספר

לעובד. הממוצע
הפרשים' כולל העובד של ברוטו שכר שכר:
עשרה" שלוש "חודש משכורת נוספות, שעות
והוצאות נלווים תשלומים כולל אינו ובונוסים;
לטובת העובד לזכות מפריש שהמעביד סוציאליות

שונים. קרנות

היוקר תוספת
כ3 שנחתם היוקר תוספת להסכם בהתאם .1
הכללית העובדים הסתדרות בין 1957 במרס
תוספת חושבה התעשייה' בעלי והתאחדות

החדש"(1). היסודי "השכר על היוקר

המקסימלית החדשה היוקר תוספת

שאבדו עבודה ימי כוללים ב1961 החל
את גם התחילו' הן בה בשנה והשבתות בשביתות
השנה לתוך שנמשכו בשביתות שאבדו הימים

שלאחריה.

המדינה עובדי
נציבות של הדו"חות על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה. שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,

ההסתדרות חברי
של השנתיות הספירות על מבוססים הנתונים
העובדים הסתדרות של המרכזית המם לשכת

בישראל. הכללית

שכר תעריפי
בעבודות היומי השכר 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

הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
הלאומי

הוכנה והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
ומבו לאומי לביטוח המוסד עם פעולה בשיתוף
לביטוח למוסד המעבידים דיווחי מדגם על ססת
המעסי המעבידים כל את כולל זה מדגם לאומי.
של מדגם נוסף ואליהם ומעלה עובדים 50 קים
המע את המייצגים יותר קטנים מעבידים כ600'1
המעבידים עובדים. מ50 פחות המעסיקים בידים
השכירים מכלל אחוזים 70 מעל מעסיקים שבמדגם

במדינה.

הגדרות
מאפ המעבידים בדיווחי הרשומים הנתונים
והשכר השכירים כל של האומדנים חישוב שרים
השכר חישוב את וכן חודש בכל להם ששולם
חישובים של והמדדים בחודש לעובד הממוצע
בהתאם מוגדר, השכירים מספר שכירים: אלה.
העובדים הכל כסך הלאומי, הביטוח לנתוני
ובעלים קואופרטיבים חברי כולל שכר, המקבלים
כולל ולא חודשית; משכורת המקבלים עובדים
(בבתי ותלמידים שכירים שאינם קיבוצים חברי
המקבלים וכוי) חקלאיים מקצועיים, לאחיות, ספר
בית. ועוזרות ביטחוניים שירותים עובדי שכר,
בין החלוקה וארעיים: קבועים שכירים
אדמינים חלוקה היא וארעיים הקבועים השכירים

נהוגה שהיתה כפי היוקר תוספת בצירוף 1956 בסוף העובד השתנר אותו היסודי השכר חדשפירושו יסוד שבר (1)
והמשפחה. הוותק תוספות על גם היוקר תוספת שולמה כמקובל, הישן. המדד של נקודות 249 לפי ,31X11 ב956ו

/^
cc 1

י מקסימליתתוספת וקר
בל'י

IP
ליוםלחודש

1957 ביולי 3.216.000.64מ16
1958 ביולי 15 עד
1958 ביולי 6.834.001.36מ16

1960 ביולי 15 עד
1960 ביולי 9.748.501.94מ16

1961 ביולי 15 עד
1961 ביולי 14.773.502.94מ16

1962 ביולי 15 עד
1962 ביולי 22.6113.004.52מ16

1963 בינואר 15 עד
1963 בינואר 28.9144.505.78מ16
1964 בינואר 15 עד
1964 בינואר 33.6177.407.10מ16
1964 באוק' 37.6205.408.22מ16
1965 בינואר 38.5211.708.47מ16
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ב4.7 היוקר תוספת הוגדלה 1984 בינואר .6
יוקר תוספת ניתנה 1964 מאוטקובר אחוזים'
הוגדלה 1965 ומינואר אחוזים 4.0 של נוספת

אחוזים. ב0.9 היוקר תוספת שוב
ואילך 1964 מינואר הנוספת היוקר תוספת לגבי
ניתנת עליו החדש היסוד שכר תקרת הועלתה
שכר למקבלי ל"י ל700 מ500 היוקר תוספת
יומי, שכר למקבלי ליום ל"י ל28 ומ20ל"י חודשי
היו תוספת שיעור איפוא' היה' 1965 בינואר
עד החדש המסוד שכר על אחוזים 38.5 כולו קר
ל"י ל20 ועד חודשי בשכר לעובד ל"י ל500
על אחוזים 9.6 של ובשיעור יומי לעובד ליום
לחודש ל"י ל700 500 שבין החדש היסוד שכר
ליום ל"י ל28 20 ובין חודשי בשכר לעובד

יומי. בשכר לעובד

ב1957ו^16 החל שולמה זה הסכם בעקבות .2
שכר על אחוזים .s%2 של בשיעור יוקר תוספת
למקבלי בכלל ועד ל"י 500 עד החדש היסוד
יומי. שכר למקבלי ל"י 20 או חודשי' שכר
היוקר תוספת הוגדלה 16 vn מ1958 החל .3
שכר על נוספים אחוזים 3.6 של כשיעור

הנ"ל. החדש היסוד
הנ"ל הגורמים בין שנחתם חדש הסכם כעקבות .4
נוספת' פעם היוקר תוספת הוגדלה ב2811959
על אחוזים 2.9 של בשיעור '1960 ביולי מ16

הנ"ל. החדש היסודי השכר
אחוזים ב5 היוקר תוספת הוגדלה 1961 ביולי .5
וב אחוזים ב7.9 1962 ביולי ב16 נוספים'

נוספים. אחוזים ב6.3 1963 ינואר
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והמין העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה
ואחוזים) מוחלטיס (מספרים

(19641958 ממוצעים ;<0 1955)

אדם כוח סקר
י"א/1' לוח

האזרחי העבודה לכוח השיינים

בלתי
מועסקים

[<£ץ10קוזו6וו11
Persons

n5p0sna
Employed
Persons

הכל סך

Total

שייכים אינם
העבודה לכוח

האזרחי
Not in Civilian
Labour Force

השייבימלכוח
העבודה
האזרחי
Civilian

Labour Force

כל
האוכלוסייה

Total
Population

השנה

האוכלוסייה כל
45,500
34,000
29,900
29,500

7.2
5.7
5.5
4.6
3.6
3.7
3.6
3.3

33,300
24,800
19,200
19,700

7.0
5.3
5.2
4.5
3.4
3.3
3.1
3.1

585,700
701,800
813,200
851,200

92.8
94.3
94.5
95.4
96.4
96.3
96.4
96.7

י 443.000
521,900
597,900
622,300

93.0
94.7
94.8
95.5
96.6
96.7
96.9
96.9

631,200
735.800
843,100
880,700

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

476,300
546,700
617,100
642,000

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

547,300
656,100
748,100
773,300

46.4
46.8
47.2
47.1
46.5
45.9
47.0
46.8

גגרים
118,100
153,500
184,100
189,200

19.9
21.3
20.9
21.9
21.0
21.3
23.0
22.8

631,200
735.800
843.100
880,700

53.6
53.2
52.8
52.9
53.5
54.1
53.0
53.2

476,300
546,700
617,100
642,000

80.1
78.7
79.1
78.1
79.0
78.7
77.0
77.2

1,178,500
1,391,900
1,591.200
1.654,000

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

594,400
700,200
801,200
831,200

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

נשים

מוחלטים מספרים
1955XI
I960ממוצע
1963
■1964

אחוזים
1955XI
ממוצע1958
1959
1960
1961
1962tr

1963M

1964י

מוחלטים מספרים
1955XI
ממוצע1960
1963
י 1964" '

אחוזים
1955XI
1958PSKM
1959
1960
1961
1962a

1963
*1964

מוחלטים מספרים
XI 1955584,100154.900429,200154,900142,70012,200

ממוצע 1960691,700189.100502.600189.100179,9009.200
1963790.000226.000564.000226,000215,30010,700

, *1964822,800238,700584,100238,700228,9009,800

אחוזים
XI 1955100.026.573.5100.092.17.9

ממוצע 1958100.027.372.7100.093.07.0
" 1959100.026.173.9100.093.76.3
. 1960100.027.372.7100.095.14.9
, 1961100.027.672.4100.095.84.2
. 1962100.029.270.8100.095.24.8
. 1963100.028.671.4100.095.34.7
, *1964100.029.071.0100.095.94.1
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LABOUR FORCE SURVEY

TABLE K/l.  POPULATION AGED 14AND OVER, BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
AND SEX

(Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955; Averages 19581964(

an Labour ForceCi vi 1 i

Employedמועסקימ Personsמועסקיט Unemployedבלתי

עבודת עבדו
מלאה

FullTime

עבודה עבדו
חלקית

PartTime

נפדרוזמנית
מעבודתט

Temporarily
Absent from
Work

בעבר עבדו
בארץ

Previously
Employed
in Israel

עבדו טרם
בארץ

Not Previously
Employed
in Israel

Absolute Numbers
XI 1955
I 960 Average
1963
1964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961

1962
1963
1964* "

Absolute Numbers
XI 1955
I 960 Average
1963
I 964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
I 964* "

Absolute Numbers

9,900
6.500
7,600
7,400

1.6
1.4
1.3
0.9
0.8
1.0
0.9
0.8

5,500
(3,400)
(4,000)
(3,900)

1.2
1.0
(0.9)
(0.6)
(0.6)
(0.7)
(0.6)
(0.6)

p u 1atio nTot al Po

24,80035,600
39.60027,500
43.50022.300
42,70022,100

3.95.6
4.64.3
4.74.2
5.43.7
5.32.8
6.22.7
5.12.7
4.92.5

Males

19,40027,800
27.90021.400
29.30015.200
29,90015,800

4.05.8
4.24.3
4.34.3
5.13.9
4.92.8
5.32.6
4.82.5
4.72.5

Fem ales

103,700
124,600
140.600
135,000

16.5
14.9
14.7
16.9
17.4
16.2
16.7
15.3

57.100
64.600
71,700
64,500

12.0
9.8
10.0
11.8
12.6
11.2
11.6
10.0

457,200
537,600
629,100
673,500

72.4
74.8
75.1
73.1
73.7
73.9
74.6
76.5

366.500
429,400
496.900
527,900

77.0
80.7
80.5
78.6
79.1
80.2
80.5
82.2

90,70046,6005.4007.800(4,400)XI 1955

108.20060,00011,7006,100(3.100)1 960 Average
132.20068,90014.2007. 100(3,600)1963
145,60070,50012,8006,300(3,500)I964♦ "

*ercentage
58.630.03.55.0(2.9)XI 1955

57.430.05.64.4(26)1958 Average
58.429.26.13.9(2.4)1959
57.231.76.23.2(1.7)I960
57.931.46.52.7(1.5)1961

56.530.18.62.8(2.0)1962
58.530.56.33.1(1.6)1963

61.029.65.32.6(1.5)I964. "
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והמין העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה י"א/2. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19641958 ממוצעים ; ** 1955)

האזרחי העבודה לכוח השייבימ

בלתי
מועסקים

Un
employed
Persons

מועסקים
Employed
Persons

הכל סך

Total

שייכים אינם
העבודה לכוח

האזרחי
Not in
Civilian

Labour Force

לכוח השייכים
העבודה
האזרחי
Civilian
Labour
Force

כל
האוכלוסייה

Total
Population

השנה

האוכלוסייה כל

1.073,800583,700490,100583,700542,30041,400
1,258,100680,300577,800680,300653,70026,600
1.447,100774,900672,200774.900747,00027,900
1,506,000812,500693,500812,500785,00027,500

100.054.445.6100.092.97.1
100.054.545.5100.094.45.6
100.053.946.1100.095.05.0
100.054.145.9100.096.13.9
100.054.445.6100.096.63.4
100.054.545.5100.096.43.6
100.053.646.4100.096.43.6
100.054.046.0100.096.63.4

גברים

נשים

541,400434,900106.500434,900405.50029.400
633.000496,000137,000496,000478.40017,600
728.400557,500170.900557.500540.10017.400
756,300580,600175,700580,600562,80017,800

100.080.319.7100.093.26.8
100.079.320.7100.094.95.1
100.079.520.5100.095.44.6
100.078.421.6100.096.43.6
100.079.021.0100.097.03.0
100.078.521.5100.096.93.1
100.076.523.5100.096.93.1
100.076.723.3100.096.93.1

532,400148,800383,600148.800136.80012.000
625,100184.300440,800184.300175,3009.000
718,700217.400501.300217.400206.90010.500
749,700231,900517,800231,900222,2009.700

100.027.972.1100.091.98.1
100.029.470.6100.093.07.0
100.028.072.0100.093.66.4
100.029.570.5100.095.14.9
100.029.470.6100.095.74.3
100.030.369.7100.095.05.0
100.030.369.7100.095.24.8
100.030.969.1100.095.84.2

מוחלטים מספרים
XI 1955

ממוצע 1960
" 1963
" *1964

אחוזים
XI 1955

ממוצע 1958
" 1959
" 1960
" 1961
" 1962
" 1963
" *1964

מוחלטים מספרים
XI 1955

ממוצע 1960
" 1963
" *1964

אחוזים
XI 1955

ממוצע 1958
" 1959
" 1960
" 1961

" 1962
" 1963
" *1964

מוחלטים מספרים
XI 1955

ממוצע 1960
" 1963
" *1964

אחוזים
XI 1955

ממוצע 1958
" 1959
" 1960
" 1961
" 1962
" 1963
" *1964
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TABLEK/2. JEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX
(Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955; Averages 19581964(

Year

Civilian Labour Force

Unemployed מי68קימ 1לחי

בארץ עבדו טרם
Not Previously

Employed
in Israel

בעבר עבדו
בארץ

Previously
Employed
In Israel

Employed Persons

זמנית נעדרו
נןעבודתס
Temporarily
Absent from
Work

עבודה עבדו
חלקית

PartTime

מועסקים

ערודו! ענדו
8לאת

FullTime

Absolute numbers
XI 1955
I960 Avrage
1963
I964. "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
1964* "

Total Population

431.00087.60023,70032,3009, 100

507,000111,70035,00021,2005,400
575.100132.90039,00020,7007.200
618,200126,80040,00020,5007,000

73.815.04.15.51.6
75.114.64.74.21.4
76.014.24.83.9I.I
74.516.45.23.10.8
73.917.75.02.60.8
74.416.55.52.5I.I
74.J17.25.02.70.9
76.115.64.92.50.9

Males
Absolute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
I 964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
I 964* "

Absolute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
1964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
I964. "

342.10044,90018,50024,600(4,800)
400.60054.00023,80015,300(2,300)
446.90066.60026,60013,800(3.600)
476,40059,00027,40014,300(3,500)

78.610.34.35.7(I.I)
81.59.14.34.2(0.9)
.SI99.24.33.8(0.8)
80.710.94.83.1(0.5)
79.612.74.72.5(0.5)
80.611.35.02.4.W7)
80.211.94.82.5(0.6)

82.010.24.72.5(0.6)

1 e sFem a

88,90042,7005,2007,700(4.300)
106,40057.7001 1,2005,900(3.100)
128,20066,30012.4006,900(3,600)
141,80067,80012,6006,200(3,500)

59.828.73.45.2(2.9)
57.529.85.74.4(2.6)
59.028.56.14.0(2.4)
57.731.36.13.2(1.7)
58.531.55.72.8(15)
58.030.46.62.9(2.1)
59.030.55.73.2(16)
61.129.35.42.7(1.5)
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והמין הגיל קגוצת לפי האזרחי, העגודה לכוח השייכים  י"א/3. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE K/3.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP AND SEX

)Absolute Numbers and Percentage)

)Averages 1958 1963 ממוצעים ;XI 1955)

Year
Age הגיל

65 + 5564 3554 1834 1417
הכל סך
Total השנה

bsolute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
ercentage(l)
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963

bsotute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
ercentage(l)
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963

Total הכל סף

631.20039.800258.700258.50056.80017,400
735.80037.700283.300314.40079.50020.900
843,10063.700311.800339,300103.00025.300

53.637.256.861.750.520.5
53.230.7S6.962.451.117.9
52.831.856.362.150.718.4
52.926.856.663.152.520.7
53.533.158.062.952.219.4
54.133.258.563.954.121.8
53.031.557.963.355.419.7

Males גברים

476,30023,700186,000204,10047.50015.000
546,70023,300201,100239.40065.90017,000
617.10038.300216.800254.80085.90021.300

80.14X280.996.482.338.3
78.734.879.796.481.932.9
79.137.680.496.462.434.1
78.132.179.596.384.335.5
79.041.081.096.284.734.5
78.739.480.696.886.637.6
77.035.980.096.888.134.0

מוחלטים ממפריט
XI 1955

ממוצק 1960
 1963
אחו?יס(1)
X/ 1955

ממוצע 1958
1959

י 1960
1961

 1962
י 1963

מוחלים מספרים
XI 1955

ב!8וצפ 1960
1963

אחוזיס(1)
XI 1955

ממוצע 1958
י 1959
 1960
* 1961
 1962
* 1963

Femalesנשים
מוחלטים Absoluteמספרים numbers

XI1955154.90016,10072,70054,4009.300(2,400)XI 1955
ממוצע 1960189.10014,40082,20075,0001 3.600(3,900)I960 Average
י 1963226.00025,40095,00084,50017.100(4,000)1963
Percentage(l)אחוזים(1)
/X195526.531.732.226.217.0(S.I)XI 1955

ממוצע 195827.326.333.917.818.2(4.9)1958 Average
* 195926.125.631.827.616.9(4.5)1959
י 196027.321.133.230.118.5(7.3)I960
. 196127.624.634.230.117.3(5.7)1961 "
* 196229.226.636.431.418.7(6.8)1962 "
* 196326.626.635.531.019.3(6.011963

(I) Persons belonging to Labour Force as percentage of total population
in each age group.

הכל מסך הענודה השייכיםלכוח אחו7 (1)
גיל. קנוצת נ5ל האוכלוסייה
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הגיל, קבוצת המין, לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים י"א/4. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת

TABLE k/4.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, AGE GROUP, CONTINENT OF BIRTI

AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews) (Absolute Numbers and Percentage)

)Average 1963 (ממוצע

Perccntage(l)אחוזים(1)

קבוצות
מספרים
מוחלטים

הגל סך
Total

1947 עד Immigratedעלו up to1948 מאז Immigratedעלו since

והמין ■;גיל
Age Grou|
and Sex

הכל סך
Absolute
Numbers
Total

ישראל
Born in
Israel

אסיה
ואפריקה
Asia

and Africa

אירופה/
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

אסיה
ואפריקה
Asia

and Africa

אירופה'
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

הכל סך
TOTAL

774,90053.650.551.762.7SO./53.6

141755,50030.527.0XX38.924.3

1834274,80058.260.957.760.256.457.8

3554321,70064.265.360.169.257.465.3

556498,70056.553.3(47.4)66.939.758.7

65+24,20020.6X(17.1)27.5(12.1)21.9

גבוים
Males

SS7.50076.562.780.889.0.7J378./

141731,70033.029.7XX41.926.9

1834184,20077.971.984.483.281.177.1

3554239,30097.0,96.895.798.794.497.8

556482,00089.2XX93.777.192.5

65+20,30035.4XX41.7(22.8)39.4

נשים
Female
1417

217,400

23,800

30.3

27.6

38.0

24.2

/8.3

X

34.8

X

24.7

35.6

30.0

(21.1)

183490,60038.549.2(28.0)38.730.940.7

355482,40032.437.0(19.4)40.021.134.9

556416,70020.2XX31.9(6.2)21.9

65 +(3.900)6.4X12.6(1.7)(6.8)

(I) Persons belonging to Labour Force as percentage of total
population in each age group, continent of birth
and periodof immigration.

בכל האוכלוסייה הכל מסך העבודה לכוח השייכים tins fi
העלייה. ותקופת הלידה יבשת גיל' קבוצת
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קבוצת הלימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים  י"א/5. לוח
(י) (אחוזים) והמין הגיל

TABLEK /5.  CIVILIAN LABOUR FORCE, BY YEARS OF STU DY, AGE GROUP
AND SEX{Percentage) (I)

)Average 1963 (ממוצע

והמל? הלימוד שבות
Years of Study and Sex

ד,כל סך
Total141718343554556465+

total הכל 53.031.557.963.355.419.7סך

031.7(40.2)35.940.829.1(91)

1 453.5(53.5)56.763.85X7V7.9)

5 856.440.962.063.554.020.3

91254.123.159.469.267.730.1

13 +72.7X66.083.079.4(48.B)

Not known ידוע K^63.2X60.577.1XX

males 77.035.980.096.6ea.t33.9בברים

072.4X87.491.073.4(22.9)

r 484.9X93.295.087.5(32.6)

5 881.748.287.997.389.832.7

91269.524.370.598.792.2(40.8)

13+82.8X70.098.193.7>53.l)

Not >"*0י"1 ידוע vb77.8X72.294.1XX

females (6.0)20.626.635.531.019.3נשים

013.2'X16.018.3(6.6)(15)

1 418.7X19.6(23.9)(13.3)(27)

5 a27.032.230.327.120.7(5.7)

91237.131.947.039.532.9(16.0)

13 +57.9X61.859.3(45.9)X

Not known ידלע sb38.9X39.9XXX

(I) Belonging to Civilian Labour Force upercent age
of population aged 14 and above in each sex and
in etch group of year* of study and age.

ימ*לה 14 בגי£ האוכלוסייה מתוך ז?ש>יכי0 אחוז (1)
וניל. לימוד שנוח מין, קבוצת בכל
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שנות מספר העבודה, כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה  י*א/6י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הלימוד

TABLE K/6.  POPULATION AGED 14 AND ABOVE, BY CIVILIAN LABOUR
FORCE CHARACTERISTICS, YEARS OF STUDY AND SEX (Absolute Numbers and Percentage)

)Average 1963 (ממוצע

Percentage אחוזים

מועסקים הבלתי
Unemployed

)2)

השייכים
העבודה לכוח
In Labour
Force (I)

AbsuluteNu mbers מוחלטים מספרים

הבלתי
מועסקים

Unemployed

השייכים
העבודה לכוח

In Labour
Force

הכל סך
Total

והמין לימוד שנות מספר
Years of Study and Sex

53.03.5

31.7(2.2)

53.5(3.0)

56.44.8

54.13.3

72.7(16)

63.2(3.4)

M ales

77.03.1

72.4(22)

84.9(29)

81.74.1

69.52.8

82.8(15)

77.B(3.2)

Females

28.64.7

13.2(2D

18.7(3.7)

27.07.6

37.1(4.4)

57.9(19)

(38.9)

29,900

(1,800)

(2,000)

14,800

9,000

(1,600)

(700)

19.200

(1,300)

(1,600)

9,700

5.100

(1.000)

(500)

I0J00

)500)

)400)

5,100

)3,900)

)600)

)200)

043,100

82,000

66,000

306,000

269,900

98,B00

20,400

617,100

58,700

55,100

238,600

182.000

67,000

15,700

226,000

23,300

10,900

67,400

87,900

31,800

)4,700)

1,591,200

258.500

123,200

542,700

498,600

135,800

32,400

גברים

80 ;,200

81.000

65,000

292,000

262,000

81.000

20,200

נשים

790.000

177,500

56,200

250.700

236,600

54.800

12,200

total הכל סך

0

14

58

912

13 b

Not known ידוע לא

total הכל סך

0

I 4

5 8

912

13+

Not known ילוע S1?

total הכל סך

0

I 4

5 8

912

13 +

Not known לךןע S|l
(I) Civilian labour Force as percentage of aged 14 +

in each group of years of study and sex.
)2) Unemployed as percentage of Civilian Labour

force in each group of years of study and sex.

ומעלה *י בגיל האוכלוסייה מתוך העבודה לכוח השייכים nns (1)
ומין. השכלה קבוצת בכל

קבוצת בכל העבודה לכוח השייכים מתוך מועסקים הבלתי אחוז (2)
ומין השכלה
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הלידה יבשת המין, לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים יהודים  י"א/7 לוח
(אחתים) בארץ והוותק

ABLE K/7.  JEWS IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND
PERIOD OF IMMIGRATION (Percentage)

)Averages 19581963 ממוצעים ;XI 1955)

Continent of Birth and
Period of Immigration

השייכים
לכות

הענודה
8ספרים
מוחלטים
(אלפי0)
Labour
Force
Absolute
Numbers
)1.000)

1963

סך מתוך העבודה לנוח השייכים אחוז
גכל ומעלה/ 14 בגיל האוכלוסייה הכל

בארץ וותק לידה יבשת קבוצת

Civilian Labour Force as Percentage
of Total Population Aged 14 and
Above, in Each Continent of Birth
and Period cf Immigration Group

1963 1962 I960 1958 XI 1955

הלידה יבשת
העלייה ותקופת

TOTAL

srael born
torn abroad  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

otrn in Asia and Africa  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

Born in Europe and America 
Total

Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

MALES
Israel Born
Born abroad  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

Born in Asia and Africa ■ Total
immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

Born in Europe and America 
Total

Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

FEMALES
Israel Born
Born abroad  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

Born in Asia and Africa  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated since 1948

Born in Europe and America 
Total

Immigrated ud to 1947
Immigrated since 1948

774.9 53.6 54.5 54.1 54.5 54.4

ישראל 51.850.549.751.950.5136.7ילידי
הכל סך  לארץ חוץ 54.855.354.955.154.2638.2ילידי

1947 עד 60.260.361.361.360.7201.5עלו
1948 מאז 51.252.652.052.851.7436.7עלו

הכל סך ואפריקה אסיה 48.949.249.751.050.2259.3ילידי
1947 עד 52.952.453.654.751.730.7עלו
1948 מאז 47.948.649.250.650.1228.6עלו  ואמריקה אירופה 58.259.058.558.157.3378.9ילידי

הבל סך
1947 עד 6l.7i61.762.862.862.7170.8עלו

1948 מאז 54.456.355.155.253.6208.1עלו

80.379.378.478.676.5557.5גברים
ישראל 64.962.962.565.862.786.0ילידי

הכל סך  לארץ חוץ 83.182.681.481.179.8471.5ילידי
1947 עד 89.488.688.488.587.5150.2עלן
1948 מאז 78.879.278.078.376.6321,3עלו

הכל סך  ואפריקה אסיד, 77.377.177.277.676.0198.1ילידי
1947 עד 81.584.285.284.480.825.6עלו
1948 מאז 76.375.976.076.875.3177.5עלו

ואמריקה אירופה ילידי
הכל 86.485.784.483.882.7273.4סך

1947 עד 91.089.489.189.489.0124.6עלו
1948 מאז 81.282.380.380.178.1148.8עלו

27.929.429.530.330.3217.4נשים
ישראל 27.437.836.837.738.050.7ילידי

הכל סך  לארץ חוץ 26.327.723.128.928.5166.7ילידי
1947 עד 29.630.531.632.632.051.3עלו
1948 מאז 24.226עלו 226.627.627.1H5.4

הבל סך  ואפריקה אסיה 20.220.821.823.824.061.2ילידי
1947 עד 21.818.419.223.118.35.1עלו
1948 מאז 19.921.222.223.924.756.1עלו  ואמריקה אירופה ילידי

הכל 29.831.732.532.631.9105.5סך
1947 עד 31.232.634.134.734.846.2עלו
1948 מאז 28.330.931.331.430.059.3עלו

הכל סך
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גיל קבוצות לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכות (1) נשואות נשים  >א/8* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים היהודיות) והנשואות הנשואות (כל

TABLE K/8.  MARRIED WOMEN (1) IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP
)All Married Women and Jewish Married Women)

)Absolute Numbers and Percentage)
)Averages 19571963 ממוצעים ;XI 1955)

Year

Age הגיל

65+ 5564 3554 1834 1417 הכל סך
Total

aim

Al I Married Wome n הנשואות הנשים בל
Absolute Numbers

X1958 Average
XI960
X1961
X1962
X1963

Percentage^!
XXI 1955
X1957 Average
X1958
X1959
XI960
X1961

X1962
X1963

50,20061,60010,900
51,30071,20012,800
53,10073.70012,500
56,80079,70013,900
54,10080,00016,000

23.225.416.8
26.329.016.4
26.226.917.3
25.226.716.4
26.929.313.8
27.429.316.4
28.630.717.5
26.830.118.5

מוחלטים מספרים

ממוצע 195825,100
196039,200
196142,500

" 196254,600
. 196354,100

אחוזים(2)
XI 195521.7

ממוצע 195724.4
^ 195823.5
,* 195922.8
* 196024.9
,, 196124.6
* 196225.8
, 196324.9

Jewish Married Women יהודיות נשואות נשים

מוחלטיפ Absoluteמ&פריט Numbers

ממוצע 19581 958 Average
, 1960136,900X50,50070,00012.600XI960 "
. 1961138,200X51,20071,70012,200X1961
, 1962147,000X54.00075,4001 3.500X1962
. 1963150,200X52,60078,10015.600X1963

Percentage(2)אוזתיפ(2)
XI 195522.9X24.526.517.7XXI 1955

ממוצע 195726.0X28.630.417.2X1957 Average
. 19581958
" 195924.5X27.628.117.2X1959

196026.8X29.730.919.0XI960
" 196126.1X29.830.617.2X1961 "

196226.9X30.831.118.3X1962
196326.5X29.631.519.4X1963

(I) Including widows and divorced.
)2) Married women belonging to civilian labour force as

percentage of total married women.

וגרושות. אלמנות כולל (1)
לכוח השייכות הנשואות הנשים אחוז (2)

הנשואות. הנשים הכל סך מתוך האזרחי העבודה
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האישה, גיל לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכות והנשים הנשים כל  י"א/9* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (1) הילדים ומספר הצעיר הילד גיל המשפחתי, מצבה

TABLE K/9.  ALL WOMEN AND WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY

AGE OF WOMAN, MARITAL STATUS, AGE OF YOUNGEST CHILD AND
NUMBER OF CHILDREN(I) (Absolute numbers and Percentage)

)Average 1962 (ממוצע

סר
(1.000)Total

האישה גיל לפי העבודה, לכוח השייכות אחוז
Percentage of Labour Force Participants. by Age of

Woman

כל
הנשים
All

Women

השייכות
לכוח
העבודה

In

Labour
Force

הכל סך
Total141718343554556465 +

הכל 753.2220.029.936.4סך 26.S31.418.6(7.0)TOTAL

ילדים 428.3/33.331.158.2אין 26.534.3/8.7(4.7)NO CHILDREN

רווקות 154.265.442.461.9מהן: 26.6(60.3)XXThereof: single

274.167.924.850.5אחרות X32.817.5(68)others

ילדים ע0 324.986.726.724.8הנשים . 29.1XALL WOMEN WITH
CHILDREN

הצעיר הילד Ageגיל of youngest

ו עד 084.515.718.618.9 (17.2)01

4 עד 292.622.924.725.5 23.124

9 עד 585.625.629.933.5 " 28.3X59

<3 עד 1062.222.536.1X 36.0X1013

הילדיט Numberמספר of children

1112.739.935.437.6 34.6X1

2101.326.726.324.6 29.32

3 +110.920.118.115.8 21.3



3+

(I) Number of children in household. הבית. ב8שק הילדים מספר (1)
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היישוב וצורת המין לפי ,0) האזרחי העבודה לכוח השייכים אחוז  י'א/10* לוח
היישוב וצורת הכלכלי הענף לפי המועסקים, ואחוז

TABLEK/ 10.  PERCENTAGE OF CIVILIAN LABOUR FORCE PARTICIPANTS(I), BY SEX AND TYPE OF SETTLEMENT
AND PERCENTAGE OF EMPLOYED PERSONS BY ECONOMIC BRANCH AND TYPE OF SETTLEMENT

)Average 19621964 (ממוצע

Sex and Economic Branch

ערים
יישוביםויישובים

אביב Vnכפרייםעירוניים
אחריםקיבוציםמושביםאחריםחיפהיפוירושלים
JerusalemTel AvivHaifaTowns andMoshavimQibbuzimOther

YafoOtherRural
UrbanSettlements

Settlements

הכל סך
Total הכלכלי והענף המין

TOTAL POPULATION

Males

Females

In Civilian Labour Force

49.4 S9.S 64.9

78.4

20.5

87.6

92.3

82.3

45.4

Economic Branch

העבודה לכוח השייכים

51.1 51.4 52.8 54.2 53.4

77.0 75.7 77.6 74.5 77.6

25.0 27.1 28.4 33.7 28.9

הכלכלי הענף

האוכלוסייה כל
גברים

נשים

המועסקים 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALכל EMPLOYED PERSONS

ודיג ייעור ,6.574.639.640.3Agriculture(12)(0.9)(1.0)14.4חקלאות, forestry and ifshing

מכרות מלאכה, (תעשייה, חרושת
ומחצבים)

25.015.729.622.531.6(4.9)18.614.8Manufacture (industry, crafts, mining and
quarrying)

ציבוריות) עבודות (כולל 15.7Construction(1.4)(27)10.010.07.67.912.2בנייה (incl. public works)

סניטריים ושירותים מים Electricity,water(1.1)(0.2)(0.5)2.1(3.4)(2.3)(12)1.9חשמל, and sanitary services

וביטוח בנקאות מסחר,
וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

12.613.920.517.112.7(2.5)(0.2)(6.7)Commerce, banking and insurance
6.7(6.5)8.314.26.3(2.5)(3.4)(4.1)Transportation, storage and

communication

הכל סך  29.451.730.833.728.612.336.617.3Servicesשירותים  Total

ועסקיים ציבוריים 21.843.421.825.722.210.713.913.7Publicשירותים and business services

אישיים Personal(3.6)22.7(1.6)9.08.06.4(8.3)7.6שירותים services

(I) Outof the total population aged 14 and above in each type of settlement. יישוב. צורת בכל ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה הכל סך מתוך (1)

n

x

c
pio

o



והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים,  י"א/.11י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19641958 ממוצעים 5*1 1955)

חרושת
(תעשייה/
מיםבנייהמלאכה/ מסחר/חשמל'

עבודותמכרותחקלאות/כל בנקאותושירותים(כולל
ודיגהמועסקים וביטוחסניטרייםציבוריות)ומחצבים)ייטור

,AllAgriculture,ManufacturingConstructionElectricity.Commerceהשנה
EmployedForestry(Industry,andWater andBanking
Personsand FishingCrafts,PublicSanitaryand

MinesWorksServicesInsurance
and

Quarrying)

המועסקים כל
585,700102.200127,00054.30011,90078.600
701,800121.100(1) 162.20065,00015,70086,300
813,200116,100200.60082.30013.900103,100
851.200109,300215,40087.00016,000107,600

100.017.621.99.32.013.5
100.017.622.19.81012.3
100.016.423.79.52.412.0
100.017.323.29.32.212.3
100.017.123.89.11.811.9
100.016.024.89.62.012.5
100.014.324.710.11.712.8
100.012.925.310.21.912.7

גברים
443,00083,300104.90053,00011,10059.200
521,90093,500(1) 134,00063,30015,10062,900
597.90086.900162,60080.70013.10073,500
622,30084,800172,10084,70015,20076,100

100.018.923.912.02.513.5
100.018.724.212.92.412.1
100.017.726.112.33.011.5
100.017.925.712.22.912.1
100.017.426.512.02.311.6
100.016.028.112.72.712.1
100.014.627.313.52.212.3
100.013.627.713.62.412.4

מוחלטים מספריט
XI 1955

ממוצע 1960
1963

 '1964
אחוזים

.\/ 1955
ממוצע 1958

1959
1960
1961
1962
1963

" *1964

מוחלטים מספרים
XI 1955

ממוצע 1960
1963

* *1964
אחוזים

XI 1955
ממוצע 1958

1959
1960
1961

1962
1963

* *1964

מוחלטים נשיםבספרים

XI 1955142,70018,90022,000(1.300)(800)19.400
ממוצע 1960179,90027.60028,200(1,700)(600)23.400

1963215,30029.20038,000(1,600)(800)29.600
י *1964228,90024,50043,300(2,300)(800)31,500

אחוזים
XI 1955100.013.315.5(1.0)(0.6)13.7

ממוצע 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)(02)13.7
1963100.013.617.7(0.8)(0.3)13.7

י *1964100.010.719.0(1.0)(0.4)13.8

הוכנסו התיקונים החרושת; לענף התחבורה מענף הועברו והם דומוסנים עובדי של הסיווג קונה /1960 האדם כוח בסקרי החל (1)
הקודמות. בשנים גם נהתאם
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TABLEK/l I. EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

(Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955; Averages 19581964(

Servicesשירותים
'nTannשירותי
בריאות'שירותיםהובלה'

וקשר ס8ד'ממשלתיים'אחסנה שירותי0חינוך/
לאאישיים

Transמשפטציבוריים ידועדת' portation.הכל ובידורובו'ומיבהלייםסך
Pa ■>e finalNotYe ar

Stor age andTotalGovernmentHealth,
1 dA V< 1 Al

Services
and

Entertainment

Known
Comrnuniand PublicEducation,
cationAdmin"Welfare,

istrationReligion,
(1)Judiciary, etc.

All Employed Persons
Absolute numbers

XI 1955
I960 Average
1963
1964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
1964* "

Absolute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
I 964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962 "
1963 "
1964* "

Absolute numbers
XI 1955
I960 Average
1963
1964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961

1962
1963
I964. "

36,000171,400123.30048.100(4,300)
(1) 43,500206.40055,60098,600  ~52,200(1,600)

56,500238,80063,20011 5,90059.700(1,900)
61,300252,90064,300123,40065,200(1.700)

6.229521.28.3
6.429.88.013.9 7.9
6.629.48.013.97.5
6.229.57.914.17.5
6.429.98.014.87.1
6.129.07.414.07.6
7.029.47.814.27.4
7.229.87.614.57.7

Males

33,40094,90077.60017,300(3,200)
(1) 41,000110.70045.90047,400 ■ ■17.400(1,400)

53,000126.60050,70053,70022,200(1.500)
56,000132,20050,90057.20024,100(1.200)

7.621.617.64.0
8.221.58.89.03.7
8.221.28.89.03.4
7.921.38.89.13.4
8.122.18.89.83.5
7.720.78.09.03.7
8.921.28.59.03.7
9.021.38.29.23.9

Females

(2.700)76.50045,70030,800(1,100)
(2.SO0)95.70019,70051,200 ■ .34.800(200)
(3,500)112,2002.50062,20037.500(400)
5,300120,70013,40066,20041,100(500)

(1.9)54.032.321.7
(10)54.45.628.5 ■20.3
(1.5)54.85.728.920.2
(1.4)53.25.428.519.3
(1.4)52.95.829.317.8
(1.6)51.75.427.818.5
(17)52.25.928.917.4
2.352.85.928.918.0

(|) As from I960 Labour Force survey. garage workers were reclassified from Transportation to Manufacturing: figures
for the preceding years have been revised accordingly.
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והמין הכלכלי הענף לפי היהודים, המועסקים  י'א/12* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(19681954 ממוצעים ; ** 1955)

חרושת
(תעשייה'
נליםבנייהמלאכה/ מסחר/חשמל'

עבודותמכרותחקלאות/כל בנקאותושירותים(כולל
ודיגהמועסקים (1)ייעור וביטוחסניטרייםציבוריות)ומחצבים)

,AllAgriculture,ManufactureConstructionElectricity,Commerceהשנה
EmployedForestry(Industry,(Incl.Water andBanking
Personsand FishingCrafts,PublicSanitaryand

MiningWorks)ServicesInsurance
and

Quarrying)

המועסקים כל
מוחלטים מספרים

X1 1955542.30081,000121,20048.8001 1,70075,300
ממוצע 1960653,70097.800155,30058.20015,20082,700

1963747.00090,500189,70067,50013,40099,200
* *1964785,00083,500205,10073,00015,500102,500

אחוזים
.*/ 1955100.015.022.59.12.114.0

ממוצע 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
1963100.012.1.2S59.11.813.3

 *1964100.010.626.29.32.013.1

מוחלטים גבריםמספרים
XI 1955405,50066,00099.70047.60010,90056,100

ממוצע 1960478,40073,200127,20056,60014,60059,500
1963540.10066,700152,40065,90012,60069,800

י *1964562,80063,200162,20070.60014,7007 1,400
אחוזים

XI 1955100.016.424.811.82.713.9
ממוצע 1958100.016.5.2S012.42.612.5

1959100.015.326.912.03.111.9
1960100.015.326.711.83.112.5

י 1961100.014.727.511.42.612.0
1962100.013.029.512.02.812.6
1963100.012.428.312.22.313.0

י *1964100.011.328.912.62.612.7

מוחלטים נשיםמספרים
XI 1955136,80015,00021,500(1,200)(800)19,200

ממוצע 1960175,30024,60028,100(1,600)(600)23.200
1963206,90023,80037.300(1.600)(800)29.400

 *1964222,20020,30042,900(2,400)(800)31,100
אחוזים

XI 1955100.011.015.8(0.9)(0.6)14.1
ממוצע 1958100.013.415.9(0.6)(0.7)13.4

1959100.011.216.7(0.8)(0.4)14.0
1960I 00.014.016.0(1.0)(0.3)13.3
1961100.013.816.4(0.8)(0.2)13.2

. 1962100.011.416.6(1.0)(0.2)14.6
* 1963100.011.518.1(0.8)(0.3)14.3
* *1964100.09.119.3(1.1)(0.4)14.1

" י*א/ ללוח הערה ראה (1)
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TABLEK/I2. JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX
(Absolute Numbers and Percentage)

(XI 1955 ; Averages 19581964(

Servicesשירותים

שירותי
שירותיםגריאות/שירותיםתחבורה,
סעד'ממשלתיים'הונלה' לאאישייםחינוך/

וקשר משפטציבורייםאחסנה ידוסובידורדת'
Transportation,הבל PersonalNotYearוכו'ומינהלייםסך
Storage andTotalGovernmentHealth.ServicesKnown
Communiand PublicEducation,and
cationAdminisWelfare,Enter
(1)trationReligion,tainment

Judiciary, etc.

Absolute Numbers
XI I95S
I960 Average
1963
1964* "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
1964* "

Absoluce Numbers
XI 1955
I960 Average
1963
1964. "

Percentage
XI 1955
1958 Average
1959
I960
1961
1962
1963
1964* "

All Employed Persons

34.500166,3001 19,30047.000(3.500)
י~'41.900201,100 54,30096,20050.600(1.500)
53,500231,40061,700112,00057,700(1.800)
58,200245,60062,400120,20063,000(1,600)

6.430.922.28.7

6.631.1 8.414.58.2
6.830.78.414.57.8
6.430.98.314.87.8
6.631.68.615.67.4
6.430.97.815.08.1

7.231.08.315.07.7
7.431.48.015.38.1

Males

31.80091.00074,50016.500(2,400)
39.400106,600 44,70045,60016,300(1.300)
50,100121.20049,30051.30020,600(1.400)
53,000126.60049.10055,20022,300(1.100)

7.922.518.44.1
8.522.5■  9.49.33.8
8.622.29.39.53.4

8.322.39.49.53.4
8.523.39.510.33.5

8.122.08.69.63.8
9.322.59.29.53.8
9.422.58.79.84.0

liesFenrAbsolute Numbers

(2,700)75,30044.80030,500(1,100)XI 1955

(2,500)94,500~  9,60050,60034,300(200)I960 Average

(3,400)110,20012.40060,70037,100(400)1963 "

5,200119,00013,30065,00040,700(500)I964. "
Percentage

(2.0)55.633.122.5XI 1955

(1.0)55.0■~■ 5.728.720.61958 Average

(1.5)55.45.829.120.51959

(1.4)54.05.528.919.6I960 "

(1.4)54.26.030.018.21961 "

(1.7)54.55.829.219.51962

(1.7)53.36.029.318.01963 "

2.453.66.029.318.3I964. "

(I) See note to Table K/ll.
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הענף לפי המועסקים, הכל מסן ואחוזם השכירים המועסקים  י"א/13. לוח
והמין הכלכלי

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
(19631958 ממוצעים ;<0 1955)

כל
השכירים

All
Employees

חקלאות/
ודיג ייעור
Agriculture,
Forestry

and Fishing

חרושת,
(תעשייה/
מלאכה/
מכרות
ומחצבים)
Manu

facturing
)Crafts.

Mining and
Quarrying)

בנייה
(כולל
עבודות
צינוריות)
Construction

)Incl.
Public
Works)

חשמל/מיט
ושירותים
סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

מסחר'
גנקאות
וביטוח

Commerce,
Banking
and

Insurance

השכירים כל
מוחלטים מספרים

XI 1955368,90038,00086,30045,50011,70023,000

ממוצע 1960472,60046,000191,90055,60015,20037,700

1963567.90044,100156,00071,80013,80051,000

(1) אחוזים
XI 195563.037.269.283.898.329.3

ממוצע 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

196268.937.078.786.199.645.7

. 196369.837.977.787.298.749.5

גברים

מוחלטים מספרים
XI 1955284,50034,80071,80044,30010,90018,100

ממוצע 1960359,70040,800102,50054,00014,60027,600

1963425,90038,400128,30070,20013,00034,900

(1) אחוזים
*\ 195564.241.869.983.698.230.6

ממוצע 195866.940.271.988.095.044.9

195969.045.874.387.595.444.4

196068.943.676.585.396.743.9

196171.948.279.385.897.943.1

196270.344.479.085.899.643.7

196371.244.278.987.198.747.6

ענף. בכל המועסקים הכל סך מתוך השכירים אחוז 0)
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TABLEK/l 3.  EMPLOYEES AND THEIR PERCENTAGE OF TOTAL EMPLOYED,
BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

(Absolute Numbers and Percentage)
(XI 1955; Averages 19581963(

תחבורה,
הובלה/

וקשר אחסנה
Transportation,
Storage and

Communication

Servicesשירותים

לא
ידוט
Not

Known

Year הכל סך
Total

שירותים
ציבוריים
ועסקיים
Public and
Business
Services

שירותים
אישיים
Personal
Services

ALL EMPLOYEES

Absolute numbers

23,800136.400(4,200)XI 1955

28,000166,600138,90027,700(1.600)I960 Average

36,300193.200160,50032,700(1.700)1963

Percentage (1(

62.180.0XI 1955

61.179.589.950.71958 Average

61.379.889.551.51959

64.580.790.153.0I960

65.483.692.156.51961

62.981.391.054.21962

64.480.989.654.91963

MALES

Absolute numbers
21.40080,000(3,200)XI 1955

25,80093,00085,6007.400(1,400)I960 Average

33,400106,30095,3001 1.000(1,400)1963 "

Percentage

60.184.3..
XI 1955

59.783.591.445.31958 Average

60.783.991.842.51959

62.984.091.742.5I960

63.786.193.347.11961

62.083.591.746.01962

63.184.091.349.51963

al persons employed in each branch.)1( Employees as percentage 01 to
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לפי למועסק, בשבוע העבודה שעות וממוצע לשבוע העבודה שעות  י"א/14י לוח
בעבודה והמעמד הכלכלי הענף

(19601964 (ממוצעים

*1964

(מיליונים) לשבוע העבודה שטות
Work Hours PerWeek (Millions)

1963 1962 1961 I960

בעבודה והמעמד הכלכלי הענף

28.2130.1231.5532.9234.62

4.744.904.584.574.17

6.807.508.178.389.20

2.622.793.123.433.64

0.630.540.660.580.68

3.914.024.444.344.81

1.872.102.102.452.67

7.588.238.408.909.39

5.636.216.156.667.00

1.952.022.252.242.39

0.060.040.080.070.06

24.60 22.67 21.34 20.50 18.42

1.731.971.711.771.83

5.075.906.396.537.35

2.222.382.672.993.14

0.600.520.660.570.67

1.611.631.902.122.27

1.191.361.301.551.66

5.946.706.647.087.62

5.045.695.555.976.36

0.901.011.09/.//1.26

0.060.040.070.060.06

המועסקים כל

ודיג ייעור חקלאות,

ומחצבים) מכרות מלאכה, (תעשייה, חרושת

ציבוריות) עבודות (בולל בנייה

סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,

וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

השירותים כל

ועסקיים ציבוריים שירותים

אישיים שירותים

ידוע לא

השכירים כל

ודיג יישיר חקלאות,

ומחצבים) מכרות מלאכה. (תעשייה, חרושת

ציבוריות) עבודות (כולל בנייה

סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,

וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

השירותים כל

ועסקיים ציבוריים שירותים

אישיים שירותים

ידוע לא

מעבודתם. זמנית שנעדרו המועסקים כולל אינו (י)
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TABLE K/I4.WORK HOURS PER WEEK AND AVERAGE WORK HOURS PER

WEEK PER EMPLOYED PERSON, BY ECONOMIC BRANCH AND EMPLOYMENT STATUS

(Averages 19601964(

שעות ממוצע
Employed Person(l)

למועסק0) בשבוע /rraar
Average Work Hours per Week per

Economic Branch and Employment Status

I960196119621963*I 964

40.240.440.040.540.7ALL EMPLOYED PERSONS

39.238.436.439.438.1Agriculture, forestry and fishing

41.942.341.941.842.7Manufacturing (industry. crafts, mining and quarrying(

40.441.141.441.741.8Construction (incl. public works(

39.740.541.741.642.2Electricity, water and sanitary services

45.345.545.044.044.7Commerce, banking and insurance

43.043.944.043.543.7Transport, storage and communication

36.736.936.937.237.1
Services  Total

36.536.536.737.237.2Public and business services

37.438.037.637.536.7Personal services



Not known

39.039.439.339.939.8ALL EMPLOYEES

37.837.136.740.136.6Agriculture, forestry and fishing

41.642.341.741.842.6Manufacture (industry, crafts, mining and quarrying(

39.940.741.341.641.6Building (incl. public works(

39.540.541.741.642.2Electricity, water and sanitary services

42.642.442.041.542.2Commerce, banking and insurance

42.543.743.142.842.7Transport , storage and communication

35.636.035.936.736.4Services  Total

36.336.436.537.237.3Public and business services

32.333.833.433.932.5Personal services



Not known

(I) Not including employed persons temporarily absent from work
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בשבוע העבודה שעות קבוצות הכלכלי, הענף לפי המועסקים,  י"א/15 לוח
(אחתים) בעבודה והמעמד

(1963; 1964 (ממוצעים

בשבוע ודה העב שעות
בעבודה והמעמד

אחוזים
הכל סך
Percentage
Total

חקלאות,
ודיג ייעור
Agriculture
Foresting

and
Fishing

(תעשייה, חרושת
מכרות מלאגה,
ומחצבים)
Manufacture
Industry

Crafts and
Mines)

(כולל בנייה
עבודות
ציבוריות)

Construction
)incl. Public
Works)

מים חשמל,
ושירותים
סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

1963 ממוצע
המועסקים 100.0100.0100.0100.0100.0כל

34 (16.9)18.326.513.012.8עד

14 עד 12.5(3.9)(15)(0.7)(0.8)

34 עד 1515.722.611.512.0(16.1)

ידוע (O.I)(0.1)לא

35 +76.367.582.381.780.4

(1)44 9ד 3516.216.115.313.2(14.6)

49 עד 4548.333.259.062.262.6

50 +11.417.77.6(6.0)(3.0)

ידוע (0.2)(0.3)(04)(0.5)(0.4)לא

מעבודתם זמנית (27)(5J)5.46.04.7נעדרים

1964 ממוצע
המועסקים 100.0100.0100.0100.0100.0כל

34 17.328.19.912.113.7עד

14 עד 0.80.5(3.9)2.5ו

34 עד 1514.724.19.111.513.7

ידוע (0.1)(0.1)לא

35 +77.765.286.383.183.3

(1) 44 עד 3516.416.117.118.3(17.1)

49 עד 4547.431.561.058.160.9

50 +13.917.68.26.7(5.3)

מעבודתם זמנית (3.0)(4.8)5.06.73.8נעדרים

בשבוע. הוראה שעות מ35 פחות אך מלאה במשרה שעבדו מורים כולל (י)
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TABLEK/I5. EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, WORK HOURS
PER WEEK, AND EMPLOYMENT STATUS (Percentage)

(Averages 1963; 1964(

בנקאות מסחר.
וביטוח

Commerce,
Banking and
Insurance

הובלה' ;nunn
וקשר אחסנה
Transport,
Storage and
Com muni.
cations

Services שירותים

הכל סך
Total

שירותים
צבוריים
ופסקיימ
Public and
Business

שירותים
אישיים
Personal
Services

Work Hoursper Week and

Employment Status

Services

Aver age 1963

I0O.O100.0100.0 100.0100.0ALL EMPLOYED PERSONS

14.68.921.6 24.633.4Up to 34

(1.2)(0.6)3.3 4.4(7.7)114

13.3(8.2)18.2 20.125.51534

(0.1)(0.1)(0.1) (0.1)(0.2)Not known

82.7.8S070.8 68.862.835 +

16.211.620.9 19.515.33544

44.854.744.0 41.032.24549

21.417.55.9 8.114.750+

(0.3)(1.2) (0.2)(0.6)Not known

(27)(6./)6.67.63.8TEMPORARILY ABSENT FROM WORK

Average 1964

100.0100.0100.0100.0100.0ALL EMPLOYED PERSONS

14.0(7.8)24.320.336.1Up to 34

d4)(1.2)4.83.29.5114

12.6(6.5)19.417.026.51534

(0.1)(0.1)(0.1)(0.1)Not known

83.686.769.272.460.035+

16.214.016.016.713.63S44(I)

42.552.039.442.430.94549

24.920.713.313.315.5so +

(2.4)(5.5)6.57.3(3.9)TEMPORARILY ABSENT FROM WORK

(I) Including teachers who worked full time but less than 35 teaching hours a week.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין היד משלח לפי המועסקים,  ♦16/N*< לוח
(19611964 ממוצעים וא; 1955)

חקלאים/
דייגים
ודומיהם
Farmers,
Fishers and
Related
Workers

מנהלים/
(אדמיניס
סוחרים'טרטורים)
סוכניםופקידים
Adminis.וזבנים
trative.Traders.
Executive,Agents and
Managerial,Salesmen
and Clerica
Workers

מקצו9ות
חופשיים/

טכנייםכל
ודומיהםהמועסקים

All3rofessional,
Employe1eScientific,
PersonsTechnical

and Related
Workers

השנה

מוחלטים מספרים
99.900
125,900
125,800
125.800
112.800
105,400

80,900
93.900
95,800
92.500
84.700
81,800

19.000
30,000
30,000
33.300
28.100
23,600

17.1
16.9
16.9
16.0
14.0
12.5

18.3
17.3
17.3
16.1
14.3
13.3

13.4
15.7
15.8
15.9
13.1
8.8

66,200
64,100
64,100
70,000
65,600
71,800

48,600
45,600
45.600
49.900
46,800
51,300

17.600
18.500
18.500
20.100
18,800
20,500

11.3
8.6
8.6
8.9
8.1
8.5

11.0
8.2
8.2
8.7
7.9
8.3

12.4
9.7
9.7
9.6
8.7
9.1

61,20092,100
87,10098,000
86,000104,500
85,800113,500
99,300125,900
103,500135,000

30,50068,700
48,40069.500
47.30075.500
46,70080,000
53.30087.900
55,50092,000

30,70023,400
38,70028.500
38,70029,000
39,10033.500
46,00038.000
48,00043,000

אחוזים

10.415.8
11.713.2
11.514.1
10,914.5
12.315.6
12.316.0

6.915.5
8.712.6
8.613.6
8.113.9
9.014.8
9.014.9

21.516.4
20.415.0
20.315.2
18.716.0
21.417.7
21.219.3

585,700
746.500
746.500
787,900
813,200
851,200

443,000
556.000
556,000
578,500
597.900
622,300

142,700
190,500
190,500
209,400
215.300
228,900

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

המועסקים כל
ישן סיןוג xf 1955
  ממוצע 1961

חדש סיווג . 1961
. . . 1962
. . " 1963
, " . *1964

גברים
ישן סיווג ^ 1955
. ♦ ממוצע 1961

פיווגחדש . 1961
, . . 1962
. . " 1963
. " . *1964

נשים
ישן סיווג *\ 1955
י . ממוצע 1961

טיתגחדש , 1961
. " 1962
... 1963
... *1964

המועסקים כל
ישן סיווג */ 1955
 . ממוצע 1961

חדש סיווג . 1961
... 1962
... 1963
... *1964

גברים
ישן סיווג xi 1955
. . ממוצע 1961

חדש סיווג . 1961
, . " 1962
. . . 1963
" . . '1964

נשים
ישן סיווג ■*/ 1955
.  ממוצע 1961

חדש סיווג . 1961
. . 1962
... 1963
... *1964

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי הכל בפך הבנייה עובדי כלוליס הישן הסיווג לפי 1961 בשנת וכן 1960 עד 1955 בשנים (1)
הם הבנייה עובדי החדש הסיווג שלפי הם/ העיקריים ההבדלים היד. משלח של החדש הסיווג לפי המיון נעשה 19613 החל
המלאכה בעלי עם יחד והמחסנאים הבנייה עובדי סווגו הישן שבסיווג בעוד כפקידים/ מסווגים ומחסנאיט נפרדת קבוצה

בחרושת. אחרים ועובדים
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TABLE K/16.  EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION AND SEX
(Absolute Numbers and Percentage)

(XI 1955 ; Averages 19611964(
מלאכהעובדים בטלי
עובדיועובדיםעובדיםבתחבורה
(ו).ובמקצועות שירותים.אחריםבבנייה

ספורטבחרושת(ו)מחצביםקשר
WorkersומכרותCraftsmen,ידועובידור Yearלא

inConstructionProductionServices,Not Known
Transportrkers(l),ProcessSport and

andQuarrymenWorkers andRecreation
Commuand MinersRelatedWorkers
nicationWorkers

A11 Employed Persons
XI 1955 old classific.
1961 average " "
1961 " new
1962
1963
1964

Males
XI 1955 old classific.
1961 average " "
1961 " new
1962
1963
1964

Females
XI 1955 old classific.
1961 average " "
1961 " new
1962 '
1963
1964*

All Employed Person s

AbsoluteNumbe rs

)1,600) 61,200 168.900
)3.000) 92,600 242,000
)2,800) 91,700 176.500 59,800
)3,000) 97.700 188.900 67,100
5.200 96.300 191,400 73,200
7,400 101,900 203,300 80,300

)1,400) 30.300 148,500
)2.700) 45,700 215.800
)2,600) 44,700 150.800 59.700
)2,700) 44,700 160,500 67,000
)4.700) 45,500 160,000 73,100
6,500 47,100 166,900 80,300

)200) 30,900 20,400
)300) 46,900 26,200
)200) 47.000 25,700 (100)
)300) 53.000 28,400 (100)
)500) 50.800 31.200 (100)
)900) 54,800 36,400 (100)

Percentage

34.600
33,800
35.300
36,100
43,500
42,600

34,100
32,400
34,000
34,500
41,700
40,900

(500)
(1.400)
(1.300)
(1,600)
(1,800)
(1,700)

6.029.010.4old classific.XI 1955

4.632.612.41961 average
4.88.023.812.3new "1961

4.68.624.112.4" "1962 "
5.49.023.711.9<* it1963

5.09.524.112.1" .'1964* "
Males

7.733.76.9old classific.XI 1955
5.939.08.3■' "1961 average
6.110.827.38.1new "1961 "
6.011.627.97.71962 "
7.012.327.07.71963 "
6.713.027.17.71964* "

Females
(0.4)14.221.7old classific.XI 1955

(0.7)13.824.7■' "1961 average
(0.7)13.624.7new "1961 "
(0.8)(0.1)13.625.3** "1962 "
(0.8)(0.1)14.523.7.* "1963 "
(0.8)X16.324.51964* "

(I) In 1955 I960 and inI '*I by the old classification. buildingworkers are includedin the total workers in industry, building
and artisans. As from 196 I, a newclassification of occupations was used. The chief difference is, that by the new c|assj.
fication.workers area separate group and workers at storage are classified as clerks. whereasby the old classification they
were classified with craftsmen. production process workers and related workers.
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הלידה, יבשת היד, משלח לפי היהודיים, המועסקים >"א/17. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין העלייה תקופת

(1963 ; 1961 (ממוצעיט
1 961

מאירופהאמריקה עלו
Immigrated fromEuropeAmerica

Since מאז
1955

19481954
Up to עד

1947

מאסיהאפריקה עלו
Immigrated from AsiaAfrica

Since מאז
1954

19481954 Up to IS
1947

ילידי
ישראל
Israel
Born

הכל
Total

היד משלח

המי ני ניםש

מוחלטים מספריס הכל 687,700105,80026,500154,90041,500164,200150,50044,300סך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

מדעיים, חופשיים, מקצועות
ודומיהם טכניים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים
ופקידים

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

12.3

14.2

8.9
14.4

22.5

21.5

(3.1)
14.2

(6.2)

(11.8)

(16.0)
(11.6)

3.7

7.1

6.5
20.0

(4.4)

(4.8)

(3.7)
31.0

17.4

22.3

11.8
9.3

11.0

13.9

13.2
10.4

14.1

(10.2)

(7.2)
13.3

ובמקצועות בתחבורה עובדים
קשר

במחצבים בבנייה, עובדים

}

4.77.5(6.0)3.5(1.7)5.15.1(1.9)

ובמכרות
אחרים ועובדים מלאכה בעלי

בחרושת
ובידור ספורט שירותים, עובדי

32.6

12.9

22.8

8.4

32.8

(15.6)

41.2

18.0

38.1

16.3

25.4

8.7

33.5

12.9

37.3

16.0

גברים

מוחלטים מספרים הכל 504,70067,90021,600120,70032,800121,600109,80030,300סך

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0אחוזים

מדעיים, חופשיים, מקצועות
ודומיהם טכניים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים

9.3

13.7

15.2

16.9

(4.4)

(12.0)

(3.0)

7.3

(2.3)

(5.2)

14.9

24.2

8.5

13.5

(10.9)

(11.4)
u7 1 7psj 1

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

8.5
14.7

(3.2)
16.8

(17.3)
(11.3)

6.8
20.9

(3.2)
32.7

10.8
8.3

11.8
9.5

(6.3)
(13.7)

ובמקצועות בתחבורה עובדים
קשר

במחצבים בבנייה. עובדים

}

6.110.7(7.0)4.2(2.2)6.76.9(2.7)

ובמכרות
אחרים ועובדים מלאכה בעלי

בחרושת
ובידור ספורט שירותים, עובדי

39.3

8.4

32.6

(4.6)

36.9

11.1

45.6

12.2

42.2

(12.2)

30.6

4.5

41.3

8.5

45.5

(9.5)
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TABLEK/I7._ JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF BIRTH
PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX (Absolute Numbers and Percentage)

(Averages 1961; 1963(

Occupation

1 963

מאירופהאמריקה עלו
Immigrated from EuropeAmerica

Since מאז
I 95S 19481954 Up to עד

1947

מאסיהאפריקד, עלו
Immigrated from AsiaAfrica

Since מאז
1955

19481954 Up to עך
1947

ילידי
ישראל
Israel
Born

הכל"יו
Total

TOTAL Absolute Numbers

Percentage

Professional, scientific, technical
and related workers

Administrative, executive, man a
gerial and clerical workers

Traders, agents and salesmen
Farmers, fishers and related
workers

Workers in transport and
communication

Construction workers. quarrymen
and miners

Craftsmen, production process
workers and related workers

Services, sport and recreation
workers

SexesBoth

747,000130,80030,000163,60051,300168,900147,40055,000

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

12.921.2(4.1)5.3(3.2)16.611.921.1

16.821.7(15.1)7.2(6.6)26.218.111.7

8.4
11.8

4.2
10.6

(13.8)
(6.8)

6.4
17.6

4.9
24.3

10.9
8.3

12.8
7.1

(5.8)
12.0

5.59.1(7.8)4.3(3.3)5.65.3(1.4)

7.84.7(10.9)12.412.95.07.6(4.6)

24.320.422.731.127.718.124.728.8

(2.58.118.815.717.19.312.514.6

Males

540,10082,40025,200124,70039,200123,400109,10036,100TOTAL Absolute Numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentage

9,514.0(3.1)4.3(2.2)13.68.918.2Professional, scientific, technical
and related workers

16.318.1(16.1)6.9(5.7)28.117.2(12.1)Administrative, executive. mana
gerial and clerical workers

8.3(4.7)(13.2)6.6(5.7)9.412.0(5.2)Traders, agents, and salesmen
12.112.2(7.0)17.424.18.16.9(13.7)Farmers, fishers and related

workers

7.213.6(8.9)5.3(4.2)7.47.0(2.0)Workers in transport and
communication

10.87.5(12.9)16.316.86.810.3(7.0)Construction workers, quarrymen

28.026.824.233.928.020.929.233.4
n>11 w 1 t 1 1 lid 9

Craftsmen, production process
workers and related workers

7.8(3.1)(14.6)9.313.3.S78.5(8.4)Services, sport and recreation
workers
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים היד ומשלח הכלכלי הענף לפי המועסקים,  י*א/18* לוח
(1963 (ממוצע

חקלאים,
דייגים
ודומיהם
Farmers,
Fishermen

and
Related
Workers

היד 8שלח

סוחרים,
סוכנים
וזבנים
Traders,
Agents
and

Salesmen

מנהלים
(אדמיניסטר

טורים)
ופקידים

Administra.
tive,

Executive,
Managerial

and Clerical
Workers

מקצועות
חותפיים,
מדעיים
טכניים
ודומיהם

Professional,
Scientiifc,
Technical

and
Related
Workers

הכל סך

Total

הכלכלי הענף

112.8

107.7

(0.1)

(2.4)

(0.2)

(2.4)

(2.2)

(0.2)

65.6

(1.2)

60.4

(0.2)

(3.8)

(0.1)

(3.7)

(1.000)

125.9

(4.6)

18.9

6.4

(3.0)

30.9

10.3

51.3

48.6

(2.7)

(0.5)

מוחלטים

99.3

(0.3)

7.1

(2.6)

(0.9)

(2.0)

(1.0)

85.3

83.1

(2.2)

(0.1)

מספרים

813.2

116.1

200.6

82.3

13.9

103.1

56.5

238.8

179.1

59.7

(1.9)

אחוזים

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות.

ומחצבים) מכרות מלאכה. (תעשייה. חרושת

ציבוריות) עבודות (כולל בנייה.

סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,

וקשר אחסנה הובלה, תחבורה.

הכל סך  שירותים

ועסקיים ציבוריים שירותים

אישיים שירותים

ידוע לא

הכל 100.012.315.58.114.0סך

ודיג ייעור 92.8(4.0)(0.2)100.0חקלאות,

ומחצבים) מכרות מלאכה. (0.1)(0.6)100.03.59.5חרושת(תעשייה.

ציבוריות) עבודות (כולל (2.9)7.8(3.1)100.0בנייה

סניטריים ושירותים מים (0.3)(0.2)(21.4)(6.5)100.0חשמל.

וביטוח בנקאות (0.2)30.058.6(2.0)100.0מסחר,

וקשר אחסנה הובלה. (0.4)18.3(1.8)100.0תחבורה.

הכל סך  (1.0)(1.6)100.036.231.8שירותים

ועסקיים ציבוריים (1.2)(0.1)100.047.227.6שירותים

אישיים (0.3)(6.3)(4.5)(3.8)100.0שירותים
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TABLE K/18.  EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND OCCUPATION
(Absolute Numbers and Percentage)

(Average 1963(

E c o n o m i c branch

Occupation

עובדי
שירותים,
לאספורט
ידועובידור
Service,Not

Sport andmown

Recreation
Workers

בעלי
מלאכה
ועובדים
אחרים
בחרושת
Craftsmen,
Production
Process
Workers
and Related
Workers

עובדים
בבנייה,
במחצבים
ובמכרות

Contsruction
Workers,
Quarrymen
and Miners

עובדים
בתחבורה
ובמקצועות
קשר

Workers
inTranspor

and
Communi
cation

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing (industry. crafts, mining and quarrying)

Construction (incl. public works)

Electricity, water and sanitary services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage and communication

Services  Total

Public and business services

Personal services and recreation

Not known

Abso Iut eNu m

5.2 94.3

 (1.7)

)10) (4.2)

 (0.9)

)0.1) 64

 (1.3)

)0.1) (2.5)

)3.1) 79.2

)3.1) 29.5

 49.7

)0.9) (0.1)

Percentage

bers (1,000)

191.4

)1.0)

158.6

6.5

)2.2)

5.6

10.1

7.2

6.4

)0.8)

)0.2)

73.1

(0.2)

6.3

62.1

(0.6)

(0.4)

(1.3)

(2.2)

(2.2)

(0.1)

43.S

)0.6)

)3.2)

)1.4)

)0.7)

)2.3)

31.0

)4.3)

)3.9)

)0.4)

5.49.123.7 11.9TOTAL

(0.5)(0.2)(0.8) (1.5)Agriculture, forestry and fishing

(1.6)3.279.4 (2.1)Manufacturing (industry, crafts, mining and quarrying)

(17)75.47.9 (1.2)Construction (incl. public works)

(5.0)(4.8)(15.8) 46.0Electricity, water and sanitary services

(2.2)(0.4)5.4 (1.2)Commerce, banking and insurance

5f.y(2.4)17.9 (4.3)Transport, storage and communication

(18)(1.0)3.0 33.6Services  Total

(2.2)(13)3.6 16.8Public and business services

(0.6)


(1.2) 83.3Personal services

321 ותעסוקה אדם כוח



ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין בעבודה המעמד לפי המועסקים,  י"א/19 לוח

(19631960 ממוצעים 5*1 1955)

All Employed Persons המועסקים כל

קיבוצים חברי
Members of
Qibbuzim

מעבידים,
עצמאיים

קואופ וחברי
Employers.
SelfEmployed
and Members
of Cooperatives

שכירים
Employees

המועסקים כל
All Employed

Persons

השנה

מוחלטים מספרים

(1)585,700368,900131,90048.80033,700
701.800472,600138,70051.00039,500
787,900542,600153,70044,50047,100
813.200567.900153.70052,20039,400

(1)443,000284,500119.30029,0008,800
521,900359,700126.80027,5007,900
578,500406,700139.90023,1008.800
597.900426,000138,40026.7006,800

(1)142,70084,40012.60019.80024,900
179,900112,90011,90023,50031,600
209,400135,90013,80021,40038,300
215.300141,90015.30025,50032,600

אחוזים

100.063.222.68.45.8
100.067.419.77.35.6
100.068.919.55.66.0
100.069.818.96.44.9

100.064.427.06.62.0
100.068,924.35.31.5
100.070,324.24.01.5
100.071.323.14.51.1

100.059.58.914.017.6
100.062.86.613.017.6
100.064.96.610.218.3
100.065.97.111.815.2

המועסקים כל

1955XI
ממוצע1960
1962
1963■

גברים
1955XI
ממוצע1960
1962
1963

נשים
1955XI
ממוצע1960
1962
1963M

המועסקים כל
I95SXI
I960ממוצע
1962
1963



גברים
I9S5XI
I960ממוצע
1962
1963

נשים
1955X/
ממוצע1960
1962
1963m

גברים 1,400 מהם ידוע/ לא בעבודה שמעמדם מועסקים 2,400 כולל (1)
גנרים. 1,300 מהם ידוע/ לא בעבודה שמעמדם מועסקים 2,300 כולל (2)
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TABLE K/19.  EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX

(Absolute Numbers and Percentage)

(XI 1955; Averages 19601963(

Year

Thereof: Jews יהודים נ1זה:

משפחה בני
תשלום ללא
Unpaid Family
Members

קיבוצים חברי
Members of
Qibbuzim

עצמאיים מעבידים/
קואופ' וחברי
Employers,

1SelfEmployed
and Members
of Cooperatives

שכירימ ■
Employees

המועסקים כל
היהודים

Total Jewish
Employed
Persons

All Employed Person s

XII 955
I960 Average
1962
1963

Males
XI 1955

I960 Average
1962
1963

Fenr ales
XI 1955

I960 Average
1962
1963

Absolute Numbers

(2)542,300345,100119,30048,80026,800
653,700443,300125,80051.00033,600
719,400504.5001 37.00044,50033,400
747,000522.1001 39,70052.20033,000

(2)405,500263,000107,20029,0005,000
478,400332,100114,30027.500(4,500)
523.300371,500123,70023,1005,000
540.100383,700124,90026,700(4.800)

(2)136.80082.10012,10019.80021,800
175,300111 .20011.50023,50029,100
196.100133,00013,30021.40028.400
206.900138,40014.80025,50028.200

Percentage

AM Employed Persons
100.063.9'22.19.05.0XI 1955
I00.O
100.0

67.8
70.1

19.3
19.1

7.8
6.2

5.1
4.6

. . I960 Average
1962

100.069.918.77.04.41963

100.0
I00.O
I00.O

65.1
69.4
70.9

26.5
23.9
23.7

7.2
5.8
4.4

1.2
(0.9)
1.0

Males
XI 1955

I960 Average
|962 ■.

100.071.123.14.9(0.9)1963

100.060.58.914.616.0
Females
XI 1955 100.0

100.0
63.4
67.8

6.6
6.8

13.4
10.9

16.6
14.5

I960 Average
1962 " 100.066.97.112.313.71963

(|) |nc|uding2.400employed persons whose employment status is unknown,of whom '.400 mlls
(2) Including2,300 employed persons whose employment status is unknown,of whom l>300 mals
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אצל העבודה שנות מספר לפי הקואופרטיבים, וחברי השכירים  י*א/20י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הכלכלי הענף האחרון/ המעביד

(1111 1964 (סקר

האחרון המעביד אצל העבודה שנות

12
משנה פחות
Less than
One year

Total הכל סך

אחוזים
Percentage

מספרים
מוחלטים
Abssolute
Nambers
)1,000)

והמין הכלכלי הענף

המי ניםשני

הכל 593.7100.026.023.1סך

ודיג ייעור 50,0100.047.024.8חקלאות/

ומחצבים) מכרות מלאכה, (תעשייה, 164,0100.026.326.7חרושת

ציבוריות) עבודות (בולל 70,3100.035.023.2בנייה

סניטריים ושרותים מים (20.4)(9.4)15,9100.0חשמל,

וביטוח בנקאות 52.8100.020.521.3מסחר.

וקשר אחסנה .הובלה, 39,5100.017.814.8תחבורה

השירותים 98,9100.021.221.7!כל

ועסקיים ציבוריים 159.8100.016.319.8שירותים

אישיים 39.1100.041.429.3שירותים

ידוע (2.3)לא

גברים

הכל 436,6100.023.821.2סך

ודייג, ייעור 41,3100.041.025.7חקלאות

ומחצבים) מכרות מלאכה, (תעשייה, 133,3100.024.924.3חרושת

ציבוריות) עבודות (כולל 68.5100.035.423.0בנייה

סניטריים ושירותים מים (19.4)(9.8)15,3100.0חשמל,

וביטוח בנקאות 35,4100.018.716.3מסחר.

וקשר אחסנה הובלה, 36,2100.016.315.0תחבורה,

השירותים 104,8100.014.018.0כל

ועסקיים ציבוריים 93,7100.013.716.2שירותים

אישיים (33.6)(166)11,1100.0שירותים

ידוע (1.8)לא
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TABLEK/20, EMPLOYEES AND MEMBERS OF COOPERATIVES, BY DURATION
OF LAST EMPLOYMENT, ECONOMIC BRANCH AND SEX

(Absolute Numbers and Percentage)
(Survey 1111 1964(

Economic Branch and Sex

שנות חציון
אצל העבודה

האחרון הנ!8ביד
Median of

Working Years
at Last

Employment

Years o f Last Employment

7 + S6 34

TOTAL

Agriculture, forestry and ifshing

Manufacturing (industry, crafts, mining and
quarrying)

Construction (incl. public works)

Electricity, water and sanitary services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage and communication

Services  Total

Public and business services

Personal services

Not known

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing (industry, crafts, mining and
quarrying)

Construction (incl. public works)

Electricity, water and sanitary services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage amd communication

Services  Total

Public and business services

Personal services

Not known

Both Sexes

12.28.030.73.25

10.2(4.0)14.01.25

11.97.727.42.75

10.5(5.7)25.62:25

(12.6)(3.6)48.06.50

12.613.831.84.25

(96)(7.5)50.37.00

14.08.734.44.00

14.59.440.05.00

(12.1)(6.1)(Ml)1.50

Males

3.75 34.7

1.75 16.0

3.25 30.1

2.25 25.3

6.75 48.4

5.75 40,3

7.25 52.2

6.00 45.0

6.50 47.6

3.00 (22.4)

11.78.6

12.5(4.8)

12.28.5

10.4(5.9)

(12.4)(10.0)

(9.7)15.0

(9.2)(7.3)

13.010.0

12.89.7

(15.2)(12.2)
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אצל העבודה שנות מספר לפי הקואופרטיבים, וחברי השכירים  י"א/21 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הגיל האחרון, המעביד

TABLE K/21. EMPLOYEES AND MEMBERS OF COOPERATIVES, BY DURATION
OF LAST EMPLOYMENT, AGE AND SEX (Absolute Numbers and Percentage)

)Survey 1111 1964 (סקר

Ye ars ofl asc Employmenןtשנותהענודהאצלהמקבידהאחרו
שנות חציון
אצל עבודה
המעביד
האחרון

Median of
Working
Years of
Last Emp
loyment

7+ 56 34 12
משנה פחות
Less than
One Year

Total הכל סך

אחוזים
Percentage

מספרים)
מוחלטים
Absolute
Numbers
)1.000)

והמין הגיל
Age and Sex

ינים המ SexesBothשני

total הכל 593.7100.026.023.112.28.030.73.25סך

141751.1100.063.733.9(2.1)(0.1)(0.2)0.75

1834236.7100.032.130.814.18.4.M62.25

3544124.9100.015.917.813.69.942.85.50

4554101.0100.015.814.311.98.449.67.00

556463.9100.012.612.010.08.956.58.50

65+16.1100.0(12.1)(14.1)(16.2)(7.8)49.87.00

נרים lesMג a

total הגל 00.023.821.211.78.634.73.75)4.36.6סך

141732.7100.059.637.4(2.9)(0.1)
0.75

18 34158.8100.032.928713.39.016.12.25

354496.9100.013.016.012.510.448.16.75

455478.4100.015.113.011.68.951.47.25

556455.1100.011.212.99.8(9.3)56.88.50

65+14.7100.0(13.2)(13.2)(16.2)(6.0)51.47.25

alesFנשים em

total הכל 157.1100.031.928.313.76.619.52.25סך

141718.5100.071.3(27.5)(0.6)


(0.6)0.75

183477.9100.030.335.215.97.211.42.25

354428.0100.026.224.017.3(8.1)24.43.00

455422.5100.0(18.3)(18.9)(12.9)(6.9)43.05.00

55648.9100.0(21.5)(6.2)(11.6)(6.4)(54.3)9.25

65 +(1.3)100.0XXXXXX
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והסיבה המין

/TABLEK22.

היד, משלח לפי חלקית, בעבודה המועסקים י'א/22> לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים חלקית לעבודה

PARTTIME EMPLOYEDBY OCCUPATION, SEX AND CAUSE OF PARTTIME
WORK (Absolute Numbers and Percentage)

)Averages 1964 ; 1963 (ממוצעים

Occupation and Sex

וזלקית המועסקים אחוז מזה
נוספת עבודה חיפשו שלא
Thereof: Percentage Partly
Employed Who Did Not Seek

More Work
1964

I
1963

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

1964 1963

והמין היד משלח

TOTAL
M ales
Females

Professional, scientific, technical
and related workers

Administrative, executive, mana
gerial and clerical workers

Traders, agents and salesmen
Farmers, fishers and related
workers

Workers in transport and
communication

Construction workers, quar
rymen and miners

Craftsmen, production process
workers and related workers

Services, sport and recreation
workers

Not known

91.2
88.4
93.1
88.2

92.7

95.1
96.5

x

85.0

91.3

125,200124,40092.0
50,10051,40088.7
75,10075,00094.1
21,80016,70090.6

8,80010,50093.7

10,60011,30098.0
32,60033,10095.7

(1,900)(1,900)X

(3,300)(3,600)X

15,20013,80085.4

30,60035,10093.1

(400)(400)

הכל סך
גברים
שים נ

מדעיים. חופשיים. מקצועות
ודומיהם טכניים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים
ופקידים

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים'

ובמקצועות בתחבורה עוגדיט
קשר

מחצבים בבנייה. עובדים
ומכרות

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

ובידור ספורט שירותים. עובדי

ידוע לא

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961 1961  והדיור האוכלוסין מפקד
,54 עד 25 בגיל לישראל שעלו ,60 גיל עד לארץ חוץ ילידי היהודים י"א/23 לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים לארץ בחוץ היד ומשלח הלידה יבשת לפי
TABLE K/23.  JEWS BORN ABROAD AGED UP TO 60, WHO IMMIGRATED AT THE

AGE OF 2554, BY CONTINENT OF BIRTH AND OCCUPATION ABROAD
)Absolute Numbers and Percentage)

)22V 1961)

בחויל יד הכלמשלח סך
Total

אסית ילידי
אפריקה
Born in

אירופה ילידי
|אמריקה
Born inOccupation Abroad

AsiaAfricaEurope
America

מוחלטים מספריט הכל 384,945138,955247,990TOTALסך Absolute Numbers
100.0100.0100.0Percentageאחוזים

מדעיים' חופשיים, מקצועות ,12.26.415.0Professionalבעלי scientific, technical
ודומיהם andטכניים related workers

ופקידים (אדמיניסטרטיבים) ,17.211.819.8Administrativeמנהלים executive, mana
gerial and clerical workers

וזבנים סוכנים ,26.230.724.0Tradersסוחרים. agents and salesmen
ודומיהם דייגים ,2.21.82.4Farmersחקלאים. fishers and related workers

ובמקצועות בתחבורה 2.23.31.6Workersעובדים in transport and
communicationקשר

ובמכרות במחצבים בבנייה. 2.53.22.2Constructionעובדים workers, quarrymen
and miners

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה ,33.638.131.4Craftsmenבעלי production process
workers and related workers

ובידור ספורט שירותים. ,3.94.73.6Servicesעובדי sport and recreation workers
עבודה לכוח שייכים 40.646.337.4Notאינם in Labour Force
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מוחלטים) (מספרים העבודה ונפת המגורים נפת לפי המועסקים,  י"א/24. לוח

(22 * 1961)

העבודה נפת

חיפההצפוןמחוז מחוז

כל
Northern DistrictHaifa District

המגורים הארץנפת
מחוז

Totalנפתנפתנפתנפתנפתנפתירושלים
Jerusalemחדרהחיפהעכויזרעאלכנרתצפת
DistrictZefatKinneretYiire'elAkkoHaifaHadera

SubSubSubSubSubSub
DistrictDistrictDistrictDistriccDistrictDistrict

מוחלטים מספרים

הארץ 709,80061,88015,17514,35034,26524,99592,51025,025כל

ירושלים ,63מחוז /7560,0003055604514555

הצפון 98,33020514.41013.59531,91022,9057,430410מחוז

צפת נפת
כנרוו נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

15,315
14,310
38,040
30,665

5
40
50
110

14,045
95
95
255

205
12,780

485
125

40
260

31,260
350

60
75
175

22,595

90
75

3,005
4,260

5
35
190
180

חיפה 121,9502452952251.4601.65583,97523.410מחוז

חיפה נפת
חדרה נפת

94,920
27,030

200
45

260
35

205
20

1,265
195

1,575
80

83,640
335

570
22,840

המרכז 26,44040J190105325180290585/מחוז

השרון 31,895902520215105110455נפת

תקוה פתח נפת
רמלה נפת

רחובות נפת

43,440
18,500
32,605

95
110
110

30

25
110

50
20
15

40
25
45

45
5
25

75
20
85

80
30
20

אביב תל 245,470910130295405175585440מחוז

הדרום 54,435115m751053585125מחוז

אשקלון נפת
שבע באר נפת

24,065
30,370

60
55

30

10

20
55105

3535
50

45
80
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TABLE K/24.  EMPLOYED PERSONS, BY SUBDISTRICT OF RESIDENCE AND
SUBDISTRICT OF WORK (Absolute Numbers)

(22V 1961(

SubDistrict of Residence
ידוע לא
Not

Known

SubDistrictofWor k

rinaהדרום
DistrictSouthern

נפתנפת
שבעאשקלון באר

Be'er
AshqelonSheva
SubSub

DistrictDistrict

מחוז
אביב תל
Tel Aviv
District

המרכז מחוז
Central District

נפת
רחובות
Rehovot
Sub

Distirct

נפת
רמלה
Ramla
Sub

District

נפת
תקוה פתח
Petah
Tiqwa
Sub
District

השרון
Sharon
Sub

District

Absolute Numbers

27,81517,90522,05527,510231,51524,71529,61540,460ISRAEL, TOTAL

352J1306536095/65/,9/0JERUSALEM DISTRICT

2003551251001,2151553204,9/5NORTHERN DISTRICT

5
5

85
105

20
50
210
75

25
5
50
45

55
45

115
235
585
280

40
30
35
50

15
80
SO
175

64S
545

1,710
2,015

Zefat subdistrict
Kinneret subdistrict
Yizre'el subdistrict
Akko 5ubdstrict

7751851/0//52,345I0S2806,770HAIFA DISTRICT

415
360

50
135

75
35

65
50

640
1,705

70
35

245
35

5,645
1,125

Haifa subdistrict
Hadera subdistrict

26,00532, /2015,94524,510/4,3551,3706809,375CENTRAL DISTRICT

25,210
545
205
45

630
31,225

155

110

ISO
1,065
13,230
1,500

90
360
410

23,650

1,900
7,230
2,590
2,635

90
225
85

970

120

165

95
300

2,685
2,210
1,495
2,985

Sharon subdistrict
Petah Tiqwa subdistrict
Ramla subdistrict
Rehovot subdistrict

7455.0105,6502,0002/2,7608951,13514,335TEL AVIV DISTRICT

552109573048022,09527,0353,155SOUTHERN DISTRICT

35
20

25
185

35
60

520
210

370
no

21,860
235

190
26,845

805
2,350

Ashqelon subdistrict
Be'er Sheva subdistrict
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רשומה אבטלה
חודש במשך אחת פעם לפחות שנרשמו המבוגרים העבודה דורשי י"א/25 לוח

המחוז המחלקה, המין, לפי ,(1< התעסוקה שירות של העבודה בלשכות
לחודש רישום וימי

(19491964)

1949195119521953195419551956

חודשי 229,436!18,9ממוצע 26,72342,18036,10732,07737,601

המין
15,83524,395גברים 21,97936,04530,40726,25130.648

3,0775,041נשים 4,7446,1355,7005,8266,953

המהלקד
חופשיים מקצועות 163161בעלי 190232221190223

1.5641,174פקידים 1,1011,7151,7171,5381.612

בתעשייה 1,6551,903עובדים 2,0142,7212,3312,0472,177

ועבודות בבנייה 8893,832עובדים 1,4053,9192,5611,9482.664
ציבוריות

בתחבורה 393545עובדים 438890684648644

ובבתי מלון בבתי עובדים
אובל

מקצועיים בלתי פועלים
(2) מקצועיים בלתי מוגבלים

520229 176367327327307

13,728 .>21,592 21,39932,336128,266
22,202

3,177

26,008

3,966

המחוז

1,0694,743הצפון 5,0916,1755,1054.6706,478

3,5975.246חיפה 4,9196,7305,6975,2155,930

4,3948,652המרכז 7,40013,58912,35211,14011,989

אביב 7,1005.361תל 4,3409.4347,8746,9637,825

2,6963,572ירושלים 3.3613,8443,1332.5252,820

561,6121,8572,4081,9461,5642,559הדרום

הרישום החודשבמשךימי

(3) ימים 0


ימים 6 עד 9,39317.39115,29515,59515,30615,26218,994ו

יום 12 עד 74,1335.6286,63310,5228.5867,3758.932

יום 18 עד 132,7112,3564.1838,4106.0914,5905.721

ומעלה יום 192,6751,3483.3257,6535,3733,8133,694

ידוע 7511.03760לא

יתיית 1959 י1ד היתוניט העבודה*;11) לשכות ל"מרכז מסונפות שהיו לרישוםבלשכותהעבודה 1954קימ בינואר בנתוניםהחל נכלל
העבודה משרד של הישיר בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות יהודים לא של הרישום גם

בשבוע. ימים 5 רק למעשה 5בדו אשר (5/8) המוגבלים את העבודה לשכות רשמו לא ב959ו החל (2)
אבטלה להם נרשמה ושלא ללשכה שפנו עבודה דורשי נם העבודה דורשי במספר נכללו 1961 משנת החל (3)
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REGISTERED UNEMPLOYMENT

TABLE K/25.  ADULT WORK SEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE DURING
THE MONTH AT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX,

DEPARTMENT, DISTRICT AND DAYS OF REGISTRATION PER MONTH
(19491964(

1964 1963 1962 1961 I960 1959 1958 1957

MONTHLY AVERAGE

Males

Females

Liberal professions

Clerks

Industry

Building and public works

Communication

Hotels and Restaurants

Unskilled workers

Unskilled disabled workers (2)

Northern

Haifa

Central

Tel Aviv

Jerusalem

Southern

27,903 29,187

Sex

17,617 18,570

10,286 10,617

Departme nt

287 258

2.606 2,654

2,214 2,223

1,892 1,919

758 733

449 483

19,697 20,917

District

6,130 6,497

29,964 29,159 2S.792 29,022 32,808 39,t*7

4,111

4,966

5,971

2,160

4,452

5,255

6,225

2,095

19,343

10,621

329

2,988

2,627

2.073

756

512

20,679

6.476

4,635

5,587

7,179

2,287

4,565 4.663 3.800

Registration Days per

19,237

9,922

296

2,699

2.495

2,074

672

483

19,594

846

6,011

4,310

5,987

7,106

2,575

3,170

Month

18,224 21,242 25,323 31,948

7.568 7,780 7,485 7,719

218

1,750

1.769

1,705

659

185

218

1,521

1,981

1,558

682

309

237

1,571

2,361

1,868

725

345

5,955

4,093

5,537

5,068

2.269

2,870

5,811

5,197

7J3I

5,315

2,217

3,351

6,490

5,311

262

1,632

2,540

2,048

721

432

18,769 20,984 22,340 27,727

737 1,769 3,361 4,305

7,127

6,356

8,765 12,027

6,109 7,660

2,397 3,029

3,736 3,468


6.1186,3776.4126,4880 days (3(

20,80619,41618,76817,57316,10117,76317,83717,3771 to 6 days

9,3196,9475,6584,6163,9653,3302,9392,4837 to 12 days

5,9303,5322.5622,0531,7521,3941,20498913 to 18 days

3,6122,9132.0341,5501,2231.10079556619 days and over


Not known

)I) Data till I 959 refer to registration i n Employment Bureaux aiffliated to the Employment Bureaux Centre ;since January 1954,
data include also registration ofNon Jews in bureaux under direct supervisionof the Ministry of Labour.

(2)] As from 1959, Employment Bureaux do not register the handicapped (5/8), who actually worked only 5 days per weak.
(3) As from 1961, workseeker include those who applied to the Bureaux but who were not registered as unemployed.
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שירות של העבודה בלשכות המובטלים של היומי הממוצע  י'א/26 לוח
והנפה המחוז המחלקה, המין, לפי ,(1) התעסוקה

(19491964)

19491950195119521953195419551956

לשנה היומי 6,3515,9086,3379,41317,68013,45510,73812,290הממוצע

יזהגו
5,556..5,2777,92215,23711,3228,7159,854

7951,0601,4912,4432,1332,0232,436

המחלקה
80705268

821737582642
1,103858666742
1,378777525755
394276231226
150121104122

13,75410,6167,315 <
/1,263

8,165
1,570

גברים

נשים

חופשיים מקצועות בעלי
פקידים

בתעשייה עובדים
ציבוריות ועבודות בבנייה עובדים

בתחבורה עובדים
אוכל ובתי מלון בבתי עובדים

מקצועיים בלתי פועלים
(2) מקצועיים בלתי מוגבלים

והנסה המחוו

הצפון
'12030163216459228164308צפת
65137403331562289201250ננרת

2790457584783639536689יזרעאל

30274328421698504466516עכו

היפה
1,5331,0656961,4092,3881,7301,5011,655חיפה

64229556495784591488510חדרה

המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

2143223474681,017914732717 ן

1633245068851,8981,4051,1171,196

765657411446947930713830

4384724286681,4921,2031,0681,058רחובות

אביב 1,9481,4057081,4513,7472,9962,4153,067תל

9807629201,3581.9301,364895902ירושלים

הדרום
104222362515358249346אשקלון

שבע 437192299460304198246באר

יא/25. ללוח 0) הערה ראה (1)
יא/25. ללוח (2) הערה ראה (2)
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TABLE K/26.  DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN LABOUR EXCHANGES OF THI
EMPLOYMENT SERVICE (I), BY SEX, DEPARTMENT, DISTRICT AND SUBDISTRICT

(1949 1964(

1964 1963 1962 1961 I960 1959 1958 1957

DAILY AVERAGE PER YEAR 3,399 4,032 4,602 5,143 6.042

Northern
Zefac
Kinneret
Yizreel
Akko

Haifa
Haifa
Hedera

Central
Sharon
Pecah Tiqwa
Ramla
Rehovot

Tel Aviv

Jerusalem

Southern
Ashqelon
Beer Sheva

Sex

2,6602,2441,871Men

1,9421,7881,528Women

e ntDe p art m

755557Liberal professions
1,021795614Clerks
404298256Industry
186152156Building and public works
167149115Communications
878459Hotels and restaurants

2,6622,4992,142Unskilled workers
Unskilled disabled workers(2(

3,135 4,203

2,008 1,839

7,377

5,284

2,093

District andSubD i

9,328

7.005

2,323

12,513

9,909

2,604

76756656
581537468549
819695526375

524453340352

251241205189

1491008350
8,5066,1685,2024,314
1,6071,059487157

386269218285177178165170

20518516511975707161

713581473541455496487514

555524472444347322338273

1,7721,4451,240983641712548344

575458380250139136173136

668
1.192
838

1,032

485
759
525
647

285
576
396
517

282
359
274
373

220
303
231
261

166
197
188
214

138
168
135
187

131

110
132
157

2,8081,9211,5231.1321,4711,057649469

960676534540455428343326

419
390

392
461

305
293

295
219

212
156

235
203

301

329
269
307

/)I) See note (I) to Table K25.
(2) See note (2) to Table K/25.
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התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים  .27/n"< לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הגיל קבוצת לפי

ABLE K/27  PERSONS REGISTERED IN THE LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT
SERVICE, BY AGE GROUP AND SEX (Absolute Numbers and Percentage)

)19611964)
Age (Percentage) (אחוזים) הגיל

65+ 5564 4554 3544 2534 1824 הבל סף
Total

Total הכל סך
nsoa
מווזלטימ
Absolute
Numbers

השנה
Year

sistered PersonAll Reg
15.07.31.4
13.57.51.5
13.27.01.4
13.27.71.7

Males

15.79.72.1
14.19.71.6
14.09.32.0
13.410.125

18.8
18.5
18.3
17.8

16.9
16.9
16.6
16.0

25.7
25.1
24.1
23.4

25.6
25.4
24.4
23.9

31.8
33.9
36.0
36.2

30.0
32.3
33.7
34.1

הרשומים כל
1961124.632100.0
1962138.153100.0
1963142,795100.0
1964137,829100.0

1גברים

196179,824100.0
196287,413100.0
196388,713100.0
196484,386100.0

Femנשים ales
196144,808100.035.125.922.213.72.90.2
196250,740100.036.524.621.312.63.51.5
196354,082100.039.623.521.112.13.30.4
196453,443100.039.522.820.712.83.80.4

התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים  י"א/28י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הלידה יבשת לפי

FABLE K"8  PERSONS REGISTERED IN THE LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT
SERVICE, BY CONTINENT OF BIRTH AND SEX

)Absolute Numbers and Percentage)
)19611964)

השנה

הכל סך
Total

(אחוזים) הלידה יבשת
Continent of Birth (Percentage)

Year
מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

הכל סך
Total

ישראל
Israel
)1)

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הרשומים Allכל Registered Persons
1961124.632100.014.752.532.81961
1962138,153100.015.957.526.61962
1963142,795100.017.258.024.81963
1964137,829100.017.253.729.11964

Malesגברים
196179,824100.015.254.030.81961
196287,413100.017.158.024.91962
196388,713100.018.257.923.91963
196484,386100.018.353.827.91964

Femalesנשים
196144.808100.013.950.036.11961
196250.740100.013.956.629.51962
196354,082100.015.758.026.31963
196453,443100.015.653.431.01964

(I) Israel Born include also NonJewish registered. יהודים הלא הרשומים גם נכללים ישראל ליידי בין (1)
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העבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו העבודה דורשי  29 י*א/ לוח
והמחוז המין לפי ,>u לנוער התעסוקה שירות של

TABLEK/29. WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE A MONTH AT THE
YOUTH LABOUR EXCHANGE OF THE EMPLOYMENT SERVICE(I), BY SEX AND DISTRICT

)19591964)

Sex and District 1964 1963 1962 1961 I960 1959 והמחוז המין

MONTHLY AVERAGE (4)7.178 (3)7,372 7,851

Sex

Boys
Girls

Northern(2)
Haifa
Central
Tel Aviv
Jerusalem
Southern

3,783
3,495

District

1,042
1,050
1,617
1,681
702

1,186

3,778
3,594

1,008
1,175
1.623
1,844
745
972

4,063
3,788

1.010
1,232
1,687
2.280
828
814

6,304

3,326
2,978

747
976

1,313
2,126
594
548

4,916

2,536
2,380

3,389

המין

1,632
1,757

המחוז

חודשי ממוצע

נעריט
נערות

iV הצפון
390

539822חיפה

737940המרכז

אביב 1,410.754תל
394517ירושלים

309493הדרו0

(I) In April 1959 the General Labour Exchanges became
part of the Government Employmenr Service.

)2) In 1959 there were as yet no Labour Exchanges for
youth in this district.

)3) Excluding I.IMpupils.
)4) Excluding 1,783 pupils.

לשירות הכלליות העבודה לשכות עברו 1959 באפריל (1)
התעסוקה.

עבודה לשבות עדיין היו לא ב959ו (2)
זה במחוז לנוער

תלמידים 1.114 בולל אינו (3)

תלמידים, 1,783 כולל אינו (4)

RELIEF WORK יזומה עבודה
לחודש, בממוצע 'בהמשקם' העבודה וימי היזומה העבודה ימי  י"א/30י לוח

(אלפים) העובדים סוג המחוז, לפי
TABLEK/30. MONTHLY AVERAGE OF RELIEF AND"HAMESHAKEM" WORKDAYS, BY

DISTRICT AND TYPE OF WORKERS (1,000)
)19601964)

District
Re lief Work יזומה עבודה

המשקם
Hameshakem

>0 ומוגבלים קשישים
Aged and Handicapped(l)

מלא יום עובדים
Working FullTime

r המחו

I960
1961
1962
1963

1964 TOTAL
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

107
123

140
149

148
17
14

24
19
57
17

170
166
175
154

136
5

34
21

39
13

24

129
61
66
69

59
I

48

I960
1961
1962
1963

הכל סך 1964
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרוט

(I) The workday of a|ed and handicapped is 5 hours only.
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strikes and lockouts והשבתות שביתות
ומושבתיס שובתים מספר לפי וההשבתות, השביתות  י"א/31 לוח

שאבדו עבודה וימי
TABLE K/31. STRIKES AND LOCKOUTS, BY STRIKERS AND LOCKEDOUT AND

WORKDAYS LOST
)19491964)

עבודהשובתיםשביתות ימי
שאבדוומושבתיטוהשבתות Strikesהשנה andStrikers andWorkDaysTear

LockOutsLockedOutLost

והשבתות Strikesשביתות and lockouts
ומעלה אהד יום lastingשארגו 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
1956741 1,452112,7561956
1957593,692165,5491957
1958486,05087.7511958
1959515.87331,3281959
196011310.00647,161I960

)כלהשביתותוההשבתות (ו 196013514,42049.3681960(1) All strikes and lockouts
(1) 196112526,184122,8971961(1)
(2) 196214437.588241,8221962(2)

196312686.475128,0011963
(2) 196413647.168100,9121964(2)

(I) See introduction to this chapter.
)2) Excluding 6 strikes in 1963 and 2 lockouts in

I 964 for which no details on duration were received.

.,7/pis'? KIM 17/T7 0)
ב1964, השבתות ן2 ב963ו שביתות 6 כולל אינו (2)
שלהן. הזמן אורך על פירוט נתקבל לא לגביהן

הסיבה לפי והשבתות שביתות  ייא/32 לוח
TABLE K/32.  STRIKES AND LOCKOUTS BY CAUSE

)19631964)

19631964

שביתות
והשבתות
Strikes
and

עבודה ימי
שאבדו

WorkDays

שביתות
והשבתות
Strikes
and

עבודה ימי
שאבדו

WorkDays

LockOutsLostLockOutsLost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך
ותשלומים עבודה Wageשכר rates and other

34.159.055.258.4paymentsאחרים
איחתימת או 7.7Workהפרה agreements

עבודה 7.21.214.0brokenהסכמי ornot signed
העובדים בארגון '0.70.1Recognitionofworkersהכרה

organization
שבר 7.90.35.20.8Withholdingofהלנת wages

עובדים 0.82.21.5Recruitmentofקבלת workers
עובדים 12.79.44.49.2Dismissalsofפיטורי workers
אחרות Otherסיבות causes
37.330.118.322.3andוהשבתות Lockouts
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הזמן, אורן לפי שאבדו, העבודה וימי ההשבתות השביתות'  י'א/33' לוח
(אחוזים) הכלכלי והענף המשתתפים

TABLEK/33. STRIKES, LOCKOUTSANDWORK DAYS LOST, BY DURATION,
NUMBER OF PARTICIPANTS AND ECONOMIC BRANCH (Percentage)

)1963 ; 1964)

19631964

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבחותשאבדווהשבתות
StrikesWorkStrikesWork
anddaysandDays

LockOutsLostLockOutsLost

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 הכל סך

Duration of Strike or LockOut

2to 6 hours
6 hours to one day
2to 3 days
4to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
15 to 24 days
25 to 49 days
50 days and over

ההשבתה או השביתה אורך

שעות * עד 24.69.533.16.5משעתיים

אחד יום עד שעות * 28.542.724.319.7מ

ימים 3 עד 216.75.718.428.3

ימים 6 עד 48.73.38.116.2

ימיט 9 עד 75.69.75.16.7

ימים 14 עד 104.01.75.83.4

ימים 24 עד 157.921.41.56.5

ימים 49 על 253.25.92.25.7

ומעלה ימים 500.80.11.57.0

Number o f Participants המשתתפים מספר

I to 5
6 to 10
II to 20
21 to 50
51 to 100
101 to 200
201 to 300
301 to 500
501 and more

Economic Branch

7.10.30.70.0
7.10.35.10.9
16.70.711.80.6
20.73.617.79.1
15.14.416.29.6
9.59.215.49.4
4.04.18.89.4
8.71146.66.3
II. 165.0I7<54.7

5עד1
10עד6
20עד11
SOעי11

100עד15
200עד101
300עד201
500עד301
ומעלה501

הכלבלי הענף

Agriculture
Industry and quarrying
Construction
Electricity, water and sanitary services
Trade
Transportation, storage and
communication

Government, commercial and public
services

Personal services

3.21.63.70.8
52.323.437.542.1
1.60.10.70.2
2.4O.I8.2II. 1
3a1.02.90.6
10.31X314.77.8

35.1

2.3

27.9

4.4

61.5

0.0

25.4

חקלאות
ומחצבים חרושת

ציבוריות ועבודות בנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,

לסחר
הובלה, תחבורה,
וקשר אחסנה

ממשלתיים, שירותים
ועסקיים ציבוריים

אישיים שירותים
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המינוי ותנאי המשרדים לפי ,u< המדינה עובדי מצבת
(19521964)

המרינה עובדי
י*א/34 לוח

העובדיםכל

yee sIEmpt oAI
המשרד

31 III 195231 III 195931 III I96031 111 196131 111 196231 111 196331 111 1964

הכל 32,52242,05646,02948,77248,79250,30452,282סך
המדינה נשיא 916ISIS151821לשכת

115117ווו87112101IIIהכנסת
המדינה מבקר 232377413408408413422משרד
הממשלה ראש 1,2491,6551,6551,3731,531(2)1.0861,105משרד

האוצר 3,6345,4505,9005,8295,8296,3946,414משרד
הביטחון 1.0141,0911,2051,3361,3361,3571,385משרד
הבריאות 3.3055,5936,2756,9606,9607,2787,657משרד
הדואר 4,9986,3267,2978,4718,4719,0099,654משרד
הדתות 72326354370370377407משרד
החוץ משרד

בארץ 3,3/378392405405459511עובדים
בחו"ל I291314371371356337עובדיס

והתרבות החינוך 5458731,0121,2961,2961,3041,389משרד

החקלאות 1,1232,1572,2362,0402,0401,9471,978משרד
והתעשייה המסחר 2,9421,0391,001958958923962משרד

המשטרה משרד
(אזרחים) 281208220235235226228המשרד

ישראל משטרת
ונוטרים(3) fשוטרים

6,6156,7947,2307,2307,2737,382

(סוהרימ) הסוהר בתי שירותי
5.337/450544631631635643

המשפטים משרד
L

739/8639791,0741,0741,1141,134המשרד
102124132132136139שופטים

הסעד 5579311,0661,1541,1541,2361,300משרד
העבודה 1,2792,8153,5473,0713,0713,2293,442משרד
הפיתוח 55187417204204178175משרד

הפנים 773607641632632626627משרד
השיכון(4) 593593635720משרד
התחבורה משרד

הראשית 7097358719639639671,063הלשכה
אחרות ומחלקות

חיפה(5) (6)934934894נמל
2,4982,4752,1682,2102,2102,2832,204רכבת

ישראל מקרקעי 438438443440~"מינהל

עובדים דואר' הכנעת/סוכני משמר אנשי וגננות' המדינה/מורים מבקר הכנסת' חברי המדינה/השרים/יתר נשיא כולל: אינו 0)
אזרחיים ועובדים הקבע בצבא חיילים בחו'"ל' והקונסולריות הדיפלומטיות בנציגויות מקומיים ארעיים עובדים יפו' בנמל

צבאיים. ובמפעלים בצבא
ןנחו"ל. בארץ לתיירות הממשלתית בחברה ישראליים עובדים בכללם (2)

המדיוה עובדי אינם שבחלקם נוטרים' כולל (3)
העבודה. במשרד נכלל 1962 עד (4)

.1 1v ב960ו התחבורה למשרד הפיתוח ממשרד שהועברו אילת נמל בכללםעובדי (5)
הנמלים. לשרות הועברו (6)
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GOVERNMENT EMPLOYEES

TABLE K/34.GOVERNMENT EMPLOYEES (I), BY MINISTRIESAND TERMS OF APPOINTMENT

(19521964(

31 III 1964

ManualפועליםClerksפקידים Workers,שוטרים
נוטרים

קבועים
וזמניים

קבועים
וזמניים

וסוהרים
ConstabcmnnM inistr y

PermanentארעייםחוזייםPermanentארעייםהוזיםles. SuperStagiers

andContractsCasualandContractsCasualnumeraries
TempoTempoand

riryraryWarders

26,009I,5M4,6097,8442573,8408,025104TOTAL
6434I3President's Oiffce

9316102Knesset
3791071529State Comptroller's Oiffce
77319842684545Prime Minister's Oiffce

4,8652147434102715541Ministry of Finance

1,07481II19414IIMinistry of Defence
4,2062927401.87469435Ministry of Health
5,362441,0111.673371,527Ministry of Posts

287883II117Ministry of Religious Affairs
Ministry for Foreign Affairs

35110110337Local employees
30037_Employees abroad

84660272172435Ministry of Education and
Culture

1,2191172003116125Ministry of Agriculture
7834967611IMinistry of Commerce

Si Industry
Ministry of Police

2112370132_Oiffce staff
Israel Police Force

_7.382Policemen, supernumerary
constables(3(

_643Prison staff (warders(

Ministryof Justice
9421666 3311363Oiffce staff
139_'Judges

790422482680_Ministry of SocialWelfare
1,2572079018758Ministry of Labour
| 19251413_Ministry of Development

506183433Ministryof the Interior
417103114333023Ministry of Housing(4(

Ministry of Communications

60 t331442051595Head Oiffce
and other Departments

___Haifa port(5(

36817201,4326361Railways

300611222



srael Land Directory

teachers. postal agents, workers at Yafo port, local casual employees in diplomatic and consular missions abroad,
soldiers ofthe Regular Army and civilian employeesof the army and armyenterprises.

)2) Including Israel employees ofthe 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 Com.

munications.
)6) Transferred to the Ports' Authority.
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והדרגה הדירוג לפי המדינה, עובדי  י*א/35 לוח
TABLE K/35.  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY GRADE

(19551964)
31III 195531 III 195931 III I96031 III 196231 III 196331 III 1964

1

מינהלי Administrativeדירוג
Grades

הכל 18,28919,84919,63720,16520,30221,042TOTALסך

1 272728282828Gradeדרגה 1

2+ "2938452 +
2 "4181125132136151" 2
3 "831782112853453443

42633704636076597634
54406107921,1261,3001,4225
67201,2071,4091,7041.9142,0076
71,4441,8452,0042,6252,8452,9117
81,9812.2452,6372,9933,2253,399" 8

92.3932,8362,6893,1802,9112.8239

102,0312.3602.8112,3912,0721,95410

111,6951.9511.4411.000960970II
121.9751.38278573165155312
131,31854950029816314213

1468230618364273014

152717538163615

1373231333335Traineeחניך
2.7883.7953,4902,9232,9923,519Others(l)שונים(1)

מקצועי Professionalדירוג
Grades

הכל 3,7317,0018,17410,08410,5271סך 1,274TOTAL

ובוגרי 411564576685776803Doctorsרופאים £ Medical
Graduatesרפואה

וטרינריים 446054515258Veterinaryרופאים Surgeons
מעבדות 126226239256267296Medicalעובדי laboratory

workersרפואיות

רוקחים
קליניים פסיכולוגים

404768885665Pharmacists
II40344345Clinical Psychologists

96187194199201213Judges(2)שופטים(@
180227265278290301Judicialמשפטנים Oiffcers

504651434763Stagiersמתמחיטבשירותהמשפטי
מדעים 59165213327419509Miscellaneousמוסמכי

Sciencegraduatesשונימ(3) (3)
54Biologistsביולוגים

במשרד 235253260253Controllersמבקרים at State
המדינה Comptroller'sמבקר Oiffce

לא מעבדות 53Nonmedicalעובדי laboratory
workersרפואיות

263849Rabbisרבנים
7191,0601,2641,4621,4011,401Engineers(4)מהנדסים!*)

הוראה(5) 345505573488648762Educationalעובדי staff(5)
סוציאליים 135227247294274328Socialעובדים workers

1.5102.3212,2942,7102,8673,018Nursesאחיות
172236345324244Journalistsעתונאים
1,1201,5782,5852.5012,832Techniciansטכנאים
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(המשן) והדרגה הדירוג לפי המדינה, עובדי י'א/35 לוח
TABLEK/35. GOVERNMENT EMPLOYEES, BY GRADE (Cont.)

)19551964)

31 III 195531 III 195931III 196031 III 196231 III 196331 III 1964

פועלים
הכל 8,85210,32510,88010,48911,08611,313סך

Manual Workers
TOTAL

137242430450444482A

4253946619081,2011,414B

5539061,5461,11791,1841,155C

6501,4961,0521,1151,2171,088Dך

1,2291,0281,0561,0681,2571,230E

5677121,2241,017820762Fו

1,3891,087881852706640Gן

1,1891,037381530595654Hח

צעיר פועל 578754464645Apprenticesשוליה*

(י) 2,6563,3363,5953,0243,6123,843Othersשונים (1)

Policemen and Prison warders וסוהרים שוטרים

הכל סך
כללי מפקח

6,9387,2157,3387,8617,9088,025TOTAL

4
1

69910

1

7
Inspector General
Commander, Com jfyj missioner[יצב, of Prisons

מנהל משנה, ניצב
נציב, סגן מדעי,

מינהל ראש

6421202123Assistant Commander,
Scientific Director,
Deputy Commander
of Prisons, Manage.
ment Chief

מחלקת ראש ניצב, 212616262731Chiefמגן Superintendent
Superintendent

כלאי רב פקד, ,305763728583Superintendentרג Senior
Assistant Super
intendent

104109126150157173Chief Inspector, Assis
tant Superintendent

משנה כלאי 263263252255255268Inspectorמפקח,

כלאי עוזר משנה, 62מפקת
■ 33

69
SI

74
82

102
291

104
409

98
522

Assistdnt Inspector
Sergeant Major,Warder
Sergeant Major

סוהרים סמל ראשון, ,608724745726771784Sergeantסמל Warder Serg.

סוהר רב שני, 8608729261,0521,1151,063Corporal,Warderסמל
Corporal

סוהר שוטר, 4,3884,1134,0663.6743.4243,515Lanceרבשוטר, Corporal,
Constable, Warder

זמני מוסף 230שוטר
328

554
66

608
349

733
372

756
389

774
315

Temp. add. const.
Supernumerary

ביישובים 378384368Watchmenשומרים in
settlements

(I) Including persons employed by special agreement,
ungraded employees and workers paid according to
the trade union tariff and temporary workers.

)2) Incl. judges in religious tribunals.
)3) Incl. graduates inOriental Studies, Sociology, Arche

ology, Economics, Statistics, Clinical Psychology,
Geography, and Ministry of Foreign Affairs wor
kers in the diplomatic service.

)4) Incl. agronomists, geologists, chemists and physicists,
meteorologists and assessors.

)5) Inspectors and instructors in the education and
teachers in other ministries.

מודרגים בלתי עובדימ מיוחד. חוזה לפי עובדים כולל (1)

האיגוד תעריפי לפי שכרם את המקבלים ועובדים
וארעיים. המקצועי

דיינים. כולל (ל)
המזרח, במדעי אקדמית השכלה בעלי כולל: (3)
סטטיסטיקה, כלכלה, ארכיאולוגיה, סוציולוגיה,
משרד ועובדי גיאוגרפיה קלינית, פסיכולוגיה

המדיני. בשירות החוץ
ופיסיקאימ, כימאים גיאולוגים, אגרונומים. גם כולל (4)

ושמאים. מטאורולוגים
ההוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים מפקחים (5)

הממשלה. משרדי בשאר
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MEMBERS OF THE GENERAL
FEDERATION OF JEWISH LABOUR

של הכללית ההסתדרות חברי
בישראל העברים העובדים

(End of the Year)

1המקומ המשפחתי המצב המין, לפי החברים י"א/36. לוח
TABLE K/36.  MEMBERS, BY SEX, MARITAL STATUS AND LOCALITY

)I950I964)
השנה) (סוף

!964 1963 1962 1961 1960 1965 1953 1950

ALL
MEMBERS

Males

Females

Not stated

Males
Married

Not Married
Females
Married

Not Married

>I 0,942 577,359 551,730

Sex

436,358 414,287 396,638

156,939 144,073 134,069

17.645 18,999 21,023

Marital Status

336,752 320,763 306,923

99,606 93,524 89,715

81,881 75,938 72,014

75,058 68,135 62,055

Locality

523,288 500,003

380,956 368,877

124,853 118,336

17,479 12,790

290,719 282.617

90,237 86,260

66,259 63,021

58,594 55,315

400,807 327,597 241,932

המין
296,847 247,305 178,062

92,693 71,666 49,813

11,267 8,626 14,057

המשפחתי המצב

222,647 186,492 129,200

74,200 60,813 48,862

49,105 38,172 27,934

43,588 33,494 21,879

המקום

החברים כל

גכרים

נשים

צויין לא

גברים
נשואים

נשואים לא
נשים

נשואות

נשואות לא

20,32425,81630,26636,53337,93039,37341,15443,510Jerusalemירושלים

אביביפו ,60,75465תל 1 1 181,47690,75594,41895,65996,51996,544Tel AvivYafo

46,45254,56662,23076,04077,49581,49483,39688,471Haifaהיפה

שבע 11באר ,46613,45315,25217,121Beer Sheva

ברק 9,66710,17010,81611,776Beneבני Beraq

7,1297,7138,2388,790Herzeliyyaהרצליה

9,0319,59710,04210,671Haderaחדרה

15,65917,00418,24920,240Holonחולון

10,49011,37012,07813,226Netanyaנתניה

תקוה 18,58619,61921,13922,682Petahפתח Tiqwa

לציון 8,2468,8849,41410,361Rishonראשון LeZiyyon

8,3379,2739,6279,781Rehovotרחובות

גן 31,39533,23333,72235,048Ramatרמת Gan

היישובים 114.402182,104226,835296,6751יתר 83,439194,888207,713222,721Other localities
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WAGE RATES עבודה שכר תעריפי
המקצוע לפי בחקלאות, עובדים של (1) היומי השכר תעריפי  י*א/37 לוח

TABLE K/37.  DAILY WAGE RATES (I) OF AGRICULTURAL WORKERS, BY
OCCUPATION

)1959 1964)

יוקר ותוספת יסוד ■סודשגרשכר
Co. L. AllowanceBasic Salary andBasic Salary

Occupation
X 1964X 1959

X 1959XI960XI96IXI962X 1963
(2)(2)

X 1964

חקלאיים Agriculturalעובדים
workers

מדריך
ראשי פועל

8.598.8210.1210.8211.3712.498.049.10Instructor
7.858.089.359.9910.5111.547.358.39Foreman

קבוע פועל
מאומן פועל
שנה י אחרי

7.347.578.789.389.8610.846.877.88Permanent worker
9.8610.847.88Skilled worker

afetr 1 year
זמני פשוט 6.927.108.268.839.2810.216.487.42Farmפועל hand,

temporary

רפת Dairyעובדי farmers
מכנית 11.3912.1812.8013.089.50Mechanicalחליבה milking

מאומן ברפת 8.758.9810.2911.0011.5612.718.199.24Skilledפועל dairy farm
hand

ברפת 7.457.708.959.5710.0511.057.008.03Dairyפועל farm hand

נוקדים
בגז 8.249.4910.7911.5412.1313.337.719.69עובד

Sheep breeders
Shearing worker

מאומן צאן 8.068.2710.2911.0011.5612.717.559.24Skilledפועל sheep breeder

צאן 7.457.708.959.5710.0511.056.988.03Sheepפועל breeding
farm hand

לול Poultryעובדי farmers
9.629.8711.2211.9912.6113.869.0010.07Poultryמדגיר hatchery

worker

3 ותק בעל 9.229.4710.7911.5412.1313.338.639.69Poultryלולן farmer with
3שנים years' experience

מאומן לול 8.758.9810.2911.0011.5612.718.199.24Skilledפועל poultry
farm hand

לול 7.457.708.959.5710.0511.056.988.03Poultryפועל farm hand

נימ Beekeגוור eper s

כוורן
א' סוג כוורן

9.629.8711.2211.9912.6113.869.0010.07Beekeeper
9.229.4710.7911.5412.1313.338.639.69Beekeeper, class A

מאומן מכוורת 8.758.9810.2911.0011.5612.718.199.24Skilledפועל beekeeper

מכוורת 7.457.708.959.5710.0511.056.988.03Beekeepingפועל farm hand

בחרמש קוצרים
מספוא בחרמש 9.9810.2511.3912.1812.8013.869.340.07קוצר

Reapers
Fodder reaper

בחרמש 9.629.8711.2211.9912.6113.089.009.50Fodderקוצר reaper in
orangeבפרדסימ groves

בפלחה Fieldעובדים crops
farmer

מכונות ליד 9.4610.1110.6311.708.50Machineryפועל operator
בפלחה
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(המשד) המקצוע לפי בחקלאות, עובדים של (לי) (1) היומי השכר תעריפי  י"א/37י לוח
TABLE K/37.  DAILY WAGE RATES (I) (IL) OF WORKERS IN AGRICULTURE, BY

OCCUPATION (Com.)
)19581964)

1
יסוד שגר יוקר ותוספת יסוד Basicשבר C.o.L. Allowancefar/ andBasic S:Salarv

smpnnOccupation

XI959X I960X 1961XI962X 1963X 1964X 1959X 1964
(2)(2)

ריסוס Sprayersפועלי
א' סוג ריסוס ,9.439.6911.0211.7812.3913.628.839.90Spreyerפועל Class A.

מאומן ריסוס 8.759.0310.2911.0011.5612.718.199.24Skilledפועל sprayer

פשוט ריסוס ,7.377.578.819.429.9010.886.907.91Sprayerפועל unskilled

בריכות Fishעובדי pond
workersדגים

דגים בריכות 8.819.0511.3912.1812.8013.088.259.50Skilledפועל worker
מאומן

דגים בריכות 7.507.708.959.5710.0511.057.028.03Unskilledפועל worker

ומרכיבים Gנוטעים r afters
ומטפל מרכיב ,14.0215.4211.21Grafterנוטע, ClassA.A.

א'אי סוג
ומטפל מרכיב ,10.0010.2711.6312.4313.0714.379.3610.44Grafterנוטע' Class A.

אי סוג
ומטפל מרכיב ,9.089.3210.6611.3811.9613.158.509.56Grafterנוטע, Class B.

ב' סוג
ומטפל מרכיב ,8.068.279.5410.2010.72/1.797.558.57Grafterנוטע, Class C.

גי סוג
טרקטורים Tractorעובדי drivers
אי סוג 12.9613.3114.8015.8216.6318.2912.1313.29Tractorטרקטוריסט driver.

Class A.
בי סוג 12.1012.4313.7714.7215.4817.0211.3312.37Tractorטרקטוריסט driver,

Class B.

גי סוג 11.3511.6612.9713.8514.5516.0010.6311.63Tractorטרקטוריסט driver,
class C

ד' סוג 10.0910.3711.4712.2612.8914.179.4510.30Tractorטרקטורימט driver.
Class D.

ה' סוג 8.919.1510.2110.9111.4712.628.349.17Tractorטרקטוריסט driver.
Class E.

וסבלים Carterעגלונים s and
porters

לטיפול אחראי 8.758.9810.2911.00H.5<S12.718.199.24Carterעגלון in charge of
cattleבבהמות tending

בהמות נוהג 8.548.7810.0710.7611.3212.448.009.04Carterעגלון cattle driving
קטיף סבלות .inclכולל fruitpicking

porterage
במחסני 8.068.279.5410.1110.7211.797.558.57Porterageסבלות in Supply

storesאספקה

*I) Initial wagesfor single persons. לרווק. התחלתי שכר (1)
(2) aii farm hands employed in orange groves, deciduous וכרמים נשירים הדרים, במטעי המועסקים הפועלים >$כל (2)

rfuit plantation and vineyards, and in citrus, deciduous ליי תוספת ניתנת בננות, כולל ונשירים הדרים ומשתלות
fruit and banana nursery, are paid IL. I moreperwork day. עבודה. יום לכל אחת
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (11(ל'י) היומי השכר תעריפי  י"א/38 לוח
המקצוע לפי

TABLE K/38.  DAILY WAGE RATES(I) (IL) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,
BY OCCUPATION

)19581964)

יוקר ותוספת יסוד יסודשנרשכר
Basic Salary 2ndBasic

.המקצוע L. AllowanceCoSalaryOccupation

XI958XI959XI962XI963X 1964XI959XI964

Bikingאפייה
10.95810.9613.8414.5515.5410.2611.29Ovenmanודיין

א" סוג ,10.80310.8013.6514.3515.3110.1111.13Kneaderלייש. Class A.
ב' 10.15110.1612.7013.35€14.29.5110.36Classסוג B.

9.4739.4711.7512.3513.188.879.58Assistantעוור

וגרביים Knittingסריגהטריקו
א' סוג ,11.88711.8914.4715.2116.7211.1312.15Knitterסורג' Class A.
ב' 10.56210.5712.8513.5114.859.8910.79Classסוג B.
ג' 9.7729.7711.8912.5013.759.159.99Classסוג C.
א' סוג ,11.56611.5614.0714.8016.2610.8311.82Cutterגוזר. Clais A.
ב' 4.859.8910.79Class)10.56310.5712.8513.51סוג B.
ג' 9.3779.3811.4112.0013.208.789.59Classסוג C.

Footwearהנעלה
'מיוחדי כ!קצועי 10.16710.1612.3512.9814.279.5210.37Skilledפועל worker. "Special"

א' 9.3779.3811.3811.9613.158.789.56Classסוג A.
בי 8.6778.6810.5411.0912.198.138.86Classסוג B.
גי 7.8187.829.509.9810.977.327.97Classסוג C.

גומרת ,Finisherעוזרת, female
הי 6.4356.427.828.229.046.026.57Classסוג E.

חודש 12 6.3016.047.668.068.865.656.44Afterלאחר 12 months
חודשים 6 5.7305.726.967.328.055.365.85Afterלאחר 6 months
חודשים 3 5.5865.596.787.137.845.235.70Afterלאחר 3 months

לעבודה 5.0415.096.136.447.094.775.15Beginnerבכניסה

Tanningבורסקאות
מקצועי Skilledפועל worker

א' א' 10.89910.9013.1413.8215.1910.2111.04Classסוג A.A,
אי 9.7139.7011.9512.5613.829.0910.04Classסוג A.
בי 9.4579.4611.5212.1213.328.869.68Classסוג B.
גי 8.6198.6110.5111.0512.158.078.83Classסוג C.
מקצועי בלתי 7.5407.549.5611.0510.057.068.03Unskilledפועל worker

(beginner)(מתחיל)

שכירים Employeeנהגים drivers
נ!שא(0 מכוניות Truckנהגי drivers(2)

+ אי +.10.6113.1413.8215.199.9311.04ClassAסוג
א' 10.60010.2812.5113.1514.469.6210.51Classסוג A.
ב' 9.4739.4711.5212.1213.328.879.68Classסוג B.
ג' 8.8598.8610.6811.2312.348.308.97Classסוג C.
ד' 8.2458.2410.0310.5411.607.728.43Classסוג D.

קטנות מכוניות Driversנהגי of small
vehiclesוטנדרים and tender

א' 9.9169.9212.0612.6813.959.2910.14Classסוג A.
ב' 8.7668.6710.5411.0912.198.128.86Classסוג B.
ג' 8.5508.2810.1410.6611.727.768.52Classסוג C.
ד' 8.0857.849.5410.0311.607.348.43Classסוג D.
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (לי) (1) היומי השכר תעריפי  י'א/38* לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/38.  DAILY WAGE RATES(I) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,
BY OCCUPATION (Cont.)

)19581964)

יוקף ותוספת יסוד יסודשכרשכר
c Salary andBatBasic
_. AllowanceCo.irySalOccupation

XI958XI959XI962XI963XI964XI959XI964

ומיט נ0ט ידוה' Oiק 1 and water drillers
א'א' עבודה .13.22016.1813.2220.9817.0112.3815.25ForemanAמנהל A. אי עבודה 12.75215.5712.7419.9516.3711.9314.50Foremanמנהל A.
בי עבודה 12.10114.7112.1018.9215.4711.3313.75Foremanמנהל B.

11.56714.1011.5717.8914.8210.8313.00Drillerקודח
11מגדלן .04413.5011.0417.2014.1810.3412.50Tower man

מקצועי בלתי 9.29111.409.2913.7611.998.7010.00Unskilledפועל worker

ממוכנות בלתי Unmechanizedמחצבות quarries
מעולה מקצועי 18.2221.4219.1515.57Skilledפועל worker Superior

א*א .16.1019.0616.9213.85ClassAסוג A.
אי 11.01714.1211.0117.5014.8610.3112.72Classסוג A.
בי 10.36013.9410.3616.2813.779.7011.83Classסוג B.
גי 9.73412.359.7415.2512.989.1211.08Classסוג C.

מקצועי בלתי. 9.20610.739.2113.0311.288.629.47Unskilledפועל worker

Metal
מתכת

Smelting and smithery
ונפחות Skilledיציקה worker
מקצועי פועל

2 א'א' .ClassA.A2.12.56015.8813.0318.3716.6912.2013.35סוג
ו א'א' 11.66814.7112.1016.9915.4711.3312.35Classסוג A.A.I.

א' 10.78713.6111.1815.7614.3110.4711.45Classסוג A.
ב' 10.03912.6610.4114.6513.309.7510.65Classסוג B.
ג' 9.34511.799.7013.6212.399.089.90Classסוג C.
די 8.59710.858.9212.5911.398.359.15Classסוג D.
הי 7.8509.938.1411.4910.447.628.35Classסוג E.

מקצועי בלתי 7.8509.938.1411.4910.447.628.35Unskilledפועל worker
(beginner)(מתחיל)

Locksmithsמסגרות, and מיכנית Machineחשמלאות Electricians
מקצועי Skilledפועל worker

3 א'א' .ClassA.A3.12.59315.5912.8218.0316.4112.0013.10סוג
איא'2 .ClassA.A2.11.99414.9012.2317.2015.6611.4512.50מוג
ו א'א' 11.10813.8811.4116.0314.6010.6811.65Classסוג A.A.I.

אי 10.41313.1410.8115.2013.8310.1211.05Classסוג A.
בי 9.61212.149.9814.0412.779.3410.20Classסוג B.
גי 8.81111.129.1412.8711.698.569.35Classסוג C.
די 8.17010.308.4711.9010.837.938.65Classסוג D.
הי 7.5839.567.8711.0810.047.378.05Classסוג E.

מקצועי בלתי 7.3149.267.5910.739.727.117.80Unskilledפועל worker
(beginner)(מתחיל)
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של >לי1 >ג< היומי השכר תעריפי  יא/38 לוח

(המשל) המקצוע לפי
TABLE K/38.  DAILY WAGE RATES (I) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING

BY OCCUPATION (Com.)
)19581964)

Occupation

יסוד שנר
Basic
Salary

XI964 XI959

יוקר ותוספת יסוד שנר
Basic Salary and
Co. L. Allowance

X 1964 XI963 XI962 XI9S9 XI9S8

המקצוע

Building
Skilled worker

Superior Class
Class A.A.
Class A.
Class B.

Class C.
Semiskilled worker
Building labourer
Unskilled labourer

Plumbers. Tinsmiths
4Bldg. Electricians
Skilled worker

Superior Class
Class A.A.
Class A.
Class B.

Class C.
Assistant
Unskilledworker(beginner)

Stairs and mosaics
Skilled worker

Class A.A.
Class A.
Class B.
Class C.

Unskilled worker
After I year
After I month
beginner

Wood working
Carpenter, building
and furniture

Superior Class
Class A.A.
Class A.
Class A.B.
Class B.
Class C.
Class D.
ClassE. (beginner)

Carpenter.garage upholsterer
Superior Class
Clus A.A.
Class A.
Class A.B.
Class B.
Class C.
Class D
Class E

15.57
13.85
12.72
11.83
11.08
11.08
10.29
9.47

15.57
13.85
12.72
11.83
11.08
10.29
9.47

11.76
10.78
10.23
9.50

8.78
8.56
8.17

14.00
11.40
10.32
9.70
9.12
9.12
8.79
8.62

21.42
19.06
17.50
16.28
15.25
15.25
14.16
13.03

19.15
16.92
15.51
14.34
13.34
13.34
12.34
11.28

18.22
16.10
14.75
13.63
12.69
12.69
11.73
10.73

14.95014.95
12.17012.18
11.01611.02
10.36010.36
9.7359.74
9.7359.74
9.3829.39
9.2069.21

14.00 21.42
11.40 19.06
10.32 17.50
9.70 16.28
9.11 15.25
8.78 14.16
8.62 13.03

10.78 16.18
9.88 14.83
9.36 14.08
8.71 13.07

7.96 12.08
7.85 11.78
7.48 11.24

19.15 18.22 14.95 14.950
16.92 16.10 12.18 12.175
15.51 14.75 11.02 11 .022
14.34 13.63 .10.36 10.360
13.34 12.70 9.73 9.729
12.34 11.73 9.38 9.377
11.28 10.73 9.21 9.206

14.72 14.00 11.51 11.513
13.50 12.83 10.55 10.54
12.80 12.17 10.00 9.996
11.88 11.30 9.30 9.302

10.98 10.44 8.50 8.496
10.71 10.20 8.38 8.378
10.22 9.72 7.99 7.989

בניין
מקצועיפועל

מעולה
איא סוג
א' סוג
בי סוג
גי סוג

מאומןפועל

15.30  21.05 19.15 18.21 
13.52 11.35 18.60 16.92 16.10 12.12 12.122
12.39 10.39 17.05 15.51 14.75 11.10 11.091
 10.08  14.33 13.63 10.77 10.760

11.45 9.74 15.76 13.34 12.70 10.40 10.408
10.66 9.09 14.67 11.60 11.03 9.71 9.708
9.27  12.76 11.54 10.98 _ _
8.19 8.50 11.27 10.25 9.75 9.08 8.998

14.42  19.84 18.05 17.16  _
12.98  17.86 16.24 15.44  _
11.87 9.97 16.33 14.85 14.12 10.65 10.643
 9.50    10.15 10.146

11.00 8.94 15.37 13.77 13.09 9.55 9.543
10.37 7.91 14.27 12.98 12.34 8.45 8.443
9.27  12.76 11.54 10.98  _
8.19  11.27 10.25 9.75 _ _

בניין פועל
מקצועי בלתי פועל
פחחות בנייןשרברבות/ ווזשמלאות

מקצועי פועל
מעולה

איא' סוג
אי סוג
בי סוג
גי סוג

עוזר 6ועל
(מתחיל) מקצועי בלתי מועל

ומוזאיקה מדרגות
מקצועי פוטל

איא' סוג
אי סוג
בי סוג
גי סוג

פשוט פועל
שנה לאחר
חודש לאחר

לעבודה בנניסה
עץ

בניין נגר
ורהיטיפ

מעולה
איא' סוג

אי סוג
איב' סוג
בי סוג
גי סוג
די סוג

(מתחיל) הי סוג
במוסניפ רפד נגר,

מעולה
איא' סוג
אי סוג
איני סוג
בי סוג
גי סוג
די סוג
סוגה'

347 ותעסוקה אדם כוח



ובבנייה, בתעשייה עובדים של >לי) (1) היומי השכר תעריפי  י"א/38* לוח
(המשל) המקצוע לפי

TABLE K/38.  DAILY WAGE RATES (I)(IL)OFWORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,

(19581964)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכר שבר
Bisic Salary andBasic

AllowanceC0.L.SalaryOccupationהמקצוע
XI958XI9591962X 1963 XXI964: 1959<X 1964

Printing(מסחרי)(3)דפוס (commercial)(3)
מכונה Machineסדר compositor

13.8516.8617.7219.4812.9714.16Superiorמעולה class
ה' 12.14512.1414.7615.5117.0911.3712.42Classסוג E.
די 10.82110.8413.1713.8315.2210.1511.06Classסוג D.
גי 10.09010.0912.2812.9314.209.4410.32Classסוג C.
בי 9.3718.3011.4011.9913.187.779.58Classסוג B.
אי 8.3248.3310.1310.6511.717.808.51Classסוג A.

יד Handסדר compositor
13.4216.8617.7219.4812.5714.16Superiorמעולה Class
הי 11.71811.7214.7915.5417.0910.9712.42Classסוג E.
די 10.23210.2313.1413.0315.199.5811.04Classסוג D.
גי 9.5699.5612.0112.6313.898.9510.10Classסוג C.
בי 012.778.209.28Class).8.7688.7611.0511סוג B.
אי 7.8447.849.9610.4711.517.348.36Classסוג A.

גדולות מכונות ,Printerדפס. large machines
13.8616.8617.7219.4812.9814.16Superiorמעולה Class
הי 12.14312.1314.7915.5417.0911.3612.42Classסוג E.
די 10.80210.8313.1413.8215.1910.1411.04Classסוג D.
גי 9.86910.3112.0112.6313.899.6510.10Classסוג C.
בי 9.0789.0811.0511.6012.778.509.28Classסוג B.
אי 8.1788.189.9610.4711.517.668.36Classסוג A.

,Bookbinderכורך male
13.4216.3417.1818.9012.5713.73Superiorמעולה Class
הי 11.71811.7214.2614.9916.4810.9711.98Classסוג £.
די 10.23310.2312.4513.1014.409.5810.46Classסוג 0.
גי 9.5379.5411.6112.1913.428.939.76Classסוג C.
בי 8.7008.7110.5911.1212.258.168.90Classסוג B.
אי 7.8457.859.5510.0411.047.358.02Classסוג A.

,Bookbinderכורכת female
9.4269.4211.7812.3913.628.829.90Classסוגד' D.
גי 8.1788.1810.3010.8311.917.668.65Classסוג C.
בי 7.4337.429.489.9510.966.957.96Classסוג B.
אי 6.946.938.779.2210.146.497.37Classסוג A.

בקרטונאג' ותופר Cardboardבוזר cutter and stitche
גי 9.72910.0712.2512.8614.309.4:10.39Classסוג C.
בי 9.21Class!8.6198.9210.8611.4212.678.3סוג B.
אי 7.717.989.7110.2111.347.478.24Classסוג A.

Moulderמבלטן
גי 9.7310.0712.2512.861סוג 14.309.410.39Class C.
בי IO8>11.428.35.8.548.92סוג 12.679.21Class B.
אי 7.767.989.710.217.47סוג 11.348.24Class A.
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של >לי< >1< היומי השכר תעריפי י*א/38י לוח
(המשן) המקצוע לפי

TABLE K/38.  DAILY WAGE RATES(I) (IL.)OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING
BY OCCUPATION (Cont.)

)19581964)

יוקר ותוספת יסוד יסודשבושכר .

Basic Salary andBasic

.anceC.o.Lהמקצוע AllowSalaryOccupation

X1958XI959XI962XI963X 1964XI959XI964

Weavingאריגה
Weaverאורג

א' 1סוג 2.09512.1015.34 14.5916.8711.3312.26Class A.

ב' 10.28110.2813.04סוג 12.4114.349.6310.42Class B.
ג' 7.8627.869.989סוג .5010.987.367.98Class C.

Sizerמעמלן
א' 12.09512.1015.34סוג 14.5916.8711.3312.16Class A.
ב' 10.28110.2813.04סוג 12.4114.349.6310.42Class B.

מסך Warperשתאי (sect.)
א' 12.09512.1015.34סוג 14.5916.8711.3312.26Class A.
ב' 10.28110.2813.04סוג 12.4114.349.6310.42Class B. a

Drawerinמשחיל
א' 12.09512.1015.34סוג 14.5916.8711.3312.26Class A.

ב' 9.0729.0711.50סוג 10.9412.658.499.19Class B.

Twisterinקושר
אי 12.09512.1015.34סוג 14.5916.87{1.3312.26Class A.
9.6769.6812.27סובבי . 11.6713.509.069.81Class B.

גי 7.2577.269.28סוג 8.8310.216.807.42Class C.

Warperמעגלן (beam)
אי 9.6769.6812.27סוג 11.6713.509.069.81Class A.
בי 8.4668.4710.76סוג 10.2410.217.938.60Class B.

~ Twisterשוזר
אי 10.28110.2813.04סוג 12.4113.509.6310.42Class A.

בי 7.8627.869.98סוג 9.5011.837.367.98Class B.

נצמר Clothmenderמקנבת (female)
אי 10.28110.2813.04סוג 12.4114.349.6310.42Class A.
בי 9.0729.0611.50סוג 10.9410.988.489.19Class B.

מכונות מנקה 8.4668.4710.76משמן. 10.2414.347.938.60Greaser, machine cleaner
גר 7.8627.869.98מנקה 9.5012.657.367.98Cloth cleaner

ל8עמלן 8.4668.4710.76עוזר 10.7411.837.938.60Sizer's assistant
וערב שתי 7.5597.569.60סוללת 9.1310.557.087.67Warp£weft winder

(female)
חודשים שלושה לאחר 7.2577.269.28פועל 8.8310.246.807.44Worker, after 3 months

(I) Initial wage of single.
)2) Drivers of heavy vehicles, over 10 Cons, receive IL. I

additional daily allowance.
)3) Monthly rather than dailywage rates are to be found

throughoutCheprinting industry;this ratewas divided
by 25 to obtain an approximate daily wage rate.
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לרווק התחלתי שכר (1)
תוספת מקבלים נפח. טון 108 למעלה בבד. רבב נהגי (2)

ליוס ליי ו של
שיעורי למעשה, הניתניםהינם, השיעורים בתעשייתהד9וס (3)

בקירוב, לקבל. כדי ב25 שחולקו חודשיים שכר
יומיים. שבר שיעורי



והדרגח חמקצוע לפי אקדמאים, עובדים של לחודש (1) (לי) שכר תעריפי  יא/39* לוח
TABLE K/39.  MONTHLY SALARY RATES(IL.) (I) OF ACADEMIC WORKERS,

BY OCCUPATION AND GRADE
)X1954 X 1964)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכרשבר
L. AllowanceBasic Salary and Co.Basic Salary

Occupationמקצוע
XI954XI960^962X 1963XI964X 1957X 1964
P)(2)(2)(2)

אגרונומים, אדריכלים/ ,Engineers,Architectsמהנדסים/ Agronomists,
סטטיסטיקאים, כלכלנים/ ,Chemistsכימאים/ Economists, Statist!
לא מעבדות עובדי ,ciansגיאולוגים/ Geologists, NonMedical

,LaboratoryWorkersרפואיות/מטאורולוגים Meteorolo
gistsוארכיאולוגים and Archaeologists

+ +7898548851,09088SAא+ +
810At_7147798101,015א+
3206547197509554157S0Aא
30057463967084634564SBב
28049S538581753280560Cג
260429479504585225425Dד
245396442465530190385Eה

230357399420475160345Fו
218324363381427140310Gז
205297332349385120280Hח

וטרינריים ורופאים Doctorsרופאים and veterinary Surgeons
8098749051,115910Aא+75 +75

3357347998301,040495835Aא
649714745925415720Bב

315564629660824335625Cג
295527589620775305580Dד
270473528555715260525Eה
259429479504667225485Fו
t245390436459612190445G
n230352393414537160390H

324362381440320Stagierמתמחה
Pharmacistsרוקחים
305640697728935400730Aא
285538602633775320580Bב
265476532559742265550Cג
245418467491710215520Dד

+ 674490Eה +
22437443963918046SEה

הראשונה בשנה 193303238356523120380Fו First year
מהשנייה התל 181330369388564100410Fו As from second year

313350368537390G A
275308324468340Gז

Lawyersמשפטנים
9641,0291.0601,2971,092Aא

150 1,055850Bב+ + ISO
00ו + 1,005800Bב + 100
+724789820Bב+60 60

335664729760905430700Bב
305579644675797350600Cג
280495553581704280515Dד
255418467491605215440Eה

.235363406426523170380Fו
ראשונה שנה 193302338356391120284Gז First year

השנייה מהשנה החל 313350368405ד
294G As from second year

Note: rnjstableexcludes allocationfor professional literature.
)|)Wageratesare rounded off to IL.
)2) Academic workers in Grade A and above receive perma

nent additional monthly payments of IL. 125 for overtime.

מקצועית. ספרות 3טד נכללתתוספת בלוחלא הערה:
הקרובה. ללי מעוגלים השכר תעריפי (1)

למשכורת נוסף מקבלים ומעלה א' בדרגה האקדמאים (2)
נוספות. שעות בעד ליי 125. של קבועה תוספת
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הדרגה לפי המינהליים, המדינה עובדי >1<של לחודש(ל'י) שכר י'א/40*תעריפי לוח
TABLE K/40.  MONTHLY SALARY RATES (IL.)(I) OF ADMINISTRATION CIVIL SERVICE

EMPLOYEES, BY GRADE
)X I9S4X 1964)

הדרגה
יוקר ותוספת ימוד AllowanceBasicשכר Salary andC.o. L.יסוד Basicשכר Salary

Grade
XI957 1 X 1954
(ב) 1 (2<

XI960
m

XI963
)2)

XI964XI957XI964

1
737 3677691,0601,202573(3)797

י

2 + 7758975102 +

2587 332(2)6197158164304482

3501 3025336266953453603

4438 2774515305892702834

5374 2553854525052102215

6305 2183243814261551646

7285 2073033563971351447

8259 1962753243661151218

9236 1872512953441001059

10224 17923828033392^ 9710

11213 169227266323859011

12200 159213250311788112

13185 149197231303727513

14175 143186218297687114

15162 133172202289636515

(I) Wage rates are rounded off to IL.
)2) Grade I and 2 administrative workers receive per

manent additional monthly payment of IL. 125 for
overtime.

)3) Temporary rate.
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הקרובה ללירה מעוגלים השכר תעריפי (1)
נוסף מקבלים, ול י דרגות בעלי המינהליימ העובדים (2)
בעד לחודש לי 125 של קבועה תוספת למשכורתם

נוספות שעות
זמני. תעריף (3)



וגננות, מורים של (ל'י) לחודש העבודה שכר תעריפי  י'א/41* לוח
>1< העבודה שנות לפי מוסמכים, ובלתי מוסמכים

TABLE K/41.  MONTHLY SALARY RATES (IL.) OF QUALIFIED AND UNQUALI FIED
TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS, BY NUMBER OF TEACHINGYEARS (1)

)X I963;X 1964)

תואר נעלי
מא
M.A.

Graduates

תוארמוריט בעלי
באמוסמכים
QualifiedB.A.
TeachersGraduates

גננות
מוסמכות
Qualified
Kinder
garten
Teachers

מוסמכים, בלתי וגננות מורים
הדירוג לפי

Unqualified Teachers and
Kindergarten Teachers, by Grade

איא
AA

+ א'
A +

אי
A

בי
B

שנות
העבודה
במקצוע

381.29

419.96

439.29

458.63

516.63

555.30

593.97

62X33

649.30

671.30

715.30

349.06

387.73

404.49

421.24

467.65

498.56

529.52

555.30

581.08

605.57

650.30

456.83495.36

478.85518.75

499.49542.14

518.75564.16

576.54630.21

615.07674.24

653.60711.91

681.12735.83

704.31759.74

724.96783.66

764.09829.31

319.72

351.64

367.11

382.58

429.00

459.92

490.85

511.48

532.10

552.70

597.84

411.42

430.69

449.95

469.22

524.26

560.03

595.81

620.57

645.34

670.11

713.00

X

300.65

334.99

351.64

365.82

408.36

436.71

465.10

485.70

506.32

526.94

568.19

X

390.78

408.67

426.56

444.45

495.36

528.38

561.41

586.18

609.57

631.58

675.62

1963

287.29

300.65

306.37

314.00

351.64

373.55

395.47

410.93

425.11

439.29

472.80

1964

370.14

388.03

404.54

421.06

470.59

503.62

536.64

558.66

480.67

602.69

646.72

349.50

363.26

377.02

390.78

432.06

459.58

484.35

503.62

522.88

542.14

575.17

1264.40277.75

2273.94289.20

3279.66294.92

4285.38298.74

7319.72334.99

9345.19359.37

11363.24377.42

13373.55387.73

15383.64399.33

17395.47413.51

21425.11452.18

1328.86341.25

234162355.01

3356.38368.77

4368.77381.15

7405.92418.30

9430.69443.07

11455.46467.84

13473.34487.10

15489.86503.62

17506.37520.13

21539.39553.15

(I) Salary rates are forfull time
include basic salary and C. o. L.

positions, and they והט מלאה משרה עבור הם העבודה שכר תעריפי (1
allowance. יוקר. ותוספת יסוד שכר כוללים .
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employment and wages from the national insurance institute's sources הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
הכלכלי הענף לפי לחודש, לעובד השכר וממוצע השכירים מספר מדדי  ♦42/n< לוח

TABLE K/42.  INDEXES OF NUMBER OF EMPLOYEES AND AVERAGE MONTHLY WAGEPER WORKER. BY ECONOMIC BRANCH
)Average 1961 = 100 (ממוצע

(19611964)

שירותיםהובלה'
וקשר שירותיםציבוריטאחסנה

Transאישייםועסקיים
portation.Public andPersonal
Storage andBusinessService!
CommuniServices
cation

מים מסחר'חשמל'
בנקאותושירותים
וביטוזזסניטריים
Electricity,Commerce,
Water andBanking
Sanitaryand
ServicesInsurance

בנייה'
(כולל,
עבודות

ציבוריות)
Construction

)incl.
Public
Works)

חרושת
(תעשייה,
סלאכוז'
מכרות
ומחצבים)

Manufactuer
)Industry,

Crafts, Mining
andQuarrying)

ודיג ייעור
Agriculture,
Forestry

and Fishing

הכל סף
Total

EmployeesAllהשכיריםכל
השנירים הכל Totalסך employees

1961100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01961
1962107.895.8II 1.2109.3101.8109.8110.4107.0II 1.21962
1963115.596.0121.2126.2107.2112.2117.4113.3.IIB51963
1964122.793.5129.5133.3II 1.5120.0123.8123.7120.71964

לעובד השכר Averagemonthlyממוצע tafary
perלחודש worker
1961100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01961
1962115.1114.4II 1.4120.8100.4II 1.8II0.S119.5109.81962
1963128.6132.1125.4137.8105.6129.5124.5129.4123.61963
1964144.6153.8141.0158.7116.5142.4141.2141.9138.91964

EmployeesPermanentהקבועיםהשכירים
השכירים הכל Totalסך employees

1961100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01961
1962109.1101.1110.7114.7102.2109.6109.2107.2109.81962
1963117.5106.8121.9131.8108.4II 1.2116.5113.7117.61963
1964125.9106.9129.9145.8112.6118.8122.8124.0119.01964

לעוגד השגר Averageממוצע monthly salary
perלחודש worker
1961100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01961
1962114.3112.6II 1.7117.099.6111.8II 1.4(18.6109.81962
1963127.2125.3124.7134.4105.3130.0125.1128.3123.91963
1964141.9144.9140.9150.2116.2143.5142.3140.7139.31964

X

a

min
m



לחודש, לעובד השכר וממוצע הממוצע דשי הוזי השכר השכיריט,  י"א/43 לוח
(1< הכלכלי הענף לפי

TABLE K/43.  EMPLOYEES, AVERAGE MONTHLY SALARY AND AVERAGE MONTHLY
SALARY PER WORKER, BY ECONOMIC BRANCH (I)

)Average 1961 I964j^1dd)

(כולל בנייה
ציבוריות) עבודות
Construction (incl.
Public Works)

(תעשייה, חרושת
מכרות 8לאכה.
ומחצבים)

Manufacturing
)Mining,
Quarrying

Si Industry)

חקלאות.
ייעור
ודיג

Agriculture,
Forestry

and Fishing

כל
ענפי

הכלכלה
All Economic
Branches

השכירים Alכל 1 Employees
השכירים הכל Totalסך employees

(1,000)(אלפים)
1961530.752.4146.660.41961

1962572.350.2163.066.01962
1963612.850.3177.776.21963
1964651.049.0189.880.51964

לחודש השכר Totalסךהכל monthly salary
ליי) .IL)(אלפי 1,000)
1961146,4877,49040,75515,6721961

1962181,9498,21350,50920,6641962

1963217,8349,49061,95727.2461963
1964259,91610.81274,42933,0731964

לעובד השכר Averageממוצע monthl/
(ליי) salaryperלחודש worker

(IL.)
19612761432782591961

19623181643103131962

19633551893493571963
19643992203924111964

Pe rmanen t Employees הקבועים השכירים

השכירים הכל סך
(אלפים)

Total employees
)1,000)

1961469.026.2137.446.51961

1962511.426.5152.153.3i 1962
1963551.128.0167.561.21963

1964590.428.0178.567.81964

לחודש השכר הכל סך
ליי) (אלפי

Average monthly
salary (IL. 1,000)

; 1961141,0595,42540,00714,1801961

1962175,7216,17749,48719.0401962
1963210,7667,25160,96425,1241963

1964252,1228,40373,07931,0581964

לעובד השכר Averageממוצע monthly
(לי) salaryלחודש perworker

19613012072913051961

19623442333253571962

19633832593634101963

19644273004104581964
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לחודש, לעובד השכר וממוצע הממוצע החודשי השכר השכירים,  י"א/43 לוח
(תמשך) (1) הכלכלי העגף לפי

TABLEK/43. EMPLOYEES, AVERAGE MONTHLY SALARY AND AVERAGE MONTHLY
SALARY PER WORKER, BY ECONOMIC BRANCH (I) (Com.)

)Average 19611964 JNlfDn)

מים חשמל'
ושירותיט
סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

מסתר/
בנקאות
וביטוח

Commerce,
Banking and
Insurance

.:niam
הובלה/

וקשר אחסנה
Transport,
Storage and

Communication

שירותים
ציבוריים
ועסקיים
Public
and

Business
Services

שירותים
אישיים

(2)
Personal
Services

השכי Allריפכל Employee s

השכירים הכל סך
(אלפים)

Total employees
)1.000)

19619.653.931.1153.423.21961

19629.859.234.3164.025.81962

196310.360.536.5173.827.51963

196410.764.738.5189.828.0 '1964

לחודש השבר הכל Totalסך monthly salary
ל"י) (אלפי (ILv 1.000)

19614,66515,89711,53345,7354,7401961

19624,76319.54714,05758,4595,7351962

19635.28523,04716,86666.9966,9471963

19646,08527,19420,18380,2257,9151964

לעובד השכר Averageממוצג monthly '
(ל''י) salaryלחודש perworker

(IL.)
19614862953712982031961

19624873304103562231962

19635133824623862511963

1964566420524423; 2821964

Permanent E m p I o ye e s הקבועים השכירים
Total employees
)1,000) .

1961

1962
1963

. .1964
Total monthly salary
)IL. 1,000)

1961
1962
1963
1964

Average monthly
salaryperworker
 (IL.)

1961
1962
1963
1964

21.6
23.7
25.4
25.7

4.616
5.580
6,737
7,666

214
235
26S
298

148.2
158.9
168.5
183.8

45.257
57,781
66.364
79,478

307
364
394
432

30.3 49.4
33.1 54.1
35.3 54.9
37.2 58.7

I 1,450 15.466
13,914 18,968
16,739 22.310
20,021 26,337

378 313
421 350
473 407
538 449

השכירים הכל סך
(אלפים)

19619.5
19629.7
196310.3
196410.7

לחודש השכר הנל סך
(אלפילי)
19614,658
19624,737
19635.277

י 19646,080
לעובד השכר ממוצע

(ליי) לחודש

1961490
1962488
1963516
1964569

(I) For particulars on methods of compilation and
definitions see introduction to this chapter.

)2) Excluding domestic help.
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שכירים לעובדים המכסימלית החודשית היוקר תוספת  י"א/44* לוח
TABLE K/44.  MAXIMUM MONTHLYCOSTOF LIVING ALLOWANCES TO

EMPLOYEES

)16 I 1952 16 I 1965)

לצרכןהתקופה המחירים מדד
Cost of Living Index

המקסימלית היוקר nsDW
(ל"י)(1(

Maximum Co. L.

Allowance (IL.)(I)

Period

19521952  IS 111161075.60019521 1952  15 III16

19521952  IS IVIII1612016.0001952III 1952  15 IV16

19521952 15 VIV1613225.6001952IV 1952 15 V16

19521952  15 VIIV1614435.2001952V 1952  15 VII16

19521952  15 IXVII1615745.6001952VII 1952  15 IX16

1952I9S2  15 XIIIX1616552.0001952IX 1952  15 XII16

19531952  15 IIIXII1617560.0001953XII 1952  15 III16

19531953  15 VIIII1618265.6001953III 1953  15 VIJ6

I9S31953  15 IXVI1619172.8001953VI 1953  15 IX16

19531953  15 XIIIX1620180.8001953IX 1953  15 XII16

19541953  IS IIIXII1620889.5501954XII 1953  15 III16

I9S41954  15 IXIII1621699.5501954III 1954  15 IX16

19541954  15 XIIIX16222107.0501954IX 1954  15 XII16

19551954  15 IXXII162281 14.5501955XII 1954  15 IX16

19551955  15 XIIIX16231118.3001955IX 1955  15 XII16

19561955  15 IIIXII16236124.5501956XII 1955  15 III16

19561956  15 VIIII16239128.3001956III 1956  15 VI16

19571956  15 VIIVI16249140.8001957VI 1956  15 VII16

19581957  15 VIIVII1625816.001958VII 1957  15 VII16

I9601958  15 VIIVII1626734.00I960VII 1958  15 VII16

1961I960  15 VIIVII16(2)48.501961VII I960  15 VII16

19621961  I5VIIVII.16(2)73.501962VII 1961  15 VII16

19631962  IS 1VII16(2)113.001963VII 1962  15 116

19641963  IS 1116(2)144.5019641 1963  IS 116

19641964 15 X116(2)177.4019641 1964IS X16

19651964  IS 1X16(2)205.401965X 1964  15 116

16מאז 1 1965(2)211.70from 16 1 1965As

(I) This is the cumulative C. o. L. allowance granted to a
worker on a salary of IL. 80. and above up to
15 XII 1953; since then. up to 15 VII1957on a
salaryof IL.125. and above. TheCo. L. allowance
and the basic salary at the end of 1956were fused; the
new C. o. L. allowance paid sinceI957 was based on
the fused new basic salary andtheTable gives the new
cumulative C. o. L. allowance as from 16 VII 1957 on
the new basic salary of I L. 500. and above, and as
from 16 I 1964 on a basic salary ot IL. 700. and
above. Further details see the introduction to this
chapter.

)2) See explanations in introduction to this chapter.

שכר על לעובד שניתנה המצטברת היוקר תוספת זוהי (1)
מאז ;1953 לדצמבר 15 עד ומעלה ל*י 80 של חודשי
לי 125 של חודשי שכר 1957על ליולי 15 ועד
1956 בסוף שהיו כפי היסוד ושכר היוקר תוספת ומעלה.
ואילך מ957ו שניתנה החדשה היוקר תוספת שולבו:
מובאת ובלוח (המשולב1 החדש היסוד שכר על שולמה
,16 vn מ1957 החל המצטברת החדשה היוקר תוספת
והחל ומעלה/ ליי 500 של החדש היסוד שכר על
ומעלה; לי 700 של חודשי שכר על 16 1 1964n

ללוחות המבוא ראה ל0רטי0

זה. לפרק במבוא הסגרי0 ראה (2)
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EMPLOYED PERSONS. 6Y OCCUPATION AND SEX
Thousands T9S5. 1964
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__ *7י3מ
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POPULATION (AGED 14AND OVER) ,BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
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המין לפי העבודה, בלשכות המובטלים של היומי הממוצע
DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED REGISTERED AT LABOUR EXCHANGES.BY SEX20000
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המשמשת המשק של (תוצרת ביניים תוצרת
מספוא, כגון: אחרת, חקלאית תוצרת לייצור
שני, וחישוב וכוי) להגמעה חלב לדגירה, ביצים
של ערכה לחישוב כבסיס הביניים. תוצרת בניכוי
בעד מקבל שהיצרן המחירים משמשים התוצרת

תוצרתו.
ובמחי שוטפים במחירים חושב הייצור ערך
ומחירי הקודמת השנה (מחירי קבועים רים
כדי נעשים קבועים במחירים החישובים תש"ט).
ללא החקלאי, כייצור 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
הייצור סיכומי נערכו תשכ"א בשנת החל
ולתעשייה, לצריכה מקומי (שיווק ייעודו לפי גם
ביניים). ותוצרת עצמית צריכה ישיר, יצוא

ופירות ירקות
אחת נאספים המאורגן השיווק על הנתונים
של והסיטונאים המשווקים כל מאת לחודש

בארץ. וחפירות הירקות
לתעשייה ופירות ירקות אספקת על הלוח

במפעלים. הנערך סקר על מבוסס

הדרים
שנערך מחקר תוצאות מסכם י"ב/19 לוח
ההדרים. מענף הנובעת ההכנסה על לאחרונה
כהפרש נתקבלה בענף שנוצרה ההכנסה הכל סך
התשומה מרכיבי סיכום ובין התפוקה הכל סך בין
זו (בשיטה המשק של אחרים מסקטורים הקנויה
החק מענף הנובעת ההכנסה כלל כדרך נמדדת
הה מענף הנובעת ההכנסה מרכיבי בין לאות).
עצמית לעבודה והחומר השכר נמדדו דרים
והרווח להון התמורה ואילו תלוי' בלתי באופן

ההכנסה. מתוך כשארית נתקבלו

וביצים חלב
וביצי חלב של המאורגן השיווק על הנתונים

החקלאות. ממשרד מתקבלים מאכל
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חקלאות י"ב. פרק
ויבולים שטח

הקרקע של הפוטנציאלי הניצול
מבוסס הקרקע ניצול אפשרויות על הלוח
בשנים שבוצעו והמיפוי המקרים תוצאות על
של הקרקע לשימור האגף ידי על ו1956 1952
האינפורמציה סמך על ועודכן החקלאות משרד

זה. באגף הנמצאת הנוספת
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
השטח כל את משקים היו שבו למצב מתייחסים

להשקיית. הניתן

המעובד השטח
שדה גידולי המעובד השטח על הנתונים
שנה שנה הנערכים מפקדים על מבוססים וירקות
ומתייחסים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על
הדגים בריכות המטעים, שטחי שנזרעו. לשטחים
בלשכה המצויים נתונים יסוד על נאמדים וכוי,
ממ המתקבלים ופרטים לסטטיסטיקה המרכזית

אחרים. קורות

יער הנטוע השטח
בעיקרו, מבוסס' היער נטיעות שטח על הלוח
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:



חקלאיות מכונות
מספ כלל של אומדן ניתן י"ב/30 בלוח
והמכבשים לגרעינים הקומביינים הטרקטורים,
הדוק המכונות מפקדי של הנתונים על המבוסס
המחלק נתוני ועל ו1962 1952 משנים לאיות

החקלאות. במשרד למיכון
המכונו של סיכום מופיע י"ב/31 בלוח
היישוב צורת לפי היהודי במשק החקלאיות
ביונ 1 ליום החקלאי הציוד למפקד בהתאם
לסטטיס המרכזית הלשכה ע"י שנערך ,1962
למיכו המחלקה עם פעולה בשיתוף טיקה'

החקלאות, במשרד

דשנים
החקלא במשק הדשנים צריכת על הלוח
ממפעל שנתקבלו ' נתונים על בעיקרו מבוסס
שנמכרו הכמויות על החקלאות וממשרד הדשנים

הדברה חומרי
להגנ המחלקה ידי על נמסרו הנתונים
לחומרי ומתייחסים החקלאות במשרד הצומח

בלבד. הצומח להגנת בהם שהשתמשו הדברה

המטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת
שנשחטו החיים בעלי מספר על הנתונים
וקבוצות מינים לפי בארץ המטבחיים בבתי
השירותים ידי על חודשחודש נאספים משקל,

החקלאות. משרד של הווטרינריים
הכפלת ידי על מחושב המשוער החי המשקל
ממוצעים במשקלים שנשחטו החיים בעלי מספר
המח עם בהתייעצות שנקבעו לראש, משוערים
מין לכל החקלאות, במשרד המתאימות לקות

משקל. וקבוצת
דגים

מתקבלים המאורגן השיווק על הנתונים
החקלאות. משרד של לדיג מהאגף

ייצור אמצעי
המים תצרוכת

בהת שנעשה אומדן על מבוססים הנתונים
ומקו החקלאות במשרד המים נציבות עם ייעצות

אחרים. רות
חיים בעלי

בהתייעצות נעשה החיים בעלי מספר אומדן
החקלאות. במשרד המתאימות המחלקות עם
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AREA AND YIELDS ויבולים שט"

(1) בישראל הקרקע ניצול של הפוטנציאליות האפשרויות  יב/1 לוח
דונמיס) באלפי (2) ברוטו (שטח

TABLE L/I.LAND USE POTENTIAL INISRAEL(I) (Gross Area(2) in 1,000 Dunatns)

סעיף
בעל בתנאי
Under

Dry Farming

שלחין בתנאי
Under

Irrigation
Item

המדינה שטח 20,700TOTALכל AREA OF THE STATE

שנסקר (3)שטח 14,550Surveyed Area

נסקר שלא 6,150Unsurveyedשטח Area

שנסקר שטח
Surveyed Area

הגידולים כל 3,3903,940Forלעיבוד cultivation of all crops

POP DlAn£3£1on^ an/I n01MAn n?~1  _^
בלבד רגשנתיים וגידולים ■7011,341למטעים *" ■*'**ntanvna **no perennial crops

only

ייצוב לאחר רק הקלאי לניצול
החוף) (חולות והכשרה

200For agricultural use only after
reclamation (coastal sand dunes)

טבעי 8,385למרעה
For natural pasture

880לייעור

For afforestation

קיימות דגים 5959Existingבריכות fish ponds

בנוי 600600Builtupשטח area

ועתיקות תיליט ,2525Ruinsחורבות' mounds and antiquities

ושונות נחליט .6060Wadisואדיות' rivers and miscellaneous

מלח ובריכות 450450Lakesאגמים and salt pans

לשלחין מתאים 7,875Notלא irrigable

(I) Brought up to date on the basisof the survey, carried out
in 1952''"I 1956,and additionalcurrent information.

)2) Includes roads. waterways etc. which amount to at
least IO% of the gross area.

)3) Thereof mapped 9.514 thousand dunams.

ו956ו 19" של הסקרים בסיס על תשכ"ד לשנת עודכן (1)

נוסף. שוטף וחומר
10X לפחות יחד המהווים וכוי, מים דרכי דרבים' כולל (2)

ברוטו. מהשטח
דונם. אלפי 9.514 מופו מזה (3)
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דונמים) (אלפי (1) המעובד השטח  י"ב/2י לוח
TABLEL/2. CULTIVATED AREA(I) (1,000 Dunams)

)1948/49 1964/65 תשכ'ה; עד (תש'ט

Item תשכה
1964/65

תשכיד תשכיג תשכיב
1963/64 1962/63

תשייט
1961/62 1958/59

תשטיז
1955/56

תשייג
1952/53

תשייא
1950/51

תשיט
1948/49 סעיף

grmiםהמשקיכל nAll Fa

הכל 6S03,150,סך 13,5503.68S4,105♦4,030§3,9704,1104,190TOTAL

בהשקייה 300470650965I.23S1,415§1,4701,4651,555hereof:irrigatedמזה:

שדה 1302,2292,6142,6702,9152,7512,6372,7592,800Id,גידולי crops
(2) הכנה 439100305020252525eainשטח preparation (2) אדמה תפוחי .70157244262259261273258283getablesירקות' potatoes, ובוטנים

808835MS§355392433536680777מטעים
and groundnuts
uit plantations דגים 152735404656585959hpondsבריכות עזר' שונות(משקי

וכוי) פרחים משתלות/
80106124147155165169174175scellaneous (auxiliary

farms. nurseries,
flowers. etc.)

TOTAL

thereof: irrigtaed

Id crops
eainpreparation (2)
getables, potatoes
and groundnuts
uit plantations
sh ponds
iscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
flowers. etc.)

Jewish Farming יהודי משק
3,330 3,265 §3,150 3,180 3,350 3,030 2,960 2,705 1,310

1,522 1,433 §1.439 1,385 1,209 946 638 460 291

2,135 2,108 2,008 2,087 2.333 2,175 2.152 1.706 S92
25 25 25 20 50 30 100 439 
235 210 228 219 215 127 212 120 51

721
59
155

709 §682
59 58
154 149

652
56
146

557
46

139

424
40
134

347
35
114

312
27
101

275
15
77

הכל סך
בהשקייה מזה=

שדה גידולי
(2) הכנה שטח

אדמה תפוחי ירקות'
ובוטנים

מטעים
דגים בריכות

עזר (משקי שונות
וכו') פרחים משתלות'

FarmingOtherאחרמשק

הכל 3406455906557JJ850820845860TOTALסך

בהשקייה :81012192630313233thereofמזה: irrigtaed

שדה 238523462495582664629651665eldגידולי CFODS אדמה תפוחי ירקות'
ובוטנים

193732353442454848egetables. potatoes

מטעים
9זר' שונות(משקי

וכוי) פרחים משתלות/

80
3

80
5

86
10

112
13

123
16

125
19

126
20

126
20

127
20

and groundnuts
uit plantations
iscellaneous (auxiliary
farms. nurseries,
lfowers. etc.)

) Excluding forests and natural pasture. Crop area. '.e
an area is included as many times as it is sown.

2) |s|ew cultivated areaswhich were preparedfor sowing
in the following year.

גידוליט) (שטת עיבוד שטת טבעי. ומרעה ליערות סרט (1)
שנזר8. הפעמים כמספר נכלל שטח דהיינו
הבאה. בשנה לזריעה שהוכנו חדשים שטחים (2)
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דונם) (אלפי והמינים הבעלות לפי >1< יער הנטוע השטח  >'ב/3 לוח
TABLEL/3._ AFFORESTED AREA(I), BY OWNERSHIP AND SPECIES (I 000 Dunams)

)1948/49 1963/64 (תשטתשכד;
(End of /"<.) השנה) (סוף

A. BY OWNERSHIP

B. BY SPECIES

הבעלות לפי .!

הנלהשנה סך
Total

הממשלה
(2)

Government

קק'ל
J.N.F.

ואחרים פיקא
P.I.C.A. and
Others
)3)

Year

531325151948/49תשיט

1073656151950/51תשיא

1484489151952/53תשייג

22276130161955/56תשטיז

252102136141957/58ו/שיח

279109156141958/59תשייט

299109176141959/60תשיר

326109203141960/61תשניא

347109224141961/62השכיב:

367109244141962/63חשניג

394109271141963/64חשכיד

המינים לפי ב.

Year
אחרימ

ונוי) (שיטה
Others

)Acacia etc.)

אקליפטוס
Eucalyptus

מחטניים
Coniferous

הכל סך
(2)
Total

השגה

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

58

61

§66

72

73

75

78

75

88

92

99

106

111

115

119

130

141

155

168

181

201

252

279

§299

326

347

367

394

תשי"ח

תשי"ט

תשיך

תשכיא

תשכיב

תשכיג

תשכיד
(I) In addition to the afforested area there are in the

country about350,000 dunamsof natural forests an<j
about 250,000 dunams of potential area for af.
forestation.

)2) Including plantationsby the sidesofroads (according
to scale: I km. ■= 7 dunams).

)3) With the liquidation of the P.I.C.A.ASSOC IATION,
part of their forests have been transferred to che
J.N.F. andthe resttoprivate persons;the dataon the
forest area transferred to the J.N.F. are shown as
from 1952/53 inthecolumn"J.N.F."

דונם כ350.000 במדינה נמצאיס יער הנטוע לשטח נוסף (1)
קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים יערות

לייעוד. המיועד פוטנציאלי

קימ ו נוללנטיעותבצידיד.כבישיםוהדרכים(לפימודד: (2)

דונם) 7 שווה נטיעות
לקקיל מיערותיה חלק הועבר פיקיא חברת חיסול עם (3)
שהועברו השטחים על הנתונים פרטייט: לאנשים והיתר

יקקילי> בטור מתשייג החל מופיעים לקקיל
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דונמים) (אלפי (1) בהשקיית המעובד השטח  >'ב/4* לוח
TABLE L./4  CULTIVATED AREA UNDER IRRIGATION(I) (1,000 Dunams)

)1948/49 1964/65 תשכה; עד (תשיט
1964/65*תשכ ה

הכלתשכדתשביגתשב''בתשכיאתשייטתשטיזתשיגתשייאתשיטסעיף פן
Total

יהודי אחרמשק משק
1948/491950/511952/531955/561958/591960/611961/621962/631963/64JewishOtherItem

''FarmingFarming

הכל §3004706509651,2351,3601,415סך 1,4701,4651,5551,52233TOTAL
שדה 65118165305421467486492468510510Fieldגידולי crops

ובוטנימ אדמה תפוחי ,5412020823524223524124923025523223Vegetablesירקות. potatoes and

5816176406328§150166193311443522547מטעים
groundnuts

Fruit plantations
דגים 1527354046535658595959Fishבריכות ponds

משתלות' עזר' (משקי 16394974838385909191892Miscellaneousשונות (auxiliary farms,
.nurseriesוכוי* lfowers, etc.)

(I) Crop area does not include area underauxiliary irrigation. עזר. בהשקיית שטחים כולל איננו עיבוד שטח (I)

דונמים) (אלפי המטעים שטח יב/5 לורז
TABLE L/5.  AREAOF FRUIT PLANTATIONS(1,000 Dunams)

)1948/49 1964/65 תשכה; עד (תשט

1964/65*תשכ ה
תשיטסעיף

1948/49
תשייא
1950/51

תשייג
1952/53

תשטז
1955/56

תשייט
1958/59

תשביא
1960/61

תשכיב
1961/62

תשכיג
1962/63

תשכיד
הכל1963/64 יהודיסך משק

Jewish
אחר משק
OtherItem

9
1 ocal

FarmingFarming

הכל 777808835848721127TOTAL§355392433536680753סך
הדרים

125 [
48 |
ו

133139213295340§3603864064204164Citrus
מאכל ענבי

6992
667477767369655015Table Grapes

יין Wineerapes_3641444445505353ענבי
Pome|28341835454748515251גרעיניים fruit
253650545658594514Stoneגלעיניים fruit

1371371381291301231221221201153283Olivesזיתים
בננות

ן:.
7101522212223232424Bananas

1820סובטרופיים
579911131515Subtropical fruit

294044434445453510Otherfruitאחרים plantations

\0

כ

3
U

a
>



(רוגמים) שדה גידולי המעובד השטח  י"ב/6 לוח
TABLEL/6. CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS (Dunams)

)1948/49 1963/64 תקזכד; עד 01sn)

תשיט
1948/49

תשכיב
1961/62

תשנג
1963/64תשכד1962/63

Cropמשקנושקכלהגידול
am Farming המשקים המשקיםכל

All
יהודי
Jewish

אחר
Other

FarmingFarmingFarming

כללי הכל 1,130,3512,751,0142,759,131סך 2,636,4252,107,952651,179GRAND TOTAL

בעל I,!1,065.5032.265.532גידולי 43.9622,290,639 ;1,639,864650,775Unirrigated Crops

השקייה 64.848485,482492.463468,492468,088404Irrigatedגידולי Crops

Cropsigateבעלגידולי dUn in

חורף Winterגידולי Crops

הכל 658,5911,621,376,698,0301,768,1031,238,172529,931TOTALסך

rmt120,925301,858350,997297,324295,3781,946Hay
2.4881,9402,5252,525Green)5.789!ספואירוק (odder
זרוע ,7,5305,8803,8203,820Pasture(רעה town
Silage_2,35830,95138.94439,00539,005;חנ!י*יט
ירוק 12,85660.18447.09242,68042,680Greenבל manure

|38,55658.93752,64955,67944,2ןטניותלגרעינים 511,464Pulses for grain
95155.421650,770651,772731,444357,695373,749Barleyורה
1302.491475.907523,492558.301421,554136,747Wheatיטה

י 89,06911,766יבו>1תשועל 1 1.37913,00213,002_Oats
11,126Ryeטיפרן

לסיבים 2,221Flax!שתה for fibre
סונר 1,1201.4104,3774,377Sugar!לק beet

לשימורים 7.5067,3796.0914,6931,398Peas*פו1ה for canning
חורפי ,6.6253,46412,09512,095Saffiowerתריע winter

03,5131.4321,7601,51025CMiscellaneousונות

קיץ Summerגידולי Crops

הכל 406,912644,156445,932522,536401,492120,844TOTALסך

5,6161.3761.3621,2671,267Hayשחת
יריק 617.5856,1095,6133,7523,752Greenספוא fodder

7.9651.0531.4102,5142,514Silageה1זמי3ים
לגרעינים 4,88213.85613.24613,5035,3218,182Pulsesקטניות for grain
לגרעינים 66,1457,1043,9605,8445,24959SMaizeתירס (or grain
לגרעינימ 43,896140.69779,439248,534242,4626,072Sorghumסורגום for grain

4,2069,45717,35227,10719,9267,181Sunflowersחמניות
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(המשן) (דונמים) שדה גידולי המעובד השטח  יב/6 לוח
TABLE L/6.  CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS fDunams)(Cont.)

)1948/49 תשכ'ד;1963/64 עד יתש'ט

Cro p

1963/64 תשכיל

משק
אתר
Other
Farming

משק
יהודי
Jewish
Farming

כל
המשקים

All
Farming

תשכיג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשיט
1948/49

All Farming המשקים כל
הגידול

Summer Crops (Cont.)

Sesame
Saffiower, summer
Tobacco
Cotton
Watermelons
Sugar melons
Pumpkins
Cultivated fallow
Miscellaneous

25,448 738 26,186 29,724 38,146 32,184
4,17751535166(66

8,70042,1403,17020,4701,85718,613
19.2964.2976,8926,672220

33.38340.92651,57448,92722,10226,825
3.89819,81219,17821,9339,19512,738

4664241515
174,115302,708214.80495,16680,19614,970

160495344260260_

(המשך) קיץ גידולי

שומשמין
קיצי חריע

טבק
כותנה

מאכל אבטיח
מלונים

פאכל דלעת
שחור כרב

שונות

Irrigated Crops השקייה גידולי

Winter Crops

TOTAL

Sugar beet
Green fodder
Green manure

Summer Crops

TOTAL

Hay
Pulses for grain
Maizefor grain
Sorghum for grain
Cotton
Green fodder
Pasture, sown
Silage
Green manure
Miscellaneous

82 164,257 164,339 167,510 155,673 28,618

 52,741 52,741 45,676 47,227 
82 110,479 110,561 116,889 106,872 27,707
 1,037 1.037 4,945 1.594 911

322 303,831 304,153 324,953 329,789 36,230

322

9.62113.7644,4724,472
1,060288376376
29613,59110,5827,9137,913
6016,43937,10146,23546,235
146.108119.368121,336121,336

30.186120.827121.881106,658106,336
3,43610,1318,85910,10210,102

9.0907.3324,0604,060
1,294150260

9582.7725,5183,0013,001

חורף גידולי

הכל סך

סוכר סלק
יריק מספוא
ירוק זבל

קיץ גידולי

הכל סך

שחת
לגרעינים קטניות
לגרעינים תירס

לגרעיניט סורגום
כותנה

ירוק מספוא
זרוע מרעה
תחמיצים
ירוק זבל
שונות
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(דונמים) היישוב צורת לפי היהודי' במשק שדה גידולי המעובד השטח  ייב/7י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE L/7.  CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS IN JEWISH FARMING, BY TYPE
OF SETTLEMENT (Dunams) (Absolute Numbers and Percentage)

)1963/64 ;t'S1"i)
כפרים,

יישוביםמוסדותכל
עירונייםחינוךמושביםמושביצורות

ושוניםומחקראחריםעובדיםקיבוציםהיישובהגידול
All TypesQibbuzimWorkers'OtherEducationalVillages,

ofMoshavimMoshavimand ResearchUrban
SettlementInstitutionsSettlements

and Others

TOTAL \
UNIRRIGATED
CROPS

IRRIGATED
CROPS

Hay
Green fodder
Pasture, sown
Silage
Green manure
Pulses for grain
Barley
Wheat
Oats
Maizeforgrain
Sorghum for grain
Sunflower
Sesame
Safflower
Tobacco
Cotton
Peasfor canning
Watermelons
Sugarmelons
Pumpkins
Cultivated fallow
Miscellaneous

Hay
Grain
Industrial crops
Green fodder
Pasture, sown
Silage
Green manure
Miscellaneous

Absolute Numbers
3*3,167 28,995 43,403

321, IS2

42,015

21,167

7,828

25,619

17,784

Unirri g ate d Crops
14,821

680
429
531

2,539
8,803

I 16,754
72,578
6,334
324

36,753
6,912
536

12,000

1,260
2,350
6,707
1,597

6
28,373

865

6,425
150
201
831
230
390

3,718
5,765

163
15

1,117
52
42
II

157
234
97
180

1,385
4

Irrigated Crops
241

15,769
21,848
3.091

87
500
79
400

163
423

2,686
4,325

66
165

10,466
160

275

1,100
6,912
4,006
150

250

115
1,100
885

300

290
260

2,213
14,421

475
125

553,963

368,890

185,073

128,786
3,507

3,345
5,814
10,881
75,546
72,382
1,475
3,230
41,783
4,249
140
60

1,607
900
652

8,605
2,968

9
2,535
416

2,168
4,729
36.859
138,296
2,409
175
428

9

מוחלטיםמספרים
הכל 2,107,9511,118,424סך

בעל 639,86490.3,036,/גידולי

468,088215,388גידולי

השקייה
בעל.גידולי

296,645136,147שחה

ירוק 6,2771,780מספוא
ורוע 3,8203,190מרעה

41,51936,537תחמיצים
ירוק 42.68034,097זבל

לגרעינים 49,53628,362קטניות
357,695154,765שעווה

421,554266,823חיטה

שועל 13,0024,980שיבולו;
לגרעינים 5,2491,680תירס
242,462162,809סורגומלגרעינים

19,9268,713חמניות

73820שומשמין
12,261190חריע

1.857טבק

6,6724,355כותנה
ל_שימור?ם 4,6931,342אפונה

22,102אבטיחמאכל "5,593
9,1953.56Sמלונים i

מאכל 15דלעת
y

 i
שתור 80,19647,603כרב j

1,770485שונות

השקייה גידולי
1,610

33,343
112,779
56,682
7,065
3,095
530
284

4,472
54,524
176,385
216,815
10,102
4,060
1,037
693

שחת
גרעינים

תעשייה גידולי
ירוק מספוא
זרוע מרעה
תחמיצים
ירוק זבל
שונות

erce'1אחוזים nt age
הכל 100.053.026.32.11.417.2TOTALסך

בעל גידולי

גידולי
השקייה

/00.0

100.0

55.0

46.0

22.5

39.5

1.6

3.8

/.3

1.7

/9.6

9.0

UNIRRIGATED
CROPS

IRRIGATED
CROPS
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(דונמים) (1) אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח  ייב/8* לוח
TABLEL/8. CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES (I) (3וח3ח0ם)

(1949/50  1963/64 תשכ"ד; עד (תש'י

תש*י
1949/50

תשכ"ב
1961/62

תשכ"ג
1963/64רתשכ"1962/63

pvnCropמשקכלהגידול

ah Farming המשקים המשקיטכל
All

יהודי
Jewish

אחר
Other

FarmingFarmingFarming

הכל IK184,50547,61.130,765225,913233,073232סך 1TOTAL

אדמה ,23,05853,145J/,6/945,25544תפוחי /98. /,057POTATOES

הכל סך ,454/86,661140.30746,554VEGETABLES,/107,707/72,768/8ירקות, TOTAL

32,26831.66532,26931,17222,6878,485Tomatoesעגבניות
4,7525,9024,4826,4805,2031,277Cabbageכרוב

4,3175,9805.0545.6964,2901,406Cauliflowerכרובית
6.07710,53412.2461גזר 3.O0812.397611Carrots
2.4672.9184.2763.2832,716567Beetסלק

11.45830,45423,81828.43322,5905,843Cucumbersמלפפונים
2,0124,7504.4534,6273,4981,129Radishesצנון

4.3918,5797.9728,5606.7741,786Marrowsקישואים
וגמבה 3,6949,2219.84510,0778,4411,636Peppersפלפל and Gamba

2.7814,3764,7635.8924,0361,856Eggplantsחצילים
שעועית

) H6,2356,5936,4393,6192,820Beans
710817837837Lubiaלוביה
7982,3752.2912,1632,163Horseפולים beans
7911,6591,9101,5491,449100Lettuceחסה
271292621635635Spinachתרד

488898677544544Kohlrabiקולרבי
,5071,4261.29395485698Radishesצנונית red

(2) 3,9102,9932,5952,9972,259738Peas(2)אפונה
1982052686262Sweetבטטות potatoes
4,7432,2803,3212,439192,420Okraבמיה

2.2241,6211,6822,3022,302Greenבצלירוק onions
יבש 4.88616.87621,93822,59213,7058,887Dryבצל onions

1,3962,5013,7057,7061,990S.7I6Garlicשום
בהשקייה ,502644557357357Pumpkinsדלעת irrigated
בהשקייה ,1.3183,5784.0863,1303,130Sugarmelonsמלונים irrigated
בהשקייה ,7,90611.0685,1305,130Watermelonsאבטיחים irrigated

שדה 839851,1711.0501,050Strawberriesתות
אתרים 6.8285.2057.6838.7478,405342Otherירקות vegetables

(I) Excluding auxiliary farms.
)2) Excluding peasfor canning.

עזר. למשקי פרט (1)

לשימורים. לאפוגה פרט (2)
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היישוב צורת לפי היהודי, במשק אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח  י'ב/9 לוח
ואחוזים1 מוחלטים (מספרים (דונמים)

TABLEL/9. CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES IN JEWISH
FARMING, BY TYPE OF SETTLEMENT (Dunams) (Absolute Numbers and Percentage)

)1963/64 (תשכיר;

Crop

כפריט/
יישוביט
עירוניים
ושונים
Villages,
Urban

Settlements
and
Others

מו0דות
חינוך
ומחקר

Educational
and

Research
Institutions

מושגים
אתרים

Other
Moshavim

מושבי
עובדיםקיבוצים

QibbuzimWorkers'
loshavim

כל
צורות
היישוב

All
Types
of

Settlement

הגידול

TOTAL

POTATOES
VEGETABLES

Tomatoes
Cabbage
Cauliflower
Carrots
Beets
Cucumbers
Radishes
Marrows
Peppers and Gamba
Eggplants
Beans
Horse beans
Lettuce
Spinach
Kohlrabi
Radishes, red
Peas
Sweet potatoes
Green onions
Dry onions
Garlic
Pumpkins, irrigated
Sugarmelons, irrigated
Watermelons, irrigated
Strawberries
Other vegetables

Absolute Numbers

28,443 2,428 21,314

מוחלטים מספרים
105,193 27,107 184.505

5,382
/23,08

659
1.769

Vegetables

3,569
638
■447

1,692
552
4222
787

1,451
1,467
651

1,348
268
114
407
61
347
543

196
371
238
24
163

1,283
362

1,880

247
83
99
152
40
210
57
139
99
72
167
28
31

8
12
96

25
70
9

6
8

III

I, 743
19,571

3,368
758
592

1,370
468

3,613
726

1,425
888
622
362
262
461
113
202
264
240
55
188
667
53
31

353
416
217

1,857

20, /00
85,093

14,639
3,124
2,832
5,938
1,492
14,034
1,918
3,009
5,360
2,148
1,717
1,594
824
112
264
216

1,339
7

1,754
11,347
1,584
281

1,803
3,334
460

3,963

(6,314 44,198
10,793 /40,307

864
600
320

3,245
164
511
10

750
627
543
25

. II
19

3
9
17
41

139
1,250
106
21
811
91
3

613

ירקות

22,687
5,203
4,290
12,397
2,716

22,590
3,498
6,774
8,441
4,036
3,619

 1163
1,449
635
544
856

2,259
62

2,302
13,705
1,990
357
3130
5,130
1,050
8,424

הכל סך

אדמה חפותי
ירקות

עגבניות
כרוב

כרובית
גזר
םלק

מלפפונים
צנון

קישואים
וגמבה פלפל

חצילים
שעועית
פוליפ
חסה
תרד

קולרבי
צנונית
אפונה
במפות

בצלירוק
יבש בצל

שום
בהשקייה דלעת
בהשקיית מלונים

בהשקייה אבטיחים
שדה תות

אחרים ירקות

Percentageאחוזים

הכל 100.014.757.011.61.315.4TOTALמך

אדמה תפוחי
ת ירקו

100.0
100.0

36.9
7.7

45.5
60.6

3.9
13.9

/.5
1.3

12.2
16.5

POTATOES
VEGETABLES
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(דונמים) היישוב צורת לפי בוטנים, המעובד השטח  י'ב/10י לוח
TABLEL/10.CULTIVATED AREA OF GROUNDNUTS, BY TYPE OF SETTLEMENT (Dunams)

)1948/49  1963/64 תשכ"ר; עד (תשט

Jewishיהודימשק Farming

השנה

הכל סך
כללי

Grand
Total

הכל סך

Total

קיבוצים

Qibbuzim

מושבי
עובדים

Workers'
Moshavim

מושבים
אחרים

Other
Moshavim

מוסדות
חינוך
ומחקר
Educa
tional
and

Research

כפרים,
יישוביט
עירוניים
ושונים
Villages,
Urban

Settlements

אחר משק

Other
Farming

Year

Institutionsand
Others

8008001504777642551948/49תשיט

7,0406.7805873,463536502,1442601950/51תשיא

21,48821.1361.23411,4301,5641096,7993521952/53תשי"ג

38,02037,2676,33016,4232,89646511.1537531955/56תשטז

47,21745,9814,14016,5513.28957821,4231.23619תשי"ט 58/59

50,54748,2994.77618,8184,59063419,4812.2481959/60תש'ך

.41,33939.9594,56716,1053תשכ"א 19884215.2471.3801960/61

35,20033,8004,92014.4671.83050112.0821.4001961/62חשכ"ב

39,65838,4585,58016.0162,25358214.0271.2001962/63תשכ''ג

662510,1306671963/64)26,06825,4015,7917,9898חשכ"ד
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>קיג/דונם< עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י'ב/11י לוח
TABLEL/l I. AVERAGE YIELDS OF MAIN FIELD CROPS (Kg/dunam)

)1948/491963/64 עדתשכ'ד; (תשיט

הגידול

יהודי gJewishמשק Farmir
אתר משק
Other

Farming
Crop

תשיט
1948/49

תשיא
1950/51

תשייג
1952/53

תשטיז
1955/56

תשכב
1961/62

תשכיג
1962/63

תשכד
1963/64

תשב"ד
1963/64

754511015015013027585Whenחיטה

14060851751358523095Barleyשעורה

שועל 10040100120110125155Oatsשיבולת

בעל לגרעינים/ 11030120140200265210170Maizeforתירס grain.
unirrigated

לגרעינים/ ,250290450500470450Maizeforgrainתירס irrigated
בהשקייה

לגרעינים/ סווגום
נעל

60258015025025021580Sorghum for grain,
unirrigated

לגרעינים/ מורגום
נהשקייה

00260545555525
Sorghum for grain,
irrigated

320150290310300265385255Hayשחת

בעל 9506008501,5501,3501,4001,5000Greenמספוא' fodder.
unirrigated

בהשקייה 5,5004,7005,1005,2006,7006,8007,3000Greenמ0פוא/ fodder, irrigated

9520658095958070Sunflowerחמניות

40253560552035Safflowerחריע

01.2053,5904,6405,3904,6352,650Sugarסלקסוכר(1) beet(l)

נעל סיבים/ 454550כותנה/
Cotton lint. unirrigated

80110110125כותנה/סיבים/בהשקייה
Cotton lint. irrigated

בעל גרעינימ/ ,808090Cottonseedכותנה/ unirrigated

גרעינים/ 130170180195Cottonכותנה, seed. irrigated
נהשקייה

(I) In Jewish farming as from 1954/55 irrigated only, in other
farming unirrigated only.

בלבד/ בהשקייה תשטו פשנת החל היהודי (1)בנלשק
בלבד בבעל האחר בנישק
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ושיווק ייצור
ביניים) תוצרת (מלל החקלאי הייצור  יב/12 לוח

וגשגד6 עד (תשיט
אחרת) צוין לא אם (טונות'

תשיחתשי"זתשטזתשי'גתשייאתשיט 1948/491950/511952/531955/561956/571957/58סעיף

המשקים כל
שדה גידולי

וקטניות דגנים
21,20013,50029,50074,00083,00062,500חיטה

20,00027,50064,00085,00074,20053.300שעורה
שועל 9001,2002,0001,2001,050800שיבולת

7,3502,55011,15023.00038.00028.300תירס
3,0001,45013,70025.50037,70034,400סורגוט

(פדי) 2502,100אורז
אחרים 100350600500דגנים

2,5001,1003,8208,2809,8008.250קטניות
גם מספוא
40,60055,250110,100109.250123.000110.800שחת

ותחמיצים ירוק 372,800497,880642,400940.3001.217,6001.301,300מספוא
תעשייה גמחי

3002,6508,07514.20017,90012,700בוטנים
4004688709502,7501.500חמניות
1501505001,4501,050700חריע
1501,9506602,3001,020פשתה

203,2004,1004,860כותנה/סיבים
גרעינים 305,2506,7008,100כותנה/

1,1001083801,4501,520950שוטשמין
6001,9051,8001,3751.7601.475טבק

סוכר 5008,15028,00056.00094,000סלק
אחרים תעשייה 2002,7253,4004,3501,750צמחי

שונות
ודלעת מלונים 13,00013,70059,50058,00069,00061.200אבטיחים/

48,30018,00068,000122,000148,500114,500קש
אדמה ותפוחי 106,000179,000258,400323,500335,000363.000ירקות

80,000142,000203,000231.000242,000265.000ירקות
אדמה 26,00037,00055,40092,50093.00098.000תפוחי

הדר 272,700352,650352,000452,000439.000435,500פרי
אהרים 39,20030,90057,600101,90097,400124,100פירות

מאכל 10.6007,10012,70018,50022,90026,300ענבי
יין 7,2006,2509,50014,20020.60021,600ענבי
10,7002,70013.50025,0007.00017,900זיתים
3,5005,70010,90023.50020,30027,500בננות

נשירים 5,2003,5006,00011,80016,60019,500פירות
סובטרופייםואתרים 2,0005,6505,0008,90010,00011,300פירות

(קילוליטר) 85,950118,000151,950209,600224,800258.000חלב
78,750103,000128,100171,500184,000216,500בקר
7,20015,00023.85038.10040,80041,500צאן

יחידות) 242,500391,500369.000510,000630,000886,000ביציט(אלפי
5304157251,030620620דבש

חי) (משקל 7,5909,95012,05036.60037,90052.700בשר
2,0102,2002,8007.9009,40010,200בקר
5405801,2003,1003,5004,500צאן
5.0407,1708,05023,20022,20034,200עוף

אחר 2,4002,8003,800בשר
3.5007,3007,60010.90011.40012.350דגים
שונות

(מ3) אורגני 380.000825,0001.100.0001,350.0001,400,0001.700,000זבל
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PRODUCTION AND MARKETING

TABLE L/12.  AGRICULTURAL PRODUCTION (Including Intermediate Produce)

(1948/491963/64)
(Tons, unless Otherwise Stated(

דתשכיגתשכיבתשניאתש7ךתשייט Itemתשני
1958/591959/601960/611961/621962/631963/64

: A11 Farming
Field Crops
Cereals and pulses

73,70041,30065,90051,700126,500 54.700Wheat
65.00026.60062,50048,200116,600 36,300Barley

1.0008001,1001.3002.000 1,400Oats
14,7008,3507,8008.1004,800 5,800Maize

40,70015.55034.30043,40079,500 40.000Sorghum
1.100600 Rice (paddy)
650200200325450 800Othercereals

7,0003.0504.3004.1257,000 4.250Pulses
Roughage

123,10078.500109,400103,600122,700 109,100Hay

1,534.2501.596.1501,558,9501,616,4001,713,600 1,755,976Greenfodder and silage
Industrial crops

15,30017,00014.50012.4009,500 13,000Groundnuts
2,4002,6504,3009502,300 1.800Sunlfower
550450700400400 70Safflower
7002801,575550Flax

7,30010,65014,50016,07015,650 13,420Cotton lint
12,25016,90023,40025.60024.500 22.050Cottonseed

9701,1301,1001.7001,550 1.400Sesame
2,4001.7402,3202,235985 110Tobacco

122, 100169.000244,900221,000256,000 249,600Sugar beet
3.3503,9304,7003.6003,900 4,170Other industrial crops

Miscellaneous
83 30052,00070,30088,30092,300 93,300Watermelons, sugarmelons 81 pumpkins
109 30062,000116,20094.300171,500 98,500Straw
358 500378,000362,300391.500424,100 405,800Vegetables and potatoes
270,500296,200277,100.280,500 ..317,300 296,900Vegetables
88 00081.80085,200111.000166,800 108.900Potatoes 

587 600609.600515,700532.500838,900 736,400Citrus fruit
139.400145,400196,700214,000272,525 207.550Other fruit
31.70031,10036,60042.10049,300 33,600Table grapes
26.10021,60026,70030,40034,000 25.600Wine grapes
8.0006,80020.8004,80021,000 13.000Olives

31.60034,30044,10049.20049,800 50.600Bananas
30.00037.50051.90071,600104,650 67,950Deciduous fruit

12,00014,10016,60015,90013,775 16.800Subtropical and other fruit
300.800317,800327.100359.400365,750 358,500Milk (kilolitre)
259,500277,300283,500316.000322,200 315,200Cow milk
41,30040.50043.60043,40043,550 43.300Sheep and goat milk

1,027,0001.114.0001,290,0001.273,0001,278,500 1,113,300Eggs (1,000 units)
1,0008208709001,220 820Honey

70.05081.40088,250100,550116,950 110,000Meat (live weight)
18,90025.10022.65022,45035,500 31,100Cattle
4,9004,9005.2505.5506,950 6,400Sheep and goats

40,65045,70054.60066.40074,500 67.000Poultry
5,6005,7005,7506,1504,000 5,500Other meat
13,20013,90014,65016,40018,900 16.450Fish

Miscellaneous
2.000,0002,200,0002,200,0002,150,0001,990,000 2,070,000Organic manure (cubic m.)
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(המשל) ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור  י"ב/12 לוח

תשכיד) עד (תש''ט

אחרת) צוין לא אם (טונות*

תשיח
1957/58

תשי'ז
1956/57

תשט"ז
1955/56

תשיג
1952/53

יא תש
1950/51

תשיט
1948/49 סעיף

יהודי משק

56,000
48,000

800
28.100
33,800
2.100
500

6.800

110.500
,300,800

12,500
1,400
700

1,020
4,820
8.020

50
225

94.000
1.600

42,900

70,000
56,500
1,050

37,700
36,900
250
600

7,400

122.600
1,217.400

17,500
2.550
1.050
2,300
4,100
6.700

70
260

56,000
4,200

42,000

62,000
68,500
1,200

22,800
24,500

250
6.355

109,000
939,300

14,000
800

1,450
575

3,200
5.250

100
225

28.000
3.050

36,500

21,000
58,000
2,000
11,000
12,000

100
2,620

111,000
641,900

8,000
750
500

1,950
20
30

150
8,150
2,725

30,200

10,000
25,000
1,200
2,500
1,000

650

55,000
497,250

2,600
450

150

150

8
105

500
200

8,000

16,500
17,000
900

7, 150
500

1.600

40,500
372,800

300
400
150

7,500

40,00013,00055.000103.000128.000103.500
96,500157,500235,000294,000306,500334,500
71,100121,000180,000203.000215,000238,000
25.40036,50055,00091,0009I.50O96.500
272.700352,650352,000452,000439.000435.500
28.90024,35041,30076.60085,300105.100
9,0005,60010,10016,00020.50024,600
7.2006,2509,50014.20020,60021,600
3.8009503,4007.0002,5004.900
3.5005,70010,90023,50020,30027.500
4.7003,2505.20010,50015,10018,500
7002,6002.2005.4006.3008.000

80.150108,500139,200193,000207,000239,300
75.25097,500121.800164.000176.000208,000
4.90011,00017.40029.0003 1,00031.300

237.500385,000362,000501.000620,000875.000
5004007001,000600600

7,1509,3801 1,05033,30034,00047,650
1,8702,0002.5006.9008.1008.800
2802805501,8002.0002,450

5,0007,1008,00023,00022.00034,000
1,6001,9002,400

3.5007,2007.40010,6001 1,00011.950

340,000725,000800.0001,100.0001.150.000400.000

שדה גידולי
וקטניות דגנים

חיטה
שעורה

שועל שינולת
תירס
סורגום

(פדי) אורז
אחרימ דגנים

קטניות
גס מספוא

שחת
ול/חמיצים ירוק מספוא

העשייה צמחי
בוטנים
חמניות
חריע
פשתה

סיבים גותנה'
גרעינים גותנה/

שומשמין
טבק

סוכר סלק
אחרים תעשייה צמחי

עוונות
מלוניס אבטיחים/

ודלעת
קש

אדמה ותפוחי ירקות
ירקות

אדמה תפוחי
הדר פרי

אחרים פירות
מאבל ענבי
יין ענבי

זיתים
בננות

נשירים פירות
ואחרים סובטרופיים פירות

(קילוליטר) זזלב
בקר
צאן

יחידות) (אלפי ביציס
דבש

חי) (משקל בשר
בקר
צאן
עוף

אחר בשר
דגים
שונות

(מ3) אורגני זבל
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)Torn. unless Otherwise Stated(

TABLEL/12. AGRICULTURAL PRODUCTION

(Including Intermediate Produce) (Cont.)

(1948/49 1963/64(

Ice m תשב"ד
1963/64

תשכג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשכיא
1960/61

תשך
1959/60

תשייט
1958/59

Field Crops
Cereals and pulses
Wheat
Barley
Oats
Maize
Sorghum
Rice (paddy)
Other cereals
Pulses

Roughage
Hay
Green fodder and silage

Industrial crops
Groundnuts
Sunflower
Safflower
Flax
Cotton lint
Cottonseed
Sesame
Tobacco
Sugar beet
Other industrial crops

Miscellaneous
Watermelons, sugarmelons and
pumpkins
Straw

Vegetables and potatoes
Vegetables
Potatoes

Citrus fruit
Other fruit

Table grapes
Wine grapes
Olives
Bananas
Deciduous fruits
Subtropical and otherfruit

Milk (kilolitre)
Cow milk
Sheep and goat milk

Eggs(1,000 units)
Honey
Meat(live weight)

Cattle
Sheep and goats
Poultry
Other meat

Fish
Miscellaneous
Organic manure (cubic m.)
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JewishFarmi ni

64,50035,00058,40047.40048.000115.000

57,00021.00042,20041.60028.00081,700
1,0008001,1001,3001,4002,000

14.6008,3007,6007,9005.7004.700

39,80015.50034,00042,60039.70079,000

1,100600

650200200325800450

5.7002.2003,5503.3003.4756,100

122.70078,200109,100103.300108.700122,100

1.533.5501.595,2501,558,2001,615,5001,754,3761,712,200

15,00016.40014,00012.00012.7009,250

2.2002.5004,1008501,5001,800

55045070040070400

7002801.575550

7,25010,63714,50016,05013,42015.650

12.15016,87823,40025,56022,05024,500

702105001503550

3001903202855085

122,100169,000244,100219,200246.100244,400

3,3003,6304,1003,1003.4703,200

51,600 59,200 52,400 48,800 42,900 54,900

94,80052,60096,75086.20087,600138,500

330,500348.500331,000356,000365,500377,700

244.000268,200247,500246,500258,300272,600

86,50080.30083,500109,500107,200105,100

581,100602,800509,900526.450728.100829,700

127,4001 32,750172,500199,675189,070244,550

28.90028,10033,30037,10029,90043,800

26,10021,60026,70030.40025,60034,000

4,0001,6005.6001,9004,8006,500

31,60034,30044.10049.20050,60049,800

28.20036,25049,90068.80065.170100.375

8,60010,90012,90012,27513.00010,075

280,700298.600306.900339.350338,700345,250

250.500267,800274,000307.000306.200313,000

30.20030.80032,90032,35032.50032,250

1.015.0001.101,5001.277.0001,260,0001,100,8001,265,500

9808008508808001,200

63,70074,60081.55094,750103,950111,800

17,10022.50020.45021,30029.70033,600

2,6002,7002,9503, 1503,8504,200

40.40045,40054,20066.00066,50074,000

3.6004.0003,9504.3003,9002,700

12,75013,40014,25015,95016,00018,450

1,650.0001,850,0001,900,0001,880,0001,830,0001,770,000



לי< (אלפי ביניים) תוצרת ,כילל שוטפים במחירים החקלאי הייצור י'ב/13.ערד לוח
תשכד1 עד (תשיט

תשיח
1957/58

תשיז
1956/57

תשט"ז
1955/56

תשי"ג
1952/53

תשי"א
1950/51

תשיט
1948/49

קיפ המש כל

14,195
2.648

10,617
2,780

10,634
2.221

6,004
1,654

2,450
653

44,41370,970223,302482,70376,607$681,481 6,69813,63351.228110,059134,980123,894 2,6162,84419.30646,79253,06241,363 1,1348854.86817,46019,18014,213 742
54

1,381
90

8,640
330

15,643
360

14.062
315

10,434
280 3151631.8955,0608,1695,800 1241402.0555,0907.0246,017

~~~150666
53261302333 2471851,4652,9183,8603.620 2,7466.64116,23128,92238,15038.187 1,0152,0746.7167,9758,9788,640 1,7314,2418.43218.58626,49527,165
3261.0832.3612.6772,382 5352,9138,47321.52530,27331,112 69

ווו
1,016
125

4,030
392

7.455
570

9,205
1,375

7,075
1,125

1312144362289206
72057020185

.476,63910,09611.888
8111,4852,166 132154941,5231.368998 2101.6882,4082.0112,6532.274
53911.6743,0735.048 45362410528247 8011.2357,21812,82013.49513,232 2207384,5026.6436,6007.054

501737411.6022,1952,333
5313241,9754.5754,7003,845 5,33810,34831,96254.00659.72365,479 4,1958.81324,13239.88645.07750,734 1,1431,5357.83014.12014,64614.745

6,9248,64831,09975,39487,654100,046 3,2524,29718,93542.06042,82657,923
8319194.3667.5309.27510,582 3966371.8973,7205.4536,362 8326152,8867.5792.8335.783 4779133,94310.14310,56212,912 5466233,9489,99311,50317,976
1705901,8953,0953,2004,308 7,21310.46232,27055,89762,35174,062 6,6269,19627.44846,22751,91362.672 5871.2664.8229,67010,43811,390 6,6639,33120.23539,60458,75584,429
1232811.0401.442992[! 1,023 1,4332,4454,1189.45115,170

¥ י
25,232

3,7754,76515,17667,14382,721111.018 5455631.89616,49122.57027.897
1401681.2125,1966,7408.923 3,0904,03412.06840,26846,21463.645

*"י
5,1887,19710.553 1,5843,0507.86111,99514,49417,471 1,4103,7109,37815,65216,94120.904 3506071.7202,7973,5444,061

760
300

סעיף

הכל סך
שדה גידולי

וקטניות דגנים
חיטה

שעורה
שועל שיגולת

תירס
סורגום

(סדי) אורז
אחרים דגנים

קטניות
גס מספוא

שחת
ותחמיצים ירוק מספוא

זרוע מרעה
תעשייה צמחי

בוטנים
חמניות
חריע
פשתה

כותנה/סיגים
גרעינים כותנה'

שומשמין
טבק

סוכר סלק
אחרים תעשייה צמחי

שונות
ודלעת אבטיחים/מלונים

ירוק זבל
קש

אדמה ירקותותפוחי
ירקות

אדמה תפוחי
הדר פרי

אחרים פירות
מאכל ענבי
יין ענבי
זיתים
בננות

נשירים טירות
ואחרים סובטרופיים פירות

חלב
בקר
צאן
ביצים
דבש

החי שינויימבאינוונטר
בשר

בקי
צאן
עוף

אחר בשר
דגים
שונות

שתילים פרחים/
נוי וצמחי
אורגני זבל

ושונות ירקות זרעי
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TABLEL/13. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT
(Including Intermediate Producte) (IL. Thousand)

(1948/491963/64(

PRICES

1תשכגתשכיבתשכ"אהשיךתשייט Itemתשכיר
1958/591959/601960/611961/621962/63| 1963/64

m 1n gAll Far
713,012749,764865,032§ 965,1601,152,0281,248,037TOTAL

138,365124,532161.327172.053172,272228,149Field Crops

40,20020,39238,31838,79036,42079,515Cereals and pulses

16,0128,96014,66312,66114,49933,532Wheat

11,2554.59911.67210,7797,54022,504Barley

350292435630700920Oats

2,5721,7841.8862.1191,5721,395Maize

6,521
343

2,722
187

6,6879.5448,00315,110Sorghum
Rice (paddy(

241139146298623415Other cereals

2,9061,7092,8292,7593,4835,639Pulses

41.81140,21242,51748,25153,72451,845Roughage

8,985
30.583

6.216
31,922

7,876
32,737

9.845
36.367

1 1,435
40,420

9,378
40,435

Hay
Green fodder and silage

2,2432,0741,9042,0391,8692.032 iPasture, sown

41,67451,63265.47967,62763,83772,469Industrial crops

8,8659.8368,4108,5569,1657,125Groundnuts

1,6601.9882,7951.2832,5202,530Sunflower

16213321014425152Safflower

642514355
Flax

17,90323,00130,65932,37330,13136,103Cotton lint

1,8802,5973,5904,5393,9094,410Cottonseed

1,0671.3001,2902,2531,9252,054Sesame

3,6012,7954,0914,7773312,889Tobacco

5,9308.85112,85812,62714,75316,209Sugar beet

5421,1061.4331.0201,078997Other industrial crops
14,68012,29615,01317,38518,29124,320Miscellaneous

8,3517.4438.75511.35012,19715,157Watermelons, sugarmelons
and pumpkins

1,8241,4881.027991837765Green manure

4,5053,3655,2315.0445,2578,398Straw

58,73060,63269,55782.40198,906115,164Vegetables and Potatoes

45,96448,81055.82365.14280,30891.568Vegetables

12,76611,82213,73417,25918,59823,596Potatoes

106.166110.690111,552144.595234,014182,061Citrus fruit

58,68878,70298,497104.827131,735151,199Other fruit

9,28212,34714,70115.39917.20417,736.Table grapes 

6,3295.6846,9928,1019,07412,056Wine grapes

3,5894,1638,3333.8319,14113.464Olives

12,17314,32518,18618.82520,95919,581Bananas

23,35636,98643,84052,30265,93879,164Deciduous fruit
3,9595,1976,4456,3699,4199,198Subtropical and other fruit
78,58484,49995,351107.553117,501126,786Milk

67,80872.39481,47093.491102,710110,571Cow milk

10,77612,10513,88114.06214,79116,215Sheep £ goat milk

85.17693.712109,278108,543115,955130,520Eggs

2.2502,0692,1902,3072,1913,354Honey

15.1255,3928,444§ 9,03002,367Changes in livestock inventory

30,80746,41663.681184.259221,724246,782Meat

43,10354,53155.03056,60178,26992,463Cattle

8,7169,26511,00113,00915,08916,528Sheep and goats
66,35271.82586,23001,809115,346126,721Poultry

12.63610.79511,42012,84013,02011,070Other meat
17.32018.74919,68222,54627,33032,527Fish

21,71124,37125,47327,04630,40029,128Miscellaneous

4,0433,9054,5835,2735,9066,018Flowers, seedlings and
ornamental plants

15,08716,43816,19715,86717,39716,800Organic Manure

2.5814.0284.6935,9067,0976,310Vegetable seeds and others
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שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך י"ב/13י לוח
תשכ"ד)(המשן) עד (תש"ט לי) (אלפי ביניים) תוצרת (כולל

תשי"תתשי"זחשט"זתשי"גתשי"אתשיטסעיף
1948/491950/511952/531955/561956/571957/58

יהודי משק
הכל 41,63865,172202,834445,099537,408641,981סך

שדה 5.71911,32143,24297,734121.415115.588גידולי
וקטניות 2.1292,42916,29640,49046,11338.219דגנים

9086753,46514,88016.45012,880חיטה
6461,2637,83012,67310.8769,480שעורה

שועל 5490330360315280שיבולת
3071581,8705,0168.1065,760תירט
481101.8004,9006.8805,915סורגום

(פדי) 150666אורז
אחרים 53261302333דגנים

1661339482,4003.0342,905קטניות
גס 6.21928.88638,11838,156)2,7436,624מספוא

6.7107,9578.9508,619?1,0122.065שחת
ותחמיצימ ירוק 1,7314,233J8.42618,56826.49127.155מספוא

זרוע 1.0832,3612,6772,382','326מרעה
תעשייה 5,81218.36726.59528,149^1921,348צמחי

4.0007,3509.0136.971^691,001בוטנים
110120338480I.27S1,050חמניות
1312144362289206חריע
72056120185פשתה

476,63910.09611,744כותנה'סיבים
גרעינים 8111.4852.143כותנה'

1056353שוטשמין
158345505590623טבק

סוכר 53911,6743,0735,048סלק
אחרים תעשייה 45342380510226צמחי

6559204,9159,99110,58911.064שונות
ודלעת מלונים 1655132,5244,5264,4125.238אבטיחים'

ירוק 501737411זבל 6022,1952,333
4402341,6503,8633.9823.493קש

אדמה ותפוחי 5.0349,25429,46849.46654.94860,531ירקות
3.9117.73121.68435,49040.44645.972ירקות

אדמה 1.1231,5237,78413,97614,50214,559תפוחי
הדר 6,9248,64831,09975,39487.654100,046פרי

אחריס 2,5963,57414,63334.31838,90352,123פירות
מאכל 7847753,5776.5898,4789,997ענבי
יין 3966371,8973,7205,4536,362ענבי
3492757792.5081.2392,176זיתים
4769113,94310.14310,56212,912בננות

נשירים 5126043,4759,19710,98517,416פירות
ואחרים סובטרופיים 793729622,1612,1863,260פירות

6,7779.84729.94652.37958,43869,958חלב
6,3638,83926.45344,77850,29460,959בקר
4141,0083,4937.6018,1448,999צאן
6,5839.21519,93639,12058,09483,694ביצים
1182721,0151,400960990דבש

החי באינוונטר 1.3332.2453,5388,50613,42523.596שינויים
3,6654.61114,25061,16674,58699,960בשר

ל5145171.71314,55319,76624,74בקר
83955343.1283,996£4,97צאן
.3,0683.99912,00339,965עוף 45,85063,323

אחר 3.5204,9746.912בשר
>1,5842.8357.56011,690דגים 14,03916,90
■1,3053,3508,14713.92614,94618.58שונות

שתילים 3506001,7082,7373.4794,03פרחים'
נוי וצמחי
אורגני 6802.1504.8859,05812,070זבל 8,806

ושונות ירקות 2756001,5542,1312.484זרעי 2,661
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TABLEL/13. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT
(Including Intermediate Produce) (IL. Thousand) (Cont )

(1948/49 1963/64(

PRICES

תשכיד
1963/64

תשכג
§ 1962/63

תשכיב
1961/62

תשכא
1960/61

תשך
1959/60

תשייט
1958/59

FarmingJewish
671,245709,149813,5*8914,0661,093,8901,170,881TOTAL

126,990116,352147,725157.840160,808203,866Field Crops
36,40417.83432,68435,71632,66669,640Cereals and pulses
14,1907.70013,1261 1,67212,95330.840Wheat
9.9753.6758,0189,3605,88016,013Barley

350292435630700920Oats
2,5551,7751.8452,0731,5491,372Maize

6,3682,7136,6309,3727,94015,010Sorghum

343187Rice (paddy)

241139146298623415Other cereals
2,3821,3532,4842,3113,0215,070Pulses

41,77040,17242,48148.20553,65251,772Roughage

8,9576,1937,8559,81811,3979,336Hay

30,57031.90532,72236,34840,38640,404Green fodder and silage

2,2432.0741,9042,0391,8692.032Pasture, sown

37,34847.77560.97461,01160,78866,115Industrial crops
8.7009,5128.1208,2808,9546,938Groundnuts
1,5401,8752.6651,1482,1001,980Sunflower

16213321014425152Saflfower

642514355Flax

17.72922,96130,65932,32930,13136.103Cotton tint
1.8672,5943,5904,5323,9094,410Cottonseed

772426001994866Sesame
745532867922198376Tobacco

5,9308,85112.81812,50714,52015,373Sugar beet
5341.0501.302895903717Otherindustrial crops

11,46810,57111.58612.90813.70216.339Miscellaneous
5,7196,2256,2037,2768,1528,659Watermelons,sugarmelons

and pumpkins
1,8241.4881,027991837765Green manure
3,9252.8584,3564.6414,7136,915Straw

53,77255.62563.31573,98687,100101,331Vegetables and potatoes
41,17743.97649,80256,91968,72978,033Vegetables
12,59511.64913.51317,06718,37123,298Potatoes

104.965109,478110,300142,960231,369180,055Citrus fruit
. 54,89072.55089,51598,302120,952137,418Other fruit
8,46011.11413,30713.613 .15,32315,707Table grapes

6,3295.6846,9928.1019,07412,056Wine grapes
2,1251.1483,4031,7514,2355,164Olive!
12,17314,32518,18618.82520.95919,581Bananas

22,68436,00542.42350.73163.30176,983Deciduous fruit
3,1194,2745,2045,2818,0607,927Subtropical and other fruit

74,83980.52590.719102,891112,651121,305Milk

66,31170.80679,54091,693100,730108,445Cow milk

8.5489,71911,17911.19811,92112,860Sheep £ goat milk
84,44292,974108,525107,7981 15,092129,653Eggs

2,2052.0202,1412,2572,1393,300Honey
14,1585.2928,189§8,74002,367Changes in the livestock inventory
118,807134,160150.649172.308208,861232,740Meat

39,80649,93150.72254.31975,51488,643Cattle
4,7915.2116,3397,6789,38210,412Sheep and goats
65.99371.41885,688101,281114,605125,990Poultry
8,2177.6007,9009,0309,3607,695Other meat
16,76418.10519.08021.85226.55631,672Fish

19,39322.06823.41025,13228,36227,174Miscellaneous
4.0133.8704,5435,2335,8665,973Flowers, seedlings and

ornamental plants
12,99714.38014.42014.25815,70215,286Organic manure

2,3833.8184,4475.6416,7945,915Vegetable seeds and others
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תשכ"ג במחירי ;

לי<
החקלאי הייצור ערך  >"ב/14* לוח
(אלפי ביניים) תוצרת (כולל
תשכ'ד) (תשכג;

המשקים Allכל Farmingיהודי משק 1962/63סעיף 1963/64תשג'ג 1962/63תשגד תשכג
הכל 1,152,0281,308,7421,093,890סך

שדה 172,272230,313160,808גידולי
וקטניות 36,42082,48332,666דגנים

14,49933,78412.953חיטה
7,54024,1375,880שעורה

שועל 7001,000700שיבולת
1,5721,3881,549תירס
8,00315,9057,940סורגוס

אחרים 623413623דגנים
3,4835,8563,021קטניות

גם 53,72454.77353.652מספוא
11,43513.16211,397שחת

ותחמיציט ירוק 40,42039,57940,386מספוא
זרוע 1,8692,0321.869מרעה
תעשייה 63,83770,17860,788צמתי

9,1656,6978,954בוטנים
2,5203,2202,100חמניות
2514425חריע
פשתה

30,13135,13430,131כותנה/סיבים

גרעינים 3,9094,3363,909כותנה/
1,9252,13248שומשמין

3312,337198טבק

סוכר 14,75315,19314,520סלק
אחרים תעשייה 1,078985903צמחי

18,29122.87913,702שונות
ודלעת 12,19712,9258,152אבטיחים/מלונים

ירוק 837699837זבל
5,2579,2554,713קש

אדמה ותפוחי 98,906108,73087,100ירקות
80,30890,50068,729ירקות

אדמה 18,59818,23018,371תפוחי

הדר 234,014226,809231,369פרי

אחרים 131,735182,034120,952פירות
מאכל 17,20424,54915,323ענבי

יין 9,07412,0569,074ענבי
9,14113,6204,235זיתים
20,95920,62320,959בננות

נשירים 65,938101,53463.301פירות
ואחרים סובנורופיים 9,4199.6528,060פירות

117,501120.112112,651חלב

102.710105,282100,730בקר

14,79114,83011,921צאן

115,955131,516115,092ביצים
2,1913,2082,139דבש

החי באינוונטר 02,1500שינויים
221,724243,736208.861בשר

78,26989,74475,514בקר
15,08916,1549,382צאן
115,346128,418114,605עוף

אחר 13,0209,4209,360בשר
27.33030.72526,556דגים

30,40029,40928,362שונות
שתילים 5.9066,5445,866פרחים/

נוי וצמחי
אורגני 17.39716,80015,702זבל

ושונות ירקות 7,0976,0656,794זרעי
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TABLEL/14. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT 1962/63 PRICES
(Including Intermediate Produce) (IL. Thousand)

(1962/63 ; 1963/64(

Jewish Farmingאחר Otherמשק Farming
Item

1962/63תשכד1963/64 1963/64תשכג תשכד
1,229,51558,13879,127TOTAL
205,78211,46424,531Field Crops
72,1803,75410,303Cereals and pulses

31,1391,5462,645Wheat
17,1571,6606,980Barley

1,000
1,3652323

Oats
Maize

15,80063105Sorghum

413
54.684
5,306

462
72

550
89

Other cereals
Pulses

Roughage

13,1033859Hay

39,5493430Green (odder and silage

2,032
64,234

Pasture, sown
3,0495,944Industrial crops

6,521211176Groundnuts
2,520420700Sunlfower

144Saflfower
Flax

35 134
Cotton lint

4.336
691.8772,063

Cottonseed
Sesame

3281332,009Tobacco

14,420233773Sugar beet

762175223Other industrial crops
14,6844,5898.195Miscellaneous

6,3784,0456,547Watermelons. sugarmelons
and pumpkins

699Green manure
7,607
94,738

544
11.806

1,648
13,992

Straw
Vegetables and potatoes

76,73711,57913,763Vegetables

18,001227229Potatoes

224.3082.6452,501Citrus fruit
166,00910,78316,025Other fruit

21,7061,8812.843Table grapes

12,056.  Wine grapes
5,5504,9068,070Olives

20,623
97,6882,6373,846

Bananas 

Deciduous fruit

8,3861,3591,266Subtropical and other fruit
114,9474,8505,165Milk

103.258
11,689

1,980
2.870

2,024
3,141

Cow milk
Sheep Si goat milk

130,619
3,156

863
52

897
52

Eggs
Honey

2 150
Changes in the livestock inventory

230,32712.86313.409Meat (live weight(

86.069
10,101

2,755
5.707

3,675
6.053

Cattle
Sheep and goats

127,677741741Poultry

6,4803,6602.940Other meat
29,966
27.513

774
2.038

759
1,896

Fish
Miscellaneous

6 4964048Flowers, seedlings and
ornamental plants

15 2851,6951,515Organic manure

5.732303333Vegetable seeds and others
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הייעוד לפי ביניים), תוצרת (כולל החקלאי הייצור  י*ב/15י לוח

(1963/64)
אוזרת) צוין לא אט (טונות,

הייצור נל
Total Production

שיווק
סעיף

הבל סך
Total

(1) מקומית לצריבה
For Local Con
sumption (1)

שדה גידולי
וקטניות דגנים

126,50099,2001.200חיטה
116,600500שעורה

שועל 2,000שיבולת
4,8001,050400תירס

79,500סורגום
אחרים 450דגנים

7,0001,0651,035קטניות
נס מספוא

122,700שחת
ותחמיצים ירוק 1,713,600800מספוא

תעשייה צמתי
9,5008,4004,230בוטנים
2,3002,1602,160חמניות
400340חריע

15,65015,650כותנה/סיבים
גרעינים 24,50024,500כותנה'

1,5501,510100שומשמין
985985טבק

סוכר 256,000256,000סלק
אתרים תעשייה 3,9003,895145צמחי

שונות
ודלעת מלונים 92.30084,36081,425אבטיחים'

_171,500קש

אדמה ותפוחי 424,100332,255285,275ירקות
317,300247,055208,750ירקות

אדמה 106,80085,20076,525תפוחי
הדר 838,900785,70088,215פרי

אחרים 272,525251.220162,315פירות
מאכל 49,30044,10025,800ענבי
יין 34,00033,850ענבי

21,00020.1007,400זיתים
49,80048,90031,320בננות

נשירים 104,65095,32090,450פירות
ואחרים סובטרופייט 13,7758,9507,345פירות

(קילוליטר) 365,750284,700123,750חלב
322,200271,500118.665בקר
43,55013,2005.085צאן

יחידות) (אלפי 1,278,5001,064,520854,875ביצים
1,2201,1201,120דבש

חי) (משקל 120,950111,85066,565בשר
35,50035,0004,875בקר
6,9504,4503,230צאן
74,50069,00057,300עוף

אחר 4,0003.4001,160בשר
18,90018,24015,795דגים
שונות

(3a) אורגני 1,990,000זבל


הפרטית המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל (1)
התעשייה. באמצעות יצוא כולל (2)
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TABLE L/15.  AGRICULTURAL PRODUCTION (including Intermediate
Produce), BY DISPOSAL

(1963/64(

)Tons unless Otherwise Stated(

Market in gעצמית בינייםצריכה nar1nשונות
0) ישירלתעשייה OwnIntermediateItemליצוא

ForFor DirectConsumptionProduceMiscellaneous
Industry (2)Export

Field Crops
Cereals and pulses

98,000_3,000 24,300Wheat
500 116,100Barley
_ 2,000Oats
650_ 3,750Maize

 79,500Sorghum
 450Other cereals

30 5,935Pulses
Roughage

 122,700Hay
800 1,712,800Green fodder and silage

Industrial crops
1,2152,955500 600Groundnuts

_80 60Sunflower
340 60Safflower

13,8501,800 . Cotton lint
24,500 Cottonseed
1,410 40Sesame
985 Tobacco

256,000 Sugar beet
3,74010_ 5Other industrial crops

 ._ Miscellaneous
8452,0905,600320 2,020Watermelons, sugarmelons

and pumpkins
 171,500Straw

43,0103,97052,60017,910 21,335Vegetables and potatoes
37,31599038,50017,910 13,835Vegetables
5.6952,98014,100 7,500Potatoes

217,185 454,300 24,50028,700 Citrus fruit
70,25518,65019.130355 . 1,820Other fruit
17,8005005,200 Table grapes
33,850150 Wine grapes
12.700900 Olives

17,580900 Bananas
4,815558,950180 200Deciduous fruit
1,0905153,030175 1,620Subtropical and other fruit

160.95059,900 21,150Milk (kilolitre(
152,83542.200 8,500Cow milk
8,115_17,700 12,650Sheep 8t goat milk
26,030183,615128,000 85,980Eggs (1,000 units(

_100 Honey
45,2859,100 Meat (live weight(
30,125500 Cattle
1,2202,500 Sheep and goau
11.7005,500 Poultry
2,240600 Other meat
2,295150660 Fish

Miscellaneous
 1.990,000Organic Manure (cubic m.(

(I) Including organized marketingandestimateofprivate sales.
)2) Including exports through industry.
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הייעוד לפי ביניים), תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  י*ב/16י לוח
(תשכד) ליי) (אלפי

סעיף
הייצור עדן כל
Total Value
of Production

יווק ש

הכל סך
Total

מקומית0) לצריכה
For Local

Consumption (1)

(2) לתעשייה
For

Industry (2)

965,160759,246367,140216,419תשכ"ב§

1,152,028945,595455,210250,368תשכ"ג§

הבל מך 1,248,0371,000,643501,569320,017תשכד

שדה 228,149113,43820,55486,108גידולי

וקטניות 79,51528,1551,37826,766דגנים

33,53226,74228226,460חיטה

22,5049898שעורה

שועל 920שיבולת

1,395532324208תירס
15,110סורגוט

אחרים ~~415דגנים

קטניות
גם מספוא

5,639
51,845

783
18

772
18

9,378שתת

ותחמיצימ ירוק 40,4351818מספוא

זרוע ~~2,032מרעה

תעשייה 72,46971,4095.87859,153צמחי

7,1256,3003,173911בוטנים

2,5302,3762,376חמניות

152129129חריע

36,10336,10331,951גותנה/סיבים

גרעינים 4,4104,4104,410כותנה'
שומש&ין

טבק
2,054
2,889

2,001
2,889

1331,868
2,889

סוכר 16,20916,20916,209סלק

תעשייהאחרים 997992196786צמחי

24,32013,85613,298171שונות

ודלעת 15,15713,85613,298171אנטיחיט/מלונים

ירוק ~~765זבל

קש
אדמה ותפוחי ירקות

ירקות
אדמה תפוחי

8,398
115,164
91,568

93,592
74,081

80,455
62,930

12,069
10,765

23,59619,51117,5251,304

הדר 182,061175,55016,63517,591פרי

אחרים 151,199142,663106,50428,486פירות

מאכל 17.73616,2499,8306,228ענבי

ייו 12,05612.01712,017ענבי
ו ■*"■
13,46412,8826,2786,604זיתים

19.58119,31512,371בננות

נשירים 79,16474,22470,8693,335פירות

ואחרים סובטרופיים 9,1987,9767,156302פירות

126,786104,04744,24059,807חלב

בקר
צאן
ביצים

1 10,57196,61842,20854,410
16,2157,4292,0325,397
130,52098,46076,0842.317

3,3543,0843,084דבש

החי באינוונטר 2,367שינויים

חי) (משקל בשר
1*5"ר*

246,782
92,463

230,144
91,160

122,191
12,699

1 07,953
78.461 בקר

16,52810,6147,6302,984צאן
126.7211 18,68098,55620,124

אחר 11,0709,6903,3066,384בשר

32,52731,55228,3373,161ל2י0

29,1288,1133,4852,525שונות

נוי וצמחי 6,0183,1822.799פרחים/שתילים

אורגני זבל
ושונות ירקות זרעי

16,800
6,3104,9316862,525

י כולל (2) הפרטית ולמכירה יןוינזדו ntwu "וייייו 44t1 twהתעשייה באמצעות צוא
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TABLEL/16. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT PRICES
(Including Intermediate Produce) by Disposal (IL. Thousand) (1963/64(

Marketing
ישיר D'Qsyליצוא nj'~sביניים Iteשונותתוצרת m
For Direct
Export

Own
Consumption

Interm. ProductsMiscellaneus

175,68761,813128,79715,304/l96l62§
2+0,01768,735136,9697291962/63 §

179,05769,187168,5309,6771963/64 TOTAL
6,7762,0601 12.58665Field Crops

II70550,655Cereals and pulses
7056,085Wheat

_22,406Barley
_920Oats

863Maize
15,110_Sorghum

415Other cereals
II4,856Pulses

51,827Roughage
_9.378Hay

40,417Green fodder and silage
2,032Pasture, sown

6,378463597Industrial crops
2,216375450Groundnuts

8866Sunflower
23_Safflower

4,152Cotton lint
Cottonseed

_53Sesame
_Tobacco
_Sugar beet
105Otherindustrial crops

3878929,50765Miscellaneous
38789234465Watermelons, sugarmelons and pumpkins

_765Green manure
8,398Straw

1,06811,1435,2345,195Vegetables and Potatoes
3868,7183,5745,195Vegetables
6822,4251,660Potatoes

141,3244,5381,973Citrus fruit
7,6738,10135877Other fruit
1911,487Table grapes

39Wine grapes
_582_Olives

6,944266Bananas
204,73017139Deciduous fruit
51899718738Subtropical and other fruit

^^15,9016,838Milk
11,5312,422Cow milk

.M ,4,3704,416Sheep £ goat milk
20,0599.56122,499Eggs

270Honey
2,367Changes in the livestockinventory

_16,638Meat (live weight(
1,303_Cattle
5,914Sheep and goats
8,041Poultry

|1,380_Other meat
54975Fish

2.103_21,015Miscellaneous
383_2.836Flowers, seedlings and ornamental plants

16,800Organic Manure
1,7201,379

Vegetable seeds and others
(I) Including organized marketing and estimate of private sales, (2) Including exports through industry.
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ביניים) תוצרת (בנימי וערכו החקלאי הייצור  י"ב/17י לוח
תשכד) (תשכ"ג;

אחרת) צויין לא אם (טונות הכמויות
Quantity(tons, unless otherwise stated)

תשכיגסעיף
1963/64תשכ"ד1962/63

המשקים יהודיכלהמשקיםכל אחרמשק משק
AllAllJewishOther

FarmingFarmingFarmingFarming

הכל סך
שדה גידולי

וקטניות דגנים
41,100102,20096,5005,700תיטה

400500500שעורה

8001.0501,050תירס

1,2401,065525540קטניות
גם מספוא

יצוא) (אספסת ירוק 8,500800800מספוא

תעשייה צמחי
12,4008,9008,650250בוטנים
1,7402,2401,750490חמניות

. 30340340חריע

פשתה

סיבים 13,42015,65015,650כותנה/
גרעינים 22,05024,50024,500כותנה/

1,3651,510501,460שומשומין
11098585900טבק

סוכר 249,600256,000244,40011,600מלק
אחרים תעשייה 4,1703,8953,195700צמחי

שונות
ודלעת מלונים 91,26590,28049,58040,700אבטיחים/

אדמה ותפוחי 386,160.402,765356,36546,400ירקות
284,760303,465258,76544,700ירקות

אדמה 101,40099,30097,6001,700תפוחי
הדר 736,400838,900829,7009,200פרי

אתרים 205.910270,705243,33027,375פירות
מאכל 33,60049,30043,8005,500ענבי
יין 25,60034ענבי 00034,000

13,00021,0006,50014,500זיתים
50,60049,80049,803בננות

נשירים 67,950104,450100,1754,275פירות
ואחרים סובטרופיים 15.16012,1559,0553,100פירות

(קילוליטר) 335,200344,600328,10016,500חלב
304,200313,700304,5009,200בקר
31,00030,90023,6007,300צאן

יחידות) (אלפי ■1033,3871192,521ביצים 1179,5211 3,000
8201,2201,20020דבש.

החי באינוונטר שינויים
חי) (משקל 14,5006,450)110,000120,950בשר

31,10035,50033,6001,900בקר
6,4006,9504,2002,750צאן
67,00074,50074,000500עוף

אחר 5.5004,0002,7001,300בשר
16,45018,90018,435465דגים
שונות

נוי וצמחי שתילים פרחים/
שונות
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TABLEL/17. AGRICULTURAL PRODUCTION AND VALUE (Excluding Intermediate Produce)

(1962/63; 1963/64(

לי) (אלפי Value)1,000הערך (IL.

תשבג PricesAtבמחייי תשכ1962/63 Atבמחירי 1963/64 Prices ך
תשכיג
1962/63

1963/64Iteתשב"ד1963/64תשבד m

המשקים המשקיםכל יהודיכל אוזרמשק המשקיםמשק יהודיבל אחרמשק משק
AllAllJewishOtherAllJewishOther

FarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarmingFarming

1,015,0591,125,9641,069,75366,211l,079\507J1,014,81064,697TOTAL
87,756111,17897,04014,138115,563101,04514,518Field Crops
12,41428,95627,2401,71628,86027,0781,782Cereals and pulses
11,07627,58726,248^1,33927,44726,0551,392Wheat

841051059898Barley
422525525532532Maize
332739362377783393390Pulses
19118181818Roughage
19118181818Green fodder(Lucerneforexport(

63,26869,58963,7145,87571,87265,6346,238Industrial crops
8,7426,2746,0981766,6756,488187Groundnuts

2,4363,1362,4506862,4641,925539Sunflower
II122122129129Safflower
_Flax

30,13135,13435,134]36,10336,103Cotton lint
3,9094,3364,3364,4104,410Cottonseed
1,8772,077692,0082,001661,935Sesame
3312,3373282,0092,8893762,513Tobacco

14,75315,19314,420(77316,20915,373836Sugar beet
1,078980757223992764228Other industrial crops
11,88312,6156,068, *6,54714,8138,3156,498Miscellaneous
11,88312,6156,0686,54714,8138,3156,498Watermelons, sugarmelons £

pumpkins
4,838103,66489,67213,992109,93096,09713,833Vegetables and potatoes

77,61486,80873,04513,76387,99474,45913,535Vegetables
17,22416,85616,62722921,93621,638298Potatoes

234.014226,809224,3082,501182,061180,0552,006Citrus fruit
131,481. 181,641165,69115,950150,841137,13213,709Other Fruit
17,20424,54921,7062,84317,73615,7072,029Table grapes
9,07412 05612,05612,05612,056Wine grapes
9,14113,6205,5508,07013,4645,1648,300Olives

20.95920,62320,62319,58119,581Bananas
65,938101,33497,4883,84678,99376,8122,181Deciduous fruit

9,1659,4598,2681,1919,0117,8121,199Subtropical and other fruit
110.622113,816109,6534,163119,948115,5454,403Milk (Kilolitre(
99,727102,977100,9532,024108,149106,0232,126Cow milk
10,89510,8398,7002,13911,7999,5222,277Sheep and goat milk
96,9441 10,997110,100897108,021107,154867Eggs(1,000 units(
2,1913,2083,156523,3543,300.54Honey

02,1502,1502,3672,367Changes in The Livestock Inventory
221,724243,736230,32713,409246,782232,74014,042Meat (live weight(
78,26989,74486,0693,67592,46388,6433,820Cattle

15,08916,15410,1016,05316,52810,4126,116Sheep and goats
115,346128,418127,677741126,721125,990731Poultry
13,0209,4206,4802,9401 1,0707,6953,375Other meat
27,33030,72529,96675932,52731,672855Fish
8,1598,0407,6903508,1137,703410Miscellaneous
2,9293,4133,365483.1823,13745Flowers, seedlings and

ornamental plants
5,2304,6274,3253024,9314,566365Others
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ביניים) תוצרת (גולל תש'ט במחירי החקלאי הייצור ערן  יב/18 לוח
TABLE L/18.  VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT I948/49 PRICES

)Including Intermediate Produce)

)1948/49 ;963/64ו תשכ'ד עד (תש'ט

תשיטסעיף
1948/49

תשייא
1950/51

תשייג
1952/53

תשטיז
1955/56

תשיט
1958/59

תשכיב
1961/62

תשגיג
1962/63

תשכ"ד
1963/64

Item

Valueערך

הכל 44,41361,18981,446126,730187,880236,195238,674269,145TOTALסך

שדה 6,6987,95116,73027,57136,69341,70340,01151,423Fieldגידולי crop!

ותפו'"א 5,3389,10513,08516,24518,39119.81420,51921,415Vegetablesירקות and potatoes

הדר 6,9248,4029,50712,77016,53215,36221,34320,657Citrusפרי fruit

אתרים 3,2522,6615,3589,39313,54123,96024,22431,132Otherפירות fruit

7,2139,90012,73517,08324,66731,26731,20832,414Milkחלב

6,66310,76610,14714,54929,33736,98832,94737,448Eggsביצים

12396167241234211202286Honeyדבש

באינוונטר שינויים
החי

חי) (משקל בשר

1,433

3,775

1,411

5.144

1,012

6,016

1,525

17,853

2,937

32,766

1,532

49,839

0

52,582

106

58,060

Changes in the livestock
inventory

Meat (live weight)

1,5843,3033,4394,9885,9547,7167,7539,028Fishדגים

1.4102,4503,2504,5126,8287,8037,8857,176Miscellaneousשונות

Indexהמדד

הכל 100.0138183285423532537606TOTALסך

שדה 100.01192504125486235977,68Fieldגידולי crops

ותפו'א 100.0172245304345371384401Vegetablesירקות and potatoes

הדר 100.0121137184239222308298Citrusפרי fruit

אתרים 100.082165289416737745957Otherפירוח fruit

100.0137177237342433433449Milkחלב

100.0162152218440555494562Eggsביצים

100.078136196190172164233Honeyדבש

באינוונטר שינויים
החי

חי) (משקל בשר

100.0

100.0

98

136

70

160

106

473

205

868

107

1,320

0

1,393

7

154

Changes in the livestock
inventory

Meat(live weight)

100.0208217315376487489570Fishדגים

100.0174230320484553559509Miscellaneousשונות
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ההדרים מענף הנובעת וההכנסה הקנויה התשומה התפוקה,  >יב/19 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLEL/19. OUTPUT, PURCHASED INPUT AND REVENUE ORIGINATING FROM THE
CITRUS BRANCH

)Absolute Numbers and Percentage)

)1963/64 ; (תשכ"ד

אחוזים
Percentage

לי מיליוני
IL. Million

A. VALUE OF OUTPUT (I)

Marketing and selfconsumption

Investments in orange groves up to
the age of 5

B. PURCHASED INPUT OF
MATERIALS AND SERVICES

Cultivating groves of fruitbearing
age (as from 6 years)

Fruit picking

Transportation of fruit to packing
house

Packing of fruit

Cultivation of young groves (up to
the age of 5)

C. AMORTIZATION
)at restocking prices)

Groves of fruitbearing age

Packing houses, cases, etc.

D. INCOME ORIGINATING FROM
THE CITRUS BRANCH(A[B+ C])

E. Payment for work
)employed and selfemployed)
Cultivation and administration of
fruitbearing groves

Fruit picking

Packing of fruit

Cultivation of young groves

F. Counterpart for capit al
and administr ati on and
profit
<de)

100.0

90.1

9.9

6.2

4.3

1.9

56.9

19.0

202.0

182.0

20.0

74.536.9

27.013.4

0.50.3

.S52.7

34.016.8

7.53.7

12.5

8.5

4.0

115.0

76.S37.9

32.015.9

17.08.4

15.07.4

12.56.2

38.5

(י) התפוקה ערך א

עצמית וצריכה שיווק

5 גיל עד בפרדסים השקעות

חומרים של קנויה תשומה ב
ושירותים

(6 (מגיל הנבה בגיל פרדסים עיגוד

הפרי קטיף

האריזה לבית פרי הובלת

הפרי אריזת

(5 גיל (עד צעירים פרדסים לעיבוד

חידוש) (במחירי פחת ג

הנבה בגיל פרדסים

וכוי תיבות אריזה, בתי

מענף הנובעת ההכנסה ד
ג]) + 1ב למעט (א ההדרים

(שכירה לעבודה תמורה ה

! ? $ ועצמית)
וניהולם הנבה בגיל פרדסים עיבוד

הפרי קטיף

הפרי אריזת

צעירים פרדסים עיבוד

ולניהול להון תמורה ו

ורווח
(ר0) למעט ((ד)

(I) On leaving the packinghouse.
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(1) וערכו הדר פרי "צור  י"ב/20י לוח
TABLE L/20.  PRODUCTION AND VALUE OF CITRUS FRUIT(I)

)1962/63 ; 1963/64 תשכ'ד; (תשכג;

(אלפי Valueערך (IL. Thousand) C'^

< במחיריבמחיריטונות)כמות

והזן Quantityהמין (Tons)תשכג
At 1962/63

תשכיד
At 1963/64etyKind and V a r i

PricesPrices

תשכידתשכידתשכיגחשכדתשכיג
1962/631963/641962/631963/641963/64

הכל TOTAכלליסך LGRAND

הכל 736,400838,900234,014226,809182,061TOTALסך
שמוטי זהב: 470,000498,000147,142126,977103,157Orangesתפוחי : Shamuti
99,550125,70040,13044,44929,374Valenciaולנסיה

98,400137,05027,37735,62730,054Grapefruitאשכוליות
34,40033,9009,7768,4988.816Lemonsלימונים

אחר הדר 34,05044,2509.58911,25810,660Otherפרי citrus fruit

Exportיצוא
הכל 504,800454,300202,080/82,867141.324TOTALםך

שמוטי זהב: 354,300281,850135,900108,11886,164Orangesתפוחי : Shamuti
68,95074,35035,27538,03723,542Valenciaולנסיה

63,15079,80022,93129,03424,462Grapefruitאשכוליות
14,05011,2006,2945,0184,726Lemonsלימונים

אחר הדר 4,3507,1001,6302.6602,430Otherפרי citrus fruit

sumptionForלמאכל Co r

הבל 79,80079,2/515,391/4,891/4,973TOTALסך
שמוטי זהב: :28,95027,9503,1233,0153,186Orangesתפוחי Shamuti
13,65014,9952,6632,8753,016Valenciaולנסיה

7,9007,6951,2321,1991,242Grapefruitאשכוליות
6,9505,4752,0321,6011,956Lemonsלימונים

אחר הדר 22,35023,1006,1416,2015,573Otherפרי citrus fruit

שיי Forתלתע Industry

הכל 9.200243.1859,474/9,8/617.591TOTAL//סך
שמוטי זהב: :72,550145,3005,71911,45610,131Orangesתפוחי Shamuti
12,70031,8551,0022,5131,861Valenciaולנסיה

22,70044,7552,1834,3813,590Grapefruitאשכוליות
9,85013,575460861956Lemonsלימונים

אחר הדר 1,4007,7001106051,053Otherפרי citrus fruit

פרטיתצריכה ומכירה esalעצמית eandpriva tConsumptionOwn

הכל 32,60033,5007.0697,2626,200TOTALסך
שמוטי זהב: :14,20014,6002,4002,4671,755Orangesתפוחי Shamuti
4,2504,3509901,014945Valenciaולנסיה

4,6504,8009811,013760Grapefruitאשכוליות
3,5503,6509901,0181,178Lemonsלימונים

אחר הדר 5,9506,1001,7081,7501,562Otherפרי citrus fruit

Miscellaneousשונות

הכל 973TOTAL,/28,7001,973סך
שמוטי זהב: :28,3001,9211,921Orangesתפוחי Shamuti
1501010Valenciaולנסיה

Grapefruit__אשכוליות
Lemons_לימונים

אחר הדר 2504242Otherפרי citrus fruit
(I) Value on leaving the packing house. האריזה. מבית ביציאה הערך (1)
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(טינות) המאורגן ושיווקם אדמה ותפוחי ירקות ייצור י"ב/21 לוח
TABLE L/21.  PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF

VEGETABLES AND POTATOES (Tons)
)1948/49  1963/64 תשכיר; עד v>vt\)

Crop

1963/64 תשכיל

משק
אתר
Other
Farming

משק
יהודי

Jewish
Farming

כל
המשקים
All

Farming

תשכיג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשיט
1948/49

All Farming המשקים כל
הגידול

Production ייצור

TOTAL

Potatoes
Vegetables

46,400 377,700 424,100 405,800 391,500 106,000

1,700 105,100 106,800 108,900
44,700 272,600 317,300 296,900

111,000 26,000
280,500 80,000

הכל סך

אדמה תפוחי
ירקות

Organized Marketing מאורגן ק רו י ז

הכל 64,488280,791299,032306,982278,68628,296TOTALסך

ארמה פויזי 4,47574.97085,13171,81971,73584POTATOES/ת

50,013205.821213,901235,163206.95128,212VEGETABLESירקות

13.86767,07875.26883,55174,2079,344Tomatoesעגבניות

8,87225,47220.83מלפפונים 129,65024,3485,302Cucumbers

4,30920,59521,74219,10217,7951,307Carrotsגזר
1,4904.5366,0324,8104,444366Beetsסלק

3,01010,34311.23912,49611,0391,457Eggplantחציליק

3,2569.0166,8738,9788,061917Cabbageנווב

2,2335,011כרובית 3,5463,8833,565318Cauliflower

2,4456,390צנון 6,3106,1014.9801,121Radish

1,7857.7437,6168,0766,6951,381Marrowsקישואים

27075080068667115Spinachתרד

7502.9462,6632,8032,674129Lettuceחסה

ירוק 1,0605,9923.8684,5133,4621,051Greenנצל onions

יבש 13,50919,34118,81017,993817Dryבצל onions
וגמבה 2,0038,8268.35110,5589,3371,221Peppersפלפל and Gamba

8204,2544.4644,9283,1741,754Legumesקטניות

6041,5801.7251,1881,17216Kohlrabiקולרבי

,5272.7172,4452,7562,378378Radishצנונית red
3941,8421,9182,5542,369185Maizeתירס

103656103103Horseradishחזרת

91676866642Sorrelחמציץ

5079391,217741476Garlicשום

פטרוזיליה שמיר/ 2301,02198088386914Parsleyשורש/ and dill

1786106867297281Celeryסלרי

שדה 36694636970970Strawberriesתות

13041729024323310Sweetבטטות potatoes

50459939345348Okraבמיה

שונים 1.6433,3654,6155,1164,834282Miscellaneousירקות
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(טינות) המאורגן ושיווקם ומלונים אבטיחים פירות, ייצור  י"ב/22י לוח
TABLE L/22.  PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF FRUIT,

WATERMELONS AND SUGARMELONS (Tons)

)1948/49 1963/64 תשכ'ד; עד (תשט

Kind

1963/64 תשב"ד

אחר משק
Other
Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

המשקים כל
All

Farming

תשכ'ג
1962/63

תשכ'"ב
1961/62

תשיט
1948/49

All Farming המשקים כל
המין

Fruitפירות(1) (1)

Productionייצור

הכל 28,500209,200194,550251,525238,05013,475TOTALסך

3,50049.20050.60049,80049,800Bananasבננות
מאכל 10.60042,10033.60049,30043,8005.500Tableענבי grapes
יין 7,20030,40025,60034,00034,000Wineענבי grapes

נשירים 5.20071,60067,950104,650100,3754,275Deciduousפירות fruit
שונים 2.00015.90016.80013,77510,0753,700Otherפירות fruits

Organizedשיווק
(2) Marketingמאורגן (2)

הכל 23,572163,968159,107190,097182,0108,087TOTALסך
2.86843,13250,41545,75845,758Bananasבננות

מאכל 9,12633.18524,55228,92024,6744,246Tableענבי grapes
יין 6,91330,25025,45033,85033,850Wineענבי grapes

נשירים Deciduousפירות fruits
2,6829,8775,31412,65710,7771,880Plumsשזיפים
4,9064,2198,3188,144174Peachesאפרסקים
עץ 1,08828,93234,34441,36040,986תפוחי .374Apples

383.5674,5986.6236,60716Pearsאגסים
85710.11910,21512,61111,2141,397Otherפירותאחריט fruits

Watermelons and Sugarmelons ומלונים אנטיחים
Productionייצור

10.90061,60069,70063,10033,60029,500Watermelonsאבטיחים
1,50025,20022,00027,60016,50011,100Sugarmelonsמלונים

Organizedשיווק
Marketingמאורגן

6,13311,17318.97319,1269,2029,924Watermelonsאבטיחים
64214.72011,94513,2159,7893,426Sugarmelonsמלונים

(I) Excluding citrus fruit and olives.
)2) Figures on organized marketing refer to quantities

actually marketed duringOctoberSeptember (agri
cultural year) irrespective of the crop /ear from
which the produce originated.

ולזיתים. הדר לפרי פרט (1)
ששווקו לכמויות מתייהסים המאורגן השיווק נתוני (ג)
חקלאית) (שנה אוקטוברספטמבר בתקופת למעשה

התוצרת נתקבלה ייצור שנת מאיזו להתחשב בלי
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(טונות) (1) תעשיה למפעלי וירקות פירות אספקת  י'ב/23י לוח
TABLE L/ef. SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES TO FACTORIES(I) (Tons)

)1960/61  1963/64 תשכד; עד (תשכא

תשכא
1960/61

תשכב
1961/62

תשכג
1963/64תשכ"ד1962/63

הכלהגידול הכלסך הכלסך הכלסך סך
לשיווק
ליצואמקומי

Crop
TotalTotalTotalTotalFor LocalFor Export

Marketing

הדר 83,39084,402120,560243,1902,004241.186CITRUSפרי FRUIT
שמוטי זהב: :64,11463,07574,078145,3011,031144,270Orangesתפוחי Shamout
1,14374511,21331,85622631.630Valenciaולנסיה

12,98813,49023,86244,75657944,177Grapefruitאשכוליות
5,0576,24610,36513.57716113,416Lemonsלימונים

,6,722Clementines_336829526.722קלמנטינות'
Mandairnsמנדרינות

אחר הדר 55164909787971Otherפרי citrus fruit
אדוריםגג) 39,67847,19135,52057,469OTHERפירות FRUIT(2)

(3) 35.10043.45031,94651,650Grapesענבים (3)
1.1038492001,01398726Plumsשזיפים

5475323271,3571,28869Peachesאפרסקיט
698579568IIApricotsמשמש

981Cherriesדובדבנים
עץ 1,6461.3451,7581,5471,52621Applesתפוחי

93529413912910Pearsאגסים
1356441691618Quincesחבושים

(4) 110901131018516Figsתאניפ (4)
11414Pomegranatesרי8ונים
154124464544IGuavasגויבות
11Bananas_בננות

Watermelons__1אבטיחים
989700782846409437Sugarמלונים melons
30.15739,38550,97048,20834,04414,164VEGETABLESירקות

אדמה 2.2578,5528,6215,6964,897799Potatoesתפוחי
13,89613,06411,76416,06314,8351,228Tomatoesעגבניות
3,7704,2323,7524,4324,251181Cucumbersמלפפונים

1,5911,8927,3496,4551,2455,210Carrotsגזר
892861,115273154119Beetסלק

2531721702Eggplantsחצילים
1,5621,4992.0171,198863335Cabbageכרוב

11023398188188Cauliflowerכרונית
43121022157Spinachתרד

יבש 1,1203.1גצל II8,1044,0352373,798Dry onions
וגמבה 4531,1917481,5671,320247Peppersפלפל and gamba

54454074242840325Beansשעועית
3,9702,8293,7953,6313,519112Peasאפונה

קלחים 3277711,0491,5641,564Maizeתירס

121919Horseר3הזרת radish
1310435252Garlicשום

7561818Fennelשמיר
100101Parsleyפטרוזיליה
שדה 13411779772Strawberriesתות

941822292727Okraבמיה
1638186141,160541,106Leeksלוף

22644237334Mushroomsפטריות
103013655015Asparagusאספרגוס

47421,02753974Turnipsלפת

(I) For canning. pickling, dehydration etc.
)2) Except olives.
)3) Including grapes for wine, alcohol and raisins.
)4) Except figs for drying.

וכוי לדהידרציה תרכיזים' כיבושים' שימורים' לייצור (1)
לזיתים. פרט (2)

וצימוקים כוהל ליין' ענבים כולל (3)
לייבוש לתאנים 9ר?1 (4)
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ושיווקם והביצים החלב ייצור  י"ב/24י לוח
TABLE L/24.  PRODUCTION AND MARKETING OF MILK AND EGGS

)1948/49  1963/64 תשכד; עד (תשיט

Disposal תשכ"ד
1963/64

תשכ"ג
1962/63

תשכיב
1961/62

חשייא
1950/51

תשיט
1948/49 הייעוד

יהוד tminמשק gJewish Far

(קילוליטר) Cowבקר Milk (Kilolitre)

הכללי 75,25097,500307,000306,200313,000PRODUCTIONTOTALהייצור

עצמית 15.02518.50034,50034.30033,500mptionOwnלצריכה const

3,0003,70011,60011,0008,500Rearingלגידול

57,22575,300260,900260,900271,000Marketingלשיווק

מאורגן לשיווק 48,86373.200255,900255,840265,970Organizedמזה=
marketing

thereof:

9V93p("יחידות Eggs(#$ר*> (1,000 Units)

TOTAL PRODUCTION

Own consumption

Hatching, local

export

Marketing

Thereof: Organized local
marketing

Export

1,265,500 1,100,800 1,260,000 385,000 237,500

115,000 115,000 115,400

86,000

20,200

79.900 65,700

23,900 22,000

54,000 39,756

13,800 10,900

1,044,300 882,000 1.056,900 317,200 186,844

778,900 677,550 529,100 312.600 176,534

189,400 103.800 402,800  _

הכללי הייצור

עצמית לצריבה

מקומית לדגירה

ליצוא

לשיווק

מאורגן לשיווק מזה:
מקומי

ליצוא

Other Farming אחר משק

CowMi1k( Kilolitre) (קילוליטר) בקר 3Vn

TOTAL PRODUCTION! 9,200 9,000 9,000 5,500 3,500 | הכללי הייצור

EggsII. 000 Units) יחידות) (אלפי ביצים

TOTAL PRODUCTION! 13,000 12,500 11,000 6,500 5,000 1 הכללי הייצור
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(טונות) זית ושמן זיתים ייצור  י"ב/25י לוח
TABLE L/25.  PRODUCTION OF OLIVES AND OLIVE OIL (Tons)

)19491964)

השנה
הזיתים ofיבול OlivesProductionהשמן npwn

Yearהכל Outputofלשמןלכבישהסך Olive Oil
TotalFor PicklingFor Oil Production

המשקים rכל m 1n gAll Fa

194910,7002.5008,2001,950

19503,8002,6501,150260

19512,7002,000700ISO

195214.5004.5509.9502,400

195313,5002,90010.6002,500

195421,5003.50018.0004,000

19552.8002.050750150

195625.0005,00020.0004,200

19577.0004,0502.950550

195817.9005,40012,5002,900

19598,0005,4002,600500

I9606.8004.8002,000480

196120,8006,80014,0002,100

19624,8003,8001,000250

196313.0007.4005,6001,350

.196421,0008.30012,7002,850

אחר משק Otherמזה: FarmingThereof:

♦196414,5003,00011,5002.575

הדיג שלל  י'ב/26 לוח
TABLEL/26.  FISHING

)1948/49 1963/64 תשכ"ד; עד (תש"ט
תשכיר תשכיג
1963/64 1962/63

תשכיב
1961/62

תשטיז תשייג תשייא
1955/56 1952/531 1950/51

תשיט
1948/49

Quantity (Tons) ת) ו נ ו (ט ת ו מ כ
TOTAL

Fish ponds
Lake fishing
Sea fishing
Inshore fishing in the
Mediterranean(l)
Pelagic fishing in the Mediterranean
Deep sea fishing in the
Mediterranean
Deep sea fishing in theRed Sea(2)
Distant water fishing

18,900
10,675
1,375
6,850
775

1,050
600

575
3,850

14,450
10,030
1,265
5,155
995

1,045
720

16,400 10,900
9,440 7.385
1,210 945
5,750 2,570
820 685

1,425
970

500
1,385

7,600
4,710
760

2,130
505

320
1,305

7,300
4,350
835

2.115
585

545
985

3,500
2,510
360
630

H
630I, 105 _

1.765 1,430 _

הכל סך
מדגה

אגמים דיג
ימי דיג

הו/יכוץ(ו) בים חופי

עליוניםביסהתיכון מים
התיכון בים מכמורת

סוף(2) בים מכמורת
r 

לי) י פ ל (א ר ר 9(IL. Thousand]/ a 1u ef

הכל 1,5842,8817,8611סך 1,99522,544£2,62632,527TOTAL

1,2071,8615,2889,19514,78318,36720,776Fish ponds
מדגה

1412557317951,0471,1991,235Lake fishing
אגמים דיג

2367651,8422,0056,7167,06010,516Sea fishing
ימי דיג

(י) התיכון בים H2757327601,3951,8961,754Inshoreחופי fishing in the
Mediterranean(l)

התיכון בים עליונים 177מים
313

158
952

285
960

1,645
939

1,316
960

1,313
914

Pelagic ifshing in the Mediterranean
Deep sea fishing in the

התיכון בים Mediterraneanמכמורת
939625586Deep sea fishing in the Red Sea(2)

סוף>2< בים מכמורת
במרחקים 1,7982,2635,949Distantדיג water fishing

(2) Up to 1960/61 included in deep sea ifshing in the Mediterranean. אילת. כולל (1)
התיכון. בים במכמורת כולל תשכיא עד (2)
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המטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת י"ב/27י לוח
TABLE L/27.  SLAUGHTERINGS OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

)19581964)

הסוג

(טונות) משוער חי משקל
Estimated Live Weight (Tons)

ראשים
Heads

Kind

1958I9601962196319641964

החיים בעלי 13,634כל 27,73729,30431,77433,657141,390ALL LIVESTOCK

8,98422,61בקי 124,070 ,27.78S30,030S/.2f6CATTLE

ומעורב 7.80020,09821.37426,60628,33171,681Thoroughbredגזעי and Mixed

ומבכירות 1,5696,1326,4057.4328,50518,627Cowsפרות and heifers

ושוורים 4.6008.92113,36816,61917,34437,996Bullsפרים and oxen

זכרים בקר/ 1,3703,517796IJ671,2905,672Youngבני stock. male

נקבות בקר/ 2611.5288051.3881,1929,386Youngבני stock. female

1,0342,3479251,1791,5339,092Localמקומי

8701,3456116288524,365maltזכרים

1641.0023145516814,727femaleנקבות

1501661.771166443Importsיבוא

109881,756166443maleזכרים

417815femaleנקבות

0748861.1081,24736.392SHEEP,;1,320צאן AND GOATS

9797876599131,04630,744Sheepכבשים

.3161742474413586,522maturedמבוגרים male

.2832691311481904,224maturedמבוגרות female

38034428132449819,998lambsטלאים

3412872271952015,648goatsעזים

.1991581551281352,694maturedמבוגרים mal.

.921125546371,100maturedמבוגרות female

50171721291,854kidsגדיים

3,3304,0524.3482.88/2,38023,782OTHERבעליחייםאחרים LIVESTOCK
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means of production ייצור אמצעי
מעוקבים) מטרים (מיליוני החקלאי במשק המים תצרוכת  יב/28* לוח

TABLEL/28. WATER CONSUMPTION IN AGRICULTURE(MillionCubic Metres)

)1948/49 1963/64 ; תשכיר עד (תש''ט

תשיטהייעוד
1948/49

תשייא
1950/51

תשייג
1952/53

תשט"ז
1955/56

תשייח
1957/58

תשייט
1958/59

תשיך
1959/60

תשניא
1960/61

תשכיב
1961/62

תשכיג
1962/63

תשכ'ד(1)
1963/64Disposal

הכל 2574135638301,0009901,0601,0251,1251,1401,020TOTALסך

שדה 4582114210290285300305345350290Fieldגידולי crops

ירקות'
תפותי
אומה

ובוטנים

3579137150155150155135135140110Vegetables,
potatoes
and
jround
nuts

108119139248315325370365405420405Fruitמטעים
planta
tions

ברינות
דגים

62113146175185180183168180170160Fish
ponds

שונות
(משקי
עו0

משתלות'
פוחיס
ונו')

720274755505252606055Miscella
neous

)auxiliary
farms,
nurseries.
lfowear,
etc.)

(I) First estimate.
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בעלי?0 מספר  >"ב/29, הח"0לוח
TABLEL/29. NUMBER OF LIVESTOCK

השנה) (סוף 2^ 1964)(1948
)End of Year(

Dיהודי 1rminמשק gJewish F!אחר משק
3ther Farm.

ט
>

194819501952195519581959196019611962196319641964
Kind

הכל סך 33,58045,750בקר' 47,73584,100179,700 152,400185,450193,200§202,600189,760191,06026,000CATTLE, TOTAL
לחלב נקר

19,06535.105פרות 25,64536,50063,000 55.00063.10068,00073,50066,70067 ר500 rDairy Cattle
מבכירות
עגלות
פרים

4,540
9,615
360

8,470 6,200
20,215 15,100
430 380

8.000
28,200

300

18,500 15,000
48,000 43,000

200 400

19,500
45,200

200

19.900
47,700

200

§20,500
§49,000

200

18,000
37.000

160

19.500
38,600

160
1 26.000■^

Cows
Heifers
Calves
Bulls

לבשר בקר
1.530 41011.10050.000 39.00058,45057,40059,40067,90065,300J 1

Beef Cattle
עופות

POULTRY

מטילות תרנגולות
ברווזים אותיט,
הודו ותרנגולי

1,426,000
21.000

2,470.000 2,912,000
12,000 14,500

3,100,000
170.000

6,500,000 5,500,000
600.000 400,000

7,500,000
800,000

7,500,000
900,000

7.300,000
950,000

6,800,000
1,000.000

6,800.000
1,050,000

250.000Laying hens
Geese. ducks and
turkeys

צאן
כבשים

גזעיות עזים
מקומיות עזים

22,000
4.900

49.000 37,000
25,000 15.000

90.000
45,000

115.000 117.000
35,000 40,000

117,000
32,000

121,000
32,000

125,000
30,000

125,000
27,000

§122,000
30,000

70,000
SHEEP £ GOATS
Sheep
Goats, thoroughbred

" *120,000Goats, local
עגורה בהפלות

WORK ANIMALS

ופרדות סוסים
חמורים
גמלים

5,000
2,300

10,900 8.900
5,600 5,600

13.500
5.000

16.500 15,700
5.000 5,000

16.500
5.000

16.000
5.000

(5,500
4.500

15,00014,5003,500Horses and mules
Asses


.10,500Camels

23.00033,000דבוריות 29.00038,00045,000 43,00047,00049,00051.50058,50060,000(1) 1,000BEEHIVES

לכוורות פרט (I)£1ימיטיביות(0 Exceot primitive hives.



החקלאי במשק והמכבש>0 לגרעיניס הקומביינים הטרקטורים,  י'ב/30* לוח
TABLEL/30. TRACTORS, GRAIN COMBINES AND BALERS IN AGRICULTURE

)19481964) ,

השנה) End)(סוף of year)

המכונה 194819491952סוג

/

195619581961196219631964Type o( Michinery

,6811,296טרקטורים 3,1334,7655,5607,8558,9159,75010,770TRACTORS

4017161.5801,5901,6401,8501,8751,7501,780Crawlerזחליימ

2805801.5533,1753,9206,0057,0408,0008.990Wheelאופניים

2614897841,0209509851,025990940GRAINקומביינים
COMBINES'לגרעינים

עצמית 214340420455515555540560Selfpropelledנהנעה

..נגררים
275444600495470470450400Drawn

1733325637657959359851,0451,125BALERSמכבשים

.צו
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(1) היישוב צורת לפי היהודי, במשק חקלאיות מכונות  י"ב/31 לוח
TABLE L/31.  AGRICULTURAL MACHINERY IN JEWISH FARMING,

. BY TYPE OF SETTLEMENf(l)

)VI 1962)

כפריס,
יישוביםמוסדות

עירונייםחינוךמושביםמושבי
הגל ושוניםומחקראתריםעובדיםקיבוציםסך

EducationalVillages,
TotalQibbuzimWorkers'OtherandUrban

MoshavimMoshavimResearchSettlements
Institutionsand

Others

7.9442,9363,0524772231,256Tractorsטרקטורים
Crawler.1,6326685015745361זחליים
6,3122,2682,551420178895Wheelאופניים

לגרעינים 8224532241228105Grainקומביינים Combines
עצמית 5163431136846Selfpropelledבהנעה

;306noIII62059נגררים Drawn

785393274323155Balersמגבשים
מנוע עם 429230121161844Engineנגררים driven

כוח מעביר עם .3561631531613IIp.T.Oנגררים driven

ניידות 3192453931517Forageמקצצות Harvesters
לירק) (קומביינים

עצמית 41בהנעה
3Selfpropelled

מנוע עט '36212112נגררות Engine driven
כוח מעביר עם .279223373142P.T.Oנגררות driven

כותנה 136668359Cottonקט8ות Pickers
עצמית 6527533Selfpropelledבהנעה

לטרקטור 71393326Tractorצמודות mounted

תירס 59442112Cornקטפות Pickers
853Drawnנגררות

לטרקטור 2114214Tractorצמודות mounted
לקומביין 30255Combineצמודות mounted

עיבוד 10,1353,0834,4685763601,648Tillageכלי and Cultivating
Impfements

מגרופיות 2,3095991,05816677409Mouldboardמחרשות ploughs
דיסק 1.662435743III63310Discמחרשות ploughs

2,2595951,17013865291Cultivatorsקלטרות
117565236Thinnersמדללות

דיסק 1,4054615625749276Discמשדדות h arrows
שיניים 490183198202069Toothמשדרות harrows

48225014282260Rollersמעגילות
2612412530874Rotaryמתחחות hoes

כלים 573206230332282Toolנושאי carriers
כלים 19271945814Toolbarsמוטות ;
קרקע .31715689מישרי 61947Land levellers '

קרקע 684752410Postמקדחי hole diggers
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(1)(המשך< היישוב צורת לפי היהודי, גמשק חקלאיות מגונות  .31 י"ב לוח
TABLE L/31.  AGRICULTURAL MACHINERY IN JEWISH FARMING,

BY TYPE OF SETTLEMENT(I) (Corn.)

)VI 1962)

בפרים/
יישוביםמוסדות

עירונייםחינוךמושביםמושבי
הכל ושוניםומחקראחריםעובדיםקיבוציםסך

EducationalVillages,
TotalQibbuzimWorkers'OtherandUrban

MoshavimMoshavimResearchSettlements
Institutionsand

Others

ושתילה זריעה 1,96282768182101271Seedingכלי and Planting
Machinery" .

774388237173597Seedטוריות drills

483185161232688Seedפלנטרים planters
12449526413Cornקורןליסטרים listers

לתפו"א 14682422515Potatoמזרעות planters
לירקות זריעה 30451160301746Vegetableמכונות planters

ב.צ.נ. 131722941412Seedingמזרעות and planting
machinery n.s.

ודישון זיבול 1,7637745906983247Manuringכלי and Ferti
,lizing Equipment

זבל 8623333403742110Manureמפזרות spreaders
8424142463240110Fertilizerמדשנות

distributors
לדשן 59274127Liquidמתקנים fertilizer

equipmentנוזל
כיסות כלי ,3,7541,4551,607222136334Mowersמקצרות, Choppers

andומגונים Rakes
Mowers.2.0005701,06115466149מקצרות
6603361542332מכסתות 115Choppers and

... _cutters

רגילים 43517020725924Rakesמגונים
מהפכים 659379185202946Sideמגוביס delivery rakes
חקלאיות 4,2351,9281,418206124559Farmעגלות Wagons

סוני 1,27048350210127157Oneחד axle
סוני 1,8821,1723845766203Twoדו axle

ב.צ.נ. 1,0832735324831199Farmעגלות wagons n.s.

ודיש איסוף 6232761632024140Harvestingמכונות Machinery

תירס לדיש 32107213Cornמכונות shelters
45II146212Peanutמכונותלהוצאתבוטנים pickers
בוטנים לדיש SI6231120Peanutמכונות threshers
תפ*א להוצאת 231129548733Potatoמכונות diggers

להוצאת 23182קומביינים
12Potato harvesters

תפויא
סוכר לסלק קומביינים

סובר סלק עורפי
13

63
7
3411_4

5
14

Sugar beet harvesters
Sugar beet toppers

ומעמיסי 1248Sugarעורפי beet toppers
סוכר סלק

סוכר סלק עקרני
ומעמיסי עקרני

סוכר 0לק

14052494827
and loaders

Sugar beet diggers
13526Sugar beet diggers

and loaders
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(1)(ו;משד< היישוב צורת לפי היהודי, במשק חקלאיות מכוגות  .31 י"ב לוח
TABLE L/3I  AGRICULTURAL MACHINERY IN JEWISH FARMING,

BY TYPE OF SETTLEMENT(I) (Cont.)

)VI 1962)

כפרים,
יישוביםמוסדות

עירונייםחינוךמושביםמושבי
הכל ושוניםומחקראחריםעובדיםקיבוציםסך

EducationalVillages,
TotalQibbuzimWorkers'OtherandUrban

MoshavimMoshavimResearchSettlements
Institutionsand

Others

ניקוי מיון, ,77360686232137Gradingמכונות Cleaning,
להכנת Grindingוכלים and
Mixingתערובות

גרעיני למיון 10796722Machineryמכונות trieurs

תפו''א למיון 1088782IIPotatoמבובות sorters
פירות למיון III896529Fruitמכונות graders

למיון 58425317Vegetableמכונות graders
ירקות andורחיצת washers

20314833796Grindersמגריסות
18614427852Mixersמערבלים

הדברה 3,6359281,379262128938Sprayingכלי and Dusting
Machinery

גב ומאבקי 1,6358996616440376Sprayersמרססי and dusters,
portable

ומאבקים 1,7727653799285451Sprayersמרסםים and dusters
וצמודים drawnנגררים and mounted

ומאבקים 228743463IIISprayersמרססים and
עצמית dבהנעה usters self

propelled

העמסה 595408108121849Loadingבלי Equipment

233200104514Elevatorsאלבטוריט
ומנופים 3622089881335Loadersמעמיסים and lifts

קרקע להכשרת 6631716469413Earthציוד Moving
עפר Equipmentועבודות

304773922184Bulldozersבולדוזרים and
angledozersואנגלדוזרים
351731113Shoveldozersשובלדוזרים

אחר מבני 324772236216Otherציוד heavy
moving equipment

(I) Summaryof the agricultural Machinery Census of
June I, 1962.

החקלאי הציוד ממפקד סיכוט (1)
ג96ו. ביוני ו ליום
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(טונות) החקלאי במשק הדשנים צריכת  י*ב/32 לוח
TABLEL/32. CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE (Tons)

)I) (1953/541964/65)

Fertilizer 1964/65' 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 I 958/59 1955/56 1953/54

החומר
הפעיל Neeהדשן
Content

AH'דשניםחנקניים
גפרתי 21אמון

חנקתי 21(2)אמון

סידני

46שתנה
82אמוניה

אלמימית
אחר נוזלי 100דשן

r2O%דשניטזרתניים

14.517סופרפוספט
רגיל
אבקי

16סופרפוספט

רגיל'
מגורען

2122סופרפוספט
מועשר/
אבקי

2122םופרפוםפט
מועשר,
מגורען

4043מופרפוספט
משולש

XK2Oדשניםאשלגניט

גפרתי 4850אשלגן

6062אשלגןכלורי(3)

_ מורכבים. דשנים
מורכב lOOXN.Pדשן

נוזלי
מורכב 10200דשן
מגורען

מורכב, 15150דשן
מגורען

מורכב, 18360דשן
מגורען

מורכב, 22220דשן
מגורען

Nitrogen fertilizer
Ammonium
sulphate

Calcium am
montum
nitrate

Urea
Anhydrous
ammonia

Otherliquid
fertilizers

Phosphate
Fertilizers
Superphosphate,
single,
powdered

Superphosphate,
single,
granulated

Superphosphate,
enriched,
powdered

Superphosphate,
enriched,
granulated

Superphosphate,
triple

Potash Fertilizers

Potassium
sulphate
Muriate (3)

Complex Fertilizers
Complex fer
tifizersolution

Granulated
complex
fertilizer

Granulated,
complex
fertlizer

Granulated,
complex
fertilizers

Granulated,
complex
fertilizer

74,050 71 .955 69,445 71 ,565

I 7,775 I 6,725 I 0.550 I 0,260

2,500 1,500  2,750
1,585 1,625 2,750 2,600

42,060S0.6I062,12573,125

8.8407,5309,0006,800

50085680950
3801,835

260 105 40 15 35 US  

21,980 25,390 37,155 41,865 38.745 57,340 81,625 37,475

 19,000 13,055 2.820__ _

 9,440 16,005 24,795 27,935 15,425 _ _

29,265825   __ _

  4,850  5.000

1,370 1.070 1,035 860 1,045 605 190 _
4,I 65 3,220 2,980 3.000 2.830 2,835 4,450 3.710

160 . 25 _ 20 85 35    _■

1,135 575 750 _

6,065 4,215 885__ _

   150   _ _

 85 __

(I) Fertlizer Year: July I June 30.
)2) Except for 1960/61 when the net content of the

fertilizer was2627 ^N and 1961/62 when it
contained mainly2627 |!^N and partly 2^N.

)3) Excluding quantities used for the production of
Potassium Sulphate.

ביוני 30 עד ביולי ן דשנים: שנת (1)
2627^ הדשן הכיל שבה ,1960/6" לשנת פרט (2)
של בתכולה היה הוא שברובו .1961/62 ולשנת

.21X** ובחלקו 2627^
גפרתי. אשלגן לייצור ששימשו לכמויות פרט (3)
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הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש  י"ב/33י לוח
TABLE L/33.  PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

)I952I 964)
)Tons unless otheewise stated) אוזרת) צוין לא אם (טונות

החומר
ההדברה הפעילחומר

Active195219551958I9601961196219631964Type of Pesticide
Ingredient

חרקים Insecticidesקוטלי

Chlorinatedפחמימנים Hydro.
carbonsבלוריים

.Techn.50120160160150160160120D.D.Tד.ד.ט.
כלורי שש Techn.4.515252520151010Benzeneבנזן Hexachlo

rideandולינדן Lindane
407.2Chlordaneכלורדן
Techn.125131515151010Aldrinאלדרין

Techn.340353025201512Dieldrinדיאלדרין
Techn.844060607575Endrinאנדרין
Techn.3060605060SOToxapheneטוכספן

soyys.p.1525121525353515Methoxychlorמטוכסיכלור
35XE.C.80Thiodenתיודאן

אורגניות Organoזרתות Phosphorus

50פרתיון EX.4100200135160190200Parathion
Techn.401601701007575Malathionמלתיון
20גוזתיון E.C.120110160180200150Gusathion
60דיאזינון E.C.1820406060Diazinon

40^W.P.
50פוספאמידון E.C.2040707570Phosphamidon

חרקיםבוטניים Botanicalקוטלי Insecticides

0.5110.50.50.5Pyrethrumפירטרום
ניקוטין 40גפרת ^201352210.5Nicotine Sulphate

מינרליים Mineralשמנים Oils

ריסוס 100yo4,0006,0001.2008002,0001,6002,0001,500Citrusשמני St Dormant
חורפיים Sprayושמנים Oils

ארסניות Arsenicalsתרכובות

עופרת l%001015253025553Leadarsenארסנט ate
42XF400230250400200200150150Cryoliteקריאוליט

פלואוסיליקט 99נתרן X1022303535406070Sodium Fluosilicate
הסידן 80XW.P.407540Calciumארסנט Arsenate

אחרים חרקים Otherקוטלי Insecticides

.W^25כלורובנזולט P.152075758080Chloro benzol ate
דיניטרו Techn.81210151510Dinitroתרכובות Compounds

I5^W.P.515Aramiteארמיט
S^W.P.353S303530Tedionטדיון
I8^W.P2525405060קלתן 'Kelthan

25%W.P.105060Morocideמורוסייד
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/י (המשל) הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש י*ב/33 לוח
TABLE L/33.  PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION (Com.)

)19521964)
<Tons■ unle" otherwise Stat"< אחרת) צוין לא אס (טונות,

התומר

ההדברה חו8ר
הפעיל
Active

195219551958I9601961196219631964Type of Pesticide

Ingredient

פטריות Fungicidesקוטלי

I8.5"4W.P1,2003.0002,000גפרית 3.500800600600600Sulphur

קליפורני 26071,2003045607080120120Limeמרק Sulphur
נחושת Techn.70100100100100757575Copperנפרה Sulphate

נחושת 1009012030357075CopperOxide./"50תרגונות
65%W.P.2560170180250250260300Dithiocarbamatesדיתיוקרבמטיט

כספיות oW2025303030303030OrganoMercurialsתרכובות

אורגניות
קפטן

קווינון תולדות
5O5£W.P.263S35354540Captan
95 "412332233Quinone Derivative

שביט ע Herbicidesקוטלי

ד .2.440 Ji7286040253040402. 4. D.

.39%61540454040M.C.P.Aמ.ס.פ.א.

ט .2.4.550 5^1251012152.4.5. T.

חומצת 50X21223Trichloraceticטרינלורו Acid
החומץ
דלפון

הנתרן כלורת
הנתרן אר0ני6

85"^__806050808060Dalapon
60%

2Z
25

1

4060607575Sodium Chlorate
Sodium Arsenite

■seBTechn.223540454550P.C.P.

s0oy15105555Aminotriasoleאגינוטריאזול

%502035405050Simazineסימזין

(סלקטל) אנדותאל
אמינו סימזין
טריאזול

\9.2X
36X I*X
W. P.



3030
35

Endothal(Selectal)
Simazine
Aminotriasole

■ איוד Fumigantsחומרי

דיברומיד lOOJS510606050404040Ethyleneאתילן Dibromide

. מתילברומיד. 
ioox|2202535506060Methyl Bromide

סול8יד די ^100פחמן 85 130. .180180200200Carbon Disulphide

ד. ioox10101016ד.
e

2
A

2 

3
D.D._
Formaldehyde
Nemagon

פורפאלדהיד
נמגון

40%
SOX

56
40

6
60

J

707575

נברנים Rodenticidesקוטלי

(ק'ג) סטריכנין
תרכובות

10054
.Techn

10
25

25
50

25
50

25
50

30
60

35
60

Strychnine (kg)
Cumarin

(ק''ג) Compoundsקומרין (kg)

Techn.0.50.50.50.50.5Antuאנטו
ההליום Techn.0.5445666Thalliumגפרת Sulphate

אבץ זרווית
פליאוצטאמיד

Techn
Techn.

0.710.50.50.50.5
1

Zinc Phosphide
Fluocetamide

שונות
.Technשמניסקוטלי +_'.00014.000 12.000 15.00016.00015.0000.000

Miscellaneous
OilsHerbicidal

עשבים
מטאלדהיד

P.C.P.
Techn.2530Metaldehyde
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CULTIVATED AREA (Thousand Dunams( דונמים) (אלפי המעובד nvvn

4,000

53,000

3 2000

1,000

3000

cultivated area of field crops שדה גידולי המעובד השטח
(Thousand ($והגחו1ם  דונמים) (אלפי

3000

£205

(אחוזים) החקלאי הייצור ערך הרכב
STRUCTURE OF AGRICULTURAL PRODUCTION VALUE (Percentage)

f1962/63 ;1963/54  רבעדכיד רכטוני>; )

5ו  .

0ו 

15

2054

ג"יזו^י J^^p^> nrn 'ns 3ירורנ 3.Sr1 1:י3יכ1 רב7זון ז1;סו גטרו ד^יבו פוובול^
r\1VJ ות51יא Citrus Frul* n>1nM ■ Hilk Eggs n>3ha Meat Fish niscellaneous
Field VGgettsbles Other Honey
Crops *Potatoes Fruits
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AREA OF PLANTATIONS. (Thousand Dunams(
900

800

דינמיט) (אל3י המטעיס שטח

תג תטויי תנ^א1 ת13ייב תשיגו Twnו 1 VUKin TVnan ? 11 nתג6יח ת;>תתש(^ תנ^
1948/49149/50150/51151/52 152/53153/54154/55155/56156/57157/58158/59159/60160/61161/62162/63163/64164/65

.900

800

500

400

AFFORESTED AREA (Thousand Dunams) דונמים) ואלפי יער הנטוע השטח

300

200

ו 00

יי*'*

י'י^

תשכח
64/65

תשכד
63/64

תשבג
62/63

תשכיב
61/62

תשכ'א
60/61

שיך ת
59/60

תשייט
58/59

חשיית
57/^8

תנ^ייז
56/57

תשטיז
55/56

תשט1
54/551

תשי'ד
5^54

תשיג
5^53

תשייב
51/52

תשי'א
50/51

תשיי
49/50194^19

500

400

300

200

100

water consumption in agriculture (m3 Minion) מק) (מ>ליוני בחקלאות המים תצרוכת

X200

900

00€

300.

1500

1,200

900

600

300

ת0יט תעיי 1תש0;|תשכנ|תשבא|תשיר|תשיט|תשי<ח|תשי'ז|תש0יתשטותשיידתשי'גתשיבתטי^
50^314|4)|946ו 50/51151/52152/53153/54154/55155/5615^57157/58158/59159/60160/61161/62162/63163/64 £
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תעשייה יי'ג. פרק
צבאית. ותעשייה מטבחיים בתי אחרים' ומחצבים
לפיהענפיםבסקרהמפעלים סיווג
ענפי ל"סיווג בהתאמ התעשייה לענפי מסווגים
הסיווג על מבוסס זה סיווג לעיל. שהוזכר הכלכלה"
(International Standard הבינלאומי^1311ו11101
Classiifcationof All Economic Activities)
המבנה בגלל מועטה במידה ממנו נבדל הוא אך
הענפים הגדרת הישראלית. התעשייה של הספציפי
לענף פרט '1958 למן הסקרים, בכל זהה היתה
ב1962 הועבר אשר מאכל" שמני וזיקוק "ייצור
נפט" ומוצרי כימיים "מוצרים ראשי מענף

"מזון". ראשי לענף
הסקרים מן אהד כל  ר ק ס ה תקופת
בכלל) (ועד 1958 עד שנה. של תקופה מכסה
1959 למן האזרחית; כשנה הסקר שנת הוגדרה

הכספים. כשנת הסקר שנת מוגדרת
יחידת גם (שהיא הליוות יחידת מפעלים
כיחידה המוגדר ה"מפעל"' היא בסקר החקירה)
פעולה מבצעת אחד, במקום הנמצאת כלכלית
עבור נפרדים חשבונות ומנהלת אחת' תעשייתית
של מחלקה בסקר. העיקריים החקירה נושאי
נחשבת עצמה' בפני יצרנית יחידה שהיא פירמה'

נפרד. כמפעל
עוב בעלים שכירים' כוללים  ם י ק ס ע ו מ

שכר. ללא העובדים משפחה ובני דים
המו העובדים כל את כוללים  ם י ר י כ ש
חברי וכן לשכירים התשלום בגליונות פיעים
מקבלים שאינם קיבוץ וחברי שיתופיות אגודות
מחוץ העובדים קבלניים עובדים כולל לא שכר.
של כממוצעים מחושבים האומדנים למפעל.
בשנת נבחרים חודשים בארבעה העובדים מספר

הדו"ח.
שנעב עבודה ימי כוללים  עבודה ימי
שתור (לאחר נוספות שעות לרבות למעשה' דו
בתשלום היעדרות ימי כולל לא לימים). גמו
ימי כולל לא וכן וכדי) מחלה חופשה' ימי (כגון

משפחותיהם. ובני בעלים של עבודה

והמלאכה התעשייה סקרי
שכירים) המעסיקים (מפעלים

מדי עורכת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
המעסיקים ומלאכה תעשייה מפעלי של סקר שנה
מסקרי אומדנים מובאים זה בשנתון שכירים.
אומדנים ו1963. 1962 '1961,1958 לשנים התעשייה
בשנתונים הובאו הקודמות לשנים מקבילים
הסקרים כל של המפורטות והתוצאות הקודמים'
הלש של המיוחדים הפרסומים בסדרת מופיעות
1963/64 לשנת כאן המובאים האומדנים כה(1).
גדולים להפרשים לצפות אין אך ארעיים הם
עם יתקבלו אשר הסופיים האומדנים לבין בינם

הסקר. עיבודי סיום
המבו מדגמיים סקרים הם התעשייה סקרי
בני מייצגים מדגמים על ב1959' החל ססים'
היה 1958 סקר מדגם אחד. כל מפעלים כ000'3
מפעלים. ל000'4 קרוב הקיף והוא יותר גדול
נכללים בסקרים הנהוגה הדגימה שיטת לפי
מסוים בגודל החל המפעלים כל בוודאות במדגם
נדגמים יותר הקטנים המפעלים ואילו ומעלה
של הסתברותו כאשר מ1' קטנות בהסתברויות
ובענף בגודלו תלויה במדגם להיכלל מפעל כל
הסתברותו גדולה כלל, בדרך שייך; הוא אליו
יותר(2). גדול שהוא ככל במדגם' להיכלל מפעל של

הגדרות
כו כאמור'  הסקרים אוכלוסיית
המע המפעלים כל את הסקרים אוכלוסיית ללת
חודש במשך אחד' שכיר (לפחות שכירים סיקים
"מכרות לענפים והשייכים הסקר) בשנת יותר' או
ב"סיווג שהוגדרו כפי ו"חרושת"' ומחצבים"
וקי קואופרטיביים מפעלים הכלכלה"(3). ענפי
אם אף הסקרים באוכלוסיית נכללים בוציים
באוכלוסיית נכללים לא שכירים. מעסיקים אינם
שכירים)' מעסיקים (שאינם עצמאיים (א) הסקרים:
(ג) רווח, למטרת שלא הפועלים מפעלים (מ
(קיבוץ' סגור משק לצורכי הפועלים מפעלים
תוצרתם' את משווקים ואינם וכוי) מוסד
וגז נפט מתכות' בחיפוש העוסקים מפעלים (ד)

(1964) 1960 עד 1955 והמלאכה התעשייה מקרי  156 מס' (1)
.(1965) 1962 עד 1961 והמלאכה התעשייה סקרי מס'178 ,

לפרסומים במבואות הקורא ימצא החקירה, נושאי של מפורטות הגדרות וכן הסקרים, ביצוע שיטת של מפורט מתוד1נוגי תיאור 0)
לעיל. (1) בהערה שהוזכרו

.1961 ירושלים, לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,2 '08 ,1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ^(3)סיווגענפיהכלכלה;

תעשייה industry:.y410'



בין שעברו הביניים מוצרי ערך את גם כוללים
התעשייה. בתוך למשנהו אחד מפעל

חומרי גלם, חומרי של מלאי כולל  י א ל מ
גמורים בלתי מוצרים דלק' עזר" חומרי אריזה'
ערך המפעל. בבעלות הנמצאים גמורים ומוצרים
המפעל. בספרי הרשום ערכו לפי מוגדר המלאי
המלאי ערך של כממוצע מחושב הממוצע המלאי

השנה. ובסוף השנה כהתחלת
חשמל דלק' חומרים' של צריכה
חומרי גלם' חומרי של העלות את כולל  י ו כ ו
של עלות וחשמל; דלק מים' עזר' חומרי אריזה'
בחומריו המפעל' עבור שנעשתה קבלנית עבודה
אחזקה עבודות על והוצאות אחרים; ע"י הוא'
ע"י שבוצעו המפעל ומבני ציוד של ותיקונים
שנמכרו סחורות של העלות את כולל לא אחרים.
הרכבה או עיבוד של תהליך כל שעברו מבלי
אינו כאלו סחורות של המכירות ערך (גם במפעל
בין כהפרש מתקבלים האומדנים בפדיון). כלול
השנה במשך האמורים הסעיפים על ההוצאות
מוצרים מלאי (להוציא במלאי הגידול לבין

השנה. במשך גמורים)
הערך אומדני  י ד פ.ק מ מוסף ערך
העלות לבין הפדיון בין כהפרש מתקבלים המוסף
תוך דלעיל)' ההגדרה (לפי וכוי חומרים של
המוסף הערך הגדרת מלאי. בשינויי התחשבות
התוצר הגדרת עם איפוא זהה אינה המפקדי
שהיא היות הלאומיים' בחשבונות הנקי הלאומי
הוצאות וכן נטו עקיפים מסים פחת' כוללת
לעיל)' העלות בהגדרת כלולות (שאינן כלליות
עסקיים ושירותים ריבית ביטוח' פרסומת' בגון:

אחרים.
האומדנים מהימנות

מד על הסקרים אומדני מבוססים כאמור'
מסוימת במידה לסטות עשויים הם ולפיכך גמים'
בגלל ידועים) (הבלתי הנכונים המספרים מן
אומדניכלל של: הדגימה טעויות דגימה. טעויות י
אחוזים +3 על כלל, עולות'יבדרך אינן התעשייה
המפו האומדנים של הדגימה טעויות האומדן. מן
יותר' גדולות וכוי) גודל קבוצת ענף' (לפי רטים
הן בלבד מועטים אומדנים לגבי אך כלל' בדרך
לטעויות נוספים גורמים אחוזים. ± 10 על עולות
המדגמים מוצאים ממנה במסגרת ליקויים הם
המדוו המפעלים בתשובות אפשריים דיוקים ואי

חים.
המעסי במפעלים התעסוקה אומדן השוואת
אומדן עם 1963 התעשייה מסקר שכירים קים
,1963 אדם כוח מסקר בתעשייה התעסוקה סך
201) מועסקים אלף כ23 של הפרש על מצביע
התעשייה). בסקר אלף ו178 אדם כוח בסקר אלף
האוכ בהגדרת מהבדלים בעיקרו נובע זה הפרש
כל את מכסה האדם כוח סקר הנחקרת: לוסייה

411 תעשייה

את כוללים  ומשכורת עבודה שכר
התשלום בגליונות המופיעים התשלומים כל
(יוקר, תוספות יסוד, שכר כגון: לשכירים,
בונוסים' נוספות' שעות שכר וכדי)' משפחה ותק'
שכר כולל לא ."13 "חודש ומשכורת פרמיות'
כולל לא וכן עובדים ולבעלים קיבוץ לחברי זקוף
שאינם וכד' חשבון רואי דין' לעורכי תשלומים

המפעל. שכירי
ההו כל את כוללות נלוות הוצאות
שאינן ומשכורת עבודה לשכר הקשורות צאות
תשלומים כגון: התשלום' בגליונות מופיעות
קרן לאומי' ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות
פיטורין פיצויי וכיו"ב)' מקביל מס השוואה'
על הוצאות בעין, שכר תשלומי פנסיה' ודמי
הוצאות העובדים, עבור מזנון או מטבח החזקת
בסקר וכיו"ב. עבודה בגדי העובדים' של הסעה
עבור תשלומים גם הנלוות בהוצאות נכללו 1958
בגליונות הופיעו אלה אם אף היעדרות' ימי

התשלום.
השכר ומיבחישוב י עבודה שכר
ימי כל בחשבון מובאים עבודה ליום הממוצע
לימי פרט לעיל), שהוגדרו (כפי למעשה העבודה
שכר. שולם לא שעבורם קיבוץ חברי של העבודה
שונה כאן היומי השכר הגדרת כי לב, לשים יש
מדגם על המבוססת בל"י היומי השכר מהגדרת

התעשייה. מדדי
התעשייה מסקרי המחושב היומי השכר .1
שבסדרת בעוד השכירים' לכל מתייחס

בלבד. לפועלים מתייחס הוא המדדים
ליום היומי השכר מחושב התעשייה בסקרי .2
בתש היעדרות ימי (להוציא למעשה עבודה
מחושב הוא המדדים שבסדרת בעוד לום)'

בתשלום. עבודה ליום
את היומי השכר כולל התעשייה בסקרי .3
המדדים שבסדרת בעוד הנלוות' הוצא_ות_ ה _

  לו. א הוצאות כולל הוא אין
ממ המפעלים הכנסות את כולל פדיון
ומע תיקונים מעבודות הכנסות תוצרתם' כירת
הנכסים וערך הלקוח חומרי על קבלנית בודה
העצמי. לשימושם ייצרו שהמפעלים הקבועים
המפעל, בשער המחירים לפי נקבע המכירות ערך
במק סובסידיות. כולל ולא עקיפים מסים כולל
המו על המוטלים המסים משתלמים בהם רים
(כמו היצרן ידי על ולא המשווק ידי על צרים
כולל המכירות ערך אין למשל)' נפט מוצרי של
מחירי לפי הפדיון הוגדר 1958 בסקר המסים. את
ופרמיות סובסידיות כולל (היינו' ייצור גורמי
הפדיון אומדני אך עקיפים), מסים כולל ולא יצוא
הותאמו כאן המובאים ל1958 המוסף) (והערך
על מתקבלים הפדיון אומדני הנוכחית. להגדרה
שהם כך המפעלים' כל של פדיונם סיכוס ידי



והמ התעשייה סקרי תוצאות לפי חושבו אשר
.1962 עד 1958 לשנים לאכה

מכוניות "תיקון המשנה ענף מדדי  אי לוח
ואופנועים"

0962 עד 1959) (100 = 1958 ממוצע (הבסיס:
1959196019611962

המוסף הערך
שוטפים) 125142160193(במחירים

הפדיון
שוטפים) 135154174222(במחירים

121133138157השכירים

121130134153הפועלים

למעשה עבודה ימי
הפועלים 123132140160של

של העבודה שכר
137164192233השכירים

המפ לסיווג זהה 1964 במדד המפעלים סיווג
זה סיווג לעיל). (ראה התעשייה בסקרי עלים
את ששימש מהסיווג' בלבד מועטה במידה שונה

הקודמים. במדדים המדגם
המדדים מדגם

התעשייה מדדי במסגרת הנחקרים הנתונים
במדגם שנכללו מהמפעלים חודש' מדי מתקבלים'

המדדים.
כתת הוצא (1964 בינואר (החל החדש המדגם
.0) 1962 והמלאכה התעשייה סקר ממדגם מדגם
בזמן החדש' במדגם שנכללו המפעלים מספר
העסיקו אלה מפעלים ב450'1. הסתכם הוצאתו'
המדדים. במסגרת השכירים מסך אחוזים כ60
ידי על חודש מדי מעודכן החדש המדגם
בשיטה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים הוספת

המקורי. המדגם הוצא לפיה
ם י ל ק ש מ ה

למדדי המשקלים מערכת נקבעה 1964 בינואר
התע סקר של הסופיות התוצאות לפי התעשייה
התעשייתי הייצור מדדי .1962 והמלאכה' שייה
במחירי המפקדי המוסף הערך לפי משוקללים
לפי משוקללים הפדיון מדדי הייצור? גורמי
יהלומים"' "תעשיית לענף פרט בסקר' הפדיון
(שהם היהלומים יצוא נתוני לפי המשקל נקבע בו
מדיד הסקר? תוצאות לפי ולא מפקדיים) נתונים
העבודה שכר לפי משוקללים הפועלים של השכר
לא הפועלים של (השכר בסקר השכירים כל של
האחרים המדדים עבור בסקר). בנפרד נחקר
זהים שנושאיהם וכו')' הפועלים (השכירים'
הסקר. נתוני לפי המשקלים נקבעו המחקרים' בשני
המדדים. בלוחות מתפרסמים החדשים המשקלים

שסקר בעוד בכלל)' (ובמשק בתעשייה המועסקים
שאינם העצמאיים את מכסה אינו התעשייה
תעשייה. ענפי מספר ולא שכירים מעסיקים
שאינם המועסקים שמספר להסיק אין זאת' עם
שכן אלף' 23 בדיוק הוא התעשייה בסקר מכוסים
קיימים וכוי. דגימה טעויות הסקרים שני לאומדני
הסקרים: שני בין החקירה בשיטות הבדלים גם
הנשאלים אנשים' נחקרים אדם כוח במקרי
השנה' של מסוים בשבוע עבודתם מקום מפעלים'על נחקרים התעשייה שבמקרי בעוד
ם י ש ד ו ח ב בהם המועסקים מספר על הנשאלים

השנה. של נבחרים
התעשייה מדדי

(באחו השינויים את מודדים התעשייה מדדי
בפדיון התעשייתי' כייצור החלים החודשיים זים)
העבודה' ובשכר בתעסוקה שוטפים)' (במחירים
מובאים זה בשנתון הבסיס. לתקופת בהשוואה
המתיי המדדים ?1964 עד 1958 לשנים ממוצעים
15 בשנתון פורסמו 1958 שלפני לתקופה חסים
ימצא התעשייה מדדי של מפורט תיאור .1964
בתעשייה"' והתעסוקה הייצור ב"מדדי הקורא
המרכזית הלשכה '10 מסי טכניים פרסומים סדרת

לסטטיסטיקה.
התעשייה מדדי מחושבים 1964 בינואר החל
ועבור חדש מדגם חדשה' משקלים מערכת לפי
הקודמים במדדים מאשר יותר רחבה אוכלוסייה
הבסיס: לפי מחושבים 1964 מדדי .(1963 עד 1958)
משורשרים פרסוםהם לצורכי אך '100=1963 ממוצע
השרשור פעולת .1963 ממוצע דרך 100=1958 לבסיס
וכל הראשיים הענפים עבור בנפרד נעשתה
התעשייה לכל המשורשר המדד לכן התעשייה;
המדדים של המשוקלל לממוצע בדיוק שווה אינו

הראשיים. הענפים של המשורשרים
שינויים חלו לא החקירה נושאי בהגדרות

הקודמים. המדדים לעומת 1964 במדדי
המדדים אוכלוסיית

אותה התעשייה מדדי מכסים '1964 מאז
סקרי ידי על המכוסה תעשייתית אוכלוסייה
לאוכלוסייה בהשוואה (י). השנתיים התעשייה
נוספו '1964 שלפני המדדים ידי על שכוסתה
מסגריות נעליים, תיקון הבאים? המשנה ענפי

ואופנועים. מכוניות תיקון מיכניות'
ואופ מכוניות "תיקון המשנה ענף של חלקו
"כלי הראשי מהענף אחוזים כ50 הוא נועים"
המשנה ענפי של חלקם אין זאת' לעומת הובלה";
בתוך ניכר מכניות" ו"מסגריות נעליים" "תיקון
מובאים א'' בלוח להלן הראשיים. ענפיהם
ואופנועים" מכוניות "תיקון משנה לענף המדדים
לעיל. ראה  הסקרים אוכלוסיית של מפורטת הגדרה (1)

מיוחדים פרסומים סדרת ,'1962 ;1961 והמלאכה התעשייה ב"סקרי מובא בסקר הדגימה שיטות על מפורט מתודולוגי תיאור (2)
ל"ג. עמי גי, פרק ,1965 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,178 מס'
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מובאת 1963 למדדי בהשוואה הענפית התפלגותם
דלהלן; ג' בלוח

האינדיקטורים סוגי התפלגות  גי לוח
הענפיםמספר

האינדיקטורים סוגי
19631964

(כמויות) 4047המוצרים
(כמויות) בחומרים 21שימוש

הפדיון 4136ערך
למעשה עבודה 215ימי

משולבים: אינדיקטורים
ופדיון מוצרים 19(א)

עבודה וימי מוצרים 4(ב)

וימי בחומרים שימוש (ג)
1עבודה

עבודה וימי פדיון 12(ד)

110 110 הכל סך

הפדיון מדד
(כולל הפדיון, מדד של מטרתו
סוב כולל ולא ובלו קנייה מס
השינויים את למדוד היא ' (1) סידיות)

שוטפים. במחירים בפדיון החלים
מוחלטים) (מספרים הפדיון אומדני
המעסי המפעלים של הפדיון על האומדנים
חושבו יג'/13) (לוח 1964 בשנת שכירים קיפ
ל הסקר אומדני הכפלת ע"י יחס' באומדני
ל1964' 1963/64 בין בפדיון השינוי במדד 1963/64

הפדיון. ממדד נתקבל שהוא כפי
כל של הפדיון על הגולמיים האומדנים
האומ סיכום ע"י נתקבלו 1964 בשנת המפעלים
כ"אוכלוסיית המוגדרים המפעלים של דנים
המפעלים עבור משלימים אומדנים עם הסקר"
שאינם מפעלים (ז"א זו בהגדרה כלולים שאינם
נכללו שלא אחדים וענפים שכירים מעסיקים
זקיפה ע"י נתקבלו המשלימים האומדנים בסקר).
אומדן על בעיקר שהתבססה הפדיון' של גולמית

אלה. במפעלים המועסקים מספר
בתעשייה התעסוקה מדדי

במספר השינויים את מודדים התעסוקה מדדי
בשכר למעשה' העבודה ימי במספר השכירים'
הממו וברמה לשכירים ששולם הכולל העבודה

לפועל. היומי השכר של צעת
הגדרות

עובד כל הוגדר השכיריםכ"שכיר"
והמופיע הנחקרת בתקופה המפעל ע"י המועסק
אגודות חברי (כולל המפעל של התשלום בגיליון
ללא במפעל שעבדו קיבוצים וחברי שיתופיות
חלקית. או מלאה עבודה עבד אם בין שכר) קבלת

'(1963 עד 1959) הקודמים המדדים משקלי
כלהלן: מבוססים אלה' בלוחות מתפרסמים הם שאף
המוסף ערך על  התעשייתי הייצור מדדי .1

התע סקר מתוצאות שנתקבל כפי ענף' בכל
והתאמות. תיקונים עם '1956 והמלאכה שייה
תוצאות לפי הפדיון נתוני על  הפדיון מדדי .2
למדדי כבסיס שימשה זו (שנה 1960 סקר
כאן' גם ב1962)5 חושבו שלראשונה הפדיון
המשקל נקבע החדשה' המשקלים במערכת כמו
על הנתונים לפי יהלומים" "תעשיית בענף

היהלומים. יצוא
כל (עבור העבודה ושכר התעסוקה מדדי .3

שנת נתונים' על מבוססים  בנפרד) נושא
המדד, של הקודם במדגם המפעלים מן קבלו
(כולל "מזון הענפים משקלי .1958 בשנת
ומוצרי כימיים ו"מוצרים וטבק)" משקאות
שחל השינוי עקב 1962 בשנת תוקנו נפט"
העוסקים מפעלים הועברו 1964 בשנת בסיווג:
כימיים "מוצרים מענף מאכל שמני בייצור
משקאות (כולל "מזון לענף נפט" ומוצרי
משקלי מובאים ב'' בלוח להלן' וטבק)":

.1961 עד 1959 בשנים אלו ענפים
משקאות (כולל "מזון הענפים משקלי  בי לוח
בשנים נפט" ומוצרי כימיים ו"מוצרים וטבק)"

(1961 עד 1959)

המדידה (כוללנושאי מזון
וטבק) משקאות

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי

הייצור
16.748.72התעשייתי
16.956.56השכירים
17.065.60הפועלים

העבודה ימי
הפועלים 16.595.71של
העבודה שכר

השכירים 15.938.26של
העבודה שכר
הפועלים 16.036.35של

התעשייתי הייצור מדד
היא התעשייתי הייצור מדד של מטרתו
שהוגדר הייצור' בנפח השינויים את למדוד
אחד ובכל כולה בתעשייה המיוצר המוסף כערך

מענפיה.
מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
מודדים המוסף' הערך על חודשי דיווח המפעלים
בהנחה' שונים באינדיקטורים השינויים את
כערך השינויים את משקפים בשם שהשינויים

המוסף.
משנה ענפי 110 עבור מחושב החדש המדד
אשר שונים' אינדיקטורים ידי על המיוצגים

לעיל. ראה  הפדיון הגדרת על מלאים פרטיט (1)
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קבלנית היא שהעבודה מאחר העבודה. ימי על
התוצרת. כמות לפי ומשתלמת

השינוי נמדד התעשייתי הייצור במדדי .3
באינדיקטור' השינוי מדידת ידי על המוסף בערך
עם זהה באינדיקטור השינוי אין לעיתים אולם
התרחקות למשל, כך, המוסף. כערך השינוי
טכנולוגית, התפתחות עם יחד הבסיס, מתקופת
נאמנה לשקף חדל שהאינדיקטור לכך גורמים
בדיקה מחייב זה דבר הייצור. בנ*ח השינויים את
והכנסת התעשייה ענפי התפתחות של מתמדת

האינדיקטורים. במערכת שינויים
אחרת תעשייתית סטטיסטיקה

מוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
המת חודשיים דו"חות על מבוססים מסויימים
וצריכתו חשמל ייצור הבאים: מהמקורות קגלים
כוח ומתחנות בע"מ לישראל החשמל מחברת
שיווק ומעלה; קו"ט 300 של רשום הספק בעלות גולמי נפט ישראל; מבנק  מעובה נפט גז
כותנה וחוטי לסוכר) (פרט מזון הפיתוח: ממשרד
משכרים משקאות והתעשייה; המסחר ממשרד 
ממחלקת  בלו בתשלום החייבים וסחורות
הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות והבלו. המכס
מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי הייצור של

חשמל
למשק מתייחסים להנתונים מ ש ח ה משק
נתוני בע'מ. לישראל החשמל חברת של החשמל
אינם אחרים גורמים של בבעלות כוח תחנות

י"ג/17. בלוח כלולים
מנועיםהאומ של המותקן הכוח
חשמליים מנועים של המותקן הכוח על דנים
הוצ על מנוססיפ י"ג/8נ) (לוה אחרים ומנועים
הנתונים .0)1962 והמלאכה התעשייה סקר אות
הגנרטורים של המותקן הכוח את כוללים אינם

עצמיות. כוח תחנות בעלי במפעלים
בתעשייההנתונים החשמל צריכת
מת (19/y* (לוח כתעשייה החשמל צריכת על
וממפעלי בע"מ לישראל החשמל מחברת קבלים
הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייה
1963 עד 1955 בשנים ומעלה. קו"ט 300 של רשום
התעשייה בענפי החשמל, חברת נתוני כללו
אחרים כלכלה מענפי צרכנים נתוני גם השונים,
עבור החשמל לחברת המשלמים לתעשייה), (פרט
החל התעשייתי. התעריף לפי החשמל, צריכת
סיווג לפי החשמל חברת צרכני סווגו 1964n
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הכלכלה ענפי
יצרני עם יחד הכלולים קירור, לבתי פרט ,(1961)
ענפית השוואה לאפשר כדי המזון. בענף קרח
הצרכנים סיווג שוחזר הקודמות, בשנים לנתונים
תעריף לפי 1964 בשנת החשמל להכרת המשלמים

.1963 שנת עד קיים שהיה לזה תעשייתי,

שכירים הוגדרו כ"פועלים"  מ י ל ע ו פ ה
לטיפול הייצור, לתהליך ישיר באופן הקשורים
הציוד, להחזקת או ובמוצרים, בחומרים הפיסי
בשכר חודשית, במשכורת עובדים הם אם 3ין

המפעל. בתוך בקבלנות או יומי,
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
הוגדרו עבודה כשכר עבודה שכר
עבור לשכירים המפעל ידי על ששולמו הסכומים

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
 נקוב יומי עבודה שכר מדד
הפועלים של עבודה שכר מדד מחלוקת מתקבל
עבודה ימי הם (אלה בתשלום עבודה ימי במדד
ימי למעט בתשלום, היעדרות וימי למעשה
קבלת ללא שעבדו קיבוצים חברי של עבודה

שכר).
ריאלי יומי עבודה שכר מדד
המחירים במדד הנקוב המדד מחלוקת מתקכל

לצרכן.
המדדים שרשור

הקוד למדדים משורשרים החדשים המדדים
נערך השרשור .1963 ממוצע דרך כאמור, מים
התעשייה. וכל חרושת ראשיים, ענפים של ברמות
הב לפי החדשים המדדים כל מחושבים תחילה
החדשים, המשקלים סמך ועל 100  1963 סיס:
הקודמים 1963 במדדי מוכפלים הם מכן ולאחר

.100  1958 בסיס על
המדדים מגבלות

מדגמים, על המבוססים האומדנים ככל .1
מהמספ מה במידת לסטות המדד מספרי עלולים

דגימה". מ"טעות כתוצאה האמיתיים רים
המדווחים ע"י הנתונים במסירת אידיוקים .2
במדד לדוגמא, כך> המדד. לסטיות לגתם עלולים
אומדנים מהמפעלים, בחלק נמסרים, התעסוקה

.vb עמ' יד, סעיף נ/ פרק כני'!, 178 '08 מילקליפ 3רסימי0 סדרו; ראה  מ8ורטים הסברים כדבר (1)
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industry and craft surveys והמלאכה התעשייה סקרי
(Establishments Engaging Employees) שכירים) Dpojjnn a^SBS)

ואחוזים) מוחלטים (מספרים המפעל גודל לפי והמועסקים, המפעלים ייג/1 לוח
TABLEM/l. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE OF ESTABLISHMENT

)Absolute Numbers and Percentage)
).1963/64)

הגודל קבוצת
המועסקים) מספר (לפי

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
PercentageSize Group

)by Nuiinberol Persons
Employed) מפעלים

Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

הכל 10,430178,308100.0100.0TOTALסך

4 עד 4,60413.96344.17.81ו  4

9 עד 52,78918,69526.710.45  9

14 עד 1084610,1248.15.71014

24 עד 1584416,3258.19.2IS 24

49 עד 2575025,0627.214.12549

99 עד 5032622.2523.112.55099

299 עד 10019833,4162.018.7100299

ומעלה 3007338,471' 0.721.6300 and over

ואחתים) מוחלטים (מספרים המחוז לפי והמועסקים* המפעלים
TABLE M/2.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS,

)Absolute Numbers and Percentage)
. (1963/64)

 י*ג/2> לוח
BY DISTRICT

המחוז

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentage

District
מפעלים
Establish

  ments

מועסקים,
Employed
Persons

מפעלים
Establisfi
ments

מועסקים
Employed
Persons ~

הכל 10,430178,308100.0100.0TOTALסך

ירושלים '77710,038מחוז 7.55.6Jerusalem district

הצפון 45813,6404.47.7Northernמחוז district

העיר 1,21322,82111.612.8Haifajחיפה. municipality

לעיר) (פרט תיפה מהוו

המרכז מחוז

348

1,357

11,040

' 31,235

3.3

13.0

6.2

17.5

Haief:district(excl.
municipality)

Central district ■

4,90451,21747.028.7Telתלאניביפו.העיר AvivYafo;municip
ality

(פרט אביב תל מחוז
ל8יר)

הדרום מחוז

1,021

352

25,734

12,583

9.8

3.4

' 14.4

7.1

Tel Aviv district (excl.
municipality)

Southern district
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הבעלות צורת לפי והמועסקים, המפעלים  .3/r< לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE M/3.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF OWNERSHIP
)Absolute Numbers and Percentage)

).1963/64)

צורו/

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
PercentageType

מפעליםהבעלות
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

ofOwnership

הכל סך
פרטי עסק

שותפות

10,410

5,292

2,290

178,308

26.978

20,351

100.0

50.7

22.0

100.0

15.1

11.5

TOTAL

Singleowner establish
ment
Partnership

פרטית מניות 2,31484,13622.247.2Privateחברת limited company

ציבורית מניות 16826,5751.615.0Publicחברת limited company

שיתופית 1868,4281.84.7Cooperativeאגודה society

קיבוצי מפעל

אחרים

129

51

6,156

5,684

1.2

0.5

3.4

3.1

Establishment in col.
lective settlement

Others

הייצור התחלת שנת לפי והמועסקים, המפעלים  >*ג/4* לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE M/4.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS
BY YEAR OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION

)Absolute Numbers and Percentage)
).1963/64)

ram
הייצור התחלת

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
PercentageYear

of Commencement
of Production מפעלים

Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

הכל 10,430178,308100.0100.0TOTALסך

1939 1.57142,46715.123.8Upעל to 1939

1947 עד 19401,45425,989M.O14.619401947

"51 עד 19481,73426,37316.614.819481951

] 955 עד 19121,56033,12815.018.619521955

1957 עד 19566618,1826.34.619561957

1959 עד 195899614,0309.57.919581959

"61 עד 19(01,06016,09610.29.019601961

19624825,7984.63.21962

19634793,8594.62.21963

צוין 4332,3864.11.3Notלא itated
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לי< (מיליוני הראשי הענף לפי ,(1) הפדיון  י*ג/5. לוח
TABLE M/5.  GROSS REVENUE(I), BY MAJOR BRANCH (IL. Million)

)19581963/64)

Branchסמל

הראשיהענף 1958I96I/62J§1962/63♦1963/64Majorהענף BranchCode
No.

הכל13 2,6543,4474,188TOTAL13§1,538§סך

ומחצביםו 266782/04MININGמכרות &QUAR
RYING

2,5873,3654.084MANUFACTURING23§5/2./§חרושת23

משקאות2021 (כולל 362566813995Foodמזון (incl. beverages 8t2021
(2) (tobaccoוטבק) (2)

179304386460Textiles22טקסטיל22

488996119Clothing23הלבשה23

ורהיטים24 ומוצריו ,92142201258Woodעץ wood products24
and furniture

ומוצריהם25 346890101Paperנייר,קרטון and paper25
products

לאור26 והוצאה 528699119Printingהדפסה and publishing26

ומוצריו27 36475964Leatherעור and leather27
products

ופלסטיקה28 גומי 4683125143Rubberמוצרי and plastic28
products

כימייםומוצרי29 151230202249Chemicalמוצרים and petroleum29
(ק productsנפט (2)

מינרלים30 125194253288Nonmetallicמוצרי mineral30
productsאלמתכתיים

31(3) יהלומים 96185214Diamondindustry§37§תעשיית (3)31

של32 בסיסית 3699123136תעשייה ._Basic metal industries32

,. .מתכת ,.~ 

מתכת33 104157185223Metalמוצרי products33
57130160191Machinery34מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 4596118170Electricalציוד machinery35
and equipment

הובלה36 89168231306Transportכלי equipment36

שונות39 19323948Miscellaneous39תעשיות
manufacturing

(I) In currentmarket prices,i.e.. including indirect taxes
and excluding subsidies.

)2) Establishments engaged in production and distilling
of edible oils were included in "Chemical and pet.
roleum products" until 1961/62 (inclusive). As from
1962/63 they are included in "Food".

)3) The coverageof this branch is incomplete because
of its singular state of organization; estimates are
therefore biased downwards.

עקיפים מיסים בולל דהיינו שוטפים, שוק במחירי (1)
סובסידיות. כולל ולא

נכללו, מאכל שמן וזיקוק בייצור העוסקים מפעלים (2)
כימיים 'מוצרים בענף בכלל), (ועד 1961/62 עד
בענף כלולים הם מ962/63ו ואילו נפט* ומוצרי

מזון*.
מלא לא כיסוי בגלל מטה כלפי נוטים זה ענף אומדני (3)

הענף. של המיוחד הארגוני המצב מן הנובע
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הראשי הענף לפי העבודה, וימי המועסקים המפעלים,  י"ג/6י לוח
(1958 1963/64)

המועסקים מספר

סמל
הראשי הענף

ז מספר
ablisentshm

ץמפעלים
Number of EstהכלסךTotal

הענף
19581961/62§1961/63♦1963/6419581961/62§1962/63.1963/64

הכל13 10,140סך 9,27110,16610,430117.900154,700166,600178,300

ומחצביםו 92מכרית 15as922,3003,2003,1003,700

10.048חרושת23 9,196/0,0s/10,338/ /5,600151,500163.500/74,600

משקאות2021 (כולל מזון
וטבק)(1)

1,243 1,2181,2231,19918,90023,00024.80026,300

716טקסטיל22 64974170313,60019,70021,50022,500

884הלבשה23 8227367795,2007,0007,1008,100

ורהיטים24 ומוצריו 1.456עץ 1,3851,4571,5079,50011,40012,90013,900

ומוצריהם25 וקרטון 131נייר 1231481492,4002,9003,1003,300

לאור26 והוצאה 488הדפסה 4284895215.8007.0007,6008,000

ומוצריו27 579עור 5585805683,8004,0004,5004,400

ופלסטיקה28 גומי 160מוצרי 1231771882,9004,0004,9005,300

נפט(1)29 ומוצרי כימיים 241מוצרים 2562322516,9008,1007,3007,900

אלמתכתיים30 מינרלים 465מוצרי 4554594728,50010,10011,00011,000

יהלומים(2)31 256תעשיית 1523053513,5006,0006,8008,000

של32 בסיסית תעשייה
מתכת

105 961021032,7004,2004,4004,100

מתכת33 1.048מוצרי 8391,0781,11510,00012,600[2,60013,300

556מכונות34 6066446044,7006,5007,6007,900

ואלקטרוני35 חשמלי 339ציוד 3303213404,1006.2006,7008,000

הובלה36 1,027כלי 8371.0301,11210,80015,70017,30018,900

שונות39 354תעשיות 3193593762,3003,1003,4003,700

י*ג/5. ללוח 0) הערה ראה (1)
יג/5. ללוח (3) הערה ראה (2)
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TABLE M/6.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS WORKED,
BY MAJOR BRANCH

(19581963/64(

Number of Employed Persons(מיליונים) השכירים של עבודה ימי
מזה:

mployees
שכירים

Thereof: e
Mandays Worked by Employees

)Millions)
M a I o r Branch

Branch
Code

19581961/62§1962/63.1963/6419581961/62§1962/63*1963/64
No.

107,100143,400155,200166,50027.637.944.5 41.0TOTAL13

2,2003, 1003,1003.7000.60.81.0 0.9MINING ANDQUARRYING.

/04,900/40,300/52. /00162,80027.037.143.5 40.1MANUFACTURING23

17,40021,60023.50024,8004.35.66.4 5.9Food (incl. beverages and
tobacco) (1(

2021

13.00019,00020.80021,9003.45.05.8 5.5Textiles22

4,1005.8006.1006,9001.01.51.8 1.5Clothing23

7,700

2'3OO

9.700

2,700

11.100

3,000

11,900

3,100

2.0

0.6

2.5

0,7

3.3 . 3.0

0.9 0,8

Wood, wood products and
furniture

Pa n^rn nH nsnf*r Drod ucts

24

25

5,4006,5007.1007,5001.51.82.1 2.0Printing and publishing26

3,1003,4003,700. 3,5000.80.91.0 1.0Leather and feather products27

2,800

6,700

3,900

8.000

4,700

7,200

5.200

7,800

0.7| 1|a4 1328

1.82.12.0 1 .9

I\U DuCr 3nQ pi 3MJC p■ VUUwla

Chemical and petroleum
products(l(

29

8,0009,60010,60010,6002.12.52.8 2.8Nonmetallic mineral products30

5,700 3,30067400  7,6000.81.51.9 1.7Diamond industry (2(31

2,6004,1004,3004,0000.7I.IBasic metal industries32

9,0001 1,5001 1,40012,0002.33.03.2 3.0Metal products33

4,0005,8006,9007,3001.01.61.9 1.8Machinery34

3,7005,9006,4007,7001.01.52.0 1.7Electrical machinery and
equipment

35

9,80014,50016.00017,7002.54.05.0 4.3Transport equipment36

2,0002,6002,9003,3000.50.70.9 0.8miscellaneous manufacturing39

/(I)See note (2) to Table M5.
)2) See note (3) ' Table M/5.
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הראשי הענף לפי הנלוות, וההוצאות המשכורת העבודה, שכר י"ג/7* לוח
(19581963/64)

עבודה, השכיריםמשכורתשכר של נלוות הוצאות

סמל

הענף
הראשי הענף

ל" (מיליוני הכל סך
Total (IL. Million)

(לי)י) למעשה עבודה ליום ממוצע
Average per ManDay Worked (IL.)

19581961/62§1962/63*1963/6419581961/62§1962/63.1963/64

הכל13 347.0594.8718.215.9סך 12.7 864.317.719,*

ומחצביםו 923.9.ננ0.220.4/מכרות /7.2 . 31.227.430.9

336.8574.4694.315.7חרושת23 12.6 833./17.519.4

(כוללמשקאותוטבק)(2)2021 52.682.8101.315.1מזון 12.4 122.517.319.4

41.670.185.514.1טקסטיל22 12.3 98.815.517.1

8.315.817.610.4הלבשה23 8.7 21.111.311.9

ורהיטים24 ומוצריו 21.235.44S.I14.1עץ 11.1 54.915.517.3

ומוצריהם25 וקרטון H816.4.7.411.6נייר 12.0 16.618.519.3

לאור26 והוצאה 19.830.836.917.2הדםסה 13.6 44.318.921.0

ומוצריו27 7.910.813.112.5עור 10.4 14.513.415.3

ופלסטיקה28 גומי 10.017.023.716.6מוצרי 13.8 28.019.120.0

נ0ט(2)29 ומוצרי כימיים 29.344.547.621.2מוצרים 16.7 53.424.926.1

אלמתכתיים30 מינרלים 31.447.757.019.1מוצרי 15.2 66.420.423.5

יהלומים(3)31 9.120.628.913.8תעשיית 11.0 36.117.018.4

מתכת32 של בסיסית 10.121.826.520.1תעשייה 14.7 28.223.226.0

מתכת33 26.343.147.914.7מוצרי II.5 5a616.418.6

11.023.431.015.5מכונות34 11.2 37.117.720.3

ואלקטרוני35 חשמלי 11.723.227.615.5ציוד 12.1 39.416.620.3

הובלה36 34.467.880.116.9כלי 13.5 100.818.720.2

שונות39 4.78.09.712.1תעשיות 10.0 12.413.414.8

ללוחות). מבוא (ראה הבאים שבסקרים מזו שונה היתה 1958 בסקר הנלוות ההוצאות הגדרת 0)
י*ג/5. ללוח (2) הערה ראה (2)
יג/5. ללוח (3) הערה ראה (3)
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TABLEM/7. WAGES, SALARIES AND FRINGE BENEFITS, BY MAJOR BRANCH

(19581963/64(

Branch
Code
No.

Major Branch

נלוות הוגאות בין יחס
£0) ומשכורת עבודה לשכר
Ratio of Fringe Benefits to
Wages and Salaries(X)

■1963/64 §1962/63 1961/62 (1)1958

Wages, Salaries and Fringe Benefits
of Employees

מפקדי מוסף מערך כאחוז
As Percentage of Census Value Added

'1963/64 §1962/63 1961/62 1958

13

23

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

TOTAL

MINING AND
QUARRYING

MANUFACTURING

Food (incl. beverages and
tobacco) (2)

Textiles

Clothing

Wood. wood products and
furniture

Paper and paper products

Printing and publishing

Leather and leather products

Rubber and plastic products

Chemicaland petroleum
products (2)

Nonmetallic mineral
products

Diamond industry (3)

Basic metal industries

Metal products

Machinery

Electrical machinery and
equipment

Transport equipment

Miscellaneous manufacturing

22 21 21 21 46 47 48 48

Si5044S33/§37373a

4848414623212121

3836353623202121

48SIS35222191919

4743474116131313

5556514921222222

4539363727212717

6664686620151616

58§59585717IIII12

4540383924242423

4951424126§302926

 41 3938 3928282625

10594717317151617

5852554532303133

5356545521181921

3232333219192020

4948464823192022

(673716623212122

4447434718141416

(I) The deifnition of the Fringe Benefits in the 1958 survey differed from thatof the following surveys (see introduction to
this chapter).

)2) See note (2) to Table M/5.
)3) See note (3) to Table M/5.
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הראשי הענף לפי המפקדי* המוסף והערך הקנויות התשומות המלאי,  י"ג/8 לוח
(19581963/64)

סמל
הראשי הענף

חומריםומוצ מלאי
(מיליו
s and Products 
e(IL. Million)

שנתי ממוצע  רי3
ליי) ני

Stock of Materia
Yearly Aver ag

חומרים, צריכת
(מיליו
Materials,. Fuel,
)IL. Million)

וכוי חשמל דלק,
ל"י) י

Consumption 0
Electricity etc

הענף
19581961/62§1962/63.1963/6419581961/62§1962/63.1963/64

הכל13 250.6472.8732.6סך 595.0835.61,435.11,941.22,331.1

י
ומחצבים 715.2.//3.9מכרות /2.77.926.S29.843.9

./246.746חרושת23 1717.4 582.3827.7/.408.6I,9H.42,287.2

20210) וטבק) משקאות (בולל 38.164.0102.4מזון 84.4225.4339.2531.56S3.6

; 37.762.699.3טק0טיל22 78.498.7172.1229.7275.1

8.220.332.0הלבשה23 24.231.553.360.468.7

ורהיטים24 ומוצריו 14.223.749.0עץ 35.151.580.3j II2.S145.3

ומוצריהם25 וקרטון 6.218.726.3נייר 21.217.839.748.354.8

לאור26 והוצאה 4.49.013.1הדפסה 10.822.538.144.751.5

ומוצריו27 5.88.210.0עור 9.721.529.036.637.9

ופלסטיקה28 גומי 10.018.929.8מוצרי 26.224.140.963.368.9

29(2) נפט ומוצרי כימיים 28.138.756.2מוצרים 45.998.1142.296.0118.0

אלמתבתיימ30 מינרלים 18.227.239.8מוצרי 32.848.971.2103.9116.7

31(3) יהלומים 6.518.736.8תעשיית 28.029.677.0M6.9169.6

מחבת32 של בסיסית 13.124.239.5תעשייה 31.419.356.480.778.4

מתכת33 17.429.540.3מוצרי 34.553.178.4.9S7114.2

7.220.829.8מכונות34 24.520.953.764.072.1

ואלקטרוני35 חשמלי 10.422.436.6ציור 29.621.448.259.989.1

הובלה36 17.247.464.3כלי 56.135.274.2120.2152.1

עוונות39 4.06.812.2תעשיות 9.5.S214.717.121.2

להגדרה בהתאם תוקנו בלוח המובאים הנתונים הבאים; שבסקרים מזו שונה היתה 1958 בסקר המפקדי המוסף הערך הגדרת (1)
ללוחות). מבוא (ראה הנוכחית
יג/5. ללוח (2) הערה ראה (2)
יג/5. ללוח (3) הערה ראה (3)
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TABLE M/8. STOCKS, PURCHASED INPUTS AND CENSUSVALUE ADDED,
BY MAJOR BRANCH

(19581963/64(

Branch
Code
No.

Major Branch

ממוצע מפקדי, מוסף ערך
(ל"י) למועסק

Census Value Added, Average
per Employed Person (IL.)

<I 963/64 §1962/63 1961/62 (1)1958

מפקדי מוסף ערך
לי) (מיליוני

Census Value Added
)IL. Million)

'1963/64 §1962/63 1961/62 (1)1958

13

I

23

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

TOTAL

MINING AND
QUARRYING

MANUFACTURING

Food (incl. beverages and
tobacco) (2)

Textiles

Clothing

Wood, wood products and
furniture

Paper and paper products

Printing and publishing

Leather and leather products

Rubber and plastic products

Chemical and petroleum
products(2)

Nonmetallic mineral products

Diamondindustry (3)

Basic metal industries

Metal products

Machinery

Electrical machinery and
equipment

Transport equipment

Miscellaneous manufacturing

10,561 9,356 8,000 6,100 1,883.1 1,558.9 1,244.5

16,022 17,197 /2,800 8,200 59.4 54.6 40.7

721.4

/8.7

702.7/,203.8/,504.31,823.76,1007,9009,20310,445

140.2231.8291.0345.0 7,40010,10011,71013,141

86.2138.3161. 1191.46,3007,0007,4988,521

17.937.237.351.13,4005,3005,2516,352

39.564.790.8115.14,2005,7007,0318,275

16.429.941.245.66,90010,50013,16313,801

30.048.654.768.15,1007,0007,2168,485

14.118.522.725.73,7004,6005,0585,842

23.144.163.773.38,00010.90013,11013,759

55.388.4113.4131.78,10010,90015,52516,570

78.5124.1152.4173.09,30012,20013,80215,729

8.621.840.549.42,5003,6005,9546,135

17.641.748.562.76,50010,00011,06115,284

51.279.791.0108.95,1006,3007,2298,190

36.475.497.9119.6■ 7.80011.70012,92215,109

24.048.860.882.85,9007,9009,07510,365

52.493.0113.7153.24,9005.9006,5828,116

11.317.823.627.14,800.S8007.0047,352

(I)The definitionof the Census Value Added in the 1958 survey was different from thatof the following surveys; the data in
this table have been revised in accordance with the present definition (see introduction to this chapter).

)2) See note (2) to Table !"1/5.

(3) See note (3) to Table M/5.
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(מדדים) הראשי הענף לפי השכירים, ומספר התעשייתי הייצור
(100.0 = 1958 ממוצע : (הבסיס

(19581964)

התעשייה מדדי

יג/9 לוח

סמל
התעשייתי Industrialהייצור Production

הראשיהענף הענף
Weights משקלים

19531959I9601961196219631964
(1) 1963 j 1958

הכל13 100,00סך 100.00100.0114.0128.7149.1168.8192.7219,5

ומחצביםי 4.26מכרות 3.33100/32/56/72/84210253

9S74.חרושת23 96.67100113/28148/68/92218

וטבק)2021 משקאות (כולל 16.45מזון (2)18.04100105112125I3!<143162

11.44טקסטיל22 13.67100109128160188214246

2.88הלבשה23 3.79100117129140160181212

ורהיטים24 ומוצריו 6.23עץ 5.60100119121144182219256

ומוצריהם25 וקרטון 2.59נייר 2.01100105'131153169201236

לאור26 והוצאה 4.13הדפסה 3.49100118134150158180202

ומוצריו27 1.65עור 2.36100110118131155164170

ופלסטיקה28 גומי 4.00מוצרי 4.53100121133160186225271

נפט29 ומוצרי כימיים 8.26מוצרים (2)7.42100112131153171193222

אלמתכתיים30 מינרלים 7.99מוצרי 9.42100116123137159182197

יהלוניים31 3.07תעשיית 2.61100133165192244304313

מתכת32 של בסיסית 2.95תעשייה 2.50100125146175202227242

מתכת33 6.51מוצרי 8.27100113124137161186209

4.30מכונות34 3.28100122133158173209233

ואלקטרוני35 חשמלי 3.66ציוד 3.68100117143175199240271

הובלה36 8.07כלי 4.10100112130152170187220

שונות39 1.56תעשיות 1.90100118176193173184226

לשם ;100.0 = 1963 ממוצע הבסיס; לפי ומחושבים חדש מדגם חדשה, משקלים מערכת על מבוססים 1964 לשנת המדדים הערה:
הסברים (ףאה 1963 ממוצע דרך (100.0 = 1958 ממוצע הבסיס; (לפי הקודמים למדדים שורשו הם ,100.0= "58 בסיס על הצגתם

זה) לפרק במבוא

זה). לפרק מבוא (ראה מעודכנים המשקלים (י)

זה. לפרק מבוא ראה P)
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INDEXES OF INDUSTRY

TABLE M/9. INDUSTRIAL PRODUCTION AND NUMBER OF EMPLOYEES,
BY MAJOR BRANCH (Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

(19581964(

Numberofהשכיריםמספר Employees
Branch
Code

Weights משקלים
19581959I9601961196219631964

No.

1958(1) 1963

100.00100.00100.0108.0114.9129.5142.8155.0163.0TOTAL13

2.902.02100/;/111120

130

/28139

156

146

164

Mining and Q uarryi ng

23 97.1097.981001081 IS143II all U 1 d^lUI 1 1 1 £

15.14 O) 17.97100103108120127135143Food (incl. beverages and tobacco(2021

12.9213.39100105112144164188195Textiles22

4.043.95100108117136159171181Clothing23

7.247.13100114114133153166172Wood, wood products and furniture24

1.731.90100106117130137141149Paper andpaperproducts25

5.624.58100107no118128135142Printing and publishing26

2.892.36100103104115142152151Leather andleatherproducts27

2.903.05100109119137157175187Rubber and plastic products28

(2)5.544.61100112114120128138149Chemical and petroleum products29

8.266.81100103102112126126128Nonmetallic mineral products30

3.164.15100120141156165210212Diamond industry31

2.432.76100116125138147144141Basic metal industries32

8.567.37100III119126137154164Metal products33

3.564.45100109117134143154160Machinery34

3.814.11100III125145160176192Electrical machinery and equipment35

4.3110.34100112130141163173190Transport equipment36

2.161.88100III133148142143149Miscellaneous manufacturing39

Note: Indexes for 1964 are based on a new set ofweights, a new sample and are computed on the base: average 1963 = 100.0
In order to present themon the base 1958=I00 they have been chainedto the previous indexes(for the base; averagel958= 100.0)
through the average of 1963 (see explanation in the introduction to this chapter).

)I) Weights are updated (see introductionto this chapter).

)2) See introduction to this chapter.
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הראשי(1) הענף לפי הפועלים' של למעשה העבודה וימי הפועלים מספר י"ג/10' לוח
(מדדים)

(100.0=1958 ממוצע (בסיס:
(1958 1964)

סמל
WorkersNumberהפו8לים8ספר of

הענף
הראשי הענף

Weights משקלים
19581959I9601961196219631964

19581963

הכל13 100.00100.00100.0108.3114.4143.1סך 129.4IS5.7163.8

ומחצביםי 2.72ISO100//3122119מכרות 117127129

97.2898.20100108114144חרושת23 130157/65

וטבק)2021 משקאות (כולל 18.0115.24100102106126מזון 118134142

12.9613.70100105114169טקסטיל22 148194202

4.454.27100107115159הלבשה23 135171183

ורהיטים24 ומוצריו 7.787.73100115114151עץ 133162169

ומוצריהם25 וקרטון 1.751.84100109117142נייר 131145154

לאור26 והוצאה 5.204.27100109114140הדפסה 125149160

ומוצריו27 3.102.56100103106146עור 117158157

ופלסטיקה28 גומי 2.752.92100I'119156מוצרי 136177189

נפט29 ומוצרי כימיים 4.653.79100113113125מוצרים 118136146

אלמתבתיים30 מינרלים 8.336.87100104101125מוצרי 112125127

יהלומים31 3.464.60100120143165תעשיית 155211212

מתכת32 של בסיסית 2.302.64100115121143תעשייה 136139135

מתכת33 8.857.54100110119137מוצרי 125153164

3.444.46100109118143מכונות34 135154159

ואלקטרוני35 חשמלי 3.773.97100III125159ציוד 144174189

הובלה36 4.229.85100109120149כלי 131163179

שונות39 2.261.95100112135144תעשיות 150143149

י*ג/9. ללוח הערות ראה (י)
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TABLE M/IO. NUMBER OF WORKERS AND MANDAYS WORKED,
BY MAJORBRANCH (1) (Indexes)
(Base : Average 1958 = 100.0)

(19581964(

הפועלים של הפגודה DaysWorkedManימי
Branch
Code

Weights משקלים
19581959I9601961196219631964

■ 1 3 1o rdranc n

No.

19581963

100.00100.00100.0109.8116.8132.0145.0158.6169.7TOTAL13

2.J0/.09100123/39/25/3/140144MINING AND QUARRYING1

97.5098. /0100109116/32145159noMANUFACTURING23

17.5314.44100105119123130139ISI ■Food (incl. beverages and tobacco(2021

13.0413.78100107116149167191203Textiles22

4.334.11100109113135157170183Clothing23

8.157.86100

100

100

114

107

112

112

119

118

133

13 1

153

139

165

152

176

166

Wood, wood products and furniture

Paper and paper products

24

25 1.68

5.71

1.88 .

4.51 ,130140154170Printing and publishing26

3.062.62100107105121151162171Leather andleather products27

2.882.97100HI122136156176194Rubber and plastic products28

4.773.86100107109116124132141Chemical and petroleum products29

8.23 6:93 "100"IO2~104 ~114 128130 137Nonmetallic mineral products30

3.374.60100129150158179220220Diamond industry31

2.28.2.68100119125143151148145Basic metal industries32

8.747.50100113120124137 '154165Metal products33

3.364.46100III118138144158165Machinery34

3.793.94100115127144155162183Electrical machinery and equipment35

4.400.0500110122140154173190Transport equipment36

2.181.9100110134153141144155Miscellaneous manufactuirng39

(/I) See notes to table M9.
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0) הראשי הענף לפי הפועלים, ושל השכירים (י)של העבודה שכר י"ג/11. לוח
(מדדים)

(100.0 = 1958 לממוצע (הבסיס
(19581964)

סמל
השכירים של העבודה Salariesשכר of EmployeesWages and 1

Ivit*הענף 111 "jJi/M

19581959I9601961196219631964
1963 | 1958

הכל13 100.0סך 100.00 100.00114.9128.2158.1192.4234.9275.9

ומחצבים 100מכרות 2.95 3.27/29149(652;7267324

100חרושת23 97.05 96.73114128158/92234274

וטנק)2021 משקאות (כולל 100מזון 14.13 17.21110121147175207243

. 100טקסטיל22 12.18 13.30109122161197250289

100הלבשה23 2.63 2.84113127156186221250

ורהיטים24 ומוצריו 100פץ 6.26 6.66115121157206250292

ומוצריהם25 וקרטון 100נייר 1.96 1.51117143165195236274

לאור26 והוצאה 100הדפסה 5.39 6.17118127151175205240

ומוצריו27 100עור 2.00 2.47113114142186215252

ופלסטיקה28 גומי 100מוצרי 3.25 3.21119138170214261317

נפט29 ומוצרי כימיים 100מוצריט 6.23 6.98118129153182224268

אלמתכתיים30 מינרלים 100מוצרי 7.64 9.29109116143178204234

יהלומים31 100תעשיית 4.23 2.99129ISI180242332355

מתכת32 של בסיסית 100תעשייה 3.41 3.01126141180217241257

מתכת33 100מוצרי 6.79 7.62117135157188239283

100מכונות34 4.38 3.17114134168199244285

ואלקטרוני35 חשמלי 100ציוד 3.89 3.49119141179211258317

הובלה36 100כלי 11.23 5.19118140175222269336

שונות39 100תעשיות. 1.45 1.62112141171174203236

נלוות. הוצאות כולל לא 0)
ייג/9. ללוח הערות ראה (2)
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TABLE M/II.WAGES AND SALARIES (1) OF EMPLOYEES ANDOF WORKERS Br
MAJOR BRANCH(2) (Indexes)
(Base : Average 1958 = 100.0)

(19581964(

העבודה הפועליםשכר Wagesשל and Salariesof Workers

Major Branch
Branch
Code

weights >שקליט
19581959I9601961196219631964

No.

19581963

100.00100.00100.0114.4126.4ISS.I187.8217.9267TOTAL,3

3.012.9S100131ISO158193233260MINING AND QUARRYING
1

96.9997.05100114126155188228268MANUFACTURING23

17.2514.13100110121143170201235Food (incl. beverages and tobacco(202

13.4912.18100109121162196246287Textiles22

3.212.63100112121150183216250Clothing23

7.546.26100115119155198239279Wood, wood products and furniture24

1.41.96100118140161196237279Paper and paperproducts25

5.935.39100122134161188220265Printing and publishing26

2.692.00100112116146194226269Leather and leatherproducts27

2.983.25100119138167210256316Rubber and plastic products "28

5.136.23100115120143171209247Chemical and petroleum products29

9.667.64 100  108 112 139171 197227Nonmetallicmineral products30 

3.514.23100130152178241335355!Diamond industry31

2.853.411001271401812132342493asic metal industries32

7.946.79100116132153182232272Metal products33

3.004.38100113132165193239279lachinery34

3.37100 3.89119140175202243297ilectric machinery and equipment35

5.24100 11.2311213115819224201'ransport equipment36

.4510011314217417219326Miscellaneous manufacturing39

(I) Excl. fringe benefits.
)2) See notes to Table M/9,
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(מדדים) הראשי הענף לפי וריאלי, נקוב לפועל, יומי עבודה י"ג/12.שכר לוח
(1000 = 1958 ממוצע ! (הבסיס

(19581964)

workers Nominal Daily Wage נקוג לפועל יומי עבודה שכר

1964 1963 1962 1961 I960 1959 1958

הראשי הענף
סמל

הענף

100.0104.3108.2117.1130.3144.8157.6

100109109124144162178

100104/08117130144159

100105108116130143155

100101105109119130143

117128139ווו100104106

100101108119133148164

100109118123140155167

100106112122134144158

100106112121129139157

100"107112119132143162

100108109121138159177

100105108120133151166

100103103114137155166

100108113128142161175

123136154170ווו100103

120136156177ווו100102

100105109120132153167

100101106112125140157

124142153ווו100107102

הכל סך

ומחצבים מכרות

חרושת

וטבק) משקאות (כולל מזון

טקסטיל

הלבשה

ורהיטים ומוצריו עץ

ומוצריהם וקרטון נייר

לאור והוצאה הדפסה

ומוצריו עור

ופלסטיקה גומי מוצרי

נפט ומוצרי כימיים מוצרים

אלמתכתיים מינרלים מוצרי

יהלומים תעשיית

מתכת של בסיסית ■2עשייה

מתכת מוצרי

;כונות

ואלקטרוני חשמלי יוד

הובלה לי

שונות .עשיות

13

23

1021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

39

נלוות. הוצאות כולל לא 0)
זה. לפרק מבוא ראה (ג)
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TABLEM/12. WORKER'S DAILY WAGES,(l) NOMINAL AND REAL, BY MAJOR BRANCH
(Indexes)

(Base : Average 1958 = 100.0)

(1958 1964(

ריאלי לפועל יומי עבודה ailyWageWorker'sשכר Real DBranch
Major BranchCode

No.
1958195919601961196219631964

102.8 100.0104.4105.9107.6112.3117.6TOTAL13

107 100105//3119126131MINING AND QUARRYING
1

103 100104106107in117MANUFACTURING23

104 100104105107III114Food (incf. beverages and tobacco(2021

100 1001019898101105Textiles22

102 1001031019799103Clothing23

99 100104107no115121Wood, wood products and furniture24

107 100114.,,116120123Paper andpaper products25

105 100108110IIIIII116Printing and publishing26

105 100108110107108116Leather and leather products27

105 100108107109III119Rubber and plastic products28

106 100.105110114123131Chemical and petroleum products29

104 100.104109110117123Nonmetallic mineral products30

101 10099103113120122Diamond industry31

107 100109116118125129Basic metal industries32

102 100107.,.112119125Metal products33

100 100107109112121130Machinery34

103 100105109109119123Electrical machinery and equipment35

100 100103101103108116Transport equipment36

10010699101103110113Miscellaneous manufacturing39

(I) Excl. fringe benefits.
)2) See introduction to this chapter.
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הראשי* הענף לפי הפדיון/  ייג/13 לוח
ל"י) במליוני (2) והערך (1) (מדדים

TABLEM/ I3. GROSS REVENUE, BY MAJOR BRANCH
)Indexes(l) and Value(2),IL.Million)
)100.0= 1958 ממוצע המדדים: (בסיס

(Base of indexes: Average 1958=100.0)
19621964

דיםמשקלים(3) ערךמד
Weight s(3)נ snde xa 1u eV

כל
המפע

לים(3)מפעלים
המעסיקים (אומד1המעמיקיםמפעלים

Branchגלמי)שכיריםשכירימ
הראשיסמל AllMajorהענף BranchCode
EstablishmentsEstabEstabNoחדשיםקודמיםהענף

PreviousNewEngaginglishmentslishm
EmployeesEngagingents(3)

EmployeesGross
Esti
mate)

1962196319641964

הכל13 100.00100.00208.5255.9304.14.9375.355TOTAL13סך
32/39MINING//2.362.2925432544מכרות1 AND

QUARRYINGומחצבים
97.6497.712032553024,8055,2/6MANUFACTURING23חרושת23
משקאות2021 (כולל 27.2624.651812302811,1561,192Foodמזון (incl. beverages2021

andוטבק) tobacco)
10.9010.70201235278520526Textiles22טקסטיל22
3.212.66204231271132190Clothing23הלבשה23
ורהיטים24 ומוצריו ,5.765.57221267317297356Woodעץ wood products24

and furniture
ומוצריהם25 וקרטון 2.472.50239280351119119Paperנייר and paper25

לאור26 והוצאה 3.632.74196238284138145הדפסה
products

Printing and publishing26
ומוצריו27 1.921.6315917419768106Leatherעור and leather27

ופלסטיקה28 גומי 3.173.45244284340165171מוצרי
products

Rubber and plastic28

כימיים29 5.835.60168192223279286מוצרים
products

Chemical and petroleum29
נפט productsומוצרי

מינרלים30 7.677.01190225250317319Nonmetallicמוצרי mineral30
productsאלמתכתיים

31(4) היהלומים 4.927.43388506573355355Diamondתעשיית industry (4)31
י3225 מתכת של 3.42316368410148149Basicתעשייהבסיסית metal industries32
מתכת33 6.675.13207260322261275Metalמוצרי products33
3.944.44228275321220367Machinery34מכונות34
ואלקטרוני35 חשמלי 3.203.28228320402210214Electricalציוד machinery and35

הובלה36 3.206.40180267332361377כלי
equipment

Transport equipment36
שונות39 .1.30Iתעשיות 101902222905969Miscellaneous39

manufacturing
/(I)See notes to Table M9.
)2) At current market prices ,viz. indirect taxes but not

subsidies.
)3) See introduction to this chapter.
)4) Indexes and gross revenue estimate are based on

export data.

עקיפים מסיט בולל דהיינו. שוטפים. שוק במחירי (2)
סובסידיות. כולל ולא
זה. לפרק מבוא ראה (3)

יצוא נתוני על מבוססים הפדיון ואומדן המדדים (4)
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בתעשייה, לפועל בתשלום ההיעדרות וימי למעשה העבודה ימי  י'ג/14 לוח
הראשי הענף לפי

TABLE M/14.  MANDAYS WORKED AND DAYS OF PAID ABSENCE PER WORKER
IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

)19591964)

למעשה עבודה בתשלוםימי היעדרות ימי
ManDays Workedd AbsenceDays of Pa

Branch
הראשיסמל האפשריהענף העבודה מזמן Majorכאחוז BranchCode
TimePercentageהענף of Possible WorAsNo,

19591962196319641959196219631964

הכל13 86.9סך 86.787.388,44.64.24.23,7TOTAL| j

85.5מכרותו 84.985.992.63.4.J45.84.4MINING AND1

QUARRYINGומחצבים
86.9חרושת23 86.787.4.BB34.44.24.23.7MANUFACTURING23

משקאות2021 (כולל 84.9מזון 83.686.485.54.14.24.13.6Food (incl. beverages2021
andוטבק) tobacco)

85.3טקסטיל22 87.685.687.25.53.53.93.6Textiles22

83.6הלבשה23 84.083.685.72.82.62.82.4Clothing23

ורהיטים24 ומוצריו 88.4עץ 86.989.090.53.33.23.12.7Wood, wood products24
and furniture

וקרטון25 86.4נייר 86.591.493.62.83.54.24.5Paper and paper25
productsומוצריהם

לאור26 והוצאה 93.4הדפסה 94.095.998.25.44.43.83.3Printing i, publishing26

ומוצריו27 87.5עור 85.986.389.33.52.83.72.5Leather and leather27
products

ופלסטיקה28 גומי 87.7מוצרי 87.788.1.90.74.9.5.2 .5.34.9Rubber and plastic28
products
ומוצרי29 כימיים 89.2מוצרים 84.986.287.95.66.67.16.8Chemical tf petroleum29

productsנפט
מינרלים30 86.6מוצרי 84. 188.388.94.95.55.64.9Nonmetallic mineral30

productsאלמתכתיים
90.6תעשייתיהלומים31 89.587.583.9(0.8)(0.7)(0.3)(0.3)Diamond industry31

של32 בסיסית 88.7תעשייה 86.888.989.49.09.19.07.6Basic metal industries32
מתכת

מתכת33 84.9מוצרי 88.185.687.14.44.03.83.3Metal products33

87.4מכונות34 86.188.387.44.14.04.13.1Machinery34

חשמלי35 87.1ציוד 91.282.886.75.24.54.33.9Electrical machinery35
andואלקטרוני equipment

הובלה36 91.3כלי 88.694.391.08.27.27.84.8Transport equipment36

שונות39 85.6תעשיות 87.488.286.72.72.43.13.2Miscellaneous39
manufacturing
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חודשיים) (ממוצעים הענף לפי בתעשייה, השכירים מחזור י"ג/15. לוח
TABLEm/I 5.  TURNOVER OF EMPLOYEES IN INDUSTRY, BY BRANCH (Monthly Averages)

)19591964)

נגרעונוספו

סמל
הענף

EngagementsDischargesBranch
הראשי Majorהענף BranchCode

No.
1959196219631964195919621963964

הכל13 4.64.03.84.34.03.43.14.0TOTAL13סך

3.22.94.2MINING(5.8)4.03.53.9(6.9)מכרות1 AND1

QUARRYINGומחצבים

4.0MANUFACTURING23/.4.54.03.84.34.03.53חרושת23

משקאות2021 (כולל 5.85.16.1Food(6.2)6.86.05.7(6.3)מזון (incl. beverages2021
andוטבק) tobacco)

3.93.53.33.43.43.02.63.4Textiles22טקסטיל22

23

24

4.3הלבשה

3B

3.1

3 6

3.0

31

3.7

3.2

3.6

3.3

2.4

2.8

2.3

2 ך

3.2

3 2

Clothing

t^v €\f\t\UUAnn n rtr #1 a ■^f e

23

24 UW t 1 1 > 1 15 1 .J IT if

and furniture
ומוצריהם25 וקרטון 9.66.54.55.57.25.53.75.0Paperנייר and paper25

products
לאור26 והוצאה 2.72.32.33.02.31.91.62.3Printingהדפסה and publishing26

ומוצריו27 2.64.12.33.42.73.52.03.2Leatherעור and leather27
products

ופלסטיקה28 גומי 5.13.73.94.23.83.43.13.8Rubberמוצרי and plastic28
products

כימיים29 4.83.34.13.84.02.93.13.1Chemicalמוצרים and petroleum29
נפט productsומוצרי

מינרלים30 3.43.12.63.83.32.82.43.3Nonmetallicמוצרי mineral30
productsאלמתכתיים

היהלומים31 3.93.84.63.22.22.93.54.3Diamondתעשיית industry31

מתכת32 של בסיסית 2.32.33.6Basic(3.3)2.41.73.8(3.9)תעשייה metal industries32

מתכת33 5.34.94.55.64.24.23.74.9Metalמוצרי products33

4.73.63.95.13.83.12.95.2Machinery34מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 3.43.44.0Electrical(3.1)3.54.24.9(3.2)ציוד machinery and35
equipment

הובלה36 3.51.82.14.52.81.41.33.5Transportכלי equipment36
Miscellaneous

שונות39 6.64.73.14.35.64.12.93.7manufacturing39תעשיות

Note: "Engagements" and "discharges"during the month
are calculated as a percentage of the number of
employees at the beginningof the month.

מחושב החודש במשך וה''בגרעימ" ה"בוספים" אחוז הערה:
החודש. בתחילת השכירי0 למספר ביחס
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other industrial statistics אחרת תעשייתית סטטיסטיקה
(כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/16* לוח

TABLE M/16.  PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)
)I9S0I964)

19501958196219631964UnitProductהיחידההמוצר

ומחצבים MININGכרות AND
QUARRYING

גולמי לנפט מיליון
102155174229Mln 1Crude oil

טבעי מ3גז 3Naturalו"10,6169,83029,4891.000אלף gas
(שיווק) קוורץ 20,90326,42433,70341,739tQuartzט'חול sand (market

ing)

Ball>>9,51838,58927,30234,554.■חרסית and ifre clay
(שיווק) 7.24633,69245.01351.614Saltמלת (marketing)

(כולל FOOD:7זון (1NCL. BEVERA
וטבק) GESהשקאות AND TOBACCO)

Flourקמת
אחיד ט'קמח 86908371711,000אלף tStandard

א1זר(<) 72145158159171Other(l)"קמת
שועל שיבולת 216313292315tOatsט'פתיתי (quaker)

(קוואקר)
(קורנפלור) תירס 3872,5143,8434.3792,853Starchעמילן (cornflour)
לתירס) (פרט 2149901.3659221,090Starch"עמילן (except

cornflour)

(2) 3,8455,5086.2316.9776,901Biscuits(2)"ביסקוויטים (2)
1.0471,4532,5892,7283,341Waffles"וופלים
7.5108,4157J2I6,7797,178Noodles"אטריות

מצות וקמח 3,5506,3377,0257.0647,585Matzotמצות and matzot flour

ומיצים 0Preservesימוריט and Juices
משומרים 1.02812,04617.06519.67729,962cPreservedט'פירות fruit

Jams"3,7295,0104.7824,3544,427"ריבות and marmalades
ל'תרכיזיפריהדר 1,0992,2074,5775.68711,8251,000.1Citrusאלף concentrates
(1:41:6)(1:41:6)

   טבעי(3) הדרים 2,1455,04117,36021,65536,484Natural**מיץ citrus juice(3)
הדר פרי 4,45210,55726.70S30.80131,468Citrusמשקה fruit drinks
הדר פרי Citrus"2,0183,93310.1339,47411,221**סירופ syrup

אתרים מפירות 1.2953,3232,2032,5082,211Syrup**סירופ of other fruits
ענבים 191420Grape§531§560§מיץ jutce

6501,8912.6092,7323,273cGlucoseטילוקוזה

משומרים 4.4367,14610.4109.10310,206Preserved■רקות Vegetables
Tomatoes"7783.7944.4022.9854,015"עגבניות
Peas.>1271,8121.4681,8111,544אפונה

אחרים Other"3,5311,5404.5404,3074,647ירקות vegetables

כבושים 2.8262,6404.0332.7185,551Pickled"רקות Vegetables
Cucumbers"2.2352,1093.2682.1314,495"מלפפונים

528386467509795Cabbage"כרוב
אחרים 6314529878261Otherירקות vegetables
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(המשל) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/16 לוח
TABLE M/16.  PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS(Quantities) (Cont.)

)19501964)

19501958196219631964UnitProductהיחידההנלוצר

בבושיט 1,688זיתים "02,4281.8932,7082,927tPickled Olives

ומוצריו Milkחלב and Milk Products
מפוסטר .חלב ל' 76,94990,01996,03702,6241,0001Pasteurizedאלף milk
מעוקר 2,7093,2543.5094,176Sterilized"חלב milk
פתוח Un..16,2037,1407,1664,959"חלב bottled Standard

Milk
מקומית 1,9963,2542,6972,971tLocalטיחמאה butter
חמוצה Sour"7,3867,6838,1258,802"שמנת cream
מתוקה 430609714544Sweet"שמנת cream
רכה 13,26412,85213.47414,966Soft..גבינה cheese

מלוחה Salt"1,5231,1681.0401,630"גבינה cheese
קשה 1,2253,6784,0144,046Hard"גבינה cheese

מותכת 506721717662Boiled"גבינה cheese

3,5157,0437.0076,671Leben"לבו
ואשל 5,3548,1338.79110,143Lebenia"לבנייה and Eshel

7408527941,003Yoghurt"יוגורט

Sugarסוכר
לבן סוגר "17,36927,156!31.23632,565Refined sugar

(מולסה) סוכר 5,27613,10414,81615,201Molassesפסולת

יבשה 11,44915,134§10,459פולפה §10,366Dry pulp

וממתקים Chocolateשוקולדה and Sweets
2.5922,1822,8283,5864,139Chocolateשוקולדה

למריחה 101506724878Chocolate"שוקולדה spread
Sweets**4.3816,9569,70810.23311,140ממתקים
Halva**1.1971,9031,5961,7991,966חלווה

קקאו Cocoa.299992444445606אבקת Powder

Oilsשמנים

Margarine'.7.80715.10814,99615.65016,607מרגרינה
מזוקקים בלתי 1,75015,75520.69520,480Unreifned"שמנים oils (export)

(יצוא)
מזוקקים 12,54626,33234,64734,24739.134Refinedשמנים oils

אדמה Peanut**3131997042316אגוזי

4.6955,5503,2142.1621,864Coconutקוקוס

כותנה 3,2891,3381,8349451,284Cottonזרעוני seed

1,990Sesameשומשמין seed

28196275514340Sunflowerחמניות seed
5410230102Saffחריע lower seed
Soya..1.92417,02628.36030.45035,351סויה
10924Maizeתירס

דקלים "4115899177"Palm oil

1,973ניגר
■■

Niger

הדר מפרי אתרי Essential..181796124211שמן oils
Tehina**5271,2201.3501.5871,718טחינה

6165196326951,118Mayonnaiseמיונית

15נוספה סי 108166171201I.OOOtOilאלף cake
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  ייג/16 לוח
TABLE M/16.  PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Com.)

)19501964)

19501958196219631964UnitProductהיחידההמוצר

משכרים ALCOHOLICמשקאות
BEVERAGES

(שיווק) ל'יין 7,70911,11413.42413,2421,0001Wineאלף (marketing)

Beer"2,28816,86522.80825.32125.677נירה

(שיווק) Arrack..9371,0001,1721,361"עראק (marketing)

ל*כ 415437510S881,000אלף la

(שיווק) ל'ברנדי 1,1012,0882,6003,0551,0001Brandyאלף (marketing)

.. 4388261,0351,2191.000אלףל'כ la

אחריס ל'ספירטים 1.2701.2891,5221,7831,0001Otherאלף spirits
(marketing)(שיווק)

.. ל*כ 6786387659161,000אלף la

טבק TOBACCOמוצרי
PRODUCTS

01.516יגריות 2,2702,6612,8382.885tCigarettesט'

4,850סיגרים 5,9249,63911,63317.591kgCigarsקג

מקטורת Pipe"3,24113,18417.77118,37224,522טנק tobacco

Tombac..29,26630,45832.76639,52745,608טומבק

הרחה Snuff"14,88837.36140.50441,20242,677טבק

TEXTILESטקסטיל

Yarnחו8יט
כותנה 8,59115,93318,31521.377tCottonט'הוטי yarn

סרוק גמר Worsted'.2,5822,952§2,447§949..חוטי yarn

מנופץ צמר Woollen"2.3552.464§2.364§1,542"הוטי yarn
ויגוניה) .incl)(כולל vigone)

(0 Fabricsבדים (4)

כותנה 7,5579,88810,15810,529tCottonט'בדי fabrics
6,5658,7168,9999,203Wovenארוגים fabrics

(להלבשה Knitted"41835065"סרוגים fabrics (outer
(garmentsעליונה)

(להלבשה 9511,0891,1091,261Knitted"סרוגים fabrics (under
(garmentsתהתונה)
סרוק צמר Fabrics"244333327291"בדי of combedwool

II544795Woven"ארוגיס fabrics
233279280196Knittedסרוגיט fabrics
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/16 לוח
TABLEM/16.  PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19501964)

19501958196219631964UnitProductהיחידההמוצר

(כולל מנופץ צמר 8081,055550895TFabricsט'בדי of carded wool (incl.
מעורב) וצמר vigonoוויגוניה and mixed wool)

סינתטיים 686468608996Syntheticבדים facbrics
ארוגים 686468608925Wovenבדים fabrics
סרוגים 71Knittedבדים fabrics

מלאכותיים 410575684804Manmade"בדים fabrics
אצטת) ,rayon)(זהורית acetate)

מגוממים Gummed"132420446565בדיט fabrics
שרמז Charmeuse"89706152"בדי fabrics

סיזל) (רפיה. אחרים בדים
"

22262734**Other fabrics (raffia, sisal)

,_ WOODעץ
לבוד 3tf28,08054,25459,77870,447m3Plywoodעץ

ובידוד ציפוי מגלוחות 2,3682,7472,6242,4431,0001112Platingאלף and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוניט (masonite and

celotex)

וקרטון PAPERנייר AND
CARBOARD

עיתון נייר 4,6297,4998,0757,211cNewsprintט'
כתיבה 9,04715,67515,3531נייר 8,874t.Writing and printing

paperוהדפסה
אחר Other,,4,8119,3929,42512,619נייר paper

3,4857,6078,0848,727Cardboardקרטון

מגומי RUBBERמוצרים PRODUCTS

צמיגים אלף 2484304595501,000Tyresי
 6.40511,87511,85612,843tטי

אבובים 2363953254321,000אלף
 6361,1471,0231,148tInnerטי tubes

כימיים CHEMICALמוצרים AND
נפט PETROLEUMומוצרי

PRODUCTS
4,7596,4108,117tChlorineטיכלור

טיסופרפוספטים^*! 998472112t.OOOtSuperphosphatesאלף \da/o
(100^1) חנקתית חומצה 5,12110,20213,041cNitricטי acid ( 1 00X)

זרחתית 7,4677,5698,823Phosphoricחומצה acid
זרחתי 6,39414,22714,88116,500Dicalciumדוסידן phosphate
גופרתי Potassium"12,1128,3144,86510,245אשלגן sulphate
גופרתי Ammonium"62,69566,48869,34779,780אמון sulphate

אמוניה "16,89426,07726,61230,894"Ammonia
גופרתי^7.7 2,2942,7403,386Sulphuricחמרן

aluminium7.7X
זרחתיים .1,8492,205מלחים 1,180"Phosphoric salts

פורמאלדהיד פנול ל' 9016614991,0001Phenolאלף formaldehyde
כלוריד פוליויניל 2,4582,118cPofyvinylטי chloride
היפוכלוריט סודיום

"
2,3964,8315,489"Sodium hypochlorit

PETROLEUM
נפט PRODUCTSמוצרי

טיבנזין 1902763153531,000אלף tGasoline
176237243313Kerosene"נפט
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/16* לוח
TABLE M/16, PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Com.)

)19501964)

19501958196219631964UnitProductהיתירההמוצר

ט'סולר 267804אלף 728 5571000 tGas oil
4771,261מזוט 1,108 905Fuel oil

(שיווק) מעובה נפט 65,840§30,037§טיגז §56,536 §51,226tLiquified petroleum gas

מפוגל 682401465כוהל 480 520,.
(marketing)
Methylated alcohol

5,20310,745צבעים(5) 9,068 8,373'*Paints(5)

ודטרגנטים Soapסבון and Detergents
כבימה 6,3256,6515,524"סבון 5.900 6,543"Laundry soap

תמרוקים 5541,6572,360"סבון 2.629 2.276Toilet soap
סבון 2,0057431,694אבקת 1,577 1,234Powdered soap
סבון 508348*יפתיתי 407 347"Soap flakes

נוזל סינתטי 8,12412,871"דטרגנט 11,316 10.844Synthetic detergents

 סינתטי 3,9298,832..דטרגנט 8,287 7,677..

liquid
Synthetic detergents

powderאבקה
מוצק 2,510דטרגנט 2,535 2,145"Synthetic detergents

solid

(בקופסאות) 304472749אלףגפרורים 646 6601,000Matches (in boxes)
Grossגרוס

מינרלים NONMETALLICמוצרי
MINERALאלמתכתיים PRO

DUCTS
איטונג 64,29393,318מ3חומרי 98,931 95,264m3Ytong
שטוחה מ2זכוכית 2,4111,000אלף m? 3,280 3,173 2,075Plate glass
ביטחון 32.01651,457מ2זכוכית 41,150 38,112m2Safety glass

67,72594,254יחיאסלות 87,029 85,158No.Toilet bowls
רחצה 59,06788,440"קערות 88,020 80,449"Wash basins
מטבח 46,53753,082"קערות 65,653 69,034Kitchen sinks

מזוגגים קיר 11,60028,151אלףאריחי 20,873 22,2341,000Glazed ciles
טימלט 3807131,098אלף 1,024  954.i.oootCement

17,1299,899אלףלנניסיליקט 9,349 10,9471,000Silicate bricks
מסיליקט בלוקים

"
2,6345,153 4,625 4,487"Silicate blocks

מתכת METALמוצרי PRODUCTS

עגול 92,800טיברזל 84,808 J 77,079tIron bars
מאומלות 16,28327,281No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs
ומסמרות 3,2443,576טמסנ1רים 3,586 3,736tNails and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד
EQUIPMENT

חשמל 48,86345,183יהימוני 47,890 44,402No.Electricity meters
42,41686,953יחימצברים 82,346 61,160No.Accumulators

(I) Including flour used for baking matzot.
)2) Notinclud ing cookies.
)3)Pasteurized juice(with or without sugar) and preserved

natural luice included.
)4)Afterundergoing finishing processes (suchas bleaching,

dyeing, makingup etc.)■
)5) Including production of establishments engaging 15

employees and over.
la  liter alcooi.
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עוגיות. כולל אינו (2)
וכן סובר) תוספת בלי או (עם מפוסטר טבעי מיץ כולל (3)

משומר טגעי מיץ
צביעה, ליבון, (כגון: סופי עיבוד של תהליך לאתר (4)

וכוי). אשפרה
15 המעסיקים מפעלים של הייצור את כולל (5)

ויותר. שבירים
כוהל לינליטר



לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור  י"ג/17. לוח
TABLE M/17.  PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL ELECTRIC

CORPORATION

)19481964)

19481950195519581961196219631964Unitהיחידה

GENERATIONהייצור

הייצור כושר
(1) המותקן

הייצור

העומס פסגה
השנתית

מגויט

מיליון
קוטש
מגיט

70

314

65

100

543

110

230

1,258

242

360

1,682

317

485

2,433

458

560

2,807

508

645

3,042

561

720

3,543

632

MW

Million
KWH
MW

Installed generat.
ingcapacity (1)

Generation

Annual load peak

בדלק ט'השימוש 1201933935026857728349611,000אלף tFuel consumption

0) MAINS(I)הרשת

מסירה קווי
במתח וחלוקה

גבוה

4,9895,8056,0916,486KmHV■1,6621,8012.9823,921קמ Transmission
£ Distribution
Lines

במתח חלוקה קווי
נמוך

S8224,7424,9865,1535,401KmLV.1,5411,8673,030ק'מ Distribution
Lines

טרנספורמטורים
לחלוקה

8735,220.(1,2571,6133,050מספר .5,6365,9936,414No.Distribution power
transformers

הטרנס הספק
פורמטורים

לחלוקה

149214544772U251,2591,3851,546MVACapacityofמוא dis
tribution trans
formers

מכירות
חשמל

ELECTRICITY,
SALES

הכל סך
ת9שייה

מים שאיבת
אחרים

מיליון
קוטיש

261

71
75
115

464

141

117
206

1,047

302
336
409

,411

448
473
490

2,054

756
521
777

2,170

866
612
892

2,569

914
634

1,021

2,991

1,101
679

1,211

Million
KWH

TOTAL

Industry
Water Pumping
Others

(1) CONSUMESR(l)צרכנים

הצרכנים 1291813334396126566997451.000Numberofאלףמספר con
sumers

Source: Israel Electric Corporation Ltd.
)I) At end of each year.
Note: The figures for the /ears 1948 1955 do not in

dude the data relating to the Jerusalem Electric 81

Public Service Corporation Ltd.

בע'מ לישראל החשמל mnn : ^7^ff/^
השנה. בסוף (1)

חברת נתוני נכללו לא 194a1955 בשנים : הערה
בע"מ לירושלים הציבורי והשירות החשמל
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(כ'ס) הראשי הענף לפי מנועים, של המותקן הכוח  י"ג/18. לוח
TABLE M/18.  POWER OF ENGINES INSTALLED, BY MAJOR BRANCH (H.pj

)31 XII 1962)

מותקן Powerכוח of Engines Installed

Branchממוצע
סמל
הענף

הראשי הענף
הכל אחרחשמליסך

לעובד
ייצור

Average

Major BranchCode
No.

TotalElectricOtherper
Production
Worker

הכל13 609,014593,7584.6סך 15,25*TOTAL13

ומחצבים1 46,52638,86619.3מכרות 7,660MINING AND
QUARRYING

י

562,488554,8924.3חרושת23 7,596MANUFACTURING23

משקאות2021 (בולל מזון
וטבק)

112,511111,9625.5 549Food (incl. beverages
and tobacco)

2021

66,49066,4483.6טקסטיל22 42Textiles22

3,4333,4330.6הלבשה23 Clothing23

ורהיטים24 ומוצריו 40,35639,4733.9עץ 883Wood, wood products
and furniture

24

25

26

וקרטון נייר
ומוצריהם

לאור והוצאה הדפסה

26,668

7,832

25,648

7,832

10.8 1,020

1.4 _

Paper and paper
products

Printing and publishing

25

26

ומוצריו27 5,2165,1881.5עור 28Leather and leather
products

27

'י28 6.4"25,21424,630מוצריגומי 584Rubber and plastic28

29

30

ופלסטיקה
כימיים מוצרים
נפט ומוצרי
מינרלים מוצרי

56,691

63,954

54,602

63,394

11.2 2,089

7.0 560

products
Chemical and petroleum
products

Nonmetallic mineral

29

30

31
אלמחכתייט

יהלומים 4,6164,5810.8תעשיית 35

products
Diamond industry31

בסיסית32 37,40237,15210.6תעשייה 250Basic metal industries32

33
מתכת של
מתכת 42,13941,9794.2מוצרי 160Metal products33

25,67724,5374.3מכינות34 1,140Machinery34

חשמלי35 10,86710,8672.0ציוד _Electrical machinery35

36
ואלקטרוני
הובלה 28,39828,1462.2כלי 252

and equipment
Transport equipment36

שונות39 5,0245,0201.9תעשיות 4Miscellaneous
manufacturing

39
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הראשי הענף לפי בתעשייה, החשמל צריכת  ייג/19 לוח

BY MAJOR BRANCHINDUSTRY,
wnp< יוני /ui

OF ELECTRICITY INTABLEM/19. CONSUMPTION
(Million KWh.)
(19551964)

סיווג
חדש

סמל
הענף

(1) הראשי Previousקודםסיווגהענף ClassificationNew
ClassifiMajorBranch (1)

Sranch
Code

cationNo.

19551953 /1964 | 1963 | 1962 11964
הכל13 351.4531.31,207.5סך 1,037.} 994.4TOTAL (2) 1,151.213

ומחצבים(3)ו 46.9MININGמכרות AND
יי QURRYING(3)י
1,104.3MANUFACTURING23חרושת23 וטבק2021 משקאות (בולל 91.0121.6179.4מזון 176.4 162.2185.7:ood (incl. beverages and021

27.046.1141.6טקסטיל22 117.1 98.9141.8
tobacco)
extiles22

1.10.94.7הלבשה23 2.6 3.33.3Clothing23
ורהיטים24 ומוצריו 13.114.625.8עץ 281 26.330.9Wood, wood products and24

furniture
ומוצריהט25 וקרטון נייר

f\47.5Paper and paper products25
20.1\ 59.8 50.2 51.1

לאור26 והוצאה 1הדפסה

18.1Printing 2nd publishing26
ומוצריו27 2.03.56.9עור 5.4 4.96.3Leather and leather27

ופלסטיקה28 גומי 40.8\)מוצרי
products

Rubber and pi astic products28 .n4\112.8I 372.1 182.7 260.4
נפט29 ומוצרי כימיים 1/323.4Chemicalמוצרים and petroleum29

מינרלים30 100.0132.9226.8מוצרי 206.4 181.5179.5
products

Nonmetallic mineral30 products(3)אלמתכתיים(3)
יהלומים(4)31 5.0Diamondתעשיית industry(4)31
מתכת32 של בסיסית תעשייה

1| 104.9 105.7 150.4

21.2 14.4 12.6

43.8Basic metal industries32
מתכת(5)33 מוצרי

15■3I43.827.7Metal products(5)33
34
35

מכונות
ואלקטרוני חשמלי 3.66.6ציוד

12.6
13.3

Machinery
Electrical machinery and

34
35

הובלה(5)36 23.1לי
equipment

Transport equipment(5)36
שונות(4)39 21.129.464.3עשיות 48.2 42.8.(2)M5Miscellaneous39

Jmanufacturing^)

Source: Data of the Israel Electric Corporation mi
industrial establishments owning power stations,
with a registered capacity of 300 Kw. or more.

)I) Classiifcation by branch  see in the introduction x.o

this chapter.
)2) Excl. consumption in nonindustrial establishments.

paying for electricity according to the industrial tariff;
such consumption amounted to 56.3 million Kwh. 'n
1964 and was included in "Miscellaneous Manu
facturing" in the previous classification.

)3) Mining and Quarrying" in the previous classification
was included in the "NonMetallic Mineral Products"
Branch.

)4) Diamond Industry was included \n "Miscellaneous
and Manufactuirng" in the previous classification.

)5) Transport Equipment was included in "Basic Meea/
Industries" "Metal Products" and "Machinery" in
the previous classification.

מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקורי
הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים

ומע^ה. קן.ט 300 של רשום
זה. לפרק מבוא ראה הענפים לפי הסיווג בדבר (י)

לאתעשייתיים, מפעלים של החשמל צריבת את כולל אינו (2)
התעשייתי:; התעריף לפי החשמל לחברת המשלמים
והיא קוט'"ש מיליון ל56.3 1964 בשנת הגיעה זו צריכה

שונות''. 'תעשיות בענף הקודם בסיווג נכללה

מוצרי בענף הקודם בסיווג בכללו ומחצבים "מכרות (3)
אלמתכתיים''. מינרלים

בענף הקודם בסיווג נכללה יהלומים תעשיית (4)
שונות". תעשייות

הענפים; עם יחד הקודם בסיווג נכללו הובלה כלי (5)
ומכונות. מתכת תעשייהבמיסיתשלמתכת.מוצרי
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consumption of electricity חשמל צריכת
1000

3000■

2000

1,000
900
800
700
600
500

^ס
Tota

^'

<

Indu'stry^^

196311964196219611 96019591958

INDEXES OF INDUSTRY התעשייה מדדי

90
1958 1959 1960 1961 1862 1963 1964Bsee: 1e56"1oo הבסים;958ו00ר

100*
gross industrial PRoDUCTION(Pear5nate a.,,™) n>017ur1 התעשייתית התפוקה

roar

1958 I1 95 9
*Incl. Miningcf Quarrying

המחוז לפי והמועסקים, המפעלים
ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS

BY DISTRICT
1963

!Establishments  B>'7j?sn/
ודלא1יבוהנ1רכז נ17זוו

r" At^entrsl / i^m^ , ,SUNK!

1^ / fiffgiMmm₪imr7z₪ ירו*לי1ו ניתוו
והדרום

!rusalem 4
luthoro Dish*.

[EmployedPersona.a^puaJia |

המפעל גודל לפי והמועסקים, המפעלים
ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS

BY SIZE OF ESTABLISHMENT
1963

!Establishment's _ .p>l7a33p|
. 59

019

Employed Rsrsons ןמור?3םזךם?

1443 תעשייה



בנייה יי'ד. פרק
והסברים מקורות

הנתונים סיכום
וחשבונות דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
המקורות (פירוט הכפילויות ניפוי תוך מהמקורות'
המקומיות הרשויות 36 ידי על בדיווח להלן).
לסיכום מוסף לפיכך' פיגור; קיים הבנייה וחברות
הפיגור של אומדן מהן המתקבלים הנתונים
הפיגורים אומדן חישוב (דרך בעתיד הצפוי

להלן). ראה
אינן שעדיין עיר ולתכנון לבניין הוועדות
נתונים מספקות בנייה' וגמר התחלה על מדווחות
אלה נתונים סמך על המתאשרת הבנייה על
וגמר הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו
חישוב (דרך הוועדות בתחומי הפרטית הבנייה

להלן). ראה הנ"ל בוועדות האומדנים
משרד של למגורים הבנייה התחלת נתוני
להג כה עד התייחסו ואילך 1962 משנת השיכון
הבניין. יסודות כגמר הבנייה התחלת של דרה
להגדרה והותאמו אלה נתונים תוקנו זה בשנתון
בסטטיסטיקה הקיימת הבנייה התחלת של האחידה

היסודות. חפירת התחלת בנייה: של

מקורות

הבנייה: וגמר הבנייה התחלת על המדווחים

באר אשקלון'  המקומיות(2) הרשויות 36 א.
גבעתיים' ים' כת בנימינה' ברק' בני שבע'
חיפה' חולון' חדרה' יעקב' זכרון הרצליה'
טבריה' וים)' ביאליק (מוצקין' חיפה קריות
כרכור' אתא' כפר סבא' כפר ירושלים'
נתניה' ציונה' נס נהריה' (3) מגדיאל לוד'
צפת' תקוה' פתח חנה' פרדס עפולה' עכו'
גן' רמת רמלה' רחובות' לציון' ראשון

אביב; ותל רעננה השרון' רמת
בנייה; חברות 15 ב.
השיכון; משרד ג.

(1) מבנים בניית

הגדרות

הבנייה שלבי
ידי על לבנייה אושר כשהבניין  ר ו ש י א .1

עיר. ותכנון לבניין הוועדה
עם המתחיל השלב  הבנייה 2.התחלת

היסודות. חפירת
במובן נגמר כשהבניין  הבנייה 3.גמר
שכבר או תפקידו' את למלא ומוכן הטכני

בו. בשימוש הוחל
המר החיצוניים' הקירות את כולל  ח ט ש ה .4
לעמודים. שמתחת המרוצפים והשטחים פסות
או חדר  דיור יחידת או ה ר י ד .5
המיועד ארעי או קבוע במבנה חדרים מערכת
להכניסה ויש שירות חדרי כוללת לדיור.היא
דירות עם משותף משטח או מהרחוב מיוחדת

הבניין. בתוך אחרות

חדרים

אורחים' חדרי שינה' חדרי  דיור חדרי
ששטחם הולים וכוי. ילדים חדרי אוכל' חדרי

ויותר. מ"ר 6

שימוש' בתי מטבחים'  שירות חדרי
החדרים מספר מ"ר. שישה עד הולים רחצה' חדרי

שירות. חדרי כולל אינו בדירה
סטנדרד מיקום' (קביעת הבנייה תכנון _ יזמה

עליה. ופיקוח ושטח)
ביזמת הבנייה  הציבורית הבנייה
המקו הרשויות הלאומיים' המוסדות הממשלה'
המוסדות של המלאה בשליטתם והחברות מיות

הנ"ל.
לבנייה מחק הבנייה כל  ת י ט ר הפ הבנייה

הציבורית.

המרכ הלשכה ,173 מס' מיוחדים פרסומים סדרת 1963 עד 1960 בישראל 'הבנייה בפרסום הופיע הבנייה נתוני של נוסף פירוט (1)
בהכנה. נמצאים "64 לשנת נתונים לסטטיסטיקה. זית

מקומיות. רשויות כיג, בפרק ראה 1964, 1963 בשנים מקומיות רשויות ב29  וגמר התחלה  בנייה על נתונים (2)
מקומית. רשות להיות חדלה "" בשנת (3)
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בדיווח הפיגור אומדן הנדונה. לתקופה הדיווח
נוסף מתבסס, ולתעשייה להארחה הבנייה על
אינפורמציה על גם לעיל, הנזכרים הגורמים על
המתקבל האפשרי הפיגור על בלשכה המתרכזת
למדווחים שנשלחו שאלונים שונים: ממקורות
בעיתונות מודעות עיתונות, קטעי חזרו, וטרם

וכדי.
תום לאחר וחצי שנה במשך שנה מחצית בכל
הפיגור אומדן את מבטלים הנדונז;' המחצית
הנתונים הוספת ידי על מחצית לאותה הקודם
של מחדש אומדן ידי ועל יותר מאוחר שהתקבלו

בעתיד. הפיגורים
לנתוני שנוסף זה' בשנתון הפיגור אומדן
הבנייה כל מסך כאחוז ,1964 בשנת הפרטית הבנייה
6 בנייה בהתחלות היה. הייעודים, לכל הפרטית

אחוזים. 4 הבנייה ובגמר אחוזים

בוועדות הפרטית הבנייה אומדן
וגמר התחלה על מדווחות שאינן
המבו הפרטית הבנייה וגמר התחלות אומדני
לבנייה הוועדות ב35 הבנייה אישורי על ססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו עיר, ותכנון
לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז א.

ביותר. קטן הוא ביצוע
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה ב.

אושרה.
שנה הסתיימה בנייתה  המאושרת הבנייה ג,

אושרה. שבה השנה לאחר
הבנייה ייעודי

הייעודים לפי הבנייה ממוינת הנתונים, בסיכום
הבאים:

תעשייה ומשרדים, עסקים הארחה, מגורים'
הנתונים חקלאי, ומשק ציבור מוסדות ומלאכה,
לבניינים ולתוספת חדשים לבניינים מתייחסים
מספר או השטח גדל הוספת ידי על אם קיימים,
במבנים פנימיים שינויים תיקונים, החדרים.

נכללים. אינם בשימוש ושינויים
משרד של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

צה"ל. ושל הביטחון
הבלתי הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום

חוקית.

בבנייה לפועל יומי שכר
המתקבלים דו"חות על מבוסמים הנתונים

גדולות. קבלניות וחברות קבלנים מ21
העובדים הפועלים לסוגי מתייחס היומי השכר

בלבד. הבניין שלד בהקמת

ציבוריות; עבודות מחלקת  העבודה משרד ד.
אחרים; ממשלה משרדי ה.

היהודית; הסוכנות ו.
לדיווח פרט  הארחה ובתי תעשייה מפעלי ז.
מבנים על המקומיות מהרשויות השוטף
שאלונים נשלחים הארחה, ובתי תעשייתיים
הם בהם הארחה, ובתי תעשייה למפעלי
שבוצעה הבנייה על פרטים למסור מתבקשים
אלה שאלונים למשלוח כמקורות ידם. על
והתעשייה המסחר משרד דיווח משמשים:
על בע"מ התיירות תעשיית פיתוח וחברת
שפנו הארחה, ובתי תעשייה מפעלי שמות
לצורכי הפיתוח מתקציב הלוואה בבקשת
עיתונות מודעות עיתונות, קטעי בנייה,
מפ מאותרים שבאמצעותם שונים ופרסומים
עומדים או הניבנים הארחה ובתי תעשייה עלי

להיבנות.

בנייה: אישור על המדווחים

שהן: עיר, ותכנון לבניין ועדות 35
המרכז, הצפון, ירושלים, גליליות: ועדות 6 א.

והדרום. אביב תל חיפה,
אשרי, אשדודמ) אילת, מקומיות: ועדות 29 ב.
הגליל הגלבוע, גדרה, בישנים, טוביה, באר
חוף זבולון, יהודה, הרי הדרים, התחתון>1),
יתדות, יזרעאלים, השרון, חוף הכרמל,
הירדן, עמק סומכי, נצרת, מנשה, לודים,
גתלכיש, קרית אונו, קרית חפר, עמק
שפרעם שמעונים, שורקות, שקמים, שומרון,

ושרונים.

הפיגור(2) אומדן
המתמיד הפיגור את האפשר במידת למנוע כדי
בסופה נערכת המקומיות' הרשויות של בדיווח
ברשויות דיווח ביקורת שנה מחצית כל של
לאתר היא זו דיווח ביקורת מטרת המקומיות.
דווח לא שונות ושמסיבות שנבנו השטחים כל את
הדיווח, ביקורת שיטת למרות במועד. עליהן
שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים חלק מוסיף
הרא השנה במשך מתרכז הפיגור כשרוב לערך'

מחצית. כל שלאחר שונה
הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הס תוך בנייה, ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
הקוד התקופות של הממוצע הפיגור על תמכות
התקופה במשך בדיווח הרעה או שיפור על מות,
בביקורת המתקבלים השטחים גודל ועל הנדונה

.1964 בשנת הוקמה הוועדה (1)
הבנייה. וחברות המקומיות מהרשויות המתקבלים הפרטית הבנייה על לנתוניט רק מתייחס הפיגור אומדן (2)
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שעליה הכביש' שכבת  נושאת שכבה
של מתערובת ובנויה רכב כלי תנועת עוברת

שונות. שיטות לפי באספלט אגרגטימ
שעליה חם, אספלט שבבת  ן ו י ל ע ציפוי

פוליה. או עדשיה' סומסומיה' מפזרים

מקורות:
על המדווחות המקומיות הרשויות שלושים
חיפה, קריות את כולל (לא בנייה וגמר התחלה
ביצוע על גם מדווחות ומגדיאל)' כרכור בנימינה'
השיכון; ומשרד מע"צ ציבוריות: עבודות
היהודית; הסוכנות אחרים; ממשלה משרדי
בנייה; חברות חמש לישראל; הקיימת הקרן

מים. מפעלי מקורות; חברת

לנתונים הערות
צינורות הנחת דרכים' סלילת של הנתונים
וחשבונות דינים על מבוססים ותיעול' ביוב מים'
הכפי ניפוי תוך השונים מהמקורות שנתקבלו

לויות.
בתחום שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
הרשויות ידי על הן המקומיות' הרשויות 30
ומשרדי חברות ידי על והן עצמן המקומיות
הרשויות ל30 שמחוץ הרשויות בתחום ממשלה.
העבודות את הנתונים סיכום כולל המקומיות'
בלבד. הממשלה ומשרדי חברות ידי על שבוצעו
חדשות סדרות חושבו ואילך 1963 השנים עבור
דרכים הרחבת דרכים' סלילת של הגמר לנתוני
נלקח החדשות בסדרות מים. צינורות והנחת
חלקי ביצוע גם הגמר' נתוני בסיכום בחשבון'
הנדונה' העבודה כל גמר רק ולא העבודה של
החדשה ההגדרה הקודמים. בסיכומים שנעשה כפי
ונעשות מקורות וחברת מע"צ של לדיווח הותאמה
לדיווחים גם החדשה ההגדרה להתאמת פעולות
ולדיווח המדווחים ויתר המקומיות הרשויות של

מים. צינורות הנחת על

ציבוריות עבודות

הגדרות
היי עבודות התחלת  העבודה התחלת
סלילת של למטרות החציבה או החפירה שור'

ביוב. או מים צינורות הנחת דרך'
משרד של שאינן בעבודות העבודה גמר
העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר השיכון'
עם או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה
העבודה גמר  השיכון משרד של בעבודות
בסי הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
לסוגיהן' ציבוריות עבודות של הגמר נתוני כום
העבודה' של חלקי ביצוע בחשבון נלקח לא
אלא צינורות' קו קטע או דרך קטע סיום בגון:

הנדונה. העבודה כל גמר

הדרך. סוג
אזורית. בין ארצית לתנועה משמש  ראשי
בין ומקשר ראשי מכביש יוצא  אזורי

ראשיים. כבישים
יישוב. לנקודת מוביל  ה ש י ג

אזורי או ראשי כביש בין מקשר  מקומי
גישה. דרך לבין

(ערים' היישוב נקודת בתוך עובר  פנימי
ועוד). מושבות

הדרך: מבנה
חציבה' חפירה' ידי על נבנית  עפר דרך

ותעלות. שיפועים וסידור מילוי
אדמה היא היסוד כשקרקע בעיקר נבנה  ע צ מ
יציב' מחומר ומורכבת לניקוז הזקוקה כבדה

מחצבות. פסולת או כוכר כגון:
הכבי סוגי לכל הבסיסית השכבה  תשתית

כורכר. או אבן' שברי גויל' אבן הבנויה שים
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BUILDING מבנים בניית

מ"ו) (אלפי הייעוד לפי הבנייה, שטח  י"ד/1* לוח
TABLE N/l. AREA OF BUILDING, BY PURPOSE (Sq. .וח 1,000)

(19491964)
הארחה/
משקמבניעסקים מכני

הבלהשנה (2)ציבור(1)חרושתומשרדיםמגוריםסך חקלאי
YearTotalResidentialBoarding Houses,IndustrialPublicNonResidential

Commercial andBuildings (1)Farm Buildings(2)
Office Buildings

(3) קודמת Formerסדרה Series (3)

הבנייה CompletedBuildingגמר
1949843749264028
19501.3231,197475227..

19522,4142,0379323351
19531.4491,00915920378
19552,1451,84610410491
19572.0541,618125167144
19592,8502,020108284241197
19602,9851,947109347325257
19612,8081,72919849129298

§ 19623,3732,43016440130375

הבני BegunBuיההתחלת i 1di ng
19552,1161.7898995143
19572,7762,346126106198
19593,3222,164137498291232
19602,8351.777224404282148
19613.8412,64527545138382

§ 19624,0422,98215644336497

(4) הארץ) (כל חדשה eסדרה Country) (4)New Series (Who

הבנייה CompletedBuildingגמר
19603,4852.195134374424358
19613,4062,029233551375218

§ 19623,9512,739194456392170
§|9634,0782,915110476403174
*19644,3272,980212538428169

הבני ההתחלת .BegunBuilding
19603,4332,077259464365268
19614,4192,954305506477177

§ 19624,6743,288182553447204
§|9634,5493,160214542456177
*19645,6063,809320690599188

(I) For the years 1949 1957 public buildings built by the
Housing Division, the Public Works Department and
the Jewish Agency are not included.

)2) Data in the previous series refer to buildings erected by
the Jewish Agency, forwhich reporting began in 1959.

)3) The previous series included the public buildingby the
government and by the Jewish Agency all over the
country and mostof the priyate building; not including
most of the private building in the jurisdiction of 35
building and town planning committees, which are not
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 on building
begun and completed.

(1)

(2)

על שנבנו צינור מבני בכללו לא 1957 עד 1949 בשנימ
והסוכנות הציבוריות העבודות מחלקת השיכון/ אגף ידי

היהודית.
על שהוקמו למבנים מתייחסיט הקודמת בסדרה הנתונימ
בינואר הוחל עליהם והדיווח בלבד היהודית הסוכנות ידי

.1959
הממשלה עלידי אתהבנייההציבורית כללה הקודמת הסדרה (3)
רובהשלהבנייההפרטית. היהודיתבבלהארץואת והסוכנות
ועדות בתחומי35 הפרטית הבנייה עיקר את כללה לא היא
וגנ1ר התחלה על מדווחות שאינן עיר ולתכנון לבניין

בנייה.
בתחומי הארץ בכל הבנייה את כוללת החדשה הסדרה 14)

לא שעדיין אלה כולל עיר/ ותכנון לבניין הוועדות
הבנייה. וגמר התחלה על מדווחות
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(מדדים) הייעוד לפי הבנייה, גמר שטח  י*ד/2 לוח
TABLE N/2.  BUILDING COMPLETED, BY PURPOSE (Indexes)

)19491964)

משק מבני
(3) חקלאי

Non Residential
FarmBuildings (3)

מבני
(2) ציבור
Public

Buildings(2)

חרושת
Industrial

עסקים הארחה/
ומשרדים(1)
Hotels,

Commercial
and Oiffces (I)

מגורים
Residential

(1) הבל סך
Total (I)

השנה
Year

Former Series (4)

New Series (5)

100

61

47

49

47

104

100

130

189

289

263

337

54 I

533

1,237

893

1,204

1,081

1,122

100

88

92

95

100

= 100 :Baseהבסיס: 1950

5577

100100

164313

198448

338390

204342

221200

177229

266321

287600

230546

232667

421944

 349 771  

= 100 :Baseהבסיס: I960

100100

174147

145122

82127

158144

(4) קודמת סדרה

6463

100100

185182

182170

11084

131116

162154

165153

155135

205161

200169

206163

205144

249203

(5) חדשה סדרה

100100

9892

113125

117133

124136

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

§ 1962

1960

1961

§ 1962

§ 1963

*1964

(I) In the computationof the indexes for all purposes in
previous series, nonresidential farmbuilding has not
been included. The new series includes all the types of
building  non residential farm buildings too.

)2) See note (I) to Table N/l.
)3) See note (2) to Table N/l.
)4) See note (3) to Table N/l.
)5) See note (4) to Table N/l.

לא הקודמת בסדרה הייעודים לכל המדדים בחישוב (1)
החדשה בסדרה חקלאי; משק מבני בחשבון נלקחו
משק מבני לרבות הבנייה/ סוגי כל בחשבון נלקחו

חקלאי.
י*ד/ו. ללוח (1) הערה ראה (2)
יד/ו. ללוח (2) הערה ראה (3)
י'ד/ו. ללוח (3) הערה ראה (4)
יד/ו. ללוח (4) הערה ראה (5)
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והיוזם>1) המחוז לפי והשטח, הדירות מספר למגורים: הבנייה  י"ד/3* לוח
(19621964)

בנייה גמר

המחוז

הדירות
Dwellines

השטח
1,000)

נןר) (אלפי
Area (Sq.m.

f 1962§ 1963* I'M§ 1962§ 1963. 1964

2,980 2,915 2,739 37,900

הבנייה כל

39,690 38,280

1.9702,7802,470156193195

4,5004,6305,470334339405
6,9205,9206,850507423533
6,3207,0407,200484578614
10,52013,06010,4908231,011878
8,0506,2605,420435371355

הכל סך

ירושלים
הצפון
וזיפה
המרכז

אביב תל
הדרומ

הציבורית הבנייה

1,194 £1,40 1,309 19,210 24,130 23,850

1,1302,0001,2707111383

3,0202,8403,280163161191

3,9703,3503,720213201233
4,0004,2803,320221256206
4,1505,7302,870249345199

7,5805,9304,750392330282

הכל סך

ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרומ

הפרטית הבנייה

הכל 014,43015,56018,6901,4301,5091,786ך

8407801,2008580112ירושלים

1,4801,7902,190171178214הצפון

2,9502.5703,130294222300היפה

2,3202,7603,880263322408המרכז

אביב 6,3707,3307,620574666679תל

470330670434173הדרום

זה לפרק במבוא היוזםראה הגדרת (1)
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TABLE N/3. RESIDENTIAL BUILDING: NUMBER OF DWELLINGS AND AREA,
BY DISTRICT AND INITIATING SECTOR(I)

(19621964(
הבנייה Buildingהתחלת Begun

הדירות
Dwellings

ממר) (אלפי השטח
Area (sq. .תו 1,000)

§ 1962§ 1963* 1964§ 1962§ 1963♦ 1964

District

Tot a I Building

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

3,809 3,160 3,288 48,900 38,420 45,710

3,7202,5403,500257212259
5.1105,3006,230365406465
7,8605,5806,950577462516
7,1307,7009,480556650783
14,11011,28013,4201,1061,0141,192
7.7806,0209,320427416594

Publ ic Building

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

1,631 1,232 1,596 26,640 18,890 28,090

2.6901,2202,31015984144
3,1903,1404,290175196250
4,2902,5803,590253163211
4,1903,8704,640.234 _251. . _279 

~ 6,370"3.6303,640"390219264
7,3605,0508.170385319483

Private Building

17,62019,53022,2601,6921,9282,178TOTAL

1.0301,3201.19098128115Jerusalem
1.9202,1601,940190210215Northern
3,5703,0003.360324299305Haifa
2,9403,8304.840322399504Central
7,7408.2509.780716795928Tel Aviv
4209701,1504297IIISouthern

(I) Definition of initiatingsector see in introduction to this chapter.
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והיוזם, הדירה גודל לפי הדירות למגורים(ן) הבנייה  י"ד/4י לוח
היוזם לפי החדרים ומספר

TABLEN/4.RESIDENTIAL BUILDING(I): DWELLINGS BY SIZE AND INITIATING
SECTOR AND NUMBER OF ROOMS BY INITIATING SECTOR

)1962 1964)

Rooms

הבנייה nVnnn
Building Begun

*I 964 §1963 §1962

הבנייה גמר
Building Completed

.1964 §1963 §1962

חדרים

Dwellings

ALL BUILDING 48,900 38,420

I room
2 rooms
3 rooms
4 rooms and more

PUBLIC
BUILDING
 TOTAL

I room
2 rooms
3 rooms
4 rooms and more

PRIVATE
BUILDING
 TOTAL

I room
2 rooms
3 rooms
4 rooms and more

680
10,860
33,090
4,270

26,640

6,680
19,400

560

22,260

680
4,180
10,690
3,710

800
9,290

24,420
3,910

18.890

20
4,650
13,820
400

19,530

780
4,640
10,600
3.510

45,710

960
17,850
24,320
2,580

28,090

150
12,750
14,890

300

17,620

810
5,100
9,430
2,280

37,900

800
10,510
23,720
2,870

19,210

50
5,760
13,090
310

18,690

750
4,750
10,630
2,560

39,690

890
13,890
22,900
2,010

24,130

140
9,340
14,590

60

15,560

750
4,550
8,310
1,950

לירות

38,280

960
17,630
17,390
2,300

23.8J0

220
13,030
10,300

300

14.430

740
4,600
7,090
2,000

הבנייה כל סך

אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ומפלה חדרים 4

הבנייה
הציבורית
הנל סך 

אחד חדר
הדרים 2
חדרים 3

ומעלה חדרים 4

הבנייה
הפרטית

סךהכל
אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ומעלה חדרים 4

Roomsחדרים

החדרים
בדירות

הכל סך
97,430105,960104,850120,470108,860139,290ROOMS IN

DWELLINGS
 TOTA L

58,38062,85052,09071,52052,39073,810publicבנייה building
ציבורית

פרטית 39,05043,11052,76048,95056,47065,480privateבנייה building

נוספים חדרים
הכל(0 סך

6,9806,0506,8706,4806,9907,240ADDITIONAL
ROOMS
 TOTAL(I)

(I) In private building and by Amidar for large families
andbythe Jewish Agencyin qibbuzim and moshavim.

מרובות למשפחות עמידר וע"י הפרטית בבנייה (1)
בהתיישבות. היהודית הסוכנות ידי ועל ילדים
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למגורים, הציבורית בבנייה הגמורות הדירות מספר י"ד/5. לוח
והמחוז (מ"ר) הדירה שטח לפי

TABLEN/5. NUMBER OF COMPLETED DWELLINGS IN PUBLIC RESIDENTIAL
BUILDING, BY AREA OF DWELLING (Sq. m.) AND DISTRICT

)19621964)

הדרום
Southern

אביב תל
Tel Aviv

המרכז
Central

חיפה
Haifa

הצפון
Northern

ירושלים
Jerusalem

הכל סך
Total

(מ"ר) הדירה שטח
Area of Dwelling (Sq. (.וזו

1962

הדירות 23,8501,1303,0203,9704,0004,1507,580כל

ALL DWELLINGS

Up to 50 12,2003601,7501,6601,7901,3305,310עך

51 606,1004001,0301,4701,3308701,000

61 702,710270240440470610680

71 902,6001004004101,170520

91120240__17070

1963

הדירות 24,1302,0002,8403,3504,2805,7305,930כל

ALL DWELLINGS

Up to 50 7,1406409904401,2701,4402,360עך

51 608,2407301,0901,5801,2001,7001,940

61 706,0906206809401,2801,4501.120

71 902,3601080390530"920"430"

91120300_22080

1964

הדירות 19,2101,2703,2803,7203,3202,8704,750כל

ALL DWELLIMGS

Up to 50 3,6801406905405602801,470עד

51606,7605301,3101,3301,3803601,850

61 705,3204009801,1408109601,030

71 903,2202003007005701,170280

9112023010
100120
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הייעוד לפי ולאחרים, לעולים למגורים, הציבורית הבנייה י"ד/6. לוח
(19621964)

Building Completed

1,194

683

S79

41

27
12

24

5//

305

83

39
16

68

1,406

1,005

902

62

3
24
14

401

254

62

46
12

27

הבנייה כל

הננייה גמר

דירות
Dwellings

מר) (אלפי השטח
Area (Sq.m. 1,000)

§1962§19631964§1962§19621964

הכל 23,85024,13019,2101,309סך

הכל סך 17.030/8,23012,260843לעולים

חדשה 11,56016,53010,070579קליטה

וצריפוניט מעברות 1,6301,18075085חיסול

ארעי שיכון
מושבים התיישבות;
קיבוצים

3,400
170
270

40
90
390

680
100
660

133
35
II

הכל 6,8205,9006.950466לאחריםסך

לבניין חיסכון 3,8403,5704,130278מפעל

באזורי ותיקים שיכון
פיתוח

עוני משכנות חיסול
צעירים לזוגות שיכון

1,360

700
550

920

800
250

650

1,240
300

88

39
27

אחרת 37036063034בנייה

לעולים הבנייה

הכל 17,03018,23012,2608431,005682סך

המחוז
6401,430700377946ירושלים
2,3202,3202,450118128134הצפון
2,9202,3201,970145132107חיפה

3,2303,3002,350166187135המרכז

אביב 2,0604,0301,0409922359תל
5.8604,8303,750278256202הדרום

הדירה גודל

אחד .220חדר 12050
חדרים 11,7408,4904,750ג
חדרים 35,0709,6207,460
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TABLEN/6. PUBUC ^S.DENT.AL BUILD.NG FOR IMMIGRANTS AND OTHERS, BY

PURPOSE
(1962 1964)

Building Begun
הבנייה התחלת

Total Building

TOTAL

TOTAL  FOR
IMMIGRANTS

Absorption of new
immigrants

Clearing of ma'abarot
and temporary buts

Temporary housing
Settlement: moshavim

qibbuzim

TOTALFOR OTHER S

Savingfor housing
scheme

Housing forveterans in
development areas

Slum clearing
Housingfor young
couples

Other building

1,631

960

836

51

37
20
16

671

363

107

44
79

78

1,232

695

601

42

5

22
25

537

327

85

40
9

76

1,596

/1,17

951

74

94
23
29

425

304

48

27
9

37

Building for Immigrants

TOTAL

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

Size of dwelling
I room
2 rooms
3 roomi

960 695 M7I

26,640

17,380

14,830

940

920
260
430

9,260

4,660

1,510

720
1,480

890

17,380

18,890

(1,910

10,430

750

70
/50
510

6,980

4,330

/,210

650
170

620

11,910

28,090

22,090

17,370

1.370

2,410
/60
780

6,000

4,240

750

440
180

390

22,0?0

2.060
2,880

730
2,290

1,370
2,730

119
150

45
133

78
148

3,0401,3402,49016978136

3,560
4,050
6,500

2,770
1,080
3,700

3,490
1,260
6,040

188
219
326

169
63
207

193

75
330

1603010

11,6604,1605,470

10,2707,72011,900
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ציבור ,למבני לחרושת ולמשרדים, לעסקים להארחה, הבנייה שטח י"ד/7י לוח
מ'ר) (אלפי המחוז לפי חקלאי' משק ולמבני

TABLE N/7.  BUILDING AREA OF HOTELS, BOARDING HOUSES, COMMERCIAL AND
OFFICE BUILDINGS, INDUSTRIAL, PUBLIC BUILDINGS, NONRESIDENTIAL FARM

BUILDINGS, BY AREA AND DISTRICT (Sq.m. 1,000)

)19621964)

הבנייה גמר הבנייהשטח התחלת שטח
מיר) מ"ר)(אלפי (אלפי

Area CompletedArea Begun
והמחוז Thousand!הייעוד Square Metres)(Thousand Square Metres)Purpose and District

§ 1962§ 1963♦1964§ 1962§ 1963* 1964

הארחה' ,Hotelsבתי boarding
.housesעסקים commercial

£ומשרדים office build ings

הכל 194212סך 110182214320TOTAL
147ירושלים 43510Jerusalem
3431הצפון 15221930Northern
3043חיפה 9182235Haifa
2339המרכז 19252839Central

אביב 6558תל 4193106130Tel Aviv
2834הדרום 22213476Southern

Industrialחרושת

הכל 456538סך 476553542690TOTAL
125ירושלים 1451628Jerusalem
9261הצפון 71805986Northern
10284חיפה 747811984Haifa

73181המרכז י119132 143186Central
אביב 89135תל 152197157185Tel Aviv

8872הדרום 466148121Southern

ציבור PublicBuמבני i 1d ing s

הכל 392428סך 403447456599TOTAL
3441ירושלים 33453149Jerusalem
5877הצפון 73727981Northern
6757חיפה 61556490Haifa

7891המרכז 8099102120Central
אביב 10890תל 105123106152Tel Aviv

4772הדרום 515374107Southern

חקלאי משק Nonresidentialמבני farm
buildings

הכל 170169סך 174204177188TOTAL
1614ירושלים 9181910Jerusalem
5164הצפון 61726465Northern
179חיפה 1711810Haifa
6058המרכז 60626468Central

אביב 1תל Tel Aviv
2524הדרום 27412235Southern
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בבניין הקומות מספר לפי למגורים, (1) הפרטית הבנייה י"ד/8שטח לוח
ואחתים) מוחלטים (מספרים

TABLE N/8.AREA OF PRIVATE(I) RESIDENTIAL BUILDING, BY NUMBER OF
FLOORS IN BUILDING

)Absolute Numbers and Percentage)

)1962 1964)

Year

Buildings of: נעלי: הבניינים שטח

קומות 5
ויותר

5 Floor and
Over

קומות 4
4 Floors

קומות 3
3 Floors

קומות 2
2 Floors

אחת קומה
I Floor

השטח הכל סך
Total Area השנה

SQ. M. 1,000

C962

1963

1964

1962

1963

1964

Building Completed

79.SS0 251,460 420,990 104,390

45,060 344,540 422,200 95,960

150,640 490,940 399,120 79,710

Building Begun

51.210 414,140 457,400 126,050

'S6.000 470,590 384,690 84,550

300,550 616,060 389,440 97,390

הבנייה גמר

70,170 926,560

78,310 986,070

60,140 1,180,550

הבנייה התחלת

61,340 1,150,140

52,420 1,148,250

51,180 1,454,620

PERCENTAGE Building Completed 

1962

1963

1964

8.6

4.6

12.8

Building Begun

27.1

35.0

41.6

45.4

42.8

33.8

11.3

9.7

6.7

הבנייה גמר

7.6 100.0

7.9 100.0

5.1 100.0

הבנייה התחלת

מ'ר אלפי

1962

1963

1964

1962

1963

1964

אחוזים

1962

1963

1964

1962100.05.311.039.836.07.91962

1963100.04.57.433.541.013.61963

1964100.03.56.726.842.320.71964

(I) In 29 towns and large local councils.
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שנגמרו, הפרטית בבנייה >d מגורים בנייני של הבנייה משן  י"ד/9 לוח
הבניין גודל לפי

TABLE N/9.  DURATION OF CONSTRUCTION OF PRIVATE RESIDENTIAL
' BUILDINGS COMPLETED, BY AREA OF BUILDING

)19621964)

Size Group
)Area of Building in Sq. (.1ז1

משך
הבנייה

הממוצעשטח
לבנייןממוצעשנות

(בחודשים)(מר)הבניינים
Averageלבניין(מר)
Area ofAverageDuration
BuildingsArea perof
(Sq. m.)BuildingConstrue

(Sq. m.)tion per
Building
(Months)

מ0םר
בניינים

Number of
Buildings

גודל קבוצות
במר) הבניין (שטח

1962

TOTAL

I 149
150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

TOTAL

I 149
150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

TOTAL

I 149
150 299
300 499
500 699
700 999

1,0001,499
1,5001,999
2,000+

12.0

13.0

14.2

666

10614.9
21211.0
40411.2
59710.9
83911.3

1.19112.5
1.74513.3
3,11115.6

10916.3
20812.7
39510.9
60310.7
82411.6

1,21712.3
1,72313.0
3,14915.1

1963

746

843

906,390 1,361

34,310
39,690
61,330
131,980
170,340
190.580
102,970
175,190

1964

323
187
152
221
203
160
59
56

972,740 1,304

27530,030
18638,590
11545,400
183110,350
217178,880
186226,400
73125,780
69217,310

1,172,180 1,390

27728,32010219.0
16435,98021914.1
15562,56040412.1
185111,38060212.3
242200,90083011,9
185227,5801,23013.4
80141,1701,76513.4
102364,2903,57116.1

סךהכל
149 עד
299 עד
499 עד
699 עד
999 עד

1.499 עד
1,999 עד
ומעלה

150
300
500
700

1,000
1,500
2,000

הכל סך

149 עד
299 עד
499 עד
699 עד
999 עד

1,499 עד

150
300
500
700

1,000
,999 עף 1,500
ומעלה 000ג

הכל סך

149 עד
299 עד
499 עד
699 עד
999 עד

1,499 עד 1,000
1,999 9ר 1,500
ומעלה 000ג

ו

150
300
500
700

(I) All new residential buildings of the private building
for which reports on beginning and completion are
received. do not include residential buildings 1" th0 i"
risdiction of 36 Committees reporting only on building
licensing.

עליהם הפרטית, שבבנייה החדשים המגורים בנייני נל (l)
בנייני בוללים אגם הבנייה, וגמר התחלה על דיווח מתקבל
עיר ותבנון לבניין הוועדות 36 בתחומי הפרטית בבנייה מגורים

בלבד. הבנייה אישור על דיווח מתקבל מהן
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מנרי) (אלפי הייעוד לפי בבנייה, העומד השטח  יד/10י לוח
TABLE N/IO.  AREA UNDER CONSTRUCTION, BY PURPOSE (Sq.m. 1,000)

)31X11 196231 XII 1964)

הכל סך
Total

הפרטית הבניית
Pirvate Building

הציבורית הבנייה
Public Building

Pהייעוד urpost
31 XII
§1962

31 XII
§1963

31 XII
.1964

31 XII
§1962

31 XII
§1963

31 XII
.1964

31 XII
§1962

31 XII
§1963

31 XII
1964

הכל 4,8335,3046,5832,9143,5514,3051,9191,7532,278TOTALסך

3,2553.5004,3291,7082,1272,5191,5471,3731,810Residentialמגורינו

עסקים הארתה'
ומשרדים

חרושת

384

397

488

463

596

615

378

373

479

445

585

605

6

24

9

18

II

10

Hotels, commercial
A oiffce buildings

Industrial buildings

ציבור 657710881351394477306316404Publicמוסוות institutions

חקלאי משק onresidential^140143162104106119363743מבני
farm buildings

(ל>) בבנייה לפועל היומי השכר  י"ד/11 לוח
TABLEN/lI. WORKER'S DAILY WAGE IN BUILDING (IL.)

)Yearly Averages 1959 1964 שנתיים (ממוצעים

1959I9601961196219631964Occupationהמקצוע

כל ממוצע
המקצועות

חוצבים

10.61

"I 1733 

11.13

11.50

12.26

 12.77

14.34

 14.74

17.08

18.00

19.10

21.28

AVERAGEOFAL
OCCUPATIONS

Quarr/men

כלונסאות קודחי

אבן בנאי

10.68

11.74

11.20

12.18

12.26

13.89

14.07

16.96

16.54

21.42

18.23

24.90

Pile drivers

Stone masons

פשוטים פועלים
ומאומנים

מגישים

9.86

10.18

10.08

10.68

10.68

11.70

11.89

13.80

13.73

16.30

15.27

18.26

Unskilled and
temiskilled
workers

Mason's helpers

11.2711.7512.8315.3218.8021.25Stoneסתתים dressers

ביטון מנונאי

טפסנים

11.51

11.68

12.22

12.47

13.82

14.10

17.16

16.95

20.98

20.44

23.33

22.98

Concrete mixers

Shutterers

ברזל 11.5812.3613.9416.9320.5022.97Ironכופפי benders

לבנים 11.5812.1513.5616.3620.0122.31Bricklayersגנאי
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public works ציבוריות עבודות
הדרן, סוג המחוז, לפי החלה, או נגמרה שסלילתם הדרכים אורן י"ד/12 לוח

(קילומטרים) והרוחב המבנה
TABLEN/12. LENGTH OF ROADS COMPLETED OR BEGUN, BY DISTRICT, TYPE OF ROAD,

STRUCTURE AND WIDTH (Km.)
)1961  1964)

פלילה Roadsגמר Com pleted
סלילה?תחלת1

BegunRoadsקודמת חדשה(2)0)סדרו! סדרה
Former Series (1)New Series (1)

196119621963196419611962§196319631964

הכל 482.6495.9562.0547.1423.4סך 484.2513.7 407.6 388.4TOTAL

Districtהמחוז

151.374.7182.3135.689.2הצפון 190.1IS2.4 115.6 M8.SNorthern
35.968.146.827.143.3זזיפה 25.624.6 34.5 34.5Haifa
58.967775.495.342.3המרכז 51.674.4 75.6 70.4Central

אגיב 64.169.948.169.462.9תל 51.068.7 60.9 55.8Tel Aviv
48.441.163.354.643.5ירושלים 46.440.7 27.5 27.5Jerusalem
124.0174.4146.1165.1142.2הדרום 119.5152.9 93.5 81.7Southern

Typeהסוג

0.931.813.639.610.9ראשי 24.596.4 45.3 16.3Main
58.963.922.656.456.1אזורי 9.070.2 30.5 43.7Regional
38.0141.930.788.0מקונוי 71.8 80.6 80.6Local
182.473.778.3100.968.2גישה 169.4100.7 68.4 65.5Access
240.4288.5305.6319.5200.2פנימי 281.3174.6 182.8 182.3Inner

Structureהמבנה

182.791.3177.791.1128.1ע8ר 162.673.8 107.5 107.5Earth
54.212.016.715.610.3מצע 84.73.6 14.0 14.0Subbase

30.454.561.830.150.1תשתית 26.529.4 42.1 42.1Base
נושאת 142.4175.2129.0199.6151.4שכבה 118.1286.3 148.3 129.1Bearing course
עליון 72.9162.9176.8210.783.5ציפוי 92.3120.6 95.7 95.7Sealing coat

Widthהרוחב
(Metres)(במטרים)

2.9 עד 53.179.4103.177.256.6ו 123.343.7 35.6 35.612.9
3.9 עד 396.740.242.315.833.5 91.614.5 16.8 21.833.9
4.9 עד 491.4146.9159.6195.7143.7 81.4218.4 109.0 105.744.9
5.9 עד 551.165.455.782.864.0 27.658.2 83.0 83.0S 5.9
6.9 עד 6100.654.544.174.245.6 113.264.8 33.5 33.566.9
7.9 עד 731.464.653.926.727.0 11.083.8 83.3 62.477.9
9.9 עד 851.426.430.052.05.8 8.515.0 28.4 28.489.9
ומעלה 106.918.573.322.747.2 27.615.3 18.0 18.010 and over

(I) In the summing up of the data on roads completed,
works partly completed were not taken into account,
e.g.: completion of a part of a road or water pipe.

)2) The new series includes also works partly completed.

ה"גמר* נתוני בסיכום בחשבון. נלקח לא הקודמת בסדרה (.)
קו או דרך קטע סיוט כגון: העבודה. של חלקי ביצוע

מים צינורות
גם בחשבון נלקח ה*גמר*> נתוני בסיכום החדשה בסדרה @)

העבודה של חלקי ביצוע
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החלה, או נגמרה שהנחתם המיס צינורות י"ד/13אורך לוח
(קילומטרים) והקוטר המחוז לפי

TABLEN/13. LENGTH OF WATER PIPES, INSTALLATION COMPLETED
OR BEGUN, BY DISTRICT AND DIAMETER (Km.)

(1961  1964)

ההנחה ההנחההתחלה Installationגמר Completed

Installation Begur(י) קודמת mio
Former Series(l)

0) חדשה מדרה
New Series(2)

196119621963196419611962196319631964

הכל !950.9764.9904.4747.9729.7742.0766.3793.0667.8סך TOTAL

Districtה8חוז
79.448.542.693.769.953.737.337.9113.9Jerusalemיוושלימ
221.7201.6241.2155.3223.6164.3207.4227.9147.6Northernהצפון
;69.075.597.580.756.774.075.575.168.5חיפה Haifa
232.1122.8181.4134.1154.5204.1138.1141.5119.8Centralהמרכז

אביכ !249.438.763.650.439.138.545.445.444.1תל Tel Aviv

■299.3277.8278.1233.7185.9207.4262.6265.2175.9הדרום Southern

(אינצייפ) Diameterהקו8ר (inches)
2 0112.191.9108.477.964.475.583.083.050.40עד 2
7 עד 3517.7419.7513.6407.9414.6436.6460.2462.2379.7/ 3 7

10 עד 8185.0127.7190.7171.5123.8147.0164.1164.8147.28 10

ומעלה 11136.1125.691.790.6126.982.959.083.092.5II +
.12 m^ (1) mmlVn (1)/TableN12.'(1) Seenote(1) to
גו. ללוח 0) הסרה יאה (2)/TableN12.(2) See note (2) to

החלה, או נגמרה שהנחתם הביוב צינורות אורך י"ד/14 לוח
(קילומטים) והקוטר המחוז לפי

TABLEN/14 LENGTH OF DRAINAGE PIPES, INSTALLATION COMPLETED
OR BEGUN, BY DISTRICT AND DIAMETER (Km.)

)19611964)

19621963. 1964

התחלהגמרהתחלהגמרהתחלהגמר

1
CompletedBegunCompletedBegunCompletedBegun

i ■

הכל 255.5סך 195.7253.2§ 250.4176.2243.4
1

: TOTAL

Districtהמחוז
ירושלים \

14.4 8.8(8.119.02.718.3j Jerusalem

הצפון .;

י חיפה 

16.1 21.728.116.922.927.9j Northern
48.0 36.342.939.134.922.1! Haifa

: המרכז 61.6י 43.856.361.949.071.3i Central
אביב 80.7תל 57.286.085.553.871.2! Tel Aviv

הלוום ■

34.7 27.921.828.012.932.6\ Sourthen
(אינציים) ד.קוטו.

4 ועד |
6

5.2 4.95.33.7
a
3.13.9

Diameter. (inches)
i 14

129.8 100.1114.9137.390.9102.9/ 6 '
12 עד 885.1 72.882.479.657.097.8812
25 עד 1425.5 13.131.521.816.422.01425
100 עד 269.9 4.819.18.08.816.826100
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6,000

5.901

4,001

building completed הבנייה גמר building begun הבנייה התחלת
CSq.m.1,000 1"73 <2<hr>) 1000

>אחוויס< והיוזם המחוו לפי למגורים, הבנייה גמר שטח
AREA OF RESIDENTIAL BUILDING COMPLETED. BY REGION AND INITIATING SECTOR (Percentage)
nnr~r .. 1L,..1,B.....3 . 1 ■a ■3 . ..,,?,i,?. L..?rr, .*, 3.,3 , 1Jl.u..* ..?.., . 1 nג00ו. *00ו

1Total 3"np
1961 962י

2 Public Bldg 3>ברז*ת. בט'ה 1963 1964
3 ■Private Bldg.jn>uns;j 7vj3n

dwellings completed, by size of dwelling הדירה גודל לפי נסתיימה, שבנייתן הדירות
(Percentage) (אחוזים)

I00S 100*
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וקשר תחבורה ט'ו. פרק
כלי מספר הכפלת ידי על מתקבל מת;
באורך כביש קטע בכל שעברו הרכב
לכל נסע הרכב שכלי בהנחה (בק"מ) הקטע

הקטע. של ארכו
הקילומטרים נטומספר מ " ק  ן ו ט .2

זה מספר המטען. טון הובל שלאורכם
בכל הטונאז' הכפלת ידי על מתקבל
הנסי לכל וסיכום (בק"מ) באורכה נסיעה

עות.
של הקילומטרים מספר  מ " ק  ע ס ו נ .3

הכפלת ידי על מתקבל נוסע. הוסע אורכם
וסיכום באורכה נסיעה בכל הנוסעים מספר

הנסיעות. לכל

בארץ הכבישים רשת
הממשלה שבהחזקת הכבישים על הנתונים
של הכבישים ממדור נתקבלו בהשתתפותה או

ציבוריות. עבודות מחלקת
לכבישים גם נתונים נתקבלו 1964 עד 1961 לשנים
המקו הרשויות של הבלעדית בהחזקתן הנמצאים
על שמולאו משאלונים התקבלו הנתונים מיות.
בודדות מקומיות רשויות לגבי הרשויות. ידי

אומדן. נערך הנתונים, התקבלו לא שמהן
על מפורט לוח מצוי זה' בפרק לנתונים בנוסף
כ"דרשויות בפרק היישוב לפי הכבישים אורך

מקומיות.

המנועיים הרכב כלי
1964 עד 1960 לשנים וכן 1951 לשנת הנתונים
בה הרכב, כלי של הממוכנת הכרטסת מן נלקחו
רשות ידי על שהוצא רכב רישיון לכל כרטיס יש
יד בסיכומי מקורם 1955 לשנת הנתונים הרישוי.
הנתונים התחבורה. במשרד הרישוי מחלקת של
ביטחון רכב גרורים, טרקטורים, כוללים אינם
בעלי חוץ אזרחי של רכב כלי ומשטרה), (צבא
מ3 פחות השוהים תיירים של זמניים רישיונות
וכד/ או"ם דיפלומטי, רכב וכן כארץ חודשים
כלי נכללו לא 1964 עד 1960 לשנים בנתונים

משנה. למעלה פג רשיונם שתוקף רכב
1960 מאז מתפרסמים הרכב כלי על הנתונים
הרכב "כלי מיוחדים פרסומים בסדרת שנה כל
בפר שנה. כל במרס ל31 מצבה  המנועייים"
התפתחות מסוכמת 1960 לשנת 120 מס' מיוחד סום

בכבישים התנועה מדד
מראה והוא 1951 מאז מתפרסם התנועה מדד
עירוני הלא בקילומטראז' שחל השינוי את
ספירות פי על נעשה המדד חישוב לשנה. משנה
לחודש האחרון בי ביום שעות 12 במשך תנועה
שנערכה האחרונה הספירה שנה. כל של מרס
נועדה והיא 1961 במרס ב27 היתה זו בשיטה
הספירה משיטת הנתונים להשוואת הבסיס להיות
שנערך השוטף הסקר לנתוני בשנה אחד ביום
השוואת ידי על .1962 ומחצית 1961 שנת כל במשך
לתקופת המדד התקבל שרשור ופעולת הנתונים

.1962 שנת של ינואריוני
"תצרוכת ראה היד ספירות סקר לשיטת
,"(1961) בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק
מבנה על .1963'137 מס' מיוחדים פרסומים סדרת
סטטי ירחון ראה '1961 שנת עד ומגבלותיו המדד

.1960 '5 מס' כלכלה ב'' חלק לישראל, סטי
לסטטיס המרכזית הלשכה עברה 1962 באפריל
מכניים. מונים באמצעות תנועה לספירות טיקה
כל במשך נערכת המכניים המונים ע"י הספירה
וקט אופנועים תנועת כוללת אינה היא השנה;
לפי התנועה התחלקות מאפשרת ואינה נועים

רכב. סוגי
המבו הספירות והיקף השיטה שינוי בגלל
שנתי מדד לקבל האפשרות בגלל וכן צעות
שנה' כל של מרם לסוף המתייחס מדד במקום
אופנו בלי התנועה מדד של חדשה סידרה ניתנה
.100 = ל1963 השנתי הממוצע שבה קטנועים עים
השנתי המדד גם ניתן (1963 = 100) זה בסיס לפי

ל1962.
:1962 לשנת מדדים שני ניתנים לזאת, אי
= 100 בסיס על 1962 מרס לסוף שמתייחס האחד

שנתי. חדש מדד  והשני 1951

הרכבת
הובלת על וניצולו, הרכבת ציוד על הפרטים
וההוצאות, ההכנסות ועל ברכבת ומשאות נוסעים
הר הנהלת של החודשיים הדו"חות מן לקוחים

כבת.

הגדרות
הקילו מספר הכל סך ז': א ר ט מ ו ל י ק .1

מסויי בתקופה הרכב כלי שעברו מטרים
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הרכב' כלי מספר הכפלת ע"י מתקבל האומדן
לפי כביש קטע בכל שעברו אופנועים' ללא
בהנחה (בק"מ)' הקטע באורך המונים, ספירת

הקטע. של אורכו לכל נסעו הרכב שכלי
לקבל כדי באפריל, התחילה שהספירה מאחר
זקיפה לערוך צורך היה ל1962 שנתי אומדן

מרץ. עד ינואר החסרה לתקופה
קילומטראז' זקיפת ע"י התקבל השנתי האומדן
פרופורציה אותה לפי מרץ עד ינואר לתקופה
בקילומטראז' זו בתקופה הקילומטראז' שהיווה

.1963 של השנתי
בכבישים לקילומטראז' מתייחס  י נ ו ר י ע לא
גישה, לכבישי ומחוץ עירונית דרך לתמרורי מחוץ

מ'עצ. של הסיווג לפי

מנועיים רכב בכלי נוסעים הולכת
על מבוססים ומוניות אוטובוסים על הנתונים
חברות משמונה המתקבלים חודשיים דוח"ות
והמקשר) דן אגד' ביניהן: (החשובות אוטובוסים
כין בקווים הפועלות מוניות חברות ומחמש
דרומה"' "יעל ("אריה"' קבועים עירוניים

ו"השרון"). "עתיד" "קשר"' "אביב"'

המשאיות משק
לסטטיס המרכזית הלשכה ערכה 1961 בשנת
המשאיות משק וניצול תפעול על מקיף סקר טיקה
1961 משאיות, בסקר פורסמו הסקר נתוני בארץ.

.1963 ,145 מסי מיוחדים פרסומים בסדרת

דרכים תאונות
של סטטיסטי מעיבוד מתקבלים הנתונים
משטרת ע"י הממולאים דרכים, תאונות על דוח"ות
סטטיס נפגעים. עם תאונות של במקרה ישראל
מעורבים שבהן תאונות כוללת אינה זו טיקה

בלבד. צבאיים רכב כלי
בסדרת 1951 מאז שנה כל מתפרסמים הנתונים
בישראל'/ הדרכים "תאונות מיוחדים פרסומים
של השוואה נערכה ,1962 ,1960 לשנים בחוברות
מספר עם בישראל הדרכים תאונות שיעורי
המרכזית הלשכה עורכת כן באירופה. ארצות
תאונות איתור '1959 מאז שנה כל לסטטיסטיקה'
לכל התאונה. ארעה בו הדרך קטע לפי הדרכים
כבישים צומת או כביש רחובות, צומת רחוב,
הנפגעים מספר הדרכים, תאונות מספר נרשם
נרשם כן בתאונות. המעורבים הרכב כלי ומספר
הבית/ק"מ מספר לפי התאונות של פירוט קטע לכל
הרכב וסוגי מספר הנפגעים, מספר כגון: ואופיין,

וכוי. חומרתה התאונה, סוג המעורבים,
המעורבים הרכב כלי מספר על הנתונים
שילוב ידי על חושבו נסיעה, לק"מ בתאונות

הפרסום .19601951 השנים 10 במשך הרכב מצבת
ליום הרכב כלי מצבת על האחרון המיוחד

.(185 (מס' 31 111 1964

הרכב כלי של הארצי הקילומטראז'
לסוגיהם המנועיים

הרכב כלי של הארצי הקילומטראז' אומדני
פי על חושבו 1962 עד 1961 לשנים המנועיים
במשך שנערך הדלק" תצרוכת "סקר תוצאות

.1961 ספטמבר עד 1960 אוקטובר השנה
לשנה בסקר שהתקבלו הקילומטראז' אומדני
פי על התקבלו 1961 ספטמבר עד 1960 אוקטובר
על אומדנים פי ועל מחד הדלק תצרוכת אומדני
הממוצע הקילומטרים מספר היינו הרכב", "הספק
מאידך. אחד' דלק ליטר צריכת תוך הרכב שנוסע
הדלק תצרוכת הכפלת ע"י התקבל האומדן

ניפוח. ובגורם הרכב בהספק בליטרים
ובעזרת הסקר של הקילומטראז' אומדני מתוך
הסקר בשנת בארץ הרכב כלי מספר על נתונים
שנתי "קילומטראז' על אומדנים גם התקבלו

רכב. סוג לכל לרכב" ממוצע
ע"י נמסרו ה"הספקים" על שהנתונים מאחר
הקילו "אומדני תוקנו מוטים, ונמצאו הנהגים
רכב לסוגי לרכב" הממוצע השנתי מטראז'

בסקר. שהתקבלו שונים
1964 עד 1961 לשנים הקילומטראז' אומדני
השנתי "הקילומטראז' שאומדני בהנחה חושבו
אי הסקר. מתקופת השתנו לא לרכב" הממוצע
"הקילו הכפלת ע"י השנתי האומדן התקבל לזאת
כלי במספר לרכב" הממוצע השנתי מטראז'

שנה. כל באמצע לסוגיהם הרכב
לרכב הממוצע השנתי שהקילומטראז' להנחה
בעיקר מגבלות יש הסקר' מתקופת השתנה לא
האח בשנתיים הרכב צי של ההתפתחויות לאור
זו בשיטה שהתקבלו האומדנים הערכת רונות.
השוואה ידי על נעשתה ו1964' 1963 לשנים
ונמצא דלק' תצרוכת של חיצוניים לנתונים
לנתונים בניגוד עמד לא ל1963 שהאומדן שבעוד
מטה כלפי מוטה ל1964 האומדן הרי החיצוניים'
איפוא תוקן ל1964 האומדן .%3d של בשיעור
למג להתייחס יש בנתונים שימוש בעת בהתאם;
"תצ בחוברת למצא ניתן יתר פירוט בלותיהם.
'"(1961) בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק רוכת

.1963 '137 מם' מיוחדים פרסומים סדרת

עירוני' הלא הקילומטראז'
וקטנועים אופנועים ללא

אופ ללא עירוני הלא הקילומטראז' אומדן
התקבל 1964 '1963 '1962 לשנים וקטנועים נועים
שנערכו עירוניים הלא בכבישים תנועה מספירות

.1962 מאפריל החל מכניים מונים באמצעות
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(Net Registered Tonnage) ^^^ תפוסה .2
מסים; תשלום לצורך האניה של המשא נפח
להובלת המעשית היכולת את מבטא אינו הוא
מהתפוסה שהופחת לאחר מתקבל אלא מטען,
לנוסעים, העיליים המבנים נפח הכוללת
כן גם נמדד המכונות; וחללי מיכלים לצוות,
מדידת מק. רגל 100 = טון 1 של ביחידות
לאומיות. בין תקנות לפי נעשית התפוסה

בטונות משקל  (Dead Weight) ס מ ע מ .3
עמוסה, היא כאשר לשאת יכולה האניה אשר
הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים, במים
המסומן מעמס לקו עד האניה את מוריד ואשר

בקיץ. לנסיעה עליה

אזרחית תעופה
סמך על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
סמך ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני

על". "אל חברת של דוח"ות

וטלפון דואר
ע"י רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים

הדואר. משרד
לוח מצוי זה בפרק המצויים הנתונים על נוסף
מקומיות. כ"דרשויות בפרק יישוב, לפי מפורט,
"משרד בחוברת למצוא ניתן נוספים פרטים
שהוצאה וסטטיסטיקה" סקירה  1963/64 הדואר

הדואר. משרד ע"י לאור

האומדנים עם הדרכים תאונות על הסטטיסטיקה
פי על שנערכו הרכב' כלי של הקילומטראז' על

לעיל). (ראה דלק תצרוכת סקר של אומדנים

ונמלים ספנות
האניות ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
הנע יומיים רישום דוח"ות על מבוססים בנמלים
ואילת. יפו אביב' תל חיפה' הארץ. בנמלי רכים
מתייחסים 1960 עד 1951 השנה בלוח הנתונים
המספרים' ואילו שנה בכל שהגיעו לאוניות
שנה' בכל שהפליגו לאוניות  1961 בשנת החל
הגעת תאריכי לפי כלולים והנוסעים המטענים
נמל לגבי המספרים כנ"ל. הפלגתן' או האניות
בנמל התנועה את כוללים ו1964 1963 בשנים חיפה
שהביאו ט.ר.נ. כ000'2 של בתפוסה אוניות 9) עכו
בתפוסה אוניות ו4 ל1963 נוזלים טונות כ000'2
נוזלים טונות כ200'1 שהביאו ט.ר.נ. כ200'1 של
הישראלי הסוחר צי מצבת על הנתונים ל1964).
במשרד והנמלים הספנות מאגף נתקבלו 1962 עד
על עובדו ו1964 1963 לשנת הנתונים התחבורה.
של הכלכלית מהמחלקה שנתקבלה רשימה פי

"צים".

הגדרות
Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה .1
(במידות rr:1xnr^=(Registered Tonnage
100 = תפוסה טון 1 של ביחידות המבוטא נפח)

מ'ק. רגל
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(100=1951 (חבסיס: והקשר התחבורה מדדי  ט'ו/1> לוח
TABLE O/l. INDEX NUMBERS FOR TRANSPORT AND COMMUNICATION

)Base : 1951 = 100)

)19521963)

19521955195719581959I9601961196219631964

ALL MOTOR
VEHICLES
)excl. motorcycles
andmotor scooters)

Commercial vehicles
Buses
Small passenger cars
)incl. taxis)

Motorcycles

Buses
Total kms.

Rail Transport
Passengers
Passenger Kilometer
Freight transport
)tons) (3)

Freight transport
)tons km.) (3)

Freight transport
)tons)

Passengers

Road Transport
)VehicleKm.) (I)

120 (2)100 196 188 l<9 IS9

בכבישים niM.nn
(") (רכבקמ)

147 137 122 111

133144164163
147144147139
196210234260

400 136 347 307

127 123 106 104
135 122 109 109
177 161 148 121

207 178 128 102

251.4 216.2 202.6 198.8 168.8 154.8 !32.2 111.2 98.8 95.2

297.5 303.2 302.4 265.5 256.1 281.4
372.1 381.3 374.7 318.9 306.1 327.7
383.8 390.5 323.7 228.2 216.7 207.4

334.5 322.3 282.1 226.8 213.7 211.8

Traffic at SeaPo rti

213.4 199.9 194.9 178.3 178.2 165.1

170.4 176.0 159.2 123.9 87.0 80.2

Traffic a t Airports

278.3 271.5 189.6 127.3
313.6 301.6 210.2 137.2
178.3 201.5 145.6 91.9

197.0 223.4 127.5 87.6

יס בנמלי התנועה
134.4 132.3 120.3 75.2

79.2 107.1 79.8

אוויר בנמלי התנועה

הרכב כלי כל
המנועיים

(פרט
וקטנועים) לאופנועים

משא מנוניות
אוטובוסים

נוסעים מנוניות
מוניות) (בולל קטנות

אופנועים

אוטובוסים
קילומטרים הכל סך

ברכבת הובלה
נוסעים

נוסעק"פ
מטענים הונלת
(3) (טונות)
מטענים הונלת
(3) קמ) (טון

מטענים(טון) הונלת

הנוסעים מספר

מחויל שהגיעו 20.728.140.655.263.185.8114.0123.8159.0160.4Passengersנוסעים arrived
שהמריאו 93.3120.5135.2199.3238.4317.6408.6445.7494.7617.3Passengersנוסעים departed

לחו'ל
(4) ים נ סו onesTelep(4)טל h

80.2153.8208.3269.9313.8358.5425.9505.7634.9752.8Localשיחותמקומיות calls
עירוניות בין 85.3148.0160.7155.3169.0173.0150.3136.7118.986.9Longשיחות distance calls

דקות) 3 3)(ננות minutes
duration)

טלפון 115.2190.7231.3261.3295.7340.0387.9450.3538.2626.4Telephonesמכשירי
האוכלוסייה 107.5117.1125.0133.8138.0142.0147.5153.2159.3166.0Indexמיד of

Population
(I) For the method of computing the index

numbers for 1962 and since 1963  see
introduction to this chapter. Index refers
to the end of March of each year.

)2) The annual average index for 1962 as
based on 1963 = 100 is 90.

)3) Revenue transport only.
)4) Data for calls refer to the financial year;

the base is 1951/52 = 100. The data
on the numberoftelephones refer to thtf
endofthe year.
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ואילןראה ומ963ו 1962 עד בכבישים התנועה מדד לתישוב (1)
שנה. כל של מרס לסוף מתייחס המדד זה לפרק מבוא

ממוצע בסיס על לל96ו השנתי הממוצע המדד שנתי; ממוצע (2)
.90 הוא 100 = 1963 שנתי

בתשלום. הובלות רק (3)

הכספים; לשנת מתייחסים הטלפוניות השיחות מספרי על הנתונים (4)
הטלפון מכשירי מספר על הנתונים .100= 1951/52 הוא הבסיס

האזרחית. השנה לסוף מתייחסים



רכבת

ישראל רכבת תפעול  ט"ו/2 לוח
(1949/501964/65)

1949/501951/521952/531953/541954/551955/561956/57היחידה

הרחבה המםילה אורך
הסטנדרטית(1)

290303280326330403428קימ

(1) השלוחות 156171163169175186203קימארך

(אלפים) בתשלום 5209178881,0801.2991.3771טונותטוןנטו 534י

(אלפים) נטו 39.881104,25091.526109,215122,047136.703174.645טוןקימטוןקימ

הנוסעים מספר
(אלפים)

1,0081,7772.2652.5313.0603.3914.565מספר

(אלפים) 37.730119,187159,586176,502211.733246.117327.286נוסעקימנוסעקימ

הכנסות הכל סך
(אלפים)

6921,7172,4023,1884,4355.4187,330ל'י

מהובלת הכנסות מזה=
(אלפים) מטענים

4901.2301,6782,1932.9443,3724.134ליי

מהולכת הכנסות
(אלפים) נוסעים

1564126349271,4171,8972,907ליי

ממקורות הכנסות
(2) (אלפים) אתרים

4675906874149289לי

תפעול הוצאות
(אלפים)

7912,5904.7135.3286.7127,3508.806לי

לקימ נטו טוןקימ
(אלפים) בשימוש קו

138344327335361414408טוןקימ

מטען לטון ממוצע 771131031019499114קממרחק

קו לקימ נוסעקימ
(אלפים) בשימוש

.נוסעקינ .7039011,047972

לנוסע ממוצע 37677070697372ק'ממרחק

ממוצעת הכנסה
נטו לטוןקימ

1.221.101.721.962.312.292.23אגורות

ממוצעת הכנסה
לנומעקמ

0.410.350.400.520.670.770.89אגורות

התקופה). (סוף שנה בל של 31 "ו לגבי (1)
וכדי קרונות השכרת אחסנה, דמי סחורה, השהיית מדמי הכנסות כגון (2)
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RAILWAYS

TABLE O/2.  ISRAEL RAILWAY OPERATION

(1949/501964/65(

1957/581958/591959/601960/611961/621962/631963/641964/65Unit

416416 416432 420427427427Km.Lengthof railway line,
standard gauge(l(

215229 224249 237261261265Km.Length of sidings(l(

1,8381,944 1,6812,052 1,9492,9453,3843,149TonsRevenuenettons( 1,000(

237,017229,327 216,098 225,509 204,534190,996.TonKm328,820 §323,867 :Nettonkm. (1,000(

4,6574,837 4.7064,546 4,3865,1904,9995,059NumberNumber of passengers
(1.000(

332.657365,101 350,388 368,903 348,342116,586410,872 403,501Pass. Km.PassengerKm. (1,000(

9,65010,947 10,18712,815 11,80516,57417,3399,700IL.TOTAL REVENUE
(1,000(

6.1936,106 5,4697,201 6,1239,59510,1581,924IL.Thereof: freight
revenue (1,000(

3,215

242

4,251 3,890

590 828

4,940 4.717

674 965

6,019

980

5,969

1,212

6,314

1,462

IL.

IL.

passenger revenue
(1.000)

revenue from other
sources (l,000)(2(

9,74211,749 10,53013,295 11,55116,08918,5161 L. 20,467Operational expenses
(1.000(

571542 492546 515681§758770TonKm.NettonKm. per Km.
line inuse (1,000(

129116 122112 III9996104Km.Average distance per
1 ton freight

9871,069 1,0101,058 1,0161,2081,1701,191Pass. Km.PassengerKm. per km.
line inuse (1,000(

7176 7480 80808181Km.Average distance per
passenger

2.392.50 2.482.88 2.643.30§3,203.30AgorotAverage revenue per
net tonkm.

0.971.15 1.121.35 1.351.441.481.54AgorotAverage revenue per
net passengerkm.

)I) For 31 III of each year (end of period).
(2) e.g., payment for delay, storage feet, lease of wagons, etc
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roads כבישים
(1) ההחזקה סוג לפי ורוחבם, שטחם הסלולות, הדרכים אורך  ט"ו/3 לוח

TABLE O/3.  LENGTH, AREA AND BREADTH OF ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE(I)

)31 III 196131 III 1964)

Maintained by: 31 III 1964 31 III 1963 31 III 1962 §31 III 1961 בהחזקתל

ALL ROADS

Government only

Government and
local authorities

Local authorities

Municipalities

Local councils

Regional councils

Private

ALL ROADS

Government only

Government and
local authorities

Local authorities

Municipalities

Local councils

Regional councils

Private

ALL ROADS

Governmentonly

Government and
local authorities

Local authorities

Municipalities

Local councils

Regional councils

Private

Length of Roads (km)

7,480 7,150

3,129 3,084

7S6 753

3,447 3,210

2,064 1,926

863 780

520 504

148 103

Areaof Roads (1,000sq.m.)

בק*מ הדרכים אורך
6,801 6,590

3.0733.063

744758

2,7552,950

1,6591,781

634684

462485

1830

הדרכים פלר)שטח (אלפי

15,27016,127

3,3383.5643,7313,661

13,57514,74516,19717.965

9,34310,05410,96911,994

2.5412,7483,2213,894

1,6911.9432,0072,077

82115482663

ממוצע Average(מטרים)רוחנ Breadth (metres)

5.05.2

4.54.75.04.8

4.95.05.05.2

5.65.65.75.8

4.04.04.14.5

3.74.04.04.0

4.63.84.74.4

הדרכים כל

נלגד הממשלה

רשויות הממשלה,
מקומיות

המקומיות הרשויות

עיריות

מקומיות מועצות

אזוריות מועצות

פרטית

הדרכים כל
בלבד הממשלה

ורשויות ממשלה
מקומיות

מקומיות רשויות

עיריות

מקומיות מועצות

אזוריות מועצות

פרטית

הדרכים כל

בלבד הממשלה

והרשויות הממשלה
המקומיות

המקומיות הרשויות

עיריות

מקומיות מועצות

אזוריות מועצות

פרטית
(I) Data on length and area of roads were obtained

from the Public Works Department an<j frgnn the
local authorities.

ממעצ התקבלו הדרכים ושטח אורך על הנתונים (י)
המקומיות ומהרשויות
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הכבישים  ט*ו/4י לוח
TABLE O/4.  ROADS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT OR WITH

GOVERNMENT PARTICIPATION

)1955/561963/64)

1955/561957/581959/601961/621962/631963/641 964/65

Road Length ( Km.) (at beginning of year) (בתחילתהשנה) (קימ) הכבישים אורך

הכבי אורך הכל 3,352סך 2,8533.6983,8173,8213.8373,885TOTAL LENGTH OF
הממ בהחזקת ROADSשים MAINTAI
בהשתתפותה או NEDשלה BY THE GO

VERNMENTORWITH
GOVERNMENT
PARTICIPATION

אספלט עם 2,9313,0943,2043,3613,553Asphalt paved
אספלט ללא 767723617476332Non asphalted

בהחזקה /2,81כבישים 2,3603,0233,0733,0633.0843,129ROADS MAINTAINED
מלאה FULLYממשלתית BY

GOVERNMENT
אספלט 2.381עם 1,8782,6082.6762,7472,8362,967Asphalt paved
אספלט 430ללא 482415397316248162Non asphalted

בהחזקה 541כבישים 4936757447587J37J6ROADS MAINTAINED
JOINTLYמשותפת BY

מקומיות רשויות GOVERNMENTעם AND
BY LOCAL
AUTHORITIES

אספלט 323418457525586Asphaltעם paved
אספלט ללא 352326301228170Non asphalted

וסלילה החזקה urהוצאות ependi to n E xnstruct id CoMaintenance a n
ליי) .IL)(אלפי 1,000)

הוצאות הכל 10,3329.5829.10014,26024,64838.55648,012TOTALסך MAINTENAN'
וסלילה CEהחזקה ANDCONSTRUC

TION EXPENDITURE
קיימים 3,8333.9004,8509,94010,7069,98410,224Governmentהחזקתכבישים maintenance

הממשלה ידי ofעל existing roads
בכבישים 2.0103,1263,3192,216Repairsשיפורים and security

יי) בטיחות implementsואביזרי (1)
חדשים כבישים 3.9464,3503.2203,4201סלילת 1,98520,89630,566Government construction

הממשלה ידי ofעל new roads
קיימים כבישים 221200250300507559804Jointהחזקת government and

בשות הממשלה ידי localעל authorities main.
רשויותמקומיות tenanceofפותעם existing roads

חדשים כבישים 2.3321.1327806001,4503,7984,202Jointסלילת government and
בשות הממשלה ידי localעל authorities con
רשויותמקומיות structionפותעם of new roads

0) Such as: fences. bicycle paths, lights, etc.;
were almost nonexistent until 1961/62.

וכו'; תאורה אופניים' שבילי ביטחון/ גדרות כגון: (1)
.1961/62 עד בוצעו שלא כמעט זה מסוג פעולות
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motor vehicles and traffic on roads בכבישים והתנועה המנועיים הרכב כלי

הדלק>1) סוג ולפי העיקריים הרכב סוגי לפי הארצי הקילומטראז' אומדן  ט*ו/5 לוח
קילומטרים) (מיליוני

TABLE O/5.  ESTIMATED KILOMETRAGE, BY MAIN TYPES OF VEHICLES AND
BY TYPE OF FUEL(I) (Million Km.)

)19611964)

1961196219631964

הרכב הכלסוג סך
Total

הכל סך
Total

הכל סך
Total

בנזין
Gasoline

סולר
Solar

הכל סך
Total

הרכב סוני כל
מזה;

(2)1,620(2)1,861(2)2,1741,412511(2)2,63 ■ALL TYPES OF
VEHICLES

Thereof:
(3) 514566636430206753Trucksמשאיות (3)

16917719718179212Busesאוטובוסים

16417418256126185Taxisמוניות

פרטיות 597743925925מכוניות


1,203Private vehicles

וקטנועים 136155183183אופנועים


218Motorcycles and
motor scooters

(I) For the method of computing the estimates . see
introduction to this chapter.

)2) The total kilometrage of all types of vehicles includes
special service vehicles and not known.

)3) Incl. tractor and semitrailer combinations.

זה. לפרק מבוא האומדניםראה חישוב שיטת על (1)

רכב כולל הרכב, סוגי כל של הקילומטראז' הכל סך (X)
ידוע. ולא מיוחד

ותומך. גורר רבב בולל (3)

והתחלקותו, קמ) (מליוני הלאעירוני (1) הקילומטראז'  ט"ו/6 לוח
(אחוזים) השבוע ימי לפי

TABLE O/6. NONURBAN KILOMETRAGE(I) (Million Km.) AND ITS DISTRIBUTION,
BY WEEKDAYS (Percentage)

)19621964)

Weekday 1964 1963 1962 בשבוע היום

TOTAL

Absolute Numbers

1,522.7

מוחלטים מספרים

1,265.8 הכל סך

Percentageאחוזים

א' 16.016.115.7Sundayיום

(2) ה' עד ב' 15.415.015.1MondayThursdayימים (2)

ו' 13.213.413.2Fridayיום

9.210.510.7Saturdayשבת
(I) Data have been obtained from the registration of

traffic counters and do not include the traffic of
motorcycles and motor scooters.

)2) Each day.

ואינם המכניים המונים מרישומי התקבלו הנתונים (1)
וקטנועים. אופנועים תנועת כוללים

מהימים. אחד בבל (2)
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>1< הרכב סוג לפי המנועיים, הרכב כלי מספר  טו/7י לוח
TABLE O/7. NUMBER OF MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE (1)

)19511964)

הרכב 1951195519591961196219631964Typeסוג of Vehicle

הרכב כלי כל
המנועיים

34,10346,80863,10080,41993,521111,145134,202ALL MOTOR
VEHICLES

13.58217,05020,40023,24825.33128.00831,930Trucks(2)משאיות(2)

1.4191,8582.3512,4082.4482,7422,927Busesאוטובוסים

1,2392.3852,4652,4742.4762.4932,513Taxisמוניות

פרטיות 9,57814,12620,40829.444מכוניות

מיוחד(3) 3945637288741.0141.1811,253Specialרכב service
vehicles (3)

7,89110,82616,74821.97124,77829,86834,998Motorאופנועים cycles

(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 I960 1964
do not include vehicles whose licences expi
red one year before and more and there
fore these data should not be compared
with previous years.

)2) Including tractor and semitrailer combin
ations.

)3) Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

לשנת פרט שנה בל של מרס לסוף מתייחסים הנתונים (1)
הנתונים פברואר. לסוף הנתונים מתייחסים לגביה ,1951
תוקף שפג רכב כלי כוללים אינם 1964™ 1960 לשנים
הנתונים את להשוות אין בן ועל ויותר שנה רשיונם

קודמות. לשנים הנתונים עם זו לתקופה

ותומך. גורר רכב בולל (2)

וכדומה. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון (3)

הייצור ושנת הרכב סוג לפי המנועיים, הרכב כלי מספר ט"ו/8 לוח
TABLEO/8. NUMBER OF MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE AND YEAR

OF PRODUCTION
)31 III 1964)

הייצור שנת
Year of Production

הכל סך
Total

(1) משאיות
Trucks (1)

אוטובוסים
Buses

מוניות
Taxis

מכוניות
פרטיות
Private
Cars

מיוחד רכב
Special
Service
Vehicles

אופנועים
Motorcycles

total הכל 134,20231,9302,9272,51360,5811,25334,998סך

Up to 1939 1.598303472510556עד

1940  194511,4283,854311,6101655,767

1946  195120,6897,0556334309,5641822,825

1952  195619,4905,7075691,1887,0782794,669

1957  I96029,9455,85099220412,7462899,864

1961  196451,0139,15369769028,84932711,297

Not known ידוע 39819120לא

(I) Including tractorandsamitrailer combination. ותומך. גורר רכב כולל (1)
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trucks משאיות
הדלק וסוג ייצור שנת מורשה, מטען לפי (1) משאיות  ט"ו/9> לוח

TABLE o/9.  TRUCKS (I) BY LOAD CAPACITY, YEAR OF PRODUCTION AND
TYPE OF FUEL

)31 III 196131 III 1964)

הדלק סוג
ייצור ושנת

Loadקבוצות Capacity Groups (Tons) (טונות) המורשה המטען

כל
המשאיות
AllTrucks

0.9 עד
Upto 0.91.02.93.05.96.09.910.014.915.019.920.0 +

Type of Fuel
and Year

of Production

1961

המשאיות כל
בנזין
סולר

23,248
19,246
4,002

8,258
8,198

60

5,962
5,831

131

2,172 5,706
431 4,684

1,741 1,022

554
39
515

127
26
101

469
37
432

ALL TRUCKS
Gasoline
Solar

1962

המשאיות כל
בנזין
סולר

25,331
20,794
4,537

9,252
9,176

76

6,574
6,432
142

2,510 5,848
422 4,671

2,088 1,177

566
37
529

108
19
89

473
37
436

ALL TRUCKS
Gasoline
Solar

1963

המשאיות כל
בנזין
סולר

28,008
22,740
5,268

10,553
10,428

125

7,187
7,088
199

2,861 6,009
398 4,753

2,463 1,256

674
36

638

110
16
94

514
21

493

ALL TRUCKS
Gasoline
Solar

1964

המשאיות כל
בנזין
סולר

31,930
26,045
5,B85

12,935
/2,839

96

8,240
8,100
/40

3,353 5,956
3S9 4,656

2,964 1,305

775
37
73a

107
14
93

564
/5

549

ALL TRUCKS
GASOLINE
SOLAR

הייצור שנת
1939 עד

בנזין
סולר

288
15

167
1

451 73
4 72



1

Make
UP to 1939
Gasoline
Solar

1945 עד 1940

בנזין
סולר

3,526
328

530
5

1,395
12

46 1,542
42 45

8
192

2
9

3
23

1940 1 94S
Gasoline
Solar

1951 עד 1946
בנזין
סולר

5,938
1,117

3.010
23

890
27

150 1,873
529 407

8
24

5
54

2
53

19461951
Gasoline
Solar

1956 עד 1952

בנזין
סולר

4,879
828

2,481
21

1,878
32

43 459
298 258

7
76

5
7

6
136

19521956
Gasoline
Solar

וא,לך 1957

בנזין
סולר

11,414
3,597

6,651
46

3,892
69

148 704
2,091 588

13
444

1

23
5

336

1957 +
Gasoline
Solar

(I) Including tractor and semitrailer combinations. ותומך גורר רכב בולל (1)

TRANSPORT AND COMMUNICATION 474



BUSES

(1) האוטובוסים תנועת  ט"ו/10. לוח
TABLE O/IO.  ROAD TRANSPORT BY BUSES (I)

)19511964)

השנה

Ye>r

אוטובוסים
שנתי) (ממוצע

Buses
)Yearly Average)

מקומות
מספר

של ממוצע
Regular Lines קבועים קיוימ

ישיבה
שנתי) (ממוצע

Seating
Capacity

)Yearly Average)

מקומות
לאוטובוס

Average
Seats per

Bus

קילומטראז'(2)
קמ) (אלפי

Kilometrage(2)
)1.000 km.)

ההכנסה
לי) (אלפי
(2) (3)
Income

)IL. 1,000)

ההפנמה
לאוטובוסקמ
(אגורות)

Income per
Bus Km.
)Agorot)

19511,42246,6253388.00016.4 13,581

I9S21,57353,2393479,00026.6 21.000

19531,67056.7633479,00036.8 29.087

19541.66256,8823481.00046.1 87.318

19551.69459,3213582,00051.3 42,103

19561,70161.0533682.80056.2 46,513

19571,79065.7683792,50060.2 55,696

I95S1,92475.27139110,02460.0 66,024

19592,01181,48841122.82358.1 71,385

(1)19602,09786,49541129.18161.0 78.829

(1)19602,14588.50841131,79561.2 80.623

19612,19991,91242155,27070.4 109.368

19622,30397.63742168.16776.0 127,839

19(32.415103,60043179,41183.3£ 149.480

19642,605/ 113,66344208,11585.4 177,721

(I) Up to I960, only the three large companies ("Egged",
"Dan","Hamekasher") havebeen included.As from I960,
all public bus services are included. Data of the three
large companies for I960 are given separately for
comparison.

)2) As from 1961, data on kilometrage cover also
irregular lines.

)3) Incl. defence stamp and manco.

דן' (אגד*' הגדולות החברות 3 רק נכללו i960 ■or (1)
האוטובוסים שירותי כל נכללים מ60" המקשר):
בנפרד ניתנו הנל החברות ל3 1960 נתוני הציבוריים.

השוואה. לשם
והכנסה קילומטראה על הנתונים כוללים 1961 משנת (2)

קבועים. לא קווים על נתונים נם
ונגנקו. ביטחון בול גולל (3)
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rAxis מוניות
(1) קבועיס) בירעירוניים (קווים המוניות תנועת  ט"ו/11. לוח

TABLE o/ll. ROAD TRANSPORT BY TAXI (Regular InterUrban Lines) (I)

)19491964)

Line 1964 1963 1962 1961 1959 1955 1951 1949 הקו

ALL
COMPANIES

Passengers

TOTAL

el AvivHaifa line

el AvivJerusalem
line

|el AvivNetanya
line

Maifa Jerusalem
line

Dther lines

Journeys

TOTAL

TelAviv Haifa
line

Tel AvivJerusalem
line

2,055.0 1,183.9 2,121.3 1,978.5 1,846.1 2,133.4 1,504.1 716.0

244.8 244.0 226.7 219.4 202.5 440.3 578.2 341.0

571.5 616.9 637.4 636.9 573.1 745.6 553.6 278.2

685.8 672.5 590.4 490.9 327.3 319.6 218.4

25.4 23.4 23.7 14.0 51.3 30.829.5 116.8 .

523.4 625.1 643.4 607.6 719.2 676.6 123.1

365.6 378.0 368.0 345.1 3117 365.9 257.2 138.3

40.3 40.2 37.9 37.0 35.0 70.4 98.0 "8

93.9 97.1 100.6 101.1 92.5 114.7 93.8 54.9

החברות כל

נוסעים

הכל סך

תלאביבוזיפה קו

אביג תל קו
ירושליט

תלאביבנתניה קו

חיפתירושלים קו

אחרים קווים

נסיעות

הכל סך

אביבהיפה תל קו

תלאביב קו
ירושלים

אביבנחניה תל 36.9.קו 57.158.988.5105.0121.7126.8Tel AvivNetanya
line

.קוחיפהירושלים 21.6 .5.08.53.93.73.73.94.6HaifaJerusalem
line

אחרים קווים


23.5115.2132.4114.8120.8115.1100.0Other lines

הקילומטראז'
0,000) הכללי

12.621.225.824.024.325.325.223.9Total kilometrage
)1.000)

(I). Data refer to interurban taxi companies with fixed
interurban lines.

בקווים הפועלות מוניות מתייחסיםלחברות הנתונים ( ')
קבועים ביןעירוניים
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ROAD ACCIDENTS דרכים תאונות

המעורבים הרכב כלי הנפגעים, נפגעים, עם הדרכים תאונות  ט*ו/12 לוח
תושבים 100,000 לכל ושיעורים

TABLEO/12. ROAD ACCIDENTS WITHCASUALTIES, CASUALTIES, VEHICLES INVOLVED
AND RATES PER 100,000 POPULATION

)19501964)

מנועיים רכב כלי
בתאונות מעורבים

נפגעים עם
Motor Vehicles
Involved in

Accidentswith
Casualties

Casualties הנפגעים

קל פצועים
Slightly
Injured

קשה(1) פצועים
Seriously
Injured (I)

הרוגים
Killed

הבל סך
Total

מספר
התאונות
נפגעים עם

Number of
Accidents with
Casualties

השנה
Year

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

19503,1323.8752288892,758

19513.7324.751212,3363,2035,008

19523.8885,036228,2933,5155.249

19534,0355.056174,1753,7075.315

19544.6915,912184,2944.4346.248

19555,1926,432134.3064.9926.891

19566.2497,843155,6096,0798.140

19577.0678,873219,8446,8109,282

19588,09710.2692078.032 2.03010,675

19598,25510.7382008,398 2,14011,516

19608,35610,542176.8688.49811,539

19618,79011,162244,9338,98512.234

19629,23912.1232509.852 2,02113.021

196310,65614,10828711.486 2,33515,234

196411,86916,0253252,61913.08117.277

Rates per 100,000 Population תושבים ל00,000ו שיעורים

19502473061870218..

19512503181489215335

19522423141481219327

19532453061171224322

19542773501177262370

1955297368875285394

1956341430888334445

19573664591195353481

195840551310101402534

195940052110104407558

1960394498888402545

19614025101188411559

19624045301188431569

19634485931298483640

196447964713106528697

(I) Hospitalized 6 days or more.
)2) Rates refer to the average population of each year.

יותר או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר (1)
שנה לכל הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים השיעורים (2)
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התאונה סוג לפי נסיעה, ק'מ למיליון דרכים בתאונות המעורבים המנועיים הרכב כלי מספר  ♦13/vo לוח
TABLEO/I3. NUMBER OF MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS PER

MILLION KM. OF JOURNEY, BY TYPE OF ACCIDENT

)19611964)

הבל סך
Total

רכב הכל סך
גלגלים 23
(אופנועים

הכל סך
els and Above

ויותר גלגלים 4 רכב
Total Vehicles with 4 Wh(

ידוע ולא אתר
Other

and Not Known

וקטנועים)
Total Vehicles

with 23 Wheels
)Motorcycles

and
Motor Scooters)

סךהנל
Total

משאיות
Trucks

אוטובוסים
Buses

מוניות
Taxis

מכוניות
פרטיות
Private
Cars

19616.320.05.14.88.05.84.43.61961

19625.917.95.94.68.15.74.23.31962

19636.118.84.84.87.65.94.23.81963

1964 הכל f4.13.2TOTAL.5.817.74.14.87.95סך 1964

בתוך בנוסע פגיעה בלי הכל סף
רכב בלי

5.417.63.94.54.65.44.02.8Total excl. in|uryofpassenger
within vehicle

הבל סך 8.82.42.82.83.62.51.7COLLISIONS/.3התנגשויות TOTA L

נע רכב עם 2.37.31.71.92.02.41.81.3Betweenהתנגשות moving vehicles

עומד רבב עם 0.71.20.60.80.8I.I0.60.3Withהתנגשות stationary vehicles

דומם 9צם עם 0.10.30.10.10.10.10.10.1Withהתנגשות an obstruction

רגל הולך 1.75.91.21.21.41.41.30.8Collisionswithדריסת a pedestrian

רבב כלי בתוך בנוסע 0.40.20.40.23.30.60.10.4Injuryפגיעה of person within vehicle

0.42.10.20.30.10.10.20.2Overturnהתהפכות

0.20.70.10.10.20.20.10.0Skiddingהחלקה
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התאונות; סוג היישוב, לפי נפגעים, עם הדרכים תאונות מספר ט"ו/14. לוח
התאונה וחומרת בדרך השימוש סוג הגיל, לפי הנפגעים

TABLE O/I4.  NUMBER OF ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY SETTLEMENT
AND TYPE OF ACCIDENT; CASUALTIES BY AGE, TYPE OF USE OF ROAD AND DEGREE

OF INJURY

)19621964)

1964

פצועיםפצועים
קלקשה

SeriouslySlightly
InjuredInjured

הרוגים
Fatal
Injuries

הבל סך
Total

1963 1962

Number of Accidents, by Settlement היישוב לפי התאונות, מספר

TOTAL
Thereof: Tel Aviv

Haifa
Jerusalem

9,348 2,226 295 11,869 10,656 9,239
2,975 681 39 3,695 3,255 3,075
669 125 17 811 793 728
758 48 17 823 793 656

הכל סך
אגיב תל מזה:

חיפה
ירושלים

Number of Accidents, by Type of Accident התאונה סוג לפי התאונות, מספר

9,23910,65611,8692952,2269,348TOTAL
2,9913,1833,438766582,704Collision between moving

vehicles
24078397615126835Collision with stationary

vehicles(l)
246327312975228Collision with an

obstruction
3,9394,3114,7481509743,624Collision with a pedestrian
8319001,06110110941Injury of passenger

inside vehicle
8971.08292329228666Turning over
158353647300Sliding
806258850Other

הכל סך
רכב עם התנגשות

נע
רכב עם התנגשות

עומד(1)
עצם גנם התנגשות

דומם
רגל בהולך פגיעה או דריסה

בתוך בנוסע פגיעה
רכב נלי
התהפכות
החלקה
אחר

Number of Injured, by Age הגיל לפי הנפגעים, מספר

2,61913,081TOTAL
4812,211Children (014)

1,949I0.3SOAdults (1564)
189520Old, (65+)

325 16,025 14,108 12,123
56 2,748 2,541 2,310
214 12,513 10,866 9,283
55 764 701 530

הכל סך
(14 עד 0) ילדיס

(64 עד 15) מבוגרים
ומעלה) 65) קשישים

Numberof injured, by Type of use of Road בדרך השימוש סוג לפי הנפגעים, מספר

הכל סך
נהגים

12,12314,10816,0253252,61913,081TOTAL
9511,1801,535462411,252Drivers

ורוכבים 2.1892,8183,202405822,580Driversנוסעים of motorcycles
includingבאופנועים the passengers

מנועיים רכב בכלי 3.4884,0124,819685444,207Passengersנוסעים of other motor
vehiclesאתריט

אופניים 1.1931,3771.237172081,012Driversרוכני of bicycles
רגל 4.1824,5905,0751521,0223,901Pedestriansהולני

עגלות 120128157322132Driversרוכני of animal driven
vehicles

(I) Collision with parking vehicles and vehicles stationed
not for parking, were included in stationary vehicles.

לא שנעצר רכב עט והתנגשות חונה רכב עם התנגשות (1)
עומד. רכב עם בהתנגשות נכללו חניה לשם

479 וקשר תחבורה



shipping ספנות
לפי הישראלי, הסוחר צ* של והמעמס התפוסה האניות, מספר ט"ו/15* לוח

האניה סוג
TABLE O/I5. NUMBER OF VESSELS, TONNAGE AND DEAD WEIGHT OF ISRAEL'S

MERCHANT FLEET, BY TYPE OF VESSEL

)1956 1964)
)At end of each year) שנה) כל (גסוף

1964 1963 1963 I960 1958 1956

Number o f Vessels האניות מספר

הכל 304150687083TOTALסך

נוסעים 465668Passengerאניות vessels
מעורבות :22222thereofמהן: mixed

ומשא) passengers(נוסעים and
cargo vessels

משא 223141575768Cargoאניות vessels
דיג 256Fishingאניות vessels
44432ITankersמיכליות

Gross To n n age(l) הכוללת(0 התפוסה

TOTAL

Passenger vessels
thereof: mixed
passengers and
cargo vessels

Cargo vessels
Refrigerating ships
Tankers

TOTAL

Passenger vessels
thereof: mixed
passengers and
cargo vessels

Cargo vessels
Refrigerating ships
Tankers

563,195 446,316 401,203 288,387 224,186 135,731

79,228
19,708

47.464
19,708

50,562
19,708

42.730
19,684

53,745
19.684

33,912

446,100 356.048 315,677 204,727
25,190 16,948I. 161 
12,676 25,856 33,803 40,930

Net Tonnage (I)

327,972 258,148 229,506 168,781

42,409
10,931

25.339
10,931

26,908
10.930

24,051
11,901

264,864 208.817 181.934 120.301
13,327 8.492 503 
7,372 15,500 20,161 24,429

Dead Weight(l)

135.914 67,292

34,527 34.527

(1) נטו התפוסה

131.256 77,480

30,701 19,164
11.901 

80,063 33,024

20,492 20,492

(1) המעמס

הכל סך
נוסעים אניות

מעורבות מהן:
ומשא) (נוסעים

משא אניות
קירור אניות

מיכליות

הכל סך

נוסעים אניות
מעורבות מהן;
ומשא) (נוסעים

משא אניות
קירור אניות

מיכליות

הכל 174,919277,816374,179534,091577,055694,571TOTALסך

נוסעים 19,70227,03820.38830.85421.38629,268Passengerאניות vessels
מעורבות :13,47113,47113,15313.37113,371thereofמהן: mixed
ומשא) passengers(נוסעים and

cargo vessels
משא 102,359197.720291,982438.185503.121622,795Cargoאניות vessels
קירור 60014.50823.808Refrigeratingאניות ships

52,85853,05861.80951,29938.04018,700Tankersמיכליות

(I) See definitions in the introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא הגדרות ראה (1)
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הגיל לפי הישראליות, הסוחר אניות  ט"ו/16* לוח
TABLEO/I6. ISRAEL MERCHANT VESSELS, BY AGE

)19561964)

(At end of each year) שנה) כל (נסוף

Age (I) 1964 1963 1956I9S8I9S9I96019611962 (1) הגיל

Number of Vessels האניות מספר

TOTAL

Up to2 years

2 4

5 9

1014

1519

20 years and
over

83 70 68 65 SO 43 41 30

21 16 22 20 12 13 10

16 §21 20 18 16 16 12

29 §29

16 §10

19 12

Gross Tonnage (2) (ג) הכוללת התפוסה

הכל סך

שנים 2 עד

4 עד 2

9 עד 5

14 עד 10

19 עד 15

ומעלה שנה 20

הכל 135,731224,186215,568288,387392,706401,203446,316563,195TOTALסך

שניט 2 52,63891.75243.366117.560174,883109.32562.482181,364Upעד to 2 years

4 עד 210,02662.666113,720113.720105.975119,055§175,104132,28324

9 עד 511.2871 1.23717.33717,33762,847125.299§160,796197,26859

14 עד 1010,0067.1871.8459,14811,04713,211§23,94749,8561014

19 עד 1512.2837,9497. 1877,18721,81121.8119.3832,4241519

ומעלה שנה 2039,49143,39532,11323.43516.14312.50214,604_20 year and
over

(I) By yearof completion of constructionofthe vessels.
)2) See definition in introduction to this chapter.

האניה. בניית גמר שנת לפי (1)
זה. לפרק במבוא הגדרה ראה (2)
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והנוסעים המטענים בנשפך) דלק מינליות (למעט האניות תנועת  ט"ו/17. לוח
>1) זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי

TABLEO/I7. MOVEMENT OF SHIPS (EXCL. OIL IN BULK), FREIGHT AND PASSENGERS
IN ISRAEL PORTS AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT (!)

)19511964)

1964 1963 1962 1959 1955 1951

MovementShippingהאניותתנועה

שהגיעו האניות 1,3701,3661,6462,0212,0202,069ALLכל SHIPS ARRIVING
חיפה 1,1681.0691.1291,3761,4341,533Haifaנמל Port אביב תל 106149256301261246Telנמל Aviv Port יפו נמל
אילת נמל

ט.ר.נ.) (אלפי נטו התפוסה
שהגיעו) האניות (של

96

2.440

148

2,051

216
45

2,865

251
93

3,958

266
59

4,241

233
57

4,320

Yafo Port
El at Port

NET REGISTERED TON
NAGE(1.000 Tons)

חיפה 2,0261,5942.0993,1063,3503,517נמל
(of ships arriving)

Haifa Port אביב תל 259241394433421387Telנמל Aviv Port יפו נמל
אילת נמל

155216329
43

329
90

404
66

342
74

Yafo Port
El at Port שהגיעו האניות

Vesselsמחויל Arrivi ng
from Abroad

האניות 1,2031,0971,1941.4841.500Numberמספר of vessels
ט.ר.נ.) (אלפי נטו .2.0801,6512,1763.2183,425N.R.Tתפוסתן C.OOO)

eהמטעניםתנועת ntMove mFreight

טונות) (אלפי 1,5891,5141,9052,3982,2952,468UNLOADlNG(I.OOOtons)פריקה
חיפה 1,3201,1701.5182,0211,9342,030Haifaנמל Port אביב תל 176201215204167218Telנמל Aviv Port יפו נמל
אילת נמל

93153127
45

122
51

130
64

151

69
Yafo Port
El at Port

טונות) (אלפי טעינה
1

2186401,0981,1021,3201,388LOADING(1,000 tons)
חיפה נמל

תלאביב נמל
י8ו נמל

אילת נמל

193

24

584
2
54

934
3

71
90

901

63
137

1.125

79
116

1,236
1

19
132

Haifa Port
Tel Aviv Port
Yafo Port
Elat Port

ים(2)תנועת erהנוסע Trafflc(2)Passen g

הכל (114,74591,60591,400181,548200,632נוסעיםסך 195,499PASSENGERSTOTAL(2
מגיעים 93,69161.85451,097108,288115,275111,414Passengersנוסעים arriving
מפליגים 21,05429,75140.30373,26085,35784,085Passengersנוסעים departing

Share of Israel Flag (Percentage) ישראל(אוזולים) דגל של חלקו

43.4Freight MovementTotal
51.0Unloaded
29.8Loaded
47.7Passenger TrafficTotal
45.7Passengers arriving
50.3Passengers departing

הכל סך  המטענים 18.126.632.946.046.3תנועת
פריקת 18.926.338.451.455.9מטעני
טעינה 12.427.323.334.429.9מטעני

הכל הנ1סעיםסך 55.971.939.138.9..תנועת
מגיעים 57.673.437.838.1נוסעים
מפליגים נוסעים

.■52.169.941.040.0

Source: The Ports Authoirty of Israel.
)|) Explanations see in the introduction to this chapter.
)2) Except tourists for one day visit.

בישראל. הנמלים רשות המקור:
זה. במבואלפרק הסבר ראה 0)
יומי. לביקור לתיירים פרט (מ
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AVIATION תעופה
ומחו"ל לחו'ל  והדואר המטענים הנוסעים, המטוסים, תנועת ט"ו/18. לוח

TABLE O/I8.  INTERNATIONAL AIRCRAFT, PASSENGERS, FREIGHT AND MAIL TRAFFIC

1964)(1949

השנה
Year

נוסעים
Passengers

MailיוארFreightמטענים

מטוסים
שנחתו
Aircraft
Landingהגיטו

Arriving
המריאו
Departing

נפרקו(0
(טונות)

Unloaded (1)
)Tons)

(1) הוטענו
(טונות)

Loaded (1)
)Tons)

הגיע
(קג)

Arriving
)Kg.)

נשלח
(קג)

Dispatched
)Kg.)

19492,20569,66122.21029316671,08858,587

19502,27282,79633,8461,410536167,34973,824

19512.955130.20035,8382.031467143,18094.914

19521.66327.859 33,4361,390506163,53795.550

19531.59029,90933,488979652143,29296,835

19541,34933,63235,352746589145.12791.327

19551.37336,61343.191699515157,345105,939

19561.59242.04544,751724595165,511124,580

19571.51752.87848,481824641199,522141.007

19582,22971.93671.4621.069952264,997167.029

19592,45882,25785.4461,2201.215295,717172,175

I9602,92611 1.602111,8181.4862.030320.591201.541

19613.348148.380143,8562.0523,171375.780242,160

19623,461161,240159.6932,4693.925415.690286.460

1963

1964

3,879

4,411

207,067

208.822

201,131

221,195

2,854

3,553

4.531

4.721

469,832

554,483

387.416

457,360

(I) Excluding mail.
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האוויריות הפעולות  "אלעל' חברת  .19/vo לוח
TABLE O/I9.  "ELAL" ISRAEL AIRLINES AIR OPERATIONS

)19501964)

1950195219541956195719581959I96019611962(1)1963(1)1964Unitהיחידה

בודדות 4757749108899401,2361.5621,8642,7582.7472.7882,758NumberSingleמספרטיסות flights

הטיסות Flמרחק ight
distance

הכל קטסך 1,7713,6564,4354,1544,2916,2056,9447,87310.72112,37512,03813,2481,000kmTotalאלפי

Revenuekm>.1,6913,5234,2884,0704,0205,6996,6467,53110,26011,51311,71312,840יבתשלום

טיסה Hoursשעית Flown

הבל 6,56010,99013,22312,22412,94614.88415,42417,25020,80519,49418,18619,386HoursTotalשעותסך
Revenue hours

6,25010,50012,7731"בתשלום 1,98412.18513,42014,50016,26119,89918,05117,66618,826"flown
Passenger

נוסעים Serviשירות ce
הכל 15.51424.77632.63939,05946,24870.02095,303116.717170,939212,322237,637242,403NumberPassengersמספרהנוסעיםסך  total

14,69921,90430.27736,67143.60066,19190.58311בתשלום 1,440164,499203,573225,778227,780"Revenue passengers

בתשלום 49.67698,123125,627134,715146.203257,828336,468413,452618,641826,892846.4851,010,5971.000Revenאלפיםנוסעק'"מ ue passenger
km.

ודואר Cargoמטענים and

הכל 1.1171,2709431.1601,7092.1892,7884,0785,3136,1006,486Tonsטונותסך
Mail

Total
Revenuecargo"3289509828299951,2891,8052.4393,5534,6825.5355.784.*בתשלום

Mail"5098125132191208223240275332414449**דואר
(2) Freight.>2788528576978041,0811,5822,1993,27843505,1215,335.*מטען (2)

בתשלום 613151617293847709398115MillionsRevenueמיליוניםטוןק'מ tonkm.

00
■{ז

Z
O
ו

U
Z
כ.

8
ם
z

2
M
Z
<
0£

(I) See introduction to this chapter
)2) Including excess cargo of passengers.

זהי לפרק מבוא ראה (1)
נוסעים. של עודף מטען כולל (2)



POSTS AND COMMUNICATION

והטלפונים הדואר רשת ט*ו/20 לוח
TABLE O/20.  NETWORK OF POSTS AND TELEPHONES

)19491964)

ותקשורת דואר

TelephoneטלפוןPostדואר

השנה
דואר בתי
דוארסוכנויות(מספר) קווי

נע

נקודותהקשורות
לשירותדואר

ולז

כבילי אורך
מכשיריהטלפון

Year(סניפימ (בולל
Post

Offices
)Number)

Incl. Branches)

(מספר)
Postal

Agencies
)Number)

(מספר)
Mobile
Pose

Offices
)Number)

(מטפר)
Localities Served
by Mobile Post

Offices
)Number)

(קמ)
Length of
Telephone

Lines
)Km)

הטלפון
(מספר)

Telephones
)Number)

194954502,21125,753
195061784502,86028,257
1951667981433,13834,593
19527591102053,35439,849
195385101II2253,60245,073
195486109122904,19057.178
195588112163694,71465,967
195690131173885,30372,445
195791146224516,02879.998
195895159284716,30990.373
1959toi183254906,791102.273
I960III204295507.377117,620
1961121217295508,485134.183
1962128233295509.208155.776
1963134247295519.867186.176
19641412542955210,628216.698

הדואר במשרד עיקריים שירותים ופדיון פעילות  טו/21* לוח
TABLE O/2I.  ACTIVITY AND REVENUE FROM MAIN SERVICES OF THE MINISTRY OF

POSTS
 (1958/59I 963/64) ' 

דואר שירותי
Postal ServicesTelegraph Services מביקה Telephonesשירותי Services טלפון שירותי

השנה
Y.r

פדיון
ל"י) (באלפי
Revenue
)IL. 1,000)

דואר
לחול

ק"ג) (אלפי
Mail

Abroad
)kg. 1.000)

פדיון
לי) (באלפי
Revenue
)1L.I, 000)

מספר
המברקים
(באלפים)
Telegrams
)1,000)

שיחות מספר
בארץ טלקס
מונה חיובי
(באלפים)
Local Telex
CallsMeter

Pulses

פדיון
ליי) (באלפי
Revenue
)IL. 1,000)

מכשירי
טלפון
(באלפים)
Telephones
)1,000)
)2)

שיחות מספר
מקומיות

ובינעירוניות
ישיר בחיוג
Local and

Trunk Calls.
Direct

(1)(1.000)Dialling
)1,000)

1958/5911,0461,4221,788,2l084|93193,289
1959/6012,9701.4672.42127,5501106224,731
1960/6114,4631,5712,51340,5491122255.914
1961/6217.4477631,7092,76550,09 Ijjg139305,382
1962/6320,8078461,7983,43660,184 1163362,181
1963/6423,97496412,5494,02372,847 ?195454,694

(1) Incl. mail by air, sea and land; excl. parcel post.

)2) Data refer to the end of the budget year.
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number of motor vehicles המנועיים הרכב כלי מספר
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freight movement at ports (Thousand Tons) טונ\ת< (אלפי בנמלים מטענים תנועת
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פנים סחר ט"ז. פרק
בעסק שעבדו שיתופיות אגודות חברי וכן דתם
רווחים. חלוקת של בסיס על או שכר, תמורת

התוצרת של השיווק צינורות מקר
(1963) המקומית התעשייתית

התפלגות על תמונה לקבל היא הסקר מטרת
הצינורות לפי התעשייתיים המפעלים של הפדיון
באמצעות שיווק הסחורות: שיווק של העיקריים
ע"י או מהמפעל ישיר שיווק למיניהם' סוחרים
ישיר. ויצוא המפעל של עצמית חנויות רשת

והמועסקים העסקים
(אומדנים) במסחר

ט"ז/1) (לוח האומדנים עריכת יטת
לענפים המועסקיםהאומדנים מספר
כוח סקר תוצאות על מבוססים הראשיים
המשנה לענפי האומדנים .1962 ממוצע אדם,
ענף בכל המועסקים חלוקת ידי על נתקבלו
לפי המועסקים להתפלגות בהתאם ראשי,
והדיור1961. האוכלוסין במפקד משנה ענפי

התעשייה לסקר בביצועו הוצמד זה סקר
רק הכוללת הסקר' אוכלוסיית והמלאכה1963.
זו היא לפחות' אחד שכיר העסיקו אשר מפעלים
וא במב תיאור (ראה הנ"ל הסקר במסגרת שנחקרה
נתקבלו שנחקרו במפעלים י"גתעשייה). לפרק
שנוצרו ממוצרים הפדיון התחלקות על נתונים
התעש סקר מאוכלוסיית בלבד. המפעל בחומרי
בעיקר ענפים' מספר הוצאו והמלאכה1963 ייה
הלקוחות בחומרי עבודות בביצוע העוסקים אלה
ואשפ הדפסה ליבון' צביעה' והם: בתיקונים' או
נפט זיקוק נעליים; תיקון ובדימ; חוטים של רה
וציפויימ צביעה באמאיל' ציפוי גילוון' גלמי;
מכוניות תיקון מכניות; מסגריות למתכת; אחרים
כמו רכבות. ציוד של ותיקון ייצור ואופנועים;
שיווק צורת אשר הבאים, הענפים נכללו לא כן
של לאור הוצאה ידועה: או מורכבת תוצרתם
ליטוגרפיות' דפוס; בתי וכתביעת; עיתונים
כריכיות; אחרות; דפוס ותעשיות צינקוגרפיות
ייצור' היהלומים; תעשיית נפץ; חומרי תעשיית
בנייה וחלקיהם; אווירונים של והרכבה תיקון
ימיים הובלה וכלי סירות ספינות' של ותיקון

והרכבתם. שעונים ייצור אחרים;

ואומדנים הסקר מדגם

כ200'1 בו נחקרו מדגם' בשיטת בוצע הסקר
שהינו התעשייה' מדדי במדגם הנמצאים מפעלים
והמלאכה התעשייה סקר מדגם של תתמדגם

על נתקבלו האומדנים  העסקים מספר
הסקר אוכלוסיית לעיל) (ראה המועסקים מספר חלוקת ידי

כפי לעסק' מועסקים של הממוצע במספר
האישיים והשירותים המסחר מ"סקר שנתקבל

."1962

האישיים והשרותים המסחר קר
(1)1962

השייכים העסקים את מקיפה הסקר אוכלוסיית
השייכים העסקים ואת 65 עד 60 המסחר ענפי
"שירותים 9 סדר מתוך נבחרים ענפים מספר
הכלכלה"(2). ענפי ב"סיווג שהוגדרו כפי ישיים"'
בסביבות היא זה בסקר הכיסוי מידת
הני בכרטסת מהמגבלות כתוצאה בעיקר '750
כמסגרת ששימשה הכנסה מס נציבות של ומיפ
שהוצאו כרטיסים כ200'6 כלל הסקר מדגם סקר.

הנ"ל. המסגרת

.גדרות
הנמצאת כלכלית כיחידה עסקמוגדר
בבע אחר)' מקום או משרד (חנות' אחד מקום
מניות חברת שותפות' פרטי' (עסק אחת ות
הכלולה אחת' כלכלית בפעולה והעוסקת כדי)
כיחידת העסק' הנ"ל. בסיווג המסחר הגדרת
בו' הקשורות העזר יחידות את גם כולל קירה'

וכד/ מוסכים משרדים' מחסנים' גון:

עוב בעלים שכירים' מועסקיםכולל
שכר. ללא בעסק העובדים משפחותיהם ובני ים
מעכו זמנית שנעדרו אלה גם נכללים זד. סעיף

מרסומיס סדר" לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,'1962 האישיים והשירותים המסחר ל'סקר במבוא יאה והסגרים 1)פרטיס

.1961 יוני ,2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין מקד פרסומי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה "לסלי^ענפלהללכלה,
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ו למשרדים ישירות מכירות
וציבוריים ממשלתיים למוסדות
משרדי כגון: ולמוסדות למשרדים מכירות כולל
המקומיות' הרשויות צה"ל), (כולל הממשלה
וכד/ העובדים הסתדרות היהודית, הסוכנות
בו לצרכנים ישירות מכירות
לשי בודדים לצרכנים מכירות כולל  ם י דד
בודדים ולקיבוצים למשקים ביתי; או אישי מוש
קניות; ארגון ע"י קניותיהם עורכים שאינם
שבוצעו מכירות גם כולל וכד/ עובדים לועדי

אחרים. בצינורות

בניקיימא צריכה מוצרי המקומיאספקת לשוק נבחרים
לשוק אספקה על נתונים כוללת זו חדשה סדרה
צריכה מוצרי של נבחרים סוגים 15 של המקומי
לשנים ומיבוא' מקומי מייצור בניקיימא'
הדוח"ות על מתבססים הנתונים עיקר .1964 עד 1962
המחלקה של מסקניה חיובי על החודשיים
מקיפה זו סדרה והבלו. המכס אגף של הכלכלית
בני מוצרים על ההוצאה מכלל אחוזים כ45
הלאומיים) החשבונות של ההגדרה (לפי קיימא'
לרהיטים. פרט אלה' מוצרים של מערכם וכ3/4
לשלב  מקומי ייצור לגבי מתייחסים' הנתונים
יבואלשלב ולגבי מהמפעל' הסחורות יציאת של

מהמכס. המטען שחרור של

האומדנים מקורות
מוצרים של (בכמויות השיווק על הנתונים
החודשיים הדוח"ות על מתבססים מקומי) מייצור
של הכלכלית המחלקה של מסקנייה חיובי על
גם רשומים אלה בדוח"ות והבלו. המכס אגף
ונתונים מוצר כל על החל המם ושיעור הסכום
הערך. אומדני לחישוב בסיס משמשים אלה

הסטטיסטיקה על מתבססים היבוא על הנתונים
בערכים הריאלי השינוי אחוז סחורות. יבוא של
לצרכן המחירים שינוי על הנתונים בעזרת חושב

אלה. מוצרים של

שוטפים במחירי הערך אומדן שיטת
לצרכן

מוצרים  מקומי מייצור מוצרים
אשר נוסעים' ומכוניות חשמליים מקררים כגון
סוגים' לפי מפורטים נתונים קיימים לגביהם
בשוק המשווקות הכמויות הכפלת ע"י נאמדו
נערך המוצרים ליתר לצרכן. במחיריהן המקומי
קנייה מס חיובי על הנתונים בעזרת אומדן
המחירים" "מתח בתוספת מוצר, לכל המס ושיעור

ממדגמ יגי). פרק ראה  המדגם (תיאור 1963
בחומ מוצרים מייצרים אשר המפעלים הוצאו זה
קבלניות). עבודות (המבצעים בלבד הלקוחות רי
המ ארעיים. הם בזה המתפרסמים האומדנים
במקרימ המדגם. נתוני ניפוח ידי על נתקבלו
כאשר או מהמפעלים' דיווח נתקבל לא בהם
השיווק' צינורות לפי מחולק היה לא הפדיון
בתע המכירות סך על האומדנים זקיפה. נערכה
והמ התעשייה סקר לפי הם ענפים ולפי שייה
בענפים המכירות ערך הורדת לאחר לאכה1963'

לעיל). (ראה בסקר נכללו שלא

הגדרות
הסברים וכן ו"הפדיוך' "המפעל"' הגדרת
במבוא ראה בסקר' התעשייה ענפי סיווג על

תעשייה.  י"ג לפרק

השיווק: צינורות
הקונים עצמאיים' סוחרים סיטונאים
חשבונם' ועל בשמם גדולות' בכמויות סחורה
אחרים' לסוחרים כלל בדרך אותה' ומוכרים

למוסדות. או ליצרנים
ותנו אזוריים קניות ארגוני
לארגוני בסיטונות מכירות כולל עתיים

וכיו"ב. למוסדות חקלאיים' למשקים אספקה

לסוכנים' הכוונה בלעדיים סוכנים
את מהמפעל שקיבלו שיווק' וחברות סוכנויות
או בארץ תוצרתו את למכור הבלעדית הזכות
תוצרתם את גם מוכרים הם אפילו מסוים' באזור
הס את קונה אינו הסוכן אחרים. מפעלים של
חשבונם ועל בשמם כשיווקה עוסק אלא חורה,

אחרים. של
המשוו עצמאיים' קמעונאיםסוחרים
קטנות' בכמויות כלל בדרך סחורותיהם את קים
ביתי. או אישי לשימוש בודדים' לצרכנים ישירות
שהם קמעונאים  בודדים קמעונאים
כלבו' חנויות (כולל שתיים או אחת חנות בעלי

נפרדות). במחלקות נעשית המכירה בהן
חנויות  מרוכז קמעוני מסחר
חנויות) שלוש לפחות של (רשת "שרשרת"
וכד/ שק"ם סופרמרקטים' צרכניות' כגון:
קמעוניות חנויות ע"י שבוצעו מכירות גם כולל

עצמו. התעשייתי המפעל בבעלות
שבוצעו המכירות  ישירות מכירות
כולל לא המפעל. ממחסן עצמו' המפעל ע"י
או סוכנים סוחרים' באמצעות שבוצעו מכירות

המפעל. בבעלות קמעוניות חנויות ידי על
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שיטת האומדנים, מקורות של מפורט תיאור
הסטטיסטי בירחון התפרסם ומגבלותיהם עריכתם

.1965 יוני '6 מסי ב'כלכלה' חלק לישראל'

המאורגן הקמעוני במסחר הפדיון
של שוטפים) קמעוניים (במחירים הפדיון
אחוזים כ10 מהווה המאורגן, הקמעוני המסחר

.p7/o הקמעוני במסחר הפדיון הכל מסך
המאורגן הקמעוני המסחר סקר אוכלוסיית

חנויות: של קבוצות 3 כוללת

המאוגדות  שיתופיות צרכניות א.
נכללו לא הצרכנית. הקואופרציה בברית
הקואו בברית מאוגדות שאינן צרכניות בסקר
בכפרים עולים' (במושבי הצרכנית פרציה
מהן. נתונים בקבלת הקשיים בגלל וזאת וכו')

לפיר השייכות  "שרשרת" חנויות ב.
שלוש שבבעלותן ותעשייתיות מסחריות מות
שונים במקומות נפרדות' חנויות יותר או
סחורות של אחיד סוג כלל' בדרך והמוכרות'
בשנתון וכוי). גז הלבשה' הנעלה' מזון' (כגון:
שבבע פירמות זאת בקבוצה נכללו הקודם
הנתונים ויותר. נפרדות חנויות חמש לותן
מובאים זה' בשנתון המוצגים '1963 לשנת

והחדשה). (הקודמת ההגדרות שתי לפי

המוכרות  " ו ב  ל כ " ג ו ס מ ת ו י ו נ ח .\
סחורות של שונים סוגים החנות באותה
לרהי להנעלה' (להלבשה' נפרדות במחלקות
חשבונות ומנהלות וכדי) בית לכלי טים'
בסקר נכללו לא מחלקה. כל עבור נפרדים
אינן אך "כלבו"' לעצמן הקוראות חנויות
חשבונות הנהלת עם מחלקות לפי מאורגנות

מחלקה. לכל נפרדת

כ630 1964 בסוף זו סדרה מכסה הכל בסך
אגודות ב36 המאוגדות צרכניות 264 מהן חנויות'
בכעלותן "שרשרת" חנויות כ320 שיתופיות;
בבעלותן כלבו מסוג חנויות וכ44 פירמות 18 של

פירמות. 8 של
נחקרות כלומר מפקדית' בצורה מבוצע הסקר
חנויות הוספת כאוכלוסייה. שנכללו החנויות כל
בנתוני משתקפות קיימות חנויות וסגירת חדשות

הסקר.
פורסמו הסחורות קבוצות של ההגדרות
ביכלכלה' חלק לישראל' הסטטיסטי בירחון

.1963/6 מסי

והו לצרכן למכירתו עד מוצר כל לגבי הנהוג
לצרכן במחיר כלולות שאינן הרכבה צאות

אוויר). מזגני כגון (למוצרים
סוגים: משני שהם  מיבוא מוצרים
ערך את כוללים מסחריהנתונים יבוא א.
מסים בתוספת (סי"ף) הנמל בשער המוצרים
ו"מתח אחרים תשלומים קנייה)' ומס המנס
המקובל לצרכן)' למכירתם (עד המחירים"
קול' רשמי לגבי מקומי. מייצור דומים במוצרים
לגבי מוערך. מתח נזקף בארץ' מיוצרים שאינם
המיובאות הכמויות הוכפלו טלביזיה מכשירי
התקנה. הוצאות כולל לצרכן' ממוצע במחיר
תושבים ושל עולים יבואשל ב.
זה מיבוא מוצרים של לצרכן הערך חוזרים
חל מסים (בתוספת הנמל בשער לערכם שווה
חוז תושבים ע"י המיובאים מוצרים לגבי קיים
נזקפו טלביזיה ומכשירי אוויר למזגני רים).

התקנה. הוצאות
(מדדי הריאלי השינוי אחוז
שוטפים במחירים הערכים ניכוי  כמות)
המתאימים בסעיפים במחירים השינוי על מבוסס
משקפים השינוי אחוזי לצרכן. המחירים מדד של
קבוצת בכל היחידות במספר השינוי את לכן
המוצרים קבוצות של הפנימי בהרכב מוצרים'
הייבוא של ובמשקלו שונים) דגמים בין (מעבר

כולו. היבוא בתוך המסחרי

הנתונים מהימנות
למוצרים שנזקף המחירים" "מתח מדידת
השכיחים הדגמים לגבי נעשתה מקומי מייצור
קטנה. זה באומדן דטעות מוצר. בכל ביותר
מסחרי מיבוא למוצרים שנזקף המחירים" "מתח
מייצור דומים מוצרי במכירת המקובל r ז הוא
משקל אין זאת בזקיפה הכרוכה לטעות מקומי.
הנהוג המחירים" ש"מתח להניח שאין מאחר רב'
מזה בהרבה נבדל מסחרי מיבוא מוצרים לגני

המקומית. התוצרת לגבי הנהוג
תפירה מכונות של המסחרי מהיבוא חלק
מוגמרים. בלתי מוצרים בצורת הינו ופטיפונים
התקנת (כגון: ההשלמות ערך באומדן קשיים בגלל
וכו')' לפטיפונים ארגזים תפירה' למכונות ריהוט
אלה. מוצרים של ערכם באומדן דיוק חוסר קיים
אומדני להערכת המשמשים לצרכן המחירים
של מומלצים" ל"מחירונים בהתאם הם הערכים
בשלב מהם סטיות מבטאים ואינם היצרנים
בתנאי במחיר הנחות כגון: הקמעוני המסחר
מכירה בתנאי למחיר תוספת או במזומנים מכירה

בתשלומים.
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המשנה וענף הראשי העגף לפי במסחר, והמועסקים העסקים  ט"ז/1> לוח
(1) (אומדנים)

TABLE P/L ESTABLISHMENTS AND PERSONS EMPLOYED IN TRADE,BY MAJOR
AND MINOR BRANCH (Estimates) (I)

)1962)
התושבים(3)המועסקים ממוצע

Employed Personsabitants(3)Average Inh
סמל

הענף(ג)
Code(2)

הענף
העסקימ
Establish
mentsהכל סך

Total
לעסק
Average
per Estab
fishment

לעסק
per

Establish
ment

למועסק
per

Person
Employed

Branch

(4) הכל 31,15075,5202.47531TOTALסך (4)
סיטוני 2,88015.0005.2810155Wholesaleמסחר trade

קמעוני(4) 28,27060,5202.18239Retailמסחר trade(4)

סיטוני60 2,88015.0005.2810155WHOLESALEמסתר TRADE
במזון600 פנים 5605,61010.04,164416Localסיטוני food wholesalers

אחרים;01,602 פנים 6703,4805.23,480670Otherסיטונאי wholesalers (except
כולל09 למזון) in(פרט food) incl. wholesale

retailמיטונאיםקמעונאים merchants 03 ויצואנים607 3702,8507.76,302818Importersיבואנים and exporters
1,2803,0602.41,822762Agentsסוכנים608

קמעוני61 RETAIL/5.70028,7/01.81498/מסחר TRADE IN
FOODבמזון

10 1,0003,7003.72,332630Cooperativesצרכניות611, and
supermarketsוסופרמרקטים

מכולת612 7,19012,2301.7324191Groceriesחנויות
ודוכנים613 3,5905.7401.6650406Fruitחנויות and vegetables

וירקות shopsלפירות and stalls
דגים614 לבשר' ,2,2304,0201.81,046580Meatחנויות ifsh and

poultryועופות shops
ומוצרי615 לחלב חנויות

והלבנים חלב
7309501.33,1942,455Dairy products shops

and milkmen
וחנויות616 3509202.66,6632,535Confectioneryמגדניות and

617619
ממתקים

ל.נ.מ.א. למזון 6101,1501.93,8232,028חנויות
cake shops

Food shops n.e.c. (incl.
למשקאות חנויות spirts(כולל and soft beverages
ומכירת וקלים חריפים

קרח)
קמעוני מסחר

and ice retailing)

624.410/0.9/02.55292/4RETAIL TRADE IN
והלבשה CLOTHINGבטקסטיל AND

OTHER TEXTILES לכלי620623 לבגדים/ .2,5606,1402.4911380Clothingחנויות bedding and
ולסידקית haberdasheryמיטה shops

לבדים624 7801,7802.32.9901,310Draperyחנויות shops צמר/625627 לחוטי חנויות
ולגובעים לפרוות

2404902.19,7164,759Wool, fur and hat shops
628 ; עור629 למוצרי 8302,5003.02,809933Leatherחנויות products (incl. foo

ולפלסטיקד, הנעלה) (wear(כולל and plastic shops
קמעוני63 956465RETAIL/.2,4405.0102מסחר TRADE IN

בית HARDWAREבצרכי AND
FURNITUREורהיטים

ומטבח630 בית לכלי 8101,2901.62,8791,808Utensilחנויות shops
וגז631 חשמלי לציוד 7501,8102.43,1091,288Electricalחנויות and gas

appliances shops
אמנות'632 לדברי 2505302.19.3284,399Souvenirחנויות and art goods

633636
וכוי מזכרות

למכונות לרהיטים, 6301.3802.23,7011,690חנויות
shops, etc.

Furniture, sewing machine
ולשטיחים andתפירה rug shops
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המשנה וענף הראשי הענף לפי במסחר, והמועסקים העסקים  ט*ז/1 לוח
(המשן) (1) (אומדנים)

TABLEP/l. ESTABLISHMENTS AND PERSONS EMPLOYED IN TRADE, BY MAJOR
AND MINOR BRANCH (Estimates) (1) (1962) (Cont.)

Branch

התושבימ(3) ממוצע
Average lnhabitants(3)

למועסק
per

Person
Employed

לעסק
per

Establish

המועסקים מספר
Employed Persons

PSZOO
לעסק
Average
per Estab
lishment

הכל סך
Total

העסקיס
Establish הענף

RETAIL TRADE IN
BUILDING MATER
IALS, FARM EQUIP
MENT TOOLS AND
VEHICLES

Building material shops and
retail lumberdealers

Tool hardware. and farm
equipment shops

Paint and chemical shops
Precision instruments shops.
motor vehicles machines
and spare parts dealers
andrubberproducts shops

Petrol retail trade

DEPARTMENT STORES
AND MISCELLANEOUS
RETAIL SHOPS

Department stores
Book and stationery shops
and newspaper stands

Pharmacies, cosmetics
and optical shops

Sporting goods and
toy shops

Watch and jewellery
shops

Miscellaneous retail shops
n.e.c. (such as flower
tobacco and sack dealers)

PEDDLERS
Fruit and vegetable peddlers
Eggs, icecream and
other food peddlers

Snacks peddlers
Book, newspaper. cigarettes
and tobacco peddlers and
peddlers in goods n.e.c.

Wearing apparel.
haberdashery and
shoe peddlers

Peddlers n.s.

365 1.149 3.1 6,390 2,030

8501.6101.92,7431.448

2506802.79,3283,429

120
240

240
1.240

2.0
5.1

19,433
9,716

9,716
1,880

570

3,690

2.620

9.S00

4.6

2.6

4,091

631

890

245

470
1.200

2.240
2,890

4.8
2.4

4.961
1,943

1,041
807

8702,0802.42,6801,121

2105902.811,1043,952

3206402.07,2873,644

6201,0601.73,7612,200

3,585
731
380

650
3. 190
6,137

584
621

..

3,993
3,755

2.644

6,026

882

387

קמעוני מסחר
בניין1/ בחומרי

כלי חקלאי, ציוד
וכלי עבודה

רכב
בניין לחומרי חנויות
עץ למכירת ומחסנים
עבודה לכלי חנויות

ולצרכי ברזל ומוצרי
חקלאות

וכימיקלים לצבעים חנויות
עדינה' למכניקה חנויות
ומכונות רכב לכלי

גומי ול&וצרי וחלקיהם

בדלק קמעוני מסתר
ו לב כ חנויות

אחר קמעוני ומטחר

כלבו חנויות
חנויותלספרים/עיתונים

כתיבה ומכשירי
חגויותלתמרו מרקחת' בתי
אופטיקה ולצורכי קי0

ספורט לצורכי חנויות
ולצעצועים

ולכלי לשעונים חנויות
וזהב בסף

אחר קמעוני מסחר
פרחים' ל.נ.מ.א.(כגון

צרביעישון'שקימוכו')
רובלי0

בירקותופירות רוכלים
בגלידה בביצים' רוכלים

אחר ובמזון
מזנון במצרכי רוכלים

בעיתונים רוכליםבספרים'
ובמצ וטבק בסיגריות

ל.נ.מ.א. רכים
הלבשה' בצרכי רוכלים

ונעלימ גלנטריה

ב.צ.נ. רוכלים
(I) Methods of compiling see in the introduction to this

chapter.
)2) See "Classification of Economic Branches" 1961

Census Publications Series No. 2, Central Bureau of
Statistics, June 1961.

)3) According to the population on 31 XII 1962.
)4) Excluding peddlers.

העדינה. דדן על זה לפרק במבוא הסברים ףאה (1)

האוכלוסין מפקד פרסומי הכלכלה' ענפי 'סיווג ראה (2)
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה ג' מס' ,1961 והדיור

.1961 יוני
.31 ^1 1962 ביום התושבים מספר לפי (3)

רוכלים. כולל אינו (4)
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הראשי>2) הענף לפי המקומית(1), התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות ט"ז/2. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1963/1964)

סמל
הענףהענף

(אחוזים)צינורוח השיווק

הבל סך
המכירות
במחירים

המקומ בשוק משווקים יבאמצעות

שוטפים
ליי) (מיליוני
Total Sales

הכל
לארגונילסיטונאים

סוכנים ידי על
By Agents

at Current
Prices

)IL. Million)
TotalTo

Wholesalers

קניות
אזוריים
ותנועתייט
To Buying
Groups

בלעדיים
Exclusive

אתריס
Other

בסקר הכל 1,462.1100.013.927.3סך 4.04.1

ומחצבים01 92.2100.09.71.5מכרות 0.30.4

משקאות2021 (בולל מזון
וטבק)

986.2100.010.733.2 11.510.6

410.3100.021.013.0טקסטיל22 0.91.7

107.1100.022.020.0הלבשה23 

ורהיטים24 ומוצריו 250.0100.016.018.7עץ 0.32.2

ומוצריהם25 וקרטון 100.1100.030.04.2נייר 5.02.4

ספרים£2 של לאור 17.5100.026.517.0הוצאה 6.4

ומוצריו27 61.2100.042.02.2עור 0.8

ופלסטיקה28 גומי 141.5100.0מוצרי ,26.010.4 0.54.3

29

30

32

33

כימיים מוצרים
נפט ומוצרי
מינרלים מוצרי
מתכתיים אל

של בסיסית תעשייה
מתכת

מתכת מוצרי

212.3

285.7

133.9

196.5

100.0

100.0

100.0

100.0

16.5

5.1

2.1

16.3

35.0 3.0

35.3 1.8

61.8 

14.0 1.7

0.6

1.3

0.2

1.6

164.0100.01.953.1מכונות34 1.6I.I

35

36

חשמלי ציוד
ואלקטרוני
הובלה כלי

158.1

100.2

100.0

100.0

8.9

6.2

24.1 0.4

58.0 0.2

3.9

1.0

שונות39 45.3100.024.119.1תעשיות 3.4

הלקוחות. בחומרי העבודות ערך בולל לא הם. בחומריהם המפעלים מתוצרת המוצרים מכירת ערך (1)
זה. לפרק במבוא ראה והסברים הגדרות (ל)
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TABLE P/2.  THE CHANNELS OF DISTRIBUTION FOR INTERNAL INDUSTRIAL
PRODUCTS(I), BY MAJOR BRANCH(2)

(Absolute Numbers And Percentage)
(1963/64(

The Channels of Distribution (Percentage(

By Merchants inהישירות Directהמכירות Sales in the
the Internal Marketהמקומי Inetrnalבשוק Market

Toלקמעונאים Retailersלמפעלי
תעשייה

למשרדים
ולמוסדות
ממשלתיים

הישיר היגוא
המפק^יפ hv7

BranchCode

Directלצרכניםתחבורהלמסחר Exports
No.

הקמעונילקמעונאים
המרוכז

בניין ולקבלני
To Industrial וציבוריים£

To Government
בודדים

To Single
of the

Establishments
Toבודדים gyfg

Transportand PublicConsumers
To Single
Retailers

Largescale
Retailing

Establishments
and to Building
Contractors

Offices and
Institutions

TOTAL IN

10.01.922.85.54.26.3THE SURVEY

4.050.94.10.628.5Mining S quarrying01

11.04.09.83.91.83.5Food (incl. Beverages2021
8t Tobacco

9.01.336.00.80.915.4Textiles22

29.61.72.32.414,08.0Clothing23

21.21.019.08.09.44.2Wood, wood products24
and furniture

4.0_40.25.50.48.3Paper and paper25
products

36.00.10.13.010.9Publishing of books26

33.65.07.02.07.4Leather and leather27
products

9.73.220.06.11.618.2Rubber and plastic28
products _ __

9.62.223.43.10.66.0Chemical and petro29
leum products

0.8_37.310.84.53.1Nonmetallic mineral30
products

1.326.24.31.03.1Basic metal industries32

2.71.550.26.05.40.6Metal products33

5.80.120.22.412.21.6Machinery34

10.21.914.023.111.32.2Electrical machinery35
and equipment

7.017.07.02.21.4Transport equipment36

15.35.69.815.07.7Miscellaneous39
manufacturing

(I) The sales value of goods produced by the establishments with their own materials. Does not include the value Of good,
produced of the customers' materials.

)2) Definitions and explanations see in the introduction to this chapter.
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גודל לפי ,(1) המקומית התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות  ט"ז/3. לוח
(אח^ים) (2) והמחוז המפעל

(19631964)

סוכנים ידי על
By Agents

(אחוזים) השיווק צינורות

משווקים באמצעות
המקומי בשוק

לסיטונאים
To Wholesaler!

הכל מך
Total

המכירות כל
Total Sales

31.4 17.9 100.0 100.0 הכל סך

המפעל גודל לפי
הגלמית) התפוקה ערך (לפי

12.16.9

16.74.2

21.08.2

19.79.9

16.612.8

27.514.3

20.420.3

16.341.4

0.6100.0

2.7100.0

2.8100.0

4.1100.0

7.6100.0

7.4100.0

11.0100.0

63.8100.0

מ25 פחות

74 עד 25

124 עד 75

249 עד 125

499 עד 250

999 עד 500

1,999 עד 1,000

ומעלה 2000

המחוז לפי

העיר 3.6100.016.717.1ירושלים'

לעיר) (פרט ירושלים 0.7100.02.961.7מחוז

הצפון 9.6100.020.840.0מחוז

העיר 12.6100.014.934.2חיפה,

לעיר) (פרט חיפה 9.7100.016.532.8מחוז

המרכז 18.9100.020.324.3מחוז

העיר אביביפו, 20.2100.021.728.6תל

לעיר) (פרט אביב תל 17.3100.013.241.8מחוז

הדרוס 7.4100.017.019.9מחוז

ט*ז/2. ללוח (ו) הערה ראה (ו)
זה. לפרק במבוא ראה והסברים הגדרות (2)
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TABLE P/3.  THE CHANNELS OF DISTRIBUTION FOR INTERNAL INDUSTRIAL
PRODUCTS(I), BY SIZE GROUP AND DISTRICT(2)

(Percentage)

(1963/64(

The Channels of Distribution (Percentage(

הישיר היצוא
המפעלים קול

Direct Export of the
Establishments

הישירות המכירות
המקומי בשוק

Direct Sales on the
Internal Market

By Merchants on the
Internal Market

לקמעונאים  /
To Retailers

TOTAL 6.3 32.5 11.9

Up to 25

25  74

75  124

125  249

250  499

500  999

1,0001,999

2,000 and over

By Size Group
)by Gross Revenue)

51.9

46.5

37.42.1

41.80.3

42.20.7

36.42.6

41.94.1

27.68.7

By District

29.1

32.6

31.3

28.3

27.7

19.2

13.3

6.0

31.230.84.2Jerusalem, Municipality

8.022.45.0Jerusalem District (excl. Municipality)

6.525.86.9Northern District

12.735.92.3Haifa, Municipality

5.834.910.0Haifa District (excl. Municipality)

7.639.97.9Central District

21.325.43.0Tel AvivYafo, Municipality

9.632.03.4Tel Aviv Distirct (excl. Municipality)

8.034.620.5Southern District

(I) See note (I) to Table P/l.
)2) Definitions and explanations see in the introduction to this chapter.
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המקומי לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי של האספקה  ט"ז/4. לוח
(1962 1964)

המוצר

Quantityהנמות

ומינוא מקומי מייצור הכל סך
(יחידות)

Total from Local
Production and Imports

)Units)
(1)

(ו) מקומי מייצור האחוז מזה=
Thereof:

Percentage of Local Production

196219631964196219631964

חשמליים 54,30361,31657,49287.790.189.7מקררים

כניסה 20,70623,64828,18082.979.6מכונות

תפירה 13,04112,71213,45859.063.869.0מכונות

לבישול גז של (3)(3)(3)44,29243,83348,854כיריים

לבישול גז (3)(3)(3)5,2639,5097,826תנורי

רדיו 33,25525,94128,04589.390.388.5מכשירי

41,64736,88624,2469.610.410.2טרנזיסטורים

23,37832,94830,25569.051.131.0פטיסונים

קול 7,12010,89413,719רשמי

טלביזיה 2,4741,87311,412מכשירי

פיירסייד חימום (3)(3)(3)39,73233,92648,555תנורי

(*) ביתיים אוויר 95.793.2(3)4,6799,0969,829מזגני

שמש 7,42012,76516,081100.0100.0100.0דודי

נוסעים 7,46311,70915,44915.616.417.5מכוניות

2,7114,7994,277קטנועים
....

והבלו. המכס אגף של הכלכלית המחלקה המקור: 0)
ב*ס. 3 עד (2)

מקומי. מייצור אחוזים ל00ו קרוב (3)
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TABLE P/4.  SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS TO
THE INTERNAL MARKET

(19621964(

Valueהערך

Commodity

במחיריב

,000)

(אלפי לצרכן שוטפים
At Current

Consumer Prices (IL.

ל'י)
הריאלי השינוי mx
הקודמת השנה לעומת
Percentage of Real
Change as against
Preceding Year

19621963196419631964

63.04769,72069.05710.6 0.9Electric refrigerators

15,42918.82025,87918.236.8Washing machines

5,0834,8525,217 4.17.5Sewing machines

{

Gas ranges

19,76819.91724,537 7.522.8

Gas stoves for cooking

{

Radios

20.14316,38414,83912.2 8.9

Transistors

4.0825,6454,69743.414.2Gramophones

4,3465,6037,22428.9. 28.9_Tape recorders _ ._

4,1022,29626,81444.0996.6Television

3,6903,6055,30114.540.1Fireside heating stoves

6,18412,673 ,15,423104.521.1Domestic air conditioners (2(

4.0817,0548,60471.625.4Solar heaters

73,354125.430166,03667.228.0Private Vehicles

*
4,6849,3108,35793.010.6Motor scooters

(I) Source: Economic Department of Customs.
)2) Up to 3 H.P.
)3) Near to 100 per cent from local production.
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וכלבו)' שרשרת חנויות (צרכניות, המאורגן הקמעוני במסחר הפדיון  ט*ז/5י לוח
סחורות קבוצות לפי

שוטפים) במחירים  ל"י (אלפי

TABLEP/S. TURNOVER OF LARGESCALE RETAIL TRADE
)Cooperative Stores, Chain Stores and Department Stores),

BY COMMODITY GROUPS
)IL. Thousand at Current Prices)

)1962 1964)

הסחורות קבוצת

(1) הקודמת ההגדרה לפי
According to the Previous

Definition (1)

0) החדשה ההגירה לפי
Accordingto the New Definition^)

Commodity Group

1962196319631964

הכל 181,726227,018248,351294,265TOTALסך

100,616130,759130,759155,856Foodמזון

והלבשה 33,53340,06158,73669.240Textilesטקסטיל and Clothing

עור ומוצרי הנעלה
אחרים

5,2156,0467,4158,554Footwear and other
leather products

ומוצרים רהיטים
קיימא בני

4,8655,0655,0655,614Furniture and durable
goods

ומטבח בית 5,6026,8376,8378,908Householdכלי and kitchen
utensils

26,57830,91130,91135.094Gasגז

5,3177,3398,62810,999Miscellaneousשונות
commodities

(I) Chain stores that are included according to the
 previous dennition, are owning 5 shops or more.

)2) Chain stores that are included according to the
new definition, are owning 3 shops or more.

הקודמת, ההגדרה לפי שנכללו שרשרתי פירמות (1)
ויותר. חנויות 5 בעלות הו

החדשה, ההגדרה לפי שנכללות שרשרתי פירמות (2)
ויותר. חנויות 3 בעלות הן
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ואחוזים) הראשיים הכלכליים הענפים לפי במסהר, והמועסקים העסקים
ESTABLISHMENTS AND PERSONS EMPLOYED IN TRADE. BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

)PeYcentage)
)1962)

Shops 
Retail Trade in
Building Materi '
FarmEquip, eh.

Es<ab!ishments*t3'pn3*

12/o4

Retail Trad_
in Hardw3re|
and $
FurnitunSr

13.894Retail Trade 1'n
Textiles S Clothing

ימסיוג כל.בי Jifrjn %8.וו .S%2 סינדדבי מנזתי*

בלעורווקבלננונ.' 1:תנ7דיבנ"ו6654
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כספים י"ז. פרק
החדשה בסדרה דרישה! לפי לפיקדונות כויות

קצוב. לזמן לפיקדונות 
לזמן פיקדונות אותם רק כללה הישנה הסדרה ג.

אחת. שנה תוך לפירעון העומדים קצוב
ממספרי אחת עיתית סדרה לבנות אפשרות אין
מתחשבים כן אם אלא והישנה, החדשה הסדרה

בהגדרות. בשינויים

(עו"ש) ושב עובר פיקדונות מחזור
הבנקים, על המפקח  1954 עד המקור:

ישראל. ואילךבנק מ1954 האוצר?
עו"ש פיקדונות של השנתי המחזור שיעור
ישראלי במטבע פיקדונות על מחושב דרישה ולפי
כוללים אינם החיובים בלבד. המסחריים בבנקים
סכומי דביטוריים. חוזרים חשבונות על משיכות
לסוף נתונים לפי מחושבים הממוצעים הפיקדונות

חודש. כל

הינה: החישוב נוסחת
לחשבונות החיובים
החשבונות סכום המחזור; שיעור

"י הל של החליפין שערי
כוללים אינם בלוח הנתונים החליפין שערי
פרמיות מתן ידי על שנוצרו נוספים' שערים
 " שונות. בעסקות חוץ מטבע בעד רשמיות

זר למטבע השחור השוק שערי
בשוק המהלכים הדולר שער על המספרים
החופשי בשוק השוויצי הפרנק ועל השחור
רשמיים בלתי שונים ממקורות לקוחים בציריך,
המקצועית מהעיתונות היומית, מהעיתונות
מקורות של מהימנותם כן ועל פרטיים, וממקורות

יחסית. נמוכה' אלה
בציריך השוויצי הפרנק שער על הטור
הלירה של הציבור) (ע"י מכירה שערי על מבוסס
המצומצם המסחר עקב בציריך. הישראלית
בהרבה הקנייה שערי גבוהים ישראליות, בלירות

ב300/0). (בערך המכירה משערי
שבשוק לזכור' יש אלה נתונים בהערכת
כלל של זעיר חלק רק עובר רשמי הבלתי

הבינלאומיים. התשלומים

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
כולל: דרישה'' לפי הציבור "פיקדונות הסעיף
(להו הציבור של דרישה ולפי עו"ש פיקדונות
עבור המוחזקות יתרות הממשלה), חשבונות ציא
העומ והמחאות ופקודות הבנקים של עזר חברות
פיקדונות גם נכללו הישנה (בסדרה לפירעון דות
להת מתייחסים אלה סכומים התחייבויות). נגד
השי והאגודות המסחריים הבנקים של חייבויות

לאשראי. תופיות
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 ב1954 התשלום אמצעי בכמות שהעלייה
ב1962 חוץ במטבע בפיקדונות והעלייה הישנה)
של בשערהחליפין מהשינויים. בחלקן' נובעות'

"הישראלית. הלירה
תשלום אמצעי אספקת בלוח המספרים
חודש, כל של האחרון ליום נתונים על מבוססים
הבנקשהוצאו'המבוססים' שטרי על למספרים פרט
לסוף ביותר הקרוב די ליום נתונים על ,1954 עד

החודש.
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
הם: והישנה החדשה הסדרה בין ההבדלים

fin במטבע פיקדונות כללה הישנה הסדרה א.
בסדרה ישראלי; במטבע הפיקדונות עם יחד

מופרדים. הם החדשה
התחיי כנגד פיקדונות צורפו הישנה בסדרה ב.
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סך את מראים בלוחות המובאים המספרים
באמצעות) (או ידי על שניתן האשראי הכל
הכלכלי הענף לפי והתפלגותו, המסחרית הבנקאות

היתרה. גודל ולפי הלווים עוסקים בו
יש שכן הלווים, ממספר גדול היתרות מספר
ממוסדות הלוואות לקוח אותו מקבל בהם מקרים

שונים. בנקאיים
המוסדות ע"י נערכה במקורה' החלוקה'
ליעדים החלוקה עקרונות השונים. הבנקאיים
שנה ובין למשנהו מוסד בין זהות אינן השונים
בזמן מסוימת זהירות המחייב דבר לשנה,

אלה. בנתונים השימוש

למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום
והשקעות

ישראל. בנק המקור:
מהבנ נבדלים זה' לוח מתייחס אליהם הבנקים'
כסף. יוצרי אינם שהם בכך בעיקר המסחריים קים
ניירות הפצת ע"י מגייסים הם אמצעיהם את
באוצר' ברובה מופקדת תמורתן אשר ערך'
הכוונת לפי הלוואות למתן פיקדונות קבלת וע"י
בתקופה מאד גדל אלה בנקים של מספרם המפקיד.
מהגידול נכבד חלק לזקוף יש ולכך בלוח הנסקרת

בסעיפים.
המאזני בערכם מופיעים וההתחייבות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלאניידי ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
סעיף רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת

סמלי. בערך זה

הערך ניירות
אביב, בתל ערך לניירות הבורסה המקורות:

החברות. מאת ודיווח ישראל' בנק

שערים מדדי
רווחי מודדים הערך ניירות לשערי המדדים
של שערים משינויי הנובעים הון הפסדי או
ידי על מתקבלים הם ממוצע. תיק בעל משקיע
המחושבים לספיירס' של מחירים מדדי שירשור
כל לו. הקודם החודש סוף לעומת חודש סוף לכל
של משוקלל ממוצע הוא כזה לספיירס מדד
ערך כאשר השונים, בניירות השערים שינויי
נייר' מכל בכורסה בה לסחור ניתן אשר הכמות,

בממוצע. זה נייר של משקלו את מהווה
שינויי את מסכמים המשורשרים המדדים
ארוכות תקופות במשך בניירות שחלו השערים

מחודש.
השינויים החישוב; שיטת שונתה ב1960
השיטה לפי א. הם: השיטות שתי בין העיקריים
ממשלתי מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
כלבד. זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות ,30/0

והתחייבויות נכסים ישראל: בנק
המאזנים הם זה' בלוח לנתונים המקור

ישראל. בנק של החודשיים

והאגודות הבנקים מאזן
לאשראי השיתופיות

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 מחוך 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.
מחייבת השונות לשנים הנתונים בין ההשוואה
במקרי הגדרות שינויי עקב ממויימת, זהירות

גבול.

המוסדות והוצאות הכנסות
הבנקאיים

ישראל. בנק המקור:
של והפסד רווח חשבונות סיכום הינו הלוח
לאש השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים
השוט וההוצאות ההכנסות מפורטות בלוח ראי.

נטו. ההון רווחי וכן אלה מוסדות של פות
והאגו הבנקים לרווחי המתייחסים המספרים'
אלה מוסדות של הנקי הרווח את מביאים דות,
גם כוללים הם הכנסה. על למיסים הפרשה לפני
סמויות. לקרנות המוסדות ע"י שהופרשו רווחים

אשראי יתרות
האגודות לנתוני פרט ישראל, בנק המקור:
ממשרד שנתקבלו ב1954, לאשראי השיתופיות

העבודה.
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בהם המחזיק לפי הערך ניירות
הרשו הערך בניירות מחזיק מי מראה זה לוח
אינ על מבוססים הנתונים מרבית בבורמה. מים
אם עצמם' המשקיעים מאת שהתקבלה פורמציה
מנהליים דוחות מתוך ואם שאלונים באמצעות
וקופות הביטוח חברות (כגון מפקח לגוף המוגשים
המתייחסים הנתונים הם הכלל מן יוצאים הגמל).
החברות מאת התקבלו אשר בחו"ל למשקיעים
התקבל "pK3 אחרים "משקיעים הטור המנפיקות.
הרשום ההון סך בין ההפרש הוא כלומר' כשארית'
המשקיעים בידי המוחזק ההון לבין בבורסה

הטורים. ביתר המפורטים
התקבלו הגמל מקופות חלק עבור הנתונים
הערך ניירות יתרת שנה. כל של במרס 31 ליום
ניפוח ע"י התקבלה השנה בסוף אלו קופות של

מרץ. נתוני

הון ורישום חברות רישום
החברות. ותזכירי החברות רשם דוחו"ת המקור:
החדשות בע"מ החברות מספר את מראה הלוח
החברות. רשם אצל שנרשמו החדש ההון ואת
הכלכליות היחידות מספר את מראה הוא אין
שאמנם החדש ההון את או לפעול' שהחלו החדשות

ונפרע. הונפק
למטרה בהתאם נעשה כלכלה ענפי לפי המיון
בעת הצהירה היא עליה החברה' של העיקרית
החברה. בתזכיר מופיעה שהיא וכפי רישומה
בענפים וותיקות חברות סווגו בודדים במקרים
כאשר כמשניות,. החברות רשם אצל נרשמו אשר
אלה. בענפים בעיקר הן פעילות למעשה כי ידוע
מטרתה אשר חברה כל הוגדרה בית כחברת
בית. עליו ולבנות מגרש לרכוש היא העיקרית

בנספח ניתן זאת סדרה על יותר .מפורט הסבר
.11 מסי י"ד, כרך בי, חלק הסטטיסטי לירחון

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. כארץ.
ביירות גם נכללים ה. תוקנה. הזכויות חישוב
התחייבויות יש אם החופשי' בשוק הנסחרים

בבורסה. אותם לרשום
המדדים חישוב שיטת של מפורטים תיאורים
ניתנים החישוב' שיטות שתי בין השינויים ושל
פרסומים סדרת ערך", ניירות "מדדי בחוברת
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,13 מסי טכניים

.1963

ופעילות מחזור הון,
ערך את מראים כלוח ההון ערך על הנתונים
ביתן 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 (כגון.כאשר מסחר בו שיהיה ייתכן לא למעשה'
תקופה במשך הניירות את למכור לא התחייבויות
ניירות' של הון הנתונים כוללים כן מוגדרת).
בתנאי הבורסה' שליד החופשי בשוק הנסחרים

בבורסה. אותם לרשום התחייבויות שיש
היקף את משקפים המחזור על הנתונים
בטור הכלולים ניירות באותם בבורסה המסחר
המסחר מסך חלק רק הוא בבורסה המסחר ההון.
והמכי הקנייה פיקדונות קיזוז עקב ערך' בניירות
שיעור על הטור והסוכנים. הבנקים ידי על רה
בהון. המחזור חלוקת ידי על מתקבל המחזור

השוק? במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים
מעלי_ית.השערים נובע. בהם כן_חלק.מהגידול על

הבורסה. מהתרחבות ולא
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כספיים נכסים

ל'י) (במיליוני תשלום אמצעי אספקת  י"ז/1> לוח
(1949 1964)

פחות:
הבנקים בקופות הציבורמזומנים פיקדונות

הכל השיתופיותסך הציבורוהאגודות בידי ויתרותמזומנים דרישה לפי
במחזורהשנה אחרותTotalלאשראי(1)מזומנים קרדיטוריות

Total Currency inLess:Currency HeldDemand Depositsof the
CirculationCurerncy Held by Banksby the PublicPublic and Other Credit

and Credit Coop.Balances
Societies(l)

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
983.0

1,096.9

96.9
125.0
150.5
151.2
192.3
242.4

37.9
56.3
81.5
101.7
120.0
140.6

140.5
164.7
201.2
230.4
249.1
267.0
287.3
339.5
380.0
491.2
581.7

43.3
64.8
91.0
106.0
128.0
148.5

שנתי ממוצע
ישנה(3) סדרה

194941.63.7
195061.14.8
195187.96.3
1952111.810.1
1953133.713.8
1954155.214.6

חדשה(3) סדרה
1954155.114.6
1955176.912.2
1956213.111.9
1957243.012.5
1958261.812.8
1959281.314.4
1960303.416.2
1961359.319.8
1962402.922.8
1963.518.827.6
1964612.931.1

השנה סוף
ישנה(3) סדרה

194950.77.5
195074.910.1
1951101.810.9
1952122.216.2
1953141.713.8
1954161.312.8

חדשה(3) סדרה
1954159.312.8146.5201.9
1955183.611.1172.5247.2
1956239.911.5228.3289.0
1957242.811.9230.9345.8
1958264.112.7251.4408.5
1959273.013.2259.9466.0
1960315.916.4299.5580.7
1961363.619.6344.0625.1
1962431.221.9409.3847.4
1963550.425.4525.01,084.3
1964616.726.4590.31,117.1

בבנקים. שהוחזקו זרים כסף ושטרי וכסף זהב מטילי כולל 1953 סוף עד (1)
הממשלה. חשבונות כולל אינו קצובים; ולזמנים דרישה לפי פיקדונות כולל (?)

זה. לפרק במבוא מפורטים הישנה לעומת החדשה בסדרה השינויים (3)
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FINANCIAL ASSETS

TABLE Q/l.  MONEY SUPPLY (IL. Million)

(19491964(

Year

הכל סך
משנה וכסף כסף

Total
Money and

Quasi Money

Quati Money משנה גסף

חוץ(0 נ8טבע פיקדונות
Deposits in Foreign

Currency(2)
קצובים לזמניס פיקדונות

Time Deposits

תשלום אמצעי הכל סך
Total Money Supply

Old Series(3)

129.21949
178.21950
235.31951

259.01952
303.81953
379.11954

New Seires(3)

402.21954
490.81955
571.91956
697.21957
824.91958
980.51959

1,181.0I960
1.493.21961
2.045.31962
2,575.8r963
2,928.11964

Old Series(3)

147.01949
201.01950
253.41951

268.01952
  336.71953

411.81954

New Series(3)

435.01954
523.51955
637.01956
732.31957
874.91958

1.040.21959

1.314.0I960
1,579.61961
2,304.01962
2.779.71963
3,080.71964

Yearly Average

(3)

22.9
32.4
25.7
37.8
58.8
117.2
199.2
333.5
743.4
904.4

1,032.4

End .f Yaar

(3)

32.3
28.2
32.1
42.6
88.6
166.0
256.5
428.8
858.8
961.3
1,141.3

5.8
8.5
11.3
11.7
13.7
17.1

51.3
63.1
80.8
101.3
123.8
139.6
162.1
189.6
176.2
197.3
217.2

123.4
169.7
224.0
247.3
290.1
362.0

328.0
395.2
465.4
558.1
642.3
723.7
819.6
970.1

1,125.7
1,474.2
1,678.6

140.26.9
189.811.2
241.5J2.0
257.210.8
320.316.5
390.920.9

348.454.3
419.775.6
517.487.6
576.7113.0
659.9126.3
725.9148.4
880.2177.3
969.1181.7

1,256.6188.6
1,609.3209.2
1,707.4232.0

(I) Until the end of 1953 includes gold and silver bullion and foreign currency notes held by banks,
)2) Including demand deposits and fixtermdeposits ;excluding government accounts.
O) Changes in the new series as against the old series are given in the introduction to this Chapter
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דרישה לפי ופיקדונות, עו"ש חשבונות של השנתי המחזור >"ז/2. לוח
במסלקות שעברו והשקים בבנקים הציבור של

ABLEQ/2. THE YEARLY TURNOVEROF CURRENT ACCOUNTS AND DEMAND DEPOSITS
OF PUBLIC WITH BANKS, AND BANK CHEQUES CLEARED

)19501964)

השנה
Year

הממוצ9 החשבונות סנום
ל*י) (מיליוני

Mean Total Deposits
)IL. Million)

החיוביטלחשבונות
ל"י) (מיליוני
Total Debits to

Deposits
)IL. Million)

השנתי המחזור שיעור
החשבונות של
Yearly Rate of

Turnover

השיקים סכוט
ל"י) (מיליוני

Amount of Cheques
)IL. Million)

195083.3648.07.8

1951109.11,067.39.8

1952107.51,495.213.9

1953118.11.879.215.9
..

1954141. 12,660.418.92,008

1955173.43,402.019.62,556

1956201.73,787.218.83,415

1957254.84.782.018.84,448

1958329.35,858.417.85,874

1959386.26,824.917.77,129

I960455.97,430.116.38,055

1961546.78,844.616.29,786

1962647.31 I.6O0.217.912,415

1963864.416,355.718.915,990

1964966.618.503.519.118,732
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ארה'ב) של לדולר (ל'י הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער  י*ז/3> לוח
TABLE Q/3.  OFFICIAL EXCHANGE RATE OF THE ISRAEL POUND(I L. per U.S. S)

)19481964)

Period התקופה
או יחיד שער
א' שער

Single Rate or
Rate A

שערבי
Rate B

גי שער
RateC

די שער
Rate D

Up to 18 IX 1949 0.248עד

(9 IX 1948  17II 19520.357

18 II 1952  18 V 19530.3570.7141.000

19 V 1953  31X1119530.3570.7141.0001.800

1 1 1954 9 IJ 19621.800

As from 10 11 ב1962 3.00החל

נלי) שנתיים (ממוצעים >1< השחור ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי  י"ז/,4' לוח
TABLE Q/4. _ FREE AND BLACK MARKET EXCHANGE RATES (1) (Yearly Averages in IL.)

)19501964)

Yearהשנה
השחור השוק
Black Market

אביב בתל
Tel Aviv

בציריך הזזוסשי השער
(3) שוויצריים ל9רנקים
Zurich Free Rate for

Swiss francs (3) ארהב של דולרים
U.S. Dollars

(2) בולני0
Sovereigns (2)

19500.7049.7380.162

1951■.0.287

19532.41725.5230.582

19542.60625.5940.608

19552.30321.7750.560

19562.51125.5530.576

 1957    2.51826.3540.693

19582.38124.4350.692

19592.65226.8910.700

19602.45324.0230.668

19612.57026.9030.684

19623.20732.8400.726

1963

1964

3.219

3.273

32.414

31992

§0.837

0.818

(I) For sources and reservations see introduction to the
tables.

)2) As from 1961 data are an average of Edward and George
rates.

)3) Data are basad on the exchange rate of IL.. sold bythe
public in Zurich.

ללוחות. במבוא והסתייגויותעיין מקורותהחומר בדבר (1)

אדוארד שערי של ממוצעים הם הנתונים 1961 מאז (2)
וג'ורג/

הציבור) (עי המכירה שערי על מבוססים הנתונים (3)
בציריך. הישראלית הלירה של
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בנקאיים מוסדות

ל*י) (מיליוני ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום  5/r< ל\ח
(19541964)

31 ^13 1XII31 ^1
195419581961

כולל סך  201.9671.81.199.0נכסים

סךהנל (ברוטו) חוץ ומטבע זהב 53.5/69.7503.0מלאי

ובבנקים הבינלאומית המטבע בקרן  2.06.229.2זהב
חוץ(ו) במטבע בחול בבנקים 51.5163.4473.8יתרות

להסכמים בקשר סילוקין 4.04.9)_חשבונות
מסחריים

משנה 3.727.1567.0ניכיון
הכל(2) סך ישראליים בנקים וחשבונות

ישראלי במטבע  שנוכו 9.713.4שטרות
חוץ במטבע  שנוכו 17.853.6שטרות

והלוואות פיקדונות בנקאיים: מוסדות 3.7התחייבויות

הממשלה 130.151.7).//התחייבויות
(2) כל ה סן  תשוטפים חשבונו

ישראלי במטבע  170.735.4.(1מקדמות
חוץ במטבע  31.51.1מקדמות

אחרים 27.915.2חשבונות

הממשלה הכלהתחייבויות סן תקציבי 132.4214.8351.8חוב

1957  ביטחון 62.858.5מקדמת
1959  וביטחון קליטה 110.0מקדמת

1960  ביטחון 123.4מקדמת
בינלאומיים מוסדות השתתפות עבור 9.2.מקדמה

אוצר 41.369.469.4שטרי
מקרקעין 77.377.377.3שטרי

התחייבויות 13.94.14.1שטרי
ערך (.1ניירות

חוץ פירעוןחובותבמטבע מקדמה

זרים ובנקים למדינות _.הלוואות

הכל סך מקבילים 1.5220.2)/חשבונות

הפיתוח מתקציב להלוואות בקשר האוצר 0.3התחייבויות

מזון עודפי 51.4156.6חשבונות
תשלומים להסכמי בקשר דוקומנטרי 33.251.9אשראי

19.311.7ערבויות
ישראלי במטבע חוב יתרת  חליפין 7.2קרנות

אחרים 1.24.20.4חשבונות
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BANKING INSTITUTIONS

TABLE Q/5.  STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL

{IL. Million)
(1954 1964(

31X11
1962

31 XII
1963

3I.XII
1964

2,016.82,487.52,575.0' TOTAL ASSETS

1,258.9/,545.41,635.0GROSS GOLD AND FOREIGN EXCHANGE
RESERVES  TOTAL

141.9
1,117.0

198.3
1,347.1

204.6
1,430.4

Gold held with the International Monetary Fund and with banks
Deposits in foreign currency with foreign banks(I(

17.619.522.4CLEARING ACCOUNTS IN CONNECTIONWITH
TRADE AGREEMENTS

107.685.6/15.6REDISCOUNTS AND ACCOUNTS WITH ISRAELI
BANKS  TOTAL(2(

7.5
100.1

37.9
47.7

68.4
47.1

Bills discounted in local currency
Bills discounted in foreign currency
Liabilitiesof banking institutions: deposits and loans

54.131.352.7GOVERNMENTOBLIGATIONS CURRENT DEBT
TOTAL(2(

46.5

7.6

31.352.7Advances in local currency
Advances in foreign currency
Other accounts

242.6222.425/.?GOVERNMENTOBLIGATIONS  BUDGETARY
DEBT TOTAL

92.4

69.4
76.7
4.1

70.9

0.8
69.4
77.2
4.1

92.4

10.8
69:4
77.2
2.1

Defence Loan  1957
Immigration and Defence Loan  1959
Defence Loan  I960
Contirbutions to International Institutions Loan
Treasury bills   

Land bills
Debt certificates
Securities

/48.7///.0ADVANCE REPAY OF LOANS IN FOREIGN
CURRENCY

45.843.9LOANS TO FOREIGN COUNTRIES AND BAN<S

335.5388.2341.5MUTUALLY OFFSETTING ACCOUNTS  TOTAL

194.0
79.3
62.3

2(6.1
89.3
82.8

150.3
59.9
I3/.3

Liabilities of the Treasury in respectof loans from the
Development Budget

Food Surplus Account
Documentary credits in connection with payments agreements
Guarantees
Exchange Fund Accounts  balances in Israel currency

0.60.6/.0OTHER ACCOUNTS
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ישראל בנק של וההתחייבות הנכסים סיכומ  י"ז/5. לוח
(הנושן) לי1 (מיליוני

(1954 1964)

31 ***
I9S4

31 ***
19581961

כולל סך  71.81,199.0)201.9התחייבויות

כספיים ומוסדות בנקיט טיקדונות
הכל(2) סך אחרים

32.1215.7480.6

עו*ש בחשבון ישראלי, 32.1122.5157.8במטבע

קגוב ל1מן ישראלי, 53.774.6במטבע

בחול) בנקיט (כולל חוץ 38.4246.9במטבע

בינלאומיים כספיים מוסדות 1.11.3פיקדונות

להסכמים בקשר סילוקין חשבונות
מסחריים

21.5?.4

במחזור ומעות בנק 59.3264.1363.6;שטרו

 ומוסדותיה הממשלה פיקדונות
(2) ל כ ה סך

26.4102.0

ישראלי במטבע  11.328.3הממשלה

חלץ במטבע  11.573.7הממשלה

ממשלתיים 3.6מוסדות

אחרים מוסדות 8.44.4פיקדונות

מילואים וקרן הבנק 10.120.020.0הון

הכל סך מקבילים 111.5220.2חשבונות

הפיתוח מתקציב להלוואות בקשר בנקאיים 0.3מוסדות

מ7ון עודפי על להסכמים בקשר 51.4156.6פיקדונות

להסכמי בקשר דוקומנטרי אשראי בעד התחייבויות
תשלומים

33.251.9

שניתנו ערבויות בעד 19.311.7התחייבויות

fin במטבע פיקדונות  חליפין 7.2קרנות

אחרים 0.44.20.7חשבונות

אחרים כספיים ונכסים קצוב ולזמן עו"ש פיקדונות כולל (1)
מקבילים. חשבונות כולל אינו (1)
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TABLEQ/S.  STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK ISRAEL
(IL. Million) (Cont.)

(19541964(

31 XII
1962

31 XII
1963

31 XII
1964

2,016.82.487.52,575.0TOTAL LIABILITIES

914.4

217.4

1. 181.6

272.0

1.324.7

262.0

DEPOSITS OF BANKS AND OTHER FINANCIAL
INSTITUTIONS  TOTAL (2)

Demand deposits in Israel currency

149.0

546.8

275.2

632.9

281.5

779.5

Time deposits in Israel currency

Deposits in foreign currency (incl. foreign banks(

1.21.51.7Deposits of international financial institutions

7.46.515.9CLEARING ACCOUNTS IN CONNECTION WITH
TRADE AGREEMENTS

431.2550.4616.7NOTES AND COINS IN CIRCULATION

306.7335.92S4.IDEPOSITS OF THE GOVERNMENT AND OF
GOVERNMENT INSTITUTIONS TOTAL (2(

S7.5112.9142.4Government deposits in Israel currency

249.2223.0II 1.7Government deposits in foreign currency

Deposits of government institutions

DEPOSITS OF OTHER INSTITUTIONS

20.020.020.0CAPITAL AND RESERVE FUND

335.5388.2341.5MUTUALLY OFFSETTING ACCOUNTS  TOTA L


Banking institutions in respect of Development Budget loans

194.0216.1150.3Deposits on account of Food Surplus Agreements

79.389.359.9Liabilities for Documentary Credits in connection with Payments
Agreements

62.382.8131.3Liabilities in connection with guarantees


Exchange Fund Accounts depotsits in foreign currency

1.62.82.1OTHER ACCOUNTS

)I) Includingdemanddeposits.time deposits andother financial assets.
(2) Not including mutually offsetting accounts.

513 כספים



(1) לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכום  .6/t"< לוח
ל*י) (מיליוני
(19541964)

31 XII
1954

3 1XI 1

1958
31 ^1
1961

31 XII
1962

הכל סך  761.91,381.92,59283,948.0נכסי0

וכסף זהב מטילי 13.413.121.027.4מטבע,

במעבר 8.30.60.7..(4)סכומים

ישראל בבנק המוחזקות 31.5213.2477.8912.1יתרות

בישראל  אחרים בנקאיים במוסדות 67.325.835.258.2יתרות

בהו"ל 69.761.4150.6208.9

חוץ מדינות עם מסחר להסכמי בקשר הפרשים 12.7חשבונות

ברוטו): קונסורציאליות הלוואות (כולל והאגודות הבנקים מאמצעי אשראי
אוצר שטרי

לממשלה הלוואות
קונסורציאליות הלוואות למתן ופיקדונות בישראל אחרים בנקאיים למוסדות הלוואות

דביטוריים חוזרים וחשבונות יתר משיכות ישראלי במטבע לציבור הלוואות
שנה במשך לפירעון קצובימ לזמנים הלוואות 

משנה למעלה לפירעון קצוביפ לזמנים הלוואות 

6.0
7.1
11.0

186.3 .|

46.9
10.6

322.6

8.9
29.2
259.0 י
232.1 \
98.9J

17.4
40.8
323.2
146.0
113.4

חוץ במטבע לציבור 9.39.863.6136.4הלוואות

שנוכו 25.649.965.396.0שטרות

קונסורציאליות): הלוואות כולל (אינו פיקדונות כנגד או מתוך הלוואות
הפיתוח(2) מתקציב הלוואות למתן  הממשלה מפיקדונות

התחייבויות) (ראה במיסים לחייבים הלוואות למתן 
התחייבויות) (ראה ליבוא>3) הלוואות למתן 

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתיים מלוות לרכישת 

69.5
8.1
12.4
2.3

199.2
47.6
16.4
0.8

279.8
45.5
8.2
0.2

362.7
77.4
7.7
0.0

הנזילות להוראות י(7< סעיף לצורך שאושרו מוסדות של ומפיקדונות 10.882.1142.3

התחייבויות) (ראה מוסדות של פיקדונות כנגד חוץ במטבע 8.324.120.686.3לאוצר

שלישי צד ומפיקדונות ולמעבידים) לחברים (הלוואות התגמולים קופות מפיקדונות
ישראלי במטבע דביטוריות יתרות  האוצר של חליפין קרנות

בישראל עזר בחברות  השקעות
ישראל ממשלת של ערך בניירות 
אחרים ישראליים ערך בניירות 

בחו"ל עזר ובחברות מחויל ערך בניירות 

5.3
24.4
4.9
19.7
2.8
2.3

5.2

6.1
42.5
21.4
2.6

40.4

25.0
53.8
49.6
14.2

51.0

29.7
61.3
69.4
21.6

אחרים ניידי דלא ונכסי 5.317.133.242.0בניינים

התחייבויות) (ראה וכיו''ב הסבות ערבויות דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות של 139.2195.0434.2722.3התחייבויות

אחרים 17.531.563.893.7חשבונות
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TABLE Q/6.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS AND CREDIT
COOPERATIVE SOCIETIES (I) (IL. Million)

(19541964(

31 XII 1964

אגודות מזה
Thereof:
Coope
ratives

הבל
Total

31 XII
1963

TOTAL ASSETS

Currency, gold and silver

Sums in transit

Balances held with Bank of Israel

Balances held with other banking institutions  in Israel

 abroad

Accounts in respect of discrepancies arising from foreign trade agreements

Credit from resources of banks and credit cooperatives (incl. gross consortial loans):

Treasury bills
Loans to the government
Loans to other banking institutions in Israel and deposits earmarked for consortial loans
Loans to the public in Israel currency  Overdrafts and current debitory accounts

 Short term loans (up to I year)
 Medium and long term loans (over t year)

Loans to the public in foreign currency

Bills discounted

Loans from or against deposits (excluding consortial loans):

of the government for  granting of loans from the Development Budget (2)
 granting of loans to tax debtors (see Liabilities)

  ■  grantingof loansto importers (3)(see Liabilities)
 promotion of government loans and gov't guaranteed loans

of Institutions approved for the purpose of Sec. 1(7) of the liquidity regulations

of Institutions to the Treasury in foreign currency (see Liabilities)

of provident funds (loans to members and employers) and from third party deposits
Exhange funds of the Treasury  debit balances in Israel currency
Investments  in subsidiary companies in Israel

 in Israel Government Bonds
 in other Israel securities
 in foreign securities and subsidiary companies abroad

Bank premises and other immovable property

Liabilities of customers for documentary credits, guarantees, endorsements, etc. (see
Liabilities)

Other accounts

316.8

3.3

0.0

78.S

22.4

0.4

5,517.4 4,748.4

29.8 29.0

0.5 I.I

1,323.0 1,182.4

75.4 60.5

224.7 203.O

67.148.9I.I
67.476.99.4
399.2453.419.5
276.4336.345.9
123.2133.49.6

210.1271.9


91.488.56.2

433.0450.311.4
36.537.76.3

 9.08.6 """

186.8242.06.9

34.334.8

62.671.90.4

39.559.9I
64.283.13.0
82.681.85.8
24.123.3

48.270.35.6

900.51,159.373.4

116.5131.87.8
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לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים (1) הבנקים מאזני סיכום
(המשך) ל"י) (מיליוני

(1954 1964)

י'ז/6 לוח

31***31*1131 ^131 ***
1954195819611962

הכל סך 761.91,381.92,592.83,948.0התחיבויות

עבור; המוחזקות יתרות
בישראל בנקאיים מוסדות
גחו"ל בנקאיים מוסדות

המטרה פירוט ללא הלוואות ולמתן קצוב ולזמן דרישה לפי הממשלה פיקדונות

49.2
27.5
27.1

26.0
4.5
21.9

38.7
9.6

29.9

54.0
24.2
34.4

התחייבויות: כנגד ופיקדונות חיסכון פיקדונות קצוב, ולזמן דרישה לפי הציבור פיקדונות
דרישה לפי ולפירעון ושב עובר  ישראלי במטבע 196.3399.9611.2828.0פיקדונות

שנה במשך לפירעון קצובים, לזמנים 17.833.052.442.7

משנה יותר בעבור לפירעון קצובים, לזמנים 24.142.433.625.0

מאושרות תוכניות לפי חיסכון חשבונות 52.885.5104.3

מוכרת" "השקעה עבור תגמולים קופות חשבונות 
התחייבויות כנגד פיקדונות 12.0

17.2
11.1

51.0
10.3

52.8
16.7

(פז"ק) חוץ למטבע צמודים 14.995.1250.1פיקדונות
(פת"וז) חוץ תושבי של  וזוץ במטבע 26.4144.5297.4פיקדונות

(תמ"מ) מטבע מעבירי תושבים של 16.3107.6226.6

התחייבויות כנגד 7.614.944.934.3
אחרים 24.014.128.235.0

הלוואות: למתן פיקדונות
הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 70.9196.3282.8367.2פיקדונות

נכסיה) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 8.147.645.577.4
נכסים) (ראה לייבוא(3) הלוואות ממתן הנובעים 12.416.48.27.7

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתיים מלוות להפצת 2.33.90.20.0

הנזילות להוראת (7)1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות) (של 11.082.6143.5_פיקדונות
נכסים) (ראה לאוצר הלוואות ממתן הנובעים חוץ במטבע מוסדות של 8.324.120.686.3פיקדונות

שלישי צד ופיקדונות ולמעבידים לחברים הלוואות למתן התגמולים קופות 5.318.340.752.7פיקדונות

קונסורציאליות הלוואות למתן 26.218.644.951.2פיקדונות
ישראלי במטבע  לפירעון העומדות והמחאות 4.41106/13.419.3פקודות

חוץ במטבע 0.7
) 1

8.515.4

חוץ במטבע האוצר של חליפין 24.0קרנות
בישראל אחרים ומוסדות מבנקים  6.10.46.39.0הלוואות

בחו"ל מבנקים 13.342.716.531.3

חוב 15.015.9_איגרות
שמורה וקרן חבר דמי מניות, 25.547.8124.5161.6הון

נכסים) (ראה וכיו"ב הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות לחשבון 139.2195.0434.2722.3התחייבויות
אחרים 29.753.8106.0161.9חשבונות

ולמשכנתאות. להשקעות בנקים כולל אינו בישראל. הפועלים זרים בנקים וסניפי לישראל" החקלאות "בנק לרבות (1)
לזמניט הממשלה ל"י)מפיקדו1ות מיליוני במה של (בגודל אחרות הלוואות הפיתות להלוואות צורפו מפורטים, נתונים בהעדר (2)

קצובים.
האמריקני. המענק ומכספי והתעשייה המסחר משרד השילומים, חברת באמצעות יבוא (3)

בנקאיים. במוסדות היתרות עם כלול (4)

FINANCE 516



TABLE Q/6.  SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF BANKS(I) ANDCREDIT COOPERATIVE
SOCIETIES (IL. Million) (Cont.)

(19541964(

מזה:
אגודות
Thereof:
Coopera
tives

31 XII 1964

הכל סך
Total

31X11
1963

TOTAL LIABILITIES

Balances held for:
Banking institutions in Israel
Banking institutions abroad

Governmentdemand and time deposits and govt. depositsfor granting ofunspeciifed loans
Demand, time and savings depositsof the public and deposits against liabilities:

in Israel currency  current and demand accounts
 time deposits, repayable within one year
 time deposits, repayable after one year or more
 savings deposits under approved schemes
 accounts of Provident Fundsin respect of" Recognized investment"
 deposits against liabilities

Deposits linked to foreign currency (PAZAK)
Deposits in foreign currency . foreign residents' deposits (PATAH)

 depositsofresidence transferring foreign
exchange (TAMAM)

 deposits against liabilities
 other deposits

Deposits for granting of loans:
Government deposits  for granting of loans from Development Budget

 for granting loans to tax debtors (see Assets)
 arising from granting of loans to importers(3) (see Assets)
 for promotion of government loans and govt. guaranteed loans

Depositsof institutions approved for the purposes ofSec. 1(7)of theliquidity regulations
Depositsof institutions in foreign currency arising from loans granted to the Treasury

)see Assets)
_ _Deposits.of.Provident.Fundsfor grantingof loans to members and employers and third

party deposits
Deposits for granting consortial loans

Bills and orders payable  in Israel currency
 in foreign currency

Exchange funds of the Treasury in foreign currency
Loans  from banks and other institutions in Israel

 from banks abroad

Debentures
Share capital. membership fees, and reserve fund
Liabilitieso/aofcustomersfordocumentarycredit,guarantees, endorsements,etc. (see Assets
Other accounts

316.8 5,517.4 4,748.4

59.773.19.6
59.447.8
26.326.70.4

1,059.11,091.4104.3
31.427.06.6
22.816.710.2
124.3IS5.54.9
35.120.31.4
30.732.81.3

25. I 476.9 349.4
 378.6 332. I

11.5 214.9 213.1

8.56.5

36.437.61.2

433.8438.511.7
36.537.76.3
9.08.6

189.9243.67.1
34.334.8__

0;7 72:3 62:1

9.8 109.8 84.0
2.3 25.7 25.1
 26.7 21.8

13.619.0

65.6126.2

32.637.8_

248.5337.917.4
900.51,159.373.4
202.9233.611.8

(I) IncludingtheIsrael Agricultural Bankandofficesof foreign banks active inIsrael;excluding investment and mortgage banks.
)2) Lacking detailed data, development loans include other loans (amounting to several million pounds) from government

fixterm deposits.
)3) Imports by Reparation Company, Ministry of Commerce and Industry and from U.S.GrantinAid.
)4) Included in banking institutions' balances.
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לאשראי השיתופיות והאגודות >1< המסחריים הבנקים והוצאות הכנסות  י"ז/7* ליח
ל'י) (מיל>וני

TABLEQ/7.  INCOME AND EXPENDITURE OF COMMERCIAL BANKS (1)
ANDOFCREDIT COOPERATIVE SOCIETIES (IL. Million)

)1961 1964)

1964 (963 1962 1961

TOTAL

Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other
banking institutions

Interest on loans bills
discounted

Interest on loans from
Government deposits

Income from invesments in
securities and subsidiary
companies

Income from commission and
bank services

Income from foreign currency
transactions insurance and
trust accounts

Miscellaneous other income

TOTAL

Wages and salaries
Administrative expenses
Interest paid on deposits of the
public

Interest paid to deposits in banks
Interests on debentures
Interest paid on loans and bills
discounted

Commission paid for banking
services

Depreciation
Miscellaneous other expenscs(2)

TOTAL

Operational profit
Net capital gains 
from sale of securities
from sale of other assets

Devaluation Surplus
Revaluation of assets

Income

303.7 256.9

63.0 50.7

101.0119.2

16.917.8

15.518.7

57.169.1

14.1.M3

1.61.7

!tur eExpend

226.2Z75.9

87.9107.6
32.340.1
85.4101.2

5.16.5
0.2

2.83.6

2.63.6

4.35.1
5.98.1

Profit

46.542.6

30.727.8
9.87.9

1.60.9
4.45.0

0.11.0

הכנסות
206.3 151.4

38.4 17.1

72.486.5

13.815.6

8.812.1

31.941.0

6.611.2

0.91.5

הוצאות
140.089.2

56.970.2
20.025.9
51.077.1

2.33.5

1.81.6

1.62.3

2.93.8
3.44.9

ים וווו ר

14.224.6

11.417.1

2.64.0

0.30.5
1.4

0.01.6

הכל סך

ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים ובמוסדות

וניכיון הלוואות על ריבית
שטרות

מפיקדונות הלוואות על ריבית
הממשלה

ערך בניירות מהשקעות הכנסות
בת וחברות

ושירותים מעמלות הכנסות
בנקאיים

חוץ' במטבע מעסקות הכנסות
ונאמנות ביטוח

אחרות שונות הכנסות

הכל סך

ומשכורת שכר
מינהליות הוצאות

הציבור פיקדונות על ריבית

בנקים של פיקדונות על ריבית
אג"ח על ריבית

וניכיון הלוואות על ריבית
שטרות

שירותים בעד ששולמו עמלות
בנקאיים

פחת
אחרות(2) שונות הוצאות

הכל סך

תפעולי רווח
(נטו< הון רווחי

ערך ניירות ממכירת
אחרים נכסים ממכירת

הצמדה רווחי
נכסים משיערוך

(I) Incl. branches of ofreign banks active inIsrael; excl.
the Israel Bank of Agirculture and mortgage and
investment banks.

)2) Incl. allocations to bad debt reserves, various taxes
)except income tax) and donations.

כולל לא בארץ; הפועלים זרים בנקים של סניפים בולל (1)
למשכנתאות ובנקים לישראל החקלאות בנק את

והשקעות.
למס (פרט שונים מסימ רעיס' לחובות הפרשה כולל (2)

ותרומות. הכנסה)
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ושל המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הליואית אשראי ייז/8יתרות לוח
u) לי) (מיליוני הכלכלי הייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

TABLEQ/8. OUTSTANDING LOANS AND BILLS DISCOUNTEDBY COMMERCIAL BANKS
AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES, BY ECONOMIC PURPOSE. (IL. Million) (I)

)1954 1964)

31 XII 1964

31 XII 195431 XII 195831 XII 196131 XII 196231 XII ואגודות1963 ננקיס
Banks andבלגד אגודות

1CooperativesCooperatives ץ\ח0

הכל |317.7סך 662.81,177.11,509.21,765.2105.9 2,014.4TOTAL

מקומיות 13.129.093.6119.0124.23.9רשויות 137.1Local authorities
ציבוריים 8.88.720.424.467.40.2שירותים 100.4Public utilities
כספיים(ג) 3.11מוסדות 8.727.123.826.91.7 45.5Financial institutions (2)
היהודית (3)הסוכנות 12.912.938.131.034.10.8 39.0The Jewish Agency and

הלאומיות theוהקרנות national funds
95.4213.4309.9364.4368.825.5חקלאות 381.1Agriculture
64.4183.2297.7411.4517.020.4תעשייה 611.2Industry
(4)בנייה 37.2; 47.188.295.0110.09.3 125.8Building
38.856.285.4104.1104.110.0מסחר 109.0Commerce
6.815.333.134.533.22.0תובלה 49.7Transport

אחרים \7.0שירותים 17.346.055.964.04.4 81.5Other services
ואנשים מלאכה 23.162.6115.1140.8164.523.1(4)בעלי 180.9Artisans and private

9personsרטיים
ידוע ובלתי אחר :7.2ייעוד 8.322.7104.8151.54.5 153.0Other purposes and not

known

(I) Credit cooperative societies and local and foreign commercial banks, including the
Israel BankofAgriculture.Includes creditfrom deposits of the government and the
publicforgrantingofloans (including loans for paymentof taxes). Does notinclude
credit to the government.

)2) Credit transactions between reporting institutions were deducted, except credit
transactions of the commercial banks between themselves not exceeding
IL. I ,000,000 during the period dealt with in the table.

)3) Includes P. I. C. A.
)4) ForI954, the heading"Building" includes loans for the purchase and repairof flats.

For other years, such loans are included under the heading "Artisans and private
persons

החקלאות בנק לרבות וזרים/ מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות (1)
הלוואות (לרבות הלוואות למתן והציבור הממשלה מפקדונות אשראי לישראל.כולל

מסים). לתשלום

לבין המסחריים הבנקים בין לאשראי פרט נובה' המדווחים המוסדות בין האשראי (2) n
בלוח. המופיעים בתאריכים ל"י מיליון על עלה שלא עצמם **

פיק"א. את כולל (3)
השנים ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם בנייה' בסעיף נכללו ב954ו (4)

פרטיים*. ואנשים מלאכה "בעלי לסעיף אלה הלוואות הועברו



ושל המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות  י"ז/9' לוח
(1) היתרה גודל לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

TABLE Q/9. OUTSTANDING LOANS AND BILLS DISCOUNTED OF COMMERCIAL BANKS
ANDCREDIT COOPERATIVE SOCIETIES, BY SIZE OF OUTSTANDING BALANCE(I)

)Cumulative Percentage ; 19541964 ; מצטברים (אחוזים

31 XII 1964

31 XII 195431 XII 1958196231 XI31 XII ואגודות1963 בנקים הכל בלבדסך שיתופיות אגודות
Banks andCooperatives Societies

גודל
(2) ה ר ת י ה

CooperativesTotalOnlySize of
Balance (2)

(.IL)סכוםמספרסכוםמספרמספרסכוםמספרסכוםמספרסכוםמספר(ל''י)

היתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרותהיתרות
NumberofAmountofNumberofAmountofNumberofAmount ofNumber ofAmountofNumber ofAmount ofNumber ofAmount of
BalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalancesBalances

500 12.3עד 85.777.17.565.94.13.2 62.02.7 57.910.1 64.5Upto 500
1,000 16.2עד 91.686.811.381.97.26.0 79.55.3 77.019.3 84.3Up to 1,000
5.000 28.3עד 97.495.822.285.214.913.3 94.712.3 94.236.9 96.5Upto 5,000
10,000 36.6ער 98.697.629.397.218.716.9 96.915.7 96.746.0 98.4Up to 10,000
50.000 59.9עד 99.899.552.499.230.428.3 99.125.3 99.063.7 99.7Up to 50,000
100,000 69.7עד 99.999.863.199.537.134.4 99.531 .0 99.471.1 99.9Up to 100,000
היתרות 100.0כל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0All Balances

היתרות 323.2668.01,511.81,766.72,017.4105.9Amountסכומ of balan
ל"י) ces(l(מליוני L. million)
היתרות 303.9364.7415.8418.4390.071.3dumberמספר of
balances(אלפים) (1,000)

הממוצעת 1,0641,2323,6354,2225,1731,485Averageהיתרה balance
(.IL)(ל"י)

(I) Credit cooperatives and commercial banks, local and foreign, including the Israel
Bank of Agriculture. Figures include credit from government deposits and from
depositsof the public earmarked for loans,but excludecredit granted to the govern
ment. 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 byother institutionsof the same kind.

)2) All balances held by asingleclientin one bank have beentreated asa single balance.
Nevertheless, the number of balances exceeds the number of clients, since many
clients receive loans from more than one banking institution.

החקלאות בנק לרבות וזרים' מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות (1)
אשראי כולל אינו הלוואות. למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל לישראל.
המסחרית הבנקאות מערכת בתוך הפנימי האשראי נובה לא נתונים חוסר בגלל לממשלה.

קונסורציאליות. בהלוואות לאגודה אגודה ובין לבנק בנק בין להשתתפויות פרט
כן פי אףעל כוללת. אתת כיתרה נחשבות אגודה או בנק באותו אחד לקוח של בלהיתרות (2)

מוסדות מכמה הלוואות מקבלים רבים שלקוחות היות הלקוחות/ ממספר היתרות מספר גדול
בנקאיים.
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ל'י) (מיליוני והשקעות למשכנתאות הבנקים מאזני סיכוס  י*ז/10 לוח
TABLE Q/IO.  SUMMARY OF BALLANCE SHEETS OF MORTGAGE AND

INVESTMENT BANKS (IL Million)

)19611964)

Item 31X11
1964

31X11
1963

31X11
1962

31X11
1961 הסעיף

TOTAL

Cash and deposits in banks

Short term loans

Long term loans(l)

Loans from Government deposits
earmarked for loans

Loans from other deposits
earmarked for loans

Loans to the Government

Investments

Buildings and immovable property

Parallel accounts

Other accounts

Assets

2,278.9 1,767.0

24.5 22.6

128.8

488.7

684.2

. 149.5

715.9

730.4

192.0

295.0

73.6

6.5

57.6

33.9

114.2

203.4

42.0

5.5

55.6

22.1

נכסים

1,230.7 696.0

11.1 8.7

93.0 42.1

349.3 200.7

350.9 240.8

78.1 56.6

201.0 77.7

35.5 11.6

5.0 4.2

63.2 32.5

43.6 21.0

הכל סך
נבנקימ ופיקדונות מזומנים

קצר לזמן הלוואות

ו) ארוך( לזמן הלוואות

הממשלה פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

אחריט פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן
לממשלה הלוואות

השקעות

ניידי דלא ונכסים נניינים

מקבילים השנונות

אחרים השנונות

iותהתחייבוי e sL iabili t

הכל .696.01,230.71,767.02,278.9TOTALסך

6.211.816.230.8Depositsפיקדונות

תכניות לפי שהופקדו 3.57.39.397.2Savingsחסכונות deposited according to approved
saving schemes מאושרות חיסכון

הלוואות למתן הממשלה 242.5359.7696.9740.0Governmentפיקדונות deposits earmarked for
loans

הלוואות למתן אחרים 72.6120.7155.7257.8Otherפיקדונות deposits earmarked for loans

14.87.913.343.0Loansהלוואות

חונ 130.7331.0372.9421.7Debenturesאיגרות

נפרע 136.1199.7266.5395.7Paidupהון capital

3.96.057.575.3Fundsקרנות

מקבילים 32.563.355.7576Parallelחשבונות accounts

אחרים 53.3123.3123.0159.6Otherחשבונות accounts

(I) Including consortial loans.
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SECURITIES ערך ניירות

(100 = 1960 ממוצע > (הבסיס (1) בתלאביב בבורסה הערך גיירות לשערי מדדים י"ז/11 לוח
TABLEQ/l I.  PRICE INDEXES OF SECURITIES QUOTED ON THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE(I) (Base: Average 1960= 100)

)Yearly Averages: 1950 1964: שנתיים (ממוצעים

צמודות חוב Linkedאיגרות Bonds and Debencures

הצמודותהשנה כל
AM Linked

זר למטב9 צמודות
Linked to the

למדד צמודות
לצרכן המחירים

בחציין lfiiOTS
לדולר

לנותירים ובחציין

חוג איגרות
צמודות(2) לא
Nonlinked
Debentures(2)

בכורה מניות
Preference Shares

רגילות מניות
Ordinary SharesYear

ר^ ו ■ ^1 וו ^** Foreign■י ExchangeLinked to t/teLinked Combined
BondsRateC.o.L. Indexto Dollar and to

theCo. L. Index

ישנה Oldשיטה Series
195032.0 32.0102.350.825.41950
195135.5 35.599.954.733.21951
195242.7 42.797.556.134.7I9S2
195365.4 5.4£95.867.939.31953
195493.0 93.096.192.957.31954
195585.3 85.3_96.390.055.01955
195688.796.182.S47.31956
195794.699.279.141.01957
1958100.099.279.137.41958
1959103.299.692.651.41959
196099.9 100.2100.1100.3100.5108.2102.1I960

חדשה Newשיטה Series
1960100.0 100.0100.0100.0100.0100.0100.0I960
1961104.1 103.4107.6102.898.1105.6121.21961
1962148.0 138.0123.1129.8106.9125.2131.01962
§ 1963160.2 147.8127.4137.4111.9138.7191.6I963§
1964172.5 159.0137.2149.6116.0141.9188.61964

<0

U
Z

Z

(|) The methodof computing the data was altered in I960. All data are based on: average
I960by new method = 100. Astothe differences between the new and old methodsee
introduction to the tables.

)2) Data up to I960 are averages of indexes of government nonlinked debentures and
indexesofother nonlinked debentures published so far (after the base of the
indexes had been altered),

בשיטת 1960 בסיסיממוצע על הנו/וניסהם נ960'.כל שונתה החישוב שיטת (1)
במבוא הישנהראה והשיטה החדשה השיטה בין ההבדלים על חדשה=00ו.

ללוחות.
הלא המ6שלתיות החוב איגרות מדדי של ממוצעים הינם 1960 עד הנהונים (2)
כה עד שהתפרסמו צמודות הלא האחרות החוב איגרות ומדדי צמודות

שונה). המדדים שבסיס (לאחר



הסחיר ההון המחזור,  בתלאביב ערן לניירות הבורסה  לוחי'ז/12'
>1) הפעילות ומדדי

TABLEQ/12. THE TEL AVIVSTOCK EXCHANGE: TURNOVER, MARKETABLE CAPITAL
AND INDEXES OF ACTIVITY(I)

)19601964)

הממוצע הסחיר ההון
המחזור

השוק במחירי
(מיליוניל*י)

השוק במחירי
ל*י) (מיליוני

Average

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי
Yearly Rate TurnoverMarketableof Turnover

at Market Price
)IL. Million)

Capital
at Market Price(Percentage)

(IL. Million)

תיירותי) Allכל Securities (2)
196063.6383.916.6I960
19(178.8556.414.01961

1962116.0826.213.81962
1963270.6§1,235.9§21.91963
1964259.01,546.716.61964

Sharesמניות
196037.574.650.3I960
196145.6173.026.11961

196267.6246.126.91962
1963§231.9§579.7§40.01963
1964216.9806.626.61964

חוב ואיגרות Linkedמלוות Bonds and
Debenturesצמודות
196026.5272.59.7I960
196133.2347.79.51961

196246.8540.68.51962
196337.8§617.56.11963
196441.2702.45.81964

(הבסיס: I960מדדים = 100.01ndexe s (Base:
(2) הניירות Allכל Securities (2)

1960100.0100.0100.0I960
1961123.9144.984.31961

... .. .1962182.4 _215.283.11962
1963425.5321.9131:91963
1964407.2402.9100.01964

Sharesמניות
1960100.0100.0100.0I960
1961121.6231.951.91961

1962180.3329.953.51962
1963618.4777.179.51963
1964578.41,081.252.91964

חוב ואיגרות Linkedמלוות Bonds and
Debenturesצמודות
1960100.0100.0100.0I960
1961125.3127.697.91961

1962176.6198.487.61962
1963142.6226.662.91963
1964155.5257.859.81964

(|) Datareferto 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.

לסחור ניתן אשר הערך לניירות מתייחסים הנתונים (1)
בשוק הנסתרים ערף ולניידות אביג בתל בבורסה בהט
לרשמם התחייבות שיש בתנאי הבורסה' שליד החופשי

בבורסה.
צמודות. לא חוב ואיגרות מלוות כולל (2)
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המשקיעים קבוצת לפי אביב' בתל בבורסה הרשומים העיד ניירות  >'ז/13 לוח
ל"י) מיליוני  השוק ערך (לסי

(19621964)

הכל בישראלסך משקיעים בידי
ניירות
רשומים
מוסדותבבורסה

הנייר כספייםבנקיםTotalסוג
Securitiesהבל (ו)הממשלהסך אחריםמסחריים
RegisteredTotalGovernmentCommercialOther
at StockBanks (I)Financial
ExchangeInstitutions

10.0

6.4

126.2

32.53.2

53.82.4

18.22.0
5.11.6
16.70.7

1962

8.7

8.7

143.0

1963

10.8

983.1

1,488.7

1,147.5

345.2227.1

483.9437.7

167.5167.5
94.394.3
56.656.5

1,803.5

874.6660.310.843.21.3

553.9453.550.11.6

238.6238.632.42.3
88.088.04.81.1
48.448.312.50.3

1964

2,086.01,730.416.7165.79.5

974.7728.116.750.94.2

643.1534.237.4 1.5י

340.8340.8_63.72.4
91.091.0_4.71.2
36.436.39.00.2

הכל סך

מניות

חוב: איגרות
חוץ במטבע נסחרות או צמודות
לצרכן המחירים למדד צמודות

למדד ובחציין לדולר בחציין צמודות
צמודות לא

הכל סך

מניות

חוב: איגרות
חוץ במטבע נסחרות או צמודות
לצרכן המחירים למדד צמודות

למדד ובחציין לדולר בחציין צמודות
צמודות לא

הכל סך

מניות
חוב: איגרות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות

לצרכן המחירים למדד צמודות
לדולר ובחציין למדד בחציין צמודות

צמודות לא

בישראל. הפועלים זרים בנקים כולל (1)
זרה. כחברה הרשומה לישראל* הכלכלית החברה מי אי יפי. גם כלולה הישראליות החברות מלבד (2)
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TABLE Q/13.  SECURITIES REGISTERED IN THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE, BY GROUPS
OF INVESTORS (At Market Value IL. Million)

(1962 1964(

nvestors in IsraelHeld by 1

בידי

nrnnביטוח חברות
משקיעים
בחויל

ציבוריות
להשקעות!*)

קרנות
נאמנות

הפועלות
קופותבישראל

גמל
משקיעים
אחרים

Held
by

Type o f Security
PublicTrustInsuranceProvidentOtherInvestors

InvestmentFunds
Companies

FundsinvestorsAbroad
CompaniesActive in

(2)Israel

1962

45.017.3297.5 17.9460.5164.4TOTAL

26.111.913.9 2.7128.1118.1Shares
Bonds and debentures:

10.33.887.9 10.1269.446.2Linked to or marketable at foreign
currency

5.60.9128.8 2.69.4Linked to Co. L. Index
2.90.763.8 0.619.6Linked to Dollar and Co. L. Index
0.0


3.1 1.934.1O.INonlinked

1963

139.842.4365.9 18.7761.5314.8TOTAL

II 1.334.420.9 4.4434.0214.3Shares
Bonds and debentures:

11.65.9100.0 9.7274.6100.4Linked to or marketable at foreign
currency

13.71.5173.1 2.613.0Linked to C.o.L. Index
3.20.670.6 0.S7.2Linked to Dollar and Co. L. Index

" 0.0
1.3 1.5 ~32.70.1Nonlinked

1964

223.645.1450.9 22.0796.9355.4TOTAL

192.734.627.2 5.6396.2246.6Shares
Bonds and debetnures:

7.87.1104.2 12.3363.9108.9Linked to or marketable at foreign
currency

18.126248.2 2.23.6Linked to Co. L. Index
3.40.870.4 0.510.0Linked to Dollar and Co. L. Index

1.60.9 1.423.20.1Nonlinked

(I) Incl. foreign banks active in Israel.
)2) Besides the Israeli companies,P.E.C., registered u foreign company, is also included
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חברות רישום

חברות, של הון ומשום וזבחת רישום  >ז/14 לוח
עיקריים כלכלה ענפי לפי

(19611964)

הכלכלי הענף

חדשות חברות

החברות מספר
Number of Companies

נרשם הון
ל*י) (במליוני

196119621963196419611962

133.4

14.4

119.0

1.2

26.4

5.2

70.3

10.2

1.2

4.2

0.3

93.4

17.0

76.4

3.2

30.7

4.6

30.4

3.1

0.9

3.4

0.1

פרטיות חברות
2.460

364

49

2,047

29

555

240

849

110

147

117

3,9814,698

/,684/,740

1,017/,095

1.2801.863

2858

439458

132287

455742

5175

71127

88113

163

החברות 6,247כל

בית 3,696חברות

בערבות חברות
מוגבלת

חברות
מוגבל בערבון
ודיג ייעור חקלאות/

/,205

1,346

63

מלאכה (תעשייה/ חרושת
ומחצבים) מכרות
עבודות (כולל בנייה

ציבוריות)
וביטוח בנקאות מסחר,

410

ווו

495

אחסנה הובלה, תחבורה,
וקשר

ועסקיים ציבוריים שירותים

73

87

אישיים 95שירותים

ידוע ולא 12אחר

החברות 53כל

צי חברות

56

בוריו!/
7957158.1347.3

בית /חברות

בערבות חברות
מוגבלת
החברות כל

מוגבל בערבון
ודייג ייעור חקלאות,

//

42

2

14

41

1

7

72

2

//

45

2

/58./

0.6

347.3

4.5

מלאכה, (תעשייה, חרושת,
ומחצבים) מכרות
עבודות (כולל בנייה

ציבוריות)
וביטוח בנקאות מסחר,

3

9

20

4

4

27

14

II

40

9

9

23

4.2

17.9

90.9

3.0

13.2

261.4

אחסנה הובלה' 1תחבורה,
1

40.00.1

וקשר
ועסקיים ציבוריים 65124.565.1שירותים

אישיים שירותים
1

1120.0

ידוע ולא אחר
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REGISTRATION OF COMPANIES
TABLE Q/14.  REGISTRATION OF COMPANIES AND CAPITAL,

BY MAIN ECONOMIC BRANCHES

(19611964(

New Companiesותיקות הנרות של הון הגדלת
ל*י) (במיליוני

Increase of Capital of Old Companies
)IL. Million)Economic Branch

Registered Capital
)IL. Million)

196319641961196219631964

GRAND TOTAL

HOUSE PROPERTY
COMPANIES

COMPANIES LIMITED
BY GUARANTEE

LIMITEDLIABILITY
COMPANIES

Agriculture, forestry and
fishing

Manufacturing (industry,
crafts, mining, quarrying)

Building (incl. public works)

Commerce, banking and
insurance

Tr ansport, storage and
communication

Public and business services

Personal services

Other and not known

Pri v ate Companies
245.6 180.8 135.6 162.9 384.2

9.8

280.6

/4.3

.2U3374.4/62.9135.8180.8245.6

3.31.30.71.42.93.6

111.547.0135.299.968.4112.2

32.822.31.66.551.020.2

106.4270.617.016.436.891.5

3.124.23.43.213.28.1

4.23.3I.I0.73.54.1

4.95.71.95.84.8.S9

0.12.01.90.2_

CompaniesPublic

314.9225.8339.8242.63S7.4312.5GRAND TOTAL

_0.0HOUSE PROPERTY
 COMPANIES

_"  _COMPANIES LIMITED
BY GUARANTEE

314.9225.8339.8242.6357.4312.5LIMITEDLIABILITY
COMPANIES

4.41.20.13.015.00.9Agriculture, forestry and
ifshing

74.119.484.932.246.071.3Manufacturing (industry.
crafti, mining, quarrying)

31.011.743.815.849.9I.IBuilding (incl. public works)

195.8193.4116.3184.6211.9228.8Commerce, banking and
insurance

[9.6~42.61.823.95.3Transport, storage and
communication

0.152.10.17.95.0Public and business services

O.O0.00.05.02.80.1Personal services

0.00.1


Other and not known
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money supply (1l. Million) ל"<) (מיליוני תשלום אמצעי אספקת
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הממשלה כספי י"ח. פרק
נעשתה ולא שרכשה המניות עבור למעשה' שילמה'
במניות הפיחות עקב לא שיערוך, פעולת כל
שערים שינוי עקב ולא חוץ במטבע נקוב שערכן

בבורסה. הרשומות המניות אותן של
הפקדה זוהי  חובות לתשלום קרן
העצמאות מלווה איגרות פידיון לצורך מיוחדת
מיוחד בחשבון מופקדת הקרן הפיתוח. ומלווה
לפי משוערכת והיא חק במטבע ישראל בבנק

החדש. החליפין שער
רק כוללים 4 בלוח ההנתונים נ י ד מ ה 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)
י"ח/1 בלוח המופיעות נ י ד מ ה ערבויות
החליפין שער לפי משוערכות הן כאשר הקו' תחת

החדש.

הממשלה והוצאות הכנסות
ומינהל הכללי החשב דו"חות המקור:

המדינה. הכנסות
ב1 המתחילות כספים שנות הן השנים

במרס. ב31 ומסתיימות באפריל
ולהוצאות להכנסות מתייחסים המספרים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינו תקציביות,
תשלו שניסוגי עוד קיימים וסףלהן נ לה. "הממש

ותקבולים: מים
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
חק ממקור אותם מקבלת ממשלתית שיחידה

שירות. אותו עבור
כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
במשנהו) אחד כספי נכס (המרת גרידא
שמסי ממשיות והכנסות הוצאות הינן ובחלקן
מימון (לרבות בתקציב נכללו לא שונות בות

התקציבי). הגירעון
הממשלה של וההכנסות ההוצאות רישום
תקבולי רק המתוקנת. המזומנים שיטת לפי נעשה
תשלומי ורק כהכנסה כלל' נחשבים'בדרך מזומנים
זה, מכלל יוצאים יש אולם מזומניםכהוצאה.
(הנרשמת בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון:
הנרשמות ספקים' אצל בהקפה וקניות כהכנסה)
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וההתחייבויות הזכויות המאזן
האוצר של

הכללי. החשב של דוח"ות המקור:
מהז בעיקרו מורכב המדינה אוצר של המאזן
והוא האוצר של המוניטריות וההתחייבויות כויות
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
הממשלה, של העסקיים המפעלים של בנכסים
במאזן. כלולות אינן והנמלים הרכבת הדואר, כמו
שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות
המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה

הן:
מעס כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
עוברות אינן ואשר האוצר של שוטפות קות
והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב את
בבנקים הממשלה פיקדונות הם אלה שוטפות).
המדינה, בקופת אחרים גופים של הפקדות או
השנים של תקציבים חשבון על מקדמות
הממשלה, למשרדי הניתן חוזר הון הבאות,
הזכויות של הפירוט וכיו"ב. וחייבים זכאים
י"ח/2. בלוח ניתן השוטפות וההתחייבויות

התקציב. מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות ב.
קיבלה שהמדינה ממלוות נובעות התחייבויות
נובעות וזכויות המדינה להכנסות ושהועברו
ומהפ במניות מהשקעות שניתנו, מהלוואות
חובות). לתשלום. תקציבית קרן (יצירת קדות
בלוחות ניתן העיקריים הסעיפים של פירוט

וי"ח/4. י"ח/3
זוהי  הממשלה של ישירות העברות
באופן העניקה הממשלה אשר ההלוואות יתרת
שניתנו ההלוואות הפנקסי. לערכן בהתאם ישיר'
אינן כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי על
המסחרית הבנקאות באמצעות האשראי כלולות.
ליום החקלאות) ובנק למשכנתאות בנקים (למעט
התפלגותו ל"י. מיליוני ב383 הסתכם 31 in 1964 חקלאות כדלקמן: היתה כלכלה ענפי לפי
16.1 תעשייה^ מקומיות^18.7; רשויות ;21.9X
התפלגות על הענפים^32.8. יתר ;10.5 בנייה^
המוסדות יתר באמצעות ניתן אשר האשראי

מפורטים. נתונים נמצאו לא הכספיים,
רשומות ההשקעות השקעותבמניות
הממשלה אשר הסכום כלומר: הפנקסי' בערכן
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שולמו שבה המס בשנת התחשבות ללא התקציב'
תשלומי את גם כולליב התקבולים אלה. סכומים
ממתן שנבעו בבנקים פיקדונות וגם במזומנים המס

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 וכן
1955/56 עד נכללו קואופרטיבים וחברי חברות
העצמאים. עם ואילך 1956/57 ומשנת השכירים עם
החברות עם מהשנים בחלק כלולים קיבוצים

העצמאים. עם אחרות ובשנים
לשנת עד (במקור) מריבית המם ניכויי

מבוטלים. בסכומים הסתכמו 1961/62

קנייה במס החייבות הסחורות ערך
חלוקת ידי על התקבל הסחורות לערך האומדן
כל על החלים המס בשיעורי ברוטו המס חיובי

וסחורה. סחורה

מסויימים (ובמקרים העסקיים במפעלים כהוצאה.
וכן פחת גם רושמים הממשלה), במשרדי גם
הבאות. לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות

במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא
מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי הארנונה
חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית, מבחינה
לביטוח ומהמוסר הארנונה מקרן כהלוואות
מסים, הן ההשוואה מקרנות ההכנסות אף לאומי.

מראש. קבוע אינו שיעורן כי אם
(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 בעיקרו. מינהלי הוא
טכניים פרסומים בסדרת נתפרסם ו1956/57

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של 2 מסי
מגן ויהב הכנסה מס תקבולי
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

בשנת לגבייה מתייחסים י"ח/7 בלוח המספרים
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assets and liabilities of the treasury האוצר והתחייבויות זכויות
לי) (מיליוני האוצר של מוניטריות והתחייבויות זכויות י*ח/1ריכוז לוח
TABLER/l. CONSOLIDATED STATEMENT OF THE TREASURY'S MONETARY

ASSETS AND LIABILITIES (IL. Million)
)19621964)

31 III 1964 31III 1963 31 III 1962

Assets זכויות

Current assets

Loans granted

Investment in securities

Loan fund

Investment in Bank of Israel shares capital

Amounts not vet classified as loans or
investments

TOTAL

Commercial agreements

L 1,209.5

1,942.5

816.2

78.3

20.0

531.3

4,597.8

24.1

1,007.0

1,692.7

785.1

63.4

20.0

240.2

3,808.4

21.3

773.3

1,474.9

583.9

48.6

20.0

146.0

3,046.7

5.3

שוטפות זכויות

שניתנו הלוואות

במניות השקעות

(הפקדות) חובות לתשלום קרן

ישראל בנק של מניות בהון השקעה

כהלוואותאו נקבעו טרמ סכומיםאשר
בהשקעות

הכל סך
מסחר ה&נמי

tיבויותהתחי c 1e sL I IBM

שוטפות 508.8628.0808.8Currentהתחייבויות liabilities

פנים: Internalמלוות debts :

הפנקסני 1,383.71,691.32,180.5Bookהסכום value

 מיד עליית עקב גידול
לצרכן המחירים

.   
56.3 .91.5114.8Increase due to rise in the Consumer's

Price Index

במפעל ערך נידול
לבניין חיסכון

5.16.36.5Compensatory value to depositors in
saving for housing profecu

וזק(י) 2,365.12,768.12.915.9Foreignמלוות debts(l)

הכל 4,319.05,185.20,026.5TOTALסך

מסחר 11.03.67.6Commercialהסכמי agreements

749.9691.1828.2Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report.
)l)lncluding current debts abroad previously registered as

budgetary income. The amounts for 31 III 1961 and
31 III 1962 are IL. 9.2 million and 12.9 respectively.

הכללי החשב דוח המקור:
בחלקם שנרשמו לארץ בחוץ שוטפים חובות כלולים (1)
וליום 31 1111961 ליום הסכומים תקציבית כהכנסה
בהתאמה. ליי' מיליוני ו2.9ו 9.2 נם הי 311111962
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(1) לי) (מיליוני האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  י"ח/2' לוח
(31 1111964)

זכויותהייתרה מזהל
מוניטריותבמאזן

Position inThereof:
BalanceMonetray
SheetAssets

Assets זכויות

ישירות תקציביות פ8ולות .11. Budgetary activities

הכנסה מס לחייבי הלוואות למתן 39.139.1Depositsפיקדונות for income tax loans

מחסניט, מימון .2
ומקדמות חוזר הון

2. Financing of Government stores.
revolving capital and advances

ממשלתיים 250.3244.4Governmentמחסניםומפעלים Stores and undertakings

ומקדמות חוזר 39.7Compulsoryהון saving

חובה 38.338.3Revolvingחיסכון funds and budgetary advances

שנים עח שילומים סחורות
באות

137.8136.7Reparation goods on account of future
years

השיכון 34.434.4Housingאגף Division account

לבניין 88.158.2Housingחיסכון saving scheme

שוטפות פיננסיות פעולות .33. Current financial transactions

בארץ 15.215.2Accountsבנקים with banks in Israel

בחויל 62.062.0Accountsבנקים with banks abroad

זמניות 68.868.8Temporaryהשקעות investment

60.860.8Debtorsחייבים

ובמעבר ישראל בבנק 438.5438.5Cashמזומנים with Bank of Israel and in transit

שונים ופסיבים אקטיבים .476.55.64. Miscellaneous assets and liabilities

הבל 1,349.51,202.0TOTALסך

הכללי החשב דו'ח המקור:
י*ח/0ו. בלוח פירוט ראה (1)

ליי. מיליון 24.8 בסך הצמדה הפרשי כולל (2)
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TABLER/2. CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY (IL. Million)(l)

(31III 1964(

התחייבויותהיתרה מזה:
מוניטריותבמאזן

Position inThereof:
BalanceMonetary
SheetLiabilities

Liabilities התחייבויות

ישירות תקציביות פעולות .11. Budgetary activities

התקציב ביצוע חשבון על 122.5117.4Claimsתובעים on account of budget
)Services received)

הכנסה של קרדיטוריים 37.8Creditחשבונות accountsof revenue

198.0Surplusofעווףהכנסהעלהוצאה(ו) revenue overexpenditure( 1)

מסיט לחייבי 39.1Loansהלוואות to tax debitors

חוזר והון מחסנים .2ג Government stores and revolving
funds

משילומים שנתקבלו 137.845.9Reparationסתורות goods received

174.7Fundsקרנות

השיכון 34.434.4Housingאגף division ascount

לבניין 88.18S.IHousingחיסכון saving scheme

שוטפות פיננסיות פעולות .33. Current financial transactions

בארץ 150.0Banks(2)125.2בנקים in Israel

לארץ בחוץ זכאים 14.814.8Creditors abroad _   

מזון עודפי ארה"בחשבון .147.4147.4Uממשלת S. Gov't  Accountsof food surpluses

39.239.2Creditorsזנאים

114.0100.7Amountsהפקדות deposited with Government

שונים ופסיבים owep/e a76.570.94. Miscellaneous assets and liabilities

הכל 1,249.5808.8TOTALסך

Source: Accountant General's Report.

)I) For breakdown see Table R/10.
)2) Incl. linkage differentials  IL. 24.8 million.
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(1< כלכלה ענפי לפי הממשלה, של ישיוות והלוואות השקעות  ♦3/n'< לוח
לי) (מיליוני

TABLE R/3.  DIRECT INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT,
BY ECONOMIC BRANCHES(I) (IL. Million)

)31 IIII963;3 I III 1964)

במניות השקעות
Investment In Shares

הלוואות
Loans

.
1963196419631964

הכל 785.1816.21,203.11,393.1TOTALסך

מקומיות רשויות

לאומיים מוסדות

0.4

282.1

0.4

296.4

Local authorities

National institutions

אחרים 0.10.417.322.3Otherמוסדות institutions

1.51.416.118.3Agricultureחקלאות

ומחצבים 66.374.570.885.0Miningמכרות and quarrying

87.179.033.336.4Industryתעשייה

ומים 125.565.9421.2522.4Electricityחשמל and water

249.4195.3203.6304.2Buildingבנייה

וביטוח בנקאות מסחר'

וקשר תחבורה

207.5

47.3

260.8

137.3

2.4

153.4

5.6

98.8

Commerce, finance and insurance

Transport and communication

אישיים 0.40.80.6Personalשירותים services

ידוע ולא 0.11.61.72.5Otherאחר purposes and not known

(I) Excluding government loans through banking institu
tions to the amount of IL. 729.8 million see intro
duction to this chapter.

באמצעות הממשלה עלידי שניתן האשראי את כולל אינו (1)
מבוא לייראה מיליון 729.8 בסך הבנקאיים המוסדות

זה. לפרק
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים (1< החוב סוג לפי ' המדינה חובות  י*ח/4 לוח
TABLE R/4.  PUBLIC DEBT BY TYPE OF DEBT(I)

)Absolute Numbers and Percentage)

)1956 1964)

Type of Debt 31 III 1964 31 III 1963 31 III1962 3 1 III 1961 31 III1958 3 1 III 1956 החוב סוג

Absolute Numbers (IL. Million) ל"י) מספריםנלותלטיט(מיליוני

TOTAL DEBT 5,673 §4,538 3,666 2,379 1,560 1,084

INTERNALDEBT 
4006331.1341.4371.7762.141TOTAL

Dollar linkedft)
65100173383363331

C.o.L. Index linked(2)
44134310445693854

Non linked
291399651609720956

56177303S44592638EXTERNAL DEBTS
REPAYABLE IN IL.

EXTERNAL DEBTS IN 2,894§2, /70
FOREIGNCURRENCY (3)

1,685 942 750

age

623

אחוזים

החוב כל

 פנים חובות
הכל סך

לדולר(2) צמודים

למדד(2) צמודים

הצמדה ללא

חוץ חונות
בל*י לפירעון

חוץ חונות
זר(3) נמטכע

החוב 100100100100100100TOTALכל DEBT

 פנים חונות
הכל סך

374147393938INTERNALDEBT 
TOTAL

לדולר(2) 6~צמודים "671086Dollar linked(2)

למדד(2) .4913121515C.o.Lצמודים lndexlinked(2)

הצמדה 272627171617Nonללא linked

חוץ חונות
בליי לפירעון

5//13/5/3//EXTERNAL DEBTS
REPAYABLE IN IL.

חוץ חובות
זר(3) במטבע

58484046485/
3)

EXTERNAL DEBTS IN
FOREIGN CURRENCY

1

(I) Excluding current liabilities. Increase derives in part
from turning liabilities,first registered as current, into
budgetary debts.

)2) Adjusted to changes in the rate of exchange of the
C.o.L. Index.

)3) The value in IL. is calculated according to the rate
of exchange on the relevant date.

נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות כולל אינו (1)

כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו
תקציבי. לחוב

המחירים במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם (2)

לצרכן.
אחד בכל החליפין שער לפי מחושב בלי הערך (3)

מהתאריכים
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הממשלה והוצאות הכנסות
ל'י) (מיליוני הממשלה הכנסות *'ח/5 לוח

(1960/611965/66)

לנועשה הכנסה
Actual Income

ההכנסה וסעיף התקציג סוג

3,1 13.8 j 2,476.4 1,271.9 1,728.8

))IO9.3 C)H8.I ()30.4 20.7

1,857.1 1,501.0 /,261.5 /,043.6

323.3380.5498.7690.1
8.141.160.475.6
12.81.2

()I6.4()24.3>)3O.I
1.92.78.018.0
1.01.42.33.4

199.7267.5247.6274.4
61.173.079.093.0
40.847.948.452.2
16.020.924.726.8
27.437.036.442.0
2.83.32.62.5
0.20.2O.I0.2

128.9171.3211.3267.9
10.911.510.312.5
2.82.93.94.3
8.121.624.534.0
28.423.033.938.4
8.312.514.619.7
12.615.920.921.1
13.017.717.625.0
16.220.325.031.5
9.411.06.57.2

(2) 39.6183.924.724.0
53.960.973.3102.7

20.023.7
4.02.35.06.4

42.816.2
5.86.6

20.518.822.822.8
()36.2

() 8.0() 172.7( ) 9.6( )S5.0

/,/45./ 9/9.0 866.8 523.8

77.188.1132.7194.6
5.944.196.196.4

30.624.5118. 1109.2

2.99.117.6

51.682.252.454.4
98.8106.7179.241.4

()9.3()|9.5( )66.582.8

כולל(1) סך

השנה במשך גרעוןתקציבי

הכל סך רגיל תקציב
הכנסה מס
רכוש מס

וארנונה רכוש למסי מקדמה
ארנונה לקרן העברה פחות:

מקרקעין שבח מס
עיזבון מס
כללי מכס
דלק על 

טבק על בלו
משקאות 

מלט 
צמיגים 
שונות 

קנייה מס
חוץ נסיעות מס
שעשועים מס

מסמכים) (על הכנסה בולי מס
ביטחון בול

אחוזה ספרי מס
רכב ואגרותכלי רשיונות דמי

משפט) בית קנסות בולל (אינו אחרים 
הדואר ממפעלי 

העסקיים המפעלים מיתר 
חוץ למלוות והמחלקה ישראל בנק רווחי

העסקיים) מהמפעלים לריבית (פרט ריבית
הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תגמולים לממון העברה

קודמות שנים תקציבי ע"ח החזרות
שערים והפרשי יתר מס
סווארות מדמי הפרשים

משפט) בתי קנסות (כולל שונות
מיסים לחייבי הלוואות למתן הפקדות פחות:

הפיתוח לתקציב נקייה העברה פחות:

הבל חובותסך ותשלום פיתוח תקציב
הפיתוח מלווה חוץ(3): מקורות

והצפונית המערבית מאירופה הלוואות
אמריקנייט) בדולרים (לפירעון מארה''ב הלוואות
אשדוד לנמל לשיקום הבינלאומי מהבנק מלווה

ישראליות בלירות לפירעון ארה"ב ממשלת מלוות
מזון עודפי לרכישת ארה"ב ממשלת ומענק

נאות) שנים עח נטו מקדמות (כולל מגרמניה שילומים
באות(4) שנים ע*ח בשילומיט נטו שימוש פחות:
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

TABLE R/5.  GOVERNMENT REVENUE (IL. Million)

(1960/611965/66(

ההכנסותאומד
RevenueEstimate 0

Budget Section and Revenue Item
§1964/651965/66

3,945.94,373.0GRAND TOTAL (1(

BUDGETARY DEFICIT DURING THE YEAR

2,402.02,665.0ORDINARYBUDGET  TOTAL

880.01,120.0Income Tax
110.0115.0Property Tax

Advances to Property Tax and Arnona
( )44.0( M6.0Less: Transfers to Arnona

24.030.0Land Betterment Tax
5.07.0Inheritance Tax

328.0386.0Customs  general
108.5123.0 fuel
58.058.0Excise Tax  tobacco
35.036.0 beverages
45.049.0 cement

3.03.7 tyres
0.50.3 miscellaneous

332.0403.0Purchase Tax
23.030.0Foreign Travel Tax

4.05.0Entertainment Tax
44.054.0Revenues Stamp Tax (documents(
42.054.0Defence Stamp Tax
22.027.0Land Registry Tax
26.030.0Licence fees  Vehicles

24.226.7 other (not including court fines(
37.253.6 from postal enterprises
7.88.7 from other business enterprises
20.022.0Profitsof the Bank of Israel and the Foreign Loans Department
90.0.105.0Interest (excluding interest from business enterprises(
26.030.6Transferforfinancinggratuities tojnvalidsof war andNazi Prosecutionr ~
5.05.0Refunds on account of former years' budgets
2.52.5Surtax and exchange rate differentials
3.07.0Surpluses from haulage fees

21.324.5Miscellaneous (including court fines(
_Less : deposits for loans to tax debtors

119.0() 105.0Less:Net transfer to Development budget

/,298.0/,335.0DEVELOPMENT BUDGET AND PAYMENTS OFDEBT  TOTAL

Foreignו sources(3): Development Loan
Loans from Western and Northern Europe

620.0578.0Loans from U.S. Import and Export Bank (payable in U.S. Dollars(
)■Loans from I.B.R.D. for the Ashdod Port

Loans from U.S. Government to be repaid in IL. and U.S. Grant
inaid and agricultural surpluses

CReparations from Germany (incl. net advance o/a of future years(
100.0 {} 90.0Less: Net use of reparations o/a of future years (4(
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(המשל) לי) (מיליוני הממשלה הכנסות י*ח/5 לוח
(1960/611965/66)

1963/64

למעשה הכנסה
Actual Income

1962/63 1961/62 1960/61
ההכנסה וסעיף התקציב סוג

49.565.482.784.3

19.018.220.427.6

13.124.816.011.2

13.217.20.30.0

30.728.128.523.6

18.519.883.5133.5

8.9 ■

4.729.119.70.6

16.645.783.2

7.830.70.4

63.985.8101.6141.0

18.716.5

9.910.07.48.5

3.13.12.24.1

162.0

8.010.79.655.0

( )20.0( )23.7

/40.8174.0174.5220.9

22.926.4

5.66.6

11.812.816.618.5

5.36.36.78.9

66.280.295.0118.3

75.2 56.2 41.7 28.9

(המשך) חובות ותשלום פיתוח תקציב

לאומי לביטוח מהמוסד :(3) פנים מלוות

הארנונה מקרן

הפיתוח מרשות

שיכון מלווה

תש"ך פיתוח מלווה

מועד קצר מלווה

חידוש  כספיים מלוות

אמיסיות תקבולי הפקדת

קליטה מלווה

אחרים מלוות

(קרן) הלוואות חשבון על גבייה אחרות: הכנסות

לדלק ההשוואה קרן הכנסות

הדואר בהשקעותממפעלי והשתתפות פחת

ומיחידות התחבולה ממפעלי 
אחרות משקיות

ישראל בנק רווחי  רגיל מתקציב הכנסה
הרגיל מהתקציב נקייה העברה

הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תגמולים למימון העברה

הכל עסקייםסך מפעלים
חיפה נמל

אילת ונמל יפו נמל
רכבת

הרכבת בהוצאות הרגיל התקציב השתתפות

הדואר מפעלי
לבניין החיסכון מפעל

הפיתוח רשות

מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו (1)
תשכ''א. ביטחון מקדמת לי מיליון 23.4 כולל (2)

סכומים נוכו לעומתזאת חשבונן. על השנתי הפדיון את לנכות בלי כלומר: ברוטו, נרשמות מועד' קצר למלווה פרט המלוות' כל (3)
מלוות. להשגת שהוצאו

התקציבית ההכנסה כוללת מאידך' תקציבית. כהכנסה הבאות בשנינו רק יירשמו הבאות השנים של השילומים עח תקבולים (4)
בשילומים נטו השימוש הוא הניל הסכומים שני בין ההפרש הקודמות. בשנים למעשה שנתקבלו סכומים השוטפת השנה של

הבאות. השנים ע*ח
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TABLE R/5.  GOVERNMENT REVENUE (IL. Million) (Cont.)

(1960/61  1965/66(

הכנסות אומדן
Estimate of Revenue

Budget Section and Revenue Item
1964/651965/66

Development Budget and payment of debts (Cont.(

101.5 103.0Internal loans (3) : from National Insurance Institute

+4.6 41.6Fromwar risk insurance (Arnona) fund

10.8 11.6From Development Authority

Housingו loans

Development Loan I960

. 227.0 125.0Short term loan

Renewal of loans

Depositsof emission receipts

135.0 115.0Absorption Loan

20.0 50.0Other loans

130.0 150.0Other revenue: Collections on account of loans (capital(

 
Revenue from equalization fund for fuel

21.0 21.4Amortization and participation in investments  from postal enterprises

4.2 4.0 from transportation and
other enterprises

from ordinary budget  Bank of Israel profits

105.0 ()119.0Net transfer from Ordinary Budget

( ) 30.0 ( )26.0Transferfor gratuities to invalidsand victims of Nazi prosecutions

37.3.0 24.5.9BUSINESS ENTERPRISES  TOTAL

_Haifa port

Yafo port and Elat port

22.6 19.9Railways

9.4 7.5Participationof Ordinary Budget in railways' expenditure

193.0 144.0Postal enterprises

70.0 Saving for building scheme

78.0 74.5Development Authority
I)Excluding extrabudgetary transactions and earmarked income.

f2) IncludesIL. 23.4 million Defence Loan I960.
(3י All loans. except shortterm loans, are registered without deducting redemptions during the year. On the other hind,
' expenditure connected with the raising of new loans has been deducted.
)4) Receipts on account of future years' 'reparations' payments will only be listed ai oud^etary revenue in future years.

Onthe other hand. current budgetary revenue includes sums received during past years. The difference between these
two figures constitutes the net useof reparations on account of future years.
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לי) (מיליוני הממשלה הוצאות  י*ח/6* לוח
(1960/611965/66)

Actual Expenditure למעשה הוצאה

1963/64 1962/63 1961/62 1960/61
ההוצאה וסעיף התקציב סוג

3,113.8

1,705.9

2,476.4 2,271.9

1,397.9 1,235.6

1,728.8

1,048.4

5.56.16.87.6
8.511.412.016.0

28.636.342.145.2
307.7315.0410.0545.0
55.765.381.990.6
5.66.17.89.1
17.824.135.444.3
112.9139.5169.6199.0
11.212.715.016.6
6.67.89.122.8
38.743.148.155.2
7.58.610.611.2

25.128.033.438.5
51.148.553.659.5
1.61.81.91.8
3.96.05.45.4
5.55.57.57.9

( ) 0.4( )0.2

86.7117.1190.5249.4

6.49.313.716.0

8.911.016.623.0

10.513.015.017.1

5.36.36.78.9

19.020.030.230.2

24.56.0

115.2135.9

24.120.8

67.569.1125.9145.7

1.93.0

() 29.3( ) 24.6() 8.2( )2.0

2.45.39.32.9

38.086.622.030.0

הכל(0 סך

הכל סך רגיל תקציב

המדינה ומבקר הממשלה חברי הכנסת' המדינה, נשיא
הממשלה ראש משר!

האוצר 
הביטחון 
הבריאות 
הדתות 
החוץ 

והתרבות החינוך 
החקלאות 

והתעשייה המסחר 
המשטרה 
המשפטים 

הסעד1 
העבודה 
הפיתוח 
הפנים 

והדואר התחבורה 

משרדים של הפחתות בסעיפי הכנסות עודפי פחות:

ריבית

ופיצויים פנסיות

ספר ולנפגעי רדיפותיהם לנכי בנאצים, המלחמה לנכי תגמולים

לאומי לביטוח למוסד  העברות

עסקיים) מפעלים הכנסות (ראה לרכבת 
מועברת) הכנסה (כולל המקומיות לרשויות 

חוץ שוקי לרכישת  הענקות

היצוא עידוד לשם 

ועולים) (תושבים הון למעבירי 
המחירים הוזלת לשם 

התייקרות עבור לשכירים 
לדלק) (פרט ההשוואה מקרנות תקבולים פחות:

שונות

מיוחדים") (תקציבים מפורטות בלתי הוצאות

כללית רזרבה
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TABLE R/6.  GOVERNMENT EXPENDITURE (IL. Million)

(1960/611965/66(

Budgetתקציב

Budget Section and Expenditure 1 te m

81964/651965/66

3,945.94,373.0GRAND TOTAL(I(

2,402.02,665.0ORDINARYBUDGET  TOTAL

9.010.5Presidentof the State, Knesset, Cabinet Ministers and State Comptroller
18.423.4Prime Minister's Office

49.059.0Ministryof Finance
750.0850.0 Defence
101.0119.0Health
9.4II. 1 Religious Affairs
46.053.6 Foreign Affairs

255.2321.0 Education and Culture
17.421.2 Agriculture
19.726.4 Commerce and Industry
61875.0 Police
12.814.5 Justice
43.550.0Social Welfare
58.865.6Labour
2.22.5 Development
6.18.3 Interior
9.511.6 Communications and Post

Less: income surplus from participation of other ministries

280.0325.0Interest

20.023.0Pensions and compensations

26.030.0Gratuities to disabled of war against Nazis, of Nazi persecution and border casualties

20.321.5Transfersto National Insurance institute

7.5. _ 9.4to railways (see revenue of business enterprises(

50.060.0to local authorities (including transferred revenue(

6.59.0Subsidies  opening of new markets

 for the promotionof exports

topersons transferringcapital (residents and immigrants(

210.0160.0for reducing prices


to employees for C.o.L. allowance

Less: Receipts from equalization funds (excluding fuel(

15.54.0Miscellaneous

275.7276.0Unspecified expenditures ("Special budgets"(

19.724.4General reserve
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(המשן< לי) (מיליוני הממשלה הוצאות י"ח/6י לוח
(1960/61  1965/66)

למעשההוצאה
Actual Expenditure

ההוצאה וסעיף התקציב סוג
1960/611961/621962/631963/64

הכל סך  חובות ותשלום פיתוח 540.0862.7904.01,186.9תקציב

הערבה) ופיתוח לחקלאים שיכון (כולל /99.5131.5.7S3חקלאות 93.8
אחריט גופים ע*י מימון ()פחות: 6.8()6.0\()13.0

הארצי המים S99.5.31.840.073מפעל
ומלאכה /62.160.879.5תעשייה 64.4

(2) (נטו) הבאות השנים ע"ח מגרמניה בשילומים שימוש \5.2()6.01.6התאמה: 11.5

ומגרות )8.08.821.0מחצבים 30.5
0) (נטו) הבאות השנים ע"ח מגרמניה בשילומים שימוש ()התאמה: 0.2() 0.4()0.41 

ומלוות פנימית מצבירה מימון ()פחות: 1.8()l3
0.54.236.71חשמל 19.2

(2) (נטו) הבאות השניט ע"ח מגרמניה בשילומים שימוש l1.26()19.53.8התאמה: 16.4
|70.195.4134.4תחבורה 79.0

(2) (נטו) הבאות השניט ע"ח מגרמניה בשילומים שימוש ()התאמה: 34.6() 24.5( ) 34.9/ 54.9
המטפנה להקמת מחויל הלוואה ()פחות: 7.3

הנמלים רשות עיי מימון פחות:

16.318.439.242.8דואר
78.9187.0272.8227.8שיכון

אחרים גופים עיי מימון )פחות: ) 546() 199.311.4
המקומיות לרשויות 8.512.311.09.8הלוואות

וממשלתיים ציבוריים למוסדות 12.613.418.020.4בניינים
נפט וקידוחי נפט 111.4()|10.56.77.3קווי

נפט קווי לביצוע הכנסות ()פחות: 7.9() 5.7

שונים ומפעלים 12.436.121.320.1תיירות
מחזור 15.016.575.0דמי

והפיתוח העצמאות מלווה איגרות לפירעון 5.514.814.814.9קרן

קודמות משנים הפיתוח תקציב הוצאות לכיסוי תשלומים

חובות 140.6314.0251.7296.2פירעון
רזרבה

מיוחדים 104.0123.7תקציבים

הכל(3) סך  עסקיים 140.3173.6174.5220.9מפעלים

חיפה 22.926.4נמל

אילת ונמל יפו 5.16.3O.Iנמל

17.119.223.327.4רכבת

הדואר 66.280.095.0118.3מפעלי

ישראל מקרקעי 28.941.756.275.2מנהל

לבניין החיסכון מפעל


מיועדות. מהכנסות והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות כולל (1)אינו
הוצאות שוטפת שנה כל עבור רשומות מאידך/ תקציבית. הבאותכהוצאה בשנים רק יירשם השילומים בכספי השימוש מן חלק (2)

הבאות. השנים חשבון על בשילומים נטו השימוש הוא האלה הסכומים שני בין הפרש 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,

GOVERNMENT FINANCE 542



TABLE R/6.  GOVERNMENT EXPENDITURE (IL. Million) (Cont.)

(1960/61  1965/66(

Budget Section and Expenditure Ite m

Budget תקציב

1965/66 §1964/65

DEVELOPMENT BUDGET AMD DEBTREDEMPTIONS  TOTAL

Agriculture(incl. rural housing and Development of Arava Region)
Less: financing by other authorities

National water project
Industry and crafts
Adjustment: use of Reparations on account of future years (net) (2)

Mines and quarries
Adjustment: use of Reparations on account of future years (net) (2)
Less: financing from internal sources

Electricity
Adjustment: use of Reparations on account of future years (net) (2)

Transport
Adjustment: use of Reparation on account of future years (net) (2)
Less: foreign loan for building of ship yard
Less: financing by Ports' Authority

Posts
Housing

Less: financing by other institutions
Loans to Local Authorities
Accomodation for public and government institutions
Oil drilling and pipelines

Less: Earmarked revenue (pipelines)
Tourism and various establishments
Revolving fund
Fundfor redeeming Independence and Development Bonds
Payments for coverage of Development Budget Expenditure from previous years
Debt redemption
Reserve
Special budgets

BUSINESS ENTERPRISES(3) TOTAL

Haifa port

Yafo and Elat ports

Railways

Postal undertakings

Israel Land Directory

Saving for building scheme

1,298.01,335.0

66.S89.3

51.643.2

22.015.0

30.018.8

42.056.0

146.0183.3

65.0
347.0

()9S.O
15.0
33.0

95.0
302.0

( ) 55.0
15.0
44.0

12.015.0

16.5
20.0
15.0
15.0

320.0
31.4
145.0

12.0
10.0
15.0
5.0

320.0
31.4
120.0

373.0 245.9

27.432.0

144.0193.0

74.578.0

70.0

(I) Excluding extrabudgetarytrans actions and expenditure from earmarked income.
)2) Part of the reparations expenditure will only be registered as abudgetary 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 f{gUres
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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(1) מגו) יהב (כולל המשלם מעמד לפי הכנסה, מט תקבולי  י'ח/7י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1949/501964/65)

ההכנסה מס כל
Total Income Tax

שכירים
Employees

השנה

ליי מיליוני
IL. Million

אחוזים
Percentage

ל*י מיליוני
IL. Million

אחוזים
Percentage

1949/509.3100.04.447.3

1951/5232.2100.015.447.8

1953/5476.7IO0.038.750.5

1954/55M9.IIO0.050.942.7

1955/56152.9100.058.138.0

(1)1956/57178.8IO0.075.242.1

1957/58247.0100.0115.046.6

1958/59261.9100.0114.243.6

1959/60284.0100.0127.144.8

1960/61319.8100.0142.244.5

1961/62380.5IO0.O169.044.4

1962/63498.6100.0§214.8§43.1

1963/64678.7100.0278.141.0

.1964/65900.9100.0366.140.6

המדינה הכנסות על הממונה המקור:
לתקציב מחוץ שנרשמו ל"י)' מיליון 30.8 (בסך מגן יהנ תשלומי נכללו לא ב956/57ו (1)

במקור. שנוכחה מריבית הכנסות כלולות 1961/623 החל (2
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TABLE R/7.  INCOME TAX RECEIPTS, BY STATUS OF TAXPAYER (Incl. Defence Lev/) (I)
(Absolute Numbers and Percentage)

(I949/S0 1964/65(

עצמאים(2)
SelfEmployed(2)

חברות
Companies

y_ r

ל"י מיליוני
IL. Million

אחוזים
Percentage

ל"י מיליוני
IL. Million

אחוזים
Percentage

1ca r

3.739.81.212.91949/50

13.040.53.711.61951/52

22.729.615.319.91953/54

46.238.821.918.41954/55

52.734.542.127.51955/56

66.637.337.020.61956/57)1(

87.635.544.418.01957/58

95.036.352.720.11958/59

102.636.154.419.21959/60

112.235.165.320.41960/61

130.734.380.821.21961/62

179.436.0104.420.91962/63

236.934.9163.724.11963/64

304.433.8230.425.61964/65*

Source : Director of State Revenue.

)I) The figures for 1956/57 exclude IL. 30.8 million of DefenceLevy receipts which werenot recorded in the budget.
)2) As from 1961/62 income from interest deducted at source has been included.
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ברוטו מס וחיובי (1) קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן  >*ח/8 לוח
לי) (מיליוני

(1961/621963/64)

הסחורה

1961/62

הסחורות ערך
במס החייבות

Value of
Goods Subject

to Tax

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
Race of

Average Tax
Percentage

הכל 921S197.421.4סך

וחוטים 175.728.116.0בדים

8.82.022.5הלבשה

אחרים טקסטיל 21.94.420.1מוצרי

עור ומוצרי 41.93.17.4הנעלה

92.69.610.4רהיטים

ודבק צבעים בניין/ 99.818.418.4חומרי

לבניין וציוד אינסטלציה 23.74.920.8מוצרי

והקלטה מוסיקה 20.97.234.4מכשירי

וגז חשמל 79.549.261.9צורכי

מטבח וכלי בית 43.45.412.3כלי

בית וקישוטי תכשיטים 12.62.015.6שעונים/

ואופטיקה צילום 5.91.220.3צורכי

ניקיון וצורכי 34.84.713.5תמרוקים

וכתיבה משרד 23.93.715.3צורכי

וחלקיהם רכב 9.829.141.7)בלי

לספורט וציוד 4.50.716.6צעצועים

ומוצריו 48.58.417.3נייר

35.55.615.7משקאות

78.89.712.4מתכות

המדינה הכנסות על הממונה המקור:
סיטוניים. מחירים לפי מחושב הסחורות ערך אומדן (1)
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TABLE R/8.  ESTIMATE OF VALUE OF GOODS SUBJECT TO PURCHASE TAX(I)
AND GROSS TAX DUE (IL. Million)

(1961/621963/64(

1962/631963/64

Goods
הסחורות ערך
במס החייבות
Value of
Goodi
Subject
to Tax

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
Rate of
Average
Tax

Percentage

ערךהסחורות
במס החייבות
Value of
Goods
Subject
to Tax

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
Rate of
Average
Tax

Percentage

1,106.0246.022.21,304.2302.123.2TOTAL

203.534.016.7222.538.317.2Cloth and yarn

8.41.922.28.72.123.8Clothing

26.75.620.933.67.422.0Other textile products

20.82.813.720.22.612.9Footwear and leather manufactures

94.89.910.5113.812.010.6Furniture

129.324.318.8137.426.119.0Building materials. paints and glue

31.16.119.635.27.621.7Instalation producu and
building equipment

22.78.135.925.69.135.3Musical and recording instruments

96.458.360.5116.868.258.4Electricity and ga* implements

51.76.512.548.27.816.1Household and kitchen equipment

17.22.715.421.03.114.9Watches, iewelry and home adornments

7.71.519.810.0276.ls1Photographic and optical instruments

42.56.114.447.46.814.3Cosmetics and detergent!

30.84.715.332.25.015.6Oiffce equipment and stationery

116.943.537.2204.470.334.4Vehicles and their pans

6.21.016.16.91.216.7Toys andsport requisite!

60.910.316.861.010.216.7Paper and paper products

48.27.716.057.79.316.0Beverages

90.210.912.1101.612.512.3Metals

Source: Director of State Revenue.

)I) The estimate of value of goods is based on wholesale prices.
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לי) (מיליוני קבוצות לפי הסחורה, מערך המכס ואחוז (1) ממכס הכנסות  י*ח/9 לוח
TABLER/9. CUSTOMS REVENUE (I) AND PERCENTAGE OF CUSTOMS DUTY FROM

THE VALUE OF MERCHANDISE, BY GROUP (IL Million)
)1962/63; 1963/64)

Group

1963/64

מערך אחוז
הסחירה

Percentage
of Value

ששולם המכס
Customs
Paid

1962/63

מערך אחוז
הסחורה
Percentage
ofValue

ששולט המכס
Customs
Paid

ה צ י נ ק ה

ALL COMMODITIES
I. Live animals, animal

products
2. Vegetables, vegetable

products
3. Oils and fats
4. Prepared foodstuffs,

alcoolic beverages,
vinegar and tobacco

5. Quarry products
6. Chemical industry products
7. Artiifcial resins andpi as.

tic materials, natural and
synthetic rubber, factice
and their products

8. Raw hides and skins
9. Wood and charcoal, cork,

straw and their products
10. Materials for paper

production, paper, card
board and their products

I I. Textiles and textile produces
12. Footwear, headwear, unr

brellas, artiifcial flowers
and fans

13. Stone, plaster, cement,
asbestos, ceramics and
glass products

14. Pearls, precious stones,
precious metals and
their products, immita
tion jewels, coins

15. Base metals and their
products

16. Machines and mechanical
appliances, electrical equi
pment and parts thereof

17. Vehicles, aircraft and parts
thereof, vessels and certain
associated transport equip,

18. Optical, photographic,
cinematographic tf medical
musical instruments 8t

parts thereof, clocks and
watches

J9. Arms and ammunition
and parts thereof

20. Miscellaneous manufac
tured articles

21. Works of art
22. Various goods

13.0
.SI4

M.I

2.1
24.2

26.2
7.6
17.0

2.0
33.0

11.8

.S2
54.9

28.3

0.2

8.9

12.3

24.4

21.8

7.4

44.2

0.2
23.1

259.1
20.2

29.8

0.5
23.4

8.1
7.2
7.9

0.3
24.7

5.7
0.3

3.6

0.7

18.2

40.4

39.7

9.8

0.1

2.3

0.0
10.0

15.0
58.7

14.1

2.0
81.3

29.5
6.3
17.0

1.7
38.4

14.2

4.6
56.1

25.1

0.2

7.9

12.2

16.6

19.0

4.2

31.3

0.6
57.0

254.4
17.6

30.7

0.5
26.6

9.2
5.9
7.6

0.3
28.6

5.4

4.6
0.2

2.4

0.4

15.1

40.0

25.1

6.3

0.0

1.0

0.0
26.8

הסחורות כל
מוצרים חיים, בעלי .1

חיים מבעלי
צמח ומוצרי צמחים .2

ושומניט שמנים .3
מש מוכנים, מזון צרכי .4

וטבק חומץ כהלים, קאות,

מחצבתיים מוצרים 5
מוצריםשלהתעשיותהכימיות A
וחו מלאכותיים .שרפים .7
טבעי גומי פלסטיים, מרים
ומוצריהם פקטיס וסינתטי,

ועורות שלחים .8
קש שעם, עץ, פחם עץ, 9

ומוצריהם
נייר, לייצור חומרים 10
ומוצריהם קרטון נייר,

טקסטיל ומוצרי טקסטילים וו.
ראש, כיסוי הנעלה, .12

מלאכו" פרחים מטריות,
ומניפות תיים

מגבס, מאגן, מוצרים .13
מאסבסט, מצמנט,

ומזכובית מקרמיקה,
יקרות, אבנים פנינים, .14
ומוצריהן, יקרות מתכות
מטבעות תכשיטים, חיקוי

ומוצריהן פשוטות מתכות 15

מבניים, ומכשירים מכונות .16
וחלקיהם חשמלי ציוד

קיהם, וחל טיס כלי רכב, כלי .17
מסוים וציוד שיט כלי

להובלה הקשור
לאופטי ומכשירים כלים .18
לקולנוע, לצילום, קה,
מכשירי שעונים, לרפואה,

וחלקיהם מוסיקה

וחלקיהם תחמושת נשק, ."
מעובדים שונים, מוצרים .20

אמנותיות יצירות .21
שונים טובין .22

(I) Excluding customs on liquid fuel, gas and obligatory payments. חובה. ותשלומי גז נוזל, דלק על מכס כולל אינו (1)
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לי) (מיליוני תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  י*ח/10י לוח
TABLER/IO. REVENUE, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES AND

DEFICITS (IL. Million)

)1948/491963/64)

התקציב הוצאותהבגסותשנת
עודף(+)או
() גירעון

או עודף(+)
(1) מצטבר () גירעון

Budget YearRevenueExpenditureSurplus(+) or
Deficit ( )

CumulativeSurplus (+)
orDeficit ()(l)

1948/4928.9C)27.5+ 1.4+ 1.4

1949/5092.9(2)93.80.9+0.4

1950/51150.1(2)149.4+0.7+ 1.1

1951/52196.2209.012.811.7

1952/53295.5287.6+7.93.8

1953/54402.2396.7+5.5+ 1.7

1954/55661.4653.5+ 7.9+9.5

1955/56805.9816.610.71.2

1956/57978.01,049.871.8.73.0

1957/581,121.41.132.310.983.8

*

1958/591.377.2 ~ 1,298.8 """  +78.5   .■ 5;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

1962/632.594.62,476.5+ 118.1+88.7

1963/643.223.13,113.8+ 109.3+ 198.0

Source: Accountant General's Report.

)I) Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.
)2) Does not include the entire defence budget.
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ביטוח י"ט. פרק
במשרד הביטוח על המפקח על פעולה בשיתוף
חברות של דו"חות על מבוסמים הם האוצר.
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח

בישראל. (לונדון) לוידיס
ע"י שנעשו עסקים בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידיס נוכריות חברות ישראליות' חברות
עם שנעשו עסקים כלולים לא בירשאל. מבוטחים
מורשה או סניף של תיווך ללא זרות. חברות
עסקים גם מפרטים העסקים חשבונות בישראל.
של המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות של
והת תביעות גם כוללים הישראליות החברות

לארץ. בחוץ חייבויות
שייכים אינם נוכריות חברות של המאזנים
רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי הביטוח לעניין

בישראל. והתחייבויותיהן נכסיהן
חלקיים נתונים קיימים לויד'ס עסקי על
יתר עם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד'

העסקים. בחשבונות הנתונים
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.

הגמל קופות
הקופות. של שנתיים דוח"ות המקור:

המאושרות הגמל רקלקופות מתייחסים לנתונים 
הקופות. מכל אחוזים מ95 למעלה שהם

הרכי ערך לפי רשומים וההתחייבויות הנכסים
עבור המספרים משוערכים. אינם הם דהיינו שה'
העסקים שנת את מסיימות אינן אשר הגמל קופות
התלת הדוח"ות סמך על נופחו בדצמבר ב31
עיקרי בסיס גם שימשו אלה דוח"ות חודשיים.

.1964 לנתוני האומדן בעריכת

לאומי ביטוח
מחלקת של מהדוח"ות נתקבלו הנתונים
לשנים ומתייחסים לאומי לביטוח המוסד של המחקר
קבוצות: לשתי מחולקים הלוחות .1963 עד 1955

לביטוח המוסד פעולות על מסכמים לוהות .1
הגבייה המבוטחים' הכל סך דהיינו: לאומי'
(ביטוח הביטוח ענפי לפי הגמלאות' ותשלומי
זקנה ביטוח אימהות' ביטוח עבודה' נפגעי

משפחתיות). וקצבאות ושאירים
בעבודה. פגיעות על סטטיסטיקה .2

את מתארים בעבודה הנפגעים על הנתונים
ותוצאות סוג סיכון' ענין לפי: והנפגעים' הרכב

וחומרתה. הפגיעה שכיחות הפגיעה'
בדרך נעשה שאבדו העבודה ימי חישוב
מוות מקרה כלומר: הארצות' ברוב המקובלת
6'000 של כאובדן נחשב mo/o של תמידית ונכות
חלקי עבודה כושר איבוד ואילו עבודה' ימי

הנכות. לאחוז יחסי באופן חושב
ל000'1 נפגעים (מספר התכיפות שיעורי
היעדרות (ימי החומרה ושיעורי בענף) עובדים
בענף) לכלשכיר בממוצע עבודה מתאונות כתוצאה
הבאות: הנוסחאות יסוד על וענף ענף לכל הושבו
1'000 <> התאונות מספר

השכירים העובדים כל מספר

שאבדו העבודה ימי מספר
השכירים העובדים מספר

שאבדו העובדה ימי מספר
הנפגעים מספר

= התכיפות שיעורי

= החומרה שיעורי

העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

לנפגע

ביטוח חברות

ביטוח "עסקי מהחוברות לקוחים המספרים
המיו הפרסומים בסדרת 187 מס' 1963 בישראל"'
לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה של חדים
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national insurance (0 לאומי(1) ביטוח

(אלפים) הלאומי בביטוח המבוטחים מספר אומדן  י*ט/1' לוח

TABLE S/l.  ESTIMATE OF NUMBER OF PERSONS INSURED UNDER NATIONAL
INSURANCE (Thousands)

)III 1956111 1964)

סוג
IIIהמבוטחים 1956III 1957III 1958III 1959III I960III 1961III 1962III 1963III 1964Class of Insured

Persons

660695720790830TOTAL(2)(2)640(2)630(2)560590סךהכל(0

עובדים
שנירים(3)

400428457462479520555625665Employees(3)

עו1די0
עצ8איים(4)

126114132138142137130129130Selfemployed(4)

שאינם מבוטחים
ואינם שכיריבו
(5) עצמאיים

233631313029272828Insured persons
not employees
or self
employed(5)

ברשות II1210999887Voluntarilyמבוטחים

persons

(I) Sources: Statistical Reportsof the National Insurance

Institute, 1955/561963/64.

)2) Not including persons receiving old age pensions at

that date.

)3) Including qibbuzim and cooperatives.

)4) Including members of moshavim.

)5) Dependents, students and employers of 3 or more

workers.

לאומי לביטוח המוסד של סטטיסטיים דוח"ות המקור: (1)

.1963/64 עד לשנים1955/56

תאריך באותו שקיבלו אלה את כולל אינו המספר (2)

זקנה. קצבאות

וקואופרטיביס. קיבוצים כולל (3)

מושבים. חברי כולל (4)

ויותר. עובדים 3 והמעסיקים סטודנטים נתמכים/ (5)
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ענפי לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגימלאות התביעות מספר י'ט/2_ לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים הביטוח

TABLE S/2 _NUMBER OF BENEFIT CLAIMS ALLOWED BY THE NATIONAL
INSURANCE INSTITUTE, BY INSURANCE BRANCH (Absolute Numbers and Percentage)

)I)(1954/55 1964/65)

Insurance Branch and
Type of Benefit

1964/65 1963/64 1962/63 1960/61 1957/58 1954/55 הביטוח ענף
הגמלה וסוג

ersNumbAbsoluteמוחלטיםמספרים
הכל 61,173136,386143,334164,449173,825184,913TOTALסך
עבודה נפגעי

פגיעת דמי
21,63139,42454.59074,39777,22578,926WORK CASUALTIES

שכירים
עצמאיים

21.20136,199
| EEC

48,082(2) 65.52866,77067,342
Injury benefits
Employees

נכות גמלאות
3,6025,2756,2106,784Selfemployedכככ,ו

שכירים
עצמאיים

שיקום
גמלאותתלויים(3)

366

64

1,415
56
129

70

2,317
257
266
66

2,851
355
297
91

3,465
418
273
89

3,912
459
329
100

Disability benefits
Employees
Selfemployed

Rehabilitation
Dependent beneifts(3)

אימהות
לידה מענקי
לידה דמי

39,642
36,550
3,092

59,544
48,360
11,184

63,/32
49,928
13,204

65.735
51,639
14,096

70.124
55,262
14,862

74,446
57,859
16,587

MATERNITY
Birth grants
Maternity benefits

משפחתיות ,7,4737,5317,3907קצבאות /57FAMILY ALLOWANCES
ושאירים 37,41818,13916,78619,08624,384OLDזקנה AGE AND

זקנה קצבאות
שאירים גמלאות

קבורה I32,239דמי
1,647
3,532

10,233
2.291
5.615

6,457
2,556
7,773

7,374
2,981
8,731

9,963
3,128
11,293

SURVIVORS
Old age pensions
Survivors benefits
Funeral grants

TOTAL

WORK CASUALTIES
|n|ury benefits

Employees
Selfemployed

Disability benefits
Employees
Selfemployed

Rehabilitation
Dependent benefits

MATERNITY
Birth grants
Maternity benefits

FAMILY ALLOWANCES

OLD AGE AND
SURVIVORS
Old age pensions
Survivors benefits
Funeral grants

Percentage

100.0 100.0

42.7

36.4
3.7

2.1
0.2
0.2
0.1

40.3
31.3
9.0

3.9

13.1

5.3
1.7
6.1

44.4

38.4
3.6

2.0
0.2
0.2

40.3
31.8
8.5

4.3

//.0

4.3
1.7
5.0

100.0

45.2

39.8
3.2

1.7
0.2
0.2
0.1

40.0
31.4
8.6

4.6

/0.2

3.9
1.6
4.7

100.0

38./

33.5
2.5

1.6
0.2
0.2
0.1

44.0
34.8
9.2

5.2

/2.7

7.2
1.6
3.9

100.0

28.9

26.5
I.I

1.0
0.05
0.1
0.05

43.6
35.4
8.2

27.4

23.6
1.2
2.5

אחוזים
100.0

35.3

34.6

0.6

0.1

64.7
59.7
5.0

הכל סך
עבודה נפגעי

פגיעה דמי
שכירים
עצמאיים

נכות גימלאות
שכירים
עצמאיים

שיקום
תלויים גמלאות

אימהות
לידה מענקי
לידה דמי

משפחתיות קצבאות
ושאירים זקנה

זקנה קצבאות
שאירים גמלאות

קבורה דמי

(|) Excluding allowances paid on claims for family allow
ances and/or old age pensions from previous y"rs.^ A$from April I 962, accidentsin establishments paying
benefits forworkc!sualties(according to § 38o ofthe
National Insurance Law) were also included.

)3) |ncl. employees and selfemployed.

לקצבאות תביעות עגור ששולמו קצבאות כולל אינו 0)
קודמות. משנים זקנה קיצבאות ו/או משפחתיות
במספר שאירעו תאונות גם נכללות 1962 באפריל החל (2)
בעבודה פגיעות עבור בעצמם משלמים אשר מפעלים

לאומי). ביטוח לחוק 38ב' סעיף (לפי
ועצמאיים שכירים כולל (3)
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לי) (אלפי הביטוח ענפי לפי הגימלאות, ותשלומי הגבייה  יט/3י לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/3.  COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS AND PAYMENTS
OF BENEFITS, BY INSURANCE BRANCH (IL. Thousand) (Absolute Numbers and Percentage)

)I957/58 1963/64)

הביטוח 1959/601960/611961/621962/631963/64Insurance'1957/581958/59ענף Branch

מוחלטים rsMumbמספריט eAbsolute

Collectionגבייה

הכל 55,89361,72876,062103,733122,149141,360156,623TOTALסך

ושאירים 31,87535,06749,43967,16280,10293,535103,200Oldזקנה age and survivors

עבודה 13,94315,54317,42119,90722,62225,19928,496Workנפגעי casualties

10.07511,1189,9941אי8הות 1,20713,00815,082 .16,607Maternity

ילדים מרובות 2,2085,4576,4177,5248,320Largeמשפחות families

Paymentsתשלומים

הכל 31,71141,95254,38068,31679,84396,738115,255TOTALסך

ושאירים 17,44425,55631,52438,11344,43852,55361,556Oldזקנה age and survivors

עבודה 7,4968,93011,09312,25015.81318,69622,466Workנפגעי casualties

6,7717,4668,44210,09410,89614,62219,179Maternityאימהות

ילדים מרובות 3.3217,8598,69610,86712,054Largeמשפתות families

Percentageאחוזים

Collectionגבייה

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ושאירים "57.056.8זקנה 61.164.765.6 ~66:165.9 Old age.andsurvivors 

עבודה 25.025.222.819.218.517.918.2Workנפגעי casualties

■ 18.018.013.110.810.610.710.6Maternityאימהות

ילדים מרובות 2.95.35.35.35.3Largeמשפחות families

Paymentsתשלומים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.000.0100.0TOTALסך

ושאירים 55.060.958.055.855.754.453.6Oldזקנה age and survivors

עבורה 23.721.320.417.919.819.319.2Workנפגעי casualties

21.317.815.514.813.615.116.7Maternityאימהות

מרובותילדים 6.111.510.911.210.5Largeמשפחות families
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים לי) (אלפי המבוטחים סתי לפי י*ט/4הגבייה, לוח
TABLE S/4.  COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF

INSURED PERSONS (11. Thousand) (Absolute Numbers and Percentage)

)1957/581963/64)

סוג
המבוטח

1957/581960/611961/621962/631963/64Class of Insured
Persons

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

הכל 55,893103,733122,149141,360156,623TOTALסך

Percentageאחוזים

הכל IOO0100.0100.0TOTAL.100.0100.0סך

86.484.084.083.983.8EMPLOYEESשכירים

המעבידים של '59.659.459.258.959.0Employersחלקם share

השכירים של '26.824,624.825.024.8Employeesחלקם share

שכירים 3.6/6.0/6.016.116.2ARE/שאינם NOT
EMPLOYEES

ואחוזים) מוחלטים (מספרים הפגיעה מידת לפי השכירים, העבודה נפגעי  י"ט/5* לוח
TABLE S/5.  WORK CASUALTIES AMONG EMPLOYEES, BY EXTENT OF INJURY

)Absolute Numbers and Percentage)

)1957/581962/63)

Absolute Numbers מוחלטים Percentageאחוזיםמטפרים
Extent of מידת

1957/581959/601960/611961/621962/631957/581959/601960/611961/621962/63הפגיעה
Injury

36,69946,41949,53556,07361,974100.0100.0100.0100.0100.0ALL INJURED
PERSONS

מוות 79635970830.20.10.10.10.1Fatalתאונות accidents

תמידי איבוד
כושר של
העבודה
זמני איבוד
כושר של
העבודה

1,022

35,598

1,158

45,198

1,179

48,297

§1,353

54,650

1,575

60,316

2.8

97.0

2.5

97.4

2.4

97.5

2.5

97.4

2.6

97.3

Permanent loss
of working
capacity

Temporary loss
of working
capacity

(I) Including deceased persons, whose files were entered
till February 1965 only; up to the said date, files
of 81 suchcases for 1964/63 were entered. Cases where
family relatives did not submit claims for Dependents'
Benefits, are not included.

"65 פברואר עד הגיעו תיקיהם אשר הנפטרים כולל (1)
81 הנ"ל התאריך עד הגיעו "64/63 לשנת בלבד.
הגישו לא קרוביהם אשר מקרים נכללים לא מקרים.

תלויים. לקיצבת תביעה
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(1) הפגיעה ומהות הסיכון ענף לפי השכיריס, העבודה
TABLE S/6. WORK CASUALTIES, OF EMPLOYEES, BY RISK

OF INJURY (I)
)1959/601962/63)

נפגעי **ט/6■ לוח
BRANCH AND NATURE

? S>a ?

a?||
c
bo

c

00

41

n
a Sa"C

(2) הסינון עבף
o1 g
n o

e
o

X! 3
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a f
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? o

2.1
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n >

Nf 3
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? £s
a S£ I
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81
11
sH

5 oS|| 1
r ^
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P5
c

.£ □
C a//?י nt

a =

C £

FJ!
CO

** c

*I
RiskBranch (2)

1
a r^ j

h
a ca

o

1959/6046,35614,54516,704
1

1903,7434,043626602,828352,210437356874561959/60

1960/6149,47615,42616,982'5263,5414,371(98472,866892,1923355021291,6011960/61

1961/6256,00317,33020,3851084,9164,678453783,071III2,7075264214888391961/62

הכל סך 1962/6361,89119,00023,4951105,1855,561794353,511752,8091954717831811962/63 TOTAL

ודיג 4,8201,4911,696חקלאות/ייעור
I
2335560355917351839100118

Agriculture, forestry and
fishing

(תעשייה 351,8162,227262311,811311,66761219166122Manufacturing,'27,8697,93011,527וורושח

ומלאכה)
1.01514736211091134135934421644Miningמכרותומחצבים and quarrying

,'9,5683,1283,923כנייה 9726782134340493053963124
Building

מיםושירותי ,1,3665054241621045584455322Electricityחשמל' water and
ציבוריים 1publicתברואה sanitary services

ופיננסים 1,7325835832201651313764783134Commerceמסהר and ifnance

וקשר 551144691419692001424425Transport,'4.7181,7771,466תחבורה and
communication

שירותים ?9,4873,0113,102291,1401,01943859921275505310046Services

ידוע ולא מסווגים לא £1,316428412
1

14610219107535534Not classified and not known
iu uata ao not inciuae tatal accidents.
)2) Not identical with the classiifcation of economic branches in

the tables of ChapterKLabour Force and Employment.

מוות. תאונות כוללים אינם הנתונים (1)
י*א בפרק בלוחות המופיעים הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (2) £.

ותעסוקה. אדם כוח >י/1



הפגיעה ומידת הטיגון ענף לפי שאבדו, שכירים של עבודה ימי  י"ט/7. a
(אלפים)

TABLEs/7. NUMBER OF EMPLOYEES'WORK DAYS LOST, BY RISK BRANCH
AND EXTENT OF INJURY (Thousands)

)1961/62 ; 1962/63)

ימי כל
תאונותהעבודה

של תמידי איבוד
העבודה כושר

Permanent Loss of
Working Capacity

העבודה גושר של ומני איבוד
Temporary Loss o f
Working Capacity

מוותשאבדו
הסיכון(ו) TotalFatalRiskBranchענף (1)

WorkAcci
daysdentsחלקי

פגיעה
חלקימלאבלבד

TotalPartialInjuryTotalPartial
Benefit
Only

961/621

הכל 2,461.8420.032.01,283.4638.02.286.1TOTALסך

,256.448.06.6127.469.15.4Agricultureהקלאות/ייעורודיג forestry and
ifshing

(תעשייהומלאכה) 910.0102.019.2490.410.70.21.5Manufacturingחרושת
ומחצבים 63.312.0388.8267.80.130.5Miningמכרות and quarrying

403.178.06.2204.796.00.817.5Buildingבנייה
ושירותי מים 49.318.018.985.83.8Electricity,waterandחשמל'
ציבוריים publicsanitaryתברואה services

ופיננסים 80.412.046.419.72.3commerceמסחר and finance
וקשר 189.642.097.941.80.57.4Transportתחבורה and

communication
442.284.0239.3103.30.615.0Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 67.424.019.521.22.7Notלא classified and
not known

1962/63

הכל 2,653.5498.024.91,500.0523.53.7103.3TOTALסך

ודיג ,259.378.0118.157.60.25.4Agricultureחקלאות/ייעור forestry
and fishing

ומלאכה) (תעשייה 93X454.012.4611.2214.91.438.5Manufacturingחרושת
ומחצבים 91.348.031.29.92.2Miningמכרות and quarrying

448.396.0258.075.10.718.4Buildingבנייה
ושירותי מים ,45.618.016.39.91.5Electricityחשמל' waterand
ציבוריים publicתברואה sanitary services

ופיננסים 75.612.044.316.62.7Commerceמסחר and finance
וקשר 254.8102.06.299.237.20.210.1Transportתחבורה and

communication
!476.684.06.4283.780.0I.I21.4Serviceשירותים

ידוע ולא מסווגים 69.56.038.222.13.2Notלא classified and
not known

(1)Not identicaiwith classificationof economicbranches בפרקי"א בלוחות המופיעים הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)
appearingin ChapterK Labour Forceand Employment. ותעסוקה. אדם כוח
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הסיכון ענף לפי החומרה, ושיעור השכירים העבודה נפגעי של (1) תכיפות שיעורי >'ט/8י לוח
TABLE S/8.  FREQUENCY RATES (I) OF WORK CASUALTIES OF EMPLOYEES

AND SEVERITY RATES, BY RISK BRANCH '
)1956/571962/63)

ל000,ו תכיפותנפגעים בענףשיעורי בתוצאהעובדים היעדרות חומרהימי שיעורי Frequency Rates  Casualties per 1,000 Workersבענף שכיר לכל בממוצע עבודה מתאונות
11 catn i\isk orancnLosty Rates WorkDaysSeveri

הסיכון(2) Branchperענף Employee in RiskAverageRisk Branch(2)

מוות Fatalתאונות AccidentsOther Casualties אחרים נפגעים

1956/571959/601961/621962/631956/571959/601961/621962/631956/571959/601961/621962/63

הענסים 0.160.1373.4כל 0.14 I 0.13102.7 95.9108.84.24.24.54.6ALL BRANCHES

Agriculture, forestry and
ודיג 0.150.1156.8חקלאות/ייעור 0.18 0.1 165.5 54.569.33.43.13.S3.7fishing

0.120.11133.2חרישת(תעשייה 0.06 1 0.12180.5 175.4199.15.76.36.26.7Manufacturing
ומלאכה)

ומחצבים 1.001.00251.3מכרות 2.67 ' 0.67333.0 237.7355.017.914.421.131.9Mining and quarrying

0.280.24107.2בנייה 0.27 0.23145.5 143.9167.56.47.57.27.8Building

ופיננסים 0.070.09מסחר
1

33.0 0.03 0.0536.0 45.133.12.42.21.91.4Commerce and finance

וקשר 0.280.29124.1תחבורה 0.50 , 0.23125.5 154.1145.77.36.86.07.9Transport and
communication

מים חשמל' 0.090.1232.3שירותים' 0.08 , 0.1048.8 38.154.12.22.32.92.6Services, electricity.
.waterוכוי etc.

ולא מסווגים 0.300.0666.7לא 0.07 0.1882.4 90.592.15.33.03.24.9Not classified and not
knownידוע

(I) Casualtiesper 1,000 workers.
)2) Not identical with classification of economic branches appearing in Chapter K 

Labour Force and Employment.

n
h

; עובדים. ל000,ו תאונות מקרי (1)
ותעסוקה. אדם כוח  בפרקיא המופיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (2)

ÎT)



התאונה ותוצאות הסיכון ענף לפי העצמאיים העבודה נפגעי  *"ט/9. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/9.  SELF EMPLOYED WORK CASUALTIES, BY RISK BRANCH AND
RESULT OF ACCIDENT (Absolute Numbers and Percentage)

)1961/62; 1962/63)

RiskBranch (I)
אחוזיט

Percentage
1962/63 | 1961/62

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

1962/63 | 1961/62
(1) הסיכון ענף

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Manufacturing
Mining and quarrying
Building
Electricity, water and public
sanitary services

Commerce and ifnance
Transport and communication
Services
Not classified and not known

Re
Fatal accident
Permanentloss ofworking capacity
.Temporary loss ofworking capacity

Frequency rate
Severity rate

(2) 3.4055,157100.0100.0

הסיכון hRiskBranענף c

1.2061,47733.428.6
1,0431,50129.029.1

2110.10.2
2563847.17.5
3858■'1.1

38171110.513.8
37659210.411.5
1983175.55.8
1051062.92.4

התאונה ideתוצאות ntsuit o f Ace
0.10.2וו4

1211913.43.7
3,4844.96696.596.1

Ratesשיעורים

הכל סך

ודיג חקלאות/ייעור
ומלאכה) חרושת(תעשייה

ומחצבים מכרות
בנייה

תברואה ושירותי מים חשמל'
ציבוריים

ופיננסים מסחר
וקשר תחבורה

שירותים
ידוע ולא מסווגים לא

מוות תאונות
עבודה כושר של תמידי איבוד
עבודה כושר של זמני איבוד

תכיפות שיעורי
חומרה שיעורי

(I) Not identicalwith classiifcation of economic branches
appearing in chapter K. Labour Force and Employment.

)2) Excluding fatal casualties.

 י"א בפרק המופיע הכלכלה לסיווגענפי זהה אינו (1)
ותעסוקה. אדם כוח

מוות. תאונות כולל לא (2)

העלייה ושנת המין הגיל, לפי זקנה, קצבאות מקבלי י"ט/10. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/10. OLD AGE PENSIONERS, BY AGE, SEX AND YEAR OF IMMIGRATION
)Absolute Numbers and Percentage)

)III 1964)

PercentageאחוזיםPensionsקצבאות

הכל הבלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

Ageץגיל

total הכל סך
60

>9,79533,38536,410100.0100.0100.0
74740.10.2

64619,5089,50813.626.2
652.353822,2713.40.26.2

696620,63011,3269,30429.533.925.5
767037,23021,97715,25353.465.941.9

העלי rationYearיהשנת of 1mmi g

total הכל סך
Israel born הארץ ילידי

69,79533,38536,410100.0100.0100.0
7,5623,7293,83310.811.210.5

Immigrated UP Co עד 24,90311,93212,97135.835.835.7עלו

end of 1947 סןף
1948194914,3046,7107,59420.520.020.8
1950195120,3349,65210,68229.229.129.4
195219531,6867659662.52.32.6
195419598705293411.21.61.0

Not known ידוע X&1366868
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הילדים מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי  ♦"ט/11. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/lI. FAMILY ALLOWANCES, BY NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY
)Absolute Numbers and Percentage)

)1961/62 1963/64) (1)

1961/621962/631963/64
Numberמספר of
הילדים
קצבאותבמשפחה

Pensions
אחוזים

Percentage
קצבאות
Pensions

אחוזים
Percentage

קצבאות
Pensions

אחוזים
Precentage

Children in
Family

הכל 44,776100.047,128100.051,254100.0TOTALסך

417,42538.917.80937.818,98237.04

513,08229.213,43728.514,09227.55

68.54919.19. 10619.39,95319.46

73,9078.74.4779.55,29510.37

81.3152.91.6453.51,0994.18

93840.84681.05891.29

10580.2"'0.21520.310

11270.1260.1480.1II

ויותר 1123O.I340.1440.111 +

ידוע 615Notלא known
(I) Data are for October of each year. שנה בכל לאוקטובר הס הנתונים (0

הראשון התשלום ושנת בעבודה האשה מעמד לפי לידה, לדמי תביעות  י"ט/8> לוח
ETERNITY BENEFI1
</D YEAR OF FIRS
(1955/561963/64)

TABLE S/12 CLAIMS FOR MATERNITY BENEFITS, BY WOMAN'S EMPLOYMENT
STATUS AND YEAR OF FIRST PAYMENT

בעבודה 1955/561959/601961/621962/631963/64Employmentהמעמד Status

התביעות 8,73512,6289,6689,56013,618ALLכל CLAIMS

הכל /6,2009.26/7.5807,5/2שכירותסך /,007EMPLOYEES TOTAL

קיבוץ חברות (להוציא 7.6006.5366,4529,584Employeesשכירות (excl. members of
שיתופי) qibbuzimומושב and collective

mohavim)
שיתופי ומושב קיבוץ 11.6611.0441.0601,423Membersחברות of qibbuzim and

collective moshavim
הכל סך  2,5223.3672.0882,0482,611SELFEMPLOYEDגצמאיות  TOTAL

חברות (להוציא 12252112161Selfemployedעצמאיות (excl. moshav
(membersמושבים)

מושבים 3,2452.0361,9362,450Moshavחברות members

ידוע 3NOT/לא KNOWN

561 ביטוח



insurance companies ביטוח חברות
ל'י< (אלפי הביטוח ענף לפי בישראל, (2) ששולמו ותביעות (1< שנתקבלו פרמיות  י"ט/13 לוח

TABLES/13. PREMIUMS RECEIVED (I) AND CLAIMS PAID (2) IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH (IL. Thousand)
(19501963)

1963 1962 1961 1953 1955 1950 >
cC
כ
1/.
zPREMIUMS RECEIVED

Premiums received by Israel companies
thereof: on accountof reinsurance abroad

Premiums received by foreign companies

CLAIMS PAID
Claims paid by Israel companies
thereof: On accountof reinsurance abroad

Claims paid by foreign companies

PREMIUMS RECEIVED
Premiums received by Israel companies
thereof: on account of reinsurance abroad

Premiums received by foreign companies
Premiums received by Lloyd's Brokers

CLAIMS PAID
Claims paid by Israel companies
thereof: on accountof reinsurance abroad

Claims paid by foreign companies
Claimps paid by Lloyd's Brokers

Life Assurance
30,328
27,478
1,817
2,850

22,041
19,634
1,425
2,407

15,444
13,317

800
2,127

7,540
5.972
413

1,568

8,333 6,0094,I iS 2,759
5,989 4,514 3,173 1,947
551 484 286 131

2,344 1,495 992 812

General Insurance (Excluding Marine Insurance)
'5,345 76,820 60,408 36,631
70,050 54,967 42,983 25,463
32.514 27.219 20,762 12,017
16,479 14.334 I 1,838 8,283
8,816 7.519 5.587 2,885

5,401
4,194
420

1,207

1,944
1,306
59
638

חיים
1,785
1.305

90
480

362
184
45
178

לימי) (פרט אלמנטרי
19,687 4,582
13,088 2.726
.5,975 1,355
5.152 1.505
1,447 351

44,370 39,507 25,545
31,618 27,919 17,839
15,616 15,490 9,654
9,138 8,029 5,559
3,614 3,559 2,147

Marine Insurance (Cargo and Hull)

14,1129

10,004
5,668
3.357
1,168

9,141
6,304
3,117
2,356
481

1,485
809
442
568
108

ביטוח
שנתקבלו פרמיות

ישראליות חברות ע"י שנתקבלו פרמיות
בחו"ל משנה ביטוח ע"ח מזה:

נכריות חברות ע"י שנתקבלו פרמיות
ששולמו תביעות

ישראליות חברות ע"י ששולמו תביעות
בחו"ל משנה ביטוח ע"ח מזה:

נכריות חברות ט"י ששולמו תביעות
ביטוח

שנתקבלו פרמיות
ישראליות חברות ע'י שנתקבלו פרמיות

בחו"ל משנה ביטוח ע"ח מזה:
נכריות חברות פ"י שנתקבלו פרמיות
ליידיס מורשי 9י שנתקגלו פומיות

ששולמו תביעות
ישראליות חברות ע"י ששולמו תביעות

בחו"ל משנה ביטוח ע"ח מזה:
נוכריות חברות ע"י ששולמו תביעות
לויד'ס מורשי ע"י ששולמו תביעות

אניות) וגוף (מטענים ימי ביטוח
שנתקבלו 8452,7343,8387,25211,69013,789PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליות חברות ע"י שנתקבלו 2971,2131,8833,8905,5497,433Premiumsפרמיות received by Israel companies
בחו"ל משנה ביטוח ע"ח :2731,0721,6413,1534,0886,074thereofמזה: on account of reinsurance abroad

נכריות חברות ע"י שנתקבלו 2691,2281,6462,6714,5674,692Premiumsפרמיות received by foreign companies

לוידס' מורשי ע"י שנתקבלו 2792933096911,5741,664Premiumsפרמיות received by Lloyd's Brokers

ששולמו CLAIMS■5561,4722,9193,2815,4349,455תביעות PAID

ישראליות חברות ע"י ששולמו 1308561,4261,6502,4404,410Claimsתביעות paid by Israel companies

בחו"ל משנה ביטוח ע"ח :1248101,3581,5332,2013,812thereofמזה: on account of reinsurance abroad

נכריות חברות ע"י ששולמו 2025451,0431,4022.3404,054Claimsתביעות paid by foreign companies

לויד'ס מורשי ע"י ששולמו 22471450229654991Claimsתביעות paid by Lloyd's Brokers
Including(ן) registration fees.
)2) Includingloss settlement expenses.

רישום דמי כולל (1)
תביעות ליישוב הוצאות כולל (2)



העסק סוג לפי חיים, ביטוח של מרוכז עסקים י*ט/14;חשבון לוח
ל"י) (אלפי ;

TABLE S/M. CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR LIFE ASSURANCE,
BY TYPE OF BUSINESS (IL. Thousand) j

)1963) i

Account Items

20 Israel Companies ישראליות חברות 20

הכל סך
עצמי שייר
Total Self
Recention

עסקיםנטו
בדוול

Net Business
Abroad

בישראל עסקיט
Business in Israel

שייר
Self

Retention

בישראל) משנה ביטוח (פחות בישראל עסקים
Business in Israel

)Excluding Reinsurance in Israel)

חברות חברות6 משנד20 ביטוח
הכל בחולישראליותנוכקיותסך
Total6 Foreign20 IsraelReinsurance

CompaniesCompaniesAbroad

החשבון סעיפי

31,91151832,429TOTAL INCOME

1,4781,478sjonrecurrent premiums
7,6371357,772First year premiums
16,33632416,660Policy renewal premiums

210210Registration and policy fees
4,81759. 4,876Interest
1,4331,433

31,91151832,429

hg just ■ncn t 01 v diuc o 1 1n vestments

TOTAL EXPENDITURE £
PROFIT

1,418271,445Claims duringtheyear: deaths
1,811

1,811Claims during the year:
^_ J t\ f9 cc 1 ■ 1*4 n^#ma■■ i s* .J

13114

e no 01 assurance penoo

Claims duringthe /ear: allowances
2,378252,403Claims during the year:

policies surrendered
2,505912,596Commissions (first year)
93415949Commissions (renewal premiums)

4,2121434,355Administrative overheads and
medical examinations

1
1Dividends paid to policy holders

16,50823116,739Increase in the life assurance fund
79828826Increase in special funds and reserves

1,333431,290Profic

1,817

535
1,282

1,817

658

266
118

198

576

33,728

1,478
8,172
17,618

210
4,817
1,433

33,728

2,076
1,811

14
2,378

2,771
1,052
4,212

I

16,706
798

1.909

3,676
1

253
546

2,6511

826

3.V4

466
1,187

12

465
I

387
133
667

244
410
_j_

235

37,404

1,731
8,718
19,669
210

5,643
1,433

37,404

2,542
2,998

26
2,843

3,158
1,185
4,819

245
17,116

798
1,674

הכנסות הכל סך
חדפעמיות פרמיות
ראשונה שנה פרמיות

חידוש פרמיות
פוליסה ודמי רישום דמי

ריבית
ההשקעות ערך התאמת

ורווח הוצאות הכל סך

מות מקרי השנה: תביעות
תקופה תום השנה: תביעות

קצבאות השנה: תביעות
פוליסות פדיון השנה: תביעות

(שנהראשונה) עמילות דמי
חידוש) (פרמיות עמילות דמי

רפואיות ובדיקות הנהלה הוצאות

למבוטחים דיווידנדה
הביטוח קרן הגדלת

מיוחדות קרנותורזרבות הגדלת
רווח

n

£
CO

i/<



לי< (אלפי העסק סוג לפי לימי), (פרט אלמנטרי ביטוח של מרוכז עסקים חשבון  י"ט/15. לוח
TABLES/IS. CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR GENERAL (NonMarine) INSURANCE,BY TYPE OF BUSINESS (IL. Thousand)

)1963)

החשבון סעיפי

בישראל ישראליותעסקים חברות 27Companies27 Israel >

עסקי
לוידיס
Lloyd's
Business

Account Items

בישראל) משנה (פחותביטוח
Business in Israel

)Excluding Reinsurance in Israel)

בישראל עסקים
Business in Israel

עסקים
בחו"ל
נטו
Net

Business
Abroad

הכל 8ך
עצמי שייר
Total
Self

Retention
הכל סך
Total

ninan 47
נכריות

47 Foreign
Companies

חברות 27
ישראליות
27 Israel
Companies

משנה ביטוח
בחו"ל

Reinsurance
Abroad

שיירעצמי
Self

Retention

הכנסות הכל 16,477סך 86,52970,05032,51437,5366,04543,5818,816TOTAL REVENUE

14,651פרמיות 76,99262,34132,51429,8276,04535.8727.730Premiums

פוליסות ודמי רישום 1,828דמי 9,5377,7097,7097,7091,086Registration and policy fees

ביטוחי ורווח הוצאות הכל 16,479סך 86,52970,05032,51437,5366,04543,5818,816TOTAL EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT

תביעות 8,309תשלום 37,38829,07914,50614,5733,59818,1713,334Claims paid

התלויות התביעות 1.923גידול 12,03010,1075,7284,379~"4,3631,811Increase in pending claims

תביעות ליישוב 829הוצאות 3,3682,5391,1101,42961,435280Loss settlement expenses

וניהול עמילות 6,067דמי 19,88713,82010,7443,0762,4715,5473,365Commission fees

הנהלה 1,338הוצאות 11,1079,7699,769589,827Management expenses

הביטוח קרן 819הגדלת 5,6754,8562,2272,6294503,079
26 _

Increase in the insurance fund

מיוחדות קרנות הגדלת 438438438438Increase i n extraordinary funds

ביטוחי 2,806רווח 3,3645581,8011,243527716
■

Underwriting profit

3
<0

U
Z
t.£
D
</>

z



לי) (אלפי העסק סוג לפי ימי, ביטוח של מרוכז עסקים חעיבון י"ט/16 לוח
TABIE S/16.  CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR MARINEINSURANCE.J BY TYPE OF BUSINESS (IL. Thousand)

)1963) !

Account Items
עסקי
ליידיס
Lloyd's
Business

19 Israel Companies ישראליות חברות 19

הכל סך
עצמי שייר

Total
Self

Retention

עסקים
בחו"ל
נטו
Nee

Business
Abroad

בישראל עסקים
Business in Israel

עצמי שייר
Self

Retention

משנה ביטוח
,יחו"ל

Reinsurano
Abroad

בישראל עסקים
בישראל) משנה ביטוח (פחות

Business in Israel
)Excluding Reinsurance in Israel)

חברות 19

ישראליות
19 Israel
Companies

חברות 36
נכריות

36 Foreign
Companies

הכל סך
Total

החשבון סעיפי

TOTAL REVENUE

Premiums

Registration and policy fees

TOTAL EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT

Claims paid

Increase in pending claims

Loss settlement expenses

Commission fees

Management expenses

Increase in the insurance fund

Increase in extraordinary funds

Underwriting profit

1,664

1,459

205

1,664

934

254

57

483

64 S

2,019

1,386

633

2,019

980

44

22

II

739

165

23

35

660

660

660

404

7

80

34

72

237

1,359

726

633

1,359

576

51

22

91

705

93

23

202

6,074

6,074

6,074

3,737

833

75

943

1,372

886

7,433

6,800

633

7,433

4,313

884

97

1,034

705

1,465

23

1,088

4,692

I

4,151

541

4,692

i
3,914

115
I

140

1,734

310

851

1,436'

12,125

10,951

1,174

12,125

8,227

999

237

2,768

1,015

1,380

23

2,524

הכנסות הכל סך <

'פרמיות

פוליסות ודמי רישום דמי

ביטוחי ורווח הוצאות הכל סך

תביעות תשלום

התלויות התביעות |גידול

תביעות ליישוכ הוצאות

וניהול עמילות דמי

הנהלה הוצאות

הביטוח קרן הגדלת n
מיוחדות קרנות הגדלת £

ביטוחי רווח >o
in



לי< (אלפי ישראליות ביטוח חברות של מרוכז מאזן  י"ט/17. לוח
TABLES/17. CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ISRAEL INSURANCE

COMPANIES (IL. Thousand)

)1950 1963)

31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII
1950195519561958196119621963נכסים

Assets

כולל _7,26931,08837,700סך 54,109106,542156,686205,637GRAND TOTAL

ערך ניירות .A/;/,2933,7925,2/08.96826,68542.40261,/א. SECURITIES

צמודות 19,985Linkedאג"ח bonds Co

Dollarלדולר

צמודות 2,727אג"ח 4,1457,81920,67435,17230,202Linked bonds to
costoflivingלמדד index

צמודות בלתי .אג"ח 1293'2,746Bonds not linked
חברות של 2432604023,3003,0264.048Sharesמניות of companies
ביטוח בחב' 2852973971,0101,623902Sharesמניות in insurance

companiesבישראל in Israel
ביטוח בחב' 789790882Sharesמניות in insurance

companiesבחו''ל abroad
זרים ני"ע



5375083509121,7912,346Foreign securities

הלוואות ,5240),3,4079,270/0,37915,20629ב /3546,177B. LOANS

פוליסות על 3731,9072,3462.8663,7894,9546,053Loansהלוואות on life

חיימ assuranceלביטוח policies
על 1,5853,3383,5604,2655,3624.8355,454Mortgagesמשכנתאות on buil

dingsבניינים
אחרות 1.4493,9624,4728,07420,00130.34634,670Otherהלוואות loans

קבוע רכוש .3023,2/23,7484.95412,362/6.98520,010Cג FIXED ASSETS

בבנקים 529931,0232,1674,8624,640889Timeפיקדונות deposits in

העולה banksלתקופה (for more
שנה thanעל a year)

ומגרשים 5681,1121,3864.0654,9947,143Buildingsבניינים and plots
ofריקים land

בחברותבת 2501,4861.4271,2142.8826,68610,707Sharesמניות in and loans
להן toוהלוואות subsidiary

companies
אחר קבוע 1651861885536651,271Otherרכוש fixed assets

שוטף רכוש .2.26714,86/18,34724,92738,22/56,55377,965Dד CURRENT
ASSETS

בקופה 9403,0454,5535.9927,0129,78412,321Cashמזומנים on hand and
ובבנקים

גיטוח חברות
■

1,8042,2172,3363,3935,1357,466
in banks

Other insurance
companies(l)אחרות(1)

לגבייה 1,327.7,0108,18811.50818,18526,24035,918Outstandingפרמיות premi
סוכנים(2) tunrsויתרותשל and agents'

balances(2)
(1) אחר שוטף 3,0023.3895.0919,63115,39422,260Otherרכוש current

assets(l)
הוצאות .374E//615531226/ה DEFERRED
CHARGESלהפחתה

INSURANCE 566



(המשד) לי) (אלפי ישראליות ביטוח חברות של מרוכז מאזן י"ט/17 לוח
TABLE S/17. CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF ISRAEL INSURANCE COMPANIES

)IL. Thousand) (Cont.)

)19501963)

31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII31 XII
1950195519561958196119621963התחייבויות

Liabilities

כולל 7,26931,08837,70054,109106,542156,686205,637GRANDסך TOTAL

וקרנות הון .1,1024,2214,5746,946/9,06631,14147,074Aא SHARE CAPI
ות פשי TALוז AND

RESERVES
נפרע 8993,0293,3965,11713,01519,80433,025Paidהון up capital

שמורה 1624064919042,3453,8102,955Generalקרן reserve
אחרוה(3) 348227947793,3336,91710,567Otherקרנות reserves(3)
רוה"פ: 635107146373610527Profitחשבון and loss
הרווח :accountיתרות balances

of profit
קרנות .9,32828,11851,01873,47194.561B/§6,354//3,62ב. INSURANCE
FUNDSביטוח

חיים ביטוח 38,25§2,90011,94214,58720,968קרן 155,76572,902Life assurance fund,
משנה ביטוח netofבניכוי reinsurance
אלמנטרי ביטוח 9,29813,16716,068General§3,5365,216§6063,424קרן insurance

ביטוח .fundבניכוי net of
reinsuranceמשנה

לסיכונים Fundsforקרנות extraor
מהכלל: dinaryיוצאים risks:

חיימ 3754244931יטרוז 6552,375
2,164

2,972 W J 1 1 1 \v ^

אלמנטרי 1,8142,619§405637061.085ביטוח
11 1e assurance
general insurance

מבו פקדונות .1,1293,3574,3113,2398.37211,62415,483Cג DEPOSITS OF
משנה REINSURERSטחי

חיים 6349151,1235597481,5742,452Lifeביטוח assurance
אלמנטרי 4942,4423,1884.6797,62410,05013,031Generalביטוח insurance
תביעות .3463.1164,0456,44613,026/5.40620,124Dד CLAIMS AD

או ות שר ו MITTEDנוא OR
PENDINGתלויות

בניכוי חייט 47157175249418660826Lifeביטוח assurance net of
משנה reinsuranceביטוח

.2,9593,8696_298ניטווזאלמנטויי 19712,60814,74619,298General insurance net
משנה ביטוח בניכוי  .  _of reinsurance

ת ו י ו ב י י ח ת ה e.ciTrrent"0734,0395,4427,36015,06025.04428,395,/ה
LIABILITIESשוטפות
ביטוח 6882,3443,1974,4258,87010,62914,085Otherחברת insurance

companiesאחרות
אחרים 2791,5772,1182,6805,57212,41612,809Sundrycreditorsזכאים and
זכות(4) creditויתרות balances(4)
שנפרטו 843447147254482684Prepaidפרטיות premiums

מראש
והכנסות 473746848907206Prepaidרינית interest and

שנפרעו otherאחרות income
מראש

מוצעת 18II640316610611Proposedדיבידנדה dividend
מס ניכוי after)(אחרי deduction of

incomeהכנסה) tax)
(I) Deposits in other insurance companies are included

in "Other Current Assets".
)2) Incl. outstanding bills receivable.
)3) Incl. life assurancebonus reserve and shares for

allocation.
)4) Incl.current accountsof subsidiaries.

ב"רכוש כלולים אחרות ביטוח בחברות פיקדונות (1)
אתר שוטף

לגבייה שטרות כולל (ג)
ומניות חיימ בביטוח בונוסים להענקת רזרבה כולל (3)

להקצאה.
חברותבת של עויש חשבון כולל (4)

567 ביטוח



הביטוח חברות של בישראל וההשקעות (1< מביטוח ההתחייבויות י"ט/18י לוח
לי) (אלפי לויד'ס) למורשי (פרט הנוכריות

TABLE S/18.  INSURANCE LIABILITIES (I) AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES (Excluding Lloyd's Brokers) (IL. Thousand)

)1955 1963)

Account Items 31 XII
1963

31 XII
1962

31 XII
1961

31 XII
1958

31 XII
1957

31 XII
1955

החשבון סעיו1י

TOTAL INSURANCE
LIABILITIES

Life assurance fund

Pending claims
)life assurance)

General insurance fund
)excluding marine
insurance)

Pendsng claims (general
insurance excl. marine
insurance)

Marine insurance fund

Pending claims (marine
insurance)

Insurance Liabilities (I)

34,102 30,948 24,459

15,017 14,508 11,691

291 261 163

(1) מביטוח התחייבויות

17,491 16,345 12,764

9,886 9,355 8,244

197 156 117

6,120 5.316 4,407 3,192 2,598

10,564 8,646 7,090 3,465

849 1,100 632 396

1,261 1,117 476 355

Investments in Israel

3.I 98

1,850

,791

394 276

644 486

בישראל השקעות

מביטוח ההתחייבויות כל

חיים ביטוח קרן

תלויות תביעות
חייט) (ביטוח

אלמנטרי ביטוח קרן
לימי) (פרט

תלויות(ביטוח תביעות
לימי) פרט אלמנטרי

ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ימי) (ביטוח

בישראל ההשקעות 17,32421,85533,064TOTAL*6,64010,04111,10כל INVESTMENTS
IN ISRAEL

ממשלת של חוב איגרות
ישראל

1,9753,8363,9573,9714,0814,482Israel government bonds

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7067898612,0683,1872,630Other securities (exclu
ding shares in local
insurance companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1021301288111,0435,419Shares in local insurance
companies

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1.1221,3861,470I.6S41,6032,043Loans on life assurance
policies

348329313530648653Mortgagesמשכנתאות

אחרות 1434366091.5713.9125,099Otherהלוואות loans

קבוע 1191151381359678Fixedרכוש assets

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

אחר שוטף רכוש

1,324

801

1,601

1,418

1,908

1,722

2,755

3,832

2,852

4,433

2,750

9,910

Cash and treasury and
bank deposits

Other current assets
(1)After deduction of local reinsurance.

insurance 568:



הגמל קופות של וההתחייבויות הנכסים סיכום  י*ט/19* לוח
ל"י) (מליוני

TABLE S/19.  SUMMARY OF ASSETS AND LIABILITIES OF PROVIDENT FUNDS
)IL. Million)

)1963 ; 1964)

(2)31 XII 1964 31 XII 1963

Assets נכסים

TOTAL(I)

Cash and demand deposits

Fixterm deposits

Authorized

Securities

Loans to members

Other loans

Debtof employer

Immovable property

Other accounts

TOTAL

1,281.0 1,035.3

Pension fund ?.

Provident fund

Severance fund

Other social funds

Reserve fund and balance of profit and
loss account

Realization of investments fund

Creditors

Other accounts

הכל(י) סך

עו"ש ופיקדונות 6.28.4מזומנים

קצוב לזמן 31.927.5פיקדונות

מוכריט 39.022.3פיקדונות

ערך 671.9892.7ניירות

להבריט 148.2173.0הלוואות

אחרות 5.95.9הלוואות

המעביד 8L3חוב .92.3

ניידי דלא 33.041.1נכסי

אחריט 17.917.8חשבונות

tiesהווחיינויות

1,035.31,281.0 ס1^1ו^?< 

פנסיה 451.4565.2קרן

תגמולין 288.9361.7קרן

פיצויים 124.3155.6קרן

אחרות סוציאליות 88.7100.5קרנות

והפסד רווח ויתרת שמורה 18.623.6קרן

השקעות מימוש 20.025.3קרן

34.939.5זכאים

אחריס 8.59.6חשבונות

(I) Asset at value of acquisition.
)2) Provisional ifgures.

הרכישה. ערן לפי הם הנכסים (1)

ארעיים. מספרים (2)
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ביטוח ענפי לפי רישום, ומדמי מפרמיות הכנסות
REVENUE FROM PREMIUMS AND REGISTRATION FEES, BY INSURANCE BRANCH
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ותרבות חינוך כ. פרק
בו ספר בית סוג בכל נמבה מורה כל  מורה

אהד. בסוג אחת פעם רק אך לימד'
בבית מורה של עבודתו  הוראה משרת
משרות בספירת מורה כל נכלל לפיכך אחד; ספר

לימד. בהם הספר בתי כמספר ההוראה
הוגדרה עבודה יחידת  עבודה יחידות
כדלהלן: מלאה, משרה המהווה השעות כמכסת
העל בחינוך בשבוע. שעות 30  יסודי בחינוך
24  ולגננות) למורים מדרש לבתי (פרט יםודי
21 ולגננות למורים מדרש ובבתי לשבוע שעות

לשבוע. שעות
חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות מספד
לכל המתאימה השעות במכסת השעות הכל סך

ספר. בית סוג
כ/20, ובלוח כ/18 עד כ/3נ בלוחות הנתונים
תלמידים, של מיוחדים מפקדים על מבוססים
(בתשכ"ה העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל' לפי
גילי העליסודי). החינוך תלמידי רק נכללו
וכ/20 ב/16 עד כ/14 כ/13' בלוחות התלמידים
לחישוב האזרחית' השנה בסוף המצב לפי חושבו
האוכלוסייה על נתונים שימשו הלמידה שיעורי
המת '(17 עד 14) המתאימים בגילים היהודית

האזרחית. השנה לסוף הם אף ייחסים

לימוד בשכר הנחות
על נתונים נמסרים כ/23 עד כ/21 בלוחות

שנהנו: התלמידים
החינוך משרד מטעם לימוד בשכר מהנחות .א..
המקו החינוך רשויות "עם" בשיתוף והתרבות
לגבי חושבו' כ/22 בלוח ההנחה דרגות מיות;
סכום מתוך כאחוז התיכוניים' הספר בתי
שני כין שהוסכם הלימוד שכר של קבוע

הני'ל. הגורמים
הספר כתי לתלמידי הניתן מודרג" מ"מענק ב.
והתרבות החינוך משרד מטעם המקצועיים

(בתשכ"ד). בלבד
עזרה' וממענקי ומיוחדות רגילות מסטיפנדיות ג.
לבני והתרבות החינוך משרד ידי על הניתנות

חדשים. ולעולים המזרח עדות
בתשי"ת הופעל המודרג הלימוד שכר הסדר
התיכוניים הספר בתי של טי כיתות תלמידי לגבי
ליד והמכינות ערב של התיכוניים בוקר' של
תלמידי ולגבי ולגננות' למורים המדרש בתי
עד תשי"ט השנים במשך  י"ב עד יי כיתות

חינוך
כ/19 ובלוח כ/12 עד כ/1 שבלוחות הנתונים
בתי של השנתיים החינוך מפקדי על מבוססים
החינוך משרד ידי על שנערכו הילדים' וגני הספר
לסטטיס המרכזית הלשכה עם כשיתוף והתרבות
המסגרות מן לאחת מתייחסים אלה נתונים טיקה.

הב™:
היסודיים הספר בתי סוגי כל  ספר כתי .1

למורים מדרש לבתי המכינות ועליסודיים.
ומשרות המוסדות בספירת נכללו לא ולגננות
יחד אלא העליסודיים' הספר בתי בין ההוראה
הספר בתי ולגננות. למורים המדרש בתי עם
ספר ב"בתי תשכ"ב עד נכללו הדושנתיים
בבתי  בתשכ"ג והחל אחרים" עליסודיים
חמש בהתאמה. והחקלאיים' המקצועיים הספר
תשכ"ד עד אשר תיכוניות' ישיבות עשרה
)ערב' של התיכוניים הספר בתי עם מוינו
התיכוניים. הספר בתי בין בתשב"ה כלולים
ספר' לבתי נוסף כוללת' החינוך מערכת .2

ולגננות. למורים מדרש ובתי ילדים גני גם
כוללים' כ/3) (לוח  חינוך מוסדות .3
החינוך"' ב"מערכת שנכללו למוסדות נוסף

גם.
העב בחינוך אחרים מוסדות א.
ערב ספר בתי וישיבות' חדרים  רי
מעשיות אחיות הכשרת לחניכים, מקצועיים
ממו תקופה ומטפלות'בנינוער^הלומדןם.
"להב ספר כתי' מסחריים' ספר בבתי שכת
לא הספר כתי צה"ל, של מקצועית שרה
למודדים, הגבוה הספר בית מוסמכות, חיות
האקדמיות החדש", "בצלאל הספר בית

חשבון. ראיית ולימודי למוסיקה
העב האוניברסיטה  אקדימי חינוך ב.
הטכניון' אביב)' בתל השלוחה (כולל רית
תל אוניברסיטת בר"אילן' אוניברסיטת
אוני מכונים למדע, וייצמן מכון אביב,

בחיפה. ברסיטאים
הערבי בחינוך אחרים מוסדות ג.
רשמיים הבלתי הנוצריים הספר בתי 

יהודים). תלמידים (כולל
המורים. מספרי בין השוואה מוצגת כ/6 בלוח
שונים בסוגים העבודה ויחידות ההוראה משרות

הבאות: ההגדרות לפי ספר, בתי של
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הקור על הידיעות את סיפק העבודה משרד
כ/34). (לוח מקצועית להכשרה סים

לגבי נמסרו וכתוב קרוא ידיעת על 35 בלוח
אדם) כוח סקרי סמך (על 1963 לגבי וכן 1954
להשתמש ניתן ספר. בבתי הביקור על נתונים
קרוא ידיעת התפתחות אחר למעקב אלה בנתונים
האוכ שבמפקד כיוון האוכלוסייה' בקרב וכתוב
התופעות שתי של ההיקף כי נמצא והדיור לוסין

ביותר. דומה
מתוצאות אחדים נתונים נמסרו 36 בלוח
לסקר נבחרו ."1962 גבוהה השכלה בעלי "סקר
האוכ מפקד של בי בשלב שהודיעו האנשים כל
2000/ של מדגם נכלל (בו 1961  והדיור לוסין
האחרון ספרם שבית כמדינה) הבית משקי מכל
שנות 13 שלמדו בתנאי "אחר" או "גבוה" היה
מפורט שאלון קיבלו אלה כל ומעלה. לימוד
שנאספו הנתונים האקדמית. השכלתם אודות

המפקד. של בי שלב נתוני עם שולבו
מיוחד בפרסום מופיעות המפורטות התוצאות

והדיור. האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת
נתקבלו' כ/37) (לוח הקולנוע בתי על הנתונים
שבמשרד בולים למס המחלקה מאת ברובם'
עסקיים קולנוע לבתי מתייחסים והם האוצר'

בלבד.
ותזמורות תיאטרונים מוסיאונים' על הנתונים
מוסדות ע"י שמולאו משאלונים נלקחו כ/38) (לוח

אלה.
סוגי לשני מתייחסים כ/39' בלוח הנתונים

ציבוריות: ספריות
העירוניים וביישובים בערים הספריות א.
המקומית הרשות של בבעלותה הנמצאות
ספרייה כל עבור  הפועלים מועצת או
.1963/64 עד 1961/62 לשנים שאלונים מולאו
 הכפריים ביישובים הציבוריות הספריות ב.
שנערך מיוחד מסקר לקוחים הנתונים

ב1962.
זה בפרק מהנושאים חלק על נוספים נתונים
חינוכית בסטטיסטיקה לידיעות בעלונים נתפרסמו
פרסומי בסדרת 15 מסי ובפרסום 11 עד 7 מסי

.1961  והדיור האוכלוסין מפקד

מהש נהנים ההמשך כיתות תלמידי תשכ"א.
הלי בשכר והתרבות החינוך משרד של תתפותו
התלמידים. כלל לגבי קיבוצי הסדר לפי מוד
הכיתה, דרגות בכל החקלאיים' הספר בתי תלמידי
מתשכ"א. החל המודרג הלימוד שכר בהסדר נכללו
"המענק שיטת הופעלה המקצועיים הספר בבתי
ובתשכ"ב ט'' בכיתות  בתשכ"א החל המודרג"'
הספר בתי על הנתונים הכיתה.1) דרגות בכל
תלמידים כוללים אינם והחקלאיים המקצועיים
נכללו לא כן כמו הדושנתיים. הספר בבתי
ותלמידים אחרים עליםודיים במוסדות תלמידים

אחרים. מהסדרים שנתנו חקלאיים ספר בבתי

גבוה חינוך
סגל על נתונים סיפקו הגבוה החינוך מוסדות
גם  תשכ"ד ועד התארים' מקבלי ההוראה'

כ/31). עד כ/25 (לוחות התלמידים. על
התלמידים על הנתונים עובדו בתשכ"ה החל
שינוי עם התלמידים. שאלוני מתוך בל.מ.ס.'
המספרים והמועד: ההגדרות שונו הנתונים' מקור
לימודים שנת כל לתחילת מתייחסים תשכ"ד עד
גבוהה. להשכלה במוסד תלמיד כל בהם ונכלל
תואר לקראת התלמידים רק נכללו בתשכ"ה החל
לכן' נכללו' לא לימוד. שכר המשלמים מוכר
תלמידים יועצים' מורים' חשבון' ראיית תלמידי
מת המספרים וכדי. אינגיינר דיפלומה לקראת
תלמידים כוללים ואינם ינואר לסוף ייחסים
לגבי גם שימשה זו הגדרה הרשמתם. שביטלו
סטודנ גם נכללו לא זה בלוח כ/31. בלוח תשכ"ד

זרים. תושבים שהנם טים
תחום נקבע כ/31 עד וכ/29 כ/27' בלוחות
לפי ולא העיקרי הלימוד מקצוע לפי הלימוד

הקודמות. בשנים כמו הפקולטה

ותרבות מבוגרים חינוך
לעברית הציבוריים הקורסים על הידיעות
מבוגרים בחינוך מסוימות פעולות ועל כ/32) (לוח

והתרבות. החינוך ממשרד נתקבלו כ/33) (לוח
מקורס ליותר הנרשמים נספרו כ/33 בלוח

השתתפו. בהם הקורסים כמספר אחד

בהסדר. שנכללו בתיה"ס בסוגי וי"ב יא כיתות תלמידי בל מודרג לימוד משכר נהנים בתשכב החל (1)
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education חינוך
Educational System : 1948/49  1964/65 תשכה עד תשט החינוך: מערכת

המוסד סוג לפי החינוך, במערכת המוסדות  כ/1 לוח
TABLE T/l.  INSTITUTIONS IN THEEDUCATIONAL,SYSTEM, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/49 1964/65 ; תשכ"ה עד (תשט

תשכהוושכ'דתשכ*גתשניאתשיזחשיבתשט
המוסד 1948/491951/521956/571960/611962/63סוג

§
1963/64

§

1964/65Type o f Institution

המוסדות 1,3423,0663,7984.2284,4724,6324.770ALLכל INSTITUTIONS

 עברי 2862,8623,5703,9324,1454,3024,423JEWISH,/חינוך EDUCATION 
הכל TOTALסך

(1) 7091,5341,8942,0152,1982,3032,384Kindergartens(i)גניילדים
יסודיים ספר 4678491,0421,1511,1901,1951,216Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 576094107114114Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 207291208138139121בתי Schoolsי for working youth

על ר פ ס 9819826043247450954בתי tPOSTPRIMARY
הכל(2) סך ים די SCHOOLSי6ו TOTAL( 2)

תיכוניים ספר 159Secondary(3)396868101131139בתי schools
ערב של תיכוניים ספר 22Secondary(3)1521303837בתי evening schools

המשך 33508998112120123Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 26394659114134160Vocationalנתי schools
חקלאיים ספר 263629444136Agriculturalבתי schools

עליסודיימ ספר 115353841Otherנחי postprimary
school:(4)אתרים(4)

למורים קדיש '2/72332384247TEACHERS/בתי TRAINING
COLLEGESולגננות

 ערבי 56204228296327330347ARABחינוך EDUCATION 
הכל TOTALסך

ילדים 1090104131139142ISOKindergartensגני
ספריסודיימ 45104115152166170178Pirmaryבתי schools
111Schoolsבתיספויטיוחדים for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 222322בתי Schools'fdr working youth

על ספר 8610/71415POSTPRIMARYנתי
הכל סך  SCHOOLSיסודיים  TOTAL

תיכוניים ספר 8661088Secondaryובתי schools
ספרמקצועיים 445Vocationalבתי classes

חקלאיים ספר 211Agriculturalובתי schools
עליסודיים ספר 3111Otherבתי postprimary

schools(4)אחרים(4)

למורים מדרש TEACHERS/////בתי TRAINING
COLLEGESולגננות

(I) Up to 1954/55 includes public kindergartens.
)2) Excl. colleges were post primary courses in prepara

tory classes are held.
)3) See changes in deifnitions in the introduction to

this chapter.
)4> Asfrom 1962/63 including oniypostprimaryschoois ללימוד עליסודיים ספר בתי רק מתשכג, החל כולל, (4)

for parttime evening courses, See Introduction to this Chapter. זה. לפרק מבוא ראה חלקי, ערב

ציבוריים. ילדים גני בעיקר כולל תשט"ו עד (1)
עליסודיים לימודים המקיימים מדרש בתי כולל אינו 0)

.(20  (בתשכ"ה מכינות בכיתות
זה. לפרק במבוא המוסדות בסיווג שינויים ראה (3)
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המוסד סוג לפי החינוך' במערכת ההוראה משרות כ/2 לוח
TABLE T/2.  TEACHING POSTS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491964/65 (תש"טתשכ"ה;

המוסד תש''טסוג
1948/49

תשי"ב
1951/52

חשייז
1956/57

תשכ"א
1960/61

§ תשביג
§f962 /63

תשבי'ד§
§ 1963/64

תשכ"ה
1964/65Type of Institution

משרות 6,46914,78721,19327,97231,74233,14634,340ALLכל TEACHING
POSTSההוראות

7,1769,51411,99113,07513,53114,139Menגברים
7,61111,67915,98118,66719,61520,201Womenנשימ

 עברי 30532,4/0JEWISH,/6,283/4,0/220,18326,35729,9663חינוך EDUCATION
הכל TOTALסך
ילדים 9761,9732,3912,4392,5552,6402,640Kindergartensגני

(2) (1) יסודיים ספר 4,1538,44012,35415,86717,84118,01218,375Primaryבתי schools ( 1) (2)
מיוחדים ספר 2924867999471,0371,024Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 691900648342314295Schoolsבתי for working

youth
עליסודייט ספר 338,847POSTPRIMARY/,2,2263,4875,8277,3378('94)בתי

הכל SCHOOLS?"סך TOTAL

(302) חיל"51*י0 מ5ה amnriafv*rhn^37041,1711,2402,1602,8923,2683,766חי tf 1 ^f2 1 /j)
תיכוניים ספר 156271417547558324Secondaryeveningבתי

ערב(3) schoofs(3)של
(1) המשך 8601,1811,3961,3631,480Continuationclassesכיתות (1)

מקצועיים ספר 2374875859121,6852,0442,434Vocationalבתי schools
(2) חקלאיים ספר 412531564689768707Agriculturalבתי schools (2)
593128132136Otherבתיספרעליסודיים postprimary

(4) schoolsאחרים (4)
למורים מדרש 2/3390S65777944/,/69/,229TEACHERS'TRAININGבתי

COLLEGES(S)ולגננוה(5)

 ערבי 930ARAB,//84,/1,0101,6151,776(775)186חינוך EDUCATION
הבל TOTALסך
ילדים (6)16גני ..128193194211220Kindergartens

יסודיים ספר 7508241,3191,4081,4791,550Primary(6)170בתי schools
מיוחדים ספר 111Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 1538888Schoolsforבתי working youth
עליסודיים ספר 104776MS125135POSTבתי PRIMARY

הכל SCHOOLSסך TOTA L

תיכוניים ספר 104755957983Secondaryבתי schools
מקצועיים ספר 283037Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 618II10Agriculturalבתי schools
יסודיים על ספר 15455Otherבתי post primary

(4) schoolsאחרים (4)
למורים מדרש '8/920/7/6TEACHERSבתי TRAINING

COLLEGESולגננות

(I) Teaching posts in continuation classesof the Jewish
educational system were included up to 1952/53 in
primary schools.

)2) Teaching posts inprimaryclassesofsecondary schools
)up to 1952/53) and agricultural schools (up to
1957/58) of the Jewish educational system were in
eluded in secondary and agricuftural schools respec
tively.

)3) See note (3) to Table T/l.
)4) See note (4) to Table T/l.
)5) Including teaching in preparatory classes in teachers'

training colleges.
)6) Teaching posts in kindergartens were included in

teaching posts in primary schools.

העברי' החינוך של יסודיים ספר בבתי המשרות בין (1)
המשך. בכיתות הוראה משרות גם תשי"ג עד נכללו

החינוך של וחקלאיים תיכוניים ספר בבתי המשרות בין (2)
של יסודיות בכיתות הוראה משרות גם נבללו העברי'
חקלאיים ספר בתי ושל תשי"ג) תיכוניים(עד ספר בתי

תשי''ח). (עד

.113 ללוח (3) הערה ראה (3)
כ/1. ללוח (יי) הערה ראה (4)

למורים מדרש בתי ליד מכינות בכיתות ההוראה בולל (5)
ולגננות.

משרות גם נכללו היסודייט המפר בבתי המשרות בין (6)
הילדים. בגני
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המוסד סוג לפי החינוך/ במוסדות התלמידים כ/3 לוח
TABLE T/3.  PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491964/65; (תש'טתשכה

המוסד סוג
תשיט
1948/49

חשיב
1951/52

תשיז
1956/57

תשכא
1960/61

השכג
1962/63

§ תשכד
§ 1963/64

תשכה
1964/65Type of Institution

140,817326,387470,751599,962658,422685,952711,274ALLהתלמידים PUPILS

החינוך 134,887315,126443,618562,814611,699635,831654.720Educationalמערגת System
אקדמייפ 1,6353,6865.842מוסדות

ל 1 79 1

10,836
"it* 7 1 ל

13,876
32,847

598.517

15,309
34,812

622,563

18,368
38 186

Academic Institutions
אחרים מוסדות

 עברי 29,688/חינוך

כ/כ,/

294.084

.£ 1 ,L7 1

432,069

JLo,3 /L

548.147643,709

^/t ncr institutions

JEWISH EDUCATION
הכל TOTALסך

127,470288,921414,374522,046563,664584,246599,123Educationalמערבתהחינוך System
0) ילדים 25,40663,55673,21874,99579,40880,65282,885Kindergartens(1)גני

יסודיים ספר 91,133185,407285,926361,707380,396393,159397,921Primaryבחי schools
מיוחדים ספר 3,2364,7838,1119,45510.59710,989Schoolsבתי for handicapped

children
10,78011,3417,7445,3945,1164,443Schoolsבתיספרלנעריםעובדים for working youth
עליסודיים ספר 24,98536,50666,63685,32990,36597,837POST(10,218)בתי PRIMARY

הכל SCHOOLSסך TOTA L

תיכוניים(2) 6,41112,93614,88830,01540,42542,29646,661Secondaryבתיספר schools (2)
מדרש לבתי 7571,2091,5323,1893,3823,8174,080Preparatoryמכינות classes to Tea
ולגננות chersלמורים Training Colleges
תיכוניים 1,4332,7664,2025,1405,0662,851Secondaryבתיספר evening

ערב(2) schoolsשל (2)

המשך 1,0482,3045,7927,5879,1259,4239,505Continuationכיתות classes
מקצועיים 2,0024,3156,38011בתיספר ,56018,17420,86225,601Vocational schools
חקלאיים 2,7885,1485,5987,4417,3367,684Agriculturalגתיספר schools

עליסודיים .בתיספר 4,4851,6421,5651,455Otherpostprimary
(3) schools.אחרים (3)

למורים מדרש '7139572,6002,8533,6824,3575,048TEACHERSבתי TRAINING
COLLEGESולגננות(4)
אקדמיים 1,6353,6865,84210,83613,87615,30918,368Academicמוסדות Institutions
אחרים 5831,47711,85315,26520,97723,00826,218Otherinstitutionsכוסדות

 ערבי 11,12932,30338,68251.81559,90563,38967,565ARABEDUCATIONחינוך 
הכל TOTALסך

_7,417_מערכת"החינון 26,205. __29,244 _40,76848,03551,58555,597Educational System
ילדיפ 57546"6373,2993,610גני 6,207  7;528 6,733 _K|ndergartens 

יסודיים ספר 6,76622,29324,65933,73939,86143,04046,121Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 9710Schoolsforבתי handicapped

children

עובדים לנערים ספר 185808913610599Schoolsבתי for working youth
עליסודיים מפר 144288531,2771.7011,5961,721POSTבחי PRIMARY

הכל סך 
תיכוניים ספר נתי

SCHOOLS  TOTAL
144288531,0861,4251,3401,405Secondary schools

מקצועיים ספר 169166215Vocationalנתי schools
חקלאיים ספר 47715465Agriculturalנתי schools

ספרעליסודיים 144363636Otherנתי postprimary
(3) schoolsאחרים (3)

למורים מדרש '42117121104118TEACHERSבתי TRAINING

COLLEGESולגננות
אחרים 3,7126,0989,43811,04711,87011,80411,963Otherמוסדות institutions

(I) Up to 1954/55 includes mainly public kindergartens.
■2) See note (3) to Table T/l.
)3) See note (4) to Table T/l.
)4) The preparatory classes to Teachers' Training Colleges

were given among postprimay schools.

ציבוריים ילדים גני בעיקר כולל חשט"ו עד (1)
כ/1. ללוח (3) הערה ראה (2)
כ/י. ללוח (4) הערה ראה (3)

ולגננות למורים מדרש לבתי המכינות הכיתות (>)
העליסודיים. הספל בתי בין בנפרד צוינו
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הספר בית סוג לפי ספר, לבית התלמידים ממוצע  כ/4. לןח
TABLE T/4.  AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL, BY TYPE OF SCHOOL

תשב'ה;1951/521964/65( עד (תשי'ב

הספר בית סוג
תשיב
1951/52

תשיז
1956/57

תשכא
1960/61

תשכג
1962/63

תשכד§
§1963/64

תשכיה
1964/65

Type of School

הכל סך
עברי חינוך
יסודיים ספר בו/י

172.2204.2231.£246.3253.8252.4TOTAL
/69.7204.0233.2248.625/.9253.2JEWISH EDUCATION
217.2274.4314.3319.7329.0327.2Primary schools

מיוחדים ספר 56.879.786.388.093.096.4Schoolsבו/י for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 52.139.037.239.136.836.7Schoolsבו/י for working youth
תיכוניימ(2) ספר 190.2218.9297.2306.3304.3293.5Secondaryבתי schools(2)

ערב(2) של תיכוניים ספר 95.5131.7140.1135.3136.9129.6Secondaryבתי evening schools(2)
המשך כיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

46./65.177.481.578.577.3Continuation classes
111.9138.7195.9159.4155.7160.0Vocational schools
139.5165.6193.0169.1178.9213.4Agricultural schools

עליסודיימ ספר 39.046.941.235.5Otherכתי postprimary
schools(3)אחרים(3)

ולגננות^) למורים מדרש '175.7179.7188.8185.9194.6194.2Teachersבתי training colleges(4)
ערבי חינוך
יסודיים ספר 214.4214.4222.0240.1253.2259.1בתי

ARAB EDUCATION
'rimary schools
(I) Not including kindergartens.
)2) See note (3) to Table T/l.
)3) See note (2) toTableT/ I.
)4) Including preparatory classes for teachers' training colleges.

ילדים. גני כולל אינו (1)
כ/ו. ללוח (3) הערה ראה (2)
כ/ו. ללוח (2) הערה ראה (3)

ולגננות. למורים מדרש לבתי מכינות כולל (4)

הספר בית סוג לפי לכיתה, התלמידים ממוצע  ב/5> לוח
TABLE T/S.  AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER CLASS, BY TYPE OF SCHOOL

)1951/521964/65; תשכ'ה עד (תשיב

הספר בית תשיבסוג
1951/52

תשי'"ז
1956/57

תשכ"א
1960/61

תשכג
1962/63

תשכד§
§1963/64

תשכה
1964/65Type of School

הכל 26.829.630.029.329.629.2TOTALסך
עברי 29.329.429.0JEWISH/.26.429.530חינוך EDUCATION
יסודיים ספר 27.531.531.330.230.030.0Primaryבתי schools
מיוחדים מפר 13.915.715.515.915.715.9Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 18.817.217.317.516.418.3Schoolsבתי for working youth
. תיכוניים(2) ספר 31.630.934.732.732.732.5Secondaryבתי schools(i)

ערב(2) של תיכוניים ספר 23.927.930.027.626.225.7Secondaryeveningבתי schools(2)
המשך 21.321.923.123.422.922.4Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 20.619.227.627.327.527.1Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 24.826.229.629.628.829.0Agriculturalבתי schools

עליסודיים סםר 23.224.121.119.7Otherבתי postprimary
schools(3)אחרים(3)

למוריםולגננות(4) מדרש '26.229.629.629.029.0Teachersבתי training colleges(4)
ערבי ARABחינוך EDUCATION
יסודיים ספר 31.031.029.229.531.331.5Primaryבתי schools

/(I)See note (I) to table T4.
)2) See note (3) to Table T/l.
)3) See note (2) to Table T/l.
)4) Including preparatory classes for Teachers' training colleges.

כ/4. ללוח (י) הערה (1)ראה
כ/ו. ללוח (3) הערה ראה (2)
כ/ו. ללוח (2) הערה ראה (3)

ולגננות. למורים מדרש לבתי מכינות כולל (4)
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teaching staff in the educational system החינוך במערכת הוראה כוחות
>1< הספר בית סוג לפי העבודה, ויחידות ההוראה משרות המורים,  כ/6> לוח

TABLE T/6.  TEACHERS, TEACHING POSTSAND WORKUNITS, BY TYPE OF SCHOOL(I)

)1962/631964/65 ; תשכה עד (תשכג

מורימ
Teachers

הוראה משרות
Teaching Posts

(?) עבודה יחידות
WorkUnits (2)

הספר נית סרג

תשכנ
1962/63

תשכיד
1963/64

תשכיד§
1963/64§

תשכה
1964/65

תשכיד
1963/64

תשכיח
1964/65

Type of School

עברי Jewisוזינוך It Education

הכל 22,74028,665(5סך (5)23,893 (29,77020,19120,886TOTAL

יסודיים ספר 16,25518,012בתי 17,51418,37513.93714,062Primary schools

מיוחדים ספר 8981.037בתי 1.0121,024780783Schools for handicapped

לנערים ספר בתי
עובדים

328314 307295121116
children

Schoolsfor working
youth

בתיספרעליסודיים
הכל סך ..8,1338,6474,7065.25SPOST PRIMARY

SCHOOLS TOTAL

תיכוניים ספר 2,6823,268בתי 3,1343,7662.1772,416Secondary schools

של ספרתיכוניים בתי
ערב

המשך כיתות

525

1,328

558 538

1,363 1,262

324

1,480

216

737

107

900

Secondary evening schools

Continuation classes

מקצועיים ספר 1,5962,044בתי 1,9572,4341,0891,336Vocational schools

ספרחקלאיים 648768בתי 74670744S458Agricultural schools

בתיס9ר_על_יס1ר^2ם_
חלקי ערב ללימוד

למורים מדרש בתי
ולגננוח(3)

115132 1191364238Postprimary parttime
cveninz schools

835/,/69 /.064/.229627670
WT bill I ■£VW■■ WW ■A

TEACH ERS'TRAINING
COLLEGES (3)

ערביח cationArabינון Edu

(^) הכל 1,4821,841סך 1,6111,9301,4751.645TOTAL (4)

יסודיים ספר בתי 1.3221,479מזה: 1,3791,5501,2471,393Thereof: Primary schools

(I) Not including kindergartens.
)2) For the method of computing a work unit  see intro

duction to this chapter.
)3) See note (5) to Table T/2.
)4) Incl. teaching staff in kindergarten classes.
)5) Ateacher teaching in more than one school is included

in each type of school in which he teaches, but in total
teachers only once; Once the discrepancy between the
total number of teachers inall typesof schools and total
teachers.

ילדים. גני כולל אינו (1)
זה. לפרק מבוא ראה  עבודה יחידות חישוב שיטת על (2)

כ/2. ללוח (5) הערה ראה (3)
גן. בכיתות ההוראה כוחות את כולל (4)

הספר בתי מסוגי אחד בכל נכלל משרות מרובה מורה (5)
פעם רק נכלל המורים הכל בסך אך מלמד' הוא שבהם
סוגי בכל המורים מספר סיכום בין ההפרש מכאן אחת.

מורימ. הכל סך ובין הספר בתי
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שנות העלייה, ותקופת הלידה יבשת הגיל, המין, לפי והגננות, המורים  כ/7. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים עברי< (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות הוותק

TABLE 7/7.TEACHERSAND KINDERGARTEN TEACHERSBYAGE,CONTINENTOF BIRTH
PERIOD OF IMMIGRATION, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND QUALIFICATIONS

)Hebrew Education) (Absolute Numbers and Percentage)
(1962/63 ; 1963/64 תשכיד; (תשכג;

"hereof: ■■onn

ספר בבתי מורים
יסודיים

Teachers in
Primary Schools
תשכ"ד
1963/64

תשכ"ג
1962/63

גננות
Kindergarten
Teachers

תשבד
1963/64

תשכג§
§ 1962/63

המורים כל
והגננות

All Teachers
and Kindergarten

Teachers
תשכ"ד
1963/64

חשכג§
§ 1962/63

TOTAL

Men
Women

| 17,514

Sex
I 5,591
| 11,923

Age
543

3,860
3.639
3,841
2,677
1,807
273
874
30.7

16,255 2,640 2,555 26,533

5,247
11,008 2.640 2,555

Upto 19
20  24
25  29
30  39
40  49
50  59
60 and above
Not known

. Median age
Continent o f Birth a n

ISRAEL BORN ' 7,254
BORN IN ASIA AND 2,449
AFRICA TOTAL 368
Immigrated up to 1947 2,081
Immigrated since 1948

BORN IN EUROPE AND 6,981
AMERICA TOTAL 4,261
Immigrated up to 1947 2,720
Immigrated since 1948

NOT KNOWN 830
X ISRAEL BORN 43.5
"A Immigrants since 1948 28.8

Recognized Ye
0 4 5.469
5 9 4,502
1014 3,160
1519 1,777

20 and above 1,797
Not known 809

Median yearsof teaching 8.2

Qualifications
Academic 777
Qualiifed 10,626
Non qualiifed  AA 622
Non qualiifedA 2,757
Non qualiifedB 2,041
Not known 691

Percentage of non qualiifed ' 32.2
(

§528
3,812
3,355
3.719
2,526
1,603
236
476
§30.5

Period o f I mm
6,850 /,292
2, /42 27.3
346 51

1,796 222

128
596
539
699
265
210
50
153
29.8

140
675
570
631
265
204
25
45
28.8

9,192
17,341

720
5.296
5,647
6,134
4,119
2,754
528

1,335
31.5

25.295

המין
8,927
16,368

הגיל
727

5,470
5,321
5,959
4,052
2,567
458
741
31.3

הכל סך

גברים
נשים

עדיו
24 עד 20
29 עד 25
39 עד 30
49 עד 40
59 עד 50
ומעלה 60
ידוע לא

חציוני גיל
1gratio n העלייה ותקופת הלידה יבשת

6.8/5
4.282
2,533

448 ■

43.3
27.4

9/8
605
313

157
52.0
21.5

1,324
238
57
181

947
631
316

46
J2.8
19.8

10,632
3,070
496

2,574

11,474
6,889
4,585

1,357
42.2
28.4

10,262
2,784
493

2,291

11,523
7,115
4,408

726
41.8
27.3

ars of Teaching בהוראה מוכרות ותק שנות

הארץ ילידי
ואפריקה אסיה ילידי

הכל 0ך 
1947 עד עלו

1948 מאז עלו
אירופה ילידי

הכל ואמריקה0ך
1947 עד עלן

1948 מאז עלו
ידוע לא

הארץ ילידי אחוז
ואילך "48n עולים אחוז

5,321
4,266
2,971
1,509
1,639
549
§ 8.0

797
10,328

565
2,385
1,746
434
29.7

721
620
543
178
236
342
6.3

5

1,625
57
189

303
(1)461

25.2

803
647
525
159
233
188
7.9

5
1,699
48
223
278

(1)302
24.4

8,053
6,492
4,618
2,538
2,898
1,934

8.3

8,274
6,335
4,470
2,279
2.729
1,208

8.0

להוראה הסמיכות

4 עד 0
9 עד 5

14 עד 10
עד" 15
ומעלה 20
ידוע לא

חציוני ותק

אקדמאי
מוסמך

איא מוסמךשלב בלתי
א' מוטמןשלב בלתי
ב' מוסמךשלב בלתי

ידוע לא
מוסמכים הבלתי אחוז

) Including social nurses in charge of classes
)in 1962/6396 ; in1963/64 57) .

בתשכד57). (בתשכג6': לכיתות אחראיות מטפלות כולל (1)
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הוותלן שנות האוכלוסייה, קבוצת הגיל, המין, לפי והגננות, המורים כ/8 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ערבי) (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות

TABLET/8. TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS, BY SEX, AGE, POPULATION
GROUP, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND QUALIFICATIONS (Arab Education)

)Absolute Numbers and Percentage)

)1960/611963/64; תשכ'ד עד (תשכא

TOTAL

Men
Women

Up to 19

20  24
25  29
30 39
40  49
50  59
60 and over
Not known
Median age

1,611

Sex

Age

1,482

1,031.120
451491

2528
410411
443494
364390
148173
6461

1318

IS36
28.428.5

1,340

המין

911
429

הגיל
60

444
343
305
119
47
5
17
27.4

הכל סך

גנריט
נשים

עד 19
24 עד 20
29 עד 25
39 עד 30
49 עד 40
59 עד 50
ומעלה 60
ידוע לא

חציוני גיל

Moslems
Christians
Druzes
Jews
Other

Population Group

779
592
90
119
31

האוכלוסייה קבוצת

Recognized Years ofTeaching

5340  4
43959
35510  14
18615  19

7020 and over
27Not known
7.9Median Yeart of Teaching

690
566
84
110
32

490
436
338
147
55
16
7.9

581
550
77
95
37

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
יהודים
אחרים

ורא_ה__ כרותבה מו תקה הוו שנות
591
293
282
87
31
56
6.3

4 עד 0
9 עד 5
14 עד 10
19 עד 15

ו0עלה 20
ידוע לא

חציוני וותק

Qualifications להוראה הסמיכות

Percentage of non qualified

234344Academic
438641673Qualified
514246Unqualified phaseA.A.

253363424Unqualified phase A.

542379399Unqualified phase B.
331425Not known

54.8 53.4 64.7

אקדמאי
מוסמך

איא מוסמךשלב בלתי
א' מוסמךשלב בלתי
ב' מוסמךשלב בלתי

ידוע לא

מוסמכים הבלתי הטורים r\m
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classes and pupils in educational system החינוך במערכת ותלמידים כיתות

בכיתה התלמידים ומספר הספר בית סוג לפי הכיתות'  כ/9. לוח
Table T/9.  CLASSES, BY TYPE OF SCHOOL AND NUMBER OF PUPILS N CLASS (1964/65)

)1964/65 (תשכיה:

הספר בית סוג
בכיתה התלמידים nמספר ClassesPupilsNumber 01

Type of School הכל סך
Total

191014151920242529303435394044454950 +

הכל, 19,3164159731,7562,5883,5514,0313,4261,971498106TOTALסך

עברי חינוך
סךהכל 

/7,7823738741,6352,4473,3333,7843,(52/,73539158JEWISH EDUCATION
 TOTAL

יסודיימ ספר 13,2792044879181,6192,6963,0562,4781.44833637Primaryבתי Schools

מיוחדים ספר 690107141224199105121Schoolsבתי for handicapped
children

לנערים ספר בתי
עובדים

2432267853995736Schools forworking
youth

על ספר בתי
ס"ה  יסודיים

3,37040174385525S496946552795415PostPrimary Schools 
Total

תיכוניים ספר 1,435223976151202331396185258Secondaryבתי schools

מדרש לבתי מכינות
ולגננות למורים

תיכוניים ספר בתי
ערב של

115

III

1

313

3

2015

7

19

29

15

45

13

25

9

4

22

Preparatory classes for
teachers' training
colleges

Secondary evening
schools

המשך 42493597141784123Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 94656213916016921313545162Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 2Agirculturalר26511214265594315בתי schools

עליסודיים ספר בתי
חלקי ערב ללימוד

74142915961Postprimary parttime
evening schools

למורים מדרש בתי
ולגננות(ו)

200523656924II3Teachers' Training
Colleges(l)

ערבי ARABחינוך EDUCATION

יסודיים ספר 1,465418911413121023726023310644Primaryבתי schools

/(I)See note (4) to Table T3.
כ/3. ללוח (■>) הערה ראה (1)
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הכיתה דרגת לפי ,(1< הספר בבתי התלמידים  כ/10. לוח
TABLE T/IO.  SCHOOL PUPILS(I), BY GRADE

)1948/49 תשכ'ה;1964/65 עד (תשיט
7\"yon

§תשכיאתשייזתשייבתשיט תשכיד§תשכיג
1964/65

הכיתה §1948/491951/521956/571960/61דרגת הגל1963/64§1962/63 סך
Total

מזה:בנות
thereof:
Girls

Grade

התלמידים 108,844248.271367,605482,273526,084548,446564,307276,673ALLכל PUPILS
עבוי נוך J6,238257,317HEBREW/102,064225,365341,971447,05/484,256503,594הי

EDUCATION
15,12538,66847.65746,02148,39749,80649,34824.1381א

12,12430,21342,63548,74449,19150,01351,16024.978IIנ

12,66525.95442,22250,27048,21850,50850,84324,734IIIג

11.88221,89044,13650,67551,03349,57351,33725,265IVד

11.79320,87941,51248,38552,93953,08051,16925,255Vה

10,44718,58333,08644,39152,76653,64553,49426,328VIו
9,76215,86026,78943,96948,21552,68652,97425,979VIIז
7,33513,07720,98942,48341,92846,66450,86825,222vniח .

בלי יסודיות 14,4313,8392,6242,5582,8972,1601,031Primaryכיתות classes of
ברורה>2) unspecifiedדרגה grade(2)

4,4618,63212,73828,53430,51831,35835,40918.046IXט
92,9367,1019,30318,53826,55026,21726,98813,868X

1,8965,0197,51311,89617,48120,17220,22210,368XIיא
9252,4625,1.847,62310,29312,61815,2187.955XIIי*ב

בלי עליסודיות Postpirmary__1,6391,76845487כיתות classes of
ברורה(3) unspecifiedדרגה grade(3)

סמינריוניות 7139572,6002,8533,6824,3575,0484,150Preparatoryכיתות classes to
מדרש teachersבבתי training

ולגננות collegesלמורים
449634129425567688457XIIי*ב
4065081,3551,5721,7262,4362,7372,291XIIIיג
3076111,1521.5311,3541,6231,402XIVי*ד

ערבי 6,78022,90625,63435,22241,82844,85248,069/9,356ARABחינוך
EDUCATION

2,0125,6924,3266,4966,8787.4218,2173,7441א

1.3465,2553,1816,1436,9606,9547,4273,394IIכ

1,1794,2363,3955,3406,2626,6326,8773,041IIIג

9592.3403,7154,9575,8056,0556,4222,737IVד
6081,8873,4293,6784.9115,4975,6192,247Vה

3751,4293,1672,6364,3194.4354,9671.772VIו
2319392,0382,4652,9513,7273,7431,257VIIז
5660C1,488ח 2,113'1 ;885_.. 2,3732,958896VIII

בלי יסודיות .3558Prijnary_100כיתות classesof
ברורה unspecifiedדרגה grade

1425630556279757573490IXט
915422035243348441551X

1817219027031531447XIייא
15617320122225823XII__ייב

סומינריוניות 4211712110411857Preparatory_ניתוח classes to
מדרש 'teachersבבתי training

ולגננות collegesלמורים

23XIIייב
4356547033XIIIייג

ייד
7442504824XIV

(I) Not including kindergartens, higher education and
"other institutions" (See Table T/3).

)2) Including preparatory classes in schools for working
youth. Up to 1954/55 all the pupils in schools for
handicapped children were also included.

)3) Including pupils in vocational biannual schools and
agricultural youth groups; in 1962/63  chiefly pupils
in continuation classes.

אחרים' ומוסדות גבוה חינוך ילדים' גני כולל אינו (1)
כ/3). לוה (ראה

עובדיט. לנערים הספר בתי של במכינות תלמידים כולל 0)
הספר שבבתי התלמידים כל גם נכללו תשטיו עד

המיוחדים.
ובחברות דושנתי מקצועי בלימוד תלמידים כולל (3)
בכיתות תלמידים בתשכיגבעיקר חקלאיות; נוער

המשך
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עברי) (חינוך הספר בית תואר לפי היסודיים' הספר בתי תלמידי  כ/11* לוח
TABLET/lI. PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS, BY DESCRIPTION OF SCHOOL

)Jewish Education)

)1953/54 1964/65 ; תשכה עד (תשיד

תשי"דהתואר
1953/54

תשי"ז
1956/57

תשכ'א
1960/61

תשכ''ג
1962/63

תשכ"ד
1963/64

תשכה
1964/65

De scriptio n

הכל 219,129285,926361,707380,396392,644397,921TOTALסך

150.118196.178240,970247,549253,814254,960Stateממלכתי school

53.57371.21296,437107.435112.863115.554Stateממלכתידתי religious school

15,43818,53624,30025,41225.96727.407Independentעצמאי(ו) school(l)

(I)Of Agudat Israel. ישראל. אגודת של (1)

הספר בית סוג לפי הספר, בתי תלמידי בין הבנים אחוז  כ/12* לוח
TABLE T/12. PERCENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL

)1948/49 ;964/65ו תשכה עד (תשט

Typeתשכיהתשכידתשב''גתשכ"אתשי"'זתשי"בתשיט o f School הס9ר בית 1948/491951/521956/571960/611962/631963/641964/65סוג

הספר בתי 51.853.052.551.851.351.351.0ALLכל SCHOOLS

עברי 451.251.050.550.650.2JEWISH.;48.95מינון
EDUCATION

יסודיים ספר 51.051.4S0.650.950.650.950.6Primaryבתי schools

מיוח^ ספר 59.761.960.457.358.855.6Schoolsבתי for handi
capped children

לנערים ספר בתי
קובדים

על ספר בתי
הכל סך יסודייט
תיכוניי0(1) ספר בתי

40.4

43.0

53.8

45.7

46.5

56.8

52.5

43.6

60.0

50.9

41.9

60.9

50.4

41.0

64.7

48.7

41.2

62.9

48.6

42.3

Schoolsfor working
youth

PostPrimary
schools  Total

Secondary schools(l)

מדרש לבתי 15.414.014.713.914.1Perparatoryמכינות classes for

ולגננות Teachersלמורים training colleges.

תיכוניים ספר בתי
ערב(1) של

65.255.861.360.865.843.9Secondary evening
schools(t)

המשך 47.048.846.947.650.249.949.4Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר י70.4בתי

59.31

74.275.370.862.462.5Vocational schools
55.8

חקלאיים ספר 66.465.261.159.359.6Agriculturalבתי schools

עליסודיים ספר בתי
אחרים(2)

למורים מדרש בתי
ולגננות(3)

_

10.3

52.8

15.1

48.2

17.2

45.7

16.3

51.1

17.8

Other postprimary
schools(2)

Teachers' training
colleges(3)

ARAB EDUCATION ערבי חינוך
יסודיים ספר 81.467.969.761.959.759.358.7Primaryבתי schools

(2) See note (4) to Table T/l.
)3) See note (4) to Table T/3,

כ/1 ללוח (3) הערה ראה (1)
כ/1 ללוח (■>) הערה ראה (2)
כ/3. ללוח (*) הערה ראה (3)
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AGE AND CONTINENT OF BIRTH
OF PUPILS IN EDUCATIONAL SYSTEM

של הלידה ויכשת הגיל
החינוך במערכת התלמידים

הכיתה לדרגת (1) התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז כ/13. לוח
העברי) החינוך של יסודיים (בתי'ס

TABLE T/13.  PERCENTAGE OF PUPILS ABOVE NORMAL AGE(I) OF THEIR GRADE
)Primary Schools of Hebrew Education)

)1951/521963/64; תשכד עד (תשי'ב

הביתה תשייבדרגת
1951/52

תשיד
1953/54

תשייז
1956/57

תשייט
1958/59

תשכיב
1961/62

תשכיד§
§1963/64

Grade

הכיתה דרגות 19.920.2ALLו.נ37.033.025.82כל GRADES

א כיתה 8.010.29.110.09.7Gride)22.7דרגת 1

§32.026.6נ 16.315.211.813.7II

39.433.828.118.9IS.O17.9IIIג

44.538.727.926.219.021.7IVד

2V*48.541.431.531.923.62ה

45.345.734.530.223.924.6VIו

43.046.034.230.429.125.9VIIז

40.041.234.831.229.724.3VIIIח

(I) Grade I age 6; grade II  age 7, etc.
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הספר, בית סוג לפי ,(1) העברי החינוך של הספר בבתי התלמידים  כ/14 לוח
והגיל המין

היהודית) באוכלוסייה תושבים ל00ס,ג (ש>עור*0
Table T/I4.PUPILS IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION (I), BY TYPE OF SCHOOL,

SEX AND AGE (Rates per 1,000 Population)

)1961/62 1964/65; תשכ"ה עד (תשכ'ב

Type of School

Aged 14  17 גילים

16 15 14

Total הכל סך

בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total

גילים
6עד3|
Aged
613

הספר בית סוג

תשכיב
הכל 977.3605.1S95.9614.1812.6240.5498.5359.6TOTALסך

יסודי SI728.8Primary.971.1139.9150.6117.8311.9108.2חינוך education

עליסודי(ל) 6.1465.2445.3486.3510.732.3$446.8330.8Postחינוך primary education(2)

1963/64תשכ'ד

הכל 9SZ6566.4539.5595.5800.2>35.5499.5337.5TOTAL.סך

יסודי חינוך
הכל סך

יסודיים ספר בתי

978.6

9S3.6

102.7

7.ג7

(09.7

74.2

15.1

71.1

298.7

247.8

82.2

44.7

26.8

4.9

11.8

1.2

PRIMARY EDUCATION
TOTAL

Primary school!

מיוחדיט ס0ר 23.27.27.76.720.07.51.40.6Specialנתי schools

עובדים 0 לנערי ספר בתי

 יסודי 8ל חיגוך
הכל(1) סך

1.8

4.0

22.8

463.1

27.8

432.5

17.3

496.0

30.9

493.3

30.0

SS2.9

20.5

486.1

10.0

316.0

Schools for working
youth

POSTPRIMARY(2)
EDUCATION
TOTAL

1964/65תשכה

 יסודי על 4.0468.8437.9502.1500.6569.8473.7338.0POSTPRIMARYחינוך
הכל(2< EDUCATIONסך 

TOTAL(2)
תיבוניי0(3) מפר 2.0226.0183.3271.9256.3261.4217.0170.3Secondaryבתי schools(3)

מדרש בבתי 0.819.35.034.618.119.221.019.1Preparatoryמכינות classes in

ולגננות teachersלמורים training
colleges.

תיכוניים ספר 0.012.710.615.06.114.217.014.4Secondaryנתי evening
schools(3)ערב(3)

המשך 0.444.842.547.235.549.952.942.1Continuationניתות classes

מקצועיים ספר 1.0122.7148.695.0140.7168.6118.165.8Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 0.336.441.331.135.946.240.623.9Agriculturalבתי schools

יסודיים על ספר 0.16.96.67.18.010.27.02.4Postבתי primary schools (or
חלקי ערב parttimeללימוד evening

courses

(I) Educational system only.
)2) Excl. seminary classes in teachers training colleges.
)3) See note (3) to Table T|l.

בלבד. החינוך מערכת (1)
ולגננות. למורימ מדרש בבתי סמינריוניות כיתות גולל אינו (2)

נ/1. ללוח (3) הערה ראה (3)
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החינוך של העליסודיים הספר בבתי 17 עד 14 בני התלמידים  .l5/0 לוח
הספר בית וסוג המין הלידה, יבשת לפי ,u< העברי

היהודית) באוצוסייה ל000,ו (שיעורים

TABLET/15. PUPILS AGED 1417 IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW
EDUCATION (I), BY CONTINENT OF BIRTH, SEX AND TYPE OF SCHOOL

) Rates per 1,000 of the Jewish Population)

)1961/62 1964/65 תשכה; עד (תשכ'ב

Type of School

Born

אירופה
אמריקה
Europe
America

ילידי

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

Israel Born ישראל ילידי
Father Born יליד האב

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

הכל"יו
Total

כל
התלמידים

All
Pupils

הספר נתי מוג

1961/62 תשכיב

TOTAL

TOTAL

550,5 262.1

1963/64

512.3 255.5 697.4 344.3 552.3

הכל 465.2סך |590.5

חשכיד

הכל 461.0סך |604.5

1964/65 תשכ"ה

הכל 468.8603.8571.5383.3700.5262.9486.8TOTALסך

437.9565.4558.6354.8649.8246.2451.4Boysבנים

502T1644.7584.!___412.4756.4280.9525.3Girlsבנות

תיכוניים© ספר 226.0304.3273.2147.6374.581.8275.6Secondaryבתי schools(2)

מדרש לבתי 19.327.338.512.531.29.916.0Preparatoryמכינות classes

ולגננות forלמורים teachers'
training colleges

תיכוניים ספר 12.713.821.322.28.913.29.7Secondaryבתי evening
(2) ערב schools(2)של
המשך 44.874.347.329.498.013.427.3Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 122.7138.7139.4129.0142.698.9123.8Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 36.441.347.934.142.932.930.8Agriculturalבתי schools

יסודיים על ספר 6.94.14.08.52.312.93.7Postprimaryבתי evening
חלקי ערב schoolsללימוד for part

time courses

/(I) See note (I), (2) to Table T14.
)2) See note (3) to Table T/l.
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המין, לפי ,>u העברי החינוך של העליסודיים הספר בבתי התלמידים כ/16. לוח
היהודית) באוכלוסייה תושבים ל1,000 (שיעורים העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל,

TABLET/16.  PUPILS IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION (I)
BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)Rates per 1,000 Jewish Population)

)1964/65 (תשכה;

הלידה הבליבשי/ סך
Ageהגיל

Continent of Birth and

העלייה Total14151617Periodותקופת of Immigration

המינים 468.8569.8שני 500.6473.7338.0BOTH SEXES

הארץ ילידי
יליד* האב

603.8685.0 597.1627.4■473.5Israel Born
Father born ;

571.5674.1ישראל 636.3507.0427.5Israel

383.3477.2אסיהאפריקה 379.9357.0263.3AsiaAfrica
700.5756.3אירופהאמריקה 720.5749.8540.0EuropeAmerica

אסיהאפריקה 262.9359.1ילידי 280.8274.8155.6Born inAsia Africa
1960 עד 295.6404.8עלן 340.2300.7170.9Immigrated up to I960

1961 מאז 148.9213.0עלו 119.4174.789.2Immigrated since 1961

אירופהאמריקה 486.8611.0ילידי 509.7522.3396.3Born inEuropeAmerica
1960 עד 486.3593.4עלן 576.8512.7400.1Immigrated up to I960

1961 מאז 489.2676.1עלו 361.0588.6372.4Immigrated since 1961

הכל סך בנים .437.9529.8 465.7444.63/7.7BOYS TOTA L

ישראל S6S4640.2.ילידי 562.3586.8 '439.9Israel Born

יליד: Fatherהאב born:
558.6640.5ישראל 630.0518.7406.8Israel

354.8419.4אסיהאפריקה 342.4370.0269.7AsiaAfrica

649.8711.6אירופהאמריקה , 686.8661.0490.5EuropeAmerica

אסיהאפריקה 246.2325.7ילידי 252.8264.3155.1Born in AsiaAfrica
1960 עד 276.1367.6עלן 302.9286.7170.5Immigrated up to I960

1961 מאז 145.4189.4עלו 120.2182.193.2Immigrated since 1961

אירופהאמריקה 451.4576.3ילידי 472.6482.4365.8Born in EuropeAmerica
1960 עד 447.8553.3עלו 543.3467.6367.8Immigrated up to I960

1961 מאז 469.3661.7עלו 318.8585.4352.7Immigrated since 1961

הכל סך S02.1612.7בנות 537.8504.93J9.8GIRLS TOTAL

ישראל 644.7732.9ילידות 633.8671.2509.5Israel Born

יליד: Fatherהאב born:
584.1708.3ישראל 642.2497.0451.0Israel

412.4536.5אסיהאפריקה 421.6346.4257.1AsiaAfrica

756.4805.1אירופהאמריקה 755.7860.4593.9EuropeAmerica

אסיהאפריקה 280.9395.3ילידות 312.2285.9156.0Born in AsiaAfrica
1960 עד 316.4445.5עלו 381.4315.1171.4Immigrated up to I960

1961 מאז 152.8237.9עלו 118.4166.184.6Immigrated since 1961

אירופהאמריקה 525.3648.3ילידות 547.7565.7430.1Born inEuropeAmerica
1960 עד 528.2636.5עלן 610.6561.8435.8Immigrated up to I960

1961 מאז 510.6691.5עלו 405.3592.2394.1Immigrated since 1961

/(I)See notes (I), (2) to Table T14. כ/4ו. ללוח (2) (ו). הערות ראה (1)
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בית סוג לפי העברי/ החינוך של היסודיים הספר בבתי התלמידים  כ/17 לוח
(אחוזים) הלידה ויבשת הכיתה דרגת הספר,

TABLET/17. PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY TYPE
OF SCHOOL, GRADE AND CONTINENT OF BIRTH (PERCENTAGE)

)1961/62; 1963/64 nrwn ;n"",)

100 בל תלמידיםסל
psn חוץBornIsraelילידי ילידי

לארץ
Perילידיילידי 100

Fathe Born יליד Foreignאירופהאסיההאב Born

PupilsTypeאמריקהא£יקהסך o( School
ילידיBornBornהכל andעלוכל grade
Totaסך

אירופהאסיההכל
■ in
Asia

in
Europe

מאזאסיה
195s

Tot*אמריקראפריקהישראלAfricaAmerica
All BornImmj.

IsraelAsia:uropeinCrated
AfricaAmericaAsiaSince

Africa1955

הספר בית סוג
הכתה ודרגת

1961/62 תשכיב

ספר נתי
 יסודיים

100.073.77.231.934.617.98.468.450.0Primary Schools
Total(2)

הכל(2< סך
100.086.89.047.330.59.43.871.684.2A

100.084.48.444.331.711.24.472.177.3Bב

100.084.67.741.735.210.84.670.571.2C
D"100.081.17.237.636.314.04.974.265.3ך

100.075.67.031.537.118.26.274.654.0Eך

100.067.36.422.538.424.38.474.344.2Fן

100.058.06.213.438.428.813.268.736.9Gך

100.044.95.510.229.230.324.854.929.3Hןץ
11

ספר 100.062.55.340.816.431.85.784.720.0Specialבחי schools

מיוחדים
לנ ספר 100.012.52.17.23.274.113.484.846.4Schoolsבתי for

working youth
ערים^ובדיס

Primary schools
Total

A
B

€
D
E

F

G

' H

Special schools

Schools for
working youth

72.4

85.1
86.7
86.7
79.0
75.3
71.4
61.8
52.9
32.7

63.5

1963/64

75.1 5.8

78.9
77.4
76.1
76.1
75.4
74.5
73.8
72.0
86.0

86.4

3.0
4.0
4.9
5.4
5.8
6.2
7.5
9.7
4.4

10.9

17.4

II. I

13.9
15.8
17.0
17.9
18.3
21.1
24.9
27.0

69.4

31.5

26.3
27.4
28.5
29.8
31.9
34.1
35.8
38.7
11.8

5.7

תשכ"ד

37.7 7.6

50.0
45.9
42.4
40.1
37.6
34.8
29.2
20.6
52.0

12.1

9.6
8.8
8.4
7.7
6.8
6.6
6.4
6.1
4.8

1.9

76.8

85.9
82.1
79.3
77.6
76.3
75.5
71.4
65.4
68.6

19.7

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0

ספר בתי
 יסודיים
הכל(2) סך

א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ספר בתי
מיוחדים

לנע ספר בתי
עובדים רים

'1) Primary, special and for working youth.
)2) Incl. pupils in class without clear grade. עובדים. ולנערים מיוחדים יסודיים, (1)

ברורה. דרגה ללא בכיתות תלמידים כולל (2)
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סוג לפי ,(1) העברי החינוד של העליסודיים הספר בבתי התלמידים  כ/18* לוח
(אחוזים) הלידה ויבשת הספר בית

TABLE T/18. PUPILS IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION (1),
BY TYPE OF SCHOOL AND CONTINENT OF BIRTH

)Percentage)

)1963/64; 1964/65; n'wn n"3VT\)

Type of School

100 כל על
חייל ילידי
Per 100

Foreign Born

עלו
מאז
1955
וחווח|
grated
Since
I 95S

ילידי
אסיה
אפריקה
Born
in

Asia
Africa

ילידי
אירופה
אמריקה
Born
in

Europe
America

ילידי
אסיה
אפריקה
Born
in

Asia■
Africa

Israel Born הארץ ילידי

Father Born יליד האב

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

הכל
Total

סר
הכל
Total

הספר בית סוג

1963/64 תשכיד

TOTAL

Secondary schools(2)
Preparatory classes
forteachers'trai
ning colleges

Secondary evening
schools

Continuation classes
Vocational schools
Agricultural schools
Postprimary schools
for parttime
evening courses

33.3

31.4
21.5

25.2

41.2 28.0

29.1
39.0

54.5

31.3
24.4

24.8

19.6

12.9
15.6

29.7

40.9 30.1
35.4 49.4
38.8 60.3
36.6 85.9

23.1 10.0
28.7 28.0
21.5 32.7
10.6 64.7

39.7

44.9
42.0

25.3

57.4
28.7
33.1
5.3

6.3

4.9
5.4

13.5

4.4
7.9
5.9
14.8

6.4

6.0
12.6

6.7

52.4 100.0

55.8 100.0
60.0 100.0

45.5 100.0

5.1 66.9 100.0
6.7 43.3 100.0
6.3 45.8 100.0
4.1 24.7 100.0

הכל סך

(ג) תיכוניים מפר בתי
לבתי מכינות כיתות
למורים מדרש

ולגננות
תיכוניים ספר בתי

(2) ערב של
המשך כיתות

מקצועיים ספר בתי
חקלאיים ספר בתי

יסודיים על ספר בתי
חלקי ערב ללימוד

1964/65 תשכה

הכל 100.059.36.89.742.818.622.145.743.1TOTALסך

ספרתיכוניים(2) 100.062.26.87.847.412.225.832.041.3Secondaryבתי schools(2)
לבתי מכינות 100.064.610.87.646.217.517.949.519.8Preparatoryכיתות classes

למורים forמדרש teachers'
trainingולגננות colleges

תיכוניים ספר 100.048.49.319.719.434.716.967.320.4Secondaryבתי evening
(ל) schoolsשלערב
המשך 100.077.45.87.763.99.613.042.449.9Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 100.051.96.412.433.126.221.954.546.2Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר .100.051.87.4IIבתי 133.3301517.763.251.0Agricultural schools

יסודיים על ספר 100.027.93.015.39.660.511.684.041.9Postprimaryבתי
חלקי ערב schoolsללימוד for parttime

evening courses

/(I)See notes (I) and (2) to Table T14.
)2) See note (3) to Table T/l.

כ/4ו. ללוח ו(2) (1) הערות ראה (0
כ/1 ללוח (3) הערה ראה P)
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הדת לפי ,(1< הערבי בחינון התלמידים  כ/19י לוח
TABLET/19. PUPILS OF ARAB EDUCATION(I), BY RELIGION

)1948/49 1964/65 תשכה; עד (תשט

תשטהדת
1948/49

תשייב
1951/52

תש4"ז
1956/57

תשניא
1960/61

תשכג
1962/63

§

תשכד
1963/64

§

תשכ"ה
1964/65Roligio n

החינוך 34,42038,68251,81559,90563,38967,565TOTAL(11,213)ל EDUCATION

.מוסלמיט .20,77022,00931,92037,98041,51144,673Moslems

9.68011.62713,70914.57314,72215,099Christiansנוצריט

.דרוזיט .2.7823,6754,9236,1786,2286,927Druze

אחרימ

החינוך ערכת
(2)
7.501

1,188
(2)
27.141

1.371

19.244

1.263

40,768

1,174

48.035

928

51,585

866

55,597

Others

EDUCATIONAL
SYSTEM

3,75420,05820,75130.03035,77439,11242,270Moslemsמוסלמים

2,7534,3544,9856.0146,1656,2906,600Christiansנוצרים

*9812.7223,5064,7116.0906,1666,725Druzדרוזים

1372136172Othersאחריט

BOYS/5.90418.09520,24025,15228,77230,66832,80נים

3.12513,64514.98713,89821,74623,41425,038Moslemsמוסלמים

1.8912,6422.9023.2253,4863,5563,883Christiansנוצרים

8811,8022.3503.0193,5343,6943,879Druzeדרוזים

76110641Othersאתרים

1.5979,0469,00415,61619,26320,91722,796GIRLSנות

629מוסלמיות 6,4135,764_||.|32__14.02815,69817,232Moslems

8621,7122,0832,7892.6792,7341717Christianנוצריות

1009201.1561,6922.5562,4721846Druzeדרוזיות

3131Othersי61אחרות

גלתי וסדות
רשמיים

(3,7;2)7.2799.43811,047;;,870t 1,80411,968NONOFFICIAL
INSTITUTIONS

7121.2581,8902,2062,3991403Moslems..מוסלמים

5,3266,6427,6958,4088,4328,499Christiansנוצרים

■דרוזים .60169212882£202Druze

..אתרים
1,1811,3691,2501,168911864Others

(I) Includes kindergartens.(2) Discrepancies in comparison מכך, נובעים כ/3 לוח לעומת ההפרשים ילדים.(2) גני נולל (1

with table t/3 are due to ihe fact that the figures refer to שונים. למועדים מתייחסים שנה כל עגור שהנתונים
different dates each year.
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הכיתה לדרגת (1) התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז כ/20י לוח
הערבי) החינוך של יסודיים (בתיס

TABLE T/20.  PERCENTAGE OF PUPILS ABOVE NORMAL AGE(I) OF THEIR GRADE
)Primary Schools of Arab Education)
)1951/52 ;963/64ו תשכד עד (תשיב

הכיתה תשייגדרגת
1951/52

תשייג
1953/54

תשייז
1956/57

תשייר
1957/56

תשייט
1958/59

תשכיב
1961/62

תשכיד
1963/64

Grade

הכיתה דרגות 68.458.040.436.228.419.818.2ALLכל GRADES

י48.334.014.420.014.312.011.5א

69.946.829.220.320.216.513.911ב

ווו71.956.033.535.017.919.314.8ג

80.170.543.337.632.821.422.5IVד

81.272.050.945.336.223.723.2Vה

81.676.954.851.043.220.122.1VIו

78.776.262.253.246.932.025.4VIIז

82.077.763.559.346.031.521.0VIIIח

(I) Grade I  age 6; grade II  age 7, etc. וכוי. י; גיל  ב דרגה ;6 גיל  א הכיתה דרגת (1)

בגרות ובחינות לימוד בשכר REDUCTIONהנחות IN SCHOOL FEES AND
MATRICULATIONS EXAMINATIONS

לימוד בשכר ומהנחה מסטיפנדיה שנהנו התלמידים  כ/21י לוח
וערבי) עברי (חינוך והתרבות החינוך משרד מטעם

TABLE T/21.  PUPILS RECEIVING SCHOLARSHIPS AND REDUCTION IN SCHOOL FEES
GRANTED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (Hebrew and Arab Education)

)1956/57 ;963/64ו תשכיד עד (תשייז

תשייז
1956/57

תשייח
1957/58

תשייט
1958/59

תשיך
1959/60

תשכיא
1960/61

תשכיב
1961/62

תשכיג
1962/63

תשכ'ד
1963/64

הכל 8,59715,36119,71228,30944,81652,34363,21170,878TOTALסך

רגילה 4,5923,8572,6931,3851,602Normalסטיפנדיה scholarship

סטיפנדיה
מיוחדת*')

4,0054,4412,4861,9091,6371,9541,254864Special
scholarship (1)

גבוה לחינוך :214413450497431470628814Thereofמזה: for
higher education

עזרה 2,0102,1383,000936564650Auxiliaryמענקי granu

לינלוד שכר
מודרג(2) 1

7,06312,52322,87738,57749,45361,39369,364Graded school
fees (2)

(I)For membersoftheoriental communities and for new
immigrants in institutions of postprimary and of
higher education.

)2) Details about the types of schools included in this
arrangementseeintheintroductiontothis chapter.

במוסדות חדשים ולעולים המזרח עדות לבני מיועדת (1)
וגבוה. עליסודי לחינוך

ראה  זה בהסדר שנכללו הספר בתי סוגי על מרטיט (2)
זה. לפרק במבוא
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סוג ההנחה, דרגות לפי מודרג לימוד לשכר הזכאים התלמידים  כ/22 לוח
וערבי) עברי (תינוך הכיתה ודרגת הספר בית

TABLET/22. PUPILS ENTITLED TO REDUCTION IN SCHOOL FEES, BY DEGREE OF
REDUCTION BY TYPE OF SCHOOL AND BY GRADE (Hebrew and Arab Education)

)1963/64 (תשכד

ofההנחידרגות ReductionDegree

הלימוד) משכר Fees)(as(באחוזים Percentage of TotalType of School

9andטnזוהדגנאסך grade

EFGH1JםABcהר'י

Total010152535500£758090

הספר בית סוג
הביתה ודרגת

TOTAL

IX
X
XI
XII

Secondary schools(2)
■ Total ' _

IX
X
XI
XII

Continuation classes(3)
Total

IX
X
XI
XII

Agricultural schools
Total

IX
X
XL
XII

Hebrew Education(l) (י) עברי חיבןך
4,257 5,927 2,224 4,782 10,779 7,319 4.167 3,231 2,502 9,858 55,046

1,283 1,509 563 1.013 3,396 1,366 1.202 876 699 3,011 14,918
1,167 1.634 612 1,385 1,811 3.044 1,080 737 639 2,190 14,299
1,088 1.710 674 1,391 3,179 1,780 1,114 926 681 2,724 15,267
719 1,074 375 993 2,393 1,129 771 692 483 1,933 10,562

2,572 5,136 1.91 I 4,196 4,506 S.I40 3,694 2.526 2,223 8.668 40.572

595 1,314 448 849 1,083 1,157 1,030 706 620 2,568 10.370
646 1.350 514 1,152 1,154 1,273 855 524 525 1,783 9,776

601 1,258 1,332 1,630 1,055 784 619 2,506 12,050
348 937 937 1,080 754 512 459 1,811 8,376

767 1,498
564 974

398 239 82 204 5,936 1.797 252 183 82 319 9,492

151 44 29 86 2,199 100 69 25 16 93 2,812
109 92 26 54 528 1,621 143 19 38 102 2.732
63 64 24 45 1.788 59 34 27 22 79 2,205
75 39 3 19 1.421 17 6 112 6 45 1,743

1,287 552 231 382 337 382 221 522 197 871 4.982

537 151 86 78 114 109 103
412 192 72 179 129 150 82
_258_ 148 49 88 59 91 25
80 61 24 37 35 32 II

145 63 350 1,736
194 76 305 1,791

_I.I5 40_ _ 139 1,012
68 18 77 443

הכל סך

יא
י'"ב

תיבוניים(ג) 90ר בתי
הכל סך
0
*

י*א
יב

המשך(3) כיתות
הבל סך

י''א
י"ב

חקלאיים ספר בתי
הכל סך
ט
9
יא
י"ב

ערבווינ (4)וך o(4)י nucat iab EdAr

1,316736812531910143324380TOTALהכלסך

369222336932510III85IX

f3272|179426109285X
330312407630126997XI

2902"כ9
1

2325620II52113XII

/(I)Excl. vocational schools (see Table T23).
)2) Incl. secondary schools, secondary evening schools,

teachers training colleges and pupils in vocational
schools, who are granted reductions according to the
gradation in secondary schools.

)3) Incl. 5 regional schools.
)4) Incl. nonofficial secondary schools.

כ/ג3). לוח (ראה מקצועיים ספר בתי כולל לא (1)
מדרש בתי ערב, של תיכוניים תיכוניים, ספר בתי כולל (2)
מקצועיים. ספר בבתי תלמידים וכן וגננות למורים
המקובל הדירוג לפי לימוד בשכר מהנחה הנהנים

תיכוניים. ספר ננתי
אזוריים. ספר בתי 5 כולל (3)

רשמיים. בלתי עליסודיים ספר בתי כולל (4)
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מודרג, לימוד לשכר הזכאים ,(1< המקצועיים הספר בבתי התלמידים  כ/23> לוח
וערבי) עבמ (חינוך (בלי) המענק דרגת לפי

TABLET/23. PUPILS IN VOCATIONAL SCHOOLS ENTITLED TO REDUCTION IN SCHOOL
FEES, BY DEGREE OF GRANT (IL.)

)Hebrew and Arab Education)

)1963/64 ; (תשכ'ד

(ל"י) המענק דרגת
Degree of Grant (IL.)

הכל
Total

א
A

0

נ
B
35

ג
c
60

ד
D
80

ה
E
115

ו
F

160

t
G

220

ח
H
250

ט
1

280

י

i
300

הכל 13,0021,7086261,682סך f|7 7572,0651,2407522,1921,063TOTAL

12,9471,7086261,682חיגוךעברי 917 7572.0641,2397512,1751.028Hebrew Education

55היגוןערבי 111735Arab Education

(I) Pupils in Vocetional schools, receving, reduction

in school fees accordingto the gradation in secondary

schools, are included in Table T/22.

בשכר מהנחה הנהגים מקצועיים בבי'ס תלמידים 0)
התיכוניים הספר בבתי המקובל הדירוג לפי לימוד'

כ/לל. בלוח רק נכללו

הבגרות בבחינות שעמדו התלמידים  כ/24י לוח
TABLET/24. GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS

)1948/49 1963/64 ; תשכד עד (תשיט

תשיט
1948/49

תשייב
1951/52

תשייז
1956/57

תשכיא
1960/61

תשכיב
1961/62

תשכיג
1962/63

תשכיד
1963/64

הכל 8021,3502,7813,5584,4315,7787.155TOTALסך

עברי 3502,9043,4644.3565,7027,173JEWISH./802חינוך EDUCATION

ספר בתי מסיימי
(1) תיכוניים

חיצוניים נבחנים

8021.121

229

2.540

364

3.238

226

3,903

453

5.137

565

6,573

(2)600

Secondary school
graduates (1)

External examiners

ערבי 7794757682ARABחינוך EDUCATION

(|)As from1954/55 including graduatesofsecondary
evening schools.

)2) Estimate.

ערב של תיכוניים ספר בתי מסיימי נכללים תשטיו מאז (1)

אומדן. (2)
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ACADEMIC INSTITUTIONS האקדמיים המוסדות

(1) האקדמיים במוסדות התארים ומקבלי התלמידים  כ/25' לוח
TABLET/25.STUDENTS AND RECIPIENTS OF DEGREES IN ACADEMTC INSTITUTIONS(l)

)1948/49 ;964/65ו תשכה עד (תש'ט
תשכיהתשכדחשכ'"גחשכאתשיזתשיבתשיט
1948/491951/521956/571960/611962/631963/641964/65

הכל Totaסך

§5,842§3,686§1,635התלמידים 10,836§ 13,876§15,61718,368 STUDENTS
מחקר 705798852Research§83180343516תלמידי students
אחרים §5,499§3,506§1,547תלמידים 10,320§13,17114,81917.516Other students

שנה תלמידי :4,6875,3326,055Thereof§3.296§1,770§1,206§405מהם: ifrstyear
studentsראשונה

ו תארים 193מקבלי

רביגריםינזה

§ 1,670 §884 §440

(7.) (2^ ו*י^ימ*ו*יי? f19*j1lf*r

§2,034

lerusslem

§ 1,973

VCPSlty 1 /7

2,491

t PPW II tr

RECIPIENTS OF DEGREES

The He
התלמידים

1 IU W 1ml m J

9572,5423,6667,020§8,4779,265
t\ \* Wr mr 11

10,164STUDENTS
מחקר 86173306431601598S80Researchתלמידי students

אחרים 7,8768,6679,584Other§8712,3693,3606,589תלמידים students
שנה תלמידי :2158301,1122,0962,8963,3793,357Thereofמהפ; firstyear

studentsראשונה
תארים 582485361,0041,3451,2631,662RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

לישראל טכנולוגי Technionהטכניוןמכץ IsraelInstitute of Technology
6781,1442,0042,3802,9463,3893,928STUDENTSהתלמידים

מחקר 273785104119127Researchתלמידי students
אתריט 6761,1371,9672,2952,8423,2703,801Other§תלמידים students

שנה תלמידי :Thereofמהם: firstyear
777845962students§541§658§376§190ראשונה

יום 6781,0351,7452,2242,7453,1573,817Dayטכניון studies
ערב 1022227197113IIIEveningטכניון studies

תארים 503565RECIPIENTS§532§607§348§192§135מקבלי OF DEGREES

1 Bar:ראילןאוניברסיטת llan University

1726119821,1531,406STUDENTSהתלמידים
שנה :281420320SIOThereofמהם=תלמידי ifrst year

studentsראשונה
תארים מקבלי ■367093126RECIPIENTSOF DEGREES

אביבהאוניברסיטה תל Telשל Aviv University
1,6972,126STUDENTS§8251,471_התלמידים
למ?דישנה 957Thereof:ifrst"378594788מהם:ת year

studentsראשונה
תארים 2387114126RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

ק וייצמן Weizmann'מדעמכון Institute of Science

113179STUDENTSהתלמידים
מחקר תלמידי (4)81(4)מהם 145Thereof; firstyear

students
תארים מקבלי

(5) 12RECIPIENTSOF DEGREES
ש> האוניברסיטאי חיפההמנון :Haifa College

565STUDENTS__התלמידים
שנה תלמידי :269Thereofמהם: firstyear

studentsראשונה

(I) See definitions in introduction to this chapter.
)2) Incl. Tel Aviv Brandch.
)3) Up toI962/63 included in the Hebrew University.
)4) 71 students who started in the Hebrew University

studied at the Weizmann Institutein 1963/64; 37 of
them continued in 1964/65.

)5) Included one Ph.D.

זה. לפרק במבוא הגדרות ראה (1'
מתש"ך). (החל בתלאביב השלוחה כולל (ג)
העברית. באוניברסיטה נכללו תשכג עד (3)

האוניברסיטה כתלמידי שהתחילו מחקר תלמידי 71 עוד (4)
ממשיכים מהם בתשכד; וייצמן במכון לומדים העברית

.37  בתשכיה
לפילוסופיה. דוקטור ו כולל (5)
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האקדמיים במוסדות האקדמי הסגל  כ/26 לוח
TABLE T/26.  ACADEMIC STAFF IN ACADEMIC INSTITUTIONS

(1948/49 1964/65 תשכ"ה; עד (תשט
תשכה ! תשכ"ד
1964/65 1 1963/64

תשבג
1962/63

תשג"א | תשיז
1960/61 | 1956/57

תשי"ב
1951/52

תשיט
1948/49

Academic staff  Total
Thereof: professors

and lecturers

Academic staff  Total
Thereof: professors

and lecturers

Academic staff  Total
Thereof: professors
and lecturers

Academic staff  Total
Thereof: Professors
and Lecturers

Academic staff Total

Academic staff Total
Thereof: Professors
lecturers

The Hebrew University in Jerusalem (I)
1,189 1,144 1,018 925
437 437 373 338

Technion Technology institute of Israel
637 §564 482 434
374 §310 287 195

Barllan University
165 163
86 71

i
Tel Aviv University

I 394 258
143 86

138
48

211
83

107
35

136
55

Weizmann Institute of Science
I 87 82 

Haifa College
92 
19 

בירושלי0(ו) העברית האוניברסיטה
638 383 208
185 150 98

לישראל טכנולוגי הטכניוןמכון
456 147 85
207 73 20

בראילן אוניברסיטת
40  _

אביב תל אוניברסיטת

למדע ויצמן מכון
 1

חיפה של האוניברסיטאי המכין

האקדמי הסגל כל
פרופסורים מהם:

ומרצים

האקדמי הסגל כל
פרופסורים מהם;

ומרצים

האקדמי הסגל כל
פרופסורים מהם;

ומרצים

האקדמי הסגל כל
פרופסורים מהם=

ומרצים

האקדמי הסגל כל

האקדמי הסגל כל
פרופסורים מהם

ומרצים
(I) Incl. the Tel Aviv Branch (since 1959/60). מתשך). (החל אביב בתל השלוחה בולל (1)

הלימוד תחום לפי ,>d בירושלים העברית האוניברסיטה  ב/17 לוח
TABLET/27.  THE HEBREW UNIVERSITY, IN JERUSALEM, (I) BY FIELD OF STUDY

)1964/65; nwn)

הכל סך
מדעי
הרוח

מדעי
ההגרה
(2)

מתימטיקה
חקלאותימדעי

Agriרפואהמשפטים
(3)

TotalHuman
ities

Social
Sciences

הטבע
Sciencesculture

LawMedicine

האקדמי 1,1893001403267673274Academicהסגל Staff
פרופסורים :43788241003017178Thereofמהם: professors

.andומרצים lecturers
10,1642,9992,9191,599398I.SS4>95STUDENTSהתלמידים,

מחקר 580132II28763978Researchתלמידי students
אחרים 9,5842,8672,9081,3123351,545617Otherתלמידים students

:3,7581,71397348738408139Thereofמהם:נשים females
ראשונה שנה 3,3571.1721,119439135356136Firstyearתלמידי students

תאריט ,Iמקבלי til423356447102200114RECIPIENTS OF
DEGREES

:5151977815494631Thereofמהם:נשים females
■1.11336133724161113בוגרים  .Bachelors

נשים :3751847883525Thereofמהם: females
3895317187348513Mastersמוסמכים

נשים :108II673216Thereofמהם: females
לרפואה דוקטורים
נשים מהם

88
17___^

88
17

M.D.
Thereof: females

דוקטוריםלפילוסופיה
נשים מהם:

72
15

9
2

239

4
7
1

213

8
Ph.D.. Dr.iur

Thereof: females
(I) Incl. the Tel Aviv Branch (Social Sciences and Law)

numbering about 2,300 students.
)2) Including the School for Social Work, numbering

176 students and 40 recipients of degrees.
)3) Including Dentistry, Pharmacology and Public Health.

תלמידים. כ300,ג ובה
תלמידים 176 ובו סוציאלית לעבודה הספר בית גולל (ג)

בוגר. תואר מקבלי ו04
הציבור. ובריאות רוקחות שיניים' רפואת כולל (3)
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מחלקות לפי חיפה, לישראל* טכנולוגי מכון  הטכניון  כ/28* לוח
TABLE T/28.  TECHNIONISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLbGY, HAJFA,

BY DEPARTMENTS

,1964/65)(תשכ"ה

Engineeringהנדסה

הכל מך
Total

ארכי
טקטורה
Archi
tectureאזרחית

Civil

מכונות
Mechani
cal

חשמל
Elec
trical

כימית
Chemical

אוירו
נאוטיח
Aero

חקלאות
Agri
culture

תעשייה
וניהול
Industry
and

Sciences

nauticManage.
ment

האקדמי 63739100737228(1)הסגל 2922213 36Academic Staff
ומרצים פרופסורים 3743579423315(1)מהם: 1713100 24Thereof: Professors and

Lecturers

הכל '3.928346תלמידיםסך 682617720202 308224518 311STUDENTS TOTA L

יום 3,817346668590665199טכניון 299224518 308Day courses
ראשונה שנה תלמידי .85173129מהם: 10013961 5573164 57Thereof: first year students

(2) ערב III1427טכניון '553 9 3Evening courses (2)
תלמידיםחדשים 711016352מהם: 5 3Thereof: new students
מחקר 1272113161תלמידי 9262 3Research Students

תארים 5653510012510730מקבלי 392371 35RECIPIENTS OF DEGREES

נשים :מהם: 5110921 ■ 226 1Thereof: females
43234731047827מוסמכים 292037 30Bachelors

נשים 361092מהם: 15 Thereof: females
11512420263מגיסטרים 8325 5Magisters

131מהם:נשים 110 1Thereof: females
למדעים דוקטורים

מהם:נשים
18
2

3


3 2
 1

9 
1 

Dr.Sc.
Thereof: females

25 שצוינו: למחלקות מחוץ מקצועות כולל מהם(1) ומרצים.מורים, פרופסורים 1616 professors and, of whom[1) Incl. studies outside the speciifed ones  25 teacher:
שנתיים נמשכים בערב הלימודים בטכניון(2) שקולים לשנתוהם הראשונה.יום .lecturersהלימוד

courses.the first year in day[2) Evening courses take two years and are equivalent to

£

ת

en
m



הלימוד תחום לפי בראילן, אוניברסיטת  כ/29' לוח
TABLE T/29.  BARILAN UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY

)1964/65 (תשכה;

הכל] סך
Total

מדעי
הרוח

Humanities

מדעי
החברה

Social Sciences

מתמטיקה
הטבע ומדעי
Sciences

האקדמי 165614559ACADEMICהסגל STAFF:
פרופסורים מהם:

ומרצים
86352526Thereof: professors

and lecturers

התלמידים
נקים מד<0:

ראשונה שנה תלמידי

1,406
848
510

884
614
317

125
44
61

397
190
132

STUDENTS
Thereof: females
Firstyear students

תארים 126533439RECIPIENTSמקבלי OF
DEGREES

:65311618Thereofמהם:נשים females

בוגרים
נשים מהם;

108
58

41
27

34
16

33
IS

Bachelors
Thereof: females

מוסמכים
נשים מהם;

18
7

12
4

6
3

Masters
Thereof: females

הלימוד תחום לפי תלאביב, אוניברסיטת  כ/30. לוח
TABLE T/30.  TEL AVIV UNIVERSITY BY FIELD OF STUDY

)1964/65 ;n"3>pn)

רפואה
Medicine

מתמטיקה
הטבע ומדעי
Sciences

מדעי
החכרה
Social
Sciences

מדעי
הרות

Humanities

הכל סך
Total

ACADEMIC STAFF:
Thereof: professors

' and lecturers

STUDENTS
Thereof: females
Firstyear students

RECIPIENTS OF
DEGREES
Thereof: females

Bachelors
Thereof: females

Masters
Thereof: females

31
31

54
II

137
45

425
181
161

52

23

34
14

18
9

15

6

90
44
79

211
61

1,557
1.073
717

74

33

71

33

394
143

2,126
1.309
957

126

56

105
47

21
9

האקדמי הסגל
פרופסורים מהס:

ומרצים

התלמידים
מהם:נשים

שנהראשונה תלמידי

תארים מקבלי
נשים מהם:

בוגרים
נשים מהם:

מוסמכים
נשים מהם:
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העלייה, תקופת הלידה, יבשת לפי האקדמיים, במוסדות התלמידים  כ/31י לוח
(1) הלימוד ותחום התואר הגיל,

TABLE T/31. STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS,BY COUNTRY OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, DEGREE AND FIELD OF STUDY (I)

)1963/64 ;iDim)

הלידה, יבשת התואר,
העלייה תקופת

והגיל

הל oinnימודField o f study

Degree, Continent
of Birth, Period of
Immigration and Age

הבל סך
Total

מדעי
הרוח
והחברה
Huma
nities
5 Social
Sciences

משפטים
Law

רפואה
Medicine

מדעי
הטבע
ומת

מטיקה^)
Sciences

)3)

חקלאות
Agricul
ture

הנדסה(3)
Engi
neering
0)

ידוע לא
Not

Known

(2) הכל 15,0336,781607סך 1,5212,7723622,6*6324TOTAL (2)

בוגר(4)תלמידינ תואר Firstלקראת Degree Students (4)

הבל 11,8876,123סך /,5091,7292222,09;213TOTAL

הלידה ינשת
ישראל 7,4403,818ילידי 1,0241,1041341,28476

Continentof birth
Born in Israel

ילידג Fatherהאב born in:
767359ישראל 186861910314Israel

278139אסיהאפריקה 68304343AsiaAfrica

4,9752,307אירופהאמריקה 7567211091,02755EuropeAmerica

ידוע 1,4201,013לא 1426721204Not known

אסיהאפריקה 1,139610ילידי 1191384419434Born in AsiaAfrica

1954 עד עלו 900492מזה: 1091042a14918Thereof: immtgra.
ted up to 1954

אירופה ילידי
אמריקה

1954 עד עלן מזה:

3,160

2,406

1,615

1125

 344

 311

462

"275"

39

 34 

606

 413

94

43 

Born in Europe
America
Thereofrlmmi
grated upto 1954

הלידה יבשת
ידועה לא

14880 2225579Continent of birth
not known

Ageרגיל

20 3,7201,888עד 3886653772715upto 20

23 עד 213,9051.906 4676641067263621Co23

242,085988עד26 297263464563524 to 26

29 עד 27813465 12874II1211427 to 29

30 +1,146789 1896214543830+

ידוע 21887לא 4018775Not known
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העלייה, תקופת הלידה, יבשת לפי האלודמיים, במוסדות התלמידים  כ/31> לוח
(המשך) (1) הלימוד ותחום התואר הגיל,

TABLE T/31 STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS, BY COUNTRY OF BIRTH, PERIOD
OF IMMIGRATION, DEGREE AND FIELD OF STUDY (I). (C6nt.)

)1963/64 (תשכד

Degree, Continent
of Birth, Period of
Immigration and Age

Field of study oinnהלימוד

ידוע לא
Not

Known

הנדסה(3)
Engi
neering

)3)

msVpn
Agricul

מדעי
הטבע
ומת

מטיקה(3)
Sciences
0)

רפואה
Medicine משפטים

Law

מדעי
הרוח
והחברה
Huma
nities

8< Social
Sciences

הכל סך
Total

הלידה, יבשת התואר'
העלייה תקופת

והגיל

TOTAL

Continentof birth
Born in Israel

Father born in:

Israel

AsiaAfrica

EuropeAmerica

Not known

Born in AsiaAfrica

Thereof: immi
grated up to 1954

Born in Europe
America

Thereof: immi
grated up to 1954

Continent of birth
not known

Age

' up to 20

2123

2426

2729

30 +

Not known

Second and Doctor Degree Students

13 569 140 /,009

ודוקטור מוסמך תואר לקראת תלמידי0

607 // 608 2,957

5 278 S2 515

  5 10

   3

4  40 131

1 278 37 371

2 2£ 8 61

2 22

6 262

3 214

 3

6

49

44

J

19

126

170

248

31

33

63

48

410

312

23

10

126

306

263

285

366

49 י

3

293

21

45

35

196

126

305

34

6

208

57

32

27

1,556

98

12

676

770

174

140

255 1,184

218 923

16 43

140

227

193

27

17

3

7

59

191

103

238

10

157

440

850

603

863

44

(I) Explanation of the definition of the population in
this table, see in the introduction to this chapter.

)2) Incl. 189 students studying for degree unknown.
)3) 142 studentsof the Haifa Technion studying enginee

ring have been classiifed with studentsof sciences.
)4) Incl. B. Sc. eng. students and students for academoc

cerificates.

הכל סך

הלילה יבשת
ישראל ילידי

יליד: האב

ישראל

אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

ידוע לא

אסיהאפריקה ילידי

1954 עד עלו מוה:

אירופה ילידי
אמריקה

1954 8ד עלו מזוז;

 הלידה יגשת
ידועה לא .

הגיל
20 עד

23 על 21

6ג על 24

'ג עד 27

30 +

ידוע לא
זה. לפרק במבוא ראה זה, בלוח האוכלוסייה להגדרת הסבר (י)

ידועה. אינה התואר שרמת תלמידים 189 כולל (ל)
בעיבודים מוינו הנדסה הלומדים בטכניון למידים 142 (3<

הטבע. מדעי בין הסטטיסטיים
ותלמידים בהנדסה הסמכה בלימודי תלמידים כולל (4)

אקדמיות. תעודות לקראת
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adult education and culture ותרבות מבוגרים חינוךוהשכלת
והתרבות החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית הציבוריים השיעורים  כ/32י לוח

TABLET/32.  PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

)I1951 I 1965)

החודש
Month

an courses הקורסים כל Thereoסך

כיתות
Classes

לומדים
Students

עבודהUlpanimאולפנים אולפני
Work Ulpanim

כיתות
Classes

לומדים
Students

כיתות
Classes

לומדים
Students

1 195180814,437329078190

1 19531.23019.599591.138II173

I 195493015,5484888112219

1 19552,09431,8082868813199

1 19561.38923,505581.16913217

1 195796614.5453985019360

1 195889116,0131232,34432626

1 1959965I^.I9_9120 _2,64336626

| I96080613.135661,13832496

1 196174312,0601052,37137660

I 196292316,1881393,128761,422

1 196386514,5161512,891691,195

1 196490714,7891352,805881,657

1 196599016,2491903,977931,689
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החינוך משרד מטעם הלשון ולשיפור להשתלמות במכונים הביקור  כ/33י לוח
מבוגרים) (חינון והתרבות

TABLE T/33. ATTENDANCE AT INSTITUTES FOR ADVANCED STUDIES AND
FOR HEBREW LANGUAGE PROFICIENCY, SPONSOREDBY THE MINISTRYOF EDUCATION

AND CULTURE (Adult Education)

)1951/521963/64; תשכ"ד עד (תשי"ב

תשכירתשביגתשכיבתשכיאתשייזתשייב
1951/521956/571960/611961/621962/631963/64

8,5243,6125,222מכונים(1) (5,3465,7365,185INSTITUTES(I)

החורף 5,4162,2512,8582,9643.3322,862Winterזמן term
הקיץ 3,1081,3612,3642,3822,4042,323Summerזמן term

הלשון 1,746377486462496453Hebrewשיפור language
proficiency

היהדות 1,237285472497344233Jewishלימודי studies
'הרוח 4,4189421,2901,4649741,038Humanitiesמדעי
החברה 601353588456985841Sciencesמדעי

הטבע 52288298310247231Naturalמדעי sciences
לועזיות 1,5672,0881,7381,9172,012Foreignשפות languages

מחשבת 419773377Objets_מלאכת d'art
0) 1,6756,4917,7519,1948,305SEMINARS(2)סמינריונים

(I) In the three Urge towns. (2) In other places. אתרים. במקומות (2) העריםהגדולות. 33 (1)

העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית להכשרה בקורסים הלומדים כ/34' לוח
TABLE T/34.  STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES FOR ADULTS,

SPONSORED BY THE MINISTRY OF LABOUR

)1950 1963)

195019561958I960(1) 196119621963

הכל 7,9179,8948,48111,40110,31410,55010,827TOTALסך

מקצועית 7,2734,6935,2745,2636,5986,8377,742Elementaryהכשרה vocational
training

מקצועית 6445,2013,2076,1403,7163,7133.08SSupplementaryהשתלמות
vocational training

בניין
מתכת
עץ

פקידות

5,4291,2737818332,2892,3892,070Building
965
87

2,288
287

2,758
383

5,236
362

2,930
267

2,693
222

2,210
325

Metal
Woodwork

5362,636597298185ISO130Clerical work
בניהול הדרכה

עבודה
בית, כלכלת

230

9*2

80

1.303

165

1,022

471

629

755

906

1,469

420

Instruction for
foremen

Domestic econotiy,
וכד' תפירה

9002,2182,5793,4873.5433,4354,203שונות
sewing, etc.

Miscellaneous

(I) Details on vocations based on an estimate. אומדן. על מבוסס המקצועות פירוט (1)
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census of population andhousing 1961 והדיור1961 האורליופיו literacyמפקד and academic aducation אקדמית והשכלה יריע/קרו^וכתו!
קבוצת לפי ומעלה, 14 בגיל האכלוסייה בקרב וכתוב קרוא יודעי אחוז  כ/35* לוח

הלידה ויבשת המין האוכלוסייה,
TABLET/35. PERCENTAGE OF LITERATES OF THE' POPULATION AGED 14 AND OVER

BY POPULATION GROUP, SEX ANDJCONTINENTOF BIRTH
)19311963)

Jews ט יהודי

1931
1948(1)
1954(1)0)

22V 1961

1419
2024
2S29
3044
4564
6S+

85.994.377.5
93.796.890.4
85.091.878.3

Age

82.9

97.5
90.4
83.2
82.9
78.3
62.6

92.8

98.5
96.5
93.5
92.7
90.9
83.4

87.9

98.0
93.5
88.2
87.7
84.9
72.8

גיל

1931

(1)1948
(2) (1) 1954

22 V 1961

יי עד 14
24 עד 20
29 עך 25
44 עד 30
64 עד 45
ומעלה 65

Israel
AsiaAfrica
EuropeAmerica

1963(2)

Continento f Birth

97.1 99.0
56.4 81.7
96.1 98.3

81.9 92.0

לידה יבשת
98.0
69.2
97.2

87.0

ישראל
אסיהאפריקה

איתפהאמריקה

(2) 1963

Noniהודיםלאי Jews_ _. _ ._

193118.629.77.71931

(2)(1) 195442.864.121.01954 (1) 0)

22 V 196148.368.028.522 V 1961

Ageגיל

19 עד 1466.883.647.61419
24 עד 2059.479.637.32024
29 עד 2553.176.928.82529
44 עד 3044.368.522.03044
64 עד 4528.743.915.34564
ומעלה 6522.030.413.665+

(2) 196348.466.230.31963(2)

ונלקלול. 15 155 rh(1) Aged 15 and over.

ספר בבית פעם אי ניקרו (2)
(2) Ever attended school.
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יבשת הגיל, המין, לפי אקדמיים תארים כ/36.בעלי לוח
האחרון התואר לקראת הלימודים ותחום האחרון התואר העלייה, ותקופת הלידה

(1962 גבוהה השכלה בעלי סקר (מתוצאות
TABLE T/36.  HOLDERSOF ACADEMIC DEGREES, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION, LAST DEGREE, AND FIELD OF STUDY FOR LAST DEGREE

)Results of Survey of Graduates 1962)

)I) 22 V 1961)

הכל סך
Total

הל האחרוןתחום התואר לקראת Fieldמודים of Study for Last Degree

מדעי
הרוח,
יהדות'
אמנות
Huma
nities,

Judaica,
Art

מדעי
החברה
Social
Sciences

J

משפטים
Law

רפואה
כללית'
רפואת
שינייט,
רוקחות
Medicine,
Dentistry,
Pharma
ceology

מדעי
הטבע

ומתמטקה
Sciences

חקלאות
Agircul
ture

הנדסה
Enginee
ring

חכל 36,0124.4344,1285,9048,1123,0547869,594TOTALסך

Sexהמין

27,1382.1543,0005,1665,6041,7226788,814Malesזכרים

. 8,8742,2801,1287382,5081,332108780Femalesנקבות

Ageהגיל.

29 .4,950540726486342696עד 2041,956Up to 29

34 עד 304,5725765526066305641261,5183034

44 טד 357,3021,0929601,0021,5366361681,9083544

54 עד 459,9661,2781,0082.0642,4546541622.3464554

64 עד 556,3846727261,1521,8783901081,4585564

65 +2,8382761565941,2721141840865+

ישראל
העלייה ותקו8ת הלידה יבשת
696 600 5,166810

Immigration

438

and Period of

648

Continent of Birth

1,692 282Israel

2,19021042043251014430444AsiaAfricaאסיהאפריקה

ma עלו מהם
1948

1,80614439031248011424342Thereof: immig
rated since 1948

אירופהאמריקה
מאן עלן מהם:

1948

28,656
13,590

3,624
1,434

3,012
1,596

4,662
1,932

7,164
4,146

2,262
984

474
126

7,458
3,372

Europe.America
Thereof: immig
rated since 1948

Last Academic Degree האחרון התואר
ותארים ,.19.8302,3583,0963,4321,3921,0443908,118B.Aבוגר B.Sc,
(2) .etcדומים (2)

דוקטור ,.16,1822,0761,0322,4726,7202,0103961,476M.Aמוסמך, M.Sc,
דומים(3) Doctor,etc.(3)ותארים

(I) See explanations in the introduction to this chapter.
)2) E.g. Licence, Dipt. eng. (arch.).
)3) E.g. Ph.D., Dr. Med., LI.M.

זה. לפרק במבוא הסברים ראה (1)
Licence, Dipt. eng (arch.) כגוף (2)
.PH.M. ,Dr. Med. ,LI.M. כגון: (3)
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CULTURE תרבות

סרטים ויבוא קולנוע בתי  כ/37. לוח
TABLE T/37. CINEMAS AND IMPORTS OF FILMS

)I)(I95I/52I 964/65)

1964/65 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 1956/57 1951/52

קולנוע 181252266271286Cinemas(125)בתי
ישיבה 79,5001מקומות 16,243152,441161,743162,825173,459Numberof seats

(מיליונים) 21.827.839.239.142.147.6ביקורים 45.9Visits (million)
ניקוריט 20.523.028.627.129.629.0ממוצע 29.2Average number of

visitsלתושב per inhabitant
ומעלה) 15 aged)(בגיל 15 and above)

TOTAL

U.S.A. . ..
France
Italy . .

Britain
Others
Coproduction

374

ייצורם ארצות לפי ארוכים, סרטים יבוא

Import of Long Films, by Country of Production

440 436 438 428 330

198190178172175153
515890744842
313034545660
225532326338
28911019986.64

4351819

חכל סך

הברית ארצות
צרפת
איטליה
אנגליה

אחרות ארצות
משותפת הפקה

(I) Fiscal year. כספים. שנת (1)

ו}, < בישראל והתזמורות התיאטרונים במוסיאונים, הביקורים  כ/38. לוח
TABLET/38. VISITS AT MUSEUMS, THEATRES AND ORCHESTRAS IN ISRAEL (1)

)1961/621963/64)

(3)1961/621962/631963/64

Museumsמוסיאונים

חכל '115סך 120122_. TOTAL

הביקורים מספר על דיווחו מה0=
הביקורים

תושבים)*) ל000,ו שיעורים

79
1,945,923

1,562

80
1,930,898

1,413

82
1,984,345

1,385

Thereof: reported visits
Visits
Rates per 1,000inhabitants (2)

Theתיאטרונים atres

הצגות
ביקורים

הושבימ(2) ל000,ו שיעורים

2,238
1,405,808

1,083

2,752
1,485,595

1.087

2,857
1,922,280

1,341

Performances
Attendance
Attendance per 1,000
inhabitants(2)

Orchestrasתזמורות

קונצרטים
ניקורים

תושבים!*) ל1,000 שיעורים

480
587,100

452

547
633,250

463

568
676,150

472

Performances
Attendance
Attendance per 1 ,000
inhabitants (2)

(I) Incl. 15 theatres and 9 orchestras who supplied data.
Museums include also private collections.

)2) Aged 15 andoverin the Jewish population,
)3)For museums  1960/61.

נתונים. שסיפקנו תזמורות ו' תיאטרונים 15 נכללו (1)

קטנים. אוספים גם כוללים המוזיאונים
היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 בני (2)

^ן960\,  מוזיאונים לגבי (3)
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היישוב צורת לפי הציבוריות, הספריות  כ/39* לוח
TABLET/39. PUBLIC LIBRARIES, BY TYPE OF SETTLEMENT

)1961/62; 1963/64)

Type of Settlement

Volumes כרכים

כרכים ממוצע
רשום לקורא

Average
Volumes per
Registered
Reader

ממוצע
כרכים
לספרייה
Average

Volumes per
Library

הכל סך
Total

רשומים קוראים
Registered Readers

ממוצע
קוראים
לספרייה
Average

Readers per
Library

הכל סך
Total

הכל סף
הספריות

All
Libraries

היישוב צורת

1961/62

הכל 462150,6173602,5S2.9395,86916.4TOTALסך

עירוניים, 150105,131751990,1576.9249.4Urbanיישובים settlements

10890,798890881,5698,4779.6Veteranותיקים

4214,333377108,5882,7848.0Newחדשים

כפריים 31245,4861641,562,7825,35231.8Ruralיישובים settlements

18934,5532061,275,2206,93033.6Veteranותיקים

SNew.12310,93399287,5622,66326חדשים

הגדולות הערים 36050,961879604,03410,07211.9The 3 large towns

ויישובים הערים יתר
עירוניים

כפרים

90

21

54,170

2,969

661

156

386,123

34,495

4,652

1,815

7.3

11.3

Other towns and
urban settlements

Villages

846,54191109,3521,45316.2Mosbavimמושבים

20735.9761921,418,9357,16636.0Qibbuzimקיבוצים

8.7Urban settlements

8.6Veteran

9.0New

10.1The 3 large towns

7.6Other towns and
urban settlements

1963/64

7,414 1,341,888 858

8,789 1,151,416 1.014

3,809 190,472 456

11,174 726,336 1,025

5,306 615,552 763

189140,648

135119,691

5420,957

6560,499

12480,149

עירוניים יישובים

ותיקים

חדשים

הגדולות הערים 3

ויישו הערים יתר
עירוניים בים
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Goo SCHOOLS
(מידים; העברי בחינוך ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי
..TEACHINGPOSTS AN D PUPILS IN HEBREW EDUCATION (Indexes^ 600

1OO

הספר בית סוג לפי העברי/ החינוך של יסודיים העל הספר בבתי התלמידים
PUPILS IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY TYPE OF SCHOOL

10Q000

60,000

40,000
30,000
2O000

1 0,000
8,000
6,000

4,000
3,000

2,000

1000

100,000

.60,000
40.000
3Q000
2Q000

10,000
8,000
E1000

4000
^000

2,000

1,000
1918/49 I49/50I5O/51 lEI/52 152/53 53/54 B1/55 SS/56I5S/B7 B7/SB S(y59 59/Soefcysi efV6ZE2yB3 S4'S*et1/S5 SB/GG
*Incl. Pupilsin other PostPrimarySch. in 1959/60  1964/65  >vjvjsnnxz,"rrv!7*יךע7ת0נר. 1בת;!זכרעל vyafj, SV13*/)3eNett)TableT1 ) ;י^ההעוה*£ל1"0)

**'Aa from 1964/65, ExrernalYeshivot <ere Classified with Secondary Sihooli  t|1'j13j1nB'ajj on tiijijtiti j1n'_^:n1^ar,1'Svu1jVnn **

(אחוזים) כיתה דרגת לפי העברי, היסודי בחינוך התלמידים
PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS (Hebrew Education). BY GRADE (Percentage)

0ra6e  1X 11 'd in:*iv ~tv 'n vi  ו' V11 
1948/49 ~~ ~~ ~ '

vitt ת' כיתה דרגת:

1951/52

1955/57 [

1957/58
1958/59
IS59/60 f

1960/6 I

1961/62
1962/63
1963/64
1964/65

10 20 30 40 50
Primary elasaos of unspecified grade I

60 70 80 30 100?i
ברורה דרגה 1;7יי יסוז"והנ. כיינדרנ.
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(אחוזים) הלידה יבשת לפי העברי, החינוך של יסודיים והעל היסודיים הספר בבתי התלמידים"
PUPILS IN PRIMARY AND POSTPRIMARY SCHOOLS Of THE HEBREW EDUCATION,BY 

CONTINENT OF BIRTH (Percentage)
י 00

Bonn inEuropeAmopica 1
100

Born in Asia  Africa 1 1r7p>7x?w.7S7'7w7>i7>^LM2y7s<rr>'7*5rt 838
5P3&I bonn, Father born Europ eAmerica ^E=

Israelbonr, Father born Asia Africa

תשי'ד יגן ולש תנ^כ1ב תשכד
56/57 58/59 61/62 63/64PrimaryEducation >T1t7> רדיניר

Israolbopn.FatherIsr^a el^b^o
תשי'ז תשייט תשלב YDv>r1 nbwn
56/57 56/59 62/י6 63^4 64/65

Pasf Primary* 7ב.לייכזיד>* ר1*ב.וד

הלידה יבשת לפי העברי, החינוך יסודיים*של העל הספר בבתי 17 עד 14 בגילים התלמידים
PUPILS AGED 1417 IN POSTPR!MARY*SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION.

BY CONTINENT OF BIRTH

ה<?רק י^ידי )י/סיר,"</ג5ריקד; 't^Israel born Born Asia  Africa
1^ Rales perThousand inRespectiveAge si nthe Jewish Population

4^>ררנ*ה.*י/ט?ר>יןת <~i*h>BonnEuropeAmerica
היהוזת 1^ונלוס"ד. המתיאסינן באילים ל^לף קן>עור*1ז 1'

STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS האקדמיים במוסדות התלמידים

ו 8,0 00

16,00a

14000

12000

4000

2000

*£*c). Seminary Classes inTeac h ensTr3 i ni ng Colleges. ת.. ולחנכן לכ7יזיכו דלבלדדקו ^בוג* כומנ.רי1נידת. ניל7*נית.1ת u7t*
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סעד כ"א. פרק
כלכלית עזרה  אחרת חומרית עזרה ב.
או בכסף אחרת עזרה ובל קבועה בלתי

במוצרים.
פעולה כל  חומרית עזרה ללא טיפול ג.
למתן פרט המשפחה' למען שנעשתה

חומרית. עזרה
קבועה כלכלית מעזרה שנהנתה משפחה
כלכלית; בעזרה רק נכללה אחרים עזרה ומסוגי
ומטיפול אחרת חומרית מעזרה שנהנתה משפחה

חומרית. בעזרה רק נכללה
הזקוקים נוער בני כוללים חקירה על הנתונים
כוללים אינם מבחן על הנתונים והגנה"; ל"השגחה
ללא בטיפול או בהשגחה נוער בני כוללים אינם

משפט. בית צו
נתקבלו הנוער עליית חניכי על הנתונים

היהודית. מהסוכנות

לשכות שבטיפול המשפחות על הנתונים
אלה לשכות של שבתיים מדיווחים נתקבלו הסעד
המש כל נכללו אלה בנתונים הסעד. משרד אל
לפחות הסעד לשכות בטיפול היו אשר פחות

השנה. במשך אחת פעם
הסעד לשכות בטיפול שהיו המשפחות מספר
בשנת העזרה סוגי לפי והתחלקותן בירושלים
בטיפול שהיו המשפחות התחלקות '1962/63
בשנים העזרה סוגי לפי אביב בתל הסעד לשכות
שהיו המשפחות מספר וכן ו1962/63 1960/61
אחרים ביישובים סעד לשכות בתשע בטיפול 1962/63 בשנת העזרה מוגי לפי והתחלקותן
חומר סמך על שנערכו אומדנים על מבוססים

.1962/63 משנת עזר ונתוני הקודמות מהשנים
לפי שונים עזרה סוגי מוצגים כ"א/2 בלות

הבאות: ההגדרות
כספית עזרה  קבועה כלכלית עזרה א.
ברציפות. ומעלה חודשים 6 הניתנת למחיה
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העזרה וסוג היישוב צורת לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות  כ'א/'1י לוח
TABLE u/l.  FAMILIES IN THE CARE OF THESOCIAL WELFARE BUREAUX,

BY TYPE OF SETTLEMENT AND TYPE OF SUPPORT

)1955/561962/63)

SettlementsTypeהיישובים of Support (2) העזרה סוג
השגה
Year

הכל סך
Total

(1) יהודיים
Jewish (1)

לאיהודיים
NonJewish

חומרית
Material

אחרת
Other

1955/5669,47 165,5064.16544.32125,350

1956/5773,49469,3494,14545,64727.847

80,3474.98555.07930,253גגג,1957/5885

1958/5991,42486.3245.10052,46738,957

1959/6093,33788.5104,82753.57639,761

1960/61967*95_. 91,6865.00957,74238,953

1961/6299,18793,5205,66751.35847,829

(3) 1962/63106,300101.0005,30058.50047.800

(I) NonJewish families in mixed settlements have been inc נבללו המעורבים ביישובים הלאיהודים משפחות (I)
luded in the data in the Jewish settlements. except for .1955/56 n^^^ irv .Q"11;M ^^^^^^^^ ^^ tTIDOBl
1955/56.

)2) Each family has been counted in one type of assistance הגדרות ראה בלבד אחד עזרה בסוג נמנתה משפווה כל CV
only  see definitions in the introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא העזרה סרגי

(3) Data are in part based on estimates  see introduction to מבוא ראה  אומדנים על מבוססים מהנתונים חלק (3)
this chapter. זה. לפרק
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וסוג המוניציפלי המעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות  כ"א/2י לוח
11< העזרה

TABLE U/2. _ FAMILIES IN THE CARE OF THESOCIAL WELFARE BUREAUX, BY MUNICIPAL
STATUS AND TYPE OF ASSISTANCE(I)

)1959/601962/63)

Type of Assistance

Municipal Status המוניציפלי המעמד

יישובים
לא

יהודיים
Non
Jewish

Settlements

לשכות
מוחזקות

(2<
Supported
Bureaux
m

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מועצות
מקומיות
Local

Councils

עיריות
Munici
palities

הכל סך
Total העזרה סוג

TOTAL

Regular economic assistan
Other material assistance
Care without material
assistance

4,827

1,921
574

2,332

5,734

2,271
1,532
2,131

1959/60

5,548 21,629 55,399

1,832 7,644 15,881
1,843 5,753 14,325
1,873 8,232 25,193

93,337

29,549
24,027
39,761

הכל סך

קגועה כלכלית עזרה
עזרהחומריתאחרת

חומרית עזרה ללא טיפול

TOTAL

Regular economic assistan
Other material assistance
Care without material
assistance

5,009

2,041
1,076
1,892

5,551

2,159
1,444
1,948

1960/6 I

5,278 21,138 59,719

1,899 6,867 13,952
1,960 6,821 (3)19,523
1,419 7.450 (3)26,244

96,695

26,918
30.824
38,953

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה
אחרת חומרית עזרה

חומרית עזרה ללא טיפול

TOTAL

Regular economic assistance
Ohter material assistance
Care without material

assistance

5,667

2,244
394

3,029

4,883

1,763
1.067
2.053

I 961/62

5,202 23,727 59,708 99,187

1,706 7,977 12,768 26.458
1,285 6.509 15,645 24,900
2.211 9.241 31.295 47.829

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה
אחרת חומרית עזרה

עזרהחומרית ללא טיפול

(3) 1962/63

הכל 106,30061,80028,0006,1005,1005,300TOTALסך

קבועה כלכלית עזרה
אחרת חומרית עזרה

חומרית עזרה ללא טיפול

27.400
31,100
47,800

13,300
18.600
29,900

9.100
8,100
10,800

1,600
2.100
2,400

1,700
1.500
1,900

1,700
800

2,800
Other material assistance
Care without material
assistance

(I) See note (2) to Table U/l.
)2) By the Ministry of Social Welfare.
)3) Data are partly based on estimates  see intro

duct'on to this chapter.

ללוחב"א/ו. (2) הערה ראה (0
הסעד. משרד ידי על (2)

מבוא ראה  אומדנים על מבוססים מהנתונים חלק (3)
זה. לפרק
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לנוער המבחן לשירות שהופנו ילדים  כ*א/3 לוח
TABLE U/3.  CHILDREN REFERRED TO THE JUVENILE PROBATION SERVICE

)19491964)

OthersאחריםJewsיהודים

ה נ ש ה
Yearהכל סך

Total
בנים
Boys

בנות
Girls

הכל סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls

19491.00090199

19511.1341.103131526*44779

19521,3471,158189

19531.5411.29524666957594

19542.1331,8013311.018848170

19551,4711.1133481.1791.013156

19562,7111.3933191.090956134

19573,0852,6504351.080899181

19583.5513.1114191.1401.006134

19594,3033.8194841.2071.037170

I9605.6685,1155531.3461.193153

19617,0101.333

19627,9121.296

§ 19638,3281,522

19648,3281.301
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ולמבוגרים לנוער המבחן שירותי פעולות  כ"א/4י לוח
TABLE U/4. ACTIVITIES OF YOUTH AND ADULT PROBATION SERVICES

)19531964)

לנוער0) המבחן שירותי
Youth Probation Service(l)

למבוגרים המבחן שירותי
Adult Probation Service

בתחילת
השנה
At Be
ginning
of Year

נוספו
במשך
השנה

New Cases
during
the Year

נסתיימו
במשך
השנה
Termin
ated
during
the Year

בסוף
השנה
At

End of
Year

בתחילת
השנה
At Be
ginning
of Year

נוספו
במשך
השנה

New Cases
during
the Year

נסתיימו
במשך
השנה

Termin
aced
during
the Year

בסוף
השנה
At

End of
Year

1953
6327638..חקירה 301

1953
Investigation

128182247מבחן 63Probation

1957
1.1954.1651,636חקירה 3,724106623108 621

1957
Investigation

838406760מבחן 484336317467 186Probation

1960
2,8407.0143,397חקירה 6,457109726144 691

I960
Investigation

739476856מבחן 359598477627 448Probation

1961

3,3978,3533,582חקירה 8,168144870211 803
1961
Investigation

856640915מבחן 581627435686 376Probation .

1962
3,5829,2183,520חקירה 9,2802112,003261 1,953

1962
Investigation

9157941,125§מבחן 5846867991,011 474Probation

1963
3.5209,8504,370חקירה 9,0002612,039358 1.942

1963
Investigation

1,1258071,248מבחן 6841,0117141,255 470Probation

1964
4,3709,8595,298חקירה 8,9313582.225343 2,240

1964
Investigation

זכרים
נקבות

233
25

2,045
180

318 2,060
25 : 180

Males
Females

יהודיט
אחרים

3,898
472

8,558
1,301

4,731 7,725
' 567 1,206

318
40

1,924
301

299 1,943
44 297

Jews
Others

1,2481,0191,604מבחן 6631,2558881,486 ■ 657'Probation

זכרים
נקבות

יהודים
אתרים

1,148
100

939
80

1,486 601
118 ,62

1,159

96

1,123
132

332
56

810
78

600

/ 57

580
77

1,391
95

1,353
133

Males
Females

Jews
Others

(I) Excl. youth under supervision or treatment without
a court order.

צו ללא בטיפול או בהשגחה נוער בני גולל לא (1)
משפט. בית
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ונוער ילדים עליית חניכי  כ"א/5 לוח
TABLE U/5.  TRAINEES OF THE YOUTH ALIYAH ORGANIZATION

)19501965)

1 X 19501X1952II 1957II I960II 1962II1963II1964II 1965
)3)

0) הכל 12,949סך 13,79211,62410,0999,1829,0028,5039,736TOTAL (1)

הקליטה Typeסוג of Absorption

יישובים
וזקלאיים

7.229 7,2815,2244,0543,4743,1642.8663,056Agricultural
settlements

5,153מוסדות 5,8855,9265.4995,0825,1935.1845,872
Institutions

מיוחד 567בטיפול 626474546626645453808Under special care

שנתקבלו חניכים
האחרונה בשנה

5.456 (2)9.2922)6,2183,7083,3632,5392.5584,184Trainees admitted during
preceding year

Sexהטין

8,076בנים 8,2727,1586.0135,3555,1014,9452,575Boys

4,873בנות 5,5204,4664,0863,8273,9013,5581,609Girls

Ageהגיל

12 1,873עד 2,544543328§261§188139149Up to 12

14 עד 133,708 3,4772.8142.378§1.310§1,2871,5271,3961314

155.677עד16 5.510_4.8814. 173§4,561§4,1543,4521,1881516

ומעלה 171.691 2.2613.3863,220§3,050§3,3733,3851,45117 and over

הלידה Placeמקום of Birth

784ישראל 4181.7301.1318848711,042923Israel

4.602אסיה 4,2683,7983,0722.0801,6041,557598Asia

3,306אפריקה 1.6034,0212,8212,4563.0432,9001,245Africa

ואמריקה 7.4984,2572,0753.0753,7623,4843,0041,418Europeאירופה and America

(I) Excluding trainees in transit ,5קוזו3€
(2) IS months in 1950 and 1957.
)3) Data on sex, age and place of birth, refer only to

trainees accepted during the last year.

מעבר במחנות חניכים בולל אינו (1)
וב957ו. ב950ו חודשים 15 (2)

רק מתייחסים הלידה ומקום הגיל המין, על הנתונים (3)
האחרונה. בשנה שנתקבלו לחניכים
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ומשטרה משפטים "ב. כ פרק
הצבאיים המשפט בתי לרבות ראשונה' מדרגה
בתי כולל (לא 1945 חרום), (שעת הגנה תקנות לפי
לפי נקבע העבירה סוג חיילים). השופטים דין
במשך האדם הורשע שבה האחרונה, העבירה

השנה.
והצעי המבוגרים העבריינים של השיעורים
באוכ הגיל בקבוצות 1 '000 כל על חושבו רים
בנקודות גם זו הישוב לשיטת ובהתאם לוסייה'
לידה יבשת אוכלוסייה' מין' של המתאימות

עלייה. ותקופת
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
האשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
מתייחסים המספרים מהעוונות). וחלק (פשעים
לאחר כלומר; ה"אמיתיות", לעבירות רק
העברת (עקב כפול רישום של מקרים ניכוי
וניכוי לשנייה) אחת משטרה מתחנת הטיפול
אשמה. מחוסר במשטרה תיק סגירת של המקרים
של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית סטטיסטיקה

.167,134,121 מס'  האחרונים המיוחדים;
עבריינות על מיוחד פרסום הופיע כן כמו

.(168 (מסי ו1961 1960 בשנים הנוער

שונות
להתאבדות ונסיונות התאבדויות על הנתונים
מפור נתונים מהמשטרה. נתקבלו כ"ב/10) (לוח
'הופיעובפרסום. 1949 1959 זהדלשנים ם"בנושא "טי

.115 מסי מיוחד
הנהלת ידי על סופקו השופטים על הנתונים
הדתות. משרד ידי הדייניםעל ועל המשפט בתי
המכהנים השופטים גם כלולים השופטים בין
השופטים וכל הרשמים המשפט, בתי בהנהלת

העירוניים. המשפט בבתי
הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
כעורכי לשמש המורשים של הרשימות יסוד על
הפרסומים" ילקוט ב"רשומות שנתפרסמו דין,
סמך על  1963 שנת לסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי

מקורות
כ"ב/6 עד כ"ב/4 בלוחות הנתונים
המרכזית בלשכה שנערכו עיבודים מחוך לקוחים
מזכירויות ידי על שסופק חומר על לסטטיסטיקה,
המבחן ושירות המשטרה מטה המשפט, בתי
עד כ"ב/7 כ"ב/3, עד כ"ב/1 בלוחות לנוער.
הסטטיסטי הדיווח מתוך הנתונים נלקחו כ"ב/12
הדתיים, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות של
החסות ושירות המשטרה מטה הסוהר, בתי שירות

לנוער.

משפטית סטטיסטיקה
אינם המשפט בתי פעולות על הנתונים
המשפט בתי פעולות על ידיעות כוללים
זה נושא על מפורטים מספרים הצבאיים.
על המיוחדים הפרסומים בסדרת מתפרסמים
בהם (האחרונים שנה לכל משפטית סטטיסטיקה

.(182 '158 ,146 ,102 מ0'

פלילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כ"ב/4 בלוח הנתונים
המשפט, בבתי שנתבררו ראשונה בדרגה הפליליים
בבתי לעניינים ופרט קלות תנועה לעבירות פרט
אם הצבאיים. המשפט ובבתי העירוניים המשפט
במשך פעמים כמה הורשע או הואשם אדמ
זאת. בסטטיסטיקה פעמים מספר נכלל הוא השנה'

 וה המבוגרים עבריינים בסטטיסטיקהשלי"ה
עבריין כל בחשבון הובא שהורשעו צעירים
מספר הורשע אם גם שנה' בכל אחת פעם רק
עבריינים בין הבחנה נעשתה השנה. במשך פעמים
"חדש" לעבריין מועדים. לעבריינים חדשים
סוף עד בישראל, שנתחייב מי כל נחשב
עבירה בשל אחת פעם רק הנחקרת, השנה
"עבריין המשטרה; של האשמות בפנקס שנרשמה
הנחקרת השנה סוף עד אשר עבריין הוא מועד"
כ"עבריינים עבירות. יותר או בשתיים הורשע
ובנות 16 עד 9 בגילים בנים נחשבו צעירים"
נחשבו מבוגרים" כ"עבריינים ;18 עד 9 בגילים
הנתונים ומעלה. 19 מגיל ונשים 17 מגיל גברים
המשפט בבתי שהורשעו העבריינים את כוללים
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(1) הפעולה ושלב העניין סוג לפי המשפט, בבתי העניינים  כ"ב/1 לוח
TABLE V/l. COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OF PROCEEDINGS(I)

)19491964)

סוג
העניין

שלב
19491950195219551958196219631964הפעולה

Stage of
Proceed 

ing
Type of
Matter

המשפט בתי urtבל sAM Co

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

96,686 71,110
90,745 68,992
i 8,330 12,357

155.227
149,925
33,281

194,836
194,889
36,957

255,811
248,286
55,724

327,011
324,677
72,751

335,531
330,920
78,936

359,660
352,548
86,048

Entered
Decided
Pending

ALL
MAT
TERS

נתבררו

הוגשואזרחיים
נתבררו

טרם

1 4,437 13,529
1 3.456 13,134
7,218 6,205

21,142
18,518
11,621

44,445
40,702
15,788

78,179
72,225
30,698

137,192
1 34,042
46,844

143,082
1 39,457
52,283

161,012
152,368
60,927

Entered
Decided
Pending

Civil

נתבררו

הוגשופליליים
נתבררו

טרם

82,249 57,581
77,239 55,858
11,112 6,152

134,085
131,407
21,660

150,391
154,187
21,169

177,632
176,061
25,026

189,819
1 90.63S
25,907

1 92,449
191,463
26,653

198,648
200,180
25,121

Entered
Decided
Pending

Cr i m i
nal

נתבררו

15 תושביםבגיל ו ל000, ndומעלהשיעורים OverAged 1 5 1*opulationper 1,000Rates

כל
העניינימ(2
אזרחיים
פליליים

(2)

|הוגשו
(

הוגשו
הוגשו

70.2 (64.8)

16.6 (18.5)
53.6 (46.3)

83.8

19.5
64.3

104.2

38.8
65.4

129.1

61.1
68.0

176.1

93.2
82.9

176.2

93.1
83.1

185.1

100.1
85.0

Entered

Entered
Entered

ALL
MATTER!
Civil
Crimi
nal(2)

העליון המשפט tSupremeCojגית r

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

596 381
422 329
378 204

1,013
827
766

1,138
1,283
639

1,594
1,540
620

2,291
2,510
659

2,159
2,276
542

2,330
2,396
476

Entered
Decided
Pending

All
Matters

נתבררו

הוגשואזרחיים
נתבררו

טרם

453 302
320 271
311 178

829
657
681

819
930
571

1,267
1,222
514

1,708
1,995
475

1,718
1,795
398

1,831
1,858
371

Entered
Decided
Pending

Civil

נתבררו

הוגשופליליים
נתבררו

טרם

143 79
102 58
67 26

184
170
85

319
353
68

327

318
106

583
515
184

441
481
144

499
538
105

Entered
Decided
Pending

Crim i
nal

נתבררו

District Courts המחוזיים המשפט גתי

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

5,719
6,480
2,789

7,462
6,627
3,656

13,292
11 ,086
7,692

1 3,249
13,241
4,957

20,845
19,603
9,325

29,969
30,138
14,954

35,815
32,038
20,578

34,219
33,298
21,499

Entered
Decided
Pending

AM
M atters

אזרחיים
נתבררו
הוגשו
נתבררו

טרם

4,942
5,449
2,560

6,205
5,548
3,249

10,798
9,176
6,359

11,153
10,709
4,115

18,011

17,100
7,713

26,156
25,222
13,881

31,830
28,383
19,175

30,053
29,350
19,878

Entered
Decided
Pending

Civil

פליליים
נתבררו
הוגשו
נתבררו

טרם

777
1,031
229

1,257
1,079
407

2,494
1,910
1,333

2,096
2,532
842

2,834
2,503
1,612

3,813
4,916
1,073

3,985
3,655
1,403

4,166
3,948
1,621

Entered
Decided
Pending

Crim i
nal

נתבררו
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(המשך) (1) הפעולה ושלב העניין סוג לפי המשפט, בבתי העניינים  כ"ב/1 לוח
TABLEV/l.COURT MATTERS, BY TYPE OF CASE AND STAGE OF PROCEEDINGS(I) (Cont.)

)1949  1964)

Type of
Matter

שלב
194919501952195519581962,19631964הפעולה

Stage of
Proceen
ding

סוג
העניין

Magistrates' Courts השלום משפט בתי
All
Matters

C ivil

Cr i m i
n a I

Entered 241,180 220,644 222,012 190,288 143,140 112,353
Decided 230,752 219,244 222,164 182,176 141,755 108,894
Pending 54,418 43,990 42,863 38,566 25,595 21,117

Entered 126,884 104,900 105,602 57,05 I 28,387 9,515
Decided I 17,303 104,344 105,082 51,427 24,788 . 8,685
Pending 39,597 30,016 29,493 20,402 8,788 4,581

Entered 114,296 115,744 116,410 133,237 11 4,753 102,838
Decided 113,449 114,900 117,082 130,749 116,967 100,209
Pending 14,821 13,974 13,370 18,164 16,807 16,536

70,925 54,938 הוגשו
67,481 52,310 נתבררו
12,108 8,664 טרם

נתבררו

7,779 8,285 הוגשו
7,588 7,414 נתבררו
3,658 3,467 טרם

נתבררו

63,146 46,653 הוגשו
59,893 44,896 נתבררו
8,450 5,197 טרם

נתבררו

כל
העניינים

אזווזיים

פליליים

JuvniI e Courts לנוער השלום בתימשפט

כל 7491,5071,9072,6654,4524,2555,090EnteredAllהוגשו
העניינים 5081,5961,8332,439VII4,1994,752DecidedMattersנתבררו

 2414523897839069621,300Pendingטרם
נתבררו

AntiProfiteering Tribunals

A11 Entered
Matters Decided

Pending

Municipal Courts

וספסרות שערים הפקעת למניעת הדין בתי
72
88
82

7
34
39

553
670
307

3,026
2,315
1,086

1,408
1,146
375

הוגשו
נתבררו

טרם
נתבררו

הענייניט

העירונייט המשפט בתי

AI I Entered 74,597
Matters Decided 77,493

Pending 7,274

Tena ncy and SocialSecuri ty Tribunals

8,66413,92826,52931,30938,49764,55868,024הוגשוכל
8,72713,39226,85232,46839,96463,40468,227נתבררוהעניינים

3258612,9473,0244,27910,37310,170טרם

נתבררו

לאומי ולביטוח לשכירות הדין בתי

כל  4,086הוגשו 1,8503,7264,6342,244EnteredAll
העניינים  4,275נתבררו 2,4761,7434,9353,857DecidedMatt ers

  2,314טרט 2,0692,9952,6941,081Pending
נתבררו

(I)Certain discrepancies betweenthe figuresof successive
years are dueto omissions and additions inthe sources
ofdata, andtothe inclusionin the statistics of additi.
onal courts in which matters were pending.

)2) Excluding minor traffic ofefnces.

בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסויימים הפרשים (1)

שבםטטיסטיקה ומשום בדיווח והוספות השמטות
עניינים נמצאו שבהם נוספים משפט בתי נכללו

נתבררו. שטרמ
קלות. תנוסה לעבירות פרט (2)
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העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו העניינים  כ"ב/2י לוח
TABLEV/2. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

)19501964)

Type of Matter 1964 1963 1962 I960 1958 1955 1952
I

1950 העניין סוג

urהעליוןהמשפטבית tm e CoSupr e

העניינים 4228271,2831,5402,0002,5102,2762,396ALLכל MATTERS

נייניט הע 6301,9951,7951,858ALL,/3206579301,222כל CIVIL MATTERS
זרחייט הא

לצדק גבוה דין 86309209232333349330338Highבית Court of Justice

אזרחיים 151146385424567656601552Civilערעורים appeals

אחרים אזרחיים 83202336566730990864968Otherעניינים civil matters

העניינים 1021703533/8370515481538ALLכל CRIMINAL
MATTERS

המחוזינתיהנ! urtיםשפט sc t C oDist r

העניינים 6,62711,08613,241f?,<0324,03530,13832,03833,298ALLכל MATTERS

ניט יי נ ע ה 5,5489,17610.70917,10021.13025,22228.38329,350ALLכל CIVIL MATTERS

האזרחיים
כספיות 5286641,3362,1662,8684,1994,2894,384Monetaryתובענות claims

50508480158147165145Arbitrationבוררות

1,3011,4701,5142,1593,3123,5453,9964,003Successionירושה

חולי על אפוטרופסות
קטינים רוח.

ונעדרים
וגירושין נישואין

286265

33

251

66

643

34

509

92

641

213

777

242

890

306

Guardianship of
lunatics, minors
and absentees

Marriage and divorce

ילדים 44123154228162193208210Adoptionofאימוץ children

רגל 434505Bankruptcy'1193296363429פשיטת

15824108249268314300Companiesחברות

6357704994117122106Partnershipsשותפויות

זרתיים א עניינים
הכל סך  אחרים

מזה:

6J91.6661.5712,0902,0161,8413,3173,211OTHER CIVIL
MATTERS  TOTAL
Thereof:

הנוגעות תובענות
במקרקעין

ממונות

13

198

11

415

7

196

2

358

126

69

137

33

1,637

40

1,657

136

Action relating to
immovable property

Pecuniary

הצהרתיים דין פסקי

גיל הכרזת
1,2331,3381,642

ן6וו

I.2I6J

162

827

183

748

302

193

Declaratory judgments

Declaration of age

ובקשות המרצות
אחרות

אזרחיים ערעורים

1,955

608

4,259

528

4,188

703

7,037

793

9,032

873

10,807

1,061

12,061

1,150

12,055

1,271

Motions and other
petitions

Civil appeals

הכנסה מס 28447161,6171,3721,7611,3081,964Incomeערעורי tax appeals
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(המשך) העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו העניינים  כב/2י לוח
TABLEV/2. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTERS (Cont.)

)1950 1964)

העניין 1950195219551958I960196219631964Typeסוג of Matters

העניינים 0791,9102,5322,5032,9054,9/63,6553,948ALL,)כל CRIMINAL

MATTERSהפליליים

פליליים 6441,1761,6171,1831,4382,3642,0792,247Criminalעניינים matters in
ראשונה firstבדרגה instance

פליליים 4357349151,3201,4672,5521,5761,701Criminalערעורים appeals

השלום משפט sCourtratesMagiבחי st

העניינים 67,481108,894141,755182,176206,163222,144219,244230,752ALLכל MATTERS

העניינים 7,5888,68524,7885כל /,42784,4/8105,082104,344117,303ALL CIVIL MATTERS
האזרחיים

חזקה בדבר 2,0153,2372.0733,1444,0634,0644,3684,167Actionsתובענות concerning
possessionבמקרקעין of

immovable property
לחלוקת 11289423757676492Actionsתובענות concerning

partitionמקרקעין of
immovable property

כספיות 5,1254,96018,95442,27567,64789,12988,087100,290Monetaryתובענות claims

1923514654502639Arbitrationבוררות
אחרים אזרחיים 3173765525956799341,0151,531Otherעניינים civil matters

ממונות :220295460575462666727683thereofמוה: Pecuniary
גיל 516Declarationהכרזת of age

ובקשות המרצות
אחרות

3,1165,33011,91810,83810,78411,184Motions and other
Petitions

העניינים >00,209116,967130,749121,745)59,893כל //7,082113,449 11 4.90CALL CRIMINAL
MATTERSהפליליים

Felony___9181.5811,080557פשעים

11,77720,72424,96728,30026,56235,30236,31638,003Misdemeanourעוונות
פרטיות 2,1863,4961,8122,030קובלנות 1,987_ .1,969 1,8851,812Private complaints

7,9498,1164,4205,7125,5416,4736,1433,627Contraventionחטאים

דרכים 4,3256,7505.1128,6866,2115,3018,032Roadי2,315תאונות accidents

אחרות תנועה 4,74861,96777,93889,03878,96967,21י3עבירות 165,17161,975Other traffic
offences

Juvenile Courts לנוער השלום משפט בתי

העניינים 4,7114,1994,752ALL*5081,5961,8332,4394,15כל MATTERS

62199259354597776669800Felonyפשעים

3771,2481,4041,8172,9793,5123,3483,739Misdemeanourעוונות

פרטיות קובלנות
חטאים

7541315161077Private complaints
14184204342913Contravention

דרבים 2522109144212967271Roadתאונות Accidents

אחרות תנועה 82827432961912635Otherעבירות traffic offences

והגנה 1527174613846887Careהשגחה and protection
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הפעולה שלב לפי הדתיים, הדין בבתי העניינים  כ"ב/3י לוח
TABLE V/3. RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDINGS

)19491964)

הפעולה 19491950195219551958196219631964Stageשלב of Proceeding

הרבניים הדין כתי

1

Rabbinical Courts

9,018הוגשו 6,0452,44613,668 ■19,75325,89626,92426,506Entered

8,635נתבררו 4,96312,26111,78516,36621,40624,19533,254Decided

נחבררו 1,514טרם 1,1313,4416,76515,93225,52328,25221,504Pending

השר8יים הדין Shariaבתי Courts

2,043הוגשו 4872,1451,7822,6242,8093,4823,132Entered

2,030נתבררו 4872,1291,7742,6222,7773.5493,109Decided

נתבררו 13טרם 534967182115138Pending

היווניים הדין בתי
אורתודוכסיים

Greek Orthodox Courts

180הוגשו 165193244208212158Entered

174נתבררו 166193244209212159Decided

נחבררו 6טרם 2


11


Pending

הקתולייפ הדין בתי
המלקיתיים

CatholicMelkite
Courts

53הוגשו 775540686353Entered

53נחבררו 775540686353Decided

נתבררו טרם 
' Pending

 הרומיים הדין בתי
קתוליים(2)

Roman Catholic
Courts(2)

23הוגשו 20293720191224*Entered

22נתבררו 20304420171524Decided

נתבררו 1טרם 116411Pending

(I) See Note(I) to Table V/l.
)2) Including the Maronite Court.

כיב/1 ללוח (1) הטרה ראה (1)
המרוניטי הדין בית את כולל (2)
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הפליליים במשפטים ההרשעות  כיב/4 לוח
TABLE V/4. CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS

)19511962)

העניין 1951195219551958I9601961♦1962Typeסוג of Matter

24,18036.13539,46043,71046.492Mattersמשפטים
32,02547.29549,55054.13056.26458.34365,784Accusationsהאש8ות
22.25033,33537,47040,91044,68945.96453.115Convictionsהרשעות

האשמות 100 על 69.570.575.675.679.678.880.7Convictionsהרשעות per 100
accusations

22,09533,06537,11540,24043,80644,89951,885CONVICTEDמורשעים PERSONS

האוכלוסייה Populationקבוצת poup
18.02027.89531,27533,47036,81437,702.44,602Jewsיהודים
4,0755,1705,8406.7706.9927,1977,283Othersאחרים

. Sexהמין
כריס ■20,14529.91533,610ז 36.48540,43141.37847,490Males
1,9503,1503,5053.7553,3753,5214,395Femalesנקבות

Age(l)הגיל(1)
2.2103.3703,3353.8904,9384,8935,280Juvenilesצעירים
19.88529.69533,78036,35038,86840,00646,605Adultsמבוגריט

משפטית 1552703556708831,0651,230Juridicalאישיות person

העבירה Typeסוג o f Offence

הציבורי הסדר 2,2252,9904,3464,8355.3915,8095,907Againstכלפי public order and
חוקית רשות administrationוניהול of lawful

authority
אדם של גופו 2.7054.0804,3625,2355,4525,6295,838Againstכלפי the person

המוסך כלפי _300 2IO__ 385508 500465 578Against morality
הרכוש 5,530כלפי

240
8,285
290

6,512
331

7,500
320

8,898
4Qg

9.478
428

10,656
545

Against property
וזיוף ninn

אדם של הטוב שמו 50105102100816863כלפי
1 1aU u 0 1 ■ U 1 v 1 £±d J
Defamation

כלכליות/ r110,1369,50012,814Economicעבירות business and
ומקצועיות professionalעסקיות offences

פיסקליות ►9.325J17.28515,866עבירות 17.7451,235829620Fical offences
אופי בעלות 4,4516.11210,383Offencesעבירות of administrative

character/מינהלי
חנועה 1.6405,5664,6358,0477,6465,696Trafficעבירות offence

ידוע 325408415Notלא known

Penaltyהעונש

3.4403.8251,8152,2452,1972,1902,370Imprisonmentמאסר
וקנס 105235135305209192282Imprisonmentמאסר and fine

קנס* או "מאסר או 14.65023,92030,66033,43535,04435,96642,388Fineקנס or "imprisonment
or fine"

אחר 4,0555,3554,8604,9257,2397,6168,075Otherעונש penalties

(I) Definitionof juvenilesand adults see introduction to this chapter, זה לפרק מבוא ומבוגריםראה צעירים הגדרת (1)
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בדין שחוייבו מבוגרים עבריינים  כ"ב/5 לוח
TABLE V/5. CONVICTED ADULT OFFENDERS

)19511962)

אחרים עבריינים
Other Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודיים עבריינים
Jewish Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

הכל סך
Total

שיעורים
ל1.000

באוכלוסייה
(2) המתאימה
Rates per
1,000

Specific
Population^)

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Excluding Affray and Minor Assaults קלות ותקיפות קטטות כולל לא

19518,3208.94,9501.2721,4106831951

195213,41413.47,7901.8102,5481.2661952
195512,44310.85,2532,6652,3182,2071955
195612.62811.45.5232.9511,8312,3231956
195814,09411.06.1283,7181,6922,5561958
196014,10211.24,9154,0541,9103.2231960
196114.29111.25,1204.3291.7863.0561961

196214,66111.05,4184.8171,6032,823962

Including Affray and Minor Assaults קלות ותקיפות קטטות כולל

195615.60214.16.9663.6692,2222.74S1956
195816,75113.17,3854,4601,9392,917I9S8
196016,75113.46,0704,9142.1463.6211960
196117,15613.46,3685,2392,0493,5001961

 19621962
הכל 17,61013.26,7445,7801,8573,219TOTALסך

oהעבירהסוג f OffenceType

הסדר 6,3324.82,0151,5831,0461,688Againstכלפי public
וניהול orderהציבורי and
חוקית administrationרשות

of lawful
authority

של גופו 4,5113.41,9731,554338646Againstכלפי the
personאדם

המוסר 4300.31392222445Againstכלפי morality
הרכוש 5,2313.92,1121,998385736Againstבלפי property
וזיוף 4320.3162222II37Fraudרמאות and

forgery
כלכליות' ,240.212775II19Economic"עבירות

עסקיות
ומקצועיות

business and
proffessional
offences

620.010141622Fiscalעבירות offences

פיסקליות
בעלות 3800.32061122636Offencesעבירות of
מנהלי administrativeאופי

character
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(המשן) בדין שחוייבו מבוגרים עבריינים  כ"ב/5 לוח
TABLEV/5. CONVICTEDADULTOFFENDERS (Cont.)

)19511962)

אחריפ עבריינים
Other Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודיים עבריינים
Jewish Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

הבל סך
Total

ל שיעורים
1,000

באוכלוסייה
(2) המתאימה
Rates per
1.000

Specific
Populaton(2)

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Sex

15,29422.35,3235,2991,5323,140Males

2,3163.61,421481325| 89Females

Age

המין

גנרים
נשים

הגיל

(1)19 1J 173,00941.4,1477656004971719(1)

24 עד 203,87825.5,2231,1794621,0142024

29 עד 253,02019.9,0301,161. 2006292529

39 עד 303,83213.4,4901,47226260S3039

ומעלה 403,8715.8,8541,20333343140 and over

Place of Birth (Jews only)

Israel
Asia
Africa
Europe and
America

Not known

בלבד) (יהודים הלירה מקרם

1.95511.29211,034ישראל

3,42713.81,8901,537אסיה

4,28323.82,2012,082אפריקה

1,055'2,6704.41,615אירופה

ואמריקה
ידוע 18911772לא

Period'of Immigration (Jews only)

Born in Israel
Immigrated up
to 1947

Immigrated
since 1948

Not known

Rates

בלבד) (יהודים העלייה nsipn

הארץ ילידי
עד עלו

1,955
1,300

11.2
4.2

921
692

1,034
603

1947
מ1948 8,81412.14,8613,953עלו

ידוע 455270185לא

יםשיעור

Recidivists
per 100
delinquents

63.5 46.2
100 לכל מועדים

עבריינים

(I) Females aged 19 only.
)2) See explanations in the introduction to this chapter.
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בדין שחוייבו צעירים עבריינים  כ"ב/6> לוח
TABLE V/6. CONVICTED JUVENILE OFFENDERS

)19571962)

יהודיםהנל אחריםעבריינים עבריינים
TotJewish OffendersOther Offenders

שיעורימ
ל1.000
צעירים

באוכלוסייהמספריפ
מועדיםחדשיםמועדיםחדשיםהמתאימה(1)מוחלטימ
AbsoluteRate perOffendersRecidivistsOffendersRecidivists
Numbers1,000 Juve

nifes in
Specific(l)
Population

1957651,7581957
19593,0508.52,2248261959

19603,98810.01.004 1,868792324I960
19613,97391.31,081 1,9316493121961

הכל סך 19624,75810.52,3041,45081£3231962 TOTAL

Type of Offence העבירה סוג
Against public order
and administration of
lawful authority

Againstthe person
Against morality
Againstproperty
Frau.d and forgery
Other offences

83

41
2

195

BOYS TOTAL
912
1314
1516

GIRLS  TOTAL
912
1314
1516
1718

Sex and Age
302
32
64
206

21
6
5
5
5

202

85
IS

369
I
8

581
138
131
312

100
23
20
24
33

105

62
10

1,260
6
3

4

1,348
415
380
553

102
12
20
33
37

Israel
Asia
Africa
Europe and America
Not known

Place o f Birth (Jews only)
554
241
4SS

161

6

R ates

Recidivists per 100
Offenders 32.2 38.6

הציבורי הסדר 5771.3187כלפי
חוקיה רשות וניהול

אדם של גופו 3490.8161כלפי

המוסר 470.120בלפי

הרכוש 3,7238.21,899כלפי
וייוף 230.016רמאות

אחרות 300.117עבירות

ידוע 94לא

והגילהמין
הכל 4,23420.02,003בניםסך

12 עד 91,32311.5738
14 עד 131,07721.0502
16 עד 151,83436.5763

הכל 5242.2301בנותסך
12 עד 91061.065

3די'1 13811.736

16 עד 151393.077
18 עד 171985.4123

בלבד)(יהודיםהלידהמקום
1,4756.4921ישראל

67013.5429אפיה
1,14018.9652אפריקה

4236.7262אירופהואמריקה
ידו8 4640לא

שיעורים

לכל100 מועדים
עבריינים

(I)See explanation in the introduction to this chapter. זה. לפרק במנוא הסבר ראה (1)
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הסוג לפי לראשונה, בהן טיפלה שהמשטרה ועוונות) (פשעים עבירות  ג'ב/7י לוח
TABLE V/7. CRIMINAL OFFENCES (Felonies and Misdemeanours)

DEALT WITH BY THE POLICE FOR THE FIRST TIME, BY TYPE

)1949 1964)

העבירה 1949I9S0195219551958196219631964Typeסוג of Offence

העבירות 16,98222,06237,93436,73448,32064,48272,60479,629ALLכל OFFENCES

4750613030232435Murderרצח

לרצח 32531098661404654Attemptedניסיון murder

אדם הריגת

עקב מוות גרימת
רשלנות

130 J J

52

139

17

112

9

26

6

32
52

Manslaughter

Causing death by
carelessness

8,7406,5227,1916,810Assault(1)1,3341,9823,0353,827תקיפותוחבלותגופניות and bodily harm

המוסר כלפי עבירות

וניסיון שוד
לשוד

258

196

322

201

446

157

640

60

1,259

67

1,586

71

1,6701,915

58

Offences against
morality

Robbery and attempted
robbery

7,2579,14216,84014,46218,64325,92128,93635,382Theftsגניבות

של החזקה או קבלו,
גנוב רכוש

787950363402432421476Receiving or possessing
stolen property

3,3304,1106,2615,1585,5709,84611,70613,136Housebreakingהתפרצויות

נזק גרימת
לרנוש

..7191,2811,858.4,9715,5525,232Causing damage to
property

וזיוף ..רמאות
3275096319171,5461,6532,887Fraud and forgery

כלכליות 1,1431,350352466408344627Economic..עבירות offences

חוק נגד עבירות
ביטחון/ שירות

תשיט

..38510520891411225386Offences against
Defence Service
Law, 1949

ירייה כלי החזקת
רישיון בלי

196166216516411559457Unlicensed possession
of firearms

פקודת בגד עבירות
המסוכנים/ הסמים

1936

10810294129129236249274Offences against
Dangerous Drugs
Ordinance, 1936

אחרות 4.3242,7425,9748.27310,59412,02013,86411,848Otherעבירות offences

(I) Including "Causing damage to property".
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השנה) בסוף ומצבה (כניסות האוכלוסייה וקבוצת הסוג לפי האסירים,  כיב/8 לוח
TABLE V/8.  PRISONERS, BY TYPE AND POPULATION GROUP

)Receptions and End of Year Figures)
)19511964)

19511952195519581962 I96019631964

הכניסות 5,1254,8073,1023,6393,801כל 3,734I 3,6093,723ALL RECEPTIONS
3,1424,0782,6373,1713,319שפוטים 3,3263,085£3,263Convicted persons

1,8762,6211,8602,5302,504יהודים 2,4732,286£2,485Jews
1,2661,457777641815אחרים 853799778Others

1.983729465468482עצורים 408524465Detained Persons
1,295579363322294יהודים 248332291Jews
688150102146188אחרים 160192174Others

השנה בסוף 7019709261,2071,355מצבה 1,1681,2771,365END OF YEAR
FIGURES

במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"ב/9* לוח
TABLE V/9. CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

)1957 1964)

1964 1963 1962 1961 I960 1958 1957

Total הגל סך
376453378452473384582RECEIVEDנכנסו
297384347377439469488RELEASEDיצאו

השנה 506575708783817732826ENDבסוף OF YEAR
חסות utionממשלתייםמעונות snsti tGovern me ntal 1

י 302304272289294278402Receivedנננםו
264296259255276306382Releasedיצאו

השנה 415423485519537509529Endבסוף of year
Other Institutions and Foster Families אומנות ומשפחות אחרים מוסדות

74149106163179106180Receivedנכנסו
338888122163163106Releasedיצאו

השנה 91152223264280223297Endבסוף of year

(יהודים) >י< להתאבדות ונסיונות התאבדויות  כ"ב/10 לוח
TABLE V/10.  SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES(l) (Jews)

)19491964)

1949195019521955195819621963(1)1964

erמוחלטיםמספרים se NumbAbsolut
114141119159185174171175SUICIDESהתאבדויות

80856870113889294Malesזכרים
3456518972867981Femalesנקבות *

להתאבדות 104114221489512684650656ATTEMPTEDנסיון
SUICIDES

595398228226305260223Malesזכרים
4561123261286379390433Femalesנקבות

ומעלה 15 יהודיםבגיל ל0,000ו andשיעורים Over15 YearsJews Agedper 10,000Rates

1.771.811.201.531.591.301.221.19SUICIDESהתאבדויות
2.402.111.361.331.931.311.311.28Malesזכרים
1.091.481.051.721.241.291.131.11Femalesנקבות

להתאבדות 1.611.462.244.694.425.114.644.48ATTEMPTEDנסיון
SUICIDES

1.451.321.964.343.884.543.703.04Malesזכרים
1.771.612.965.054.975.705.545.93Femalesנקבות

(I) Including cases of NonJews (in 1964: 7 suicides
and 26 attempted suicides).

התאבדויות 7 ב(964ו: יהודים לא של מקרים כולל (0
להתאבדות) נסיונות 261
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העניין סוג לפי לפועל, להוצאה המשרד פעולות  כ'ב/11 לוח
TABLEV/l I.  ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

)1950 1964)

העניין סוג

19501955195819631964

Type of Matter
.u

p £
. V
B S
£ '5<
,£

PS

n
.o

r, Sr t>
£1 S
g 5<

■£

on g

U vr X
Ul

a" Sr v6 a
o sr 4)

■u

H

O

Ft
* v

cc

O

S§
.u

pi
15

הכל סך
דין פסקי
למזונות
דין פסקי
אחרים

משכנתאות

30,363 73,031 18,668 63,524 5,636 28,610 3,093 12,364 5,340 10,972
131 2,217 156 2,111 52 1,419 208 1,100 57 524

30,215 70,695 18.499 61,292 5,541 26,938 2,844 11,075 5,261 10,323

17 119 13 121 43 253 41 189 22 125

TOTAL
Alimony
judgments

Other ■

ludgments
Mortgages

הציבוריים הנוטריונים פעולות  כ"ב/12 לוח
TABLEV/12. NOTARY PUBLIC ACTIVITIES

)19501964)

הפעולה mb19501955195819631964Type of Action

הכל 19,53928,80634,97857,85259,163TOTALסך
ושטרי 1,0991,4612,3023,7834,507Contractsחוזים and mortgages'
deedsמשכנתאות

שונים 2,2354,0913,4989,12011,017Certificatesאישורים
4928681,0131,5082,190Warningsהתראות

כוח 15,61620,75827,45542,75140,430Powersייפויי of attorney
971,6287106901,019Protestsטוטסטיס

והדיינים השופטים מספר  כ'ב/13 לוח
TABLEV/13. NUMBER OF JUDGES AND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

)1949 1964)

1949195219551958I960196719631964

השופטים 5283104106כל 129 141 142 .148ALLJUDGES
העליון המשפט 7699891010Supremeנית Court

המחוזיים המשפט 2130333541474749Districtבתי Courts
השלום משפט *2342565572777779Magistratesנתי Courts

לנוער השלום משפט 1222223Juvenileבתי Courts
העירוניים המשפט Iבתי .4456667Municipal Courts
הדין בבתי 1659SS6563656363JUDGESהדיינים IN

RABBINICALהרבניים
COURTS

רשיונות בעלי הדין עורכי  כ"ב/14* לוח
TABLEV/I4. LICENSED ADVOCATES

)1949 1964)

1964 1963 1962 1958 1955 1950 1949

TOTAL
Thereof: Newly called to
the Bar

3,148 3,190 2,482 1,943 1,535 812 (765)
167 205 219 181 327 47 28

הכל סך
חדשים מוסמכים טהם:
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court cases entered (Thousands) (אלפים) המשפט בבתי שהוגשו עניינים

1,000

בגורכלוסי!* n"ו 15 יבלה.ל מ

■"ו
jovei15an.agec

.a 
3t(onPopu

1,000 .

800
600

.400

;ZOf1

■100

■ ^
800 

600

400 .

200 

100

ו.*.

IDמרולב"נים ^> 1a
L 

ntepeses 6irtCc31 CoTot

/ ^^
. ו8019651964196319621961 9601 ו95919581957195619551954195319521951 95080

court cases, by type of case (Thousands) (אל0י0> העניין סוג לפי המשפט, בבתי העניינים

1950 1951 1 952 1953 1954 1955 1 956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

convicted adult offenders בדין שחוייבו מבוגרים עבריינים
(Thocjaandsn'sV*)

1951 I 1952 ! 1953 1 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958
*Excluding Affray and Minor Assaults

9591י 1960 1 1961 1 ו 962 1963
קקיורנ דרנ7ן>3ורב .niu'up כדל1?1 nV*

JUDICIARY AND POLICE 628



וכנסת בחירות "ג. כ פרק

הופיעה החמישית בכנסת (ת"ו); העבודה אחדות
רשימות, שתי במקום (לי) הליברלית המפלגה

(צי). כלליים וציונים (פי) פרוגרסיבים
לכנסת הבחירות תוצאות של מלא פירוט
הובאו (X1 1959) המקומיות ולרשויות הרביעית
המיוחדים הפרסומים בסדרת 111 מס' בפרסום
מן נתונים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של
בפרסום התפרסמו החמישית לכנסת הבחירות
החמישית, לכנסת "הבחירות ,166 מס' מיוחד

."15 VIII 1961

הכנסת
ישיבות על וועדותיה' הכנסת על הנתונים
שנתקבלו החוקים מספר ועל והוועדות המליאה

הכנסת. ממזכירות מתקבלים

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 בלות
קובצו יותר הקטנות הרשימות ואילו העיקריות
נכללו (כאן המיעוטים רשימות קבוצות: בשתי
מיעוטים) כו"שימות שהוצגו השונות הרשימות כל

הרשימות. ויתר

חלו העיקריות ברשימות שאף לזכור' יש
רשימת כללה למשל, כך' לכנסת; מכנסת שינויים
את גם והשנייה הראשונה בכנסת (מי) מפ"ם
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elections בחירות
ואחוזים) מוחלטים (מספרים לכנסת הבחירות תוצאות  כ"ג/1* לוח

TABLE W/l.  RESULTS OF ELECTIONS TOTHE KNESSET (Absolute Numbers and Percentage)
)1949 1961)

Electionsרותבחי

_;1לכנסתלכנסתלכנסתלכנסתלכנסת * החמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונההרשימה
LISC

25 1 194930 VII 195126VII 19553X11 195915 VIII 1961

FirstSecondThirdFourthFifth
KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

בחירה זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,274,280ALLכל ELIGIBLE
VOTERS

440,095695,007876,085994,3061,037,030VOTEDהצביעו

כשרים 434,684687,492853,219969.3371,006,964VALIDקולות VOTES

Valid Votes ■ Absolute Numb* לטיס מוח מספרים כשרים קולות

מפאי  155,274256,456274,735370,585349,330Aא  Mapai (Israel
Labour Party)

והפועל המזרחי  ב
המזרחי

ו r

>. 52.982 >

56,73077,93695,58198,786B  Mizrahi ( Religious)
£ Mizrahi Workers

ישראל אגודת  גד
ופאגי

J 124.99339,83645,56956,606CD . Agudat Israel
)Orthodox Religious)
and Agudat Israel
Workers

הדתיות הרשימות 7,1504,0382,448Otherיתר religious lists

חרות  49,78245,65ח 1107,190130,515138,599H  Herut (Freedom
Party)

הפועלים מפלגת מ
המאוחדת

(1)64,018(1)86,09562,40169.46875,654M  Mapam (United
Workers Party)

הפרוגרסיבית המפלגה  17,78622,17137.66144.889פ
1

P  Progressives

<(2) 137,255 .

כלליים ציונים  ..22,661111.39487.099צ 59,700JZ  General Zionists

קומוניסטים  15.14827,33438,49227.37442,111Kק  Communists

העבודה אחדות  69,47558,04366,170TW(1)(1)תו  Ahdut Ha'avodah
)Unity of Labour)

המיעוטים '13,41332,28842,26146,19139,272Minoritiesרשימות lists \

הרשימות 36,47020,34213.68521,4223.181Otherיתר fists
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(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים לכנסת הבחירות תוצאות כג/1 לוח
TABLE W/l. RESULTSOF ELECTIONSTO THEKNESSET (Absolute Numbers and Percentage)

)Cont.) (1949 1961)

List

Elections בחירות

לכנסת
החמישית

15 VIII 1961
Fifth

Knesset

לכנסת
הרביעית

3 ^1 1959
Fourth
Knesset

לכנסת
השלישית
26 VII 1955

Third
Knesset

לכנסת
השנייה

30 vn 1951
Second
Knesset

לכנסת
הראשונה
25 1 1949

First
Knesset

הרשימה

Valid Votes  Percentage אחוזים כשרים קולות
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מפאי  35.737.332.238.234.7ArMapaiא (Israel
Labour Party)

והפועל ולמזרחי  ןנ r'8.3 r9.19.99.8B Mizrahi( Religious)
n,\AMizrahi\המזרחי Workers

ישראל אגודת  Jגד 13.64.74.75.6CD  Agudat Israel
Orthodox)ופאנ'"י Religious)and

AgudatIsraelWorkers
הדתיות הרשימות 1.70.60.3Otherיתר religious lists

חרות  11.56.612.613.513.8Hח Herut (Freedom
p _*u\

הפועלים מפלגת  DM7(1)12.57.37.27.5).מ
Party)

M  Mapam (United
1Workersהמאוחדת Party)

הפרוגרסיבית המפלגה 4.13.24.44.6פ
M2)I3.6 \

P  Progressives

כלליים ציונים 5.216.210.26.2Zצ  General Zionists
קומוניסטים K.3.54.04.52.84.2ק  Communists

העבודה 8.26.06.6TW(1)(1)תואחדות Ahdut Ha'avodah
(Unity of Labour)

המיעוטים '3.04.74.94.73.9Minoritiesרשימות Lists
הרשימות 8.43.01.62.20.3Otherיתר Lists

mberכנסתחברי sKnesset Me

הכל 120120120120120TOTALסך

^מפאי je4645404742AMapai (Israel


1 a Itfiiir Pa rtv\

המזרחי והפועל בהמזרחי

}{
10II1212B  liizrahi ( Religious)

8t Mizrahi Workers
ישראל 5666CDגדאגודת Agudat Israel

Orthodox)ופאג"י Religious)
and Agudat Israel
Workers

148151717Hחהרות Herut (Freedom Party)
הפועלים IS999MMapam(I)19(1)מ8פלגת (United

Workersהמאותרת Party)
הפרוגרסיבית המפלגה  )5456פ

}
P Progressives

(2)17 ■f

7201381Zצציוניםכלליים General Zionists

45635Kקקומוניסטים Communists
העבודה 1078TW(1)(1)תואחדות Ahdut Ha'avodah

(Unity of Labour)
המיעוטים '25554Minoritiesרשימות lists

הרשימות 73Otherיחי lists

(I) Ahdut Ha'avodah lists included in Mapam.
)2) Liberal list.

במפ"מ. כלולה העבודה אחדות רשימת (1'
הרשימההליברלית. (2)
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the knesset הכנסת
והוועדות המליאה ישיבות  הכנסת כ'ג/2י לוח

TABLEW/2. THE KNESSETPLENARY SITTINGS AND COMMITTEE MEETINGS
)1949 VII 1964)

ישיבות
הכנסת

הראשונה
First

Knesset

הכנסת
השנייה
Second
Knesset

הננסת
השלישית
Third

Knesset

הכנסת
הרביעית
Fourth
Knesset

הכנסת
החמישית(0

Fifth
Knesset(l)

Sittings

272624693293392PLENARYהמליאה SITTINGS

הקבועות 1,0051,9391,8318351,548PERMANENTהוועדות COMMITTEE
MEETINGS

הכנסת 11620020584149Houseועדת Committe

ומשפט חוק החוקה/ ,118236258115249Constitutionועדת Legislation and
Law Committee

הכספים 207479514234351Financeועדת Committee

והביטחון החוץ 12917613972113Foreignועדת Affairs and Defence
Committee

העבודה 7214212343119Labourועדת Committee

הכלכלה 13415013989122Economicועדת Committee

והתרבות החינוך 7022118258IISEducationועדת and Culture
Committee

הפנים 8819214687212Homeועדת Affairs Committee

הציבוריים השירותים 7114312553118Publicועדת Services Committee

המשנה ועדות 7231,0248853351,072SUBCOMMITTEEישיבות MEETINGS

(I) First Session from 4 IX 1961 8 VIII 1962,
Second Session from 29 X 1962  7 VIII 1963,
Third session from 4 X 196330 VII 1964.

תשכיב, אב ח'  תשכ"א אלול כ*ג מיום א' מושב (1)
תשכג' אב י*ז  תשכיג חשוון א' מיום בי מושב

תשכד. אב תשכדכ''א חשון ג' מיום ג מושב
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היום לסדר הצעות המטפלת* והוועדה העניין לפי שנתקבלו, החוקים  כ*ג/3 לוח
ושאילתות

TABLE W/3.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE COMMITTEE
AND MOTIONS TO ADD TO THE AGENDA AND QUESTIONS TO MINISTERS

)1949 VII 1964)

TOTAL

Subject Matter

Respo nsible Commi ttee

House Committee
Constitution, Legislation and

Law Committee
Finance Committee
Foreign Affair! and Defence
Committee

Labour Committee
Economic Committee
Educational and Culture
Committee

Home Affairs Committee
Public Services Committee
Joint Committees
Other Procedure

MOTIONS TO ADO TO
AGENDA

QUESTIONS

הכגסתהבנמתהגגסתהכנסת
החמישיח(י)הרביעיתהשלישיתהשנייה
SecondThirdFourthFifth
KnessetKnessetKnessetKnesset(l)

הגבסת
הראשונה
First

Knesset

200 124 2W

356

1,973

184

998

450

1,958

281 221

II75113as1c Laws
6187Knesset

5895923664:inance and Economy
2738291317defence. Soldiers and Military

Jurisdiction
33Health|4ר
310445Religious Services
37222Education
147986Agriculture
5368642349Administration and Justice
399319Employees
15151828Municipal
839712Transport

2313Mational Insurance
19102914IIMiscellaneous

הכנסת ועדת
תחוקה/ ועדת
ומשפט חוק

13
61

3
76

4
73

3
30

3
49

הכספים ועות
והביטחון רחוץ ועות

61
II

92
20

100
22

41
6

70
II

העבודה ועדת
הכלכלה ועדת

והתרבות החינוך ועדת

9
19
3

23
20
6

21
29

1

8
12
2

22
16

3

הפונימ ועות
הציבוריים השירותים ועדת

משותפות ועדות
אחר נוהל

23
6
II
4

28
7
6

35
2
4

17
5

19
3
4

476

1,787

182

543

הכל סך

העניין
יסוד חוקי

כנסת
וכלכלה כספיפ

ושיפוט חיילימ ביטחון/
צבאי
בריאות

דתיים שיוותיט
וזינון1

חקלאות
ומשפ6 שלטון

עונדים
מוניציפאליים

תחבורה
לאומי ביטוח

שונות

המטפלת הוועדה

היום לסדר הצעות

שאילתות

(/I)Seenote(I)toTableW2.
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מקומיות רשויות כידי. פרק
כרטיסי על הנתונים הישראלי. הסרט על הממונה
והבלו, המכס מהנהלת התקבלו שנמכרו קולנוע
. הדאר. משרד ע"י הוכן בטלפונים הדן הלוח

התקופה
כספים, לשנות כלל בדרך מתייחסים הלוחות
במרס. ב31 ומסתיימות באפריל ב1 המתחילות
המת מספרים חולקו לגולגולת' נתונים בחישוב
הכספים שנת לסוף או הכספים לשנת ייחסים
והוצאות הכנסות הלוח. שנת סוף של באוכלוסייה
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 ל31 מתייחסים כ"ד/1 בלוח הנתונים
וכולל הלימודים לשנת מתייחס כ"ד/7 לוח ואילו
החינוך משרד בפיקוח שהם ספר בבתי תלמידים
קלנדרית לשנה מתייחם כ"ד/8 לוח והתרבות.
תושבים ל000'1 ישיבה (מקומות והשיעורים
לפי מחושבים לתושב) קולנוע בבתי ביקורים וכן

הממוצעת. האוכלוסייה

וההוצאות ההכנסות
לתקציב חשבונותיהן את מחלקות הרשויות
להפריד הוא העיקרון רגיל. בלתי ותקציב רגיל
הון' וחשבונות השקעות ובין שוטפות פעולות בין
 הסעיפים. העיקרון_הזהאינונשמרבכל _אם_כי

בתקציב המקומיות הרשויות של ההכנסות
שירו מדמי עירוניים' ממסים בעיקר באות רגיל

הממשלה. ומהשתתפות תים
מענק באמצעות ברשויות תומכת הממשלה
הממלכתיים השירותים במימון ומשתתפת כללי
ע"י המוגשים וסעד) בריאות תרבות' (חינוך'
משתתפת מהרשויות בחלק המקומיות. הרשויות
כמו מקומיים שירותים במימון גם הממשלה

ותברואה. הג"א אש' כיבוי
בעיקר באות רגיל לא לתקציב ההכנסות
בעלים השתתפות הממשלה' השתתפות ממלוות'

הרגיל. מהתקציב והעברות
משלמת ולגננות למורים המשכורות את
המקומיות הרשויות תקציבי דרך שלא הממשלה
לא כן זה! בפרק ביטוי לידי באות אינן הן כן ועל
הואיל דת' משירותי ההכנסות בלוחות כלולות

סוגים: לשלושה מתחלקות הרשויות'המקומיות
על ערים כלל' בדרך חופפים' הראשונים הסוגים
השלישי הסוג בודדים. יישובים או פרבריהן
קיבוצים (בעיקר שלם כפרי אזור על משתרע
מוניצי עצמאות בתוכו כפר שלכל ומושבים)'
מקומי". "ועד בפעולות המתבטאת מסוימת פלית
שהרכב לב לשים יש העיתיות הסדרות בכל
מקומיות מועצות השנים. במשך משתנה הרשויות
על יתר במקומן. באות ואחרות לעיריות הופכות
לשנה' משנה גדלה הרשויות של האוכלוסייה כן'
עקב גם אלא האוכלוסין תנועת בגלל רק לא וזאת
או נוספים' ליישובים מוניציפלי מעמד הענקת

קיימות. לרשויות ויישובים שטחים צירוף
על פעם מדי נקבעים השיפוט שטח גבולות
או מחושב השיפוט שטח גודל הפנים. משרד ידי
שינויים עצמן. המקומות הרשויות ידי על נאמד
מקרים בכמה גרמו אלה באומדנים או בחישובים
מקבילים ולשינויים מדומה צמצום או לגידול
משתקפת שהיא כפי האוכלוסייה' בצפיפות

בלוחות.
על נתונים כוללים זה בפרק הלוחות מרבית
אשר המקומיות המועצות ועל מהערים אתת כל
מן יוצאים נפשות. מ000'10 גדולה אוכלוסייתן
מספר הושמטו בו הבנייה על הלוח הם הכלל
מפורטות בו הטלפונים על והלוח ומועצות. ערים
הנ'יל הלוחות מלבד מרכזיות. יש בהן הערים רק
מספר שני~לוחות~בהם"מרוכזינר השנה הוספו
אשר המקומיות המועצות על עיקריים נתונים

נפש. 10'000 עד 5'000 מונה אוכלוסייתן

הנתונים מקורות
מדורים ע"י ועובדו נאספו הנתונים מרבית
חדרי השיפוט' שטח על הנתונים בלשכה. שונים
מהר מתקבלים ומים רשיונות דרכים' מגורים'
מיו שאלונים באמצעות עצמן המקומיות שויות
אוכלוסייה' על לנתונים המקורות את חדים.
לפרקים במבואות למצוא ניתן וחינוך בנייה
למצוא גם אפשר (שם אלה בנושאים הדנים
המובאים לנתונים והערות הסברים הגדרות'

זה). בפרק
ומקומות קולנוע בתי על 1960 לשנת הנתונים
נתונים המקומי. השלטון ממרכז התקבלו ישיבה
ע"י שנערך סקר מתוך התקבלו 1964 לשנת אלה
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הנא הפיסיים, מהנתונים חלק זאת, לעומת המועצה ידי על מנוהל דת לצורכי הכספי והמשק

אמידה ע"י מתקבלים השאלונים, באמצעות ספים ?,חשבינית ית'המיפיעית לצייכי "JT'l^7Zl מצד בלבד נוספת תמיכה הן אחדות' רשויות שרמיןשל ןמכאן מדויק,ם, רישןם אן מד,דן; ע", ןלא נ'13 "'''י " ' 7/רש1ה,

אלה נתונים בהערכת יותר. נמוכה מהימנותם
כה עד התקבלה לא ברשויות כי לב לשים גם יש מהימנותהנתונים
דבר מושגים, מספר עבור אחידה הגדרות מערכת הרשויות והוצאות הכנסות על הנתונים
היא לכד בולטת דוגמה התוצאות. במשמעות הפוגם הרשויות של הכספיים הדוח"ות על וססים מב

""י ""■" יי '"יי ל  *™"י^לל"0^^^:
היא עלולה רשות אוחה בתור ואר השינות יית אוכלוסייה' על הנתונים גם הם באיכותם דומים

לשנה. משנה להשתנות בלשכה. אחרים מטדורים המתקבלים ובנייה חינוך
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המוניציפלי המעמד לפי והאוכלוסייה היישובים  כ'ד/1 לוח
TABLE X/l.  SETTLEMENTS AND POPULATION BY MUNICIPAL STATUS

)19511964)

הכל Totalסך
יישובים

ru5mמועצוחmsmnנזענוד ללא
השנה) היישובים(סוף מוניציפליאזוריותמקומיותעיריותהרשויותכל

Settlementsהמקומיות
YearAMMunicipalitiesLocalRegionalwith no

(End01 Year)/Ml

SettlementsLocalCouncilsCouncilsMunicipial
AuthoritiesStatus(l)

Settlementsהיישובים

19517551262064481 (12)190
19528181292166.. (42)
19538481422175570 (46)82
19548601502181S97 (48)161
19558881522084'627 (48)IS7
19569031552086666 (49)131
19579071572087679 (50)121
19589011662195678 (50)107
19598971702397676 (50)101
196088617924105667 (50)90
196187518225107661 (50)82
196187418226106670 (50)72
196386917826(2)103669 (49)71
196487318426110674 (48)63

Population (Thousands) (אלפים) אוכלוסייה

19511,577.81,346.9936.9242.7167.3230.9
19521,629.51,414.4991.9245.8176.7215.1
1953
1954

1,669.4
1,717.8

1,481.5
1,554.7

1,016:1
1,038.4

273.2
316.9

192.2
199.4

187.9
163.1

19551,789.11,638.71,068.4357.5212.8150.4
19561,872.41,738.91,117.6389.5231.8133.5
19571,976.01,841.11.168.3426.9245.9134.9
19582,031.71,911.31,229.5447.4234.4120.4
19592,088.71.964.01,300.5434.4229.1124.7
19601150.42.045.21,371.9448.4224.9105.2
19612,234.22.127.21.446.9452.8227.5107.0
19622,331.82,222.21,520.5485.3216.4109.6
19632.430.12,319.91,578.7510.3230.9110.2
19642,525.62,424.21,636.9558.5228.8101.4

(I) The number of settlement does not include Bedouin
tribes, but data on population include both Bedouins
and living outside settlements.

)2) The number of Local Councils, decreased because
Bet Yizhaq, Gelil Yam and Ramat Rahel were in
eluded in Regional Councils.

אך הבדוים, שבטי את כולל אינו היישובים מספר (1

את וכן הבדוים את כוללים האוכלוסייה על הנתונים
ליישובים. prm הגרים

בית המועצות כי הוקטן, המקומיות המועצות מספר (2
מועצות בתוך ליישובים היו רחל ורמת ים גליל יצחק,

אזוריות.
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חדרי מספר האוכלוסייה, לפי (■) גדולות מקומיות ומועצות עיריות כ"ד/2 לוח
שיפוט שטח לדונם התושבים ומספר השיפוט שטח לחדר, הנפשות ממוצע מגורימ,

(19511964)

הנפשות ממוצע
(2) לחדר

31 111

1962
31 III
1952

(אלפים) מגורים חדרי
Dwelling Rooms (thoisand)

31 III
1964

31 III
1963

31 III
1962

31 III
1952

(אלפים) (אומדן) אוכלוסייה
Population (Estimate) (Thosanch)

31 III
1963

31 XII
1962

31 XII
1961

31X11
1951

הרשות
המקומית

יריותע

.140.7170.8175.5181ירושלים 163.693.596.2100.42.21.8
1.05.87.018.25.36.0אילת

11.225.528.432.02.09.812.214.05.62.6אשקלון
שבע 13.546.4SIנאר 658.33.120.624.427.24.32.3 ברק 18.0בני .49.551.754.15.427.028.330.83.41.8

ים #23.027.732.61.5,7.735.039.143.3בת
12.632.333.835.621.624.126.21.5גבעתימ 7.|16.623.924.9..17.028.430.031.8הרצליה
19.026.027.2חדרה '28.0.,15.016.117.81.7 23.551.855.2חולון ,59.68.830.034.050.02.71.7
147.0186.8191.2195.465.7113.5120.6127.12.21.6חיפה 16.021.122.323.33.59.19.29.74.62.3טבריה

. סבא 16.018.219.019.711.313.013.81.6כפר 12.619.421.022.24.98.39.314.02.62.3לוד .II..8.214.915.917.0נהריה 113.416.51.3 20.325.326.427.16.87.47.63.7נצרת 26.043.146.248.76.825.827.830.53.81.7נתניה 15.726.628.1W£75.618.219.120.02.91.5עכו תקוה 40.055.058.761717.333.237.040.72.31.7פתח
. 7.0צפת .11.011.512.36.26.88.71.8 לציון 20.028.530.0ראשון '32.16.713.615.715.83.62.1
21.229.930.431.36.216.217.219.13.41.8רחובות 17.223.223.924.95.38.89.99.63.22.6רמלה
גן 37.093.495.897.919.062.564.366.21.91.5רמת
,4.47.47.78.1שפרעם 2.93.13.22.6י אביביפו 345.5390.0392.9,394.4165.2248.6251.8257.92.11.6הל

מועצות מקומיותלי)■
יהודה 10.010.010.110.24.04.13.42.5אור

אשדוד ■6.211.7'15.63.15.610.31.5 שאן 3.79.810.912.45.76.2בית
15.07.38.0'7.412.1דימונה

הכרמל 11.94.75.85.82.3'13.810.811.3טירת התא 8.314.7I6.3JJ17.38.710.210.51.7כפר
ציונה 8.711.111.211.64.85.26.32.3נם 9414.515.015.96.47.07.22.2עפולא

ביאליק 27.69.01.4^3.09.810.410.77קרית גת קרית 10.412.013.56.97.811.01.5י
ים 9.010.611.612.56.37.17.91.6קרית

מוצקין 5.09.410.311.26.26.89.31.5קרית
שמונה 3.812.413.915.0קרית
השרון .7.210.7IIרמת 111.65.87.98.61.9

8.09.910.010.17.07.31.4רעננה

ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (1)
הכספים. שנת בסוף החדרים מספר חלקי האזרחית השנה בסוף האוכלוסייה (2)
הכספים. שנת בסוף השיפוט שטח חלקי האזרחית השנה בסוף האוכלוסיה (3)
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TABLE X/2.  MUNICIPALITIES AND LARGE LOCAL COUNCILS(I) BY POPULATION,
NUMBER OF DWELLING ROOMS, AVERAGE NUMBEROF PERSONS PER ROOM, AREA OF
JURISDICTION AND NUMBEROF INHABITANTS PER DUNAM AREAOF JURISDICTION

(1951 1964(

Local
Authority

שיפוט(3) שטח לדונם התושבים מספר
Number of Inhabitants per
Dunam Area Jurisdiction^)

31 III
1964

31 III
1963

31 III
1962

31 III
1952

דונם) (אלפי. השיפוט שטח
Area of jurisdiction
)1.000 Dunams)

31 III
1964

31 III
1963

31 III
1962

31 III
1952

Average Number
of Persons
per Room(l)

31 III
1964

31 III

1963

Jerusalem
El at
Ashqelon
Be'er Sheva
Bene Beraq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Kefar Sava
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishon Leziyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
Tel AvivYafo

Municipalities

(I) Local councils numbering 10,000 residents and o\er.
)2) Population at end of calendar year divided by number of rooms at end of financial year.
)3) Papulation at end of calender year dfvided by area of yurisdiction at end of ifnancial year.

1.81.833.536.036.038.14.14.74.94.8
1.31.4>?..41.064.064.00.10.10.1
2.32.31.343.543.545.6. 8.40.60.70.7
2.12.127.425.227.027.0[0.51.81.92.2
1.81.85.57.27.27.2|3.36.97.27.5
1.41.37.37.37.34.85.45.9
1.41.43.33.33.39.910.210.8
1.31.326.024.028.0I.I1.2I.I
/'■71646.345.945.951.00.40.60.60.5
U1.218.419.519.518.51.32.72.83.2
1.61.547.550.450.450.43.13.73.83.9
[2.2247.310.110.110.12.22.12.22.3
1.51.414.914.914.91.21.31.3
2.31.69.29.29.29.21.42.12.32.4
1.21.010.310.310.31.51.51.7
3.63.65.56.56.56.53.63.94.14.2
1.71.628.929.029.028.00.91.51.61.7
1.5I.S10.511.711.711.7 .1.52.32.42.5
1.61.511.718.521.021.03.43.02.83.0
1.61.410.012.112.115.00.70.91.00.8
1.9ZO44.544.044.044.00.50.60.70.7
1.81.617.822.522.522.81.21.31.41.4
2.42.68.39.89.810.02.12.42.42.5
I.S1.511.012.212.212.23.47.77.98.0
2.52.52.52.52.56.01.82.93.11.4
1.61.542.449.649.649.68.17.87.98.0

Councils(l)Local

2.53.05.15.15.11.92.02.0Or Yehuda
2.1 1.52.82.8 2.82.24.25.6Ashdod
1.92.06.06.06.71.6'1.81.8Bet She'an
1.7 1.924.024.0 24.00.30.50.6Dimona
2.02.13.73.73.22.93.13.7Tirat Hakarmel
1.61.68.28.28.21.82.02.1Kefar Ana
2.21.815.015.017.00.7 .0.70.7Nes Ziyyona
2.12.230.030.030.00.5 .0.50.5Afula
1.41.25.35.35.31.92.02.0Qiryat Bialik
1.5 1.27.57.5 7.51.41.61.8Qiryat Gat
1.61.64.44.44.42.42.62.8Qiryat Yam
1.51.22.02.32.34.74.54.9Qiryae Motzkin

7.57.57.51.71.92.0Qiryat Shemona
1.41.316.016.016.00.60.70.7Ramat HaSharon
1.41.416.016.016.00.60.60.6Ra'anana
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ומס5ר והמדרכות (1) הסלולים הכבישים של והשטח האורך  כ"ד/3י לוח
(2) הגדולות המקומיות והמועצות העיריות ברחובות הפנסים

(1963 ; 1964)

31 III 196331 111 1964

Lengthשטחאורך of Roads (יח^) (קמ) הכבישים אורך
הכבישים
(ק"מ)

הכבישים
הכל סך

רוחב
בהחזקהבהחזקתממוצע

המקומית Lengthהרשות of(מר הרשויות(מטרים)(אלפי
הממשלה עם

Jointly ofSurfaceAverageהמקומיות0ךהכל
Ro3dsArea ofBreadthTotalMainteincd

(Km)Roads(metres)by Local
(1,000 sq. m)Authority

Government

עיריות
וו1751.0596.1203192
14715.11515
432555.951456
904555.191856
903824.298962
473667.849472
351985.74141
724185.877707
692703.973712
986096.21121102
2871,8766.529727621
421974.742357
341594.73737
15734.91587
562203.95656
20104. 5.221165
864625.49292
271435.328262
894985.692839
221095.02222
582484.358562
503246.554477
663385.167607
1126926.2123123
6284.766

3622,6457.337535025

G)n מקומיו מועצות

ירושלים
אילת

אשקלון
שבע באר
ברק בני
בתים
נבעתים
הרצליה
חדרה
חולון
חיפה
טבריה

סבא כפר
לוד

נהריה
נצרת
נתניה
עכו

תקוה פתח
צפת

לציון ראשון
רחובות
רמלה
גן רמת
שפרעם

אביביפו תל

יהודה 4164.044אור
221647.531247אשדוד

שאן 9384.21010בית
10414.11111דימונה

הכרמל 16704.41616טירת
אתא ו241064.43231כפר

ציונה 13483.71515נם
371303.53838עפולה

ביאליק 231074.727252קרית
± גת 17804.71717קריח
ים 12685.71414קרית

מוצקין 19914.81919קרית
25994.02727קריח4שמונה
השרון 341193.53535רמת

18543.02121רעננה


בלוח. כלולים אינם פרטיים כבישים וכן המקומיות הרשויות בתחום העוברים הממשלה של בלעדית בהחזקה שהם כבישים (1)
ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (ג)
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TABLEX/3.  LENGTHAND SURFACE AREA OF ROADS(I) AND SIDEWALKS,
AND NUMBER OF LANTERNS IN STREETS OF LARGE LOCAL COUNCILS(2)

(I963;I964(
31 1964

שטחאורך
מספרהמדרכותהמדרכות

מר)(קמ) הפנסים(אלפי
LengthSurfaceברחובות
ofArea ofdumber of

SidewalksSidewalksStreet
(Km)(Sq. m 1,000)Lanterns

Surface Area of Roads (Sq.m 1,000 (מ"ר הכבישים שטח

רוחב
ממוצע
(מטרים)
Average
Breadth
)metres)

בהחזקה
משותפת
הממשלה עט
Maintained
Jointly
with

Government)

בהחזקת
הרשויות
המקומיות
Maintained
by Local
Authority

הכל סך
Total

Municipalities

1,1841.0651195.81513424,600Jerusalem
78785.2617500Elat
306262446.08261,160Ashqelon
462427355.125551,995Be'er Sheva

413294.520401,3323ene Beraq
381363187.827461,252Bat Yam
2352355.712281,013Giv'atayim
468418506.118361,700Herzeliyya
306283234.2II421,100Hadera
625612135.6631621,990Holon

2.0461,8112356.92155685.S8IHaifa
197164334.72362734Tiberias
170170■ 4.6512630Kefar Sava
7336374.91223600Lod
2202203.9830852Nahariyya
1096544.S226760Nazareth
528528_ 5.730III3,000Netanya
150135155.4822750Akko

_5I7439785.6431062,200Petah Tiqwa
*111III5.069600Zefat
251228 .234.314391,300Rishon LeZiyyon
348306426.426511,405Rehovot
345293525.1932850Ramla
7827826.4671572,600Ramat Gan
2828_4.7145Shefar'am

2,7742,5751997.4364_ 1,036 _14,425Tel.AvivYafo

Local Council s(2)

20205.013350Or Yehuda
254224308.21336439Ashdod
45454.56II307Bet Shean
314Dimonaר50504.53
74744.648 349Tirat HaKarmel
1351314.21223667Kefar Atta
60604.035496Nes 7iyyona
1421423.7621516Afula
13612793.01640386Qiryat Biaiik
[80804.724296Qiryat Gat
78785.62439335Qiryat Yam
1001005.317S3480Qiryat Motzkin
1611616.0717800Qiyrat SKemona
1221223.512640Ramat HaSharon
63633.0102477Ra'anana

(I) Roads fully maintained by the Government passing through the area of local authorities and private roads are not included.
)2) Local Councils numbering 10,000 residents and over.
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היוזם לפי (2) עיקריות מקומיות רשויות ב29 (1< הבנייה שטח  כ*ד/4י לוח
ימיר) (אלפי והייעוד

(1963 ;1964)

הבנייד Buildingהתחלת Begun

הכל
Total

(3) ציבורית בנייה
Public Building(3)

פרטית גנייה
Private Building

סר
הכל
Total

מזה:
למגורים
Thereof:

Resi
dential

הכל
Total

■;7w
למגורים
Thereof:
Resi
dential

Building Completed הבנייה גמר

9רטית בנייה
Private Building

;ma
למגורים
Thereof:
Resi
dential

סך
הכל
Total

ציבורית(3) בנייה
PublicBuilding (3)

מזה=
למגורים
Thereof:
Resi
dential

סך
הכל
Total

.V
הכל
Total

הרשות
המקומית

1963

עיריות

221.7110.149.1111.675.5228.387.173.7141.219.6ירושלים
81.754.050.427.714.887.553.445.034.124.7אשקלון

שבע 110.691.186.319.58.965.757.544.68.27.2באר
ברק 140.635.829.7104.886.2119.111.49.1107.776.3בני
ים 192.973.970.2119.0104.4134.733.924.5100.893.8בת

63.08.95.854.150.834.29.21.725.024.1נבעתים 66.031.526.734.532.357.13.40.853.741.4הרצליה
34.69.88.824.811.991.622.921.568.745.7חדרה 215.1100.493.8114.754.9165.149.745.5115.485.4חולון
.264.3104.387.4160.095.2299.069.444.3229.6163.1חיפה 19.412.311.97.14.315.26.46.48.85.1טבריה

סבא 26.917.115.99.86.239.115.213.723.913.1כפר 40.334.829.15.52.047.135.931.711.23.6לוד
27.315.713.711.67.967.939.735.828.221.9נהריה
121.139.431.281.766.4112.538.432.474.154.5נתניה 35.224.022.011.24.932.012.411.119.67.1עכו

תקוה 138.947.040.191.970.1183.653.350.2130.3101.0פתח לציון 42.821.720.921.115.977.344.443.932.929.5ראשון 65.210.810.254.439.663.64.72.658.947.6רחובות 52.534.031.118.59.132.613.710.118.96.3רמלה
גן 74.010.163.963.9118.624.013.894.691.4רמת אביביפו 343.0110.374.7232.7149.6509.6130.3104.5379.3188.8תל

מקומיות מועצות

19.912.111.77.83.5
29.812.27.617.66.8
16.66.45.610.24.2
76.334.833.141.538.9

47.1 52.0 6.4 6.6 58.6

3.1 10.9 11.9 12.3 23.2
2.9 8.4 19.7 22.3 30.7
2.4 5.9 10.9 11.6 17.5
20.8 24.5 21.7 23.2 47.7

7.2 14.3 13.6 27.9

אתא כפר
עפולה

חנה פרדס
מוצקין/ קרית

ביאליק קרית
ים וקרית
השרון רמת

בנייה. י"ד' לפרק במבוא עיין  הגדרות (1)
בהם. שנבנה המצומצם השטח בגלל נכללו לא המקומות יתר מקומיות. מועצות ו7 עיריות 22 כולל (2)

קבלנים. עם התקשרות ולפי עצמי בביצוע היהודית' והסוכנות הממשלה בניית (3)
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TABLE X/4.AREAOF BUILDING(I) IN i9 MAIN LOCAL AUTHORITIES'*), BY INITIATING
SECTOR AND PURPOSE(Sq. M. 1,000)

(1963 ; 1964) J

Local
Authority

Building Begun הבנייה התחלת

פרטית בנייה
Private Building

מזה:
למגורים
Thereof:
Resi

dencial

הכל
Total

(3) ציבורית בנייה
PublicBuilding (3)

■rrra

למגורים
Thereof:
Kesi
dential

,I0
הגל
Total

,1Dהכל
Total

Building Completed הבנייה גטי

(3) ציבורית פרטיתבנייה בנייה
PublicBuilding (3)Private Building

ntn■■מזה

למגוריםסףלמגוריםסר
:Thereofהכל:Thereofהכל
TotalResiTotalReii

dentialdential

הבל'יין
Totil

1964

Municipalities

215.992.476.9123.599.8286.7136.4117.9150.399.4Jerusalem
90.061.553.328.520.786.044.737.441.315.6Ashqelon
83.061.350.621.711.6136.776.274.060.523.9Be'er Sheva
108.617.716.890.975.2136.115.114.5121.0101.5Sene Beraq
136.640.030.496.889.0229.088.780.4140.3128.8Bat Yam
62.92.360.646.2.6S23.461.859.2Givatayim
40.52.637.931.896.217.915.978.361.8Herzeliyya
65.222.321.542.915.543.228.226.415.07.2Hadera

200.769.365.1131.489.1152.718.716.4134.094.1Holon
350.8109.879.1241.0183.4349.689.555.7260.1186.2Haifa
20.43.43.417.06.430.616.414.714.27.2Tiberias
38.016.515.121.511.391.834.324.957.525.6Kefar Sava
42.724.620.618.14.041.024.722.516.38.2Lod
67.638.634.729.021.758.619.413.139.225.7Nahariyya
140.338.234.4102.161.1166.535.626.0130.993.1Metanya
34.316.715.817.66.060.343.738.516.65.5Akko

230.751.243.0179.5121.5208.352.441.8155.9JI3.2PetahTiqwa
"5824.023:634.230.674:3 "38.637.835.732.7Rishon LeZiyyon

74.35.92.668.440.582.610.56.672.145.3Rehovot
30.519.215.611.32.075.031.427.643.617.1Ramla
118.220.9.IS597.393.5115.521914.792.680.9Ramat Gan
288.965.842.8223.1131.7517.981.335.6436.6211.4Tel AvivYafo

Local Councils

16.711711.74.03.624.017.715.26.35.3KefarAta
20.415.012.05.44.37X1115.212.27.54.7Afula
16.414.213.62.21.516.212.111.54.12.1Pardes Hanna
76.041.338.834.731.775.8_42.340.933.529.9QiryatMoukin,

Qiryat Sialik
tfQiryat Yam

46.215.015.031.229.4J105.122.615.382.554.4Ramat HaSharon

(1) Definitions  see in the introduction to Chapter N.  Construction
)2) lncl.22 municipalities and 7 local councils. Other places have not been included because the restricted built area.
)3) Builtby the Governmentor the Jewish Agency themselves orbytheir contractors. 1
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בעיריות המים מודדי 1מספר הצרכנים סוג לפי המים, צריכת  כ*ד/5י לוח
מק) 1,000) (1) הגדולות המקומיות ובמועצות

י (1963/64)

מק) (באלפי הצרכנים סוג לפי המים צריכת
המים הכל סך
שלהצרכנים עצמית ביתיתצריכה תעשייתיתצריבה צריכה

המקומית Totalהרשות Waterהמקומית DomesticIndustrialהרשות
Consumption

Consumption' of
Local Authority

ConsumptionConsumption

עיריות

9,8432466,435592ירושלים

1,668366646365אילת

אשקלון
שבע באר

2,5802541,456166

4.2882892,884541

ברק בני
בתים

4.821
3,377

202
220

2,583
2,269

1,431
470

3,293492,192879נבעתים

1,22117510240הרצליה

2,7051401,497349חדרה

חולון
חיפה

5,5431003,821850
12,6187235,3112,337

2.22042084832טבריה

סבא 8,482100740445כפר

2,284201,285124לוד

2,9471041,116102נהריה

נצרת
נתניה

662
5,271

12
130

430
3,258

20
558

ו2,02187עכו ;382300

תקוה פתח
tftf V

8,254
76772

(4)5,000
515

1,400
46

לציון ראשון
רחובות
רמלה

3,417
3,244
1,639

212
200
220

1,440
1,300
483

191
310
177

גן רמת
שפרעם

8,912
364

550
2

7,000
98

900

אביביפו 42,057תל

0)n ו קומי מ מועצות
יהודה 1,0278252043אור

9284153855אשדוד

שאן בית
דימונה

2,090
74241403147

הכרמל 7612036722טירת

אתא 9686867024כפר

ציונה 1,7406080045נס

1,2157546085עפולה

ביאליק קרית
גת קרית
ים קרית

מוצקין קרית
שמונה קרית
השרון רמת

רעננה

901
812
720
911
778

4,204
5,391

43
30
122
100
126
906
83

709
467
418
701
532
768
996

8
III

34
44
118

ומעלה. תושבים 10000 בנות מקומיות מועצות (1)
לבנייה. צריכה כולל (2)

החקלאית. בצריכה בחלקה כלולה פרטיות נוי לגינות הצריבה (3)
ומוסדותיה.. העירייה צריבת כולל (4)
העיריה של ציבוריים גנים כולל (5)
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TABLEX/S. CONSUMPTION OF WATER ,BY TYPE OF CONSUMERSAND NUMBER
OF WATERMETERS IN MUNICIPALITIES AND LARGE LOCAL COUNCILS(l) (l,000m3)

(1963/64(

Type of ConsumersWater Consumption byהמים מספר*מודדי

Local Authority לבנייה צריכה
Consumption for

Building

חקלאית צריכה
Agricultural Use

ופתת אחרים צרכנים
Other Consumers

Number of
Water Metres
31 III 1964

Municipalities
_(2)2,57025,721Jerusalem

196952,770Elat

56985509,047Ashqelon
84151 33916,050Be'er Sheva
438647612,500Bene Beraq
12029815,452Bat Yam
3413912,070Giv'atayim
133181233,324Herzeliyya
501754946,199Hadera
1202263016,050Holon

144(3)6883,41554,100Haifa
18608424,455Tiberias

306,8223454,900Kefar Sava
207021333,182Lod

211.2913135,265Nahariyya
3311664,000Nazareth

13024195411,642Netanya
23■122176,779Akko

1,30055412,842Petah Tiqwa
 (5)72 623,816Zefat

411,0994346,595Rishon LeZiyyon

605008748,027Rehovot
27247083,492Ramla

15010021216,461Ramat Gan
1911,200Shefar'am

..■ ..50,512Tel AvivYafo

LocalCounci ls(l)

8314602,020Or Yehuda
87211864,485Ashdod

2,385Bet She'an

1881524,020Dimona
2483203,194Tirat Ha Kartnel
10171794,187Kefar Atta
157001202,685Nes Ziyyona
1272 ■5113,876Afula
18171063,391Qiryat Bialik
81963,574Qiryat Gat
17_1633,747Qiryat Yam
30803,700Qiryat Motzkin

5_813,497Qiryat Shemona
3311,7444113,023Ramat HaSharon

3,7204742,386Ra'anana

(I) Local Councils numbering 10,000 residents and over.
)2) Including consumption for building.
)3) Including private gardens.
)4) Including consumption of Municipality and its institutions.
)5) Including public gardensof the municipality.
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,(1) הגדולות המקומיות ובמועצות בעיריות שהוצאו הרשיונות
הרשיון סוג לפי
(1958/591963/64)

 כ"ר/6י לוח

המקומית הרשות

הרשיונות הכל סך
שהוצאו

Total Yssuing
Local Authorities

ותעשיה מלאכה
Handicraft

and Industry

חריפים משקאות
Alcoholic
Beveraqes

רובלים
peddlars

1958/591961/621963/641958/591961/611963/641958/591961/621963/641958/591961/^21963/64

עיריות

447
3

45

52
85
35
18
50

62
35
49
21
46
66
16
72
65
48
60
67
80
2

618

281
3
45
200
28
47
25
5
34

62
35
55
20
59
72
11

63
20
35
140
86
80
2

645

4
28
49

50
19
54
13

636
45
24
55
10
42
50
15
146
15

12
125
77
92
6

760

429
46
143

168
136
138
68
161
165
980
167
114
104
110
111

280
145
154
98
128
194
116
399
24

1,930

586
20
95
207
165
125
99
70
147
121
941
169
119
102
97
80
281
140
207
8>
120
180
130
450

1.783

15
95
173
163
93
115
90
137
122
860
142
109
103
80
80
236
131
140
67
135
166
117
402
23

2,254

(,086
126
429

846
578
475
204
785

(2)613
4,923
671
390
384
370
607

1,075

619
997
250
415
905
471

1,311

101

11,613

3,150
52
250
533
790
527
399
185
785

(2)464
5,577
626
273
355
360
519

1,008
576
874
235
408
720
436

1,183

7,136

48
170
527
328
351
208
145
432

(2)500
3,771
442
442
334
274
589
590
446
478
202
294
715
366
874
70

8,188

14,591
635

2,783

2,462
2,498
2,271
3.385
3,143
4.384
23,609
1,492
2,432
2,254
4,892
1,100
6,357
2,788
5,050
695

3,148
3,679
2,106
4,685
150

60,562

12,229
366

2,397
4,027
2,568
2,363
2,256
1,624
2,796
4,386

26,398
1.360
2,161
2,084
3,751
987

5,211
2,530
3,635
642

2,872
3,475
2,083
4.843

53,896

145
2,300
3,713
1,394
2,186
1,687
1,489
2,308
4,410
21,369
1,020
2,219
1,977
3,286
1,041
4,095
1.942
4,297
662

2,778
3,148
2,173
5,000
155

53,104

מקוגויות גזועצגת

ירושלים
אילת

אשקלון
שנע נאר
ברק בני
ים בת
גבעתיט
הרצליה
חדרה
חולון
חיפה
טבריה

סבא כפר
לור

נהריה
נצרת
נתניה
עכו

תקוה פתח
צפת

לציון ראשון
רחובות
רמלה

גן רמת
שפרעם

אביביפו תל

יהודה אור
אשדוד

484486407
611

8090141

120
324241

40
183037

שאן 9231,3231601301504953בית דימונה
הכרמל 427494טירת

431

418
22
148148

32
134

15

6140
32
38

4
2121

1 7
21

אתא 1,2151,3371,6671181802267063652128כפר
10
*it) ציונה ך1,0081,2971,342522151205252533נס ו

1,0551,0741,08527628028583803015עפולה
11
c

12

ביאליק 1,6182.50011315235421gקרית
5

ו י
גת a403562147\6219521,19140170קרית

ו ג.
44 ים 1,11812054קרית

מוצקין 1,4282,338135132406319קרית
18
ו *

שמונה 7268661608348613קרית
השרון 6305688028183ao333842Igרמת

12
p

1,1181,20018020443471029רעננה

ומעלה תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (י)
רוכלים. כולל (2)
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TABLE X/6.  LICENCES ISSUED BY MUNICIPALITIES AND LARGE LOCAL COUNCILS,
BY KIND OF LICENCE(I)

(1958/591963/64(

שלטים
Signs

אופניים
Bicycles

ואחרים חיימ 83לי
Anizuals 81 Offers

Local
Authority

1958/591961/621963/641958/591961/621963/641958/591961/621963/64

icip a 1Mu n

5,3074,7252,2501,8586551,046Jerusalem
47101120312S40165300Elat
4504504601,3301,3301,500227227206Ashqelon
2242612,6302,504110322yts'er Sheva
324600706578985690Bene Beraq
8282821,4581,4501,192.152132425Bat Yam
2153003801,1261,4321,2434IGiv'atayim
3883644471,1451,0001,671119979Herzeliyya
3693505571,3571,4801,57941Hadera
4334425592,9263,3592,370429677Holon

9,49811,81110,4454,3855,2194,9932,2462,8502,268Haifa
334407455579689__49Tiberias
1502433201,2841,4911,442210131Kefar Sava
1912864361,1571,2861,281137Lod
881261332,2533,1483,913581345Nahairyya
14020620438242615299106Nazareth
9801,0201,4261,9462,7003,170293130340Netanya
2021702101,1481,5431,56490234Akko
3223845002,3152,0353,2608967267Petah Tiqwa
15916519129385919010077Zefat
3003854821,7611,6691,750276255325Rishon LeZiyyon
5406407001,5021,6801,700100115120Rehovot
1772623201,4361,1691,132__Ramla

1,0221,2201,4002.5521,9101,39058,105Ramat Gan
5223234_ _Shefar'am

22,93123,12428,20018,01518,93415,3489562,2742,853Tel AvivYafo

Local Councils

J272834829715931Or Yehuda
1003501Ashdod

60 14660092851Bet She'an
12312845Dimona

666661100155103316472Tirat HaKarmel
6666609401,0001,148,140Kefar Atta
9698120574650730306251207Nes Ziyyona
84848459762560031Afula
98721,2562,15298129Qiryat Bialik
150140173271500850106100Qiryat Gat

70738118Qiryat Yam
2042301,0301,900_Qiryat Motzkin
81120321442108148Qiryat Shemona
1037589413256300100282Ramat HaSharon
108104777..816~~*Ra'anana

(I) Local Councils numbering 10,000 residents and over^
)2) Including Peddlars.
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a; יסודיים והעל היסודיים הספר ובבתי הילדים בגני כ"ד/7התלמידים לוח
המוסד סוג לפי ,(2< הגדולות המקומיות ובמועצות בעיריות

(תשכד)
Primary Education הי0ודי החינוך

ספר בתי
לנערים
עובדיט

Schools for
Working
Youth

פפר בתי
מיוחדים
Schools for

Handicapped
Children

ספר בתי
ייסודיים
Primary
Schools

הכל סך
התלמידים

All

Pupils

ילדים גני
Kinder
gartens

התלמידים(3)
הכל סך
All

Pupils(3)

המקומית הרשות

התלמידים 584,51880,924408,872393,15910,59716כל

בארץ
עיריות

47,8506,84731,91730,5381.1ירושלים 06273

אילת
אשקלון

1,6803921,1741,15717
9,6801,1767,4847.096240148

שבע 16,6092,23712,82012,165402253באר
ברק 13,2581,4699.5439,377148בני

9,5571,0877,6157,469146בתיק

8,3661,3115,3355,171164גבעתים

7,9468376,2885,97330312הרצליה
7,9801,0995,3655,2518628חדרה
14,0981,60710,61810,27228363חולון
45,5095,25229,16128,0341,04087חיפה

7,1881,1885,3985,23411747טבריה

סבא 5,7956124,2634,11711531כפר

6,4027444,9014,717184לוד

4,4799192,9702,83410432נהריה

4,4524693,4373,40532נצרת

14,8491,5339,7859,44828849נתניה

7,5099255,7065,50018620עכו
תקוה 17,3112.44511,71911,340264115פתח

3,7344612,7012,66734צפת
לציון 8,5721,2206,1665,974192ראשון

9,0351,0056,0335,78022132רחובות
6,7987565,5255,22825344רמלה
גן 21,8552,56815,73515,260רמת .42748
1,3791531,2261,226שפרעם

אביביפו 87,2379,00159,71456,1872,652875תל

wn ו י ומ ק מ
יהודה 3,3575522,7002,6731314אור .

3,8466522,9682,91157אשדוד
שאן 3,7605653,0322,97458בית
4,1507353,2693,134135ודימנה

הכרמל 3,1235012,5032,27916559טירת

אתא 4,8246683,6593,57683בפר
ציונה 2.9553482,4422,36874נס

5,5707083,8983,84256עפולה
ביאליק .י2,4473352,1122,082קרית 30

גת 4,545912קרית ,3,3.483,181167

ים 3,1214992,3652,14617940קרית
מוצקין 2,4672461,7671,767קרית

שמונה 5,1059193,7883,510126152קרית

השרון 3,7374552,4822,337145רמת

3,0873322,0862,07313רעננה

ותרבותי 'חינוך כ, בפרק ראה  הגדרות והתרבות. החינוך משרד בפיקוח שהם ספר בבתי תלמידים (1)

ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (2)
המשך. כיתות כולל (3)
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TABLE. X/7.  PUPILS IN KINDERGARTENS, P.RIMARY AND POSTPRIMARY(l)
SCHOOLS IN MUNICIPALITIES AND LARGE LOCAL' COUNCILSa),

BY TYPE OF INSTITUTION
)1963/64(

העליסודי PostPrimaryהחינוך Education
לנתי מכינות

מדרש" 8פרבתי למוריםבתי מדרש
הכל ספרסך ספרבתי ספרבתי ספרבתי __ללימודלמוריםבתי וגננות

בוקרהתלמירים(3) ערבתיכון חלקיוגנבותחקלאייםמקצועייםתיכון PreparatoryLocalערב Authoirty
AllSecondary

oeconoary
VocationalAgriculturalTeachersPartTimeClasses for

Pupils(3)Schools
 Evening

SchoolsSchoolsTrainingEveningTeachers
SchoolsCollegesSchoolsTraining

Colleges

ALL PUPILS

Jerusalem
Elat
Ashqelon
Be'er Sheva

' Bene Beraq
Bat Yam
Giy'atayim
Herzeliyya
Hedera
Holon

' Haifa
" Tiberias
Kefar Sava
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa

"Zefat
Rishon LeZiyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
Tel AvivYafo

4,357 . 1.565 3,817 7,336 20,862 5,066 42,296 90,365

Municipality 1

783

24

184

449

314

251

58

1,307

8,3032,9981,1942,397.2071,274
114in■.i ■



1,02038028626193

1,52870661761144

2,2461,6471284411614

85576194

1,536783[753

821614_? 127 '80
1,516856_261.335 1±64

1,8731,327197349

10,6476,6846023,045185131

6024976342
920667253

757557_200

590470_120

54648957

3,2171,6711181,047265116

8782395307237
2,8961,30555"68136941670
57214664362

\ 1,18699914443.

1,9391,04821664926

';. 51710035364

3,5522,556321675

._ .17,21510,1371,1974,450171,34173
11 council s(3)Lo c'

105105Or Yehuda
, 22613294. Ashdod

163487243 Bet Shean

146
| 19

76
26


70
72



21 
Dimona
Tirat^HaKarmel

.. 497373_10420 Kefar Atta
.' 165165 .  _Nes Ziyyona

964629177 . .13919 Afula
Qiryat Bialik

28595_113. 77 Qiryat Gat
.257208_49  _Qiryat Yam
.' 454454'_ .Qiryat Motzkin

. 398127165106 Qiryat Shemona
800287_56, .457 .RamatHaSharon

. 669185117124 '20241 Ra'anana

r supervision of Minkfrv of FHiir(1) Pupils in schools undi
Culture".

)2) Including Local councils numbering 10,000 residents and over.
)3) Including continuation classes. . . ■
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והכרטיסים הקולנוע, בבתי הישיבה מקומות הקולנוע, בתי  כ'ד/8י לוח
(1) הגדולות המקומיות ובמועצות בעיריות שנמכרו

(1964; 1960)

המקומית הרשוה

קולנוע בתי
Cinemas

ישיבה niaipn
קולנוע בבתי
Seats in
Cinemas

ישיבה מקומות
תושבים ל000.ו
Seats per 1.000
Inhabitants

I9601964I9601964I9601964

60
138
99
82
18
90
93
ISO
120
48
99
115
113
102
171
29
90
57
105
102
116
79
87
60
12
79

57
70
109
82
15

102
90
117
118
47
100
54
129
97
172
33
125
70
120
71
112
97
123
74
72
84

9,23511.132
3201.166

2.5503.320
3.2854,970
6481,020

2,7804,147
2,6183.391
2,9504,851
2,9803.425
2,1403,030
17,69319,522
1,1202,704
2,2802,280
1,8192,319
2,4553,070
800800

4,9154,576
1,7201,750
6,1936.798
7501,270

3,0083.834
2,7702.500
2,7782,240
6,3715,922
500100

32,00031,285

העיריות

13
2
4
8
2
6
5
6
6
4
27
4
3
4
5
2
6
3
10
2
8
4
4
8

38

3
5
2
4
4
5
5
4
25
2
3
4
4
2
6
3
8
2
5
4
5
7
2

40

ירושליס
אילת

אשקלון
שבע באר
ברק בני
בתים
נבעתים
הרצליה
חדרה
חולון
חיפה
טבריה

םבא(3) בפר
לוד

נהייה
נצרת
נתניה
עכו

חקוה פתת
צפת

לציון ראשון
רחובות
רמלה
גן רמת
שפרעם

אביביפו תל

מקומי וח(1)מועצות

יהודה ואור 5507005068ו
66338ואשדוד

שאן 2בית 14009603976
21.20075דימונה

הכרמל 2טירת 18001,57270128
אתא 4כפר 28002,25057127
ציונה 1נס 12506152353
3עפולה 21,5501,700112106

ביאליק 2קרית 17501,95081176
גת 1קרית 16006756948
ים 1קרית 17007007155

מוצקין וקרית 3508504074ו
שמונה וקרית 6507605651ו
השרון 2רמת 21,1001,10010790

2רעננה 21,2601,260123124

ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (ו)
התושבים. במספר השגה במשך קולנוע בבתי שנמכרו הכרטיסים מספר חלוקת ע*י נתקבלו המספרים (2)

ישיבה. מקומות במספר השנה במשך קולנוע בבתי שנמכרו הכרטיסים מספר חלוקת ע"י נתקבלו המספרים (3)
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TABLE X/8.  CINEMAS, SEATS IN CINEMASAND TICKETS SOLD

IN MUNICIPALITIES AND LARGE LOCALCOUNCI LS (I)

(I960; 1964(

שנמכרו קולנוע כרטיסי
(אלפים) השנה בנ!שך
Tickets Sold during
the Year (Thousands)

בשנה(2) לתושב ביקורים
Attendances

per lnhabitant(2)
per Year

גשנה ישיבה(3) למקום ביקורים
Attendances
per Seat(3)
per YearLocal Authority

I9601964I9601964I9601964

Jerusalem
Elat
Ashqelon
Be'er Sheva
Bene Braq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Kefar Sava(3)
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishoir LeZiyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
TelAviv Yafo

Or Yehuda
Ashdod
Bet Shean
Dimona
Tirat HaKarmel
Kefar Atta
Nes Ziyyona
Afula
Qiryat Bialik
Qiryat Gat
Qiryat Yam
Qiryat Motzkin
Qiryat Shemona
Ramat HaSharon
Ra*anana

Municipalities

3,0863,3131918334298
1714253850534364
3845691617151171

9331.4472324284291

17519844270194
6081,3262229219320
7861,1332731300334
5948512326198175
5967122425200208
6801.1031518318364

5,3746,0083030304308
2985401423266200
3433211916150141

4145122222228221
3365242329137171

2583431012322429
1.2221,4673129249321
5105922119297338
872|,0051716121148
2653742530353294
4817821824160204
5277241823190290
5478102431197362

1,6521.7871918259301

264S2

12,31812,5943232451403

LocalCounciI s(l)

1721741617313249
34119514 

_ 200   ;,16208
48430403

3302482920 ;412158
1944071423242181

1401851316560301

2272831618146166

35832184
1712892020285428

. III105II8, 159150
17515206

246'2872119378378
6823271962211

1751571715139125

(I) Number of tickets annually sold by cinemas, divided b/ number of inhabitants.
)2) Numberof tickets annually sold by cinemas, divided by number of seats.
)3) Local Councils numberingI0,000 residents and over.
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(1) בעיריות טלפון ומכשירי ישירים טלפון קווי כ"ד/9. לוח
(1962 1964)

31 XII 1962196331 ^1

ישירים קווים
Direct Lines

טלפון מכשירי
Telephones

טלפון מכשירי
תושבים ל000,ו
Telephones per
1.000 Residents

ישירים קווים
Direct Lines

טלפון מכשירי
Telephones

הכל 91,198155,77667111,341186,176סך

'10,92920,59411713,04623,656ירושלים

26647368427796]אילת

450890315051,033אשקלון

.שבע .1,1532,714531,459באר. 3,793

IJ952,140711,4342,565הרצליה(2<

 ■ ^8221,506551,026rחדרה, 1,702

'■'19,18230,11311924,550חיפה(3) 37,259

6191,351617211,487טבריה

סבא 306נפר ■55129345629

. 16323412206294לוד

5961,09969793.1,340נהריה

36362819492790נצרת(4<

. 1.2682,085451,6792,628נתניה

■ י .bs33867124489867

תקוה 91.4622,60244תח: '■. '. : 1,7713,065 '

33181671425975צפת

לציון v!ראשון 6101,043356751,142

6862,057688512,670רחובות

. ■■39285536325רמלה 904

■ 6,7128,886498,44610.955רמתגן()

אביביפו(4) ;תל 38,91566,11413645,79777,085

היישובים 10.541§5,879§8,354§4,440§יתר

מרכזיות. יש בהן ערים רק מפורטות (י)
השרון. רמת בולל (2)

המפרץ. כולל (3)
עלית. נצרת כולל (4)

אונו. וקרית נבעתים ברק, בני כולל (5)
ים. ובת חולון כולל (6)
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TABLE X/9. DIRECT TELEPHONE LINES AND TELEPHONES IN MUNICIPALITIES(I)

(19621964(

31 XII 196331 XII 1964

טלפון מכשירי
תושבים ל000,ו

Telephones per 1,000
Residents

ישירים קווים
Direct Lines

טלפון מכשירי
' Telephones

טלפון מכשירי
תושבים ל000,ו
Telephones per
1,000 Residents

77132,2322I<.<9886TOTAL

13115,60227.048144Jerusalem

100524989IIIElat

32' 832i,4t540Ashqelon

651,8824,68575Be'er Sheva

811,600 :2,87863Herxeli'yya(2( 

611,2342,062■ 71Hadera" '

14330,831 ' ;44,481; 167Haifa (3(

648091,68872Tibeiras ■'

3239672735Kefa'r Sava

1323835615Lod

798651,28068Nahariyya

226791,13930Nazareth(4(

542,6983,23762Netanya

29 '5591,08734Akko

492,0273,490_ 52Petah Tiqwa  

805331,14290Zefat'

366901,21036Rishon Le Zion

86 9793,10397Rehovot

3643297837Ramie

5810,83013,70267Ramat Gan(5(

155 :51,45086,713171Tel AvivYafo(6(

7,14213,288Other local
Authorites

(I).Only towns with exchange.
)2) Incl. Ramat HaSharon.
)3)Incl. Haifa Bay..
)4) Incl. Nazrath Illit. .
)5) Incl. Bene Beraq, Givatayim and Qiryat Ono.
)6) Incl. Holon and Bat .Yam. .
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נבחרים ומעלהנתונים תושבים 5,000 בנות מקומיות מועצות  כ*ד/10' לוח
(1964)

המקומות המועצה

(אומדן) אוכלוסייה
Population (Estimate)

שיפוט שטת
Area of Jurisdiction

.<"vm
מגוריפ
Dwelling
Rooms

31 III 1963

Roadsכבישים

רשיונות
שהוצאו
עי

המועצות
המקומיות
Licences
Issued by
Local

Councils
1963/64

3I.XII.I9633I.XII.I964

שיפוט
השיפוט
(באלפי
דונם)

Area of
Jurisdiction

)1,000
Dunams)

תושבים
לדונם
שטת

השיפוט
31.111.1964
Number

of
Inhabisants
per Dunam
Area of

Jurisdiction

אורך
(ק*מ

31 III 1964
Length
of Roads
)km)
)1)

שטת
ממר אלפי
31 111 1964
Surface
Area of
Roads

Sq. m 1,000
)1)

פחם 8,6009,10029.00.32,800414146אםאל

7.8008,2004.41.85.550422219אפקים

גרביה אל 5,4505,70010.00.51.7004II192נאקה

שמש 9,0009.5006.01.5בית
..104589

5,0005.00011.50.42,5001352575גדרה

רמתים 12,20016.60.54.3401766697(4)7,600הדר

5.1505,2503.61.42,8001378104תצור

8.5809,00018.00.53,40039180טלביה

5,9506,2009.90.62,01972741טירה

5,9506,55014.00.42,000623.41טמרה

1045556..6,8007,40011.00.6יבנה

7,1507,1504.11.72,9591761434יהוד

העמק J81270120.6,2507,2003.5מגדל

עלית ,8,9009,3006.0נצרת 1.517,9929114246

8.7009,00014.50.65.9701339511נשר

חנה 8,9009,70016.00.64,660291021,076פרדס

אונו 8,8009,5003.32.66,2502097475קיית

בנימין 5,2505,2505.60.92,7401573789קרית

טבעון 9,9009,9506.01.68.00065260420קרית

מלאכי 2.52.45,0001268320'5.9006.850קרית

העין 9.80010,0008.01.24,400M44212ראש

5,6006,3005.51.03.7S0947204שדרות

והממשלה. הרשות של משותפת בהחזקה וכבישים המקומית הרשות של בהחזקה כבישים רק (1).גולל
ותרבות. חינוך בי פרק ואה והתרבות החינוך משרד בפיקוח שהם ספר בבתי תלמידים (ג)
התושבים. במספר השנה נמשך שנמכרו הכרטיסים מספר חלוקת ידי על נתקבלו המספרים (3)

בלבד. רמתיים הדר עבור ה0 הנתונים יתר אך מגדיאל. אוכלוסיית כולל (4)
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ל'י) (אלפי התקציב סעיפי לפי המקומיות, הרשויות הוצאות  כ*ד/12* לוח
TABLEX/12. EXPENDITURE OF LOCAL COUNCILS, BY ITEMS OF BUDGET (IL. 1,000)

)1961/62  1963/64)

מועצותמועצות
הכל אזוריותמקומיותעיריותסך
TotalMunicipalitiesLocalRegional

CouncilsCouncils

1961/62

Number of Local Authorities

TOTAL EXPENDITURE

Extraordinary expenditure
Total ordinary expenditure
General administration
Local services
State services
Enterprises
Other items

50

36,173

107

52,747

25

282.447

182

371,367

98,16476.22311.14810,793
273,203206,22441,59925,380
22,55516,4274,1731,955
84,20367,5496,9066.964
122,37992,45520,5769,348
34,98226 4785,4163.088
9,0843.31517444.025

1962/63

המקומיות הרשיות מספר

הכל סך  ההוצאות
רגילות הוצאמבלתי

הכל רגילותסך .קצאות
כללי מינהל

מקומיים שירותים
ממלכתיים שירותים

מפעלים
הסניפים יתר

Number of local authorities

TOTAL EXPENDITURE

Extraordinary expenditure
Tdtal ordinary expenditure
General administration
Local services
State services
Enterprises
Other items

מקומיות הרשויוחה 1822610650מספר

הכל סך 470,619357,76068,81144,048ההוצאות

רגילות בלתי 114,32785,75416,42012,153הוצאות

הכל רגילותסך 355,292272,00652,99131,895הוצאות

כללי 27,35320,1114,9062,036מינהל

מקומיים 115,32095,1351שירותים 1,2648,921

ממלכתיים 159,526120,60327,02611,897שירותים

42,52131,4347,0913,996מפעלים

הסעיפים 11,5724.7232,104יתר ,4.745

1963/64

המקומיות הרשויות 1782610349Numberמספר of local authorities

הכל סך 554,281417,89783,92052,464TOTALההוצאות EXPENDITURE

רגילות בלתי 145.477106,93423,08715,456Extraordinaryהוצאות expenditure
408,804310,96360,83337,008Totalהוצאותרגילותסךהכל ordinary expenditure

כללי 30,73421,9845,9892,761Generalמינהל administration
מקומיים 128,897105,38913,46810,040Localשירותים services

ממלכתיים 190,413143,13832,56114,714Stateשירותים services
49,86737,8447,4244,599Enterprisesמפעלים

הסעיפים 8,8932,6081,3914,894Otherיתר items
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(1963/64) לי) >אלפי הסעיף לפי המקומיות, הרשויות של ההכנסות  כ'ד/13* לוח
מקומייפTaxesמסים שירותים

הכלהכנסות סך
כלארנוגוחוזכגסותלחקציב

השירותים
המקומיים

All
Local

הרשות
המקומית

הכנסות
Total

Revenue

בלתי
רגיל
Extra
ordinary
Revenue

לתקציב
רגיל
Total
Ordinary
Revenue

כל
המסיט
All
Taxes

ומס
עסקים
Rates
S Busi
ness

אגרות
Fees

ו!יטלי0
Levies

תברואה
Sanita
tion

תכנון
וגניין
Plan
ning
and

רגיש
הרשו!/
Local

Authority

שירותים
חקלאיים
Agricul
eural

TaxesServicesBuilding

הכל 546,162145,477400,685188,813146,21916,16726,42836,6605,90114,9236,672I.SSIסך

412,112106,934305,178167,441128,22314,63224,58728,2874,70813,1244,590183עיריות
2,4631,0682,2641,470186834116)34,1925,80028,39215,795ירושלים

2,9678522,11584172810103124155512אילת

.7,0572,4764,5811,6451,3726121239123129173אשקלון

שבע 16,8205,29711,5233,8403,12011760372989340263באר
ברק 13,2864,8128,4743,8243,334425659811885634בני
ים 12,3773,8228,5554,7103,8874583651,1023720152בת

7,7901,8205,9702,6861,8433285151,15231020293נבעתים
9,1273,4245,7033.2862,42942243570289413168הרצליה
.'4,9851,2273,7581,8371,4311992074712022S83חדרה 47
*134301,26436844108)15.8955,9269,9695,4844,441חולון .

IS91,8711,186396.59,70812,63647,07227,54821,5971,9334,0184חיפה
4,5841,0023,5821,33996440335136711430טבריה

סבא 4,0391,1042,9351,256989H91183641511210286כפר
4,3131,8372,47695276339150189588914לוד

5,0151,6803,3351.6811,2608533621137130135נהייה
2,2743501,92462845547126295140535844נצרת
14,3724,7899,5834,4353,0266147951,04160742140נתניה
4,8441,0473,7971,4261,163532112832246161עכו

תקוה 15,7394,13211,6075,1954,1646333981,20660782197פתה

3,8321,7292,1031.016804V)1834971612צפת
לציון 6,7242,1094,6152,2881,74030224657979238141ראשון

8,1852,1426,0432,3441,8792102551,273449547164רחובות
4,2681,2353,0331.02576546214152II98IIרמלה
23,3875,71317,67410,0877,9801,1849231,956651,148549רמתגן
28283199605193410201שפרעם

אביביפו 126.04929,88996,16062,21345,5755,55811תל ,0807,9749643.3051,380
82.37J23,08759,28416,84114,0471,0261,7684.7481.058I.3S41.061348מועצות

ת(3) ו י מ ו ק מ
יהודה 1,9458111,13423618344947201312אור

1.5602761,284534.4515787763אשדוד

שאן 2,3895291,860279217184416713517בית

2,1323521,880701598158856530דימונה
הכרמל 82,2768631,41324618835569401210ירת

2,9187072,21176361260912461274851כפראתא

ציונה 2,0897141,3755094134155168676417נס

2,99855S2,4435884903464151265016עפולה

ביאליק 2,5119611,5506765395285220706568קרית
גת 2,2075551,652452383762III1444393קרית

ים 844866)2,0453611,6844844351534300קיית
מוצקין 2,9369511,985674548557130513913028קרית
שמונה 3,2359402,2954083241569741614323קרית

השרון 4,0821,8482.234715608525536528241552רמת
3,2431,1302,11368450412159308816887רעננה

המועצות 43,76711,53432,1738,8927,5545298092,084222561618243יתר
המקומיות
67715,45636,2214,5313,949509733,625135445f,02f/,020,/5מועצות

אזוריות

ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (3) שונות. כולל (2) וביטחון. משמירה הכנסות כולל י)
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TABLE X/I3.  REVENUE OF LOCAL AUTHORITIES, BY ITEM(IL. 1,000) (1963/64)

Local
Authority

מלוות
לקונסו
לידציה
ושונות
Conso
lidation
Loans
and

Misce^
laneous

טיעון
וזונות
Pay
ment
of

Debts

אספקת
מים

ומפעלים
אחרים
Water
Supply
and
Other
Enter
prises

הממשלה השתתפות
Government Participation

שונות
Miscel
laneous

מענק
כלל'
General
Grant

בשירו
תים
In

Services

הגל סן
השתת
פות

הממשלה
Govern
ment
Partici
pation

שירותיסמנילגתייס
State Services

סעד
Social

Welfare

גריאות
Health

חינוך
ותרבות
Educa
tion
and

Culture

כל
השירו
תים
הממ
שלתיים

All
State

Services

Local
Services

שונות
(!)

Miscel.

TOTAL
MUNIC1PA■

L1TIES
Jerusalem
El at
Ashqelon
Be'er Sheva
Bene Beraq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Kefar Sava
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishon LeZiyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
TelAvivYafo
LOCAL
COUNCILS(3)'
Or Yehuda
Ahsdod
BetShean
Dimona
Tirat HaKarmel
Kefar Atta
Nes Ziyyona
Afula
Qiryat Bialik
QiryatGat
Qiryat Yam
Qiryat Motzkin
Qiryat Shemona
RamatHaSharon
Ra'anana
Other Local
Councils
REGIONAL
COUNCILS

j4>117 jt£l7 44,877 1,959 24,1 14 34,190 60,263 1,736 6,386 29,473 (2)37,618 7,013

.H447
1,230

25
175
822

36
42

2,800
278
75

210
75

136
27

399
817

4,300
I.S6I

9,687
364

89
221
730
660
223
98
128
501
312
10

212
7

71
8

1,128
57

1,021
5
50

29
1,231

2,532

21
90

80 

20 
_ 38
169 12
125 
_ 10
34 
66 
220 
30
20
797

43
85
544

33,763
3,452
405
430

2,893
1,198
1,030
790
340
475
808

5,457
431

253
200
226

1,047
406

1,656
237
520
541
355

1,681
68

8,864
7,4/2

120
160
152
197
156
288
169
283
137
163
172
276
243
339
488

4,069

1,065
54
120
122

18
26

55

98
2

156
180

45

176
693

64

5S

571

10,514
2,914
338
575

1,130
382
120
56

216
196
375

490
290
520
170
150
286
536
306
374
218
216
584
52
19

8,706

272
185
374
244
247
258
230
3S3
112
297
181
112
337
126
159

5,189

14,057
1,177
123
789
995
540
346
44

421
288
506
972
531
190
423
347
IS6
660
708
753
355
340
404
404
307
14

2,264
13,687

341

177
724
505
621
425
155
332
197
498
374
208
847
351
220

25,636
4,145
581

1,486
2,125
922
484
126
637
539
881
972

1,021
578
945
673
4B6
946

1,244
1,104
729
569
620
988
361
33

23,084

613
362

1,162
749
868
683
385
773
309
795
555
320

1,184
477
379

7,712 13,472

3,219 5.686 3,702 201 4,894 6,446 //,54/

1,285
107
10
71

81
133

69
33
21
26
85
258

8

23
14

II
24
8
17
10
21
33
16
63

143

314

12
4
5

27
15
13
9
II
19
10
3
12
5

169

/37

5,848
311

12

63
2

1,782

27
6
4

15
226

18

30
3

79

3,250
288

2
5

20
7
5

13

6
26
4

100

21,775(2)28,9/6
1.508 \ ,936
122 £)139
294 365
812
664
500
960
520
238
946

3,784
359
423
101
271
\95
962
222

1,155
57

569
1,202

65
1,399

4
4,443

893
819
569
993
604
266

1,031
5,824
367
450
130
289
206
986
245
1,398

67
608

1,265
(2)85
1,541

4
7,836

4,189 (2)4,795

(2)97
61
100

74
111
106
467
83
121

139
344

140 (2)166
225 26S
140 149

1,946 2,315

91

59
83
77
49
177
86
454
74
110
107
334

5,682
334
42
66
37
73
227
547
32

96
276

706
21

49

23
26

54
167

14

121

113

32
194

3

2,315
m

2
68
132

21
7
20
20
59
17
II
2
8
9

39
72
440

2J0 3,509 3,917 /,004

(|)Inlcuding guardingand security. (2) Includingother payments, (3) Local Councils numbering 10,000 residentsand over.
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לי) (אלפי הסעיף לפי המקומיות הרשויות של ההוצאות  כ*ד/14 לוח
(1963/64)

רג שלומים nיליט
הכל סך

הוצאות
לתקציב

0ךהכל
מינהלהוצאות

יו vicesalגקומייט■ותיםש SerLot

הרשות
המקומית

הוצאות
Total
Expen
diture

בלתי
רגיל
Extra

ordinary
Expen
diture

לתקציב
רגיל
Total

Ordinary
Expen
dicure

כללי
General
Adminis
tration

הכל סך
שירותיט
יט מקומי
Total
Local
Services

תברואה
Sanita
tion

שמירה
וביטחון
Guarding

and
Security

תכנון
ובניין
Planning

and
Building

רכוש
הרשות
Local
Autho
rity

Property

שירותים
חקלאיים
Agricul
tural
Services

שונות
Miscel.

הכל 554,281145,477408,80430,734128,89748,21סך 110,1268,77?48,8423,8669,073
417,897106,934310,9632עיריות /,984105,38943,1017,9367,39739,5292027,224
הכל סך

35,0205,80029,2202.6249,2313,5817902,0131,5751,272ירושלים
2,7398521.88722965320421333081275אילת

7.1262,4764,6502971,5074292175774163אשקלון
שבע 16,9715,29811,67358e876167507563316באר
ברק 13,3714,8128,5595882,5459452361251,17465בני
12,3893,8228,5675583,3928252521981,895222בתים

7,8261,8206,0065151,82756014712693856גבעתיס
9,7463,4246,3224562,219605831751,2532677הרצליה
5,3141.2274,0872841.5114541409964552120חדרה
15,8815,9269,9558113.8131,4053083041,582214חולון
59,70112,63647,0652.31314,4078,2011,0133444,344505חיפה
4.5101.0023,508202929291135852641טבריה

פבא 4,0441,1042,9402051,01714159467204110כפר
4,2991,8372,462223591257427416058לוד

4,9891,6803,3092071.138395986346910103נהריה
2,3653502,015£329790320465236210נצרת
14,9134,78910,1247663,8139584382571,831329נתניה
4.8701.0473,8232859163641095831372עכו

תקוה 15,8214.13211,6897384,0611,2842391362,15312237פתח
3,8301.7292,101169603199481630337צפת

לציון 6,7532,1094,6443561,664712126896852428ראשון
8,4692,1426,3275001,663563391638312542רחובות
5,5281.2354.2934311,006522457630855רמלה
גן 24,5455,71318,8329968.4502,1376941.0923,618909רמת
260831773257371325שפרעם

אביביפו 126,61729,88996,7287,28235,15716,8362,5531,23412,226.2,303תל
צות 83,92023,08760,8335,98913,4684,2429298746,365486572מוע
0) מקומיות
יהודה 2,0498111,238121258122434953אור

1,5642761,28819242217551779916אשדוד
שאן 2,6135292,084218492122289246780בית
2,2473521.89521143415226162373דימונה

הכרמל 4).2,2818631,418106226105132074טירת
אתא 2,8947072,18719954524213342488כפר
ציונה 2.0877141,3731333961391353148412נס
2,9135552,3581824441232644231812עפולה

ביאליק 2,5349611,5738855624520280IIקרית
גת 2,2825551,727195341117127313231קרית
ים 2.1593611.7981435692921324717קרית

מוצקין 2,8939511,942114527283152245קרית

שמונה 3.1469402,206168430117142225412IIקרית
השרון 4,1841,8482,336186509161425323914ררמת

3,0011.1301,87112750216445242213315רעננה
המועצות 45,07311,53433,5393,6066,8171.6836403653,390368371יתר

המקומיות

0,040866I)52.464/5,45637,0082.761מועצות /,26)5012,9463,1781,277
אזוריות

ומעלה. חושבים 10<000 בנות מקומיות מועצות (*) שונות. כולל (0
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TABLEX/14. EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY ITEM ( 1L. 1.000)

(1963/64(

Local Authority

Ordinary Expenditure

שונות
וקרנות
Miscel.

and Funds

פירעון
מלוות

Defrayment
of Loans

אספקתטיט
ומפעלים
אחרים
Water

Supply and
Other

Enterprises

State Services ממלכתיים שירותים

דת
Religion

סעד
Social
Welfare

בריאות
Health

חינוך
ותרבות
Education

and
Culture

הכל סך
שירותים
ממלכתיים

Total
State

Services
)I)

TOTAL
MUNICIPALITIES

Jerusalem
El at
Ashqelon
Wer Sheva
Btne Beraq
Bat Yam
Giv'atayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Kefar Sava
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishon Leziyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
Tel AvivYafo
LOCALCOUNCILSP)

Or Yehuda
Ashdod
Beit Shean
Dimona
Tirat HaKarmel
Kefar Atta
Nes Ziyyona
Afula
Qiryat Bialik
Qiryat Gat
Qiryat Yam
Qiryat Motzkin
Qiryat Shemona
Ramat HaSharon
Ra'anana
Other Local Councils

REGIONALCOUN
CILSTOTAL

4,631
450

20
21

6

83

23
24
■48

3
2

39
72

74

3
I

30
/,317

20
9

8
118

1,160

2,864

4,262
2.15S

135

34
300
42
42

45
42
93
65

68
6

319
57
152
II
85

470
79
2

74

47
15

12

2,030

49,867
37,844

4,458
370
429

3,403
708
837
636
258
384
540

9,979
429

284
260
253
807
371

1,442
235
519
573
415

1.359
44

8,851
7.424

166
126
196
153

135

190
170
296
156
178
149
265
210
344
430

4,260

4,599

6,357
4,463

425
29
82
131

377
102
81

92
68
151

376
45
71
45
52

216
73
108
41
87
171
46
330

1,264
/1,37

28
60
24
37
18

43
20
29
19
36
35
30
34
41

48
869

523

36,682
24.464

2,609
84

817
1,081
756
607
301
812
474
921

2,831
499
401
406
378
210
637
650
905
262
327
545
449

1,443
21

6,038
9,853

I

54
376
393
424
403
210
329
230
272
358
253
475
299
266

5,510

2,365

23,273
21,285

625
8
17
65
186
54
51
281
81

91
4,246

63
9

51

63
27
83
53
674
14
59
65
84
504

13,827
1,206

17
63
13
83
61

27
7
6

64
51
26
72
15

12
688

124,082
92,926

9,093
493

1,461
3,675
3,357
2,892
2,595
2,204
1,240
3,563
12,796
1.228
1,126
791

1,200
406

3,444
1.346
3.609
692

1,547
2.809
1,392
5,668

19

24,279
20,118

663
417
648
630
425
746
409
953
518
641
493
726
814
930
486

10,619

190,413
/43,138

12,752
614

2,377
4,953
4,676
3,655
3,023
3,389
1,863
4,726
20,249
1.835
1,607
1,293
1.696
643

4,380
2,122
5,296
1,009
2,020
3,590
1,971
7,945

41
45,408

(1)32,561

693
548

I, III
1,073
950

1,253
666

1,318
773

1,013
937

1,035
1,398
1,285
812

17,696

781 11,038 (1)14,714

(I) Incl. Miscellaneous. (2) Local Councits numbering 10,000 residents and over.
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המקומיות הרשויות של רגילים בתקבולים הממשלה השתתפות כ"ד/15 לוח
(1958/591963/64)

1958/591962/63

השתתפות השתתפותס"ה ס"ה
מהכנסותהממשלה Xמהכנסותהממשלה *

המקומית ל'י)הרשות (1)רגילות(אלפי ליי)לגולגולת רגילות(אלפי
TotalX"((ל"י)Total* ו"

GovtrnmentOrdinaryPerCapita (1)GovernmentOrdinary
ParticipationRevenue(IL.)ParticipationRevenue
(IL. 1.000)(IL. 1,000)

הכל 55,62516.0סך

הכל סך 10,705P)9.4(2<8.725,9069.8(2)עיריות
1,85416.111.93,83816.1ירושלים

22429.764.046425.5אילת

34725.215.81,05729.4אשקלון

שנע 60419.516.81,71218.4באר

ברק 32210.58.994712.0נני

ים 24713.511.86128.4גת

1512.7(3.8)(4.3)(99)גבעתים

66814.2(10.9)(15.1)(257)הרצליה

IS9.30818.613.0512חדרה

lf8.41412.910.3971חולון
6433.93.81,3483.2חיפה
29122.890531.1טבריה

סבא 47918.0(11.6)(16.9)(198)כפר

45539.923.891240.0לוד
63823.0(31.4)(36.5)(440)נהריה

14623.96.149131.6נצרת
2708.1Siנתניה 7.589111.6

38625.616.8£1,12934.9עכו
תקוה 4649.695£1,55615.0פתח

;29739.4צפת 30.079240.6
לציון IS8.28017.311.5603ראשון

35914.112.267812.0רחובות

41323.717.6981.3S8רמלה

גן 3084.34.05033.3רמת
'1714.2שפרעם 2.73518.1

אביביפו 2,0574.65.43,0333.6תל
מקומיות מועצות הכל 2727,815,919,46533.0/,7טף

(3) גדולות מקומיות מועצות

יהודה 13229.911.259149.3אור
35837.1אשדוד

שאן 90353.8בית

73255.1דימונה
הכרמל 7.;56.524.47716ג30טירת

אתא 23527.717.458026.3כפר
ציונה 13321.012.229523.6נס
32235.023.568032.5עפולה

ביאליק 29422.1קריה
גת 21055.631.866745.8קרית

ים 58739.4קרית
מוצקין 32018.2קרית

שמונה 43551.943.51.09853.9קרית
השרון 20030.620.854225.9רמת

36518.4רעננה

המקומיות המועצות 5,17210,68239.4יתר
ת אזוריו 0,25632.3/מועצות

האזרחית. השנה בסוף אוכלוסייה חלקי הכספים בשנת הממשלה השתתפות (1)
העירייה. מעמד קבלת שלפני לתקופה המתייחסים בסוגריים המספרים כולל אינו (2)

ומעלה. תושבים 10,000 בנות מקומיות מועצות (3)
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TABLE X/15.  GOVERNMENT PARTICIPATION IN ORDINARY REVENUE OF
LOCAL AUTHORITIES
(1958/591963/64(

1962/631963/64

השתתפות ס"ה
מהכנסותהממשלה 'A

לי)לגולגולת(1) (1)רגילות(אלפי Localלגולגולת Authority

(ליי)Totalv*of(לי)
PerCapita (1)GovernmentOrdinaryPerCapita (1)

(IL.)ParticipationRevenue(IL.)
(IL. 1.000)

LM.O60,26315.024.9TOTAL
17.025,6368.416.7MUNICIPALITIES TOTA L

21.94,14514.622.9Jerusalem
6635BI27.571.7Elat
37.21,48632.446.4Ashqelon
33.22.12518.436.4Be'er Sheva
18.392210.917.0Bene Beraq
15.74845.711.2Bat Yam
4.51262.13.SGiv'atayim

22.363711.220.0Herzeliyya
18.853914.319.2Hadera
17.68818.814.8Holon
7.09722.15.0Haifa
40.61,02128.543.8Tiberias
25.257819.729.3Kefar Sava
43.494538.242.6Lod
40.167320.239.6Nahariyya
18.648625.317.9Nazareth
19.39469.919.4Netania

1,24432.841.9Akko
26.51,1049.517.6Petah Tiqwa
68.972934.759.3Zefat
20.156912.317.7Rishon LeZiyyon
22.362010.319.8Rehovot
41.098832.639.7Ramla
5.23612.03.7Ramat Gan
4.63316.64.1Shefaram
7.72,4412.56.2TelAviv Yafo
40.123,08638.945.3LOCALCOUNCILS TOTAL

Large Local Councils

58.561354.160.1Or Yehuda
30.636228.223.2Ashdod
82.81,16262.593.7Bet Shean
60.574939.849.9Dimona
68.286861.472.9Tirat HaKarmel
35.668330.939.5Kefar Atta
26.338528.033.2Nes Ziyyona
45.377331.648.6Afula
28.330919.928.9Qiryat Bialik
55.679548.158.9Qiryat Gat
50.655533.044.4Qiryat Yam
31.132016.128.6Qiryat Motzkin
79.01,18451.678.9Qiryat Shemona
48.847721.441.1Ramat HaSharon
36.537917.937.5Raanana
32.113,47241.937.0Other Local Councils
47.411,54131.950.0REGIONAL COUNCILS

(I) Government participation during fiscal year divided by population at end of calendar year.
)2) Excl. ifgures in brackets, which refer to the years before municipality status was granted.
)3) Local councils numbeirng 10,000 residents and over.
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לגולגולת ומסיס >1< המקומיות הרשויות מסי  כ'ד/16י לוח
(1958/951963/64)

המקומית הרשות
ליי ILאלפי 1.000

1958/59
ו

| ו1961/621962/63
1963/64

הכל 154,445188,813{129,85סך

עיריות
(2)66,884(2)/ /4,433136.259167.441

6,66311,361}13.91015.795
268593 |633841

6489121,3921,645

9582.3803.18313,840
1,2472,6652,80513,824
7402,6023,643]4,710

1,1911,9832,5162,686
(747)1,8882,2783,286
8541,3811,6131,837

1.7833,4853.9205.484
11,80517,85220,77327,548

5659051,1311,339
(517)(833)9901,256
399557675952
(538)9781,4091,681
253472500628

1,5302,4733.3984,435
6809951,1941.426

2,0593,3143,8045,195
2394326171.016
7811,6921,7172.288
9921,6272,1362,344
6098279181.025

4,1446,9368,60510,087
28494460

29,63746,07452,45562,213

מקומיות מועצות

הכל סך
ירושלים

אילת
אשקלון

שבע באר
ברק בני
י0 3ת
נבעתים
הרצליה
חדרה
חולון
חיפה
טבריה

סבא כפר
לוד

נהריה
נצרת
נתניה
עכו

תקוה פתח
צפת

לציון ראשון
רחובות
רמלה

גן רמת
שפרעם

אביביפו תל

הבל 13,513/6,841[9,25611,827סך
גדולות(3) מקומיות מועצות

יהודה 84173247236אור
129418534אשדוד

שאן 185241279בית

174282701דימונה
הכרמל 117174237246טירת

אתא 337486599763כפר

ציונה 226342421509נס
306447520588עפולה

ביאליק 488588676קרית

גת 27339394452קרית

ים 344413484קרית

מוצקין 465556674קרית

שמונה 169308375408קרית

השרון 216452631715רמת

430536684רעננה

המקומיות המועצות 6,8917,0558,892יתר
אזוריות ;3.5934,37.34,53מועצות

לגולגולתמסים השיעורים לגבי הכספים: שנת במשך שניגבו והיטלים אגרות עסקים, מס ארנונות, כולל (1)
האזרחית. השנה סוף של האוכלוסייה חלקי הכספים בשנת שניגבו

עירייה. מעמד קבלת שלפני לתקופה המתייחסים בסוגריים המספרים את כולל אינו (2)
ומעלה. תושבים 000>0ו בנות מקומיות מועצות (3)
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TABLEX/ I6. LOCAL AUTHORITY TAXES(I) AND PER CAPITA TAXES

(I958/59  1963/64(

Local
Authority

PerCapital■ 10 (לי) לגולגולת
1963/64 | 1962/63 ו 1961/62 1958/59

OTTAL

TOTAL
Jerusalem
Elat
Ashqelon
Beer Sheva
Ben. Beraq
Bay Yamjj
Givatayim
Herzeliyya
Hadera
Holon
Haifa
Tiberias
Kefar Sava
Lod
Nahariyya
Nazareth
Netanya
Akko
Petah Tiqwa
Zefat
Rishon Leziyyon
Rehovot
Ramla
Ramat Gan
Shefar'am
Tel AvivYafo

81.4

/06./
87.2
103.8
51.4
65.9
70.7
108.8
75.4
103.3
65.6
92.0
141.0
57.5
63.8
42.9
98.9
23.2
91.1
48.0
82.9
82.6
71.3
74.9
41.2
103.0
7.5

157.7

69.5

Municipalities
61.0

(2)54.4(2)79.189.6
42.766.579.3
76.6101.490.4
29.535.849.0
26.651.361.7
34.153.854.3
35.274.393.2
45.861.474.4
(31.8)66.575.9
36.153.159.3
44.667.371.0
69.495.6108.6
28.842.950.7
(30.2)(45.9)52.1
20.928.732.1
(38.4)65.688.6
10.618.718.9
42.557.473.5
29.637.542.5
42.060.364.8
24.139.653.7
32.059.457.2
33.654.470.3
25.935.638.4
53.874.389.8
4.46.75.8
78.0118.2133.5

Local Councils

20.726./27.833.0TOTAL
Large Local Concils(3)

7.017.324.523.1Or Yehuda
25.335.734.2Ashdod
18.922.122.5Bet Shean
23.323.346.7Dimona

9.416.021.020.7Tirat Hacarmel
25.033.136.744.1Kefar Atta
20.730.837.643.9Nes Ziyyona
22.330.834.737.0Afula

49.556.563.2Qiryat Bialik
11.732.432.833.5Qiryat Gat

32.535.638.7Qiryat Yam
49.554.060.2Qiryat Motzkin

16.924.827.027.2Qiryat Shemona
22.542.256.861.6Ramat Hasharon

43.353.667.7Ra'anana
23.723.028.2Other Local Councils
15.820.2/9.6REGIONAL COUNCILS

(I) Taxes: Rates, business tax, levies, and fees collected during the fiscal year; per capita ratestaxes collected
duirng fiscal year divided by population on end of calendar year.

)2) Excl. figures in brackets which refer to the Period before beeing granted municipality status.
)3) Local Councils numbeirng 10,000 residents and over.
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עד 5,000 בנות המקומיות המועצות של וההוצאות ההבנסות  כיד/17* לוח
התקציב סעיפי לפי תושבים 10,000

(1963/64)

הכל סך
הכנסות
Total

Revenue

הכנסות
לתקציב
בלתי
רגיל
Extra
ordinary
Revenue

רגילים Ordinaryתקבולים Revenue

המקומיות המועצה
הכל סך
הכנסות
לתקציב
וגילים
Total

Ordinary
Revenee

כל
המסים
All

Taxes

כל
השירותים
המקומיים

All
Local

Services

כל
השירותים
הממלכתיים

All
State

Services

הכל סך
השתתפות
הממשלה
Govern
ment

Partici
pation

אספקת
מים

ומפעלים
אחרים
Water
Supply

and other
Enterprises

יתר
הסעיפים
Other
Items

מתם אל 227831444653756אום

1,1451441,001IS73065666767אפקים

גרביה אל 23223267412495248באקה

שמש 1,213471,1661762342821104בית

972352620162571131985139גדרה

רמתיים 1,5772951,2824687916127429010הדר

9131577566410715345225חצוול

, 3908830294750507031טייבה

24534211571298737טירה

18044136551102941ט8רה

57065505977352955912יבנה

1,54967687320429634319551יהוד

העמק 1,1251151,01012520726709825מגדל

עלית 69969916914452959482נצרת

1,9542571,69758261117487337113נשר

חנה 1,6624501,2123671561353591905פרדס

אונו 4,3142,4101,90456041116332935982קרית

בנימין 1,27442185332637213577933קרית

1,8433001,5436528827030721214קריתטבעון

מלאכי, 59410349198II59271484קרית

העין 950333617128123578238ראש

92345878216586114486530שדרות

LOCAL AUTHORITIES 666



TABLE X/17.  REVENUE AND EXPENDITURE OF LOCAL COUNCILS(I) NUMBERING
5,00010,600 RESIDENTS, BY BUDGET ITEMS

(1963/64(

הכל סך
הוצאות
Total

Expenditure

הוצאות
לתקציב
בלחי
רגיל
Extra

ordinary
Expendi
ture

רגילים eOrdinary.תשלומים Expenditu

הכל סך
הוצאות
לתקציב
רגיל
Total

Ordinary
Expendi
ture

מינהל
כללי

General
Admini.
stration

הבל סך
שירותים
מקומיים
Total
Local

Services

הגל סך
שירותים
ממלכתיים
Total
State

Services

אספקת
מים

ומפעלים
אחרים
Water
Supply
and other
Enterprises

יתר
הסעיפים
Other
Items

efocal Councils

2168313317195740Umm alFahm

1,2131441,0691751906127814Ofaqim

2132131325118525Baqa alGhsrbiyy.

1,239471.192122136834100
Bet Shamesh

1,064352712721503625771Gedera

1,7172951,422104364722101131Hadar Ramatayim

89515773870754948217Haxor

390883022445150812Tayibe

24434210234312519 .
fir.

1884414420315142
Tamar

60465539821232645515Yavn.

1,5936769177127349380
Yahud

1,1651151,070101122 743104Mifdal HaEmeq

7087089019434183Naiareth Illit

1,9762571,7197635082337991Nether

1,6624501,212842037421821Pardat Hanni

5,3032,4102,8933167051,060359453Qiryat O"o

1,270421849722144567928Qiryat Binyamin

1.8233001,523107334883199Qiryat TJv'on

6211035188712525650Qiryat Mal'althi

8493335166718413910224Rosh HaAyin

8804683410516150563Sederet
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EXPLANATORY NOTES

A. Geographical Area:

1. Up to 14V 1948, the entire area of Palestine that was within the jurisdiction of the
Mandatory Government.

2. After the above date, the area that was within the jurisdiction of Israel at the time to which the
statistical data relate. '.. .

B. Currency Units:

1. Up to31XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1 ,000 prutot .
2. As from 11 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot.

C. Units of Measurement:

Weights  according to the metric system. "Tons" are metric tons.
Landareas a metric "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). ..., '

* = a value too small to be expressed.
o = provisional ifgure. . .,.. ■ .

§ = revised ifgure.
x = estimate, ratio, rate or average of low signiifcance. . 1

0 = ratio, rate, average, etc., which cannot be calculated as the absolute numbers, serving as
basis for computing rates, etc., are too small.

Roman numerals designate the months : January:I ; February : II ; March : III ; April : IV; May :y ;

June: VI; July: VII; August: VIII; September: IX; October: X; November: XI;
December: XII.

E. Abbreviaitons:

n.e.s. = not elsewhere speciifed.
n.s. = not stated.

F. Miscellaneous:

Calendar Notations ' r''
CalendarYear :
January 1st  December 31st, e.g. 1962.

Agriculturalyear :
October 1st  September 30th; roughly corresponds within the Hebrew Year; e.g. 1961/62 ; nDtWV
i.e. 5722.

Fertilizeryear :
July 1st  June 30th; e.g. 1961/62.'' ':

Budget year:
April 1st  March 31st; e.g. 1961/62. . .. .

School year:
September 1st  August 31st; corresponds roughly with the Hebrew Year; e.g. 1961/62 ; ,תשכ3
i.e. 5722

. . ... . . LXXXV ■
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On the other hand, some of the physical
Reliability of Data data obtained through questionnaires, and based

on estimates rather than on exact measurement.' _ _The information on the income and expendi andregistration,havealower degree of reliability.
ture of the local authorities is based on their In evaluating these ifgures it should be noted
financial statements and despite a certain lack of that so far the local authorities have not accepted
uniformity in bookkeeping methods, the data a uniform set of deifnitions for a number of terms
are generally highly reliable. The reliability of the which naturally impairs the signiifcance of the
data material on population, education and results. An outstanding example is the definition
construction obtained from various sectionsof the of "dwelling room" which varies in the different
Central Bureau of Statistics is of a similarly high local authorities, and may even be changed from
level. year to year in one and the same authority.
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CHAPTER X. LOCAL AUTHORITIES

The local authorities are divided into three
categories: municipalities, local councils and
regional councils. The ifrst two, as a rule, coincide
with the boundaries of towns and their suburbs
or of indivuidal settlements, while the regional
council has jurisdiction over an entire rural area
(including mainly qibbuzim and moshavim),
each village maintaining a certain independence
in its local government, in the form of a "local
committee".

With respectto all time bound series it should
be noted that the nature of the local authorities
is liable to change over the years. Local councils
attain the status of municipalities and new local
councilsare established. Moreover, the population
of the local authorities is growing from year to
year not only as a result of natural increase and
migration, but also because municipal status is
conferred on addtional settlements and new
areas and settlements are placed within the
jurisdiction of existing local authorities.

The boundaries delimiting the area of juris
diction of the various local authorities are deter
mined from time to time by the Ministry of the
Interior. The size of the area under their juris
diction has been calculated or estimated by the
local authorities themselves, and changes in these
estimates or calculations in some instances
brought about an apparent increase or decrease
jn area and corresponding modifications in popu
lation, density, as shown in the tables.

The tables in this chapter contain data on
all towns and local councils whose population
exceeds 10,000 inhabitants, with the exception
ofthe table on new building in which a number of
towns and local councils were omitted, and the
table on the numberof telephones which comprise
onlythose places whichhaveatelephoire exchange,
Two tables were moreover newly added this year,
presenting certain major data on local councils
with a population of 5,000 to 10,000 inhabitants.

Sources
Mostofthe data were collected and processed

by different units of the Central Bureau of
Statistics. Information on area of jurisdiction,
number of dwelling rooms, roads, licences issued
and water supply is obtained directly from the
local authorities by means of special question
naires. The source of information on population,
construction and education is indicated in the
introductions to the appropriate chapters, which
also contain definitions, explanations and notes
concerning the material included inthis. chapter.

The ifgures for 1960 on cinema halls and
number of seats were obtained from the Local
Government Centre, while for 1964the respective
information was taken from a survey conducted
by the Superintendent of Israel Films. Data on

cinema tickets sold were obtained from the Excise
and Customs authorities. The table dealing with
telephones was prepared by the General Post
Ofifce.

Peirod
The tables generally refer to the financial year

starting on 1st April and ending on 31st March.
In per capita calculations, ifgures relating to the
financial year or the end of the ifnancial year
were divided by the population as at the end of
the year to which the table refers. Per capita
income and expenditure obtained in this way
show a slight downward bias, while the area of
jurisdiction and number of rooms per person are
based on an estimate for 31st March, i.e. the
middle of the year beginning on 16th August and
ending on 15th August. The data in Table X/l
relate to 31st December, and those in Table X/17
refer to the school year, comprising the pupil
population of schools under the supervision of
the Ministry of Education and culture. Table X/8
relates to the ordinary calendar year and the
rates (number of seats per 1,000 inhabitants and
cinema attendance per person) were calculated
on the basis of the average population.

Income and Expenditure
The accounts of the local authorities

are divided into an ordinary and extraordinary
budget in order to distinguish between current
operations and between investments and capital
accounts, although this principle is not strictly
maintained regarding all budget items.

The income of the local authorities for their
ordinary budget is derived mainly from municipal
taxes, service charges and government appropir
ations.

The government supports the local autho
rities through a general grant and participates
in the finaucial burden of various State services
(education, culture, health and social welfare)
directly provided by the local authorities. In
some local authorities the Government also sup
plies part of the fundsforstirctly local services,
such as the ifre brigade, civil defence and
sanitation.

The extraordinary budget is generally made
up from loans, government allocations, landlords'
participation in various projects and transfers
from the ordinary budget.

Teachers' and kindergarten teachers' salaries
are paid directly by the Government and not
by the local authorities and are therefore not
shown in this chapter, nor dothe tables includethe
income from religious services, since the funds
used for religious purposes are managed by the
Religious Council. Where such expenditures are
shown they merely represent supplementary aid
given by certain local authorities for this purpose
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CHAPTER V. JUDICIARY AND POLICE

Sources
Data in Tables V/4V/6 are from compi

lations performed in the Central Bureau of
Statistics, on the base of material supplied by
the Court Secretariats, the Police and the Youth
Probation Service. Data in Tables V/lV/3,
V7V/9, V/l 1 and V/12 are derived from the
statistical reports of the court secretariats, Reli
gious Courts, the Prison Service, the Police and
the Youth Protection Authority.

Judicial Statistics
The data on court activities do not include

information on activities of Military Courts,
Detailed data on t hesubject areregularly published
in the Special Publication Series (the most recent
are Nos. 102, 146. 158 and 182)

Criminal Statistics
Data in Table V/4 summarize the cri

minal cases in the first degree deliberated in
courts except minor traiffc offences and cases
in Municipal and Military Courts. A person
convicted or accused several times during the
year is included several times in these statistics.

Statistics on adult and juvenile delinquents
convicted consider each delinquent only once
during the year, even though convicted several
times. A first offender is any person convicted in
Israel once up to the end of the surveyed year
for an offence registered with the Police; a
recidivist is a delinquent convicted for two
offences or more duirng the year.

Boys aged 916 and girls aged 918 are
considered juvenile delinquents; men aged 17
and more and women aged 19 and more are
considered adult delinquents. The data include
offenders convicted in first degree courts including
military courts according to Defence (Emer

gency) Regulations, 1945 (excl. courts dealing
with soldiers). The type of offence is determined
by the last offence, of which the offender has been
convicted during the year.

Rates of adult and juvenile delinquents were
calculated per 1,000 in each age group, and
according to this method, in the respective
groups of sex, population, continent of birth and
period of immigration.

Data on offences registered by the police
(Table V/7) refer to offences registered in the
Charge Register of the Police (felonies and part
of the misdemeanours). Figures refer only to
true offences i.e. after deduction of duplicate
registration resulting from the transfer of ifles
from one Police Station to another and of ifles
closed by the police. Data on Criminal Statistics
are published annually in the Special Publica
tions Series of the Bureau, the most recent
being Nos. 121 and 134. A publication on juvenile
delinquents in 1960 and 1961 has also appeared
(No. 168).

Miscellaneous
Data on suicides and attempted suicides

have been supplied by the police. A special
publication (No. 115) brings detailed dataon the
subject for the years 19491959\

Data on judges have been supplied by the
Administration of Courts and on judges in
Rabbinical Courts by the Ministry for Religious
affairs. Judges in the Administration of Courts,
registrars and all Judges in Municipal Courts
have been included among Judges.

The number of advocates up to 1962 is based
on the list of persons authorized to serve as
advocates, as published in the Official Gazette
during year; for the end of 1963, these ifgures
are based on the reports received from Chamber
of Advocates on the advocates registered.

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 Centreof 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
trated, and"other lists".

It should be remembered that even in the
major lists changes occured between elections.
Thus, e.g., the MAPAM list (M. United Work

ers Party) included Ahdut Ha'avoda (TW) in
the elections for the ifrst and second Knesset;.
in the iffth Knesset the Liberal Party (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. Detailed results of the elect ions to
the iffth Knesset has just been published in No.
166of this series (Hebrew only).
The Knesset

Data on the Knesset and its committees, on
plenary and committee sessions and number of
laws passed, are supplied by the Knesset Secre
tariate.
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included. Since 1965 only students studying for
a recognized academic degree and paying tuition
fees have been included. Thus, students learning
to be auditors, educational counsellors, engineers
etc. were excluded. The figures relate to the end
of January and do not include students who
cancelled their inscription. This deifnition was
also used for 1963/64 in Table T/31, from which
students who were foreign residents are also
omitted.

In Tables T/27, and T/29 to T/31 the
ifeld of studies is determined according to the
student's main subject and not according to the
faculty attended, as in previous years.

Adult Education and Culture
Information on public Hebrew language

courses (Table T/32) and certain adult education
activities (Table T/33) was obtained from the
Ministry of Education and Culture. In Table
T/33 persons who registered for more than one
course were included several times, according to
the number of courses they took.

The Ministry of Labour supplied the required
information on vocational t raining courses.

Table T/35 on literacy and illiteracy in 1954
and 1963 (based on the manpower surveys)
contains data on school attendance and may be
used to trace the progress of literacy among the
local population, since the Population and
Housing Census has shown that the two factors
largely coincide. Table T/36 presents certain
results of the Higher Education Census, 1962,
for which all those persons were selected who
stated in Stage B of the Population and Housing

Census1961 (comprising a20!J£ sample of all
households in Israel) that the last school they
attended was an institution of "higher learning"
or "other institution", provided they had at least
13 years of schooling. They were requested to
ifll in a special, detailed questionnaire on their
academic training and the material thus collected
was integrated with the Stage B Census data.
The detailed results of the Census will appear
in a Special Publication of the Population and
Housing Census series.

The information of cinema halls (Table
T/37) was largely obtained from the Stamp
Duty Departmentof the Ministry of Finance, and
refer exclusively to commercial cinemas.

Material onmuseums, theaters and orchestras
(Table T/38) was obtained from special question
naires iflled in by these institutions.

The data in Table T/39 relate to two kinds of
public libraries:
a. Libraries in towns and urban settlements
owned by the local authority or the workers'
council ;for each such library questionnaires were
iflled in for 1961/62 and 1963/64.
b) Public libraries in rural settlements; here the
data material was obtained through a special
survey conducted in 1962.

Additional information on some of the sub .

jects dealt with in this Chapter was published in
the Bulletins on the Educational Statistics Nos. 7
to 11, (Hebrew only), and in the Publication
No. 15 of the Population and Housing Census
series.

CHAPTER U. SOCIAL WELFARE

Data on families in the case of the Social
Welfare Bureaux were received from annual
reports of these Bureaux to the Ministry of
Social Welfare. All families, who applied at least
once during the year to Bureau, have been
included.

The number of families in the care of the
Social Welfare Bureaux in Jerusalem and their
distribution by type of assistance in 1962/63, the
distribution of families cared for by the Tel Aviv
Bureaux by type of assistance in 1960/61 and
1962/63, and families in the care of nine Social
Welfare Bureaux in other settlements and their
distribution by type of assistance in 1962/63,
are based on estimates based on information from
preceding. years and auxiliary data from 1962/63.

The types of assistance have been classiifed
as follows:

a. Regular general assistance  ifnancial
assistance for living given for con
secutive six months or more.

b. Other material assistance  irregular ma
terial assistance and any other assistance,
in moneyor in kind.

c. Treatment without material assistance 
anything done for the family, except
material assistance.

A family enjoying regular material and
other types of assistance has been included in
materal assistance only. A family receiving
other material assistance and treatment (non
material) has been included in other material
assistance only.

Data on investigation do not include youths
in need of protection; data on probation do not
include youngsters under supervision outside
their home or under treatment without a court
order.

Data on traineesof the Youth Aliyah Orga
ization were received from the Jewish Agency.
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dary evening schools until 1963/64, and from
1964/65 were grouped among secondary schools.

2. The Educational system comprises in
addition to schools also kindergartens and
eachers' training colleges.

3. Educational institutions (see Table T/3),
in addition to the institutions included in the
"Ex educational system", also comprise:
a. Other Hebrew Educational Institutions, viz.:
Heder and Yeshiva schools; vocational evening
schools for apprentices; training courses for
"practical "and infant nurses; youngsters atten
ding commercial schools and vocational training
school of the Israel Defence Forces over a
protracted period; schools for qualified nurses ;
thehighertraining collegefor surveyors; the"New
Bezalel1'' school for arts and crafts; the Israel
Academy of Music and courses in accountancy
and auditing.
b. Academic education, viz.: The Hebrew Uni
versity of Jerusalem (including the Tel Aviv
Branch); the Haifa Technion ; BarIlan University;
Tel Aviv University; The Weizmann Institute of
Science, and various university institutes in Haifa
c. Other Arabic Educational Institutions viz.:
unofMcial Christian schools (comprising Jewish
pupils).

Table T/6 presents a comparison between
the numberof teachers, teaching posts and work
units in the different kinds of schools, according
to the following definitions:

Teacher  every teacher was enumerated for
every category of school at which he taught , but
only once for each such category.

Teaching post  the work done by a teacher
at one specific school. Therefore the count of
teaching posts may include one and the same
teacher several times, according to the number
of schools at which he taught.

Work unit  the number teaching hours
which constitute a full teaching post, as follows :

In primary education  30 hours a week; in
postprimary education (except teachers' and
kindergartens teachers' training colleges)  24
hours a week; in teachers' training colleges  21
hours a week. The number of work units is the
quotient of the total number of hours divided
by the corresponding number of hours allotted
to.each school category.

Tables T/13 to T/18 and TableT/20 are based
on special pupil censuses covering age, continent
of birth and period of immigration, in 1965 only
pupils in postprimary educational institutions
were included in the census. The age of the
pupilsin Tables T/13,T/14to T/16 and T/20 was
computed as at the end of the calendar year.

For the computation of the learning rates data
material on the Jewish population for the corres
ponding age groups (1417) was used, also
relating to the endofthe calendar year.
Reductions in School Fees

Tables T/21 to T/23 provide information on
pupils who beneiftted from:
a. Reductions in school fees, granted by the Mi
nistry of Education and Culture with the parti
cipationof the local educational authorities; the
scale of reductions for secondary schools in
Table T/22 was calculated as a percentage of the
school fees fixed by mutual agreement between
the Ministry and the local school authorities.
b. Graded "Scaled grants" given to pupils of
vocational schools by the Ministry of Education
and Culture alone (in 1963/64).
c. Ordinary and special scholarships from grants
inaid given by the Ministry of Education and
Culture to members of the oriental communities
and to new immigrants.

Gradedschool fees were introduced in 1957/58
for ninth form pupils of regular and evening
secondary schools and of preparatory schools and
of preparatory courses for teachers' training
colleges, and extended to pupils of the tenth to
twelfth forms during the years 1958/591960/61.
The Ministry of Education and Culture pays a
certain share of the school fees of all pupils
attending secondary school according to a collec
tive arrangement applicable to all such students.
Pupils of agricultural schools. inall forms,have
been included in this arragement since 1960/61.
In vocational schools the system of "scaled
grants" has been introduced since 1960/61in the
ninth form and since 1961/62 in all forms (1).

Data on vocational and agricultural schools
do not include pupils in two years' courses
Neither were pupils of otheT postpiimary insti
tutions and pupils of agricultural schools bene
iftting from special arrangements included.

Higher Education
Institutions of higher learning supplied

information on their teaching staff and graduates,
and up to 1963/64 also on their teaching staff
and graduates, and up to 1963/64 also in their
student population (Tables T/25 to T/31). Since
1964/65 the data material on the student popula
tion of these institutions has been processed by
the Central Bureau of Statistics, from question
naires filled in by the students. This change in
the source of the information also brought
about a change in definitions and in the period
covered. Until 1963/64 the figures relates to the
beginning of the academic year, and all students
attending institutions of higher learning were

)1( Since 1962 all pupilsof the eleventh and twelfth forms in those schools, which are included
in the relevant arrangement , beneift from the graded school fee system.
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CHAPTER S. INSURANCE

National Insurance
The data were taken from reports of the

research department of the National Insurance
Institute, and refer to the years 19551963. The
tables are divided into two groups :
(1) Tables summarizing the activities of the

National Insurance Institute, as, for ex
ample: the total of insured persons, col
lecting of payments and premiums by in
surance branch (insurance of work casualties
maternity insurance, oldage and dependents'
insurance and family allowances).

(2) Statistics on work casualties.
The data on work casualties present the

composition ofthe injured persons by risk branch,
type and results of the injury, frequency and
severity of injury. These data refer to wage
earners only.

Workdays lost by employees were computed
by the method used by most countries, i.e. death
and 100oy permanent disability are considered
as loss of 6,000 workdays ; partial loss of working
capacity is calculated in ratio to disability percent.

Frequency rates (number of casualties per
1,000 workers in the branch) and severity 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 :

Frequency rates =

Severity rates =

Numberof accidents x 1,000
Total employees

Number of workdays lost
Total employees

Average number
of workdays
lost per casualty

_ Number of workdays ■lost
Numberof casualties

Insurance Companies
Figures are taken from the pamphlets

"Insurance in Israel" published in the Special
Publications . series of the Central Bureau of
Statistics in cooperation with the Insurance
Controller of the Ministry of Finance. These are
based on reports of insurance companies active
in Israel and on reports of Lloyd's (London)
agents in Israel^1)

Thetables show the main transactions carried
out by Israeli and foreign companies and by
Lloyds, with Israeli policy holders. Transactions
made byforeign companies without the mediation
of a branch or agent in Israel are not included.
Accounts of transactions also list transactions
by Israeli companies abroad. The balance sheets
of Israeli companies include assets and liabilities
abroad.

Balance sheets of foreign companies are not
relevant to Israeli insurance and therefore only
a listoftheirassets and liabilities in Israel is given.

Only partial data are available regarding
Lolyd'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 partof all insurance transactions in Israel.
This arises from the fact that certain activities
of the National Insurance Institution, Provident
Funds and Sick Funds can properly be regarded
as insurance transactions.
Provident Funds

Source: Annual reports ofthe Funds.
Data refer only to authorized Provident

Funds, which are about 95 percent of all Funds.
Assets and liabilities are registered by value

of acquisition, i.e. they are not reevaluated. The
ifgures for Provident funds for which the business
year does not end on 31 XII were inlfated
according to the quarteryearly reports. These
reports also served as the only basis for the
compilation of the 1964 estimates.

CHAPTER T. EDUCATION AND CULTURE

Education
Tables T/i to T/12 and Table T/19 are based

on the annual eductional census of schools and
kindergartens conducted by the Ministry of
Education and Culture in collaboration with the
Central Bureau of Statistics. The data refer to
one' of the following kinds of educational frame
works :

1. Schools  all categories of primary and
postprimary schools. Preparatory courses for

teachers' trainingcal leges were not coun
ted among post primary institutions, nor was the
teaching staff included ; they were comprised
among teachers' training colleges. Until 1961/62
schools providing a two years' course were,
included among "other postprimary schools" ;

since 1962/63 they we're comprised among vo
cational and agricultural schools, respectively.
The Yeshiya schools which also provide regulars
secondary teaching were classified among secon
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Credits and liabilities ofthe Treasury created
as a consequence of Government activity from
the establishment of the State are:

a. Credits and liabilities formed as a result
of current transactions ofthe Treasury, 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
Treasury, advance payments on the coming
years' budgets, returned capital supplied to
Government Oiffces, debtors and creditors, etc.
Detail of current credits and liabilities is given
inTable R/l.

b. Credits and liabilities due to the execution
of the Budget. Liabilities derive from loans
accepted by the State and transferred to the
State revenue and credits derive from loans
granted, investments in shares and deposits
(formation of budgetary fund for the payment
of debts).

. The main paragraphs are set out in detail
in Tables R/3 and R/4.

Direct Transfers of the Government. This is
the balance of the loans directly granted by the
Government, by their nominal value. Loans given
by the Government through financial institution
are not included.

Ciedit by commercial banks (minus mort
gage banks and the Bank of Agriculture for
31 [II 1964 amounted to IL. 383 million. Its
division by economic branches is as follows:
agriculture21.9%; local authorities IS.7%;
manufacturing  16.1 %; construction IG.5%;
other branches 32.8/C On the distribution of
credit from other financial institutions no
detailed data were available.

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
deposited under a special account in the Bank of
Israel in foreign currency, and is evaluated ac
rording to the new rate of exchange.

Government Revenue and Expenditure
Source: Reports of General Accountant and
Director of State Revenue
Years are fiscal years beginning on April

1st and ending on March 31st.
Figures refer to budgetary revenue and

expenditure, being the greater part of the turn
over of the Government Finances. In addition,
there are two othertypesofpayment and revenue :

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
property for another) and partly real expenditure
and revenue which, for various reasons, were
not included in the Budget(including the financing
of the budgetary deficit).

The Registrationof Government expenditure
and revenue is done on an adjusted cash basis.
Only cash receipts are usually considered as
income, and only cash payments as expenditure.
There are, however, exceptions to this rule, such
as the deposit of asscssees' debts in banks (regis
tered 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 severence
pay for future years, are also registered.

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, although
their amount is not known in advance.
Revenue from German Reparations Fund

is entered (both in the budget accounts and
elsewhere) after the expenses of the Reparations'
Companies have been deducted.

The classification of income and expenditure
in these tables is basically administrative. Eco
nomic classification for the years 1955/56 till
1956/57 has been published in the Technical
Publications Series, No. 2 of the Central Bureau
of Statistics,

Revenue from Income Tax and Defence Tax
Source: Director of State Revenue

The ifgures in Table R/9 refer totax collection
during the ifscal year, with no consideration
for the year for which these sums were paid.
The revenue also includes tax payments 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 Authorities. Selfemployed, by this
distinction, is a person who has at least25 /£ of
his income from a selfowned business, as well
as working couples, one of whom is independent.
Company managers and membersof cooperatives
were included with employed till 1955/57. Qib
buzim 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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of an investor with an average portfolio. They
are obtained by chaining Laspeyres price indexes
computed for the end of each month as against
the end of the preceding month. Every such
Laspeyres index is a weighted average of the
changes of quotations of the various securities,
when the value of quantity of each security which
can be traded with the at Stock Exchange, is the
weight of the respective security in the average.
The chained indexes sum up the changes in
quotations which occurred in securities during
periods exceeding one month.

In 1960, the method of computation was
altered ; the basic differences between the two
methods are as follows;
a. By the new method government bonds 3 "/oare
not included in the index, and debentures traded
with in foreign currency only. b. According to
the new method, securities are weighted by the
entire quantity traded with at the Stock Exchange,
whereas by the old method they were weighted
only by the quantity held within the country.
c. The method of subtracting the interest has
been amended. d. The method of computing the
rights has been amended. e. Securities traded
with at thefree market are also included, whenever
there is an obligation to register them at the
Stock Exchange.

For a detailed description of the method of
calculating the indexes and of the differences
between the two methods of computing them,
see Security Price Indexes, Technical Publication
Series No. 13, The Central Bureau of Statistics
1963.
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 prices at theStockExchange.
These data are not identical to the value of capital
registered at the StockExchange;on the one hand
they include capital not registered at the Exchange
whenever there is no difference between fhe
capital registered and not registered (e.g. emission
of stock that is only partly registered); on the
other hand, they do not include capital registered
at the Stock Exchange which cannot possibly hi
traded with (e.g. when there is an obligation not
to sell the securities during a certain period). The
data also include capital of securities traded on
the free market near the Stock Exchange on
condition that they are registered at the Stock
Exchange.

Data on the turnover reflect the extent of
the trade with securities given in the "capital"

column. The trade at the Stock Exchange is only
a part of the total trade with securities 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 are at market
prices; therefore, a part of their increase is due
to the increase in price quotations rather than to
the enlargement of the Stock Exchange.

Securities by Holders
This table shows whothe holdersofsecurities,

registered in the TelAviv Stock Exchange, were.
Most data are based on information obtained
from the investors, themselves, either by question
naires or by administrative reports submitted to
the supervising intitution (e.g. insurance com
panies or provident funds). Exceptions are data
on investors abroad, which are supplied by the
issuing companies. The column "other investors in
Israel" is the difference between the total capital
registered at the Stock Exchange and the capital
held by the investor, as detailed in the other
columns.

The data for some of the provident funds
were received for March 31st of each year. The
balance of securities in these fundsfor.the .end
of the calendar year was obtained by inflating
the data of March, 31st. .. '

Registration of Companies and of Capital
Source: Reports of Registrar of Companies

and memoranda of companies.
The table shows the number of limited

companies and new capital registered with ;the
Registrar. It does not show the number of new
economic units which began acting or new
capital supplied or paid up."' '

Economic branches have been classiifed by
the main purpose of the company, as declared
at registration and as appearing in the company's
memorandum. In a few cases old companies have
been classiifed in branches registered as secondary
branches, since it is known that their activity is
chiefly in these branches.

A "House Property Company" has been
deifned as any company whose main purpose is
to acquire a plot and to build a house on it.

More detailed explanations on this series
can be found in th3 Statistical Bulletinof Israel
Part B, Vol. XIV, No. 11.

CHAPTER R. GOVERNMENT FINANCE
Balance of Treasury's Credits and Liabilities
Source: The Accountant General

The Treasury's Balance mainly consists of
monetary credits and liabilities of the Treasury,
and does not include State investments in physical

assets (moveable and inmoveable property).
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 enterprises, such as posts,
railways and ports,are also not included.
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Rates of Exchange of the Israel Pound
The rates of exchange given in the table do

not include additional rates created by the giving
of official premiums for foreign currency in
certain transactions.

Black Market Exchange Rates for Foreign
Currency
The figures for the exchange rate of the

dollar and the sovereign on the black market,
and those for the Swiss Franc on the free market
in Zurich are taken from various unoiffcial
sources the daily press, professional journals
and private sources. The reliability of these
sources is therefore relatively limited.

The column on the Swiss Franc is based
on the exchange rate (used by the public) of the
Israeli Pound in Zurich. Becauseof the restricted
trade with Israel currency, purchase rates are
much higher than sale rates (by about 30/£).

On evaluating these data, it should be kept
in mind that only a small part of international
payments are transacted at unoiffcial markets.

Bank of Israel: Assets and Liabilities
Source: The monthly balance sheets of the

Bank of Israel.
Balance of Banks and Credit Cooperative

Societies
Source: Bank of Israel.
The table is a summary of the balances of

industrial banks in Israel (balances of Mortgage
and Investment Banks and those of the Post
Oiffce Bank are not included). In this summary
the mutual balances between banking institutions
were not deducted.

The term "public" includes individuals, so
cieties, institutions, local authorities etc., but not
the government or the banking network.

The items "Banking Institutions" on the
Assets and Liabilities 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 separated 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 "authorized
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 "authorized investment"
were included in ordinary deposits.

One should be cautious in comparing data
of different years between themselves, because
of change3 in border case deifnitions.

Income and Expenditure of Banking
Institutions

Source : Bank of Israel.
The table is a summary of proift and loss

of the commercial banks and credit cooperative
societies. Current income and expenditure of such
institutions and net capital gains are given in
detail.

The ifgures referring to proift of banks and
credit cooperative societies show the net revenue
of these institutions before the allotment of
amounts for taxes on income. They include also
proift allotted by ' these institutions to hidden
funds.

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 classiifed according to the branch
of commerce of the creditor and the size of the
balance. The total number of balances is greater
than the number of creditors, since there are
cases where one borrower receives loans from
different banking institutions.

The original classiifcation is carried out by
the various banking institutions. The principle
of classiifcation according to purpose of loans is
not identical in all institutions or from year to
year, so that care should be taken in using these
data.

Summary of Mortgage and Investment Banks
source: The Bankof Israel

The banks, on which data appear in this
table, differ from commercial banks chiefly
because they do not create money. They mobilize
their means by distributing securities for which
the counterpart is deposited mostly inthe treasury,
and by receiving deposits earmarked for loans
according to the directive of the depositor. The
number of these banks increased much in the
surveyed period which was the main causeof the
increase in the number of items.

Assets and liabilities appear in their balance
value and they were reassessed to the extent to
which they are linked to the exchange rateof the
U.S. Dollar. On assessing the item "buildings and
immovable property" there is the one limitation,
that partofthe banks register this item only at a
symbolic value.'

Securities
Sources : the Tel Aviv Stock Exchange,

Bank of Israel and annual reports of institutions
issuing the securities.

IndexesofPrice Quotations
Indexes of Price Quotations measure capital

proift or loss resulting from change in quotations
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)b) chain stores belonging to commercial and
indusfrial ifrms, owning three or more separate
shops at different places and general lysel linga uni
form class of commodities (e.g. food, footwear,
clothing, gas, etc.). In the previous Abstract, this
group included firms owning five or more
separate shops.

Data for 1963 in the present Abstract, are
given according to two definitions  the former
and the new one.
(c) department stores, which sell various classes
of goods in different departments of the same
shop (clothing, footwear, furniture, household
utensils, etc.) and keep separate accounts for
each department. The survey does not include
stores which go under the name of department
stores but are not organized by departments and

do not keep separate books for each depart
ment.

This survey covered, in 1964 about 630 shops ,
of which 264 cooperative stores organized in 36
cooperative consumers union ; about 320 chain
stores owned by 18 firms and about 44 department
stores owned by 8 ifrms.

The survey is carried out in the census method
i.e. all stores included in the population are in
vestigated.

The opening of new stores and the closing
of existing shops are relfected in the data of the
survey.

Deifnitions of groups of commodities have
been published in the "Statistical Bulletin of
Israel'5, Part B, Economics, No. 6, 1963 (Hebrew
only(.

CHAPTER Q. FINANCE

Means of Payment and Currency in Circu
lation
Sources up to November 1954 were: The

Issue Department of the Bank Le'umile' Israel
Ltd., the Accountant General, the Examiner of
Banks, and the Department of Cooperative
Societies in the Ministry of Labour. Since
December 1954 the source is the Bank of Israel.

Means of Payment include: cash held by
the public in addition to demand deposits held
by the public in commercial banks and Cooper
ative 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 series 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 Meansof Payment, additional public claims
on the industrial banking network liable to be
used as an adequatey liquid reserve of purchasing
power, are also given : "Quasi money'5 i.e. short
term deposits in Israel currency and deposits in
foreign currency.

Balances of foreign currency are calculated
according to the official exchange rate on the
day of calculating the data. Consequently, the
rise in means of payment in 1954 (old method)
and the rise 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 current year and the end of the previous
year were included, each bsing givenhalf weight.
Yearly averages for all series based on end of the
rmnth data were calculated in this way.

The differences between the new and the old
series are described in the footnotes to the Means
of Payment table.The old and new series cannot
be combined into a single current series without
taking into consideration the changes in de
ifnitions.
(a) The old series included deposits in foreign
currency together with deposits in Israel currency,
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 series included only those ifxed time
deposits maturing within one year is abandoned.

Turnover of Current Accounts
Source : until 1954 Examiner of Banks,

Ministry of Finance ; since 1954 Bank of Israel.
The rate of yearly turnover of current'

accounts and demand deposits is calculated on
the basisof deposits in Israel currency in commer
cial banks only. Debits do not includedrafts on
current debit accounts. The average amounts of
deposits are calculated by end of the month
statement.

The formula forcalculation is as follows:

debits to accounts rateof turnover = total accounts .. .
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Supply of Selected Durable Consumer Goods
to the Internal Market

This new series includes data on the supply
of 15 selected types of durable consumer goods
to the internal marked for 19621964, both from
local production and import . The data are based
on the monthly reports of the Economic De
partment of the Customs on purchase tax. This
series includes about 45 per cent of the total
expenditure on durable goods,(according to the
deifnition of the National Accounts) and about
3/4 of their value, except furniture('). Data on
local production refer to the stage of the com
modifies' leaving the establishment, and import
data  to the stage of the release of the cargo
from the Customs.

The Sourcesof the Data
Data on marketing (in quantities of goods

from local production) are based on the monthly
reports of the Economic Department of the
Customs on purchase and excise taxation. These
reports also register the amount and the extent
of taxation on each commodity; these data serve
as a baseof the value estimates.

Data on imports are basedon:thestatistics
of imports of goods.

The percentage of real change in value is
compiled from the data on changes in consumer
prices of these commodities.

The Method of Estimating the Value at
Current Consumer Prices

Local Products. Products such as electric
refrigerators aird private vehicles, for which there
are data detailed by types, were estimated by
multiplying the marketed quantities on the
internal market by their consumer prices. Other
commodities were estimated with the help of the
data on purchase taxation, and the amount of
taxation for each commodity with the addition
of a "pirce margin" as in use for each commodity
till its sale to the consumer, and assembling
expensens which are not included in the consumer
price (e.g. for air conditioners).

Imported Goods

This group is divided into:
. a. Commercial Imports. The data include

the valueof the goods at the port entrance (c.i.f.)
together with taxes (custom and purchase tax),
other dues and "price margin" (until their sale to
the consumer), as with commodities from local
production. For tape recorders, which are not
produced in Israel, an ■ estimated margin is al
located. For television sets, the imported quan
tity has been multiplied by an average consumer
price, including installation costs.

b. Imports by Immigrants and Returning
Residents. The consumer value of such imports
is equal to their value at the port entrance (with
the addition of partly taxes on goods imported
by returning residents). For air conditioners and
television sets installation prices have been
allocated.

PercentageofReal Change {Quantity Indexes).
The deduction of values at current prices is
based on the change in prices ofthe corresponding
items ofthe Consumer's Price Index. The percents
of change relfect the changes of units in each
commodity group; the changes in the internal
structure of the commodity groups (transition
between various models) and in the weight of the
commercial imports in the total imports.

Reliability of the Data
The gauging of the "price margin" allocated

to the commodities of local production was done
for the most common modelsof each commodity
The error inthis estimate is small.

The "price margin" allocated to commodities
from commercial import is that which is used in
the sale of similar commodities from local pro
duction. The error involved in this allocation has
nosignificantweight, because it cannot be assumed
that the price margin for commercially imported
commodities differs greatly from that used for the
local production.

Part of the sewing machines and gramp
phones is imported (commercially) unifnished.
Because ofthe difficulty in assessingtheir ifnishing
work (e.g. completion of framework for sewing '
machines, cases for gramophones, etc.), the
estimates of their value is inaccurate.

The consumer prices which serveforassessing
the estimates of their value are in accordance
with "recommended price lists" of the manu
facturers, and do not relfect deviations from
these price lists at the stage of retail trade, e.g.
reductions on cash sales or increases on sales in
installments.

A detailed description of the sources of the
estimates, the method of their compilation and
their limitation was published in statistical '
Bulletin of Israeli Part B  Economics, No. 6
June 1965.

Turnover in Large Scale Retail Trade
The turnover (at current retail prices) of

Large Scale retail trade, as defined below, con
stituting 10'^ of the total turnover of retail trade
in Israel. The survey of oranized retail trade
population includes three groups of shops :
(a) collective stores organized in a cooperative
consumers' union. The survey does not include
cooperative stores which are not so organized
(stores in immigrants' moshav settlements,
villages, etc.) because ofthe diiffculty in obtaining
information from them.

)1( See Statistical Bulletin of Israel, Part B  Economics, N0.5. May, 1964, p. 691(Hebrewonly(.



partnership, company limited by shares, etc.), and
engaged in one economic activity included under
"commerce" in the Classiifcation of Economic
Branches. An establishment, as an investigation
unit, also includes related ancillary units, e.g.
stores, oiffces, garages, etc.

Persons employed include wage earners,
working owners and family members who work
in the establishment without remuneration, as well
as persons temporarily absent from work and
membersof cooperative societies working without
remuneration or on a basis of participation in
proifts.

Survey of Channels of Distribution for
Internal Industrial Products, 1963

The purpose of the survey is to obtain a
synopsis of the distribution of the industrial
establishments gross revenue by the main channels
of marketing productsby all kinds of tradesmen;
direct marketing by the establishment or through
the establishments' chain stores and direct export.

The Population of the Survey
This survey was conducted in conjunction

with the Manufacturing and Crafts Surwey, 1963.
The population ofthe survey, which includes only
establishments engaging at least one employee,
is the same as in the Manufacturing Survey (cf.
description in introduction to Chapter M  Tn
dustry). The investigated establishments supplied
data on the distribution ofthe gross revenue only
from commodities produced by the establishments
from their own material. Some branches were
taken out from the Manufacturing Survey's
Population, especially those engaged in working
on the customers' materials or in repairs. These
branches are: dyeing, bleaching, printing and
finishingofyarns and tissues; shoe repairs, petrol
refining; galvanization, enameling, and other
painting and coating of metals; mechanical
workshops; repair of vehicles and motorcycles;
nroduction and repair of railway equipment.
Neither were included the branches whose means
ofmarketing are known : publishing ofnewspapers
and periodicals : printing presses : lithography,
zincography and other printing industries; book
binding: explosives industry: diamond industry:
production, repair and assembling of aircraft and
part thereof; building and repair of ships, boats
and other seafaring. vehicles ; production and
assembling of clocks and watches.

The Sample of the Survey and Estimates
The survey was conducted in the sampling

method. About 1,200 establishments of the
industrial indexes sample were investigated, which
are a subsample of the Manufacturing and
Crafts Surveys 1963 (explanations see in Chapter
M  Industry). From this sample, establishmenst
processing the costumers' materials (contracttng
work) were excluded.

Estimates appearing here are provisional.
They were received by inlfating the sample data.
Whenever establishments did not report or when
the gross revenue was not divided by the distri
bution channels, an allocation was made. The
estimates of total sales in the industry and its
branches are according to the Manufacturing and
Crafts Survey 1963, after deducting the value of
sales of the branches excluded from the survey
(see above).

Definitions
For deifnitions of "establishment", "Gross

Revenue" and explanations on the classiifcation
of economic branches, see introduction to Chap
ter M  Industry.

Channelsof Distribution
Wholesalers are independent tradesmen,

buying goods in large quantities, in their own
behalf and on their own account, reselling them,
generally wholesale. to other tradesmen, to
producersor institutions. .■

Buying groups include wholesale sales to
supply organizations to agricultural settlements,
institutions, etc.

Exclusive agents  i.e. agents, agencies and
distributing companies, who obtained from the
establishmenttheexclusiveright tosellitsproduce
all over the country or in a certain area, even if
they also sell the produce of other establishments.
The agent does not buy the merchandise, but
deals with its distributing on behalf of and on
accountof others.

Retailers independenttradesmen distributing
their goods generally, in small quantities, directly
to individual consumers, for personal or house
hold use.

Single retailers  retailers owning oneor two
stores (including department stores, where com
modi ties are sold in separate departments).

Large scale retailing  . chain stores (chains
of three stores at least) such as cooperative
stores, supermarkets, army stores, etc.; also
including sales by retail stores owned by the
industrial establishment producing the goods.

Direct saefs  sales by the establishment
itself, from its own depot: not including sales
through tradesmen, agents or retail shops owned
bythe establishment.

Direct sales to governmental and public
ofifces and institutions  include sales to offices
and institutions, such as: government oiffces
(including the army) local authorities, the Jewish
Agency, the General Federation ofjewish Labour,
etc. ■ 

Direct sales to single consumers include sales
to single consumers for personalor household
use; to single qibbuzim and farms who are not
conducting their purchases through purchase
organizations; to employees' committees, etc.
Sales to other distribution channels are also
included.
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nature of the accident (number of casualties,
number and type of vehicles involved, kind and
seveirtyof the accident, etc.) were also noted.

The number of vehicles involved in road
accidents per kilometre of travel was calculated
from the road accident statistics taken in con
junction with the vehicle kilometrage estimates
obtained from the Fuel Consumption Survey
(see above).

Shipping and Ports
Data on loading and unloading and the

movement of ships in ports are based on daily.
reports drawn up by the ports' authorities in
Haifa, Tel Aviv, Yafo and Elat. Data for 1951 ,

1960 refer to vessels which arrived each year
and data for 1961 onwards  to vessels leaving
each year. Data for freight and passengers were
calculated by vessels arriving and leaving, accord
ingly. Data for the Haifa Port for 1963 and 1964
include shipping in the Akko Port (9 ships of
about 2,000 N.R.T. in 1963 and 4 vessels of
about 1,200 N.R.T. liquid freight in 1964).

Information on the merchant lfeet was ob
tained from the Shipping and Ports Department
of the Ministry of Transport until 1962, while the
1963&1964 statistics are based on a list supplied
by the Economic Department of "Zim" Israel
Navigation Co. Ltd.

Definitions
a) Total Tonnage (= Gross Registered

Tonnage) : capacity of boat (in units of volume(

expressed in units of one registered ton=100
cubic feet.

Gross Registered Tonnage tonnageofboat in
units of one registered ton = 100 cubit feet.

b) Net Tonnage (Net RegisteredTonnage)
cargotonnage of boat for tax purposes. The
net registered tonnage does not indicate the
effective cargo capacity, but is obtained by
deduction ofthe passenger andcrew topstructure,
the holds and the machine rooms, from the
total tonnage. It is also measured in units of 1

ton = 100 cubic feet, according to international
regulations.

c) Dead Weight  weight in tons which a
boat can carry in salt water when loaded, over
and above the standard equipment, to lower it to
the water line mark for summer voyages.

Civil Aviation
: The statistics are based on the trafifc logs
of the Lod Airport and reports of "El Al"
Israel Airlines.

Posts and Telephones .

The data on Posts and Telephones were
compiled by the Ministry of Posts.
Additional data detailed by settlement are

given in Chapter X  Local Authorities, and in
the publication Israel's Postal Services  1963/64
published by the Ministry of Posts.

CHAPTER P. INTERNAL TRADE

Firms and :. Persons Employed in Commerce
(Estimates)

Method of Estimation (Table P/l)
(a) Number of persons employed. The estimates
for the main economic branches are based on the
1962 averages of the Labour Force Survey. The
employment estimates for the subsidiary branches
were arrived at by classifyingthepersonsemployed
inthe principal branches according to the employ
mentdistribution by subsidiary branches, obtained
in the Census of Population and Housing, 1961.
(b) Numberofestablishments. The estimates were
obtained by dividing the number of persons em
ployed (see above) by the average number of
ployed (see above) by the average number of
persons employedper establishment; as obtained
fromtheTradeand Personal ServicesSurvey, 1962.
1962;

TradeandPersonalServices Survey. The popul
ation comprised the establishments classified under
economic branches 60 to 65 and a number of se
lected branches in order 9 ("personal services"),,as
defined in the "Classiifcation of Economic
Branches" (2).

The extent of coverage in this survey is about
75 percent , chieflybecause of the limitations ofthe
assessees card file of the Income Tax Authorities,
which served as a framework for the survey. The
ssample of the urvey included about 6,200 ifles
which were taken out from the above said frame
work.

Definitions
Establishment is defined as an economic enter

prise situated at oneplace(shop, ofifce orptherpre
mises), in single ownership (private establishment,

)1( For particulars and explanations, see introduction to the "Trade and Personal Services
Survey, 1962", Central Bureau of Statistics, Special Publications Series, No. 164.

(2) "Classiifcation of Economic Branches", Central Bureau of Satisfies, Publications Series of
the Population and Housing Census, 1961, No. 2, June 1961.
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Motor Vehicles
The data for 1951 and for 1960 to 1963 were

obtained from the mechanized vehicle card
index which contains a separate card for every
vehicle license issued by the Licensing Authority.
The data for 1955 are based on manual counts
of the Licensing Department of the Ministry of
Transport. Tractors, trailers, military and police
vehicles, vehiclesof foreign citizens with tempora
ry tourist licences for less than 3 months' stay,
diplomats' and U.N. vehicles, etc. are not inc
luded. The data for 19601963 do not include
vehicles whose licences have expired for over a
year.
Vehicle statistics as on March 31st every year

have been published annually since 1960in the
Special Publications Series, "Motorized Vehicles".
The development over the ten years 19511960
was shown in Special Publication No. 120,
and the last Special Publication on Motor
Vehicles for March 31st 1964 is No. 185 in the
Special Series.

Kilometrage of Motor Vehicles
Countrywide estimates of the kilometrage

covered by motorized vehicles during 1961 and
1962 were computed from the Fuel Consumption
Survey conducted between October 1960 and
September 1961. The kilometrage was calculated
both from fuel consumption and from vehicle
capacity estimates, i. e. the average number
of kilometres per litre of fuel consumed. The.
fuel consumption in litres was multiplied by the
vehicle capacity and proportionately blown up.
From the estimated kilometrage and the number
ofthe vehicles during the survey year, the average
annual kilometrage per vehicle was computed
separately for each type of vehicle.

Since the "vehicle capacity" data were
obtained directly from the drivers they were
found to be biased and the annual average
kilometrage per vehicle for the different types of
vehicles was corrected accordingly.

The kilometrage for 1961 and 1962 was
calculated on the assumption that the average
annual kilometrage per vehicle had remained
unchanged since the survey. Thus the annual
estimate was obtainedby multiplying the average
annual kilometrage per vehicle by the number of
vehicles of difFerent types each year.

The assumption that the average yearly
kilometrage per vehicle did not change since
the period of the survey has its limitations,
chielfy because of the development of the vehicle
lfeet in the recent two years. The evaluation of
the estimates obtained by this method for 1963
and 1964, was carried out by a comparison with
external data on fuel consumption. It was found,
that whereas the estimate for 1963 did not contra ,

diet the external data, the estimate for 1964 was
biased downwards by about 3/£. Consequently
the estimate for 1964 was accordingly corrected,
and on using these data, these limitations should

be considered. Additional details may be found
in Fuel Consumption of Motor Vehicle" and the
Road Trafifc (1961), Special Series No. 137
(Hebrew only).

Nonurban Kilometrage (Excluding
Motorcycles and Scooters)... .
The nonurban kilometrage for 19621963,

excluding motorcycles and scooters, was obtained
from nonurban road trafifc counts carried out
since 1962 by means of mechanical counters.

The estimate was obtained by multiplying
the number of vehicles (according to the co
unter), excluding motorcycles and scooters, which
passed each road section by the length of the
section (in km.), assuming that all vehicles cover
the entire section. ^ ,,
Since the count started in, April , theestimate for

the period JanuaryMarch had tobe.allocated in
order to obtain a full annual estimatefor 1962,.'
at the same rate ofthe total kilometrage which
these months constituted in 1963. .,_,. .
Nonurban kilometrage. the kilometrage covered
on roads beyond the rangeof urban trafifc signs
excluding access roads, according to 'theClass i
ifcation of the Public Works Department .

Passenger Transport on Motor Vehicles
Data on buses and taxicabs are based ■on

monthly reports received from eight buscompanies
(the chief of which are "Eged", "Dan" and .

"Hamekasher") and from ifve interurban taxi
companies ("Arye", "Atid", "Aviv", "Kesher",
''Hasharon" and "Ya'el Daroma").

The Truck Fleet
In 1961 the Central Bureau of Statistics

conducted a comprehensive Truck Survey on
the operation and utilization of the truck lfeet.
The results were published in "Truck Survey,
1961" (Hebrew Only), Special Publication Series
No. 145, 1963.

Road Accidents
Particulars on . road accidents■ are obtained ■

through statistical processing; of road accident '
reports made by the IsraelPol ice■ Force. for
all accidents involving. casualties. Accidents
involving military vehicles only are not included.

The data have been published regularly ■
every year since 1951 inthe Special Publication "

Series "Road Accidents■ in Israel."In the 1960
and 1962 issues,? a comparison was drawn :up
between the rateof road accidents in Israel and <x

number of European countries. Since 1959,
accidents have also been tabulated according to
the road section on .which they occurred; and the
number ■ofaccidents, casulaties and .vehicles
involved was recorded. separately ■for. each street,
crossing or intersection.vPar.ticulars of accidents
according to house or kilometre No. and the
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Sources
The 30 local authorities, reporting on buil

ding begun and completed (not includingthe Haifa
Qrayot, Binyamina, Karkur and Magdiel) are
also reporting on public works; the Public Works
Department and the Ministry of Housing; other
Government Ministries; the Jewish Agency and
the Jewish Nat ional Fund ; ifvebuildingcompanies ;
M3qorot Company (water prospecting); water
works.

Notes on the Data
The data on paving of roads, drainage and

water pipelaying are compiled from reports from
the above mjntioned sources, after sifting
duplicities.

The data include works carried out within the
jurisdiction of 30 local authorities, both by the
local authorities and by companies and govern
ment institutions. Withinthe jurisdiction of local
authorities besides the above mentioned thirty,
t hedata cover onlyworks carried out by companies
and Government Institutions.

For the years since 1963, new series havebeen
compiled for data on roads completed, widening
of roads and waterpipe laying. The new series also
account for partly execution of work and not
only complete execution. The new deifnition has
been adjusted to the reports of the Public
Works Department, and the Meqorot Company,
and the adjustment to the reports of the local
authorities;otherreportinginstitutionsand reports
on waterpipes laying is now in process.

CHAPTER, O. TRANPORT AND COMMUNICATION

Index of Road Traffic
TheTraiffc Indexhasbeenpublished regularly

since 1951, and indicates the yearly changes in
nonurban kilometrage. The Index was cal
culated .until March 27th1961on the basis of
traiffc enumerations carriedoutduring 12 hours
on the last Monday of each March. The last
count was intended as a basis of comparison
between the onedayayear enumeration system
and the current survey conducted throughout 1961
and the ifrst half of 1962. The index for January
June 1962 was obtained by this comparison,
combined with chaining. For the manual enu
meration method, see "Fuel Consumption of
Motor Vehicles and Road Trafifc, 1961" (Hebrew
only), Special Publications Series No. 137 of
the Central Bureau of Statistics, 1963. For the
structureand limitations of the index applied
until 1961, see "Statistical Bulletin of Israel",
Part B  Economics,No. 5, 1960.

Since April; 1962, the Central Bureau of
Statistics has adopted the mechanical traiffc
count system whereby the enumeration is carired
out by mechanical meters throughout the year,
but does not include motorcycles and motor
scooters. .Moreover; by this method, traiffc
cannot be classiifed according to typesofvehicles.
Owingto the change in method and the volume

of counts, as well as. because by this method an
annual index can be obtained instead ofan index
relating only to the end of Marchofeach year, a
new traiffc index series was started (excluding
motorcycles and motor scooters), based ■on the
annual average for 1963 = 100. The yearly index
for. 1962 was also calculated on this basis
(1963= 100) . For 1962 two indexes are thus
given : the one telating to the end of March,
1962 and based on 1951 = 100, and the second
calculated on an annual basis.

Railways

Data on railway equipment and its utilization,
passenger and freight transport and revenue and
expenditure, are derived from the monthly reports
of the Railway Administration.

Definitions

Traiffc Index
a) Kilometrage  total number of kilometres
travelled by vehicles in a certain period, obtained
by multiplying the number of vehicles which
passed each road section by the length of the
section (in km.). It is assumed that the vehicles
covered the entire section.
b) Net tonkm.  the number of kilometres for
which a ton of freight was hauled, obtained by
multiplying the tonnage carried on each trip by
the length of the trip (in km.) and summing up
the total results for all trips.
c) Passengerkm.  the number of kilometres
for which each passenger was carried, obtained
by multiplying the number of passengers on
each tirp by the length of all trips and summing
up the total results for all trips.

THE ROAD NETWORK

Data on roads maintained in whole or in
part by the Government were obtained from the
Roads Sectionof the Public Works Department.
In 19611964, reporting was extended to include
roads exclusively maintained by Local Authori
ties, on the basis of questionnaires filled in by
the Authorities. For some Authorities which
failed toreport, estimates were drawn up.

Besides the data in this chapter, a table on
the length of reads by settlements is given in
Chapter X  Local Authorities.
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areas having been built up which for various
reasons have not been reported in time. Despite
this method of checking, partofthe data are still
lagging by about two years, most of the lag
concentrating in the ifrst year after each year.

The estimate of time lag is carried out on
summing up the periodical data for each purpose
separately, with the time lag in the previous
peirods, the improvement or deterioration in
reporting during the surveyed period and with
thesize of the areas obtained during the checking
as a base. The estimateof time lag in reports on
industrial and hotels building, is based on the
above mentioned factors, and on information
collected in the Bureau on possible time lag from
various sources : questionnaires sent to reporters
not yet returned, newspaper clips, advertisements,
etc.

Each half year, during one year and a half
after the surveyed half year, the previous time
lag estimate for the respective half year is anulled
by the additionof the data received later and by
a new estimate of the furture time lag.

The time lagestimates in the present Abstract
which have been added to the private building
data for 1964, were 6 percent for building begun
out of private building for all purposesand 4
percent for building completed.

The Estimateof Building Completedfor Commis
sions Not Reporting Beginning and Completing

The estimate of private building begun and
completed, which are based on the building
licenses in 35 Building and Town Planning
Commisions, were computed on the following
assumptions.

(1) Only a very small proportion of buildings
for which permits are issued are not executed.
(2) Building was commenced in the same year
in which the permits were issued.

(3) Buildings were completed within one year
after the year of issue ofthe permit.

Purposeof Building

On summing up the data, building is clas
siifed as follows : residential, boarding, commercial
and ofifce, industrial, public institutions and non
residential farm buildings. Data refer to new
buildings as well as to extensions of existing
buildings insofar as the area or number of rooms
is thereby increased. Repairs, internal structural
changes and alterations in use are not included.

The building activities of the Ministry of
Defence and the Israel Defence Forces are not
included.

Unauthorized building is not included.

Daily Wages of BuildingWorkers

Data are basedon. reports received from
21 contractors and major contracting firms.
The daily wages relate exclusively to workers
engaged in the erectionof the concrete structure
(skeleton).
For data onthe commencement and completion

of buildings in 29 local authorities during 1962
and 1963, see Chapter X, Local Authorities.

Public Works
Definitions
1. Commencement of mw£  commencement
of levelling, digging or quarrying for the purpose
ofpaving roads or laying water or sewage pipes.
2. Completionof work for works outside the
competence of the Ministry of Housing, the date
of acceptance of the works from the contractor
or of the ifnal survey (in case of own execution).

For works executed by the Ministry of
Housing, the date of ifnal accounting with the
contractor.

Partial completion has not been taken into
account, e.g. completion of a road section or a
pipeline section.

3. Typeof Roads
Main Road  serving for national inter

district trafifc.

Regional Road  branching off from, and
linking, trunk roads.

Access Roads  leading to settlements.
Local. Roads  linking trunk or regional

roads to access roads.
Inner Roads  serving for internal trafifc in

settlements (towns, villages, etc.(.

4. Structure of Roads

Earth Roads constructed by digging, quar
rying, iflling and laying out slopes and trenches.

SubBase Roads  built mainly on heavy soil
which needs drainage, and composedof stable
materials e.g. "kurkar" or quarry run.

Base  the foundation layer for all types of
roads composed of raw quarried rubble stone,
broken stones or "kurkar". ■

BearingCourse the layer over which trafifc
moves, made by various methods of aggregate
and asphalt mixtures.

SealingCoat a. layer of hot asphalt on
which sumsumie, adasie or foulie is spread.
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ng is technically completed and ready to serve
its function orhas started being used.

The area includes outsidewalls, balconies and
paved areas beneath pillars.

Appartment or dwelling unit  a room or
combinationofrooms in permanentor temporary
structures, intended for dwelling purposes, and
including conveniencies which have a separate
entrance from the street or a common space
shared with other apartments in the building.

Rooms
Living rooms: bedrooms, parlours, dining

oroms, children rooms, etc., halls of 6 sq. m. and
above.

Service roams: kitchens, conveniences, bath
rooms, halls of 6 sq. m. and less. The number
of rooms in the dwelling does not include service
rooms.

Initialing: planning of building (placing,
standard and area) and its supervision.

Public building: building initiated by the
Government, the National Institutions, the local
authorities and the companies entirely supervised
by these institutions.

Private building: all building except public
building.

Sources and Explanations
Compilation of Data

Data on building are compiled from the
reports, obtained fromthe different sources after
eliminationofduplications (details see below).

The reports of the 36 local authorities and
the building companies on private buildings show
a certain time lag. Hence the projected time lag
is added to the data material compiled from these
reports.

The building and town planning commis
sions not yet reporting on the commencement and
completion of buildings furnish information on
building permits issued by them, from which
estimates for the commencement and completion
of private building within their jurisdiction have
been drawn up (method of estimation in these
commissions, see below).

The data on building begun supplied by the
Ministry of Housing since 1962 were till now jn
accordance with the deifnition of building begun
as the completion of the building's foundations.
In the present Abstract, these data have been
corrected and adjusted to the uniform deifnition
of building begun used in building statistics:
the beginning of digging for the foundations.

Sources
Reporting Agencies on Commencement and

Completion of Building:
a) 36 authorites(1):Ashqelon,Be'er Sheva, Bene
Beraq, Binyamina, Bat Yam, Giv'atayim,
Herzeliyya, Zikhron Yaaqov, Hadera, Holon,
Haifa,. Qrayot (Motzkin, Bialik, and Yam),
Tiberias, Jerusalem, Kefar Sava, Kefar Ata,
Karkur, Lod, Magdiel, Nahariyya, Nes Ziyyona,
Netanya, Akko, Afula, Pardes Hanna, Petah
Tiqwa, Zefat.Rishon Leziyyon, Rehovot, Ramla,
Ramat Gan, Ramat Hasharon, Ra'anana and
Tel Aviv.
b) 15 building companies.
c) The Ministry of Housing.
d) The Ministry ofLabourPublic Works
Department.
e) The Jewish Agency.
0 Industrial undertakings, boarding houses and
hotels.
Besides the current reports ofthe local authori

ties on industrial structures and buildings for ho
tels and boarding houses, questionnaires are des
patched to these establishments requesting parti
culars on the building carried out by them.
Addresses are obtained from reports of the
Ministry of Commerce and Industry and the
Tourist Development Corporation Ltd. on names
of industrial undertakings, boarding houses and
hotels who applied for land fromthe Development
Budget for building purposes; press cuttings ;

advertisements and various publications (from
which industrial enterprises, hotels and boarding
houses in construction or about to be constructed
are traced),

2. Reporting Agencies on Building Licences
33 building and town planning commissions :

a) 6 District commissions: Jerusalem, Northern,
Central, Haifa, Tel Aviv and Southern Districts.
b) 29 local commissions: Ashdod(3), Asheri,
Be'er Tuvya, Beshanim, Elat, Emek Hefer, Emek
Hayarden, Gedera, Hadaiim, HaGilboa, Hare
Yehuda, Hof HaKarmel, Hof HaSharon, Lodim
Menashe, Nazareth, Qiryat Ono, Qiryat Gat
Lakhish, Sharonim, Shefar'am, Shikmim, Shim'
onim, Shomron, Soregot, Sumhi, Yetedot.Yizre
elim, Zevulun.

Estimate of Time Lag(l)
In order to avoid as far as possible, the

permanent lag in the reporting by the local
authorities, this reporting is checked every six
months. The purpose of this check is to ifnd the

)1( *ם 3 18"1)1"1ג1ת0 מ1^ and completed) in 29 local authorities for 1963 and 1964, see in
Chapter X, Local Authonties. י

(2) In 1964, its status as local authority was abolished.
)3) Commission established in .964נ
W ^^^^ZSJ*?* "on.y to data on private building, obtain from *""
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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.

Nominal Daily Wage Index  is obtained by
the division of the workers daily wage index by
the paid mandays worked index (i.e. mandays
worked and paid absence, without mandays
worked by members of qibbuzim, who worked
unpaid).

Real Daily Wage Index  is obtained from
the division of the nominal daily wage index by
the Consumer's Price index.

Chaining of the indexes. The new indexes are
chrained to the previous through the average for
1963. The chaining was carried out at the level of
major branches ,manufacturing and the entire
industry. All the indexes are first computed on the
base 1963 = 100 and according to the new
weights, and then they are multiplied by the
previous 1963 indexes on the base 1958 = 100.

Limitations of the Indexes
1. As in all estimates based on samples, the

ifgures of the index are liable to deviate
somewhat from the true figures as a result
of "sampling error".

2. Inaccuracies in reporting data on the part
of the reporters are also liable to cause
deviations in the index. Thus for example in
the Employment Index some of the establish
ments give estimates of mandays worked,
though the work is piecework and paid for
by result.

3. In indexes of Industrial Production the
change in added value is measured through
the change in the indicator, altough the
change in the indicator is sometimes not
equivalent to that in the added value. Thus
for example, the lapse of time since the base
period, together with technological develop
ments cause the indicator no longer to reflect
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.

Other Industrial Statistics
Data on quantities of certain products

produced are based on monthly reports received
from the following sources : production and
consumption of electricity from the Israel
Electrical Corporation Ltd. and from power
stations with a registered capacityof 300 or more
kilowatts : gas and processed oil marketing 
from the Bank of Israel; crudeoil frorn the
Ministiy 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 relating toall other
sections of industrial production are received
direct from the relevant establishments. ;

Electricity "

Data are for the Israel Electrical Corporation.
Data for power stations owned by others are not
included in Table M/17.

Power of Engines Installed. The estimates
ofpower installedofgenerators and other engines
(Table M/18) are based on the results of the
Manufacturing and Crafts Surveys 1 962(1). The
data do not cover the power installed of gene
rators in establishments with selfowned power
stations.

Consumption of Electricity by the Industry.
Data on consumption of electricity by, the
industry (Table M/19) are obtained from the
Israel Electricity Corporation, Ltd.., and from
establishments possessing . power stations with
a registered capacity exceeding 300 Kw. The
Electricity Corporation data for 19551963 in
eluded also other consumers (besides industrial)
in the various branches, who buy electricity
according to the industrial tariff. As from 1964,
the consumers are classified according to ;the
classification of the Central Bureau of Statistics
(1961) except cold forage, which is included in
the Food branch together with ice production.
In order to make possible the comparison of
branches with data for previous years, the c'lassi
ifcation of such consumers in 1964 has been
adjustedto thatof 1963.

CHAPTER N. CONSTRUCTION

building(!)
Definitions
Building Stages
Licensing After the town building and

planning commission has issued a permit for the
rection of the structure in question.

Commencement of construction  beginning
with the digging of the foundations.

Completionofconstruction  when the build

)1( Detailed explanations see in Special Series, No. 178, Chapter II, §m, p. XL.
(2) Additional details on building see in Building in Israel 19601963, Special Series No. 173,

Central Bureau of Statistics (Hebrew only(.
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' branches Food (inc. beverages and tobacco)
and Chemical and Petrol Products were re
vised in 1962 following the change in the
classification : In 1964, establishments pro
duirng edible oils have been transferred from
"chemical and petroleum products" to food
(inc. beverages and tobacco"). In Table B
below, the weightsof these branchesare given
for the years 19591961.

Table B.
Weightof Food and Chemicaland Petrol Products

for 19591961
ChemicalFood (incl.
Sl petrolbeveragesItems Weighted
productsand tobacco(

Industrial
8.7216.74production
6.5616.95Employees
5.6017.06Workers

Workdays of
5.7116.59workers

Workdays of
8.2615.93employees
6.3516.03Wages ofworkers

The Index of Industrial Production
The purpose of the Index of Industrial

Production is to gauge the changes in the volume
of production, which was deifned as the added
value produced in the entire industry and in each
industrial branch.

Since it is practically impossible to obtain
monthly reports on the value added from the
industiral establishments, the changes are
measured by various indicato rs assuming that these
changes relfect the changes in the value added.

The new index is computed for 110 minor
branches which .are represented by various
indicators, whose breakdown by branches
compared to the 1963 indexes is given in Table C.

Table C.
The Distributionof TypesofIndicators

TypeofIndicator

Products (quantities)
Useofmaterials (quantities)
Value of gross revenue
Mandays worked
Combined indicators :
(a) Products and gross revenue
(b) Products andmandays

worked
(c) Use ofmaterials and man

days worked
(d) Gross revenue and man

days worked

Number of
Branches
1963 1964
40 47
2 1

41 36
21 5

1 9
4 

1 

 12

TOTAL I 110 110

Index op Gross Revenue
The purpose of the Index of Gross Revenue

(incl. Purchase Tax and Excise' and excluding
subsidies)(1) is to measure the changes in the
gross revenue, at current prices. . .■
Estimates of Gross Revenue . .

Estimatesofgross revenue of establishments
employing employees in 1964 have been calculated
by multiplying the 1963/64 survey estimates .by
the change index of gross revenue between
1963/64 and 1964, as it has been obtained from
the gross revenue index.

Rough estimates of gross revenue for indus
try as a whole for the year 1964 were obtained by
adding together the estimates for establishments
defined 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
included in the survey). The complementary
estimates were obtained by a rough calculation
of the gross revenue based mainly on the esti
mated number of these establishments.

Indexes of Industrial Employment '

Employment indexes measure the changes in
the number of employees, in the number of
mandays worked, in total wages paid to emplo
yees and in the average level of a worker's daily
wage.

DEFrNITIONS ' ' '

Employees  an employee is every worker
employed by the establishment, either fulltime
or parttime, during the period of investigation
and appearing on the payroll ofthe establishment
(including members of cooperative societies and
members of settlements who worked in the
establishment without pay). ■

Workers~ workers are persons employed
directly concerned with the process ofproduction,
the physical handling of materials and products,
or the maintenance of equipment, whether they
were employed 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
day" in the previous index also included absence
with pay, such as : holidays and sick leave.

Absence with pay  covers animal leave,
sick leave and holidays for which the worker is
paid by the establishment.

Wages  are deifned as sums of money
paid by the establishment to the employees for
the month ofthe report.

Wages do not include onetime or yearly
grants(such as a 13th month's salary) or sums

)1( Full details on the gross revenue see above.
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year; in the manufacturing surveys, establishments
are investigated, who are asked about the number
ofemployed persons in selected months ofthe year.
Indexes of Industry

The Indexes of Industry measure the monthly
changes (inpercents) in the industrial productin
in the revenue, employment and wages, as com
pared with the basis period. In this abstract the
averages for 1958 through 1964 are given ; in
dexes for the years preceding 1958 appeared in
Abstract No. 15 1964. For a detailed descrip
tion of the Indexes of Industry, see Industry
Production and Employment Indexes, Technical
Papers Series, No. 10.

As from January, 1964, the Indexes of
Industry are computed by a new set of weights,
a new sample and for a. larger population than
for the previous years (1958 through 1963). The
1964 indexes are computed on the base: Average
1963 = 100, but for publication they are chained
to the base 1958 = 100 through the 1963 average.
The chaining was made separately for the major
branches and fortheentireindustry ;consequently,
the chained index for the entire industry does not
agree exactly with the weighted average of the
indexes of the major branches. No changes
were made in the subjectsof investigation in 1964.

The Population of the Indexes. As from 1964,
the Indexes of Industrycover the same population
as the yearly Surveys of Manufacturing(1). If
compared with the population covered by the
indexes prior to 1964, the following minor
branches were added: shoe repairs, mechanical
workshops, motorvehiclesand motorcycle repairs.

"Repair of motor vehicles and motorcycles",
constitutes about 50 per cent ofthe major branch
"transport and equipment". On the other hand,
the minor branches "shoe repairs and mechanical
workshops" have no considerable share in their
major branches. Table A gives indexes for this
secondary branch, as computed according to the
results of the Manufacturing Surveys for 1958
1962.

Table A.
Indexes of Minor Branch "Repair of Motor

" Vehicles and Motorcycles"
(Base: Average 1958 = 100)

(19591962)

1959 1960 1961 1962

. Census Value Added 125 142 160 193
(at current prices)

Gross Revenue 135 154 174 222
(at current prices)

Employees 121 133 138 257
Workers 121 130 134 153
Mandays worked 123 132 140 160
Wagesof employees 137 164 192 233

The classiifcation of establishments in the
1964 index is identical with their classification in
the Surveys of Manufacturing (see above) and
differs slightly from the classiifcation used in the
previous samples.

The Sample of the Inakres. The datainvest i
gated within the framework of the industrial
indexes are obtained each month from the estab
Iishments included in the sample ofthe indexes.

The new sample (as from January 1964)
was selected as a subsample from the sample
of the Survey of Manufacturing, 1962(2). The
number of establishments included in the new
sample at the time of its selecting was 1 ,450.
These establishments employed about 60 percent
of employees within the framework ofthe indexes.

The new index is updated each month by
adding new establishments to it. The addition
is made by the same method as the selecting ofthe
original sample.

The Weights. In January, 1964, a new
system of weights has been established for the
industrial indexes, according to the ifnal results
of the Manufacturing and Crafts Survey, 1962.
The Indexes of Industrial Production are weighted
according to the census value added at factor
prices; the indexes of gross revenue are weighted,
by the gross revenue in the survey, excluding the
diamond industry branch whose weight was
determined by the export data (which are census
data) and not by the survey results; the indexes
ofworkers' wages are weighted by the wagesof all
the employees in the survey (the wages of workers
is not separately investigated in the survey). For
the other indexes (employees, workers, etc.)
which are identical in both investigations the
weights were set down according to the survey
data. The new weights are given in the tables
on the indexes.

The weights of the previous Indexes (1959
1963), which also appear in these tables, are based
as follows :

1. The Index of Industrial Productionon the
value added in each branch as obtained from
the results of the Manufacturing and Crafts
Survey 1956, with corrections and ad
justments,

2. The Index of Gross Revenueon the data of
gross revenue from the 1960 survey results
(this year served as the base of gross revenue
indexes, which had ifrst been computed in
1962); here, as in the systemof new weights,
the weight of the diamond industry branch
has been set down according to export data.

3. Indexes of Employment and Wages (for each
subject separately) are based on data obtained
fromthe establishments in the previoussample
of the index in 1958. The weights of the

)1( Detailed deifnition see above.
(2) A detailed methodological description of the sampling methods in the survey was published

in Industry and Crafts Surveys, 1961, 1962. Special Series No. 178, Central Bureau of Statistics
1965, ChapterI lie, p. XL1I.
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Maildays Worked include days actually
worked, including overtime (converted into man
days). They do not include paid absence (such as
vacation, sickleave, etc.) and mandays worked
by proprietors and their families.

Wages and Salaries include all payments
listed in the payrolls: basic salary, allowances
(costofliving, seniority, family, etc.), overtime
pay, bonuses, premiums and "13th month salary".
They do not include wages allocated to qibbuz
members and to working proprietors, and pay
ments to lawyers, public accountants, etc., who
are not the establishments own employees.

Fringe Beneifts include all expenses related
to wages and salaries which are not listed in the
payroll, such as contributions to various funds
(Mivtahim, National Insurance, Equalization
Fund, etc.) pension and providence funds, com
pensations in kind, outlays on the maintenance
of canteens for the employees, transportation of
workers, working clothes, etc. The 1958 survey
also included payments for absence day, if they
appeared on the payrolls.

Daily Wages. The computation of daily
wages takes into account all mandays actually
worked (as above), except unpaid mandays
worked by qibbuz members. It should be pointed
out that this definition differs from the definition
of daily wage in IL., which is based upon a sample
ofthe industrial indexes.
1. Daily wages compiled from the surveys of
manufacturing relate to all employees ,whereas
in the indexes they relate to workers only.

2. In the surveys, daily wages are computed per
mandays actually worked (excluding paid
absence), whereas in the quarterly series they
are computed per manday paid.

3. In the surveys, daily wages* include fringe
beneifts, which are not included in the series
of indexes.
Gross Revenue includes revenue from sales

of the establishments' manufacture from repair
work and contract work done with the customer's
material and the value of fixed assets produced
by the establishments for their own consumption.
The value of sales refers to exfactory prices,
includingdirect taxes and not including subsidies.
Whenever taxes on the products are paid by the
marketing agencies and not by the producers
(e.g. on petroleum products) they are not included
in the value of sales. In the 1958 survey, gross
revenue was defined at factor price (i.e. including
subsidies and export premiums and excluding
indirect taxes), but revenue estimates (and of
Census Value Added) for 1958 given in this
Abstract are adapted to the present definition
Gross revenue estimates are obtained by sum
ming up the revenue of all establishments, and
consequently they also include the value of
intermediate products transferred from one
establishment to another.

Consumption0/Materials, Fuel, etc. includes
the cost of raw materials, packing materials,
auxiliary materials, water, fuel and electricity;
the cost of contract work executed by others
for the establishment with the establishments'
materials ; and expenses on maintenance work
and repairs of equipment and structures carried
out by others (not of the establishment), It does
not include the cost of goods resold without
beingprocessedorassembledbythe establishment
(neither is sales value of such goods included in
the Gross Revenue). The estimates result from
the difference between the expenses on the said
items during the year and the increase in stocks
(excluding stocksoffinished goods).

Census Value Added. Estimates of census
value added are obtained as the difference between
the gross revenue and the cost of materials, etc.
(as deifned above) considering the changes in the
stocks. Consequently, Census Value Added is not
identical with the Net National Product in the
national accounts, since by deifnition it includes
amortization, net indirect taxes and general
expenditure (excluding from costs as deifned
above), such as advertizing, insurance, interest
and otherbusiness services.
Reliability of the Data

Since the estimates of the surveys are based
on samples they are liable to deviate to some
extent from the (unknown) real numbers because
of sampling errors. The sampling errors in the
estimates for the total manufacturing do not
exceed, generally, ±3 per cent of the estimate,
sampling errors for detailed estimates (by branch
size group, etc.) are generally somewhat larger,
but infewestimatesonlytheyexceed ± lOpercent.
Other causesoferrors may be defifciencies in the
general framework from which the samples are
drawn and possible inaccuracies in the returns
ofthe reporting establishments.

A comparison between the estimates of emp
loyment inestablishments engaging employees of
the 1963 manufacturing survey and the estimate
of employment in industry of the 1963 Labour
Force Survey shows a discrepancy of about 23
thousand employed persons (201 thousand in the
labour force survey as against 178 thousand in
the manufacturing survey). This discrepancy
derives chielfy from the differing deifnitions ofthe
surveyed population : the labour force survey
covers all employed persons in the industry (and
in the economy in general), whereas the manu
facturing survey does not cover selfemployed
who do not engage employees and some industrial
branches. It should not be concluded, therefore,
that the employed persons not covered by the
manufacturing surveys amount to exactly 23
thousand, since both surveysare liable to sampling
errors, etc. The two surveys also differ between
themselves in their respective methodsofenquiry:
in the framework of the labour force survey,
persons are investigated, who are interrogated as
to their place of work in one certain week ofthe
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Citrus Fruit י

Table L'19 is a summary of the results of an
investigation carried out recently on the income
deriving from the census branch. The total
incomeofthe branch was obtained as the balance
between the total output and the totalcomponents

of inputs purchased from other sectors of the
economy (income deriving from agriculture was
computed by the same method). Among the
components of the iriCome from citrus, wages
and materials were gauged independently, and
the counterpart for capital and the profit were
obtained as the remnant of the income.

CHAPTER M. INDUSTRY

Survey of Manufacturing
)Establishments engaging employees)

The Central Bureau of Statistics conducts
yearly surveys of industrial establishments en
gaging employees. The present Abstract gives
estimates from the 1958, 1961, 1962 and 1963
surveys. Estimates for preceding years have been
printed in the previous Abstracts, and the de
tailed results of all the surveys appeared in the
Bureau's Special Publications SeriesO). The
estimates given here for 1963/64 are provisional,
but not great discrepancies are likely to occur
between the provisional and final results which
will be available with the completion of the
compilations.

The surveys of manufacturing are sampling
surveys, which are based, since 1963, on represen
tative samplesofabout 3,000 establishments each.
The 1958 survey was larger and included about
4,000 establishments. Jn accordance with the
sampling method employed in these surveys,
the samples include all establishments from
a certain size upward, and the smaller establish
ments are sampled at probabilities smaller than 1,
when the probability of each establishment to fall
into the sample dependson its size and the branch
to which it belongs ; generally, the probability for
each establishment to be included in the sample
rises with its size(2).

Definitions
Survey. population. As mentioned above,

the population of the surveys comprises estab
lishments engaging employees (at least one
employee for a month or more in the surveyed
year) and belonging to the major branches
"mining and quarrying'' and "industry", as de
ifned in the ClassiifcationofEconomic Branches^),
Qibbuz and cooperative establishments are
included even if they do not engage employees.
The survey population does not include: (a) self
employed (who do not engage employees),
)b) nonproift establishments, (c) establishments

operating for the needs of a closed economic
unit (qibbuz, institution, etc.) and do not market
their produce and (d) establishments employed
in propspecting for metals, petroleum, gas and
other minerals, slaughterhouses and armaments
industry.

Classiifcation by branches. The establishments
are classified by branches according to the above

. mentioned Classiifcation of Economic Branches.
This classiifcation is based on the International
Standard Industrial Classiifcation of AH Economic
Activities, but differs from it slightly because of
the peculiarities of the structure of the industry
in Israel. The deifnition of the branches was
identical in all the surveys since 1958 except for
the branch"Production and Distilling of Edible
Oils", which was transferred in 1962 from major
branch "Chemical and Petroleum Products" to
"Food".

The survey period. Each survey covers one
year. Until 1958, the surveyyear corresponded
with the calendar year; since 1959 it correspons
with the ifscal (budget) year.

Establishments. The tabulation unit (which
is also the Enquiry Unit) in the survey is the
"establishment, deifned as an economic unit
situated at one physical location, canying out one
indiustrial activity" and keeping separate accounts
for the main subject matter of the survey. A de
partment in a ifrm which is an independent
productive unit is considered as a separate estab
lishment.

EmployedPersons includeemployees, working
proprietors and unpaid working membersof their
families.

Employees include all workers appearing
on theestablishments' payrolls as wellas members
of cooperatives and qibbuz members who do not
receive wages. They do not include piece workers
working outside the premisesof the establishment.
Estimates are computed as averages ofthe number
of employees in four selected months ofthe year
under survey.

(1) No.156 Industry and Crafts Surveys, 19551960(1964). No.178Industry and Crafts
Surveys, 19611962 (1965).

)2) For detailed methodologic descriptions of the method of implementation of the surveys,
and for detailed definitions of the subjects of investigation, see publications mentioned in Note (1)
above.

)3) Population and Housing Census Publications Series No. 2, Central Bureau of Statistics, 1961.
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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'1 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.

Afforested Area
The tables on the afforested area is based

mainly on data obtained from the Afforestation
Department ofthe 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
AgriculturalProduction and Its Value

The summaries of the 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 Tearing 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 1948/49 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 lfuctuation; the calcula
tion at prices of the preceding year is made in
order to learn about the changes which occurred
during the year concerned in comparison with the
preceding year, whereas the calculation at
1948/49 prices is to learn about the changes
which have occurred since the establishment of
the State.

As from 1960/61 the summaries of the
agricultural production were also calculated by
disposal (local marketing for consumption and
industry, direct export, own consumption and
intermediate products).
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
Ministryof Agriculture.

Slaughtering in Slaughterhouses
The data on the numberof livestock slaugh

tered in the local slaughterhouses by species and
weight groups are compiled monthly by the
Veterinarian Services of the Ministry of Agir
culture.

The estimated live weight is calculated by
multiplying the number of livestock slaughtered
by the estimated aveiage weights per capita,
which were ifxed in consultation with the approp
riate Divisions in the Ministry of Agriculture,
for each species and weight group.
Fish

Data on the organized marketing are ob
tained from the Fisheries Department of the
MinistryofAgriculture.
Means of Production
Water Consumption

The data are based on an estimate made in
consultation with the Water Commission of
the Ministry of Agriculture and with other.
sources.

Livestock
The number of livestock was estimated in

consultation with thie appropriate Divisions of
the Ministry of Agriculture.
Agricultural Machinery

The ifrst table gives an estimate of the
total numbers of tractors, graincombines and
balers. The estimate is based on the 1952 and 1962
Censuses of Agricultural Machinery and on data
of the Mechanization Division of the Ministry of
Agriculture.

The second table presents the summaries
by type of settlement of agricultural machinery
in Jewish farming according to the Census of
June 1, 1962, which was carried out by the Central
Bureauof Statistics in close cooperation with the
Mechanization Division of the Ministry of
Agriculture.
Fertilizers

The table on the consumption of fertilizers
in agriculture is based mainly on the data of the
fertilizers enterprises and the Ministry of Agri
culture in respect of quantities sold.
Pesticides '

Data were furnished by the Plant Protection
Division ofthe Ministry of Agriculture and relate
to pesticides used for the protection of plants
only.
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Employment and Salary from National
Insurance Data
These statistics are compiled in collaboration

with the National Insurance Institute and are
based on a sample of reports from employers to
the National Insurance Institute. This sample
covers all Employers engaging 50 workers and
above. Another sample of about 1,600 smaller
employers is added, who represent employers
with less than 50 workers. The employers in the
sample engage about 70 percent of total labour
in Israel.

The data reported by the employers make
it possible to calculate estimates of all employees
and their monthly salary, the average monthly
salary and the indexes of these calculations.
Definitions

Employees: The number of employees is
deifned in accordance with the data from the
National Insurance Institute as the total number
of workers receiving salary, including members
ofcooperatives and proprietors receiving monthly
salary. Not included within the deifnition are:
members of qibbuzim who do not receive wages
and students (in nursing, vocational, agri
cultural schools etc.) who receive wages, defense
workers and domestic help.

Permanent and temporary employees. The
division is only administrative and does not
show the employee's real status at work. Tem
porary employees are those who worked less
than one month with one employer and data on
them are received from the Institute on form 1 14.
All other employees aie deifned as permanent.
When a temporary employee changed his place
of work several times a month, he will appear
with several employers' as a temporary employee,
and will thus cause a bias upwardsof the num'ber
of workers and a a bias downwards of average
salary.

■Warygross wages received by the worker,
including retroactive increases due to rise in
cost of living expenses, overtime wages, salary
for the thirteenth month and bonuses. It does
not include subsidiary beneifts (employer's con
tribution to Kupat Holim etc.) and social ex
penditures set aside for the employee for various
funds.
Cost of Living Allowance

1. According to the C. O. L. Allowance
agreement signed on 3 III 1957 by the Jewish
Labour Federation and the Manufacturers'
Association of Israel, the C.o.L. Allowance was
computed on the new basic salary(l(

2. Following that agreement, the allowance
paid as from 16 VII 1957 amounted to 3.2 percent
of the new basic salary not exceeding IL. 500.
or on daily wages not exceeding IL. 20.

3. As from I64VII 1958, the allowance
was increased by 3.6 percent of the above men
tioned new basic salary.

4. Following a new agreement signed by the
above mentioned parties on 28 I 1959, the allow:
ance was again increased as from 16 VII 1960 by
2.9 percent of the said new basic salary.

5. In July, 1961 the allowance was again
increased by 5 percent, on 16 VII 1962 by another
7.2 percent and in January 1963 by another 6.3
percent.

6. In January, 1964, an additional allowance
of 4.7 percent was granted, in October 1964  a
4.0 percent allowance and in January 1965
another 0.9 percent were granted.

The maximum basic salary, on which the
Allowance is paid, was increased to IL. 700
monthly salary and to IL. 28 daily wages as from
January 1964.

Consequently, the /.Co.Z.Allowance as from
January 1965 amounted to 38.5 percent of the
new basic salary of IL. 500. a[month or IL. '20
a day, and to 9.6 percent on the new basic salary
between IL. 500.  and IL. 700. a month or
IL. 20. and IL. 28. a day for workers paid
daily wages.

0. L. AllowanceMaximum New C

Maximum
L.Co'Ji Allowance

)IL.(
**£Period

PerPer
f/f
/&J

DayMonthr
0.6416.003.2195716 VIIAs from
1.3634.006.8195816 VIIAs from
1.9448.509.7196016 VIIAs from
2.9473.5014.7196116 VIIAs from
4.52113.0022.6196216 VIIAs from
5.78144.5028.9196316 IAs from
7.10177.4033.6196416 IAs from
8.22205.4037.6196416 XAs from
8.47211.7038.5196516 IAs from

CHAPTER L. AGRICULTURE

Area and Yields
PotentialLand Use

The table is based on the results of the
surveys and mapping carried out in 1952 and
and 1956 by the Soil Conservation Department

of the Ministry ofAgriculture and brought up to
date of the basis of the additional information
available in this Department.

The data relate to the potential possibilities
of utilization, which do not always correspond
with the actual land use.
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national Labour Ofifce and was adapted to suit
the Israeli economy.

In 1961 the occupations were reclassiifed :

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:

Employees  persons employed by
another person in return for payment
in cash or kind.
Employers persons employing other
persons in return for payment in
cash or kind.
Selfemployed  persons working
themselves, who do not employ
others in return for payment in either
cash or kind.
Members ofcooperatives members
of cooperatives or cooperative so
cieties who participate in the ifnancial
proifts and members of collective
"moshavim".
Members of qibbuzim  persons
who worked in qibbuzim without re
ceiving payment, including members,
candidates for membership, relatives
of members who themselves live in
qibbuzim, and training groups.
Unpaid family members ■ persons
who worked 15 or more hours in the
determinant ■week in the family
business without payment.
Belonging to Civilian Labour Force
during theyear a\l persons em
ployed or unemployed (i.e. seeking
work) duringthe 12 months preceding
the survey.

Years of Work. Within the framework of
the Labour Force Survey, JanuaryMarch 1964,
years of work in last employment have been
investigated.

The population investigated on this subject
is composed of employed persons and employees
and membersofcooperatives, who were question
ned about the durationof their last employment.

Census of Population and Housing  1961

Data on two subjects invastigated in the
Censusof Population and Housing 1961 are given
here.

a. Occupation abroad. Data on this topic are
given for Jews, who immigrated at the age of
2554 and who were less than 60 years old at the
date of the census.

Detailed data will appear in No. 27 of the
Census Publications Series.

b. Subdistrict of residence and subdistrict
of work. These data supply information about
the distribution of employed persons in sub
district of residence and work.

Registered Unemployment and Relief Work
Data on registered unemployment up to

March 1959 are based on registration of work
at labour exchanges afifliated to the Labour
Center and at labour exchanges in minoirties'
settlements.

As from April 1959, data are based on
registration of workseekers' labour exchanges
of the Employment Service. These data do not
include registration at exchanges of students,
academicians, seamen and charwomen. Data on
youth labour exchanges are given in a separate
table.

By deifnition, any person who registered at
the labour exchange at least once a month for
employment (up to 1960, persons who registered
and got work in the same day, were not included).
Daily average of unemployed is calculated by
dividing the total number of unemployment days
in the month bythe numberof possible workdays
of that month. Persons who registered for work
at least once a year are deifned as "registered".

Data on relief work are from the Ministry
of Labour.

Strikes and Lockouts
. Data on strikes and lockouts are based on

reports given by Workers' Councils to research
departments ofthe 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 enterprises which are not
involved in such disputes but which was caused
bythestoppageofwork inanotherenterprise.

Data from 1960 refer 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.

As from 1961, workdays lost in strikes and
lockouts in the year when they started, include
also workdays lost in strikes and lockouts which
continued into the following year.
Government Employees

Data are based on reports supplied by
the Civil Service Commission. They include all
employees : permanent, temporary and transient.
Histadruth Members

Data are based on the annual enumerations
of the Central Fees Oiffce of the Histadrut
(General Federation of Jewish Labour).

Wage Rates
Data on daily wage rates in agriculture,

industry and building, and the data on the
salaries of academicians are based on figures
supplied by the Workers' Unions of th,e
respective branch.
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According to the routine weighting method,
data obtained from the Labout Force Surveys
are inlfated according to age groups, sex, and
population group. The inflating is done by:

1. Counting the cards obtained from the
sample in each age gVoup, sex and population
group.

2. Demographic data are obtained in each
age, sex and population group.

3. The demographic estimate for each group
is divided by the number of cards in the sample
in the respective group, and thus the weight of
each card is obtained.

This method improves the estimates, by
aniilling casual deviations and considerable biases
which may exist in these variables and in those
connected with them.

Butin other variables ,such as typeof settle
rirent,. biases may crop up which are caused by
their special characters.

Definitions
I. The Civilian Labour Force :

All civilians aged 14 and above, who were
"employed" or "unemployed" in the determinant
week according to the deifnitions given below are
included in the Civilian Labour Force.

a) Employed  persons who worked at
■■■ least one hour at any work, for pay

or for proift, during the determinant
week; all workers in qibbuzim (whether
in services or other branches); "family
members who worked without pay"; or
persons in institutions, all9fwhom were
employed for 15 hours or more duringthe
determinant week, and persons who were
temporarily absent from their usual
work.
The "Employed" group consists of

three subgroups:
1) Fulltime workers  all persons who

worked 35 hours or more during the
determinant week. Included are all hours
during which the enumerated individual
was occupied in his work or business,
paid or unpaid, including overtime
and waiting hours (as for example the
hours spent by a vehicle driver 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 deifnition of
full or parttime work is that which
is customarily accepted in medical and
educational institutions, etc.

2) Parttimeworkers all persons who
worked from one to 34 hours during
the determinant week (except for the
instances speciifed above(.

3( Temporarily absent from work  during
the survey week due to illness, vaca
tion, army reserve duty, labour dispute,
inclement weather, temporary stoppage
of work (up to 30 days). In surveys,
where absence from work is inves
tigated, all persons who were absent
from work even one hour in the
determinant week for one of the
above mentioned reasons have been
deifned as absent.

b) Unemployed  persons who did not
work at all during the determinant week
(even for a single hour), and actively
sought work during that week by re
gistering at the general labour exchange
oiffce or at another labour ex
change, by personal or written applica
tion, etc. Employees who were tempo
rarily absent from their work and
actively sought other work are consi
dered unemployed. This group consists
of two subgroups:

1) Those who have previously worked
in the country.

2) Those who have not previously
worked in the country.

II. Not in the Civilian Labour Force: 
All persons aged Hand above who were neit

her "employed" or "unemployed" in the deter
minant week. Included are housewives, students
who did not work even one hour during the
determinant week, persons unable 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 during the week 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 in severaleconomicactivities
which cannot be divided into departments, the
primary products or the primary service deter
mines the economic branch whereit belongs.

The classiifcation of economic branches is
based on the United Nations International

. Classiifcation and is adapted to the requirements
ofthe Israeli economy.

Occupation  classiifcation by occupation re ■

latesto work performed by theinvestigated person ,

at his placeof employment; the vocation actually .

learned but not practised by the person investi
gated is not considered. The classiifcation is
based on the International Standard Classiifca
tion of Occupations as prepared by the Inter
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la 1958 and J959 the surveys were canetd
out in diffeient seasons of the yea,r : winter
(February), spring (May), summer (August)
and autumn (November).

A week was chosen in each of these months
aad was called "The Determinant Week". The
questions asked in Chose surveys related to the
situationdmins this week.

From 1960 until 1964 four surveys were
carried out, but with a method of enumeration
different from,previousyears. Weeklyenumeration
was held throughout the year. The determinant
week always referred to the "last week", i.e.
the week ending on the Saturday before the visit
of the enumerator.

Each of 0\0 labour force surveys covered
about one percent of the households within the
State's geographical boundaries duirng the
period of the survey. Tourists and temporary
residents were excluded from the survey.

The families chosen for each survey (ac
cording to a method discussed below) weie
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 questionnaires included questions on
employment, unemployment, methods of seeking
work, working hours, economic branch, occup
at ion, and status at 1work.

In vaiious surveys, question.s were asked on
social and economic matters in addition to the
standard questions.

The data on special topics and Labour
Force Surveys' data appearing in the Abstract
appearalsointhe "Statistical Bulletinof Israel",
Part B, "Economics". As from 1962, such data
have also been published in the Special Public
ations Series No.152Labour Force Survey
1962, No.162Labour Force Surveys 19551961 ;
data for 1963 were published in No. 176 of the
Specra? Seires.

address k not the same as listed m the
voter's icgister, and the families who
are not registered at all. Such compettion
is made only in towns and large villages,

in the other settlements:
c) A ballot sample

moshavim.
of qibbu7im and

d) A sample ofthe minorities is also drawn
following the system used for the Jewish
population.

From every ballot register chosen for the
survey (according to the sample types mentioned
above) a sample of families was drawn for
investigation.

The ballot registers chosen for each survey
are in two parts, Firsta new one in which
ballot samples not previously investigated
are chosen; they cover a third of total ballot
registers in each survey. The second part consists
of two thirds of the ballot registers the re
current sample. One third has been investigated
in the previous survey and the other third in the
two previous surveys.

In the "ballot" sample and the "area"
sample included in the recurrent sample, the
same families already surveyed in the previous
one or two surveys are interviewed once again.
In the "new houses" sample, dwellings in
vestigated in the previous or in the two previous
samples are investigated in the recurrent sample.
In the other types of recurrent surveys (gib
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
0x1 samples, they are Viable to differ from the
ifgures which would be obtained from a full
enumeration because of "sampling errors", which
may be very large in relation to small groups
in the population.

Estimates of sampling 5ז0זז£ computed for
the Annual Average in 1958 are as follows;

Explanations on the Survey System
la order to ensure full representation of

the population, each survey is composed as
follows:

Jnall settlements except qibbiwim, mosha
vim and Non Jewish villages:

a) Ballot sample; the sample is drawn
from the voter's register. This sample
fepresents the families listed in the
ergister who Jive at the address given
in it.

b) Area and new houses sample. the sample is
drawn according to balloi area maps; it
represents the famifies whose present

Estimate of
Sampling ErrorsAffiliaiton to the

AbsoluteLabour■ Force
PercentageNumbers in

Thousands

0.64.7Civilian Labour
Force

0.74.6Not in Civilian
Labour Force

0.85.5Employed
3.83.4Temporarily absent

from work
7,02.0Unemployed
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it is a general index, including the output of all
industiral branches for the local market (1) and
its base is 1963 = 100.0.
The previous Abstracts gave wholsale price

indexes ofthe output ofvarious industrial branches
which have been introduced between the years
1959 and 1964.
The new index is based chiefly on the material

collected for the previous indexes. With the
implementation ofthe new one, the classifications
for the various branches have been consolidated
into a uniform classiifcation and the bases of the
indexes of all the branches were put on a common
base: 1963 = 100.0.
The purpose of the index is, in general, to

measure thechanges in pricesofthe local industrial
output in the stageof first marketing. The princi
pies according to which the indexes of the various
branches have been established are as follows:
1. The indexes have been established in accor

dance with the Classiifcation of Economic
Branches, of the Central Bureau ofStatistics(2).

2. The indexes measure only the prices of output
for local marketing. The goods covered by
the index are a sample of the output of various
industrial branches, sold on local markets.

3. The pirces are those received by the producer
on the ifrst t ransaction , generally at the factory
gate. They are market prices, including pur
chase taxes and not including subsidies.

4. The ifrms, on whose data the index is based
are a sample of productive ifrms; their size and
the types of commodities produced determined
their inclusion in the index.

5. The weights of the commodities, groups of
commodities and branches were established
according to their relative importance in the
total value of industrial output in the period
closest to the baseyear (1963).

6. Value of sales includes intermediate products
sold by one establishment to another, but does
not include the value of intermediate products
used for the continuation of production in the
establishment which produced it.
The prices are collected in the middle of each

month, and constitute the base for computing
the average price of each commodity. The price of
each commodity is computed in relation with
its price in the preceding month, and this ratio
multiplied by the index of the preceding month
gives the index for the month under survey. The

weighted average of the indexes of the various
commodities gives the inddex of the subgroups,
whose weighted average gives, in turn, the general
index of the branch. The index of all industrial
branches is the weighted average of the indexes
of the various branches (more details on
principles of this index have been published
in Statistical Bulletin of Israel, Part D 
Prices, No. 1, February 1965  Hebrew only).

Index of Prices Paid and Received by Farmers
The purpose of the agricultural output and

input price index is to show the lfuctuations and
trendsofprices obtained by the agricultural sector
for the marketing of produce sold outside this
sector compared with the price paid for its inputs.

The output prices obtained by the agricultural
sector are not commercial market prices, but
computed prices which, on the one hand, include
subsidies and other supplements, and from which,
on the other hand, certain deductions are made,
such as middlemen's costs and other marketing
expenses. These output prices relate to the
marketing stage nearest to the farm (farm gate,
wholesale market entrance, etc.).

Unlike prices received for its output, the
prices paid by the agricultural sector for its
input are actual market prices as at the ifnal
stage of marketing, i.e. the last stage before they
reach the farm.

Output and input prices are collected either
once a month or once per agricultural season
or once per agricultural year, according to the
nature of the items involved. Registration of
prices is based on a sampleofvendors on a sample
of market days.

The ifxed weight of items in the indexes is
determined according to their relative impoitance
in the value of the output of the total input
expenditure. The weights of products io the
output index are ifxed according to their purchase
value, including purchase tax, etc. The base
period for the two indexes is the year 1957
(October 1958 to September 1959).

A detailed description ofthe pirnciples, basic
features, limitations and weights of the indexes
was published in "Indexes of Prices Paid and
Received by Farmers" a report of the Inter
Ministerial Advisory Committee (Central Bureau
ofStatistics, Technical Publications Series No. 11,
Jerusalem, Januaiy 1961; Hebrew only(.

CHAPTER K. LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT

Labour Force Surveys
The Central Bureau of Statistics began

carrying out labour force surveys in 1954. A
sir.gle labour force survey was made in each of
the years 1954 through 1956. In 1957 two surveys
were made and f;om 1958 on, four surveys have

been executed each year. Execution of quarterly
surveys has made it possible to calculate the
average annual level of employment, the compo
sit ion ofthe nations labour force, and to obtain
some indication of the seasonality during the
year.

)1( Except the branches "Printing and Publishing ", and "Diamonds". For the ifrst, no adequate
measuring methods has been found: the outputof the second is destined for exportation.

(2) See below Chapter M? Industry.
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1962 )and not as a continuation of the indexes
as published in 1962 and shown in tables J/lJ/3).
In this connection it should be noted, that the
changes in the price of vegetables and fruit from
1961 to 1962 were 4O/O5O/O lower than those
obtained in the 1962 index, and that from 1962
to 1963 theywere as much higher than thechanges
obtained by a comparison of the indexes as
published. (For changes introduced in the price
measurements of this item and in the chaining
method in 1963, see the Statistical Bulletin of
Israel, Part D  Prices, No. 2, 1963.
b. Housing. Dwelling prices and key money
included in this item have been measured
every six months since January 1959, by special
surveys carried out by the Central Bureau of
Statistics. These surveys cover a sample of dwel
lings whose owners changed during the half
year under survey. Until January 1962 this index
of dwelling prices and key money was frozen
for the intervening months between the two
periods of investigation; since January 1962, the
rate of change in the Index of Building Costs in
the intervening period was incorporated in the
housing index.

Price Index of Input in Residential Building
Between July 1950 and January 1964, the

Bureau compiled the Index of Building Costs,
whose purpose was to measure the prices of
materials and services invested in building. The
index comprised seven major items, which covered
chielfy the skeleton of the building which consti
tuted then about 75 per centofthe total building
expenditure. These items and their weights were
drawn up according to an analysisof the expenses
on residential building works carried out in 1950
by contractors and building companies. The base
of this index was 1 VII 1950 = 100.

The weights of the main items in the basic
period were as follows:

Weight on
1 VII 1950

Item

100.0TOTAL

60.0Wages (including social allowances(

11.0Transportation

5.0

3.0

6.5

Gravel "Fulia" (excluding
transportation)

Sea sand andZifzif (excluding
transportation)

Cement(excluding transportation(

8.0Timber (wholesale store, Tel Aviv(

6.5Rolled reinforcing steel

Following themomentous changes in building
methods, use of building materials, etc., in the
recent years, and because of the necessity of
improving the methods of compilation, the index
has been updated and as from January, 1964, as
new index is being published  "Price Index of
Inputs in Residential Building". This index
differs from the previous Index of Building Costs.
The principles by which the new index is compiled
are as follows :
1 . The purpose ofthe index is to gaugethe changes

in the expenses on a ifxed "basket" of material
and services used in residential building, which
represents the composition of building expenses
in the basis period.

2. The "basket" ofthe new index has been estab
lished according to the composition of contrac
tors1 expenses, which have been investigated
in the Survey of Expenditure on Residential
Building. The survey was carried out at the
Beginning of 1963 and investigated the struc
ture of inputs in 185 building projects ended
in 1961.

3. The Index includes all expensesof contractors,
and subcontractors1 expenseson materialsand
servicespurchased forresidentialbuilding,except
some items for which no adequate measuring
method was found (e.g. prices of land, interest,
etc.), and expenses on land development (e.g.
levelling of the ground, paths, etc.) and on
marketing and advertising.

4. The weight of each. item was determined by
the relative importance of each material and
service in the total expenses covered by the
Index (see Table J/6).

5. The fluctuations in the prices of the above
mentioned items are represented by the changes
in the prices ofabout250materials and services
which are collected at about 160 sales outlets.
Since the basket of the new index, its compo

sition and measuring methods differ toa great
extent from the previous index, the new index
should not be regarded as a direct continuation of
the previous one. In order to emphasize this fact,
the new index is based on a new baseperiod :

January 1964 = 100. For practical purposes, the
old index (base: 1 VII 1950 = 100) may be linked
to the new one, by multiplying the new index by
the ratio between the two, which is

.■668.0

100.0
= 6.68

The detailed description of the principles,
basic features and limitations of the new index
have been published in Index of Input Prices for
Residential Building  Report of the Public
Advisory Committee, Technical Publications
Series No. 17 (Hebrew only).

Wholesale Price Index of Industrial Output
In the present abstract a Wholesale Pirce

Index ofLocal Industrial Output is first published ן
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If//Group

..5 י" 2^2:
1,000.01,000.0Total
303.7335.9Food (other than vege

tables and fruit(
847.94.6Vegetables and fruit
116.9123.0Housing
95.896.3Household maintenance
84.450.6Furniture and household

equipment
109.2124.1Qothing and footwear
35.337.2Health
79.665.9Education, culture and

entertainment
56.639.3Transportation andpostage
33.833.1Miscellaneous

The Consumer's Price Index for the commo
dities and services included, tabulated according

. to brarjches oftheeconomy(Table J/3), is intended
to show the changes which have occurred in
retail prices according to the ifnal manufacturer
orproducerbranch. In view ofthe special methods
adopted for "vegetables and fruit" (in which the
^different items change from month to month), the
various items in this tabulation do not always
correspond exactly to the general index. (For
Principles of the Consumer's Price Index accor
^Bng to economic branches see "Israel Statistical
Bulletin",PartD,Prices,No. 2, 1959, AppendixB).

Pmcb Collection Methods
The index at present lists the prices of some

■iifOO commodities and services consumed by
urban wageearners' families. The choice of
commodities was made according totheir import
ince in the family budget, and to the degree to
which they represent the price lfuctuations of
wider groups ofsimilar commodities.

The prices of these 1,000 commodities and
services are registered each month from a sample
of about 1,200 shops and businesses in 29 urban
settlements. The number of registrations made
Sor each group of commodities depends on its
weight in the index, the variability of pirces
among different shops and settlements, and the
■frequency of price changes. The sample of shops
sk selected in such a way as to give proper weight
<0 shopsofdifferent kinds and sizes in the various
^settlements.

In order that different seasons of the month
be suitably represented, the monthly price observ
*lions are distributed more or less equally over
the whole month.

Most pricesarelistedby enumerators through
personal visits to sales outlets. The prices of a
number of commodties and services, e.g. postal
services, are received from questionnaires sent
by mail.

The average monthlyprice of the commodities
or services is computed from the prices of dif
ferent shops. The average annual prices in Table
J/4 are the arithmeticmeans of the prices of the
different months, except for vegetables and fruit,
for which the annual prices as from I960 are
weighted averages according to the quantities
marketed and prices obtained each month. Until
1959 the prices in Table J/4 are those ofTel Aviv
only; from 1959 they are collected on a country
wide basis. The rate of variation in the average
prices does not always correspond exactly to the
changes in the index, because it sometimes reflects
changes in the sample of shops, etc. The annual
prices are generally based on the prices for 12
months, but for commodities which appear
during certain seasons of the year, the annual
price was calculated on a smaller number of
months.

Special Measuring Problems
In two items vegetables and fruit, and

housing the mode of measurement differs from
the method commonly used for the index.
a. Vegetablesandfruit: The dififculties in deter
rnining the mode of measurement is due to the
frequent large seasonal changes in the marketing
and consumption of vegetables and fruit. In the
index the seasonally in consumption is reflected
in the "commodity'' basket and in the change
ability of weights of the different items from
month to monthaccordingtothe typical consump
tion pattern 0/ each month, as recorded in the
family expenditure survey. From January 1959
until January 1962, the weights in this item were
based on the family expenditure survey, 1956/57,
but since January 1962 a new set of weights has
been introduced which was obtained from the
1959/60 Survey. The comparison of the 1962
indexes tothepreceding ones was at ifrst made by
chaining through January 1962. I^ater examin
ation, however, showed, that this method of
chaining had its limitations with respect to an
item with monthly changing weights. When the
internal weights ofthe vegetables and fruit group
were therefore again updated in 1963, and based
on the estimated consumption during the three
years 19601962 rather than on one year as had
been done previously (in order to avoid accidental
changes in one year), a new set of weights was
introduced, with an improved chaining method
better suited to this item. By this chaining method
the link is followed through each of the months
of the year and not through a single month, as
in January 1962. The indexes for 1963 were
drawn up as a continuation of the indexes which
would have been obtained in 1962, if these
amendments had already been introduced in
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index, comprising about 300 commodities and
 services which represented the consumption of
urban ■wage earners' families, according to the
"Family Expenditure Survey" conducted in
1950/51. Particulars on this index are given in

. Statistical News, Vol. B, No. 14, January 1952
; . Since thcf black market prices prevailing at
that time were not measured, price developments
could not be accurately gauged by this index.

 Upon the termination of the rationing and
' austerity period, and with the demographic
changes which took place during the iffties as a
result of largescale immigration, considerable
changes occured in the consumption pattern,
which made it necessary to updatethe Consumer's
■Price Index.

The new Consumer's Price Index published
by the CentralBureau ofStatistics as fromJanuary
1959, differs considerably from its predecessor,
based on September 1951 = 100. The "Basket"
of this new index was obtained from the Family
Expenditure Survey 1956/57, in whichthe budgets
of about 7,000 urban wage earners' families in
26 settlements with a population of over 10,000
was examined, and shows considerable diver
gencies from the old index "basket'\ The scope
of the index was also considerably enlarged in
comparison with the previous index. For instance,
the number of commodities and services which
represent the consumption hasbeen expanded to
over 1,000; prices were collected from 26 settle
ments insteadof9 in the previous index, and
important improvements were introduced both
in the measuring and in the compilation methods
applied. The new index is published on the base
of January 1959 = 100 (see Table J/l). All
previous indexes were chained in the same table
onthe.basis of September 1951 = 100.

For practical purposes, the new index (base
January 1959 = 100) can, of course, be computed
as a continuation of the previous index (base
September 1951 = 100). For this purpose it need
merely be multiplied by the ratio between the
old and the new index as at January 1959, which
was 275.3 : 100.0. This calculation should
however be regarded with some reservation,
because of the great difference between the two
indexes.

Upon the introduction of the new index in
January 1959 the Public Advisory Committee
for the Consumer's Price Index recommended
that an additional current family expenditure
survey be conducted, in order to trace the changes
taking place in consumption habits :a new survey
was accordingly conducted in 1959/60, which
was smaller in scope than the previous one and
comprised some 1,100 urban wage earners'
families in 30 towns with a population of over
10,000. In this survey it was found that consider
able changes had taken place in consumption
habits since the previous survey of 1956/57.
In 1962 index weights were accordingly corrected
although the base of the index was not changed

)January 1959 = 100). From 1962 onwards th
indexes were calculated first on the base o
January 1962, using an updated set of weights
and then on the base of Janurary 1959, by
chaining. Therefore the general index from
February 1962 onwards cannot be obtained by
a simple multiplication of the indexes of th
various items by their updated weights.

The index was again updated in January
1965, following another survey of families'
expenditure held in 1963/64. As in January 1962,
This revision was carried out according to the
principles by which the index has been compiled
since January 1959; but its base period is the
whole year 1964 = 100. The following description
refers to the index in existence up to the end o
1964.

A detailed description of the principles,
basic features and limitations of the new index
is given in "Consumer Price Index  Report of
the Public Advisory Committee", Technical
Publication Series No. 5 of the Central Bureau of
Statistics, November 1959. For explanations on
the updating of the index in January 1962, see
Israel Statistical Bulletin, Part D, Prices, No. 1,
February 1962, and on the revision in January
1965, in Israel Statistical Bulletin, Part D, Prices,
No. 1, February 1965.

Index Weights
The index weights are value weights, and the

importance given to each item in the index
"basket" is equal to the expenditure on this item
as a percentage of the entire family expenditure
included in the index (see below). Of the total
family expenditures recorded in the Family
Expenditure Surveys, the index includes only
those expenses made for the consumption of
commodities and services, the prices of which
can be measured. By this definition the index
does not include savings, income taxand nation
al insurance premiums, as well as a number of
minor consumption items, e.g. lottery tickets
(Payis), donations .and gifts in cash, etc. for
which no reliable method of assessment was
found.

The weights of the main groups of items
included in the consumer's price index in January
1959, and January 1962 are shown below:

The weights of the index remain constant
throughout all the monthsof the year, except for
the group of "vegetables and fruit", in which the
individual items vary from month to month,
although the total weights for the entire group
remain constant (for particulars see "special
measuring problems" below).

The indexesof the main groupsof commodt
ties and services in the index "basket", classified
according to the different consumption categories,
are given in Table 1/2, which also shows in greater
detail the weights of the different groups of the
index.
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13. Data included in the total import ifgures:
a. Personal effects of immigrants.
b. Personal effects of tourists, brought into
the country and not taken out again.

c. Ships and aircraft.
d. shipments of commodities returned after

their import and received again from
abroad.

14. Data not included in the total import ifgures:
a. Returned shipments of equipment to local

ifrms from other countries, after its use
for the execution of contract work.

b_ Importsintobondedwarehouses.
c. Figures on bunkers, stores, ballast, and

dunnage supplied to Israeli ships and
aircraft abroad.

d. Currency of legal tender (items 72.01 (a)
and (b)of the Customs' Tariff) imported.

Exports
15. Exportsare recorded according to the special

system. As from November, 1962,the date of
statistical registration of export is the dateof
shipment of the goods. Previously, the
export registration date was ifxed according
to the date of submitting the export entries
by the exporter to the Customs' Authorities.
"Gross Exports" are deifned as the gross
outlfow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
orjgin which have been changed in form
and/or enhanced in value by further manu
facture in Israel.

16. "Net Total Export" means the outlfow of
goods produced or processed in Israel less
returned exports. Unless otherwise stated the
data for "exports" refer to "gross exports",
i. e. exports without the deduction of
'' returned exports' '.

17 "Returned Exports" are composed of ship
mentsreturnedfrom abroad, which previously
were exported.

18. since the export of citrus fruit and eggs
(for food) is generally carried out on a con
signment basis, their value declared to the
Customs' Authorities cannot represent pre
cisely their actual value.
The ifgures for the latest month shown in
foreign trade statistics, are generally an
estimate of the actual export value, as given
by the Council for Production and Marketing
of the Citrus Fruit of Israel and the Council
for Production and Marketing of Eggs and
Poultry Ltd.
After the sale of merchandise shipped on
consignment and the ifnal settlement of

accounts, revised ifgures are given by these
same sources, which form the basis of the
revision of the statistics. Allthe export ifgures
for eggs in this Abstract have been corrected.
On the other hand, the data on citrus exports
for the period OctoberDecember 1964 are
estimates of the Council for Marketing of
Citrus Fruit.

19. Thestatisticsofdiamondexports arecompiled
on the basis of the data obtained from the
Depaitment of Diamonds in the Ministry of
Industry and Commerce.

20. Data included in the total export ifgures:
a. Personal effects which were exported by

emigrants who left Israel on an Israel
passport.

b. Personal effects of returning tourists
acquired in Israel and taken out of Israel
by tourists.

c. Ships and aircraft.
21 . Data not included in the total export ifgures:

a. Shipments of motors and partsofaitcraft
by local ifrms to their branches or rep
resentat ives abroad.

b. Shipments of goods which were imported
before but were returned for purposes of
exchange, repairs,etc. These shipments ap
pearunder the heading' 'ReturnedImports"

c. Exports from bonded warehouses.
d. Figures on bunkers, stores, ballast, and

dunnage, supplied to ships and aircraft in
Israel.

e. Currency of legal tender (items 72.01 (a)
and (b)ofthe Customs Tariff) exported.

Index Numbers of Price and Volume
22. The indexes are computed on the base of the

precedingyear. Quantity indexes are computed
with weights of the preceding year and price
indexes with weights of the current period,
the series being interdependent. The indexes
are chained and shown on the base 1961 =
100. These price indexes are computed as
the average value of imports and exports.
Whenever the change in the average value of
commodities cannot represent the change in
the price of the commodity either because
of lack of homogeneity in the deifnition of
the commodity or because of lack of inform1
ation on foreign trade data  the prices and
price indexes of goods, as published at the
sources abroad, serve as indicators for the
change in prices. A full description of the
method and coverageof the indexes is given
in Annex B of the "Statistical Bulletin of
Israel, Foreign Trade", 1963, No. 8.

CHAPTER J. PRICES

Consumer's Price Index
Historical Background

since the establishment of the State of
Israel until December 1950the Central Bureau of
Statistics computed its index as a continuation

of the index previously drawn up by the Jewish
Agency, based on August 1939 = 100. From
December 1950 until August 1951, an "interim
index "was drawn up. In September 1951, the
Central Bureau of Statistics compiled a new
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of the B.T.N. adapted for the purposes of
Israel. s exports.
Detailed data of Foreign Trade statistics

for 1964 in comparison with previous years
including imports and exports by the B.T.N.
classification, by commodities and countries
were published in the Bureau's Special
Series(i).

3. Import data are also classified by economic
destination. In this classification, import
items are divided according to the first
destination of the commodities directly after
their import into the country and their
clearance through customs. The ultimate
economic purpose of some of the imported
goods differs from their initial destination.
Unmanufactured and semimanufactured
goods are included in "production inputs".
As from 1962, imports are classiifed

according to the new key of economic desti
nations. Data on imports by economic
destinations for 19581962 appearing in the
present Abstract have been reclassified
according to the revised key. Details on the
method of classification and the meansof its
compilation were published in Statistical
Bulletin of Israel, Part III  Foreign Trade,
No. 8, August 1963.

Quantity and Value of Commodities
4. Weights and measures are on the metric
system. Weight is the net weightof the goods
exclusive of packing material or receptacles.
In some cases (in accordance with the
Customs), the weight of inner receptacles was
included.

5. Discrepancies between the total and the sum
of the constituent parts are due to rounding.

6. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance and
freight), in certain cases also including cost
of wharfage and porterage. These local costs
which were included in the import value,
amounted to 88.5 million in 1963 and 89.6
million in 1964. Exports are valued f.o.b.
(free on board), before deduction ofdiscounts
and rebates.
In the Balance of Payments statistics (See

. Chapter H), also imports of commodities
based on f.o.b. base are given. The value
of imports and exports was adjusted for
compiling the balance of payments by the
deduction from foreign trade certain trans
action, such as presonal belongings of diplo
mats and tourists trade samples, gold, leased
equipment ,movies etc. and also by the dedu
ction of local expenses from the import val
ue. After such adjustments the import value
of goods (on f.o.b. base) amounted to 8596
million in 1963 and 8 730 million in 1964.
Exports after adjustment amounted to 8337
million and 8350 accordingly.

Imports
8. Imports are recorded according to the special
system. Special imports are the total of
imports passing directly through customs
(including for transformation and repair),
plus withdrawals from bonded warehouses;
in other words, goods are considered imported
when they are released by customs who
determine the date of import. If goods were
released against deposit before the final
settlement of accounts, import value and
quantity are given according to the date of
actual release by the Customs Authorities
against deposit. If, at the date of the ifnal
settlement of accounts by the Customs
Authorities, it was revealed that the value,
quantity or other details connected with the
importof the goods did not agree with those
recorded at the date of their actual release
against deposit, the figures have generally
been corrected at the end of the year. The
import figures for 1963 published in Abstract
No. 15 have been corrected in this Abstract
for all shipments released against deposit at
the time of importation whose final accounts
were settled during 1964. Import ifgures for
1964 given in this Abstract, are corrected
for those shipments which have been released
against deposit which was settled till 31 XII
1964. Deposits paid in 1964 which have not
been liquidated were registered by the esti
mation of value, quantity and other details
made at the Customs by the time of release.
Total "gross imports'' refer to goods released
by the customs.

9. "Total net imports" refer to the lfow of
commodities imported into the country
after deduction of returned imports. Unless
otherwise stated the data for "imports"
refer to "gross imports'', i.e. imports without
deduction of "returned imports".

10. Returned imports are those shipments
returned abroad after previously having
been imported to Israel.

11.As from February 1953, through 1957(in 1958
extraterritorial reifneries passed into Israel
jurisdiction), import ifguresofcrudepetroleum
and products thereof did not represent their
c.i.f. import value. Instead, the ifgures for
these years refer to the quantities and esti
mated value of refined products that entered
the Israel market.

12. The statistics on imports of diamonds are
valued according to the data received from
the Diamond Departmentof the Ministry of
Commerce and Industry. Imports of ships
and aircraft are registered according to data
obtained from the Ministry of Transport.

)1( Israel's Foreign Trade, 1964, Part I and Part II, Special Series Nos. 183 and 184, Central Bureau
of statistics, 1965.



The private sector relfects long and short
term capital movement. Loans whose time of
repayment is over a year are regarded as long
term, while ifnancial demands whose time of
payment is up to one year are regarded as short
term.

The government sector includes capital
. transactions executed by the Government.

The monetary institutions sector relfects 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 the ifnancial institutions, the
transactions with the International Monetary
Fund, change in Government deposits in Israel
pounds, derivingfrom sale ofthe U.S. agricultural
surpluses, and balances of clearing agreements.

For the breakdown of monetary regions see
the introduction to the chapter on Foreign
Trade.

General Remarks
(a) The balance of payments, on f.o.b. base
has been published since 1958.
(b) The discrepancies between export and import
data as published in the foreign trade statistics
and in the balance of payments statistics is due
to the difference in the deifnitions.
(c) The data included in balance of payments
statistics relfect the composition and scope of
foreign economic transactions which were carried

out between local and foreign factors in theperiod
under survey. The balance of payment does not,
therefore, relfect the ifnancial situation of the
country as a result from these transactions.

Data included in the balance of payments
statistics arenot based onlyoncentralized reports,
but also on material compiled by direct applica
tionto all thosewho dealin economic transactions
with foreign factors. The heterogeneity in reports
obtained from various factors and delays in
closing ifnancial accounts and balances sometimes
compel to estimate some items in order to publish
the report at ifxed times. Consequently, any
compilation of balance of payments data,
undergo checking and correction after public
at ion; hence the changes which are made some
times hi the reports.

Government Debts in Foreign currency
Data are supplied by the Foreign Exchange

Department ofthe MinistryofFinance. Liabilities
in foreign currency are divided by economic
sectors: government sector and private sector.
Liabilities of the government sector include :
governmentguaranteed loans for conveiting IL.
into foreign currency for repaying debts and
loans not guaranteed by the treasury. Loans
are also divided by term of repayment : short
term loans  up to one year, intermediate term
loans  up to five years and long term loans
 more than ifve years.

CHAPTER I. FOREIGN TRADE

The Foreign Trade Data appearing in this
chapter deal with imports and exports of goods.
The sources of these data are the ifles submitted
to the Customs Authorities by importers and
exporters or their agents (import and export
entries).
Definitions and Explanations
Classiifcation of Commodities
The import and export data are published

according to two classiifcations of commodities:
The Standard International Trade Classiifcation
(S.I.T.C. Revised)(l) and The Brussels Internatio
nal Nomenclature (B.T.N.)(2).
1; The S.I.T.C. classiifcation provides aggregates
suitable for economic analysis (e.g. food, raw
materials chemicals, machinery and transport

■ equipment) and according to the grouping of

commodities by stage of fabrication and by
branch of origin. In this abstract, imports
and exports have been presented by S.I.T.C.
sections and groups (aggregates by one digit
andthree digits).

2.Amoredetailedclassiifcationisprovided bythe
b.T.N.In this nomenclature, commodities are
groupedaccordingtothenatureofthematerial
of which they are made. The B.T.N. classiifc
ationofimportcommodities in Israel's foreign
trade statistics is presented in accordance
with the present Israel Customs Tairff(3),
which is also based on the B.T.N. with
adaptatiom to Israel trade. Theclassiifcation
of export commodities in Israel's statistics
has been given in accordance with the Cata
logue of Export Commodities('>), which
includes the subdivision ofthe main chapters

)1( United Nations Statistical Oiffce, Standard International Trade Classiifcation, Revised> New York>

(2) Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Classiifcation of Goods in Customs Tairff.

(3) Cusotms Tariff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot TN5 1238Dfe.ml?er_ *V■ 1I*.61.(4) Catalogue of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry, Technical Publication
Series, No. 16, Jerusalem, 1964.
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Tiqwa in the north to Bat Yam in the South) at
the request of the Tel AvivYafo Municipality.

In this survey, families were investigated
according to various criteria, such as purpose of
journey, type of vehicle, etc. Detailed results will
be published shortly.
Definitions

Journey  traiffc from starting place to any
(ifnal) destination done at least in part by vehicle
driven by traveller or by another person.

Purposeof journey  what the journey was
for.

Durable Goods
The estimates given in tables G/21 to G/24 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 ChapterKLabour Force Sur
veys). Further details on purchbase of goods see
inChapter P  Internal Trade.

Since data are based on samples, they are
liable to sampling errors. All data liable to a
relative sampling error exceeding 20"/owere not
given in the table and in their stead the sign(. ■)
was printed. Data liable to a relative sampling
error between \5"/0 and30% were put in brack
ets. All data not in brackets are liable to a be
low \5"/0 relative sampling error.
Definitions

Additional radio: Radio receiver (including
transistor set) owned by a family over and above
its ifrst radio receiver (including transistor set(.

Private car: a car serving solely for the
private useofoneorallof themembers ofa family,
including commercial vehicles and station wagons
serving for private use as well as cars of"required
ofifcers", but excluding cars owned by the family
but used solely or partly for work.

Housing
(a) The Population and Housing Census

1961.
(b) The Labour Force Surveys.
Data on persons per room are based on the

Labour Force Surveys, 1963, relating to all
families in Israel (except institutions). For par
ticulars on the structure, organization and exe
cut ion of this survey see Chapter K, Labour
Force and Employment.

Definitions
The numberofpersons per room (= housing

density) was computed by dividing the number
of persons generally living in the dwelling unit
by the total number of rooms occupied by the
family.

Number ofrooms per lfat (dwelling unit). All
rooms and halfrooms occupied by the family
investigated were included, except kitchen, bath
room, lavatory, balconies, rooms used exclusively
for business or work and rooms let to lodgers.
In the data on housing density, which also cover
qibbuzim, only rooms occupied by adult family
members in qibbuzim (aged 18 and above) were
included but not nurseries and childrefts dor
mitories and public buildings, e.g. dining halls,
assembly halls, etc.

CHAPTER H. BALANCE OF PAYMENTS

The balance of payments report is based on
the rules deifned by the International Monetary
Fund. The balance of payments is deifned as a
systematic record of all economic transactions
carried out in a given period between the domestic
economy and the rest of the world.

Three basic types of economic transaction
are recorded in the balance of payments: (1) Ac
count of Goods and Services, (2) Transfer Pay
ments Account, (3) Capital Account.
1. Account of goods and services; this account
summarizes the revenue and expenditure con
nected with the transfer of ownership of goods
(imports, exports), and revenue and expenditure
for the rendering ofservices (transport , insurance,
foreign travel, interest payments, proifts and
dividends, government agencies, and other
unspeciifed services). Imports and exports have
been listed on f.o.b. basis, i.e. the two compo
nents of foreign trade do not include expenditure

on transport, loading and insurance. Revenue
and expenditure for these services are included
under a separate heading entitled "transport and
insurance of international freight". Import data
up to 1958 are given inthetables on c. i.f. basis.
2. Transfer payments; this account includes
transfers which do not require payment in any
form. The unilateral transfers are divided into
transfers by private bodies and those by Gov
erument bodies. In the former, furtherdifferent i
at ion must be made between transfers by Jewish
institutions and those by other private bodies.
The oiffcial transfers are: U.S. GrantinAid,
Reparations and personal restitution from the
German Government, and U.N. assistance.
3. The capital account; this account relfects the
changes in the counties international creditor
debtor position. The capital account may be
divided into three sectors : private, governmental,
and monetary institutions.
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and on the consumption habitsof these families,
as well as of other phenomena characteristic of
standard of living, e.g. housing conditions and
householdequipment (0

The Population of the Survey included Jewish
families of various conditions.

Handicappedpersons handicapped in their
capacity for work who applied to and were
registered at labour exchange bureaux in the
department for handicapped, at least once ir>

JulySeptember 1962, or were employed by the
HaMeshakem at that time. ,

Nonprofessionalworkseekerswho applied
to the labour exchange bureaux at least once
in the period August  September 1962. These
families consist of two groups: employed in
relief work and not employed in relief work. .

Supported. Jewish families who received
regular assistance from Welfare bureaus of any
kind in August 1963, living in settlements, where
welfare bureau'sare active.

Living on old age allowance  families who
received old age allowances from the Ministry
of Welfare in June, 1963.

: Living on old age pensions  Jewish families,
with at least one member of the family who
receives an old age pension from the National
InsurenceInstute.
within the framework of the survey, Non

Jewish families and families living in institutions
and qibbuzim have not been investigated.

The investigation unit whose income was
. surveyed in various cases was ^ "consumer
family", i.e. a groupofpersons living permanently .

in one dwelling, are members of one household
' and have at least one meal a day together.

The Sample. The Sampling Unit was a
person, whose name was received ofr invest!
gation from the follwing detailed lists from which
samples were drawn.

Handicapped. (a) The registerofhandicapped
Jews who applied to the labour exchange at least
once in July  September 1962. The register was

■/ compiled by the employment service, and does
.. not include persons referred to HaMeshakem.
:. (b) The parsons employed by HaMeshakem, who

were paid wages once, at least, in JulySep
tember 1962.

Nonprofessional workseekers  the list of
Jewish nonprofessionalworkseekers who applied

. at last once inthe months August and September
1962 to a 1 abour exchange. This list was drawn

, from the mechanicalcardfileof the Employment
Service and included (separately) relief workers
who were sampled and surveyed as an independent
stratum.

Supported  the list of supported Jews
receiving regular assitance from one of the

Welfare bureaux in Israel in August 1963. This
1 1st was especially compiled by the welfare bureaux
for this survey.

Living on old age allowances  the cardifle
of receivers of old age allowances from the
Ministry of Welfare, updated for June 1963.

Living on old age pensions  The National
Insurance Institute's cardifle of receivers of old
age pensionss, updated for July 1963.

From the aforesaid lists, a representative
sample has been drawn for each of the inves
tigated groups.

The period of investigation. Handicapped
and nonprofessional workseekers were inves
tigated in January  March 1963, and supported,
living on old age allowances and pensionsin
November 1963till April 1964.

The methodof investigation,of compiling the
dataandallocations are identical with those in the
Employees' Families Survey, excluding some
special allocations for the purposeof the present
surveys.

Assistance from Welfare Bureaux. If a family
received from the welfare bureau direct assistance
in kind (mainly clothing and food), these amounts
were allocated both to the family's expenditure
and to its income from assistance, the value
being generally computed by the consumer's
price of the commodities received. The value of
service which the family received as assistance
(household help, maintenance of children in
institutions, health insurance through the Sick
Fund, etc.) was allocated to the family's expenses
and to its income from assistance, generally
according to the expenditure of the supporting
institution.

Such allocations were not made for handi
capped and nonprofessional workseekers.

DEFiNrriONS
The definitions in these surveys are in general

identical with those ih the Surveys of Employees'
Families Expenditure, except for the following
deviations.

HeadofFamily is the person who was received
for investigation in one of the aforesaid groups.

Expenditure includes also allocated expenses
on commodities and services which the family
received as support from various institutions.

Currentgross income  to this was also
allocated income in form of support in kind and
in services.
Survey of Travelling Habits of Families
in the Tel Aviv Area

In the months AprilJune, 1964, a survey
was held on travelling habits of families living
in the metropolitan area of Tel Aviv (from Petah

)1(First resultsofthjse surveyswere published as a supplement to the Statistical Abstract of
Israel, Part B. Economics, No. 10, October 1964. Final and detailed results and methodological
explanations will be published shortly in the Bureau's Special Series.
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Definitions

Expenditure  the full price of a commodity
whether paid in cash or bought on credit, some
times also including additional expenditures
connected with the purchase, e.g. interest, com
mission, transport and installation. Instalment
rates for commodities purchased prior to the
month of investigation or advances paid on
account of future purchases are not included,
nor are refunds for outlays made (e.g. travelling
expenses, deposits for bottles, etc.).

Consumption expenditure  includes the en
tire family expenditures except for income tax,
compulsory savings and absorption loan, national
insurance, savings and transfers to other house
holds (e.g. gifts or financial support from rela
tives). It should be noted that the present con
sumption data do not include housing expenses.

For the sake of comparison with the 1959/60
survey, the deifnition used then was adjusted to
that used in the present survey. From the total
expenditure (except housing) oflL. 428.6 obtained
in 1959/60, IL. 6.0 were deducted for transfers
toother households, IL. 45.4 for taxes and IL. 1.9
for "nonconsumption expenditures", so that a
consumption expenditure (except housing) of
IL. 369.3 per month was obtained for 1959/60.

Gross income  the total current income
of all family members, prior to any deduction or
payment, including: income . from employed
work at main employer and from additional work,
including all benefits, allowances and bonuses in

. cash (overtime payment, premiums, thirteenth
month allowance, vacation allowance, sickness
allowance, etc.; income from independent work
and membership in a cooperative, from property,
interest and dividends, pensions, aid and grants .

received during. the previous 12 months and
divided by 12 in order to obtain the monthly
revenue.

Gross income does not include onetime
income, such as: severance pay, German repara
tions etc., income from the sale of personal
effects, receipt ofloans, thecreditingof key money
to a tenant in a rented dwelling and the crediting
of rent and key money in an owned dwelling.

Net income is the net income at the disposal
of the family, i.e.the current gross income after
deduction of income tax, consolidated loan and
National Insurance fees payable by the family.
Althoufgh the consolidated loan mayberegarded
as saving (and not as another tax), these amounts
have been classified among taxes becauseof their
ow liquidity.

Saving the increase of the family's assets
during the surveyed year from its current income.

This estimate is obtained by summing the
net increase in assets minus non recurrent
receipts during the surveyed year. Not included
were changes in demand deposits which have

not been investigated in the survey, but interest
paid by the families together with their debts were
included because the difficulty in the distinction
between the two.

Total savings are the sum total of the fol
lowing components:

Institutional saving includes chiefly payments
for life assurance (cumulative) and to pension
funds (excluding the share paid by the employei
to such funds).

Debt repayment by constant rates includes
chiefly mortage. No distinction was made between
capital and interest.

Debt repayment by constant rates includes
chiefly mortage. No distinction was made between
capitaland interest,

Liquidsaving includes changes in deposits
in saving schemes and in ifxed time deposits in
banks. Not included are changes in demand
deposits and in cash.

Savings in securities include purchase of
securities during the surveyed year minus sales
of securities during the surveyed year.

Investments in real estate include chielfy
purchases of dwellings and other real estate
minus sales of dwellings and other real estate, as
well as investments in dwellings and advances for
acquiring dwellings or real estate in the future.
Not included were advance which the family
received prior to the surveyed year on selling the
dwelling or other real estate in the surveyed year.

Changes in debts on loans on investment
account include chiefly debt repayment (ex
eluding mortage) on account of real estate minus
loans which the family receives in the surveyed
year for acquisition of immovable property.

Other saving components  repayment of
other debts in the surveyed year minus other
loans received in the surveyed year, as well as
proift invested in business. Neither investments
in businesses not from the year's profit nor
extraction of capital from the business after
liquidation (wholly or in part)are included.

Nonrecurring receipts include all non current
receipts which the families obtained. They were
divided into such as are not connected with the
families' property, i.e. "signiifcant" (such as
reparations from Germany, legacies, lottery,
prizes, gifts in cash, grants, etc.), and to such
as are connected with the families' property, i.e.
"nonsigniifcant" (e.g. compensation on leaving
work, return of life assurance policy, etc.).

Surveys of Supported Families

The ifnds given in this Abstract were ob
tained in ifve surveys conducted in the years 1963
and 1964. Within this framework were surveyed
the income and expenses ofthe supported families,
in orderto geta picture ofthelevelofconsumption

XLVI



Expenditure Survey of Urban Employees,
Families, 1963/64

The purpose of the survey is to investigate
the consumption habits of urban employees'
families and to obtain data, which can be used
as a basis for updating the "basket" of the
Consumer's Price Index. The results given here
have been obtained from the investigation of a
representative sample of 1,582 Jewish families,
which were investigated during the period July
1963 through June 1964. The method of conduct
ing the survey and the definitions are similar
to thoseofthe 1959/60 Survey(i)■

The survey population comprised all families
whose family heads were employees and lived
in 34 urban settlements with a population of
over 10,000 at the end of 1961. About three
quarters of all Jewish families in Israel lived in
these settlements, of which two thirds were
employees' families, so that the survey population
comprises about half of the Jewish population.

The investigation unit was deifned as a
"consumers' family", i.e. a fixed number of
people living most of the week in the same flat
and eating at least one meal a day together.

The sample: The sampling unit adopted was
the dwelling unit selected from the following
framework :

a) List of dwelling units as at May 1961,
according to the Population and Housng
Census.

b) List of new dwelling units constiucted
since May 1961, from which a sample
was drawn so as to ensure that every
urban dwelling unit should have an equal
chance of being included in the Survey.

The entire sample was divided into months
and quarteryears, so that each quarteryearly
sample represented the whole survey population.
From all urban dwellings in the sample, such
inhabited by employees were investigated.

Method of investigation. The families in
vestigated recorded their daily expenditures
during one month in a "daily register", with the
assistance, guidance and supervision of an enu
merator of the Central Bureau of Statistics who
called on each family every two to three days.
In addition the enumerator obtained, according
to the family's answer, particulars on the family's
entire expenditure during the preceding year on
major infrequent outlays, which are subject to
great variations from month to month, e.g.
furniture and household equipment, educational
expenses, etc. These particulars, obtained from

memory, were entered in a special questionnaire
iflled in from memory, and which also included
savings and particulars of the family investigated
(size, length of stay in the country, income level,
etc.).

Data processing. Monthly consumption
expenditure estimates were drawn up for most
commodities from the sum of entires in the
"daily registers". For annual outlays recorded
separately, the estimate was based on a compila
tion of the respective questionnaires and reduced
to a monthly basis by dividing the annual sum
maries by 12.

Imputations
The Histadrut(General FederationofLabour)

fees were divided into payments for Sick Fund
(Kupat Holim) services and for organization
dues, according to the tax table of the Histadrut.
The share charged to Sick Fund services was
allocated to an "health", and the rest to
organization dues.

Income Tax, Consolidated Loanand Nationa
Insurance were charged to each family according
to the amount payable on its income during the
preceding year in line with the Assessment Tables
of the Income Tax Commissioner and the Nation
al Insurance Institute.

Expenditure on Housing. The value of the
monthly expenditure on housing was estimated
to be the sum total of rent and property taxes
paid by the families in the survey period, and the
estimatedofyearly consumption valueofdwellings
owned by the family and taken on keymoney,
considering expenditure on amortization and
interest on the invested capital(2).

Some changes and improvements were made
in 1963/64. Whereas in the previous surveys the
amortization and interest were computed on the
entire value of the dwelling, the amortization in
1963/64 was computed only on the value of the
structure, and the interest rate in proportion to
the value of the structure and the land. The
rate of interest on the value. of the structure was
estimated at 6.5 per cent per annum and for the
value of the land3 per cent, considering the
trend ofa steeper rise in land prices in comparison
with the general pirce level.

Thus, on the changes in the value of con
sumption of housing services from 1959/60 to
1963/64 are not due only to the changes in con
sumption value but also to the method of es
timation. This change results in a lower consump
tion value from that which would have been
obtained by the previous method.

The expenses on housing were allocated only
to all families and not to groups.

)1( For particulars of the methods and deifnitions used, see "Family Expenditure Surveys"
1950/511956/571959/60, Special Series 148. and Families Expenditure Surveys, Special No 175
(Hebrew only).
(2) Detailed explanations see in Statistical Bulletinof Israel, Part D Prices, No. 1. February

1965 (Hebrew only(.
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The current National. Expenditure on Edu
cation and Health includes the value of all educa
tion and health services consumed currently by
the population in the surveyed year. This expendi
ture includes both services purchased directly
by the families from busiriess enterprises and
servicessupplied to them byinstitutions at reduced
prices or gratis; the value of the last is measured
by the production expenses. Depreciation of
buildings and equipment is not taken in account.

TheCapitalFormation inFixedAssets includes
acquisition of buildings and equipment for
education and health.

Sectors. The expenditure is classified by the
following sectors : the Government and National
Institutions, local authorities, nonproift institu
tions, and others (business factors). The gauging
of each sector refers, with regard to current
expenditure, to the expenditureof the respective
sector of goods, services and payments to pro
duct ion factors. The share of the said sector in
capital formation in ifxed assets also reflects its
direct expenditure on purchases of buildings and
equipment.

Hence, the distribution among the sectors
reflects the operational expenses of each sector
regardless of the mode of ifnancing, e.g.: all
expenses of a nonproift institution (Workers'

Sick Fund, etc.) on purchases of goods and
services, were registered as the expenditure ofthe
institution itself and not of other bodies of the
economy who financed the said expenditure
(private, government , etc.).

Classiifcation. The various services were
mostly deifned according to the "Classiifcation
of Economic Branches" of the Central Bureau
of Statistics.

The item "public clinics and preventive
medicine" in the national expenditure on health
includes inter alia, mother and child care, medical
services in educational institutions campaigns aga
inst epidemics and diseases ,psychiatric preventive
treatment, supervision of medical mateiraland the
supervision on sanitationbythe MinistryofHealth.

The item "hospitals" includes also recon
valescence homes. The item "dental clinics"
includes also dental laboratories and the item
"private doctors" includes also "private medical
institutes and laboratories''.

Chiefsourcesofdata: a. operation reports of
the Accountant General and the National Insti
tutions;b. ifnancial reportsofthe localauthorities;
c. ifnancial reports of nonproift institutions and
questionnaires sent to them; d. estimates of
building begun and completed; e. surveys of
families' expenditure.

CHAPTER G. CONSUMPTION AND 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
tributed 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.
Sources of Data

The data upon which the food balance is
based are obtained chielfy from the following
sources : Data on production, marketing and
destination of agricultural produce, as well as
data production of industrial food commodities,
foreign trade with food commodities, use of
vegetables and fruit for production of export
commodities, etc., are drawn from the statistical
series ofthe Central Bureauof Statistics.

Additional data on production and foreign
trade of food products, such as wheat and lfour,
reifned edible oils, various milk products, etc., are
obtained from the Food Division in The Ministry
of Commerce and Industry. From the same
source, general information is taken on food
supply in the surveyed year, details on inputs in
food industry and in stocks at the beginning and
end of each year in government and importers
stores, in cold stores,etc.

Data on export of agricultural products,
on the destination of milk, additional details
on production and stocks of milk products, etc.,
are obtained from the Ministry of Agriculture.

The Citrus Marketing Board supplies data
on citrus exports and on fruit purchased by the
industry.

The Vegetable Production and Marketing
Board supplies information on vegetable and
potato surpluses, additional details on foreign
trade with vegetables and potatoes and on stocks
of onion and potatoes at the beginning and end
ofthe agricultural year.

Some food processing industries supply data
on their activities, which is useful for compiling
the balance, information on extraction dates
coefifcients, addition of improvement materials
to lfour and margarine, etc.

A detailed description of the sources of the
data, the methods of estimation, etc., has been
published inFoodBalance SheetofIsrael (1949/50
1953/54), special series No. 35., Central Bureau
QfStatistics, August 1955.
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in agriculture, and in the Standard Classiifcation
under water services, health, trade, etc.

Ownership ofdwellingsthe national product
includes a specialitem, "ownershipof dwellings",
which does not exist in the Standard Classiifca
tion. This item comprises income deriving from
dwelling services, and includes net rent actually
paid as well as computed rent due for owner
occupied and rented dwellings whose tenants
can obtain keymoney upon leaving.

"Real estate" in the National Accounts
refers solely to operations of companies apper
taining to "real estate" business trausaetions.
Source of Data and Methods or Computing

NationalExpenditure
Private Consumtion  Sources of Data Meth

ods of Computation and General Remarks.Food
consumption is estimated on the basis of the
marketing data of agricultural produce arid the
production and marketing data of food products,
and the corresponding prices. The expenditure on
industrial products (except foodstuffs) is estimated
mainly on the basis of "purchase tax" records,
industriaJ production statements and foreign
trade statistics.

Housing consumption is based on the in
creasein the building area for housing purposes,
and in the price of housing services.

The value ofservices ofnonproift institutions
is estimated on the basis of data on wages and
salaries and other current expenditures, obtained
from ^questionnaires addressed to the instituticn
or from financial statements.

Public consumption. Government consump
tion expenditure is estimated on the basis of
activity reports of the Accountant General and
the Budget Provisions, and supplementary data
obtained from the Ministry of Finance on the
expenditures of the different Offices. The con
sumption expenditureofthe local authorities and
national institutions is eatimated on the basis of
financial statements and budgetproposals. ( )

Gross capital formation. The estimate is
based mainly on :

a) Import data of investment assets
(machinery, equipment and livestock).

b) Reports on industrial production
showing quantities and value.

c) Quarterly estimates on commencement
and completion of buildings; financial
data on residential building carried out
by the Ministry of Housing.

d) Data obtained from Government Offices,
public institutions and various major
undertakings on the extent of their
investments in the course of the year.

e) Quantitative data and prices of in
vestment assets in agriculture.

National Income
The total national income is estimated by

summing up the income (net product) derived
from eachof the industrial branches. ■

In all branches except agriculture, the
income accrued. is obtained directly from the sum
of payments to production factors, i.e. payment
of wages and salaries, interest charges, rent and
lease and net proifts. In agriculture, the total in
come accrued is obtained by deducting the estim
ated input from the estimated agricultural pro
duce. Separate estimates are also drawn up for
wages, interest charges and lease,so that the net
proift component is the balance left after deduc
ting these payments from the total estimated
income derived from agriculture.(2)

Net interest of government and national
institutions. In the National Accounts this com
ponent is regarded as subsidy of the public
sector chargeable to various economic branches
and is therefore added to the estimated subsidies
and the estimated national income.

Fixed price estimates. The private consump
tion estimates at ifxed prices were obtained di
rectly or indirectly from the quantity index or
by adjustment of the values to the correspond
ing price index.

In the public sector, quantitative changes in
salaries and wages were estimated according to
changes in the number of workers. Expenditures
on current purchases of goods and services were
generallydeducted on the basisof the consumers't
price index.

The gross investment estimate at constant
prices was based on the building cost index and
equipment prices in Israel and the principal
import countries.

As the estimates were weighted by 1955
prices, quantitative changes from one year to
another in certain instances differ slightly from
the changes obtained through weighting by prices
obtained in the preceding year.

Revision of estimates. Estimates for the
years 19601962 which had been published in the
Abstract No. 14, have been revised for the present
Abstract.

National Expenditure on
Education and Health

Tables ontheNational Expenditure on Edu
cation and Health, presenting the components
of these expenses for the budget year 1962/63, are
ifrst given in this Abstract .

The national expenditure includes: a. expen
diture on current services wages and salaries
(incl. fringe expenses), interest, rent and net
current purchases; b. expenses on axquisition of
ifxed assets.

)1( For more details, see Israel's National Income and Expenditure 19521960, Special series No. 153.
(2) Additional deatails see in National Income Originating in Israel's Agriculture Special Series
No. 165, Central Bureau of Statisics.
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on ifxed capital assets, of the product of
production factois provided by local residents.
This is equivalent to the sum of the public and
private consumption expenditure, the gross
domestic capital formation, and the net exports
of goods and services, including net factor in
come received from abroad.

Gross domestic product at market prices is
the market value, prior to deduction of depre
ciation on fixed capital assets, of the product of
production factors available to local residents. It
is equivalent to the sum of private and public
consumption expenditures,gross domestic capital
formationandthe netexportsofgoods andservices.
It differs from the gross national product at
market prices by the exclusion of net factor
income received from abroad.

Net national product at factor cost is the
factor cost, after deduction of depreciation on
ifxed capital assets, of the products of produc
tion factors provided by local residents, and is
identical with the national income.

National Income is the sum total of income
supplied by residents to production factors before
the deductionofdirecttaxes.

Private consumption expenditure is the value
of the current expenditure of households and
private nonproift institutions on goods and ser
vices, including the value of gifts in kind received
from abroad. Current expenditure in this sector
includes the purchase of all goods, whatever their
durability, with the exception of iand and build
ings.

General government consumption expenditure
is the current expenditure on goods and services
of the public sector (government, local autho
rities and national institutions), comprising pay
ments to workers, and net purchases, i.e. pur
chasesof the public sector from local and foreigr
undertakings, less purchases of goods and ser
vices from the public sector by undertakings and
households. All defense expenditures are treated
*as consumption expenditures, while civilian
capital formation are excluded and comprised
under gross domestic (capital formation).

Gross domesticcapital formation is the gross
valueof the goods added to the domestic capital
stock of the nation. It comprises both the ex
penditure on the acquisition of ifxed assets, and
the value of physical changes in stock.

Gross ifxed capital formation is the value of
purchases and own production of ifxed assets
(civilian construction and works, machinery and
equipment) by enterprises, private nonproift
institutions and the public sector. Fixed immov
able assets are included only if located within
Israel territory.

Changes in stocks  the value of change in
stocks is t he valueof Physical changes instocks at
the end of year as against its beginning. Stocks
include raw materials, commodities in process of
production (except residential and nonresidential
structuresinprocessofbuilding whichare included
in Gross Capital Formation in Fixed Assets) and
ifnished commodities in industrial establishments
and in stores of the public sector.

Export of goods and services is the value of
goods and services sold abroad, including pro
ducts, transport, insurance and other services.

Importof goods and services is the value of
goods and services purchased abroad.

The definitions of the import and export
components are generally identical with the
definitionsof the I.M.F. appearing in Balance of
Payments Manual, International Monetary Fund,
Third Edition, July 1961, Washington D.C.

Product Classiif :ition in National Accounts
Compared to the Standard Classiifcationof Eco
nomic Branchesf}). The classiifcation of products
by economic branch and the Standard Classiifcat
ion of Economic Branches used by the Central
Bureau of Statistics show certain differences, some
of minor importance, due to dififcultiesof meas
urement, and some ofa more fundamental nature.

Government,localauthoritiesand nationalinslitu
tions. The "National Accounts"deifnition is wider
than that of the Standard Classiifcation, under
which this item generally covers only admin
istrative services, while education, health, wel
fare, etc. are classified among the respective
economic branch, e.g. government under health
services and municipal schools under educational
services. Tn the National Accounts, however,
these services are generally considered part of
general government activities, unless they are'
supplied on a commercial basis.

Nonproift institutions: Like general govern
ment, private nonproift institutions (except
those which render services to undertakings) are
classed under one heading in the National Ac
counts, but are divided up among different service
branches accordingto the respective activityof the
institution (e.g. welfare) in Standard Classiifcation.

Agriculture. In the National Accounts, the
agricultural product is the difference between
agricultural output and input, based on estimates
of goods and services classiifed as agricultural
produce.In the Standard Classiifcation, however,
the unit of classiifcation is the "undertaking"
according to its principal activity (2).

In the National Accounts, veterinary services, .

farm produce marketing, water supply,etc.,which
are supplied by the village councils, are included

)1( The Central Bureau of Statistics, Standard ClassiifcationofEconomic Branches, Population ar>d
Housing Census, 1961, Publication No.2, Jerusalem, June 1961.

(2) Qibbuzim are not generally considered as a single classiifcation unrt but are divided upac
cording to activities,e.g. industry. agriculture, etc.
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Also included here for the ifrst time is the
Hansen's Disease hospital.

In 1954 several institutions for the chroni
cally ill were granted hospital status and therefore
were then included in the statistics for the ifrst
time. In continuationof this process some hostels
for mental cases, rehabilitation units for the
mentally deifcient etc. were included in 1959,
1960 and 1961 for the ifrst time, although they
existed before.

The bed occupancy percentage is calculated
according to the formula:

actual patient days x 100potential patient days
according to regular bedstrength.

Bed occupancy percentages of more than
100^1 are due to the use of emergency beds in
excess pf the regular bed strength.

Attention must be drawn to an error which
occurred in TableE/16  Hospitalized Patients by
Age, Continent of Birth, Period of Immigration
and Diagnosis (1961) on page 121 of the previous
yearbook No. 15 for the year 1964.

The right hand column, headed "Israel"
does not give the figures with regard to all
hospitalized persons born in Israel as indicated
by the heading, but only for hospitalized persons
born in Israel whose father was also born in
Israel. The correct ifgures are available from the
Health Section ofthe Central Bureau ofStatistics.

Mental Health
The information in table E/19 is based on the

result of a census of persons who were inpatients
in mental institutions on July 1st, 1964. This
census was undertakenby the MinistryofHealth.

Sick Funds
Data are collected by the Sick Funds them

selves and forwarded to the Central Bureau of
Statistics.

Mother and Child Health Centres
Monthly summaries 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
istical compilation is done by the Unit of Plan
ning and Statistics of the Ministry of Health.

Health Services in Schools
The information is based on reports re

ceived by the Ministry of Health.
In addition to the table giving information

on the number of schools taken care of by the
School Health Services and their number of
pupils, and on the work of nurses working in the
respective institutions, data are given also on the
workof doctors.

Licensed Medical Personnel
The data which were obtained from ifles in

the Ministry of Health refer to persons to whom
licenseshad been granted, including holder oftem
porary licences.

Road Accidents
Data regarding road accidents are given in

Chapter O  Transport and Communication.

Work Casualties
Data for work casualties are given in Chap

ter K.  LabourForce and Employment.

CHAPTER F. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

Methods of Estimation(i)
The national product has been estimated by

two principal methods : the "national expendi
ture" and the "national income" method. Ac
cording to the ifrst method, the national product
is obtained by the addition of the expenditure
on consumption and capital formation, and the
total valueof ifnished goods and services exported,
after deduction ofthe valueofgoods and services
imported. By the second, the "national income"
is obtained as the sum of factor payments, i.e.
salaries and wages and returns to capital, e.g.
proifts, interest payments and rents.

Theoretically, the two modes of assessment 
the "national income" and the "national ex
penditure" method  should, after deduction of
the net indirect taxes and depreciation, yield iden
tical results. In practice, however, the two esti
mates show certain discrepancies, due to the dif
ferent statistical series underlying each approach
and the different methods used. The difference
appears in the summary tables under "errors and
omissions".
Definitions^)

Gross nationalproduct atmarketprices(3) is the
market value, prior to deduction of depreciation

)1( A detailed methodoogical introduction may be found in hraeVs National Income and Expen
diture 19501962, Special Series No. 153.

(2) Based on "System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies inMethods 
Series F. No. 2, Rev. 2, New York, 1964.

(3) The definition of the product at market prices below differs from the U.N. deifnition,
because it does not include net taxes on foreign trade.
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J
. Data are classiifed according to an abbre

viated list, i.e. a condensation of the detailed
International Classiifcation of Diseases, Injuries
and Causes of Death, 1955 Revision. The ab
breyiated list used by the Bureau is based on
the International Abbreviated List B, listing 50
causes, which has been extended to 59 causes
becauseofthespecialconditions ofthis country(i).
Up to 1962 the data are given according to year
of registration in the Bureau and from 1963
onwards according to year of occurrence.

The ifgures ofthe year 1964 are only provisio
nal and differ, therefore, from the ifnal ifgures in
Table C/30.

Infectious Diseases
Data are based on physicians' notiifcations

of cases of infectious diseases which must be
reported according to law to the SubDistrict
Health Oiffces. Notiifcation is, however, incom
plete, the degree of completeness varying with
the seriousness of the disease. Data on venereal
diseases, tuberculosis and malaria are not in
eluded in this summary. Data on tuberculosis
and malaria appear in sepaiate tables.

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.

Thedata forthe years 19501953 relateto the
dates of notiifcation and from 1954 onwards to
the dates of onset. For the years 19541962 the
data are based on the Central Card Index of the
Ministry of Health and for the year 1963 on the
Card Indexes maintained by the SubDistirct
Health Oiffces. The ifgures for 1964 are only
provisional and are based on the monthly sum
maires of the SubDistrict Health Ofifces.

Tuberculosis
Data for "newly discovered'' cases are

based on notiifcations to District Health Oiffces
regarding every patient making ifrst contact
with either a private practitioner, a clinic or a
hospital in the country. This does not neces
sarily imply that the patient might not previously
have been suffering fromthe disease elsewhere,
and the ifgures may, therefore, include a number
of cases which do not represent actual "new
infections".

Data for cases under medical supervision
are based on the Central Tuberculosis Card ln.
dex kept at the Department of Chronic Diseases
and Rehabilitation at the Ministry of Health.

Malaria :

Data for malaria are based on special no
tiifcations which are followed up individually,
veriifed and completed by the Ministryof Health
before being released for publication.

The data in Table E/7 refer only to new cases,
which have been found to be infected in Israel;
newly discovered cases which were infected
abroad or through blood transfusions are ex
eluded from this Table but are included in
Table E/8.

Malignant Neoplasms
For the ifrst time two tables are given (E/9

and E/10) which include data based on the mateiral
ofthe Cancer Registry ofthe Ministry of Health.
This Cancer Registry started to operate in I960.

Attention should be drawn to a certain
incompleteness of data due to the fact that
only such cases could be included of which the
Cancer Registry ofthe Ministry of Health could
obtain information (casesummaries ofhospitalized
patients, hospital discharge cards,deathnotiifca
tion, pathology records and certain information
about ambulatory patients).

HOSPITALIZATION

Data on hospitalization (Tables E/15 and
E/16) are based oa inpatients' cards which are
completedfor every inpatient 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 94"/ooftotal hospitalization in the country.
The distribution of hospitalized persons accord
ing to diagnosis is based on a sample, which is
then blown up to 100^ The ifgures appearing
in Tables E/17 and E/18 should theerfore be
treated with a certain reservation (2).

Data on hospital bedstrength and the move
ment of patients in hospitals were compiled by
the Unit of Planning and Statistics of the Min
istry 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 classiifed according to their
special purpose.

The term "general" in regard to hospital
includes Internal, Surgical, Paediatric, Obstetric
departments, etc.

)1( For additional information on causes of death for the years 19501962 see Special Publications
Series, Central Bureau of Statistics, Nos. 9, 17, 47, 63, 79, 84, 95, 112, 125, 138, 159, and 177
The publication referring to the year 1963 is now in preparation.

(2) For moredataon hospitalization for the years 19501960, see Special Publications Series, Central
BureauofStatistics, Nos. 49, 86, 100, 110, 128, 129, 154, 169 and 181. '
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Emigrants  residents leaving the country
permanently. The number of residents who upon
leaving the country declare their intention to
emigrate permanently ("declaring emigrants'1) is :
lowei ■than that of persons emigrating in fact. In
order to arrive at a true picture of the number
of emigrants, the following estimates were made:
a) AH persons who left the country between

19481951 and failed to return by the end of
1952 (except emissaries, diplomats and students),
i.e. all persons absent from the country for more
than one year, were classiifed as "emigrants/'
b) For the period 19521960 rough estimate

was made based on the numberofresidents leaving
and returning, and the average stay abroad of
returning residents.
c) Since 1961, in addition to "declaring emi

grant," the net baJance of residents residing
abroad for over one year has been included
among emigrants (i.e. the total numberof per
sons who in the said year spent 12 full months
abroad, less the numberof residents who returned
from abroad after a year's absence. Compilations
of characteristics emigrants are given, for the
following groups :

a. Residents who left in 1948J951 and did not
return until the end of 1952.

b. Declairng emigrants in 19521961.
c. Residentswho leftthecountry in 1962 and did

not return until the end of 1963 (except diplo
mats, travellers on service passports and
ship and aircraft crews).
From the annual compilationof"declaring

emigrants" for 1952, 202 emigrants who returned
during that year were deducted (Table D/14)

Holders of civil permits  NonJews leaving
or entering through the Mandelbaum Gate in
Jerusalem by special permit for a short visit to
Jordan or Israel, respectively.

Temporary residents  foreign citizens
entering Israel for a stay of over six months for
purposes of temporary work, study, etc.

Tourists  foreign citizens entering the
country on tourist visas, excluding immigrants,
temporary residents or oneday visitors by air
but including oneday visitors by sea.

This deifnition of "tourists" was introduced
in 1961 at the recommendation of the U.N.
Previously a slightly different deifnition was used,
whereby tourists included temporary residents but
excluded oneday visitors by sea. Tables D/l
and D/2 have been fully adjusted to the new
deifnition, while in Table D/17and D/19 the data
until 1960 are given according to the old deifni
tion and for 19611964  according to the new
definition. A detailed breakdown of toursits

according to seasonetc. was given in "Tourism in
Israel",1963, Special Publications Series No. 163.

Tourists settling  duirng their stay in the
country tourists may apply to the SubDistrict
Offices for Immigration and Registration of the.
Ministryof the Interior for permission to become 

permanent residents. Upon approval of the
application they are granted a status similar to
that of immigrants. This category is accordingly
included in the tables dealing with immigration.

Oneday visitors. by air  air travellers
staying in Israel 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 by which they entered.

The data for 1963 should be approached with
some reservation ; according to the registration,
more people departed than entered through
the frontier check post at Lod.

Data on nights spent in hotels (Table D/21)
refer to hotels recommended for tourists (tourist
hotels), based on monthly reports received from
these hotels. Some hotels failed to submit reports
regularly every month, and those who did com !

prised 87 %ofthe total accommodation potential.
The ifgures were accordingly blown up at a ratio
of 100: 87, and should therefore be regarded as
a mere estimate.

Explanatory Notes
From May 1957 until the end of 1960 data

on tourism were processed from a 50% sample;
in 1961  from a 25"/0 sample and in 1962 
from a 20/£ sample.

Table D/3 also includes "illegal immigrants" .
and all tourists who remained in the country
during the Mandatory period. "Illegal immi
grants" are recorded according to the year of
arrival ; tourists assuming permanent residence■
according to the year of registration as "tourists
settling".

The age of immigrants is given as at the end
of the year in which they arrived. :

Since I960, returning residents have been
classiifed according to the month on which they
left the country (TableD/l 3): and the length of
their stay has been assessed accordingly; under
the heading "less than one month"are included all
residents who left and returned in the same month ;

under "one month"a)\ residents who left the
country in the preceding month ; and so forth. The 
average lengthofstay abroad was thus also com
puted by a different method from thatused until
1960. For compilation ofaverage stay, the average
value obtained for 1960 was taken as the basis for
each period of stay. . . ,

CHAPTER E. HEALTH

Causes of Death
Statistics on eauses of death are based on

notiifcations of death as mentioned above (see
"Vita) Statistics"). The notiifcations contain

demographic data on the deceased as well as
a medical death certiifcate specifying the diag
nosis in accordance with the international de
ifnition of causes of death.
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birth is the 1st July of the year of birth indicated
in the form. Hence, if the demographic event
(e.g. marriage, divorce) took place in the second
half of the year, the age is equivalent to the
difference between the year of birth and the
year of the event; if the event took place in the
ifrst half ofthe year, the age is equivalent to the
said difference less one year (since, as stated, it is
assumed that the date of birth is on July 1st and
the age relates to the full number of years reached
at the time of the event).

For deaths where the exact age of infants is
of primary importance, the age is manually
computed from the datesof birth and death indi
cated on the death certiifcate. If only the
year of birth is indicated, it is assumed that
the birth took place on July 1st of that year.

The "corrected" average age of marriage
was calculated by the following formula :

2/ + 0.5
where
x = age
/ = number of persons married at that age.
Since the age relates to the last birthday, i.e. the
full number of years reached, half a year should
be added to the average age. For example, the age
of 21 years refers to all those who have reached
the full age of21 but have not yet reached the age
of 22 so that their average age is 21.5.

The standard average age for marriages is
computed from the marriage age rates according
tothe formula:

jx + 0.5

where:
x = age
r = speciifc marriage age rate: the number of
bridegrooms (or brides) divided by the male
(or female) population of the same age.

By this method, the average age at marriage is
obtained after the influence ofthe dilference in the
age composition between the various population
groups has been deducted.

Rates ofvital statistics: rates of marriages,
divorces, births, deaths and natural increase
(Tables C/2, C/3) are given per 1,000 persons of
the average population. Until 1962 the infant mor
talityratesofthe Jewish populationwere calculated
per 1,000 live infants (including immigrants)
according to a monthly life table. As from 1963 the
infant mortality rates of the entire population 
thenon Jewish and the Jewish sector are
calculated per 1,000 live births. The rate of
stillbirths is computed per 1,000 live births. The
Jewish stillbirth rates until 1938 refer to 18 towns;
for 19381948 to 29 towns, and as from 1949 _
to the entire country.

Census of Population and Housing  1961
Marriage and Fertility

The tables on marriage and fertility are based
on results ofstage B ofthe Census.

The number of children refers to live births
per woman (including children who died). The
data in the table refer to women married for the
ifrst time at the Census date.

Age at marriage (ifrst) was arrived at by
comparing the year of birth with the date of
marriage. For persons married more than once,
the "age" is at ifrst marirage.

The place of marriage was compiled by
comparing the date of immigration with the date
of marriage. Whenever the date of marriage
preceded the date of immigration, the place was
deifned as abroad. The same was done with
regard to those, whose year of marriage was
identical with the year of immigration on the
assumption that even if they married in Israel,
the local conditions did not in fluence greatly
their age, etc.

The length of period of marriage is the
difference between the year of marriage and the
year ofthe Census.

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 iflled in by all persons crossing the border and
a daily report is compiled by all check posts
on the various categories of persons entering or
leaving through them. Copies of the daily report
and of the questionnaires are forwarded to the

Central Bureau of Statistics for detailed statistical
elaboration.
Classification of Migratory Movements

Immigrants  persons entering the country
to take up permanent residence(see also "tourists
settling" in Israel).

Residents  persons permanently resident in
isrealand proceedingabroad as touristsorvisitors,
on business, as emissaries or for other purposes,
also including "nondeclaring" prospective em
igrants.
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the age estimates of the NonJewish population
by religious communities were based on the
classiifcation of the Central Population Re
gister carried out in July, 1955, and thereafter
on the 1961 Census.
Estimates of age distribution, when presented

in conjunction with other characteristics are
made once ayear and refer to the age at the end
ofthecalendar year in question. Correspondence
is thus achieved between age and year of bitrh
e.g. : in the age estimate for the end of 1964, age
group 0 comprises all persons born in 1964,
age group 1 all persons born in 1963, age group
59 all persons born between 1955 and 1959, etc.
Hence it is obvious that the age also relates to
the last birthday, i.e. the full number of years
attained by the person concerned at the date of
the estimate.
Methodofcalculation: The age estimate at the

end of a given year was based on the age estimate
of the preceding year, all ages being moved up
by one year, the population having matured by
one year in the meantime. To this were added
the births which occurred in that year, consti
tuting age group 0, as well as new immigrants
and tourists settling permanently in the country,
according to age; deaths and emigrants according
to age were deducted. The end result represents
the estimated age as at the end of the year.

The estimate of the Jewish population ac
cording to sex, age, continent of birth and period
of immigration was based on a combination of
data obtained from both Stage A and Stage B
(full enumeration and 20 percent sample) of the

1961 Census. Accordingto the intervening changes
certain corrections were made in the estimates for,
19611963.

Israel born, by continent of birth of father,
sex and age are ifrst given here, on the baseof the
1961 Census and the changes which occurred
since. The components of the change arebirths,
deaths and emigration. For births and infant
deaths, data are given according to father's con
tinent of birth. For deaths above the age of one
year and for emigration, the same division by
father's continent of birth was made as among
all Israel born in the respective sex and age
groups.

Particulars on the composition of the popu
lation at the date of the Census (22 V 1961) are
given in Census Publications Nos. 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 22, and 26.

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

based on the resultsofLabour Force Surveys (for
organization and methods of execution of these
surveys, see Chapter K, Labour Force and
Employment).

For the purposes of these surveys a group
of persons related to each other, living in one
housing unit and taking their meals together
(other than in a qibbuz) is deifned as a family.
Single persons are also deifned as a "Family".
For the purposes of this survey, families in
qibbuzim are deemed to comprise single persons
or married couples whose children are less than
18 years old and unmarried.

CHAPTER C. VITAL STATISTICS

Births and Deaths
Detailed data on births and deaths are ob

tained from the forms "Notiifcations 0/ Live
Birth", "Notiifcation of Death" or "Notiifcation
of Stillbirth". The Public Health Ordinance 1940
and the Population Registration Ordinance 
1949, require parents and persons in charge of
births (physicians, midwives, etc.) to notify the
SubDistrict Ofifces for Immigration and Regis
t rationof the Ministryof the Interior within 15
days of the date of bitrh. Notiifcation of death
mustbe made within 24 hoursof the date of death.

Completeness and accuracy of registration:
The registration for the Jewish population is
fairly complete and accurate, largely because
practically all births and most deaths take place
in hospitals. Notiifcation of deaths occurring
outside hospitals also require the signature of a
physician.
Among most NonJews full registration of

births is effected, but the notiifcation of deaths

is incomplete,as may be seen fromthe improbably
low death rate, especially among theBedouins in
the Negev.

Data on births and deaths include cases
among tourists in Israel but not among Israeli
abroad. Deaths of tourists are not considered in
the components of population increase in 1964.

Until 1962 data on births and deaths, infant
mortality and stillbirths were recorded according
to the year of registration, and from 1963 accord.
ing to theyearofoccurrence.

Prior to 1962, births and deaths among the
Bedouins in the Negev were no t includedin the
"Vital Statistics". The vital statistics rates were
accordingly computed after deduction of the
number of Bedouins in the Negev from the total
population. The Bedouins in the Negev are,
however, included in the detailed breakdown of
births among NonJews, and as from 1963 also
in the "Vital Statistics".

Scope of material: Between 19571959 the
data on births were obtained from the processing
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The distinction between an urban and a
rural settlement is based on the settlement's
municipal status, on its size and on the percentage
of people living on agriculture.

UrbantypesofsettlementsseUlementsrmm
bering more than 2,000 inhabitants, excluding
chielfy :

a. Settlements with a population of 2,0005,060,
where at least one third of all employed
persons in the Civilian Labour Force are
working in agriculture.

b. Settlements numbering 5,000 inhabitants and
over, where at least on half of all persons are
employed in agriculture.

The urban types of settlements are subdivided as
follows :

Town  a settlement with the status of a
municipality on 31 Xll 1964, fuliflling the above
said requirements.

Urbansettlement  3. settlement fuliflling the
above said requirements, but not a municipality
on 31 XII 1964.

Rural typesof szttlements  all other settle
ments,as follows:

Village  rural settlement where production,
consumption, purchases and sales are generally
on a private base.

Villages are subdivided as follows :

Large Village  a village numbering 2,000
inhabitants or more.
Small Village  a village numbering less than
2,000 inhabitants.
Moshav  a rural settlement, organized as
a cooperative ,where the purchase of agri
cultural equipment and the marketing of
produce are collective, but consumption and
mostof the production are private.
Collective Moshav a rural settlement, where
in addition to the cooperative characteristics
of the moshav, the production is collective
and only consumption is private.
Qibbuz and Qevuza  a rural settlement
where both production and consumption
are collective.
Temporary settlement  immigrant reception
centres, ma'abarot (temporary immigrant
settlements) or immigrant homes, which are
not included in another settlements admi
nistrative area and which have been tempo
rarily errected for absorption of immigrants.
Bedouin Tribes■ The Bedouin population
in the Negev, and the Galil.
Estate Farms, institutions, etc.  institutions
which have the characteristics of a settlement
and are not included in the administrative
boundaries of another settlement. .

Living outside settlements  population dis
persed in small groups living outside the

boundaries of any settlement. The places
where such people live, have not the charac
terisics of a settlement (as deifned above).

There are settlements numbering less tham
2,000 inhabitants and are grouped with the rural
settlements, although they are of no agricultural
character.

Settlements are divided into Jewish and Non
Jewish, according to the majority. In most settle
msnts, there is a large majority either of Jews or
ofNon Jews.

There are seven mixed urban settlements
with a large majority of Jews, but with a con
siderable number ofNon Jews : Jerusalem,
Tel AvivYafo, Haifa, Akko,Ramla, Lod, and
Ma'alotTarshiha. These settlements were inclu
ded among both Jewish and NonJewish sett
lements, but in the total settlements they are
included only once. The population of these
settlements is included either among Jews or
NonJews, according to their population group
characteristics.

Jewish settlements are divided into veteran
and new, according tothedateofsettlingbefore
or after the establishment of the state.

AmDngthenewones, settlements which were
urban in the ifrst year after the establish
ment of the state but absorbed a large number
of immigrants, are included e.g.Zefat, Tiberias,
Najhairya.

Deifnitions and explanations appeared in
ListofSettlements,Their Populationand 'Codes
31 XII 1964, No. 20 in the Bureau's Technical
Publications Series.

Change of Address
The data are based on notiifcation on change

ofaddressto the subdistrict oiffces ofthe Ministry
ofthe Interior, which is due within 30 days after
moving to a new address according to the law.

The notiifcations are used for updating the
Register ofthe Population, and on the base ofthe
changes of address statistical compilations are
carried out. "Total Entrances" in Table B/12 in
elude entrances from other settlements, entrances
of new immigrants and tourists settling. The
entrances of tourists settling are based on the
address to which they have been directed by the
Jewish Agency on their arrival. Actually, not all
new immigrants settle where they are directed.
Some of the persons changing their address
are late in notifying the subdistrict ofifces ; thus,
about 20 percentof those who notiifed a change
of address in 1964 had already moved to other
places in 1963 and even earlier.

Sex, Age and Continent 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 Re
gistration of 8 XI 1948. Prior to the 1961 Census,
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CHAPTER B. POPULATION AND SETTLEMENTS

National Population Estimates
De facto population  the number of per

sons present in the country at the date of the
estimate, including tourists staying in the country
at the time of the estimate but not including resi
dents abroad.

De jure population  including residents ab
sent from the country for less than one year
from the operative date but not including tourists
staying in Israel.

The components of change in the de facto
population are as follows:

Additions: births, immigrants and tourists
settling.

Detractions: deaths, balance of population
and tourist movements.
The components of the changes in the dejure

population are as follows :

Additions:births,immigrants, touristsset. ling
and residents who returned after an absernce of
more than one year.

Detractions:deaths, declaring emigrants and
residents sojourning abroad more than one year.

The estimates until 1961 relate to the de facto
population and are based on the Registration of
Population of 8 XI 1948. For theNonJewish .

population, which was only partially registered
on 8 XI 1948, recourse was had to additional 

registrations made in 1949. The estimates for
 the intervening peiiod between the 1948 Regis
tration and the 1961 Census were computed
from changes in the population number as a result
of natural increase and the migration balance.

From the Census of 22 V 1961 onwards the
estimates relate to the de jure population, based
on the 1961 Census. An estimate of the de facto
population is made only globally for the entire
population.

The 1961 census presented the population. as
divided by the groups Jews,Moslems,Christians
and Druzes. Besides, there was a group of about
1,500 persons who denned themselves as "others".
Until 1963, this group was included among Non
Jews, in 1964, the original forms of the "others"

 were reinvestigated and consequently about half
of them were Jews, some classiifed as Moslems

v and Christians and about 500 (partly smallgroups,
such as Bahai, Samaritans, etc.) were grouped

.■ with "Druzes and Others".
!i The 1961 Census results for the entire Jewish
population did not differ much from the current'

. estimate for that date(22V 1961) which were
based on the 1948 Registration. For the Non
Jewish Population, the Census results show about
4,000 persons more than the current estimate.
Consequently, there is a discontinuity between

■ 1960 and 1961 estimates, amounting to 4,131
inhabitants', as appears in TableB/2  Sources
ofIncreaseof the Population.

In 1963, about 700 Bedouins in the Negev
were added to NonJewish population. In Table
B/2 they are included in the migration balance
component .

Population Movement
The "natural increase" is the excess of births

over deaths. The statistics up to 1962 are basedon
births and deaths registered during that year at the
SubDistrict Registration Offices and not on the
actual number of cases which occurred during
that year.

Births and deaths which occurred prior to
8 XI 1948, but were registered after that date,
were excluded from the calculationof the popula
tion estimates.

. 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 intro
duction to chapter D. "Migration"), and include
all legal border crossings.

Since 1961, when the estimates are based on
the permanent population, the migration balance
includes immigrants and the balance between
total inhabitants staying abroad morethan one
year and the total residents who returned to
Israelafter staying abroad more than a year.

Population in Settlements
Theestimatesof the populationinsettlements

since the Census of Population and Housing,
1961, are basedontheCensus results andon the
changes occurring annually, as reflected in the
followin gsources :

a. Returns of special questionnaires sent to all
settlements numbering less than 2,000 inhabi
tants.

b. The population movement in each settlement,
as reflected in the Central Population Register;

c. Censuses held by the Jewish Agency in Qib
buzim and Moshavim.
In the period when food rationing was in

force (until 1957) the estimates of the population
in settlements referred to the number of consu
mers in each grocery or cooperative according to
the consumer cardifle in each settlement.
After the 1961 Census, the population estimates

up to 1960 in some settlements were corrected.

Definitions
Settlement is a permanently inhabited place

fuliflling the following three requirements:
a. It is inhabited by 20 or more permanent
residents(until' the 1961 Census 10 resident
or more).

b. It has its own administration ;

c. It is not offlcia lly included in another settle
ment.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES

CHAPTER A. AREA AND CLIMATE

Area
Data on the area of the State of Israel were

supplied by the Survey Division.

CLIMATE

The data on climate were obtained from the
Meteorological Service.

Averagesof temperature and relative humidity
for a period such as 19401949 or 19491958
were not given for stations which did not measure
in most yearsofthe period or for stations which
changed their exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced to
the standard normal period 19311960 except
for the data of Elat which were computed as
arithmetic means for the period of measurements
alone. The monthly amount of rain is rounded
off to the nearest mm., except when it is less than
0.6 mm. and except for Elat. Amounts ending in
0.5 are rounded off to the nearest even number.
The same applies to the average values of the
number of raindays (> 1.0mm). The annual
total is obtained by summing up the exact amount
in individual months and then rounding off.
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12.* List of Settlements, Their Population and Signs (Provisional Data for 22 V 1961 and for
31 XII 1961)

13.* Indexof Securities
14.* List of Settlements, Their Population and Codes  (Data for 31 XII 1962)
15. Seasonality in Israel
16. Catalogue of Export Commodities
17.* indexof Input Prices for Residential Building Reportof the Public Advisory Committee
18.* List of Settlements, Their Population and Codes (Data for 31 XII 1963)
19. General Programs for Data Processing on IBM 1401 Computer

JOINT PUBLICATIONS OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
AND OTHER INSTITUTIONS

1. WAGES IN INDUSTRY (August 1955)
The Central Federation ofJewish Labour in Israel
The Manufactures Association in Israel

2. ISRAEL TOURIST STATISTICS (19521955)
The Government Tourist Corporation

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. 29of 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. 48ofthe Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

8. ISRAEL'S NATIONAL INCOME (19501954)
(No. 57of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

9. IMMIGRATION TO ISRAEL (19481953)
(No. 60of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

10. ISRAEL'S NATIONAL EXPENDITURE (19501954)
(No. 74of the Bureau's Series of Special Publications)
The Falk Project for Economic Research in Israel

11. * FIFTH REPORT ON THE REVENUE OF THE STATE (1958/59)
(No. 96of the Bureau's Series of Special Publications)
The Ministry of Finance
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JUDICIARY AND POLICE

3. Criminal Statistics (19481949)
6.* Criminal Statistics (1950)
18.JudicialStatistics (1951)
20. Criminal Statistics (Trials, 1951; Convicted Persons, 1950; Prisons, 1951)
24. Judicial Statistics (1952)
39. Judicial Statistics (1953)
43. Judicial Statistics (1954)
70. Criminal Statistics (19511954)
73. Judicial Statistics (1955J957)
81. Criminal Statistics (19551956)
90. Judicial Statistics (1958)
94. Criminal Statistics (1957)
102. Judicial Statistics (1959)
115. Suicides and Attempted Suicides among Jews (19491959)
121. Criminal Statistics (1958)
134. Criminal Statistics (1959)
146. Judicial Statistics (1960; 1961)
158. Judicial Satistics (1962)
167. Criminal Statistics (1960 ; 1961)
168. Juvenile Deliquency (1960 ;I960
182. Judicial Statistics (1963)

MUNICIPALITIES
31.* Municipal Statistics (1951/52)
64.* Municpalities in Israel (1952/531954/55)
104.* Income and Expenditure of Local Authorities (1957/581958/59)
155.* Municipalities in Israel (1961/62)

MISCELLANEOUS
51.* Resultsof Elections to Third Knesset and to Local Authorities (1955)
ill.* Resultsof Elections to Fourth Knesset and to Local Authorities (1959)
1 17. The Attitude of the Public towards Mif'al HaPayis
166.* Resultsof Elections(15 VIII 1961)

(f) TECHNICAL PAPERS :

1. SurveyofIsrael'sEconomy (1951)  in cooperation with Falk Project for Economics in Israel
2.* Revenue and Expenditureof the Government (1955/561956/57)
3.* Key to List of Seettlments (1958)
4.* Statistics of Schools and Kindergartens in (1958/59) (Provisional Figures)  in cooperation

with the Ministryof Education and Culture
5.* Consumer's Price Index; Reportof the Public Advisory Committee
6. Israel's Foreign Trade (by countries and commodities) (1958)
7.* Key to List of Settlements (31 XII 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 Listof Settlements) (31 XII 1959)
10.* Industry Production and Employment Indexes
11. Agricultural Input and Output Indexes Reportof the Interministerial Advisory Committee

* Hebrew only. ■ ■■

XXX



92. Israel Postal Services (1958/59)
93.* Road Accidents in Israel (1958)
98.* Survey ofFreights Transported by Roads (1958)
103. Israel Postal Services (1959/60)
106.* Road Accidents in Israel (1959)
1 16.* Road Accidents in Israel (1960)
118. Israel Postal Services (1960)
120.* Motor Vehicles (31 III 1960)
127.* Motor Vehicles (31 III 1961)
135.* Road Accidents in Israel (1961)
136.* Survey of Trucks (Preliminary Data) (1961)
137.* Fuel Consumption of Motor Vehicles and the Road Traiffc (1961)
141. Israel Postal Services (1961/62)
144.* Motor Vehicles (31 III 1962)
145.* SurveyofTrucks (1961)
150.* Road Accidents in Israel (1962)
170.* Motor Vehicles (31 HI 1963)
172.* Road Accidents with Casualties in Israel (1963)
185.* Motor Vehicles (31 III 1964)

FINANCE AND INSURANCE

4.* Income Tax Statistics (1949/50)
22. Insurance in Israel (19501952)
32. Insurance in Israel (1953)
58. Insurance in Israel (1954)
65. Insurance in Israel (1955)
77. Insurance in Israel (1956)
85. Insurance in Israel (1957)
97. Insurance in Israel (1958)
113. Insurance in Israel (1959)
131. Insurance in Israel (1960)
147. Insurance in Israel (1961)
157. Insurance in Israel (1962)

EDUCATION

10. Statisticsof Education and Culture (1951/52), Part I
12. Statistics of Education and Culture (1952/53) Part I
15.* Statisticsof Education and Culture (1951/52), Part II
21.* Statisticsof Education arid Culture (1951/52), Part Ill
27.* Census ofTeachers and Various Educational Statistics (1952/53) Part II
34. Schools (1953/54) PartI
42.* Pupils and Various Educational Statistics (1953/54)
50. Schools and Kindergartens (1954/55)
59. Schools and Kindergartens (1955/56), Pupils (1955/56), Teachers (1954/55)
66. Standard of Education ofthe Population, (June 1954)
72. Schoolsand Kindergartens (1956/57)

SOCIAL WELFARE

87. Surveyof Jewish Families Applyingfor Assistance to the Social Welfare Bureaux (1956/57)
130.* Survey of Supported Families' Expenditure (1961(
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LABOUR
7a.♦ The StandardofLiving in Palestine(Israel) during the Last 20 Years (1953)
16.* StatisticsofWages in Industry (August 1952)
25.* Labour Force Survey (June 1954) (provisional summary)
38.* Statistics ofWages (19531954)
40.* Government Employees(published inthe 5th Report ofthe Civil Service Commission)(1955)
56. Labour Force Survey (June 1954)
61 . Labour Force Survey (November 1955)
68. Labour Force Survey (June 1956)
82. Labour Force Surveys (1957)

1 52. Labour Force Surveys (1962)
162. Labour Force Surveys (19551961)
1 71. Employment and Wages ofEmployees from the National Insurance Institute Data (1963)
176. Labour Force Surveys (1963)

AGRICULTURE AND NUTRITION
7b. Levelof Nutrition in Israel (1951)
8. Censusof Agriculture (1949/50)

Part A. Farm Economy of Arabs, Druzes and other Minority Groups
19. CensusofAgriculture (1949/50)

Part B. Jewish Farms
35. Food Balance Sheetof Israel (1949/501953/54)

101. Food Consumption and LevelofNutrition of Urban Wage and SalaryEarners' Families in
Israel (1956/57)

108.* CensusofVegetables' Areas (1959/60)

INDUSTRY
26. Census of Indust ry 1952 (Part A)
41. CensusofIndustry 1952 (Part B)

1 19. SurveyofEmployment and Equipment in the Diamond Industry (1961)
156. Indust ry and Crafts Surveys (19551960)
178. Indust ry and Crafts Surveys (1961 ;1962)

CONSTRUCTION

13. Indexes of Employment in the Building Industry (1952)
33. Building and Construction (19491953)
173.* Building in Israel (19601963)

TRANSPORT AND COMMUNICATION

2.* Statistics of Road Accidents in Israel(MayDecember.1950)
11.* StatisticsofRoad Accidents in Israel (19511952)
28.* Statisticsof Road Accidents in Israel (1953)
30. Israel Postal Services (1948/491953/54)
45.* Statisticsof Road Accidents in Israel (1954)
46.* Freight Traiffc by Motorized Vehicles (1952 and 1954)
54. Israel Postal Services (1954/551955/56)
62.* Road Accidents in Israel (1955;1956)
67. Israel Postal Services (1955/56;1956/57)
80.* Road Accidents in Israel (1957)
83. Israel Postal Services (1948/491957/58(
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129. Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients (1959)
138. Causes of Death (1961)
154. Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients (1960)
1 59. Causes of Death (1962)
169. Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients (1961)
174. Cancer Mortality in Israel (19581961)
177. Causesof Death (1963)
181. Diagnostic Statistics of Hospitalized Fatient£(1962)

NATIONAL ECONOMY
1.* Israel's Economy in (1950)
71. Estimate of Israel's Balance of Payments (19561 957)
89. Balance of Payments of Israel (19571958)
151. Receipts and Expenditure of the Local Authorities  Economic Analysis For the National

Accountsof Israel (1959/601961/62)
153. Israel's National Income and Expenditure (19501962)
165. National Income Originating in Israel's Agriculture

(Input, Output and Value Added) (19521963)

CONSUMPTION AND HOUSING
123.* Survey of Urban Families' Expenditure (1 959/60)
148. Families' Expenditure Surveys (1950/51; 1956/57; 1959/60)
175.* Surveyof Families' Expenditure(1963/64) First Results

FOREIGN TRADE

5. Israel's Foreign Trade in (1951)
23. Israel's Foreign Trade in (1952 and 1953)
76. Israel's Foreign Trade in (1957)
88. Israel's Foreign Trade (1958)
99. Israel's Foreign Trade (1959)
109. Israel's Foreign Trade(by Countries and Commodities) (1959)
1 14. Israel's Foreign Trade (1960)
124. Israel's Foreign Trade (by Countries and Commodities) (1960)
126. Israel's Foreign Trade (1961)
132. Israel's Foreign Trade (by Countries and Commodities) (1961)
139. Israel's Foreign Trade, Part I (1962)  General Summary
140. Israel's Foreign Trade, Part II (1962)  Imports and Exports Commodities
142. Israel's Foreign Trade, Part HI (1962) Countries by Commodities
143. Israel's Foreign Trade, Part IV (1962) Main Commodities, by Country
160. Israel's Foreign Trade, Part I(1963) General Summary: Exports and Imports by

Commodity
161. Israel's Foreign Trade, Part II (1963)  Country by Commodity: Main Commodities

by Country
183. Israel'sForeign Trade Part I General Summary Exports and Imports byCommodity(1964)
184. Israel's Foreign Trade Part II  Country by Commodity, Main Commodities by

Country (1964)

INTERNAL TRADE
164.* National Survey of Trade and Personal Services (1962(
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19. tnternal Migration  Part I  Data from StageBof the Census
20. The Divisionof the Stateof Israel into Natural Regions for Statistical Purposes
21 . Labour Force Part [I Labour Force Characteristics and Employed Persons,

by Educational Attainment and Literacy  Data from Stage Bof the Census
22. Demographic Characteristicsof thePopulation Part1V Additional data from Stages

A and Bof the Census
23. Housing inSsttlemsnts The Settlements of Israel, PartVData from Stage bof the

Census
24. LabourForce PartIII Additional Data from Stage Bof the Census
25. Proced ires and Deifnitions  Explanatory Notes to the Census Publications
26. Marriage andFertility Part I  First Data from StageBofthe Census

(e) SPECIAL PUBLICATIONS

POPULATION :.

36. Registration of Population (8 XI 1948)  Part A
37. Jewish Population (19311954)
52.* Settlements in Israel, at End of 1955
53.** Registrationof Population (8 XI1948) Part B
55. * Index to List of Settlements (1956)
69.** Projectionsof the Population of Israel (19551970)
78. Israel Tourists Statistics (19481957)
91. Israel Tourists Statistics (1958)
105. Israel Tourists Statistics (1959)
122. ' Israel Tourists Statistics (1960)
133. Israel Tourists Statistics (1961)
149. Israel Tourists Statistics (1962)
163. Israel Tourists Statistics (1963)
179. Projectionsof the Populationof Israel up to 1969

HEALTH

9. CausesofDeath (1950)
14.* Physicians and Dentists in Israel (19511952)
17. Causesof Death (19511952)
47. Causes of Death (19531954)
49. Statistics ofHospitalization (19501953)
63. Causes of Death (1955)
75. Perinatal and Maternal Mortality in Israel (19501954)
79. Causes of Death (1956)
84. Causes of Death (1957)
86. Statistics ofHospitalization (1954)
95. Causes of Death (1958)
100. Statistics of Hospitalization (19551956)
107. Cancer Mortality in Israel (19501957)
1 10. Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients (1957)
112. Causesof Death (1959)
125. CausesofDeath (1960)
128. Diagnostic Statistics of Hospitalized Patients (1958(
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

(a) STATISTICAL ABSTRACT OF ISRAEL appears annually

(b) STATISTICAL BULLETIN OFISRAEL appears monthly
Part T. ♦ Population and Social Statistics
Part II. * Economic Statistics
Part III. Foreign Trade
Part IV.* Statistics of Prices
Part V. English Summary

(c) ISRAEL ECONOMIC INDICATORS

{A) POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961 PUBLICATIONS

1 . The GeographicalStatistical Division of the Urban Settlements in Israel
2. **ClassiifcationofEconomic Branches
3. Classiifcationof Occupations
4. **Population and Housing Census 1961 (Provisional.Results).
5. Statistics of Population in Settlements Provisional Results
6. **List of Settlements, Their Population and Signs (Provisional.Datafqr. 22 V 1961)
7. Demographic Characteristics of the Population  Part I. (Data. from Stage A of the

Census  General Results)
8. Demographic Characteristics of the Population  Part II  (Data from Stage A of the

Census by SubDistricts, Natural Regions, Types of Settlements and. Municipal Status)
9. Labour Force  Part I  Labour Force Characteristics(Weekly) .and Ernployed Persqns,

by Economic Branch, Occupation and Employment Status  Data from Stage "B" of the
. Census

10. The Settlements of Israel  Part I  List of Settlements  Geographical Information and
Population (19481061)

11. The Settlements 01 Israel  Part II  Sex, Age, Residence and Population Group  Data
from Stage "A" of the Census

1 2. The Settlements of Israel  Part III  Jewish Population, by Countryof Birth .and Period
of Immigration  Data from Stage "A"of.the Census

13. Demographic Characteristics of the Population  Part III  First Results from Stage B
ofthe Census

14. AtlasofSettlements in Israel, Basedon the Findings oftheCensus.ofPopulation and Housing
1961

15. Languages, Literacy and Educational Attainment  Part I ■ Data.from Stage .."B" of. the
Census

16.HousingPartIData from Stage "B" of the Census.
17. Moslems, Christians and Druzes in Israel 1961  Datafrom.Stage ."A" and.l'B■' ofthe

Census
18. The Settlements of Israel  Part IV  Length of Residence in.Settlement, Number ofYears

of Study, Extent of Hebrew Speaking, Labour Foice Participation .and jEcpnomic Branch
of Employed Persons  Data from Stage "B" of the .Census
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In this connection, we would like to mention also the extension made in the
chapter "Migration5'.

b. Another subject worth mentioning are the sectorial data on the
subject of "National Income and Expenditure". Whereas last year this series
relfected the thorough revision which took place at the time, this year the
sectorial division of National Expenditure was given a special emphasis. The
series was prepared upon recommendations of the Public Advisory Council
on Statistics.

c. This Abstract brings, for the ifrst time, statistical data from aSurvey
of Travelling Habits and data on savings of families. Thosewere obtaiirde from
statistical surveys conducted specially by the Central Bureau of Statistics upon
request of interested public bodies. Whilst thus enlarging the scope of its work,
in order to satisfy special demands, the Central Bureau continues its work
according to theNational Programme of Statistics, which is being formulated
by the Public Advisory. Council on Statistics.

Great attention was paid to diagrams and maps, and their contents and
form were especially adjusted to the needs of the Abstract: To make reading
easier, the diagrams were not concentrated this year in one place, but are
.presented togetherwith■ the chapter1 dealing with the respective subject. The
series of diagrams were drawn by the staff of the Unit of Graphical Works
of the Bureau, headed by Mr. R. Fischer. The staff of the Geographical Unit,
headed by Mr. A. Tshapnitzki, was responsible for preparing the maps.

The thanksof the CentralBureau of Statistics are extended to the various
Ministries and to all the other bodies who assisted in preparing the Abstract.
The staffof the different sectionsof the Bureau deserve special mention, and
especially those of the Publications Section, headed by Mr.D. Neumann,
andMr. M. Saraf, also from the Publications Section, who edited the.Abstract.

 ■ Prof. R. Bachi
. The Government Statistician

Jerusalem, August 1965



PREFACE

The Central Bureauof Statistics considers the Statistical Abstract of Israel
of which the 16th volume is now being published, the climaxof its work. The
public, too, is interested in the Abstract as a quick and convenient means of
obtaining statistical information on the population, social structure and
economy of the State.
The interest shown by the public in Israel and abroad caused a

considerable rise in the number of copies distributed. This has encouraged
the Bureau in their efforts to achieve the three following purposes:

a. Uptodatenessof the contents;
b. Choice of the subjects to be included in the Abstract;
c. Presentation of the information in such a way that will make reading

easier.
As to the uptodateness of thecontents : this year again, great efforts were

made to publishthe;Abstract as early as possible, which was possible by the
close cooperationofthe different bodies involved, especiallyof the Jerusalem
Acsdemic Press, whodjd the printing... ,
As to the choiceof subjects, the Bureau had to face the problem of select

ing the statistical data which may beof interest to the egenral public out of a
very large amount of data available. This selection was made under the in
structionof the Deputy Scientiifc Director, Mr. M. Sicron. Yet, in spiteof the
obvious necessityof strict selection, on the one hand, and the need to generally
preserve the present form (which enables comparisons with the data in the
previous editions), on the other hand, we tried again to offer the readers of
the Statistical Abstract new topics to enlarge the contents of this volume.
Among the many additions, the following ought to be quoted :

a. Data from the Census of Population and Housing 1961. The processing
and publishingofthe Census results are in the ifnal stage. Till now, 27 volumes
have been issued, andsome more will be published in the near future. Fertility
and Internal Migration are twoof the Census topics given in this Abstract.
These areofspecial importance from the demographic and economicpoints of
view. When one comes to examine the future development of the population,
data on fertility are of special interest, whereas those on internal migration
help to study its considerable influence on the topographical distribution of
population and economy in the country.
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