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הקדמה
השנתון של התשעהעשר הכרך את להגיש שמחה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
האוכ על רב סטטיסטי מידע זה שנתון מביא שנה, בכל כמו לישראל. הסטטיסטי
המימצ זה בשנתון מתפרסמים אלה לנתונים בנוסף במדינה. והמשק החברה לוסייה,
המרכזית הלשכה ידי על נערך אשר תשכ"ז, האוכלוסין מפקד של העיקריים אים
אלה מימצאים .1967 ספטמבר בחודש צה"ל ידי על המוחזקים בשטחים לסטטיסטיקה
אשר ירושלים במזרח האוכלוסין ממפקד שנתונים בעוד לשנתון, במוסף כלולים
לנושאים. בהתאם השנתון בגוף המתאימים בפרקים נכללים מועד, באותו בה נערך
בעיות הסטטיסטיות הסדרות מרבית עורכי בפני העמידו 1967 שנת מאורעות
השט של והמשקים הישראלי המשק בין הכלכלית בפעילות בעיקר הקשורות רבות,
מדינת לשטח מתייחסות השנתון בגוף הכלולות הסטטיסטיות הסדרות המוחזקים. חים
הוכללו הדבר התאפשר בהם במקרים כאשר ,1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל,

ירושלים. למזרח המתייחסים נתונים גם הסדרות במסגרת
מפתח השנייה, הפעם זו אליו, צורף בשנתון, להתמצא הקורא על להקל כדי

אלפביתי. עניינים
לשנתון המתאים החומר ברירת של הקשה הבעיה בפנינו עמדה שנה, כל כמו
לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה והמעובד הנאסף חומר של הגדולה הכמות מתוך
בסדרת הן התפרסמו השונים בנושאים יותר מפורטים נתונים כי להזכיר, הראוי מן
הברירה פעולת לירחונים. ובמוספים הלשכה בירחוני והן המיוחדים, הפרסומים
ותודתי אלון, א' מר של ובפיקוחו בהדרכתו נעשתה השנתון של המקצועית והעריכה

כך. על לו נתונה

ולכל השונים הממשלה למשרדי נתונה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תודת
ומח מדוריה כל על הלשכה, עובדי גם יצויינו השנתון. בהכנת שסייעו הגורמים
עובדי ראויים מיוחד לציון לשנתון. עבודתם פרי ובהבאת בהכנה עמלו אשר לקותיה,
והבאתו השנתון עריכת הוטלה עליו אשר שרף, מ' מר ובראשם הפרסומים מדור

הדפוס. עבודות את ביצע אשר הממשלתי למדפיס נתונה מיוחדת תודה לדפוס.

בקי ר' פרופ' תשכ"ח אלול ירושלים,
, הממשלתי הסטטיסטיקן



הלשכה של הבכיר הסגל

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן בקי, רוברטו פרופ'

המדעי המנהל סגן סיקרון, משח
ארגוני מנהל אייל, נתן

ופתוח תכנון על ממונה בראון, רפאל
כלכלית מחלקה מנהל רוטר, רפאל

ובריאות לדמוגרפיה מחלקה מנהל שמלץ, עוזיאל ד"ר

בפועל יחידות ומנהלי מחלקות
טורניאנסקי אוריאל

טננבלט זאב
כהגא חביב
כתנא מיכאל
ליברמן יוסף
לייבגר סילביו
לסמן בנימין
מאיר מוריס
מוקדי מיגאל
נעם מיכאל
נתן גד ד"ר

צוקרמן יעקב
צור סברין

ציפניצקי ראובן
קגטורוביץ מלכה גבי

קרשאי ראובן
רבי ציון
רגב חיים
שטרן וולף

שמאי נירה גבי
שרף מנחם

מנהלי סגני מחלקות, מנהלי
אבנר אורי

אברמסון רבקה גבי
אוסיפוב יצחק
אייזנבך צבי
אלון אהוד
ארנון נפתלי

בהרל אורי ד"ר
בורשטיין אברהם
בןעמרם אליהו

(בחו"ל) ברקאי מיכאל ד"ר
גביש דוד

גילר מלכה גב'
גרף ראובן
הדר עזרא

(בחו"ל) הרטמן משה
הרשקוביץ יצחק

וינר אשר

זיגלמן שלמה
חן דוד

טור רפאל
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העניינים תוכן
עמוד

כז העניינים מפתח

מפה
עה היהודית האוכלוסייה מרכזי
לוחות מבוא

4 3 . ואקלים שטח א.

17 14 ויישובים אוכלוסייה ב.

53 49 הטבעית התנועה ג.

88 86 הגירה תנועות ד.

112 110 בריאות ה.

138 134 הלאומית וההוצאה ההכנסה ו.
166 164 החיים רמת ז.
185 184 התשלומים מאזן ח.
200 197 חוץ סחר ט.
231 224 מחירים י.

248 242 ותעסוקה אדם כוח י"א.
312 309 חקלאות י"ב.
366 361 תעשייה י"ג.

496 493 בנייה י"ד.

414 411 וקשר תחבורה ט''ו.
446 441 ושירותים פנים סחר ט"ז.

461 457 כספים י"ז.
483 481 ...... המקומיות והרשויות הממשלה כספי י"ח.
504 503 ביטוח י"ט.

525 522 ותרבות חינוך .כ.

560 559 סעד כ"א.
569 567 ומשטרה משפטים כ"ב.
583 582 והכנסת בחירות כ"ג.

נספח

593 591 המוחזקים השטחים



ודיאגרמות לוחות מבואות,

עמוד לוח

הלידה ויבשת הגיל
המין האוכלוסייה, קבוצות לפי האוכלוסייה, ב/12.

34 (31 xn 1967) והגיל
הגיל הסין/ לפי ירושלים' במזרח האוכלוסייה .13/3

36 (2711x967) והדת
והגיל המין לפי היהודית, האוכלוסייה .14/3

37 (19481967)
והגיל המין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה ב/15.

38 (19551967)
לפי ומעלה, 15 בגיל היהודית האוכלוסייה ב/16.

39 . . (1961 ;1966) והגיל המין משפהתי, מצב
הלידה, יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה ב/17.

40 . (31 xn 1967) והגיל המין העלייה, תקופת
הלידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה .18/3

42 (8 xi 19481967) העלייה ותקופת
הלידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילדי יהודים .19/3

43 (19481964)

המשפחות
במשפחה הנפשות מספר לפי המשפחות, ב/20.

44 (19571966 (ממוצעים
ומספר האוכלוסייה קבוצות לפי המשפחות, ב/21.

45 . (19651967 (ממוצעים במשפחה הנפשות
הנפשות מספר לפי  היהודיות, המשפחות ב/22.
של העלייה ותקופת הלידה יבשת במשפחה,

46 (1967 (ממוצע המשפחה ראש
במשפחה הנפשות מספר לפי המשפחות, ב/23.

46 (1967 (ממוצע היישוב וצורת

דיאגרמות
47 האוכלוסייה
47 היהודית האוכלוסייה של הגידול מקורות
48 . הלידה ויבשת הגיל המין, לפי היהודית, האוכלוסייה
48 והגיל המין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה

הטכעית התנועה ג.
49 מבוא

ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/1.
מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

53 (19511967)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/2.
(יהודים) מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

54 (19231967)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/3.
(לא מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

55 (19511967) יהודים)
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/4.

56 (1967) והנפת המחוז
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/5.

57 (1967) היישוב צורת

עמוד לווו

ואקליפ שטח א.
3 מבוא

השטח
והאזו הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/1.

4 .י ... הטבעיים רים

אקלים
היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/2.

6 (1967) התחנות לפי והמינימלית, המקסימלית
8 (1967) התחנות לפי המשקעים, א/3.
10 . . (1967) התחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות א/4.

שנתיים אקלימיים נתונים
של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים, א/5.

12 (1967) אקלימיים יסודות

ויישוגימ. אוכלוסייה כ.
14 מבוא

האוכלוסייה אומדן
אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה'. ב/1.

17 (19481967)
18 (19481967) האוכלוסייה של הגידול מקורות ב/2.

ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה ב/3.
19 (18501966)

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
המחוז לפי האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה ב/4.

20 (19481967) והנפח
והאזור הנפה לפי והיישובים, האוכלוסייה ב/5.

22 (31 xn 1967) הטבעי
היישוב גודל לפי והיישובים, האוכלוסייה .6/3

23 (19531967)
היישוב צורת לפי והיישובים, האוכלוסייה ב/7.

24 (1966; 1967)

היישוב צורח לפי והאוכלוסייה, היישובים ב/8.
26.. . .(31 xn 1967) הארגונית וההשתייכות

היישוב וצורת הנפה המחוז, לפי האוכלוסייה, .9/3
28 (31X11 1967)

5,000 מעל שמנו ביישובים האוכלוסייה ב/10.
30.. . (19481967) 31 xn ב1967 תושבים

המוניצי המעמד לפי והאוכלוסייה, היישובים .11/3
32 . . (31 xn 1967) האוכלוסייה וקבוצת פאלי

ו



עמוד לוח

והגיל המין הלידה, יבשת לפי פטירות, ג/30.
80 (19651967) (יהודים)

1949) והמין הגיל לפי תינוקות' פטירות ג/31.
81 (1967

(יהודים) המין לפי הממוצע' החיים אורך ג/32.
82 (19301967)

המין לפי נבחרים, בגילים היים תוחלת ג/33.
82 (19491967) (יהודימ)

1,000 מתוך נבחרים בגילים בחייט הנשארים ג/34.
83 (19301967) (יהודים) המין לפי חי, נולדים

נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך נפטרים ג/33.
1930) (יהודים) המין לפי נבחרים/ בגלים

83 (1967

דיאגרמות
84 וגירושין נישואין שיעורי
84 וחמותה ילודה שיעורי
84 המין לפי הממוצע, החיים אורך
85 האוכלוסייה של גולמיים תחלופה שיעורי
85 תינוקות תמותת שיעורי

הגירה תנועות ד.
86 מבוא

האשרה סוג לפי והיוצאים/ הנכנסים ד/1.
88 (19481967)

והיציאה הכניסה דרך לפי והיוצאים, הנכנסים ד/2.
89 ...... (15 v19481967) האשרה וסוג

השנה לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/3.
90 (18821967) (יהודים)

יבשת לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/4.
91 (19191967) (יהודים) הלידה

תקופת לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/5.
92 .... (19481967) (יהודים) והגיל העלייה

המעמד לפי המשתקעיט, והתיירים העולים ד/6.
(יהודים) המשפחה וגודל במשפחה

93 (19481967)
15 בגיל המשתקעימ, והתיירים העולים ד/7.
(יהודים) המשפחתי והמצב המין לפי ומעלה,

93 (19481967)
הלידה ויבשת הגיל המין, לפי העולים, ד/8.

94 (15v19481966) (יהודים)
והמין לארץ בחוץ יד משלת לפי העולים, ד;9.

95 (19611967) (יהודים)
והמין המגורים יבשת היד, משלח לפי העולים, ד/10.

96 (1965 ;1966) (יהודים)

תושבים
המגורים יבשת לפי ארעי, לישיבת הנכנסים ד/11.

97 (19611967)
ותקופת היציאה תקופת לפי התושבים, תנועת ד/12.

97 (19481967) החזרה
בחו"ל השהות זמן לפי החוזרים, התושבים ד/13.

98 (19601967)

ז

עמוד לוח

וגירושץ נישואץ
מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאים י ג/6.

58 (1966)
המגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים ג/7.

59 (1966)
המשפחתי והמצב הגיל המין, לפי נישאים/ ג/8.

60 (19521966) (יהודים)
יהגיל המשפחתי המצב הדת/ לפי נישאים/ ג|9.

61 (19561966) (לאיהודים)
(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים/ ג/10.

62 (1966)
ושל ההתן של המשפחתי המצב לפי נישאים/ ג/11.

62 (19521966) (יהודימ) הנישואין לפני הכלה
ושל החתן של הלידה יבשת לפי נישאימ/ ג/12.

63 (19551965) (יהודי*) הכלה
העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי נישאים/ ג/13.

64 .... (1966) (יהודים) הבלה ושל החתן של
ושל רווקים חתנים של והציוני ממוצע גיל ..1413
ותקופת הלידה יבשת לפי רווקות/ בלות

65 (19601966) (יהודים) העלייה
העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי מתגרשים/ ג/15.

66 .... (1966) האשה(יהודים) ושל הבעל של
העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי המתגרשים, ג/16.
הנישואין ומקום האשה ושל הבעל של

67 (1966)
(יהודים) הנישואין תקופת אורך לפי גירושין/ .1711

68 (19511966)
של הקודם המשפחתי המצב לפי מתגרשים/ ג/18.

69 .. (19551966) (יהודים) האשת ושל הבעל
18 מגיל למטה הילדים מספר לפי מתגרשים/ .1911

69 (19551966) (יהודים) לזוג

. ותמותה ילודה
ולידות המין לפי מת, ולידות חי לידות ג/20.

70 (19481967) ושלישיות תאומים
היהודית, האוכלוסייה של תחלופה שיעורי ג/21.
ושל (19261966) האם לידת יבשת לפי

71 . . (19551966) הלאיהודית האוכלוסייה
האם בחיי חי לידת מספר לפי כולל/ פריון ג/22.

72 (19481966)
בחיי חי לידת ומספר האם גיל לפי חי, לידות ג/23.

73 .(1966) האט
(יהודיפ) האם של הלידה ארץ לפי חי, לידות ג/24.

74 (19511966)
העלייה תקופת הלידה, יבשת לפי חי, לידות ג/25.

75 (1966) (יהודים) האם וגיל
(לאיהודים) והדת האם גיל לפי חי, לידות ג/26.

76 (1966)
יבשת האוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/27.
האם בחיי חי לידת ומספר האם של הלידה

77 (1966)
העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי חי, לידות ג/28.

78 (19511966) (יהודים) האם של או האב של
79 (1967) וגיל מין לפי פטירות/ ג/29.



עמוד לוח

אשפת

119 והסוג(19481964) הבעלות החולים/לפי בתי ה/7.
הבעלות לפי החולים, בבתי שנתקבלו החולים ה/8.

119 (19501967) והמחלקה
תושבים ל1,000 המיטות ומספר המיטות תקן ה;9.
ומחלקה בעלות לפי חולים' בבתי

120 (19481967)
חולים' בבתי המיטות תפוסת ואחוז אשפוז ימי ה/10.

121 .... (19501967) והמחלקה הבעלות לפי
הלידה יבשת הגיל, המין, לפי המאושפזים, ה/11.

122 . . (1964 ;1965) אבחנה לפי האשפוז' וימי
מכלל כאחוז חוליס, בבתי והפטירות הלידות ה/12.

126 (19501967) והפטירות הלידות

בריאות ביטוח

החולים קופות ופעולות המבוטחת האוכלוסייה ה/13.
127 (19491967)

מונעת רפואה
הנמצאים וממוצע ובילד באם לטיפול תחנות ה/14.

129 (19501967) מוסדות לפי בפיקוח'

הספר בבתי הרפואית העבודה
החינוך במוסדות והרופאים האחיות עבודת ה/15.
המבצע והגוף המוסד סוג לפי הלימודים, בשנת

130 (1965/66)
העיקריים הרפואיים במקצועות רשיונות בעלי ה/16.

131 (19521967)

דיאגרמות
133 עיקריות מוות סיבות
133 המחלקה לפי החולים, בבתי המיטות תקן
133 הבעלות לפי החולים' בבתי המיטות

הלאומית וההוצאה ההכנסה ו.

134 מבוא

138 (19511967) במקורות והשימושים המקורות ו/1.
140 (19511967) במקורות והשימושים המקורות ו/2.

(במחירים קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאה ו/3.
142 ... (19521967) ליי) מיליוני  שוטפים

(במחירים קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאות ו/4.
144 ... (19521967) ליי) מיליוני  קבועים

וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה ו/5.
מיליוני  שוטפים (במחירים וקבוצה סוג לפי

146 (19601967) ליי)
וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה ו/6.
ל*י) מיליוני 1964 (במחירי וקבוצה סוג לפי

147 (19611967)

עמוד לוח

בחויל השוהים ותושבים יורדים
ושנת האוכלוסייה קבוצת לפי היורדים, ד/14.

99 (19481967) הירידה
לפי ומעלה' שנה בחו"ל השוהים תושבים ד/15.
(יהודים) היציאה ושנת העלייה שנת

100 (19481965)
לפי ומעלה' שנה בחויל השוהים תושבים ד/16.

101 (19481965) (יהודים) הלידה ארץ
המטרה ארץ לפי בחויל' השוהים חושבים ד/17.

102 (19481965) (יהודים)
הניל לפי וביעלה' שנה בחויל השוהים תושבים ד/18.

103 (19481965) (יהודים והמין

תיירים
ודרבי המגורים ארץ לפי הנכנסים, התיירים ד/19.

104 (19511967) הכניסה
בישראל השהות זמן לפי היוצאים, התיירים ד/20.

106 (19611967)
בהם, והלינות לתיירים מומלצים מלון בתי ד/21!
של המגורים יבשת ולפי המלון דרגת לפי

107 (1967) האורחים
לפי לתיירים, מומלצים מלון בבתי הלינות ד/22.

108 (1967) האזור

דיאגרמות
109 עלייה
109 תיירות

110

בריאות ה.
מבוא

מוות סיבות
עד 1950) מוות סיבת לפי תמותה שיעורי ה/1.
הלידה יבשת הגיל, המין' לפי ופטירות (1967

112 (יהודים) (1967) המוות וסיבת
(יהודים) ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי ה/2.

116 (19501967)
(יהודים) נבחרות סיבות לפי תינוקות, תמותת ה/3.

116 (19501967)

תחלואה
שיעורים  נבחרות מידבקות מחלות ה;4.
1950) (יהודים) באוכלוסייה ל10,000

117 (1967
117 ההדבקה(19491967) מקום לפי מלריה' מקרי ה/5.

התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת, ה/6.
הלידה ויבשת הגיל האוכלוסייה, קבוצות

118 (1966)



ענ1וד

המזונות מאזן
170 תשביז המזונות, מאזן
174 תשכיז) עד (תשיי ליומ לגולגולת קלוריות
175 תשכיז)... עד (תש*י ליום לגולגולת חלבון
173 ... תשכיז) עד (תשיי ליוט לגולגולת שומן
176 . (תשכיז) ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים

לוח

ז/5.

ז/6.

11ר.

ז;8.

ז/9.

בית ציוד
בניקיימא, מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ז/10.
של בעבודה המעמד ולפי היישוב צורת לפי

177 (19581967) המשפחה ראש
בני מוצרים שברשותן היהודיות המשפחות .1111
העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי קיימא,

179 (19581967) המשפחה ראש של
בניקיימא מוצרים שברשותן המשפחות אחוז .12/1

181 (1967) המשפחה גודל לפי נבחרים,
בניקיימא מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ז/13.
המשפחה ראש של היד משלח לפי נבחרים,

181 (1967)

דיור
לחדר הנפשות מספר לפי היהודיות, המשפחות ז/14.

182 (19571967 (ממוצעים
לחדר, הנפשות מספר לפי היהודיות, המשפחות ז'15.
המש ראש של העלייה הלידהותקופת "יבשת 

182 (ממוצעים1967;1966) פחה .

1967 והדיור האוכלוסץ מפקד
משקי של ותמיכות הבית ציוד השירותים' ז/16.

183 .... תתרובע לפי ירושלים/ במזרח הביתי

עמוד לוח

תעשייתיים מוצרים על לצריבה ההוצאה ו/7.
148 (19611967)

שלא פרטיים מוסדות של לצריכה ההוצאה ו/8.
149 (19611967) רווח למטרות

הרשות סוג לפי ציבורית, לצריכה ההוצאה ו/9.
149 (19611967)

הכל הענף לפי המקומית, הגולמית ההשקעה ו/10.
150 (19521967) כלי

קבועים, בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה .11/1
הנכסים סוג ולפי הכלכלי הענף לפי

152 (19521967)
הממשלה, של השוטפות וההוצאות ההכנסות ו/12.
הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות

154 (19521966)
הסקטור לפי לחינוך' הלאומית ההוצאה ו/13.

156 . (1962/631965/66) ההוצאה וסוג המבצע
הסקטור לפי לבריאות' הלאומית ההוצאה ו/14.

158 . (1962/631965/66) ההוצאה וסוג המבצע
הלאומית וההכנסה הנקי המקומי התוצר ו/15.
הכלכלי הענף לפי הייצור, גורמי במחירי

160 (19521967) הראשי
וערך התפוקה ערך הנקי, המקומי התוצר .16/1
עד (תשכ''א החקלאות בענף הקנויה התשומה

162 ....;. י. י. ..:.". י. .; י. . חשג~ז)

דיאגרמות
163 במקורות והשימושים הגולמי הלאומי התוצר
163 במקורות והשימושים המקורות

החיים' רמת ז.
164 מבוא

התשלומים מאזן ה.
184 מבוא

הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום ח/1.
185 (19521967)

הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום ח/2.
186 (1966 ;1967)

האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום ח/3.
188 (19621967)
190 . . (1967 (סיכום האזוריים התשלומים מאזני ח/4.
194 . . (19541967) חוץ במטבע המדינה חובות ח/5.

דיאגרמות
195 ישראל של התשלומים מאזן
195 והשירותים הסחורות יבוא מימון מקורות
195 מטיח ויתרות סחורות בחשבון הגירעון

ט

הכנסות

באוכלוסייה השנתית ההכנסה התחלקות .111
נטו הכנסה קבוצות לפי העירונית, היהודית

166 (1963/64;1964'65)
באוכלוסייה השנתית ההכנסה התחלקות ז/2.
בעבודה המעמד לפי העירונית, היהודית
החקירה יחידת ראש של" היד ומשלח

167 (1963/64;1964/65)

1963/64  המשפחה הוצאות סקר
למש לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה .3 זי
קבוצות לפי עירוניים, יהודים שכירים פחת

168 .... (1959/60 ;1963/64) ראשיות הוצאה
נבחרים מזון מוצרי של ההוצאה גמישות ז/4.
ניכוי לאחר המשפחה' ולגודל להכנסה ביחס

169 (1963/64) הלידה יבשת השפעת



עמוד לוח

בסלילה תשומה מחירי
הכבי סוגי לפי בסלילה, התשומה מחירי מדד י/7.

239 (1966;1967) והדרכים שים

התעשייה תפוקת מחירי
התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד י;8.
ראשיים ענפים לפי מקומיים, לייעדים

239 (19641967)

בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים מדדי י/9.

240 (1959/601966/67) הראשיות הקבוצות לפי

דיאגרמות
241 לצרכן המחירים מדד
241 למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד
241 .... התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד
241 בחקלאות ותפוקה תשומה מחירי מדד

ותעסוקה אדט כוח יא.
242 מבוא

אדם כוח סקר
תבונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה י*א/1.
ממוצעים ;xi 1955) והמין העבודה כוח

248 (1967 עד 1958
לפי ומעלה, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה י"א/2.
1x11955) והמין העבודה כוח תכונות

250 (1967 עד 1958 ממוצעים
היישוב צורת לפי האזרחי, העבודה כוח יא/3.

252 (1967 עד 1958 ממוצעים 1x11955) והמין
והמין הגיל לפי האזרחי, העבודה כוח י"א/4.

254 .... (19581967 ממוצעים ;xi 1955)
הגיל, המין, לפי האזרחי, העבודה כוח י'א/5.

255 (1967 (ממוצע העלייה ותקופת הלידה יבשת
הלימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח ייא/6.

256 (1967 (ממוצע והמין הגיל
יבשת המין, לפי האזרחי, העבודה כוח י"א/7.
האוכלוסייה וקבוצת העלייה תקופת הלידה,

257 .... (19601967 ממוצעים 1x11955)
האז העבודה לכוח השייכות נשואות נשים יא/8.
1957 ממוצעי ;xi 1955) גיל לפי רחי,

258 (1967
ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה יא/9.
לפי והמועסקים, העבודה, כוח תכונות לפי
(ממוצעים העבודה ויישוב הכלכלי הענף

259 (19651967
והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים, ייא/10.

260 ... (1967 עד 1958 ממוצעים 1x11955)
הכלכלי הענף לפי היהודים, המועסקים י"א/11.

262 (1967 עד 1958 ממוצעים ;xi 1955) והמין

עמוד לוח

חוץ סדור ט.
197 מבוא

200 (19491967) החוץ סחר של המאזן ט/1.
היבוא של הערך הכל וסך המחיר הנפח, מדדי ט/2.

202 (19551967) והיצוא
ומדדי הכלכלי הייעוד לפי היבוא, מדדי ט/3.

203 . (19641967) עיקריים ענפים לפי היצוא,
של המשנה וסוג הסוג לפי והיצוא, היבוא ט/4.

204 (19641967) סיט"ק
210 . . (19631967) אזורים לפי והיצוא, היבוא ט/5.

והייעוד הקנייה ארץ לפי והיצוא, היבוא ט/6.
211 (19651967)

1949) נבחרות סחורות קבוצות לפי היצוא, ט/7.
213 (1967

וארצות נבחרות סחורות קבוצות לפי היצוא, ט/8.
214 (1966 ;1967) העיקריות הייעוד

1963) הייעוד ארץ לפי הדר, פרי יצוא ט/9.
216 (1967

1962 ;1958) הכלכלי הייעוד לפי היבוא, ט/10.
217 (1967

הקנייה וארצות הכלכלי הייעוד לפי היבוא, ט/11.
218 (1966 ;1967) העיקריות

לדולר יבואן של ממוצע ותשלום יבוא מסי ט/12.
220 (1966 ;1967)

דיאגרמות
222 מסחרי וגירעון נטו יבוא
222 מהיבוא כאחוז היצוא
222 J . הכלכלי הייעוד לפי היבוא,
223 היצוא הרכב
223 (אחוזים) אזורים לפי והיצוא, היבוא
223 (S (מיליוני אזורים לפי והיצוא, היבוא

מחירים י.
224 מבוא

לצרכן המחירים
231 (19481967) לצרכן המחירים מדד י/1.

קבוצות לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים י;2.
232 (19601967)

ענפי לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים י/3.
234 (19601967) המשק

מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים י;4.
235 (19491967) נבחרים

בבנייה התשומה מחירי
1951) למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד י/5.

237 (1967
לפי למגורים, בבנייה התשומה מחירי מדד י/6.

238 (19641967) תתקבוצות



עמוד לוזן

והשבתות שביתות
השובתים מספר וההשבתות, השביתות י"א/29.
1949) שאבדו העבודה וימי והמושבתים

285 (1967

שאבדו, העבודה וימי ההשבתות השביתות, י*א/30.
;1966) הכלכלי והענף הסקטור הסיבה, לפי

285 (1967

הזמן, אורך לפי וההשבתוח, השביתות י"א/31.
;1966) שאבדו העבודה וימי המשתתפים

286 (1967

העובדים של הכללית ההסתדרות חברי
מס) (חייבי בישראל העברים

והמקום המשפחתי המצב המין, לפי החברים, י*א/32.
287 (19501967)

המדינה עובדי

המשרדים.ותנאי לפי המדינה, עובדי מצבת י*א/33.
288 (19521967) המינוי

הדירוג לפי המדורגים, המדינה עובדי יא/34.
290 . . (311111955  311111967) המקצועי

הדירוג לפי המדורגים, המדינה עובדי י*א/35.
291. ...(31 *** 1966 ;311111967) האחיד

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
וממוצע הממוצע החודשי השכר השכירים, י*א/36.
הכלכלי הענף לפי לחודש, לעובד השכר

292 (19611967 (ממוצעים
ובממוצע השכירים במספר השינוי אחוז י"א/37.
הכלכלי הענף לפי לחודש, לעובד השכר

294 (19621967)

עבודה שכר תעריפי
בחקלאות, עובדים של היומי השכר תעריפי יא/38.

295 (19591967) המקצוע לפי
בתעשייה עובדים של היומי השכר תעריפי ייא/39.

297 ... .(19581967) המקצוע לפי ובבנייה,
אקדמאים, עובדים של לחודש שבר תעריפי ייא/40.

302 . (x 1954  x 1967) והדרגה המקצוע לפי
המדינה עובדי של חודשי שכר תעריפי י"א/41.

303 . (111967) האחיד הדירוג לפי המינהליים,
מורים של החודשי העבודה שכר תעריפי י"א/42.
לפי מוסמכים, ובלתי מוסמכים וגננות,

304 (x 1965 ;x 1967) העבודה שנות
לעוב המקסימלית החודשית היוקר תוספת יא/43.

305 ..(1611952  1611967) שכירים דים

יא

עמוד לוח

הכל מסך ואחוזם השכירים המועסקים יא/12.
והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים,

264 .... (19581967 ממוצעים ;xi 1955)
וצורתהיישוב הכלכלי הענף לפי המועסקים, י*א/13.

266 (1967 (ממוצע
לפי למועסק, בשבוע העבודה שעות ממוצע י*א/14.
(ממוצעים בעבודה והמעמד הכלכלי הענף

267 (19601967
5x11955) והמין היד משלח לפי המועסקים, י"א/15.

268 (1967 עד 1961 ממוצעים
יבשת היד, משלח לפי היהודיים, המועסקים י*א/16.
(ממוצעים והמין העלייה תקופת הלידה,

270 (1967 ;1966
והמין בעבודה המעמד לפי המועסקים, י*א/17.

272 (19671960 ממוצעים 1x11955)
הלימוד שנות יד/ משלח לפי המועסקים, י~א/18.

274 (1967;1963 (ממוצעים והמין
מספר לפי הקואופרטיבים, וחברי השכירים י''א/19.
החלפת האחרון, המעביד אצל עבודה שנות

276 . . (11111966) והמין הגיל עבודה, מקום
מספר לפי הקאופרטיבים, וחברי השכירים י~א/20.
והחלפת האחרון המעביד אצל העבודה שנות

277 (11111966) ומין כלכלי ענף העבודה' מקום

רשומה אבטלה
בלשכות המובטלים של היומי הממוצע יא/21.
למבוגרים, התעסוקה שירות של העבודה
אבטלה וימי הנפה המחוז, המדור, המין, לפי

278 . .(19491967) למובטל בחודש ממוצעים
לפחות שנרשמו המבוגרים העבודה דורשי יא/22.
של העבודה בלשכות חודש במשך אחת פעם
המחוז המדור, המין, לפי התעסוקה, שירות

280 (19491967) לחודש רישום וימי
של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים י"א/23.
והמין הגיל לפי התעסוקה' שירות

282 (19631967)
של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים י'א/24.
והמין הלידה יבשת לפי התעסוקה, שירות

282 (19631967)
אחת פעם לפחות שנרשמו העבודה דורשי יא/25.
התע שירות של העבודה בלשכות בחודש
1959) והמחוז המין לפי לנוער, סוקה

283 (1967

יזומה עבודה
יזומה, בעבודה המועסקים של יומי ממוצע יא/26.

283 . . (19601967) העובדים וסוג המחוז לפי
העבו לשכות דרך שנעשו לעובדים הזמנות י*א/27.
המדור לפי התעסוקה, שירות של דה

284 (19641967)
1964) והנפח המחוז לפי לעבודה, הפניות י'א/28.

284 (1967
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המאורגן ושיווקם אדמה ותפוחי ירקות ייצור י"ב/19.
336 תשכז) עד (תשט
337 . . תשכז) (תשכיו; וערכו הדר פרי ייצור י"ב/20.

ושיווקם ומלונים אבטיחיט פירות, ייצור ייב/21.
338 תשכיז). עד (תשט המאורגן

תעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת ייב/22.
339 תשכיז) עד (תשכיא
340 ... (19491967) זית ושמן זיתים ייצור ייב/23.

עד (תשיט ושיווקם והביצים החלב ייצור ייב/24.
340 תשכיז)

המטבהיים בבית חיים בעלי שחיטת ייב/25.
341 (19581967)
342 תשכז) עד (תשיט שללהדיג ייב/26.

מחקלאות הכנסה .. ..
ותק לפי בשלחין, כותנה גידול חשבון ייב/27.

343 תשביו) (תשביה; היישוב
לדונם ל"י  סוכר סלק גידול חשבון יב/28.

344 תשכז) עד (תשכה
שוטפים במחירים ההדרים ענף חשבון ייב/29.

345 תשכיז) עד (תשכז
היישוב צורת לפי החלב, רפת ענף חשבון ייב/30.

346 תשכ"ז) (תשבו; והוותק
והוותק היישוב צורת לפי הלול, ענף חשבון ייב/31.

348 (תשכיה;תשכיו)

ייצור אמצעי

350 (19481967) החיים בעלי מספר ייב/32.
החקלאי במשק עיקריות חקלאיות מכונות ייב/33.

351 (19481967)
מסק החקלאות ידי על הקנויות התשומות י"ב/34.

352 (19521966/67) אחרים טורים
(תשייד חיים בעלי להזנת בגרעינים שימוש יב/35.

354 תשביז) עד
עד (תשט החקלאי במשק המים תצרוכת יב/36.

354 תשכיז)
המקור' המחוז' לפי הכללית' המים תצרוכת ייב/37.

355 . (19581966/67) היישוב וצורת המטרה
1953/54) החקלאי במשק הדשנים צריבת י"ב/38.

356 (1967/68
הצומת להגנת הדברה בחומרי השימוש ייב/39.

357 (19521967)

דיאגרמות
359 המעובד השטח
359 שדה גידולי המעובד השטח
359 .. שטחהמטעים

עמוד לוח

דיאגרמות
העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה

306 האזרחי
306 והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים,
307 והמין היד משלח לפי המועסקים,
307 לשכיר הממוצע החודשי השכר

העבודה, בלשכות המובטלים של היומי' הממוצע'
308 המין לפי

שנות מספר לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים אחוז
308 הלידה ויבשת הלימוד

חקלאות יב.
309 מבוא

ויבולים שיטיח י

שימוש של הפוטנציאליות האפשרויות יב/1.
312 בישראל הקרקע
313 תשכיח) עד (תשיט המעובד השטח יב/2.
314 תשכח) עד (תשיט המעובדבהשקייה השטח ■ ייב/3;
314 תשכח) עד (תשט המטעים שטח יב/4.

עד (תשיט שדה גידולי המעובד השטח ייב/5.
315 חשכיז)

היהודי, במשק שדה גידולי המעובד השטח ייב/6.
317 (תשביז) היישוב צורת לפי

(תשיי אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח ייב/7.
318 חשכיז) עד

במשק אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח ייב/8.
319 .... (תשכז) היישוב צורת לפי היהודי,

היישוב צורת לפי בוטנים, המעובד השטח ייב;9.
320 תשכז) עד (תשט

עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים יב/10.
320 תשכז) עד (תשט י

והמינים הבעלות לפי יער' הנטוע השטח יב/11.
321 תשכז) עד (תשט

ושיווק ייצור
שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך יב/12.
סעיף לפי תשט, של קבועים ובמחירים

322 תשכיז) עד (תשט ראשי
324 .... תשכז) עד (תשט החקלאי הייצור ייב/13.

שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך יב/14.
326 תשכיז) עד (תשיט

תשכו במחירי החקלאי הייצור ערך יב/15.
328 תשבז) (תשכו;
330 ... (תשכז) הייעוד לפי החקלאי, הייצור יב/16.

שוטפים, במחירים החקלאי הייצור ערך יב/17.
332 (תשכז) הייעוד לפי
334 . תשכז) (תשכו; וערכו החקלאי הייצור יב/18.

יב
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דיאגרמות
392 התעשייה מדדי
392 ,י חשמל צריכת
392 בתעשייה המפקדי המוסף הערך

בנייה יד,
393 מבוא

מבנים בניית

396 ..(19491967) הייעוד לפי הבנייה, שטת יד/1.
1960) (מדדים) הייעוד לפי הבנייה, שטח יד/2.

397 (1967
והשטח, הדירות מספר למגורים: הבנייה י*ד;3.

398 (19651967) והיוזם המחוז לפי ■ .

הדירה גודל לפי הדירות, למגורים: הבנייה יד/4.
1965) היוזם לפי החדרים ומספר והיוזם,

400 . (1967
למגורים, הציבורית בבנייה הדירות מספר י*ד/5.

401 . ..(19651967) והמחוז הדירה שטח לפי
הדירות מספר למגורים: הציבורית הבנייה י"ד/6.

402 (19651967) הייעוד לפי והשטח,
ולמשרדים, לעסקים להארחה, הבנייה שטח יד/7.
חקלאי, משק ולמבני ציבור למבני לחרושת,

404 (19651967) המחוז לפי.
שנגמרו מגורים בנייני של הבנייה משך י"ד/8.
1965) הבניין גודל לפי הפרטית, בבנייה

405 (1967
מספר לפי למגורים, הפרטית הבנייה שטח י*ד/9.

406 . (19641967) בבניין הקומות
הייעוד לפי בבנייה, הנמצא השטח י*ד/10.

406 (31*11 196531 *** 1967)
מגורים, בבתי המקומית הגולמית ההשקעה יד/11.

407 . (19621967) והמחוז הייעוד היוזם, לפי

ציבוריות עבודות
החלה, או נגמרה שסלילתם הדרכים אורך י'ד/12.
והרוחב המבנה הדרך, סוג המחוז, לפי

408 (19641967)
או נגמרה שהנחתם המים צינורות אורך יד/13.

409 , (19641967) והקוטר המחוז לפי החלה,
או נגמרה שהנחתם הביוב צינורות אורך י*ד/14.

409 . (19651967) והקוטר המחוז לפי החלה,

עמוד

361

לוח

תעשייה יג.
. . . מבוא

והמלאכה התעשייה סקרי
למעשה עבודה ימי המועסקים* המפעלים/
המשכורת העבודה' שכר השכירים, של
הגולמית התפוקה נוספות* עבודה והוצאות

366 . . (19581966) המפקדי המוסף והערך
גודל קבוצת לפי והמועסקים* המפעלים

366 (1966/67)
367 (1966/67) המחוז לפי והמועסקים* המפעלים

הבעלות צורת לפי והמועסקים* המפעלים
367 (1966/67)

למעשה, העבודה וימי המועסקים המפעלים,
368 . (1960/611966/67) הראשי הענף לפי

העבודה והוצאות המשכורת העבודה, שכר
1960/61) הראשי הענף לפי הנוספות,

370 (1966/67
והערך הגולמית התפוקה החומרים* צריבת
הראשי הענף לפי המפקדי* המוסף

372 (1960/611966/67)

>'ג/1.

י"ג|2.

יג/3.

י'ג/4.

יג/5.

י*ג/6.

ייג/7.

התעשייה מדדי
לפי השכירים, ומספר התעשייתי הייצור י'"ג/8.

374 (19591967) הראשי הענף
של למעשה העבודה וימי הפועלים מספר י'*ג/9.

376 (19591967) הראשי הענף לפי הפועליט,
הפועלים, ושל השכירים של העבודה שבר י"ג/10.

378 (19591967) הראשי הענף לפי
וריאלי, נקוב לפועל, יומי עבודה שכר יג/11.

380 (19591967) הראשי הענף לפי
382 . (19631967) הראשי הענף לפי הפדיון, י*ג/12.

בתש ההיעדרות וימי למעשה העבודה ימי י"ג/13.
הראשי הענף לפי בתעשייה, לפועל לום

383 (19601967)
בתע השכירים של ממוצע חודשי מחזור י"ג/14.

384 . . (19601957) הראשי הענף לפי שייה*

אחרת תעשייתית סטטיסטיקה
385 (19551967) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור י"ג/15.

דיאגרמות
410 הבנייה התחלת
410 הבנייה גמר
410 .... והיוזם המחוז לפי למגורים* הבנייה גמר שטח
410 הדירה גודל לפי נסתיימה, שבנייתן הדירות

חשמל

החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור יג/16.
390 (19481967) לישראל

הראשי הענף לפי בתעשייה, החשמל צריכת י"ג/17.
391 (19641966)
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ובטלה עבודה ימי למשאית/ ניצול מקדמי ט*ו/13.
לפי ולנסיעה/ ליום בממוצע עבודה ושעות
;1961) מורשה מטען וקבוצת הדלק סוג

426 (1966/67
של הכלכלי הענף לפי ותפעולן/ המשאיות ט"ו/14.

428 (1961;1966/67) המשאית כעל
צורת המטען/ סוג לפי שהובל/ מטען טו/15.
המשאית בעל של כלכליים ענפים הבעלות/

430 . . (1966/67) המשאית של עיקרי ושימוש

ותקשורת דואר
431 ... (1948/491967/68) ותקשורת דואר טו/16.

ובתקשורת בדואר עבודה ותשומת פדיון ט"ו/17.
432 (19631967)

ספנות
הסוחר/ צי של והמ8מס התפוסה האניות/ ט"ו/18.

433 (31 xn 195631 xn 1967) האניה סוג לפי
הגיל לפי הישראליות/ הסוחר אניות טו/19.

434 (19561967)
הספנות בענף העבודה ותשומת הפדיון ט*ו/20.

434 (19631967)
בנמלי והנוסעים המטענים האניות, תנועת ט*ו/21.
זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ

435 (19511967)

תעופה
הפעולות  הישראליות התעופה חברות ט"ו/22.

436 (19501967) האוויריות
התעופה בענף עבודה ותשומת תפוקה ט"ו/23.

437 (19631967)
המטענים הנוסעים, המטוסים, תנועת טו/24.

438 . .(19491967) ומחול לחו"ל  והדואר

דיאגרמות
439 נפגעים עם דרכים תאונות
439 בנמלים מטענים תנועת
439 ובאוויר בים נוסעים

ושירותים פנים סחר טז.
441 מבוא

והקמעוני הסיטוני המסחר
שכירים) המעסיקים (עסקים

הקניות המכירות, המועסקים, העסקים,
סחורות וקבוצות ענפים לפי במסחר, והמלאי

446 (1965/66,1966/67)

טז/1.

וקשר תחכורה טו.
411 מבוא

משנה בענפי עבודה ותשומת תפוקה מדדי ט~ו/1.
414 (19641967) בתחבורה נבחרים

כבישים
לפי ורוחבן, שטחן הסלולות, הדרבים אורך ט"ו/2.

415 . (311111961311111967) ההחזקה סוג
ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הכבישים ט"ו/3.

416 (1961/621967/68)

לאעירוניים בכבישים התנועה
לפי והתחלקותו, עירוני הלא הקילומטראז' טו/4.

417 (19621967) השבוע ימי
הרכב סוג לפי המנועיים, הרכב בלי מספר ט"ו/5.

417 (19511967)
הממוצע והגיל המנועיים הרכב כלי מספר ט*ו/6.
;1965) הייצור ושנת הרבב סוג לפי בשנים,

417 (1967

משאיות
וסוג ייצור שנת מורשה, מטען לפי משאיות, ט"ו/7.

418 (19631967) הדלק

דרכים תאונות
כלי הנפגעים, נפגעים, עם הדרכים תאונות טיו/8.
100,000 לבל ושיעורים המעורבים הרכב

419 (19511967) תושבים
לפי נפגעים, עם הדרכים תאונות מספר ט"ו/9.
הגיל, לפי הנפגעים, התאונות; וסוג היישוב
1965) התאונה וחומרת בדרך השימוש סוג

420 (1967

אוטובוסים
האוטובוסים של והוצאות פדיון תנועה, טו/10.

421 (19511967)

רכבת
422 (1949/501967/68) לשראל רכבת תפעול ט*ו/11.

1966/67 משאיות סקר
והטון הטונאז' הקילומטראז'/ הנסיעות/ ט"ו/12.
קבוצות לפי המשאיות/ צי של השנתי קמ
;1961) הדלק סוג ולפי מורשה מטען

424 (1966/67

יד
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והאגו המסחריים הבנקים והוצאות הכנסות י*ז/9.
470 .. (19641967) לאשראי השיתופיות דות

והשקעות למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום י*ז/10.
471 (31 501 196431 501 1967)

ערך ניירות
בתל בבורסה החוב איגרות לשערי מדדים י"ז/11.

472 . . (19501967 שנתיים (ממוצעים אביב
אביב בתל בבורסה המניות לשערי מדדים י*ז/12.

472 (19501967 שנתיים (ממוצעים
;1966) חוב איגרות לשערי תשואה שיעור י"ז/13.

473 (1967
אביב, בתל בבורסה הרשומים הערך ניירות י*ז/14.

474 ... (19651967) המשקיעים קבוצת לפי
המחזור, אביב: בתל ערך לניירות הבורסה יז/15.

476 (19601967) הפעילות ומדדי הסחיר ההון

חברות
של עצמי והון חברות ומחיקת רישום י"ז/16.

477 . . (19641967) כלכלי ענף לפי חברות,
ולפי הפירוק יוזם לפי בעמ, חברות פירוק י*ז/17.

478 (1966 ;1967) כלכלה ענפי

. דיאגרמות
479 תשלוט אמצעי אספקת
479 הערך ניירות שערי מדד
479 הישראלית הלירה של החליפין שערי

המקומיות והרשויות הממשלה כפפי יה.
481 מבוא

האוצר והתחייבויות זכויות
של מוניטריות והתחייבויות זכויות ריכוז י*ח/1.

483 ... (31 *** 196531 111 1967) האוצר
האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות י"ח/2.

484 (311111966 ;311111967)
הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות י*ח/3.

486 (311111966:311111967) כלכלה ענפי לפי
החוב סוג לפי הממשלה/ חובות י*ח/4.

486 (31 111 195631 1111967)

הממשלה והוצאות הכנסות
גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, י*ח/5.

487 (1948/491966/67) תקציביים
488 .. (1963/641968/69) הממשלה הכנסות יח/6.
492 . . (1963/641968/69) הממשלה הוצאות יח/7.

המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי יח/8.
496 (1949/501967/68)

. הסחורה, מערך המכס ואחוז ממכס להכנסות י*ח/9.
497 . (1966/67 ;1967/68) סחורות קבוצות לפי

קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן י"ח/10.
498 . . (1963/641966/67) ברוטו מס וחיובי

טו

עמוד לוח

והוצאות העבודה שבר השכירים, העסקים, טז/2.
וקבוצות ענפים לפי במסחר, נוספות עבודה

448 (1965/66;1966/67) סחורות
לפי במסחר, והמכירות המועסקים העסקים, ט"ז/3.
וסק הבעלות צורת מחוז, גודל, קבוצות

450 (1965/66;1966/67) טור

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
בניקיימא צריכה מוצרי של האספקה ט"ז/4.

452 ... (19621967) המקומי לשוק נבחרים

המאורגן הקמעוני המסחר
לפי המאורגן, הקמעוני במסחר המכירות ט~ז/5.

454 (19631967) סחורות קבוצות

אלקטרוניים מחשבים סקר
כלכלי, ענף לפי האלקטרוניים' המחשבייט ט'ז/6.

455 (19621967) וסקטור מחוז

דיאגראמות
לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

456 המקומי
קבוצות לפי המאורגן/ הקמעוני במסחר המכירות

456 סחורות
456 האלקטרוניים המחשבים

כנמ8יפ יז.
457 מבוא

כספיים נכסים
461 ... (19541967) תשלום אמצעי אספקת יז/1.

ופיק עוש חשבונות של השנתי המחזור י"ז/2.
בבנקים הציבור של דרישה לפי דונות

462 (19501967)
הבנקים באמצעות שתווכו השטרות יתרת י"ז/3.
1963) לאשראי השיתופיות והאגודות

462 (1967
ושל המסחריים הבנקים של אשראי יתרות י*ז/4.
הייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

463 ... (31 501195431*111966) הכלכלי
הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער י*ז/5.

464 (19481967)
השחור ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי י*ז/6.

464 (19501967)

בנקאיים מוסדות
בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ז/7.

465 ... (31 501195431 <011967) ישראל
והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכום י"ז/8.
 31 xn 1954) לאשראי השיתופיות

466 (31X11 1967
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אלמנטרי, ביטוח של מרוכז עסקים חשבון ייט/15.
515 (1966) העסק סוג לפי

חברות של והפסד רווח חשבונות סיכום ייט/16.
516 (19501966) ישראליות

הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום ייט/17.
517 (31 *** 195031 111 1967) .

בישראל וההשקעות מביטוח ההתחייבויות ייט/18.
311111955) הנוכריות חברותהביטוח של

519 (311111966
קופות של וההתחייבויות הנכסים סיכום יט/19.

520 (31 111 196431 m 1967) הגמל

דיאגרמות
521 . . ביטוח ענפי לפי רישום, ומדמי מפרמיות הכנסות
521 הביטוח ענפי לפי הגמלאות, תשלומי

ותלגות חינוך כ.
522 מבוא

חינוך
תשכח עד תשט החינוך: מערכת

המוסד סוג לפי החינוך, במערכת המוסדות נ/1..
525 תשכיח) עד (תשיט

סוג לפי החינוך, במערכת ההוראה משרות כ/2.
526 . תשכיח). עד (תש.יט המוסד . .

המוסד סוג לפי החינוך, במוסדות התלמידים כ/3.
527 תשכיח) עד (תשיט

בית סוג לפי מפר, לבית התלמידים ממוצע נ/4.
528 תשכיח) עד (תשייב הספר

בית סוג לפי לכיתה, התלמידים ממוצע נ/5.
528 תשכיח) עד (תשייב הספר

החינוך במערכת ההוראה כוחות
העבודה, ויחידות ההוראה משרות המורים, נ/6.

529 . . תשכיח) עד (תשביה הספר בית סוג לפי
יבשת הגיל, המין, לפי והגננות, המורים כ/7.
הוותק שנות העלייה, תקופת הלידה,
(חינוך להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות

530 תשכיז) (תשכיו; עברי) .
לפי והמיוחדים/ היסודיים הספר בתי מורי נ/8.
המוכרות הוותק שנות להוראה* הסמיכות
עברי) (חינוך הספר בית ותכונות בהוראה

531 (תשכיז)
המין/ לסי היסודיים/ הספר בבתי המורים כ/9.
הוותק שנות האוכלוסייה/ קבוצת הגיל/
להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות

532 תשכיז) ; (תשכיה ערבי) (חינוך

החינוך במערכת ותלמידים כיתות
בית תואר לפי היסודיים, הספר בתי תלמידי כ/10.

533 . תשכיח) עד (תשייד עברי) (חינוך הספר
סוג לפי הספר, בתי תלמידי בין הבנים אחוז נ/11.

533 תשכיח) עד (תשיט הספר בית

עמוד לוח

המקומיות הרשויות כספי
ועומס גירעון או עודף הוצאות, הכנסות, ייח/11;
המעמד לפי המקומיות, הרשויות של מלוות

500 .... (1963/641966/67) המוניציפאלי . 

רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההכנסות ייח/12.
ההכנסה מקור לפי המקומיות, ברשויות

501 ... (1966/67) המוניציפאלי המעמד ולפי
ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הוצאות ייח/13.
המעמד ולפי העיקרי הייעוד לפי המקומיות,

502 (1966/67) המוניציפאלי
המקומיות, ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות ייח/14.
המוניציפאלי המעמד ולפי ההוצאה סוג לפי

502 . .י . .י .י ". י (1966/67)

503

כיטוח יט.
.. מבוא

לאומי ביטוח
הלאומי בביטוח המבוטחים מספר אומדן

504 (11119561111967)
לביטוח במוסד שאושרו לגימלאות התביעות
1954/55) הביטוח ענפי לפי לאומי,

505 ;...*. (1966/6 7
ענפי לפי הגימלאות, ותשלומי הגבייה

506 יהביטוח"(1960/611966/67)
1960/61) המבוטחים סוגי לפי הגבייה,

507 (1966/67
הפגיעה מידת לפי השכירים, העבודה נפגעי

507 (1955/561965/66)
הסיכון ענף לפי השכירים, העבודה נפגעי

508 ... (1960/611965/66) הפגיעה ומהות
ענף לפי שאבדו, שכירים של עבודה ימי

509 (1964/65;1965/66) הפגיעה ומידת הסיכון
השכירים העבודה נפגעי של תכיפות שיעורי
הסיכון ענף לפי החומרה, ושיעור

510 (1955/561965/66)
הסיכון ענף לפי העצמאיים, העבודה נפגעי

511 . . (1964/65 ;1965/66) התאונה ותוצאות
ושנת המין הגיל, לפי זקנה, קצבאות מקבלי

511 (iv 1967) העלייה
מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי

512 (1964/651966/67) הילדים
האשת מעמד לפי לידה, לדמי תביעות
1955/56) הראשון התשלום ושנת בעבודה

512 (1965/66

ייט/2.

יט/3.

ייט/4.

יט/5.

ייט/6.

ייט/7.

ייט/8. 

ייט/9.

ייט/10.

ייט/11.

ייט/12.

ביטוח חברות
ביש ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות ייט/13.

513 ... (19501967) הביטוח ענף לפי ראל,
לפי חיים, ביטוח של מרוכז עסקים חשבון ייט/14.

514 (1966) העסק סוג

טז
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מבוגרים להשתלמות במוסדות הביקור כ/33.
549 תשביז) עד (תשייז

והשתלמות להכשרה בקורסים הלומדים כ/34.
העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית

550 (19501967)
מספר לפי ומעלה, 14 בגילים האוכלוסייה כ/35.
יבשת הגיל, המין, מפר, בבית הלימוד שנות

551 ... (1961 ;1967) העלייה ותקופת הלידה
1951/52) סרטים ויבוא קולנוע בתי כ/36.

552 (1967/68
553 .... (1960/611967/68) המוסיאונים כ/37.
553 (1961/621967/68) המקצועיות התזמורות כ/38..

העירוניים/ ביישובים הציבוריות הספריות כ/39.
554 (19611968) היישוב צורת לפי

הנושא לפי בישראל/ לאור שיצאו הספרים כ/40.
555 (1965/66;1966/67)

בישראל/ לאור היוצאים עת וכתבי עיתונים כ/41.
556 ... (1967) והתדירות הנושא השפה/ לפי

יחידה יומיומית דיבור כשפת עברית דוברי כ/42.
היהודית האוכלוסייה בקרב ראשונה או

556 (19141966)

דיאגרמות
557 . . העברי בחינוך ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי

החינוך של יסודיים העל הספר בבתי התלמידים
557 הספר בית סוג לפי העברי,

של יסודיים והעל היסודיים הספר בבתי התלמידים
557 הלידה יבשת לפי העברי, החינוך

יסודיים העל הספר בבתי 17 עד 14 בגילים התלמידים
558 .... הלידה יבשת לפי העברי, החינוך של
558 האקדמיים במוסדות התלמידים
558 . . הלימוד תחום לפי האקדמיים, במוסדות התלמידים

סער כא.

559 מבוא

לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות כ'א/1.
1955/56) העזרה וסוג היישוב צורת

560 (1966/67
לפי הסעד, לשבות שבטיפול המשפחות כיא/2.
1960/61) העזרה וסוג המונציפאלי המעמד

560 (1966/67
לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות כיא/3.

561 (1964/651966/67) המשפחה ראש תכונות
המין המענק/ סוג לפי זקנה/ מענקי מקבלי כ"א/4.

562 (1967 (מרס המשפחתי והמצב
וסוג הגיל לפי במוסדות/ ילדים סידור כ"א/5.

562 (19641967) המוסד
ולמבוגרים לנוער המבחן שירותי פעולות כיא/6.

563 (19531967)
564 . (19501968) ונוער ילדים עליית חניכי כ*א/7.

עמוד לחז

הכיתה דרגת לפי הספר, בבתי התלמידים כ/12.
534 תשביח) עד (תשיט

התל ומספר הספר בית סוג לפי הכיתות, כ/13.
535 .... תשכיח) עד (תשביה בכיתה מידים

לדרגת התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז כ/14.
העלייה ותקופת הכיתה דרגת לפי הכיתה,

535 .... תשכיז) עד (תשייב טברי) (חינוך
העברי, החינוך של הספר בבתי התלמידים כ/15.
עד (תשכיב והגיל המין הספר, בית סוג לפי

536 תשביז)
של הספר בבתי 17 עד 14 בני התלמידים כ/16.
המין, הלידה, יבשת לפי העברי, החינוך

375 (תשכיז) הספר בית וסוג הגיל
העברי, החינוך של הספר בבתי התלמידים ב/17.
ויבשת הספר בית סוג הכיתה, דרגת לפי

538 תשביח) עד (תשביד הלידה
(תשיט הדת לפי הערבי, בחינוך התלמידים ב/18.

539 תשכיח) עד
החינוך סוג לפי הערבי, בחינוך התלמידים כ/19.

540 (תשכיח)
הגיל המין, לפי הערבי, בחינוך התלמידים כ/20.

540 תשביז) עד (תשכיב החינוך וסוג

בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות
לפי מדורג, לימוד לשכר הזכאים התלמידים כ/21.
הכיתה ודרגת הספר בית מוג ההנחה, דרגות

541 (תשכיז)
לפי בגרות, לתעודת הזכאים התלמידים כ/22.
(תשיט הספר בית וסוג הלידה יבשת המין,

542 תשכיז) עד

האקדמיים המוסדות
האקד במוסדות התארים ומקבלי התלמידים {כ/3|^

543 תשכיח) עד (תשיט מיים
(תשיט האקדמיים במוסדות האקדמי הסגל כ/24.

544 תשכיח) עד
הלימוד תחום לפי העברית, האוניברסיטה כ/25.

544 (תשכח)
לפי לישראל, טכנולוגי מכון  הטכניון כ/26.

545 (תשכיח) מחלקות
הלימוד תחום לפי אביב, תל אוניברסיטת כ/27.

546 (תשכז)
הלימוד תהום לפי בראילן, אוניברסיטת כ/28.

546 (תשכיח)
תחום לפי חיפה, של האוניברסיטאי המכון כ/29.

547 (תשביח) הלימוד
תחום לפי בנגב, גבוהה להשכלה המכון כ/30.

547 (תשכיח) הלימוד
המין, לפי האקדמיים, במוסדות התלמידים כ/31.
התואר העלייה, ותקופת הלידה יבשת הגיל,

548 תשכיח) (תשכיז; הלימוד ותחום

ותרבות מבוגרים חינוך
למבוגרים לעברית הציבוריים השיעורים כ/32.
 11951) והתרבות החינוך משרד מטעם

549 (* 1968
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וכנסת בחירות כג.
582 מגיא

בחירות
583 . . (19491965) לכנסת הבחירות תוצאות כ"ג/1.

הכנסת
585 . (19491965) הרשימה לפי הכנסת, חברי כ"ג/2.

1949) והוועדות הכנסת מליאת ישיבות כ''ג/3.
586 (1967

והוועדה העניין לפי שנתקבלו, החוקים נ*ג/4.
ושאילתות היום לסדר הצעות המטפלת,

587 (19491967)

נם5ח
המוחזקים השטחים

591 מבוא

1967 אוגוסטספטמבר האוכלוסין 8פקד
המלאה מהפקידה נתונים

593 ... היישוב וצורת הנפה התחום/ לפי האוכלוסייה' .1
594 והדת התחום לפי הבית' ומשקי האוכלוסייה .2

והמוצא התחום לפי הבית' ומשקי האוכלוסייה .3
594 ישראל משטח
595 . והגיל המין התחום' לפי האוכלוסייה' .4

1967 אוגוסטספטמבר האוכלוסין מפקד
המדגמית מהפקידה נתונים

הסוג התחום' לפי ומעלה' 21 בגיל האוכלוסייה .5
596 1948 מלחמת לפני המגורים ויישוב

הגיל המין' התחום/ לפי ומעלה' 15 בגיל האוכלוסייה .6
597 המשפחתי והמצב

ומספר המין התחום' לפי ומעלה' 15 בגיל האוכלוסייה .7
598 הלימוד שנות

האוכלוסייה' סוג התחום' לפי שלמדו' ומעלה 15 בני .8
600 והמין היישוב צורת

האוכלו סוג התחום, לפי '4549 בנות הנשים פריון .9
601 הלימוד שנות ומספר סייה

השנים ב5 שנולדו אלה מבין שמתו הילדים אחוז .10
601 האוכלוסייה וסוג התחום לפי המפקד' לפני

חקלאי משק והימצאות תמיכות בית' ציוד דיור' תנאי .11
602 ........ האוכלוסייה סוג לפי הבית' משקי של

1967 דצמבר  החינוך מערכת
603 המינהלית הרשות לפי החינוך' מוסדות .12
604 . . . הכיתה ודרגת המוסד סוג המין' לפי התלמידים' .13

עמוד לוח

דיאגרמות
565 .. העזרה סוג לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות

סוג לפי הסעד, מלשכות עזרה המקבלות המשפחות
565 המשפחה ראש ותבונות העזרה
565 ולמבוגרים לנוער המבחן לשירות המופנים

ומשטרה משפטימ גג.

567 מבוא

העניין סוג לפי המשפט, בבתי העניינים ב"ב/1.
569 (19491967) הפעולה ושלב

סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו העניינים כ"ב/2.
571 (19501967) העניין

שלב לפי הדתיים, הדין בבתי העניינים ב"ב/3.
573 (19491967) הפעולה

1951) הפליליים במשפטים ההרשעות כ*ב/4.
574 (1966

1951) בדין שהוייבו מבוגרים עבריינים כ*ב/5.
575 (1966

577 צעיריםשחויבובדין(19571966) עבריינים כ"ב/6.
ההאש בפנקס שנרשמו אמיתיות" עבירות כב/7.
1949) העבירה סוג לפי המשטרה' של מות

578 (1967

האוכלוסייה וקבוצת הסוג לפי האסירים, כ*ב/8.
579 (19511967)

במעונות הנמצאים שפוטים צעירים כ*ב/9.
579 (19571967)

(יהודיט) להתאבדות ונסיונות התאבדויות כ"ב/10.
579 (19491967)

סוג לפי לפועל, להוצאה המשרד פעולות כב/11.
580 (19501967) העניין

1950) הציבוריים הנוטריונים פעולות כ*ב/12.
580 (1967

580 ..(19491967) והדיינים השופטים מספר כ"ב/13.
580 . (19491967) רשיונות בעלי הדין עורכי כ"ב/14.

דיאגרמות

581 המשפט בבתי שהוגשו עניינים
581 העניין מוג לפי המשפט, בבתי העניינים
591 בדין שחוייבו מבוגרים עבריינים



הלשכה פרסומי
לשנה אחת מופיע  לישראל סטטיסטי שנתון

ירחונים:

לישראל הסטטיסטי הירחון
חוץ סחר של לסטטיסטיקה הירחון
מחירים של לסטטיסטיקה הירחון

נ196 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי

בישראל העירוניים היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה .1

הכלכלה ענפי סיווג .2
היד משלחי סיווג .3

ארעיים) (סיכומים  1961  והדיור האוכלוסין מפקד .4

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

 המפקד של א' משלב (נתונים  ו חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .7
כלליים) סיכומים

לפי המפקד, של א' משלב (נתונים  וו חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .8
המוניציפאלי) והמעמד היישוב צורות הטבעיים, האזורים הנפות,

 ו חלק  העבודה כוח .9
והמעמד היד משלח הכלכלי, הענף לפי המועסקים, והרכב (השבועיות) העבודה כוח תכונות

המפקד של ב' משלב נתונים  בעבודה
 1 חלק  היישובים ספר .10

1961 עד 1948 ואוכלוסייה, גיאוגרפיים ציונים  היישובים רשימת
 11 חלק  היישובים ספר .11

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

המפקד של 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 ב' משלב נתונים  ו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, .15
המפקד של ב' משלב נתונים  ו חלק  הדיור תנאי .16

המפקד של ב' ומשלב א' משלב נתונים  1961  בישראל והדרוזים הנוצרים המוסלמים, .17
מידת הלימוד, שנות מספר ביישוב, ההשתקעות nsipn  1v חלק  היישובים ספר .18
נתונים  המועסקים של הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות בעברית, הדיבור

המפקד של ב' משלב
המפקד של ב' משלב נתונים  ו חלק  פנימית הגירה .19

סטטיסטיות למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת .20

יט



וידיעת ההשכלה לפי המועסקים, והרכב העבודה כוח תכונות  11 חלק  העבודה כוח .21
המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב קרוא

ב' ומשלב א' משלב נוספים נתונים ** חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .22
המפקד של

המפקד של ב' משלב נתונים  v חלק היישובים, ספר  ביישובים הדיור תנאי .23
המפקד של ב' משלב נוספים נתונים  111 חלק  העבודה כוח .24

המפקד לפרסומי הסבר דברי  והגדרות תהליכים .25
המפקד של ב' משלב ראשונים נתונים  ו חלק  ופריון נישואין .26

IV חלק העבודה כוח  בחו"ל יד משלח .27
1v חלק היישובים ספר .28

וו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, .29
ווו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, .30

וו חלק  הדיור תנאי .31
וו חלק  ופריון נישואין .32
וו חלק  פנימית הגירה .33

ו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר .34
וו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר .35
לוחות  ו חלק  בישראל המשפחות .36

עבודה חיי לוחות .37
אביביפו ותל חיפה ירושלים, בערים האוכלוסייה .38

והמלאכה1965 התעשייה מפקד פרסומי
אי משלב מוקדמים נתונים .1

הענף לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים .2
התעשייה ענפי סיווג .3

היישוב לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים .4
ב' משלב נתונים  1965 והמלאכה התעשייה אטלס .5

ב' משלב מוקדמים נתונים .6

1967  והדיור האוכלוסין מפקד
ירושלים מזרח

עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה .1

הגולן רמת סיני, וצפון

מיוחדים פרסומים
ויישובים אוכלוסייה

 תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום .36
א' חלק

(19311954) היהודית האוכלוסייה .37
שנת (סוף בישראל היישובים רשימת .52

(1955
 תש"ט) בחשון (ו' התושבים רישום .53

ב' חלק
(1956) היישובים לרשימת מפתח .55

(19551970) בישראל האוכלוסייה תחזית .69
סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות .78

(19481957)
סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות .91

(1958)
(1959) בישראל התיירות .105

ועיבוד תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי .2
המוחזקים בשטחים חקלאי משק

האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות .3
המוחזקים בשטחים

(1960) בישראל התיירות .122
(1961) בישראל התיירות .133
(1962) בישראל התיירות .149
(1963) בישראל התיירות .163

1969 עד ישראל של האוכלוסייה תחזית .179
1964 בישראל התיירות .188

עד 1947) בישראל יהודים של נישואין .194
(1962

.1965 בישראל התיירות .206
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות .215

א'. חלק  19481964
(1966) בישראל התיירות .237

1985 עד בישראל האוכלוסייה תחזית .242
(1967) בישראל התיירות .254



הלאומי המשק
ב1950 ישראל כלכלת .1

הביןלאומיים התשלומים מאזן אומדני .71
(1956 ,י 1957) ישראל של

ישראל של התשלומים מאזן .89
(1957 j 1958)

המקו הרשויות של וההוצאות ההכנסות .104
החשבונות לצרכי כלכלי ניתוח מיות,

;1957/58) ישראל של הלאומיים
(1958/59

המקו הרשויות של וההוצאות ההכנסות .151
 (1959/60  1961/62)  מיות
הלאו החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח

ישראל של מיים
ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה .153

(19501962)
מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה .165
המו והערך התפוקה (התשומה, בישראל

(1963 עד 1952) סף)
המקו הרשויות של וההוצאות ההכנסות .235
החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח מיות,
עד 1962/63) ישראל של הלאומיים

(1964/65

ר ו י ד ו ה כ י ר צ

השנים בעשרים ישראל בארץ החיים רמת 7א.
(1953) האחרונות

(1951) בישראל התזונה רמת 7ב.
תשי"ד) עד (תש"י בישראל המזונות מאזן .35

משפחות של התזונה ורמת מזון צריכת .101
(1956/57) בישראל עירוניות שכירים

עירוניות משפחות הוצאות סקר .123
(1959/60)

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

תוצ 1963/64) המשפחה הוצאות סקר .175
ראשונות) אות

(1963) הדיור תנאי סקר .180
(1963/64) המשפחה הוצאות סקר .200

(1963/64) חיסכון סקר .217
ביישובים הביתית המים צריכת סקר .225

(1963/64) עירוניים
(1964/65) חיסכון סקר .239
(1966) דיור תנאי סקר .241

(1963/64) מזון צריכת דפוסי .253

בריאות

1950 בשנת מוות סיבות .9

בישראל השניים ורופאי הרופאים .14
(1951 j 1952)

)1951 .. 1952) מוות סיבות .17
(1953 ;1954) מוות סיבות .47

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

ביש אמהות ותמותת פרינטלית תמותה .75
(19501954) ראל
(1956) מוות סיבות .79
(1957) מוות סיבות .84

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

(1955 ;1956) אשפוז של סטטיסטיקה .100
(19501957) בישראל מסרטן התמותה .107

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .110
(1957) אושפזים

(1959) מוות סיבות .112

מוות(1960) סיבות .125

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .128
(1958) אושפזים

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .129
(1959) אושפזים

(1961) מוות סיבות .138

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .154
(1960) אושפזים

(1962) מוות סיבות .159

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .169
(1961) אושפזים

(1961 עד 1958) בישראל מסרטן התמותה .174

(1963) מוות סיבות .177

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .181
(1962) אושפזים

(1964) מוות סיבות .191

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .204
(1963) אושפזים

(1965) מוות סיבות .220

המ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה .226
(1964) אושפזים

(1966) מוות סיבות .233
מידבקות מחלות על סטטיסטיים לוחות .246

(19601965) נבחרות

כא



 (1966) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר .232
היבוא

 (1967) 1 חלק ישראל, של החוץ סחר .250
לפי סחורות יבוא כלליים! סיכומיים

ארצות.

 (1967) וו חלק ישראל, של החוץ סחר .251
סחורות. לפי ארצות היבוא!

 (1967) וווי חלק ישראל, של החוץ סחר .252
היצוא

והשירותים המסחר
פנים סחר

של ארצי סקר .164
(1962) האישיים

התע התוצרת של השיווק צינורות סקר .198
(1963/64) המקומית שייתית

(1963/64) הסיטוני המסחר סקר .211
(1966) המסחריות המכבסות מפקד .229

(1965/66) המסחר סקר .238

ותעסוקה אדם כוח
בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה .16

(1952 (אוגוסט
(סיכומים (1954 (יוני האדם כוח סקר .25

ארעיים)
;1953) עבודה שכר של סטטיסטיקה .38

(1954
(1955) במספרים המדינה עובדי .40

של החמישי בדו"ח ד' בחלק (הלוחות
המדינה) שירות נציבות

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

(1956 (יוני האדם כוח סקר .68

(1957) האדם כוח מקרי .82

(1962) האדם כוח סקרי .152

(1961 עד 1955) האדם כוח סקרי .162

מנ שכירים, עובדים של ושכר תעסוקה .171
(1963) לאומי לביטוח המוסד תוני

(1963) אדם כוח סקרי .176

מנתו שכירים עובדים של ושכר תעסוקה .192
(1964) לאומי לביטוח המוסד ני

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה .218
(1965) לאומי לביטוח המוסד
(19641966) אדם כוח סקרי .243

חוץ סחר
(1951) ישראל של החוץ סחר .5

(1953 עד 1952) ישראל של החוץ סחר .23
(1957) ישראל של החוץ סחר .76
(1958) ישראל של החוץ סחר .88
(1959) ישראל של החוץ סחר .99

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

(1960) ישראל של החוץ סחר .114
לפי (פירוט (1960) ישראל של החוץ סחר .124

וסחורות) ארצות
(1961) ישראל של החוץ סחר .126

לפי (פירוט (1961) ישראל של החוץ סחר .132
וסחורות) ארצות

 (1962) ו חלק ישראל, של החוץ סחר .139
כלליים סיכומים

 (1962) וו חלק ישראל, ישל החוץ סחר .140
סחורות לפי והיצוא היבוא פירוט

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

 (1962) 1v חלק ישראל, של החוץ סחר .143
הארצות לפי העיקריות הסחורות פירוט
 (1963) ו חלק ישראל, של החוץ סחר .160
לפי והיבוא היצוא כלליים: סיכומים

הסחורות
 (1963) וו חלק ישראל, של החוץ סחר .161
העיק הסחורות הסחורות, לפי הארצות

הארצות לפי ריות
 (1964) ו חלק ישראל, של החוץ סחר .183
לפי והיבוא היצוא כלליים, סיכומים

הסחורות
 (1964) וו חלק ישראל, של החוץ סחר .184
העיקריות הסחורות סחורות, לפי הארצות

הארצות לפי
 (1965) ו חלק ישראל, של החוץ סחר .201
לפי והיבוא היצוא כלליים; סיכומים

סחורות
 (1965) וו חלק ישראל, של החוץ סחר .202

היצוא
 (1965) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר .203

היבוא
 (1966) ו חלק ישראל, של החוץ סחר .230
לפי והיבוא היצוא כללים! סיכומים

סחורות
 (1966) וו חלק ישראל, של החוץ סחר .231

היצוא

כב



(1954/55 ) 1955/56) ישראל דואר .54
(1955 51956) בישראל דרכים תאונות .62

(1955/56 ;1956/57) ישראל דואר .67
(1957) בישראל דרכים תאונות .80

(1948/491957/58) ישראל דואר .83

(1958/59) ישראל דואר .92
(1958) בישראל דרכים תאונות .93

(1958) בדרכים מטענים הובלת סקר .98
(1959/60) ישראל דואר .103

(1959) בישראל דרכים תאונות .106
(1960) בישראל דרכים תאונות .116

(1960) ישראל דואר .118
(31 ווו 1960) המנועיים הרכב כלי מצבת .120
(31 ווו 1961) המנועיים הרכב כלי מצבת .127

(1961) בישראל דרכים תאונות .135
(1961) מוקדמים) (נתונים משאיות סקר .136
והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת .137

(1961) בכבישים
(1961/62) ישראל דואר .141

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

(1961) משאיות סקר .145

(1962) בישראל הדרכים תאונות .150
31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .170

(1963 במרס
בישראל נפגעים עם דרכים תאונות .172

(1963)
31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .185

(1964 במרס
(1964) נפגעים עם דרבים תאונות .193

(1964 יוני עד (אפריל נסיעה הרגלי סקר .197
31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .205

(1965 במרס
בישראל נפגעים עם דרכים תאונות .209

(1965)
(1966) נפגעים עם דרכים תאונות .234

31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי .248
(1966 דצמבר

תח בענפי עבודה ותשומת תפוקה מדדי .256
(1967 עד 1963) נבחרים בורה

וביטוח כספים

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

שכירים עובדים של ושכר תעסוקה .245
לאומי לביטוח המוסד מנתוני

(1967 עד 1965) והשבתות שביתות .257

חקלאות
(1949/50) תש"י החקלאות מפקד .8

הדרוזים הערבים, של המשקים  אי חלק
אחרים ומיעוטים

(1949/50) תש"י החקלאות מפקד .19
היהודי המשק  ב' חלק

(תש"ך) הירקות שטחי מפקד .108
תשכ"ו) עד (תשכ"ג ההדרים ענף חשבונות .224

א' חלק ,(1952)
ב' חלק ,(1952) והתעשייה
היהלו בתעשיית והציוד

(19551960) והמלאכה
(1961 ,י 1962) והמלאכה

(1963) והמלאכה
(1964) והמלאכה

ייה תעש
החרושת מפקד .26

החרושת מפקדי .41

התעסוקה סקר .119
(1961) מים

התעשייה סקרי .156

התעשייה סקרי .178

התעשייה סקר .207

התעשייה סקר .219

בנייה
(1952) בבנייה התעסוקה מדדי .13

(1953 עד 1949) בישראל הבנייה .33

(1963 עד 1960) בישראל הבנייה .173

(1964 עד 1961) בישראל הבנייה .190
(1965) בישראל הבנייה .210

(תשכ"ד) היסודיים הספר בתי מבני סקר .222

ותחבורה הובלה
בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .2

(1950 דצמבר עד (מאי
בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .11

(1951 j 1952)

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה .28
(1953)

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

(1954)
1952) ממונעים רכב בכלי מטענים הובלת .46

ו1954)

כג



5 (תשכ"ה האקדמיים במוסדות הסטודנטים .249
תשכ"0

המקומיות ברשויות הספר ובתי ילדים גני .255
(תשכ"ח)

סעד
ללש הנזקקות היהודיות המשפחות סקר .87

(1956/57) הסעד כת
(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר .130
נתמכות משפחות תקציבים של סקרים .199

(1963/64)

ומשטרה משפטים
פליליים משפטים של סטטיסטיקה .3

(19481949)
(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה .6
המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .18

(1951)
פלי (משפטים  פלילית סטטיסטיקה .20
1950 שהורשעו עבריינים 1951 ליים

(1951 סוהר בתי
המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .24

(1952)
המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .39

(1953)

המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה .43
(1954)

(19511954) פלילית סטטיסטיקה .70
(19551957) המשפט בתי פעולות .73

(1955 11956) פלילית סטטיסטיקה .81

(1957) המשפט בתי פעולות .90

(1958) פלילית סטטיסטיקה .94

(1959) המשפט בתי פעלות .102

בקרב להתאבדות ונםיונות התאבדויות .115
(19491959) היהודים

(1958) פלילית סטטיסטיקה .121

(1959) פלילית סטטיסטיקה .134

(1960 !1961) משפטית סטטיסטיקה .146

(1962) משפטית סטטיסטיקה .158

(1960 ;1961) פלילית סטטיסטיקה .167

(1960 ; 1961) הנוער עבריינות .168

(1963) משפטית סטטיסטיקה .182

(1964) משפטית סטטיסטיקה .189

(19501952)
(1953)
(1954)
(1955)
(1956)
(1957)

(1958)
(1959)
(1960)
(1961)
(1962)
(1963)
(1964)
(1965)
(1966)

בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל
בישראל

הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח
הביטוח

עסקי .22
עסקי 32
עסקי .58
עסקי .65
עסקי .77
עסקי .85
עסקי .97
עסקי .113
עסקי .131
עסקי .147
עסקי .157
עסקי .187
עסקי .195
עסקי .212
עסקי .240

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

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

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

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

ג' חלק
(תשי"ג), ותרבות חינוך של סטטיסטיקה .27

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

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

ב' חלק
(תשט"0 הילדים וגני הספר בתי .50

תלמידים תשט"ז, ילדים וגני ספר בתי .59
ציבו והוצאות (תשט"ז) מורים (תשט"ז)

1954/55 לחינוך ריות
(1965 (יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת .66

(תשט"ז) ילדים וגני ספר בתי .72
תשכ"ב) עד (תשי"ח ילדים וגני ספר בתי .186
המקו ברשויות הספר ובתי הילדים גני .196

(תשכ"ה) מיות
המקו ברשויות הספר ובתי הילדים גני .214

(תשכ"ו) מיות
תשכ"ד) ? (תשכ"ג ילדים וגני ספר בתי .221

המקו ברשויות הספר ובתי הילדים גני .227
(תשכ"ז) מיות

כד



(1963/64) בישראל המקומיות הרשויות .208
(1965/66) בישראל המקומיות הרשויות .228
(1966/67) בישראל המקומיות הרשויות .258

שונות
ולר השלישית לכנסת הבחירות תוצאות .51

(1955) המקומיות שויות
ולר הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות .111

(1959) המקומיות שויות
הפיס מפעל כלפי הציבור עמדת .117

החמישית לכנסת הבחירות תוצאות .166
(15 vim 1961 תשכ"א אלול (ג'

(1965) השישית לכנסת הבחירות תוצאות .216

(1965) משפטית סטטיסטיקה .213
(1962 ;1963) פלילית סטטיסטיקה .223

(1966) משפטית סטטיסטיקה .236
(1964 / 1965) הנוער עבריינות .244

עיריות
בישראל עיריות של סטטיסטיקה .31

(1951/52)
(1952/531954/55) בישראל העיריות .64
המקומיות הרשויות והכנסות הוצאות .104

(1957/58 !1958/59)
(1961/62) בישראל המקומיות הרשויות .155

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .14
(31 <011962 ליום (נתונים

בישראל העונתיות .15
היצוא סחורות קטלוג .16

 למגורים בבנייה תשומה מהירי מדד .17
המייעצת הציבורית הוועדה דו"ח

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .18
(31 ^11963 ליום (נתונים

במחשב נתונים לעיבוד כלליות תכניות .19
IBM 1401

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .20
(31 )^| 1964)

בישראל* חקלאית סטטיסטיקה .21

תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד .22
מקומיים ליעדים התעשייה

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .23
(31 ^1 1965 ליום (נתונים
בסלילה התשומה מחירי מדד .24

היצוא סחורות סיווג .25

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .26
(31 ו0נ 1965 ליום (נתונים
חוב איגרות של התשואה .27

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים רשימת .28
(31 ^11967)

לצרכן המחירים מדד .29

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות .30

כה

טכניים פרסומים
* 1951 ישראל כלכלת סקר " .1

כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף
בישראל

הממשלה והוצאות הכנסות .2
(1955/56 !1956/57)

(1958) ליישובים סמלים מפתח 3
הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .4
עם בשיתוף ארעיים) (סיכומים תשי"ט

והתרבות החינוך משרד
 לצרכן המחירים מדד .5

המייעצת הציבורית הוועדה דו"ח

ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר .6
1958 וסחורות)

(31 xn 1959) ליישובים סמלים מפתח .7

הילדים וגני הספר בתי של סטטיסטיקה .8

 ארעיים) (סיכומים תש"ך
והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף

שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים .9

(31XII 1959)

בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי ".10
בחקל ותשומת תפוקה של מחירים מדדי **.11
הביןמשרדית הוועדה דו"ח  אות

המייעצת
וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת .12
וליום 22 v 1961 ליום ארעיים (נתונים

(31 ^1 1961

הערך ניירות מדדי .13

אזל. .. בלבד. באנגלית .



אחרים מוסדות עם בשיתוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי

מחקלאות1. הנובעת הלאומית ההכנסה .7
48 (מס' טכניות ידיעות ,(19521954)
הלשכה) של מיוחדים פרסומים בסדרת

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

ישראל של הלאומית ההכנסה .8
של מיוחדים פרסומים בסדרת 57 (מם'

הלשכה)
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

(19481953) לישראל העלייה .9
של מיוחדים פרסומים בסדרת 60 (מם'

הלשכה)
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

ישראל של הלאומית ההוצאה .10
* (19501954)

של מיוחדים פרסומים בסדרת 74 (מם'
הלשכה)

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז
המדינה הכנסות על חמישי וחשבון דין .11
בסדרת 96 (מס' א' חלק (1958/59)

הלשכה) של מיוחדים פרסומים
המדינה הכנסות מינהל  האוצר משרד

(1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר
העב העובדים של הכללית ההסתדרות

בא"י ריים
בישראל התעשייה בעלי התאחדות
בישראל התיירות של סטטיסטיקה .2

♦ (19521955)
לתיירות הממשלתית החברה

שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות .3
(1955

העב העובדים של הכללית ההסתדרות
בא"י ריים

(מח בישראל התעשייה בעלי התאחדות
העבודה) לקת

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

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז
הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים .5

(1952 ;1953) ישראל של
של מיוחדים פרסומים בסדרת 29 (מס'

הלשכה)
בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

הלאומית ההוצאה של ארעיים אומדנים .6
(1952 ,1953) ישראל של

של מיוחדים פרסומים בסדרת 44 (מס'
הלשכה)

בישראל כלכלי למחקר פאלק מרכז

בלבד. באנגלית *
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א"ב מפתח
עמוד

(המשך) אוטובוסים
414;421 פדיון
414 שכר
417 הייצור שנח
421 תנועה

1742 אוכלוסייה
22 טבעי איזור
23;3031 היישוב גודל
2627 ארגונית השתייכות
2033 גיאוגרפית חלוקה
4243 הלידה יבשת
2022;2829 נפה ניחוז'
3441 וגיל מין
3233 מוניציפאלי מעמד
18 הגידול מקורות
47 (דיאגרמה) הגידול מקורות
2429 היישוב צורת
20 . צפיפות
17;3234 (דת) האוכלוסייה קבוצות
551 ומעלה 14 בגיל בבי"ס לימוד שנוח
71 תחלופה
84 (דיאגרמה) תחלופה
248251:259 האזרחי העבודה כוח תבונות
306 (דיאגרמה) האזרחי העבודה כוח תכונות

יהודית אוכלוסייה
39 ומעלה 15 בגיל
4243:46 הלידה יבשת
37:3941 וגיל מין
19 ובישראל בעולם
42 העלייה תקופת
48 דיאגרמה

עירונית יהודית אוכלוסייה
166167 השנתית ההכנסה התחלקות

לאיהודית אוכלוסייה
מוחזקים בשטחים אוכלוסייה (2 לאיהודים (1 ראה:

מבוטחת אוכלוסייה
127128 חולים קופות

593604 מוחזקים בשטחים אוכלוסייה
594 ;. ; דת
596 1948 מלחמת לפני מגורים יישוב
594 ישראל משטח מוצא
601 לאשה ילדים ממוצע
595 וגיל מין
598599 לימוד שנות
597 דמוגרפיות תכונות
601 ילדים תמותת

לעברית אולפנים
549 למבוגרים

עמוד

א

אבובים
213 יצוא

מחלות אבחנת
122125 מאושפזים

אבטיחים
338 מאורגן ושיווק ייצור

אבטלה
278284 רשומה

מובטלים גם: ראה

מוצרים אבן,
497 ממכס הכנסות

יקרות אבנים
497 ממכס הכנסות
206207 ויצוא יבוא

לאשראי שיתופיות אגודות
470 והוצאות הכנסות
403 . . . . . האשראי יתרות
466469 מאזנים סיכום
462 שטרות תיווך

ישראל' אגודת
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

אגוזים
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון

אגוזים
170171 חוץ סתר ייצור'
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

אגמים
312 שטח

השיכון אגף
484485 והתחייבויות זכויות

אגרות
488489 הממשלה הכנסות
501 מקומיות רשויות של הכנסות

474475 .... אביב בתל בבורסה חוב, אגרות
472 שערים מדדי
473 תשואה שעורי

אוטובוסים
414 מועסקים
417 מספרם

כז



עמוד

130 החינוך במוסדות אחיות
אחסנה

261;263;265;266 מו9סקים
285 והשבתות שביתות
264;277;293294 שכירים
293294 שכר
267 למועסק עבודה שעות

עבודה כושר איבוד
509 שאבדו שכירים של עבודה ימי
511 עצמאיים עבודה נפגעי
507;510 שכירים עבודה נפגעי

איטונג
238 בבנייה תשומה מחירי

אימהות
505506 לאומי מביטוח וגמלאות גבייה

אירונוטיקה
545 חיפה בטכניון' לימודים

אישורים
580 הציבוריים הנוטריונים פעולות

אלעריש
593 אוכלוסייה

ציוד אלקטרוניקה,
374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
369;376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
368 מפעלים
372373 מוסף ערף
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת
391 חשמל צריכת
374377:384 שכירים
370371:378381 שכר

אמבטיה
602 ובשומרון ביהודה בדירות

אמנות
549 מבוגרים להשתלמות במוסדות לימודים

תשלום אמצעי
461 אספקה
479 (דיאגרמה) אספקה

אניות
435 ישראל בנמלי תנועה

ישראליות סוחר אניות
434 גיל
433 ומעמס תפוסה

אינסטלציה
238 בבנייה התשומה מחירי

אסירים
579 אוכלוסייה קבוצות

עמוד

בירושלים העברית האוניברסיטה
544 אקדמי סגל
544 הלימוד תחום
543 תארים ומקבלי תלמידים .

בראילן אוניברסיטת
544 אקדמי סגל
546 הלימוד תחום
543 תארים ומקבלי תלמידים

אביב תל אוניברסיטת
544 אקדמי סגל
546 הלימוד תחום
543 תארים ומקבלי תלמידים

אוספים
553 במוסיאונים

וכלים מכשירים אופטיקה,
497 ממכס הכנסות

וציוד מכשירים אופטיקה,
208209 וייצוא יבוא

אופנועים
417 מספרם
417 הייצור שנת

אורז
235 קמעוניים מחירים

415 הסלולות הדרכים אורך
82 חיים אורך
83 דיאגרמה

מוצרים אזבסט,
497 ממכס הכנסות

ההרים אזור
1213 אקלים
6 טמפרטורה
1011 לחות
8 משקעים

החוף אזור
1213 אקלים
6 טמפרטורה
10 לחות
8 משקעים

טבעי אזור
22 אוכלוסייה
22 יישובים
45 יבשתי שטח

החופשי הסחר אזור
210211:218219 יבוא
210211:214215 יצוא
216 הדר פרי יצוא

העבודה "אחדות
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

כה



ענניד

בוגרים
544 ירושלים העברית/ באוניברסיטה
546 בראילן באוניברסיטת
546 אביב תל באוניברסיטת

בוטנים
313314:320 מעובד שטזז
354 מים תצרוכת

אביב בתל ערך לניירות בורסה
476 פעולות הון' מחזור/
474475 רשומים ערך ניירות
472 חוב אגרות שערי
472 מניות שערי

541 בגרות בחינות
לכנסת בחירות

583584 תוצאות

בידור
142145 פרטית לצריכה הוצאה
261;263;266;268;270271:274275 .... מועסקים
233 לצרכן במחירים שינויים

ביוב
409 צינורות הנחת

504520 ביטוח
486 הממשלה והלוואות השקעות
260;262;264;266 ניועטקיט
238 בבנייה התשומה מחירי
240 בחקלאות התשומה מחירי
232;234 לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 שכירים
293294 שבר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
521 (דיאגרמה) רישום ומדמי מפרמיות הכנסות

אלמנטרי ביטוח
515 מרוכז עסקים השנון
513 ותביעות פרמיות

127128 בריאות ביטוח
חיים ביטוח

514 מרוכז עסקים חשבון
513 ותביעות פרמיות

515 ימי ביטוח
504512 לאומי ביטוח

לאומי לביטוח המוסד גט: ראה
המשרד ביטח^,

492493 הממשלה הוצאות

ביצים
172173 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמנים
175 ליום לגולגולת חלבון
172; 204 יבוא

כט

עמוד

חולים קופות איחוד .אסף
128 וביקורים אוכלוסייה

אספקה
461 תשלום אמצעי
479 (דיאגרמה) תשלום אמצעי
452453 קיימא בני צריבה מוצרי

חשמל אספקת
390 החשמל חברת עיי

אפילים
216 יצוא

אקדמאים
532 ערביים יסודיימ ספר בבתי מורים
531 עבריים ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים
302 שגר תעריפי

613 אקלים
אקליפטוס

321 נטוע שטזז

חקלאית לתוצרת קניות ארגוני
446:448 סיטוני מסחר

ופוליטיים מקצועיים ארגונים
149 לצריכה הוצאה

קרח ארגז
177;179;181 משפחות ברשות

אריגים
206207 ויצוא יבוא

ארכיטקטורה
545 חיפה בטכניון/ לימודים

לידה ארץ
הלידה יבשת ראה:

מגורים ארץ
104105 תייריט

אשכליות
216 יצוא

אשלגים
356 חקלאי במשק השימוש

אשפוז
121125 ומיטות מאושפזיט

כניסה אשרות
8889 ויוצאים בכנסים

כ

2324:29 בדויים
עבודה בהמות

350 במשקים



עמוד

(המשך) בנייה
508510 שכירים עבודה נפגעי
285 והשגתות שביתות
396399,404,406 שגוח
264;277;292;294 שבירים
292;294;297301 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
429 משאיות תפעול
410 (דיגרמה) התחלה

שירותים בנייה,
234 לצרכן במחירים שינויים

396400;402403;405407 למגורים בנייה
405 הבניין גודל
400 הדירה גודל
407 מקומית גולמית השקעה
398400;407 , יוזם
398399;401403 מחוז
237238 התשומה מחירי
398399 דירות מספר
396399;402403;406^407 שטח
241 (דיאגרמה) התשומה מחירי
410 (דיאגרמה) הגמר שטח

פרטית בנייה
407 מקומית גולמית השקעה
398399;405406 מגורים
405 מגורים בנייני בניית משך
406 הבנייה שטח

ציבורית בנייה
407 מקומית גולמית השקעה
398399:401403 מגוריט
402403;406 הבנייה שטח

בניץ
96 עולים עובדים

חומרים בניין,
446449 מסחר
240 בחקלאות התשומה מחירי

בנים
533 החינוך מערכת של ספר בבתי
564 הנוער עליית חניכי
539 ערבי בחינוך ו/למידים

בננות
314 1נזוע שטה

ישראל בנק
484485 מזומנים
465 והתחייבויות נכסים

בנקאות
486 הממשלה והלוואות השקעות
260;262;264;266 מועסקים
264;277;293294 שכירים
293294 שבר
ל26 למועגזק עבורה שעות

עמוד

(המשך) ביצים
330333 ייעוד
172;324325;330331;346 ייצור
213214ל205;2י1 יצוא
240 התפוקה מחירי
235 קמעוניים מחירים
322323;326329;332335 הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן
340 שיווק

ביקורים
552 קולנוע בבתי
549 מבוגרים להשתלמות במוסדות
553 במוסיאונים
553 מקצועיות תזמורות של בקונצרטים

לצדק גבוה דץ בית
1י5 שהתבררו העניינים

הדרוזי הדץ בית
573 שהתבררו העניינים

ביתלחם
593 האוכלוסייה

העליץ המשפט בית
569;571 שהתבררו העניינים

בלו
488489 הממשלה הכנסות

מוסמכים בלתי
532 ערביים יסודיים ספר בבתי מורים
531 עבריים ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים

מועסקים בלתי
248;250 אזרחי עבודה כח

מקצועיים בלתי
278281 (מוגבלים) מובטלים
96 . י. עולים

בנות
564 הנוער עליית חניכות
539 ערבי בחינוך תלמידות

בנזץ
424 במשאיות

משפחה בני
272273 תשלום ללא מועסקים

407י396 בנייה
278281 עבודה דורשי
150153 מקומית גולמית השקעה ■
486 . הממשלה והלוואות השקעות
398400;407 יוזם
406407;404י402;396397 ייעוד
260;202;264;266;268;270271;274275 . . מועסקים
398399;401404;407 מחת
430 במשאיות שהובל מטען
511 עצמאיים עבודה נפגעי

_s



עמוד

492493
המשרד בריאות,

הממשלה הוצאות

דגים בריכות
313314 שטח
312 פוטנציאלי לשימוש שטח
354 מים תצרוכת

מלח בריכות
312 שטה

בשר
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170;204205 יבוא
330333 ייעוד
170;324325;330 ייצור
170;204205 יצוא
240 התפוקה מתירי
235 קמעוניים מחירים
322323:326329;332;335 הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

בתידץ
569 וספסרות שערים הפקעת למניעת
570 לאומי ולביטוח לשכירות

573
דתיים דץ בתי

שהתבררו עניינים

חולים בתי
119 וסוג בעלות
158159 לאומית הוצאה
126 לידות
126 פטירות
121 מיטות תפוסת
120 המיטות תקן
133 (דיאגרמה) התקן הבעלות' לפי מיטות

407
מגורים בתי

מקומית גולמית השקעה
מגורים גם: ראה

הבעלות מגורים, בתי
160161 נקי מקומי תוצר

למורים מדרש בתי
604 התלמידים המוחזקים/ בשטחים

ולגננות למורים מדרש בתי
525 עברי חינוך
525;540 ערבי חינוך

מטבחיים בתי
341 חיים בעלי שחיטת

^ בתי
278281 עבודה דורשי
107108 לתיירים מומלצים

עמוד

בנקים
462 ופקדונות עו*ש השנונות מחזור
462 שטרות תיווך

מסחריים בנקים
470 והוצאות הכנסות
474 ערך בניירות השקעות
463 . אשראי יתרות
466469 המאזנים סיכום

והשקעות למשכנתאות בנקים
471 המאזנים סיכוט

מגורים בתי על בעלות
160161 הנקי הניקומי התוצר

חיים בעלי
354 בגרעינים הונה
175 ליום לגולגולת חלבון
204205 ויצוא יבוא
350 במשק
341 . שתיטה

מוצרים חיים, בעלי
497 ממכס הכנסות

תוצרת חיים, בעלי
240 התפוקה מזזירי

מלאכה בעלי
208;270271:274275 מועסקים
96 עולים

חופשיים מקצועות בעלי
278281 עבודה דורשי
167 שנתית הכנסת
96 עולים
181 בניקיימא מוצרים שברשותם

וטכניים חופשיים מקצועות בעלי
268:270271;274275 מועסקים

רשיונות בעלי
131 רפואיים במקצועות

בקר
350 במשקים
341 קחיטה

13 ברד
. . ברזל

238 . . בבנייה התשומה מחירי
208209 ויצוא יבוא

112131 בריאות
127128 * ביטוח
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
158159 לאומית הוצאה
144147 פרטית לצריכה הוצאה
261;263 מועסקים
233 לצרכן במחירים שינויים

לא



עמוד

כתרינה ג'בל
ע'ג שטת

מיצרים גבס,
497 מנונס הכנסות

4446 המשפחה גודל
181 בניקיימא מוצרים שברשותה
512 לאומי מביטוח קצבאות מקבלי
93 משתקעים ותיירים עולים

גילן
ע*ג שטח

מוצריס גומי,
497 ממכס הכנסות
206207 ויצוא יבוא
374375;388 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
239 התפוקה של סיטונייס מתירים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377:384 . שכירים
370371:378381 שכר

. גז
454 מאורגן קמעוני במסתר מכירות

גח'ל
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

גידול
343 כותנה
344 סובר סלק

גן גידולי
240 ותשומה תפוקה מחירי

שדה גידולי
314 בהשקיית
320 יבולים
330333 ייעוד
324325:330 ייצור
240 ותשומה תפוקה מחירי
317 יהודי במשק
322323:326329;332;335 הייצור ערך
313316 שטח
354 מים תצרוכת

גידולים
312 פוטנציאלי שטת

עמוד

משפט בתי
569573 בהם שהתבררו עניינים
580 ודיינים שופטים
581 (דיאגרמה) והתבררו שהוגשו עניינים

העירוניים המשפט בתי
570 בהם שהתבררו עניינים

המחוזיים המשפט בתי
570571 בהם שהתבררו עניינים

השלום משפט בתי
570;572 בהם שהתבררו עניינים

לנוער השלום משפט בתי
570 בהם שהתבררו עניינים

ספר בתי
525 החינוך במערכת
529 עבודה יחילות
529 החינוך) (במערכת מורים
530 עברי) (חינוך מורים
526:529 הוראה משרות
130 רפואית עבודה
541 מדורג לימוד שכר

ל52 תלמידים ספר, בתי
533 הבנים אחוז
534 הכיתה דרגת
537 עברי) (חינוך 17 עד 14 בני
536 עברי חינוך
535 המספר בכיתה/
528 ספר לבית ממוצע 
528 לכיתה ממוצע
557 (דיאגרמה) ערבי חינוך

יסודיים ספר בתי
531 עברי) (חינוך מורים
533 עברי) (חינוך תלמידים
604 תלמידים מוחזקים/ בשטחים

עבריים מיוחדים, ספר בתי
531 מורים

מכינים ספר בתי
604 תלמידים מוחזקים/ בשטחים

עליסודיים ספר בתי
604 תלמידים מוחזקים/ בשטחים

קולנוע בתי
552 וביקורים ישיבה מקומות

גבולות
ע"ג ישראל מדינת

. גבייה
506507 . .. לאומי ביטוח

לב



עמוד

תקציביים גירעונות
487489 הממשלה של
500 המקומיות הרשויות של

גלעיניים
314 נטוע שטח

במשפחות ההוצאה גמישות
169 נבחרים מזון מוצרי על

גמלאות
505506 לאומי ביטוח
521 (דיאגרמה) ביטוח ענפי לפי תשלום

נכות גמלאות
505 לאימי ביטוח

ילדים גני
525 החינוך במערכת
540 .י . י, ערבי בחינוך
526 י י הוראה משרות
604 מוחזקים בשטחים
527 י. .... תלמידים

גניבות
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

גינץ
593 אוכלוסייה

גננות
530 העברי החינוך במערכת
304 שכר

גרושים
גירושין ראה:

לרכוש נזק גרימת
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

שמן גרעיני
170171 אספקה
176 .; ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגוגולת חלבון
170 ויצוא יבוא
170 ייצור
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

גרעינים
354 חייט בעלי הזנת
314 נטוע שטח

8 גשמים

ד
דבורים

350 במשקים

דבש
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 . . . . ליום לגולגולת 1זלבון 

לג

עמוד

גיל
3441 ~; אוכלוסייה
551 לימוד שנות ומעלה' 14 בגיל אוכלוסייה
595:597598 מוחזקים בשטחים אוכלוסייה
556 עברית דוברי
276277 .י קואופרטיבים חברי
118 שהפת חולי
564 ונוער ילדים עליית חניכי
65 וכלות חתנים
103 מצהירים יורדים
562 .....' במוסדות ילדים
254256;258 אזרחי עבודה כוח
36;38 לאיהודים
595;597598 מוחזקים בשטחים לאיהודים
123;125 בבחיחולים מאושפזים
532 ערבי בחינוך יסודיי6' ספר בבתי מורים
530 החינוך במערכת וגננות מורים
574 פליליים במשפטים מורשעים
511 זקנה קצבאות מקבלי
60;62 . יהודים נישאים
61 . לאיהודים נישאים
420 י. י .... דרכים בתאונות נפגעים
258 אזרחי עבודה בכות נשואות יגשים
576 . בדין שחוייבו עבריינים
576 גדין שחוייבו מבוגרים עבריינים
577 ....... בדין שחוייבו צעירים עבריינים
9294 עולים
80;112115 יהודים פטירות
79;81 תינוקות ופטירות פטירות .

3435 אוכלוסייה קבוצות
561 הסעד לשכות שבטיפול המשפחה ראשי
282 . עבודה בלשכות רשומים
276277 שכירים
82 חיים תוחלת
103 בחו"ל השוהים תושבים
92;93 משתקעים תיירים
548 ..... אקדמיים במוסדות תלמידים
536 העברי החינוך במערכת תלמידים
540 הערבי החינוך במערכת תלמידים
537 . . העברי בחינוך 17 עד 14 בני תלמידים

האם גיל
73 חי לידות
75 יהודים חי, לידות
76 לאיהודים חי' לידות

5355;5859;6869 גירושץ
597 מוחזקים בשטחים אוכלוסייה
54;5859;6869 יהודים
55;5859 לאיהודים
83 (דיאגרמה)

גירעון
195 ......... (דיאגרמה) סחורות חשבון

מסחרי גירעון
201 סתרחוץ מאזן
222 .  (דיאגרמה)



עמוד

לרפואה דוקטורים
544 ירושליס ה9ברית/ באוניברסיטה
546 .. אביב תל באוניברסיטת

עבודה דורשי
280281;283 העבודה בלשכות

דיג
260;262;264;266 מועסקים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508 שכירים עבודה נפגעי
342 עיר
234 . י. לצרכן במחירים שינויים
264;277;292;294 שכירים
292;294 . . . . שכר
342 שלל
160161 נקי מקומי תוצר

דיור
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142145 פרטית לצריכה הוצאה
150153 מקומית גולמית השקעה
182 צפיפות
181 (יהודים) צפיפות
232;234 לצרכן במחירים שינויים

. דייגים
268:270271;274275 מועסקים
96 עולים

דיינים
580 רבניים דין בבתי

אחיד דירוג
291 המדינה עובדי

מקצועי דירוג
290 המדינה עובדי

בנייה דירות,
398399 גודל
498400 יוזם
402403 ייעוד
398399;401 מחוז
398399;401 שטח

נגמרה שבנייתן דירות
410 .י .י....... ... . .י. . (דיאגרמה)'.

לעולים דירות
402403 ציבורית בנייה

חומרים דישון,
240 בחקלאות התשומה מחירי

דלק
142143 פרטית לצריכה הוצאה
240 בחקלאות התשומה מחירי
418 משאיות
232 לצרכן במחירים שינויים

ומוצריו דלק
454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות

עמוד

דבש
170 . . . ויצוא יבוא
330333 ייעוד
170;324325;330 ייצור
240 התפוקה מחירי
335;332;329ל326;322323 הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 . לגולגולתליום שומן

בריכות דגי
240 . .. התפוקה מחירי
354 מים תצרוכת

דגים
172173 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 . ליום לגולגולת חלבון
172;204 יבוא
330331 ייעוד
172173;324325;330 . ... ייצור
172;205 יצוא
235 י. קמעוניים מתירים
322323;326329;332;335 ........ הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

ישראל דגל
435 הארץ בנמלי

ומוצריהם דגנים
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170 ויצוא יבוא
170 ייצור
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

357
ד.ד.ט,

הדברה חומר

431432 ...... י....... ;.... דואר
492495 הממשלה הוצאות
490491 הממשלה הכנסות
436 ישראליות תעופה חברות
438 במטוסים
432 עבודה ותשומת. פדיון
233 לצרכן במחירים שינויים

555
עברית דוברי

יומיומית דיבור שפת

שמש דודי
452453 מקומי לשוק אספקה

למדעים דוקטורים
חיפה 545בטכניון/

לפילוסופיה דוקטורים.
544 ירושלים העברית/ באוניברסיטה

לד



עמוד

הדברה
357358 הצומח להגנת חומרים

הדסה'
129 ובילד באם לטיפול תחנות

הדפסה
374375 "ציר
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 . מדיין
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת
391 חשמל צריכת
374377:384 שכירים
370371:378381 שכר

הדרים
314 נטוע שטח

הדר פרי גם: ראה

שלהעובדלם הכללית ההסתדרות
287 . . . . חברים

הובלה
150153 מקומית גולמית השקעה
261;263;265266 מועסקים
238 בבנייה התשומה מחירי
238 התפוקה של סיטוניים מחירים
285 והשבתות שביתות
234 ." לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 שכירים
293294 שגר
267 למועסק עבודה שעות

ציוד הובלה,
208209 ויצוא יבוא

סחור הץ
476 אביב בתל בבורסה

476 חברות של עצמי הץ
138162 לאומית הוצאה
158159 לבריאות לאומית הוצאה
156157 .. לחינוך לאומית הוצאה

לאור הוצאה
374375 "גוי
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 ...... למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
368369 מפעלים
555 שפורסמו ספרים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת

לה

עמוד

מינרלי דלק
204 יבוא

לידה דמי
505 לאומי מביטוח גמלאות
512 לאומי מביטוח תביעות

עמילות דמי
446 מסחר

רישום דמי
521 (דיאגרמה) בביטוח הטסות

הכיתה דרגת
604 מוחזקים בשטחים החינוך מוסדות
538 העברי החינוך של ספר בבתי תלמידים
535 התקן גיל מעל תלמידים

17 דרחים
594 הגולן ברמת האוכלוסייה
7677 חי לידות
532 יסודיים ספר בבתי מורים
35 מיןוגיל
61 נישאיס
539 ערבי בחינוך תלמידים

דרכים
408 ושטח אורך
239 בסלילה התשומה מתירי

כבישים גם: ראה
סלולות דרכים

415 ושטח רוחב אורך'
415 המקומיות והרשויות הממשלה בהתזקוו

דשנים
454 מאורגן קמעוני במסתר מכירות
356 חקלאי במשק צריכת

גולמיים דשנים
204205 ויצוא יבוא

כימיים דשנים
206207 . .. . ויצוא יבוא

דת
36 ירושלים במזרח אוכלוסייה
594 . . מוחזקים בשטחים אוכליסייה
61 לאיהודים נישאים
539 הערבי בחינוך תלמידים

שירותים דת,
261;263 מועסקים

המשרד דתות,
492493 .;...■. הממשלה הוצאות

ה
המשרד האוצר,

492493 . י. הממשלה הוצאות
483487 מוניטריות וזכויות התחייבויות

הארחה
396397;404;407 הבנץה שטח



עמוד

138162 לאומית הכנסה
160161 . . . . הייצור גורמי מחירי

שנתית הכנסה
167 עירונית יהודית באוכלוסייה התחלקות

הכנסות
470 לאשראי שיתופיות אגודות
515 אלמנטרי ביטוח
514 חיים ביטוח
470 מסחריים בנקים
166 יהודית עירונית באוכלוסייה התחלקות
154155 לאומילט מוסדות
497 ממכס
154155;487491 הממשלה
500 מקומיות רשויות

הכנסת
492493 הממשלה הוצאות
585 הכנסת חברי ■

587 ושאילתות היום לסדר הצעות חוקים'
586 . והוועדות המליאה ישיבות
583584 הבחירות תוצאות

מקצועית הכשרה
550 מבוגריס

הלבשה
168 . משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142145;148 פרטית לצריבה הוצאת
208 יבוא
374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 למעשה עבודה ימי
209;213;215 יצוא
368369 מועסקים
238 התפוקה של מיטוניים מחירים
454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
446449 מסחר
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת
391 חשמל צריכת
233234 לצרכן במחירים שינויים
374377;384 שכירים
370371:378381 שכר

הלוואות
483 האוצר עי
486 הממשלה

מלוות גם: ראה

שכר הלנת
285 והשבתות שביתות

עמוו

לאור הוצאה
391 חשמל צריכת
374377:384 שכירים
370371:378381 שבר

לתצרוכת חודשית הוצאה
168 יהודים עירוניים שבירים משפחות

מזץ מוצרי על הוצאה
169 גמישות

לצריכה הוצאה
149:156159 .... רווח למטרות שלא פרטיים מוסדות
148 תעשייתיים מוצרים
146147 וטבק משקאות מזון'

138144 .".*. פרטית לצריכה הוצאה
138141:149 . י.. י י. י. י. ציבורית לצריכה הוצאה

הוצאות
470 לאשראי שיתופיות אגודות
515 אלמנטרי ביטוח .

514 חיים ביטוח
470 מסחריים בנקים
154155 לאומיים מוסדות
154155:502 מקומיות רשויות

המשפחה הוצאות
168169. /....'. סקר

154155:487:492495 ...... הממשלה הוצאות
נוספות עבודה הוצאות

448449 המסחר בענף
366:370371 . התעשייה בענף

עובדים הזמנת
284 העבודה לשכות דיך

354 בגרעינים חיים בעלי הזנת
דירה החזקת

168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה .

232 לצרכן במחירים שינויים

415416 סלולות דרכים החזקת
כבישים. החזקת

416 הוצאות

יריה כלי החזקת
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

בית משק החזקת
142145  פרטית לצריכה הוצאה

עבודה מקום החלפת
276277 ......"... קואופרטיבים וחברי שכירים

. מעבודה. היעדרות
509510 שכירים ,עבודה נפגעי
383 . התעשייה בענף
285286 והשבתות שביתות

לו



עמוד

הצתה
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

הרוגים
419420 דרכים בתאונות

הריץ
116 (יהודים) מוות מקרי

החדשה הקומוניסטית הרשימה
585 הכנסת חברי
583584 . לכנסת הבחירות תוצאות

הרשעות
574 פליליים במשפטים

285286 השבתות

המשותף השוק
210211;218219 יבוא
210211:214215 יצוא
216 הדר פרי יצוא

השקייה
314 המעובד השטח

השקעה
203 יבוא בנכסי

מקומית גולמית השקעה
407 מגורים בתי
152153 קבועים נכסים
150151 כלכליים ענפים

בישראל השקעות
519 נוכריות ביטוח חברות

474:486 הממשלה השקעות
ארגונית השתייכות

2627 ויישובים אוכלוסייה

549550 מבוגרים השתלמות
579 התאבדויות
465 ישראל בנק התחייבויות

התחייבויות
517518 ישראליות ביטוח חברות
519 נוכריות ביטוח חברות
520 גמל קופות

מוניטריות התחייבויות
483 האוצר של

שנתית הכנסה התחלקות
166167 היהודית העירונית האוכלוסייה

התפרצויות
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

התראות
580 הציבוריים הנוטריונים פעולות

לז

עמוד

504512 לאומי לביטוח המוסד
492493 הממשלה העברות

לאומ? ביטוח ג0: ראה

המזרחי
585 . . . הכנסת חנרי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

המערך
585 הכנסת חנרי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

הליברלית המפלגה
585 ......■.. הכנסת חנרי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

הקומוניסטית המפלגה
585 הכנסת חנרי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

הנדסה
545 חיפה בטכניון' לימודים
547 בנגב גבוהה להשכלה במכון לימודים

הנחות
541 לימוד נשכר

הנעלה
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142145:148 . . ; ; . פרטית לצריכה הוצאה
497 ממכס הכנסות
208209 ויצוא יבוא
454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
446449 מסחר
233234 לצרכן במחירים שינויים

פלילית גבול הסגת
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

מסחר הסכמי
483 . . האוצר

הפרתם עבודה, הסכמי
285 והשבתות שביתות

חדש כח  הזה העולם
585 ....... i ..... הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

הענקות
492493 הממשלה הוצאות

המזרחי הפועל
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

לעבודה הפנייה
284 העבודה לשכות

היום לסדר הצעות
587 נכנסת



עמוד

חברות
477 פירוק
476 עצמי והון מוזיקה רישום/
496 הכנסה מס תקנולי

513520 ביטוח חברות
513518 ישראליות ביטוח חברות
475 ערף בניירות השקעות
517518 מאזנים סיכום

513515:519 נכריות ביטוח חברות
434 ספנות חברות

להשקעות ציבוריות חברות
474 ערך בניירות השקעות

436 ישראליות תעופה חברות
287 הכללית ההסתדרות חברי
585 הכנסת חברי

הממשלה חברי
492493 הממשלה הוצאות

קואופרטיבים חברי
270277 עבודה מקום החלפת
167 שנתית הכנסה
272273 מועסקים
277 כלכלי ענף

קיבוצים חברי
272273 מועסקים

390 לישראל החשמל חברת
זרים גופים חדירת

508 שכירים עבודה נפגעי

חדרים
400 למגורים בבנייה

486 ....: המדינה חובות
194 חוץ במטבע

חוות
29 אוכלוסייה

חוזים
580 הציבוריים הנוטריונים פעולות

חולים
119 חולים בבתי

חומץ
497 ממכס הכנסות

אנסטלציה חומרי
238 בבנייה התשומה מחירי

אריזה חומרי
240 בחקלאות .התשומה מחירי

עמוד

312

176

586

ואדיות
שטח

ויטמינים
ליום לגולגולת

הכנסת ועדות
. .. ישיבות

401402
ותיקים

פיתות באזורי שיכון

בהוראה ותק
532 ערבי) (חינוך יסודיים כפר בבתי מוריס
531 . עברי) (חינוך ומאוחדים יסודיים ספר בבתי מורים
530 החינוך במערכת וגננות מורים

268;270271;274275

ז

זבנים
מועסקים

. זהב
465 ישראל בבנק מלאי

צעירים זוגות
402403 שיכון

זיתים
340 שמן כבישה' יבול/
314 נטוע שטח

מוניטריות זכויות
483 האוצר של

מוצרים זכוכית,
497 ממכס הכנסות

מוח זעזוע
508 שכירים עבודה נפגעי

זקנה
505506 לאומי מביטות גמלאות
511 י . . קצבאות מקבלי

אורגניות זרחות
357 הדברה חומר

זרעים
240 בחקלאות התשומה מחירי

יונס חאן
593 אוכלוסייה

גופנית חבלה
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

חברון
593 אוכלוסייה

לח



עמוד

(המשך) עברי חיגוך
525 החינוך במערכת מוסדות
526;529 ההוראה משרות
541 מדורג לימוד שכר
536 ספר בבתי תלמידים
533 יסודיים ספר בתי תלמידי
537 17 עד 14 בני תלמידים
528 ספר לבית תלמידים ממוצע
528 לביתה תלמידים ממוצע
534;538 הכיתה דרגת לסי תלמידים
542 בגרות לתעודות הזכאים תלמידים
535 בכיתה תלמידים
525 במוסדות תלמידים
535 התקן לגיל מעל תלמידים
557 (דיאגרמה) תלמידים משרות' ספר" בתי

ערבי חינוך
533 ספר בבתי הבנים אחוז
525 החינוך במערכת מוסדות
529 עבודה ויחידות מורים
532 יסודיים ספר בבתי מורים
526:529 הוראה משרות
541 מדורג לימוד שכר
540 תלמידים
525 במוסדות תלמידים
534 הכיתה דרגת לפי תלמידים
539 הדת לפי תלמידים
535 בכיתה תלמידים
528 . . ספר לבית תלמידים ממוצע
528 לכיתה תלמידים, ממוצע
542 בגרות לתעודות הזכאים תלמידים

492493 .
המשרד ותרבות, חינוך
. . הממשלה הוצאות

402403:407 וצריפים מעברות חיסול
402403:407 עוני משכנות חיסול
484485 לבניין חיסכון
484485 חובה חיסכץ

ומוצריו חלב
172173 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
346347 הרפת ענף חשבון
172:204205 ויצוא יבוא
330333 ייעוד
172;324325;330;340 ייצור
240 התפוקה מחירי
235 קמעוניים מחירים
322323:326329:332:335 הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן
340 שיווק
234 לצרכן במחירים שינויים

עמוד

בניין חומרי
240 בחקלאות התשומה מחירי
446449 מסתר

גלם חומרי
203:217:219 .. יבוא

חקלאיים גלם חומרי
446448 מ0חר

דישץ חומרי
240 בחקלאות התשומה מתירי

הדברה חומרי
240 בחקלאות התשומה מחירי
357358 חקלאי במשק שימוש

צביעה חומרי
206207 ויצוא יבוא

מעובדים בלתי חומרים
204205 ויצוא יבוא

פלסטיים חומרים
497 ממכס הכנסה
206207 ויצוא יבוא

חופים
עיג .■ י. י. י ישראל מדינת גבולות

דוקים
587 הכנסת עיי שנתקבלו

חורבות
312 שטח

97 יוצאים תושבים חזרת

431 ישיר חיוג
חיטה

354 חייט בעלי הזנת

525551 י. חינוך
530 גננות
168 משפחה לתצרוננת חודשית הוצאה
156157 לאומית הוצאה
529 י.; עבודה יחידות
534535:538 .י. . י. .י .י. ספר בבתי כיתות
549550 למבוגרים
525 החינוך במערכת מוסדות
261:263 . מועסקים
529532 מורים
526:529 החינוך במערכת הוראה משרות
603604 המוחזקים בשטחים
233 לצרכן במחירים שינויים
527528:534542 ספר בבתי תלמידים

עברי חינוך
533 ספר בבתי הבנים אחוז
530 גננות
529 עבודה יחידות

לט



עמוד

.חרות
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

חרסינה
238 בבנייה התשומה מחירי

בבנקים עוש חשבונות
462 מחזור

חשמל
602 ובשומרון ביהודה בהירות/
494495 הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה והלוואות השקעות
390 ואספקה1 ייצור
545 חיפה בטכניון' לימודים
260;262;264;266 מועסקים
240 בחקלאות התשומה מחירי
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
391 בתעשייה צריכה
285 והשבתות שביתות
232;234 לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 י. . שכירים
293294 שבר
ל26 למועסק עבודה שעות
160161 .'..'.'....י מקומינקי" תוצר

חומרים חשמל,
446448 . . . . ;:.:.;::: מסחר .

מכשירים חשמל,
208209 ויצוא יבוא

ציוד חשמל,
497 ממכס הכנסות
374375;389 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
369;376377;383 ......... למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
238 התפוקה של סיטוניים מחירים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 י. .... . פדיון
376377 פועלים
372373 . . . . חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
233 לצרכן במחירים שינויים
374377;384 שכירים
370371;378381 שכר

יהודים חתנים
6364 הלידה ינשת
60;62;65 וגיל מין
62 משפחתי מצב
64 העלייה תקופת

לאיהודים חתנים
61 וגיל מין

175 ליום לגולגולת חלבון
2033 האוכלוסייה של גיאוגרפית חלוקה

חילוף חלקי
240 בחקלאות התשומה מחירי

חמרן
208209 ויצוא יבוא

446447

446447;449;454

חנויות
וקמעוני סיטוני מסחר

יכלבו חנויות
. . . קמעוני מסחר

שרשרת חנויות
454 מאורגן קמעוני מסחר

564 ונוער ילדים עליית חניכי

446448
מתכת חפצי
... מסחר

312358 חקלאות
492495 ■ . . הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה והלוואות השקעות
351 ומכונות טרקטורים
330333 ........... ייעוד
324325:330 ייצור
203:213214 יצוא
544 ירושלים העברית' באוניברסיטה לימודים
545 חיפה בטכניון' לימודים
260;262;264;266 מועסקים
240 ותפוקה תשומה מחירי
430 במשאיות שהובל מטען
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
322323;326329;332335 הייצור ערך
162 התפוקה ערך
162 הקנוייה התשומה ערך
285 והשבתות שביתות
312 הפוטנציאלי השטח
234 לצרכן במחירים שינויים
264;277;292;294 שכירים
292;294;295296 . שבר
267 למועסק עבודה שעות
160162 נקי מקוניי תוצר
429 משאיות תפעול
354 מים תצרוכת
352353 קנויות תשומות

חקלאים
268269:270271;274275 מועסקים
96 עולים
181 קיימא בני מוצרים שברשותם

חרושת
תעשייה ראה: .



עמוד

טקסטיל
497 . . . ממכס הכנ0וו1
206 יבוא
374375;387388 ייצור
383 בתשלוט היעדרות ימי
368369:376377;383 למעשה עבודה ימי .

207;213;215 יצוא
368369 מועסקים
384 .שכירים. מחזור .

239 התפוקה של סיטונאיים מחירים
454 מאורגן קמעוני במסחר מבירות
446447:449 מסחר
368369 מפעלים
372373 ........ מוסף ערך
382 פדיון ■

376377 פועלימ
372373 , חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
234 ...... לצרכן במחירים שינויים
374377:384 . . , שבירים
270371:378381 שכר

טרנזיסטורים
452453 המקומי לשוק אספקה
178:180181 המשפחות ברשות

טרקטורים
351 חקלאי במשק

200204;206;208;210212;217221 יבוא
210 אזורים
211212:218219 הקנייה ארץ
203;207;218219 כלכלי ייעוד
172 מזון
202 מחיר
220221 מסים
202 נפח
204:206:208 ........;.... סיטק
552 .............;.. קולנוע סרטי
202;220 .......■.............;...; ערך
195 .... (דיאגרמה) המימון מקורות ושירותים' סחורות
231 (דיאגרמה) אזורים
222 (דיאגרמה) כלכלי ייעוד
222 (דיאגרמה) נטו

יבואנים
446;448 מסחר

יבולים
320 עיקריים שדה גידולי

 הלידה יבשת
4243 ...'. ....... יהודית אוכלוסייה
44 המשפחה גודל
530 החינוך במערכת גננות

עמוד

.ט.
טבק

142147 פרטית לצריבה הוצאה
497 ממכס הכנסות
204205 ויצוא יבוא
374375:387 ייצור
383 . בתשלום היעדרות ימי
369:376377:383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
446447;449 מ6יזר
368 . . י. מפעלים
372 מוסף ערך
382 . םייון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
233 . לצרכן במחירים שינוייט
374377:384 שכירים
370371:378381 שכר

טולכרם
593 אוכלוסייה

. '  .  בלים טיס,
208209 . . . ויצוא יבוא

טיסות
436 . . . ישראליות תעופה חברות

. . אישי טיפול
142145:148 .י. ........ פרטיח לצריכה הוצאה

.  . ובילד באם טיפול
129 חיזנות

טכנאים
268;270271;274275 מועסקים

בחיפה הטכניון
545 ;■ מחלקות
544 אקדמי סגל
543 תארים ומקבלי תלמידים

 . ■ . ■ טלביזיה
452453 . . י. המקומי לשוק אספקה
177;179;181 המשפחות ברשות
602 ובשומרון ביהודה בית משקי נרשות

... טלפון
431 קווים מכשירים/ כביליס'

טלקס
431 שיחות

67;1213 טמפרטורה
טעינה

435 הארץ בנמלי
439 (דיאגרמה)

מא



עמוד

19 . בישראל יהודים
אוכלוסייה גם: ראה

19 בעולם יהודים
יהלומים

374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
203 יצוא
368369 מועסקים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 .. חומרים צריכת
391 החשמל צריכת
374376:384 שכירים
370371;378381 שכר

מלוטשים יהלומים
213;215 יצוא

398400:407

8889

יוזם
למגורים בנייה

מהארץ יוצאים
יורדים

102 הירידה ארץ
103 ומין גיל
101 הלידה יבשת
99 ירידה ושבת האוכלוסייה קבוצות
100 והיציאה העלייה שנת

529

396397:402403:406407

עבודה יחידות
החינוך במערכת

הבנייה ייעוד
שטה

330333 החקלאי הייצור ייעוד
כלכלי ייעוד

203;217;218219 יבוא
220221 יבוא מסי

ייעור
150153 מקומית גולמית השקעה
260;262;264;266 מועסקים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
312 פוטנציאלי לשימוש השטח
264;277;292;294 שכירים
292:294 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר

338
ייצור

אבטיחים

עמוד

(המשך) הלידה יבשת
564 ונוער ילדים עליית חניכי
64 חתנים
101 יורדים
43 לארץ חוץ ילידי
255:257 אזרחי עבודה כוח
64 כלות
7475:7778 חי לידות :

123;125 חולים בבתי מאושפזים
260261 יהודים מועסקים
530 החינוך במערכת מורים
179 קיימא בני מוצרים שברשותן משפחות
6667 יהודים מתגרשים
6364 יהודים נישאים
576 בדין שחוייבו עבריינים
577 בדין שחוייבו צעירים עבריינים
91;94 עולים
78:112115 יהודים פטירות
181 הדיור צפיפות
46 במשפחה הנפשות ומספר המשפחה' ראש של
561 הסעד לשכות שבטיפול המשפחה ראש של ■

282 העבודה בלשכות רשומים
551 14 מעל בגיל האוכלוסייה של לימוד שנות
101 בחו"ל השוהים תושבים
118 בשחפת תחלואה
9091 משתקעים תיירים
537 העברי. החינוך של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים
538 הכיתה דרגת לפי תלמידים
542 בגרות לתעודות הזכאים תלמידים
548 אקדמיים במוסדות תלמידים

הלידה) (ארץ הלידה יבשת
מגורים ארץ (1 גט: ראה
מגורים יבשת (2

היהודיה האם של הלידה יבשת
75:7778 חי לידות
71 האוכלוסייה תחלופת

מגורים יבשת
97 ארעי לישיבת נכנסים
96 עולים
107 . . . . . מלון בבתי תיירים

. יהדות
549 מבוגרים להשתלמות במוסדות לימודים

יהודה
593600 אוכלוסייה
603604 החינוך מערבת
601 הנשים פריון
ע''ב שטח

משקי אצל חקלאי משק תמורות' בית' ציוד שירותים'
602 . בית
603604 החינוך במוסדות תלמידים
601 ילדים תמותת

יהודים
532 ערבי) (חינוך יסודיים ספר בבתי מורים

מכ



עמוד

סוף ים
ע"ג , החוף גבול

pnn ים
עג . . . . . . החוף גבול

היעדרות ימי
היעדרות ראה:

עבודהשאבדו ימי
285286 ובהשבתות בשביתות
509 עבודה נפגעי שבירים/

למעשה עבודה ימי
426427 במשאיות
366:368369:376377:383 התעשייה בענף

יער
321 , נטוע שטח

כוח יפויי
580 הציבוריים הנוטריונים פעילות

200203;205;207;209216 ...:.. יצוא
210 אזורים
211212:214215 הייעוד ארץ
203 יהלומים
202 .. מחיר
202 נפח
213215 נבחרות סחורות
205:207:209 .. . ס.י.ט.ק.
203 . .. עיקריים ענפים
202 ערך
203;216;337 .. הדר פרי
223 (דיאגרמה) אזורים
222 (דיאגרמה) מיבוא אחוז
223 (דיאגרמה) הרכב

303:213214 חקלאי יצוא

203:213:215 תעשייתי יצוא
יצואנים

446:448 מסחר

97 תושבים יציאת
ירדן

593 ..... .י..... אוכלוסייה
ע"ב י שטח

ירקון
ע"ב שטח

ירקות
170171 אספקה
339 לתעשייה אספקה
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון

עמוד

(המשך) ייצור
340 ביצים
340 זית ושמן זיתים
340 חלב
336 אדמה ותפוחי ירקות
338 מלונים
338 פירות
337 הדר פרי

322335 חקלאי ייצור
330333 ייעוד
322323;326329;332335 ערך

חשמל ייצור
390 החשמל חברת עיי

תעשייתי ייצור
385 נבחרים מוצרים
374375 ראשי ענף

1948 מלחמת לפני מגורים יישוב
596 מוחזקים בשטחים האוכלוסייה
2227:3233 יישובים
22 טבעי איזור
23:3031 היישוב גודל
2627 ארגונית השתייכות
3233 מוניציפאלי מעמד
22 נפה
2427 היישוב צורת
3233 האוכלוסייה קבוצות
420 דרכים תאונות

564
חקלאיים יישובים

ונוער ילדים עליית חניכי

כפריים יישובים
593 מוחזקים בשטחים

עירוניים יישובים
554 ציבוריות ספריות
317 שדה גידולי שטח
593 י. ." י מוחזקים בשטחים

עובדים ילדי
506 לאומי ביטוח ע''י גמלאות ותשלומי גבייה

ילדים
129 ולילד לאם בתחנות טיפול
562 י במוסדות סידורם

7078 ילודה
83 (דיאגרמה)

לארץ חוץ ילידי
43 הלידה ארץ

ע''ג

ע"ג

כינרת ים
. שטח

המלח ים
, . שטח

מג



עמוד

כותנה
343 גידול
206207 ויצוא יבוא

כימיה
545 וזיפה בטכניון/ לימודים

■ ■ ■ י י מוצרים כימיה,
497 ממכס הגנסות
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
234 לצרכן במחירים שינויים

כימיקלים
206 יבוא
374375;388389 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 למעשה עבודה ימי
207;213;215 יצוא
368369 ........  מועסקים
446448 מסחר
368369 מפעלים
372373 י מוסף ערך
382 . . . .'. . ... . ... . . פדיון
376377 ;...... פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
374377:384 ....;.. שכירים
370371:378381 . . .... . .... ..... שכר

. . . ראש כיסוי
497 , ממכס הכנסות

חשמלית כירה
181. משפחות ברשות

גז כיריים,
452453 המקומי לשוק אספקה
177;179;181 .י ... משפחות ברשות

כיתות
534535 . . החינוך במערכת
535 התלמידים ומספר הספר בית סוג
603 ........ י מוחזקים בשטחים

חנויות יכלבו,
446447;449;454 מסחרי

יהודיות כלות
6364 הלידה יבשת
60;62;65 וגיל מין
62 משפחתי מצב
64 תקופת.העלייה

לאיהודיות כלות
61 מין.וגיל

אריזה כלי
446448 . מסחר

בית כלי
446447;449 מסחר

עמוד

(המשך) ירקות
170:204205 , ויצוא יבוא
330333 ייעוד
170:324325:330:336 . . . ייצור
240 ......... . . ... ...*. .. התפוקה מחירי
236 קמעוניים מחירים
322323;326329;332;335 הייצור ערך
174 ליום לגולגולת קלוריות
319 היישוב צורת
175 . . לידם לגולגולת שומן
313314:318319 שטח
336 מאורגן שיווק
232 לצרכן במחירים שינויים
354 מים תצרוכת

ישיבות
586 והוועדות הכנסת מליאת

אשראי יתרות
463 שיתופיות ואגודות בנקים

חופשיות יתרות
195 ... .... . (דיאגרמה) חוץ במטבע

כ

431 . טלפץ כבלי
415416 י ... כבישים
416 והחזקה סלילה הוצאות
416 הממשלה בהחזקת
239 _ . . בסלילה התשומה מחירי

דרכים גס: ראה .

כבשים
341 "י. שחיטה ■

..■■■■■ כוהלים
497 ממכם הכנסות

כוויות
508 שבירים עבודה נפגעי

248305 ותעסוקה אדם כוח
248259 אזרחי עבודה כוח
254256:258 גיל ..

255;257 הלידה יבשת
259 . . לאיהודים
248:252257 מין
258 נשואות נשים
252253 היישוב צורח
257 אוכלוסייה קבוצות
256 ; לימוד שבות
255257 העלייה תקופת

הוראה כוחות
529532 החינוך במערכת

מד



עמוד

536

עת כתבי
לאור שיצאו

לאיהודים
17;21;2425;2829;3435;38 אוכלוסייה
36 ירושלים במזרח האוכלוסייה
594 המוחזקים גשטוזים האוכלוסייה
533 בבתיספר הגנים אחוז
579 אסירים
2324;29 בדוים
350 במשקים חיים בעלי
45 המשפחות גודל
3435 הגיל
55 גירושין
17;35 ירחים
17;33 ■.. .. יי?
585 הכנסת חברי
320 שדה גידולי של יבולים
99 .. . . יורדים
340 זית ושמן זיתים ייצור
340 וביצים חלב ייצור
334335 וערבו חקלאי ייצור
336 ושיווקם ירקות ייצור
338 ושיווקם פירות ייצור
2324;29;3233 יישובים
259 אזרתי עבודה כוח
126 חולים בבתי לידות
5557;70;7273;7677 "י לידו"
55; 70 מת לידות
70 ושלישיות תאומים לידות
lg , ההגירה מאזן
525 החינוך במערכת מוסדות
19;3536 מוסלמים
259 מועסקים
529;532 החינוך במערכת מורים
574 . . . . . פליליים במשפטים מורשעים
3436 מיו
18 הגידול מקורות
117 מלריה מקרי
45 משפחות
560 .י . הסעד לשבות בטיפול משפחות
526;529 . הוראה משרות
5859;61 ... . . מתגרשים .

19;3536 נוצרים
5859;61 נישאים
55 נישואין
575576 בדין שחוייבו עבריינים
577 ...■.. בדין שחוייבו צעירים עבריינים
5557;79 7 פטירות
126 חולים בבתי פטירות
55_57. תינוקות פטירות
7273;76 בולל פריו!
18;55 טבעי ריבוי
313316;318;320 . . . . מעובד שטח
340 וביצים חלב שיווק

עמוד

ומטבח בית כלי
454 מאורגן קמעוני גמסחר מכירות

הובלה כלי
374375;389 ייציי
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 פייין
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377:384 שכירים
370371:378381 שיר

טיס כלי
497 ממכס הכנסות
208209 ויצוא יבוא

עבודה כלי
238 בבנייה התשומה מתירי
240 בחקלאות התשומה מחירי

417 רכב כלי
497 ממכס הכנסות
446448 וקמעוני סיטוני מסחר
419 דרכים בתאונות
439 . . (דיאגרמה)

שייט כלי
497 ממכס הכנסות
208209 ויצוא יבוא

תחבורה כלי
152153 מקומית גולמית השקעה

אישיים תחבורה כלי
148 לצריבה הוצאה

כנסת
. הכנסת ראה:

483499 הממשלה כספי

461477 כספים
500502 מקומיות רשויות
160161 נקי מקומי תוצר

כפרים
2829 אוכלוסייה
317 שדה גידולי

כרכים
554 ציבוריות בספריות

מה



עמוד

הסעד לשכות
560561 בטיפול משפחות
565 (דיאגרמה) בטיפול משפחות

העבודה לשכות
280281;283 עבודה דוישי.
284 לעובדים הזמנות
284 לעבודה הפניות
278279 מובטלים
282 בהן הרשומים

278282 .. ...... למבוגרים עבודה לשכות

283 לנוער עבודה לשכות

מ
מאור

142145 פרטית לצריבה הוצאה

מאושפזים
122125 דמוגרפיות ותבונות אבחנה

אשפוז גם: ראה

מאזן,
18 . ההגירה
170176 המזונות
200201 חוץ סחר

185194 י התשלומים מאזן
185187 הכללי האומדנים סיבום
188193 אזוריים מאזנים אומדנים/ סיבום
195 (דיאגרמה) ישראל של

מאזני
466469 ..... שיתופיות ואגודות בנקים
471 . .. והשקעות למשכנתאות בנקים
517518 ישראליות ביטוח חברות

מבוגרים
550 מקצועית והשתלמות הכשרה
549551 חינוך

מבוטחים
504 לאומי גיטוח
507 . גבייה לאומי' ביטוח

מבחן
563 למבוגרים
563 . לנוער
565 (דיאגרמה), ולנוער למבוגרים השירות

חקלאי משק מבני
396397;404;407 הבנייה שטח

... ציבור מבני
396397;404;407 . . . הבנייה שטח

396407 מבנים
152153 מקומית גולמית השקעה

עמוד

(המשך) לאיהודים
563 ולנוער למבוגרים מבחן שירותי
551 .... ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה של לימוד שנות
583584 לכנסת הבחירות תוצאות
118 בשחפת תחלואה
71 האוכלוסייה תחלופת
259 אזרחי עבודה כוח תכונות
542 . . בגרות לתעודות הזכאים תלמידים
525;539 ערבי בחינוך תלמידים
4748 . . (דיאגרמה) אוכלוסייה
84 (דיאגרמה) תינוקות פטירת שיעורי
84. (דיאגרמה) האוכלוסייה תחלופת שיעורי

לאמפרנסים
י. 96עוליס

עיג

515

לבנון
ישראל מדינת עם גבולות

348349

550

,...[[ ליידס
בארץ ביטוח עסקי

הלול
י י.. הענף חשבון

מקצועית להכשרה הלומדיםבקורסים
... מבוגרים

1013 לחות
לחם

235 קמעונייט מחירים

עצמאיים 'ליברלים
585 * הכנסת. חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

... ,.. לידית
126 חולים בבתי
505 לאומי מביטוח מענק
116 (יהודים) מוות מקרי
70 ושלישיות תאומים

5357;70;7278 . . .י חי לידות
5354;70;72;7475;7778 ........... יהודים
5557;70;7273;7677 .■..'. לאיהודיט

5355;70 . . מת לידות
54;70 יהודים
55;70 לאיהודיט

216
לימונים

,. יצוא

בבתימלץ לינות
107108 תיירים

ישראלית. לירה
464 החליפין שער
479 . .. (דיאגרמה) החליפין שער

מו



עמוד

מוגבלים
283 יזומות בעבודות מועסקים

י י מקצועיים בלתי מוגבלים
278281 , . עבודה דורשי

מוניות
417 מספרן
417 ייצור שנת

543548 אקדמיים מוסדות
544 ....... סגל
527;543548 תלמידים
558 (דיאגרמה) תלמידים

465471 ..... בנקאיים מוסדות
בריאות מוסדות

149 ;........... לצריבה הוצאה

להשתלמות מוסדות
549 למבוגרים

החינוך מוסדות
525. החינוך במערבה
130 רפואית עבודה
603 , מוחזקים בשטחים
527 .................... . . תלמידים

ומחקר חינוך מוסדות
317 שדה גידולי

. חינוך.ותרבות מוסדות
149 , rr לצריבה הוצאה

כספיים מוסדות
475 ערך בניירות השקעות

לאומיים מוסדות
149 לצריכה הוצאה
154 . .. . והוצאות הכנסות
486! . הממשלה הלוואות

רווח למטרת שלא פרטיים מוסדות
158159 לבריאות לאומית הוצאה
156157 לחינוך לאומית הוצאה
149 ,.....;:. :: ■ לצריכה הוצאה
160161 נקי מקומי תוצר

. .. ודת סעד מוסדות
149 לצריבה הוצאה

ציבור מוסדות
406 הבנייה שטח

553 מוסיאונים
וכלים מכשירים מוסיקה,

497 ממכס הכנסות
17 .. מוסלמים
3435 ומין גיל
7677 חי לידות

עמוד

המדינה מבקר
492493 הממשלה הוצאות

431 מברקים
מגורים

396403;405407 טייה
401403 . . ציבורית ננייה
237 בבנייה התשומה מחירי מדד
396397 הבנייה שטח

מגורים בתי גם: ראה
מגיסטרים

545 חיפה בטכניון'

342 מדגת

240 בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
התשומה מחירי מדד

237238 ; למגורים בבנייה
241 (דיאגרמה) למגורים בבנייה
239 ודרכים כבישים ב0לילת

סיטוניים מחירים מדד
239 בתעשייה תפוקה
241 (דיאגרמה) התעשייה תפוקת

231234 לצרכן המחירים מדד
241 (דיאגרמה)

הערך נלירות שערי מדד
479 (דיאגרמה)

מדדי
202 יבוא
203 הכלכלי הייעוד לפי יבוא
203 עיקריים. ענפים. לפי יצוא
374384 התעשייה
414 התחבורה בענף ותשומה תפוקה
392 ;......... (דיאגרמה) התעשייה

מכשירים מדע,
208209 ויצוא יבוא

החברה מדעי
544;546547:549 בישראל הגבוהים הספר בבתי לימודים

הטבע מדעי
544:546547. . . בישראל הגבוהים הספר בבתי לימודים
549  מבוגרים להשתלמות במוסדות לימודים

הרוח מדעי
544:546547 . . בישראל הגבוהים הספר בבתי לימודים
549 . מבוגרים להשתלמות במוסדות לימודים

מדעים
545 חיפה בטכניון/ לימודים

...... מובטלים.
278279 ........... העבודה בלשכות רשומים
308 ... (דיאגרמה) למבוגרים העבודה בלשכות רשומים

מז



עמוד עמוד

148
בידור מוצרי

לצריכה הוצאה

י יבוא מוצרי
234 לצרכן במחירים שינויים

נבחרים מזץ מוצרי
169 .....■........ ההוצאה גמישות

תעשייה מוצרי
148 פרטית לצריכה הוצאה
234 לצרכן במחירים שינויים

385389 נבחרים מוצריתעשייה
...,. מוצרים.בניקילמא

452453 אספקה
218  יבוא 

454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
177181 משפחות ברשות

208209
מעובדים מוצרים
. . . ויצוא יבוא

מורים
532 . ערבי חינוך יסודיים' ספר* בבתי
531 עברי חינוך ומיוחדים' ספריסודיים בבתי
529 החינוך במערכת
530 העברי החינוך במערכת
531 עברי חינוך להוראה' סמיכות
532 ערבי חינוך להוראה' סמיכות
531 . . . . עברי חינוך .בהוראה' ותק שנות
532 ערבי חינוך בהוראה' ותק שנות
304 שכר תעריפי

574
מורשעים
וגיל מין

עובדים מושבי
29 אוכלוסייה
402403 למגורים ציבורית בנייה
317 שדה גידולי

285 י. י. .". מושבתים'

452453
ביתיים אוויר מזגני
מקומי לשוק אספקה

מזומנים
484485 ישראל בבנק
461 . . . הציבור בידי

168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142147 י פרטית לצריכה הוצאה
497 ממכם הכנסות
176 ליום לגולגולת ומינךלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
204 יבוא
374375;385386 .. ^ ............ . . ייצור
383 . . בתשלום היעדרות ימי

מזץ

(המשך) מוסלמים
532 יסודיים ספר בבתי מורים.
61 נישאים
594 מוחזקים בשטחים
539 תלמידים

מוסמכים
544 ירושלים העברית' האוניברסיטה
546 בראילן אוניברסיטת
546 .'.■...■ אביב תל אוניברסיטת
545 .. . ■..... ■. . חיפה הטכניון' .

532  . .. ערביים יסודיים ספר בבתי מורים
531 עבריים ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים ■

248251;260266;268275 .... .... . מועסקים
421 באוטובוסים
259 העבודה יישוב
248;250 אזרחי עבודה כוח
259 יהודים לא
455 י אלקטרוניים במחקכים
260263;268275 מין
446:450451 במסחר
272273 :. : ....■ 'בעבודה מעמד ":

268271;274275 . .■. .. ........ '. .. יד משלח
434 :.......:..■.■.■.■. בספנות
283 י. י. ....... י.. "בעבודהיזומה
259266 כלכלה בענפי
414 התחבורה בענף
366369 . התעשייה בענף
266 היישוב צורת י

422423 ...;....... ישראל ברכבת
264265 שבירים
274275 לימוד שנות
267 :.:.;. בשבוע עבודה שעות
437 בתעופה
306307 (דיאגרמה) מין
307 (דיאגרמה) משלח"יד .

306 (דיאגרמה) כלכלה בענפי

250251:273 יהודים מועסקים
260261:270271 ............. הלידה יבשת
262;270271 , .■ י י. . . י. . י. י. י. י. י. . . מין
270 י ..... י יד משלח
262263:266 ....... . . כלכלה בענפי י.

266 יישוב צורת
270271 העלייה תקופת

אזוריות מועצות
415 סלולות דרכים
500502 .  י ... .. .והוצאות הכנסות . .

מקומלות מועצות
500502 והוצאות הכנסות

_ חקלאית תוצרת לשיווק מועצות
446:448 \ .'.'.י. .. .\ ... .'.י. . . מסחר

594
   ישראל משטח מוצא

מוחזקים. בשטחים אוכלוסייה

מח



עמוד
עוש חשבונות מחזור

462 ..,.,..., בבנקים

פקדונות מחזור
462 בבנקים

שכירים מחזור
384 התעשייה בענף

. מחטניים
321 .,...... ........ נטוע שטח

476 חברות מחיקת
: יי י י י י י מחירי

240 . בחקלאות ותישומה תפוקה
237238 למגורים" בבנייה תשומה
239 ודרכים כבישים בסלילת תשומה

231240 מחירים
המחירים מדדי מדד' גם: ראה

סיטוניים מחירים
239 התעשייה תפוקת

. . לצרכן מחירים
231234 מדד

י י. י קמעוניים. מחירים
233236 מזון מצרכי

שוטפים מחירים
345 ההדרים ענף

מדבקות מחלות
u7 יהודים

■ ' מקצוע מחלות
508. .■....■ שכירים עבודה נפגעי

119121 בבתיחולים מחלקות
9ל?טים.... מחנות

593 מוחזקים בשטחים
601 . נשים אצל ילדים ממוצע
602 .... בית משקי אצל חקלאי משק תמיכות/ שירותים/
601 ילדים תמותת

484485 .............. ממשלתיים מחסנים
מחצבים....

494495 הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 ; הממשלה והלוואות השקעות
374375;385 ייציי
383. ........... בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
213 . יציא
260;262;264:266;269271;274275:368 ; ; מועסקים י

.238 בבנייה התשומה מחירי
238 י............. התפוקה של סיטוניים מחירים .
430 .י.... ........... במשאיות שהובל מטען,

עמוד
(המשך) מזון

368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
205;213;215 יצוא
170176 המזונות מאזן
368 מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
235236 קמעוניים מתירים
454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
446447;449 מסחי
368 "פעלים
372 .י .י...... מוסף ערך
382 פיייו
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן
232;234 י. לצרכן במחירים שינויים
374377:384 שכירים
370371:378381 שכי

חיים לבעלי מק
204205 ויצוא יבוא

מזונות
580 לפועל להוצאה במשרד דין פסקי

ירושלים מזרח
36 אוכלוסייה
183 .י .י .י. ... 1967 האוכלוסין מפקד

מחוז
2021;2829 אוכלוסייה
398399:401 למגורים בנייה
402403 לעולים ציבורית ננייה
283 עבודה דורשי
284 לעבודה הפניות
407 .■ מגורים בבתי מקומית גולמית השקעה
56 .....;.... ופטירות לידות
278279 .■ .■ העבודה בלשכות מובטלים
367 ......■.'.. מועסקים
283 יזומה בעבודה מועסקים
531 עבריים ומיוחדים יסודיים מפר בבתי מוריט
455 ■.... אלקטרוניים מחשבים
450451 וקמעוני סיטוני מסחר
367 תעשייה מפעלי
58 ומתגרשים נישאים
408 . . . . . דרכים סלילת
283 ........ יזומה עבודה
409 ביוב צינורות
409 מים צינורות
21 ,. האוכלוסייה צפיפות
283 ...;;....;; לנוער עבודה בלשכות רשומים
404 ... . ..■.... ... .■ למגורים לא הבנייה שטח
355 ..■.... ■ מים תצרוכת

45
מחוזות..

יבשתי שטת

מט



עמוי

מוסמכות מיילדות
131 רשיונות

מים
409 צינורות הנחת
486 הממשלה והלוואות השקעות
260;262;264;266 מועסקים
240 בחקלאות התשומה מחירי
508510 שכירים עבודה נפגעי
285 והשבתות שביתות
232;234 לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 שבירים
293294 . שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
353 תצרוכת
354 חקלאי במשק תצרוכת

הדירה בתוך מיס
602 . ובשומרון ביהודה בית' במשקי

מין
3441 אוכלוסייה
37; 3943 יהודית אוכלוסייה
595:597599 מוחזקים בשטחים האוכלוסייה
82 הממוצע החיים אורך
281;283 : עבודה בלשכות עבודה דורשי
579 .י . . . . התאבדויות
287 לעובדים הכללית ההסתדרות חברי
276277 קואופרטיבים חברי
122; 124 מאושפזים נפש חולי
564 ונוער ילדים עליית חניכי
103 בחו'ל השוהים ותושבים יורדים
248257 אזרחי עבודה כוח
526;530 החינוך במערכת הוראה כוחות
3436;38 לאיהודים
70 מת ולירות חי לידות
122; 124 חולים בבתי מאושפזים
563 המבחן בשירותי ונוער מבוגרים
278279 עבודה בלשכות רשומים מובטלים
260263;268275 מועסקים
532 הערבי בחינוך מורים
530 עברי בחינוך וגננות מורים
574 מורשעים
511 זקנה קצבאות מקבלי
60 יהודים נישאים
83 ■. נבחרים בגילים נפטרים/
83 חיים נולדים 1'000 מתוך בחיים הנשארים
576 בדין שחוייבו עבריינים
577 בדין צעירים.שחוייבו עבריינים
9496 עולים
7981;112115 פטירות
282 העבודה בלשכות הרשומים
276277 שכירים
551 ומעלה 14 בגיל באוכלוסייה' לימוד שנות
70 ■ ושלישיות תאומים

עמוד

(המשך) מחצבים
368 מפעלים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
372 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
285 והשבתות שביתות
374377;384 שכירים
298;300;370371;378381 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר

מוצרים מחצבים,
497 ממכם הכנסות

455 אלקטרוניים מחשבים
מטבח

602 ובשומרון ביהודה בלירות'

חוץ מטבע
194 המדינה חובות
465 ישראל בבנק המלאי
195 (דיאגרמה) חופשיות יתרות

מטבעות
497 ממכס הכנסות

מטוסים
438 תנועה

מטעים
314 בהשקייה
313314 . . . שטח
354 מים תצרוכת

תוצרת מטעים,
240 התפוקה מחירי

רבשנתיים מטעים
312 פוטנציאלי שטח

מטען
430 במשאיות שהובל
418;424425 במשאיות מורשה
422423 ישראל ברכבת

מטענים
436 :... ישראליות, תעופה חברות .
438 במטוסים
435 הארץ בנמלי

מטריות.
497498 . ממכס הכנסות

חולים בבתי מיטות
121 . .י תפוסה
120 .. * . תקן

ג



עמוד

מכונות
497 ממכס הכנסות
152153 :.;.... מקומית גולמית השקעה
208209 . . .י. . ויצוא יבוא
374375 ייצור
383 . בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
368 מועסקים
240 בחקלאות תשומה מחירי
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
446448 . . י. . . . מסחר
368 ...:.... י מפעלים
351 .י .י. ; ; חקלאי במשק
371 ■..;.. מוסף' ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 י. . חשמל צריכת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377:384 שכירים
370371:378381 שכר .

.  . . חשמליות מכונות
208209 . ויצוא יבוא ■

כביסה מכונות
452453 מקומי לשוק אספקה
177;179;181 משפתות ברשות

לאחשמליות מכונות
208209 ויצוא יבוא

רפואיות מכונות
158159 י. לאומית הוצאה

תפירה מכונות
452453 מקומי לשוק אספקה

נוסעים מכוניות
452453 מקומי לשוק אספקה

פרטיות מכוניות
148 פרטית לצריכה הוצאה
417. מספרן
178:180181 משפחות ברשות
417. הייצור שנת
439 . (דיאגרמה)

מכירות
446;450451... . v. . .; מסחר
454 מאורגן קמעוני מסחר

מכס
488489:497 הממשלה הכנסות

י . מכרות
494495 . הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה' והלוואות השקעות

נא

עמוד

(המשך) מץ
82 חיים תוחלת
103 בחו"ל השוהים תושבים
93 משתקעים תיירים
248251 אזרחי עבודה כוח תכונות
533 החינוך מערכת של ספר בבתי תלמידים
542 בגרות לתעודות הזכאים תלמידים
536537 עברי בחינוך תלמידים
539540 ערבי בחינוך תלמידים
548 אקדמאים במוסדות תלמידים
604 . .■ מוחזקים בשטחים תלמידים
544548 . . . גבוהים ספר בבתי תארים ומקבלי תלמידים
83 (דיאגרמה) החיים אורך

מינרלים
176 ליום לגולגולת
446448 מסחר

מוצרים מתכתיים, אל מינרלים
206207 ויצוא יבוא
374375:389 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377:383 למעשה עבודה ימי
368 . מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
368 מפעלים .

372 ............... מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 > חשמל צריכת
374376:384 שכירים
370371:378381 שכר

מיעוטים
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

 . ■ מכבשים
351 .;..... חקלאי במשק

מכה
508 שכירים עבודה נפגעי

חיפה של אוניברסיטאי מכון
544 .י אקדמי סגל
547 הלימוד תחום

למדע וייצמן מכץ
544 אקדמי סגל
543 תארים ומקבלי תלמידים

בנגב גבוהה להשכלה מכץ
544 אקדמי סגל
547 .י הלימוד תחום
543 תארים ומקבלי תלמידים

לישראל טכנולוגי מכץ
■ . טכניון ראה:



עמוד

הכנסת מליאת
586 ישיבות

117 .....:... מלריה

הירדנית ההאשמית הממלכה
ע*ג ישראל מדיבת עם גבול

ישראל מקרקעי מנהל
494495 הממשלה הוצאות

. מנהליםי
167 שנתית הכנסה
268;270271;274275 . .. , מועסקים
96 עולים
181 בניקיימא מוצרים שברשותם

מניות
472;474475 בתלאביב בבורסה

■ מניפות
497 ,. .. ...... ממכס הכנסות

ארגון מס
169 יהודים עירוניים שכירים חודשית' הו$אה

הכנסה מס
496 . י. י. . .י תקבולים

498499
קנייה מס
מסתירות

446451 מסחר
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה והלוואות השקעות
260;262;264;266;268;270271;274275 .. מועסקים
430 במשאיות שהובל מטען
511 : .. . עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
454 מאורגן קמעוני
285 והשבתות שביתות
264277;293294 .י...... . .י. . י.... שכירים
293294 שכר
267 למועסק ענודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
429 משאיות תפעול

המשרד מסחר.ותעשייה,
492493 הממשלה הוצאות

,..,,. ..... לגולגולת מסחר
201 . ,.,.,...... .חוץ. סתר מאזן

168
ותרומות ארגץ מסי

. המשפחה לתצרוכת חודשית הוצאת

220221 יבוא מסי

מסילה
422423 .י.... ישראל רכבת

עמוד

374375;385 "צור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 ....... למעשה עבודה ימי
260;262;264;266;269271:368. ....... מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
430 . . במשאיות שהובל מטען
368 . מפעלים
511 . . עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שבירים עבודה נפגעי
372 . י. ...... מוסף ערך
382 י. פדיון.....
376377 י. . .י ...... פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת"
374377:384 . . י. שכירים
370371:378381 . . . ... .י. . .... . . . שכר
267 ......... י. י. ... י. . למועסק עבודה שעות
160161 1 . נקי מקומי תוצר

חשמל מכשירי
208209 .............'. . ..■.. ויצוא יבוא
446447:449 ....■............... מסחר

431 . טלפון מכשירי
י מדע מכשירי

208209 ויצוא יבוא

קשר מכשירי
208209 ויצוא יבוא

מכניים מכשירים
497 ממכס הכנסות

רפואיים מכשירים
158159 לאומית הוצאה
148 פרטית לצריכה הוצאה

מלאי
446 . במחסר

הזהב נןלאי
465 ישראל בבנק

'.'.י י. .... מלאכול
492495 .י. י. ...... הממשלה הוצאות
430 במשאיות שהובל מטען
429 י. ..... משאיות תפעול

מלוות
488489 הממשלה הכנסות
500 מקומיות רשויות

האוצר מלוות
501 מקומיות לרשויות

וחוץ פנים מלוות
483 האוצר

י י ", /י ] י ./.[[, מלונים
338 מאורגן ושיווק ייצוא

נב



עמוד

402403 לבניץ החיסכח מפעל
494495 הממשלה הוצאות
490491 הממשלה הכנסות
407 מקומית גולמית השקעה

הארצי המים מפעל
404495 . . הממשלה הוצאות

מים מפעלי
149 מקומית גולמית השקעה

366369 תעשייה מפעלי
מפעלים

502 מקומיות רשויות של הוצאות

1967 האוכלוסץ, מפקד
183 ירושלים מזרח
593604 . ....... מוחזקים בשטחים

מפרנסים
96 י עולים

288 המדינה עובדי מצבת

מצרים
עיג ישראל מדינת עם גבול

. . ■■ מזק מצרכי
235236 . . . קמעוניים מחירים

511 זקנה קצבאות מקבלי
משפחתיות קצבאות מקבלי

512 .י.י לאומי ביטוח

תארים מקבלי
544 ירושליס העברית' באוניברסיטה
546 בראילן באוניברסיטת
546 .י . אביב תל באוניברסיטת
543 .י . . אקדמיים במוסדות

המים) פני (מעל ביותר הגבוה המקום
ענ נתרינה גיבל

המים) לפני (מתחת ביותר הנמוך המקום
ט"ג המלח ים

ישיבה מקומות
421 באוטובוסים
552 קולנוע בבתי

138141 במקורות ושימושים מקורות
163 (דיאגרמה)

18 האוכלוסייה של הגידול מקורות
47 (דיאגרמה)

מימון מקורות
195 (דיאגרמה) ושירותים סחורות יבוא

טלביזיה מקלט
טלביזיה ראה:

נג

עמוד

מסים
488489 הממשלה הכנסות
501 . מקומיות רשויות של הכנסות
238 .... בבנייה התשומה מחירי
240 התשומהבחקלאות מתירי
232;234 לצרכן במחירים שינויים

מספוא
454 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
240 התשומה מחירי

בע'מ ישראל מספנות
492 הממשלה הוצאות

מעבידים
507 לאומי ביטוח עי גבייה
272273 מועסקים

יהודים מעבידים,
167 שנתית הכנסה

וצריפונים מעברות
402403 חיסולם

מעונות
579 שפוטים צעירים

ממשלתיות חסות מעונות
579 שפוטים צעירים

במשפחה מעמד
93 משתקעים תיירים

מוניציפאלי מעמד
3233 ויישובים אוכלוסייה
560 ., הסעד לשכות בטיפול משפחות

בעבודה מעמד
167 השנתית ההכנסה התחלקות
272273 מועסקים
177178 המשפחות ברשות מוצריםבניקיימא
267 בשבוע למועסק העבודה שעות

מעמס
433 הישראלי הסוחר צי

. מזון מערבלי
452 המקומי לשוק אספקה
178;180181 המשפחות ברשות

מפא"י
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

'מפםי
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות



עמוד

יד משלח
167 השנתית ההכנסה התחלקות .
268271:274275 מועסקים
270 . . יהודים מועסקים
181 המשפחות ברשות בניקיימא מוצרים
9596 עולים

משפחות
560561 הסעד לשכות בטיפול
129 ולילד לאם בתחנות בטיפול
46 העלייה ותקופת הלידה יבשת
4446 נפשות מספר
46 היישוב צורת
46 אוכלוסייה קבוצות
177182 בניקיימא מוצרים שברשותן
565 (דיאגרמה) הסעד לשכות בטיפול

562 אומנות משפחות
579 שפוטים צעירים

יהודיות משפחות
93 משתקעים ותיירים עולים

ילדים מרובות משפחות
506 לאומי ביטוח ע*י גמלאות ותשלומי גבייה

261;263
משפט

מועסקים

569580 משפטים
544 ירושלים העברית' באוניברסיטה לימודים
546 .......... אביב תל באוניברסיטת לימודים

המשרד משפטים,
492493 הממשלה הוצאות

פליליים משפטים
574 הרשעות

602
חקלאי משק

ובשומרון ביהודה בית משקי

משקאות
142147 פרטית לצריכה הוצאה
497 ממכס הכנסות
204205 ויצוא יבוא
374375:387 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 ....... למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
446447:449 מסחר
368 מפעלים
372 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
374377:384 שכירים
370371;378381 שכר

עמוד

רדיו מקלט
רדיו ראה:

וטכניים חופשיים מקצועות
268;270271;274 275 מועסקים

רפואיים מקצועות
131 . רשיונות בעלי

חשמלי מקרר
452453 המקומי לשוק אספקה
177;179;181 המשפחות ברשות
602 ובשומרון ביהודה בית' משקי ברשות

טבעי מרעה
312 פוטנציאלי לשימוש השטח

ציבוריות מרפאות
158159 לאומית הוצאה

שיניים רפואת מרפאות
158159 לאומית הוצאה

שיניים מרפאי
131 " רשיונות

מרצים
544 ירושלים העברית' באוניברסיטה
546 בראילן באוניברסיטת
546 . . אביב תל באוניברסיטת
545 חיפה בטכניון'
544 אקדמיים במוסדות .

547 חיפה האוניברסיטאי' במכון
547 בנגב גבוהה להשכלה במכון

424430 משאיות
430 שהובל מטען
417 מספרן
417 ייצור שנת
429 תפעול
439 (דיאגרמה)

משטרה
578 בפנקס רשומות עבירות

המשרד משטרה,
492493 הממשלה הוצאות

הבנייה משך
405 מגורים בנייני

משכורת
502 ............. מקומיות רשויות של הוצאות
366:370371 התעשייה בענף

עוני משכנות
402403 חיסולם

משכנתאות
580 לפועל להוצאה במשרד דין פפקי
580 הציבוריים הנוטריונים פעולות

נד



עמוד

(המשך) ומוצריה מתכת
446448 מסחר
368 מפעלים
372 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377:384 : שכירים
370371:378381 שבר

אלברזלית מתכת
208209 ויצוא יבוא

נ
נבחנים

542 בגרות לתעודות

 נהרות
עג שטת

ציבוריים נוטריונים
580 פעולותיהם

נוטרים
289 המדינה עוגדי

נוסעים
436 ישראליות תעופה חברות עיי
438 . . .. במטוסים
435 הארץ בנמלי
422423 ישראל ברכבת
439 (דיאגרמה) ובאויר בים

17 נוצרים
55;7677 מת ולידות חי לידות
532 יסודיים ספר בבתי מורים
3435 וגיל מין
61 נישאים
594 מוחזקים בשטחים
539 ערבי בחינוך תלמידים

נחושת
208209 ויצוא יבוא

נחלים
312 שטח

ניהול
545 חיפה בטכניון' לימודים

נייר
497 ממכס הכנסות

ומוצריו נייר
206207 ויצוא יבוא
374375:388 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי

עמוד

משקיעים
474475 ערך בניירות

89:1213 משקעים

הבריאות משרד
129 ובילד באם לטיפול תחנות

לפועל להוצאה משרד
580 פעולותיו

549
והתרבות החינוך משרד
.... לעברית שיעורים

הממשלה משרדי
492493 הוצאות
288289 העובדים מצבת

396397;404;407
משרדים

הבנייה שטח

הוראה משרות
526:529 חינוך במערכת
557 (דיאגרמה) עברי חינוך

תיירים משתקעים,
92 גיל
91 הלידה יבשת
93 וגודלה במשפחה מעמד
90 ההשתקעות שנת
93 .....: דמוגרפיות תכונות
92 העלייה תקופת

54:5859:6869 יהודים מתגרשים
6667 העלייה ותקופת הלידה יבשת
58 ונפה מחוז
69 ילדים מספר
69 משפחתי מצב
59 המגורים יישוב צורת
68 הנישואין תקופת

;5859 לאיהודים ;55מתגרשים

446:448
מתווכים

. מסחר

מתימטיקה
544 ירושלים העברית' באוניברסיטה לימודים
546 בראילן באוניברסיטת לימודים
546 אביב תל באוניברסיטת לימודים
547 בנגב גבוהה להשכלה במכון לימודים

ומוצריה מתכת
374375:389 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377:383 למעשה עבודה ימי
368 מועסקים
238 בבנייה התשומה מחירי
239 התפוקה של סיטונייס מחירים

נה



עמוד

הארץ נמלי
414 ; שכר פדיון/ מועסקים'
435 האניות תנועת

התעופה נמלי
494495 הממשלה הוצאות
490491 הממשלה הכנסות

579 .י להתאבדות נסיונות

נערות
283 עבודה דורשות

נערים
283 עגודה דורשי

עבודה נפגעי
505506 .... לאומי ביטוח עיי גמלאות ותשלומי גבייה
511 עצמאיים
507510 שכיריס

נפגעים
419420 דרבים בתאונות

נפות
45 יבשתי שטח

נפח
202 ויצוא יבוא

ומוצריו נפט
204 יבוא
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
234 .~ לצרכן במחירים שינויים

וקווים קידוח נפט,
494495 הממשלה הוצאות

■ נפטרים
83 . נבחרים גילים

פטירות גם: ראה

נקע
508 שכירים עבודה נפגעי

בחיים נשארים
83 נולדים 1,000 מתוך נבחרים בגילים

המדינה נשיא
492493 הממשלה הוצאות

■ הרות נשים
129 ולילד לאם בתחנות טיפול

נשואות נשים
258 . אזרחי עבודה כוח

 י י נשק
497  . ממכס הכנסות

1213 שנתיים אקלימיים נתונים
נתמכים

183 ירושלים במזרח

עמוד

(המשך) ומוצריו נייר
368369;376377;383 .■ . . . . . למעשה העבודה ימי
368 . מועסקים
239 ■. התפוקה של סיטוניים מחירים
368 . מפעלים
372 . . . מוסף ערך
382 .■ פדיון
376377 ■ פועלים
372373 . . חומרים צריכת ■

391 חשמל צריכת
374377;384 .. . . . . . .■ שכירים
370371:378381 שכר

ערך ניירות
472476 אביב בתל בבורסה
479 (דיאגרמה) השערים מדד

426427 משאיות ניצול
312 בישראל קרקע ניצול

יהודים נישאים
60;62 . .'..'.י. ■ גיל
6364 הלידה יבשת
58 ונפה מחוז
62 משפחתי מצב
59 היישוב צורת
60;62 דמוגרפיות תכונות
64 עלייה תקופת

5859;61 יהודים לא נישאים
5355;5864;67 , נישואץ
83 . . . (דיאגרמה) שיעורים

נכים
505 לאומי,,.,.., מביטוח גמלאות

8889:97 לארץ נכנסים
465 ; ;... ישראל בנק נכסי

דלאניידי נכסי
160161 נקי..... מקומי תוצר.

השקעה נכסי
203;217;219 יבוא
220221 יבוא מסי

תצרוכת נכסי
203:217219 יבוא
220221 יבוא מסי

נכסים
517518 ישראליות ביטוח חברות
520 גמל קופות

461464 כספיים נכסים
(בריאות) קבועים נכסים

158159 ..■.. לאומית הוצאה

נו



עמוד

200221 סחר"חוץ
200201 מאזן

446455 פנים סחר
מוות סיבות

112115 יהודים אצל תמותה שיעורי
116 תינוקות תמותת
133 (דיאגרמה)

טקסטיל סיבי
204205 ■ ויצוא יבוא

סיגריות
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
233 לצרכן במחירים שינויים

562 במוסדות ילדים סידור
סיטונאים

446;448 מסחר

ס\.ט.ק
204209 ויצוא יבוא

185187 . הכללי התשלומים מאזן אומתי סיכום
מאזנים סיכום

466469 לאשראי שיתופיות ואגודות בנקים
471 והשקעות למשכנתאות בנקים
517518 ישראליות ביטוח חברות

וההתחייבויות הנכסים סיכום
465 ישראל בנק
520 גמל קופות

סיליקט
238 בבנייה התשומה מחירי

סיני
ע"ג שטח

408 ; דרכים סלילת
■ כבישים סלילת

416 הוצאות

ודרכים כבישים סלילת
239 . . . י. התשומה מחירי מדד

סוכר סלק
344 י. י גידול

להוראה סמיכות
532 ערבי בחינוך יסודיים' ספר בבתי מורים
531 . . עברי בחינוך ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים
530 החינוך במערכת וגננות מורים

מסוכנים סמים
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

סםו"ת
603 . . החינוך מוסדות
602 ובשומרון ביהודה בית' למשקי תמיכות

נז

עמוד

ס
אקדמי סגל

544 ירושלים העברית' באוניברסיטה
546 בראילן באוניברסיטת
546 י. . . אביב חל באוניברסיטת
545 חיפה בטכניון'
544 אקדמיים במוסדות
547 וזיפה האוניברסיטאי* במכון
547 בנגב גבוהה להשכלה במכון

סובטרופיים
314 נטוע שטח

סוהרים
289 המדינה עובדי

סוחרים
268;270271;274275 מועסקים
96 עולים
181 בניקיימא מוצרים שברשותם

431 ■..■.;.. הדואר סוכנויות
... סוכנים

268;270271;274275 מועסקים
446;448 מסחר
181 קיימא בני מוצרים שברשותן
96 ; . . ; עולים

סוכר
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170 יבוא
170171 ייצור
235 קמעוניים מתירים
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 , , ליום לגולגולת שומן

ומוצריו סוכר
204205 ויצוא יבוא

סולר
424 ,., ..... במשאיות

אבק סופגי
אבק שואב ואה:

סופרפוספט
356 . . . חקלאי במשק שימוש

סורגום
354 . . חיים בעלי הזנת

סוריה
עב ישראל מדינת עם גנול

סחורות
497 י ממכס הכנסות
498499 קנייה מס החייבות

מעובדות סחורות
206207 ויצוא יבוא



עמוד

עברית
549 . ■ למבוגרים ציבוריים שיעורים

288291 המדינה עובדי
290291 דירוגים
303 אחיד דירוג לפי שכר תעריפי

תקציביים עודפים
487 הממשלה של

לרוקחים עוזרים
131 רשיונות

8896 . עןלים
402403 למגורים ציבורית בנייה
92 גיל
91 הלידה יבשת
93 וגודלה במשפחה מעמד
9596 יד משלח
561 הסעד לשכות שבטיפול משפתות
88 נכסים
90 עלייה שנת
9394 דמוגרפיות תכונות
92 העלייה תקופת

מגורים עולים,
407 מקומית גולמית השקעה

עונשים
574 פליליים משפטים

עופות
172173 אספקה
172 ייצור
172 יצוא
240 התפוקה מחירי
350 במשקים

ומוצריו עור
497 ממכס הכנסות
204207 ויצוא יבוא
374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 . . למעשה עבודה ימי
368369 ■מועסקים
239 התפוקה של סיטוניימ מחיריפ
368 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 . . פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377;384 שכירים
370371;378381 שכר

דין עורכי
580 רשיונות בעלי

עמוד

560563 סעד
261;263 מועסקים

המשרד סעד,
492493 הממשלה הוצאות

13 סערות

■ ■ ספורט
268;270271;274275 מועסקים

433435 ספנות
414 שכר פדיון/ מועסקים'

ציבוריות ספריות
554 עירוניים ביישובים

ספרים
148 לצריכה הוצאה
555 לאור שיצאו

ציבורי סקטור
158159 לבריאות הוצאה
160161 נקי מקומי תוצר

168169 המשפחה הוצאות סקר
248277 אדם כוח סקר
424430 משאיות סקר
366373 והמלאכה התעשייה סקרי

קולנוע סרטי
552 יבוא

ע
המשרד עבודה,

492493 הממשלה הוצאות

יזומה עבודה
283 מועסקים

עבודותעפר
152153 מקומית גולמית השקעה

ציבוריות עבודות
278281 עבודה דורשי
408409 וצינורות דרכים
260;262;264;266 מועסקים
285 והשבתות שביתות
264;277;292;294 שכירים
292;294 שנר
267 למועסק עבודה שעות

עבירות
574 פליליים משפטים
578 המשטרה של האשמות בפנקס

עבריינים
575576 בדין שחוייבו מבוגרים
577 בדין שחוייבו צעירים
581 (דיאגרמה) בדין חיוב

נח



עמוד

(המשך) ומוצריו עץ
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 . . פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
374377;384 שכירים
370371;378381 שכר

עצורים
379 אוכלוסייה קבוצות .

עצמאיות
512 לידה לדמי תביעות

עצמאיים
505 לאומי מביטוח נכות גמלאות
504 לאומי בביטוח מבוטחים
272273 מועסקים
505;511 עבודה נפגעי
496 הכנסה מס תקבולי

יהודים עצמאיים
167 שנתית הכנסה

483 האוצר של ערבויות
ערים

2426;28 אוכלוסייה

עיר
202;220 היבוא
322323:326329;332335 החקלאי הייצור
337 הדר פרי ייצור
202 היצוא

מוסף ערך
162 החקלאות בענף
366;372 התעשייה בענף
392 (דיאגרמה) התעשייה בענף

התפוקה ערך
162 בחקלאות

הקנויה התשומה ערך
162 בחקלאות

13 ערפל
עתיקות

312 שטח

פ
פגיעות

508 שבירים עבודה נפגעי
תאונות גם: ראה

פדיון
421 אוטובוסים
432 ותקשורת דואר
434 ספנות
422423 ישראל רכבת

עמוד

עזה
עזה רצועת ראה:

עזים
341 שחיטה

בבית עזרה
232 לצרכן במחירים שינויים

עיריות
415 סלולות דרכים
500502 והוצאות הכנסות

ירושלים עיריית
129 ובילד באם לטיפול תחנות

אביביפו תל עיריית
129 ובילד באם לטיפול תחנות

עיתונים
148 . . . . לצריכה הוצאה
556 לאור שיצאו

8896 עלייה
109 (דיאגרמה)

עולים גם: ראה

ונוער ילדים עליית
564 חניכים

עמילנים
170171 אספקה
176 . ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170 ויצוא יבוא
170 ייצור
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

ענבים
339 לתעשייה אספקה
314 נטוע שטח

ההדרים ענף
הדר פרי ראה:

עסקים
446:448451 במסחר
396397;404;407 הבנייה שטה

עץ
446448 מסחר

ומוצריו עץ
497 ממכס הכנסות
204207 ויצוא יבוא
374375:388 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369:376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
238 בבנייה התשומה מחירי
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
368369 מפעלים

נט



עמוד עמוד

492493
פיצויים

הממשלה הוצאות

לל4 חברות פירוק
פירות

170171 . י. אספקה
339 לתעשייה אספקה
169 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170;204205 ; ויצוא יבוא
330333 ייעול
170;324325;330;338 ייצו.ר
236 קמעוניים מחירים
322323:326329;332;335 הייצור ערך
174 .י ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן
338 מאורגן שיווק
232;234 לצרכן במחירים שינויים

המשרד פיתוח,
492493 הממשלה הוצאות

פלדה
208209 ויצוא יבוא

פליטים
596 1948 מלחמת לפני מגורים יישוב
601 לאשה ילדים ממוצע
602 י .י חקלאי משק תמיכות' שירותים'
601 ילדים תמותת

ומוצריו פלסטיק
374375 ייצור
383 ■ימי.היעדרות
368369:376377;383 . למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
368369 י מפעלים
372373 . . מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
234 לצרכן במחירים שינויים
374377:384 י. .... שכירים
370371:378381 שכר

חומרים פלסטיק,
497 ממכס הכנסה
206207 ויצוא יבוא

המשרד פנים,
492493 הממשלה הוצאות

פנינים
497 ממכס הכנסות

פנסיה
492493 הממשלה הוצאות

(המשך) פדיון
414 ■. . ■. . . תחבורה
437 . . . ... . . . . . תעופה
382 ■ תעשייה

ישראל. אגודת 'פועלי
585 , הכנסת חברי
583584 ............ לכנסת הבחירות תוצאות

פועלים
181 בניקיימא מוצרים שברשותם י

280 המדינה עובדי

■ בלתימקצועיים פועלים
278281 עבודה דורשי

יהודים פועלים
167 .י . שנתית הכנסה

■ התעשייה בענפי פועלים
376382 .. ..... . . . ושכר עבודה ימי

497
ומוצריו עץ פחם
.י. מטכסי הכנסות

. פטיפונים
452453 המקומי לשוק אספקה
178:180181 המשפחות ברשות

5357:79 פטירות
126 . חולים בבתי ,

56 ונפה מחוז
79 וגיל מין
57 היישוב צורת .

נפטרים גם: ראה

54:5657:112115 יהודים פטירות
116 ולידה מהריון
112113 מוות סיבות
82:112115 דמוגורפיות תבונות

ילדים פטירות
601 מוחזקים בשטחים

5557 .......... לאיהודים פטירות
5357:81:113 . תינוקות פטירות
81 ומין גיל
5657 יהודים
56 ;...;;; ונפה מחוז
5557 לאיהודים
116 מוות סיבות
57 היישוב צורת

עובדים פיטורי
285 ולהשבתות לשביתות סיבה

פיירסיידים
452453 המקומי לשוק אספקה

. פיננסים
511 עצמאיים עבודה נפגעי 

508510 שבירים עבודה נפגעי



עמוד

435 ..: הארץ בנמלי פריקה
439 .,. (דיאגרמה)

פרמיות
513 . . . הביטוח בענף שנתקבלו
521 (דיאגרמה) בביטוח הכנסות

חובות פרעון
494 הממשלה הוצאות

פרעוןמלוות
502 מקומיות רשויות של הוצאות

צ
צאן...

350 במשקים
341 שמיטה

חומרים צביעה,
206207 י. . י. . י. י.". . ויצוא יבוא

.. . .■... צבעים
215 .■ . י. :■ י*יא

הבעלות צורת
450451 וקמעוני סיטוני מסחר
367 התעשייה בענף

היישוב צורת
2429 . . . אוכלוסייה
593 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
44 | . .י ....... המשפחה גודל
2627 ארגונית השתייכות
346347 החלב רפת ענף חשבון
348349 הלול חשבון'ענף
560 ......... הסעד לשבות עי במשפחות טיפול
24_27 י יישובים
252253 אזרחי עבודה כוח
57 ופטירות לידות
266 ........ מועסקים
177178 י. משפחות ברשות בניקיימא מוצרים ..

531. עבריים ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים
59 ,י ... . . . . . *. ומתגרשים נישאים
320 היהודי במשק בוטנים שטת
317 היהודי במשק שדה גידולי שטח
319 מהודי במשק אדמה ותפוחי ירקות שטת

424430 .. בישראל משאיות צי

לי הישרא הסוחר צי
433 מעמס תפוסה/ אניות'

 .  ציוד
152153 מקומית גולמית השקעה
238 בבנייה התשומה מחירי
446448 . י. י . . . מסחר

סא

עמוד

פסנתרים
452 המקומי לשוק אספקה

 דץ פסקי
580 לפועל להוצאה המשרד פעולות

פצועים
419420 . דרכים בתאונות

פצעים
508 שכירים עבודה נפגעי

הציבור פקדונות
461 כספיים_ במוסדות

פקטיס
497 ממכס הכנסות

פקידים
278281 עבודה ודורשי מובטלים
268;270271;274275 .............  מועסקים
289 המדינה עובדי
181 בניקיימא מוצרים שברשותם
96 י :. ..: עולים

יהודים פקידים
167 .. שנתית הכנסה

. . פרוות
204207 ויצוא יבוא

. פרוטסטים
580 . .. הנוטריוניםהציבוריים פעולות

פרופסורים
544 ■..... , לרושלים העברית' באוניברסיטה
546./ , . . . בלאילן באוניברסיטת
546 אביב תל באוניברסיטת
545 חיפה בטכניון'
544. אקדמיים במוסדות .
547 חיפה האוניברסיטאי' במכון
547 ; בנגב גבוהה להשכלה במכון

מלאכותיים פרחים
497 ממכס הכנסות

.... הדר פרי
170171 א0פקה
339 לתעשייה אספקה
345 ............... הענף חשבון
330333 ייעוד
170;324325;330;337 ייצור
170;203205;213214;216 .:.;...'.... יצוא
240 .........;......■ התפוקה מחירי
236 קמעוניים מחירים
322323;326329;332;335;337 .'. .. . הייצור ערך

7273 כולל פריון
7273;76 .... . .... לאיהודים

נשים פריק
601 מוחזקים בשטחים



עמוד

תעשייה צמחי
330333 ייעוד
324325;330 ייצור
326329;332;335 הייצור ערך

ומוצריהם צמחים
497 . ממכס הכנסות

צמיגים
213 יצוא

צמנט
238 בבנייה התשומה מחירי

מוצרים צמנט,
497 ממכם הכנסות

שפוטים צעירים
579 במעונות

צפץסיני
593597 .. אוכלוסייה
603604 . החינוך מערכת
601 נשים פריון
602 חקלאי משק תמיכות' בית' ציוד שירותים*
598;600 האוכלוסייה של לימוד שנות
604 החינוך במוסדות תלמידים
601 ילדים תמותת

2021 האוכלוסייה צפיפות

הדיור צפיפות
602 ובשומרון ביהודה
181 . יהודיות משפתות אצל

פרטית צריכה
142148 הוצאה

ציבורית צריכה
149 הוצאה

דשנים צריכת
356 חקלאי משק

... חומרים צריכת
372373 תעשייה בענפי

חשמל צריכת
391 בתעשייה
392 (דיאגרמה)

330333 .......... החקלאי הייצור צריכת
וטבק משקאות מזון, צריכת

146 הוצאה

צרכניות
454 י .. י. ...... מאורגן קמעוני מסחר

עמוד

אלקטרוני ציוד
374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;376377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 . . . פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריבת
374377;384 שכירים
370371;378381 שכר

177181 בית ציוד
169 יהודים עירוניים שכירים חודשית' הוצאה
142143 פרטית לצריבה הוצאה
602 ובשומרון ביהודה בית במשקי
183 ירושלים במזרח בית במשקי
233 לצרכן במחירים שינויים

208209 הובלה ציוד,
497 . ממכס הכנסות
208209 ויצוא יבוא

446447
חקלאי ציוד
. . י. מסחר

חשמלי ציוד
497 . ממכס הכנסות
374375;389 ; י. : ; . ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
368369;375377;383 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
368369 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 . . . . פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת
391 . . . .. חשמל צריבת
233 . לצרכן במחירים שינויים
374377;384 שכירים
370371;378381 שכר

רפואי ציוד
158159 לאומית הוצאה

ומכשירים כלים צילום,
497 ממכס הכנסות

ציוד צילום,
208209 ויצוא יבוא

409
409

צינורות
. ביוב
. מים

סב



עמוד
קטיעות

508 שכירים עבודה נפגעי

קטנועים
452453 המקומי לשוק אספקה

קטניות
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170 יביא
170 "ציי
170 יציא
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן

351 ; חקלאי במשק כותנה קטפות

קיבוצים
29 ..... אוכלוסייה
401402 למגורים ציבורית בנייה
317 שדה גידולי
562 ילדים סידור

קילומטרז'
424425 משאיות

לאעירוני קילומטרו'
417 השבוע בימי התחלקות

קלוריות
174 ליום לגולגולת

מגורים חדשה, קליטה
402403 ציבורית בנייה
407 מקומית גולמית השקעה

קניות
447. מ?חי

קפה
236 קמעוניים מחירים

ומוצריו קפה
204205 . ,, ויצוא יבוא

זקנה קצבאות
505;511 לאומי מביטוח

משפחתיות קצבאות
505;512 לאומי מביטוח

קקאו
236 קמעוניים מחירים

י . ומוצריו קקאו
204205 ייגי" יביא

קרח
142143 , י. פרטית לצריכה הוצאה

'.■©נ

עמוד

ק
האש הפסקת קווי

ע"ג המדינה mv

1949 הנשק שביתת קווי
ע"ג המדינה שטח

חרקים קוטלי
357 הדברה תומרי

קולנוע
552 וביקורים ישיבה מקומות

מכשירים קולנוע,
497 ממכס הכנסות

לנרעינים קומביינים
351 חקלאי במשק

קומקום
210 ויצוא יבוא

קונפקציה
446447;449 מסחר

קונצרטים
553 י. י מקצועיות תזמורות

קוסמטיקה
14§ . . . לצריכה הוצאה

גמל קופות
475 ערך בניירות השקטות
520 ,■ והתחייבויות נכסים

אסף חולים קופת
128 .'. . וביקורים אוגלוסייה

: כללית חולים קופת
127 וביקורים אוכלוסייה
129 ובילד באם לטיפול תיזנות

לאומית חולים קופת
127 וביקורים אוכלוסייה

. י חוליםמכבי קופת
128 וביקורים אוכלוסייה

מרכזית חולים קופת
128 וביקורים אוכלוסייה י

עממית חולים קופת
127 וביקורים אוכלוסייה

קוראים
554 ציבוריות נססריות

למבוגרים מקצועית להכשרה קורסים
550 לומדים

לעברית קורסים
549 למביגרים



עמוד

(המשך) (המכשיר) רדיו
178:180181 המשפחות ברשות
602 ובשומרון ביהודה בית משקי ברשות

רהיטים
208209 ויצוא יבוא
374375 ייצור
383 בתשלום היעדרות ימי
369;376377;383 . למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
239 התפוקה של סיטוניים מחירים
454 קמעונימאורגן במסחר מכירו!;,
446447;449 מסחר
368 מפעלים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
234 . לצרכן במחירים שינויים
374;384 שכירים
370371;378381 שבר

רווקים
397 מוחזקים בשטחים אוכלוסייה
65 אחתניטוכלות

415 הסלולות הדרכים רוחב
שיניים רופאי

131 רשיונות

רופאים
130 החינוך במוסדות
131 רשיונות

פרטיים רופאים
158159 לאומית הוצאה

רוקחים
131 רשיונות

5355 ■.....■.. טבעי ריבוי

ריהוט
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142145:148 פרטית לצריכה הוצאה
233 לצרכן במחירים שינויים

476 חברות רישום
רכבת

492495 הממשלה הוצאות
414 שבר פדיון' מועסקים'
422423 . . . . . . ת*ג1ל

רמאות
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עכירות

רמאללה
593 . . .■ .. . אוכלוסייה

עמוד ■ ■

ומוצריו קרטץ
497 ממכס הכנסות
206207 ויצוא יבוא
374375:388 ייצור
383 . בתשלום היעדרות ימי
368369:376377:383 למעשה עבודה ימי
368 מועסקים
239 . . . . התפוקה י של סיטוניים י מחירים
368 .\ . . מ8עלים
372 . . . . . . מוסף ערך ■

382 . . . פדיון
376377 . . פועלים
372373 י חומרים צריכת
391 חשמל צריכת
374377:384 ; . . . . שכירים
370371:378381 שכר

מוצרים קרמיקה,
497 ממכס הכנסות

520 פיצויי^';..:...... קרן
520 . פנסיה קרן
520 . ..... תגמולץ קרן

נאמנות קרנות
475 ערך בניירות השקעות

בישראל קרקע
312 שימוש של פוטנציאליות אפשרויות

קש
497 ממכס הכנסות

קשישים
283 יזומות בעבודות מועסקים

י י. . . קשר,
142145 פרטית לצריכה הוצאה
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה והלוואות השקעות .

261;263;265266;268;270271;274 .... מועסקים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים' נפגעיעבודה
285 והשבתות שביתות
264;277;293294 שכירים
293294 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 . . .. נקי... מקומי תוצר

מכשירים קשר,
208209 ויצוא יבוא

ר'

492493

452453

רבית
.  הממשלה הוצאות

(המכשיר) רדיו
מקומי לשוק אספקה

סד



עמוד

הפיתוח רשות
490491 הממשלה הכנסות

רשיונות
488489 הממשלה הכנסות
88 לארץ כניסה
131 רפואיים מקצועות
580 דין עורכי של

המיעוטים רשימות
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

רשמקול
452453 המקומי לשוק אספקה
178;180181 המשפחות ברשות

ש
שאילתות

587 בכנסת

שאירים
505506 .... לאומי מביטוח גמלאות ותשלומי גבייה

בדוים שבטי
בדויים ראה:

285286 שביתות
עצמות שברי

508 שכירים עבודה נפגעי

בארץ שהות
106 תיירים

בחויל שהות
98 חוזרים תושבים

אבק שואב
452 המקומי לשוק אספקה
178:180181 משפתות ברשות

?85 שובתים
שוד

578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

שוטרים
289 המדינה עובדי

175 ליום לגולגולת שומן
ושמנים שומנים

172173 אספקה
497 ממכס הכנסות
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
172:206 יבוא
172 . . . . ייצור
172;207 יצוא
174 ליום לגולגולת קלוריות

שמנים נם: ראה

עמוד

הגולן רמת
593595:597 אוכלוסייה
603604 החינוך מערכת
598 האוכלוסייה של לימוד שנות
603604 החינוך במוסדות תלמידים

166 חיים רמת
13 רעמים

רפואה
544 ירושלים העברית/ באוניברסיטה לימודים
546 אביב תל באוניברסיטת לימודים

מוצרים רפואה,
208209 ויצוא יבוא

וכלים מכשירים רפואה,
497 ממכס הכנסות
208209 ויצוא יבוא

129 מונעת רפואה
158159 לאומית הוצאה

יופיי
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

החלב רפת
346347 הענף חשבון

עזה רצועת
593597 אוכלוסייה
603604 החינוך מערכת
601 נשים פריון
ע"ג שטח
602 חקלאי משק תמיכות/ בית/ ציוד שירותים,
598;600 האוכלוסייה של לימוד שנות
603604 החינוך במוסדות תלמידים
601 ילדים תמותת

רצת
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

החדשה הקומוניסטית הרשימה "רק"ח",
585 הכנסת חברי
583584 לכנסת הבחירות תוצאות

מקומיות רשויות
415 סלולות ורכים
158159 לבריאות הוצאה
156157 לחינוך הוצאה
149 לצריכה הוצאה
500502 והוצאות הכנסות
492495 הממשלה והעברות הלוואות
486 הממשלה והשקעות הלוואות
500502 כספים
501502 תקציב

למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים
282283 ולנוער

סה



עמוד

שיווק
340 ביצים
340 חלב
330333 תקלאי ייצור
336 אדמה ותפוחי ירקות

מאורגן שיווק
338 ומלונים אבטיחים
338 פירות

431 וטלקס טלפון שיחות
כלים שייט,

208209 ויצוא יבוא

248258 אזרחי עבודה לכוח שייכים
308 (דיאגרמה) הלידה ויבשת לימוד שנות

שיכון
432495 הממשלה הוצאות

המשרד שיכון,
492493 . . . . הממשלה הוצאות

לותיקים שיכץ
402403 הפיתוח באזורי
407 . מקומית גולמית השקעה

402403 צעירים לזוגות שיכון
407 מקומית גולמית השקעה

401402 וקיבוצים מושבים לחברי שיכון
לעולים שיכון

407 מקומית גולמית השקעה

בקרקע שימוש
312 פוטנציאליות אפשרויות
138141 במקורות שימושים
163 (דיאגרמה)

232234 לצרכן המחירים במדד שינויים
לעברית ציבוריים שיעורים

549 למבוגרים

הלשון שיפור
549 להשתלמות במוסדות המבקרים

הביטחץ שירות
578 המשטרה בפנקס שנרשמו עבירות

המבחן שירות
563 ולנוער למבוגרים
565 (דיאגרמה) ולנוער למבוגרים

278284 התעסוקה שירות
283 עובדים הזמנת
278279 מובטלים
280282 העבודה בלשכות הרשומים

283 לנוער התעסוקה שירות
431 הדואר שירותי

עמוד

השומרץ
593597 אוכלוסייה
603604 החינוך מערכת
601 נשים פריון
ע"ג שטח
602 חקלאי משק תמיכות' בית' ציוד שירותים'
598;600 האוכלוסייה של לימוד שנות
603604 החינוך במוסדות תלמידים
601 ילדים תמותת

שופטים
580 המשפט בבתי

חופשי שוק
464 החליפין שער

שחור שוק
464 החליפין שער

341 חיים בעלי שחיטת

118 שחפת
312 בישראל בנוי שטח
396399;404;406 הבנייה שטח
404 למגורים לא
396398 למגורים

הבנייה גמר שטח
410 (דיאגרמה) למגורים

הפרטית הבנייה שטח
398399:405406 למגורים

הציבורית הבנייה שטח
398399:401403 למגורים

415 הסלולות הדרכים שטח
יבשתי שטח

45 ונפות מחוזות
ע'"ג ישראל מדינת שטח

314 המטעים שטח
359 (דיאגרמה)

312320 מעובד שטח
320 בוטנים י

315316 שדה גידולי
314 בהשקיית
318319 אדמה ותפוחי ירקות
359 (דיאגרמה)
359 (דיאגרמה) שדה גידולי

321 יער נטוע שטח
593604 המוחזקים השטחים
ע"ג שטח

שטרות
462 שיתופיות ואגודות בנקים באמצעות תיווך

סו



עמוד

(המשך) שכירים
276277 עבודה מקום החלפת
504 לאומי בביטוח מבוטחים
264265;272273 מועסקים
276 וגיל מין
446;448 וקמעוני סיטוני מסחר
505:507510 עבודה נפגעי
277;292294 כלכלה בענפי
374377:384 התעשייה בענף
276277 עבודה שנות
305 יוקר תוספת
496 הכנסה מס תקבולי

יהודים שכירים
169 חודשית לתצרוכת הוצאה
167 שנתית הכנסה

שכם
593 אוכלוסייה

לימוד שכר
501 מקומיות רשויות של הכנסות
541 מודרג

עבודה שכר
502 מקומיות רשויות של הוצאות
455 אלקטרוניים במחשבים מועסקים
238 בבנייה התשומה מחירי
240 י בחקלאות התשומה מחירי
448449 וקמעוני סיטוני מסתר
414 התחבורה בענף
366:370371;378381 התעשייה בענף
292294 י הכלכלה בענפי
422423 ישראל ברכבת
437 בתעופה
295305 , תעריפים
307 (דיאגרמה) לשכיר חודשי

13 שלג
שלחים

497 ממכס הכנסות
204205 ויצוא יבוא

שלישיות
70 לידות

342 הדיג שלל
שמוטי

216 יצוא

זית שמן
340 ייצור

סיכה שמן
204 יבוא

שמנים
240 התשומה מחירי

ושמנים שומנים גם: ראה

עמוד

התברואה שיחתי
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי

שירותים
142145 פרטית לצריכה הוצאה
502 מקומיות רשויות של הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
261;263;265266;269271;274275 .... מועסקים
430 במשאיות שהובל מטען
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שבירים עבודה נפגעי
96 עולים עובדים
242 לצרכן במחירים שינויים
264;277 שכירים
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
429 משאיות תפעול

אישיים שירותים
168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
486 הממשלה והלוואות השקעות
261:263:265266 מועסקים
285 והשבתות שביתות
233234 לצרכן במחירים שינויים
264:277:293294 שכירים
293294 שכר

בדיור שירותים,
183 ירושלים במזרח
602 , ובשומרון ביהודה בית/ במשקי

ממשלתיים שירותים
261;263 מועסקים
285 והשבתות שביתות

264:277 סניטריים שירותים
260;262;264;266 מועסקים
285 והשבתות שביתות
293294 ושכירים שכר
267 למועסק עבודה שעות

ועסקיים ציבוריים שירותים
266 מועסקים
285 והשבתות שביתות
234 לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 ושבר שכירים

שיש
238 בבנייה התשומה מחירי

1213 אקלימיים יסודות של שכיחויות
שכירות

512 לידה לדמי ■תביעות

שכירים
421 אוטובוסים
507 לאומי ביטוח עיי גבייה
503 לאומי מביטוח נכות גמלאות

סז



עמוד ■

מלאכותיים שרפים
497 ממכס הכנסות

ת
תאומים

70 לידות

419420 דרכים תאונות
מוות תאונות

509 שאגדו שכירים של עבודה ימי
511 ; . . עצמאיים עבודה נפגעי
510 שכירים עבודה נפגעי

עבודה תאונות
507 . נפגעים שכירים

עבודה נפגעי גם: ראה

תביעות
505 לאומי מביטוח גמלאות
512 לאומי מביטות לידה דמי
513 הביטות בענף תשלומים

ומוצריהם תבלינים
204205 ויצוא יבוא

לנכים תגמולים
492493 הממשלה הוצאות

ומוצריו תה
204205 ויצוא יבוא

תואר
533 התלמידים התחלקות יסודיים/ ספר בתי
548 אקדמיים במוסדות תלמלדים

חיים תוחלת
82 ומין גיל

יוקר תוספת
305 שכירים עובדים

583584 לכנסת הבחירות תוצאות
138141 גולמי לאומי תוצר
163 (דיאגרמה)

138139 נקי לאומי תוצר
138141 גולמי מקומי תוצר

נקי מקומי תוצר
162 המוסף) (הערך בחקלאות
160161 רווח למטרת שלא פרטיים מוסדות
160161 הייצור גורמי במחירי

חיים בעלי תוצרת
240 בחקלאות התפוקה מחירי

חקלאית תוצרת
234 .. לצרכן במחירים שינויים

תעשייתית תוצרת
234 לצרכן במחירים שינויים

עמוד

מינרליים שמנים
357 הדברה חומר

המוכרות הוותק שנות
532 ערבי בחינוך יסודיים/ ספר בבתי. מורים
531 .. עברי בחינוך ומיוחדים יסודיים ספר בבתי מורים
530 החינוך במערכת וגננות מורים

ספר בבית לימוד שנות
551 ומעלה 14 בגילים אוכלוסייה
598599 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
256 אזרתי עבודה כוח
274275 י. ... י מועסקים
601 המוחזקים בשטחים נשים

העלייה שנת
511 זקנה קצבאות מקבלי

העלייה תקופת גם: ראה

י שעונים
497 ממכם הכנסות
208209 ויצוא יבוא

שעורה
354 חיים בעלי הזנת

עבודה שעות
426427 במשאיות
267 בשבוע למועסק

שעם
497 . ממכס הכנסות

חוב אגרות שערי
472 אביב בתל בבורסה

שעריחליפץ
464 שחור ושוק חופשי שוק
479 (דיאגרמה) הישראלית הלירה

מניות שערי
472 אביב בתל בבורסה

479 (דיאגרמה) ערך ניירות שערי
שעשועים

142145 פרטית לצריבה הוצאה

שפוטים
579 במעונות הנמצאים צעירים
579 האוכלוסייה קבוצות

שפות
549 למבוגרים במוסדות השתלמות

דיבור שפת
555 עברית

הירדן שקע
12 אקלים
10 לחות
8 .............**.*. משקעים

13 שרב

סח



עמוד

תיירים
104105 מגורים ארץ
107108 מלון בבתי
104 בארץ השהות זמן
8889;104106 ויוצאים נכנסים

משתקעים תיירים
92. גיל
91 הלידה יבשת
93 וגודלה במשפחה מעמד
90 השתקעות שנת
93 דמוגרפיות תכונות
92 העלייה תקופת

תינוקות
129 ולילד לאם בתחנות טיפול
81;116 , תמותה

תיקונים
240 בחקלאות התשומה מחירי

תירס
354 . חיים בעלי הזנת

אזרחי עבודה כוח תכונות
248251 אוכלוסייה
250251 יהודית אוכלוסייה
259 לאיהודיט
306 (דיאגרמה)

עבודה נפגעי תכיפות
510 שכירים

תכשיטים
497 ממכס הכנסות
233 לצרכן במחירים שינויים

וניקוי טואלט תכשירי
206207 ויצוא יבוא

י תלים
312 שטח

תלמידים
544 ירושלים העברית/ באוניברסיטה
546 בראילן באוניברסיטת
546 אביב תל באוניברסיטת
533 החינוך מערכת של הספר בבתי הבנים אחוז
130 ספר בבתי רפואיות בדיקות
533540 . החינוך מערכת של ספר בבתי
541 מדורג לימוד לשבר זכאייט
542 בגרות לתעודות זכאיים
536538 עברי הינק
539540 ערבי חינוך
527 החינוך במוסדות
527;543548 , אקדמיים במוסדות
547 חיפה האוניברסיטאי' במכון

עמוד

תושבים
8889;9798 חוזרים
8889;97 יוצאים
100103 בחול שהות

מקצועיות תזמורות
553 וביקורים קונצרטים

תחבורה
278281 עבודה דורשי
169 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
142145 פרטית לצריכה הוצאה
494495 הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 הממשלה והלוואות השקעות
261;263;265266;268;270271;274275;414 מועסקים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 . .■ שכירים עבודה נפגעי
94 עולים עובדים
414 . . פדיון
285 והשבתות שביתות
233 לצרכן במחירים שינויים
264;277;293294 שבירים
293294;414 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
414 עבודה ותשומת תפוקה
428 משאיות תפעול

המשרד תחבורה,
492495 הממשלה הוצאות

תחביבים
549 מבוגרים להשתלמות במוסדות לימודים

הלימוד תחום
544 ירושלים העברית' האוניברסיטה
546 בראילן אוניברסיטת
546 אביב תל אוניברסיטת
547 חיפה האוניברסיטאי' המכון
547 בנגב גבוהה להשכלה המכון
548 אקדמיים במוסדות תלמידים

117118 תחלואה
71 האוכלוסייה תחלופת
84 (דיאגרמה)

תחמושת
497 י ממכם הכנסות

129 ובילד באם לטיפול תחנות
שטרות תיווך

462 שיתופיות ואגודות בנקים

104108 תיירות
492495 הממשלה הוצאות
84 (דיאגרמה)

סט



עמוד

בגרות תעודות
542 לקבלן הזכאיים תלמידים

436438 תעופה
414 שכר פדיון/ מועסקים'
437 העבודה ותשומת תפוקה

סואץ תעלת
ע"ג ■ החוף גבול

תעסוקה
292293 ושבר שבירים

295304 עבודה שכר תעריפי

366388 תעשייה
331 חקלאי ייצור אספקת
339 וירקות פירות אספקת
337 הדר פרי אספקת
280281 עבודה דורשי
492495 הממשלה הוצאות
150153 מקומית גולמית השקעה
486 . . הממשלה והלוואות השקעות
374375;385389 ייצור
203;213;215 יצוא
383 י בתשלום היעדרות ימי
366;368369;376379 למעשה עבודה ימי
545 חיפה בטכניון/ לימודים
260;262;264;266;269271;368369 .... מועסקים
239 התפוקה של סיטונייט מחירים
430 במשאיות שהובל מטען
366369 . . מפעלים
511 עצמאיים עבודה נפגעי
508510 שכירים עבודה נפגעי
94 עולים עובדים
372373 מוסף ערך
382 פדיון
376377 פועלים
372373 חומרים צריבת
391 חשמל צריבת
285 והשבתות שביתות
396397;404;406 הבנייה שטח
264;277;292;294;374375;384 שבירים
292;294;297301;370371;378381 שכר
267 למועסק עבודה שעות
160161 נקי מקומי תוצר
429 משאיות תפעול
392 (דיאגרמות) מפקדי מוסף וערך מדדים

234

497

מוצרים תעשייה,
לצרכן במחירים שינויים

מוצרים כימית, תעשייה
ממכס הכנסות

ע^ד

(המשך) תלמידים
547 . . . : בנגב גבוהה להשכלה במכון
528 לביתספר ממוצע
528 לכיתה ממוצע
603604 מוחזקים בשטחים
557558 (דיאגרמה) עברי חינוך

17 עד 14 בני תלמידים
537 ; העברי החינוך של ספר בבתי

התקן גיל מעל תלמידים
535 . בכיתות

עבריים ספר בבתי תלמידים
538 כיתה דרגת

בכיתה תלמידים
535 החינוך מערכת של ספר בבתי

אקדמיים במוסדות תלמידים
548 הלימוד ותחום תואר דמוגרפיות/ תבונות
558 (דיאגרמה)

תמותה
פטירות ראה:

תינוקות תמותת
תינוקות פטירות ראה:

למשפחות תמיכות
183 . . ירושלים במזרח

בית למשקי תמיכות
602 ובשומרון ביהודה

חליפץ תנאי
203 חוץ סחר

5181 טבעית תנועה
תנועת

421 אוטובוסים
435 הארץ בנמלי אוניות
88108 הגירה
438 מטוסים
97 תושבים

החרות תנועת
585 הכנסת חברי
583584 .י . לכנסת הבחירות תוצאות

תנורגז
177;179;181 משפחות ברשות

לבישול וחשמל גז תנורי
452453 מקומי לשוק אספקה .

181 משפחות ברשות

פיירסיידים חימום תנורי
452453 .............. מקומי לשוק אספקה



עמוד

(המשך) העלייה תקופת
576 בדין שתוייבו עבריינים
92 עולים
182 הדיור צפיפות
46 המשפחה ראש של
200 בחול תושבים
92 משתקעים תיירים
548 אקדמיים במוסדות תלמידים
535 התקן גיל מעל תלמידים

המיטות תקן
120 חולים בבתי
133 (דיאגרמה) תולים בבתי

הפיתוח תקציב
488489 הממשלה הכנסות

487491 הממשלה תקציבי
501502 המקומיות הרשויות תקציבי
431432 תקשורת
432 עבודה ותשומת פדיון

545547 תרבות
169 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
233 לצרכן במחירים שינויים

תרופות
158159 לאומית הוצאה
148 לצריכה הוצאה
215 יצוא

ארמניות תרכובות
357 הדברה חומרי

שעורים תשואה,
473 חוב אגרות שערי

תשומה
237 למגורים בנייה
432 ותקשורת דואר
239 ודרכים כבישים סלילת
434 ספנות
162;240;352353 החקלאות ענף
414 התחבורה ענף
437 תעופה

גלם חומרי לייצור תשומה
203;217;219 יבוא
220221 יבוא מסי

גמלאות תשלומי
506 לאומי ביטוח
521 (דיאגרמה) הביטוח ענפי

עמוד

אדמה תפוחי
170171 אספקה
176 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
175 ליום לגולגולת חלבון
170 ויצוא יבוא
330333 ייעוד
1701324325;330331;334335 ייצור
240 התפוקה מתירי
236 קמעוניים מחירים
322323;326329;332;335 הייצור ערך
319 היישוב צורת
174 ליום לגולגולת קלוריות
175 ליום לגולגולת שומן
313;314;318319 מעובד שטוז
336 מאורגן שיווק
354 מים תצרוכת

אניות תפוסת
435 הארץ בנמלי
433 הישראלי הסוחר צי

121 חולים בבתי מיטות תפוסת
תפוקה

162;240 החקלאות בענף
414 התחבורה בענף
366:372 התעשייה בענף
437 בתעופה

תפעול
428429 משאיות
422423 ישראל רכבת

354355 מים תצרוכת
יהודים שכירים משפחת תצרוכת

חדשית 169הוצאה

496 הכנסה מס תקבולי
העלייה תקופת

551 לימוד שנות ומעלה/ 14 בגיל אוכלוסייה
42 יהודית אוכלוסייה
180 קיימא בני מוצרים בעלי
6465 חתנים
98 יורדים
255;257 אזרחי עבודה כוח
6465 כלות
75;78 חי לידות
122125 חולים בבתי מאושפזים
270271 מועסקים
530 החינוך במערכת וגננות מורים
6667 מתגרשים
64 נישאים

עא



(1) ישראל מדיגת של והגבולות השטח
AREA AND BORDERS OF ISRAEL (I)

Area of the State of Israel according to the
ceasefire lines 1967(Incl. Lakes)

TOTAL

Areaof Israel according to the Armistice Border
Line 1949  Total

Land area
Water area
SeaofGalilee
DeadSea (2)

Areaof the AdministeredTerritories  total
Golan
Judaea and Samaria (Incl. Dead Sea)
GazaStrip
Sinai(incl. lakes)

Main Rivers

Jordan
Yarkon

Highest Altitude (above sea level)
Jabel Katarina

Lowest Altitude (Below sea level)
Dead Sea

Land borders (according to cease fire lines
1967)

TOTAL

With Lebanon
With Syria
With the Hashemaite Kingdom ofJordan(3;
With Egypt

Sea borders (according to cease fire line:
1967)

TOTAL

Mediterranean coast
Dead Sea Coast
Red Sea Coast(Suez Gulf and ElatGulf)
Suez Canal (fromIOth km South of its
northern end till Port Taufiq)

קמ2
.Sq.Km

מיל2
Sq.Miles

89,35934,493

20,7708,0/7

20,325
.445
165
280

7,845
172
64
108

68J89
1,150
5,878
363

61,198

26,476

444
2,270
140

23,622

קמ
Km.

מיל
Miles

252
26

IS6
16

מטר
Metres

רגל
Ft.

8,668

 1,302

מיל
Miles

S23

63
50
298
112

826

260
62

400

104

2.642

397

קמ
Km.

842

102
80
480
180

1,328

418
100
643

167

האש הפסקת קווי לפי ישראל מדינת שטח
ימות) (בולל 1967

הכל סך
הנשק שביתת קו לפי ישראל שטח

הכל סך 1949

היבשה שטח
המים שטח

כנרת ים
המלח(2) ים

הכל סך המוחזקים השטחים שטוו
גילז

המלח) ים (כולל והשומרון יהודה
עזה רצועת

ימות) (כולל סיני

העיקריים הנהרות
ירדן
ירקון

 הים) פני (מעל ביותר הגבוה המקום
כתרינה ג'בל

 הים) לפני (מתחת ביותר הנמוך המקום
המלח ים

(1967 האש הפסקת קווי (לפי יבשתיים גבולות

הכל סך
לבנון עם
סוריה עם

(3) הירדנית ההאשמית הממלכה עם
} מצרים עם

(1967 האש הפסקת קווי (לפי חוף גבולות

הכל סך
התיכון הים חוף
המלח יס חוף

סואץ) ומפ^ אילת (מפרץ סוף ים חוף
לקצה דר' ה10 (מהקמ סואץ תעלת

תאופיק) פורט עד הצפוני

מיל2) 189) ק"מ2 490 מזה מיל2), 393) ק*מ2 1/020 הוא המלח ים של הכללי השטח (2) ולמיל. לק''מ מעוגלים המספרים 0)
המלח. ים מרכז לאורך מיל) 52) ק"מ 83.5 כולל (3) .1967 האש הפסקת קו לפי

(1) Figures are rounded off to km. and miles. (2) The total Areaof the Dead Sea is I .020 Sq. Km (393 Mile*), there of 490 Km2

)189 Mile2) according to the cease fire line 1967. (3) Incl. 83.5 km (52 miles) along themiddleof the Dea Sea.

עג



mapof centres ofgravity (1) and standard distance האוכלוסייה של התקן(1) ומרחקי הכובד מפתמרכזי
of the iewish population /n /srael בישראל היהודית

Locationof the Population (centreofGravity),
The centreofgravityofthe population is calculated as follows :

A 27P;

Xi and Yi  the coordinates of thesettlement i

Pi  the population of settlement i.
According to this calculation, the centre of gravity of the

population is the point whose coordinates are the averages of
the coordinates of all residents of Israel. The centre of gravity
is the point whose all square distances of places of residence of
the residents from it is minimal.

Dispersion of thePopulation (StandardDistances).
The dispersion of the population over the country's area

is measured by the standard distance, being the mean square of
distance between the place of residence of each resident and
the centreofgravity of the wholepopulation.

הכובד) (מרכז האוכלוסייה מיקום
כדלקמן: מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז

_ 2P; Y
Y=

iTPj

י היישוב של הקואורדינטות  Yi ן xi
i ביישוב האוכלוסייה  Pi

כאשר;

הנקודה היא האוכלוסייה של הכובד מרכז זה' חישוב לפי
של הקואורדינטות של הממוצעים הן שלה הקואורדינטות אשר
אשר הנקודה היא הכובד מרכז ישראל. במדינת התושבים כלל
התושבים של המגורים מקומות של המרחקים ריבועי הכל סך

,: מינימלי. הוא ממנה

, התקן) (מרחק האוכלוסייה פיזור
ידי על נמדד המדינה שטח פני על האוכלוסיה פיזור

שבין <המרחקים של הריבועי הממוצע שהוא התקן' מרחק
התושבים: כלל של הכובד ומרכז תושב כל של מגוריו מקום

H_v/rPi[(XiX)2 +) YiY)2]
£Pt = yV+fty

התקןכאשר: מרחק  d

השנה
Year

;

ה3ובד מרכז
Centre of Gravity

בק*מ) תקן (מרחק פיזור
Distribution

)Standard distance in km.)
yX

50.9
46.4
45.0
43.1
46.9
47.6
47.7
47.8
48.1
49.1
49.9
50.6
51.0
51.3
51.8
52.4
53.4
53.9
54.1
54.1
54.2

158.7
151.8
143.8
1437
144.2
144.3
144.1
144.0
143.8
143.8
143.8
143.6
143.6
143.5
143.2
144.9
144.9
144.8
144.7
144.6
144.6

1922169.0 י

1931170.6 .

(8X1) 1948182.0 י

(31 XII) 1949181.9
1950181.7
1951180.9
1952180.1
1953179.8
1954179.4
1955178.9
1956178.1
1957177.7
1958177.3
1959177.2

(Census 22 V (מפקד 1961175.6
(31 XII) 1962173.8

1963173.1
1964172.6
1965172.2
1966171.8
1967171.6

טבעיים. אזורים לפי עד1967 נפות/1961 לפי עד1959 1949 יישובים; לפי 1948 /1931/1922 כדלקמן: הנתונים על מבוסס החישוב
The calculation is based as follows: 1922, 1931. 1948, by settlements; 19491959bysubdistricts; 19611967 by natural regions.

.3 פרק תשכז/ אקדמון/ ירושלים/ ים/ י' בעריכת בקי* ר' פרו6' מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה "מבוא א) ראה: (1)
(I) Cf.: (a) /417 /ntroduction in Geostatistics, Bosed on a Courseof Lectures by Prof. R. Bachi. compiled by J. Yam, Jerusalem Academon
1966,Chapter 3.
)b) R. Bachi, StandardDistanceMeasures and Related Methodsfur SpatialAnalysis, Philadelphia, paper of Regional Science ב)
Association Vol. X, Zurich Congress, 1962.

עד



היהודית האוכלוסייה מרכז*
CENTERS OF JEWISH POPULATION
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ודיאגרמות לוחות
TABLES AND DIAGRAMS

השנתון. של השני בצידו במרוכז הודפסו אנגלי בתרגום לפרקים המבואות
All English introductions to the chapters are pirnted at the other end of this volume.



הסבר הערות

הגיאוגרפי: השטח א.

המנדט. ממשלת של בשלטונה שהיד. (א"י) ארץישראל של השטח כל ,14 v ה1948 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 xu ד.1959 עד .1

אגורות. ל100 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת  1 ב11960 החל .2

מידות: ג.
מטריות. .טונות הן "טונות" המטרית. השיטה לפי _ משקל

מרובעים. מטרים ל000'1 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 כבסיס המשמשים

רומיים. מספרים  לחודשים

תיבות: וראשי קיצורים ה.

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

שונות: ו.

שנים: ציון

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

.1961/62 תשכ"ב; לדוגמא: העברי.
.1961/62 לדוגמא: ביוני. 30 עד ביולי 1  ם י נ ש ד ת נ ש

.1961/62 לדוגמא: במרס. 31 עד באפריל 1  ב י צ ק ת ת נ ש
הלוח לשנת כלל בדרך מתאימה  באוגוסט 31 עד בספטמבר 1 לימודים שנת

.1961/62 תשכ"ב; לדוגמא: העברי,



ואקלים שטח א. פרק
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני
החודשית הגשם כמות בלבד. המדידות לתקופת
שבהם למקרים פרט שלם' במספר ניתנת
לנתוני ופרט מ"מ מ0.6 קטנה היא הכמות
מעוגלים ב0.5 המסתיימים מספרים אילת.
הערכים לגבי הדין הוא הסמוך! הזוגי למספר
< 1.0) הגשומים הימים מספר של הממוצעים
כל חיבור ידי על מתקבל השנתי הכל סך מ"מ).
הזה. הסך ועיגול המדויקות החודשיות הכמויות
כיממה בירושלים מוגדר שרב יום
היתד. שלה הממוצעת היחסית הלחות אשר
של בודדת תצפית שבזמן או מ0/ק45 נמוכה
מ150/0, נמוכה היחסית הלחות היתד. היממה
הממו היחסית הלחות אשר כיממה אביב ובתל
שבזמן או %50n נמוכה היתד. שלה צעת
היחסית הלחות היתד. היממה של בודדת תצפית

.25%n נמוכה

שטח
נתקבלו ישראל מדינת שטח על הנתונים

המדידות. ממחלקת
נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים

הפנים. ממשרד

אלוליפ
מהשירות נתקבלו האקלים על הנתונים

המטאורולוגי.
לתקו היחסית והלחות הטמפרטורה ממוצעי
לא 1958 עד 1949 או 1949 עד 1940 כגון פה
התקופה' שנות ברוב מדדו שלא בתחנות ניתנו
בתחנות כאלה לתקופות הממוצעים ניתנו לא וכן

ניכרים. שינויים חלו הצבתן שבתנאי
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט 1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת

3 ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



area שסח

הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/1. לוח
TABLE A/I.  LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

האזור הנפהסמל המתוז,
השטת
,District(קמ"ו) SubDistrict

No. of
Natural

הטבעיהטבעי Areaוהאזור
)Sq.Km.)

and Natural RegionRegion

>x) ירושלים 627JERUSALEMDISTRICTמחוז (1)

ירושלים)1) 627Jerusalemנפת SubDistrict (1)

01(1) יהודה 300Judeanהרי Mountains (1)0

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistrict

חולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

תצור05 106Hazorאזור Region05

כנרת Kinneert/52נפת SubDistrict

152Kinerot06כנרות06

מזרחי07 תחתון 369Easternגליל Lower Galilee07

יזרטאל 1,197iYzreelנפת SubDistrict

שאן08 בית 219Betעמק She'an Basin08

חרוד09 122Harodעמק Valley09

כוכב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 361Yiireelעמק BasinII

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתחירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

עכו 936Akkoנפת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

מערבי15 עליון 374Westernגליל Upper Galilee15

עכו16 198Akkoמישור Plain16

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SubD/stirct

חיפה17 283Haifaאזור Region17

(1) Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרת כולל (4

AREA AND CLIMATE 4



(המשך) הטבעיים והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/1. לוח
TABLE A/I. _ LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS (Cont.)

האזור סמל
הטבעי

הנפה ,nnnn
הטבעי והאזור

vavn
(קמר)
Area

)Sq.Km.)

District, SubDistrict
and Natural Region

No. of
Natural
Region

חדרה' 571Haderaנפת SubDistrict

הכרמל18 76Karmelחוף Coast18

יעקב19 זכרון 139Zikhronאזור Ya'aqov Region19

אלכסנדר20 126Alexanderהר Mountain20

חדרה21 230Haderaאזור Region21

המרכז 1,242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistr/ct

348Sharon22שרון22

תקוה פתח 234Petahנפת Tiqvar SubDistrict

השרון23 118Southernדרום Sharon23

תקוה24 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region24

רמלה 312Ramlaנפת SubDistrict

לוד25 312Lodאזור Region25

רחובות 298Rehovotנפת 1£י/^/0^/^

רחובות26 169Rehovotאזור Region26

לציון27 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region27

אביב תל 170TELמחוז AVIV DISTRICT

אביב תל 170Telנפת Aviv SubDistrict

אביב28 הל 170Telאזור Aviv Region28

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 272Ashqelon,/נפת 1€*ו^£ו51/60

מלאכי29 321Mal'akhiאזור Region29

לכיש30 491Lakhishאזור Region30

אשקלון31 460Ashqelonאזור Region31

שבע באר 12,835Beerנפת Sherd SubDistrict

גרר32 357Gerarאזור Region32

בשור33 1,066Besorאזור Region33

שבע34 באר 1,589Beerאזור Sheva Region34

והערבה35 המלח 1,934Deadים Sea and Arava35

הנגב36 7,889Negevהר Mountains36
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אקליט
והמינימלית, המקסימלית היומית הטמ9רטווה של חודשי ממוצע  א/2. לוח

(oq התחגווג ל9י
(1967)

1iximuMמקסימונ
Station התהכה

IVVVIVIIVIIIIXXIוווווי XXII

coastal region החוף אזור
Nahariyya, Met. Station בלט. חחי 17.416.317.721.424.827.629.330.229.522.9בהריה, 27.519.7

'a l0m.35<>06'E; 33"OI'N
Haifa, Harbour נמל .16.415.617.1:1.423.726.827.929.327.922חיפה, 1 26.718.7

0 5m. 35"O0'E; 3249'N
Gan shomron שומרון 29.530.829.322.9(29.0)16.716.317.722.825.5גן 28.119.4

^25m.35"O0'E;32"28'N
Tel Aviv, Reading רדי11 אביב, 16.916.617.421.723.926.928.729.728.623.0תל 26.3(19.4)

'a3m.34o47'E;32<06'N18.118.620.322.725.128.330.531.530.324.1 28.020.0
Lod Airport תעופה במל 17.217.118.224.126.229.630.431.730.123.6לוד, 28.219.9

מ' 40m. 34"54'E; 32"O0'N18.218.920.423.828.730.331.531.930.625.5 29.310.1

Negba 16.516.617.823.325.729.530.331.729.623.3גגבה 27.219.4
'n85m.34<14l'E; 3lo40'N

NirYizhaq יצחק 17.817.118.725.0ביר

'D70m.3420'E;3lol4'N

hill region ההרים אזור
Har Kenaan כנען 9.28.511.117.922.827.530.030.126.815.5הר 23.511.4

מ' 934m. 35<30'E; 3258'N .9.810.913.018.524.727.428.929.227.419.0 24.112.0

Tavor, Agr. School חקלאי בי0 33.234.432.322.7(32.5)15.715.317.923.926.1חבור, (29.6)18.1

'0 144m. 35>'24'E; 32"42'N16.617.619.624.830.232.133.533.832.225.8 30.418.8
Ramat David, Aerodrome דוד, 16.315.818.323.627.031.231.833.231.123.1רמת 29.418.9

תעופה שדה
'|D50m.35"1rE;32"40'N17.318.620.624.228.531.833.434.032.425.1 30.119.4

Mishmar HaEmeq העמק 16.816.318.223.426.629.730.531.429.923.7משמר 29.719:0
מ' 75m. 35"08'E; 32"37'N17.018.019.724.128.830.531.632.031.425.7 29.918.8

HefziBah, Giiboa גלבוע 17.017.119.626.130.434.635.436.134.024.4חפציבה, 31.619.7
'a80m.35<>26'E;32o3rN18.519.621.626.932.434.435.836.034.427.4 32.220.4

Jerusalem Central מרכז 11.210.813.019.522.826.628.128.726.017.8ירושלים, 24.414.2
'a8IOm.35"l3'E; 3I"47'N12.814.116.120.825.227.428.629.727.719.2 25.5.TT5

BetJimal ג'מל 15.315.116.422.926.130.331.032.429.822.2בית 27.418.3
'a360m.3459'E;3l43'N16.517.419.123.629.030.832.132.530.824.5 28.818.6

Beer Sheva שבע 16.115.817.624.427.931.632.433.730.522.2באר 28.118.8
'Kl280m.34MB'E;31<>l5'N17.417.721.8.2S629.232.332.833.330.824.6 28.920.0

Mizpe Ramon רמון 26.617.9(30.1)12.212.414.722.124.729.7מצפה 23.915.1
מ' 860m. 3448'E; 3O37'N

jordan rift הירדן שקע
bafna 15.415.017.223A27.531.433.033.631.522.4דסנה 29.417.7

'a l50m.3538'E;33o|4'N16.618.120.324.;29.032.333.834.633.024.7 30.518.7
Kefar Blum בלוט C28.131.633.133.631.723.0.16.215.418.024כפר 30.018.3

'a75m.35o36'E;33ol0'N17.218.521.425.29.933.234.235.233.025.0 30.919.1

DeganyaAlef אי .30.734.636.237.034.324.4!.17.717.720.225דגניה 31.420.2
מי 200m. 35"34'E; 32"43'N18.319.61 22.426.31.734.936.637.135.025.7 31.820.1

Maoz Hayyim חיים (18.118.3מעוז 20.527.(31.635.437.635.326.0 (32.9)20.9
מ' 240m. 3533'E; 32"29'N

Sedom, Pans בריכות 19.820.523.429.32.636.738.539.335.426.4סדום, 32.222.2
a390m.35<>23'E;3l<'02'N20.622.629.4 25.433.737.6' 38.938.635.527.3 31.922.4

1£" 21.121.71אילת 23.930.33.838.139.339.636.026.4 32.522.7
'n l2m.34"57'E;2933'N21.322.81 26.330.34.838.939.639.936.428.3 33.323.4

AREA AND CLIMATE



CLIMATE

TABLE A/2.  MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATE

BY STATION (<>C)

(1967(

התקופהminimMמינימום

1
11111IVV" 1

VIIVIIIIXXXIXII
Period

7.17.27.7II. 114.617.120.621.319.817.212.510.51967

8.81967

6.76.46.59.612.7(15.7)18.718.916.614.411.010.41967

7.78.08.912.115.718.321.221.620.717.613.3.(M2)1967
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619491958
6.97.47.810.514.516.819.819.918.916.212.110.31967
7.57.18.210.113.916.919.420.118.715.812.59.119401949
7.06.77.29.913.115.618.719.018.316.011.610.01967

6 16.47.710.71967

3.32.74.08.612.314.917.718.215.714.49.16.41967
4.44.75.99.414.816.618.418.416.614.811.96.619401949
6.16.17.010.414.0(17.6)21.221.618.8(16.9)12.09.51967
7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.819401949
4.85.15.99.213.716.820.521.018.215.410.38.71967

5.65.8. 7.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
4.54.75.99.613.916.820.621.218.415.59.98.31967
7.07.58.410.815.518.821.121.819.816.012.58.419401949
6.56.47.511.216.218.822.222.420.417.811.99.81967
8.38.39.412.417.220.422.823.321.518.214.710.319401949
S.4t5.06.010.513.516.417.719.116.915.410.88.21967
>S.f7.18.411.715.317.418.719.718.016.512.38.319511960
8.27.98.412.014.918.319.720.719.317.413.410.61967
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
5.75.66.810.013.416.018.917.916.714.610.78.21967
6.76.68.811.413.917.018.219.116.815.411.58.319581965
5.04.75.510.313.217.3(18.9)16.014.310.07.71967

6.05.36.610.314.316.720.119.918.316.710.98.71967
7.17.69.211.614.817.920.421.219.516.412.69.219491958
5.04.75.99.813.515.118.218.016.915.69.67.81967
5.75.97.89.912.715.718.119.217.113.710.17.019531964
7.77.58.412.216.519.322.523.220.418.713.410.71967
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
6.56.47.210.415.618.522.219.7(17.4)11.69.31967

10.311.813.518.723.026.028.028.226.824.018.413.21967
11.713.415.819.523.126.728.229.027.023.818.713.419591966
8.69.611.816.620.623.025.725.623.620.415.5II. 11967
9.610.813.417.120.621.425.326.023.720.416.010.619561965
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(מ"מ) התחנות לפי המשקעים,  א/3. לוח
(1967)

(מימ) הגשם tכמות (mm)i n AmourRa
station התחנה

~IVווו.11י VVIVIIVIMIXX. XIXII
ס''ה
Total

התקופה
Period

coastal אזור
region החוף

Nahariyya, 17978נהייה, 965 1618 1 135 675951967
Met. Station מט. 'nn15663 10922 825 4  126 88601193160

Haifa, Harbour במל 17369חיפה/ 747 75 0 79 644781967
13147 8417 616 3 122 82508193160

Gan Shomron שומרון 167118גן 11311 214 0 94 1046231967
15855 9715 616 1  143 86577193160

Tel Aviv. אביב, 168105תל 623 114 140 745671967
Reading 13347רדינג 7515 318 2 152 94539193160

Lod, 252132לוי/ 734 1725 0  104 756821967
Airport תעופה 13257נמל 8312 316 1  130 79513193160

Negba 21582נגבה 730 926 0 96 1326331967
11255 6912 315 1 104 78449193160

NirYizhaq יצחק 5650ניר 510.. 1967
4225 336 46 0 47 35198193160

hill אזור
region ההרים

Har Kenaan כנען 183182הר 12414 4018 0 146 1258321967
19489 14335 1217 1  141 86718193160

Tavor. Agr. ביס 171138תבור, 9110 1324 92 776161967
School 13569חקלאי 9119 510 1 105 62■497193160

Ramat David, לוד, 158123רמת 8811 712 0 91 915821967
Aerodrome תעופה 12953שדה 8816 513 1  III 67483193160

Mishmar . 217129משמר 9840 1421 0  116 1027011967
HaEmeq pDSjn17165 11817 616 1 131 79604193160

HefziBah, 144106חפציבה, 926 1310 59 644941967
Giiboa 10650גלבוע 7813 4II 1  86 56405193160

Jerusalem, 241154ירושלים, 684 19II 0  95 1727641967
Central 12684מרכז 10517 48 1  81 60486193160

Betiimal גימל 204138בית 722 1549 91 140711I96rf
12874 9116 414 0 94 72493193r60

Beer sheva שבע 4956באר 311 86 0 29 412211967
4732 398 34 0 43 27203193160

Mizpe Ramon רמון 1214מצפה 130 361 5 9901967

jordan שקע
rift הירדן

Dafna 143163דפנה 10819 3819 0 150 777171967
15374 11535 1314 1 103 62570193160

KefarBlum בלום 138115כפר 848 1937 0 132 686011967
12962 9629 1012 1 88 52479193160

DeganyaAlef אי 10599דגניה 774 613 0 64 764441967
9751 7219 59 1  80 50384193160

Maoz Hayyim חיים 9789מעוז 545 1710 40 453571967
7539 5413 4II 1  59 40296193160

sedom, סדום,
pans 210בריכות 60 10 4 23461967

1£" 11אילת 20 524  1341967
25 53

1

0 7 225193160

טיפות. = 0 הערה:
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TABLE A/3.  PRECIPITATION, BY STATION (וחוח)

(1967)

הגשומים הימים dbs)(mmמספר ^ 1.Day!f Rainbe r oNu m

111111IVVVIVIIVIIIIXXXIX!l
סיה
Total

rmipnn
Period

111313. 134814671967
0.4ו131092   3710551938/391947/48
ו913112  2814601967

___ו121091 _2913571967

0.1ן12892 36II521938/391947/48
1410101_  2615581967

0.1ן9882 2610461938/391947/48
23712561967ן12910

0.2ן9892   268451938/391947/48
111072 2712511967

596 ..
1967

111414333915721967
131111420.1   2610591938/391947/48
91312133913631967
0.1ן129102   169501938/391947/48
101213222812611967
118831 _16II491948/491957/58
111513112814651967

0.2ו131093   2610541938/391947/48
10118234712571967
1088210.1   259451938/391947/48
43810541967ן10108
88931 25844(938/391947/48
10118135813591967
88831 257421938/391947/48
6892267401967
656|10.1   134271938/391947/48
6241

 

44211967

101414444714711967
121210520.3   2610591944/451953/54
10131423   6914711967

91210,2__ __ __3712561967
978310.1   157411938/391947/48
9911

י
2   379511967

34___ __10(967
11   241967
0.61.01.00.30.2   0.10.3I.I51938/391947/48

Note: 0 = drops.
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(אחוזים) התחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות א/4. לוח

(1967)

** ** התחנה

656669666968

616063636964

7070(73) (67)(66)63)

706771717371

747572727575

736969636458
707168645858
727071666663

44
45
(48)
51
54
60
59
63
44
49
46
49
49
57
47
49

57
44
58
48
62
62
65
61
53
49
55
43
60
52
56
48
43

59

61

57
58
56
67
69
66
69
55
58
53
51

57
59
55
50
39

65

75
69
62
66
75
72
72
74
67
66
63
61
66
63
66
56
53

70

75
73
67
69
73
75
74
76
70
68
67
64
64
62
68
63
57

65

74
76
67
71
72
73
74
75
71
68
66
65
63
64
64
65
55

החוף אזור

מט. תחי נהריה,

נמל חיפה,

שומרון גן

רדינג אביב, תל

תעופה נמל לוד,

נגבה

יצחק ניר

ההרים אזור

;כנען הר

חקלאי בי"ס תבור,

תעופה שדה דוד, רמת

העמק משמר

גלבוע חפציבה,

מרכז ירושלים,

גימל בית

שבע באר

רמון מצפה

51
53
49
51
48
51
47

31
34
20
24

61
54
60
53
56
53
53

38
35
28
29

61

61
59
61

61
60
57

37
39
27
32

(70)
66
71
67
72
67
69

41
42
33
35

69
70
71

72
71

71

69

49
49
41
40

67
70
71

74
70
70
71

46
56
38
46

הירדן שקע

דפנה

בלום כפר

א' דגניה

חיים מעוז

בריכות סדום,

אילת
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TABLE A/4.  MEAN RELATIVE HUMIDITY, BYSTATIONS (Percentages)

(1967(

Station
התקופה
Period XII XI IX VIM VII

COASTAL REGION

7273646566711967Nahairyya, Met. Station

7171626260631967Haifa, Harbour

7172676468721967Gan Shomron

767671(70)66(73)1967Tel Aviv, Reading
7S7369697175194958
6664626465721967Lod,Airport
626260586470194049
7168656767751967Negba

.■....1967NirYizhaq

HILL REGION

4652615870. 771967Har Kenaan
475157525773194949
5759(55)61711967Tavor, Agr. School
565857505567194049
6466606066741967Ramat David, Aerodrome
596160606371194958
6869646472761967Mishmar HaEmeq
686968626775194049
5354545463731967HefziBah, Gilboa
515455525567194049
5551646064681967Jerusalem, Central
535459535965195160
6157626160651967Bet Jimal
596161565964194049
5954605862671967BeerSheva
545859555559195865
45555558561967Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

5860595864751967Dafna

565957556171194958
576060607180.1967KefarBlum
555656566273195364
5353555865751967DeganyaAlef

525454535968194958
(52)(54)(52)(62)(72)Maoz Hayyim

343040424549^I9m
343841424551195966Sedom, Pans
242233384142
262834343844AJ95663Elat
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שנתיים אקלימיים נוגינים

אקלימיים יסודות של ושכיחויות קיצוניים ערכים ממוצעים,  א/5. לוח
(1967)

יחסית לחות
ממוצעת
1/0) יומית
Mean Daily
Relative
Humidity

CA)

Temperature (oQ טמפרטורה

Extreme קיצוני

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

מקסימום
Maximum

Mean

יומי
Daily

מינימום
Minimum

מקסימום
Maximum

■tjrtnn

68

64

69

72

66

69

23.613.818.739.42/60.022/1

22.838.821/5

24.012.318.139.621/5O.I25/1

23.214.618.932.521/51.422/1

24.613.419.040.221/50.724/1

24.212.718.438.521/50.524/1

0.824/1

החוף אזור
מט. תחי נהריה,

נמל חיפה,

שומרון גן

רדינג אביב, תל

תעופה נמל לוד,

נגבה

יצחק ניר

63

66

69

60

60

61

60

63

64

62

41

33

19.510.615.035.913/60.27/3

25.313.419.340.413/60.45/2

25.012.518.839.42/60.56/2

24.612.418.541.62/60.56/2

27.114.220.642.013/61.226/1

ו/וג20.212.016.135.513/60.1

23.914.219.039.221/53.021/1

24.912.018.441.021/50.324/1

(37.0)(21/5)0.021/1

24.712.818.738.613/60.06/2

25.211.618.438.82/60.125/12

27.515.021.242.12/62.122/1

28.313.821.043.02/60.322/1

29.620.124.842.07/83.523/1

30.417.624.041.917/83.622/1

ההרים אזור

כנען הר

חקלאי בי"ס תבור,
תעופה שדה דוד, רמת

העמק משמר

חפציבה,גלבוע

מרכז ירושלים,

גימל בית

שבע באר

רמון מצפה

הירדן שקע
דפנה

בלום כפר

א' דגניה

חיים מעוז

בריבות סדום,

אילת
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ANNUAL CLIMATIC DATA

TABLE A/5.  MEAN VALUES, EXTREMES AND FREQUENCIES OF CLIMATIC ELEMENTS

(1967(

עםמשקעים ימים Numberמספר of Days with

הבל סך
(ממ)
Precipi(מ"צ)משקעים טמפרטורות
tationPrecipiקזרבערפלסערותרעמיםברדשלג

Temperatures (0C)tat'on

TotaltationSnowHailThunderGalesFogSharavמינימוםמקסימום (mm)<I .0mmmax.min.
< 30">S"

COASTAL REGION

594 678484II3523Nahairyya, Met. Station

478_ 60233713IIHaifa, Harbour

622_ 57
■.

(12)244224Gan Shomeron

566_ 584(13)537 309Tel Aviv, Reading

684 56924598212Lod, Airport

633_ 51822II6416Negba

..
..........

NirYizhaq

HILL REGION

8318 7212205463577Har Kenaan
616 631(II).■2013121Tavor, Agr. School
583_ 61622..2711844Ramat David,

Aerodrome
702_ 656225248644Mishmar HaEmeq
494 57120..417221HefziBah, Gilboa
7644 541213143917 6842Jerusalem, Central
710_ 59

.■..■.838Bet Jimal
222_ 40313

4910528BeerSheva
903 21553(5)44Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

716 712. .712231Dafna

601 715293013344Kefar Blum

444 56222
216510DeganyaAlef

356 51312
918322Maoz Hayyim

46_ 10


2


1951Sedom, Pans
33_ 4

1
4

1


1973Elat
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ויישובים אוכלוסייה ב. פרק
לאותו השוטף האומדן מאשר יותר תושבים
1960 לסוף באומדן רציפות אי יש לכן, תאריך.
כפי תושבים, 4,131 של בהיקף ,1961 ולתחילת
האוכ גידול מקורות על ב/2 בלוח שמופיע
של הגידול הכל לסך הוסף זה מספר לוסייה.
לפי משנית חלוקה  לתת מבלי האוכלוסייה

הגירה". ו"מאזן טבעי" "ריבוי
הלאיהודית לאוכלוסייה נוספו 1963 בשנת
;1961 במפקד נרשמו שלא בנגב, בדוים כ700
הגירה". "מאזן במרכיב כלולים הם ב/2 בלוח

האוכלוסייה תנועת
על הלידות עודף הינו הטבעי הריבוי
ללידות מתייחסים 1962 עד הנתונים הפטירות.
בלשכות הנדונה בשנה שנרשמו ולפטירות
שאירעו לאלה ב1963 והחל הנפתיות הרישום

שנה. באותה
לפני שאירעו לידות לא.נכללו ב/2 בלוח

.1954 עד ונרשמו 1948
הנוכחת האוכלוסייה לגבי ההגירה מאזן
לבין למדינה הנכנסים מספר בין ההפרש הינו
האוכלוסייה ולגבי ממנה, היוצאים מספר
סכום בין ההפרש הוא ההגירה מאזן הקבועה
.כפי היוצאים, ושל הנכנסים של המרכיבים

לעיל. האוכלוסייה" ב"אומדן שמוסבר
של הגיאוגראפית החלוקה

האוכלוסייה
מפקד מאז ביישובים האוכלוסייה אומדני
תו על מתבססים ,1961  והדיור האוכלוסין
שנה, מדי החלים השינויים ועל זה מפקד צאות

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

נפש. מ000'2 פחות המונים היישובים
המתקבלת יישוב, בכל התושבים תנועת ב.

האוכלוסין. מרשם מקובץ
ביישובים היהודית הסוכנות מפקדי ג.

ההתיישבות. מחלקת שבטיפול
התבססו (1957 (עד המזח 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

קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.
10  1961 למיפקד (עד יותר או

יותר). או תושבים
עצמי. מינהל לו יש ב.

ויישובים אוכלוסייה

האוכלוסייה אומרן
 פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בתא המדינה בתחום שנמצאו האנשים מספר
שנמ תיירים כוללת שהיא מכאן האומדן. ריך
תושבים כוללת ואינה האומדן בעת בארץ צאו

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

בארץ.
הם: הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
ותיירים תושבים עולים' לידות, ת: ו פ ס תו

נכנסים.
ותיירים תושבים פטירות, הורדות:

יוצאים.
הם: הקבועה 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
לאוכ מתייחסים 1961 מפקד עד האומדנים
רי על מבוססים אלה אומדנים. נוכחת. לוסייה

.8 ^ ב1948 שנערך התושבים שום
מתייח 22 v 1961 במפקד החל האומדנים
מפקד על מבוססים והם קבועה לאוכלוסייה סים
אומדן גם ניתן האוכלוסייה כל לגבי רק .1961

הנוכחת. האוכלוסייה
את גם הכללי האומדן כולל 1967 בשנת
4 ;21 (לוחות ירושלים מזרח אוכלוסיית
וגיל מין לפי המפורטים שהאומדנים בעוד ,(11
.(15 ;12 (לוחות זו אוכלוסייה כוללים אינם
מתו וגיל,. מין לפי ירושלים מזרח אוכלוסיית
.13 בלוח בנפרד ניתנת ,1967 מפקד צאות

לפי האוכלוסייה חלוקת את נתן 1961 מפקד
ודרוזים. נוצרים מוסלמים, יהודים, הקבוצות:
תוש כ1,500 של קבוצה נתקבלה אלד. מלבד
כל נכללה 1963 עד כ"אחרים". שהוגדרו בים
1964 בשנת יהודים. הלא בין הזאת הקבוצה
ה"אח של המקוריים בטפסים בדיקה נערכה
לאוכ כמחציתם הועברו בירור ולאחר רים"
ולנוצרים למוסלמים חלק היהודית, לוסייה
בהאיים, כגון קטנות כיתות בני (בחלקם וכ500
ואחרים. דרוזים בקבוצה נכללו וכד') שומרונים

ההגירה". "מאזן במרכיב הוכנס זה תיקון
האוכ הכל סך לגבי 1961 מפקד תוצאות
לאומדנים מאד קרובות היו היהודית לוסייה
רי על מבוססים שהיו מועד, לאותו השוטפים
הלא האוכלוסייה לגבי .1948 התושבים שום
כ4,000 1961 מפקד תוצאות נתנו יהודית
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צו כל  כפריות יישוב צורות
כדלקמן: האחרות היישוב רות

הייצור, בו אשר כפרי יישוב  כפר
על כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,

פרטי. בסיס
לשניים: מחולקים הכפרים

אוכלוסייתו אשר כפר  גדול כפר
יותר. או תושבים 2,000 מונה

מונה אוכלוסייתו אשר כפר  ן ט ק כפר
תושבים. מ2,000 פחות

כאגודה המאורגן כפרי, יישוב  ב ש ו מ
ושיווק החקלאי הציוד רכישת בו אשר שיתופית
הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים התוצרת
פרטי. בסיס על הינם הייצור של המכריע והרוב
אשר כפרי יישוב  שיתופי מושב
מבוסס מושב, של השיתופיות לתכונות נוסף בו,
מתנהלת הצריכה ורק שיתוף על הייצור גם

פרטי. באופן
בו כפרי יישוב  וקבוצה קיבוץ
קולקטיבי. בסיס על מאורגנים והצריכה הייצור
הבדוית האוכלוסייה  ם י ו ד ב שבטי

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

אחר. יישוב של המוניציפאלי בתחום
אוכלו  ליישובים מחוץ גרים
והמתגוררות קטנות בקבוצות המפוזרת סייה
המ כלשהו. יישוב של לתחום מחוץ במקומות
תכו בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה בהם קומות

לעיל). שמוגדר (כפי יישוב של נות
וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
של או יהודים של או מכריע רוב יש היישובים

לאיהודים.
"מעורבים"' עירוניים יישובים שבעה יש
אבל יהודית, אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי
והם: לאיהודיים, תושבים של ניכר מספר עם
לוד רמלה, עכו, חיפה, אביביפו, תל ירושלים,
ביי הן נכללו אלד, יישובים ומעלותתרשיחא.
הלאיהודיים, ביישובים והן היהודיים שובים
פעם רק נכללו הם היישובים הכל בסך אבל
נכ אלה יישובים של האוכלוסייה אולם, אחת.
הלאיהודים, בין או היהודים בין או ללה
האוכלוסייה. לקבוצות להשתייכותם בהתאם
קבו לשתי מחולקים היהודיים היישובים
בהתאם חדשים, ויישובים ותיקים יישובים : צות
במאי 15) המדינה הקמת לפני איכלוםם: למועד

הקמתה. לאחר או (1948
יישו גם כלולים ה"חדשים" היישובים בין
הראשונות בשנים כבר עירוניים שהיו בים
גדולה תוספת אז וקיבלו המדינה, הקמת לאחר

15 ויישובים אוכלוסייה

יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
י אחר.

הוגדרו והנפות המחוזות  ה פ ב ו מחוז
המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה לפי

.1966 שנת לסוף
הרש החלוקה במסגרת  י ע ב ט אזור
יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות, ל14 מית
אזור כל טבעיים. אזורים ל36 המדינה שטח של
במקרים או אחת, נפה של חלק הינו טבעי

שלם. מחוז או שלמה נפה מסויימים,
רצופים, תחומים הם הטבעיים האזורים
הפיזי, המבנה מבחינת הן האפשר, ככל אחידים
התכונות מבחינת והן והקרקעות, האקלים
של והתרבותיות הכלכליות הדמוגרפיות,

האוכלוסייה.
היישוב צורת

מבוססת לכפרי עירוני יישוב בין ההבחנה
גודל על היישוב, של המוניציפאלי המעמד על

מחקלאות. המתפרנסים אחוז ועל היישוב
לצורת עירונית יישוב צורת בין ההבחנה

על מבוססת כפרית יישוב
היישוב! גודל א.

היישוב; של המוניציפאלי המעמד ב.
בחקלאות. המועסקים אחוז ג.

כו העירוניות היישוב צורות
הבאים: היישובים את ללות

10,000 מונה אוכלוסייתם אשר יישובים א.
ומעלה! תושבים

, עיר של מעמד להם שהוענק יישובים ב.
בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים .1 ג.
מפקד במועד ואשר תושבים ל10,000 5,000
בחקלאות. עבדו המועסקים ממחצית פחות 1961
בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים .2
מפקד במועד ואשר תושבים ל5,000 2,000
עבדו המועסקים מכשליש פחות ,1961

בחקלאות.
מונה אוכלוסייתם אשר יישובים נכללו לא
מסו להם ואשר תושבים, ל000'10 2,000 בין

ממושכת. כפרית רת
כדל מתחלקות העירוניות היישוב צורות

: קמן
היה 31 xn 1967 שביום יישוב  ר י ע

עירייה. של מוניציפאלי מעמד בעל
אחר הממלא יישוב  עירוני יישוב
מוניציפאלי מעמד ללא היה אבל הנ"ל ההגדרה

.31x111967ב עירייה של
הכפריות היישוב צורות

מונה אוכלוסייתם אשר היישובים כל .1
חקלאיים). אינם אם (גם תושבים מ000'2 פחות
בין מונה אוכלוסייתם אשר היישובים .2
בצורות נכללו ולא תושבים ל10,000 2,000

העירוניות. היישוב



הגיל, לפי המשתקעים, התיירים ואת העולים
הגיל. לפי היורדים, ואת הפטירות את ומורידים
אומדן את נותן וההורדות התוספות של המאזן
הממוצעת האוכלוסייה השנה. לסוף הגילים
הממוצעים 12 סיכום ידי על חושבה השנתית

ל12. הסכום וחלוקת החודשיים
משפחתי מצב

.1961 מפקד תוצאות הוא לנתונים הבסיס
בלבד: קבוצות שתי לגבי ניתן הפרוט

רווקים. ולא רווקים
, העלייה ותקופת הלידה יבשת

גיל, מין' לפי האוכלוסייה'^יהודי^ אומדן
שילוב על מבוסס עלייה ותקופת לידה יבשת
ושלב מלאה) (פקידה א' שלב מתוצרת נתונים

.1961 מפקד של אחוז) 20 של (מדגם בי
לידת יבשת לפי ישראל ילידי של הפירוט
מפקד תוצאות על מבוסס והגיל המין האב'
השינוי מרכיבי מאז. שחלו והשינויים 1961
ופטי לידות לגבי וירידה. פטירות לידות, הם:
לידת ארץ לפי נתונים מצויים תינוקות רות
ירידה, ולגבי שנה גיל מעל פטירות לגבי האב.
לידת יבשת לפי חלוקה באותה שימוש נעשה
המת ובגיל במין ישראל ילידי כל בין כמו האב
האוכלוסייה הרכב על מפורטים נתונים אים.
המפקד. בפרסומי מופיעים 22 v 1961 ליום

לידה ארץ
האוכ אומדן נערך ,1961 מפקד בסיס על
עיקריות, לידה ארצות לפי היהודית לוסייה
המפקד, שלאחר לשנים שנד. כל לסוף וגיל מין

.1960 עד 1948 לשנים שחזור וכן
בלבד. נבחרות לשנים לוח מובא זד. בשנתון

המשפחות
מבוס וגודלן המשפחות על האומדנים
אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על סים
השק ושיטת וביצועו ארגונו הסקר' מבנה (על
כוח  י"א פרק ראה ב1963 שהוכנסה לול
את כוללים אינם אלה נתונים ותעסוקה). אדם

ירושלים. במזרח המשפחות
משפחה הגדרת חופפת זה סקר לצורך
בקיבוץ) למשפחה (פרט בית" "משק להגדרת
יחד הגרים אנשים כקבוצת מוגדרים ושניהם
ארוחותיהם את ומכינים קבוע באופן בדירה
להיות יכול בית משק במשותף. כלל בדרך
שאינם מאנשים וגם יותר או אחד מאדם מורכב
לצור כוללת בקיבוץ המשפחה משפחה. קרובי
שהם ילדיהם עם זוג בני או בודדים הסקר כי

נשואים. ושאינם שנה 18 מגיל למטה
הנפשות מספר לפי נקבע המשפחה" "גודל
הנ"ל. ההגדרה לפי הבית במשק הכלולות

ובדווים. מוסדות כוללת אינה האוכלוסייה

החדשים העולים מקרב אוכלוסייה של יחסית
נהריה). טבריה, צפת, (כגון:

היישוב צורת לפי האוכלוסייה על הלוחות
(כלו שוטף בסיס על בסיסים: שני לפי ניתנים
בסיס ועל ,(1967 שנת במשך השינויים כולל מר,
לאפ מנת על זאת, .1965 בשנת היישוב צורת
אותו על שונות לשנים שיעורים חישוב שר

השונים. הסטטיסטיקה בתחומי בסיס,
היישובים של המוניציפאלי המעמד
מקומיות: רשויות של סוגים 3 בין מבחינים
בלבד. אחד ליישוב מתייחסת  עירייה א.

אחד ליישוב מתייחסת  מקומית מועצה ב.
בלבד.

יישובים למספר מתייחסת  אזורית מועצה ג.
כפריים.

מוניציפאלי. מעמד חסרי יישובים גם יש
יישובים בין מבדילים האזורית במועצה
הנמצאים יישובים לבין במועצה נציגות יש להם
להם ואין המועצה של המוניציפאלי בתחום
במספר מופיעים הם גם אך במועצה, נציגות
באו נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה, היישובים

כלוסייתה.
ברשי מופיעים נוספים והסברים הגדרות
ליום וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, מת

.28 מס' טכני פרסום ,31 xii 1967

והגיל המין
גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ויבשת
"שחזור (ראה 8 ^ 1948 התושבים רישום צאות
האוכ של הגילים אומדן להלן). האוכלוסייה"
1961 מפקד עד הדת לפי הלאיהודית לוסייה
המרכזית התושבים כרטסת מיון על מבוסם
מפקד לאחר האומדנים כל .1955 ביולי שנערך
לאוכ ומתייחסים זה מפקד על מבוססים 1961

קבועה. לוסייה
תכונות עם בשילוב גיל לפי האומדנים
מתייחסים והם לשנה אחת נערכים אחרות
בין הקבלה קיימת לכן הלוח. שנת בסוף למצב
הגילים באומדן לדוגמה: לידה. לשנתון גיל
בגיל '1967 ילידי נכללים 0 בגיל ,1967 לסוף
כוללת 59 גיל קבוצת '1966 ילידי נכללים 1

גם מכאן וכוי. ,19581962 שנתונים ילידי
האחרון, ההולדת ליום מתייחס שהגיל מובן,
לאדם שמלאו שלמות שנים למספר כלומר

האומדן. בתאריך
גילים לאומדן כבסים החישוב. שיטת
גיל לפי האומדן משמש מסוימת שנה לסוף
בשנתון הגילים כל הזזת עם קודמת, שנה מסוף
בש התבגרה האוכלוסייה כל בינתיים (כי אחד
של הלידות את מוסיפים זה לבסיס אחת). נה
את מוסיפים ,0 גיל את המהוות הנדונה השנה
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POPULATION ESTIMATES האוכלוסייה אומדן

אלפים) (אומדנים, אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה, .11 ב לוח
TABLE B/l. POPULATION, BY POPULATION GROUPS (Estimates, Thousands)

)19481967)

השנה
Year

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at End of Year

ממוצעת אוכלוסייה
Average Population

כל
האוכלוסייה

Total
Population

יהודים
Jews

NonJewsלאיהודים

הבל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews הכל סך

Total
מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes

and Others

De Facto Population (Based on the 8 XI 1948 Registration) (8.11.1948  התושבים רישום בסיס (על נוכחת אוכלוסייה

8 X/ 1948872.7716.7(156.0)..

1948758.7671.9
19491,173.9,013.9160.0111.534.014.5,059.0901.0(1)(158.0)
19501,370.1,203.0167.1116.136.015.0,266.8.103.0163.8
19511.577 8,404.4173.4118.939.015.5.494.3,324.0170.3
19521,629.5,450.2179.3122.840.416.1,606.2.429.8176.4
19531.669.4,483.6185.8127.641.416.8,650.3,467.7182.6
19541,717.8,526.0191.8131.842.018.0.689.5,500.7188.8
19551,789.1,590.5198.6136.343.319.0,750.4,555.3195.1
19561,872.4,667.5204.9141.443.719.8,828.4,626.4202.0
19571,976.0,762.8213.2146.945.820.5.930.5,721.2209.3
19582,031.7.810.2221.5152.847.321.4!,000.1,782.7 :217.4
19592,088.7.858.8229.9159.348.322.3!,062.1,836.2 :225.9
19602,150.4.911.3239.1166.349.623.3!,117.0,882.6 :234.4

De Facto Population (Based on the 22 V I96I Census)

2.189.6
2,289.7
2.380.3
2,480.7
2,566.8
2,631.0

(1)2.743.3

De Jure Population (Based onthe 22V 1961 Census)

(22.5.1961  המפקד בסיס (על נוכחת אוכלוסייה

22 V 19612,183.3
19612.235.8
19622,334.4
19632.436.0
19642,531.7
19652.606.2
19662.653.0
1967(1)2.780.5

(22.5.1961  המפקד בסיס (על קבועה אוכלוסייה

22 V 19612,179.51.932.4247.1170.850.525.81

19612.234.21.981.7252.5174.951.326.32,189.91,942.0247.9
19622.331.82.068.9262.9183.052.627.32.288.22,030.5257.7
19632,430.12,155.6274.5192.253.928.52,379.72,111.3268.4
19642.525.62.239.2286.4202.355.5(2)28.62.477.52,197.1280.4
19652,598.42,299.1299.3212.457.129.82,562.62,269.8292.8
19662,657.42,344.9312.5223.058.531.0, 2,629.22,323.2306.0
1967(1)2,773.9

6י'<
2,383.6(1)390.3286.670.633.1(1)2.746.92,362.6(1)384.3

זה. לסרק מבוא ראה קבוצותהאוכלוסייה; ליתר מה"אחרים חלק הועברו 1964 בשנת (2) אלף). (כ66 ירושלים מזרח אוכלוסיית כולל (0
(1) Incl. the population ofEast Jerusalem (about 66,000). (2) In 1964, part of "others" were transferred to other population

groups; see introduction to this chapter.
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(אלפים) האוכלוסייה של הגידול מקורות  ב/2. לוח

TABLE B/2. SOURCES OF INCREASE OF THE POPULATION (Thousands)

)19481967)

מאזן nrm
מתוךהאוכלוסייההאוכלוסייה ההגירה
טבעיבהתחלת ההגירהריבוי הכלמאזן התקופהסך גידולבסוף הגידולאחוז הכל סך
yaשנתיPopulationהגידולהתקופה of Migration

PopulationNaturalMigrationTotalatהתקופה End ofYearly RateBalance
at BeginningIncreaseBalanceIncreasePeriodof Increasefrom Total

Periodof PeriodIncrease
(2) + (3)(1) + (4)(4) :(I)(3) : (4)

(1)m(3)(4)(5)(6)(7)

Jews יהודים

(1)19481967649.6635.1+ 1,098.91,734.02.383.66.963.4

(1)19481951649.688.4+666.4754.81.404.423.788.3
195219541,404.4101.4+20.2121.61,526.02.816.6 .
195519571,526.0100.7+ 136.1236.81.762.84.957.5
195819601.762.8101.5+46.9148.41.91 1.22.831.6
196119641.91 1.2134.2+193.8328.02,239.24.159.1

19611,911.232.7+ 37.870.51.981.73.753.6
19621.981.732.2+ 55.087.22.068.94.463.1
19632.068.933.7+ 53.086.72,155.64.261.1
19642.155.635.6+48.083.62.239.23.957.4
19652,239.237.0+22.959.92.299.12.738.2
19662,299.137.5+8.345.82.344.92.013.1
19672,344.934.4+4.338.72.383.61.711.1

, MonJewsלאיהודיט

19501967160.0159.5(3)+0.9(2)230.3390.34.00.5

19501951160.011.4+2.013.4173.44.114.9 ■

19521954173.418.2+0.218.4191.83.41.1 י

19551957191.821.2+ 0.221.4213.23.50.9
19581960213.226.1O.I26.0239.2. 4.00.4
19611964(2)243.344.0(3)0.943.1286.44.22.1

1961243.39.50.39.2252.53.83.3
. 1962252.510.5 .0.110.4262.94.1 1.0
1963262.911.4+0.211.6274.54.41.7
1964274.512.6(3)0.711.9 >286.44.35.9
1965286.413.00.112.9299.34.50.8
1966299.313.3 .■ 0.113.2312.54.40.3
1967312.512.3 .0.3(4)77.8(4)390.3(5)3.82■s 1

 ."האחרים" מחלוקת בתוצאה תיקון כולל (3) זה לפרק מנוא ראה  מטקד1961 נתוני סמך על תוקן (2) מ15.5.1948. (1)
ירושלים. מזרח אוכלוסיית תוספת כולל לא (5) אלף). (כ66 ירושלים מזרח אוכלוסיית תוספת בולל ו4) זה. לפרק מבוא ראה
:As from 15 V 1948. (2) Revised according to 1961 census data  see introduction to this chapter. (3) Incl. revision

after distribution of "Others"  see introduction to this chapter. (4) Incl. the population of East Jerusalem (about 66,000).
)5) Excl. addition of East Jerusalem population.
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אלפים) (אומדנים, ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה  ב/3. לוח
TABLE B/3. WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION IN ISRAEL

)Estimates, Thousands)

)18501966)

1בישראל n Israel
הכל סך

(1) (2)התאריך
Total

מספרים
מוחלטים

היהודים אתוז
בישראל

Date(l)

(2)AbsolutePercent Jews in
NumbersIsrael

18504.8001850

18827.70024.00.31882

1895
..

47.01895

190010.70050.00.51900

191413.50085.00.61914

(3) 1916/1856.71916/18(3)

(3)23.10.192283.823 X 1922 (3)

30.5.192514.800122.00.830 V 1925

(3) 18.11.1931
. ■

174.618X1 1931 (3)

1935355.21935

194016.700467.52.81940

194511.000563.85.11945 ■

194711.270630.05.6. 1947

15.5.194811,300649.65.7. 15V 1948 .

195111.5331,404.4■ 12.21951

1 95411,8671.526.012:9 11954

י " י 195712,0351,762.714.61957

(3)22.5.196112.8661.932.415.022V 1961 (3)

. 196213,0182.068.915.91962

196313,1212.155.616.41963

196413.2252,239.216.91964

196513.4112.299.117.11965

196613,5382,344.917.31966

אומדנים ;American Jewish Yearbook המקור: (2) מפקד. למועדי סרט  שנה לסופי מתייחס בישראל האוכלוסייה אומדן (1)

בישראל. מפקד (3) הנדונה. לשנה גולמיים

(1) The estimates of the Jewish population in Israel relate to the end of each year, except for the dates of the censuses.

)2) Source: American Jewish Yearbook; crude estimates for the given year. (3) Census in Israel.
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geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
(1) והנפה המחוז לפי האוכלוסייה, וצפיפות האוכלוסייה  ב/4. לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE B/4. POPULATION AND POPULATION DENSITY, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT(I)

)Absolute Numbers and Percentages)
)19481967)

District and
SubDistrict

Percentages אחוזים

31 xu
1967

3 1XII
1966

22V
1961

8X1
1948

(אלפים) מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

)Thousands)

31 XII
1967

31X11
1966

22V
1961

8X1
1948

והנפה המחוז

TotalPopulation (2) האובלוסייה(2) כל
TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa O/strict
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah TiqwaSubDistrict
Ramla SubDistrict
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District
Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not Known

הכל 872.72,179.52,657.42,773.9100.0100.0100.000.0סך

ירושלים S10.7.87.1191.9225.6296.410.28.88מחוז

הצפון 144.0337.1416.6425.316.8/5.515.715.3מחוז
צפת 10.845.653.754.21.22.12.02.0נפת

כנרת 19.543.347.848.42.32.01.81.7נפת
יזרעאל 59.0120.1IS0.8153.96.95.55.75.5נפת

ענו 54.7128.1164.4168.86.45.96.26.1נפת

חיפה 17מחוז S.I370.3436.1442.520.517.016.4/6.0
חיפה H712.712.211.9.125.5276.2324.4328.7נפת
חדרה 49.694.1IIנפת 1.7113.75.84.34.24.1

המרכז U3/8.718.217.9.22.3407.0484.2495.4/מחוז
השרון 36.9102.5122.9125.44.34.74.64.5נפת

תקוה פתח 48.9136.5164.1167.95.76.36.26.1נפת
רמלה 4.468.376.378.20.53.12.92.8נפת

רחובות 32.199.7121.0123.93.84.64.54.5נפת

אביב תל 30.5.7699.38/0.7821.635.732.030.529.6מחוז

הדרום J292.72.58.010.710.5.4173.9284./2מחוז
אשקלון 7.276.7125.0128.20.83.54.74.6נפת

שבע באר §נפת 14.297.2159.3164.51.74.56.05.9

 17.1 ידוע לא
יבשתי(1) לקמר האוכלוסייה Populationצפיפות Density per Sq. Km.(l)

הכל 43.1107.6131.2136.5TOTALסך

ירושלים 59.5.344.5405.1472.8Jerusalem/מחוז £01^/^

הצפון 44.2101.4125.3/27.9Northernמחוז District
צפת 16.467.980.080.8Zefatנפת SubDistrict
כנרת 38.283.191.892.9Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 50.3100.4126.0128.5Yizreelנפת SubDistrict

ענו 59.6136.8175.6180.4Akkoנפת SubDistrict

חיפה Haifa/.209.2433.6510.65/8מחוז District
חיפה 452.4976.01,146.11,161.6Haifaנפת SubDistrict
חדרה 88.6164.8195.6199.2Haderaנפת SubDistrict

המרכז 398.9Central/.100.4327.8.390מחוז District
השרון 108.2294.7353.0360.2Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 175.6480.6577.7591.3Petahנפת TiqwaSubDistrict
רמלה 14.4218.9244.8250.6Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 109.8334.6406.0415.9Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 1,834.04,113.54.768.64,832.8Telמחוז Aviv District

הדרום 16171/^1.512.320.220.850מחוז District
אשקלון 5.860.398.3100.8Ashqelonבפת SubDistrict

שבע באר I.I7.612.412.8Be'erנפת Sheva SubDistrict
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(1) והנפה המחוז לפי האוכלוסייה, וצפיפות האוכלוסייה ב/4. לוח
(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE B/4.  POPULATION AND POPULATION DENSITY, BY DISTRICT ANDSUBDISTRICT(i)
)Absolute Numbers and Percentages) (Cont.)

)19481967)

District and SubDistrict

Percentages

31 XI!
1967

31 XII
1966

22V
1961

8X1
1948

(אלפים) מוחלטים onsoa
Absolute Numbers

)Thousands)

31 XII
1967

31 XII
1966

22V
1961

8X1
1948

והנפה המחוז

TOTAL

Jewish Population
100.0 100.0 100.0

היהודית האוכלוסייה
100.0 2,383.6 2,344.9 1,932.3 716.7

ירושלים tins84.2187.7220.8225.712.09.79.49.5[erusa/em District

הצפון 53.4194.3236.4238.67.610.010.010.0Northernמחוז ^ו^ם
צפת 8.942.650.250.51.32.22.12.1Zefatנפת SubDistrict
כנרת 14.435.437.938.12.11.81.61.6Kinneretנפח SubDistrict

יזרעאל 24.166.684.285.23.43.43.63.6Yizreelנפת SubDistrict
עכו 6.049.764.164.80.82.62.72.7Akkoנפת SubDistrict

חיפה 147.7322.3374.5378.221.116.7/6.015.9Haifaמחוז District
תיפה 116.4257.6301.3304.716.613.312.912.8Haifaנפת SubDistrict
חדרה 31.364.773.273.54.53.43.13.1Haderaנפת SubDistrict

המרכז 449.5459.5/5.2/9.7/9.219.3Central/.06.2380/מחוז Distirct
השרון 26.585.1100.7102.53.84.44.34.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8157.8161.46.66.86.76.8Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 1.863.970.472.10.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 32.099.3120.6123.54.65.25.25.2RehovotSubDistrictנפת
אביב הל 692.6803.3814.043.235.934.334.1Tel/.302מחוז Aviv 0/^/^
הדרוט .6.0155.3260.4267.60.98.0IIמחוז 111.2Southern ^\ז^\0
אשקלון 4.876.4124.6127.80.73.95.35.3Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 1.278.9135.8139.80.24.15.85.9Be'erנפת Sheva SubDistrict
ידוע Not__17.1לא Known

הכל סך

הלא oיהודיתהאוכלוסייה nPopulat iewis hNonJ

הכל 156.0247.2312.5390.3100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים 518.1leruslaem./2.94.24.870.81.81.7מחוז 0/1$/1^

הצפון 57.757.747.7Northern§90.6/42.8180.2186.758.1מחוז District
צפת 1.93.03.53.71.21.2I.I0.9Zefatנפת SubDistrict
כנרת 5.17.99.910.33.33.23.22.6Kinneretנפח SubDistrict

יזרעאל 34.953.566.568.722.421.621.317.6Yiireelנפת SubDistrict
עכו 48.778.4100.3104.031.231.732.126.6Akkoנפת SubDistrict

חיפה 664.3/7.619.419.7/6.5Haifa./27.448.06מחוז District 1

חיפה 9.118.623.124.05.97.57.46.2Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.438.540.311.711.912.310.3Haderaנפת SubDistrict

המרכז /9.3Centra/.//26.934.635.910.3/0.9/.6/מחוז District
השרון 10.417.422.122.86.67.07.15.9Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 3.04.76.36.61.91.92.01.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 2.6נפת 4.45.86.11.71.81.91.6Ramla SubDistrict

רחובות 0.10.40.40.40.10.20.10.1Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 3.66.77.47.62.32.82.42.0Telמחוז Aviv District
הדרום 9.97.57.66.4Southern/.15.4/8.623.925מחוז District
אשקלון 2.40.30.40.41.60.10.10.1Ashqelonנפת SubDistrict

שבע באר 13.018.323.524.78.37.47.56.3Be'erנפת Sheva SubDistrict
המספרים. מעיגול נובעים ההפרשים (2) בלבד. ב1967 ירושלים מזרח ובתוספת הנפות של הנוכחיים הגבולות לפי (1)

(1) According to the present boundaries of the subdistricts with the addition of East Jerusalem in 1967. (2) Differences
derive from rounding off figures.
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הטגעי והאזור הנפה לפי ,(1) והיישובים 5/1.האוכלוסייה לוח
TABLE B/5. POPULATION AND SETTLEMENTS(i), BY SUBDISTRICT

AND NATURAL REGION
(31 XII 1967)

SubDistrict and
Natural Region

NonJews לא"יהודים
אוכלוסייה
Population

יישוביס
Settlements

Jews יהודים
אוכלוסייה
Population

יישובים
Settlement!

Total
 סר

אובלוסייה(2)
Population(2)

יישובים
Settlements

הנפה
הטבעי והאזור

TOTAL
Jerusalem SubDistrict
Judean Mountains
Judean Foothills

Zefot SubDistirct
Hula Basin
Eastern Upper Galilee
Hazor Region

Kinneret SubDistrict
Kinrot
Eastern Lower Galilee

Yizreel SubDistrict
Bet Shean Basin
Harod Valley
Kokhav Plateau
Yizreel Basin
Menashe Plateau
NazarethTir'an Mount.

Akko SubDistrict
Western Lower Galilee
Western Upper Galilee
Akko Plain

Haifa SubDistrict
Haifa Region

Hadera ^\ז51\0<^^
Karmel Coast
Zikhron Ya'akov Region
Alexander Mountain
Hadera Region

Sharon SubDistrict
Sharon

Petah Tiqwa SubDistirct
Southern Sharon
Petah Tiqwa Region

Romla SubDistrict
Lod Region

Rehovot SubDistirct
Rehovot Region
Rishon LeZiyyon Region

Tel Aviv SubDistirct
Tel Aviv Region

Ashqelon SubDistrict
Mal'akki Region
Lakhish Region
Ashqelon Region

Be'er Sheva SubDistrict
Gerar Region
Besor Region
Be'er Sheva Region
Dead Sea Si Arava £
Negev Mountains

390.3

70.8
70.6
0.1
3.7
0.0
2.S
I.I
10.3
I.I
9.2
68.7
0.0
0.6
2.3
1.6
0.0
64.1
104.0
61.7 ..
22.2
20.1
24.0
24.0
40.3
2.8
0.2
25.1
12.1
22.8
22.8
6.6
2.1
4.5
<S./

6.1
0.4
0.3
0.1
7.6
7.6
0.4
0.1
0.1
0.2
24.7
0.0
0.0
24.3
0.3

(43)110
S
4
I

4

(2)3
(I)
)1)3

)14)22

5
3

(14)13
{5)38
(4)17
(1)15

6
O)S
)3)5
20
2
I

14
3
7
7
3
I

2
2
2

(/9)

(19)

2,383.6

.22J7
207.6
18.1

50.5
23.6
19.1

7.8
38.1
31.9
6.1
8J.2
18.7

5.4
1.5

35.8
3.4
20.4^
64.8

54.2 .*.
304.7
304.7
715
6.1

6.7
0.6

60.O

102.5
102.5

161.4
52.4
108.9

72.1
72.1

123.5
66.8
56.7

814.0
814.0
127.8
22.8
23.3
81.7
/39.8
13.7

15.3
72.8
38.0

778

57
27
30
56
25
23
8

41
20
21
89
20
10
4

41
7
7

49
4
21
24
21
21
53
13
9
4
27
80
80
48
24
24
46
46
47
36
II
17
17

95
42
22
31
79
30
25
7
17

2,773.9
296.4
278.2
18.2
54.2
23.6
21.6
8.9

48.4
33.0
15.4
/53.9
18.7
5.9
3.8
37.4
3.4
84.6
168.8
63.5
31.0
74.3
328.7
328.7
113.7
8.9
6.9

25.7
72.1
125.4
125.4
167.9
54.5
113.4
78.2
78.2
/23.9
67.1
56.9

82 /.6
821.6
/28.2
22.9
23.4
81.9
/64.5
13.8
15.3
97.1
38.3

881

/6
30
31

60
25
26
9

44
20
24
111

20
II
9

44
7
20
85
21

35
29
25
25
73
15
10
18
30
87
87
5/
25
26
46
46
47
36
II
17
17
95
42
22
31

79
30
25
7
17

הכל סך
ירושלים נפת

יהודה הרי
יהודה שפלת

צפת נפת
חולה עמק

מזרח1 גלילעליון
הצור אזור
בנרת נפת

כנרות
מזרחי נלילתחתון
יזרעאל נפת
שאן בית עמק י

הרוד עמק
כוכב רמת

יזרעאל עמק
מנשה רמת

הרינצרחתירע
עכו נפת

מערבי גלילתחתון
מערב1 עליון גליל

עכו מישור
חיפה נפת
חיפה אזור
חדרה נפת
הכרמל חוף

יעקב אזורזברון
אלכסנדר הר
חדרה אזור
השרון נפת

שרון
תקו פתח נפת
השרון דרום

תקוה פתח אזור
רמלה נפת
לוד אזור

רחובות נפת
רחובות אזור

לצי אזורראשון
אביב תל נפת
אביב תל אזור
אשקלון נפת
מלאכי אזור
לביש אזור

אשקלון אזור
שב1 באר נפת

גרר אזור
בשור אזור

שבע באר אזור
המלחוהערבו ים

הנגב והר
זה> לפרק מבוא ראה המעורבים, היישובים בדבר בסוגריים. מופיע מספרם היישובים; במספר בלולים אינם

המספרים. מעיגול נובעים ההפרשים (2)
(1) Bedouin tribes are not included in the number of settlements; their number is given in brackets. As for

see introduction to this chapter. (2) Differences derive from rounding off ifgures.

הבדוים שבטי (1)

ixed settlements,
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים היישוב גודל לפי והיישובים, האוכלוסייה ב/6. לוח
TABLE B/6. POPULATION AND SETTLEMENTS, BY SIZE OF SETTLEMENT

)Absolute Numbers and Percentages)
)19531967)

היישוב גודל

Size of Settlement

195331 XII196631 XII196731 XIIאחוזים
Percentages

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
טקס?
lation

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Popu.
lation

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Popu
lation

195331 XII196731 XII

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Population

הכל0) סך
TOTAL(l)

84a1,669.48772,657.48812,773.9100.0100.0100.0100.0

0 99945.0532.3532.37.30.16.00.1

100 19914823.010416.510015.610.90.611.40.6

200  499362116.5413134.6425139.648.85.648.25.0

500 9999965.115294.414893.615.93.516.83.4

1,000 1,9994665.23854.73550.83.92.04.01.8

2.000  4,99957178.051167.753172.85.76.46.06.2

5,000  9,99920139.921157.720146.52.87.22.35.3

10,000 19,9999135.720260.022285.02.210.22.510.3

20.000  49,99910269.515445.115455.51.515.91.716.4

50,000 +3651.5101,287.9101,374.51.047.0I.I49.6

ליישובים מחוץ גרים
Living outside
settlements

■ 
4.0


4.0

0.2


0.1

בדוים שבטי
Bedouin tribes


20.1


32.5


33.9

1.31.2

(1) The total of secenrent! does not include
Bedouin tribes. numbering 43 at the end of 1967.

23 ויישובים אוכלוסייה

כולל אינו היישובים הכל סך (1)
.1967 נסוף 43 שמספרם הבתים, שבטי אח



היישוב צורת לפי ,(1) והיישובים האוכלוסייה  ב/7. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1966 ; 1967)

יישוב צורת מעודכנתלפי

19661967

היישוב צורת
אוכלוסייהיישוביטאוכלוסייהיישובים

SettlementsPopulationSettlementsPopulation

הכל 8772,657.48812,773.9סך

עירונית 762.172.5772,279.2אוכלוסייה

261,714.3261,810.2עריט

עירוניים 50458.251469.0יישובים

כפרית 80/484.9804494.7אוכלוסייה

גדולים 40143.743155.0בפרים

קטנים 11885.211579.8בפרים
343120.8345121.6מושבים

שיתופיים 224.9225.0מושבים

וקבוצות קיבוצים
בדוים שבטי

232
(13)

81.9
32.5

233
(43)

83.3
33.9

וכוי חוות 4611.94612.1מוסדות,

ליישובים מחוץ 4.04.0גריט

7742,344.97782,383.6יהודים

עירונית 722.073.6752,110.7אוכלוסייה

241.638.1241,665.4ערים

עירוניים 48435.549445.3יישובימ .

כפרית 3705272.9./70227אוכלוסייה

גדולים 721.4721.6גפרים

קטנים 5328.85327.7כפרים

343120.5345121.3מושבים

שיתופיים 224.9224.9מושבים

וקבוצות 23281.723383.1קיבוצים

וכוי חוות 4511.745/2.0מוסדות,
ליישובים מחוץ 2.32.3גרים

יהודים 110312.5110390.3לא

עירונית 68.5///98.9//אוכלוסייה

876.28144.8ערים

עירוניים 322.7323.7יישובים

כפרית 992/3.69922אוכלוסייה (.8

גדולים 33122.336133.4בפריט

קטנים 6556.46252.1בפרים

וקיבוצים מושבים
בדוים (43)שבטי

0.6
32.5(43)

0.6
33.9

וכוי חוות (.0.110/מוסדות,

ליישובים מחוץ 1.71.7גרים

ב/5. ללוח (1) הערה ראה (1)
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TABLE B/7. POPULATION ANDSETTLEMENTS(1), BY TYPE OF SETTLEMENT
(Absolute Numbers and Percentages)

(1966 ; 1967(

Type of Settlement

1967

ב1965 יישוג צורח לפי
By Type of Settlement in I96S

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settlements

By UpDated Type of Settlement

Population 00) אוכלוסייה

1967 1966

TOTAL

Urban Population

Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim
Collective moshavim
Qibbuzim and qevuzot
Bedouin tribes
Institutions, Farms etc.
Living outside settlements

JEWS

Urban Population

Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim
Collective moshavim
Qibbuzim and qevuzot
Institutions, Farms etc.
Living outside settlements

NON JEWS

Urban Population

Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim, qibbuzim
Bedouin tribes
Institutions, Farms etc.
Living outside settlements

2,773.9

2,383.6

390.3

/68.5
144.8
23.7

22 /.8
126.8
58.7
0.6
33.9
O.I
1.7

881

778

732,109.1

241,665.4
49443.7

705274.5

721.6
5229.4
346121.2
224.9
23383.1
4512.0

2.3

110

II
8
3

99
33
65

)43)

100.0

100.0

100.0

43.2
37.1
6.1

56.8
34.2
13.4
0.1
8.7
0.0
0.4

100.0

81.882.2772,277.6

64.565.3261,810.2
17.316.951467.4

/8.2/7.8804496.3

5.45.640148.4
3.22.911788.0
4.54.4346121.6
0.20.2225.0
3.13.023383.3
1.21.2(43)33.9
0.40.44612.1

0.20.14.0

100.0

88.488.6

69.869.9
18.618.7

11.61 1.4

0.90.9
1.2|J
5.25.1
0.20.2
3.53.5
0.50.5
0.10.1

100.0

31.7
24.4
7.3

68.3

39.1
18.0
0.2
10.4
0.0
0.6

(/I)See note(l) to Table B5.
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וההשתייכות היישוב צורת לפי ף), והאוכלוסייה היישובים  ב/8. לוח
הארגונית

TABLE B/8. SETTLEMENTS AND POPULATION(i), BY TYPE OF SETTLEMENT
AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

)31X11 1967)

Settlements Populationאוכלוסייהיישובים

יהודים יהודיםמזה: :ma
Thereof: JewsThereof: Jews

היישוב הכלצורת הכלסך Typeמך of Settlement
ביישוביםביישובים

TotalחדשיטותיקיםTotalחדשיםותיקים
VeteranNewIn VeteranIn New

SettlementsSettlements

הכל 881489סך 2892,773,8921,627,377756,177TOTAL

עירוניות יישוב 7742צורות 3/2,279,2401,SOS.429605,281Urban Types of Settlements

הכל סך  92610רים 141,810,2001 ,356.805308.595Towns Total
יהודיות 2410ערים 141,769,7001,356,805' 308,595Jewish towns

לאיהודיות 2ערים
 

40,500 


NonJewish towns

 עירוניים 5132יישובים 17469,040148,624296,686Urban Settlements
הבל Totalסך

יהודיים עירוניים 4932יישובים 17448,540148.624'' 296,686Jewish urban
settlement

עירוניים 220,500יישובים 'NonJewish urban
settlementלאיהודיים

כפריות יישוב 804447צורות 258494,65212 /,948150.896Rural Types of Settlements

הכל סך  15830כפרים 30234,82627,73321,576Villages  Total
יהודיים 6030בפרים 3049,57827.73321,576Jewish villages

לאיהודיים 98185,248NonJewishכפרים villages
הכל סך גדולים 432בפרים 5154,98014,9766,618Large villages  Total
יהודיים גדולים 2רכפרים 521,69014,9766.618Jewish villages

לאיהודיים 36133,290NonJewishבפריםגדולים villages
הכל סך  קטנים 11528כפרים 2579,84612.75714.958Small villages Total
יהודיים קטנים 5328כפרים 2527,88812,75714,958Jewish villages

לאיהודיים קטנים 62כפרים
 

51,958


NonJewish villages

ומושבים 567283מושבים 84/26,58328,42497,757Moshavim and Collective
Moshavimשיתופיים Total

הכל סך  345268מושבים 77121,61326,55794,695Moshavim Total
המושבים 211163תנועת 4874,82916,98657,583Moshav Movement
המזרחי 5549הפועל 623,4422.63820.787HapoelHaMizrahi
החקלאי 3219האיחוד 139,8324,5415,258Halhud HaHaqlai
הציוני 13IIהעובד 24,0684053,644HaOved HaZioni

ישראל אגודת 98פועלי 12,5451402.403Poale Agudat Yizrael
ישראל andואגודת Agudat Yizrael

88זזרות 1,5591.550Herut
האברים 63התאחדות 31,589840738Farmer's federation

22מפ"ם 396
392Mapam

ארגונית השתייכות 95ללא 43,3531,0072,340No affiliation
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וההשתייכות היישוב צורת לפי (י), והאוכלוסייה היישובים  ב/8. לוח
(המשך) הארגונית

TABLE B/8. SETTLEMENTS ANDPOPULATION (1), BY TYPE OF SETTLEMENT
AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION (Cont.)

)31 XII 1967)

PopulationאוכלוסייהSettlementsיישובינ

יהודיםwntnמזה: מזה:
Thereof: JewsThereof: Jews

היישוב הבלצורת הכלסך ביישוביםביישוביםסך
Type of Settlement

TotalחדשיםותיקיםTotalחדשיםותיקים
VeteranNewIn VeteranIn New

SettlementsSettlements

שיתופיים 227154,9703.062מושבים 1.867Collective Moshavim
הכל Totalסך

המושבים 8531,690309תנועת 1.345Moshavim Movement

המזרחי 4הפועל


41.3771,376 Hapoel HaMizrahi

הציוני 514822599העובד 220HaOved HaZioni

33495495תרות Herut

ישראל אגודת 11283283פועלי Po'ale Aqudat Yizrael

החקלאי האיגוד
11


303 302Halhud HaHaqlai

וקבוצות 2331359883,31021,572קיבוצים 61.543Qibbuzim and
הבל Qevuzotסך  Total

הארצי 76403628.7818.222הקיבוץ 20,471Haqibbuz Ha'arzi

והקיבוצים הקבוצות 76502625.3065,723איחוד 19.523Ihud HaQevuzot

המאוחד 58352322,7505,429הקיבוץ 17,275Haqibbuz HaMeuhad

המזרחי II563,6621,403הפועל 2,259Hapoel HaMizrahi

הציוני 5321,422456העובד 965HaOved HaZiyyoni

ישראל אגודת 211590220פועלי 370Po'ale Agudat Yizrael

ארגונית השתייכות 514799119ללא 680No affiliation

בדוימ (43)שבטי


33,853
 

Bedouin Tribes

 וכוי חוות 4b93612,0837.7/7מוסדות' 4.24BInstitutions, Estate Farms,
הכל .etcסך  Total

חקלאיים ספר 10554,5131,763בתי 2,695Agricultural schools

אחרים חינוך 174134,4442,879מוסדות 1,553Other educational
institutions

רפואה 11200199מוסדות Medical institutions

כפריים 15151,7811.779מרכזים Rural centers

חקלאיות 1חוות
12828 Estate Farms

אחרים 1מוסדות
11,0701,069 Other institutions

יהודיים לא 147מוסדות Non Jewish institutions

ליישובים מחוץ גרים
3.9972,274 

Living outside
Seet/ements

/(1)See note (1) to Table B5. ב/5. ללוח (1) הערה ראה (1)
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היישוב וצורת הנפה המחוז, לפי האוכלוסייה,  ב/9. לוח
(31 <01 1967)

Urban Types of Settlements עירוניות יישוב כפריותצורות יישוב צורות

יהנפה Tin^nהבל סך
הבל Totalסך

הכליישובים Totalסך

Totalעירונייםערים

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

TownsUrban
Settle
ments

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל 2,773,8922,279,2402,110,710168,5301,810,200469,040494,652221,808סך 272,844

ירושלים /296,439280,2902מחוז /,7/068,580266,300/3,990Z6./492,206 13.943

הצפון 425,280207,200/56.12451,076130,00077.200218,080/35.568מחוז 82,512

צפת 54.20433,45033.3708013,00020,45020,7543,597נפת 17,157

בנרת 48,38223,50023.35015023,50024,88210.141נפת 14.741

יזר9אל 153.85982,90051,75931.14130.90052.00070,95937,538נפת 33.421

עכו 168.83567,35047,64519,70562,6004,750101,48584,292נפת 17,193

חיפה 442.469379,7/0356,04823,662239,900/39,8/062.75940,620מחוז 22,139

חיפה 328.739311,140נפת 298.40412,736209,900101,24017,59911,295 6.304

חדרה 113.73068,57057.64410,92630,00038,57045.16029.325נפת 15,835

המרכז 495,411383,240366.607/6,633282,200101.040112,171/9,260מחוז 92,9/;

השרון 2,737)125.35571,90061.81210,08857,90014.00053,455נפת 40.718

תקוה פתח 167,921145,860145,51035095,70050,16022,0616,205נפת 15,856

רמלה 78,18861,23055.3865,84454,6006,63016,958233נפת 16,725

רחובות 123,947104,250103.89935174,00030,25019,69785נפת 19,612

אביב תל 821.572817,6008/0.02/7,579773.90043,7003,97243מחוז 3,929

הדרום ,292,721211,2002/0,2001.000inמחוז 90093,3008/.52I24./// 57,4/0

אשקלון 128,20296,40096,06233837,40059,00031.80296נפת 31.706

שבע באר 164,519114,800114,13866280,50034.30049.71924,015נפת 25,704
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TABLE B/9. POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT AND TYPE OF SETTLEMENT

(31 XII 1967(

Rural Types of Settlements

District and SubDistrict כפרים
גדולים
Large

Villages

כפריט
קטנים
Small
Villages

מושבים

Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
Moshavim

קיבוצים
וקבוצות
Qibbuzim

and
Qevuzot

שבטי
בדוים
Bedouin
Tribes

מוסדות,
ובו' חיות
Institu
tions.
Estate
Farms,
etc.

מחוץ גרים
ליישובים
Living
Outside
Settle
ments

154,98079,846121,6134,97083,31033,85312,0833,997TOTAL


2,65010,7763281,727


59474Jerusalem District

88,75046,79926,060/,39644,3849,222627842Northern District

5,4695,607
9,657


21Zefat SubDistrict

5.5506.0642.3181868,2691,700587208Kinneret SubDistrict

23.13010.59111,67860319,7124,82440381Yizreel SubDistrict

60.07024.6756,4576076,7462,698
232Akko SubDistrict

3/.8509,8065,5606059,3106703,452/,506Haifa District

8,9601,8351,0202,9206701,329865Haifa SubDistrict

22,8907.9714,5406056,3902,123641Hadera SubDistirct

29.760/6.49645,921/,738/3,826
3.433997Central District

20,8008,12216.8297776,151


594182Sharon SubDistrict

3,7205,7439.444


2.580
377197Petah TiqwaSubDistrict

96912.8321642,029740224Ramla SubDistrict

5,2401,6626,8167973,066
1.722394Rehovot SubDistrict

1.965327


310
1,170200Tel Aviv District

4,6202. /3032,969903/3.75323,9612,8§7378Southern District

21,5109037,415
1.685289Ashqelon SubDistrict

4,6202,13011,459


6,33823,9611,12289Beer Sheva SubDistrict
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תושבים 5,000 מעל שמנו (1) ביישובים האוכלוסייה  ב/10. לוח
() 31 ו0( 19671

TABLE B/10. POPULATION INSETTLEMENTS (1) NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS
ON 31 XII 1967(2)

)19481967)

8X1היישוב
1948

31 XII
1950

31 XII
1952

31 XII
1955

22V
1961

31 XII
1966

31 XII
1967

Settlement

יהודה 1,30010.65011,90010.29211.00011.100Orאור Yehuda

עקיבא 1.2071,7503.2086,0006.000Orאור Aqiva

3,1003,2003,5003.5994,8405.100Azorאזור

2755205.32610.40011.000Elatאילת

פחם אל 4,4005,6006,1507.49210.000I0.S00Ummאם al Fahm

6314.6278.4508,550Ofaqimאפקים

4.60427,00028.600Ashdodאשדוד

5,10012.50016,60024.31036,90037.400Ashqelonאשקלון

גרביה אל 3,4803.8504,7556.2006.400Baqaבאקה al Gharbiyye

שבע 8.30014.50020,50043,51667,50069.500Beerבאר Sheva

שאן 2,8753.6606,4009,71912.40012.500Betבית Shean

שמש 2102.6803.0006.9869.9009.850Betבית Shemesh

ברק 9,30514.35020.50028.00046,98463,10064,700Beneבני Beraq

... ים 2.3255,46010,00016.00031,69458,30062.000Batבת Yam

9.63212.00014,50019,80030,93240.00040,900Giv'atayimגבעתים

9652,5303,5003.9004.5485,0505,100Gederaגדרה

כרמל אל 3.0273,3504.1305,0505,200Daliyatדאלית al Karmel

: י 3115.00018,90019,000Dimonaדימוגה

השרון SI43,59812,60012.10011,25312,30012.400Hod.3הוד HaSharon
י . וי

5,28712,20018,60021,00026,93435.00035.600Herzeliyyaהרצליה

11,81115,00021,00022,50025.63829.70030.000Haderaחדרה

9,56117,13026.00030.50048.97073,60075.900Holonחולון

98,618140.000150.600158,700183,021207,500209.900Haifaחיפה

i2,0004,6505,2505,250Hazorהצור

5,55512,20016.20016,80020,79223,30023,500Tiberiasטבריה

. .;טיבה .5.1005.5506,1507,5699.80010.000.Taiyibe

3,6404.0204.4805.4946.6506,900Tiraטירה

■< הכרמל. :טירת 5,25013.78012,80010.99513.10013,100Tirat HaKarmel

3.2403.8104,2605.3246,9507.200Tamraטנלרה

1.5401.6002,3005.3748,5009,100Yavne\יבנה

i133,1004,6006.0006,9027.8008.100Yehudיהוד

83,984123.000142,700146.100167,435195.700266,300Jerusalemירושלים

סבא 5,51612.23016,90016.00017.86121.90022,200Kefarכפר Sava

1.05612,15015,50017,20019.01225,00026,100Lodלוד

3.0623,4534,0095,2505,550Magharמגאר

העמק 1752,7503,9787,85080,00Migdalמגדל HaEmeq

1.7225,0009,0009.80014,57420,00020,200Nahariyyaנהריה
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תושבים 5,000 מעל שמגו (1) ביישובים האוכלוסייה  ב/10. לוח
(המשך) >*) 31 ו0נ ב1967

TABLE B/10. POPULATION INSETTLEMENTS (1) NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS
ON 31 XII 1967(2) (Cont.)

)I94S1967)

היישוב
8X1
1948

31 XII
1950

31 XII
1952

31 XII
1955

22V
1961

31 XII
1966

31 XII
1967

Settlement

ציונה 2.3556.5009,50010,50010.93512.00012.000Vesנס Ziyyona

20.00020.70022,20025.04730,00030.900Nazarethנצרת

עילית נצרת
4.29111.10011.400Nazerath Illit

2.8596.5006.5007.2008.1419,5009.600Nesherנשר

11.58923.00026.50031,00041.26756,10057,900Netanyaנתניה

3,9404,3005.1506.7507,050Sakhninסתנין

4.01612.20016,60019,20025.22232.40032.800Akkoעכו

2.5046.2009.60010,30013.84416.30016.400Afulaעפולה

חנה 8.1794,50010.3897,7277,7809.90010,000Pardesפרדס Hanna

תקוה 21.87931.80041.00044.80054.00071.40073.500Petahפחת Tiqwa

2.3175.5007.7508.80010.71012.90013.000Zefatצ5וו

אונו 3771.4006,7808,0008.25211.50012.100Qiryatקרית Ono

אתא '4.7748.05014,25016.30019.132קרית 24.20024.800Qiryat Atta

ביאליק 2,1072.8005,5006.0009,60712.50012.800Qiryatקרית Bialik

גת קיית


10.11115.90016,300Qiryat Gat

טבעון 2,9604,5307.0907,7009.5189.8509,800Qiryatקרית Tiv'on

ים 9107.8408.8509,00010.31115.20015,300Qiryatקרית Yam

מוצקין 3,4834,2006,0007,7008.93312,80013,300Qiryatקרית Motzkin

מלאכי קרית
6372,7204,6447.2007,400Qiryat Malakhi

שמונה קריה .1.3643,3506,30011,79615.10015,200Qiryat Shemona

העין ראש
5.8807.0008,1009,25610.40010,600Rosh HaAyin

לציון 10.43318.00020.50021,50027,887.38,40040.000Rishonראשון Leziyyon

12,52218.200.23.00026,00029,00333,20034000Rehovotרחובות

1.54712,60019.20021,70023,21228,10028.500Ramlaרמלה

17.16230,00042.00058.50090,841105,000106,800Ramatר8תגן Gan

השרון 1.1073.1707,6207.35010,53814,90015,400Ramatרנות HaSharon

5,9127.8009.0009.50010.07711,30011,600Ra'ananaרעננה

שדרות


441' 1.0103.5396,6006.700Sederot

3.9004.6905.4007.2259,2009,600Shefar'amשפרעם

אביביפו 248,459335.000349.600359,700386.070389,700388,000Telתל AvivYafo

תחום לפי (2) .1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם תוקנו ו1961) 1948) המפקדים שני בין האומדנים (1)

ב1967. השיפוט
(1) The estimates between the 1948 registration and the 1961 Census have been adjusted according to the 1961 Census.

)2) According to the 1967 jurisdiction.
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וקבוצת המוניציפאלי המעמד לפי והאוכלוסייה, היישובים  ב/11. לוח
האוכלוסייה

TABLE B/ll. SETTLEMENTS AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION
GROUP

)31 XII 1967)

הכל יהודיםTotalסך :remThereof: Jews

המוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםהמעמד Status

SettlementsPopulationSettlementsPopulation

הכל 8812,773,8917782,383,554TOTALסך

261.810,200241,665.400Municipalitiesעיריות

מקומיות 114629,79274480,253Localמועצות Councils

אזוריות 683238,152666229,881Regionalמועצות Councils

מעמד 5891,751145.746Moחסרי Municipal Status

ליישובים מחוץ 3,9972.274Livingגרים Outside Settlements

אזוריות 683238,152666229,881Regionalמועצות Councils

העליון 3511.0543511,033HaGalilהגליל HaElyon

הגליל 175,267164.835Meromמרום HaGalil

התחתון 153,053153.009Hagalilהגליל HaTahton

157,042134,745Ga'atonגעתון

צור 92.90582.509Sullamסולם Zor

הירדן 208.546208.511Emeqעמק HaYarden

שאן בית 196,230196,222Biq'atבקעת Bet She'an

2911,534249,179HaGilboaהגלבוע

II4,202II4.185Yizre'elיזרעאל

177.546166,831Qishonקישון

62.31262,299Na'amanנעמן

II5.695105.069Zevulunזבולון

136,109136.102Megiddoמגידו

196,116185.729Menasheמנשה

הכרמל 236,974216,818Hofהוף HaKarmel

חפר 4417,7374417,683Emeqעמק Hefer

הצפוני 83.13583.133Hasharonהשרון HaZefoni

השרון 104,067104,062Hadarהדר HaSharon

השרון 124,913124,899Hofחוף HaSharon

התיכון II3,539II3,530HaSharonהשרון HaTikhon

71,90271.901HaYarqonהירקון
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וקבוצת המוניציפאלי המעמד לפי והאוכלוסייה, היישובים  ב/11. לוח
(המשך) האוכלוסייה

TABLE B/ll. SETTLEMENTS AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION
GROUP (Cont.)
)31X11 1967)

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

המונציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםהמעמד Status
SettlementsPopulationSettlementsPopulation

אפק II5,109II5,094Mif'alotמפעלות Afeq

31.37231,372Onoאונו

207,198207,185Modi'imמודיעים

יהודה 5714,3655413,913Mateמטה Yehuda

71,92171,919Ganגןרוה Rave

63,29363,276Brennerברנו

יבנה 93,65993,658Hevelחבל Yavne

217,902217.883Gezerגזר

שורק 61,49061.490Nahalנחל Soreq

71,68471,673Gederotגדרות

טוביה 218,879218,871Be'erבאר Tuvya

155.709155,708Shafirשפיר

123,122123,104Yo'avיואב

אשקלון 175,759175,751Hofחוף Ashqelon

הנגב II3,418II3.415Sha'arשער HaNegev

מעון 143,063143.053Hevelחבל Ma'on

164,974164,967Azzataעזתה

לוד 105,387105,387Emeqעמק Lod

שמעון II3,729II3,703Beneבני Shim'on

175,791175,788Merhavimמרחבים

35743571Allonaאלונה

נגב 61,28961,287Ramatרמת Negev

144,626144,625Lakhishלכיש

43034303Tamarחמר

הגליל .II3,258II3.201מעלה Ma'ale HaGalil

אילות 34003400Hevelחבל Elot
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הלידה ויבשת הגיל
והגיל המין האוכלוסייה, קבוצות ל3י האוכלוסייה,  ב/12. לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
(31 <01 1967)

הכל JewsNonJewsיהודיםTotalסך (1) Moslemsלאיהודים מוסלמים

הגיל
Ageהכל סך

Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

זכרים מזה:
Thereof:
Males

הכל סך
Total

זכרים :ma
Thereof:
Males

הבל סך
Total

nra:זכרים
Thereof:
Males

הכל '2,708,0351,367,1892,383,5541,200,857324,481166,332132,749סך 119,815

TOTAL

063.89932,88450,04925.6951 3.8507,18910,9455,639

165,66033,62251,18326.11614,4777,50611,4375,901

264,62833,37350,50525.90814,1237.46510,9765,775

362,70432,31149,11325.31513,5916,99610,5445.377

459,74430,77747,51724.51612,2276,2619,3304,762

0 4316,635162,967248,367127,55068,26835,41753.23227.454

5 9294,563150.941240,013122,72254,55028,21941.09621,236

10 14292,029150,409251,147129,01240,88221,39729,82015,583

15 19286,560148.177257,2931 32,89829,26715,27920,29810,620

20  24232,312120.079205,762106,23926.55013,84019,111.9.977.

2529158,98780.178137,25868,66821,72911,51015,3.84.8;312

30  34156,41377,067138,56468,02117,8499,0461.2.0976.238.

35  39149,47571.668134,83264,57914,6437,0899^52.4,632

40  44150.13570,251138,76064,66711,3755,5847.253.3,604.

4549140.37070,298131.43066,1448,9404, 1545,709<

50  54123,76259.786117.49256,8106.270"~ 2,9763,9741.919

5559136,13568,595129,00265,3917.1333.2044,4141.968

60  6499,39153,17194,81250,7054.5792.4662,7611,559

656976,70138,03371,58535,6375.1162,3963,2731,569

70  7444,90022.40442,38721,0632,5131,3411,455821

75 +49,66723,16544,85020,7514,8172,4143,3401.631

014903,227464,317739,527379,284163.70085,033124,14864,273

1529677,859348,434600,313307,80577.54640,62954,79328,909

30  44456,023218,986412,156197,26743,86721,71928.90214,474

45  64499,658251,850472,736239,05026,9221 2,80016,8588,088

65 +171,26883,602158,82277,45112,4466,1518,0684,071

ממוצע גיל
Average age
חציוני גיל
Median age

23.5

23.2

28.4

22.6

29.8

24.7

29.5

23.9

20.9

14.8

20.5

14.8

19.7

13.6

19.4

13.6

ירושלים. מזרח כולל לא (1)
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AGE AND CONTINENT OF BIRTH

TABLE B/12. POPULATION, BY POPULATION GROUPS, SEX AND AGE
(Absolute Numbers and Percentages)

(31 XII 1967(

Christians נוצרים
ואתרים דרוזים

Druzes and OthersPercentages אחוזים

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

)1)

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

דרוזים
ואחרים

Druzes and
Others

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16,794 32,072 29,721 59,640

1,6989021.2076482.42.14.34.72.93.7

1,7659401,2756652.42.14.54.93.04.0

1,8719991,2766912.42.14.34.73.14.0

1,8029481.2456712.32.14.24.63.03.9

1,6858631,2126362.22.03.84.02.83.8

8,8214,6526,2153,31111.710.421.122.914.819.4

8,0334,1175,4212,86610.910.116.817.713.516.9

6,9393.6044.1232,21010.810.512.612.811.712.9

5,7833,0063,1861,65310.610.89.08.79.79.9

5,0932,6282,3461,2358.68.68.28.28.57.3

4,2542,1292,0911,0695.95.86.76.67.16.5

3.9951,9231,7578855.85.85.55.26.75.5

3.5431,6971.5487605.55.74.54.16.04.8

2,8841,3321,2386485.55.83.53.14.83.9

2,2099931.0225195.25.52.82.53.73.2

1,6137236833344.64.91.91.72.72.1

1,9678637523735.05.42.21.93.32.3

1,4156754032323.74.01.41.22.41.3

1,3345905092372.83.01.61.42.21.6

7863662721541.61.80.70.61.30.8

9714235063101.81.91.51.41.61.6

23,79312.37315,7598,38733.431.050.553.339.949.1

15,1307.7637.6233.95725.025.223.923.6.2S323.8

10,4224,9524,5432,29316.817.313.512.417.514.2

7.2M3.2542.8601,45818.519.88.37.212.18.9

3.0911,3791,2877016.36.73.83.55.24.0

25.324.221.621.5

15.0 15.4 19.1 20.2

(1) Excl. East Jerusalem.
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והדת הגיל המין, לפי ירושלים, במזרח האוכלוסייה ב/13. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE B/13. POPULATION IN EAST JERUSALEM, BY SEX, AGE AND RELIGION

)Absolute Numbers and Percentages)
)27 IX 1967)

ידוע ולא אחרים
Others and Not Known

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

Christians נוצרים

זגרים מזה:
Thereof:
Males

הכל סך
Total

Moslems מוסלמים

זכרים :ma
Thereof:
Males

הכל סך
Total

Total הבל סך

זכרים מזה:
Thereof:
Males

הכל סך
Total

הגיל
Age

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
הכל 65,85733,91653,83428,00510,9705,4021,05309סך

TOTAL

0 410,8145,5199,7084,9701.0205158634

5 910,1565,3918,8914,7131,1716369442

10148.2974,5007,1503,8701.0615828648

15 196,4233,5295,3282,93999053410556
20  245.4852,7794.3882,23196348013468

25  293.6631,7732,8961,4157083305928

30343,4761,8102,6651.4127463696529

35  393,4141,4972,6771,1886832915418

40  443.0101,5202,3011,1646323207736

45  491,9891,0301.4857914662203819

50  541,8689291,3376784832274824

55  591,6439311,0846545092545023

60  641,7838281,2435914962144423

65  691,3247009125143801663220

70  7494142767632224298237

75 +1,3576119484633711313817

ידוע 2141421459049352017לא
Not known

Percentagesאחוזים

הכל I0O0100.0.100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

TOTAL

01444.645.648.048.629.832.325.825.2

15  2923.723.923.523.624.425.028.830.9

30  4415.114.314.213.518.918.319.016.9

45  6411.111.09.69.717.917.017.418.1

65 +5.55.24.74.69.07.49.08.9

ממוצע גיל
Average age24.123.422.522.231.229.631.831.8

חציוני גיל
Median age

17.817.116.015.726.824.326.024.9
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל המין לפי היהודית, האוכלוסייה  ב/14. לוח

TABLE B/14. JEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE
)Absolute Numbers and Percentages)

)19481967)

31 XII 1967

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הבל סך
Total

31 XII 1966

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

31 XII 1961

nar:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

8 XI 1948

DnDt:nm
Thereof:
Males

הכל סך
Total

הגיל
Age

Absolute N u m b e r 5 מוחלטים מספרים

הכל 716,678370,2731,981,7021,004,1142,344,8771,182,5302,383,55400,857סך
TOTAL

016,7618,72843,23022,17351,15026.11150,04925,695
119.48210.06944,90222.96450,59525.97051.18326.116
218,1999.35143,55322,35849.14925,33650,50525,908
316,7348,59943.83822.45747,53124,51149.11325,315
415,7578,09844.56423.14247,00524.02547,51724,516

0 486,93344.845220.087113,094245,430125.953248,36727.550
5 957,56529,616231,783118,990241.722123,990240.013122,722
10 1460.46131,048231,376119.503254.660130.599251.147129.012
15 1959,96030.291166.10886,316254.059131.415257,293132.898
202465.52733,444128.86365.790183.14294,543205,762106,239
25  2962,84934,438132,46165.643137.18168,610137.25868.668
303456,21126,958124,97860.643139,55868,151138,56468.021
353972,40936,413132,20962,993132.91863,710134,83264,579
404457,39031.318112,57257,601141.99966,994138.76064,667
45  4941,92823,119120,20057,917120,82361,077131,43066.144
505429,15516.112117.32061,612127,71561,378117,49256,810
55  5918,98510,16088,70947,789122,73163.891129,00265.391
606417,0077,96669.06635,02390,86148,38994,81250,705
656911,7775.62644,57122,55567,81933.71971,58535.637
70748,5614.13430.98014,98740.82220.10542,38721,063
75+7,8873,73030.41913,65843,43720,00644,85020,751
ידוע 2,0731,055לא

Not Known

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
0 412.012.111.111.310.510.710.410.6
5 98.18.011.711.810.310.510.110.2
10 148.58.411.711.910.911.010.510.8
152926.426.621.621.724.424.925.225.6
304426.025.618.718.017.816.817.316.4
45  6415.115.619.920.219.719.919.819.9
65+3.93.75.35.16.46.26.76.5

ממוצע 28.928.529.028.729.729.429.829.5גיל
Average age

חציוני 27.127.225.924.924.824.024.723.9גיל
Median 6ןנ
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל המין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה .15 /s לוח
TABLE B/15.  NONJEWISH POPULATION. BY SEX AND AGE

)Absolute Numbers and Percentages)

)19551967)

31 XII 1967

מזה:זכרים
Thereof:
Males
)1)

הכל סך
Total
)1)

31 XII 1966

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

31 XII 1961

זכרים מזה:
Thereof:
Males

הכל סך
Total

31 XII 1955

זכרים מזה:
Thereof:
Males

הכל סך
Total

הגיל
Age

מוחלטים NumbersAbsolutמספרים e

הכל 198,556101,671252,501129,126312,533160,182324,48166,332סך
TOTAL

07,8874,15311,7585.91114,7417,64113.8507,189
17,4153,88211.3655,92614,1827.49614.4777,506
27,8524,11510.0415,21613,6317,01614,1237,465
37,0433.7079.9235,17712,2576,27913.5916,996
47.0283.6289.0774,75312.1766,36912.2276.261

0 437.22519,48552.16426,98366,98734,801'68.26835,417
5 926,93314.10339,27020,59151,49526,62754,55028.219
10 1426,57113,95327,56614,41538,92520,39940,88221,397
15 1920,75611 ,23626.80014,00727,22814,23129,26715,279
202415.9188.11920,81911,03626,41913,79526,55013,840
25  2913,5676.83117.5988,92420.53510.85821,72911,510
303410,3175,10513.8476,78917.3338.76617,8499,046
35397,8423.60411,1595,39113,6596,67714,6437,089
40446.9613,3688.2963,87010.9775,28311,3755,584
45497.6353,4646.7833,2408.1573,7798,9404,154
50545.3362,8897,1763,2576,5643,1076,2702,976
55595,9552,8475,1522,7356.8063,0637,1333,204
60642.7971,5755,6492,6604,7842,5334,5792,466
65  694.0991,9043.0351.6735,0892,3935,1162.396
70  742.1041,1933,4251,7062.5861.3882,5131,341
75 +4.5401,9903.7621,8494,9892,4824.8172.414

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך
TOTAL
0 418.719.120.720.921.421.621.021.3
5 913.613.915.615.916.216.516.817.0
10 1413.413.710.911.212.412.612.612.9
15  2925.325.825.826.324.224.723.924.4
304412.711.913.212.512.912.413.513.0
45  6410.810.59.89.28.78.08.37.7
65+5.55.14.04.04.24.23.93.7

ממוצע 23.022.121.821.321.120.720.920.5גיל
Average age

הגיוני 17.016.316.315.515.014.714.814.8גיל
Median age

U) Excl. East Jertusalem. ירושלים. מזרח כולל לא (1)
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והגיל המין משפחתי, מצג לפ> ומעלה, IS בגיל היהודית האוכלוסייה  ב/16. לוח

TABLEB/16. JEWISH POPULATION AGED 15 AND OVER, BY MARITAL STATUS,
SEX AND AGE
)1961; 1966)

Malessזכרים Femalנקבות

אחוזאהוזהגיל

Aee
הכל "כלהרווקיסלארווקיטרווקיםסך הרווקותלארווקותרווקותסך
TotalSingleNonSinglePercentTotalSingleNonSinglePercent

SingleSingle

XII 196131

הכל 652,527177,463475,06427.2645,929112,544533,33517.4סך

TOTAL

15 1986,31685,50980799.179,79272,1967.59690.5

20  2465.79049,94615,84475.963,07321.55941,51434.2

25  2965.64320.28545,35830.966,8186,17660,6429.2

303460,6437,66152,98212.664,3352,67861,6574.2

35  3962,9934,34358,6506.969,2161.77367,4432.6

404457.6012,72554,8764.754,9711,30953,662. 2.4

45  4957.9171,98155,9363.462,2831,48060,8032.4

505461.6121,78959,8232.955,7081,57154,1372.8

55  5947.7891.20646,5832.540,920U6239,7582.8

60  6435.02386634.1572.534,0431.11932,9243.3

65  6922,55549622.0592.222,01662621.3902.8

70  7414.98732314,6642.215,99340315,5902.5

75+13.65833313,3252.416,76149216,2692.9

XII 196631

הכל 801,988243,999557,98930.4801,077171,097629,98021.4סך

TOTAL

1519131.415130,2891,12699.1122.644109,03213,61288.9

20  2494.54371,66622,87775.888,59938,17250,42743.1

25  2968.61019.69448,91628.768,5719,28659,28513.5

303468.1517.82160.33011.571,4073.62667,7815.1

35  3963.7103,80259.9086.069,2081.85367,3552.7

40  4466.9942.85164.1434.375,0051.43873,5671.9

45  4961.0772,03459.0433.359,7461.21958.5272.0

50  5461.3781,67559,7032.766.3371.41464,9232.1

55  5963,8911,52262.3692.458.8401,47557.3652.5

60  6448,3891.02947,3602.142,4721,13341,3392.7

65  6933.71974532,9742.234,1001,10932,9913.3

70  7420,10539319,7122.020,71757720.1402.8

75+20.00647819,5282.423,43176322.6683.3
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והגיל המין העלייה, תקופת הלידה, יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה ב/17. לוח
(1961  1967)

ישראל Israelילידי Bornאסיה אפריקהילידי
יליד: והאב in:Father Borr:עלו

הכלהגיל סך
Totalהכל סך

Total
ישראל
Israel

אפיה
אפריקה
Asia

אירופה
אמריקה
Europe

סךהכל
Total

Up to עד
1947

AfircaAmerica

הבל סך
31XII 1961 .1,981.702754,627110,715303,133340,779544,49053,973
31XII 19622,068.882795,434117,344327.865350,225587,50053,418
31XII 19632,155,551836,171124,297353,723358,151625,57952,772
31 XII 19642,239,177881.490132,801381,324367,365643,12052,101
31XII 19652,299,078928.234142,094409,945376.195651,36751,449
31 /11 19662,344,877975,613152,158438,429385,026652,39150,819

31 XII 19672,383,5541,020,41 1142,449465,389392,573654,52650,057
0 4248,367242,37248,645142,53951,1883,854

5 9240.013210,24831,524120,54358,18123,238
10 14251.147196,34221,672103,46371,20740,765
15 19257.293153.86516,29955,72181.845. 70.450
20  24205,76272.7439,90313,68149,1598J4451,320
25  29137.25844,2606,4768,94628,83869,6882,549
30  34138,56436.6346.4777,62522,53266,5534,502
35  391 34,83220,6655,5304,65810,477"6X6065,850
40  441 38,76015.2574,4562,8427,95951,5316.134
4549131,4307,4862.8961,7802.8104T4406,474
50  54117,4924,6761,8449631.86934,2505,061
5559129,0025,2512,2649522.03532,9885,976
60  6494,8123,7461,6645031,57924,2453,926
656971,5853.2011,2844611,45620,6653,459
70  7442.3871,67870030167711,5972,141
75 +44,8501,98781541176113,2112,665

חציוני גיל
Median Age24.711.410.28.715.932.548.6

זכריפ מזה:
31 XII 19611,004,114386,49456,211155,890174,393276,78728,135
31 XII 19621 ,047,346407,30859,592168,561179,155297,90127,872
31 XII 19631,090,101428,24563.187181,868183,190316,35527,506
3) XII 19641,131,203451,47267,529195,992187,951324,61527,139
31 XII 19651,160,458475.41472.319210,610192,485328,27626,780
31 XII 19661,182,530499,48877.454225,158196.876328.38926,429

31 XII 19671,200,857522,23782,743238,869200,625328,94426,002
0 4127,550124,50725.06373.05626,3881,968

5 9122,722107.57516.16161,87929,53511.859
10 14129,012100,98411.14053,49636,34820.956
15 191 32,89879,3378.14328,65942,53536,603
20  24106,23937,4745,1676,75725.55044,212626
25  2968.66822,6863,5804.66014.44635,0861.276
30  3468.0211 8,4363,1923,93811.30632.9352.454
35  3964,57910.0082,5892,3065.11330.9643.002
40  4464.6677.4812,2121,3813,88825,2283.106
45  4966,1443,8931,4541,0101,42921.9433.380
50  5456,8102,20481746592216,5422.425
55  5965,3912,5071,13546990316.0823,119
60  6450,7051,94486124483912.1542.187
656935.6371,50558821869910.1671.833
707421.0637853111313435.8691.204
75 +20,7519113302003816.3761,390

חציוני גיל
Median Age

23.911.410.18.715.932.148.6

POPULATION AND SETTLEMENTS 40



TABLE B/17. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH. PERIOD OF IMMIGRATION
SEX AND AGE

1967()1961 
Born in AsiaAfricaאירופהאמריקה Bornילידי in EuropeAmerica
Immigrated:

הבל סך
Total

: Immigratedעלו :

1948 1954195519601961 +
Up to עד

194719481954195519501961 +

Total
335,159133,27122,087682.585263,002304,97989,59025,014
332,9401 32,42468,718685.948258,956300,76287,29438.306
330,277131.331111,199693.801254,180295,96386,04657,612
327,8941 30.386132.739714.567249,909291,67084,57388,415
325,206129.210145.502719,477245,641287,47083,081103,285
322,576128,171150,825716,873241,443283.33281.814110,284
319,491126,938158,040708,617236,767278,47980,392112,979

3.8542,1412,141
89822,3406.5278195.708

1,24015.60123,92414,040356,2427.763
27,87020.05122,52932.97813,01610,3409,622
49,19317,06217,87047,5741,02626,8909,08110,577
40,74014,55411 ,84523,3101,85111.5813,7026,176
41,15612.1238.772.3J3775,93319.4003.9206,124
38.9589,3818,41751,56116,74524,6573,7136.446
28,8308.3928,175.7.1,97224.90032,2546,1608,658
22,2127.1637,59180,50429,40833,0708,625 ,9,401
16,9796,1646,04678.56637.88624,8727,2788.530
16,3985,2995,31590,76344,35528,2717,74510,392
12.5243,9503,84566,82131,36321,5195,5048.435
10,4732,9003,83347,71921,10517,9473,2055.462
5,8331,8061.81729,11211.05712,2122,1023.741
7,0851,3941,86729,65211,13812,7551,9563,803

34.928.321.649.155. 146.742.341.3

MalesThereof:
171.59366,02011,039340,8331 35,404149,39643,88012,153
170.44465,58633,999342.137133,213147,23943,015 ,18,670
169,02865,01054,81 1345,5011 30,655144,777 ,.42,06128,008
167,76064.51765,199355,116128,331142,58941.30542,891
166,30263.84971,345356,768126,003140,38340,52249,860
164.88863.29573,777354,653123,6931 38,25439,85052,856
163,07862,59277,272349,676120,991135,47739,07453,934


1,9681,0751,075

47311 ,3863,2884132,875
6327,98712,3377,072243,1453,903

14.40210,32611 ,875J12586,7175,3614,880
25.7208,7889,07824,55357414.0384,6145,327
21.1187,4085,28410,8968655,5871,6512,793
21.2115,6143,656.16,6503.0129,1061,7182,814
20,1994,159/3,60423.6078.30710,8011,5222,977
14,46a4,0323.6281L958_1 2,54213.7302.1813,505
11.5153,5473,50140.30815,8171 6,3093,9784.204
8.1762,9822,95938.06417,77212.4703.6234,199
8,0052,4792,47946,80222,14414,9344.4195,305
6,2961,8211,850J6.60717,33111 .6243,1854.467
5,1461,3751,81323,96511,2928.6031,6132,457
2,86984195514,4095,9275.9509201,612
3,32776089913,4645.4085.7847311,541

34.627.320.549.855.447.343.240.5
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העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה  .18/3 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLEB/I8. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION
)Absolute Numbers and Percentages)

)8X1 19481967)

Continent of Birth
and Period

of Immigration
8X1 19481951I9S41957I96019641967 הלידה יבשת

העלייה ותקופת

utמוחלטיםמספרים e NumbersAbsol

הכל 716,6781,404,3921,526,0091,742,7411,911,1892,239,1772,383,554TOTALסך

srael'253,661357.707478,913597,017715,893881,4901,020,411ישראל

הכל סך 57,768288,759290.61אסיה S293,163299,804308.887310,324Asia Total

1947 עד 55.35353,68151,65049,74348,14445,99644,236Immigratedעלו up to 1947

1934 עד 19482.415235,078238,965233,108228,873221,979216,09919481954
1960 עד 1955_10,31222,78721,74421,11719551960
1964 עד 196119,16318,5721961  1964

1965+10,3001965 +

הכל סך /12,23698,823אפריקה 19,950217,702226,909334,233344,202Africa Total

1947 עד 7,3547,1806.9666,7366,4786,1055,821Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 19484,88291.643112.984110,571108,729105,915103,39219481954
1960 עד 1955100,395111,702108,642105.82119551960

1964 עד 1961113,5711 10.55719611964
1965+18.6111965 +

 393,013659.103636,531654,859668,583714,567708.617EuropeAmericaאירופהאמריקה  Total
הכל סך

1947 עד 318,340306,891293,631279,893267,517249.909236,767Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 194874,673352,212342.900325,002309,489291,670278,47919481954
1960 עד 195549,96491,57784,57380,39219551960
1964 עד 1961_88,41583,3621961  1964

1965+29,6171965+

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0I0O.O100.0100.0100.0TOTALסך

35.425.531.433.937.439.442.8Israelישראל

8.120.619.016.615.713.813.0Asiaאסיה

1.77.07.912.411.914.914.5Africaאפריקה

54.846.941.737.135.031.929.7Europe*Americaאירופהאמריקה

חו"ל ילידי הבל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalסך Born Abroad

1947 עד 82.335.133.628.927.022.321.0Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 194817.764.966.457.354.145.643.919481954
1960 עד 195513.818.915.815.219551960
1964 עד 196116.315.61961  1964

1965+4.31965+
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הלידה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים  ב/19. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLEB/ I9. JEWS BORN ABROAD, BY COUNTRY OF BIRTH
)Absolute Numbers and Percentages)

)19481964)

Country of Birth 1964 1948195119541957I960 הלידה ארץ

לטימספרי מוח berםם st eNu mAbs o 1 u

הכל 463,0171,046,6851,047,0961,165,7241,195,2961,357,687TOTALסך

 .J65510,865526,713643.70.004.387,5824/0אסיהאפריקה /20AsiaAfrica 
הבל Totalסך

10.70140,74338,21540,46040.79243,187Turkeyטורקיה

9.043131.759128,701126,130123.867120,575Iraqעיראק

16,27664,17764,14162,90162,00260,871YemenAdenתימןעדן

3.93425,06429,26730.45737,38245,043Iranאיראן

אלג'יריה/ ,5,35546,02663,960149,306158,773265.544Moroccoמרוקו/ Algeria,
Tunisiaטוניסיה

1,25631,57432,35131.82831,21630,625Libyaלוב

4,65019,85322,16034,85434,96935,098Egyptמצרים

הארצות 18,78928,38631,77034.92937,71242,177Otherיתר Countries

 393,0/3659,1036,56,5.31654,859668,5837/4,567EuropeAmericaאירופהאמריקה 
הכל Totalסך

רומניה פולין/ 271.976455,175437,922435,555471,256513,149U.S.S.R.,Poland,Rumaniaברהנ?/

יוון ,21.82154.22352,55650,77549,09546,893Bulgariaבולגריה/ Greece

הארצות 99,216149,705146,053150,529148,232154,525Otherיתר Countries

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

37.039.243.844.147.4AsiaAfrica/.5/אסיהאפריקה 
הכל Totalסך

2.33.93.73.53.43.2Turkeyטורקיה

2.012.612.310.810.48.9Iraqעיראק

3.56.16.15.45.24.5YemenAdenתימןעדן

0.82.42.82.63.13.3Iranאיראן

אלגייריה/ ,1.14.46.112.713.319.6Moroccoמרוקו/ Algeria,
Tunisiaטוניסיה

0.33.03.12.82.62.2Libyaלוב

1.01.92.13.02.92.6Egyptמצרים

הארצות 4.12.73.03.03.23.1Otherיתר Countries

 84.963.060.856.2.5J952.6EuropeAmericaאירופהאמריקה 
הכל Totalסך

רומניה פולין/ 58.843.541.838.939.437.8U.S.S.R.,Poland,Rumaniaגרה"מ/

יוון ,4.75.25.04.44.13.4Bulgariaבולגריה/ Greece

הארצות 21.414.314.012.912.411.4Otherיתר Countries
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FAMILIES המשפחות

במשפחה הנפשות מספר לפי ,(0 המשפחות  ב/20. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE B/20. FAMILIES(I),BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY

)Absolute Numbers and Percentages)
)Averages 19571967 (ממוצעים

Number of Persons
in the Family 1967 1966 1965 1963 1961 1959 1957 הנפשות מספר

במשפתה

TOTAL

2

3

4

5

6

7+

Including single
persons

Excluding single
persons

Absolute Numbers

702,900 670,100 653,900 625,500

83,900 75.700 69,903 72,400

146,000 134,900 128,200 124,400

126,300 122.300 124,400 113.200

146,600 141,300 142.900 134.400

78,200 71.800 73.100 70,800

42,000 42.200 38,400 37.600

79,900 81,900 77,000 72,400

Average Size of Family

3.8 3.9 3.9 3.8

4.2 4.2 4.2 4.2

מוחלטים מספרים
576,600 543,300 474,900

58,300 56,700 37,400

106.600 98.400 89,300

105,600 101,100 98,300

132,500 125,800 110,900

69,200 64,600 56,700

36,200 36.000 30,500

68,200 60,700 51,800

ממוצע משפחה גודל
3.9 3.8 3.9

4.2 4.2 4.2

הכל סך

1

2

3

4

5

6

7 +

בודדים כולל

בודדים בלי

tאחוזים agesPerce n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

י17.910.410.111.610.711.311.9

218.818.118.519.919.620.1. 20.82

320.718.618.318.119.018.318.03

423.423.223.021.521.821.120.94

511.911.912.011.311.210.7II. 15

66.46.66.36.05.96.36.06

7+10.911.211.811.611.812.211.37+

(1) Source: Labour Force Surveys; Not including institutions. מוסדות. כולל אינו אדם; כוח סקרי המקור: (1)
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במשפחה הגפשות ומספר האוכלוסייה קבוצות לפי ,(*) המשפחות  ב/21. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE B/21.FAMILIES (1), BY POPULATION GROUP AND BY NUMBER OF PERSONS
IN THE FAMILY (Absolute Numbers and Percentages)

)Averages 19651967 (ממוצעים

Averageממוצע 19651966 Average1967ממוצע Averageממוצע

הנפשות Numberמשפחותמשפחותמשפחותמשפחותמשפחותמשפחותמספר of

Personsלאיהודיותיהודיותלאיהודיותיהודיותלאיהודיותיהודיותבמשפחה in the

JewishNonJewishJewishNonJewishJewishNonJewishFamily

famili"F*milies

erמוחלטיםמספרים se NumbAbsolut

602,30051,600617,40052,700647,50055,400TOTAL

65,0004,90071,3004,40079,9004.0001

122.8005.400129,9005.000146,6005,4002

119,5004,900116,8005,500120,9005,4003

137,2005,700134,9006,3001 39.9006.7004

67,9005,20066.0005,90072,6005.6005

33.2005,20036 5005.70035,9006,1006

56,70020,30062,00019,90057,70022,2007+

הממוצע המשפחה גודל
5.6 3.7

6.1 4.0

3.7

4.1

Family
5.7

6.1

Size of

3.6

4.0

Average
5.9

62

Including single
persons

Excluding single
persons

הכל סך
ו

2

3

4

5

6

+7

בודדים כולל

בודדים בלי

tאחוזים agesPerce n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

10.89.411.58.412.37.11ו

220.410.521.09.521.79.72

319.89.618.910.318.79.73

422.811.021.912.121.612.14

511.310.210.7II. 111.210.25

65.510.05.910.95.511.16

7+9.439.310.137.79.040.17+

(1) Source : Labour Force Surveys ; not including institutions. מוסדות. בולל אינו אדם; כוח סקרי המקור: (1)
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הלידה יבשת במשפחה, הנפשות מספר לפי ,(1) היהודיות המשפחות ב/22. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של העלייה ותקופת

TABLE B/22. JEWISH FAMILIES (1), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY AND HEAD
OF FAMILY'S CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)Percentages)
)Average 1967 (ממוצע

אפריקהילידי אמריקהאסיה אירופה ילידי
כל

המשפחות
All

ילידי
ישראל
Israel

1 inAsia AfricaBorrEurope AmeircaBorn in

מספר
הנפשות
הכלבמשפחה ותיקיםסף

עולים
חדשים
New

הכל ותיקיטסך
עולים
חדשים
New

Number
of Persons
in Family

FamiliesBornTotalVeterans
Immi

TotalVeteransImmi
grantsgrants

הכל TOTALסך

מוחלטים 647,50085,700229,00023,400205,600332.800133,700199,100Absoluteמספריט
Numbers

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentagesאחוזים
112.318.77.710.87.313.915.118.71

221.716.313.114.812.929.029.516.32
318.721.713.112.413.221.720.021.73
421.624.617.223.216.523.923.124.64
511.211.8IS.I18.914.78.48.711.8S

65.53.511.29.611.42.22.63.56
7+9.03.422.610.324.00.91.03.47+

בודדים 3.63.24.84.14.82.92.92.9Includingכולל single

(1) Source; Labour Force Surveys; Not including institutions. מוסדות. כולל אינו אדם; נוח סקרי ד,מקךר: (V

(אחוזים) היישוב וצורת במשפחה הגפשות מספר לפי ,(1) המשפחות  ב/23. לוח
TABLE B/23. FAMIUES(l), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY

AND TYPE OF SETTLEMENT (Percentages)
)Average 1967 (ממוצע

מספר
כפריםאחרותטריפהנפשות
אביבבלבמשפחה Otherתל TownsVillages
Kir. tY\t*A rקיגוציםכלושביטחיפהיפוירושליםהמשפחות

Qibbuzim OfAllJerusalemTel AvivHaifaMoshavim
PersonsFamiliesYafoהכל יהודיםסךהכליהודיםסך

inTotalJewsTotalJews
Family

הכל 702,90049,600124,5004,700£355,500141,90026,10033,80048,7001מך 1,900
TOTAL

rx100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Percentages

111.913.614.911.88.58.63.050.26.36.8
220.820.027.925.820.120.612.111.412.521.6
318.017.717.719.919.419.813.914.410.714.6
410.917.521.623.522.322.719.714.213.818.6
511. 111.29.310.311.811.815.77.611.816.3
66.06.74.24.06.6(5.310.47.38.75.8
7+11.313.34.44.711.310.225.20.936.216.3

בודדים 3.83.83.23.33.93.8S.I2.35.64.3כולל
Including
single

(1) Source : Labour ForceSurveys ; Not including institutions. מוסדות. כולל אינו אדם; כוח סקרי המקור: (V
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POPULATION האוכלוסייה
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ויבשת הגיל המין, לפי היהודית, (אחוזים)האוכלוסייה הלידה
BY AGE. SEX AND CONTINENT OF BIRTH (Percentages)JEWISH POPULATION.

31X11. 1967
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NONJEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE (Percentages)
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הטבעית התנועה ג. פרק

אינם 1967 בשנת הטבעית התנועה מספרי
ירושלים. מזרח את כוללים

מספר קטן ב1960, החל לידות על בלוחות
שמשלימים כיוון ידועים, לא פרטים עם המקרים
מתוך הלידה בהודעת החסרים הפרטים את

התושבים. כרטסת

הפריון מדידת
ילדים של הממוצע המספר  כולל פריון
תחילה החישוב: שיטת חייה. בימי תלד שהאשה
האם גיל לפי סגוליים לידה שיעורי מחשבים
בגיל לאימהות הלידות (מספר הנדונה בשנה
נקבות של הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים
הסגוליים השיעורים את מסכמים גיל). באותו
השי אם הכולל. הפריון את נותן וזה גיל לפי
של גיל קבוצות על חושבו הסגוליים עורים
מכפי כלל, בדרך נעשה שזה כפי שנים, חמש

בחמש. הסגוליים השיעורים סכום את לים
יהיה גיל שבכל הנחה מתוך יוצאת זו שיטה
אותו לבנות שהיה כפי פריון שיעור אותו לאשה
את בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל

התמותה.
ל1,000 חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים
ומעלה 45 גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים
סך של השיעור .49 עד 45 בגיל נשים ל1,000
.49 עד 15 בגיל נשים ל1,000 חושב הלידות הכל
הממו המספר גולמי תחלופה שיעור
חייה במשך לאשה שתיוולדנה בנות של צע
ידי על מתקבל והוא בתמותה) להתחשב (בלי
בממוצע (כי ב0.485 הכולל הפריון הכפלת

הלידות). מכלל 48.5/£ הן הנקבות
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
תמיד הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה

הגולמי. התחלופה משיעור במקצת נמוך

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
זו שיטה התמותה. לוחות של הערכים יתר
ומין, גיל קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה
גם יתמידו הנדונה, בשנה באוכלוסייה שנמצאו

להבא.

49 הטבעית התנועה

ותמותה ילודה
והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הודעה בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
על ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על
האוכ מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת
,1966 באוגוסט לתוקפו שנכנס ,1965  לוסין
 הלידה אירעה שבו למוסד האחראי על מוטל
אם והמיילדת הרופא היילוד, הורי על או
ימים עשרה תוך למסור  אחר במקום אירעה
הודעה חובת הלידה. על הודעה הרישום לפקיד
על חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך פטירה על
הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסד האחראי
ידי על  רופא ובאין המוות דבר את שקבע
חוק קבלת לפני הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי
ושל יום 15 תוך היתה לידה על הודעה חובת זה

שעות. 24 תוך פטירה
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 הלאיהודים 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
כו אינם אך בישראל התיירים בקרב המקרים
ישראלים תושבים בקרב המקרים את ללים
לא התיירים של הפטירות בהו"ל. השוהים
ב1964. החל האוכלוסייה גידול במרכיבי נכללו
וביונייולי 1948 בשנת הפטירות מספרי
אולם המלחמה, חללי את כוללים אינם 1967

הם האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח
בחשבון. הובאו

תינו פטירות פטירות, לידות, על הנתונים
רישום. שנת לפי הם 1962 עד מת ולידות קות

אירוע. שנת לפי הם הנתונים 1963 מאז
לא בנגב הבדוים בקרב והפטירות הלידות
התנועה של הכלליים בסיכומים 1962 עד נכללו
על חושבו, הטבעית התנועה שיעורי הטבעית.
מספר של הפחתה לאחר שנה, אותה עד כן,
העי אולם, האוכלוסייה. מכלל בנגב הבדוים
כול לאיהודים, לידות של המפורטים בודים

בנגב. הבדוים את לים
בשנים לידות של העיבודים החומר: היקף
וביתר ,500/0 של ממדגם נעשו 1959 עד 1957

כולו. החומר על העיבוד נערך השנים

VITAL STATISTICS



על מפורטים נתונים וכן המקורות פירוט
ניתנים 1962 עד 1960 בשנים יהודים של נישואין
עד 1947 בישראל יהודים של "נישואין בפרסום

.194 מס' המיוחדים הפרסומים בסדרת "1962

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
הם בו ואשר לכמרים הדתות משרד ידי על שנה
שערכו הנישואין מספר את לציין מתבקשים
הסטטיס כוללת 1958 שנת מאז הנדונה. בשנה

בנגב. הבדוים בקרב הנישואין את גם טיקה

נתונה המקוריים כטפסים 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
הוא הלידה שתאריך מניחים במכונות) הניקוב
בטופס. שצויינה הלידה שנת של ביולי ב1
נישואין, (כגון הדמוגרפי האירוע שאם מכאן,
אזי השנה, של השנייה במחצית חל גירושין)
האי לשנת הלידה שנת בין להפרש שווה הגיל
של הראשונה במחצית חל האירוע ואם רוע
שנה פחות זה להפרש שווה הגיל אזי השנה,
הוא הלידה שתאריך כאמור, שמניחים, (כיוון
השלמות השנים למספר מתייחס והגיל ליולי ב1

האירוע). בתאריך לאדם שמלאו
המופיעים גילים הפרשי אלה אי כי להעיר יש
מטעויות כתוצאה שהם הנמנע מן לא ג/10, בלוח

מכניות.
המ לגיל חשיבות יש שבהן הפטירות לגבי
תאריך פי על אותו מחשבים התינוקות, של דויק
הפטירה. בהודעת הנתונים והפטירה הלידה
הנפטר, של לידה שנת רק שרשומה במקרים
הלידה שנת של ליולי ב1 נולד שהוא מניחים

שצויינה.

הממו הגיל בנישואין: הממוצע הגיל
הנוסחה: לפי חושב צע

+ 0.5

הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר = lx

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות = qx
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל
שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת = ex
אדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.(x) מסוים לגיל שהגיע

וגירושין נישואין
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הנישו שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
נעשה הנישואין תעודות מילוי והגירושין. אין
מילוי נישואין; לעריכת המורשים ידי על
רבניים דין בתי ידי על  הגירושין תעודות
הנפתיות הלשכות גירושין. לאשר המוסמכים
לסט המרכזית ללשכה שולחות ומרשם לעלייה
התעודות מספר של חודשיים סיכומים מיסטיקה
מפרסמת אלה דוחו"ת סמך ועל אצלן שהתקבלו
נישואין של החודשיים המספרים את הלשכה
מעביר הדתות משרד הארץ. בכל וגירושין
את לשנה, אחת לסטטיסטיקה, המרכזית ללשכה
העיבוד לצורך שברשותו התעודות העתקי כל
לאור והמתגרשים. הנישאים הרכב של המפורט
הסופי המספר נקבע הזה, העיבוד תוצאות

המתגרשים. ושל הנישאים של השנתי

החישוב שיטות
על חושב קבוצה אותה כתוך האנדוגמיה מדד

הנוסחה: פי
a  e

כאשר:
גיל =x

.x בגיל הנישאים מספר =fx

me

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין מספר = a
לידה). ארץ אותה (למשל, קבוצה מאותה

בן בחירת אילו זוגות של הצפוי המספר = e
מקרית. היתה זוג בת או זוג

מבין (הקטן הכלות או החתנים הכל סך = m
את מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם)
של האפשרי המקסימום הוא (זה המדד
מאותה יהיו הזוג בני שני שבהם נישואין

קבוצה).

של החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
ליש הסטטיסטי בירחון ניתן האנדוגמיה מדד

.1959 נובמבר חברה,  אי חלק ראל,
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ממוצע נישואין גיל מקבלים זה הישוב ידי על
בהרכב ההבדלים השפעת נוכתה ממנו אשר

באוכלוסייה. שונות קבוצות בין הגילים

הטבעית התנועה שיעורי
לידות, גירושין, נישואין, של השיעורים
של נפשות ל1,000 הם טבעי וריבוי פטירות

הממוצעת. האוכלוסייה
האוכלוסייה כל של תינוקות פטירות שיעורי
שיעורי חי; לידות ל1,000 הם לאיהודים ושל
ל1,000 חושבו היהודים של תינוקות פטירות
לפי עולים) של תינוקות (כולל חיים תינוקות

חודשי. תמותה לוח
לידות ל1,000 הם מת לידות של השיעורים
בקרב מת לידות שיעורי מתייחסים 1938 עד חי.
ל29 1948 עד 1938 ובשנים ערים ל18 היהודים

הארץ. לכל מתייחסים הם מ1949 ; ערים

האחרון, ההולדת ליום מתייחם שהגיל מאחר
לאדם, שמלאו השלמות השנים למספר כלומר
לדוגמה: שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף יש
שנה 21 להם שמלאו אלה כל את כולל 21 גיל
הממוצע הגיל לכן שנה; 22 להם מלאו וטרם

.21.5 הוא שלהם
בנישואין: "מתוקן" ממוצע גיל
בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי מתוך חושב

לנוסחה:
2 XT,

T7, + 0.5

כאשר:
גיל =x

מספר :x בגיל סגולי נישואין שיעור  rx
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין/  ג/1. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים מת ולידות

TABLE 0/1. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE,

INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (Absolute Numbers and Rates)

)1951  1967)

פטירותריבוי
חיגירושיןנישואיןהשנה מתתינוקותטבעיפטירותלידות לידות
YearMarriagesDivorcesLive BirthsDeathsNaturalInfantStillbirths

IncreaseDeaths

mberמוחלטיםמספרים sut e N uAbso

195116,3492,51750.5429,86640,6762,060
195217,5982,57952,55611,66640,8902,249
195315,3292,44152,55210,91641,6362,083
195414,5152,26348,95111,32837,6231,901
195514,7422,15650,68610,53240,1541,891

195615,0982,07052,28712,02540,2622,105
195715,9832,20353,94012,48741,4532,104
195816,5622,26752,64911,61541,0341,845764
195916,1632,13754,60412,05642,5481,674736
196016,5322,21056,00212.05343,9491,754720
196115,8232,02354,86912,66342,2061,598756
196216,8382,11656,35613,70142,6551,840754
196318,3182,25359,49114.42545,0661,636859
196419,2382,21363,54415,49148,0531,790875
196520,2832,30366,14616,26149,8851,811951
196620.6622,23767.14816,58250,5661,755859

196720,0252,08964.980(2)17.64347.3371.685..

Rates(l)שיטורים(1)
195111.41.733.86.627.240.8
195211.11.633.07.325.742.8
19539.41.532.16.725.439.6
19548.71.429.26.822.538.8
19558.51.229.26.123.137.3
19568.3I.I28.86.622.240.3
19578.31.228.16.521.639.0
19538.3I.I26.55.920.735.014.5
19597.81.026.75.920.830.713.5

19607.81.026.65.720.931.312.8
19617.20.925.15.819.329.113.7
19627.40.924.66.018.632.613.4
19637.70.925.06.118.927.514.4
19647.80.925.76.319.428.213.8
19657.90.925.86.319.527.413.8
19667.90.825.56.319.226.112.8

019677.50.824.2(2)6.617.625.9

(1) ._"
to this chapter. (2) Excl. war casualties.
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואיו, ג/2. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים) מת ולידות

TABLE C/2. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS. NATURAL INCREASE,

INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (Jews) (Absolute Numbers and Rates)

)19231967)

מת לידיה
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

טבעי ריבוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

השנה
Year

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
195115,5552,37343,2498,48734,7621,704649

195216,1542,39945,1319,78635,3451,745714

195314,0372,29944,3649,27735,0871,591680

195413,2572,14241,0469,63531,411,417581

195513,5302,05042,3398,96933,370,369577

195613,7241,94443,41110,27633,135.559610

195714.5222,07644,81710,64434,173.495719

195814,7112,13642,87210,01832,854,330662

195914,4862,00044,59910,60633,993,236624
196014,4672,09144,98110,40434,577,225589

196114,0491,91943,71911,02232,697,063602

196214,7382,02944,25512,06032,195,265582

196316,0352,11846,38412,73733,647,051673

196417,2222,10549,14313.70835.435,176699

196518,0972,19751,31114,47136,840,167729

196618,5992,12651,98914,70937,280,121655

196718,2171.96350.681(2)15,65635,025,052

Rates שיעורים
1923192535.814.121.7121.3

1926193034.311.622.795.032.0
19311935(1)13.6(1)5.430.39.321.078.031.4

1936194012.05.325.78.017.759.530.3
1941194511.12.726.37.518.845.925.3

194613.02.628.66.222.431.821.6
194713.02.230.16.223.929.113.9
194810.91.426.3(2)6.719.636.314.8
194913.41.730.0(2)6.823.151.718.6
195014.52.133.06.526.546.217.3

195111.81.832.76.426.339.215.0
195211.31.731.66.824.738.715.8

19539.61.630.26.323.935.715.3
19548.81.427.46.420.934.114.2

19558.71.327.25.821.532.413.6
19568.41.226.76.320.435.613.9

19578.41.226.06.219.933.416.0
19588.31.224.15.618.430.715.4
19597.91.124.35.818.527.714.0
19607.71.123.95.518.427.213.0
19617.21.022.55.716.824.313.7

19627.31.021.85.915.927.513.1

19637.61.022.06.015.9§ 22.514.5

19647.81.022.46.216.1§ 24.014.2
19658.01.022.66.416.222.714.2
19668.00.922.46.316.121.712.6

19677.70.821.5(2)6.614.920.8

(1) Refers to 1935 only. (2) Excluding war casualties. מלחמה. חללי בולל אינו (2) בלבד. ל1935 מתייחס (1)
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, גישואין,  ג/3. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים (ג) (לאיהודים) מת ולידות

TABLE C/3. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE,
INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (NonJews) (I) (Absolute Numbers and Rates)

)19511967)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות

Infant Deaths

טבעי רינוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

השנה
Year

mberמוחלטיםמספרים sut e N uAbsol
19511,2931+47,2931,3795.914356
1952,4441807,4251,8805.545504
1953,2921428,1881,5396,549492
1954,2581267,9051,6936,212484
1955,2121068,3471,5636,784522
1956,3741268,8761,7497,127546
1957,4611279,1231,8437,280609
1958,8511319,7771,5978,180515102
19591,67713710,0051,4508,555438112
19602,06511911,0211,6499,372529131

19611,77410411,1501,6419,509535154
19622,1008712.1011,64110,460575172
19632,28313513,1071,68311,419585186
19642,01610314.4011,78312,618614176
19652,18610614.8351,79013,045644222
15.1591,8731ווו19662,063 3,286634204
19671.80312614,2991,98712.312633
1.27611211.3121.4299.883521מוסלמים
Moslems
37621,7323721.36057נוצרים

Christians
ואחרים 156121,2551861.06955דרוזים

Druzes
and other!

Ratesשיעורים
19518.30.946.58.837.848.3
19528.91.145.611.534.167.9
19537.60.8.48.49.733.760.1
19547.20.745.19.735.461.2
19556.70.646.08.637.462.5
19567.30.747.19.337.861.5
19577.50.746.79.437.265.8
19588.50.648.07.940.252.710.4
19597.40.647.46.9.40.543.810.7
I9608.80.550.37.542.848.011.9
19617.30.449.37.342.048.013.8
19628.20.350.66.943.747.514.2
19638.50.643.86.342.544.614.2
19647.20.451.46.4.45.042.612.2
19657.50.450.76.144.543.415.0
19666.70.449.56.143.441.813.5
.19675.70.4■44.96.238.744.3
5.60.549.76.343.446.1מוסלמיט
Moslems
6.40.029.36.323.032.9נוגדים

Christians
ואחרים 4.90.439.85.933.943.8דרוזים

Druzes
and others

הבדוים של מת ולידות תינוקות פטירת טבעי, ריבוי פטירות, לידות, ובן ,1957 עד בנגב הבדוים של וגירושין נישואין כולל לא (<)
זה. לפרק מבוא ראה ;1962 עד בנגב

(1) Excl. marriages and divorces of Bedouins in the Negev up to 1957; births, deaths, natural increase, infant deaths and stillbirths
of Bedouins in the Negev up to 1962; see introduction to this chapter.
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ונפה מחוז לפי תיגוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  Al< לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/4. LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT
AND SUBDISTRICT (Absolute Numbers and Rates)

)1967)

District and SubDistrict

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

שי0ורים(1)
Rates(l)

לידות
חי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

לידות
חי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

Jewsיהודים

50,68115,6561,05221.56.620.8

ונפה מחוז

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistirct

Haifa District
Haifa SubDistrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah Tiqwa SubDistrict
Ramla SubDistirct
Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not Known

21.9

18.3

19.9
20.4
19.5

6.4

7.0

25.6

/7.8

/25

263

/,437

5,642

5,7/4

6,0131,381/3525.35.822.4
1,4632522929.15.019.8
9722202325.65.823.7

2,1514643825.45.517.7
1,4274454522.26.931.5

6,5083,043149/7.38.122.9
5.0732,30511916.87.623.4
1,4357383019.610.120.9

/0.0462,88222022./6.321.9
2,0356814720.16.723.1
3,6341,0148822.86.424.2
1,6564262723.36.016.3
2.7217615822.36.221.3

/4,338

8,0341,26916030.54.8
3,5706207328.34.9
4,4646498732.44.7

28

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

ewלאיהודים sNonJ

הכל 14,2991,98763344.96.244.3TOTALסך

ירושלים Jerusalem(46.5)12932626.46.6מחוז District
הצפון 8,4161.14339145.96.246.4Northernמחוז District
חיפה 2,87042511845.66.841.1Haifaמחוז District

המרכז 1,6432057246.65.843.8Centralמחוז District
אביב תל Tel(23.1)21663528.88.4מחוז Aviv District
הדרום 1,0201184141.74.840.2Southernמחוז District
ידוע 5לא

1


Not known

זה. לפרק מבוא ראה חי; לידות ל1,000 תינוקות פטירות הממוצעת, האוכלוסייה של נפשות ל1,000 ופטירות לידות (1)
(1) Births, deaths per 1,000 persons of the average population, infant deaths per 1,000 live births. See introduction to this chapter.
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/5. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLEC/S. LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF SETTLEMENT
)Absolute Numbers and Rates)

)1967)

יישוב צורת

מוחלטים מספריט
Absolute Numbers(1)שיעוריםRates(l)

Type of Settlement לידות
חי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

לידות
חי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

wיהודים sJe

הכל 50,6811,052סך 15.65621.56.620.8TOTAL

יישוב צורות
עירוניות

44,20/916 14.20521.16.820.7Urban Types of Settlements

4,884107ירושלים 1,33025.06.821.9Jerusalem

אביביפו 5,05284תל 3.09213.28.116.6Tel AvivYafo

3,11771חיפו? 1,61115.98.222.8Haifa

הערים 20,087401יתר 5.50822.96.320.0Other towns

עירוניים 11.061253יישובים 2.66425.26.122.9Urban settlements

יישוב צורות
כפריות

6,46713b 1,38323.7S.I21.0Rural Types of Settlements

1,21230כפרים 33723.06.424.8Villages

3,07970מושבים 53624.54.322.7Moshavim

2,07733קיבוצים 32925.24.015.9Qibbuzim

ומוסדות 993חוות 186(8.4)(15.8)(30.3)Farms and institutions

ידוע 13לא 63Not Known

NonJewsלאיהודים

הכל 14,299633סך 1,98744.96.244.3TOTAL

ושפרעם 1,58259נצרת 21839.75.537.3Nazareth and Shefaram

 מעורבים(2) 1,37449יישובים 31133.77.635.7Mixed settlements(2)

עירוניים 1,04653יישובים 14051.96.950.7Urban settlements

8,711404נפרים(3) 1,13347.26.146.4 'Villages(3)

בגליל 58828נדוים 6760.46.947.6Galil Bedouins

בנגב 99540נדוים 11642.55.040.2Negev Bedouins

ידוע 3לא 2Not Known

זו בקבוצה נכללו לזה נוסף ורמלה. לוד עכו, חיפה, תאיפו, ירושלים, הם: המעורבים היישובים (2) ג/4. ללוח (0 הערה ראה (1)
יהודיים. כפריים ביישובים יהודים לא של לידותופטירות בולל (3) יהודים. של אחרים עירוניים ביישובים לאיהודים ופטירותקול לידות
(1) See note (1) to Table C/4. (2) Mixed settlements are: Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod and Ramla. This group
also includes births and deaths of NonJews in other urban Jewish settlements. (3) Includes births and deaths of NonJews

in Jewish rural settlements.
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marriages and divorces וגירושין נישואין

ושיעורים) מוחלטים (מספרים מגורים ונפת מחוז ומתגרשים,לפי ג/6.משאים לוח
TABLE C/6. PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF

RESIDENCE (Absolute Numbers and Rates)

)1966)

District and
SubDistrict

Persons Divorcing (!) מתגרשים

Rates (2) שיעורים

נשים
Wives

בעלים
Hus
bands

נשים
Wives

נעלים
Hus
bands

Persons Marrying

Rates (2) שיעורים

כלות
Brides

חתנים
Grooms

בלות
Brides

ו1תנים
Grooms

ונפה tins

Jewsיהודים

18,59918,5998.08.02,1262,12*0.90.9TOTAL

/.882/,7858.78.2/87/780.90.8Jerusalem District

1,780/,85/7.67.9/581710.70.8Northern District
4004178.08.346■461.01.0Zefat SubDistrict
2602856.97.518210.50.6Kinneret

SubDistrict
6676698.08.046540.60.7Yizreel SubDistrict
4534807.27.648500.80.8Alcko SubDistrict

2.8/62,9/07.67.93213300.90.9Haifa District
2,3022,3887.78.02773001.01.0Haifa SubDistrict
5145227.17.244300.70.4Hadera SubDistrict

3,4563,4887.87.93233300.80.8Central 1:<יןן11)ס
8038318.18.372810.80.8Sharon SubDistirct

1,2561,2228.17.91091240.30.8Petah Tiqwa
SubDistrict

5255417.57.750410.80.6Ramla SubDistrict
8678947.37.692840.80.7Rehovot

SubDistrict
6,6166,6348.48.478/866I.II.ITel Aviv District

/,9581.8637.77.31901710.80.7Southern District
8538607.07.160640.50.5Ashqe/on

SubDistrict
1.1051,0038.37.6130107I.I0.8Beer Sheva

SubDistrict
9/68Hi80.Voe Known

הכל סך
ירושלים מחוז
הצפון מחוז

צפת נפת
בנרת נפת

יזרעאל נפת
עכו נפת

חיפה מחוז
חיפה נפת
חדרה נפת

המרכז מחוז
השרון נפת

תקוה פתח נפת

רמלה נפת
רחובות נפת

אביב תל מחוז
הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוע לא

JewsNonלאיהודיט

הכל 2,0632,0636.16.7IIIIll0.40.4TOTALסך

ירושלים 20214.24.4Jerusalemמחוז District
הצפון 1,1691,1896.66.856590.30.3Northernמחוז District

. חיפה 4154036.96.718150.30.3Haifaמחוז District
המרכז 2422397.27.115160.50.5Centralמחוז District

אביב תל Tel(1.0)(1.0)46656.38.977מחוז Aviv District
הדרום 1661437.16.112100.50.4Southernמחוז District

ידוע 34~~"53לא
~

Not known

(1) Discrit of residence at date of divorce.
)2) Per 1,000 mean population

הגירושין. בעת המגורים לנפת מתייחס (1)

הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2)
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המגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/7. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/7. PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF SETTLEMENT
OF RESIDENCE (Absolute Numbers and Rates)

)1966)

יישוב צורת

Personsנישאים MarryingPersons Divorcing (1) £9Z>1JISJ£

Type of Settlement חתנים
Grooms

כלות
Birdes

R1tes(2)tpn1^l9
בעלים

Husbands
מ נשי
Wives

Rates(2)Epn5PE<

וזתנים
Grooms

כלוח
Brides

ב8ליט
Husbands

בשיט
Wives

wיהודים sJe

הכל l2i2,1260.90.9TOTAL,18,59918,5998.08.02סך

יישוב צורות
עירוניות

/6,49316,6678./8.21.8291.912/.01.0Urban Types of
Settlements

1,7181,6079.08.41721631.00.9Jerusalemירושלים

אביביפו 3,5763.5459.39.34884991.41.3Telתל AvivYafo

1,5751.5208.17.8197210I.II.IHaifaתיפח

הערים 6,4726.6187.67.86687240.90.9Otherיתר towns

עירוניים 3,1523.3777.47.93043160.80.8Urbanיישובים settlements

יישוב צורות
כפריות

2,0)51,8457.56.91311340.50.5Rural Types of
Settlements

3333206.46.226240.60.5Villagesבפרים

7636446.15.251380.40.3Moshavimמושבים

.897872IIקיבוציט 110.851700.70.9Qibbuzim

ומוסדות ,Farms(0.2)(0.3)32(0.8)(2.0)229חוות Institutions

ידוע 9187לא
16680


Not Known

onJewלאיהודים sN

הכל 76.7IIIIll0.40.4TOTAL.2,0632,063£סך

ושפרעם 2562676.77.015II0.40.3Nazarethנצרת and Shefa'am

(3) מעורבים 2262735.76.921260.60.7Mixedיישובים Setllements (3)

עירוניים Urban(0.3)(0.4)1401277.26.686יישובים settlements

1,1991,1866.86.751490.30.3Villagesכפרים

בגליל Bedouins(0.5)(0.2)74667.86.925בדוים in the
Galilee

בנגב 1631417.26.3II100.50.4Bedouinsבדוים in the Negev

ידוע 53לא


34



Notknown

ג/5. ללוח (2) הערה ראה (3) הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2) הגירושין. בעת המגורים יישוב לצורת מתייחס 0)
(1) Type of Settlement of residence at date of divorce. (2) Per 1,000 persons of the average population. (3) See note {2)

to Table C/5.
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(יהודים) המשפחתי והמצב הגיל המין, לפי נישאים,  ג/8. לוח

TABLE C/8. PERSONS MARRYING, BY SEX, AGE AND MARITAL STATUS (Jews)

)19521966)

הגיל
Age

Grooms Bridesחתנים כלות

סךהנל
Total

רווקים
Single

גרושים
Divorced

אלמנים
Widowers

ידוע לא
Not

Known

הבל סך
Total

רווקות
Single

גרושות
Divorced

אלמנות
Widows

ידוע לא
Not

Known

1966
umbersoמוחלטיםמספרים 1ut e NAbs

הכל 218,59916,4051,31577702)18,59916,2241,441872סך

TOTAL
Up to 17 1,7171,712212_6464עך

18186184112,0602,05451

19473471112,7742,760II2ו
1ו512,6912,66227ווו,20,117

21,767,76241_2,2412.2023324

ר22,962.95571,4951,453332
ו1,012954552_23.840.820191
24.676.63930346896315035
25.444,411302|4854294835
26,226,17938723833264683

27,063,00552513222595751

28819757547I2541796375
2962755473_22815955122

30341.8231,478315237627350215S210

353974445524336104101471906013

404446519619662II293531577013

45492699510961422827101946
505425036881141222724761216
5559233218712141899561231

6064187104013431546221233
65691902321567471057
7074933882261223

75 +654853871

ידוע 161222לא
1211


10

Not known

rageממוצעגיל AgeAv e

195230.027.339.051.625.122.832.243.3
195529.326.638.353.424.622.132.445.4
I96029.126.339.056.524.622.134.048.2
196229.226.539.255.924.421.935.047.9
196428.926.239.256.624.121.834.350.3
196528.626.039.457.123.921.635.350.5
196628.325.739.357.823.821.535.951.2

iחציוניגיל an AgeMed

195226.925.738.155.121.921.030.343.0
195526.125.035.653.921.620.830.045.6
I96025.724.936.558.121.721.031.348.9
196225.925.136.557.321.520.832.749.4
196425.825.136.558.321.220.732.852.8
196525.624.837.258.821.020.633.551.6
196625.124.536.959.621.020.634.052.7
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(לאיהודים) והגיל המשפחתי המצב הדת, לפי נישאים,  ג/9. לוח
TABLE C/9. PERSONS MARRYING, BY RELIGION, MARITAL STATUS AND AGE

)NonJews)
)19561966)

Grooms Bridesחתניפ כלות

הדתותהגיל בל
All Religions

מוסלמים

Moslem

נוצרים

Christian

דרוזיס
ואחרים
Druze
and

others

הדתות כל
All Religions

מוסלמיות

Moslem

נוצריות

Christian

דרוזיות
ואחרות
Druze
and

others

Ageהבל סך

Total

mm
רווקים
Thereof:
Single

הבל סך

Total

מזה:
רווקות
Thereof:
Single

מוחלטים 1מספרים 966ber seNu mAbsolut

הכל 2,0631.9371,4983921732,0631,9731,498392173סך

TOTAL
17 171713223953942924657עד

Up to 17
18706953I163033022313933
19101100843142532521835614
201761741528162632561954325
2118918615424II2031971523912
2221421018118151501441092912
23183177133262412011478375
241901841512415908673II6
25167163115371556504213I

2614514010040563564122
2712211577369302616]95
28989263296302718II|
2976733833520171082

3034186165105691253373716
353954423018616888
4044241719416151

4549146956351

505414476122
555991631I

1

60645231
_

65+761,

ידוע 222_222לא
Not known

ממוצע AgeAverageגיל
195625.324.827.625.020.820.522.020.8
I96025.725.328.524.520.920.522.920.0
196225.224.324.628.124.220.820.420.423.019.7
196425.624.525.128.325.021.220.720.922.420.6
196525.925.125.428.723.621.020.720.822.519.5
196625.825.025.228.824.221.220.921.122.419.8

חציוני Medianגיל Age
195623.122.725.322.019.118.920.719.4
I96024.023.526.322.819.519.220.918.8
196223.723.323.026.722.619.519.419.321.818.7
196424.023.723.427.023.319.919.919.721.119.3
196524.424.123.827.322.920.019.919.921.218.8
196624.424.223.827.323.520.320.120.221.318.9
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(יהודים) (1) הכלה תיל החתן גיל לפי משאים,  ג/10. לוח
TABLE C/IO. PERSONS MARRYING, BY AGE OF BRIDE AND GROOM(i) (Jews)

)1966)

BrideAgeהבלהגיל of

החתן לאגיל
Age of Groomמי

ידוע+192024252930343539404445495054555960646Sהכל
/Vot

Totalknown

total הכל 18,5996,5518,1281,67262741029322822718915410812סך

Up to 19 7235821271031עד

31ר20248,3623,9984,12421017
1

1

25295,1791,6442,821616751622


3

30341,82326983148616751II11


14

35397444017022918080396

4044465637781161287121611

4549269102644755144172

505425015714326153561641

14101035516441106ן5559233


60641872168284158349

65+34832412194272103901

Not חי*י0ח£1 ידוע 16722לא
12

~
1

(1) For unusual differences ofage see introduction tothis chapter. זה. לפרק מבוא בלתירגיליםראה גיל להפרשי ביוןס (I)

הנישואין לפני הכלה ושל החתן של המשפחתי המצב לפי נישאימ,  ג/11. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE C/ll. PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF BRIDE AND GROOM
BEFORE MARRIAGE (Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19521966)

של המשפחתי המצב
מוחלטיםמספרינ 1ute NumbersAbso

אחוזים
PercentagesMarital Status of Bride

הכלה ושל החתן
19521955196019641965196619521966

and Groom

הכל 16,15413,53014,46717,22218,09718,599100.0100.0TOTALסך

רווקה עם רווק
גרושה עם רווק
אלמנה עם רווק

12,223
650
327

10,461
651

173

11,593
554
132

14,199
513
73

15,092
494
91

15,651
455
80

77.3
4.1
2.1

84.8
2.5
0.4

Groom single, bride single
Groom single. bride divorced
Groom single. bride widowed

'רווקה עם גרוש
גרושה עם גרוש
אלמנה עם גרוש

699
463
349

594
540
236

555
526
196

636
632
172

642
579
209

630
589
202

4.4
2.9
2.2

3.4
3.2

Groom divorced. bride single
Groom divorced. bride divorced
Groom divorced. bride widowed

רווקה עם אלמן
גרושה עם אלמן
אלמנה עם אלמן

280
245
577

155

217
397

116
233
398

156
265
440

131
262
433

114
258
480

1.8
1.6
3.6

0.6
1.4
2.6

Groom widowed. bride single
Groom widowed. bride divorced
Groom widowed. bride widowed

ידוע(!) 341106164136159140Notלא Known(l)

(1) Not known  the marital status of at least one partner. הזוג. מבני אהד של לפחות משפחתי מצב  ידוע לא (1)
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(יהודים) הכלה ושל החתן של (1) הלידה יבשת לפי נישאים, ג/12. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/12. PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT OF BIRTH(I)

)Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19551965)

מדד
אנדוגמיה

(3)

Endogamy
Index
)3)

מאירופתאמריקה innn
Groom from

AmericaEurope

הבלה
מאירופה
אמריקה

Bride from.
Europe.
America

הכלה
מאסיה
אפריקה

Bride from
AsiaAfrica

מאסיהאפריקה ]nnn
Groom from
AsiaAfrica

הבל הכלההכלהסך
Totalמאירופהמאסיה
אמריקהאפריקה(2)

Bride fromBride from
AsiaEurope
AfricaAmerica

,ac7
Year

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
195513,5305,3015811,0016,4660.81

195814,7116.3146981,2756,3720.79

195914,4866,1906731,3296,2450.79

I96014,4676,1047231,3706,2140.78

196114,0496,0767771,2735,9150.76

196214,7186,477 ,8551.3356,0650.75

196316,0357,2681,0421,4246,2960.73

196417,222 ■7.7541,2161,3696,8730.71

196518,0978,0021,4251,3407,3290.70

Percentagesאחוזים
1955100.039.84.37.548.4

1958100.043.04.88.743.5

1959100.042.94.79.243.2

1960100.042.45.09.543.1

1961100.043.35.59.142. 1

1962100.043.95.89.141.2

1963100.045.36.58.939.3

1964100.045.07.18.039.9

1965100.044.27.97.440.S

המדד חישוב שיטת בדבר (3) ידועה. לא לידה יבשת כולל (2) ובולגריה. יוון את גם אסיהאפריקה" הקבוצה כוללת
זה. לפרק מבוא ראה

(1) Israelborn of AsianAfrican origin are included in"AsiaAfrica";of the EuropeanAmerican origin in"EuropeAmerica".
|n |952I 956, the grOup"AsiaAfrica" includes also Greece and Bulgaria. (2) Incl. continent o( birth not known

)3) For method of compilation, see introduction to this chapter.
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(יהודים)
TABLE

הגלה ושל החתן של העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
C/13. PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

OF GROOM AND BRIDE (Jews)

)1966)

ותקופת הלידה יבשת
החתן של העלייה

הכל"ר.
Total
)1)

הל fיבשת immigration of Bride הכלה של העלייה ותקופת ידה

Continent of Birch and Period

of ImmigrationofGroom

מדדEuropeAmericaאירופהאמויקהAsiaAfricaאסיהאפריקהIsraelישראל

הכל"יו
Total

ather הכלה אבי
יליד:

Bride's F

Born in:

הכל
Total

:Immigratedעלו:

הכל
Total

:Immigratedעלו:
אבדו
גמיה
Endo
gamy
Index
)3)

א0יה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

ישראל
ולאידוע
Israel 8,
Unknown

Upto79
1954

1955+
(2)

לא
ידוע
Not

Known

Up to עד
1954

1955+
(2)

לא
ידוע
Not

Known

הכל(1) 18,5995,7101,1033,3351,2727,5043,9983,4001065,3762,7482,4781500.51TOTALסך (1)

ישראל
יליד: החתן אבי
אסיהאפריקה

אירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל

5,620

932

3.316

1,372

3,422

501

2,111

810

501

287

135

79

2,174

139

1,764

271

747

75
212

460

801

331

256

214

555

236

183

136

2/2

83
64
65

34

12

9

13

1,394

99
947

348

935

68
631

236

377

26

254

97

82

5

62

15

0.46

0.27
0.44

Israel
Groom's father born in:

AsiaAfrica

EuropeAmerica

Israel and Not Known

אסיהאפריקה
עלו:

7,784/,0604783422406,1433,1082,97263580320248120.70AsiaAfrica

Immigrated:

1954 עד
(2)1935+
ידוע לא

4,928

2,799

57

843

203

14

392

79

7

261

77

4

190

47
3

3,693

2,415

35

2,556

545

7

1,116

1,845
II

21

25

17

392
181

7

247

70
3

140

106

2

5

5

2

0.51

0.59
Upto 1954

1955+ (2 )

Not known

אירופהאמריקה
עלו

5,1831,225/228(828555833521493,3991,4931,851550.54EuropeAmerica

Immigrated:

1954 עד
(2)1955 +
ידוע לא

3.255

1,831

97

925

268

32

98
23

1

607

187

24

220

58

7

385

164

9

251

78

6

131

82

1

3

4
2

1,945

1,398

56

1,120

344

29

795

1,040

16

30
14

II

0.30

0.52

Upto 1954

1955+ (2)

Not known

(1) Incl. continent of birth not known.
)3) For method of compiling the indexi

to
U

2

<

(2) Incl. tourists.
: see introduction to this chapter.

תיירי0/ות. כולל (2) ידועה. לא לידה יבשת בולל (1)
זה. לפרק במבוא ראה  המדדים חישוב שיטת (3)



רווקות, כלות ושל רווקים חתנים של וחציתי ממוצע גיל  ג/14. לוח
(יהודים) העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי

TABLE C/14. AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AND BRIDES, BY
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

)19601966(1))

■ t   

הכל סך
Total

זשראל;
Israel

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

אירופהאמריקה
EuropeAmerica

mm
Yearהבל סך

Total

:[<€^ת£1וחוח1 עלן;
הכל סך

■ Total

Immigrated: עלן;

Uptons
1954

1955+Up to עד
1954

1955 +

נ ת םח Sל ■ 'roomG

ממוצע '■גיל 'Average Age
1960196226.424.825.725.725.429.0 i28.729.7

196326.425.125.925.925.5' 28.628.628.5
196426.224.926.026.025.428.528.628.2
196526.024.825.725.925.228.128.228.0
196625.724.725.625.925.0, 27.327.127.5

" וממוצע (2)גיל Ageיתוקן' (2)'Corrected1'. Average
1960196226.627.026.428.226.6: 26.926.428.8

196326.626.726.326.226.9: 26.426.028.0
196426.626.4.26.726.427.4] 26.4.26.027.6
י1965 26.626.726.526.327.0' 26.525.928.2
196626.526.826.326.126.8 .26.325.628.0

חציוני Medianגיל Age
1960196225.024.224.724.724.4; 27.1 ■27.4 '27.5

196325.224.525.025.124.726.927.426.6
196425.124.324.925.224.426.827.326.3
196524.824.124.825.124.226.726.826.6
196624.523.824.625.024.125.524.926.1

nidesBכלו r
ממוצע Averageגיל Age

1960196222.021.721.321.121.524.123.624.9
196321.921.621.321.121.623.222.524.1
196421.821.521.521.221.822.821.823.7
196521.621.621.421.321.622.020.923.2
196621.521.521.421.221.621.620.822.5

ממוצע (2)גיל Age■'מתוקן" (2)Average"Corrected"
1960196222.223.021.7 .21.422.622.221.824.2

196322.422.821.821.422.522.722.1 .24.5
196422.723.622.121.622.922.621.924.3
196522.422.821.921.522.622.421.424.2
196622.323.221.721.122.721.921.123.5

חציוני Medianגיל Age
1960196220.921.220.120.320.022.124.422.8

196320.820.920.320.420.421.521.222.4
196420.720.920.421.020.520.719.921.6
196521.121.620.920.920.820.519.521.8
196621.121.520.820.920.820.720.121.3

לפי נישואין שיעורי מתוך (2) הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע הינו 1962 עד 1960 לשנים והחציוני הממוצע הגיל (נ)
זה. לפרק מבוא ראה  גיל

(1) The average and median ages for I960 1962 are averages of the data for each of those years. (2) From rates of marriage by
age  see introduction to this chapter.
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האשה ושל הגעל של העלייה ותקו0ת הלידה יבשת לפי מתגרשיס, ♦IS ג/ לוח
(יהודים)

TABLEC/15. PERSONS DIVORCING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION
OF HUSBAND AND WIFE (Jews)

)1966)

האשה של העלייה ותקופת הלידה fיבשת WifeContinent of Birth and Period of Immigration o

EuropeAmericaאירופהאמריקהAsiaAfrica■אפריקהאסיהIsarelישראל

ותקופת הלידה "י.יבשת

הכל
Total

Originמוצא

הכל.יד.
Total

:Immigratedעלו:

הבל"י.
Total

Continentלא:Immigratedעלו: of Birth and Period

הבעל של אסיהTotalהעלייה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe.
America

Up to עד
19541955+

לא
ידוע
Not

Known

Upto^
19541955 +

לא
ידוע
Not

Known

ידוע
Not

Known

of Immigration of Husband

הכל 2,12643615328372046424511964642280426TOTALסך

393242671756146/48766IS63Israelישראל

אסיהאפריקה :129614714372983021811Originמוצא: AsiaAfrica

2641812016124176אירופהאמריקה
1

5745752EuropeAmerica

אסיהאפריקה
עלו:

1954 עד

730

519

78

62

57

44

2/

18

J98

415

372

323

218

86

8

6

54

42

38

32

//

5

5

S
:AsiaAfrica

Immigrated:
Up to 1954

1955+197151231704112912661955 +

ידוע 141113832לא 'Not known

אירופהאמריקה
עלו:

1954 עד

996

678

116

94

29

22

87

72

59

49

45

39

12

9

2819

533

536

453

252

69

31

II

2

2

EuropeAmerica
Immigrated:

Up to 1954

1955+234124843121846159131955 +

ידוע 84103763216837247Notלא known

ידועה לא לידה I4221Continent/72יבשת of Birth not Known

0י

u

2
<



האשת ושל הבעל של העלייה ותקופת הלידה יבשת ל3י מתגרשים,  ג/16. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים הנישואין ומקום

TABLE C/16. PERSONS DIVORCING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

OF HUSBAND AND WIFE AND PLACE OF MARRIAGE

)Absolute Numbers and Percentages)

)1966)

הלידה יבשת
העלייה ותקופת

WivesנשיםHusbandsבעלים

הכל(1) סך
Total(l)

נישאו
בישראל
Married
in Israel

נישאו
בהו"ל
Married
Abroad

נישאו אחוז
בישראל
Percent
Married
in Israel

הכל(1) סך
Total (1)

נישאו
בישראל
Married
in Israel

נישאו
בחול
Married
Abroad

נישאו אחוז
בישראל
Percent
Married
in Israel

Continent of Birch and
Period of Immigration

הכל 2,1261,60747977.02,1261,60747977.0TOTALסך

J933791097.4436426898.2Israelישראל

אסיהאפריקה מוצא:
אירופהאמריקה

129
264

125
254

2
8

98.4
96.9

153
283

147
279

4
4

97.4
98.5

Origin: AsiaAfrica
EuropaAmerica

73057714080.5720565/4379.8AsiaAfricaאסיהאםריקה

1954 עד עלו:
1955 +
ידוע לא

519
197
14

436
133
8

75
59
6

85.3
69.3

464
245
II

383
174
8

74
66
3

83.8
72.5

Immigrated: Up to 1954
I95S +
Not known

99664532866.396461032865.0EuropeAmericaאירופהאמריקה

1954 עד עלו:
1955 +
ידוע לא

678
234
84

529
94
22

136
133
59

79.5
41.4

642
280
42

462
130
18

164
143 

21

73.8
47.6

Immigrated: Up to 1954
1955 +
Not known

ידועה לא לידה 76166ContinentofBirthיבשת Not Known

(1) Incl. place of marriage not ,ח)ע0ו1)| ידוע. לא הנישואין מקום כולל (0

ן
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(יהודים) הנישואין תלןופת אורן לפי גירושין, ג/17. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/17. DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE (Jews)

)Absolute Numbers and Percentages)

)1951  1966)

תקופת אורך

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

Duration
הנישואין

19511955I96019641965196619511955I960196419651966
 of Marriage

הכל 2,3732,0502,0912,1052,1972,126IO0.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

משנה 39620827016015213917.610.312.97.97.26.8Underפחות 1 year

שנה 130223022120022223213.411.410.69.810.411.31 /ear

שנים 225820418817918620411.510.29.08.88.89.92 years

שנים 31851571391541641868.27.96.67.67.79.03 years

שנים 41681851241641281297.59.25.98.16.06.34 years

שנים 51741491231291291167.77.45.96.36.15.65 years

שנים 61051308995too1014.76.4'4.34.74.74.96 years

שנים 759116777591842.75.83.73.74.34.17 years

שנים 849Ml747466792.35.53.53.63.13.88 years

שנים 94771856480652.23.64.13.13.83.29 years

שנה 14 עד 102041933692892932409.19.617.714.213.811.710 14 years

שנה 19 עד 1513511313922?2662216.05.66.711.312.510.815 19 years

ומעלה שנה 201601441912222482597.17.19.110.911.612.620 years and over

ידוע 131392717271לא

Niot known

אורך חציון
הנישואין תקופת

3.95.15.86.35.86.2Median of
duration of
marriage
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האשה ושל הבעל של הקודם המשפחתי המצב לפי מתגרשים,  ג/18. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE C/18. PERSONS DIVORCING, BY PREVIOUS MARITAL STATUS OF HUSBAND AND
WIFE (Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19551966)

של קודם משפחתי מצב

מוחלטים מ0פרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

Previous Mairtal Status of
האשה ושל הבעל

1955I960196519661955I96019651966
Husbandand Wife

הכל 2,091סך 2,0502.126 2.197100.0100.0100.0100.0TOTAL

רווקה עם רווק
גרושה עם רווק
אלמנה עם רווק

1,323 1,302
114 114

47 47

1,460 1,470
71 125
17 36

65.4
5.7
2.4

65.5
5.6
2.3

67.6
5.8
1.7

70.0
3.4
0.8

Husband single. wife single
Husband single.wife divorced
Husband single. wife widowed

רווקה עם גרוש
גרושה עם גרוש
אלמנה עט גרוש

102 112
146 113
64 62

119 120
185 179

47 47

5.6
5.7
3.2

5.0
7.2
3.2

5.5
8.2
2.2

5.7
8.9
2.3

Husband divorced. wife single
Husband divorced. wife divorced
Husband divorced. wife widowed

רווקה עם אלמן
גרושה עם אלמן
אלמנה עם אלמן

47 68
71 54
107 118

34 38
74 65
80 94

3.4
2.7
5.9

2.3
3.5
5.4

1.7
3.0
4.3

1.6
3.5
3.8

Husband widowed. wife single
Husband widowed. wife divorced
Husband widowed. wife widowed

ידוע(1) 70לא 6039 23Not known (1)

(1) See note (1) to table 0/11. .1111 ללוח (1) הערה ראה (0

לזוג 18 מגיל למטה הילדים מספר לפי מתגרשים, ג/19. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE 0/19. PERSONS DIVORCING, BY NUMBER OF CHILDREN UNDER 18 TO COUPLE
)Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19551966)

ילדים tמספריםמספר Numbers PercentagesNumberofאחוזיםAbsolutמוחלטים
1955I9601964לזוג I1965 I19661955I960196419651966Children toCouple

הכל 2,0502,0912,1052,1972,126100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ילדים 1.1621.1821,1521.216U9959.157.254.855.656.6Childlessבלי ;

155151654655452328.025.026.025.324.71ילד child

ילדים 21832522912772569.312.213.812.712.12 children

ילדים 344726279712.23.53.03.63.43 children

ילדים 415262939340.81.21.41.81.64 children

ילדים 56141415250.30.70.70.71.25 children

ונלעלה ילדים 6657790.30.20.30.30.46 children and more

ידוע 83244109Notלא known
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natality and mortality ותמותה ילודה

ושלישיות תאומים ולידות המין לפי מת, ולידות חי לידות  ג/20. לוח
TABLE C/20. LIVE AND STILLBIRTHS, BY SEX AND BIRTHS OF TWINS AND TRIPLETS

)19481967)

ושלישיות תאומים לידות
Birchs ofTwins and Triplets

אחוז
יילודים
מתים

Percent
Stillborn

אחוז
יילודים
זכרים
Percent
Male
Born

תאומים
ושלישיות
Twins
and

Triplets

Stillbirths מת לידות

אחוז
זכרים
Percent
Males

נקבות
Females Males

הכל סך
Total

Live Births חי לידות

אחוז
הזכרים
Percent
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

tavn
Year

Jews יהודים

194817,6789,2388,44052.326215510759.2
194926,98513,95313,03251.750230120160.0
195036,35918,66917,69051.362934828155.3
195143,24922,45220,79751.964935529454.7
195245,13123,32321,80351.770739031755.250151.63.5
195344,36422,65421,71051.168040227859.148850.92.3
195441,04621,22319,82351.758135622561.342253.13.4
195542,33921,98420,35551.957733923858.848854.32.6
195643,41122,44720,96451.761036025059.050149.52.2
195744,81723,08021,73751.571939932055.554249.82.9
195842,87221,96920,90351.266237129156.047350.21.8
195944,59923,05521,54451.762437125359.546350.12.1
196044,98122,98521,99651.158933225756.446749.33.1
196143,71922,50221,21751.560233227055.144550.32.2
196244,25522,69221,56351.358233424857.443951.43.6
196346,38423,99822,38651.767335531852.749451.92.1
196449,14325,45123,692. 51.869937532453.650152.24.4
196551,31126,42024,89151.572938134852.346751.93.0
196651,98926,61725,37251.265537028556.544149.3
196750,68126,06724,61451.4

onJewלאיהודים sN

19579.7155,0324,68351.871462564.8

195810.4845,4045.08351.5104525250.0

195910,5715.4455,12651.5112

196011,8116,1245,68751.3132745856. 1

196111.8366,0585,77851.2IS4797551.3

196212,8326,6976.13552.2172987457.0

196313,1076,6916,41651.01989410447.513650.8

196414,4017,3817.02051.3176938352.813942.4

196514,8357,7967,03952.622212110154.514748.8

196615,1597,8537,30651.82041079752.513746.5

196714,2997.4206.87951.9
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האס לידת יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה של תחלופה שיעורי ג/21. לוח
(19551966) הלאיהודית האוכלוסייה ושל ,(19261966)

TABLE c/21. REPRODUCTION RATES OF THE JEWISH POPULATION, BY
CONTINENT OF BIRTH OF MOTHER (19261966), AND OF THE NONJEWISH

POPULATION (19551966)

.nvffn
Year

יהודים
Jews

השנה
Year

לאיהודיםJewsיהודים
NonJews

תחלופה שיעור
Reproduction Rate

תחלופת שיעור
Reproduction Rate

גלמי תחלופה שיעור
Gross Reproduction Rite

שיעור
תחלופה
גלמי

גלמי
Gross

נקי
Net

גלמי
Gross

נקי
Net

ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia.
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

Gross
Repro
duction
Rate

192619271.871.4219491.661.531.732.171.55

192819301.621.3319501.89I.7S1.912.761.59

19311.501.1819511.951.811.733.061.54

19321.351.0719521.931.791.633.021.48

19331.281.0819531.881.77; 1.562.741.39

19341.291.0819541.741.66; 1.402.751.28

19351.321.1319551.771.671.382.771.283.55

19361.271.0919561.771.681.352.731.273.54

19371.141.0219571.761.671.372.641.263.39

19381.191.0719581.651.571.322.401.203.5S

19391.090.9819591.691.621.352.561.133.58

19401.171.03I9601.701.631.322.501.203.88

19411.060.9419611.631.571.312.351.163.70

19421.201.0719621.601.541.262.271.133.72

19431.581.4219631.631.571.342.241.163.79

19441.671.4419641.661.601.332.221.244.10

19451.721.6119651.681.631.412.231.264.07

19461.671.5419661.651.591.352.171.194.00
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האם בחיי חי לידת מספר לפי כולל(1), פריון  ג/22. לוח
TABLE C/22. TOTAL FERTILITY(i), BY LIVE BIRTH ORDER DURING LIFE

OF MOTHER

)19481966)

השנה

הכל סך
פריון
כולל
Total
Fertility

Live Birth Order  חי לידת מספר

Year
12356+

Jews דים הו י

19433.0781,33088942216397177

19493.4321,3981,062509185.101177

19503,9011,2841.238629273159318

19514.0141,3161,182598312192414

19523,9801,2091,188596316204467

19533.8801,1461,146587325'210466

19543.5889861,049584314206449

19553,6449661,037591347'.212491

19563,655954974580357256534

19573,617961931 .561 .■344.266554

19583,396872897529317227554

19593.494890880535319247623

19603.495913877538314237616

19613.370886853520303220588

19623,304870840512289206587

19633,357880875520296200586

19643,430924884545290202585

19653,467933879577302.201575

19663.392902876590
(

291191542

לאיהודים
. !

JewsNon

19587,3127267938538628663,212

19597.3738297357628318743,342

19607.9929388428328939243,563

19617.631907764798[7618273,574

19627.8928938317908108143,754

19637,8169178617897727443,733

19648,4501,0889248728018123,953

19658,4209739648637978224,001

19668,2099918778767877723,906

(1) Per 1,000 women, see introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה  נשים ל1,000 (1)
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האם בחיי חי לידת ומספר האם גיל לפי. חי, לידות  ג/23. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/23. LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER IN MOTHER'S LIFE

)Absolute Numbers and Rates)

)1966)

Age of Mother

ווי לידת מספר .birth OrderLive

)סךהכל(1)
Total (1) +23456י.

ממוצע
Average האם גיל

A'bsoIut e Numbers מוחלטים מספרים
Jews

TOTAL

Up to 19
2024
2529
3034

. 3539
4044
45+

■ Not known
NonJews

TOTAL

. Upto 19

2024
2529
3034
3539
.4044

45 +
Not known

J e,ws

יהודים
3.0 7,614 2,727 4,173 8,566 13,359 15,366 51,989

4.2703.4726769910211.2
16.5548.2185.3881,8526732631131.8
15,2462,6965.0053,3341,5821,0991.4742.9
10.0067001.6952.3941,2799252,9764.4
4.4452184907605173522.0935.5
י1.182 428110799727756.7
237991711131757.3
4911153217:_

4.9 5,865 1,445 1,612 1,915 2,001 2,295 15,159

1 ;30381835893185111.5
4,4341,0331,1571,1326813191092.7
3,8792913574956606951.3764.7
2,9118691.1501933132.0766.6
1,69335242940771.4828.0
673133 311206198.5
195445f 5 111648.2
711578: 4528

Rates (2) ^יעורים(2)

הכל סך
19 עד

24 עד 20
29 עד 25
34 עד 30
39 עד 35
44 עד 40
ומעלה 45
ידוע לא
לאיהודים

הכל סך
19 עד

24 עד 20
29 עד 25
34 עד 30
39 עד 35
44 עד 40
ונזעלת 45
ידוע לא

יהודים
הכל 95.0סך .28.224.515.77.65.0| 14.0TOTAL

19 עד .35.428.85.70.80.10.00.0 .. Up to 19
24 עד 20198.3 ;98.764.722.38.13.11.42024
29 עד 25220.0 '. 39.172.548.322.915.9; ■ 21.32529
34 עד 30141.5 ■9.924.134.0'18.2I3;l; 42.2' 3034
39 עד 3563.4 ,3.17.010.97.45.0i 30.03539
44 עד 4016.0 .0.6I.I1.41.31 1.0i 10.64044
ומעלה 454.1 ;

i
0.20.20.30.20.2

| . 3045+ .

. כולל 3.4פריץ 10.90.90.60.30.2| 05TOTAL FERTILITY

1NonJewsלאיהודים
הכל 254.6סך :38.633.632.217.124.3j ' 98.8TOTAL

19 102.9עד i64.828.27.31.40.30.9Up to 19
24 עד 20362.7 ;84.694.592.655.626.5! 8.92024
29 עד 25397.6 :29.736.550.767.571.2; 142.02529
34 עד 30362.610.811.418.723.938.9; 258.93034
39 עד 35247.65.13.54.25.811.2j 217.83539
44 עד 40122.92.40.50.52.03.7113.84044
ומעלה 4545.70.90.91.21.22.6: 38.945+

כולל ■8.21.00.90.90.80.7פריץ 3.9TOTAL FERTILITY

זה. לפרק במבוא ראה השיעורים חישוב שיטת על הסבר (2) ידוע. לא לידה מספר כולל (0
(1) Incl. birth order not known. (2) See explanation of the method of compiling the rates in the introduction co this chapter.
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(יהודים) האם לידת ארץ לפי חי, לידות  ג/24. לוח
TABLE C/24. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S COUNTRY OF BIRTH (Jews)

)19511966)

האם לידת 195119551958I9601963196419651966Mother'sארץ Country
of Birth

הכל 43,24942,872סך 42,33944,98146,38449,14351,11151,989TOTAL

4.7996,784ישראל 5.5348.0879.809/0,96511.793/2.248Israel

02/3,072),3/אסיה 14,68613.815/3,584/3,59913,658/3.826Asia

2,0931,410תורכיה 1.5791,4461,3661,2881.3391.306Turkey
ולבנון. 803סוריה 684602647625600632Syria and Lebanon

3,9245.560עירק 6,1805.6475,7045,7155.7445.744Iraq
ועדן 4,8723,424תימן 4,0873,6553,3553.3423.3103.250Yemen and Aden

1,1821,704אירן 1,7181.9441.8881,9722.0022,152Iran
אחרות 228974ארצות 438.521624657663742Other Countries

708,//5,399אפריקה 8,026I3.07S/4.677/6,007/6,993/6.825Africa . ,

וטנג'יר מרוקו
2,555 |6.987 18,7739.91910,79710,699Morocco and

8.444 4.735Tangier
וטוניסיה 2,599אלג'יריה j2,7542,7832.7912.797Algeria and Tunisia

1,6472.050לוב 2,1432,0881.8851.9672.0391,956Libya
וסודן IJI5מצרים 1,0841,3281.1571,2081.2291.237Egypt and Sudan
אחרות 821.214ארצות 6476108130137136 Other Countries

9,492/0.776/אירופה /3.6489,5197,7107.7637.9468,207Europe

המועצות 1.352360ברית 460536685.735827889U.S.S.R.
7,6303,130פולין 4,1892.5491.6941.5891.5401.479Poland

3,7863,284רומניה 3,8272;9662,5122,6592,7152.914Rumania '
'205יוגוסלביה { \t128134125106100Yugoslavia

ויוון 1.438837724682778759Bulgariaבולגריה and Greece
, ואוסטריה 1,922946גרמניה 1.375806543486509560Germany and

Austria
1.480ציכוסלובקיה

■".{ Z447247240220227Czechoslovakia
1.080586419407399380Hungaryהונגריה

אחרות 599754ארצות 1,1646647S2840852899Other Countries

ואוקיאניה 279444אמריקה 36348258879890S858America and Oceania

136118ארה"ב 134139155213214U.S.A.
61166ארגנטינה 113233364412371Argentina

אחרות 82160ארצות 116216279280273Other Countries

ידוע ■1788288לא 16///625Vat Known
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(יהודים) האם של והגיל העלייה תקופת הלידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/25. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/25. LIVE BIRTHS. BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF
IMMIGRATION AND AGE (Jews)

)Absolute Numbers and Rates)

)1966)

ידוע לא
Not

Known

אירופהאמריקה
Europe America

Immigrated: עלו;

1955+
Up to עד

1954

הכל סך
Total
)1)

אסיהאפרילה
Asia Africa

Immigrated: עלן;

1955 + Up to עד
1954

הכל סך

(1)

ישראל
Israel

הכל סך
Total

הגיל
Age

Absolute Numbers

25 3,440 5,571

15

332

1,149

1,088

566

241

58

5

I

Rates(2)

65.7

29.6

184.8

194.9

113.2

37.9

5.8

0.6

549

1,427

1,434

1,302

683

159

17

42.5

.\n1
174.5

171.2

77.6

' 28.7

4.9

0.6

9,065

889

2,597

2,536

1,874

927

218

22

2

48.9

36.4

167.4

180.7

85.8

30.7

5.1

0.6

12,789

1.267

4,148

3,543

2,276

1.138

340

70

7

155.5

68.7

266.4

279.2

212.5

120.1

40.8

10.0

17,791

1,302

5,038

4.963

3,878

1,866

549

135

10

131.6

65.6

224.5

234.9

171.5

92.6

33.8

I 1.0

מוחלטים מספרים
30,651 12,248 51,989

2,587

9,258

8,522

6.161

3,007

890

206

20

140.6

67.1

241.6

251.5

184.7

101.4

36.2

10.6

793

4,696

4,184

1,970

510

74

9

12

4,270

16,554

15.246

10,006

4.445

1,182

237

49

שיעורים(2)
84.7

13.8

153.2

195.9

127.1

50.0

11.5

3.5

95.0

35.4

198.3

220.0

141.5

63.4

16.0

4.1

הכל סך
TOTAL

Up to 19 קד

2024

2529

3034

3539

4044
45 +

ידוע לא
Not known

הכל סר
TOTAL

Up to 19 19

2024
2529

3034

35 39

4044

45 +

כולל tyTotalפריון Fertili
1960623.42.75.04.66.12.32.32.4

19633.32.84.64.35.32.42.32.6
19643.42.84.64.35.22.62.42.9

19653.52.94.64.25.22.62.52.8
19663.42.84.54.25.02.52.52.8

(1) Incl. period of immigration not known. (2) Explanation of the
method of compiling the rates see in the introduction to this chapter.

על הסבר (2) ידועה. לא עלייה תקופת כולל (1)
זח. לפרק במבוא ראה השיעורים חישוב קימת
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(לאיהודים) והדת האם גיל לפי חי, לידות  ג/26. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/26 LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S AGE AND RELIGION (NonJews)
)Absolute Numbers and Rates)

)1966)

האם גיל

ת Religionד

Mother's Age הכל סך
Total

מוסלמית
Moslem

נוצרית
Christian

דרוזית
ואחר
Druze

and others

ידוע לא
Not known

מוחלטים NumbersAbsoluteמספרים

הכל .15,159סך 1.1,9701,8331.34115TOTAL

19 303;1עד .1.0541421052Up to 19

24 עד 204.4343.54750737732024

29 עד 253.8792.962574. 34212529

34 עד 302.9112.25439625833034

. 39 עד 351,6931,346164. 1833539

. 44 עד 4067357341594044

ומעלה 45195175812■ 45+

ידוע 7159לא
י

56Not known

Ratesשיעורים

הכל 254.6297.7137.3226.0TOTALסך

19 102.9120.854.080.5Upעד to 19

24 עד 20362.7402.4218.8345.82024

. 29 עד 25397.6 .447.8266.3346.42529

34 עד 30362.6427.7201.5326.63034

39 עד 35247.6308.293.3254.93539

44 עד 40122.9168.427.2103.04044

ומעלה 4545.762.57.926.345+

כולל Totalפריון Fertility

19617.68.64.97.51961

19627.99.34.67.21962

19637.89.84.67.81963

19648.49.94.77.81964

19658.49.94.77.71965

19668.29.74.37.41966

VITAL STATISTICS 76



ומספר האם של הלידה יבשת האוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/27. לוח
חי לידת

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE C/27. LIVE BIRTHS, BY POPULATION GROUP, MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH

AND LIVE BIRTH ORDER
"' " (Absolute Numbers and Percentages)

)1966)

Population Group
and Mother's

Continent of Birth
Aver
age

Live Birth Order חי לידת מספר

9+ 78
הבל סך
Total
<1)

האוכלוסייה קבוצת
הלידה ויבשת

האם של

TOTAL

Jews Total

Israel Total
Mother's father
born in:
AsiaAfrica

EuropeAmerica

Israel and not
known

Asia Africa

Europe America

Continent of birth
not known

NonJews  Total

Moslems

Christians

Druzes and others

Notknown

.A'bsoiut e Numbers מוחלטים מספרים

3.4 4,779 5,129 3,571 4,172 5,785 10,481 15,360 17,461 67,148

3.0 2,425' 2,988 2,201 ' 2,727 4,173 8,566 /3,359 /5,366 51,989

2.1 68 129 129 243 612 2.054 4,133 4.837 12,248

2.1 8 35 28 60 179 466 786 968 2.541

1.9 19' 35 24 73 224 1,020 2,457 2.917 6,784

41 59 77 110 209 568 890 952 2,923

3.7 2,298 2.757 1,949 2.288 3,126 4.941 6,198 6.987 30,65 I

2.1 59 101 122 195 432 1,568 3,022 3,534 9,065

, _ | | |3368 25

4.9 2,354 2,141 1,370 1.445 /,612 /,9/5 2.001 2.295 15,159

5.1 2.088 1.750 1,107

3.7 108 172 127

4.9 158 219 134

1,105 1,256 1,475 1,479 1.692 11,970

185 205 278 325 433 1.833

155 150 162 194 168 1.341

_ 2  I  3 15

הכל סך
הכל יהודיםסך

הכל ישראלסך

יליד: האם אבי

אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

ידוע ולא ישראל

אסיהאפריקה

אירופהאמריקה

הלידה ינשת
ידועה לא

 לאיהודים
הכל סך

מוסלמים

נוצרים

ואהריס דרוזים

ידוע לא

Percentages אחוזים

הכל 100.026.323.015.78.76.25.37.77.1TOTALסך

100.029.725.816.58.05.34.25.84.7Jewsיהודים

100.015.213.212.710.69.59.014.215.6NonJewsלאיהודים

(1) Incl. birth order not known.
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האם של או האב של העלייה ותקופת הלידה יבשת לפי חי, לידות ג/28. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE C/28. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S OR FATHERS CONTINENT OF BIRTH.
AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19511966)

הלידה יבשת
MothersJOTKFathersאמהווו

Continent of Birth and
העלייה ותקופת

1951 195519651966195519651966י
Period of Immigration

TOTAL

/sroe/
Father born in: AsiaAfrica

EuropeAmerica
Israel and Not Known

AsiaAfrica
Immigrated: up to 1947

19481954
1955 +
Not known

Europe~America
Immigrated: up to 1947

19431954
1955+
Not known

Continent of Birth
Not Known

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

51,989 51,311 42,339 51,989 51,311 42,339 41,249

10,858 10.143
2,008 1.850
5.981 5.540
2.869 2.753

30.184 30.145
1.731 1,650
17,949 18.141
10,357 10.236

147 118

J 0,556 10.727
2.724 2.946
5.221
2.518

93

39;

5.349
2,335

97

296

4.257 /2.248
2.541
6.784
2,923

30,65122,28/
1,0463,064

J 16,745
t 12.78918,980

71237

9,065/5,430
f 1.238
\ 4.3347,185

3,4408,124
53121

37/ 25

./f793
2.350
6.533
2,910

8,85/
1,383
4,314
3,085

69

/6

5,534
1,078
2.272
2.184

30,65/ 22,7/2
1.009 2.284
17,107
12.482

53 224

20.204

14,011

5,800

8,087
124

82

4,799
878

1.516
2,405

/8.50/
3,065

14,976 J

460

/9,77/

8.9811.981 i
10.429

361

178

הכל סך

ישראל
אסיהאפריקה יליד: האג

אירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל

א6יהאפריקח
1947 עד עלו:

1954 עד 1948
1955+
ידוע לא

אירוםהאמריקה
1947 עד עלו:

1954 עד 1948 

1955 +
ידוע לא

הלידה יבשת
ידועה לא

ntageאחוזים sPerce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ישראל
אמיהאפריקה יליד: האב

אירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל

/1./
2.0
3.5
5.6

/3./
2.5
5.4
5.2

23.0
4.6
12.7
5.7

23.6
4.9
13.1
5.6

/0.2/9.9
3.6
10.9
5.4

21.1
3.9
11.6
5.6

sraef
rather born in:AsiaAfrica

EuropeAmerica
Israel and Not Known

אסיהאפריקה
1947 עד עלו:

1954 עד 1948
1955+

43.0
8.2

34.8 |
53.7
5.9

47.8

59.8
2.0

33.3
24.5

59.0
2.0

1^.7

53.0
7.4

45.6

59.0
3.2
35.7
20.1

58.5
3.4
34.9
20.2

AsiaA/Wca
mmigrated: up to 1947

19481954
1955 +

אירופהאמריקה
1947 עד עלו:

1954 עד 1948
1955+

45.9
21.7

."{
33.2
14.0

19.2

/7.2
2.7
8.4
6.1

17.4
2.4

J 84
I 6.6

36.8
17.3

19.5

2/./
5.9
10.6
4.6

20.4
5.3
10.2
4.9

EuropeAmer/co
Immigrated: up to 1947

19481954
1955 +
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ושיעורים) מוחלטים (מספרים וגיל מין לפי פטירות,  ג/29. לוח
TABLEC/29. DEATHS, BY SEX AND AGE (Absolute Numbers and Rates)

)1967)

הגיל
Aje

wלאיהודימJewsיהודים sNonJ

מספרים
Numbers

מוחלטים
Absolute

שיעורים(1)
IUtes(l)

מספרים
Numbers

מוחלטים
Absolute

שיעורימ(0
Rates(l)

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

total הכל 8,5997,0577.26.01,0309576.36.2סך

058247022.519.032430943.744.9
148391.81.634384.55.6
225201.00.815152.12.3
317100.70.417122.61.9
4II50.5(0.2)96(1.4)(1.0)

0 46835445.44.539938011.411.7

5 954370.40.324200.90.8

101454420.40.316100.80.5

151912862; 1.00.51917. 1.31.3

202415142I.S0.41751.2(0.4)

252987231.30.315101.31.0

303482631.20.913131.51.5

3539110741.7I.I5II0.71.5

40441811362.81.818II3.31.9

45492552084.03.319144.83.1

50544223437.15.430329.99.5

555972256211.29.2454914.412.8

606499564720.115.0615124.423.4

65691,21589735.125.6687128.426.2

70741.17495257.145.4614144.734.6

7579I.05S95386.870.5888768.167.6

8084634744118.1117.5403673.790.9

8589418484211.9172.94952127.6116.2

90+175241203.5223.44244197.2152.2

Not known ייוס 4313לא

(1) Per 1,000 average population of respective sex and age. המתאימים. ובגיל במין הממוצסח האוכלוסייה קול נפשות ל1,000 (l)
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(יהודים) והגיל המין הלידה, יבשת לפי פטירות, ג/30.^ לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

TABLE C/30 DEATHS, BY CONTINENT OF BIRTH, SEX AND AGE (Jews)

)Absolute Numbers and Rates)
1 ■

:. (19651967)

Females נקבות Males

לא
ידוע
Not

Known

אירופה
אמריקה
Europe
Ameirca

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

הכל סך
Total

; זכריט
לאאירופהאסיה

ידועאמריקהאפריקהישראל, .

:, IsraelAsiaEuropeNot י

AfricaAmericaCnowri ■

הכל סך
Total

הגיל
Age

Absolute Numbers

/J 3,971

I

4
8
I

18
19
72
115
,233
342
399
499
621

1,639

1'11 m 1

1

2,149

1 9 67

914 ; 7,057
1

: 1 469 470

710

Average of Rates fo r 19651967

4,906

2
26
36
20
24
37
83
145
272
485
727
776
791

1,479
3

2,456

השיעורים ממוצע

הכל סך
TOTAL

I 4
5^ 9
1014
1519
2024
2529
3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
6569
7074
75 +

יידוע לא
Not known

הכל 6.9סך ~~2.57.113.05.92.06.41 0.1
TOTAL

024.724.6(6.1)(28.0)19.419.4(6.6)(3.8)

1 41.01.0(1.0)_0.90.9J0.4)(0.6)
5 90.40.4(0.4)(0.1)0.30.2(0.4)(0.1)
10140.40.40.6(0.4)0.30.3(0.3)(0.1)
15190.90.71.0I.I0.50.5'0.7(0.2)
2024I.II.II.I1.20.40.50.4(0.3)
25291.21.0I.I1.40.50.5■0.60.4
3034I.I0.91.11.40.90.71.00.9
35391.71.22.01.61.20.81.50.9
40442.52.12.92.42.02.0.2.31.8
45493.93.84.53.63.52.83.73.5
50547.08.67.76.75.25.45.65.0
555911.611.813.1II. 18.96.611.58.0
606420.522.221.020.215.614.518.814.3
656934.236.737.432.726.123.833.723.0
707454.552.858.352.944.044.450.241.3
75+107.675.9109.1109.1101.880.4105.1101.7
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ושיעורים) מוחלטים (מספרים והמין הגיל לפי תיגוקות, פטירות  ג/31. לוח
TABLE C/31. INFANT MORTALITY, BY AGE AND SEX

)Absolute Numbers and Rates)

)19491967)

מוחלטיט מספרים
Absolute Numbers(1)שיעוריםes(l)Rat

התינוק 1967Ageגיל of Infant

סךהכל
Total

ז.
M.

נ.
F.

194919501955I960196519661967

Jewsיהודים

הכל 1,05258247051.746.232.427.022.721.720.8TOTALסך

פחות סךהכל
מחודש

73242730522.122.7/6.7/6.3/5.214.614.6Total Less than /
Month

ימים 6 עד 064037626414.614.311.412.913.013.112.806 days

ימים 27 עד 79251417.58.45.33.42.21.51.8727 days

חודש פךהכל
ומעלה

309/50/5929.623.5/5.710.77.57.16.2Total More than f

Month

חודש(2) 16326374.34.13.02.31.61.51.31 month(2)

חודשים 25328254.13.72.72.0I.II.II.I1 months

חודשים 34825234.13.02.51.51.3I.I1.03 months

חודשים 43012183.02.51.81.20.7' 0.80.64 months

חודשים 5251782.72.01.70.9. 0.80.60.55 months

חודשים 6141042.61.9I.I0.80.40.40.36 months

חודשים 72210122.31.81.20.60.40.50.47 months

חודשים 8177102.11.50.80.70.40.30.38 months

חודשים 916882.41.50.60.40.30.30.39 months

חודשים 1012661.50.90.40.40.30.20.210 months

חודשים 119180.90.80.40.20.10.30.211 months

ידוע 1156Motלא known

JewsNonדיס1יהל)

הכל 63332430902.548.043.441.844.3TOTALסך

פחות סךהכל
מחודש

296164/.32/5.4/6.8f6.816.020.7Total Less than /
Month

ימים 6 עד 0188110789.011.410.311.313.106 days

ימיס 27 עד 710854546.45.46.54.77.6727 days

חודש סךהכל
ומעלה

335/5817747./3/.226.625.823.6Total More than
1 Month

ידוע 22Notלא Known

(1) For method of compilation  see introduction to this chapter.
)2) 2859 days.

זה. לפרק מבוא ראה  החישוב שיטת על (1)

ימים. 59 עד 28 (2)
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(יהודים) המין לפי הממוצע, החיים אורך  ג/32. לוח
TABLE C/32. AVERAGE EXPECTATION OF LIFE, BY SEX (Jews)

)19301967)

השנה

(שנים) ממוצע חיים אורך
Average Expectation of Life (Years)

השנה

(שנים) ממוצע חיים אורך
Average Expectation of Life (Years)

Year
זכרים
Males

נקבות
Females

Year
זכרים
Males

נקבות
Females

1930193259.962.7195667.970.9

1933193559.561.8195768.071.4

1936193860.864.5195869.572.5

1939194162.364.6195970.272.3

1942194464.165.9I96070.773.5

194965.267.9196170.573.6

195066.369.5196270.872.8

195167.270.1196370.872.9

195266.769.8196470.272.9

195368.070.5196570.573.2

195467.670.5196670.973.7

195569.472.1196770.473.6

(יהודים) המין לפי ,(ex) נבחרים בגילים חיים תוחלת  ג/33. לוח
TABLE C/33. EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES (gx), BY SEX (Jews)

)19491967)

הגיל
FemalesנקבותMalesכריםז

Age
194919501955I96019661967194919501955I96019661967

065.266.369.470.770.4 70.969.5 67.972.173.573.6 73.7
565.465.967.568.267.3 68.063.6 67.469.970.870.2 70.4
1060.961.262.763.562.4 63.163.9 62.765.065.965.3 65.5
1556.256.457.958.657.5 58.259.0 57.960.261.060.4 60.6
2051.551.953.253.952.8 53.454.2 53.155.356.155.6 55.8
2546.947.448.649.148.2 48.749.5 48.450.551.350.7 50.9
3042.242.743.944.443.5 44.044.8 43.745.746.545.8 46.0
3537.538.139.239.638.7 39.240.1 39.041.041.741.0 41.2
4032.833.434.434.934.0 34.535.5 34.436.337.036.2 36.5
4528.328.829.730.329.5 29.830.9 29.831.332.331.5 31.8
5023.824.425.325.825.0 25.426.4 25.527.327.827.0 27.3
5519.720.421.121.620.9 21.222.2 21.423.023.522.6 22.9
6016.016.617.317.816.9 17.318.2 17.319.019.518.6 18.8
6512.813.414.014.413.4 13.914.6 13.615.215.714.8 15.1
7010.010.711.211.510.5 11.011.4 10.212.012.611.5 11.8
757.78.39.18.78.2 8.59.0 7.69.39.98.8 9.1
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לפי ,(1*) חיים נולדים 1,000 מתון נבחרים בגילים בחיים הנשארים  ג/34. לוח
(יהודים) המין

TABLEC/34.SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1.000 PERSONS BORN ALIVE

)lx), BY SEX (Jews)

)19301967)

הגיל
1גקבווsMaleזכרים e sFem a

Age1930
1932

194919501955I96019661967
1930
1932

19491950I95SI96019661967

01,0001,0001,0001,0001,0001.0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000
5886925935956964971973888937943962969977978
10878919930954961970972881933940961967976977
15872914926951959968970875930938959966975975
20862908919945954964965868926934957964972972
25849901910938950959958859921928953961970970
30840895902933945954952843914923948957967969
35828888895927939949946833908916943953962964
40811880887920932942938817899907935946957959
45790867876911921932925799887896923937947950
50758849855892905913907780867880907921930935
55719814820861875882875741833853883897909910
60658758768810824831827703794812844857871669
65573671680729746748748630732744782780808■ 806
70482553561608634633627546639647686697711709
75353404426458508488471446488501551572573565

(>ף), נבחרים בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך הנפטרים  ג/35. לוח
(יהודים) המין לפי

TABLEC/35. PERSONS DYING WITHIN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS

AT SPECIFIED AGES (qx), BY SEX (Jews)
)19301967)

הביל
eנקבותMalesזכרים s:ema !

Age1930
1932

194919501955I96019661967
1930
1932194919501955I96019661967

0114756544362927112635738312422
51075332274422|2

1065433227422I|2
15126865458443233

201599855811563332
251069556612855432
301598755618786444
35208107889191098765
40261612II12II142213121310109
454120242117202024221917161817
505141413434343552403027272327
558570636058585452464844444245
601291151141009410096103798574677372
65159176176166150153161134126129123128120120
70267269241248198229250183237226197180194204
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rates of marriages and divorces וגירושיו נישואיו שיעורי
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האוכלוסייה של גולמייט תחלופה שיעורי
CROSS REPRODUCTION RATES OF THE POPULATION

Si):9ז

4.0

LiO

*I>^
^"■^

J01No

4.0

 L0

MM^^■..h^■^
■Tin*Jew

^™

to

י01
1967196619651964196319621961I960195919581957195619551954195319521g5119501949

infant mortality rates תינוקות תמותת שיעורי

70

60

SO

4t

90

A,,^^<■.ץ
so

90 >Noi1.דיב>ד7לי*\

>^^^
י

§

A

s/I
^*>
יה

<^>
olevד*ם

V/s30

10

10J

0

JO.MMa0<^^/

10

6765I6G646362616059585756555453525150481494746454442143411940

85 הטבעית התנועה



הגירה תנועות ד. פרק

השוהים התושבים תכונות על העיבודים
הבאות: הקבוצות עבור ניתנים שנה מעל בחו"ל

ולא 1951 עד 1948 כשנים שיצאו תושבים א.
.1952 סוף עד חזרו

.1961 עד 1952 מצהירים יורדים ב.

ולא 1965 עד 1962 כשנים שיצאו תושבים ג.
נוס לדיפלומטים, (פרט 1986 סוף עד חזרו
ואוויר). ים וצוותי שירות בדרכון עים
אומדן עם זהים אינם זו בקבוצה הנתונים
וההג מאחר 4965 עד 1962 לשנים היורדים

שונות. הן הקבוצות שתי של דרות

יוצא תושב של לטופס  חוזר תושב
שיבתו ובעת היוצא לתושב הנמסר תלוש מחובר
מתוך הגבולות. לביקורת מוסרו הוא לארץ
זה, בתלוש המופיעים והחזרה היציאה תאריך
בחו"ל. התושבים של השהות על העיבוד נערך

יהודים לא  מיוחדים רשיונות בעלי
בירו מנדלבאום מעבר דרך נכנסו או שיצאו
מיוחד רשיון לפי בירדן, קצר לביקור שלים

.(1967 יוני (עד

לארץ הנכנסים חוץ אזרחי  ארעי ישיבת
לעבודה חודשים משישה למעלה של לשהות

וכוי. ללימוד זמנית,

לפי לארץ הנכנסים חוץ אזרחי  תיירים
לישי באים או עולים אינם ואשר תייר, אשרת
הבאים גם כלולים התיירים בין ארעי; בת

באניה. יומי לביקור

זו חדשה הגדרה לשימוש הוכנסה 1961 בשנת
כן, לפני האו"ם. להמלצות בהתאם תיירים של
כללו שלפיה במקצת, שונה בהגדרה השתמשו
לא אולם ארעי, לישיבת הבאים את גם התיירים
ד/2 ד/1, בלוחות באניה. יומי ביקור כללו
בלוח החדשה. להגדרה הנתונים כל הותאמו
הקודמת ההגדרה לפי הם 1960 עד הנתונים ד/19
החדשה. ההגדרה לפי ,1967 עד 1961 ולשנים
העונה לפי התיירים, הרכב על מפורטים נתונים
"התיי הלשכה של מיוחד בפרסום פורסמו וכוי

."1967  בישראל רות

בגבולות התנועה

דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
עד התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת
התעופה נמל חיפה, נמל התחנות: דרך היתה 1967
בירו מנדלבאום מעבר דרך גם 1967 יוני ועד לוד
ומדי שאלון ממלא הגבול את העובר אדם שלים.
מספר על דו"ח אלה מתחנות אחת בכל נערך יום
מהדו"ח העתקים לסוגיהם. והיוצאים הנכנסים
המרכזית בלשכה מתקבלים ומהשאלונים היומי
על הסדרות להכנת בסיס שהם לסטטיסטיקה,

הגירת. תנועות

ההגירה תנועות סוגי
(ראה בארץ קבע לישיבת הנכנסים  עולים

משתקעים"). "תיירים גם
ביש הגרים אנשים  יוצאים תושבים
ביקור, למטרת לחו"ל ויוצאים בקביעות ראל
כלולים אחרת; מטרה או שליחות עסקים,

ה"יורדים". גם ביניהם

הארץ את העוזבים תושבים  יורדים
בזמן המצהירים התושבים מספר לצמיתות.
לצמיתות אותה עוזבים הם כי הארץ את יציאתם
היור ממספר נמוך הוא מצהירים"), ("יורדים
על כלשהי לתמונה להגיע כדי למעשה. דים
כדלקמן: אומדנים נערכו המלא, היורדים מספר

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 מספר על המבוסס גולמי
של הממוצע השהייה זמן על וכן והחוזרים

לארץ. מחוץ החוזרים התושבים

מלבד היורדים, אומדן כולל 1961 בשנת החל ג.
של נטו המאזן את גם המצהירים, היורדים
משנה למעלה בחו"ל ששהו התושבים
שבשנה בחו"ל התושבים מספר (כלומר
פחות יציאתם, מאז חודש 12 מלאו הנדונה
היעד לאחר מחו"ל שחזרו התושבים מספר

משנה). למעלה של רות
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שנת בין ההפרש פי על חושב העולים גיל
מבלי העולה, של העלייה שנת לבין הלידה

העלייה. ובחודש הלידה בחודש להתחשב

חוזרים תושבים
התושבים של השהות מבוססת 1960 שנת מאז
החוזרים התושבים מיון על ד/13) (לוח בחו"ל
כל  מחודש" "פחות יציאתם. חודש לפי
 "חודשי' חודש; באותו וחזרו שיצאו התושבים
הלאה. וכן הקודם; בחודש שיצאו התושבים כל
הממוצעת השהות גם חושבה מכך כתוצאה
לשם .1960 עד מקובלת שהיתה מזו שונה בשיטה
שהות תקופת לכל יוחס הממוצעת השהות חישוב
מפורט בעיבוד שנתקבל (בימים) הממוצע הערך

.1960 לשנת נערך אשר
השהות אורך חושב תיירים לגבי כי לציין יש
אם לכן המדויק, הימים מספר לפי בארץ שלהם
בחו"ל התושבים של השהות בין להשוות רוצים
להביא יש בארץ התיירים של השהות לבין
השהות. של החישוב בשיטות השוני את בחשבון

שנה מעל בחו"ל השוהים תושבים
תושב "רישום הטופס בין הקבלה נערכה
כדי יוצא" תושב "רישום הטופס לבין חוזר"
כעבור חזרו לא התושבים מבין אילו לוודא
פרטים חסרים שהיו במקרים יותר. או שנה
לידה ארץ על יוצא" תושב "רישום בטופס
האפשר, במידת הושלמו, הם עלייה, ושנת

הפנים. משרד של התושבים כרטסת מתוך
הכרטיס את מצאו לא מהחוזרים חלק לגבי
ברישום שיבושים בגלל היוצא התושב של
"התוש בין כלולים מזה כתוצאה וכדי. השם
שחזרו, תושבים מספר גם בחו"ל" השוהים בים

לזהותם. טכנית אפשרות היתה שלא אלא
לארץ מתייחס ד/17 בלוח המטרה" "ארץ
ישראל את צאתו בעת התושב הודיע שעליה
שהוא בהכרח זה אין אולם מטרתו, ארץ כעל

ארץ. באותה לשהות ממשיך
מצהירים יורדים

של מצהירים יורדים של שנתיים בעיבודים
(לוח שנה באותה שחזרו יורדים 202 נוכו 1952

האלה). המקרים 202 את כולל ד/14
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
המופיע מזה במקצת שונה זה, בפרק המובא
ט"ו, לפרק מבוא ראה תחבורה, על בפרק

וקשר". "תחבורה

בארק שהותו בזמן משתקעים תיירים
לקבלת בקשה להגיש ארעי, תושב או תייר, רשאי
מהלשכות לאחת בארץ קבע לישיבת רשיון
עם הפנים. משרד של ומרשם לעלייה הנפתיות
עולה. של מעמד התייר מקבל הבקשה אישור
המשתקעים התיירים על הנתונים מובאים לכן

העולים. על הנתונים ליד
מטוסים, נוסעי  האויר דרך במעבר
בשדה מטוסם שהות בזמן במעבר בארץ השוהים
תחנת מאותה הארץ את לצאת עליהם התעופה.
יומי כ"ביקור זו קבוצה הוגדרה בעבר גבול.

במטוס".

מלון בגתי לינות
ד/21, (לוחות מלון בבתי לינות על הנתונים
לתיירים, המומלצים לבתיהמלון מתייחסים דו22)
על מבוססים והם ירושלים) מזרח כולל (לא
אלה. מלון מבתי המתקבלים חודשיים דווזו"ת
חודש; כל הדו"ח את הגישו המלון בתי כל לא
אחוז 94 הקיפו 1967 בשנת שדיווחו המלון בתי
כדי נופחו המספרים האפשריות. הלינות מכלל
שלא המלון בתי את גם הכולל לאומדן להגיע

דיווחו.
למספר מתיחם ד/21 בלוח האורחים מספר
מתארח אדם אותו אם אף מלון, בבית הבקורים
בלוח השנה. במשך מלון בבתי אחדות פעמים
הישו את בלוח המובאים האזורים כוללים ד/22
אחד: מלון בית רק בהם שיש הסמוכים בים
ועין ערד כולל שבע באר אשדוד, כולל אשקלון
קסריה כולל נתניה עכו, כולל נהריה ברקק,
רמת ים, בת ברק, כני כולל אביב תל וחדרה,

ולוד, גן

הסבר והערות חישוכ שיטות
תיירים

1960 סוף ועד 1957 ממאי תיירים על הנתונים
נערך 1961 בשנת .500/0 של מדגם לפי עובדו
יוני עד 1962 ומשנת 250/0 של מדגם לפי העיבוד
מדגם לפי 1967 ומיולי .200/0 של מדגם לפי 1967

.500/0 של
עולים

את המנדט, תקופת לגבי כולל, ד/3 לוח
שנשארו התיירים ואת המעפילים את העולים,
המש התיירים לארץ. כניסתם שנת לפי בארץ

כמשתקעים. נרשמו בה בשנה בכללו תקעים
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האשרה סוג לפי והיוצאים, הנכנסים ל/1. לוח
TABLE D/l. ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORY OF VISA

)19481967)

ישיבתרשיונות
במעברארעימיוחדיםתושבים

הכלהשנה עוליםסר
ResidentsHolders ofTemporaryבמטוסתיירים

Year
1

TotalImmigrantsהכל יהודיםסך מזה:
Special
Permits

ResidenceTouristsIn Transit
by Plane

TotalThereof:Jews
(1)(2)

valנכנסים sArr

(3)194819674,905,4771,247,011934,817923,56987,85374,169£2,344,91216.711

(3) 1948111,901101,8255,5435,4254,533■.

1949272,018239,42410,3869,45822,208

1950226,375169,72020.03118,5843,15933,122343

1951247,132174,01416,81716,2855,16539,39811,738

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

1955120,16736,32727,31026,8404,0042,03449,899S93

1956133,47754,99629,59029,1172,9142,29942,6151,063

1957 ■157,08471,10035,25934,9812,6072,57142,3423,205

1958143,23526,09337,99137,6163,9932,99268,1004,066

1959163,19423,04543,11142,8035,2092,73585,1043,990

I960208,49723,64451,25650,8785,5873,8601 17,6626,488

1961291,68746,65065,85865,1407,0575,287159,6247,211

1962340,56059,60074,74874,1296,6326,395183,7019,484

1963405,51462,15692,69291,7965,3067,947218,46018,953

1964422,19052,45679,53479,1106,3707,738251,62424,468

1965459,81128,79587,47186,9545,5907,827296,49333,635

1966494,87013,610103,026102,1515,189 .8,070328,07736,898

1947449,42312,27594,87394,2762,37110.647291,16838,089

ilrtureיוצאים sDe p

(3) 194819673,799,384,144,9001,128,410 188,10576,0232,270,450219,906

(3) 19486,6354,1493,9422,486

194936,54417,46117,01719,083

195064,63430,01829,1833,20831,156252

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

1958128,54652,05051,4634,0242,59465,9643,914

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

1963348,251103,474102,2065,3027,734211,06820,673

1964376,68789,63788,9826,4418,570246,77525,264

1965435,02197,13196,2185,3948,457290,37233,667

1966494,093115,8401 14,5325,3439,701326.32936,880

1967439,217108,564107.2382.40711.235278,90438,107

כלולים 1951 עד (2) מיוחדים. רשיונות לפי ל196 יוני עד בירושלים מנדלבאום מעבר דרך חזרו או שיצאו לאיהודיימ, תושבים (1)
.15.5.1948 מאז (3) התיירים. בין

(1) NonJewish residents who left or returned through the Mandelbaum Gate in Jerusalem till June 1967 with special permits.
)2) Included in tourists till 1951. (3) As from |5 v 1948.
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האשרה וסוג והיציאה הכניסה דרן לפי ,(1) והיוצאים הנכנסים יד/נ. לוח

TABLE D/2. ARRIVALS AND DEPARTURES (1), BY MODE OF ENTRANCE AND
DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA

)15 V 19481967)

Category of Visa יבשה
Land

אוויר
Air

יפ
Sea

הנל סך
Total האשרה סוג

15 V 19481967
Arrivalsנכנסים

הכל 4,905,4771,912,6732,528,392459,559TOTAL(2)סך

1.247,011862,178381,2733,560Immigrantsעולים
934.817401,460524,9825,379Residentsחושביט 

רשיונות 87,85387,853Holdersofבעלי special permits
מיוחדים

ארעי וישיבת 2.419,085649,0351,405,426362,767Touristsתיירים and temporary
residence

במטוס 216.711216.711Inבנועבר transit by plane

Departuresיוצאים
הכל .סך (2)3,799,3841,170,6262,438,422188,016TOTAL

1,144,900501.997636,0225,125Residentsחושבים
רשיונות 88.10588,105Holdersofבעלי special permits

מיוחדים
ארעי וישיבת 2.346,473668,6291תיירימ ,582,49494,786Tourists and temporary

residence
במטוס 219,906במעבר


219,906


In transit by plane

1 9 6 7
Arrivalsנכנסים

הכל 449.42373,745341,78433,894TOTALסך

Immigrants■12,2754,7217,554עולים
94,87318,46976,222182Residentsתושבים

רשיונות 2,3712,371Holdersofבעלי special permits
מיוחדים

ארעי 10,647ישיבת ■1,8758,333439Temporary residence
291,16848,680211,58630,902Touristsתיירים

במטוס 38,089במעבר
38,089In transit by plane

Departuresיוצאים
הכל 439,21774,160354,05411,003סך ■TOTAL

108.56421,84786,526191ו

Residentsתושבים
רשיונות 2.4072,407Holdersofבעלי special permits

11.2351.8539,012370מיוחדים
ארעי Temporaryישיבת residence

278,90450.460220.4098,035Touristsתיירים
במטוס 38,10738,107במעבר



In transit by plane

(1) See notes to Table D/l.

)2) Incl. mode of entrance and departure not known in 1948.

ד/1. ללוח הערות ראה W

.1948 בשנת ידועות לא ויציאה כניסה דרך כולל (2)
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IMMIGRANTS עולים

(יהלדים) תשנה לפי המשתקעים, והת"ריפ 3/7.העולים לוח
TABLE D/3. IMMIGRANTSAND TOURISTS SETTLING. BY YEAR (Jews)

)18821967)

משתקעים ותיירים עולים
Tourists Settling!grants andImm

שיעורעולים
השנה

הקונהשיעורעולים השנה
Year

Immigrants
)I)

Rate
)2)

YearImmigrants
)1)

Rate
)2)

Yearהכל עוליםסך
תיירים

שיעורמשתקעים

TotalImmigrantsTourists
(2) Settling

המדינה קום Beforeלפני Establishment of the Stateהמדינה קום rssof the StateSince Establishment

1882(3)55.70.0001,270.075 (4)19481,143.26026,815
19141967

101,828 (4)1948101,8199229
1919482.857193445,267177

14 V 1948239,576 1949239,076500266
19191.80632193566,472206

170.249 1950169,405844IS4

19208.223135193629,59580175,095 1951173,9011,194132

19218.294115193710,6292724,369 195223,37599417

19228.685104193814,6753611,326 195310,3479798

19238.17591193931.1957218,370 195417,47189912

37.478 195536,3031,17524
192413.892146194010,64323

56,234 195654,9251,30935
192534.38628519414,59210

71.224 195769,7331,49141

192613.8559319424.206927,032 195825,9191,16315

19273,03420194310,0632023.895 195922,98790813

19232.17814194415,5523024,510 196023,4871,02313

19295.24934194515,2592847,638 196146,5711.06725

61,328 196259,4731,85530
19304,94430194618,76032

64,364 196362,0862,27830
19314.07524194722.09836

54,716 196452.1932,52325
193212.553691 14817.16573

14 V4830,736 196528,5012,23514

193337.337177
15.730 196613,4512,2797

14,327 196712,2372,0906

והתיירים העולים מספר (2) לאו. אם ובין המנדט שלטונות ידי על נרשמו אם בין בארץ, שנשארו ותיירים מעפילים כולל (1)
.15.5.1948 מאז (4) גולמי. אומדן (3) הממוצעת. האוכלוסייה של יהודיים תושבים ל1,000 המשתקעים

(I) Including visaless immigrants and tourists who remainedin the countrywhether registered or not by theMandate authorities.
)2) Number of immigrants and tourists settling perI .000 Jews of the average population. (3) Rough estimate.

)4) As from 15 V 1948.
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(יהודים) הלידה יבשת לפי המשתקעים, והתיירים העולים  ך/4. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/4. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY CONTINENT OF BIRTH

)Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

)19191967)

Percentage*

otws
אמריקח
Europe.
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

הכל סך
Total

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

ידוע לא
Not known

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

הכל סך
Total

Period

grants1mmעוליס i

1919 14V 1948452.15844.809385.06622.283100.010.489.6

ISV 194819661,231,023660,025551,55819,440100.054.545.5

15V 19481951684,201330,456334,97118,774100.049.750.3

1952195451,19339,97811,18728100.078.121.9
19551957160,961110,71449,630617100.069.130.9
1958196072,39325,92646,4607100.035.864.2
19611964220,323133,56186,74814100.060.639.4

1965196641.95219,39022.562100.046.253.8

I5V3I XII 1948101.81912,93177,03211,856100.014.485.6
1949239,076110.780123,0975.199100.047.352.7
1950169.40583,29684,6381,471100.049.650.4

1951173,901123.44950,204248100.071.128.9
195223.37516,7256,6473100.071.628.4
195310,3477,7602,57413100.075.124.9

195417,47115,4931,96612100.088.711.3

195536.30333,7362,5625100.092.97.1

195654,92547,6177.3053100.086.713.3

195769,73329,36139,763609100.042.557.5

195825.91911,49014,4281100.044.355.7
195922.9877,63515,3484100.033.266.8
I96023,4876,80116.6342100.029.071.0
196146,57121,99924,5657100.047.352.7
196259,47346,67712,7933100.078.521.5

196362,08643,05419,0284100.069.330.7
196452,19321,83130,362100.041.858.2 ,
196528,50113,47615.025100.047.352.7

196613,4515,9147.537_100.044.056.0

משתקעים SettlingTouristsתיירים

ISV 1948196726,81515,642 10,806367100.040.959.1

19672,0901.465 625
100.029.970.1
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(יהודים) והגיל העלייה תקופת לפי המשתקעים, והתיירים העולים ד/5. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/5. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY PERIOD OF IMMIGRATION

AND AGE (Jews)
)Absolute Numbers and Percentages)

)19481967)

הגיל
החציוני
Median
Age

Age הגיל

ידוע לא
Not Known

65+ 4564 3044 1529 014 הגל סך
Total

התקופה
Period

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

immigrants עולים

(1)194819671,243,260387,825328,060247,721218,59355,4925,56915.0

(1)19481951684,201192,226199,369143,882114,63328,8535,238 :26.2
1952195451,19318,42414,5798,5337,5462,0743721.4
19551957160,96161,68436,98931,29425,8065,12761 21.6י
1958196072,39323,57813,21416,15215,6993,71931 ;29.1
19611964220,32376,63850.08939,38442,73511,29917823:4

1965 '28,5017,7576,7914,7276,7462,4641628.9
196613,4513,4243,3462,1203,3371,223129.6
196712,2374,0943,6831,6292,091733720.8

משתקעים תיירים
Tourists Settling
(1)1948196726,8153,8258,1125,5095,4713,66723132.9

19672,090272735376397310_ ;30.8

Percentages אחוזים

(1) From 15 V 1948.

Immigrants עוליט

(1)19481967100.031.326520.O17.7 4.525.0

(1)19481951100.028.329.421.216.8 4.326.2
19521954100.036.028.516.714.7 ; 4.121.4
19551957100.038.323.019.516.0 : 3.221.6
19581960100.032.518.322.321.7 5.229.1
19611964100.034.822.817.919.4 5.123.4

1965100.027.223.816.623.7 8.728.9
1966100.025.424.915.824.8 9.129.6
1967100.033.530.113.317.1 6.020.8

משתקעים תיירים
Tourists Settling
(1)19481967100.014.430.520.720.6 13.832.9

1967100.013.035.218.019.0 14.830.8

.15.5.1948S (1)
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וגודל במשפחה המעמד לפי המשתקעים, והתיירים העולים  ד/6. לוח
(יהודים) המשפחה

TABLE D/6  IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY STATUS IN FAMILY AND
SIZE OF FAMILY (Jews)

)19481967)

.nnsurגודל
המשפחה גודל לפי משפחה/ ממוצעראשי

במשפחה yהמעמד StatusFami
.e of FamilyFamily Heads, by S/sSize ofAverage

התקופה
Period

Family

כוללבלינלוויםראשי
הבל בודדיםבודדיםבודדיםAcםשפחהסך
TotalFamilycompaComing23456+Excl.Incl.

Heads
nyingAloneComingComing
PersonsAloneAlone

Immigrants qi^jj
15 V 1943 1967284,838(1)1,243,260733,692219.43698.13174,69748,68124,26739,1123.62.5
15 V 19481951(1)684,201161,032370,670147,25562,25646,00025,26512,09415,4173.32.2
I952J95451,1939,83028,48012,8333,3131,8271,4421,1842,0643.92.3
19551957160,96134,312110,53116,1187,7836,7527,2494,3408,1884.23.2
1958196072,39317,47043,87111,0525,4914,9583,8671,3021,8523.52.5
1961 19( 4220,32349,673147,48523,16514,66612,0868,7434,3899,7891.03.0

196528,5016,90817,4024,1912,5621,7741,1695098943.52.6
196613,4513,1827,7132,5561,2577925312243783.42.3
196712,2372,4817,5402,2168035084152255304.0 .2.6

משתקעים תיירים
Tourist Settling

1951  196725,4963.5226,102 15,8722,1416813913092.71.3

19672,0902805251,285162424323102.91.3

1 שמעמדם עולים 5,244 כולל ידוע.1) לא ith/נמשפתה status in family not known.j.244 immigrants v>1\ Incl.

והמצב המין לפי ,(1) ומעלה 15 בגיל המשתקעימ, והתיירים העולים ד/7. לוח
(יהודים) המשפחתי

TABLE D/7. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING AGED 15 AND ABOVE(i), BY SEX
AND MARITAL STATUS (Jews)

)19481967)

FemalesנקבותMalesזכרים
התקופה
Period(2)הכל(2)אלמניםגרושיםנשואיםרווקיםסךהכל itimVkגרושותנשואותרווקותסך

Total(2)SingleMarriedDivorcedWidowedTotal(2)SingleMarriedDivorcedWidowed

Immigrants עולים
15 V 19481967419,176256,655 140,93212,905 2,269430,92395.307257,2617.55166.091

19481951244,525146,172 83,1548,203 768242,21250,978146.6542,43337,960
1952195416,0418,888 6,504483 14216,6914,1589,2275062,769
1955195748,54331,415 15,4411,324 31350,65310,72330.7251,0018,034
1958196023,24616,112 6,262620 22425,5695,17816,1526913,462
1961196468,62043,547 22,8821,627 51975,06518,38843,8462,10910,549

19659,8005,902 3,342380 16710,9442,7975,8624631,788
19664,5042,654 1,590163 945,5231,6062.735224943
19673,8771.965 1,757105 424,2461,4792,060124586

משתקעים תיירים
Tourists settling

15 V 1948196710,6805,779 3,739748 29012,3103,2546.2404852,179
1967811448 29146 251,00725854935158

כולל ואילך, מ1958 מצב>1) כולל (2) ידוע. לא משנתגיל עולים 4,316 בולל אינו ידוע; לא ■<nnsvrשה והמןיר1948/ rv

ידוע. לא שלהם המשפחתי
(1) As from 1958 including age not known. (2) Incl. family status not known.

and family status not known.
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(יהודים) הלידה ויבשת הגיל המין, לפי העולים,  ד/8. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/8. IMMIGRANTS, BY SEX, AGE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)
)Absolute Numbers and Percentages)

)15 V 19481966)

הגיל
Age

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאוווזיסPercentages
אחוז
הזכרים
Percent
Male!

כל
היבשות
All

Continents

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe.
America

ידוע לא
Not known

אסיה
אפריקה
Asia.
Africa

אירופה
אמריקה
Europe.
America

966V1948  1(X) 1 5

הכל סך
TOTAL

1,231,023659,984551,60119,438100.0100.050.1

0 14383,731261,570119,0903,07139.721.651.7

1529324,377192,458128,0923,82729.223.350.1

3044246,092103,703137,9774,40715.725.048.7

4564216,50280.884132,8012,81712.224.149.8

65+54,75920,83833,1597623.26.045.8

Not known ידוע 5.5625264824,554ל8

1965

הכל סך
TOTAL

28,50113,47615,02!100.0100.048.2

'0 147,7575,1122,64538.017.650.9

15296,7913.7493,04227.820.348.9

30444,7272.1392,58815.917.244.3

45646,7461,8394,90713.632.648.4

65+2,4646271,8374.712.345.3

Not known ידוע K*116106

1 9 6 6

הכל סך
TOTAL

13,4515,9147.S3T100.0100.04*.l

0 143,4242,0771,34735.117.949.7

15293.3461,7131,63329.021.746.1

30442.120.9321,18815.715.840.9

45643,3378622,47514.632.847.0

65+1.2233298945.611.843.0

Not וויי\0ו1€1 ידוע 11לא

(1) In 1958  by continent of residence. המגורים. יבשת לפי  1958 בשנת (1)
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(יהודים) והמין לארץ בחוץ יד משלח לפי העולי0,  ד/9. לוח

TABLE D/9. IMMIGRANTS, BY OCCUPATION ABROAD AND SEX (Jews)

)1961  1967)

196119671967

היד Occupationמשלח
נקבותזכריטנקבותזכרים
MalesFemalesMalesFemales

הכל 134,017140,4956,278סך 5,759TOTAL

59.70925.3021,234מפרנסים 2.470Earners
מפרנסים 62,445105.8194.778לא 3,114NonEarners

ידוע 11.8639.374266לא 375Not Known

59,70925.3021,234מפרנסים 2,470Earners

ומולדים 1.80348720מהנדסים 77Engineers and measurers
הטבע מדעי 4752233סונדי . ISScientific workers
הרוח מדעי 57633425עובדי 2SHumanities and social

sciencesוהחברה workers
1.06037521רו8איט 30Physicians

ומיילדות 1951.40975אחיות 10Nurses and midwives
מקצועיים ועובדים 52153627רוקחים 16Chemists and other medical

workersברפואה
ומדריכים 1.0091.791144מורימ 73Teachers and instructors

דת 83S38ונדי 24Religious workers
דין ועורכי 381952שו8טיט 10Judges and lawyers

וסופרים 913510אנונים 125 55Artists and authors
 2M212מנהליס 17Administrators

7.6976,200321פקידים 328Clerks
6,39996151סותרימ 287Merchant
811557חקלאים 36Farmers

וקשר תחבורה 2.3081379עינדי 87Transport and communications
workers

ומחצבים בנין 2.639682עובדי 88Building and quarrying workers
טכסטיל 1.16771421סונדי 42Textile workers
הלבשה 4,2457,287292עובדי 180Clothing manufacturers

עור 4,0503468קובדי 98Leather manufacturers
עץ 3,139721סונדי 124Wood workers

מתכת 867IIסובדי 35Metal workers
מכונאות 4,410695עובדי 209Machinery workers

טדיגה מכניקה 1,9461673סובדי 99Fine mechanics workers
חשמל 2,4951044סובדי 114Electricity workers

ובריכה דפוס 1,06611810סובדי 51Printing and bookbinding
workers

מזון 1021572סובדי 8SFood workers
תעשייה עובדי 50910112יתר 23Other industrial workers
ומלצרים 72825216טבחים 28Cooks and waiters
קוסמטיקה 1,4881.59981עובדי 67Cosmeticians

שירותים עובדי 755265ISיתר 37Other services workers
מקצועיים בלתי 3,46993030סובדים 100Unskilled workers

מפרנסים 62,445105,8194,778לא 3.114Non Earners

בית 45,9131,911סקרות Housewives
13 גיל עד 44,46742,1651,860ילדים 1,936Children under 13 years

14 גיל מעל 13,51911תלמידים ,623819 946Students over 14 years
ואחרים 4,4596,113188נתמכים 232Supported and others
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(יהודים) והמין המגורים יבשת היד, משלח לפי העולים,  ד/10. לוח

TABLE D/IO. IMMIGRANTS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF RESIDENCE AND SEX (jews)

)1965; 1966)

היבשות(1) אירופהאמריקהאסיהאפריקהכל
All Continents(l)AsiaAfricaEuropeAmerica

היד Occupationמזה:מזה:משלח

הכל הכלזכריטסך הכלזכריםסך זכריםסך
Totalthereof:Totalthereof:Totalthereof:

MalesMalesMales

1965

הכל 28,50113,75013,0356,36815,4657,382TOTALסך

10,8237,0533,4982,4677.32S4.586Earnersמפרנסים

מפרנסים 16,3975,9358,7133,4167,6842,519NonEarnersלא
ידוע 1,281762824485456277Notלא known

10,8237,0533,4982.4677.3254.586Earnersמפרנסים

חופשייס מקצועות 2,1031,1673782131.725954Professionalעובדי and technical

וטכניים'
ופקידות הנהלה ,2.1161,1076453511,471756Managerialעובדי administrative

and clerical

ועובדי סוכנים ,957796494453463343Merchantsסוחרים, agents and
sales

מכירה
ועובדי דייגים ,766521175548Farmersחקלאים, fishermen and

plantation workers מטעים
וקשר תחבורה עובדי
ומחצבים בניין עובדי

ומלאכה תעשייה עובדי

293
296

3,914

270
286

2,739

158
108

: 1,290

150

108

912

135
188

2,624

120
178

1,827

Transport and communication
Building'and quarrying
Industrial workers and
craftsmen

שירותים עובדי
מקצועיים בלתי עובדים

653
415

323
300

218
. 186

112

151

435
229

211
149

Services
Labourers, unskilled

1966

הכל 13,4516,2075,4962,6077,9553,600TOTALסך

4.8183,0721.4169883,4022.084Earnersמפרנסים

מפרנסים 7.9742,7583,7581,4454,2161.313NonEarnersלא
ידוע 659377322174337203Notלא known

4,8183,0721.4169883,4022,084Eornersמפרנסים

חופשיים מקצועות 99349215079843413Professionalעובדי and technical

וטכניים
ופקידות הנהלה ,90S442260648296Managerialעובדי administrative

and clerical

ועובדי סוכנים ,387316177157210159Merchantsסוחרים, agents and

מכירה
ועובדי דייגים חקלאים,

3ל1זל5יר)

373321201613Farmers, fishermen and
plantation workers

וקשר תחבורה 13712560527773Transportעובדי and communi
cations

ומחצבים בניין 11711229278885Buildingעובדי and quarrying

ומלאכה תעשייה 1,7101.2355473851,163850Industrialעובדי workers and
craftsmen

שירותים עובדי
מקצועיים בלחי עובדים

324
205

162
155

90
82

52
70

234
123

110
85

Services
Labourers, unskilled

(1) Incl. unknown continent of residence. ידועה. לא מגורים יבשת כולל (1)
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residents תושבים

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 Percentages)

)19611967)

המגורים יבשת

Absoluteמספריםמוחלטים NumberאחוזיםPercentages
Continent of

19611965196619671961I96S19661967
Residence

הכל 5,2877,8278,07010,647100.0100.0100.0100.0TOTALסך

1203573474632.34.64.34.3Asiaאסיה

94679284270117.910.110.46.6Africaאפריקה

2,3013.0223,4474,30743.638.642.740.5Europeאירופה

ואוקיאניה 1,9073.6563,4335,17336.246.742.648.6Americaאמריקה and Oceania

ידוע 13לא


13


Not known

החזרה ותקופת היציאה תקופת לפי התושבים, תנועת ד/12. לוח
TABLE D/12. MOVEMENT OF RESIDENTS, BY PERIOD OF DEPARTURE AND RETURN

)19481967)

תקופת
היציאה
Period of

Departing

כל
ofהחזרהתקופת ReturnPeriod

היוצאים
AN

Departing

15V 1948
31 XII 1967

15 V
1948
1960

1961196219631964196519661967

טרם
חזרו

Did Not
Return

הכל סך
TOTAL

1,144,900336,61565,85874,74892,69279,53487,471103,02694,873(1)210,083

Up to 15
I960

468,182336,61513,2256,2953,9702,5722,5862,0101,50799,402

196175,91452.2159,3362,9091,5669316193887,950

196286,15858,8708.8963,7791,8431,16478510,821

1963103,47476.7578.8063,7812,2401,13610,754

196489,63762.4549,6414,3352,28810,919

196597,131
68,38510,7134.93813,095

1966115,840
81,78312,89521,162

1967108,564
70.76937,795

ידוע לא
Not known


418247160357304162167



(1) The breakdown in this column includes 1,815 residents who
returned, but for whom the year of departure is not known.
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בחו"לט) השהות זמן לפי החוזרים, התושבים  ד/13. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/13. RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAYABROAD (1)

)Absolute Numbers and Percentages)

)19601967)

השהות זמן
בחויל

1960196319651966196719601963196519661967
Duration of
Scay Abroad

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאחוזיםPercentages

הכל £51,2592,69287,471103,02694,873100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מחודש(1) 8,21128,53715,55019,56415,28216.130.917.819.016.1Underפחות 1 moneh(l)

חודש 113,32227,76230,21538,03632,62026.130.034.737.034.51 month

חודשים 210,06712,59614,00215.89213,66519.713.616.115.414.42 months

חודשים 35,1665,5576,0336,1405,78110.16.06.96.06.13 months

חודשים 42,5372,5982.5872,6323,0395.02.83.02.63.24 months

חודשים 51,5291,3471,5521,6601,9253.01.51.81.62.05 months

חודשים 8 עד 62,5992,6042.8152,8273,7585.12.83.22.74.068 months

חודשים 11 עד 91,5552,1392,3922,7253,4493.02.32.72.73.691 1 months

2,6644,0834,8215,1586,5895.24.45.55.07.01שנה year

ומעלה 3,4215,3097,2008.2308,5986.75.78.38.09.12שנתיים years and over

ידוע 185160304162167Notלא known

ממוצעת שהות
(ימים)

השהות חציון
(ימים)



178

72

150

49

197

58

186

55

215

60

Average length of
stay (days)

Median stay
)days)

חודש, באותו וחזרו שיצאו התושבים  מחודשי יפחות החזרה: לחודש היציאה חודש בין ההפרש על מבוסס השהות חישוב (י)
זה. לפרק מבוא ראה  הלאה וכן הקודם בחודש שיצאו התושבים  יחודש'

(1) Calculated as the difference between the months of departure and return; "less than one month" residents who left and
returned in the same month; "one month"  resident! who left a month earlier, etc.  see introduction to this chapter.
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emigrants and residents abroad בחו"ל השוהים ותושבים יורדים

הירידה ושנת האוכלוסייה קבוצת לפי היורדים,  ד/14. לוח
TABLE D/14. EMIGRANTS, BY POPULATION GROUP AND YEAR OF EMIGRATION

)I94S 1967)

הירידה kv

(אומדן)(1) היורדים כל
All Emigrants (Estimate) (1)

מצהירים יורדים
Persons Declaring Emigration

Year of Emigrationהכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

שיעור
Rate
)2)

הכל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודימ
NonJews

15 V 19481967183,67798,82693,3775,449

ISV31 XII 19481,1541,040114....

19497.4077,2072007.03,2593,18772

19509,9669,4635037.94,3133,944369

195110,47610,0574197.07,6477,317330

195213,50013,0005008.411,12810,698430

195313,00012,5005007.98,6448,275369

19547,5007,0005004.45,7745,297477

19556.4006,0004003.73,9223,540382

195611,40011.0004006.26,2455,925320

195711,40011,0004005.96,4116,039372

195811,70011.5002005.87,7247,541183

19599,7509,5002504.77,0956,877218

I9608.8008,5003004.27,2066,922284

19617.330. .. ■3.34,0903,935155

19627,6443.33,6963,459237

196310,8664.62,6762.417259

19649,1213.72,1512,037114

19657,9413.11,8781,633245

19667.7933.02,1951,897298

196710,5293.92,7722,437335

הממוצעת. האוכלוסייה של תושבים ל1,000 היורדים (2) זה. לפרק מבוא ראה האומדן/ חישוב בדבר (0
(1) For method of computing the estimate, see introduction to this chapter. (2) Emigrants per I ,000 population of the average

population.
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היציאה ושנת העלייה שנת לפי (1) ומעלה שנה בחו"ל השוהים ד/15.תושבים לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE D/IS. RESIDENTS STAYING ABROAD MORE THAN ONE YEAR(1), BY YEAR OF
IMMIGRATION AND YEAR OF DEPARTURE (Jews)

)Absolute Numbers and Percentages)

)19481965)

העלייה aripn
Period of Immigration

Absolute Numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

תושבים
בחו"ל

Residents
Abroad

יורדים
מצהירים(2)
Declaring

Emigrants(2)

תושביפ
בתו"ל

Residents
Abroad

חושבים
בחו"ל

Residents
Abroad

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

תושבים
בחו"ל

Residents
Abroad

194819511952196119621965194819511952196119621965

total הכל 27,76748,056סך 54,572100.0100.0100.0

ישראל ילידי
Born in /srae/

2.63514,783 11,00911.520.931.4

חו"ל ילידי
Born Abroad

25,13232,673 45,56388.579./68.6

Up to 1947 4,7995,601על 9,59021.018.213.4

1948194911,3465,190 14,02749.526.612.3

195019514,1273,222 8,89318.016.97.6

19521954


779 1,681 ,3.21.9

19551957


3.202 5,919
11.27.6

19581959


1,542 1,101


2.13.7

I960


1,096 279


0.52.6

1961


2,893 2510.46.8

1962


2,285 


5.4

1963
1 ,563 

3.7

1964


1,12! 
2.6

1965
418 1.0

עלייה תקופת
ידועה לא

Period of immigration
not known

Not known ידוע לא

4,8603,822

3,761

600

(1) See introduction to this chapter. (2) Excl. 1953. .1953 כולל אינו (2) זה. לפרק מבוא ראה (1)
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(יהודים) הלידה ארץ לפי ,0) ומעלה שנה בחו"ל השוהים תושבים  ד/16. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/16. RESIDENTS STAYING ABROAD MORE THAN ONE YEAR (1), BY COUNTRY
OF BIRTH (Jews)

)Absolute Numbers and Percentages)

)19481965)

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute NumbersPercentages

תושביםיורדיםתושביםתושביםיורדיםתושבים
בחיילמצהיריםבחו"לבחו"למצהירים(2)בחו"ל

הלידה ResidentsDeclaringResidentsResidentsDeclaringResidentsCountryארץ of Birth

AbroadEmigrants(2)AbroadAbroadEmigrantsAbroad

194819521962194819521962
195119611965195119611965

הכל 27,76756,57248,056100.0100.0100.0TOTALסך

.ישראל 2,63511,009/4,7839.721.231Aisrael

SAsia.2,9284.0363.05210.77.36אסיה
2,0451,8057027.53.51.5Turkeyטורקיה
2705866911.0I.I1.5Iranאיון
הודו

הארצות יתר
199
414

, 286
I 1,359

1.659
0.7
1.5

f 0.6
I 2.63.5

India
Other countries

3,7863,7545.73013.97.212.2Africaאפריקה
אלג'יריה ,S9.4Tunisia.3,1302,8564,45311.55טוניסיה, Algeria and

Moroccoומרוקו
אפריקה ,234דרום 156

\ 742
1 "vn0.8f 03

I 1.4
■J QSouth Africa

הארצות 422יתר
\,11 i

1.6
J..OOther countries

443.6Europe./6,64731,89820,53461.26/אירופה
המועצות .9671,8331.9413.63.54.1U.S.S.Rברית

5.23611פולין ,7396.60019.222.614.0Poland
.2,0035,2623.9747.410רומניה 1; 8.5Rumania

ואוסטריה :3.3594,4922.55S12.38.6גרמניה 5.4Germany and Austria

והונגריה 1,9825,2822.0307.310.24.3Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה and
Hungary

 ובלגיה .הולנד 3553371.30.6Netherlands and
tBelgium

9423923.50.8Franceצרפת
המאוחדת :6773043,4342.50.6הממלכה 7.3United Kingdom

2671381.00.3Italyאיטליה
הארצות 8592,1193.14.1Otherיתר countries

ואוקיאניה (3)228,/אמריקה /,2232,9764.52.46.3America and Oceania

ידוע ;5434,65298לא
' Not Known

אירופה". ארצות ב"יתר אמריקה ארצות נכללות 1954 לשנת (3)

(1) See introduction to this chapter.
ד/15. ללוח (2) הערה ראה (2) זה. לפרק מבוא ראה (1)

(2) See note (2) to Table D/15. (J) Countries of America in 1954 have been included
in "other countries of Europe".
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(יהודים) המטרה ארץ לפי ,0) ומעלה שנה בחו"ל השוהים תושבים  ר/17, לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/17. RESIDENTS STAYING ABROAD MORE THAN ONE YEAR(1), BY COUNTRY
OF DESTINATION (Jews)

)Absolute Numbers and Percentages)
)19481965)

מוחלטים אחוזיםמספרים
Absolute Numbers'ercentages

תושביםיורדיםתושביםתושביםיורדיםתושבים
בחו"למצהיריםבחולבחו"למצהירים(2)בחו"ל

המטרה ResidentsDeclaringResidentsResidentsDeclaringResidentsCountryארץ of Destination
AbroadEmigr. (2)AbroadAbroadEmigrantsAbroad

194819521962194819521962
195119611965195119611965

הכל 27,76756,57248,056100.0100.0100.0TOTALסך

64310.36.13.8Asia,/2,7383.422אסיה

2,0112,0675787.63.71.3Turkeyטורקיה

2669165621.01.61.3Iranאירן

הודו
הארצות 461יתר

r273
I 166

503
1.7I 031.2Other countries

אפריקה
אלג'יריה טוניסיה,

2,722
2,064

2,336
1,715

/,214
42

10.2
7.8

4.2
3.1

2.8
O.I

Africa
Tunisia, Algeria and
Morocco ומרוקו

אפריקה דרום
הארצות יתר

463
195

422
199

516
656

1.7
0.7

0.7
0.4

1.2
1.5

South Africa
Other countries

3,164/0,404/9.95549.4/8.546.1Europe/אירופה

281310231.00.50.1Polandפוליז
ו

431,106220.22.00.0Rumaniaרומניה

גרמניה
אוסטריה

799
1,335

f 1,016
I 4692,450

3.0
5.0

/ 18I 0.85.7
Germany
Austria

והונגריה 7656561792.91.20.4Czechoslovakiaצ'כוסלובקיה and
Hungary

ובלגיה 6816229212.6I.I2.1Netherlandsהולנד and
Belgium

4,3173,0116,46916.25.414.9Franceצרפת

המאוחדת 1,6871,0072,1176.31.84.9Unitedהממלכה Kingdom

2,2679462,0068.51.74.6Italyאיטליה

הארצות 83.72.213.4Other*5.7(3)9891,261יתר countries

7.26337,023/9,8/627.366.045.8Americaאמריקה

הברית .3,79325,39314,98814.345.234.6U.S.Aארצות

1.8956,8282,0807.112.24.8Canadaקנדה

r4Brazil.2,1116173.8ברזיל

הארצות 1,5752,6912.1315.94.85.0Otherיתר countries

7402,94/64/2.85.21.5Oceaniaאוקיאניה

ידוע 1.1404464.787Votלא Known

(1) See introduction to this chapter. (2) See note (2)
to Table D/15. (3) Mostly Europe n. s.

(2) הערה ראה (2) זה. לפרק מבוא ראה (0
בצנ. אירופה רובם (3) ללוחד/15.
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(יהודים) והמין הגיל לפי ,(1) ומעלה שנה בחו"ל השוהיס תושבים  ד/18. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE D/18. RESIDENTS STAYING ABROAD MORE THAN ONE YEAR(1), BY AGE AND SEX (Jews)

)Absolute Numbers and Percentages)

)19481965)

הגיל

Absolute Numbers מוחלטים Percentagesאחוזיםמספרים

Age

תושבים
בחול

Residents
Abroad

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

תושבים
בחו"ל

Residents
Abroad

תושבים
בחו"ל

Residents
Abroad

יורדים
מצהירים
Declaring
Emigrants

תושבים
בחול

Residents
Abroad

(2)194819521954196119621965194819521954196119621965

TOTAL

014

1524

2534

3544

4554

5564

65+

Not known

Median age

Both Sexes

100.0 100.0

23.3 28.5

18.0 10.7

21.9 16.7

15.1 18.7

10.5 14.2

6.9 6.9

4.3 4.3

28.5 31.5

המינים שני

100.0 48,056 46,076 38,263

19.0 11,074 12,725 7,237

14.1 8,588 4,792 5,383

24.5 10,397 7,478 9,348

17.9 7,204 8.359 6,819

12.3 4.993 6,336 4,711

7.3 3,297 3,068 2,775

4.9 2,032 1.932 1,865

 471 1,386 125

31.4   

הכל סך
14 עד 0

24 עד 15

34 עד 25

44 עד 35

54 עד 45

64 עד 55

ומעלה 65

ידוע לא

חציוני גיל

זכרים :MalesThereofמזה:

הכל 21,62823,01625,637100.0100.0100.0Totalסך

14 עד 03.9096,6615,95618.229.823.5014

24 עד 153,1692,3344,60914.710.418.21524

34 עד 255,4153,2175.82225.114.422.92534

44 עד 353,9954.2433,69418.519.014.53544

54 עד 452,7203,6252,66812.616.210.54554

64 עד 551,4721,4881,6976.86.76.65564

ומעלה 658847929574.13.53.865+

ידוע 64656234לא
Not known

הציוני גיל


31.431.828.2Median age

(1) See introduction to this chapter.
)2) For 1952  only declaring emigrants.
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זה. לפרק מבוא ראה (0
בלבד. מצהירים יורדים כולל 1952 לשבת (2)



תייריס
הכניסה ודרכי המגורים ארץ לפי (^הנכנסים, התיירים  ד/19. לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
(19511967)

1963 1962 1960 1957 1955 1951 המגורים ארץ

218.460

מוחלטים מספרים
183,701 113,956 44,562 48,212 35,893

4,7343,6334,4755,9688.1559,456אסיה

טורקיה
אירן

קפריסין
הארצות יתר

2,2962,1062,8471,1622,5852,148
8913888272,0382,5454,317
400

1,147
403
736

310
491

814
1,954

1,045
1,980

1,328
1,663

845,8/68,7458,907/.2,6494,0143אפריקה

ומרוקו אלג'יריה 4121,4221,151804טוניסיה,

אפריקה 1,6842,2251,8684,5314,6105,295דרום

הארצות 5533671654814,1353,612יתר

15,31717,80320,98840,94072.86094.317אירופה

.42491,444פוליו 493645547
ו

8680265'394179רומניה

265236124241340419יוגוסלביה

יוון
גרמניה

5893567058041,0801.398

7284679864,1367,4757,650

4736475219871,5601.861אוסטריה

והונגריה צ'כוסלבקיה
המאוחדת הממלכה

72
3,992

77
4,916

166
4,947

312
10,888

445
18,355

1,051
25,489

הסקנדינביות הארצות
הולנד

787
705

1,408
773

1,066
1,091

1,955
2,374

4,795
3,390

8,381
4.898

1,3641,0321,0992,1403,5153,673בלגיה

3,9594,8745,6659,95719,91025,042צרפת

1,2101,2751,2702,4434,6756,256איטליה

שוויץ
הארצות יתר

7991,0391,0642,7544,2405,356

2936137611,3702,3552.031

אמריקה
הברית ארצות

11,66022,035/5,07259,49573,01582,757
9,52418,33211,67149,72459,13068,304

קנדה
ברזיל

5131,0551.1383,5465,2954,969
3483765991,1751,9403,021

5531,1637162,1083,0102,828ארגנטינה

הארצות 7221,1099482,9423,6403.635יתר

4892,4452.816,/321466497אוקיאניה

ידוע 1,21226/3462485949לא

באניה יומי 18,42220.158ביקור

אחוזים/

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

13.77.610.15.34.94.8אסיה

אפריקה
אירופה

7.6
44.2

8.4
37.1

7.2
47.5

5.1
36.0

5.3
44.1

4.5
47.6

ואוקיאניה 34.546.935.253.645.743.1אמריקה

בהגדרת שינוי חל 1961 בשנת (1) זה."תייר" לפרק מבוא ראה
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TOURISTS

/TABLED19. TOURISTS (1) ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
(Absolute Numbers and Percentages)

(19511967(

Country of Residence

1 9 6 7

יבשה
Land

אוויר
Air

יט
Sea

הבל סך
Total

1966 1965 1964

Absolute Numbers

TOTAL 30,901 ,2II58> 48,680 291,168 328,077 296,493

(1) In 1961, the definition for "tourist" was altered  see introduction to this chapter.
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25 1,624

./O5509,1688,7448.4729/37.088471Asia
2,6252,8792,4162,2477081.51128Turkey
4.7653.5983,2803.231773,14212Iran
1,000903IJ326747858610Cyprus
2,1601.7881.9162,320501,849421Other countries

8,4009.3458.755//,/97/,4349,484279Africa
2.1861.8253,6311.2482,383Tunisia, Algeria 8t Morocco

5,0605.9085.7356,8461236,67350Union of South Africa
3.3401.2511.19572063428229Other countries

117.720135,367/52,779/33,46617,04797,07419,345Europe
72585381367026938615Poland
22014620428462735Rumania
570571738528148190190Yugoslavia

1,6602.0612,2322,2467821.360104Greece
9,55011,91213,02010,5011.0247.4182,059Germany
2,2052,8942,8893,3723242,512536Austria
1,3851,4661,3947562714832Czechoslovakia and Hungary

28,33033,02438,41934,3722,57027,7354,067United Kingdom '
10,72512,98614,51612,2678278,3913,049Scandinavian countries
7,2407.9137,9839,3081,3036,8021,203Netherlands '
4,9905,9235,8275,7613854,965411Belgium
30.48534,20339,44832,2966,20722,6413,448France
9,9408,31310,9528.1048275,3791,898Italy
7.2509,30410,3668,7791,1926.1461,441Switzerland
2.4453,7983,9784,2229122,393917Other countries

89.683/02,124//4,803/ /0.7706.41694,11710.237
71.64383,18295,81390,6734,31477,5448,815United States
5,910' 6,6957,9137,8444106,604830Canada
2.6852,6172,7602,3733471.91 1115Brazil
3.960.4,6413,9374,4508533,456HIArgentine
5,485, 4,9894.3805,430.4924,602336Other countries

3.1953,8594.6614,7273383,823566Oceania [

391044Vat Known

22.03736,63038,32522.53222.532One Day Visit by Ship

esPercentaf
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

4.63.53.03.13.53.31.5Asia
3.63.63.04.25.54.50.9Africa

51.352.152.749.765.245.962.6Europe
40.540.841.343.025.846.335.0America 8t Oceania



בישראל השהות זמן לפי היוצאים, התיירים  ד/20. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLED/20. TOURISTS DEPARTING, BY LENGTH OF STAY IN ISRAEL

)Absolute Numbers and Percentages)

)19611967)

1967

שהות ימי
השהות 19611963196419651966זמן

Length(אלפים)תייריט of Stay

TouristsDays
of Stay
(1.000)

מוחלטים e>מספרים rsAbsolute N u m

הכל IS5.42I111,068146,7750,372316,319178,904TOTALסך

ביקור ללא הבל ./142.078/90.77S114,735253,75/287,886256,7757,376.5Tota/Excסך Oneday
באניה Visitיומי by Ship

ס~ה  מחודש 110,868151,077179,638203,907235,145209.2322,386.1Underפחות 1 month Total
ימים 5 29,31546,18258,04466,62875,81354.498165.2Upעד to 5 days

ימים 9 עד 620.48727,96931,08835,34445,55244,237329.969 days
ימים 19 עד 1039,23749,22658,44566,00174,32174.1351.020.71019 days
ימים 29 עד 2021,82927,70032,06135,93439,45936.362870.32029 days

חודש 118.45722,77425,37728,09429,08626.9141.099.81 month
חודשים 24,8796,0578,0668,9199,9617,891567.92 months
חודשים 32,0522,4943,1683,2083,3993,100317.63 months
חודשים 41,2961,5301,5341,6961,7421,783238.44 months
חודשים 57921,0751,3491,2291,3561.365223.95 months

חודשים 8 עד 61,4001,8052,0902,2112,0092.230489.668 months
חודשים 11 עד 99761,1151,3101,2271,5501.570492.9911 months

9081,7591,5982,5682,8512,080940.61שנה year
ומעלה 284no470542676510619.72שנתיים years and over

ידוע 166369135150III100Notלא known

tagאחוזים esPerce n

ביקור ללא הכל .100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ToulExdסך Oneday
באניה Visitיומי by Ship

מ"ה  מחודש 78.179.380.080.481.781.532.4Underפחות 1 month Total
ימים 5 20.724.325.926.326.421.22.2Upעד to 5 days

ימים 9 עד 614.414.713.813.915.817.24.569 days
ימים 19 עד 1027.625.826.026.025.828.913.91019 days
ימים 29 עד 2015.414.514.314.213.714.2.M82029 days

חודש 113.012.011.3II. 110.110.514.91 month
חודשים 23.43.23.63.53.53.17.72 months
חודשים 31.51.31.41.21.21.24.33 months
חודשים 40.90.80.70.70.60.73.24 months
חודשים 50.60.60.60.50.50.53.05 months

חודשים 8 עד 61.00.90.90.90.70.96.668 months
חודשים 11 עד 90.70.60.60.50.50.66.7911 months

0.60.90.71.01.00.812.81שנה year
ומעלה 0.20.40.20.20.20.28.42שנתיים years and over

ממוצעת(0 313130292829Averageשהות length of
stay(ימים) (1) (days)

השהות(1) 151414141314Medianהציון stay(l)
(days)(ימימ)

(1) Excluding oneday visit by ship see introduction to ihis chapter. זה. לפרק מבוא ראה באניה יומי ביקור כולל לא (1)
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המלון דרגת לפי בהם, והלינות לתיירים מומלצים מלון(0 בתי ד/21. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים האורחים של המגורים יבשת ולפי

TABLED/2I. TOURISTS APPROVED HOTELS(i) AND NIGHTS SPENT, BY DEGREE OF HOTEL

AND CONTINENT OF RESIDENCE OF GUESTS

)Absolute Numbers and Percentages)
)1967)

המלון HotelDegreeדרגת of

הבל סך
Totalaiאוaאbiבוbבciגוcג

מלין 10בתי 2291918767333Hotels

1,922וזדריט 10,1351.5529222.7212,311707Rooms

אפשריות לינות
(אלפים)(2)

למעשה לינות
(אלפים)

התפוסה אחוז

1,292.4 6,170.1

703.3 2,895.6

54.4 46.9

1.035.3

486.9

47.0

599.2

293.3

48.9

1.658.5

709.8

42.8

1,235.3

571.7

.46.3

349.4

130.6

37.4

Possible nights spent
)1.000) (2)

Actual nights spent 
total (1.000)

Percentage of

(אלפים)(3) אורחים
לאורח לינות ממוצע

182.2 903.7
3.9 3.2

193.3
2.5

105.7
2.8

205.0
3.5

150.0
3.8

67.5
1.9

occupancy
Totalguests (l.000)(3)
Average nights spent
per guest

TOTAL

Abroad Total

America

Europe

Others

Israel

האורחים של המגורים יבשת לפי הלינות
Nights Spent, by Continent of Residence of Guests

Absolute Numbers (1.000) (אלפים) מוחלטים מספרים
703.3 2,895.6130.6

56.4

20.4

28.1

7.9

74.2

57I. 7

)84.2

69.0

94.4

20.8

387.5

709.8

417.0

119.0

247.3

50.7

292.8

293.3

/66.7

59.2

90.9

16.6

/26.6

486.9

357.2

208.1

118.9

30.2

/29.7

637.6

371.4

237.6

28.6

65.7

/,8/9./

847.1

817.2

154.8

/.076.5

הכל סך
הכל לארץסך חוץ

אמריקה

אירופה

אחרים

ישראל

entage sPerc

הכל 100.024.316.810.124.519.84.5TOTALסך

הכל לארץסך 3.1Abroad/.9.69.222.9/0//.100.035חוץ Total

100.043.824.67.014.08.22.4Americaאמריקה

.100.029.114.6IIאירופה 130.311.53.4Europe

100.018.5I9.S10.732.813.45.1Othersאחרים

827.236.06.9.//2.0//.100.06ישראל

זה. לפרק מבוא ראה (3) פתוח. המלון היה בהם הימים מספר כפול המיטות מספר (2) מרגוע. בתי כולל (1)

(1) Incl. rest houses. (2) Numbers of beds multiplied by numberof days the hotel was open. (3) See introduction to this chapter.
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האזור לפי לתיירים, מומלצים מלון(1) בבתי הלינות ד/22. לוח
TABLE D/22. NIGHTS SPENT AT TOURISTS APPROVEDHOTELS(1), BY AREA

אזור

אחוז
התפוסה
Percent

Occupancy

ממוצע
(אחוזים) האורחים של המגורים יבשת לפי לינות

Nigths Spent by Continent of Residence ofGuests (Percentages)

לינות
לאורח
Average
Nights

Spent per
Guest

הבל סך
Total

Abroad לארץ pn
ישראל
Israel

Area

הכל סך
TotalAmerica

אירופה
Europe

אחרים
Other

הכל 46.93.262.8סך 100.028.2 29.35.3J7.2TOTAL

52.12.160.7אילת 100.033.1 23.54.139.3Elat

45.34.349.3אשקלון 100.044.6 2.91.850.7Ashqelon

שבע 44.11.835.0באר 100.017.3 15.42.35.0£Be'er Sheva

43.44.778.6הרצליה 100.050.4 23.94.321.4Herzeliyya

יעקכ 32.77.319.5זכרון 100.07.7 11.60.280.5Zikhron Ya'aqov

38.92.267.7חיפה 100.021.6 41.74.432.3Haifa

40.92.839.3טבריה 100.019.1 18.4 .1.860.7Tiberias

60.53.169.6ירושליס 100.017.1 44.48.130.4Jerusalem

29.02.935.6נהייה 100.023.1 8.54.064.4Naheriyya

18.22.084.3נצרת 100.070.1 12.31.915.7Nazareth

43.35.559.7נתניה 100.050.3 6.52.940.3Netanya

37.72.725.3צפת 100.08.9 14.22.274.7Zefat

טבעון קרית

ציון שבי

28.6

38.6

6.0

3.3

11.9 100.0

30.7 100.0

4.9 6.1

24.5 5.8

0.9

0.4

88.1

69.3

Qiryat Tiv'on

Shave Ziyyon

אביביפו 51.23.591.0תל 100.035.2 47.18.7'9.0Tel AvivYafo

מרגוע 56.04.122.4בתי 100.08.6 11.22.677.6Rest Homes

(1) Incl. rest houses. מרגוע. בתי כולל (1)
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בריאות ה. פרק

מתייחסים 1953 עד 1950 לשנים הנתונים
תחילת לתאריך  1954 ומאז ההודעה, לתאריך
מבוס 1962 עד 1954 לשנים הנתונים המחלה.
הבריאות משרד של המרכזית הכרטסת על סים
לשכות של הכרטםות על 1963 משנת והחל
ארעיים ל1967 הנתונים הנפתיות. הבריאות

האוכלוסייה. לכל ומתייחסים

שחפת
מבוס "שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
על הבריאות ללשכות הנמסרות הודעות על סים
פרטי, רופא אל ראשונה פנייה שפנה חולה כל
כי מכד 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

לפרסום. ומוסרם הנתונים

אשפוז
החולים, כרטיסי על מבוססים האשפוז נתוני
מאוש חולה לכל החולים בתי ממלאים שאותם
או החולים מבית שיצאו החולים כרטיסי פז.
לסטטיס המרכזית ללשכה מועברים שנפטרו
לעוב לב לשים יש סטטיסטי. עיבוד לשם טיקה
חולים בתי נכללו לא זאת שבסטטיסטיקה דה
יילודים). (כולל היולדות ומחלקות נפש לתולי

מווו! סיבות
על מבוססת מוות סיבות על הסטטיסטיקה
הטב "התנועה בפרק שנזכרו הפטירה הודעות
הפטירה תעודת את מכילות אלה הודעות עית".
להג בהתאס האבחנה את המפרטת הרפואית,
נתונים וגם המוות, סיבת של הבינלאומית דרה

(* הנפטר על דמוגרפיים

מקוצרת, רשימה לפי ממוינים הנתונים
המפורט הבינלאומי ה"סיווג" של ריכוז כלומר,
 רביזיה מוות, וסיבות פציעות מחלות, של
המקוצ הרשימה לפי כאן מוינו הסיבות ."1955
אשר סעיפים, 50 המונה ב', הביןלאומית רת
ל59 והורחבה המיוחדים הארץ לתנאי הותאמה
שנת לפי הם הנתונים ,1962 עד .0) סעיפים
ומאז לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה רישומם

הפטירה. שנת לפי הם הנתונים 1963

חללי כוללים אינם 1967 לשנת הנתונים
יוני בחודשים שארעו המלחמתיות הפעולות

ויולי.

מידבקות מחלות
על מבוססים מידבקות מחלות על הנתונים
הנפתיות הבריאות ללשכות הרופאים הודעות
לפי הודעה המחייבות מידבקות מחלות מקרי על
ומידת שלמות, אינן ההודעות אולם החוק.
ובאפשרות המחלה ברצינות קשורה השליטות
שחפת מין, מחלות על הנתונים הביקורת.
שחפת על הנתונים בסיכום. נכללו לא ומלריה

נפרדים. בלוחות מובאים ומלריה

מאז רק מובאים ממזון הרעלות על מספרים
מתקבלות זו בשנה שהחל היות ,1958 שנת
המחלה התפרצויות על קולקטיביות הודעות
אשר הבודדים המקרים על ההודעות על נוסף

שלמה. תמונה נתנו לא כשלעצמם

המרכזית הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת מובאים 1965 עד 1950 לשנים המתת סיבות על נוסף חומר (י)
לשנת המתיחס הפרסום ו233! 225 ,191 ,177 ,159,138 ,125 ,112 ,95 ,84 ,79 ,47 ,17 ,9 מס' לסטטיסטיקה

בהכנה. 1967
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חולים קופות
החולים קופות ידי על נעשה הנתונים איסוף
לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה מועברים והם
בקו והביקורים המבוטחים מספרי על הנתונים

בלבד. אומדנים הינם עממית חולים פת

ובילד באם טיפול מרכזי
על חודשיים סיכומים מגישים המרכזים
הסי את מרכזות השונות והרשויות פעולותיהם
וליחי הבריאות למשרד אותם ומעבירות כומים
הסטטיסטיים הסיכומים ובילד. באם לטיפול דה
וסטטיסטיקה רפואית לכלכלה ביחידה נעשים

הבריאות. משרד של

הפפר בבית בריאות שירותי
המתקבלים דו"חות על מבוססים הנתונים

הבריאות. במשרד

הרפואיים הרשיונות בעלי
במקצועות הרשיונות בעלי על הנתונים
הבריאות. שבמשרד מהתיקים נתקבלו הרפואיים
רשיונות שקיבלו לאלה רק מתייחסים המספרים
זמניים. ברשיונות המחזיקים אלה כולל למעשה,

דרכים תאונות
בפרק ניתנים דרכים תאונות על הנתונים

וקשר. תחבורה  ט"ו

עבודה נפגעי
בפרק ניתנים עבודה נפגעי על פרטים

ותעסוקה. אדם כוח  י"א

האב לפי המאושפזים חלוקת כי לציין, יש
והם ל1000/0) (מנופח מדגם על מבוססת חנות
בפרסומים ראה פרטים דגימה; לטעויות נתונים
המאושפ החולים של אבחנתית סטטיסטיקה על

ג1). זים

תקן על החולים, בתי מספר על הנתונים
החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל המיטות
רפואית לכלכלה היחידה ידי על הוכנו בארץ
לחלו בייחס הבריאות. משרד של וסטטיסטיקה
לציין יש הסוג, לפי והמיטות החולים בתי קת
לפי נקבע מעורב אופי בעלי המוסדות סוג כי
נזקפו עצמן המיטות המיטות. רוב של אופיין

אופיין. לפי סוג לכל

החולים בבתי כלליות" "מחלקות המונח
נשים ילדים, כירורגית, פנימית, מחלקה כולל
"הנסן". חולים בית כאן נכלל כן כמו וכר.

חולים בית של מעמד ניתן 1954 שנת במשך
ממושכות למחלות המיועדים מוסדות למספר
הראשונה. בפעם בסטטיסטיקה אז נכללו ולכן

בסטטיסטיקה נכללו זה תהליך בהמשך
ו1961 1960 ,1959 בשנים הראשונה בפעם
למפג שיקום מרכזי נפש, לחולי מעונות מספר
קודם. גם קיימים שהיו למרות וכר, בשכלם רים

הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז
הבאה:

בפועל אשפוז ימי
100 *

קבועה תפוסה לפי בכוח אשפוז ימי

נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
לתפוסה מעל שהם במיטות חירום משימוש

רגילה.

של המיוחדים הפרסומים בסדרת למצוא אפשר 1964 עד 1950 לשנים המאושפזים החולים על נוספים נתונים 0)
1965 לשנת הנתונים ו226! 204 ,181 ,169 ,154 ,129 ,128 ,110 ,100 ,86 ,49 כס' לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

בהכנה. נמצאים 1966 לשנת הנתונים מיוחד, בפרסום בקרוב יפורסמו
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המין, לפי ופטירות (1967 עד 1950) מוות סיבת לפי תמותה שיעויי
(יהודים) (1967) המוות וסיבת הלידה יבשת הגיל,

מוות סיבות

■ ה/1. לוח

1966

הסיבה
ממוצע
Average19501955I9601965§1966*1967

כל
הגילים

19501967All
Ages

תושבים ל1/000 1,000שיעורים PopulationRates peמוחלטים
הכל 6.1506.4775.7675.5276.3756.3316,62614,709סך

הנשימה מערכת של שחפת .1
אחרות צורות שחפת, .2
הצורות כל עגבת, .3

0.070

0.007

0.148

0.012

0.059
0.009
0.006

0.038
0.004
0.006

0.029
0.004
0.001

0.029
0.002
0.004

0.030
0.002
0.003

68
5
10

הבטן טיפוס .40.0040.0140.0030.001


X
1

חולירע .5
הצורות בל דיזנטריה, .60.0170.0330.0190.0090.0030.0010.004 .3

ספטית גרון דלקת שנית, .7


סטרפטוקוקוס ע"י
אסכרה .80.0040.0290.002X

שעלת .90.0050.0150.0100.001

מנינגוקוקוס עיי זיהום .10
דבר .11

0.003
X

0.0040.0050.003
0.005

0.0010.0023

צפדת .120.0050.0160.0060.001


XX1

ילדים שיתוק .130.0400.1830.0330.002
X

אבעבועות .14
חצבת .150.0100.0150.0240.0070.0060.0090.00220

(אפידמי) הבהרות טיפוס .16


X




(אנדמי הבהרות טיפוס .170.0010.004




מוגדר) ובלתי
טיפוס של אחרות צורות .18




אחרות ומחלות הבהרות
קרציות ע"י

מלריה .190.0030.020

ע"י שנגרמו אחרות מחלות .200.0400.0660.0330.0340.0420.0360.03283

טפילים או חידקים
ממאירות שאתות .210.9860.7700.8981.0261.1201.1441.1842,655

ממאירות בלתי שאתות .220.0670.0930.0670.0630.0540.0560.046130

מוגדרות ובלתי
סוכרת .230.0360.0690.0330.0280.0300.0460.040108

דם חוסר .240.0090.0170.0070.0060.0100.0090.00922

הדם בלי של ליקויים .250.6890.5790.6120.6000.8400.8000.9191,859

המרכזית העצבים במערכת
שלא המוח קרום דלקת .260.0210.0340.0260.0190.0130.0120.01 129
מנינגוקוקוס ידי על

שגרוני חום .270.0050.0090.0060.0040.0010.0010.0023

הלב שגרון .280.1020.0980.0970.0860.1 II0.1000.094232

הכלילי העורק מחלת .291.1320.5801.0001.1701.4631.5311.6043,554

הלב ותעוקת
הקשורות אחרות לב מחלות .300.2230.3070.2010.1630.2330.2340.216543

הלב שריר ובהתנוונות בטרשת
אחרות לב מחלות .310.1250.0820.1250.1180.1260.1300.123302

הקשורות לנ מחלות .320.0590.0210.0530.0540.0610.0680.076157

גבוה דם בלחץ
ציון בלי גבוה, דם לחץ .330.0570.0680.0720.0440.0530.0410.04696

לב מחלת
שפעת .340.0 II0.0080.0070.0030.0100.0070.01 116
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CAUSES OF DEATH

TABLE E/l. DEATH RATES BY CAUSE (19501967) AND DEATHS, BYSEX, AGE, CONTINENT
OF BIRTH AND CAUSE (1967) (Jews(

Cause

I 967*

Aged 15 Years and Over ומעלה 15 בגיל

אירופה ילידי
אמריקה
Born in

Europe
America

אסיה ילידי
אפריקה
Born in

AsiaAfrica

כל
האוכלוסייה

Total
Population

)1)

תינוקות
משנה למטה

Infants
under
I Year

All Ages הגילים כל

נקבות
Females

זכרים
Males

הכל סך
Total

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
!5. Measles
16. Typhus, epidemic
17. Typhus, endemic and un*

specified
18. Other forms of typhus and

other rickettsial diseases

19. Malaria
20. All other diseases classified

as infective or parastic
21. Malignant neoplasms
22. Benign and unspec. neoplasms

23. Diabetes
24. Anaemia
25. Vascular lesions affecting

central nervous system
26. Nonmeningococcal meningitsi

27. Rheumatic fever
28. Chronic rheumaticheart disease
29. Coronary disease and angina

pectoris
30. Other arteriosclerotic and

degenerative heart diseases
31. Other heart diseases
32. Hypertension with heart disease

33. Hypertension without mention
of heart disease

34. Influenza

(2) תושבים ל1,000 שיעורים
Rates per 1,000Population (2)

12.897 7.866 8.778

0.0430.0430.062
0.0030.0050.003
0.0050.0050.007

0.003

0.001
0.001

0.045

2.872
0.090

0.068
0.022
I. 83S

0.009

0.167
4.005

0.376

0.005

0.002

0.039

1.066
0.056

0.079
0.007
1.421

0.002

0.003
0.158
1.470

0.400

0.004

0.001
X

0.035

1.688
0.064

0.058
0.012
1.339

0.006

0.001
0.136
2.335

0.314

0.1680.2030.209
0.1 100.1250.151

0.0670.0840.080

0.0150.0150.022

Absolute Numbers

1,052 7,057 8,599 15,656

704921

514
88_

3 3

 2
2 

2 2

18

274 237

7534417

2,7981,4231.3755
10956S3י

944747
22139

2.1719871.184

25

431

22276146
3,7902,416,374

511

291137154
17975104

1094960

25916

113 בריאות



המין, לפי ופטירות (1967 עד 1950) מוות סיבת ל2י תמותה ה/1.שיעורי לוח
(המשך) (יהודים) (1967) המוות וסיבת הלידה יבשת הגיל,

§ 1966

כלממוצע
הגיליםAverage19501955I9601965§19661967הסיבה

19501967All
Ages

ישיעוריט Population1,000Rates;ושביםל1,000 perמספרים
מוחלטים

ריאות35. 0.2110.2510.2120.1460.1500.1200.144278דלקת
סימפונות36. 0.0320.0150.0330.0200.0410.0350.04382דלקת
והתריסריון37. הקיבה 0.0300.0210.0240.0320.0350.0480.034112כיב

התוספתן38. 0.0080.0160.0060.0060.0050.0050.00412דלקת

המעיים39. וחסימת בקיע 0.0470.0500.0410.0400.0480.0490.047115שבר,

והמעיים40. הקיבה 0.1370.3430.1520.0820.0440.0460.035108דלקת

ילודים) של לשלשול (פרט

הכבד41. של והריף צהוב 0.0050.0090.0060.0060.0020.0010.0032ניוון

הכבד42. 0.0430.0340.0330.0430.0520.0530.056123שחמת

הכליות43. 0.0640.0660.0810.0450.0570.0510.049119דלקת

השתן44. בדרכי 0.014אבנים ■0.0140.0130.0180.0130.0150.00934

הערמונית45. של עיצוב 0.0390.0460.0370.0420.0390.0320.02575יתר

לידה46. הריון, של 0.0160.0330.020סיבוכים .0.0150.0090.0120.006: 27
הלידה ומשכב

שמלידה47. 0.1540.1860.1740.1640.1250.1190.119.277מומים

בזמן48. הילוד של .0.0380.0640.0340.0340.0330.0330.019פציעות 77
פגות) ציון (ללא הלידה

פגים49. של הלידה בזמן 0.0160.0080.0100.0270.0270.0280.02266פציעות

הריאה.אחרי50. וצמיקת 0.0300.0460.0320.0290.0340.0310.03071תשניק

פגות) ציון (ללא הלידה

הריאה51. וצמיקת תשניק ■0.0300.0130.0350.0270.0370.0540.049. 126
פגים אצל

ילודים52. אצל זיהום 0.0510.1060.0530.0390.0260.0160.01737מחלות
פגות) ציון (ללא

ילודים53. אצל זיהום 0.0230.0500.0250.0150.0090.0080.00818מחלות

פגים

הילודים54. של אחרות 0.0390.1110.0400.0350.0240.0230.01954מחלות
פגות) ציון (ללא

ילודים.55. של אחרות 0.0360.1650.0250.0160.0180.0120.01329מתלות
פגים

0.1000.1210.1220.1000.0710.0660.072154פגות56.

רוח57. מחלת בולל (לא 0.2570.3250.2370.1810.2130.2090.196486זקנה
בלתי סיבות זקנה) של
ידועות ובלתי מוגדרות

האחרות58. המילות 0.5420.5410.4760.5070.6520.6270.6911,454כל

החיצוניות59. הסיבות 0.4570.5490.4330.3680.3960.3770.460873כל

שונה. גילים ממבנה בחלקם נובעים לידה יבשת לפי בשיעורים ההבדלים (2) ישראל. ילידי כולל (1)
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TABLE E/l. DEATH RATES BY CAUSE(19501967) AND DEATHS. BY SEX, AGE, CONTINENT
OF BIRTH AND CAUSE (1967) (Jews) (Cont.(

1 967

" הגילים AMכל AgAged 15 Years and Over ומ0לה 15 בגיל

סךהכל
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

תינוקות
משנה למטה
Infants
under

כל
האוכלוסייה

Total

אסיה ילידי
אפריקה
Born in

אירופה ילידי
אמריקה
Born in

Cause

1 YearPopulation
)1)

AsiaAfrica
Europe
America

Absolute Numbers(2)תושביפ ל1,000 שיעורים
1,000 Population (2)Rates per

341173168550.1600.1920.19335. Pneumonia
102653740.0600.0910.05836. Bronchitis
8066140.0490.0430.07337. Ulcer of stomach and duodenum
.8350.00s0.0030.00933. Appendicitis
112555750.0660.0670.09239. Intestinal obstruction and

hernia
83414243. 0.0230.0290.02940. Gastritis, duodenitis. enteritis

and colitis, except diarrhoea
of newborn

752 ...0.0040.0020.00641. Acute and subacute yellow
atrophy of liver

132854710.0800.1070.08742. Cirrhosis of liver
1176354 .0.0700.0930.07443. Nephritis and nephrosis
22139

0.0140.0150.01644. Urinary calculi
60600.0370.0380.05545. Hyperplasia of prostate
15 15 :

0.0090.017_46. Complications of pregnancy,
,childbirth and puerperium

, 281161.1202090.0200.0210.02347. Congenital malformations
462719 ;4643. Birth injuries without mention

of immaturitiy
513318 ;51


49. Birth injuries with mention of

immaturity
. 722943 :72. . 50. Postnatal asphyxia and atelec

tasis without mention of
immaturity

1167046 111651. Postnatal asphyxia and atelec
tasiswith mention of
immaturity

402020 i4052. Infections of newborn (excl.
tetanus) without mention of
immaturity

18II .■7 ;18
53. Infections of newborn (excl.

tetanus) with mention of
immaturity

452916 ;.45
54. Other diseases of early infancy,

without mention of
immaturity .

3119 .1231
55. Other diseases of early infancy

with mention of immaturity
17010268170

56. Immaturity, unqualified
457264193250.2590.3380.28957. Senility. without mention of

psychosis. illdefined and
unknown causes

1,632814818570.9161.0121.20558. All other diseases
1,087742345250.6020.6100.65759. All external causes

(1) Incl. Israel born. (2) The differences in the rates by continent of birth are in part due to different age distribution.
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ולידה בהריון הקשורים מוות מקרי  ה/2. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE E/2. MATERNITY DEATHS (Jews) (Absolute Numbers and Rates)
)19501967)

♦1967 §1966 1965 I960 1955 1950

Absolute numbers
Rates per 1,000 live
births

15
0.30

27
0.52

21
0.41

26
0.57

31

0.73
35

0.96
מוחלטים מספריס
ל1,000 שיעורים

חי לידות

נבחרות סיבות לפי תינוקות, תמותת  ה/3. לוח
ושיעורים) מוחלטים (מספרים (יהודים)

TABLE E/3. INFANT MORTALITY, BY SELECTED CAUSES (Jews) (Absolute Numbers and Rates)
)19501967)

Cause .1967 §1966 1965 I960 1955 1950 הסיבה

TOTAL
Absolute Numbers

1,052 1,121 1,167
מוחלטים מספרים

1,225 1,369 1,657 הכל סך

הסיבות 46.22כל
שיעורים(1)
32.4426.9522.74

Rates (1)

21.5620.8ALL CAUSES

המידבקות המחלות 4.481.850.6S0.370.690.28Allכל infectious diseases

ריאות דלקת
סימפונות ודלקת

3.974.062.531.541.311.16Pneumonia and
bronchitis

והמעיים הקיבה 7.803.822.181.131.100.85Gastroenteritisדלקת

מלידה 4.545.075.374.483.814.12Congenitalגוומיס
malformations

הלידה בזמן 2.231.642.512.692.751.91Birthפציעות injuries

וכדומה ,1.812.442.313.163.793.71Asphyxiaשיתוקהנשימה etc.

אצל זיהום מחלות
ילודים

5.042892.261.561.061.14Infections of newborn

ובלתי אחרות 0יבות
מוגדרות

16.3610.679.147.817.067.58All other A illdefined
causes

הסיבות כל
הניאונטליות(2)

הקשורים המקרים גל
בפגות(3)

25.84

10.94

18.91

8.02

18.76

7.65

16.90

7.21

16.00

7.56

15.75

7.62

All neonatal causes(2)

All cases with ment.
of premat. (3)

חושבו 1966 עד 1963 משנת השיעורים חיים. תינוקות ל000'1 חושבו 1967 בשנת וכן 1962 עד 1950 לשנים השיעורים (1)
(חוץ נלוח שנזכרו תינוקות של המוות סיבות כל מתוך נבחרו המקרי0 (3) מלידה. מומים כולל (2) חי. לידות ל1/000

היחידה. האבחנה היא "פגות' בהט המקרים בתוספת ממומים)
(1) The rates for the years 19501962 and 1967 were calculated perI,000 infant population. The rates for I 9631 966 are per 1,000
live births. (2) Including malformations. (3) These cases have been collected from all the aforementioned causes of neonatal

death (except malformations), in addition to those deaths for which "prematurity" was the only diagnostic indication.
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morbidity תחלואה
באוכלוסייה ל10,000 שיעורים  נבחרות מדבקות מחלות  ה/4. לוח

(יהודים)
TABLE E/4. SELECTED INFECTIOUS DISEASES  RATES PER 10,000 POPULATION

)Jews)

)19501967)

Ratesשיעורים

המחלה
ממוצע
Average
195019501955I9601965§1966.1967

Disease

1965(1)

6.114.88.91.30.30.30.1Diphtheriaקרמת
0.20.20.30.10.10.10.1Brucellosisברוצלוזיס

בצילרית 12.38.818.312.18.810.68.0Dysentery,badMaryדיזנטריה

נגיפית כבד דלקח
שמזיהום מוח דלקת

g_610.380/■4.5937.77.0LJAfiaf !fieinfa^tiAi t*

0.30.30.20.20.30.50.5Encephalitis, epidemic
המוח קרום 0.20.80.10.10.20.10.1Cerebrospinalילקו!
מנינגוקוקוס meningitisעיי

מזון 4.56.19.610.412.0Foodהרעלות poisoning
55.5138.2203.330.312.028.44.6Measles(2)חצבת(2)

(אנדמי) הנהרות 2.05.42.20.80.20.30.2Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 2.26.02.81.20.80.80.7Typhoidטיפוס fever

0.20.90.10.10.20.1O.ILeptospirosisלפטוספירוזיס
Paratyphoid!0.85.50.90.30.10.40פרטיפוס(3) fever(3)

XXXXXXXTetanusצפדת
חוזרת 0.1X0.10.1XX0.1Relapsingקדחת fever

9.111.912.210.63.11.82.0Scarletשנית fever
28.156.365.323.50.10.33.8Pertu5sis(2)שעלת(2)

ילדים 3.114.32.60.1XXO.IPoliomyelitisשיתוק

בין פרטיפוס של בשיעורים השינויים (3) .4 עד 0 בגיל שקרו המקרים רק בהודעה חייבים 1961 מאז (2) יהודים. לא כולל 0)
בהגדרה. שינוי של תוצאה הם 1955 לשנת 1950 שבת

(1) Includes cases ofNonJews, (2) As from 1961, only cases of the age group 04 are notifiable. (3) The changes in the
rates of paratyphoid fever from (950 to 1955 are due 10 a change in definition.

ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי  ה/5. לוח
TABLE E/5. MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

)19491967)

1949
(1)

19501955I96019621964196519661967

הכל 23סך 91 842 10914020312013(2)TOTAL

מזה;
 חדשים מקרים
מקומית הדבקה

בתו"ל שנדבקו מקרים
שנגרמו מקרים

דם עירוי ע"י

5

31

1

19

1

3018
1

12
1

Thereof:
New Cases Indigenous
Infection

Imported Infection
Induced

בסיבי 12) המוחזקים בשטחים יהודית הלא האוכלוסייה בין מקרים 13 נתגלו לאלה נוסף (2) שלמים. אינם זו לשנה הנתונים 0)
הירדן) בעמק ו1

(1) Data for this year are incomplete. (2) Not including 13 cases which were discovered among the Non Jewish population
in the administered territories (12 in Sinai, I in the Jordan Valley).
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האוכלוסייה, קבוצות התהליז/ פעילות המחלה, איתור לפי ה/6.שחפת, לוח
הלידה ויבשת הגיל

TABLE E/6. TUBERCULOSIS BY LOCALIZATION, STAGE OF ACTIVITY, POPULATION GROUP,
AGE AND CONTINENT OF BIRTH

Age and
Continent of Birth

לריאות כלחוץ שתפת
Extrapuimonary

בהשגחה
Under
Obser
vation
Only

בטיפול
Under
Treat
ment

הכל סך
Total

ריאות שחפת
Pulmonary

רגוע
ובלוט
Quies
cent and
Arrested

פעיל
Un

stable

הכל סך
Total

הכל 0ך
Total

רגוע
ובלוט
Quies
cent and
Arrested

פעיל
Un
stabte

הכל סך
Total

לידה ויבשת גיל

TOTAL

Jews

NonJews

נ EWS  TOTAL

Age
0 4

514

1529

3044

4559

60+

Not known

Cases under Supervision
682 375 1,057 11,442 1,498 12,940

595

87

305

70

900

157

10,679

763

1.140

358

Cases Newly Discovered
29 103 137 810 446

I

5

4

II

3

5

13

14

35

24

19

2

2

18

18

46

27

24

2

3

14

35

161

313

283

II

25

61

73

108

168

11,819

1,121

1.256

14

39

96

234

421

451

בפיקוח מקריס

12,124 1,873 12,997

11.274

850

1,445

428

12,719

1,278

קנו/גלו מקרים
839

4

19

39

172

316

288

554

12

38

75

108

132

187

2

1,393

16

57

114

280

448

475

3

הכל סך
יהודיפ

יהודים לא

יהודיםסךהכל
הגיל

4 עד 0

14 עד 5

29 עד 15

44 עד 30

59 עד 43

ומעלה 60

ידוע לא

Continent o f Birth הלידה יבשת
Europe

Asia

Africa

Israel

Others Sc not known

16

6

2

5

47

26

13

12

 10

63

32

15

17

10

563

109

104

24

10

245

82

80

30

9

808

191

184

54

19

579

115

106

29

10

292

108

93

42

19

871

223

199

71

29

אירופה

אסיה

אפר^
ישראל

ידוע ולא אחרות

564082424014(1)96(1)לאיהודים 14NONJEWS 

סךהכל
הגיל

TOTAL
Age

14 עד 01715213II24 4014

44 עד 153926133118138 81544

59 עד 45187II176II1
 14559

ומטלה 602061420614 60+

(1) Incl. 2 cases with age not known, 1 .

pulmonary and I extrapuimonary.
 1 ידוע' לא בגיל מקרים 2 כולל (1) ■

לריאות. מחוץ שחפת  ו1 ריאות שחפת
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HOSPITALIZATION MVH

(<) והסוג הבעלות לפי החולים, בתי  ה/7. לוח
TABLE E/7. HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE (1)

)19481967)
קנה כל Endסוף of Each Year

194819501955I9601965§1966.1967

הכל US142156TOTALבנו6681100סך

ers h 1 pOwn

27333435Government
4444Local authorities
161414ltGeneral Workers'

Sick Fund
1111"Hadassah"

10S510"Malben"
888IIMissions
10IIII13Other nonprivate

hospitals
57596568Private hospitals

19

5
13

3

8
7
6

39

20 7
4 2
12 10

3 3
7 
7 5
7 8

26 31

ממשלה
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת

'הדסה'
"מלבן
נליסיונים

ציבוריים חולים בהי
אחרים

פרטיים הולים בחי

Typeהסוג
365044424243SIGeneralכלליים
9993111Tuberculosisשחפת

נפש 19212655616565Mentalמחלות diseases
ממושכות 232030272935Chronicמחלות diseases

שיקום
1

3444Rehabilitation

משרד של בדיווח לראשונה נכללו זו בשנה אשר 'מלבן* מוסדות ו5 ירושלים במזרח חולים בתי 9 כוללת 1967 בשנת התוספת (!)
אשפוז. מוסדות על הבריאות

(1) The growth in 1967 comprises 9 hospitals in East Jerusalem and 5 Mai ben institutions included for the first time 'n
the reports of the Ministry of Health on hospitals.

(אלפים) והמחלקה הבעלות ל3י החולים, בבתי שנתקבלו החולים  ה/8. לוח
TABLE E/8. PATIENTS ADMITTED TO HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT (1,000)

(19501967)

.1967 §1966 1965 I960 1955 1950

TOTAL

Government
Local authorities
General Workers'
Sick Fund

"Hadassah"
"Mai ben"
Missions
Other non<private
hospitals

Private hospitals

337.4 330.9
Ownership
125.4 120.3
33.9 33.7
105.0 108.6

14.9
1.5

17.1
16.3

14.5
I.I

14.1
16.0

23.3 22.1

Department

319.5

112.6
33.5
106.4

14.2
1.3
13.5
15.1

22.9

261.7

85.4
25.3
85.4

13.7
6.4
8.0
10.2

26.4

149.3 I 17.8

הבעלות
50.2 38.9
20.2 18.2
49.2 22.1

15.0
2.3
5.4
8.1

18.9

9.0

6.0
6.4

17.2

המחלקה

הכל סך

ממשלה
מקומיות רשויות

כללית תולים קופת

'הדסה*
'מלבן"
מיסיונים

ציבוריים חולים בחי
אהרים

פרטיים חולים בתי

כלליות 113.9160.4243.8302.7312.6318.6Generalמחלקות
1.62.01.62.21.20.9Tuberculosisשחפת

נפש 2.03.98.910.310.711.2Mentalלחלות diseases
ממושכות 2.76.73.75.14.9Ghronicמחלות diseases

0.20.30.70.61.31.8Rehabilitationשיקום
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לפי חולים, בבתי תושבים ל1,000 המיטות ומספר המיטות תקן  ה/9. לוח
ומחלקה בעלות

TABLE E/9. BEDSTRENGTH OF HOSPITALS AND NUMBER OF BEDS

PER 1,000 POPULATION. BY DEPARTMENT

)19481967)

End of Tear שנה בל סוף

*1967 § 1966 1965 1960 1955 1950 1948

TOTAL | 21,610 19,626 18,382 15,613 12,218 7,627 4,626 |

TOTAL

General

Tuberculosis

Mental diseases

Chronic diseases

Rehabilitation

7.79 7.39 7.07 7.26 .6.83 S57 5.55

3.213.443.153.113.063.163.31

0.750.620.890.280.170.140.12

1.441.401.922.913.043.233.20

0.150.1 1 1

0.74

0.13

0.82

0.14

0.58

0.22

0.65

0.21

0.95

0.21

הכל סך

Ownershipב8לות

6892.9964,4805,7857,6088,1248,327Governmentממשלה

מקומיות 4515838187931,2611,3591,417Localרשויות authorities

כללית חולים 6499971,9152,6363,1213,1693.260Generalקופת Workers" Sick
Fund

"Hadassah"431541687477491507505הדסה*

"Malben"1,5241,4253993961,339מלבן"

268404395434444443789Missionsמיסיונים

ציבוריים חולים בתי
אחרים

771657564669889899945Other non private
hospitals

פרטיים חולים 1,3671,4491,8353,3944,1694,7295,028Privateבתי hospitals

Departmentמהלקה

כלליות 2,6814,7135,6236,6887,9588,4089,175Generalמחלקות

6238421,591595430360330Tuberculosisשחפת

נפש 1,1971,9173.4346,2627,9088,5968,874Mentalמחלות Diseases

ממושכות מחלות

11
155

1,3311,7651,5091,7152,647Chronic diseases

239303577547584Rehabilitationשיקום

ל1,000 המיטות תקן
מהלקות לפי תושבים

Number of Beds per 1,000
Population by Department

הכל סך
כלליות מחלקות

שחפת

נפש מחלות
ממושכות ניחלות

שיקום
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והמחלקה הבעלות לפי חולים, בבתי המיטות תפוסת ואחוז (<>ןלפים) אשפוז ימי ה/10. לוח
TABLE E/10. HOSPITALIZATION DAYS (1,000) AND PERCENTAGE OF BED OCCUPANCY IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT

)19501967)

19501955I960I96S§1966.1967
ימיימיימיימיימיימי

אשפוזתפוסהאשפוזתפוסהאשפוזתפוסהאשפוזתפוסהאשפוזrioiDnאשפוזתפוסה
0Hospi"/0Hospi"hHospi"/0HospiHospi'/3Hospi/יי

OccutaliOccutaliOccutaliOccuttliOccu.taliOccutali

pancyzationpancyzationpancyzationpancyzationpancyzationpancyzation
DaysDaysDaysDaysDaysDays

אשפוז ימי של 179228247249256260Ratesשיעורים of Hospitatization Days

חושבים perל100 100 Population

הכל 734.094.17,141.8TOTAL.)88.72,171.190.43,983.296.75.469.597.46,368.996.8סך

rshiהבעלות pOwn e

89.6833.888.51,432.9100.72,121.596.02,641.796.42,782.395.02,847.2Governmentממשלה

מקומיות 99.7208.884.5251.998.7283.996.2373.293.6455.689.1457.1Localרשויות Authorities

כללית חולים 99.5335.5104.4681.3102.1952.399.21,103.298.11,127.993.11,096.0Generalקופח Workers Sick Fund

"Hadassah"90.7184.092.1223.093.6167.395.1171.299.0181.3100.6186.1.הדסה'

"Malbon"93.0517.489.1467.894.4154.195.0129.993.4316.5'מלבן*

54.771.454.080.152.782.367.4109.174.1M2.I62.0134.5Missionsמיסיונים

אחרים ציבוריים חולים 81.5194.090.8187.894.7234.193.7296.199.9306.894.6314.2Otherבתי nonprivate hospitals

פרטיים חולים .86.9443.693.0608.895.01.160.3103.71,520.3101בתי 11,638.198.51,790.2Private hospitals

menהמחלקה tDepart
כלליות 85.61,375.988.71,738.493.91,280.594.82,867.994.22,819.888.02,845.8Generalמחלקות

92.2245.191.4555.792.2217.079.1117.579.0108.768.980.3Tuberculosisשחפת

נפש 95.3602.796.81,201.6104.52,337.6102.52,863.1102.13,119.9102.43,297.8Mentalמחלות diseases

ממושכות 91.1413.183.3535.391.3402.187.3500.990.7725.5Chronicמחלות diseases

84.447.490.274.589.499.188.2118.392.5184.792.2192.4Rehabilitationשיקום

P



האשפוז, וימי הלידה יבשת הגיל, המין, לפי המאושפזים  ה/11. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים אבחנה לפי

(1964 ; 1965)

1964196519641965

האבחנה
הכל סך

מזה:
הבלזכרים סך

מזה;
הבלזכרים הכלסך סך

נקבותזכרים
גיל

TotalThereof:TotalThereof:Total
Total

MalesFemales014
MalesMiles. (1)

הכל 213,125100,399217,398104,082213,125217,398104,082113,31613,59816,737סך
מוחלטים מספרים

מקריבמוחלטיםמספרים ל10,000 המקרים מוגדריםמספר

הכל r!סך sNumboIut eAbs10,00010,00010,00010,00010,00010.000

ידי על שנגרמו 9,9285,6999,5235,7035144796063654761,036מחלות
טפילים או חיידקים

1,2638141,171730655978421שחפת

ן59ר1271019781עגבת
הבטן 254121282168131418II733טיפוס

וזיהומים 324177388208172022177147פרטיפוס
אחרות מסלמונלות
כולל לא 53425630113181'1,035591841528דיזנטריה,

אמיביאזיס
621320101אסכרה

חריף ילדים 2210000שיתוק

של מאוחרות 52827248827227252921תוצאות
ילדים שיתוק

נגיפית כבד 1,1857531,6101.16961811244219124דלקת
(אנדמי) הבהרות ן663750283332טיפוס

ממאירות 7,4043,4208,1823,8483834124094153152שאתות
הקיבה 54935760934528313725של

החלחולת 24312925313513131411של

הריאה 62540561344132314716של
השד 1,126321.1764058594109של

(כולל הרחם 362181835_345של
הצוואר)
37122749625119252723718לוקמיה

ממאירות בלתי 7.0281.4426.9401,3783633491465321958שאתות
מוגדרות בלתי 1,2404491.167539645957601314שאתות

אלרגיות 2,3821.2372.3621,26712311913510559141מחלות

הסימפונות 1,5688041.56477881798375652קצרת

אנדוקריניות, 5,2512,1574,7001,914271237203267194192מתלות
הדם ומחלות מטבוליות

22ר46775296642415תירוטוקםיקוזיס

1,5376361,64166479837193סוכרת

העצבים מערבת 14,5317,57415.8397,719751797820777525529מחלות
התחושה ואברי

של הדם בבלי 2,5311,3332,7231,425131137151124ליקויים

המרכזית העצבים מקרבת

60032085041731434441126פזילה
1,8961,0482.3049639811610212810ירוד

הרשתית 37923239823420202516הפרדת

התיכונית האוזן 1דלקת ;3606591,46683170748861359150
הפטמי והזיז
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TABLE E/ll. HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND HOSPITALIZATION DAYS, BY DIAGNOSIS

(Absolute Numbers and Percentages)
(I964;I965(

1 9 6 אשפוז5 ימי ■

Diagnosis

AgeContinent of Birth לידה Daysיבשת 0/

5141544456465+
ישראל
Israel

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירוסה
אמריקה
Europe
America

Hospital ization

1964I96S

TOTAL
Absolute Numbers

2,573,786 2,468,401 77,104 54,034 68,553 26,562 51,284 8I.3IS 23,661

Number of Cases per I 0,000 Defined Cases
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000TOTAL

9234472942327494312571,047827nfectious and Parasitic
Diseases

10531138689687502384Tuberculosis
4II51861310Syphilis
5412326II51719Typhoid
271565361651819Paratyphoid and other

Salmonel loses
51251419803374936Dysentery (excluding

amoebiasis)
191201Diphtheria

00Acute poliomyelitis
19512512425577Late effects of

poliomyelitis
106144101014934426683Infectious hepatitis

922131231Typhus (endemic)
84194841958102296804717706Malignant Neoplasms

753118|II714551of stomach
. 4313115302628of rectum
67680322637571of lung
3913789102213810196of breast


74832621302921of uterus (incl. cervix)

301236531821342739Leukaemia

147499530III189344540219232Benign Neoplasms
13469611720491016346Unspecified Neoplasms

18611912973117145987278Allergic Diseases


1155153109745256Bronchial asthma

296160335303210250253331292Endocrine, Metabolic and
Blood. Diseases

152919513282923Thyrotoxicosis


33166201319710610199Diabetes
684506Ull1,4876138989521,3161,471Diseases ofNervous System

and sense organs
1622119226145220228301Vascular lesions of

central nervous
system

1913339730131819Strabismus
232023938136193152125140Cataract
5174224829274244Detachment of retina

1254927314860267777Otitis media and
mastoiditis
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האשפוז, וימי הלידה יבשת הגיל, המין, לפי המאושפזים  ה/11. לוח
(המשך) ואחוזים) מוחלטים (מספרים אבחנה לפי

(1964 ; 1965)

1964196519641965

גילמזה:מזה:
n 3n 2X11הכל הכלזכריםסך הגלזכרימסך הכלסך נקבותזברינוסך

TotalThereof:TotalThereof:TotalTotalMalesFemales014
MalesMales

מוחלטיםמספרים
r s14umb eAbsoluteמוגדרים מקרים ל10,000 המקרים מספר

הדם מחזור 22,31812,77723,78414,0661,1531,1971,4959302578מחלות

(חריף הלב 3,1281.2283,2141,31516116214018257שיגרון
וממושך)

הכלילי העורק 9,7466,52310,6587,185504537763332מחלת

הגפיים של 84124899539443504258דליות

התחתונות
1,6741,1511,9101,197869612768טחורים

הנשמה כלי מערכת 22,31413,09424.31214,3571,1531,2241,5269523,5013.983מחלות

שפעת מצויה, 3,7822,4704,6533,0291952343221555971.178נזלת

הצורות) (בל ריאות 5,9883,4936.9273,9633093494212841,7491.308דלקת

השקדים של יתר 5.5012,7325,8703,05928429632526919840גידול

והאדנוידים
העיכול בלי מערכת 26.55715,97027,88117,0891,3731,4041.8161.0333,3141,379מחלות

והתריסריון הקיבה 2,5941.8942,5631,91613412920462כיב

(חריפה התוספתן 3,0881,6593,2641,796159164191140621דלקת

וממושכת)
מעיים 6,9395,3327,4425,718359375608165214375שבר

והמעיים הקיבה 6.4203,6586,6753,8463323364092713,006802דלקת

מרה ואבני מרה ביס 2,7226452,76682414113988186דלקת

השתן דרכי 5,8743,0036,2483,09930431532930169297מחלות

נפרוזיס 1,0936201,019553565159456172נפריטיס,
הצורות) (כל

השתן בדרכי 2,3521,5652,3711,474122119157865אבנים
הגבר של המין אברי 2,6132,6132,6952,695135136286616מחלות

הערמונית של עיצוב 1,8571,8571,9941,99496100212יתר

זכרים) (כולל השד 32,2518032,023561.6671,61263.059610מחלות

אברי של אחרות ומחלות
האשה של המין

הרחם תנוחת ושינוי 1,2621,1506558110צניחה

.13,592הפלות .13,4187026761,284

עור 4.3082,2574.1822.316223210246178109348מחלות
ועצמות שרירים 5.0192.7255,3192,7362592682912472795מחלות

הדיסקוסהביןחוליתי 56931351529829263221בקע

מלירה 2,9621.7353,2791,961153165209126512402מומים
הדם כלי מערבת 81241088043642444642204103של

המוקדמות הילדות 1.0396001,145624545866508745מחלות

מילה 3333333153151716332537ברית
חיצוניות 20.13212,95418,73012,4291.0409431,3216032151.328סיבות

ידועה. לא לידה ויבשת ידוע לא גיל כולל (1)
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TABLE E/ll. HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND HOSPITALIZATION DAYS, BY DIAGNOSIS

(Absolute Numbers and Percentages) (Cont.)
(1964 ; 1965(

196 Sאשפוז ימי

Diagnosis

I eAContinent of Birth לידה Daysיבשת of

5141544456465+
ישראל
Israel

א0יה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

Hospitalization

19641965

ase sned C10.000Def iperof Casesmbe rNu

4965552.1573,1503779792,0011,5011,656Diseases of Circulatory

41714421348148193140282312
System

Rheumatic heart disease
(acute and chronic)

751,0941,866662871,054649756Coronary disease
6386481737975257Varicose veins of lower

extermity
13616551541301236472Haemorrhoids

2,6396633834792,582644439656696Diseases of Respiratory
System

277160292649385508098Common cold and
influenza

4051098918579714092272290Pneumonia (all forms)
1,7511233

762103683946Hypertrophy of tonsils
and adenoids

1.1911,1301,6391,0861,6481,2271,3471,2531,269Diseases of the Digestive
System

1912624815538135191146143Ulcer of stomach and
duodenum

420240962919118699118131Appendicitis (acute and
chronic)

37631155534334039942228127SHernias
13710277748608977271274Gastroenteritis, colitis. etc.

10630420228117254192186Cholecystitis, cholelithiasis
413272401326257330353367378Diseases of the Urinary

1373027358749258067
System

Nephritis, nephrosis

471362079935153167148149
(all forms)

Urinary calculi
364919451849101253211189Diseases of Male Genital

11634831365214181165
System

Hypertrophy of prostate
553,7466241441.0352,8541,36355956 1Diseases of Breast (incl.

Male) and Other
  Diseases of Female

Genital System
521246712531096151Prolapse and malposition

of uterus
1,73737


4491,328456150140Abortions

379217168Ml255220178201180Diseases of the skin
313285374230213248344350334Diseases of the Musculo

skeletal System
428581014II514240Hernia disci

4739258233678075204191Congenital Malformations
310328II5154ofר11225 Circulatory System

22182~~י
25376Diseases of Early Infancy

72101642733Circumcision
1,6001,0086646521,019900613877815External Causes

(1) |ncl. unknown age and unknown continent of birth.
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי והפטירות הלידות  ה/12. לוח
TABLE E/12. BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE OF TOTAL

BIRTHS AND DEATHS

)19501967)

השנה
Births3eatnsלידות ]טירות

Year חי לידות
Live Births

מת לידות
Stillbirths

הגילים כל
All Ages01 +

1950 :94.892.159.787.351.3Jewsיהודים: 1950

195287.188.754.780.149.11952

195383.383.650.279.944.01953

195595.994.153.583.548.11955

195697.194.855.284.250.21956

195898.396.260.186.556.01958

195999.197.962.285.859:11959

i96099.4 .97.363.388.659.9I960

196199.5 /97.262.788.460.01961

196299.999.763.6.. 89.5 _60.S1962

1963 .,..■. 100.099.762.6,88.6 ;.60.3. . 1963

196499.9 ;99.964.887.162.71964

196599.999.765.5 ■91.363.2I96S

196699.9 '99.164.691.462.41966

1967. 99.964.590.962.61967

1960 54.5לאיהודים:(1) '94.734.046.128.5NonJews: (1) I960

196162.7 ;98.7" 29.046.521.11961

' 196271.3 ;100.035.951.027.91962

196376.299.540.253.533.21963

196478.9 .
j

99.537.252.229.31964

196580.6100.041.854.034.91965

196684.199.541.562.531.61966

196787.138.558.029.41967

(1) including Bedouins. בדוימ. כולל (1)
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HEALTH INSURANCE בריאות ביטוח

החולים קופות ופעולות המבוטחת האוכלוסייה ה/13. לוח
TABLEE/13 INSURED POPULATION AND ACTIVITIES OF SICK FUNDS

)19491967)

האוכלוסייה
המבוטחת
Insured

Population
)1)

visits ביקורים

הקנה
am visits הביקורים inכל clinics Homeבמרפאות visits החולה בבית

Year
הבל סך
Total

מקרים מזה:
חדשים
Thereof:
New Cases

הגל סך
Total

מקרימ מזה:
חדשים
Thereof:
New Cases

הכל סך
Total

מקרים מזה:
הדשים
Thereof:

i ck FundSr se1 WorkGenera
s (1,000)e rbNu mt eA bso 1 u

3,2241,535414203
8,2373,964623376
11,9985.601646426
16,0217,223755516
16,4217,465768523
16.5647.511770578

Person (2)dreur 11n speVisits
8.03.81.00.5
8.23.9i0.60.4
8.43.9j0.50.3
8.83.910.40.3
8.73.910.40.3
8.63.910.40,3.

du nFSicka 1Nation
(1.000)se rbNu mAbsolute

91928710734
1.568532353225
1,726591 . .387248
2,189760489314
2,204767,492315
2,233779 1498' 319

Person (2)dr eur 1n speVisits
12.53.9

1

.jl5: 0.5:
11.84.012.71.7
10.83.7/2.41.5
10.23.5!2.31:5
10.23.5'2.31.5
10.23.62.31.5

du nFSick' sPeople
(1,000)se rbNu mt eAbso 1 u

167483313
3111124217
357156■ 3415
387190'. 3212
460217' 2912
490233 ■'319

כללית חולים קופח
(אלפיב) מוחלטים מספרים
3,6381.738
8,8654,340
12,6446,027
16,7767,739
17,1897,988
17,3348,089

9.04.3
8.84.3
8.94.2

; . 9.24.2
9.14.2
9.04.2

1949475
19551,050
19601,440
19651,874

§19661,905
*19671,947

ל ביקורים
1949
1955
1960
1965
1966
1967

לאומית חולים קופת
(אלפים) מוחלטים מספרים

321
757
839

1.074
1.082
1.098

4.4
5.7
5.2
5.0
5.0
5.0

62
129
171

201
230
247

1950731.026
19551331,921
19.60.: ,.|6י. .2.113
19652142,678
19662162,696
1967219 2,731

למבוטח(2) ביקורים
195014.0
195514.5
196013.2
196512.5
196612.5
196712.5

עממית חולים קופת
(אלפים) מוחלטים מספרים

195122.0 200
195535.0353
196038.0391
196539.5419
196641.8489
196745.0522

. למבוטוז(2) redPersonביקורים (2)per 1ns uVisits
19519.12.87.62.21.50.6
195510.13.78.93.21.20.5 196010.34.59.44.10.90.4
196510.65.19.84.80.80.3 196611.75.511.05.20.70.3
196711.65.510.95.30.70.2
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(המשך) החולים קופות ופעולות המבוטחת האוכלוסייה ה/13. לוח
TABLE E/13. INSURED POPULATION AND ACTIVITIES OF THE SICK FUNDS (Cont.)

)19491967)

למבוטח ביקורים
Visits per Insured Person

החולה בבית
Home
Visits

הרופא אצל
At Physician's
Surgery

הביקורים כל
All

Visits

(אלפים) מוחלטים מספרים
Absolute Numbers (1.000)

החולה גבית
Home
Visits

רופא אצל
At Physician's
Surgery

הביקורים כל
All
Visits

האוכלוסייה
המבוטחת
(אלפים)
Insured

Population
)thousands)

השנה
Year

M a c ca bi Sick Fund

1 0 9.6 10.6

0.9 9.9 10.8

0.8 8.2 9.0

0.7 8.3 9.0

0.S 8.6 9.1

חולים מכביקופת

195955.2583.5531.252.3

196067.2727.8665.762.2

1965133.61.200.51,099.7100.8

1966147.61,322.21.216.5105.7

1967155.0Ml6.41.329.686.8

Central SickFund (3)

1.2 11.0 12.2

1.3

1.3

7.4

7.4

8.7

8.7

מרכזית;') חולים קופת

46.3 440.4י 486.6 40.0

92.7 530.5

92.7 530.5

623.2

623.2

71.4

71.4

1960/61

£1965/6

1966/67

Amalgamated Sick FundAsaf (4)

0.9 8.3 9.2 19.4

0.8

0.7

8.5

7.4

9.3 24.2

20.5

אסף(<) חולים קופות איחוד

181.6 201.0 21.8

241.2

229.0

265.4

249.5

28.4

30.7

1963

1966

1967

התקציבית. לשנה (3) ממוצעת. אוכלוסייה על מבוססים החישובים (2) השנה. בסוף לאוכלוסייה מתייחסים המספרים (1)
הנאצים. ורדיפות הברית צבאות נכי כולל לא (4)

(1) Figures up to the population at the end of the year. (2) Calculation are based on mean population. (3) Refers to
budget year I1V31 "l. W Not including Victims of Nazi Persecutions and invalidesof the Second World War.

HEALTH 128



PREVENTIVE MEDICINE מונעת רפואה

מוסדות לפי בפיקוח, הנמצאים וממוצע ובילד באם לטיפול תחנות  ה/14. לוח
TABLE E/14. MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND AVERAGE NUMBER OF

PERSONS UNDER SUPERVISION, BY AGENCY

)19501967)

מספר
התחנות
שפעלו
Number
of Centres
Operating

בפיקוח הנמצאים ממוצע
Number of Persons under SupervisionAverage

Agency המוסד
נשים
הרות

Pregnant
Women

תינוקות
Infants

ילדים
11 בגיל
Children
14 Years

משפהות(1)
Families(l)

19507,75021,67119.4691950

195543514,78632,53456,117I95S

19(058916,57543,487111 ,458115,722I960

195564422,23853,180167,002154,4511965

1966 TOTAL
165,491 176,342 56,056 22,602 658

I הכל סך 1966

המוסד enלפי cyBy Ag

45014,21836,727113,617105,269Ministry of Health

1754,70011,02334.79233,794General Worker's Sick
Fund

32073581,3131,203Hadassah

101,3533.68913.45411,604lerusalem Municipality

182.0153,92112,7691 3,037Tel Aviv Municipality

2109338397584Others

66526,37856,377182,892168,1461967 TOTAL

הבריאות משרד

כללית קופ"ח

הדסה

ירושלים עיריית

ת*א עיריית

אחרות

ו הכל סך 19(7

הבריאות 45318,50937.561121.732108,916Ministryמשרד of Health

כללית 1784.45810,49432.66432,638Generalקופ"ח Worker's Sick
Fund

182013571.3071,200Hadassahהדסה :

ירושלים II1,2953.79114,32211.894Jerusalemעיריית Municipality

ת"א 31,8213,85612.70612.864Telעיריית Aviv Municipality

294318161534Othersאחרות
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MEDICAL CARE IN SCHOOLS

TABLE E/I5.WORK OF NURSES AND DOCTORS IN EDUCATIONAL

INSTITUTIONS DURING THE SCHOOL YEAR, BY TYPE OF

INSTITUTION AND AUTHORITY (Absolute Numbers and Rates(

חספר גבתי היפואית nnjivn
החינוך במוסדות והרופאיט האחיות עבודת  ה/15. לוח

המבצע והגוף המוסד סוג לפי הלמודים, בשנת
ושיעורים) מוחלטים (מספרים

(1965/66)

אחיותבדיקות ע"י רופאתלמידים עיי תלמידים בדיקות
by Nursess of PupilsExaminationExamination of Pupils by Physician

הספר1תלמידיםמוסדות בית:בית Typeביקורי of Institution המוסד J70
המבצע (1)והגוף

Institutions
(1)

Pupils

At SchooVisits at Homeשגרה
Routine

מעקב
Follow

מוקדמות
Entrance

אחרות
Other

and Authority
רופאמעקביםבדיקות לאחריםלתלמידיםע"י
ExamiFollowAssitanceToTo"P
nationsuptoPhisicianPupilsOthers

מוחלטיםמספר luteים NumbersAbso

הכל 1,360466,3561,847,837124,022223,055סך .118,24326,929152,45448,79410,20162,838TOTAL

תלמ ל100 pits100ידיםשיעורים Pus perRate

הבל 396.169.547.827.55.832.710.52.213.5Totalסך

המוסד Typeסוג of Institution

יסודייס ספר 1,093406,574421.765.143.729.45.630.58.12.114.8Primaryבתי Schools

מיוחדים * *787,766481.1133.144.846.312.230.68.71.015.9For Handicapped Children

עובדים לנערים * "18875162.962.025.37.53.322.03.30.7ForWorking Youth

תיבוניים " *9235,020162.088.785.710.16.351.432.623.8I.ISecondary Schools

המשך 464573.511.8103.47.90.556.021.121.711.6Continuationכיתות Classes

מקצועיים ספר 5512,429270.1133.581.410.56.655.625.93.27.1Vocationalבתי and Agriculture

Schoolsוחקלאיים

ולגננות למורים II2,07060.223.419.10.72.410.09.9Teachersבתי"מ Training Colleges

אחרים יסודיים על .9977304.928.339.7IIבתיס 114.954.316.520.53.1OtherSecondary Schools

המבצע Authorityהגוף

הבריאות 878298,886388.648.743.424.45.629.58.21.717.1Ministryמשרד of Health

כללית חולים 20865,347363.260.554.936.65.236.814.24.24.7Generalקופת Worker's Sick Fund

מקומיות 24991,126474.6145.956.233.26.939.013.92.18.1Localרשויות Authorities

62.60646.123.127.49.80.820.224.44.50.1Hadassahהדסה

.198,391182.864.865.0IIאחר 15.349.420.53.317.5Other

0
00

LU



(1) העיקריים הרפואיים במקצועות רשיונות בעלי  .16/7) לוח

TABLE E/16. LICENSED PERSONNEL IN PRINCIPAL MEDICAL PROFESSIONS (!)

)19521967)

Profession .1967 1966 1965 I960 1955 1952 המקצוע

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists'
assistants

Qualified midwives

6,311 6,214 6,075 5.225 3,969 3,717

1,255 1,211 1,178 1,123

658 579

1.539 1,527

554 427

462 460

599

1.479

510

423

552

I, 175

184

292

937 908

403

879

86

233

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים עוזרים

מוסמכות מיילדות

Number of Inhabitants per
LicensedWorker (2)

(2) במקצוע למורשה התושבים מספר

438451412428428429Physiciansרופאים

שיניים 1.8051.9091,9152,2062,1942.158Dentalרופאי surgeons

שיניים 4.4393,8964,3674.5904,116Dentalמרפאי practitioners

2,0351,8301,7571,7401,760Pharmacistsרוקחים

לרוקחים '20,80311,6875,0956,2234.888Pharmacists..עוזרים
assistants

מוסמכות 7,6787,3646,1435,7775,861Qualifiedמיילדות midwives

(1) Including holders of temporary licences.

)2) The figures refer to the whole population at the end of the year.

זמניים. רשיונות בעלי כולל (1)

השנה. בסוף האוכלוסייה לכל מתייחסים המספרים (2)
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MAIN CAUSES OF DEATH (Pereenujei( 0>חווי0< עיקריות מוות סיבות
1952;1967

!8*

20

הננדייו1* הכגדרדך j1Hnn
Coronary Disease

כ7נון<?>רררנ .Malignant^\^1רכדרב Neoplasms
nTn כדיי hta n"Tp>h
vascular Lesions of CentrNervS^stem

וויובוניירנ .Externalקיגורכ Causes
ו07יודך1מוו. הידיזררכ TilHnar
nT>t173D*ar1ar1
Diseases of Early Infancy
and Congenital Malformations

jjruv7jjlT/ 71ru1yrp1lT"1um 1*1 TtrWln
Ar^eroscleroHctf Oegenar^live
""rt D'""' ■ דלעתי^ג":!

Pneumonia

m

20

10

אח"ים הבעלות לפי החולים, בבתי המיטות
BEDS IN HOSPITALS.BY OWNERSHIP Pereentagef
WH,

so

10 !

1162 E]!s4lisli6le

המחלקה לפי החולים, בבתי המיטות תקן
תושבים) ל10,000 מיטות (מספר

BEDSTRENGTH OF HOSPITALS, BY
DEPARTMENT (Beds per 10,000 population)
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הלאומית וההוצאה ההכנסה ו. פרק

במחירי הגולמי המקומי התוצר
(לפני השוק במחירי התוצר ערר הוא השוק
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
שהועמדו הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים)
זהה זה תוצר הארץ. תושבי יצרנים לרשות
והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום בערכו
בתו ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו מקומית
הוא ושירותים. סחורות של נטו היצוא ספת
השוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר שונה
של נטו ההכנסות את כולל הוא שאין בכד

לארץ. מחוץ ייצור גורמי
במחירי הנקי הלאומי התוצר
במחירי התוצר ערר הוא הייצור גורמי
עבור ההפרשות הפחתת (לאחר הייצור גורמי
לגורמי ליחסו שיש קבועים) הון נכסי על בלאי
תוצר הארץ. תושבי ידי על המסופקים הייצור

הלאומית. להכנסה בערכו זהה זה
סיכום היא הלאומית ההכנסה
המסופקים הייצור לגורמי המגיעות ההכנסות
מסים הפחתת לפני הארץ, תושבי ידי על

ישירים.
נחש הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
הרי ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה, בים
שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של בית

רווח. למטרת
מבטא זה זרם  הפרטית הצריכה
הבית משקי של השוטפת ההוצאה ערד את
מוצרים על רווח למטרת שלא פרטיים ומוסדות
בעין מתנות של ערכן את וכן ושירותים,
של הגדרתה לארץ. מחוץ ידם על שנתקבלו
רכי כוללת פרטית לצריכה השוטפת ההוצאה
קרקע רכישת להוציא ושירותים, מוצרים שת

ובניינים.
מייצג זה זרם  הציבורית הצריכה
ושירו סחורות על השוטפות הוצאותיהם את
(הממשלה, הציבורי הסקטור מוסדות של תים
הוא הלאומיים). והמוסדות המקומיות הרשויות
נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים את בולל
מקומיים ממפעלים קניות דהיינו: הסקטור, של
של השוטפות קניותיהם בניכוי לארץ ומחת
הסקטור מוסדות מאת בית ומשקי מפעלים

מתוקנים אומדנים
1958 השנים לגבי באומדנים תיקונים הוכנסו
בנתונים שימוש בעיקר המשקפים 1966 עד

מעודכנים.
ביוני: החל כוללים 1967 לשנת החשבונות
ירושלים. מזרח של הכלכלית הפעילות את (1)
השט עם ישראלים של כלכליות עסקות (2)
פעילויות מדידת צה"ל. ע"י המוחזקים חים

גולמיות. הערכות על מבוססת אלה

(1) האמירה 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 ערד בתוספת ולהשקעה, לצריכה
של הערר ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
אומדן מתקבל מאידר, 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
ה"הוצאה אומדן לבין הלאומית" ה"הכנסה
ובלאי. נטו עקיפים מסים בניכוי הלאומית",
האומדנים שני של והמדידה מאחר אולם
בלתי מקורות בסיס על גדולה במידה נעשית
למעשה מתקבל נפרדות, שיטות ולפי תלויים
הנרשם החישובים, שני תוצאות בין הפרש
והשמטות". "טעויות כסעיף התאמה" ב"חשבון

(2) ת ו ר ד ג ה
במחירי הגולמי הלאומי התוצר
השוק במחירי התוצר ערר הוא השוק(3)
נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת (לפני
הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים) הון
זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על המסופקים
והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום בערכו
בתו ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו מקומית
והכנסה ושירותים סחורות של נטו יצוא ספת
לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור, גורמי של נטו

פרסומים סדרת ,1962 עד 1950  ישראל של הלאומית וההוצאה "ההכנסה בפרסום מופיע מפורט' מתודולוגי מבוא 0)
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,153 מס' מיוחדים

A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies in האריס! תדריך על מבוססות ההגדרות (*)
Methods  Series F, No. 2 Rev. 2, NewYork 1964.

החוץ. סחר על נטו מסים כוללת שאייה בכך האו"ם מהגדרת שונה להלן הנהוגה השוק במחירי התוצר הגדרת ()
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המקומיות הרשויות הממשלה,
הפעו הגדרת  הלאומיים והמוסדות
בחשבונאות יותר רחבה היא אלד. גופים של לות
סעיף מקיף האחיד", ה"סיווג לפי הלאומית.
בלבד, אדמיניסטרציה שירותי כלל בדרך זה
בריאות, חינוך, כגון: אחרים, שירותים ואילו
האחרים. הכלכלה בענפי מסווגים וכדומה, סעד
בענף מסווגים ממשלתיים חולים בתי לדוגמא:
המקו הרשויות של ספר ובתי הבריאות שירותי
זאת, לעומת חינוך. שירותי בענף  מיות
בדרך נכללים, הלאומית החשבונאות במסגרת
הממשלה, של בפעולות אלה שירותים כלל,
אלא הלאומיים, והמוסדות המקומיות הרשויות

עסקי. בסיס על ניתנים הם אם
 רווח למטרת שלא מוסדות
הלאומיים ובמוסדות בממשלה לטיפול בדומה
למטרת שלא ה"מוסדות של הפעילות מסווגת
במסגרת מפעלים) המשרתים לאלה (פרט רווח"
לעו הלאומית. בחשבונאות התוצר בסיווג אחת
ב"סיווג אלה שירותים מחולקים זאת, מת
בהתאם השונים, השירותים ענפי בין האחיד"

סעד). (כגון המוסדות לפעילות
הלאו בחשבונאות  החקלאות ענף
בין כהפרש בחקלאות התוצר מתקבל מית
בסיס על החקלאית, התשומה לבין התפוקה
המסווגים והשירותים הסחורות של המדידה
הסיווג יחידת זאת, לעומת חקלאית. בתוצרת
פעילותו לפי ה"מפעל" היא האחיד" ב"סיווג

.(3) העיקרית
בסיווג  מגורים בתי על בעלות
על "בעלות מיוחד סעיף כלול הלאומי התוצר
האחיד". ב"סיווג מופיע שאינו מגורים" בתי
משירותי הנובעת ההכנסה את משקף זה סעיף
בסיס על נקי דירה שכר כולל: הוא דיור.
לגבי זקוף דירה שכר וגם למעשה, התשלום
בשכירות, דירות ולגבי הדייר בבעלות דירות
כאשר מפתח דמי לקבל יכולים הדיירים בהן

לעזוב. מחליטים הם

החישוב ודרגי הנתונימ מקור
הלאומית ההוצאה

צרי  פרטית לצריכה ההוצאה
של שיווק נתוני בסיס על מוערכת המזון כת
של ושיווק ייצור נתוני החקלאית, התוצרת

כולה נחשבת ביטחון למטרות ההוצאה הציבורי;
ההשקעה הוצאות זאת, לעומת שוטפת. לצריכה
אלא זה, בסעיף נכללות אינן אזרחיות למטרות
המקומית ההשקעה של בסעיף במלואן נכללות

הגולמית.
הינד. גולמית מקומית השקעה
למלאי המתווספים הנכסים של ברוטו הערך
כוללת והיא האומד. של המקומי הלאומי ההון
את וכן קבועים נכסים לרכישת ההוצאה את

במלאי. הפיסיים השינויים ערך

בנכסים הגולמית ההשקעה
העצמי והייצור הרכישות את כוללת קבועים
אזר עפר ועבודות (מבנים קבועים נכסים על
מוסדות מפעלים, ידי על וציוד) מכונות חיים,
הציבורי. והסקטור רווח למטרות שלא פרטיים
זה בסעיף נכללים ניידים בלתי קבועים נכסים

המדינה. בתחומי נמצאים הם אם רק

השינוי ערך  במלאי ההשקעה
הפיסיים השינויים של הערך את מבטא במלאי
המלאי תחילתה. לעומת השנה בסוף במלאי
העיבוד בתהליך מוצרים גלם, חומרי כולל
בתה למגורים ושלא למגורים מבנים (להוציא
הגולמית בהשקעה נכללים אשר הקמתם ליך
המוגמרים המוצרים את וכן קבועים) בנכסים
הסקטור ובמחסני המפעלים ידי על המוחזקים

הציבורי.
זרם  ושירותים סחורות יצוא
והשירותים הסחורות של ערכם את כולל זה
מוצרים, כוללים: הם לארץ. לחוץ שנמכרו
ושירו ביטוח שירותי תובלה, שירותי אספקת

אחרים. תים
זרם  ושירותים סחורות יבוא
והשירותים הסחורות של ערכם את כולל זה
היבוא מרכיבי של ההגדרות לארץ; מחוץ שנקנו
המקוב ההגדרות עם כלל בדרך זהות והיצוא

.(*) הבינלאומית המטבע קרן של לות

התוצר'בחשבונאות של הסיווג
האחיד ה"סיווג לעומת הלאומית,
הבדלים קיימים הכלכלה"(2). ענפי של
ה"םיווג לבין הכלכלה ענפי לפי התוצר סיווג בין
המר בלשכה הנהוג הכלכלה ענפי של האחיד"
הם אלה מהבדלים חלק לסטטיסטיקה. כזית
עקרו הם וחלק מדידה מקשיי ונובעים שוליים

ניים:

0Balance of Payments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July I96I Washington D.C.

יוני ירושלים, ,2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין פרסומי הכלכלה", ענפי "סיווג  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה fj
.1961

הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת, סיוזג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקיבוץ (י)
וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו:

135 הלאומית וההוצאה ההכנסה



החקלאות בענף נקי. ורווח חכירה ודמי דירה
הנובעת ההכנסה הכל סו 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,
תשלומים החסרת לאחר כשארית מתקבל הנקי
מהענף(2). הנובעת ההכנסה הכל סך מאומדן אלה
 קבועים במחירים אומדנים
קבועים במחירים הפרטית, הצריכה אומדני
כמויות, נתוני סמך על ישיר באופן נתקבלו,
מתאימים. מחירים במדדי הערכים ניכוי ע"י או
במר הכמותיים השינויים הציבורי, בסקטור
במספר לשינויים בהתאם נאמדו השכר כיבי
של שוטפות קניות על ההוצאות העובדים.
מדד ידי על כלל, בדרך נוכו, ושירותים סחורות

לצרכן. המחירים
קבועים במחירים הגולמית ההשקעה אומדן
ומחירי הבנייה הוצאות מדד בעזרת מחושב

העיקריות. היבוא ובארצות בארץ ציוד
שנת במחירי האומדנים משקלול כתוצאה
הכמר השינויים עלול.ים 1964 במחירי או 1955
בלוחות' המופיעים לשנייה אחת משנה תיים
בסיס על המתקבלים מהשינויים שונים להיות

הקודמת. השנה במחירי שקלול

לחינוך הלאומית ההוצאה
1965/66 עד 1962/63 ולבריאות

לחינוך הלאומית ההוצאה
את מציגים ו'/14 ו'/13, לוחות ולבריאות.
.1965/661962/63 לשנים זו הוצאה מרכיבי
לשירו הוצאה א. כוללת: הלאומית ההוצאה
תשלו (כולל ומשכורת שכר  שוטפים תים
נטו; שוטפות וקניות דירה שכר נלווים), מים

קבועים. נכסים לרכישת הוצאות ב.
השוטפת הלאומית ההוצאה
כל של ערכם את מקיפה ולבריאות לחינוך
באופן נצרכו אשר והבריאות, החינוך שירותי
היא הנדונה. בשנה האוכלוסייה ידי על שוטף
במישרין נקנו אשר השירותים את הן כוללת
השי את והן עסקיים מגופים המשפחות ידי על
במחי מוסדות ידי על להן סופקו אשר רותים
השירותים ערך כאשר חינם, או מוזלים רים
על הפחת הייצור. הוצאות לפי נמדד האחרונים

במדידה. נכלל לא וציוד בניינים

המתאימים. והמחירים תעשייתיים מזון מוצרי
למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים על ההוצאה
"מס נתוני של בסיס על בעיקר נאמדת מזון)
והסטטיס התעשייתי הייצור על הריווח קנייה'',

החוץ. סחר של מיקה
בשטח הגידול בסיס על נאמדת הדיור צריכת
הדיור. שירותי במחירי והעלייה למגורים הבנייה
רווח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
והוצ שכר תשלומי על נתונים בסיס על נאמד
דרך מתקבלים אלו נתונים אחרות. שוטפות אות
דוח"ות בסיס על או למוסדות המופנים שאלונים

כספיים.

 ציבורית לצריכה ההוצאה
בסיס על נאמדת לצריכה הממשלתית ההוצאה
הכללי" ה"חשב של ביצוע דוח"ות של ניתוח
המת משלימים נתונים בתוספת התקציב, וחוקי
של לצריכה ההוצאה האוצר. ממשרד קבלים
נאמדת הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות
ניתוח מתוך המתקבלים נתונים בסיס על

.(*) תקציב והצעות כספיים דוח"ות
מבוסס האומדן  גולמית השקעה

על: בעיקר
ציור (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

ממוס הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
על שונים גדולים וממפעלים ציבוריים דות

השנה; במשך השקעותיהם היקף
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

בחקלאות.

הלאומית ההכנסה
מתקבל הלאומית ההכנסה הכל סך אומדן
בכל הנקי) (התוצר הנובעת ההכנסה כסיכום

כלכלי. ענף
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

פרסומימ סדרת ,1964/65 עד 1962/63 המקומיות הרשויות של וההוצאות "ההכנסות בפרסום ראה נוסף פירוט (1)
.1968 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,235 מס' מיוחדים

פרסומים סדרת ,1963 עד 1952 בישראל" מהחקלאות הנובעת הלאומית "ההכנסה בפרסום ראה נוסף פירוט ף)
.1964 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,165 מס' מיוחדים
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על הוגדרו השונים השירותים סיווג.
של הכלכלה" ענפי ל"סיווג בהתאם רוב פי

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
"מר הסעיף לבריאות, הלאומית בהוצאה
השאר בין כולל מונעת" ורפואה ציבוריות פאות
שירותי את ולילד, לאם התחנות שירותי את
במגפות מלחמה החינוך, במוסדות הבריאות
על פיקוח מונע, פסיכיאטרי טיפול ובמחלות,
על הבריאות משרד של והפיקוח רפואה חומרי

התברואה.
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
בהוצאה הריבית של אומדן נערך לא
שלא מאחר ולבריאות לחינוך הממשלתית
הממ הריבית הכל מסך חלק איזה לקבוע ניתן
והפרשי הריבית אלה. לשירותים מתייחס שלתית
והמוסדות המקומיות הרשויות של ההצמדה
בלוחות. לקו מתחת ניתנים רווח למטרת שלא
תשלומי את לחלק הקושי א. הן: לכך הסיבות
וברי חינוך של השונים הסעיפים לפי הריבית
של במדידה כהעברה נחשבת הריבית ב. ; אות
של הצריכה ושל הציבורית הצריכה של התוצר,

רווח. למטרת שלא מוסדות
לנתו העיקריים המקורות

נים:

וכן הכללי החשב של ביצוע דוח"ות א.
כספיים דוח"ות ב. הלאומיים: המוסדות דוח"ות
של כספיים דוח"ות ג. המקומיות! הרשויות של
המופ שאלונים וכן רווח למטרת שלא מוסדות
וגמר התחלות של אומדנים ד. אליהם! נים

המשפחה. הוצאות סקרי ה. בנייד.!

קבועים בנכסים ההשקעה
למטרות המשמשים וציוד בניינים רכישת כוללת

ובריאות. חינוך

הסק לפי ממוינת ההוצאה סקטורים.
הלאומיים, והמוסדות הממשלה הבאים: טורים
למטרת שלא המוסדות המקומיות, הרשויות
של חלקו מדידת עסקיים). (גורמים ואחר רווה,
להוצאה השוטפת בהוצאה מתייחסת סקטור כל
ולתש לשירותים לסחורות, סקטור אותו של
הסק של חלקו כן, כמו ייצור. לגורמי לומים
ההו את משקף קבועים בנכסים בהשקעת טור
מכאן וציוד. בניינים לקניית שלו הישירה צאה
הוצאות את משקפת הסקטורים בין שהחלוקה
בצורת התחשבות ללא סקטור' כל של הביצוע
שלא מוסד של ההוצאות כל לדוגמא: המימון,
סחו קניית על חולים קופת כמו רווח, למטרת
המוסד של כהוצאה נרשמו ושירותים, רות
מימנו אשר במשק אחרים גורמים של ולא עצמו

וכוי). ממשלה (פרטים, זו הוצאה

"אחר" הסקטור לחינוך הלאומית בהוצאה
גופים ידי על ניתנו אשר חינוך שירותי כולל
למסחר, מקצועיים ספר בתי כגון: עסקיים,
ספרי וכן פרטיים ילדים גני פרטיים, מורים

כתיבה. וצורכי לימוד

הסוכנות ע"י הניתנים החינוך שירותי
בעי הם "ממשלה" בסקטור והכלולים היהודית
מבו חינוך וחקלאיים, מקצועיים ספר בתי קר

עברית. ולימוד גרים

הסקטור לבריאות, הלאומית בהוצאה
ידי על שניתנו בריאות שירותי כולל "אחר"
פרטיים, ורופאים אחיות כמו עסקיים גופים
ומכשירים תרופות וכן פרטיים חולים בתי

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

(19511967)

1953 1951195219531954195519561957

שוטפיםבמחירים

8661,4181,8032,3952,9723,4024.0984,591

4827911,0241.3261,5761.8702.1562.463

131197250320432682625677

2313564015157077359051.000

2274123234254307386410

__382641

4,591 4,098 3,602 2,972 2,395 1,803 1,418 866

()986 ()964 ()933 ()743 ()577 ()424 ()327 ()152

()168 ()176 ()|22 ()88 ()40 ()28 ()18 (_)12

3,437 2,958 2,547 2,141 1,778 1,351 1,073 702

(_)24 ()19 ()13 (_)15 (_)|6 ()17 ()11 >)4

3,413 2,939 2,534 2,126 1,762 1,334 1,062 698

במקורות השימושים הכל סך
פרטית לצריכה ההוצאה

ציבורית לצריכה ההוצאה

מקומית גולמית השקעה

(4) ושירותים(1)' סחורות יצוא

ליצוא תמיכות

המקורות הכל סך
(4) ושירותים(2)' סחורות יבוא פחות:

היבוא על נטו מסים פחות:

גולמי מקומי תוצר
השוק) (במחירי

ייצור לגורמי תשלומים פחות:
(4) '(3) נטו בחויל

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

2,722 2,355

279376

()67()74

253283

119106

2,9393,413

2,033 ,r700

התאמה וזשגון
1,397 1,078 827 561

198 י 171 172 121 79 68

()33 ()30 ()|1 ()27  ()7
214 174 147 110 69 28

122 111 57 52 87 48

2,534 2,126 1.762 1,334 1,062 698

לאומי (תוצר לאומית הכנסה
הייצור) גורמי במחירי גקי

המקומי הייצור על עקיפים מסים

המקומי לייצור תמיכות פחות:

בלאי(5)

והשמטות טעויות

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

זרים. ייצור לגורמי תשלומים כולל לא סייף; יבוא (2) ישראלים. ייצור לגורמי מחויל הכנסות כולל לא פויב; יצוא (1)
עם ישראליים גורמים של עסקות כולל (4) השילומים. וחברת ישראל בנק הציבורי, הסקטור של ריבית כולל לא (3)

חידוש. במחירי אומדן (5) צהל. עיי המוחזקים השטתים
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TABLE F/l. RESOURCES AND USES OF RESOURCES (At Current Prices  IL. Million)

(19511967(

1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 I960 1959

TOTAL USES OF RESOURCES

Private consumption expenditure

General government consumption
expenditure

Gross domestic capital formation

Exports of goods and services(l), (4)

Subsidies on exports

TOTAL RESOURCES

less: Importsof goods and services(2)((4)

less: net taxes on imports

GROSS DOMESTIC PRODUCT
(AT MARKET PRICES)

ess: net factor payments to abroad(3),(4(

GROSS NATIONAL PRODUCT
IA7 MARKET PRICES(

At Current Prices

16,354 15,569 14,468 12,696 10,902 9,263 7,097 5,848

173 ,95 43 34 31

5,199

8,166 7.909 7,136 6,087 5.245 4,408 3,647 3.094 2,767

3,411 2,643 2,207 1,805 1.654 1,393

1.868 2.504 3.012 2,940 2.284 2,067

2.736 2,418 2.070 1,830 1,688 1,351

754836.038

1.1091.187,532

502626732

67105148

16,354 15,569 14,468 12,696 10,902 9,263 7,097 5,848 5,199

,)(3,887)(3.620)(3.544)(3.470)(2.985)(2,6I3( )l,457()I.I9O()l027
()4IO ()484 ()489 ()425 ()354 ()336 ()339 ()263 <)237

12,057 11,465 10,435 8,801 7,563 6,314 5,301 4,395 3,935

()I23 ()8I ()56 ()50 ()39 ()84 ()54 ()26 (>M

11,934 11,384 10,379 8,751 7,524 6,230 5,247 4,369 3,909

AccountconciliationRe

3,0923,4254,0394,7935,9596,9578,2819,1419,454NATIONAL INCOME (NET
NATIONAL PRODUCT AT
FACTOR COST(

4244936347218509801.0711.2561,280Indirect taxes on domestic production

)(78)(88>(73)(98)(I33) (I53)(I76)(203)(I94Less: subsidies on domestic production

3163644386317658781,0221.1441.240Depreciation allowances(5(

155175209183838918146154Errors and omissions

3,9094,3695,2476,2307,5248,75110,37911,38411,934GROSS NATIONAL PRODUCT
)AT MARKET PRICES(

)1( Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad. (2) Imports ci.f.; excluding factor payments to abroad. (3) Ex
eluding interest of the Public sector. the Bank of Israel and the Shilumim Corporation. (4) Incl. transactions of Israelis

with the territories administered by the I.D.F. (5) Replacement cost estimate.

139 הלאומית וההוצאה ההכנסה



במקורות והשימושים המקורות ו/2. לוח
באחוזים)  קודמתה לעומת שנה וכל ל"י מיליוני  קבועים (במחירים

(19511967)

1958 1951195219531954195519561957

1955Atבמחירי 1955 Prices

2,2832,2902,2812,6582,9723,2983,4983,797

1,1401,2251,2681,4581,5761,7201,8412.028

326308322376432622528541

716615515574707664779837

101142176250257292350391

3,797 3,498 3,298 2,972 2,458 2,281 2,290 2,283

()1.078 ()964 ()968 ()831 ()774 ()704 ()692 ()769

2,719 2,534 2,330 2,141 1,884 1,577 1,598 1,514

()23 ()17 ()12 ()15 ()17 ()20 ()13 ()19

2,696 2,517 2,318 2,126 1,867 1,557 1,585 1,495

1.0009879431.1051,2151.2681.304,348

י763763768863900941 954,014

479383312340404363404418

במקורות השימושים הכל סך
פרטית לצריכה ההוצאה

ציבורית לצריכה ההוצאה

מקומית גולמית השקעה

ושירותים(2)/ סחורות יצוא

המקורות הכל סך
ושירותים(3) סחורות יבוא פתוח:

גולמי מקומי תוצר
השוק) (במחירי

ייצור לגורמי תשלומים פחות:
נטו  בהו"ל

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

השוק) (במחירי גולמי לאומי תוצר
(ל"י) לנפש

(ל"י) לנפש פרטית לצריכה ההוצאה

(ל"י) לנפש המקומית הגולמית ההשקעה

אחוזים  קודמתה לעומת שנה בל

במקורות השימושים כל סך
פרטית לצריבה ההוצאה

0.3

7.5

(_)0.4

3.5

16.5

15.0

.11.8

8.1

11.0

9.1

6.1

7.0

8.5

10.2

ציבורית לצריכה )5.54.516.814.944.0()ההוצאה )15.l2.5

מקומית גולמית ()14.1()השקעה 16.311.523.2()6.117.37.4

ושירותים(1) סחורות 40.623.942.02.813.619.911.7יצוא

המקורות כל סך
ושירותים(2) סחורות יבוא

0.3

() 10.0

()0.4

1.7

16.5

9.9

11.8

7.4

11.0

16.5

6.1

()0.4

8.5

11.8

גולמי מקומי תוצר
השוק) (במחירי

5.5(01.319.513.68.88.87.3

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

6.0()'819.913.99.08.67.1

*ה"ל. ע"י המוחזקים השטחים עם ישראלים גורמים של עסקות כולל (3) יבוא. על נטו מסים כולל (2) ליצוא. תמיכות כולל (1)
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TABLE F/2. RESOURCES AND USES OF RESOURCES

(At Constant Prices  IL. Million and Percent Change from Previous Year)

(1951  1967)

1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 I960 1959 1959

TOTAL USES OF
RESOURCES

Private consumption
expenditure

General government
consumption expenditure

Gross domestic capital
formation

Exports of goods 8> services (2)

TOTAL RESOURCES

ess imports of goods and
services(3)

GROSS DOMESTIC PRODUCT
(AT MARKET PRICES)

less: net factor payments
to abroad

GROSS NATIONAL
PRODUCT (AT MARKET
PRICES)

PerCapita Gross National
Product (at market prices IL.

PerCapita Private Consump
tion Expenditure (IL.)

PerCapita GrossDomestic
Capital Formation (IL.(

>:

iPrice!1964At

11,41512,69613,44413,50713,933

5.4976,0876,5846,7656,895

1,7641.8051,9602,1032,773

2,4002.9402.8852,3781.757

1,7541,8642,0152.2612,508

11,41512,69613,44413,50713,933

(4,OI4()3,89I()3,925()3,895()3,43I )

7,9848,8019,5199,6169,919

>(44)(50)(50)(72)(IO9

7,9408,7519,4699,5449,810

3.614 3,630 3,695 3.532 3,337

2.540 2.573 2,569 2,457 2.310

647 904I, 126 1,187 1.009

1964 במחירי

10,412 9,322 8,149 7,516

4.999 4,526 4,080 3.815

1.579 1.417 1,200 1.126

2,308 2,076 1.746 1,687

1.526 1,303 1.123 888

10,412 9,322 8,149 7,516

)3,203()2,779()2,24| ()|,951

7,209 6,543 5,908 5,565

()92 ()95 ()46 (_)46

7,117 6,448 5,862 5,519

3.110 2,944 2.769 2.676

2.185 2.067 1,927 1.850

1,009 948 825 818

4,219

2,227

561

915

516

4,219

)|,153

3,066

()26

3,040

1,474

1.080

Previous YearPercent Change from

II.I8.414.411.79.6II.I5.90.53.2TOTAL USES
OF RESOURCES

9.86.910.910.510.010.78.22.71.93rivate consumption
expenditure

3.76.618.111.411.72.38.67.331.9General government
consumption expenditure

9.33.518.911.24.022.5>)19()17.6>)26.1Gross domestic capital
;formation

32.026.516.017.114.96.38.112.216.9Exports of goods and services(l)

II.I8.414.411.79.611.25.90.53.2TOTAL RESOURCES

7.014.924.015.37.113.50.8()0.93.2Importsof goods and servkes(2J

12.86.210.710.210.810.28.21.03.2Cross Domestic Product
(at market prices)

12.86.210.010.4.n6/0.28.20.82.8Cross National Product
(at market prices)

(1) Including subsidies on exports. (2) Including net taxes on imports. (3) Including transactions of Israelis
 territories administered by the I. D. F.

with the
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאה  .3/1 לוח
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים

(19521967)

1952195319541955195619571958

וטבק משקאות 321.8423.9517.8612.4724.6823.1940.5מזון,

אישיים וחפצים הלבשה 68.8106.4167.9202.2227.2242.6280.1הנעלה,

76.798.2128.6171.7227.0253.6281.3דיור

וקרוז מאור בית, לצורכי 16.421.228.131.736.745.156.2דלק

בית למשק וציוד 62.366.386.091.3109.4143.9164.3ריהוט

בית משק 30.037.246.053.761.473.384.2החזקת

ובריאות אישי 51.270.488.2104.8128.4146.0164.6טיפול

וקשר 35.047.463.674.685.9110.9126.6תחבורה

ושעשועים 51.661.279.392.3103.9128.0160.6בידור

שונים 71.792.7122.5156.2175.6199.6230.7שירותים

8.43.64.35.39.912.013.7שוגות

עח התאמה פחות:
במלאי שינויים

()9.6()7.9() 10.8()16.9

לצריכה ההוצאה הכל סך
מקומית פרטית

793.91,028.51,332.31,586.61,882.12,167.32,485.9

בארץ זרים של נטו צריבה ()10.7()6.3()4.7()2.9()פחות: 12.2() 10.9()23.2

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

791.01,023.81,326.01.575.91,869.92,156.42,462.7

ו/5). לוח (ראה וטבק* משקאות מזון, הסעיף של האומדן בשיטת תיקונים הוכנסו 1962 בשנת החל (1)
השונים. ל6עי9י0 לסווגו היה ניתן שלא המזרחית ירושלים מצריכת חלק השאר/ בין כולל, (2)
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TABLE F/3 PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OF EXPENDITURE

(At Current Prices  IL. Million)

(19521967(

195919601961(1) 196219631964196519661967

1034.11,147.31.312.81.528.91.761.52.174.0 1 ,945.52.398.82,552.8Food, beverages and tobacco

287.9320.3374.9432.6493.7659.0 S60.4739.4709.4Clothing, footwear and personal
effects

324.0374.8448.8570.0742.81.078.6 891.61,177.61,220.8Housing

64.969.681.291.7104.0128.2 115.4140.1157.7Household fuel, light and ice

193.0221.8263.9354.5415.9586.4 518.5571.8479.6Furniture, furnishings and
household equipment

97.9112.5133.9159.0182.1243.1 205.9279.2292.8Household maintenance

181.4204.2229.9286.9341.9461.1 393.3582.8616.9Personal care and health

141.8180.5225.3311.3401.0554.3 495.5624.4634.1Transportation and communication

191.3229.3281.3349.4420.3598.5 509.6696.9698.5Recreation and entertainment

273.4276.1331.1393.0470.8748.7 567.8808.0849.2Other services

M.$<15.215.417.418.518.4 19.537.9)2( 17.8Miscellaneous

()17.7()19.8()18.6()28.4()22.4)(34.5 )(30.7)(37.6>(38.0Less: adjustment on account of
changes in stock

2,786.73,131.83,679.94,466.35,330.17,215.8 6,192.37,999.28,21 ■.7TOTAL DOMESTIC PRIVATE

CONSUMPTION EXPENDITURE

()20.3()37.9>)33.0()58.6()84.9)(79.5) (IO5.6) (90.6.)<4S3Less: net consumption of
foreigners in Israel

2,764.63,093.93,644.94,407.75,245.27,136.3 6,086.77,908.68,166.4TOTAL PRIVATE CONSUMPTION

EXPENDITURE

/(l)In I 962 the method of estimating the item "food, beverages and tobacco" has been revised (see Table F5).
)2) Includes La., part of the consumption in East Jerusalem,which could not be classiifed into the various items.
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קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאות Ah לוח
ל''י) מיליוני  קבועים (במחירים

(19521967)

19521953195419551956195719581959

1955PricesAtבמחירי 1955

וטבק משקאות 520.0532.2586.0612.4669.9700.5786.1852.4מזון,

אישייט ווזפציט הלבשה 99.3121.2174.1202.2222.9221.9247.5261.4הנעלה,

124.5139.4153.5171.7192.0208.9225.9247.9דיור

וקרח מאור בית, לצורכי 23.425.029.631.735.233.139.742.7דלק

בית למשק וציוד 76.473.191.591.3106.5133.1148.3170.2ריהוט

בית משק 49.546.748.953.758.564.471.281.5החזקת

ובריאות אישי 77.084.394.0104.8113.3123.7127.6136.8טיפול

וקשר 64.961.066.574.676.587.793.5100.0תחבורה

ושעשועים 74.874.485.892.396.4108.1127.0I49.Sבידור

שונים 108.9112.6130.3156.2158.3167.9183.2206.4שירותים

12.14.24.55.39.510.511.412.3שונות

ע"ח התאמה פחות:
במלאי שינויים

()9.6( )7.5( )9.3()I4.I r()I4.6

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

מקומית

1,230.81,274.1.I.4M71,586.61,731.51(850.52,047.3F2,246.5

של נטו צריבה פחות:
בארץ זרים

()5.4>)66()7.2.()IO7.()M4()9.l( )I9.2()I9.I

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

1,225.41,267.51,457.51,575.91,720.11,841.42,028.12,227.4

השונים. לסעיפים לסווגו היה ניתן שלא המזרחית ירושלים מצריכת חלק השאר' בין כולל/ 1967 בשנת (1)

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE 144



TABLE F/4. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OF EXPENDITURE

(At Constant Prices  IL. Million)

(19521967(

195919601961196219631964196519661967

1964asAtבמחירי 1964 Pric

1.347.41.395.21.506.41,667.91,788.71,945.52,030.42,094.82.192.2Food, beverages and tobacco

331.4

610.8

367.5

667.6

409.4

715.7

448.3

765.8

500.4

824.8

560.4

891.6

627.7

954.9

653.3

1,022.7

612.3

1,077.9

Clothing, footwear and
personal effects

Housing

68.773.984.994.5103.9115.4127.2136.0145.8Household fuel. light and ice

233.7261.0299.9368.7421.7518.5571.2536.1451.4Furniture, furnishings and
household equipment

138.3157.3174.8181.6196.2205.9218.5226.5232.2Household maintenance

252.3270.9294.9329.1362.8393.3416.6443.6454.6Personal care and health

231.6

272.3

267.6

317.4

307.3

357.8

346.3

399.3

420.5

446.0

495.5

509.6

504.6

560.3

514.0

599.0

508.9

580.4

Transportation and
communication

Recreation and entertainment

392.9402.6444.5481.9526.6567.8660.2630.6653.6Other services

25.325.325.618.618.519.518.436.6)1( 17.8Miscellaneous

()23.3()25.9(_)22.9(_)32.2)(23.5) (30.7)J32.7)(33.6) (33.5Less: adjustment on account
of changes in stock

3,881.44,180.44,598.35,069.85,586.66,192.36,657.36,840.86,912.'!TOTAL DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

()66.7() 100.3()72.0()70.8()89.5)( 105.6) (73.3)(75.7) (I7.!Less: net consumption of
foreigners in Israel

3,814.74,080.14,526.34,999.05,497.16,086.74,584.)6,765.16.894.STOTAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

(1) Includes, in 1967, i.a., part of the consumption in East Jerusalem, which could not be classified into the vairous items
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וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה ו/5. לוח
ל"י) מיליוני שוטפים (במחירים

TABLE F/5. CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO,
BY MAJOR CATEGORY AND GROUP (At Current Prices  IL. Million)

)19611967)

1961196219631964196519661967

(1)

ההוצאה הכל 1.153.11.347.8I.SS0.5/,720.61,916.12,099.82.238.3Totalסך Expenditure on Food

מזון על

ודגנים קמח 156.1188.0221.1234.3249.5263.4280.9Flourמוצרי and flour products
ומוצריו 234.5294.1345.3390.5447.7506.2530.4Meatבשר and meat products

49.653.355.060.871.979.373.7Fishדגיט
63.567.677.881.488.9102.5118.0Eggsביצים

ומוצריו 124.5135.2149.9165.1186.5212.1234.0Milkחלב and milk products
מאכל 47.250.655.160.762.869.275.0Edibleשמני oils

טריים 8164.2199.2233.0262.4279.9317.6312.7Freshירות fruit
טריים 123.5136.2161.5179.4213.9220.5254.2Freshירקות vegetables
וירקות 26.530.334.140.545.253.159.4Processedסירות fruit and
vegetablesמעובדים

ומוצריו 92.0108.3120.8137.3148.0148.2160.9Sugarסוכר and sugar products
וקקאו קפה ,38.046.351.757.862.763.367.9Teaתה, coffee and cocoa

.33.538.745.250.459שונות 164.471.2Miscellaneous products

ההוצאה הכל 90.7105.3/23.8130.4151.4/62.9167.1Totalסך Expenditure on

משקאות Beveragesעל

קלים 30.836.542.640.350.059.161.9Softמשקאות drinks
חריפים 59.968.881.290.1101.4103.8105.2Alcoholicמשקאות drinks

ההוצאה הכל 75.683.596.0104.3117A/48./(60.2Totalסך Expenditure on

טבק Tobaccoעל

ההוצאה הכל סך
מזון, על

1,319.41,536.61,770.11,955.32,184.92,410.82,565.6TOTAL EXPENDITURE
ON FOOD, BEVE
RAGES AND

וטבק TOBACCOמשקאות

התאמה(2) )0.9!()9.8()8.8()7.7()6.6()מהות: )I2.O( )I2.8Less: adjustment^)

ההוצאה הכל 1,312.81,528.91,761.51,945.52,174.02,398.82,552.8TOTALסך ADJUSTED

משקאות מזץ, על
(מותאם) וטבק

EXPENDITURE ON
FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

זו בשנה מתוצרתם. החקלאים של צריכה בהערכת משינוי בעיקר הנובעים תיקונים הוכנסו ואילך 1962 לשנת מהאומדן (1)

בסעי הכלולות הוצאות חשבון על התאמה (2) מהאומדן. כ,/י1 דהיינו לערך, ליי מיליון 14 של בהפחתה אלה תיקונים מתבטאים
הלאומיים. הוושנונות של אחרים פים

(1) As from the 1962 estimate a change was introducedinthe evaluation procedure of consumption of own products 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.
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וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה ו/6. לוח
ל"י) מיליוני  1964 (במחירי

TABLE F/6. CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO.

BY MAJOR CATEGORY AND GROUP (At 1964 Prices  IL. Million)

)19611967)

1961196219631964196519661967

ההוצאה הכל סך
מזון על

1,343.61.48.5.71,577.0/,720.61.779.1/,850.51,942.8Total Expenditure on Food

ודגנים קמח 218.7225.0225.2234.3240.5246.9258.5Flourמוצרי and lfour products

ומוצריו 263.4316.6357.5390.5403.5443.1456.6Meatבשר and meat products

57.958.056.060.863.966.361.4Fishדגיס

65.768.976.881.483.387.589.5Eggsביצים

ומוצריו 132.4142.8151.3165.11.68.6172.0177.9Milkחלב and milk products

מאבל 48.251.355.060.762.665.769.7Edibleשמני oils

טריים 188.8223.1226.0262.4267.0281.7306.8Freshפירות fruit

טריים 158.0164.8172.8179.4181.6183.6195.2Freshירקות vegetables

מעובדים וירקות 31.034.636.740.544.749.454.6Processedפירות fruit and
vegetables

ומוצריו 94.6109.7121.6137.3146.7135.9144.1Sugarסוכר and sugar products

וקקאו קפה ,42.346.551.557.863.063.467.9Teaתה, coffee and cocoa

42.644.446.650.453.755.060.6Miscellaneousשונות products

ההוצאה הכל סך
משקאות על

.9S0107.0/24.7130.4144.1/37.5/36.3Total Expenditure on
Beverages

קלים 33.437.643.140.344.846.848.1Softמשקאות drinks

חריפים 61.669.481.690.199.390.788.2Alcoholicמשקאות drinks

ההוצאה הכל סך
טבק על

75.483.696.0104.3117.4117.3124.1Total Expenditure an
Tobacco

ההוצאה הכל סך
מזון, על

וטבק משקאות

1,514.01,676.}1,797.71,955.32,040.62,105.32,203.2TOTAL EXPENDITURE
ON FOOD, BEVER
AGES AND TOBACCO

התאנלה(1) )8.4()7.6()פחות: )9.0()9.8() 10.2()10.5(_)11.0Less: adjustment(l)

ההוצאה הכל סך
משקאות מזון, על
(מותאם) וטבק

1,506.41,667.91,788.71,945.52,030.42.094.81,191.1TOTAL ADJUSTED
EXPENDITURE ON
FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

(/I)See note (2) to Table F5.
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תעשייתיים מוצרים על לצריכה ההוצאה  ו/7. לוח
ל"י) מיליוני  1964 ובמחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/7. CONSUMPTION EXPENDITURE ON INDUSTRIAL GOODS

)At Current Prices and at 1964 Prices  IL. Million)

)19611967)

1961196219631964196519661967

ההוצאה הכל סך
במחירים

849.2

שוטפים

1,0:1.11,145.71,479.51,679.21,671.4 1,780.7TOTAL CONSUMPTION

על EXPENDITUREלצריכה ON

תעשייתיים INDUSTRIALמוצרים GOODS

70.179.790.7102.5119.2127.9הנעלה 132.1Footwear
285.6328.4370.1414.5486.4530.5הלבשה 545.9Clothing

אישיים 19.224.532.943.453.451.0הפגים 61.4Personal effects
115.0159.6198.5235.3282.2232.1ריהוט 283.7Furniture

בית למשק 148.9194.9217.4283.2304.2247.5ציוד 288. 1Household equipment
בית משק 42.150.154.058.366.182.4צורני 77.3Nondurable household

goods
אישי וטיפול .16.721.225.931.238.049קו0מטיקה 1 46.4Personal care

ומכשירים 33.641.047.553.262.083.0תרופות 74.2Medicinal products and
appliancesרפואיים

אישיים תחבורה 29.946.488.4116.2103.773.6כלי 88.3Personal transportation
equipment

וצרכי עיתונים 49.760.270.082.996.9126.4ספרים, 114.6Books, newspapers and
writingכתיבה materials

בידור 23.027.731.839.348.746.0מוצרי 50.9Recreation goods
15.417.418.519.518.417.822.9Miscellaneousשונות

At 1964 Prices 1964 במחירי

הוצאות הכל 972.41,102.81,270.51,479.51,606.71,600.01,474.0TOTALסך CONSUMPTION

על EXPENDITUREצריכה ON

תעשייתיים INDUSTRIALמוצרים GOODS

וחפצים הלבשה ,409.4448.3500.4560.4627.7653.3612.3Footwearהנעלה, clothing and
personalאישיים effects

בית למשק וציוד ,299.9368.7421.7518.5571.2536.1451.4Furnitureריהוט furnishing and
household equipment

בית משק 49.852.354.558.363.969.771.2Nondurableצורני household
goods

ותרופות 57.865.173.884.493.9103.1109.6Personalקוסמטיקה care, medicinal
products and appliances

אישיים תחבורה 38.049.491.4116.296.481.768.1Personalכלי transportation
equipment

וצרכי עיתונים ,62.066.674.882.989.093.6100.7Booksספריט, newspapers. and
writingכתיבה materials

בידור 29.933.835.439.346.244.739.1Recreationמוצרי goods

25.618.618.519.518.417.821.6Miscellaneousשונות
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רווח למטרות שלא פרטיים מוסדות של לצריכה ההוצאה ו/8. לוח
ל''י) מיליוני  1964 ובמחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/8. CONSUMPTION EXPENDITURE OF PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS
)At Current Prices and at 1964 Prices  IL. Million)

)19611967)

1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961

TOTAL

Health institutions
Education and culture
institutions

Welfare and religion
institutions

Trade unions political
organizations. etc.

At Current Price s
861.5 823.0 725.2 554.9

שוטפים במחירים
465.9 397.1 336.2

353.8
273.4

234.3

336.1 253.9
259.7 226.6

227.2 244.7

133.8163.6192.619.4
91.9110.6130.373.5

53.063.373.783.8

57.759.669.378.2

הכל סך
בריאות מוסדות

ותרבות חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

1964 ices1964במחירי PrAt

הכל 446.7480.2518.2554.9637.5620.1637.4TOTALסך

בריאות מוסדות
ותרבות חינוך מוסדות

177.5
126.8

192.0
144.9

207.7
157.5

219.4
173.5

224.4
191.6

240.3
202.0

244.0
214.7

health institutions
Education and culture

ודת סעד מוסרות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

69.4

73.0

74.0

69.3

79.1

73.9

f 83.8

/ 78.2
221.5177.8178.7

institutions
Welfare and religion
institutions

Trade unions. political
organizations. etc.

הרשות סוג לפי ציבורית, לצריכה ו/9.ההוצאה לוח
ל''י) מיליוני  1964 ובמחירי שוטפים (במחירים

TABLE F/9. GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE,BY TYPE

OF AUTHORITY (At Current Prices and at 1964 Prices  IL. Million)

)1961 1967)

1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961

שוטפים tבמחירים PricesCurre nAt
הכל 1,038.21,393.11,654.41,805.22,206.72,643.43,411.2TOTALסך

828.81.116.21.322.01,414.61,737.82,102.32,857.5Government(l)מנושלה(1)
מקומיות(2) 148.3181.3217.5270.3358.3436.9454.7Localרשויות authorities(2)
לאומיים(3) 61.195.6114.9120.3110.6104.299.0Nationalמוסדות institutions(3)

1964 ceבמחירי s1964 PriAt
הכל 1,416.51,578.61,763.81,805.21,959.92,102.72,773.1TOTALסך

ממשלה(1)
מקומיות(2) רשויות
לאומיים(3) מוסדות

1,133.0
195.7
87.8

1,262.0
214.0
102.6

1,411.2
234.4
118.2

1,414.6
270.3
120.3

1,551.1
303.7
105.1

1,687.1
329.4
86.2

2,348.6
348.5
76.0

Government(l)
Local authorities(2)
National institutions(3)

היהודית' הסוכנות (3) וקיבוצים. מושבים של המוניציפליות וההוצאות דתיות מועצות כולל (2) לאומי. לביטוח המוסד כולל (!)
היסוד. וקרן קק"ל

(1) Including the National Insurance Institute. (2) Including Religious Councils and the municipal expenditure of moshavim
and qibbuzim. (3) Jewish Agency, Jewish National Fund and Foundation Fund.
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הכלכלי הענף ל3י המקומית, הגולמית ההשקעה ו/10. לוח
ל"י) מיליוני  קבועים ובמחירים שוטפים (במחירים

(19521967)

1959 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 הענף

שוטפים במחירים

1,109.1 999.7 905.0 734.8 707.3 515.4 400.5 355.9

1.031.2 936.3 865.4 695.5 636.5 471.5 375.6 .526.7

180.2 183.4 153.7 137.4 128.6 109.3 88.0 58.4

203.9 156.5 102.7 106.1 75.3

37.4 51.2 49.3 56.0 48.6

272.6 245.0 260.3 161.0 142.9 87.5 77.1 73.6

337.1 300.2 299.4 235.0 241.1 179.4 133.4 127.3

77.9 63.4 39.6 39.3 70.8 35.9 24.9 29.2

103.3 77.1 67.4

הגולמית ההשקעה הכל סך
המקומית

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים ננכסיט

מים ומפעלי ייעור הקלאות/

ומחצבים מכרות בנייה חרושת'

חשמל

ושירותים מסחר וקשר, תחבורה הובלה,

דיור

במלאי השינוי

במחירי At 195s Prices
1964

1955 במחירי

הגולמית ההשקעה הכל סך
המקומית

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים

615.2

568.2

514.7

484.0

74.4$

536.0

707.3

636.5

664.0

628.6

779.0

745.7

836.9

783.7

914.5

852.7

1.686.8

/.590.6

מים ומפעלי ייעור 103.4118.5119.4128.6122.3131.0151.6147.9262.3חקלאות,

וחשמל מחצבים מכרות, בנייה, 129.1101.3108.7123.9150.8133.9175.6201.3388.6חרושת,

ושירותים מסחר וקשר, תחבורה 127.098.295.8142.9146.0224.6204.3הובלה, 223.3416.2י

208.7166.0212.1241.1209.5256.2252.2280.2523.5דיור

במלאי 47.030.7.38.470.835.433.353.261.896.2השינוי
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TABLE F/IO. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY INDUSTRIAL USE
(At Current and Constant Prices  IL. Million)

(19521967(

Branch 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 I960

TOTAL GROSS 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 /memories

A t Current Prices

1,867.9 2,503.8 3,011.8 2,939.5 2,284.1 2,067.0I ,532.3 1,187.4

(,934.2 2,394./ 2,926.2 2,757.7 2,181.1 /,942.1 IM0.S 1,101.7

225.3 215.9 218.5 234.3 254.6 248.4 193.7 178.8

237.1 309.8 453.8 469.0 413.2 339.4 246.9 183.5

80.7 92.9 II 1.9 62.7 63.6 76.6 40.5 37.2

862.6 994.2 1,167.7I, 126.1 724.0 591.0 487.3 355.3

528.5 781.3 974.3 865.6 725.7 686.7 472.1 346.9

(_)66.3 109.7 85.6 181.8 103.0 124.9 91.8 85.7

At 1964 Prices

I,#1D.U#£,U3.02,307. f2,400.02,939.52,885.22,378.31,757.1TOTAL GROSS DOMESTIC CAPITAL

FORMATION

1,640.6/,969.02.172.12,295.02,757.72,802.42,270.//,8/7.9Cross fixed Domestic Capital Formot/on

254.9254.8278.2266.9234.3206.2196.9199.3Agriculture, forestry and water projects

347.5410.5459.1492.4531.7544.5382.7299.6Manufacturing, construction. mining.
quarrying and electricity

527.3679.2647.4755.41, 126.11,123.8946.4815.7Transport and communication,
Trade and services

510.9624.5787.4780.3865.6927.9744.1503.3Dwellings

f05.4/06.6/35.6/05.0181.882.8108.2>(60.8Change /n Inventoires
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הכלכלי הענף לפי קבועים, בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה  .11/1 לוח
הנכסים סוג ולפי

ל"י) מיליוני  קבועים ובמחירים שוטפים (במחירים
(19521967)

1959 19521953195419551956195719581959 הענף

שוטפים) (במחירים הנכס סוג לפי

המקומית הגולמית 326.7375.6479.5636.5695.5865.4936.3031.2ההשקעה

קבועים בנכסים

עפר ועבודות 462.5477.1S96.S626.6719.6/.2.38.3274.7353מבנים

מגורים 127.3133.4179.4241.1235.0299.4300.2337.1בתי

למגורים שאינפ 43.049.058.782.899.6116.3150.7178.2בניינים

אחרות בנייה 68.092.3115.0138.6142.5180.8177.7204.3עבודות

וציוד 88.4/00.9126.4174.0218.4268.9307.7311.6מכונות

תחבורה 14.110.619.841.049.288.566.461.2בלי

אחר וציוד 70.082.898.8125.3157.6161.1215.0234.6מכונות

בעליחיימ במלאי 4.37.57.87.711.619.326.315.8שינוי

שוטפים) (במהיריט הנכס וסוג הכלכלי הענף לפי

137.0 134.7 117.0 107.6 106.1 89.8 69.9 45.3

43.2 48.7 36.7 29.8 22.5 19.5 18.1 13.1

עפר ועבודות 12.111.327.038.447.538.854.275.8מבנים

וציוד 55.365.876.385.5114.6113.2153.5165.5מכונות

ושירותים מסחר וקשר> תחבורה הובלה,
עפר ועבודות 53.660.156.976.987.0141.3139.5169.7מבנים

וציוד 20.017.030.666.074.0119.0105.502.9מכונות

מגורים בתי
עפר ועבודות 127.3133.4179.4241.1235.0299.4300.2337.1מבנים

מים ומפעלי ייעור חקלאות/
עפר ועבודות מבנים

וציוד מכונות

וחשמל בנייה מחצבים, מכרות, חרושת,

במחירי
1964 At 1955 Prices

 הנכס סוג לפי
1955 במחירי

הגולמית ההשקעה הכל 568.2484.0536.0636.5628.6745.7783.7851.71,590.6סך

קבועים בנכסים המקומית
אחרות בנייה ועבודות מבנים 391.4348.4405.7462.6420.0502.9517.5584.91,100.2בניינים,

חיים ובעלי תחבורה בלי ציוד, 176.8135.6130.3173מכונות, 9208.6242.8266.2267.8490.4
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TABLEF/ll. GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL FORMATION, BY INDUSTRIAL

USE AND BY TYPE OF ASSET

(At Current Prices and at Constant Prices  IL. Million)

(19521967(

Branch 1961196219631964196519661967 I960

GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL

FORMATION

Building and Construction Works

Dwellings

Nonresidential buildings

Other construction works

Machinery and Equipment

Transport equipment

Machinery and other equipment

Change in livestock inventory

B y Ty pe of Asset (At Current Prices)

1,934.2 2,394.1 2,926.2 2,757.7 2,181.1 1,942.1 1,440.5 1,101.7

1,278.4 1,613.7 1,950.2 1,762.2 1,468.6 1,294.4 945.4 742.0

528.5 781.3 974.3 865.6 725.7 686.7 472.1 346.9

370.0 469.5 546.5 473.5 364.3 290.5 227.4 187.1

379.9 362.9 429.4 423.1 378.6 317.2 245.9 209.0

3S8.7495.1647.7712.5995.5976.0780.4655.8

107.4168.5167.9190.3356.4275.7184.3131.5

245.7316.0470.2522.0636.7698.2594.9511.3

5.610.69.60.22.42.11.213.0

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,
Trade and Services
Building and construction works

Machinery and equipment

Dwellings

Building and construction works

By Industrial Use and by Type of Asset (At Current Prices)

151.3 153.2 155.5 176.4 206.9 193.1 148.1 143.9

74.0 62.7 63.0 57.9 47.7 55.3 45.6 34.9

106.8 130.4 190.9 205.0 162.3 133.3 99.0 76.9

211.0 272.3 374.8 326.7 314.5 282.7 188.4 143.8

491.8 548.8 629.5 515.2 373.7 281.3 226.2 175.3

370.8 445.4 538.2 610.9 350.3 309.7 261.1 180.0

528.5 781.3 974.3 865.6 725.7 686.7 472.1 346.9

By Type of Asset 
at 1964 Prices

1,640.61,969.02,172.12,295.02,757.72,802.42,270.11,817.9GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL

FORMATION ;

1 ,082.01,244.31,478.71,571.81,762.21,852.81,525.81,201.3Building and construction works

558.6724.7693.4723.2995.5949.6744.3616.6Machinery, equipment and livestock,
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המקומיות הרשויות הממשלה, של השוטפות וההוצאות ההכנסות  .12/1 לוח
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים הלאומיים והמוסדות

(19521966)

1952195319541955195619571958

כלכלית ומפעילות מרכוש 11111526345158הכנסה

הציבורי החוב על ריבית )49()40()35(<26()16()10(<פחות: )59

עקיפים 971502122893454675S3מיסים

המקומי הייצור (376)(279)(198)(171)על

היבוא(1) (177)(188)(147)(118)על

הברות על ישירים 3122037384351מיסים

בית משקי על ישירים 4961109146186252280מיסיס

רווח למטרת שלא ומוסדות

לאומי ביטוח בעד (72)(65)(52)(39)(21)(3)(2)תשלומים

(2) אחרים ישירים (208)(187)(134)(107)(88)(58)(47)מיםים

בית ממשקי שוטפות 791217212529העברות

רווח למטרת שלא וממוסדות

שוטפות הכנסות הכל 157227342480584789912סך

לצריבה 197250320432682625677ההוצאה

27116366105124תמיכות

מקומי (74)(67)(33)(30)לייצור

(41)(26)(8)(3)ליצוא

(9)(12)(25)(30)ליבוא(0

בית למשקי שוטפות 2333455970100123העברות

רווח למטרות שלא ולמוסדות

שוטפות הוצאות הכל 220310376554818830929סך

שוטף 638334742344117עודף

בסיס על 1 בלוח אלה נתונים מופיעים זאת לעומת ברוטו, נסיס על היא כאן הניתנת ליבוא ותמיכות יבוא על מיסים של ההצגה (<)

כמיסים ולא כהלוואות הוגדרו אשר חובה, וחיסכון קליטה מלווה בולל לא (2) ליבוא. תמיכות פחות יבוא על מיסים היינו נטו,
ישירים.
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TABLE F/12. CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GENERAL GOVERNMENT
(GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITIES AND NATIONAL INSTITUTIONS)

(at Current Prices  IL. Million)
(19521966(

1959I960196119621963196419651966

8189101122152178216265Income from property and
entrepreneurship

)(")(97)(I2I)(I9I)(269)(330)(358>(384Less: Interest on the public debt

6687609751.0871.2231.4461,5991,767Indirect taxes

)424()493()634()721()850()980()1.071()1.256(On domestic production

)244()267()341()366()373()466()528()511(Onimports (1(

54637797150208242224Direct taxes'on corporations

3043554165176548011.0201,233Direct taxes on households and
private nonprofit institutions

)82(

)222(

)105(

)250(

)127(

)289(

)145(

)372(

)162(

)492(

)180(

)621(

)251(

)769(

)321(

)912(

Contributions to National
Insurance

Other direct taxes (2(

384656698093113150Current transfers from households
and private nonprofit institu
tions

1,0671,2161,5041,7011,9902,3962,8323,255TOTAL CURRENT RECEIPTS

7548361,0381,3931,6541,8052,2072,643Consumption expenditure

152197223172183228258325Subsidies

)78()88()73()98()133()153()176()203(On domestic production

)67()105()148()44()31()34()43()95(On exports

)7()4()2()30()19()41()39()27(Onimports (1(

158194235304364429570718Current transfers to households
and private nonprofit institut
tions

1,0)41,2271,4961,8692,2012,4623,0353,686TOTAL CURRENT EXPENDITURE

3II8 I6B21166203431CURRENT SURPLUS

)1( Taxes and subsidies on imports are given above separately, i.e. on gross basis, whereas these data appear on table I on ne*

basis, i.e. taxes less subsidies on imports. (2) Excluding Absorption Loan and Compulsory Saving, which were defined as

loans and not as direct taxes.
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הסקטור לפי לחינוך, הלאומית ההוצאה  ו/13. לוח
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים ההוצאה וסוג המבצע

(1962/631965/1966)

1962/631963/64

הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

הממשלה
Govern
ment
)2)

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Instieu
tions

הממשלה
Govern
ment
(?)

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרוו
רווח
Non
Profit
Institu
tions

ההוצאה הכל סך
לחינוך הלאומית

374.1129.078.3134.732.1464.2144.8103.9178.936.6

הלאומית ההוצאה
לשירותי השוטפת

חיבוך(1)

303.8118.449.7103.632.1355.0131.961.5125.036.6

בסקטור למנהל הוצאות
הציבורי

13.29.63.613.49.53.9

ילדים 18.47.85.24.01.422.28.56.55.51.7גני

חינוך ומוסדות ספר בתי
יסודיים

114.986.521.47.0130.897.126.17.6

תיכוניים ספר 34.91.414.119.442.91.618.622.7בתי

וחקלאיים מקצועיים ספר 40.97.63.425.94.050.18.43.933.04.8בתי

אקדמיים חינוך מוסדות
וגבוהים

41.73.90.237.651.35.20.545.6

תורניים ספר ובתי ישיבות
גבוהים

9.7
9.710.610.6

ולימוד מבוגרים חינוך
אחרות ושפות עברית

3.11.61.30.23.21.61.30.3

חינוך ומוסדות ספר בתי
לנמא

11.90.5(3)11.4(4)14.307(3)13.6(4

וצורכי מחברות לימוד' ספרי
משקי עיי שנקנו כתיבה

בית

15.1



15.116.216.2

ההשקעה הכל סך
קבועים(5) בנכסים

70.310.628.63/./(6).O/09.2/2.942.453.9(6).O

עפר ועבודות S6.093.311.438.743.2.(6)59.79.124.825.8מבנים

וציוד O.(6)015.91.53.710.7.(6)10.61.53.85.3מכונות

והפרשי ריבית תשלומי
הלוואות על הצמדה

החינוך שירותי למימון

5.44.06.63.9

לא הצמדה); והפרשי ריבית כולל (לא ושרותים סחורות של שוטפות/ מבירות פחות קניות וכן ומשכורת לשכר הוצאה בולל (1)
למטרת שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של וציוד בניינים על לפחת הוצאה כולל לא צהיל; עיי הניתנים חינוך שירותי כולל
אומגות פרטיים' מורים (4) וכו'). ומחול (מוסיקה אומנות לימודי (3) היהודית. הסוכנות של חינוך שירותי כולל (2) רווח.
רווח". למטרת שלא 'מוסדות בסעיף כלול (6) הקונה. הסקטור לפי (5) לנהיגה. ספר בתי כולל לא וכו') ומחול (מוסיקה

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE 156



TABLE F/13. NATIONAL EXPENDITURE IN EDUCATION BY SECTOR IN CHARGE
AND TYPE OF EXPENDITURE (At Current Prices  IL. Million)

(1962/63I 965/66(

1964/651965/66

הכל סך

Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

Total

הכל סך

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר

Other
הממשלה
Govern
ment
)2)

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

הממשלה
Govern
ment
)2)

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

579.0172.3134.0230.242.5772.1250.3176.4295.350.2TOTAL NATIONAL EXPEND

ITURE ON EDUCATION

449.1160.781.7164.242.5601.4233.9106.0211.350.2Total Current National Expend
iture on Education Services (1(

16.612.04.622.917.25.7



Administrative expenses in the
public sector

28.710.010.36.42.037.213.413.28.32.3Kindergartens

159.1116.633.68.9


223.5171.040.212.3


Schools and institutions of the
primary schools

51.91.923.726.3
69.82.633.234.0

Secondary schools

61.99.75.840.95.583.212.88.655.26.6Vocational and agricultural
schools education

77.67.S1.268.9


100.112.61.885.7


Institutions for higher and
academic education

12.8
12.815.8

15.8
Yeshivot and high rabbinical

institutions

5.13.01.7


0.47.14.32.3


O.SAdult education and teaching
Hebrew and other languages

17.1
0.8(3)


16.3(4)20.610(3(Schools and institutions n.e.s.

18.3


18.321.2
21.2Textbooks, copybooks and sta

tionery bought by households

129.911.652.366.0(6).0170.816.470.484.0(6).OTotal Capital formation in Fixed
Assets (5(

110.810.348.851.7(6).0148.414.866.567.1(6)0Building and Construction works

19.11.33.514.3(6).022.41.63.916.9(6).OMachinery and equipment

8.26.17.78.3nterest and linkage adjustments
Loan for ifnancing educational
services

(1) Incl. expenditure on wages and salaries as well as current purchases minus sales of goods and services (excl. interestment and
linkage adjustment); excl. educational services granted by the I.D.F.; excl. amortization expenses on buildings and equipment
of the public sector and the nonprofic institutions. (2) Incl. educational servicesof the Jewish Agency. (3) Study of
art (music, dancing, etc). (4) Private teachers of art (music, dancing, etc).; excl. driving schools. (5) By purchasing sector.
)6) Incl. in NonProfit Institutions.
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הסקטור לפי לבריאות, הלאומית ההוצאה  .14/1 לוח
ל"י) מיליוני  שוטפים (במחירים ההוצאה וסוג המבצע

(1962/631965/66)

1962/631963/64

הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other הממשלה

Govern
ment

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

הממשלה
Govern
ment

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

ההוצאה הכל סך
לבריאות הלאומית

340.663.119.2181.177.2390.771.423.7205.989.7

ההוצאה הכל סך
השוטפת(1) הלאומית
בריאות לשירותי

315.860.315.6164.6.7S3357.865.417.9186.388.2

בסקטור למיבהל הוצאות
הציבורי

5.04.20.8
6.15.30.8

ורפואה ציבוריות מרפאות
מונעת(2)

122.410.14.2108.1139.311.04.9123.4

חולים(3) 121.046.010.053.711.3133.049.111.659.912.4בחי

שיניים(4) רפואת 22.20.62.818.826.30.63.022.7מרפאות

פרטיים(5) 25.725.730.730.7רופאים

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי עיי שנקנו

19.519.522.422.4

ההשקעה הכל סך
קבועים(6) בנכסים

24.82.83.616.5(.932.96.0.S8/9.61.5

עפר ועבודות 16.3I.I3.110.51.623.83.34.714.51.3מבנים

וציוד 8.51.70.56.00.39.12.7I.I5.10.2מכונות

והפרשי ריבית תשלומי
הלוואות על הצמדה

הבריאות שירותי למימון

0.68.1


0.77.1

לא הצמדה); והפרשי ריגית כולל (לא ושירותים סחורות של שוטפות מכירות פחות קניות ובן ומשכורת לשכר הוצאה כולל (1)
זה. לפרק במבוא ניתנים ללוח הסברים רווח' למטרת שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של וציוד בנינים על לפחת הוצאה כולל
וכדי. ובמחלות במגפות מלחמה החינוך' במוסדות הבריאות שירותי וילד' לאט התחנות שירותי כמו מונעת רפואה שירותי כולל (2)
לרפואת מעבדות שירותי כולל (*) החלמה. בתי שירותי כולל (3) המקומיות. הרשויות של התברואה שירותי את כולל אינו

הקונה. הסקטור לפי (6) פרטיים. רפואה ומעבדות רפואה מכוני של שירותים כולל (5) שיניים. וטבנאות שיניים
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TABLE F/14. NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH, BY SECTOR IN CHARGE

AND TYPE OF EXPENDITURE (At Current Prices IL. Million)

(1962/631965/66(

1964/651965/66

הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר

Other
הכל סך
Total

הציבורי הסקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

הממשלה
Govern
ment

nvww
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

הממשלה
Govern
ment

הרשויות
המקו
מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

.4M587.0Z7.9245.0104.6607.8118.934.9329.1124.9TOTAL NATIONAL EXPEND

ITURE ON HEALTH

419.676.823.2217.7I0/.9556.0/05.729./298.8122.4Total Current National Expend (1)
iture on Health Services

.i75.90.8


8.27.S0.7Administrative expenses in the
public sector

164.312.86.4145.1


226.116.17.6202.4Public clinics and preventive
medicine (2(

156.858.114.769.214.8211.382.119.692.816.8Hospitals (3(

31.21.33.426.S38.4


1.23.633.6Dental clinics (4(

36.8
36.843.9

43.9Private doctors (5(

23.8
23.828.1




28.1Medicines and medical instru
ments bought by households

44.910.24.727.32.751.813.25.830.32.5Toiat Capital Formation in Fixed
Assets (6(

34.78.34.020.12.341.49.95.124.32.1Building and Construction works

10.21.90.77.20.410.43.30.76.00.4Machinery and equipment

0.77.10.34.1


Interest and linkage differentials
on loans for financing health
services

(1) Incl. expenses on wages and salaries and purchases minus sales of goods and services (excl. interest and linkage adjustment);
excl. amortization expenses on buildings and equipment of the public sector, and nonprofit institutions; see explanations in the
introduction. (2) Incl. services of preventive medicine, such as mother and child health stations, health services at
schools, prevention of epidemics and illness, etc.; excl. sanitation services of local authorities. (3) Incl. reconvalesence homes.
)4) tncl. services of dental medicine laboratories and dental technicians. (S) Incl. services of medical institutes and private

medical laboratories. (6) By purchasing sector.
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הלאומית וההכנסה הנלןי המקומי התוצר .15/1 לוח
הראשי הכלכלי הענף לפי הייצור, גורמי במחירי

ל"י) (מיליוני
(19521967)

19521953195419551956195719581959הענף

ודיג ייעור 97.0127.8176.1200.0244.0315.7370.5384.9חקלאות,

ומחצבים מכרות 184.3255.6324.7398.9470.5538.4622.6731.2חרושת/

ציבוריים ושירותים בנייה(1)
וחשמל) (מים

91.9112.3141.6178.5199.2244.6282.4310.7

וקשר 62.880.8110.9130.8159.1189.6216.4252.0תחבורה

ונכסי ביטוח בספים,
דלאניידי

20.828.737.548.959.370.383.2104.4

מגורים(2) בתי על 44.456.073.396.4128.7141.5155.8180.1בעלות

ומוסדות ציבורי סקטור
רווח למטרות שלא

אחרים ושירותים מסחר

154.4

192.4

213.6

246.7

275.1

312.0

359.6

364.9

439.8

426.1

486.0

480.1

539.2

546.2

619.2

603.1

הנקי המקומי התוצר
הייצור גורמי במחירי

התאמה) (לפני

848.01,121.51,451.21,778.02,126.72,466.22,816.33,185.6

מלאי(3) התאמת 8.7()7.7()32.0()30.0>)29.0()9חות:

בלאי(4) התאמת 59.0()63.0()60.0()51.0(_)34.0()138.0)26.0(<10.0()פחות:

הנקי המקומי התוצר
הייצור גורמי במחירי

(מותאם)

838.01,095.51,413.21,715.02,045.72,374.22,745.63,117.9

לגורמי תשלומים 6חוח;
נטו  לארץ בחוץ ייצור

()|0.7()17.4()16.3()15.3() 12.7() 19.0()23.5(_)26.0

הלאומית ההכנסה
הלאומי (=התוצר
גורמי במחירי הנקי

הייצור)

827.31,078.11,396.91,699.72,033.02,355.22,722.13,091.9

משי כתוצאה ההון, תשואות באומדני הכלולים ההון והפסדי רווווי חשבון על התאמה (3) זקיפה. (2) בלבד. קבלנית בנייה (1)

אומדני לגין מאזן נתוני לפי הבלאי אומדני שבין ההפרש חשבון על התאמה (4) המפעלים. ידי על הנהוגות המלאי הערכת טות
חידוש. במחירי הגלאי
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TABLE F/IS. TOTAL NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME
AT FACTOR COST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH (IL. Million)

(19521967(

19601961196219631964196519661967Branch

410.2467.0532.5643.4683.5714.6763.3893.5Agriculture, forestry and
fishing

845.11.041.21,275.51,531.1. 1,808.92,084.72,209.82,205.4Manufacturing, mining and
quarrymg

331.8417.1556.7642.2759.6860.4788.7695.8Cpnstruccion(l) and public
utilities (water and
electricity(

280.8335.4416.4502.1608.2740.9868.3889.6Transportation and
communication

133.3172.3225.9295.4352.7454.6528.5553.8Finance, insurance and
real estate

208.2251.6313.9423.0516.0630.0664.0684.6Ownership of dwellings(2(

666.1

656.3

771.0

773.0

920.6

937.0

1,080.1

1,121.8

1,265.6

1.310.8

1,640.4

1,557.6

2.055.3

1 ,763.6

2,218.4

1,781.9

General government and priv
ate nonprofit institutions

Trade and Services

3,531.84,228.65,178.56,239.17,305.38,683.29,641.59,923.0NET DOMESTIC PRODUCT
ATFACTOR COST (BEFORE
ADJUSTMENT(

()12.5>)56.7() 124.3()28.0)M8.2) (49.0)(9I.I>(7.5Less: Inventory adjustment(3(

()68.0()79.0()177.0()213.3) (249.8)J297.0) (328.8) (338.3Less: Depreciation
adjustment(4(

3,451.34,092.94,877.25,997.87,007.38,337.29,221.69,577.2NET DOMESTIC PRODUCT
AT FACTOR COST
(ADJUSTED(

()26.3()54.0()843>)39.3)(50.4)(56.4><8I.O)( 1230Less: Net factor payment.
to abroad

3,425.04,038.94,792.95,958.56,956.98,280^9,140.69,454.2NATIONAL INCOME(=NET
NATIONAL PRODUCT AT
FACTOR COST(

(1) Contractconstruction, only. (2) Imputation. (3) Adjustment for capital gains and losses included in the estimates of
"turns to capital, as a result of the systems of inventory evaluation employed by enterprises. (4) Adjustment for the difference

between depreciation estimates based on balancesheet data and estimates at replacement cost.
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התשומה וערד התפוקה ערד המוסף), (הערך הנקי המקומי התוצר  .16/1 לוח
ל"י) (מיליוני החקלאות בענף הקנויה

TABLE F/16. NET DOMESTIC PRODUCT (Value Added), VALUE OF OUTPUT
AND VALUE OF PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE (IL. Million)

תשכז;1960/611966/67( עד (תשכא

חקלאי ות(1)שנים
t uralYears (1)Agri cu

תשכזתשכיותשכיהתשכדתשכיגתשכיבתשניא
1960/611961/621962/631963/64 .1964/651965/661966/67

התפוקה הכל סך
החקלאית

802.0897.61,156.2 1,086.71,268.51,352.71,533.7TOTAL AGRICULTURAL
OUTPUT

(2) עצמית וצריכה 739.2835.71,088.5שיווק 1,024.61,204.21,295.21,469.7Marketing and home (2)
consumption on farms

צמחיים 366.7421.9S78.Iגידולים 568.4673.9725.5833.7Cropproducts
ותוצרתם חיים 372.5413.8510.4בעלי 456.2530.3569.7636.0Livestock and animal

products

השקעה בנכסי 62.861.967.7ת9וקה 62.164.357.564.0Production for investment

התשומה(3) הכל מך 4/0.4489.3/.349פחות: 473./568.0643.6690./Less:TotalPurchased lnput(3)

(קניות Purchases)הקנויה From Other
אחרים) (Sectorsמסקטורים

הנקי המקומי 66.9)452.9487.2התוצר 613.6700.5709.1843.6NET DOMESTIC PROD

במחירי UCTבחקלאות IN AGRICULTURE

הייצור ATגורמי FACTOR COST

המוסף) VALUE)(הערך ADDED)

סובסידיות 4.58.02.6בתוספת: 12.70.213.82.5Special subsidies and
על ופיצויים compensationמיוחדות for

טבע damageפגעי by nature

הנובעת 9.5)457.4495.26ההטסה 626.3700.7722.9846.1INCOME ORIGINATING

החקלאיג4) INמהסקטור THE AGRICUL
TURALSECTOR(4)

:Thereofמזה:

עבודה 113.0124.0171.8שכר 150.7179.9200.8201.0Wages and Salaries

חכירה ודמי 31.333.141.3רבית 36.745.848.052.5Interest and Rent

ולהון לעבודה 313.1338.1456.4התמורה 438.9475.0474.1592.6Returns to own work and
והרווח .capitalעצמיים, and the profit

יב/17. בלוח נמצא זה נתון של ופירוט בינים*/ תוצרת בניבוי החקלאי 'הייצור להגדרה זהים הנתונים (2) ספטמבר. עד אוקטובר (1)
הסיבה ו/15. בלוח המופיעים מאלה שונים כאן המופיעים הנובעת ההכנסה אומדני (4) יב/33. בלוח נמצא הקנויה התשומה פירוט (3)
הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את המשרתים רווח, למטרות שלא מהמוסדות הנובעות ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך

לוח. לשנות החקלאיות השנים של הנתונים
(I) October  September. (2) Data are identical with the definition "agricultural production whithout intermediate
produce" details are giver in Table L/17. (3) Detailsof purchased inputs are given in table L/33. (4) The estimates of
incomeoriginating appearing here differ from those given in Table F/IS. Thisis duetothe fact thatthe figuresinthe latter table
include, the incomesoriginating in nonproift institutions serving agircultre. In addition. the data for the agricultural years have

been adjusted to a calendar year basis.
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כמות) (מדדי במקורות והשימושים הגולמי הלאומי התוצר
GROSS NATIONAL PRODUCT AND USES OF RESOURCES (Quantity Indexes)

.JOO

.419

SCO

הגורכלי11.11. הד"ארב7י הרבוצר
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200
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GeneralGvt.Consumption*^ ^****

Expenditure , 1J>*T ^

I50.

.r^c
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Expenditure .. 1itqre י" /1
ISO

../
ד.מ7זר73>רם הגיריכל>ר1; najpt/nn

Gro83 Domestic Capital Formation

90

en
"v.
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במקורות*(אחוזים) והשימושים המקורות
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100V.
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Imports oFOoods and
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ושירותים jNnn*D "Ma1
Exports of Goods
it Services
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n3>n3L7 nN:11nn
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PrivateConsumptiotExpenditure
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החיים רמת זי. פרק
הכנסה מס פקודת לפי לשלם החקירה יחידת
את בחשבון לקחת מבלי הלאומי, הביטוח וחוק

בפועל. שילמה שהיחידה הסכומים

מזון צריכת דפוסי
בשנת נערך מזון צריכת דפוסי על המחקר
הוצאות בסקר שהתקבלו הנתונים פי על 1967

.(2) 1963/64 המשפחה
בין הקשר בדיקת א. המחקר: מטרות
האפשר, ככל גדול בפרוט מזון למוצרי הביקוש
רמת כגון תלויים בלתי משתנים מספר לבין
ראש של הלידה ויבשת המשפחה גודל הכנסה,
להכנת אלה בקשרים שימוש ב. המשפחה.
מזון מצרכי של המבוקשות הכמויות על תחזיות
שהת זה מסוג נתונים עדכון ג. בעתיד. אלה

דומים. במחקרים בעבר קבלו
רב רגרסיה של בשיטה נערך המחקר
על מפורטים נתונים בו והתקבלו משתנית,
ועל שונים מזון למוצרי ההוצאה גמישויות
להכנסה ביחס שלהם, הכמות גמישויות
התקבלו כן המשפחה. וגודל המשפחתית
לידה יבשות של ההשפעה מידת על נתונים
מזון מוצרי של התצרוכת רמת על שונות

שונים. מסוגים במשפחות
של מפורט תיאור וכן במלואן, התוצאות
"דפוסי בפרסום פורסמו המחקר, עריכת שיטות
הפרסומים בסדרת 253 מס' ,"1963/64 מזון צריכת
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של המיוחדים

המזונות מאזן
של להמלצותיו בהתאם נערך המזונות מאזן
המתו .(3) וחקלאות למזון הביךלאומי הארגון
הלשכה של בפרסום מתוארת לפרטיה דולוגיה
השוואה גם הכוללת ,(4) לסטטיסטיקה המרכזית
הוכנו אשר מזון תצרוכת של אחרות סדרות עם

הלשכה. ידי על
מושגים

העומד המזון כמות את מודד המזונות מאזן
גם (הכוללת הנוכחת האוכלוסייה לרשות
התו את כוללת ואינה בארץ ששהו תיירים

המשפחה חסכונות סקר

הכנסות
נתקבלו וז/2 ז/1 בלוחות המובאים הנתונים
הלשכה ידי על שנערכו חיסכון סקרי בשני
1963/64 בשנים לסטטיסטיקה המרכזית

ו1964/65(0.
כל את כללה הסקרים אוכלוסיית
העירונית באוכלוסייה היהודיות המשפחות
היישובים ככל הסקרים לצורך שהוגדרו בלבד,
היישובים ואת ויותר תושבים 5,000 בהם שיש
בין מנתה שאוכלוסייתם עירוני אופי בעלי
יישובים ב70 המשפחות נפש. ל5,000 2,000
המשפחות מכלל לערך אחוזים 84 מהוות אלה

בארץ. היהודיות
עם כלל בדרך זהה היתה החקירה יחידת
באותה הגרים אנשים קבוצת כלומר הבית, משק
אם משותף. הוצאות חשבון ומנהלים דירה
לראש (פרט 18 גיל מעל הבית משק מבני אחד
הפרטיים לצרכיו השאיר ואשתו) הבית משק
ל"י 1,200 או לחודש ל"י 100 של סכום לפחות
כיחידת נחשב הוא השוטפות, מהכנסותיו לשנה

נפרדת. חקירה

הגדרות
כלל בדרך נקבע חקירה. יחידת ראש
התקשו בהם המקרים באותם המשפחה. ידי על
האדם החקירה יחידת כראש נקבע אותו, לקבוע
משלו. הכנסה לו שיש ביחידה ביותר המבוגר

השוטפות ההכנסות כל ברוטו. הכנסה
מסים ניכוי (לפני החקירה יחידת בני כל של
עבודה הבאים: מהמקורות כלשהן) והפרשות
דבי רנטה, עצמאית, עבודה או עסק שכירה,
שוטפות. ותמיכות קצבות פנסיות, ריבית, דנדה,
ברוטו. בהכנסה נכללו לא חדפעמיים תגמולים
שקיבל הטבות כוללת השכירים הכנסת
המעביד הפרשות במזומנים. ממעבידו השכיר
לא השכיר של חשבונו לזכות תגמולים לקופות

ברוטו. בהכנסה נכללו
המסים בניכוי ברוטו ההכנסה נטו. הכנסה
בני שעל לאומי) וביטוח הכנסה (מס הישירים

במסגרת פורסמו בהן' נהוגות שהיו ההגדרות ושל נערכו לפיהן השיטות של מפורט ותיאור אלו סקרים של מלאות תוצאות (1)
'"1964/65 החיסכון "סקר וכן /217 מסי '"1963/64 החיסכון סקר לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה של המיוחדים הפרסומים סדרת

המיוחדים. הפרסומים בסדרת 239 מסי
המשפחה הוצאות "סקר ראה המלאות' תוצאותיו וכן בו' נהוגות שהיו וההגדרות זה סקר נערך לפיהן השיטות של מפורט תיאור (2)

לסטטיסטיקה. ה8כבזית. הלשכה של המיוחדים. הפרסומים בסדרת 200 מס' פרסום '"1963/64
FAO. Handbook for the Preparation of Food Balance Sheets, Washington, April 1949. (3)

טכני פרסום לסטטיסטיקה' המרכזית הלשכה (שיטות), בישראל חקלאית סטטיסטיקה (עורכים), נועם ומי ברקאי מי ר' (4)
(אנגלית). 37.4 עד 37.1 ונספחים 37 פרק ,1954 ירושלים '21 מסי
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בעל נתון כל דגימה. לטעויות נתונים הם מים,
ניתן לא 30"/o על העולה יחסית דגימה טעות
בעל נתון כל .(..) בלוח צויין ובמקומו בלוח
בסוג ניתן ל^30 15/£ בין יחסית דגימה טעות
ואשר בלוחות המופיעים הנתונים כל ריים.
דגימה טעות בעלי הם בסוגריים נתונים אינם

מ^15. הקטנה יחסית

הגדרות
פרטי לשימוש מכונית פרטית: מכונית
הרכב אם גם המשפחה, מבני יותר) (או אחד של
כלולות עבודתו. לצרכי גם כך על נוסף משמש
אחד של בבעלותו מצויות שאינן מכוניות גם
בהן להשתמש שניתן בתנאי המשפחה, מבני

פרטיים. לצרכים קבוע באופן

דיור תנאי

ממוצעים הינם הדיור צפיפות על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים
במדינה המשפחות לכלל מתייחסים והם האדם
ארגונו הסקר, מכנה על למוסדות). (פרט
ותעסוקה. אדם כוח י"א, פרק ראה  וביצועו

הגדרות
כל נכללו  בדירה החדרים מספר
למגורי המשמשים החדרים וחצאי החדרים
החדרים: במניין נכללו לא הנשאלת. המשפחה
מרפסות, שימוש, בית אמבטיה, חדר מטבח,
לעבודה או עסקים לצרכי המשמשים חדרים
הנתו לגבי לדיירים. המושכרים וחדרים בלבד
קיבוצים, הכוללים הדיור, צפיפות על נים
תפו שהיו חדרים רק בקיבוצים בחשבון הובאו
18 (בני המבוגרים המשפחה בני ע"י סים
ציבור י ובנייני ילדים בתי נכללו לא ומעלה)
תרבות אולמי אוכל, חדרי כגון: בקיבוצים,

וכדי.
(צפיפות  לחדר הנפשות מספר
הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב הדיור)
החדרים הכל בסך בדירה כלל בדרך הגרות

המשפחה. בני ידי על התפוסים
דיור, תנאי על נתונים מובאים ז/16 בלוח
אשר ירושלים במזרח ותמיכות בית ציוד
שם שנערך והדיור האוכלוסין במפקד נתקבלו
ושיטות מפורטות תוצאות .1967 בספטמבר
ירושלים" "מזרח בפרסום ראה המפקד עריכת

.1968 יולי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

תקופה) באותה ממנה שנעדרו הקבועים שבים
מזון ואבות אנרגטי ערך משקל של במונחים

.(0 עיקריים
הקמעונות ברמת הנמדדת נטו, המזון כמות
וכו/ בית במשקי שחל הפחת לנכות מבלי
מסעדות, בית, משקי ידי על שנקנה מזון כוללת
צריכה כן וכמו וכוי, הצבא מוסדות, מלון, בתי
ידי על תמורה ללא וחלוקה חקלאים של עצמית

רווח. למטרת שלא מוסדות
שיטות

על הסחורות זרם שיטת לפי נאמד נטו המזון
למעט והיבוא, המקומי המזון ייצור סיכום ידי
המוחזקים) השטחים עם הסחר (כולל היצוא
בני לתזונת משמש שאינו חלק אותו בניכוי
עד ופחת מלאי שינויי בחשבון כשלוקחים אדם,
הבית). במשקי פחת כולל (לא הקמעונות לשלב
מתקבלים המזון ואבות האנרגטיים הערכים
לוחות פי על מזון מצרך לכל נפרד באופן
באופן הותאמו אשר ,(2) בינלאומיים הפיכה

המקומיים. לתנאים חלקי
בפר הובאו 1954 בשנת ששימשו המקדמים
כמובן חלו מאז .(3) הלשכה של מיוחד סום
המזו בהרכב לשינויים בהתאם מספר שינויים

השונים. נות
הנתונים מקור

מוצרים של וייעודם ייצורם על נתונים
מזון, של תעשייתי וייצור חוץ סחר חקלאיים,
המת הסדרות מן נלקחו האוכלוסייה גודל ועל

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אימות
מלאי, על פרטים כולל נוספת, אינפורמציה
משרד והתעשייה, המסחר ממשרד מתקבלת
תעשיית מפעלי שיווק, מועצות החקלאות,

וכוי. המזון

קיימא בני מוצרים על בעלות
על מבוססים בלוחות המופיעים האומדנים
המיוחדת החקירה במסגרת שהתקבלו הוצאות
המצורפת קיימא, בני מוצרים על כעלות של
מתייחסים האומדנים אדם. כוח לסקר לשנה אחת
וקיבוצים מוסדות כוללים אינם אך למשפחות,
פרק ראה וביצועו, ארגונו הסקר מבנה (על
רכישת על פרטים אדם). כוח סקר  י"א
פנים. סחר  ט"ז בפרק ראה קיימא בני מוצרים
מדג חקירת על מבוססים שהנתונים מאחר

המזון צריכת חושבה אתרים נתונים מחוסר ירושלים. מזרח אוכלוסיית את גם הנוכחת האוכלוסייה כוללת 1967 יולי בחודש התל (1)
fao, Food Balance sheet. Rome ב1966> שפורסם כפי 19601962 לשנים ירדן ממלכת של המזונות מאזן סמך על שלה

FAO, Food Composition Tables of Minerals and Vitamins for International Use, Rome 1954. (2)

ירושלים ,35 מסי מיוחדים לסטטיסטיקה/פרסומים מרכזית לשכה יד, י תש עד תש"י בישראל, המזונות מאזן לבבי, י' (3)
וכוי. 89 עמוד ,1955
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INCOME הכנסות

לפי העירונית, היהודית באוכלוסייה השנתית ההכנסה התחלקות  .1/t לוח
(אחוזים) נטו הכנסה קבוצות

TABLE G/l. DISTRIBUTION OF ANNUAL INCOME OF THE JEWISH URBAN POPULATION,

BY NET INCOME GROUPS (Percentages)

)1963/64; 1964/65)

(לי) נטו הכנסה קבוצות
חקירה יחידות
Income Units

ברוטו הכנסה :
Gross Income

r נטו הכנסה
Net Income

Net Income Groups (11.)
1963/641964/651963/641964/651963/641964/65

oהאוכלוסייהכל nTotalPopu lati

total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

Up to 3.499 28.320.99.05.610.36.4על

3,500 4,49913.015.18.48.59.39.4

4,500 5,99920.811.118.38.3I9.S8.9

6.000 6,99910.511.711.710.612.4II. 1

7,000 8,49911.014.615.216.315.116.7

8.500 9,9996.79.211.212.610.812.5

10,00012,499

12,500 +f
9.7

9.5

7.91
26.2

16.1

22.0
22.6 J

15.6

19.4

Urban Employees עירוניים שכירים

total הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

Up to 3,499 19.812.16.73.67.54.2עד

3,500 4,49913.214.97.97.78.68.5

4,500 5,99923.412.418.98.520.39.1

6,000 6,99911.512.611.810.412.110.8

7,000 8.49912.916.616.516.816.417.2

8,500 9.9998.210.912.513.612.213.5

10.00012,499

12,500 +(
11.0

11.0

9.5(
25.7

17.2

22.2{
22.9

16.5

20.2
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ל0י העירונית, היהודית באוכלוסייה השנתית ההכנסה התחלקות  .z/t לוח
החקירה יחידת ראש של היד ומשלח בעבודה המעמד

TABLE G/2. DISTRIBUTION OF ANNUAL INCOME OF THE JEWISH URBAN POPULATION, BY

EMPLOYMENT STATUS AND OCCUPATION OF HEAD OF INCOME UNIT
)1963/64; 1964/65)

היד ומשלח בעבודה המעמד

יחידות
חקירה
Income
Units

 X

ברוטו הכנסה
(לי) ממוצעת

Average
Gross

Income (IL.)

נטו הכנסה
(ליי) ממוצעת

Average
Net

Income (IL.) .

נסו ההכנסה אחוז
ברוטו מההכנסה
Percent Net
of Gross
Income

Employment Status and Occupation

1963/641964/651963/641964/65 I1963/641964/65 I1963/641964/65 1

הכל 100.0100.06,6337,986S.S8S6,79084.285.0TOTALסך
g

וחברי שכירים הכל סך
קואופרטיבים

והקשיים מקצועות בעלי שבירים מזה:

70.8

9.3

64.5

10.5

7./60

10,561

8,729

12,719

6,101

8,377

7,483

10,426

85.2

79.3

85.6

81.9

Total Employees and Cooperatives
Members

Thereof: employees with liberal
professions

ופקידים 15.316.48,93810,4547,3648,67882.383.0Administratorsמנהלים and clerks

41.336.35,6786,5515.0805,91689.490.3Workersפועלים

4.00.26,81515,4805,90112,05586.577.9Otherאחרים

עצמאיים הכל 16.7/6.77,4598,8025,7536,99377.179.4Totalמך SelfEmployed

חופשיים מקצועות 0.90.49,45315,7157,57512,50480.179.6Liberalבעלי professions

ויותר עוברים 4 של 1.4מעבידים .1.320,08319,89311,57211,95257.660.1Employers of 4 workers and over

אחרים 14.415.06,1597,6425,0966,40482.783.8Otherעצמאיים selfemployed

2.5/8.82.50S4,7212.4124,24196./89.8Other/אחרים



family expenditure survey  1963/64 1963/64  המשפחה הוצאות סקר

יהודים שכירים למשפחת לתצרוכת הממוצעת החודשית ההוצאה  ז/3. לוח
ראשיות הוצאה קבוצות לפי עירוניים,

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE G/3. MONTHLY EXPENDITURE ON CONSUMPTIONPER JEWISH URBAN

EMPLOYEE'S FAMILY, BY MAIN GROUPS OF EXPENDITURE
)Absolute Numbers and Percentages)

)1959/60; 1963/64)

Groups of Expenditure

סקר לפי
1963/64

According
to 1963/64
Survey

1959/60 סקר לסי
According to

1959/60 Survey

במחירי
1963/64

At 1963/64
Prices

במחירים
שוטפים

At Current
Prices

הוצאה קבוצות

IL. ל'י

TOTAL CONSUMPTION
EXPENDITURE
Food (incl. vegetables and fruit)
Food (excl. Vegetables and fruit)

Vegetables and fruit
Housing
Household maintenance
Furniture and household equipment
Clothing and footwear
Health, education and culture
Cigarettes, transport and personal
services

Organization dues and donations

671.5 (1)510.4

11.2 (2)

417.0

/52.3/82.2205.0
118.0136.2154.0
34.346.051.0
47.782.197.3
33.541.347.8
34.941.362.2
44.350.165.7
54.472.592.7
42.255.689.6

7.7

לתצרוכת ההוצאה הכל סך
ופירות) ירקות (כולל מזון
ופירות) לירקות (פרט מזון

ופירות ירקות
דיור

הבית ומשק הדירה החזקת
לבית וציוד ריהוט
והנעלה הלבשה

ותרבות חינוך בריאות,
אישיים ושירותים תחבורה סיגריות,

ותרומות ארגון מסי

iges אחוזים

לתצרוכת ההוצאה הכל 100.0100.0TOTAL(1)100.0סך EXPENDITURE ON
CONSUMPTION

ופירות) ירקות (כולל 36.535.730.5Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
ופירות) לירקות (פרט ■28.326.7מזון 22.9Food (excl. vegetables and fruit)

ופירות 8.29.07.6Vegetablesירקות and fruit
11.416.014.5hlousingדיור :

הבית ומשק הדירה 8.08.07.1Householdהחזקת maintenance
לבית וציוד 8.48.09.3Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 10.69.89.8Clothingהלבשה and footwear

ותרבות חינוך ,13.114.213.8Healthבריאות, education and culture
אישיים ושירותים תחבורה ,10.210.813.3Cigarettesסיגריות, transport and special

services \

ותרומות ארגון 1.7Organization(2)1.8מסי dues and donations

ההוצאות הבל לסך שווה אינו המרכיבים סכום ולכן הכללי, בנודד הכפלה ידי על במרכיבים תלוי בלתי באופן התקבל הכל הסך (1)
במחיריהן. השינוי את למדוד ניתן לא אלה הוצאות לגבי (2) לתצרוכת.

(1) The Total is independent of the components and is obtained by multiplying by the General Index; therefore the components
~ '1 ■_._■ (2) For this group the service unit is (indefinable and the gauging of changes in prices impossible.do not sum up to the Total.
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ולגודל להכנסה ביחס נבחרים מזון מוצרי של ההוצאה גמישות  Ah לוח
הלידה יבשת השפעת ניכוי לאחר המשפחה,

TABLE G/4. CONSUMPTION ELASTICITY OF SELECTED FOOD COMMODITIES WITH RESPECT
TO INCOME AND FAMILY SIZE, ADJUSTED FOR INFLUENCE OF CONTINENT OF BIRTH

)1963/64)

באחוזים ההבדל
ההוצאה רמת בין
אסיה יוצאי של

ההוצאה ההוצאהגמישות לביןגמישות אפריקה
ההכנסה המשפחהלסך שללגודל ההוצאה רמת
אירופה(בנקודת(בנקודת יוצאי
אמריקההממוצעים)הממוצעים)

המוצר
Consumption
Elasticity with

Consumption
Elasticity with

Percentage
DifferenceCommodity

Respect toRespect toBetween the
Total IncomeFamily SizeLevel of Con
(At the Point(At the pointsumption of
of means)of means)AsiaAfrica Born

and that by
those born in

EuropeAmerica

הכל סך ,0,0830.9S616.8Breadלחט/ Total

לבן 0,5071,11985.3Whiteלחם bread
קימל 1,6270,11970להם 5Kuemmel bread

0,0271,864316.5Pittaפיתה (Oriental bread)
הכל סך בצק/ ומוצרי 0,5710.44418.8Grainsדגנים and postries, total

טחון(1) ואורז 0,1410,740192.1Riceאורז and ground rice (1)

ומוצריהם/ צמחיים 0,1390,6872.5Plantשמנים fats and derived products,
הכל totalסך

הכל סך ,0,7390,17421.2Meatבשר/ total
הכל סך ,0,1010.34329.0Poultryעופות/ total

חי (תרנגולות) 1,1821,13552.5Liveעוף (chicken) poultry
ומרוט(1) שחוט 0,2970,27542.3Slaughteredעוף and plucked chicken(l)

הבל סך ,0,2950,4324.9Fishדגים/ total
טריים 0,0970,659126.5Freshדגיים seafish

ומעושנים(1) מלוחים 0,5700,06078.8Saltedדגים and smoked fish (1)

הכל סך חלב/ ומוצרי 0,5690,34123.5Milkחלב and milk products, total
מםוסטר(1) 0,2510,673חלב 12.8Pasteurized milk(l)

כחושה(1) רכה לבנה 0,8040,20871.9Whiteגבינה pot cheese, lean (1)
מלוחה(1) 0,3860,31660.7Saltedcheeseגבינה (1)

0,3620,5878.3Eggs(l)ביצים(1)
הכל סך ,0,2101,110132.4Pulsesקטניות/ total

ובטטות(ג) אדמה 0,1990,59519.0Potatoesתפוחי and sweet potatoes (1)
הכל סך טריים/ 0,4690,30813.5Freshירקות vegetables. total

הבל סך הדר/ 0.6160,3169.1Citrusפרי fruit. total
1,3530,42355.3Grapefruitsאשכוליות

הבל סך נשירים/ טריים 0,7770,0292.8Freshפירוח fruit. deciduous, total
הכל סך אחרים/ טריים 0,4420,30010.0Freshפירות fruit. other, total

0.3020,50350.8Bananas(1)בננות(1)
1.3140,32861.1Strawberriesתותשדה

וזרעונים/ אגוזים ,0,7160,76052.2Nutsבוטנים/ groundnuts and oil seeds,
הכל totalסך

לפיצוח(1) 0,1690.402138.6Oilseedsזרעונים (1)

ליני; רגרסיה פונקצית פי על המוצרים לשאר חצילוגריתמית. רגרסיה פונקצית פי על נערכו אלה למוצרים החישובים (1)
:alculated according to semilogarithmic regression function. For the other commodities calculated according to a linear

:יארית.
(I) Calc
regression functions.
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תשכ"ז המזונות, מאזן  ז/5. לוח
נפש 2,681/000 הממוצעת: האוכלוסייה

המזונות מאזן

מטריות בטוגות הכמויות
Foreign Trade pn לתעשייהסחר

שלא ושימוש
המלאיייצור ההספקהשינוי

אדםהמצויה בני לתזונת
המצרך

ProductionChangeיבואיצואAvailableFor Industry 81

in StocksExportsSupplyNot For Human
Consumption

(1)

כללי הכל סר
חיים מבעלי

מצמחים
ומוצריהם דגנים

221,60065.669104,750חיטה 1,725390,29432,350
שועל משיבולת 32367קווקר 390

פנינה 350גריסי 350

נקי +אורז 6,35323,375 17,022

מקולפת גוסמת 10250 . 260

ו9מילנימ אדמה תפוחי
אדמה 93,400תפוחי 1,30014,900 5,100104,50016,337

אדמה תפוחי קמח
קורנפלור

386
6,278

 98
 81 

484
6,3594,322

ודבש סוכר
+31,348סוכר 32,876110,628 109,10018,500

+2,500דגש 350 542,096

שמןואגוזים גרעיני קטניות,
יבשות מאכל +2,750קטניות 1,70610,406 1 1,450600

+650שומשמין 1802,920 (3)153,37510

מקולפים 8,400נטנימ 35010 3,5805,180260

2,150חמניות 550 2,70025
מיבוא מקולפים 1,400אגוזים 1,400

351,000ירקוה(4) 1.000(5)3,175 30,050325,12515,625

פירות
+50,500בננות 81200 15,87034,7493,475

הדר פרי
זהב 765,950130תפוחי 703,11062,9701.575

'226,150אשכוליות  201,72424,426600

35_43,800לימונים 31.72712,108300

אחר הדר 46,10030פרי 13,15432,976825

ומלונים +90,200אבטיחים 4001,170 2,25088,7204,830

למאכל 6,80050זיתים 106,840

+81,950ענבים 1,5751,150 83080,69549,885

נשירים +134,300פירות 6,9504,000 2.600128,7508,700

שונים +18,250פירות 1.400180 1,90015,1302,635

למאכל 375צימוקים 225365 _965

אחרים מיובשים 1,050פירות 1,050

מיבוא ומשומדים

בשר
( וקפוא טרי 16,075בקר, 4,61524,250 44,940

משקל 1 מבוגרות 1,45025צאן 1,475

קרקס | וגדיים 2,10020טלאים 2.120

[ אחר 4,180בשר
10 4,190

למאכל הניתנים ובו' פנים 3,0501,580חלקי 4.630

הנ''ל החיים מבעלי .
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FOOD BALANCE SHEET

Quantities in Metric Tons

TABLE G/S. FOOD BALANCE SHEET. 1966/67

AVERAGE POPULATION: 2,681,000

Perלגולגולתהספקד Capita Supplies

מזון
(נטו)
Food

לשנה קג
Kg.

ליום גרם
מספר

הקלוריות
ליום

ליום חלבון
(נרם)

ליום שומן
Commodity(גרם)

(net)per Year
urams
per DayCalories per

Day

Protein per
Day (grams)

Fat per Day
)grams)

2,92589.299.6GRAND TOTAL
41.3FROM ANIMALS
47.9FROM VEGETABLES

1,07235.14.4Cereals ond Cereof Products
(2)280.270104.5286.31,00733.94.3Wheat

3900.10.3|Oats, flakes
' 3500.10.31Pearl barley

17,0216.317.3621.2O.IRice, milled
2600.10.31


Buckwheat, hulled

73/.5O.IPotatoes and Starches . ' 
88,16332.990.1631.5. O.IPotatoes

4840.20.52,Potato flour
2,0370.82.28


Cornlfour

364Sugar and Honey
90,60033.892.6358Sugar.
2,0960.82.26

. r■Honey .

1015.05.4Pulses, Oil Seeds and Nuts
10,8504.0II.O382.40.3Pulses,edible, dry
3,3651.33.6210.71.8Sesame seed

 4,9201.8' 4.9271.32.1Groundnuts, shelled
■  2,6751.02.780.40.6Sunflower

1.4000.51.470.20.6Nuts, shelled. imported

309,500115.4316.2713.50.6Vegetables (4(
/772.52.3Fruit

31,27411.732.1220.30:1Bananas
Citrus Fruit

61.39522.962.7200.40.1Oranges
23.8268.924.460.1_Grapefruit
11,8084.412.130.1Lemons
32,15112.032.9100.20.1Other citrus fruit
83.890 31.385.8II0.30.1Watermelons and sugar melons
6,8402.67.180.10.8Olives, edible
30,81011.531.5200.20.1Grapes
120,05044.8122.7600.60.4Deciduous fruit
12,4954.712.9II0.20.6Miscellaneous fruit

9650.4I.I3Raisins, edible
1,0500.4I.I3Other dried and

preserved fruit, imported

235/9.216.8Meat
44,94016.846.01006.97.8Beef, fresh and frozen 1

1,4750.61.630.20.2Sheep and goats 1 Carcass
2.1200.82.230.30.2Lambs and kids I Weight
4,1901.64.4160.41.5Other meat 1

4,6301.74.770.80.4Offal and other edible parts
of above mentioned animals
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(המשך) תשכ"ז המזונות, מאזן  ז/5. לוח
נפש 2,681,000 הממוצעת: האוכלוסייה

מטריות בטונות הכמויות

חוץ Foreignסחר Tradeושימוש לתעשייה
לתזונת לא

המלאי אד0ההספקהשינוי בני
ייצורהמצרך

ProductionChange
in Stocks

יצוא
Exports

יבוא
Imports

המצויה
Available
Supply

For Industry S
Not for Human
Consumption

(1)

מנוקה) בלתי (מרוט 82,77042582,345עוף
מיבוא +משומר 2911,3701,079

7,002(6)/78,979+4,0109,1383065,86ביצים

דגים
שלם) (משקל וקפואים +22,950טריים 202,7402520,215

(פילה) קפואים 1452,3402,485

ושונים מלוחים 444,1354, 179

ומוצריו חלב
בקר 392,366215392,581234,894חלב
צאן 50,17735350,53022,236חלב

מלא חלב 50700650400אבקת
רזה חלב +1.507אבקת 1 ,3235,7935,9774,500
רזה רכה 5,9355,935גבינה

שמנה רכה 12,28912,289גבינה

מלוחה +668גבינה 5510623

מותכת 766766גבינה

ואחרות קשות 5,192גבינות 235,215200
9,6029,602שמנת

7,6107,610לבן

ויוגורט לבנייה 14,17014,170אשל,

ושומנים שמנים
למאכל מזוקקים צמחים +שמני 1,430 (7)50,4782,75821046,500. 16,500

.19,7351053519,665מרגרינה 

+3,988חמאה 537103,461109

שונות
קקאו ואבקת 5,6873481285,467שוקולדה

11,42690018410,710ממתקים

5,219170305,079ריבות

ששימ כמות (3) אחוז. 78.3 המיצוי שיעור חיטה, קמח (2) ולזרטים. חיים בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת כולל (1)

במונחי מיבוא עגבניות רסק כולל (5) ופופקורן. מתוק תירס לשימורים, אפונה דלעת, כולל (>) ליצוא. חלווה לייצור שה
המרגרינה. במפעלי שזוקקו שמנים כולל (?) , דגירה. ביצי (6) טריות. עגבניות
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TABLE G/5. FOOD BALANCE SHEET, 1966/67 (Cont.)

AVERAGE POPULATION: 2,681.000

Quantities in Metirc Tons

מזון
(נטו)
Food
)net)

לגולגולת Perהספקה Capita Supplies

Commodity לשנה ק*נ
Kg.

per Year

ליום גרם
Grams
per Day

מ90ר
הקלוריות
ליוס

Calories per
Day

ליוס /uA7
(גרמ)

Protein per
Day (grams)

ליום שומן
(גרם)

Fat per Day
)grams)

82,34530.784.110310.36.5Poultry (dressed not drown(
1,0790.4I.I30.30.2Preserved, imported

58.8S922.060.3876.66.3Eggs

162.70.5Fish
20,2157.520.591.70.1Fresh and frozen (round weight(
2.4850.92.520.4_Frozen (fillet(
4,m1.64.450.60.3Salted and miscellaneous

203/2.8/1.3Milk and Milk Products
157,68758.8161. 1955.34.7Cow's milk
28,29410.629.0221.21.4Sheep and goat's milk

2500.10.310.10.1Milk, whole. dried
1,4770.61.660.6^ .Milk, skim. dried
5,9352.26.050.9.Cheese, soft. skim milk
12.2894.612.6201.71.2Cheese, soft. whole milk

6230.20.510.10.1Cheese, salted
7660.30.820.20.1Cheese, processed

5,0151.95.2181.51.3Hard cheese and other
9,6023.69.9170.31.6Cream
7,6102.87.750.30.2Leben
14,1705.3.M5II0.60.6Eshel. lebenia and yogurt

44250.3Oils and fats
30,00011.230.727130.7Vegetable oils. refined, edible
19,665 .7.320.014516.7Margarine
3,3521.33.626


2.9Butter

840.31.6Miscellaneous
5,4672.05.5270.31.6Chocolate and cocoa powder
10,71040,M042Sweeu
5,0791.95.215Jam

(1) Including waste and quantities used for animal feed and seeds. (2) Wheat flour. extraction rate  78.3 '*/ (3) Qmntity
used for the production of halva for export. (4) Including pumpkins. peas for canning, .weet com "d P0Pcl>rr1. P) ln
c[uding imported tomato puree in terms of fresh tomatoes. ($) Eggs for hatching. (7) Incl. fats refined in mirjarine
factories.
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ליום לגולגולת קלוריות  ♦6/t לוח
TABLE G/6. CALORIES PER CAPITA PER DAY

)1949/50 1966/67 תשכז; עד (תש'י

ו/שיי
1949/50

תשטו
1954/55

תשיח
1957/58

תשך
1959/60

תשכיג
1962/63

תשכ"ד
1963/64

תשכיח
1964/65

תשכו
1965/66

תשכז
1966/67

הכל 2,8192.8472.925TOTAL§831^791^772^16102,8602,747סך

ומוצריהם 1.2601,3511,1871,1571,0621,0581,0331,0271.072Cerealsדגנים and cereal
products

אדמה תפוחי
ועמילנים

989087778077727273Potatoes and
starches

ודבש 184255290311345359365362364Sugarסוכר and honey

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

621149785919891102101Pulses. oil seeds
and nuts

י65ירקות 6972676464657271Vegetables

(כולל פירות
ומלונים) אבטיחיט

105102124147155165166171177Fruit (including
watermelons and
sugar melons)

9587114143192206210230235Neatבשר

615977738489869087Eggsביצים

582723181616171716Fishדגים

ומוצריו 201197203Milk§197229231220201197חלב and milk
products

ושומנים י343שמנים 400379406423418429424442Oils and fau

82776668,7884848384Miscellaneousשונות
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(גרמים) ליום לגולגולת חלבון  ז/7. לוח
TABLEg/7. PROTEIN PER CAPITA PER DAY (Grams)

)1949/501966/67 ; תשכז עד (תשי

תשכזתשכותשביהתשבדתשבגתשךתשיחתשטותש*י
1949/501954/551957/581959/601962/631963/641964/651965/661966/67

הכל 85.287.889.2TOTAL§83.988.886.785.184.584.9סך

חיים מבעלי :39.140.941.3Theerof§32.229.833.434.037.039.2מזה: from animals

ומוצריהם 41.445.540.939.735.835.634.534.135.1Cerealsדגנים and cereal
products

אדמהועמילניט 2.22.11.81.71.81.71.61.61.5Potatoesתפוחי and starches
ודגש Sugarסונר and honey

שמן גרעיני ,3.26.14.84.04.44.84.44.95.0Pulsesקטניות, oil seeds
andואגוזים nuts

2.93.13.53.53.13.03.03.63.5Vegetablesירקות
(כולל 1.81.81.92.12.12.32.32.42.5Fruitפירות (including water

ומלונים) melonsאבטיחים and sugar
melons)

7.47.09.411.815.617.117.118.819.2Meatנשר
4.64.55.95.56.46.66.66.96.6Eggsבינים
7.14.03.73.02.82.93.02.92.7Fishדגים

ומוצריו §13.114.314.613.712.212.6חלב 12.412.312.8Milk and milk
products

ושומנים 0.1Oilsשמנים and fats
0.20.30.20.10.30.30.30.30.3Miscellaneousשונות

(גרמים) ליום לגולגולת שומן  ז/8. לוח
TABLE G/8. FAT PER CAPITA PER DAY (Grams)

)1949/5<>1966/67 ; תשכז עד (תשי

תשכזתשכוחשבהתשכירתשכגתשךתשיחתשטותשי
1949/501954/551957/581959/601962/631963/641964/651965/661966/67

הכל 95.097.699.6TOTAL§73.982.283.586.792.594.1סך

ומוצריהם 5.45.75.04.84.44.44.34.24.4Cerealsדגנים X cereal
products

ועמילניט אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches
ודבש Sugarסוכר and honey

שמן גרעיני ,2.95.75.85.05.25.65.16.25.4Pulsesקטניות, oil seeds
andואגוזים nuts

0.20.40.60.40.40.50.40.70.6Vegetablesירקות
(כולל 1.11.01.21.41.52.02.12.22.3Fruitפירות (including

ומלונים) waterאבטיחים melons and
sugar melons)

6.96.28.210.313.914.715.016.516.8Meatבשר
4.44.35.55.26.06.36.26.56.3Eggsביצים
3.30.90.80.60.50.40.40.50.5Fishדגים

ומוצריו §9.311.612.311.811.010.8חלנ 10.910.911 Milkל. and milk
products

ושומנים 39.045.443.246.348:147.648.948.250.3Oilsשמנים and fats
1.30.90.80.81.41.71.61.61.6Miscellaneousשונות
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ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים  ז/9. לוח
TABLE G/9. VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

)1966/67 ; (תשכז

a ויטמין
(יחידות
בינ

לאומיות)
Vit. A
)Inter
national
Units)

תיאמין
(B ו (ויטמין
(מיליגרם)
Thiamin
)Vit. Bl)
)milli
gram)

ריבופלבין
(מיליגרם)
Riboflavin
)milli■
gram)

ניאצין
(מיליגרט)
Niacin
)milli
gram)

חומצה
אסקורבית
(C (ויטמין
(מיליגרם)
Ascorbic
acid

)Vit. C)
)milli
gram)

סידן
(מיליגרם)
Calcium
)milli
gram)

ברזל
(מיליגרם)
Iron

. (milli
gram)

■<"vn3,1951.921.7913.412685015.01949/50

3,2482.032.1612.71241,09217.01952/53תשי''ג

3,6031.921.4113.713492616.01954/55תשט"ו

3,9621.841.7014.614088115.51957/58תשי"ח

3,7741.801.7514.614988215.21959/60תש'ך

3,8891.641.5915.113074514.81962/63תשביג

3,9751.661.5315.613075215.21963/64חשכ"ד

81515.01964/65§4,0061.581.6415.2128§תשביה

 4,1051.651.65IM12979415.21965/66תשכו

תשכ'ז הכל 4,1141.681.7216.513382415.9TOTALסך 1966/67

ומוצריהם 0.940.655.22477.2Cerealsדגנים and cereal
products

ועמילנים אדמה 0.070.03I.I7£05Potatoesת8וחי and starches

ודבש |סוכר 

Sugar and hone/

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

ירקות

17

1,462

0.13

0.15

0.04

0.12

1.2

1.361

61

56

1.2

1.7

Pulses, oil seeds
and nuts

Vegetables

(כולל פירות
ומלונים) אבטיחים

9280.170.1 1I.I63611.6
Fruit (including water.
melons and sugar
melons)

2240.080.145.8101.7Meatבשר

5370.050.16O.I271.3Eggsביצים

30.010.010.450.1Fishדגים

ומוצריו 4350.080.450.323430.4Milkחלב and milk
products

ושומנים 5051Oilsשמנים and fats

30.0170.2Miscellaneousשונות
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household equipment בית ציוד

צורת לפי בגיקיימא, מוצרים שברשותן (1) המשפחות אחוז  ז/10. לוח
המשפחה ראש של בעבודה המעמד ולפי היישוב

TABLE G/IO. PERCENTAGE OF FAMILIES(i) POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF
DURABLE GOODS, BY TYPE OF SETTLEMENT AND BY HEAD OF FAMILY'S EMPLOYMENT

STATUS

)19581967)

המשפחות בעבודההיישובצורתבל מעמד
All FamiliesType of SettlementStatus at Work

לכוח מזה:אינםשייכים

והתקופה המוצר
Commodity and Period

מספרים
מוחלטים
wnns(אלפים)

Per.כפריתעירונית

העבודה
In

Labour Force

שייכים
לכוח
העבודה

משפחות ■

יהודיות
Thereof:

AbsoluteUrbanRuralNotJewish
Numberscentages

היתרשכירים Inבל
Families

(1.000)EmAllLabour
ployeesOtherForce

aii Families המשפחות Absoluteכל Numbers (1,000) (אלפים) מוחלטים מספרים
VIIIX 1967659100.0589412 70147100609

Electric refrigerator חשמלי ואחוזיםמקור 7FamiliesPercentagesמשפחוחמכלל out of All
II 195816434.038.432.3 13.043.022.437.1
VIIIX I96024246.851.747.2 22.452.630.2Sl.l
VIIIX 196547977.682.278.4 46.384.559.083.6
VIIIX 196650680.185.08211 44.183.961.486.2
VIIIX 196754682.987.084.0 49.286.572.988.5

ice box קרח !ארגז

II 195821344.446.847.2 32.540.235.047.9
VIIIX I96019938.540.140.8 30.732.937.541.0
VIIIX 19657311.812.412.3 8.17.917.311.2
VIIIX 1966538.48.48.0 8.15.615.78.0
VIMX 1967396.06.15.8 4.84.09.65.7

ולבישול לאפייה גז ותנור כיריים
Gas range and cooking stove for

cooking and baking
II 195816835.039.334.1 14.143.318.738.2
VIIIX I96030659.364.062.8 36.161.531.264.5
VIMX 196552785.589.287.0 60.493.260.190.1
VIIIX 196652583.186.685.4 58.687.263.387.7
VIIIX 196755684.387.287.0 61.2' 87.668.688.2

Electric washing כביסה מכונת
machine חשמלית

II 195844919.89.4 5.710. 1(3.7)9.9
VIIIX I9608215.816.317.0 13.417.3(5.0)17.3
VIIIX 196517628.528.528.6 26.937.19.730.7
VIIIX 196618629.530.131.1 25.136.17.431.6
VIMX 196720931.832.534.5 25.936.413.633.8

tv Set טלביזיה מקל8
VIMX 1965142.42.72.1 (..)4.02.4
VIMX 1966223.43.73.6 (17)4.43.4
VIIIX 1967324.95.14.8 (3.3)6.9 '(2.0)4.9
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צורת לפי בניק"מא, מוצרים שברשותן (1) המשפחות אחוז  ז/10. לוח
(המשך) המשפחה ראש של בעבודה המעמד ולפ> היישוג

TABLE G/IO. PERCENTAGE OF FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS,
BY TYPE OF SETTLEMENT AND BY HEAD OF FAMILY'S EMPLOYMENT

STATUS (Cont.)
)19581967)

המשפהות היישובבל בעבודהצורת מעמד
All FamiliesType of SettlementStatus at Work

והתקוסה מספריםהמוגר
מוחלטים

לבוה שייכים
העבודה

|p י

אינם
שייכיט

:ma
משפחות
יהודיות

Commodity and Period(אלפים)אחוזים
pכפריתעירוניתForceLabourהעבודהThereof:

AbsolutererUrbanRuralNotJewish

Numberscentages
היתרשבירים Inכל

Families

AllLabourוו!£(1.000)
ployeesotherForce

1 Radio set יחיד רדיוחשמלי
VIIIX 196650079.281.065.980.783.462.181.3
VIIIX 196748874.076.355.175.278.063.076.8

2Radio Sets רדיוחשמליים מקלטי 2
VIIIX 1966142.314(1.2)2.4(2.9)2.4
VIIIX 1967142.12.21.62.2(2.3). (18)2.2

Transistor טרנזיסטור
VIMX 196625540.340.935.742.244.921.041.2
VIWX 196733150.249.853.652.857.927.850.6

Electric tפטיפון

gramophone חשמלי
VIII 19596011.813.06.012.413.2(1.9)12.8
VIIIX I9607213.915.46.515.313.9(4.4)15.1
VIIIX 196513722.223.413.522.727.58.424.1
VIIIX 196612920.521.811.222.920.37.422.2
VIIIX 196716124.425.714.826.028.711.526.5

Tape recorder רשמקול
VIIIX 1964233.94.5(0.9)3.95.2(1.6)4.2
VIIIX 1965416.77.4(1.8)6.210.0(2.5)7.2
VIIIX 1966396.16.8(1.2)6.18.7(18)6.6
VllIX 1967609.210.1(2.0)9.810.8(4.3)9.9

Mixer מערבל
VIIIX 1962539.210.1(4.0)11.3(5.2)10.0
VIWX 196510917.719.18.4/7.024.18.219.2
VIWX 196612519.721.19.920.324.8(6.9)21.4
VIIIX 196714421.823.67.722.527.510.223.5

Vacuum cleaner אבק .שואב

VIIIX 19646110.311.5(3.0). 9.714.2(5.2)II. 1
VIWX 19658513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)14.9
VIIIX 19668914.115.35.914.517.1(6.3)15.4
VIWX 196711918.119.76.418.422.610.319.5

Private car פרטית מכונית
VIIIX 1962234.14.6(19)3.66.94.4
VIWX I96S477.78.0(3.5)7.112.38.2

(2)VIWX 19666610.511.25.210.515.511.3
VIWX 19678513.314.26.314.216.8(4.6)■ 14.1

(1) Excluding Institutions and qibbuzim.
)2) For new definition see Introduction.

ומוסדות. קיבוצים כולל אינו (1)

במגוא. חדשה הגדרה ראה (2)
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יבשת לפי בגיקיימא, מוצרים שברשותן (1) היהודיות המשפחות  ז/11. לוח
המשפחה ראש של העלייה ותקופת הלידה

TABLE G/lI. JEWISH FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS,
BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY

)195tf 1967)

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידיילידי
in Asia AfricaBorrEurope AmericaBorn in

כל
המשפחות

ילידי
ישראל

Immigrated Immigratedעלן עלן
והתקופה המוצר

כל יי

■המשפחות
All י

כל
המשפחות

All

Commodityand.PeriodAll

'Families
Israel
Born

עד
1947

, מאז
1948

עד
1947

מאז
1948

iFamiliesUp toSinceFamiliesUp toSince
i j

' 1

1947194819471948

(אלפים) מוחלטים umbersslute(1.000)מספרים NAbs

all families המשפחות כל
VIWX 19676096823221211309120■' 189

מכל>1 outאחוזים of an Families Percentagesהמשפחות
Electric refrigerator חשמלי jמקרר

II 195837.144.08.221.85.251.468.234.7
VIIIX I96051.164.917.3 ■'36.7.' 13.368.682.856.1
VIWX 196583.689.466.984.6; 64.493.496.491.4
VIIIX 196686.292.072.188.0' 69.995.397.394.0
VIIIX 196788.592.078.390.477.395.297.393.8

ice box קרח ארגז
II 195847.945.263.563.7; 63.540.024.755.1
VIWX I96041.028.869.153.3. 72.426.613.438.3
VIIIX 196511.2(5.4)22.910.4' 24.74.42.16.1
VIIIX 19668.0(2.4)16.416.43.04.5
VIWX , 1967 .5.7(3.3)10.411.1(2.3)(3.3)

ולבישול לאפייה גז ותנור כיריים
Gas range and cooking stove for

cooking and baking■

II 195838.251.314.031.0' 10.248.960.937.0
VIIIX I96064.575.943.065.0, 38.475.382.369.0
VIIIX 196590.195.885.089.684.492.493.991.3
VIIIX 196687.788.984.592.7■ 83.489.690.389.3
VIIIX 196788.290.386.686.0. 85.689.690.489.0

Electric washing כביסה £כתת
machine חשמלית
.. . II 12.015.98.2(2.1)לי.7)19589.919.83.1

VIIIX I96017.326.6 ,.8.520.0: 6.220.926.715.7
VIIIX 196530.746.522.839.6; 20.332.739.627.8
VIWX 196631.646.525.343.4; 22.833.039.228.7
VIIIX 196733:847.730:342.129.233.537.331.0

tv Set ■ טלביזיה מקלט
VIWX 1965 :2.4(3.1)(19)(1.8)(Z5)(21)(2.8)
VIIIX 19663.4(4.3)3.5(3.5)3.2(2.7)(3.6)
VIIIX 19674.9(55)5.2(7.4)5.04.4(3.8)4.7
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יגשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (1) היהודיות המשפחות  ז/11. לוח
(המשך) המשפחה ואש של העלייה ותקופת הלידה

TABLE G/ll. JEWISH FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS,
BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF

HEAD OF FAMILY (Cont.)
)19581967)

אירופהאמריקהילידיאסיהאפריקהילידי
in Asia AfricaBorrEurope AmericaBorn in

ילידיכל
Immigrated Immigratedעלו עלן

והתקופה ישראלהמשפחותהמוצר
Commodity and PeriodAllIsraelמאזעדכלמאזעדכל

FamiliesBorn19471948המשפחות19471948המשפחות
All

FamiliesUp to
1947

Since
1948

All

Families
Up to
1947

Since
1948

One Radio set יחיד חשמלי minesרדיו (Cont.) (המשך) המשפחות מכלל ofאחוזים All Faiges outPercent*
VIIIX 196681.376.178.383.877.584.888.182.4
VIIIX 196776.871.673.474.073.380.782.879.4

2 Radio Sets חשמליים רדיו מקלנוי 2
VIIIX 19662.4(4.7)1.3(1.0)2.7(3.6)(19)
VIIIX 19672.2(2.0)1.4(1.2)2.84.8(15)

Transistor טרנזיסטור
VIIIX 196641.257.225.336.223.749.458.243.3
VIIIX 196750.662.036.157.933.959.165.754.8

Electric פטיפון
gramophone חשמלי

VIII 195912.817.38.9(11.8)8.414.519.010.7
VIIIX I96015.122.89.5(95)9.417.220.514.2
VIIIX 196524.129.519.518.919.626.032.521.4
VIIIX 196622.227.916.2(12.9)16.225.331.021.3
VIIIX 196726.531.618.421.618.031.434.429.6

Taperecorder רשמקול
VIIIX 19644.27.8P2)(5.3)(1.7)4.95.94.3
VIIIX 19657.210.34.2(6.9)3.88.69.18.3
VIIIX 19666.610.93.8(7.8)3.87.810.06.4
VIIIX 19679.913.85.9(9.8)5.412.011.812.2

Mixer מערבל
VIIIX 196210.016.9(2.3)(8.0)(14)13.422.46.1
VIIIX 196519.235.94.9(12.1)3.925.236.817.0
VIIIX 196621.436.57.420.95.528.440.420.0
VIIIX 196723.538.09.020.17.931.440.725.4

Vacuum cleaner אבק שואב
VIIIX 1964II. 1II. 1(1.2)(3.3)(0.9)18.124.913.4
VIIIX 196514.917.4(27)(6.8)(2.0)22.729.717.7
VIIIX 196615.416.53.1(11.0)(1.9)24.1.29.720.1
VIIIX 196719.518.34.9(10.6)4.330.936.727.3

Private ear פרטית מכונית
VIIIX 19624.47.56.19.83.3
VIIIX 19658.220.6(1.8)(13)9.914.96.3

(2)VIIIX 196611.323.23.8.(M0)(2.8)14.220.8. 9.8
VIMX 196713.324.75.1.(M3)4.518.724.215.1

(1) Excluding institutions. and qibbuzim.
)2) For new definition see introductiion.

ומוסדות. קיבוצים בולל אינו (1)

במבוא. חדשה הגדרה ראה (2)
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לפי נבחרים, בגיקיימת מוצרים שברשותן (1) המשפחות אחוז  ז/12. לוח
המשפחה גודל

TABLE G/12. PERCENTAGES OF FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS,
BY SIZE OF FAMILY

)1967)

Commodity
Persons in Family במשפחה נפשות

6+ 1
הכל 0ך
Total

המוצר

Electric refrigerator
Ice box
Gas range and cooking stove for
cooking and baking

Electric stove for cooking and
baking

Electrical stove for baking only
Electrical range
Electric washing machine
T V set
One radio set
Two radio sets
Transistor radio
Electrical gramophone
Tape recorder
Vacuum cleaner
Mixer
Private car

70.9
9.9

83.7

2.0

29.5
11.4
37.0
5.8

73.4
1.9

42.2
16.4
5.2
4.7
8.3

(5.6)

89.1
4.4

91.8

3.8

38.8
9.9
50.7
8.5

80.5
3.1

57.5
32.1
13.1
23.1
28.2
15.4

90.7
4.6
90.5

4.2

33.5
8.0

48.2
5.8

80.5
2.4

62.1
36.2
15.3
27.2
36.2
22.8

88.5 86.1 63.7 82.9
4.0 5.4 8.3 6.0
89.4 82.9 55.2 84.3

4.1 5.4 2.6 3.8

24.3
7.4

29.6
4.7

75.2
2.4

20.1
9.2
13.7
2.7
70.7
2.3

59.2 42.4
30.0 18.1
10.6
26.0
28.4
17.7

6.2
16.7
17.1
10.5

7.6
8.2
3.7
1.3

56.5

30.1
7.1
2.3
6.3
6.0
(2.6)

26.6
9.0
31.8
4.9

74.0
2.1

50.2
24.4
9.2
18.1
21.8
13.3

חש8לי מקרר
קרח ארגז

ולבישול לאפייה גז ותנור כיריים

ולבישול לאפייה חשמלי חנור

בלבד לאפייה חשמלי חנור
חשמלית בירה

חשמלית כביסה מכונת
טלביזיה מקלט

יחיד חשמלי ודיו מקלט
חשמליים רדיו מקלטי 2

טרנזיסטור
חשמלי פטיפון

רשמקול
אבק שואב

מערבל
פרטית מכונית

(1) Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו lfj

לפי נבחרים, בניקיימא מוצרים שברשותן (1) המשפחות אחוז  ז/13. לוח
המשפחה ראש של היד משלח

TABLE G/13. PERCENTAGES OF FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS, BY
OCCUPATION OF HEAD OF FAMILY

)1967)
אדמיבעלי בתחבורהמנהלים, שירותיםעובדים עובדי

ובחרושתניסטרטוריםמקצועות ובידורבבנייה ספורט

המוצר
וסוכניםופקידיםחופשייםסךהבל

TardersחקלאיםWorkers inWorkers in
TotalProfesAdministrativeFarmersTransportationServices, Sport^ommoaity

sionafManagerial andBuildingand
WorkersClerical Workers

Agents
and IndustryEntertainment

חשמלי 82.995.096.689.362.883.876.4Electricמקרר refrigerator
קרח 6.02.00.83.87.76.410.2ceארגז box

גז ותנור 84.389.191.691.173.287.885.2Gasכיריים range and cooking
ולבישול stoveלאפייה for cooking

and baking
לאפייה חשמלי 3.85.38.02.52.03.7I.IElectricalתנור stove for

cookingולנישול and baking
לאפייה חשמלי 26.627.130.830.420.130.826.7Electricialתנור stove for

bakingבלבד only
חשמלית .9.0IIכירה 19.27.410.27.910.0Electrical range

חשמלית 31.844.546.031.328.033.524.2Electricwashingמכונתכביסה

טלביזיה 4.95.86.79.02.44.74.9מקלט
machine

T V set
יחיד חשמלי רדיו 74.078.179.677.569.676.073.9Oneמקל8 radio set
חשמליים רדיו מקלטי 22.16.23.32.70.8I.I1.6Two radio sets

50.274.571.352.443.849.638.3Transistorטרנזיסטור radio
דושמלי 24.452.237.228.817.320.915.5Electricפטיפון gramophone

9.219.817.012.43.87.93.4Tapeרש8קול recorder
אבק 18.141.634.519.67.214.76.9Vacuumשואב cleaner

21.850.142.925.17.618.06.7Mixerמערנל
פרטית Private(3.1)13.338.527.717.66.58.5מכונית car

(1) Excluding qibbuzim and institutions. ומוסדות. קיבוצים כולל אינו (0
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HOUSING(l(

לחדר הנפשות מספר לפי (*) היהודיות המשפחות  ז/14. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE G/14. JEWISH FAMILIES(2), BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM
)Absolute Numbers and Percentages) '

)Averages 19571967 (ממוצעים

(*) דיור

החציון
Median

Number of Persons per Room לחדר הנפשות מספר

4.00+ 3.00|
.3.99

2.00
2.99

1.00
1.99

פוזות
מאחת
Under
One

כל
המשפחות
All Families

מספר
המשפחות
Number of
Families

השנה
Year

Percentagesאחוזים
1957455,200100.06.138.031.711.512.72.19
1958486,500100.05.537.534.110.612.32.20
1959499,600100.06.137.034.0'07,12.22.20
1960505,700100.06.640.931.710.310.52.08
1961530,900100.07.8■46.727.79.48.41.89
1962553,000100.07.446.827.59.88.51.91

1963577,200100.09.349.025.19.27.41.81
1964582,900100.09.450.324.98.37.11.81

1965602,300100.0 ■10.6S2.922.77.36.51.75
1966617,300100.0. 12.753.521.57.64.71.70
1967647,700100.014.253.921.16.1'4.71.66

d) Data in these tables are compiled from the Labour Force Surveys.
)2) Not including institutions; including qibbuzim.

אדם. כוח סקרי לפי הם אלה, בלוחות הנתוניט (1)
קיבוצים. כולל מוסדות; כולל אינו 09

הלידה יבשת לחדר, הנפשות מספר לפי (1) היהודיות המשפחות . 15A לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של העלייה ותקופת

TABLE G/15. JEWISH FAMlLIES(x), BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM,
HEAD OF FAMILY'S CONTINENT OF BIRTH AND LENGTH OF RESIDENCE IN THE COUNTRY

; (Percentages)
; (Averages■ 1966 ; 1967 (ממוצעים 1

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידי ילידי
Bornילידיכל in Asia AfricaBorn in Europe Ameirca

הנפשות "won
לחדר

המשפחות
All

ישראל
Israelעוליםעולים

Number of Persons
per Room

FamiliesBornותיקים
Veterans

חדשים
New

ותיקים
Veterans

חדשים
New

ImmigrantsImmigrants

1966

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מאחת 5.623.914.1Less(8.1)12.710.1פחות than 1 .00

1.99 עד 1.0053.562.841.235.063.2. 63.61.001.99
2.99 עד 2.0021.517.930.831.211.4/ 18.72.002.99
3.99 עד 3.007.64.012.318.0(1.0)2.33.003.99
ומעלה 4.004.75.2(7.6)10.2(0.5). (13)4.00 and over

1967

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מאחת 6.127.015.8Less(8.0)14.211.5פחות than 1 .00
1.99 עד 1.0053.962.045.838.158.664.31.001.99
2.99 עד 2.0021.116.031.731.512.817.02.002.99
3.99 עד 3.006.13.99.814.2(1.2)(1.6)3.003.99
ומעלה 4.004.76.6(4.7)10.1(0.4)(13)4,00 and over

(I) Excluding institutions; including qibbuzim. קיבוצים. כולל מוסדות; כולל אינו (1)
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CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1967 1967 והדיור האוכלוסין מ0קד

תתרובע לפי ירושלים, במזרח (*) הבית משקי של ותמיכות חגית ציוד השירותים,  ז/16. לוח
TABLE G/16. FACILITIES, HOUSEHOLD EQUIPMENT AND SUPPORT OF HOUSEHOLDS IN EAST JERUSALEM, BY SUBQUARTER

המושבה
הכל סך
אטורהרובעהרובעהרובעהרובעמזרח

האמריקאית
בחר/סילוואן/שעפאתשיח' צור

ותמיכות בית ציוד ירושליםשירותים'
Total

הנוצרי
Christian

הארמני
Armenian

היהודי
Jewish

המוסלמי
Moslem

עיסוויה
ATur

גיירח
AmericanShaafatאבוטור

SilwanצםאםאFacilities Equipment and Support

East
Jerusalem

QuarterQuarterQuarterQuarterIsawiyeColony
SheikhHanina

AbuTor
Bet Safafa

Jarah

בית משקי הכל 12,3691,0525876672,5791,7641,1671,4721,9501,131TOTALסך HOUSEHOLD

בהם: שיש בית משקי Percentageאוווז of Households
Possessing:

שימוש SToilet.93.098.297.297.396.990.297.694.494.070בית

78.678.881.065.673.382.291.488.784.255.1Kitchenמטבח

S19.510.7Bath.26.614.417.66.09.631.856.269אמבטיה

70.186.282.154.574.768.687.280.465.526.1Electricityחשמל

הדירה בתוך מים 40.632.930.321.126.946.380.174.336.29.8Waterברז inside dwelling

טרנזיסטור רדיו או 67.173.070.453.060.567.981.278.064.857.1Radioרדיו or transistor radio

6.74.66.01.53.45.612.723.02.71.3TVטלביזיה set

חשמלי 21.729.226.34.310.521.752.849.79.51.2Electricמקרר refrigerator

ע*י: הנתמכים בית משקי Percentageאחוז of households
Supported by:

P22.928.134.926.224.214.921.614.019.537.5ססו'תU.N.R.W.A.

aבחו"ל 7.08.56.82.26.45.96.410.44.911.0Relativesקרובים abroad

m3.75.52.92.73.04.32.64.23.05.8אחרOther
oo.מלאה פקידה (1)[1) Full enumeration.



התשלומים מאזן ח. פרק

הסי הסכמי ביתרות חוץ, מטבע ביתרות נויים
הבינלאומית, המטבע קרן עם עסקות לרקין,
הלואות וכן חוץ גורמי של בפקדונות שינויים

חוץ. לתושבי שניתנו
ראה המונטריים, האזורים להרכב אשר

(להלן). חוץ סחר  ט' לפרק במבוא
הערות

תשלו במאזן ושירותים סחורות חשבון .1
.1958 בשנת החל פו"ב בסיס על ניתן מים

נרשמו האחרונות, לשנתיים בניגוד .2
הלאומיים המוסדות של העסקות כל השנה
וקרן הקיימת הקרן לא"י, היהודית (הסוכנות
חד בהעברות כלומר, נטו בסיס על היסוד)
המוסדות של ההכנסות כל נרשמות צדדיות
שרותי על בחו"ל ההוצאות ארצה. שהועברו
הלוואות קרן תשלומי אחרים, שירותים או הון
החל תוקנו (הנתונים זה בדוח נרשמו לא וכד'

.(1961 בשנת
של הערכות כולל 1967 לשנת האומדן .3
ישראל תושבי בין שבוצעו הכלכליות העסקות
ע"י המוחזקים והשטחים ירושלים) מזרח (כולל

צה"ל.
אינם התשלומים במאזן הנכללים הנתונים .4
משרדים של מרוכזים דיווחים על רק מבוססים
ע"י נתונים של איסוף על גם אלא ממשלתיים,
העסקות את המבצעים הגורמים לכל פנייה
הדיווחים אחידות חוסר החיצוניות. הכלכליות
חשבונות בסגירת ופיגורים שונים גורמים של
מכריח אשר למצב מביאים ומאזנים כספיים
כדי סעיפים מספר לאמוד קרובות לעיתים
לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את להגיש
בדיקות עיבודים, עובר התשלומים מאזן דיווח
מסביר זה דבר פרסומו? אחרי נוספים ותיקונים
מאזן בדו"ח פעם מדי המוכנסים השינויים את

התשלומים.
חוץ במטבע המדינה חובות

חוץ מטבע אגף דיווח הוא הנתונים מקור
מת חוץ במטבע .התחייבויות האוצר. במשרד
ופרטי, ממשלתי משקיים; סקטורים לפי חלקות
להת מתייחסות הממשלתי הסקטור התחייבויות
התחייבויות הממשלה. של ישירות חייבויות
שבערבות הלוואות כוללות הפרטי הסקטור
ל"י להמרת האוצר בערבות הלוואות האוצר,
והלוואות חובות הפרעון, בזמן חוץ למטבע

האוצר. של שהיא כל ערבות ללא אחרות
פירעונן: מועד לפי ההלוואות מחולקות כן
חמש עד בינוני מועד אחת, שנה עד קצר מועד

שנים. מחמש למעלה ארוך ומועד שנים

התשלומים מאזן

המתכונת על מבוסם התשלומים מאזן אומדן
הבינלאומית. המטבע קרן ע"י נקבעה אשר
ברישום 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
ושירותים, סחורות חשבון עיקריים: חלקים
ההון. תנועת וחשבון חדצדדיות העברות חשבון

והשירותים הסחורות חשבון
והתשלומים התקבולים את מסכם זה חשבון
(יצוא, סחורות על בעלות בהעברת הקשורים
מתן עבור והתשלומים התקבולים ואת יבוא)
תשלומי חוץ, נסיעות ביטוח, (הובלה, שירותים
גורמים הוצאות ודיבידנדה, רווחים ריבית,
מפורטים). בלתי שירותים ושאר ממשלתיים
בסיס והוא  אחיד בסיס על ניתן ויבוא יצוא
החוץ מחר של המרכיבים בשני כלומר, פו"ב.
וביטוח הטענה הובלה, על הוצאות כלולות לא
מטענים וביטוח הובלה על התקבולים מטענים.
בהובלה, המוגדרים נפרדים בסעיפים נכללים
עד ושירותים סחורות חשבון סחורות. וביטוח

סי"ף. בסים על ניתן 1958

חדצדדיות העברות חשבון
כל גוררות שאינן העברות כולל זה חשבון
מתחל חדצדדיות העברות שכנגד. התחייבות
גורמים וע"י פרטיים גורמים ע"י להעברות קות
יש פרטיים גורמים ע"י בהעברות ממשלתיים.
ובין יהודיים מוסדות ע"י העברות בין להבחין
ההעברות אחרים. פרטיים גורמים ע"י העברות
בשי ארה"ב, ממשלת במענק מקורן הרשמיות
בסיוע וכן גרמניה ממשלת של ופיצויים לומים

האו"ם. של
ההון תנועת חשבון

בהת שחלו השינויים את משקף זה חשבון
בחשבון המדינה. של החוץ ובנכסי חייבויות
הבאים: הסקטורים בין להבדיל ניתן ההון תנועת
מרכזיים מוניטריים מוסדות ממשלתי, פרטי,
ההיקף את משקף הפרטי הסקטור ואחרים.
גור ע"י שבוצעו פיננסיות עסקות של וההרכב
את כולל הממשלתי הסקטור פרטיים. מים
הלוואות הממשלה. ע"י שבוצעו ההון עסקות
נכללות משנה למעלה הוא פרעונן מועד אשר
אשר פיננסיות שתביעות בעוד הארוך, במועד
הקצר. במועד נכללות שנה עד הוא סילוקן מועד
את משקפים המונטריים המוסדות סקטורי
ובנקים המרכזי הבנק ידי על שבוצעו העסקות
השי את כוללות אלה עסקות שונים. מסחריים
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דולר) (מיליוני הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  ח/1. לוח
TABLE H/l. SUMMARY ESTIMATES OF GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS ($ Million)

)19521967)

195219541956סעיף
1961

§
1962
§

1963
§

1964
§

1965
§

1966
§

1967Item

הכל סך
עסקות

TOTAL

TRANSACTIONS

394.6401.0611.61,176.41,393.71,533.31,667.01,731.51,949.22,192.1Creditזכות

394.6401.0611.61,176.41,393.71,533.31,667.01,731.51,949.22,192.2Debitחובה

סחורות
ושירותים(2)

Goods and
services (2)

86.5135.2177.9397.9471.8576.8619.2710.7832.2918.4Creditזנות

,393.1376.5534.5843.5938.41,025.01חובה 191.71,231.11,277.11,355.7Debit

חד העברות
צדדיות

Transfer pay
ments

.191.7264.8244.3351.5340.4זכות 358.9345.3337.8299.6539.8Credit

0.54.13.85.29.712.710.49.27.717.6Debitחובה

הון Capitalתנועת move
ments

116.41.0173.7427.0541.7593.6675.5665.8817.4734.0Creditזכות

73.3325.1445.6495.6464.9491.2637.6704.7Debitחובה

והשמטות טעויות
נטו

Net errors and
omissions

15.739.84.027.017.2Creditזכות

1.020.42.626.8114.2Debitחובה

;1957 עד 1952 לשנים סייפ ויבוא פו''ב יצוא (2) זה. לפרק במבוא 12) הערה ראה הלאומיים המוסדות בהגדרת לתיקון נאשר (1)
.1958 משנת החל פוב לפי נרשמו וינוא יצוא

(1) As for the revision in the derinition of the National Institutions see note(2) in the introduction to this chapter. (2) Export!
f.o.b., imports ci.f. for 1952 1957: exports and imports were recorded as f.o.b. since 1958.
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דולר) (מיליוני (1) הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  ח/2. לוח
TABLE H/2. GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY(i) ($ Million)

)1966; 1967)

966 §■1967 , .

נטוחובהזכותסעיף :וכוח נטוram/זכות ivdtItem
CreditDebitNet Credit! CreditDebitNet Credit

(18 עד 1) הכל 1,949.21,949.22,192.22,192.2TOTALסך (1 through 18)

ושירותים 35J7437.3Goods,/.8.4)832.21.277.1444.99סחורות and Services 

, (9 סד 1)(1 through 9)

ויבוא (יצוא סחורות סדור .1474.6733.4258.8532.2668.2136.01. Merchandise: Exports
פו"ב) andלפי Imports (both f.o.b.)

מונטרי לא זהב .21.01.00.60.62. Nonmonetary gold
סחורות וביטוח הובלה .357.221.036.256.318.138.23. Freight and merchandise

(3.2 פלוס 3.1)insurance (3.1 plus 3.2)
. הובלה 3.155.418.037.454.515.139.43.1 Freight 1

< ביטוח 3.21.83.01.21.83.01.23.2 Insurance

אחרת הובלה ,464.1102.838.771.396.325.04. Other transport
, אחר ביטוח .554.660.25.655.663.17.55. Other insurance
pn נסיעות .659.148.810.352.265.713.56. Travel

מההשפעות הכנסה .748.2106.958.754.5123.368.87. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1 plus 7.2)

ישירה השקעה 7.128.428.427.827.87.1 Direct investment
אחרת השקעה 7.248.278.530.3 ■54.595.541.07.2 Other
לנמיא ממשלה .825.0158.7133.734.3255.4221.18. Government, n.e.c.
אחריס שירותים .949.444.35.162.065.03.09. Other services

הדגדייית 299.67.7291.9539.817.6522.2Transferהעברות Payments (10 + II)
יי (11 פלוס 10)

פרטיים לגורמים העברות .10296.25.5290.7539.57.3532.210. Private (10.1 through 10.5)
(10.5 עי 10.1)

אישיים פיצויים| 10.1109.1109.1122.1122.210. 1 Personal restitutions
מגרמניה ■from Germany

פיצויים'אישיים 10.21.3_1.31.01.010.2 Personal restitutions
fromמאוסטריה Austria

ידי על העברות! 10.393.793.7320.4_320.410.3 Institutional remit
'במזומן tancesמוסדות in cash
פרטיות העברות 10.481.91.380.687.52.485.110.4 Personal remittances

inבמזומן cash . .

מוס ידי על העברות 10.510.24.26.08.44.93.510.5 Transfers in kind
בסחורות ופרטים דות

ממשלתיות בין העברות .113.42.21.20.310.310.0II. Government , .■

וזהב הון 817.4637.6179.8734.0704.729.3Movementsתנועת ofCapital and
(17 עד 12) Monetaryמונטרי Gold (12 through 17)

ארוך למועד פרטי הון .1212. Private longterm
(12.8 עד 12.1)161.261.399.9110.487.822.6(12.1 through 12.8)

 השקעה'ישירה 12.143.76.537.27.18.71.612.1 Direct investment
ערך ניירות 12.238.838.820.320.312.2 In common stocks
הלוואות 12.345.024.920.150.038.311.712.3 Loans !

מסחרי אשראי 12.4 .11.016.55.511.924.312.412.4 Trade credits
ויבוא יצוא מבנק 12.52.34.21.97.04.62.412.5 Eximbank ,

12.6 U.S. loans cfooley ממשלת הלוואוו* 12.610.04.35.710.65.35.3
קולי, (קרן ,Fundארהיב DLF. other)

וכדי) פיתוח
העולמי הבנק 12.710.40.99.53.51.02.51 2.7 Accounts with

ופיתוח IBRDלשיקום
והתחייבויות נכסים 12.84.04.05.65.6. 12.8 Other assets and

liabilitiesאחרים
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(המשך) דולר) (מיליוני (1) הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  ח/2. לוח
TABLE H/2. GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY(i) ($ Million) (Cont.)

)1966 ; 1967)

1966 §1967
נטוarinזכותסעיף נטוruinזכותזכות Itemזכות

CreditDebitNet CreditCreditDebitNet Credit

קצר למועד פרטי הון ,13241.3267.426.1230.1247.016.91 3. Private shortterm capital
(13.3 עי 3.1)(13.1 through 13.3)
הלוואות 13.1108.6104.93.7104.7114.69.913.1 Loans

מסו1רי אשראי 13.2132.7147.314.695.0112.817.813.2 Trade credits
והתחייבויות נכסים 13.315.215.230.419.6. 10.81 3.3 Otherasses ts and

liabilitiesאחרים

ארוך למועד ממשלתי הון .14256.4171.884.6322.288.5233.714. Government longterm
(14.8 עד 14.1)capital (14.1 through 14.8)

מלווה איגרות 14.1124.3113.011.3232.357.4. 174.914.1 Longterm issues
והפיתוח abroadהעצמאות (Bonds)
ויבוא יצוא מבנק 14.26.04.9LI3.75.4! 1.714.2 Eximbank
ממשלת הלוואות 14.348.312.136.241.516.225.314.3 U.S. Government loans
הברית .14.3.1)ארצות plus 14.3.2)

(14.3.2 פלוס 14.3.1)
מקרנות הלוואות 14.3.129.110.718.428.513.8. 14.714.3.1 Development

Loanהפיתוח Fund AID
מקרנות הלוואות 14.3.219.21.417.813.02.4'. 10.614.3.2 Agric. Trade
עודפים של Developmentהתמורה and

Assistantחקלאיים Act
אחרות הלוואות 14.440.04.935.140.07.132.914.4 Other loans
מסחרי אשראי 14.56.86.80.9\ 0.914.5 Trade credits

לשיקום העולמי הבנק 14.637.830.17.74.71.53.214.6 Accounts with IBRD
ופיתוח

הלוואות 14.6.18.80.88.0;14.6.1 Loans

מניות 14.6.229.029.30.3\ '14.6.2. Subscription
הבינלאומי הארגון 14.7! 14.7 Accounts with IDA

/טיו/ורו

והתחייבויות נכסים 14.8; __14.8 Other assets and
liabilitiesאחרים

קצר למועד ממשלתי הון .1566.870.63.834.246.412.215. Government shortterm
(5.2 פלוס 5.1)capital (5.1 plus 5.2)
הלוואות 15.148.645.23.413.421.3\ 7.915.1 Loans

מסחרי אשראי 15.218.225.47.220.825.14.315.2 Trade credits

מרכזיים מונטרייט מוסדות .1676.447.129.3218.6218.616.Central monetary institutions
(16.6 עד 16.1)r(16.1 through 16.6)

הבינלאומית המטבע קרן 16.130.040.010.0__; 16.1 Accounts with IMF
חופשיות יתרות 16.235.335.3199.4rl99.416.2 Freely usable assets

חוץ במטבע
זהב 16.310.010.00.1O.I16.3 Gold

הנובעות יתרות 16.41.51.5_1.2■ 1.216.4 Bilateral balances
מסחריים מהסכמים

פקדונות 16.55.65.617.817.816.5 Deposits
הלוואות 16.6I.II.I■ 0.1' 0.116.6 Loans

מונטרייט מוסדות .1715.319.44.137.116.420.717. Other monetary
(17.5 עד 17.1) institutionsאתרים

(17.1 through 17.5)
חופשיות יתרות 17.116.316.316.416.417.1 Freely usable assets

חוץ במטבע
זהב 1712' 17.2 Gold

פיקדונות 17.315.315.320.720.717.3 Deposits
הלוואות 17.42.32.315.215.217.4 Other loans

ערך ניירות 17.50.80.81.21.217.5 Securities

נטו והשמטות טפויות .1826.826.81/4.2114.218. Net Errors and Omissions

(1) See note(I) to table H/l.
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דולר) (מיליוני האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום  ח/3. לוח
(19621967)

הכל וקנדהארה"סך השטרלינגב אזור
TotalCanadaU.S.A. andSterling Area

סעיף

n1Drזכותחובהזכותחובהrain
CreditDebitCreditDebitCreditDebit

§1962

f סחורות
/ שירותים

271.4559.947.2201.659.3108.7
200.4378.569.4105.843.260.6

חדצדדיות/ 340.49.7102.53.019.70.2העברות
הון 96.125.627.6תנועת

רבצזדיות/ 39.865.774.9עסקות

נטו והשמטות טעויות

§1963

r \סחירות שירותים
337.1597.751.1170.272.4129.1

239.7427.399.6171.951.964.2
חדצדדיות 358.912.7130.64.221.50.2העברות

הון 98.088.118.9תנועת

רבצדדיות' 4.023.128.8עסקות

נטו והשמטות טעויות

§1964

{ סהויית
1 שירותים

349.4741.657.9195.074.5161.2
269.8450.196.6163.854.170.2

חדצדדיות 345.310.4136.54.920.10.2העברות
הון 210.6146.016.4תנועת

רבצדדיות, 27.073.366.5עסקות

נטו והשמטות טעויות

§1965

פו'ב ( סחייית
1 שירותים

404.0731.067.2192.889.7155.2
306.7500.1114.1172.960.474.3

חדצדדיוח 337.89.2138.625.7העברות

הון 174.6191.137.0תנועת

רבצדדיות, 17.2145.316.7עסקות

נטו והשמטות טעויות

§1966

^ ( סחירית
\ שירותים

474.6734.481.6202.0103.9154.6
357.6542.7130.1194.874.184.1

חדצדדיות 299.67.7131.326.0העברות

הון 179.877.948.3תנועת

רבצדדיות' 26.824.113.6עסקות
נטו והשמטות טעויות

1967

פו'ב | "ויית
1 שירותים

532.2668.895.3180.3131.9149.2
386.2686.9142.4226.876.0II 1.6

חדצדדיות 539.817.6265.657.05.8העברות

הון 29.377.252.7תנועת
רבצדדיות, 114.2173.454.4עסקות

נטו והשמטות טעויות
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TABLE H/3. REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY ($ Million)

(19621967(

oecd סובייטיאזור  סינו ממויןאזור ובלווי אחר אזור
OECD AreaSinoSoviet AreaUnallocatedOther and

Aream

חובהזכותחובהחובהזכות
CreditDebitCreditDebitCreditDebic

§1962

117.8193.68.4 8.638.547.6
Goods 1 f.o.b. basis
Services J 63.1166.92.9 1.623.1■42.3

210.05.30.5 1.07.20.7Transfer payments
88.8

 9.3Capital movements


113.9 0.612.5Multilateral settlements.
net errors and omissions

§1963

162.3208.312.8 9.641.777.3
Goods } f.o.b. basis
Services J 62.3148.12.3 1.024.940.8

199.15.02.1 I.I6.61.2Transfer payments
32.51.2 24.7

Capital movements


29.8 6.721.4
Multilateral settlements.

net errors and omissions

§1964

152.6302.018.0 14.849.665.4
Goods 1 f.o.b. basis
Services ( 89.0169.43.3 0.929.243.4

180.50.82.9 3.34.91.6Transfer payments
34.7

 0.213.3Capital movements
15.4


 5.013.4

Multilateral settlements.
net errors and omissions

§1965

178.0267.814.8 16.952.2100.4Goods 1 , . . .
f f.o.b. basis

Services J 101.0198.64.4 2.129.149.9
165.63.93.6 2.15.81.7Transfer payments


97.93.4 47.8

Capital movements
123.6


 5.117.1

Multilateral settlements,
net errors and omissions

§1966

224.9267.616.1 22.441.894.1Goods 1 ..../ f.o.b. basis
Services j 126.5206.74.6 1.725.252.5

134.71.94.0 2.15.51.8Transfer payments
69.8

3.4 


12.8Capital movements
79.7 1.988.7

Multilateral settlements.
net errors and omissions

1967

250.3241.415.7 18.136.682.2Goods 1 , . . .t f.o.b. basis
Services J 133.1283.60.8 1.233.564.1

184.52.02.5 0.532.27.3Transfer payments
31.6 0.835.6

Capital movements
9.31.6 15.7

Multilateral settlements.
net errors and omissions
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דולר) (מיליוני האזורייט התשלומים מאזני  ח/4. לוח
(1967 (סיכום

סעיף

הכל סך
Total

וקנדה ארהב '
U.S.A. and Canada .

השטרלינג אזור
Sterling Area

1

./VDt
Credit

חובה
pebit

נטו nwr
Net
Credit

■זכות
CreditDebit

נטו זכות
Net
Credit

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זכות
Net

Credit

ושירותים סחורות
(9 עי 1)

918.4 1
1

1,355.7437.3237.7407.1169.4207.9260.852.?

ויבוא יצוא סחורות: .1
פו''ב) (לפי

532.2 1668.21 36.095.3180.385.0131.9148.616.7

מוניטרי לא זהב .2 .0.60.6 .0.60.6

סחורות וביטוח הובלה .3
(3.2 פלוס 3.1)

56.3 118.138.216.73.513.26.82.64.2

הובלה 3.154.515.139.416.63.213.45.60.94.7

ביטוח 3.21.83.01.2O.I0.30.21.21.7^0.5

אחרת הובלה .471.3 :96.325.018.823.85.09.18.80.3

אחר ביטוח .555.663.17.53.62.70.932.441.49.0

חוץ נסיעות .652.265.713.525.013.9II. 16.521.5.IS0

מהשקעות הכנסה .7
(7.2 פלוס 7.1)

54.5 .123.368.828.276.147.95.98.12.2

ישירה השקעה 7.1 :27.827.818.5 .18.51.41.4

אחרת השקעה 7.254.5 :95.541.028.257.629.45.96.70.8

לנמיא ממשלה, .834.3255.4221.130.579.949.41.917.715.8

אחריט שירותים .962.0 ■65.03.019.626.97.313.411.51.9

צדדיות חד העברות
(11 פלוס 10)

539.8 .17.6522.2265.6265.657.05.851.2

פרטיים לגורמים העברות .10
(10.5 עד 10.1)

539.5 :7.3532.2265.6265.657.057.0

אישיים פיצויים 10.1
מגרמניה

122.2 .122.2; ;

אישיים פיצויים 10.2
מאוסטריה

1.0 ;1.0

מוסדות עי העברות 10.3
במזומן

פרטיות העברות 10.4
במזומן

מוסדות עיי העברות 10.5
בסחורות ופרטים

320.4

87.5 i

8.4

2.4

4.9

320.4

85.1

3.5

208.9

54.9

1.8



208.9

54.9

1.8

41.0

15.4

0.6



41.0

15.4

0.6

ממשלתיות בין העברות .110.310.310.05.85.8
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TABLE H/4. REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS ($ Million)
(1967 Summary(

OECD .DTK
OECD Area

סובייטי  סיני אזור
SinoSoviet Area

ובלת אתר אזור
Unallocated Area

ממוין
Other *

Item

/1ur
Credit

חונה.
Debit

נטו זכות
Net
Credit

Credit
rn
Debit

נטו msr
Net
Credit

1

זכות
Credit

חובה
Debit

נטו זבות
Net
Credit

383.4141.6 525.019.3US2.8

!
70.1146.376.2GOODS AND SERVICES

(1 through 9(

250.38.9 241.418.115.72!4

i

36.682.245.61. Merchandise: exports and
imports (both f.o.b.(

 

J
2. Nonmonetary gold

23.615.5 8.10.50.30.2

i

8.73.65.13. Freight and merchandise
insurance (3.1 plus 3.2(

23.116.0 7.10.50.30.28.73.65.13.1 Freight

0.50.5 1.03.2 Insurance

35.812.4 48.20.10.17.515.58.04. Other transport

19.60.6 19.0

i

5. Other insurance

13.3'0.4 13.70.50.2013
)

6.916.49.56. Travel

19.0I0.S 29.51.49.68.27. Investment income
(7.1 plus 7.2(

5.1 5.1~2.82.87.1 Direct investment

19.05.4 24.41.46.85.47.2 Other

1.9142.5 144.40.10.1
i

13.313.38. Government, n.e.s.

19.90.8 20.70.10.20.19.05.73.39. Other services

184.5\KIS 2.00.52.S2.032.27.324.9TRANSFER PAYMENTS
(10 plus II(

184.5184.5 0.52.52.031.94.827.110. Private (10.1 through 10.5(

122.2122:2 '■ . 10.1 Personal restitutions
from Germany

1.01.0 10.2 Personal restitutions
from Austria

45.545.5 25.025.010.3 Remittances by
institutions in cash

14.014.0 
3.22.40.810.4 Personal remittances

in cash

1.81.8 0.52.52.03.72.41.310.5 Personal and institu
tional transfers in kind

2.0 2.0

i

0.32.52.21 1. Government
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(המשך) דולר) (מיליוני האזוריים התשלומים מאזגי  ח/4. לוח
(1967 (סי0י0

נטו זכות

ארהבסעיף
הכל השטרלינגוקנדהסך אזור
TotalU.S.A. andSterling Area

Canada

(17 עד 12) מוגטרי וזהב הון 29.377.2S1.Tתנועות

(12.8 עד 12.1) ארוך למועד פרטי הון .1222.627.69.0
ישירה השקעה 12.11.64.10.3
ערך ניירות 12.220.315.40.5

הלוואות 12.311.76.90.8
מסחרי אשראי 12.412.40.10.1

ויבוא ליצוא מבנק 12.52.42.4

ארהיב ממשלת מלוות 12.65.35.3

ופיתוה לשיקום העולמי הבנק 12.72.5

אחרים והתחייבויות נכסים 12.85.66.60.3

{13.3 עד 13.1) קצר למועד פרטי הון .1316.915.01.2
הלוואות 13.19.93.78.2

מסחרי אשראי 13.217.85.60.2
אחרים והתחייבויות נכסימ 13.310.85.77.2

(14.8 עד 14.1) ארוך למועד ממשלתי הון .14233.7180.80.1

ו9יתוח העצמאות מלווה איגרות הפצת 14.1174.9157.6

ויבוא ליצוא מבנק 14.21.71.7

ארה"ב ממשלת הלוואות 14.325.325.3

אחרות הלוואות 14.432.9

מ&חרי אשראי 14.50.90.40.1
ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 14.63.2

לפיתוח לאומי הבין הארגון 14.7

אחרים והתחייבויות נכסים 14.8*■"'

(15.2 כולוס 15.1) קצר למועד ממשלתי הון .1512.212.20.1

הלוואות 15.17.97.9

מסחרי אשראי 15.24.34.30.1

(16.6 עד 16.1) מרכזיים מונטריים מוסדות .16218.6135.743.0

הביןלאומי המטבע קרן 16.1

חוץ במטבע חופשיות יתרות 16.2199.4117.943.3
זהב 16.3O.I

מסחריים להסכמים בקשר יתרות 16.41.20.3
פקדונות 16.517.817.8

הלוואות 16.6O.I

(17.5 עד 17.1) אחרים מונטריים מוסדות .1720.731.717.5
חוץ במטבע חופשיות יתרות 17.116.414.419.0

זהב 17.2

פקדונות 17320.710.80.8
אחרות הלוואות 17.415.25.90.7

ערך ניירות 17.51.20.6

(נטו) והשמטות טעויות רבצדדיות, 114.2173.454.4עסקות
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TABLE H/4. REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS ($ Million) (Cont.)
(1967 Summary(

Icem

Net Credit

אוור אזור
ממוין ובלתי
Other and
Unallocated

Area

אזור
סינוסובייטי
SinoSoviet

Area

oecd אזור
OECD Area

MOVEMENTS OF CAPITAL AND MONETARY GOLD
)12 through 17)

12. Private longterm capital (12.1 through 12.8)
12.1 Direct investment
12.2 In common stocks
12.3 Loans
12.4 Trade credits
I2.S Eximbank .
12.6 U.S. government loans
12.7 Accounts with IBRD
12.8 Other assests and Liabilities

13. Private shortterm capital (13.1 through 13.3)
13.1 Loans
13.2 Trade credits
13.3 Other assets and liabilities

14. Central government longterm capital (14.1 through 14.8)
14.1 Long term issues abroad (Independence and Development

Bonds)
14.2 Eximbank
14.3 U.S. Government loans
14.4 Other loans
14.5 Trade credits
14.6 Accounts with IBRD
14.7 Accounts with IDA
14.8 Other assets and liabilities

15. Government shorts term capital(15.1 15.2)
15.1 Loans
15.2 Trade credits

16. Central monetary institutions (16.1 through 16.6)
16.1 Accounts with IMF
16.2 Freely usable assets
16.3 Gold
16.4 Bilateral balances
16.5 Deposits
16.6 Loans

17. Other monetary institutions (17.1 through 17.5)
17.1 Freely useable assets
17.2 Gold
17.3 Deposits
17.4 Other Loans
17.5 Securities

MULTILLATERAL SETTLEMENTS. NET ERRORS AND
OMISSIONS

35.6

8.9
10.2
3.0
4.0
0.2

2.5

0.8

3.2

31.6

5.1
4.2
1.4
0.8

12.2

0.7

18.60.318.2
1.70.3

8.40.33.3
11.9 '21.2

41.4_ :11.6
8.9.8.4

32.9
0.4

O.I r



0.1



40.01.2 ;I.I

38.0__ ■0.2
__ ■0.1

0.30.40.8

1.71.6 ,

9.315.8
25.5


13.7

9.1z
7.11.5

0.6

15.7 1.6 9.J
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דולר) (מיליוני חוץ במטבע המדינה חובות  ח/5. לוח
TABLE H/5. FOREIGN EXCHANGE OBLIGATIONSOF THE STATE ($ Million)

)I954I967)

סעיף
ליונ Obligationsהתחייבויות as of 31 XII [



1tea m

195419561958196119621964196519661967

הכל סך
התחייבויות

(4 עד 1)

409.7500.4580.5709.3800.91,049.81,225.71,320.41,556.0TOTAL OBLIGA

TIONS
)1 through 4)

ישירים חובות ,1353.5452.9SI6.S572.■♦629.9790.4894.6964.11.209.81 . Direct Obligations

ארוך מועד 1.1
(1.1.2 פלוס 1.1.1)

310.2383.4439.3529.8573.6774.8872.7958.61,209.1I.I Long term
)I.I.I plus 1.1,2)

מלווה אגרות 1.1.1
ופיתוח עצמאות

אתרים 1.1.2

166.1

144.1

244.7

138.7

324.2

115.1

417.3

112.5

451.5

122.1

498.6

276.2

531.8

340.9

542.8

415.8

717.8

491.3

I.I.I Independence 8t

Development
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

29.8

12.8

40.6

15.7

15.1

0.5'

7.4

14.5

0.4

5.10.7

1.2 Intermediate
term

1.3 Short term

ערבויות .2

חוב לתשלום
56.247.5/8.549.972.8/23.4/34.6153.7151.12. Guaarnteed

Obligations

ארוך מועד 2.112.810.40.428.658.8104.2.120.8136.6141.42.1 Long term

בינוני מועד 2.2

קצר מועד 2.3

25.8

17.6

18.4

18.7

14.8

3.3

18.0

3.3

12.0

2.0

18.2

1.0

12.3

1.5

II.

6.0

■ 9.72.2 Intermediate
term

2.3 Short term

להמרת בערבות .3
מטבע

42.072.391.7118.9176.7./SJ9184.73. Guaranteed of
Convertibility

ארוך מועד 3.17.727.525.046.163.469.877.53.1 Long term

בינוני מועד 3.2

קצר מועד 3.3:
14.8

19.5

22.2

22.6

23.8

42.9

22.1

56.7

20.1

93.2

32.4

83.7

■ 36.6

70.6

3.2 Intermediate
term

3.3 Short term

התחייבויות .4
ללא פרטיות

ערבות

ארוך מועד 4.1

3.2/4.7

1.3

6.5

2.0

17.1

4.8

/9.8

4.8

16.7

4.3

10.4

4.0

4. Non /1661חנ<ו110^

Private Obligations

4.1 Long term

בינוני מועד 4.2

קצר מועד 4.33.2

4.2

9.2

3.2

1.3

0.8

11.515.012.46.4

4.2 Intermediate
term

4.3 Short term
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ISRAEL'S BALANCE OF PAYMENTS
(g Million(

ישראל של התשלומים מאזן
דולרים) (מיליוני
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חוץ סחר ט. פרק
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
הסעיפים חלוקת את הכולל ,(*) היצוא" סחורות
היצוא לצורכי בהתאם בט"נ סיווג של הראשיים

הישראלי.
סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה בשנתון
לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה וסוגי

ספרות). ושתי אחת ספרה
ישראל של החח סחר על מפורטים נתונים
הקודמות, השנים עם בהשוואה 1967 בשנת
לסיווג בהתאם והיצוא היבוא של פירוט כולל
בפרסו הופיעו ארצות, ולפי סחורות לפי בט"נ,
לסטטיס המרכזית הלשכה של מיוחדים מים

.(5) טיקה
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
לאחר מיד הסחורות של הראשוני הייעוד לפי
המטרה המכס. ידי על ושחרורן ארצה יבואן
מיי שונה מיובאות סחורות מספר של הסופית
ומעוב מעובדות בלתי סחורות הראשוני. עודן

לייצור". ב"תשומות נכללו למחצה דות
חדש מפתח לפי היבוא מסווג 1962 משנת
לפי היבוא על הנתונים כלכליים. ייעודים של
המופי ,1962 עד 1958 לשנים הכלכלי הייעוד
המפתח לפי מחדש סווגו זה, בשנתון עים
הכנתו ודרך הסיווג שיטת על פרטים המתוקן.
לישראל הסטטיסטי לירחון אי בנספח ניתנים

.1963 אוגוסט ,8 מס' חוץ סחר  ג חלק

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
המר הכל סך לבין הסיכומים בין ההפרשים .6

המספרים. מעיגול נובעים כיבים
cost,c.i. f.) לערך בהתאם נרשם היבוא .7
גם מסוימים, במקרים שכולל, (insurance, freight
מקומיות הוצאות סבלות. והוצאות רציף דמי

בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני
ארצות עם בסחורות למסחר מתיחסים זה
משמשים הנתונים כמקורות לים. שמעבר
ידי על המכס לשלטונות המוגשים הטפסימ
(רשימוני םוכניהם או היצואנים או היבואנים

ויצוא). יבוא
אינם 1967 לשנת והיצוא היבוא נתוני
על המוחזקים השטחים עם המסחר את כוללים
וצפון עזה רצועת ושומרון, (יהודה צה"ל ידי
הערכות שהם אלה, נתונים הגולן). ורמת סיני
מת פירוט לגביהן קיים ושלא בלבד גולמיות
בלוח הכלליים במספרים רק משתקפים אים,
ו16 9 סעיפים גם (ראה המסחרי המאזן ט/1,

להלן).
ההעברות גם נכללות לא ל1967 בנתונים
יבוא סחורות של הישראליות המכס בתחנות
לשטחים והמיועדות לים שמעבר מארצות
שמעבר לארצות יצוא סחורות ושל המוחזקים

המוחזקים. בשטחים שמקורן לים

והסגרים הגדרות
הסחורות סיווג

מפרסמת ישראל של החוץ סחר סטטיסטיקת
של סיווגים שני לפי והיצוא היבוא נתוני את
המס של האחיד הבינלאומי ה"סיווג סחורות:
cd(s. i. t. c.  Revised מתוקן  (סיט"ק חר"
(בט"נ בריסל" של הבינלאומי התעריף ו"סיווג

.(2) (B. T. N.

בסוגים, הסחורות ערוכות סיט"ק בסיווג .1

מזון, (כגון: כלכלי לניתוח המתאימה בצורה
לתחבורה), ציוד מכונות, כימיקלים, גלם, חומרי
ענף ולפי המוצר עיבוד דרגת של העיקרון לפי

המקור.
הסיווג מספק סחורות של יותר גדול פירוט .2
לסוג בהתאם המוצרים ערוכים זה בסיווג בט"נ.
סחורות פירוט הסחורה. יוצרה שממנו החומר
החוץ סחר בסטטיסטיקת בט"נ סיווג לפי היבוא
הישראלי המכס תעריף לפי מוצג ישראל של
עם בט"נ סיווג על מבוסס הוא שגם (3) הנוכחי
היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות

United Nations Statistical Office, Standard International Trade Classification, Revised, New York, 1961 (1)

Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Clasification of Goods in Customs Torn/, Brussels, 1955 (2)

.1961 בדצמבר 21,1238 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו (3)

מס' טכנייס פרסומים סדרת היצוא", סחורות ''סיווג והתעשייה, המסחר ומשרד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה (4)

.1967 ירושלים, ,25
המרכזית הלשכה ו252, 251,250 מס' פרסומים סדרת ווו. וחלק 11 חלק ו, חלק ,"1967 ישראל, של החוץ "סחר (5)

לסטטיסטיקה.
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בסך המוחזקים בשטחים ישראליים תיירים של
בחשבון המשתקף דולר' מיליוני כ22 של
ח'4 פרק (ראה התשלומים מאזן של השירותים
הסחו לזרם מתייחס נטו" היבוא הכל "סך
אם המוחזר. היבוא בניכוי ארצה המיובאות רות
על הנתונים כל מתייחסים אחרת, צוין לא
ניכוי ללא יבוא דהיינו ברוטו", ל"יבוא "יבוא"

מוחזר". "יבוא
החזרת ממשלוחי מורכב מוחזר" "יבוא .10

לכן. קודם יובאו אשר לארץ לחוץ סחורות
נערכת היהלומים יבוא של הסטטיסטיקה .11
במשרד היהלומים מאגף שמתקבלים נתונים לפי
נרשם ומטוסים אניות יבוא והתעשייה. המסחר

התחבורה. ממשרד המתקבלים נתונים לפי
ט/12) (לוח ליבואן" לדולר ממוצע "תשלום .12
ישר בלירות היבואן הוצאות הכל סד פירושו
סי"פ יבוא ערד (ז"א היבוא עבור אליות
מחולק היבוא) מסי וכל ישראליות בלירות
כוללים: יבוא על המסים בדולרים. היבוא בערד
הנגבים קנייה ומס חובה תשלומי מכס, דמי
לכד נוסף המכס. מרשות הסחורות שחרור בעת
נטו" "קרנות וההיטלים המסים בסך נכללים
הקשורים סובסידיות) (בהפחתת היטלים שהם
במקרים (א) סוגים: משני הם הקרנות ביבוא.
בשוק אותן ומוכרת סחורות מיבאת שהממשלה
בחו"ל הקנייה מחיר בין ההפרש המקומי,
בבחינת הוא המקומי בשוק המכירה ומחיר
הממשלה כאשר (ב) סובסידיה); (או היטל
סובסידיה) מעניקה (או נוסף תשלום מטילה

לחקלאות"). השוואה ("קרן יבוא למוצרי
הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערד
לגביות מתייחס ישראליות בלירות היבואן
לפיכר המיובאות. הסחורות על בפועל המסים
המסים סך כולל בפיקדון שחרורים של במקרים
במכס היבואנים של ההתחייבויות אותן רק
.(8 סעיף (ראה 31 ו0ג 1967 עד סולקו אשר

"סד במספרי היתר בין הנכללים הנתונים .13
היבוא": הכל

עולים; של אישיים חפצים א.
ידי על יובאו אשר אישיים חפצים ב.

בחזרה; נלקחו ולא תיירים
בח המתקבלות המתנות ערד אומדן ג.

דואר; בילות
ומטוסים; אניות ד.

יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים ה.
ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לארץ מחוץ
היבוא הכל "סד במספרי נכללים אינם .14

נטוי':
מקו לחברות ציוד של החזרה משלוחי א.

1966 בשנת הסתכמו היבוא, בערך שנכללו אלו,
מיליון ב8.8 1967 ובשנת דולר מיליון ב8.4
free on) f. o. b. בערך נרשם היצוא דולר.
לגורמי העמלה ודמי ההנחה ניכוי לפני (board

חוץ.
גם מופיע ח') פרק (ראה התשלומים במאזן
היבוא ערך .f. o. b. בסיס על המוצרים יבוא
התשלומים מאזן עריכת לצורך מותאם והיצוא
עסקות של ערכן החוץ סחר מנתוני ניכוי ידי על
ותיירים, דיפלומטים של אישיים חפצים כגון:
סרטי מוחכר, ציוד זהב' מסחריות' דוגמאות
המקו ההוצאות ניכוי ידי על וכן וכד' קולנוע
האלו ההתאמות לאחר היבוא. מערד מיות
ב733 (f. o. b. בסיס (על מוצרים יבוא מסתכם
ב1967. דולר מיליון ו668 ב1966 דולר מיליון
ב475 הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים יצוא
דולר מיליון ו532 ב1966 דולר מיליון

ב1967.

היבוא
ג50131*81 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
ידי על שחרורן עם כמיובאות נחשבות סחורות
היבוא. תאריך את גם הקובעים המכס, שלטונות
הסדרת לפני פיקדון נגד שוחררו סחורות אם
בהת והכמויות הערכים ניתנים הסופי, החשבון
אם פיקדון. נגד בפועל השחרור לתאריך אם
(חיסול הסופי החשבון הסדרת בתאריך הוברר
הערך כי המכס, שלטונות ידי על הפיקדון)
הסחו ליבוא הנוגעים הפרטים יתר או והכמות,
בתאריך שנרשמו לאלה התאימו לא רות,
המספרים תוקנו פיקדון, נגד בפועל השחרור
שפורסמו 1966 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף
המשלו כל לגבי זה בשנתון תוקנו 18 בשנתון
ושהחש פיקדון, נגד שוחררו היבוא שבעת חים
מספרי .1967 שנת במשך סודר הסופי בון
מתוק זה בשנתון המובאים 1967 לשנת היבוא
נגד ששוחררו המשלוחים אותם לגבי נים
הפיקדונות, .31 ומג 1967 עד שחוסל פיקדון
התאריך עד ואשר 1967 שנת במשך שניתנו
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל
בעת במכס שנעשו הפרטים, ויתר הכמות

השחרור.
לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "סך .9
בסך המכס. ידי על ששוחרר המיובא הסחורות
מהשטחים הסחורות יבוא נכלל לא הזה הכל
והשומרון, (יהודה צה"ל ידי על המוחזקים
הערכה לפי הגולן)! ורמת סיני וצפון עזה רצועת
מיל ב'2 1967 בשנת זה יבוא הסתכם גולמית
הקניות ערך את כולל אינו זה אומדן דולר. יון
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לפי נערכת יהלומים יצוא על הסטטיסטיקה .18
במשרד היהלומים מאגף המתקבלים נתונים

והתעשייה. המסחר

"סך במספר היתר בין נכללים הנתונים .19
היצוא": הכל

ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים א.
הארץ; את שעזבו מהגרים 

על בישראל נרכשו אשר אישיים חפצים ב.
לארץ; לחח ונלקחו חוזרים תיירים ידי
בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן ג.

דואר;
ומטוסים. אניות ד.

היצוא": הכל "סך במספרי נכללים אינם .20
הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים א.
או לסניפיהן מקומיות חברות ידי על

לארץ; בחוץ נציגיהן
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים ב.
תיקו החלפה, למטרות הוחזרו אד לכן
תחת מופיעים אלה משלוחים וכד'. נים

מוחזר"; "יבוא הכותרת
ערובה; ממחסני יצוא ג.

סחורות ,(bunkers) דלק על מספרים ד.
(ballast) זברית ,(stores) אחרות
לאניות המסופקים ,(dunnage) ומילוא

; בישראל ומטוסים
חוקי. הילך בעלות מטבעות יצוא ה.

והכמויות המחירים מדדי
הקודמת. השנה בסיס על מחושבים המדדים .21
השנה של משקלים לפי חושבו הכמות מדדי
המשק לפי חושבו המחיר מדדי ואילו הקודמת
הסדרות כאשר השוטפת, התקופה של לים
על ומוצגים משורשרים המדדים בזו. זו תלויות

.1961 = 100 בסיס
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי
השינוי אין בהם במקרים סחורות. ויצוא יבוא
את לייצג יכול סחורות של הממוצע בערר
אחידות חוסר בגלל  המוצר במחיר השינוי
אינפורמציה חוסר בגלל או הסחורה בהגדרת
לחישוב משמשים, החח, סחר בנתוני מספיקה
מוצרים של המחירים ומדדי המחירים המדד,
באינדיק לארץ בחח במקורות המתפרסמים
השיטות של מלא תיאור במחיר. לשינוי טורים
לירחון ב' בנספח מופיע המדדים של והכיסוי
,8 מס' חוץ, סחר  ג' חלק לישראל הסטטיסטי

.1963

השימוש אחרי אחרות, מארצות מיות
קבלניות; עבודות לביצוע בו

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.
ו72.01.2000). 72.01.1000 המכס תעריף

היצוא
הסט הרישום תאריך ,1962 בנובמבר החל .15
משלוחי של התאריך הוא היצוא של טיסטי
היצוא רישום תאריך נקבע כן לפני הסחורה.
היצו ידי על היצוא רשימוני הגשת תאריך לפי

המכס. לשלטונות אן
זרם של הכללי כערך מוגדר ברוטו" "יצוא .16
בשלמותן יוצרו אשר לארץ לחח הסחורות
צורתן אשר חח מתוצרת סחורות או בארץ,
נוסף עיבוד ידי על גדל ערכן ו/או שונתה
מישראל היצוא נכלל לא זה (בערך בישראל.
זה יצוא צה"ל. ידי על המוחזקים לשטחים
דולר מיליון ב15 גולמית הערכה לפי מסתכם
.(1967 לשנת דולר מיליון 15 של ובסך ב1967
ברו "ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל "סך
מורכב מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי טו"
לארץאשר מחח סחורות החזרת ממשלוחי
מתייחסים אחרת, צוין לא אם לכן. קודם יוצאו
דהיינו ברוטו", ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל

מוחזר". "יצוא ניכוי ללא יצוא

(למאכל) והביצים ההדר פרי שיצוא מכיוון .17
אין קונסיגנציה, בסים על כלל בדרך מבוצע
יכולים המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
יצוא של והמדויק הממשי ערכו את לייצג
לחודש המתייחסים המספרים אלה. סחורות
החוץ, סחר של בסטטיסטיקה המובאים השוטף,
הללו הסחורות של היצוא ערך של אומדן הינם
פרי לשיווק מ"המועצה המתקבלת ההערכה לפי
לאחר הלול". לענף וה"מועצה לישראל" הדר
וההסד בקונסיגנציה שנשלחו הסחורות מכירת
מאותם נמסרים החשבונות, של הסופית רה
לתי בסיס המהווים מתוקנים מספרים המקורות
יצוא על מספרים הסטטיסטיים. הנתונים קון
תוקנו זה בשנתון המובאים 1966 סוף עד ביצים
הנתונים תיקון עדיין טעונים זאת לעומת כולם.
.1967 יונידצמבר לתקופה ביצים יצוא על
אוקטוברדצמבר לתקופה הדר פרי יצוא נתוני
לאומדן בהתאם זה בשנתון מופיעים 1967

הדר. פרי לשיווק המועצה ידי על שנערך
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החוץ סחר של המאזן ט/1. לוח
(19491967)

השנה
Year

ברוטו יבוא
Gross Imports

מוחזר יבוא
Returned Imports

נטו ינוא
Net Imports
)b)(c)

ברוטו יצוא
Gross Exports

מוחזר יצוא
Returned
Exports

(a)(b)(c)>>f<(e)(0

דולריט אלפי

1949253,0891.183251,90628,495

1950302,0321,707300,32535,147

1951383,7442,062381,68244,754

1952324,0491,788322.26143,489

1953282,0862,157279,92957.636

1954290,3423,094287,24886.300 

1955336,8382,385334,45389.056

1956378,4262,833375,593107,135634

1957434,9362,107432,829141,2531,126

1958423.1062,176420,930140,6171,515

1959429,9692,678427,291178,7662,383

1960502,6787,032495,646216.6055.329

1961591,9868,074583,912245.2806.198

1962634,5348,312626,222279,1977.794

1963672,08610,099661,987351,49413,209

1964837,49121,991815.500372,35020,549

1965832,24421,288810,956429,59123,496

§ 1966834,94021,133813,807503,44426,518

(1)1967768,48621,030747,456554,93136,885

(2)1967770,48621,030749.456569,93136.885

צה*ל. ע"י המוחזקים השטחים עם הסחר גולל (2) צה"ל. עי המוחזקים השטחים עט הסתר נתוני את כולל לא 0)
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TABLE I/I.  BALANCE OF FOREIGN TRADE

(19491967(

נטו יצוא
Net Exports
<e)<f)

על היבוא עודף
היצוא

Excess of Imports
over Exports

)<i)<g)

כאחוז היצוא
מהיבוא

Exports as 0/0

of Imports
)8) : (d)

Trade per Capita לגולגולת הנלסתר

היבוא
13ו0קח!1

היצוא
Exports

הגירעון
הנזסחרי

Trade Deficit

(8)(h)(i)(i)(k)(1)

Dollar דולרים $ 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

89,056245,39726.6 i19251141

106,50126909228.4 '20S58147

140,127292,70232.422472152

139.102281,82833.0 :21170141

176,383250.90841.320785122

■ 211.276284,37042.6234100134

239,082344,83040.9267109158

271,403354,81943.3273118155

338,285323,752Sl.l278142136

351.801463,69943.1329142187

406,095404,861S0.I316158158

476,926336,88158.6 !310181129

518,046229,41069.327519184

533,046216,41071.127619680

(1) Excl. trade data with the Administered Territories by the ID.F.
by the I.D.F.
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והיצוא היגוא של הערך הכל וסך המחיר הנפח, מדדי  ט/2. לוח
TABLE 1/2.  INDEXES OF VOLUME, PRICE AND TOTAL VALUE OF

IMPORTS AND EXPORTS
)Base: 1961 = 100 t t>>pnn)

)19551967)

חליפיןExportsהיגואImportsהיבוא תנאי
(1)השנה

Terms of הכל הגלסך סך
YearהערךהמחירהנפחהערךהמחירהנפחTrade

VolumePriceTotalVolumePriceTotal(1)
ValueValue

ndexeהמדדים s

195554105573510537100

195658ill6440III44100

19576111973491155797

195868106725011356107

19597010373721027399

I960821038589998896

1961100100100100100100100

19621109810711699114101

196311599114139103143104

1964140101142147103152102

1965137103141163107175104

§1966135105141180114205109

1967124105130201113226108

Percentage of Annual Change השנתי השינוי אחוז

195519567612146190

195619575715234293

195719581111222210

1958195943245 ר1032

1959196015015243203

י1960196122 319121124

"14ו19611962102716

19631962517204253

19631964222256062

19641965221114153

§1965 1966120107175

19661967808121101

(1) Export price index divided by import price index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד (1)
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עיקריים ענפיט לפי היצוא, ומדדי הכלכלי הייעוד לפי היבוא, מדדי  ט/3. לוח
TABLE 1/3.  INDEXES OF IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION

AND OF EXPORTS, BY MAIN BRANCHES

)Base: 1961 = 100 : O^in)
)19641967)

19641965§19661967

הנפח
Vo
lume

המחיר
Price

הכל"יו
הערך
Total
Value

הנפח
Vo
lume

המחיר
Price

הכל
הערך
Total
Value

הנפח
Vo
lume

המחיר
Price

הבל
הערך
Total
Value

הנפח
Vo
lume

המחיר
Price

הכל
הערך
Total
Value

TOTAL

Agricultural exports

Thereof:
Citrus fruit

Industrial exports

Industrial exports
)except
diamonds)

Diamonds

TOTAL

Consumer goods
)for direct
consumption)

Production inputs
)raw materials)

Investment goods

Exports היציא

226 113 201 205 114 180 175 107 163 152 103 M7

173 95 181 152 99 153 138 96 143 107 90 119

211 94 223 184 99 186 176 96 183 130 88 148

244 117 208 224 118 190 188 110 170 167 107 156

226 103 219 195 105 186 169 164 163 149 102 146

275 136 203 270 133 203 219 117 186 196 113 173

imports הינוא

130 105 124 141 105 135 141 103 137 142 101 M0

163 117 140 198 120 166 181 119 153 181 120 151

143 104 138 153 103 148 144 101 143 141 99 142

86 106 81 93 106 87 119 104 114 132 102 130

הכל סך

חקלאי יצוא

הדר פרי מזה:

תעשייתי יצוא

תעשייתי יצוא
ליהלומים) (פרט

יהלומים

הכל סך

תצרוכת נכסי
ישירה) (לצריכה

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

השקעה ננסי

Terms o f Trade חליפין תנאי

חליפין 102104109108Termsתנאי of trade
היצוא מחירי export)(מדד price in

במדד dexמחולק divided by
היבוא) importמחירי price in

dex)
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דולרים) (אלפי סיט"ק של המשנה וסוג הסוג לפי והיצוא, היבוא  aim לוח
(19641967)

יבוא

1967 § 1966 1965 1964

משנה וסוג סיג מוג
משנה

837,491832,244834,94000,*100

99,89892,976121,38399.6/4

194667172281

13.12718,99228,06015,947
3,1415,7442,7862,068
2,5072,9342,8532,991

44,68443.72963,76153,363
18,55313,97621.0478,366

11,42610.13712,07010,363

4,4714,7405,8377,227

408328654565

19,4006,1125,6475,802

9,0957,5578,6309,349

5,5173,8104,7955,204
2,4071,8953,1042,145

87.606427441

4,96.5,4984,5624.520

449525476435

4.5174,9734,0864,085

92,920

55,863

275
55,588

0

98,49/

58,891

333
58.558

0

104,768

53.838

324
53,514

103,378

3,4753,9563,9573,475

28,84829.65233,69832,621

6,5056,5025.9755,231

21,81322.17514,19312,559

13,15914,0027.7795,644

5,2675,0635,2626,246
23,90521.56118,91615,803 י

9,8078,4056,1014,679
6,7426,3036,3456,087
9.72911,93013,06813,591

824854509283

3,0123,0752,9133,1/1

47,324

673
46,651

הסחורות כל
חיים ובעלי מזון .0 סוג

חיים בעלי
בשר ועיבודי שר
וביצים חלב מוצרי
דגים ועיבודי דגים

דגנים ועיבודי דגנים
טחונה נלתי חיטה מזה:
טחון בלתי תירס

וירקות פירות
הדר פרי מזה:

משומרים פירות
סוכר ועיבודי סוכר

תבלינים קקאו, תה, קפה,
ומוצריהם
קפה מזה:

חיים לבעלי מזון
שונים מזון עיבודי

וטבק משקאות .1 סוג
משקאות

טבק ועיבודי טבק

מעובדים בלחי חומרים .2 סוג
למאכל ניתנים שאינם
מעובדים בלתי ועורות פרוות שלחים,
שמן וגרעיני שמן אגוזי שמן, זרעי

סינתטי גומי כולל מעובד, בלתי גומי
שנית מופק וגומי

ושעם עצים נסורת עצים,
מעובד או מעוצב עץ מזה:

פשוט
נייר ופסולת ציבית

מעובדים (שאינם טקסטיל סיבי
ופסולת לחוטים)

כותנה מזה:
צמר

גולמיים ומינרלים גולמיים דשנים
מתכתיים וגרוטאות מחצבים

החי מן מעובדים בלתי חומרים
הצומח ומן

שמני מינרלי'. דלק .3 סוג
דומים וחומרים סיכה

פחם ולבני קוקס פחמי פחפ,
נפט ומוצרי נפט

גזים

00
01
02
03
04

OS

06
07

08
09

11
12

21
22
23

24

25
26

32
33
34
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TABLE 1/4.  IMPORTS AND EXPORTS. BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION ($ 1,000)

(19641967(

Exportsיצוא
Section and DivisionDi

19641965§19661967
vision

_ive animals00
Meat and meat preparations01
Dairy products and eggs02
:ish and fish preparations03
Cereals and cereal preparations04
Thereof: wheat. unmilled

maize, unmilled
Fruit and vegetables05 .

Thereof: citrus fruit
fruit preserves

Sugar and sugar preparations06
Coffee, tea. cocoa, spices S07 .

manufactures thereof
Thereof: coffee
Feeding stuff for animals08 ■

Miscellaneous food preparations09

II
12

21

22
23

24

25
26

27
28
29

32
33
34

ALL COMMODITIES

Section O. Food and Uve Animals

Section I . Beverages and Tobacco

Beverages
Tobacco and tobacco Manufactures

Section 2. Crude Materials. inedible

Hides, skins and fur skins, undressed
Oils seeds. oil nuts and oil kernels
Crude rubber. incl. synthetic and
reclaimed
Wood, lumber and cork
Thereof: wood. shaped or simply

worked
Pulp and waste paper
Textile fibres (not manuf. into yarn),
waste

Thereof: cotton
wool

Crude fertilizers if crude minerals
Metalliferous ores and scrap
Crude materials, animal and vegetabli

Section 3. Mineral fuels, Lubricants an\
Related Materials

Coal, coke and briquettes
Petroleum and petroleum products
Gases

372,350429,591503,444i 54,931

84,298105.8351/3,992130,633

6491,0639521,399
644350469843

5,9955,0243,9055,587
531958

590396231288
294

171|
1

75,56096.098102,817118,080
52.81074,46379,38489,522
18,53219,04319,74625,246

680688694716
1,3278861,4851,171

9785861,102766
6039102,2451,125
245389U851,365

1,227

1,226
I

19,786

867

867
0

22,645

87/

870
I

15,098

/,059

1.057
2

7,823

1101521
1.1721,4992.2391,836

5II820

04


3

70724524
2,7334.4158.67410,581

1,8072,0684,8386,514
374447504334

1.4764.4515.1212,520
1,2653,0344.4141,988
1,1011,6062.1292,792
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סיט"ק של המשנה וסוג הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4. לוח
(המשך) דולרים) (אלפי

(1964  1967)

סוג
Importsיבוא

משנה וסוג סוג משנה
19641965§19661967

מן ושומבים שמנים .4 4,8868,8957.383סוג 6,85/
הצומח ומן החי

החי41 מן ושומנים 445326118שמנים 218
הצומח42 מן ושומנים 2,6716,5055,027שמנים 4,086

הצומח43 ומן הוזי מן ושומנים 1,7702.0642,238שמנים 2.547

ושעות דונג כולל עיבוד, בתהליך
הצומח ומן החי מן

כימיקלים .5 42.00845,43252.4SSסוג 48,0/0

ותרכובותיהם51 כימיים יסוד 18,26019,10123,009חומרי 20,058
אורגניים כימיקלים 12.40713.06016,259מזה: 13,955

גולמיים52 וכימיקליים מינרלי 11012595זפת 153

טבעי ומגז מנפט מפחם/
גוון,53 נותני וחומרים צביעה 4,0024.2263,942חומרי 4,181

לבורסקאות צביעה חומרי
ורוקחות54 רפואה 4.5496,0896,384מוצרי 6,047

ותכשירי55 מיבושם תמצית, 1.001IJ941,581שמני 1,393

וצחצוח ניקוי טואלט,

מעובדים56 כימיים 313444242דשנים 205

פירוטכניים57 515276175מוצרים 560

מחודשת/58 צלולוזה פלסטיים, 7.3827,1669.463חומרים 8,433

מלאכותיים שרפים
א.59 מ. נ. ל. ומוצרים, כימיים 5.7075.8767.564חומרים 6.975

מעובדות סחורות .6 ,249.499250.503255,077268סוג /57
חומרים לפי מסווגות

א.61 מ. נ. ל. עור עיבודי 2.2002.8873,868עור, 3,877

מעובדות ופרוות
א.62 מ. נ. ל. גומי, 2,1852.4912,248מוצרי 2,330

ושעם63 עץ 8,5608.9179,194עיבודי 9,662

לרהיטים) (פרט
ומוצריהם64 קרטון 11,83513.08415,363נייר, 13,665

טקסטיל65 מוצרי ואריגים, 21.85622.74818,558מטווים 21,318
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי מזה:
כותנה בדי

13,785
1.037 .

14.970
916

11,016 14.083
952 808

אחרים טקסטיל 3.6713,1052,432בדי 2,405

מתכתיים,66 אל מינרלים מוצרים
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אבנים מזה:

122,728116,647142,691 144,683

117,277110,752137,920 138,883
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TABLE |/4.  IMPORTS AND EXPORTS. BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION ($I ,000) (Cont.)
(19641967(

rtיצוא sExpo
Di. Section and Division

19641965§19661967
vision

5,7096.999.S4392,079Section 4. Animal and Vegetable Oils
and Fats

171868Animal oils and fats41 5,6786,9705,4322,017Vegetable oils and fats42
14II .

154Animal and vegetable oils and fats43
processed. and waxes of animal and
vegetable origin

27,84236.95043.09151,832Section 5. Chemicals

5.1176,3326,55711,444Chemical elements and compounds51 3,1183.9354.4795,583Thereof: organic chemicals
003Mineral tar 81 crude chemicals from52

coal. petroleum S natural gas
807915768573Dyeing, tanning and colouring53

materials
1,3872,1862.4923,146Medicinal and pharmaceutical prod54

1,0141,0971.3161,605
ucts

Essential oils and perfume materials55
toilet. polishing i cleansing prepara

8.39813.28312.81313,655
tions
Fertilizers, manufactured56

2418542Pyrotechnic products57
7791,6181,8991,991Plastic materials. regenerated53

cellulose. artificial resins
10,31611,50117,23819,376Chemical materials tf products, n.e.s59

206.907226,525271.356274,537Section 6. Manufactured 00065 Classified
Chiefly by Materials

5106091,0331,238Leather, leather manufactures, n.e.s61 ;
and dressed furs

8,7929,13510,0759,780Rubber manufactures, n.e.s.62 7,1168,0617.2568,359Wood and cork manufactures63
)excl. furniture(

2,3752,3551.8032,019Paper, paperboard and manufactures64
24,52723.63625.49027,356

thereof
Textile yarn. fabrics, madeup article65
and related products

18,36117,48817,51715,364Thereof: textile yarn and thread
2.4502.2944.2715,976cotton fabrics
3.2303.1892.9764,677textile fabrics. other than

cotton fabrics
141.436157,675194,565198,350Nonmetallic mineral manufactures66

137.706153,868189,992193,620
n.e.s.

Thereof: precious 8c semiprecious
stones
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סיט"ק של המשנה וסוג הסוג לפי והיצוא, היבוא  ט/4. לוח
(המשך) דולרים) (אלפי

(19641967)

סוג
Importsיבוא

משנהמשנה וסוג סוג
19641965§19661967

(המשך) .6 סוג

ופלדה67 54.17555,60137,188ברזל 41,711

וזויתוניט מטילים, מוטות, 14.06813,1378,988מזה: 10,081
אוניברסליים ופתיט 23,69422,77219,138לוחות 19,853

ואביזרים צינורות 3,0042,8662,089שפופרות, 2,881
אלברזליות68 16.32617.72718,347מתכות 21,751

נחושת 7,8888,9158,100מזה: 11,041

5.1784,8626,065חמרן 6,186
א.69 מ. נ. ל. מתכת, 9.63410,4017.620מוצרי 9,170

הובלה וציוד מכונות .7 252.74/232,320/59.865סוג /86,336

חשמליות71 מכונות למעט 87.54695,24653,548מכונות, 80,890
ומכשירי72 חשמליות 45.26052,46345,566מכונות 45,501

שונים חשמל
חשמלי כוח מכונות 6,2439,6709,452מזה: 10,392

חשמל לחלוקת 4,7168,0775.103ציוד 5,449

קשר 17,17116,55717,282מכשירי 14,627

להובלה73 119,93584,61ציוד 160,75 1 59,945
בדרכים הנע מנועי רכב 49,94646,44422,238מזה: 31,858

טייס 8,8804,3539,694כלי 13,530

שייט 58,32532,01328,156כלי 12,733

מעובדים מוצרים .8 ,25,33/30סוג /8430,038 34,218
שונים

מוצרים81 סניטריים, ואביזרים 369500538מוצרים 540

וחימום לתאורה ואביזרים
ואביזרים82 1,9442,9121,707רהיטים 2,416

יד83 ארנקי טיול, 303936אביזרי 28

דומים ופריטים
הלבשה84 4465601,782דברי 892

לפרוות) (פרט הלבשה 4125461,773מזה: 886

הנעלה85 4089463דברי 247

מדעיים86 מקצועיים, 12.32813,04614.476מכשירים 15.587

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעונים לצילום ציוד

רפואה מדע, ומכשירי כלים 7.7577,6938,817מזה: 9.427

89
וכוי. אופטיקה

א. מ. נ. ל. שונים, מעובדים 10,17413,03811,036מוצרים 14,508

שלא ועיסקות סחורות .9 9,2637,83010.751סוג 8,147

לסוגיהם מוינו
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TABLE 1/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION ($ 1,000) (Cont.)

(19641967(

Exportsיצוא
Section and DivisionDi

vision
19641965§19661967

Section 6. (Cont.(

1.7542,4552,576 2.888Iron and steel67
0210 IIThereof: bars. rods, and angles
19237 4universal plates and sheets

1.7331,5822,300 2.870tubes. pipes Si fittings
10,14010,12812,972 14,683Nonferrous metals68
9.3779,02111,824 13,340Thereof: copper
7311.0271,085 1.246aluminium

10.25712.47111,887 13.563Manufactures of metal, n.e.s.69

8,3048,57535,602 14,218Section 7. Machinery 81 Transport
Equipment

2,4982.4455,929 4,004Machinery, other than electric71
1,3051.6173,141 1.607Electric machinery. apparatus tf72

appliances
464425426 456Thereof: electric power machinery
3123442 211equipment for distributing

electricity
164307897 357telecommunications

aparatus
4,5014,51326,532 8,607Transport equipment73
1,6177831,935 2,139Thereof: road motor vehicles
1,7071,7107,070 2.122aircraft
1.1732,01717,497 4,329ships and boats

24,49525,597J5.370 28.395Sect/on 8. Miscellaneous Manufactured
Atricles

122291247 206Sanitary, plumbing. heating £81
lighting fixtures and fittings

3376215 214Furniture and fixtures82
322153132 61Travel goods. handbags £ similar83

articles
15,045 .14,50920,476 16.053Clothing84
13.68813.85319,436 15.262Thereof: clothing (except fur

clothing(
7048172 66Footwear85
291183881 490Professional, scientific £ controlling86

instruments. photographic 81 optical
goods. watches and clocks

190158677 298Thereof: scientific. medical, optical
etc. apparatus

8.61210,33713,247 11.305Miscellaneous manufactured articles,89
n.e.t.

3,9133,1413.865 3.442Section 9. Commodities and Transactions
not Classified According to Kind
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TABLE 1/5.  IMPORTS AND EXPORTS, BY AREAS אזורים לפי והיצוא, היבוא  ט/5, לוח
(19631967)

rts1mהיבוא poהיצואExports
Areaהאזור

196319641965§19661967196319641965§19661967

$דולריםאלפי 1,000

הארצות 672,086837,491832,244834,940768,486372,350כל 351,494429,591503,444554.931ALL COUNTRIES

374,490500,763472,324454,36442אירופה /,879232,715 228,237264,7473/2,977J34.JS9Europe
המשותף 155,881241,398201,508200,014183,822104,111השוק 106,540(21,628143,162160,554Common Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 197,600228,133244,312223,360203,22794,314אזור 96,378102.0501 19,700127,620Free Trade Area (E.F.T.A.)

קומקון 17.01017,33216,53017,81917,98314,895ארצות 9,67316,89022,46618,099Comecon Countries
אירופה ארצות 3,99913,9009,97413,17116,84719,395יתר 15,64624,17927,64928,316Other Countries of Europe

וקנדה הברית ,42/7,252227//,93,6432/8/ארצות /74200,67960,349 52.05968,98484,22898,526United States and Canada
ואפריקה אסיה 38,77946,01157,24457.23754,72761,228ארצות 53,88478,01985,33096,328Asia and Africa

אחרות 8,058//7472,60385,42496,16591,20/,65ארצות /7,3/417,84120,90925.4S8Other Countries

rcentagesPeאחחימ

הכל 00.0100.0100.0)00.0100.0100.0)סך 100.0100.0100.0100.0TOTAL '

55.759.856.754.454.962.5אירופה 65.06/,662.260.3Europe
המשותף 23.228.824.224.023.928.0השוק 30.328.328.428.9Common Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסתר 29.427.229.326.726.525.3אזור 27.423.823.823.0Free Trade Area (E.F.T.A.)
קומקון 2.52.12.02.12.34.0ארצות 2.83.94.53.3Comecon Countries

אירופה ארצות 0.61.71.21.62.25.2יתר 4.55.65.55.1Other Countries of Europe
וקנדה הברית 28.826.026.127.2ארצות .26.//6.2 14.8/6.016.7/7.8United States and Canada
ואפריקה אסיה 5.85.56.96.97.1/6.5ארצות /5.318.216.9/7.3Asia and Africa

אחרות 9.78.710.311.511.94.8ארצות 4.94.24.24.6Other Countries

0

UI
<ם

Z
ט



דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה ארץ לפי והיצוא, היבוא  ט/6. לוח
TABLE 1/6.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION ($ 1,000)

)19651967)

1ExportיצואImportיבוא
punCountrv

1965§196619671965§19661967

הארצות bo832,244834,940708,486429,591503,444554,911ALL COUNTRIES

472,324454,36442אירופה /,879264,7473/2,977334,589Europe

המשותף 43,162/60,554Common)20/408200,014183,822121,628השוק Market

31,99529.89826,6975,7657.52910,270Italyאיטליה
ולובסמבורג 27,45328,90526,63423,22332,23036,402Belgiumבלגיה

הרפובליקה 75,14169,05462,28240,03947,31559,257גרמניה
tf Luxembourg

Germany,
.הפדרלית Federal Republic

Netherlands.31,91537,92635,55036,59437,15030,959הולנד
35,00434,23132,65916,00718,93823,666Franceצרפת

הסחר /244,312223,360203,227/02,050איזור /9,700127,620Free Tradt Area
(.EJ.TA)התוסשי

א.) .0 פ. (א.

5,9665,9593.6502,3843,9485,649Austriaאוסטריה
7,8935,4153,5995,3204,6295.290Denmarkדניה

המאוחדת 164,065158,274146,24450,12462,19270.503Unitedהממלכה Kingdom
17.2382,3692,5242,9102,7583.740Norwayנורבגיה
3,2424,0912,4886655,028527Portugalפורטוגל
9.1837,5547,2354,6434,9025,198Finlandפינלנד
11,38411,42310,2079,6658,0169.545Swedenשבדיה
25,34127.77527,28026,33929.22727.168Switzerlandשווייץ

ארצות 26,50430,99034,8304יתר ;,06950.11546.4ISOther Countries of
Europeאירופה

301451734673910574Irelandאירלנד
3,2172,6222,5013,0743,1291,992Bulgariaבולגריה

המועצות .3579965525881,935223U.S.S.Rברית
4.5716,6216,8055,4685,6886,387Hungaryהונגריה

6,3508,07012,0338,94811,4549,109Yugoslaviaיוגוסלביה
2,2562,8052,5166,2216,7086,434Greeceיוון

8001,0619596,4066,8059,416Spainספרד
5,4254,9712,5755,2968,3073,524Polandפולין
2,7462.4245,2361,9522,8245,523Rumaniaרומניה

אחרות 4819699192,4432,3553,233Otherארצות Countries

29,95830,56627,33356,40/65,78471,892Asiaאסיה

1,2041,3511,3006,1507,63010,538Iranאירן
181171270304Burmaבורמה

4366471,02317,08720.89321,130HongKongהונגקונג
6,3635,1223,0357,3118,2056,085Turkeyתורכיה

יפן
פדרציה מלאסיה,

18,20620,72419.30116,26218,65721,161Japan
472115723421,0901,686Malaysia, Federation

1,0071,1601,0323,1914,5735.908Singaporeסינגפור
2,1628196752,6332,9542,648Cyprusקפריסין

אחרות 3525153943.1551,7522,732Otherארצות Countries

211 חוץ סחר.



(המשך) דולרים) (אלפי והייעוד הקנייה ארץ לפי והיצוא, היבוא  ט/6. ליח
TABLE 1/6.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION ($I,000) (Cont.)
)19651967)

Exportsיצוא!Importיבוא
Countryהארץ

1965§196619671965§19661967

27,28626,67/27,39421,618/9.54624,436Africaאפריקה

3671.3962,8552,9894851,632Ugandaאוגנדה
8901,6011,4481,6351,7983.374Ethiopiaאתיופיה

3,9542.9273,29131582Gabonגבון
9126006265,3484,9373,880Ghanaגאנה

אפריקה 4,0444,4273,3562,7222.3103,996Southדרומ Africa
השנהב 9644832,491146543684Ivoryחוף Coast

3794282851,1491,172447Tanzaniaטנזניה
1728308Liberia_62ליבריה
10551752,5202,9602,538Nigeriaניגריה
1.6991,8271,5531,1671,6132,512Ken>aקניה

אחרות 13,96614,53011,4143,9223,6854,983Otherארצות Countries

232,640249,2752/5,05374,63390.2/8/04,824Americaאמריקה

הצפונית 218,585227,8/5200,92069,39084,60399.107Northאמריקה America

הברית 211,615220,295197,07962,40477,51889,925Unitedארצות States
1.333641241406375581Mexicoמכסיקו
5.6376,8793,6006,5806,7108,601Canadaקנדה

המרכזית 5/73883252,3021,5292.126Centralאמריקה America

6228823265Guatemalaגואטמלה
63302711,236455855Panamaפנמה

3114305384167CostaRicaקוסטהריקה
אחרות 445832126296581,039Otherארצות Countriet

הדרומית South/3,53821,07213,8082,9414.0863,59/אמריקה America

8382,0431,426115193134Uruguayאורוגואי
9.88515,54710,576964352525Argentinaארגנטינה

1,7291,3677266556701,367Bruitברזיל
9784176353533833Venezuelaונצואלה

886844357496904279Peruפרו
107222410911,20299Colombiaקולומביה

אחרות 84265137267232354Otherארצות Countries

9862,880Oceania./895,/2,9/03,5933,497אוקיאניה

2.1352.2152,9321,8491,8782,834Australiaאוסטרליה
זילנד 7751,37856S4610846Newניו Zealand

בלתי 2670,47173,330/0,297/2,93316,310Unclassified/.67ארצות Countries
מסווגות
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TABLE1/7. EXPORTS, BY SELECTED GROUPS of commodities גבחרות סחורות קבוצות לפי היצוא,  ט/7. n^
)1,000$) (19491967) דולרים) (אלפי

חקלאי Agriculturalיצוא Exportsתעשייתי Industrialיצוא Exports

הכלהשנה סך
הכל סך
Total

: runThereof::מזהThereof:
YearTotal

הדר פרי
Citrus Fruit

גיצים
Eggs

הבל סך
Total

יהלומים
מלוטשים
Polished
Diamonds

טקסטיל
והלבשה
Textiles

Si Clothing

מזון מצרכי
Food

Products
כימיקלים
Chemicals

צמיגים
ואבובים

Tires 8t Tubes

מחצבים
Mining
Products

194928,49518,12318,000710,3725,1913642,817436290 
195035,14716,99716,755

18.1508,8113,9022,628522HI 
195144,75416,12915,884


28,62511,6536,5364,6571,287131 

195243,48916,68816,51926,80111,4624,7553,946578384 88
195357,63622,08721,5981335,54912,7625,4203,0811,4931,503 897
195486,30035,75433,45618450,54615.7434,6004,0282,7173,139 2,257
195589,05634,13731,60515654,91920.2285,4593.3732,8822,940 2,527
1956107,13543,64640,16065263,48924.7115,6296,0953,8133,701 3,704
1957141,25354,35348,42563886,90035,3108,0017,6837,4823,968 4,861
1958140,61756,84248,4004,87183,77534,2569,2928,5655,9682,311 5,767
1959178,76658.063.4S9436,714120,70346,76511,28113,5658,7416,512 6,493
I9602 16.60563,15346,62610,693153,45260,85818,24114,79110,4007.048 7,774
1961245,28062,60340,51412,160182,67770,29924,53716.23712,3796,251 8,378
1962279,19768.37849,2408,645210,81989,30730,18617,24511,5506,408 9.879
1963351,49489.00574,7185,208262,489115,98131,19024,21113,4467,379 8,787
1964372,35066,69952.8105,995305,651137,64939,42130.62217,33212,474 8,430
1965429,59186,52271,1954,989343,069153,69740,14532,70124,70013,983 8,815

§1966503,44495,02474,7433,905408,420189,53644,94534,81224,86919,174 9,622
1967554,931108,38485.3045,982446,547193,04051,73236,76430,45217,949 9,409

0
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וארצות נבחרות סחורות קבוצות לפי היצוא, ט/8. לוח
דולרים) (אלפי העיקריות הייעוד

(1966 ; 1967)

חקלאי Agriculturalי5וא Exports

..Thereof: itהיצוא
Total Exportsהכלסר

הייטוד ביציםהדרפריTotalארץ
Citrus FruitEggs

§19661967§|9661967§ 19661967§19661967

הארצות 503,444554,93195,014108,38474,74385,3045,582כל 3,905

המשותף 62/60,55435,95243.02730,69737.3SJ(,974).43/השוק 1.409

מזה:
7,52910,2702,6702,6471,3554411,891איטליה 1,150

32,23036,4024,6834.4763,9274,33671בלגיהולוכסמבורג 

ר.פ. 43.31559,25716,13920,75915.02019,622גרמניה, 42
37,15030,9594,8765,7924,2995,732הולנד 

18,93823,6667.6819,3536,0967,22412צרפת 217

א0 ט. פ. (א. החופשי הסחר 119.700/27,6/944,6אזור li48.3488.65842.58S2,167 7/2

מזה:
3,9485.6492,4683.3722.1522,797226אוסטריה 82

4,6295,2903,3673.0592,9513,029דניה 

המאוחדת 62,19270,50323.51הממלכה 124.51620,36222.052361 3

2,7583,7402,0332.2311.9842,201נורבגיה 

'5,028527260121פורטוגל  

4,9025.1983,3043,8063.2303,792פינלנד 

'8.0169,5455,2855.2085,0655,031שבדיה 

28,22727,1674,3886.0352.9143,6831,580שוויץ 627

אחרות טיקריות 363,/96,674212,812/2.9628,4495.2424,043/ארצות 7,772

884__7,48110.5431.4841.797אירן 754

הברית 77.51889.92561222142927ארצות 
4.9373,8801גאנה 

קונג 20.89321,130115301115293הונג 

5,6886,387481525407469הונגריה 

11.4549,1093,9721,8841,528927392יוגוסלביה 1,003

6.7086.4341,4191,01360יוון 12

.18,65721.16120127201יפן  

2.9602,53852ניגריה 

4.5735.908441373441370סינגפור 

6.8059.4164819ספרד 

8,3073,5242,3473557021פולין 

6,7108.601769628736602קנדה 

2,9542,648226205קפריסין 

2,8245.5238151,3628151.361רומניה 

8,2056.0852756תורכיה 3

הארצות J60146'.32/78.6678.)43.90853,946יתר 12
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TABLE |/8. _ EXPORTS, BY SELECTED GROUPS OF COMMODITIES AND MAIN
COUNTRIES OF DESTINATION ($ 1,000)

(1966 ; 1967(

תעשייתי Industrialיצוא Exports

1:ntrThereof:

תרופותתקלאותמוצריטקסטיליהלומיםתבלסר כימיקלים,
Totalמזוןוהלבשהמלוטשים Countryוצבעיםומצרכי of

PolishedTextilesAgricultural andChemicals.Destination
Diamondsand ClothingFood Productsiedicaments tf Paints

§ 19661967§|9661967§19661967§19661967§19661967

408,420446,547189,536193,04044,94551,73234,81224,869 36,76430,452ALL COUNTRIES

107,203//7,52757,38653,8434^766,52//2,0493,930 11,1244,750Common Market

Thereof:
4,8597,6233066492012282491,558 1,0362,190Italy
27,54731,92620,84420,350227561357559 354616Belgium

tf Luxembourg
31,17638,49812,4178,4122,8453,7244,039247 3,946417Germany F.R.
32,36425,16717,59718,5031,0631,2625,651942 3,493841Netherlands
11,25714,3136,2225,9292407461,753624 2,295686France

7SJ0S479,27/28,3/325,9746,7859,85314,7112,983 18,6843,124Free Trade Area (EFTA(

Thereof:
1,4302,27747260038688443540 354268Austria
1,2622,23114723073475530856 59277Denmark

38,68145,9876,9197,5912,3654,47311,1632,114 14,1451,522United Kingdom
7251,5094354214254304280 587416Norway

4,678406289III5417_101 2221Portugal
1,5981,392682085864645257 67316Finland
2,7314,3371542018861,8591,124207 1,321384Sweden

23,83921,13220,22117,1671,288965925128 1,010220Switzerland

/83,892204,36394,852/03,44025,07527,4754,762/ /,372 4,75316,199Other Main
Countries

5,9978,74613831,5011,680159499 5441,391Iran
76,90689,70452,52557,63410,89512,7301.5511,657 2,0182,769United States
4,9373,879512160133 203 120224Ghana
20,77820,82920.65720,6355281435 63HongKong
5,2075,86279651,190105793 2111,458Hungary
7,6627.225102,3991,547309619 361,074Yugoslavia
5,2895,4211,5131,5971,226382 5631,364Greece
18,45621,13415,479I8.05C4439125649 1751,523Japan
2,9552,5361,01787922289 29249Nigeria
4,1325,5353,6484,3772918644117 58140Singapore
6,7579,39723■ft121485238 159557Spain
5,9603,4892733485,094 3,291Poland
5,9417,9732,4752.56C2,4002,66531280 516103Canada
2,7282,4432382621526156 205226Cyprus
2,0094,1615393501,734175165 71726Rumania
8.1786,029252,6222.31518396 481,041Turkey

42,24/45,3868,9859,78;8,5097,8833,2906,584 2,2036,379Ot/ier Countries
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TABLE 1/9.  EXPORTS OF CITRUS FRUIT, BY COUNTRY OF DESTINATION (To■"(

)19631967(
(טונות) הייעוד ארץ לפי הדר, פר* יצוא  ט/9. לוח J?

?3

1967

Country of
הייעוד 1966§196319641965ארץ

הכל סך
Total

שמוטי
Shamouti

אפילים
Late

Oranges
אשכוליות
Grapefruit

לימונים
Lemons

אחרים זנים
Other

Varieties

Destination

הארצות 506,926450,019559,072566,599677,812420,641123,906כל 107,01616,04010,210ALL COUNTRIES

המשותף 99,609/56.5/4228.604230,945297.5021/השוק 59.49378.439 52,8055,651/,//4Common Market

בלגיה מזה:
ר.פ. גרמניה'

הולנד
צרפת

26.873
103,367
35.884
33,485

22,843
79,668
30,189
23,406

30,595
114.609
35,696
46,511

29.578
120,028
33,405
44,624

33,077
160,347
43,671
57,075

16,591
101,244
25,869
15,789

7,295 8.353
35,099 22,973
6,886 10,648

25,827 10,831

838
85
234

4.494

946
34
134

Thereof: Belgium
Germany, F.R.
Netherlands
France

החופשי הסחר אזור
א.) ט. ם. (א.

274,527252,604283,(72284,2/6336,867232,22244.379 51,0925,4723,702Free Trade
Area (E.F.T.A.)

אוסטריה מזה:
דניה

המאוחדת הממלכה
נורבגיה
פינלנד
שבדיה
שוויץ

7,259
22,643
147,408
19,037
23,846
35,723
18,611

7,153
18,852
147,719
13,536
19,314
31,641
14,386

10,155
27,536
155,934
11,896
23,316
39,079
15.258

15,945
21,286
151,985
14,249

23,586
36,949
20,216

21.940
23.997
181,203
16,679
28.474
38,515
26,059

16.800
18,515

124.944
11,264
22,127
27,636
10,936

1.677 3,270
1,841 2.183

29.653 21,844
739 4,258

1,647 3,993
2,208 7,140
6,614 8,404

50
1,152
2,471
193
699
802
105

143
306

2,291
225
8

729

Thereof: Austria
Denmark
United Kingdom
Norway
Finland
Sweden
Switzerland

ארצות יתר
אירופה

/8,20722,86723,97731,05830,577/7,556944 (.9694,8985,2100 tiler 65ו^חע00
ofEurope

יוגוסלביה מזה:
פולין

6,709
1,894

9, 157
1,269

9,578
3,300

11,151
3,677

11,7325,755400 1,3044,273Thereof: Jugoslavia
Poland

6336,36/6,8566,8585,9/44,489/37אסיה /,/49/9/20Asia

3,3945873453733773067אפריקה 64Afirca

9,75610,04614,10713,1486,5766,576אמריקה America

קנדה 7,9247,94110,9348.5366,5766.576מזה: Thereof: Canada

בלתי ארצות
מסווגות

800/.0402,0/100 Unclassified Countries
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TABLE 1/10.  IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION ($ Millions) דולרים) (מיליוני הכלפלי הייעוד לפי היבוא, ט/10. לוח

(1958; 19621967)

הכלכלי 19661967Economic§19581962196319641965הייעוד Destination

היבוא S832.2834.9768.5TOTAL.423.1634.5672.1837כל IMPORTS

ישירה) (לתצרוכת תצרוכת 48.644.458.082.582.790.574.3Consumerנכסי Goods (for direct consumption)

שוטפת לצריכה תצרוכת 40.131.240.255.056.765.755.8Nondurableנכסי goods
מזון 29.118.125.236.535.242.831.1Foodמצרכי

אחרים 11.013.115.018.521.522.924.7Otherמצרכים
בניקיימא תצרוכת ■8.513.2נכסי 17.827.526.024.818.5Duriblo goods

גלם) (חומרי לייצור 474.0557.6570.8604.9565.2Production/.298.4447תשומות Inputs (raw materials)

בחקלאות לייצור 27.929.232.329.734.148.052.0Inputsתשומות in agriculture
כתעשייה לייצור 186.6323.5351.8426.0422.8443.6417.5Inputsתשומות in industry

כבישים ולסלילת לבניין 17.517.512.616.817.49.87.7Buildingחומרים and road construction materials
סיכה וחומרי 40.340.144.546.653.258.355.4Fuelדלק and lubricants

ומכשירים כלים ואביזרים, חילוף 26.136.832.838.543.245.232.6Spareחלקי parts, accessories, tools
שוטף לשימוש

השקעה 76.1143.0140.1/97.4/78.7193.5/29.0Investmentנכסי Goods

לחקלאות 6.68.06.38.55.25.54.8Agriculturalציוד equipmont
ולמים לחשמל לבניין, לתעשייה, ,41.872.775.774.188.765.048.7Industrialציוד building, electrical and

water equipment
לתקשורת ציוד תעבורה, תחבורה, 22.348.543.897.965.447.057.4Transportכלי and communications and

partsוחלקיהם thereof
ומטוסים אניות :5.821.716.459.933.518.834.1Thereofמזה: ships and aircraft

אחרים ולענפים לשירותים למסחר, 5.413.814.316.919.422.018.1Equipmentציוד for business, services and
other branches
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הקנייה וארצות הכלכלי הייעוד לפי היבוא,  .11 ט/ לוח
דולרים) (אלפי העיקריות

(1966 ; 1967)

הקנייה ארץ

היבוא כל
תצרוכו Consumerנכסי Goods

Total Importsשוטפת לצריכה
NonDurable

קיימא בני
Durable

§ 19661967§ 19661967§ 19661967

הארצות 834,940768,48665,71255,76518421כל 24,773

המשותף ,200.014/83.823/0,87/10,5048השוק /72 9,893

איטליה 29,89826.6971.7762.0232,267מזה: 2.592

ולוכס8בורג 28.90526.635426256Mlבלגיה 135

פ. ר. גרמניה i69.05462,2813.7253,9903,182 4,023

37.92635.5511.4261,487425הולנד 662

34,23132.6593,5182,7482,187צרפת 2,481

החופשי הסחר אזור
א.) ט. פ. (א.

223,356203.2225.8/95,6074.149 6,793

אוסטריה 5,9593.6501367277מזה: 85
דניה :5,4153.599548483311 601

המאוחדת 158,273הממלכה 146.2433.2553,1221.586 3,043

2,8692,52352136931נורבגיה 14

פורטוגל :4,0892.4871521174 20
7,5547.2346910644פינלנד 13

11,42310.207197244359שבדיה 527

27,77427,2799411.0941,737שוויץ 2.490

אחרות עיקריות 292,289262,0/33.5,4672ארצות (.7742.991 3,059

אוסטרליה 2,2152.93318103מזה: 1

ארגנטינה 15,54810,57715,0299.1481ו 18

הברית 220.295197,08010,2376.2021,624ארצות 1,533

2,9273,291גאבון 

אפריקה דרום 4,4273,35648884י 20

6,6216,8051,4681.86548הונגריה 57

יוגוסלביה :8,07112,0343,1811.695201 376

יפן ;20,72519,3028867031,085 1,031

6,8783,6004127419קנדה 15

5,1223,0352,5591,7896תורכיה 8

הארצות /יתר /8,74///9,42815,555/7,8803,209 5.028
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TABLE I/I I. IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION AND MAIN COUNTRIES
OF PURCHASE (S 1,000)

(1966; 1967(

לייצור תשומוח
גלם) (חמרי

Production Inputs
)Raw Material)

נכסי
Goods

השקעה
Investment

Country of Purchase

§ 19661967§ 19661967

604,905565,201139,550128,999ALL COUNTRIES

I3/.939/29,56247.31 135,585Common Market

19.51318,0126,0174,395Thereof: Italy

25,98724.0732,3572,195Belguim Bt Luxembourg

35,60235,14125,70419,968Germany, F. R.

31.24929,4774,5894,162Netherlands

19,55822,8598,6444.865France

174.977/59,09935,76734,367Free Train Area (E.F.TA(

4.4613,0661,277435Thereof: Austria

2.54S1,9181,721887Denmark

131.670120,21620,30521,319United Kingdom

2.2961.59138532Norway

3,8942,364232Portugal

7,4496,98323101Finland

7.4207,3983,2792,206Sweden

15.24215,5639,1018,885Switzerland

202,28//8 /,53254,02255,716Other Main Countries

2.1572,8993921Thereof: Australia

484

167.158

2.927

4.267

4.960

3.999

1,411

154,125

3.291

3.194

4,761

4,056

17

41,367

92

136

515

17

35,129

70

וגו

6,082

Argentina

United States

Gabon

South Africa

Hungary

Yugoslavia

7.024

6.755

2,550

3,459

3,134

1,202

11 ,784

67

5

14,055

173

38

Japan

Canada

Turkey

95,70895,0082,4503.331Other Countries
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(0 לדולר יבואן של ממוצע ותשלום יבוא מסי  ט/12. לוח
(אחוזים) מוחלטים (מספרים

(1966 ; 1967)

היבוא לי)מסיםערך (אלפי
Value of Imports

,000)($
מכס חובהתשלומדמי קנייהמסי

Custom DutySurchargesPurchase Tax
הכלכלי הייעוד

(a)(b)(c)(d)

§ 19661967§ 19661967§ 19661967§19661967

מוחלטים מספריפ
היבוא 834,940768,486352,474327,14410,5398,568109,71782,241כל

תצרוכת 831,6451,11150.76/36,558),90,48574,286140,659/33נכסי
שוטפת 255,765100,413100,8291,4921.08312.5149,733)65,7לצריבה

מזון 42,79331,12460,31064.2927586061,4981,363מזה:
קיימא 24,77318,52140,24632,3541532838,24726,825בני

לייצור /50,536140,2808.6/87,35632,39228,04//604,905565,20תשומות
3ן48,01952,0082,3413.10893299לחקלאות
443,538417,56098,35299,0448,3026,86326,20023,752לתעשייה

מזון לתעשיית 79,25767,91734,11440,1414,9754.077226מזה:
9,8137,67016.95913.11177783,5562.542לבניין

58,31555,3932,4001,01521ילק

חילוף 45,22032.57030,48424.0021461162,6331,743חלקי

השקעה 139,550128,99961,27953,68127610126.56417,642נכסי
5,4734,80911252125לחקלאות
65,08448,74223,40418,429251782,9901,919לתעשייה
46,95357,37629,02127,73081617.48711,231לתחבורה

אניות בלי לתחבורה 28.11523,30629,02127,73081617,48711,231מזה:
ומנווסים

ושירותים 6,0754.487ר21.98018,0728,7427,47017למסחר

אחוזים

היבוא 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0כל

תצרוכת 0.89.739.940.7/5.613.046.344.4;נכסי
שוטפת 7.97.328.530.814.212.711.411.8לצריכה

מזון 5.14.117.119.67.27.11.416.5מזה:
קיימא 2.92.411.49.91.40.334.932.6בני

לייצור 72.573.542.742.981.885.829.534.1תשומות
5.86.80.71.00.93.500לחקלאות
53.154.327.930.378.880.123.928.9לתעשייה

מזון לתעשיית 9.58.89.712.357.747.600מזה:
1.21.04.84.00.70.93.23.1לבניין
7.07.20.70.300דלק

חלוף 5.44.28.67.31.41.42.42.1חלקי

השקעה 16.716.817.416.42.61.224.221.5נכסי
0.70.60000לחקלאות
7.86.36.75.62.40.92.72.3לתעשייה
5.67.58.28.500.215.913.7לתחבורה

אניות בלי לתחבורה 3.43.08.28.500.215.913.7מזה:
2.62.42.52.30.20.15.65.5ומטוסים

ושירותים למסחר

מסים/ בולל ישראליות' בלירות היבוא ערך חלוקת ע"י נתקבל לדולר הממוצע התשלום (2)
בדולרים. היבוא בערך

זה. לפרק במבוא 12 סעיף ראה (1)
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TABLE 1/12. IMPORT TAXES AND THE AVERAGE PAYMENT OF IMPORTER
PER ONE DOLLAR (1)

(Absolute Numbers and Percentages)
(1966 ; 1967(

Economic Destination

ממוצע תשלום
בל*י(2) ליבואן לדולר

Average Payment per One
Dollar to Importer in IL.(2)

(g)

1967 §1966

Taxes (IL. 1,000)

Total Taxes מסים סה"כ
)b)+)c)+(d)+(e )

(f)

1967 §1966

(נטו) קרנות
Funds (Net)

(e)

1967 §1966

TOTAL IMPORTS

Consumer Goods
Nondurable
Food
Durable goods

Production Inputs
For agriculture
For industry
For food industry

For building
Fuel
Spare parts

Investment Goods
For agriculture
For industry
For transport
Excl. ships and aircraft

For commerce and services

TOTAL IMPORTS

^וח1]5ח00 Goods
Nondurable
Food

Durable goods

Absolute Numbers
3.58 3.56 383,214

5.50
5.23
5.42
6.31

3.30
2.84
3.31
3.31
5.12
3.07
3.86

3.61
3.04
3.50
3.72
4.70

463,964 34,739 8,766

19,9978,0682/3,062178,9205.35
19.9978.068134.416119,7134.82
19,9978.06882,56374.3294.93

78,64659,2076.17

28,76342,807162,783132,8703.27
 11,383 14.8358,94811.4252.81
17,38027,972115.474101,6873.26
17.38027,97221,71116.2723.27

20,59215.7315.21
2,4021,0163.04
33.26325,8613.74

88,11971,4243.63
124573.02
26.64520,4263.41
46.51638,9773.99
46,51638,9774.65

3.71 3.67

Percentages

11,964

100.0

46.7
31.2
19.4
15.5

14.834

100.0

46.0
29.0
17.8
17.0

100.0

23.2
23.2
23.2

100.0

228.1
228.1
228.1

328.1123.235.134.7Production Inputs
129.842.71.93.0For agriculture
198.380.524.926.SFor industry
198.380.54.74.2For food industry

4.44.1For building
0.50.3Fuel

7.26.8Spare parts

/8.918.6/n/estment Goods
00For agriculture

5.7.S3For industry
10.010.2For transport  total

10.010.2Excl. ships and aircraft

3.23.1For commerce and services

(1) See § 12 in the introduction to this chapter. (2) The average payment per U.S. Dollar was obtained by dividing the
income value in IL., incl. taxes, by the income value in U.S. Dollars.
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net imports and trade deficit ($ Mi/1/onj דולרים) מסחרי(ג>ילייני וגירעון נשו יבוא

too
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STRUCTURE OF EXPORTS (Purcenuges( (אחוזים) היצוא הרכב
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מחירים י. פרק

כרטיסי (כגון: קטנים צריכה סעיפי אלה אי
עד נמצאה שלא בכסף) ומתנות תרומות פיס'

מחיריהם. למדידת סבירה דרך עתה

המדד משקלי ג.

והחשיבות ערך' משקלי הם המדד משקלי
לאחוז שווה המדד ב"םל" סעיף לכל הניתנת
הוצאות מכלל הבסיס) (בתקופת עליו ההוצאה
הוצאות הרכב את המדד. שבמסגרת המשפחה
מקבלים הבסיס בתקופת לתצרוכת המשפחה
שבהם שהאחרון המשפחה הוצאות על מהסקרים
המדד משקלי נקבעו ולפיו ב1963/64 נערך
כ1,600 הקיף זה סקר .1964 בסים על החדש

עירוניים. יישובים ב34 שכירים משפחות
לגבי לתצרוכת ההוצאות נתקבלו בסקר,
במשך הקניות ערך ע"י המצרכים מרבית
קיימא בני נכסים שני לגבי הסקר. תקופת
 ומכוניות דירות  המשפחות שבבעלות
על והריבית הפחת פי על הצריכה ערך נאמד
ערך פי על ולא להלן) (ראה המושקע ההון
ניכרת נקייה השקעה לגביהן שכלל הקניות'

אלה. בנכסים
קבוצות של המשקלים מובאים להלן בלוח
בהשוואה 1964 בשנת הראשיות התצרוכת
ובינואר 1959 בינואר אלה קבוצות למשקלי
לכן. קודם המדד עודכן בהם מועדים  1962

לצרכן המחיריפ מדד

ושימושיו המדד מטרת א.

למדוד הוא לצרכן המחירים מדד של מטרתו
בהוצאה הזמן במשך החל השינוי אחוז את
ושי מצרכים של קבוע "סל" לקניית הדרושה
של הממוצעת התצרוכת את המייצג רותים'
מצרכים כולל הסל עירוניות. שכירים משפחות
או משתנות בלתי וכמות באיכות ושירותים
משקפים במדד שהשינויים כך אקויוולנטיות,

בלבד. מחירים שינוי
להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו' המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות' ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

במשק.

המדד אוכלוסיית ב.
לסחורות מתיחס לצרכן המחירים מדד
השכירים משפחות ידי על שנצרכו ושירותים
המונים גדולים עירוניים ביישובים שהתגוררו

ומעלה. תושבים 10,000

והשי המצרכים כל את כולל המדד "סל"
ניתנים מחיריהם ואשר לתצרוכת שנועדו רותים
במסגרת נכללים לא לכך בהתאם למדידה.
וכן לאומי וביטוח הכנסה מס חסכונות' המדד

בינואר בינוארהמשקל בשנתהמשקל המשקל
סקרהסעיף (לפי סקר1959 (לפי סקר1962 (לפי 1964

(1956/57(1959/60(1963/64

הכל 1,000.01,000.01,000.0סך

ופירות) לירקות (פרט 335.9303.7245.8מזון
ופירות 94.684.779.3ירקות

123.0116.9149.6דיור
הדירה 96.395.886.9החזקת

לבית וציוד 50.684.497.5ריהוט

והנעלה 124.1109.298.7הלבשה
37.235.341.3בריאות

ובידור תרבות 65.979.688.6חינוך,
ודואר 39.356.676.3תחבורה

33.133.836.0שונות
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המובאים השונים, המשק לענפי 1964 שנת
החדש. הסיווג פי על ניתנו י/3, בלוח

מיוחדות מדידה בעיות ח.
יש ו"דיור" ופירות" "ירקות סעיפים בשבי
מותאמות ולפתרונן מיוחדת מדידה בעיות
במרבית הנהוגות מאלו החורגות מדידה שיטות

האחרים. הסעיפים
בקביעת הקשיים ופירות. ירקות .1

העונ השינויים מן נובעים המדידה שיטת
הפירות של ובצריכה בשיווק הגדולים תיים
משתקפת בצריכה העונתיות והירקות.
זה בסעיף המצרכים "סל" שהן בכך, במדד
משת השונים הפריטים של המשקלים והן
הצריכה להרכב בהתאם לחודש מחודש נים
הסעיף של המשקל חודש. לכל האופייני
לחודש מחודש קבוע זאת עם נשאר כולו
של וחפירות הירקות סל הבסיס). (בשנת
הכלול ופרי ירק כל של ומשקלו חודש כל
מן שנתקבלו נתונים סמך על נקבעו בו
פי ועל המשפחה הוצאות בסקר המשפחות
המאור השיווק כמויות של העונתיות דפוסי
והמש הסל לפרטי שנים. שלוש במשך גן
"עדכון ראה 1964 בשנת החודשיים קלים
היר של ה', נספח לצרכן", המחירים מדד
מחירים, ד', חלק לישראל, הסטטיסטי חון

.1965 פברואר  1 מס'
נכסי גם מעוררים מיוחדת בעייה דיור. .2
אוכלוסיית שבבעלות בניקיימא תצרוכת
בדמי ודירות קנויות דירות ובמיוחד המדד
סמוך נצרך כלה שמצרך בעוד מפתח.
נכסים של השירותים צריכת הרי לקנייתו,
הרכי לאחר שנים לעשרות מתחלקת אלה
את לאמוד כיצד הבעייה כן אם קיימת שה.
לצרכן הנכס שירותי של במחירים השינויים
במילים או, נכס אותו של בעליו גם שהוא
עצמו. בנכס השימוש מחיר את אחרות,
המושקע בהון הקשורות בהוצאות (המדובר
ביטוח, לתיקונים, בהוצאות ולא בנכם
מיו בעיה מעוררים אינם אשר וכוי, מסים
אומדן ידי על במדד נאמד זה מחיר חדת).
ההון על הרבית בתוספת הנכס של הפחת
ראה והחישוב השיטה (לפרטי בו. המושקע

ב). (נספח שם
בדירות השימוש במחיר השינויים את
השי ידי על בעיקר אומדים לתקופה מתקופה
למגורים" בבנייה תשומה מחירי ב"מדד נויים
במחירי השינויים ידי ועל הפחת) מרכיב (לגבי
מרכיב לגבי (בעיקר המפתח ודמי הדירות
מפתח ודמי דירות במחירי השינויים "הרבית").
מדגם על המבוסס שנתי רבע בסקר נמדדים

שנה. רבע כל שאוכלסו דירות מחירי של

נר שמחיריהם המייצגים המצרכים מדגם ד.
במדד שמים

סעיף כל של המחירים ברמת השינויים את
במחירים השינויים ידי על אומדים תצרוכת
הם אלה מצרכים שונים מצרכים כ1,000 של
אוכ ידי על הנצרכים המצרכים מכלל מדגם
נערכה במדגם המצרכים בחירת המדד. לוסיית
לייצג ויכולתם המשפחה בתקציב חשיבותם לפי
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים מגמות

דומים.

התצפיות ומדגם המחירים רישום שיטת ה.
והשירותים המצרכים כ1,000 של מחיריהם
1,200 של במדגם חודש כל נרשמים הללו

עירוניים. יישובים ב34 ועסקים הנויות
המבקר פוקד ידי על נרשמים המחירים רוב
ושירו מצרכים מספר מחירי המכירה. במקום
בשאלונים נרשמים דואר, שירותי כגון תים,

הדואר. באמצעות הנשלחים
נעשה חנות בכל מצרך כל של מחירו רישום
ועל המצרך של ומפורטת קבועה הגדרה פי על
שהמדד להבטיח הנועדת כללים מערכת פי
שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

המצרכים. ואיכות בכמות

הבסיס ותקופת המדד חישוב ו.
בחנו שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
השינוי מדד מצרך כל לגבי מחושב השונות יות
הכללי המדד הבסיס. לתקופת ביחס במחירו
המצ כל מדדי של משוקלל כממוצע מתקבל

במדד. נרשמים שמחיריהם רכים
מראשית היא. המדד של הבסיס תקופת
חושב כן לפני ;100.0  1964 שנת ,1965
אחרות בסים לתקופות ביחס והוצג המדד
בין הקשר בעיית להלן. טי בסעיף כמפורט

י'.' בסעיף נדונה לקודמים החדש המדד

במדד המצרכים סיווג ז.
המחירים מגמות את ולנתח ללמוד כדי
לקבו מדדים גם הכללי המדד עם יחד מחשבים
"סל" את המרכיבים מצרכים של שונות צות
קבוצות לפי הוא ביותר המקובל הסיווג המדד.
של ההשתייכות נקבעת בו י/2) (לוח תצרוכת
לסוג בהתאם לקבוצה ושירות מצרך כל

השימוש.
של הסיווג לפי גם המדד מחושב לכך נוסף
המצרכים של ייצורם נסתיים בהם המשק ענפי
1965 מינואר הנערך החדש במדד י/3). (לוח
לצורך אולם זה, סיווג במקצת ושונה עודכן
י/3 בלוח מובא קודמות שנים עם השוואה
1966 שנת השוואת הקודם. הסיווג לפי החישוב
משקלי החדש. הסיווג פי על נערכה 1965 עם
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המ בשיטות חשובים שיפורים הוכנסו וכן
בסיס על פורסם זה מדד והעיבוד. דידה

.100.0 = 1959 ינואר
בעקבות 1962 בינואר שוב עודכן המדד .3
הקיף אשר המשפחה הוצאות של נוסף סקר
בהת עירוניות. שכירים משפחות כ1,100
המדד, משקלי עודכנו זה' סקר לממצאי אם
אולם התצפיות, ומדגם המצרכים מדגם
של לזו מאוד דומה נשארה המדד מתכונת
לא לכן ,1961 עד 1959 בתקופת המדד
הוצג שעליה הבסיס תקופת גם שונתה
המדדים .(100.0 = 1959 (ינואר המדד
על תחילה ואילך, 1962 מפברואר חושבו
המשקלים מערכת לפי 1962 ינואר בסיס
המדדים שורשרו מכן ולאחר המעודכנים'
ינואר בסיס על זה מדד .1959 ינואר לבסיס
על (פרטים 1964 דצמבר עד חושב 1959
בנספח ראה 1962 בינואר המדד עדכון
 ד' חלק לישראל, סטטיסטי בירחון

.(1962 פברואר 1 מם' מחירים,
1965 מינואר החל המחושב המעודכן במדד .4

הבאים: השינויים הוכנסו

בסיס לתקופת ביחס נערך המדד חישוב (א)
ביחס בעבר, כמו ולא' (1964) שנתית

חודשיות. בסיס לתקופות

המחירים נרשמים בהם העסקים מדגם (ב)
במלואו. חודש

דיור. מחירי במדידת שיפורים הוכנסו (ג)
נפרד בטיפול מתבטא העיקרי השינוי
הן המבנה, ובמרכיב הקרקע במרכיב
של המדידה בדרך והן המשקל בקביעת

המחירים. שינויי
"עדכון ראה העדכון על נוספים לפרטים
(1965) 1 בגליון '"1965 לצרכן המחירים מדד
מחירים. ד' חלק לישראל, הסטטיסטי הירחון של

לתקופות ביחס המיוצגים המדדים קישור י.
שונות. בסיס

ובינואר 1959 בינואר המדדים עדכון עם
מוצג עליה הבסיס תקופת כאמור שונתה 1965
בקביעת מסוים קושי גורם זה דבר המדד.
השונות, התקופות בין במדד השינוי שיעור
הסדרות את לקשר ניתן מעשיות למטרות אולם

שווה. לבסיס ולהביאן השונות

דצמבר עד 1959 מינואר שפורסם המדד את
לקשר ניתן 100.0 = 1959 לינואר ביחס 1964
לספ (ביחס 1959 ינואר עד שפורסמה לסדרה
ביחס הכפלתו ידי על (100.0 = 1951 טמבר

הסטורי ורקע המדד עדכון ט.
התצ סל בהרכב שינויים חלים הזמן במשך
של הקנייה ובמקומות הקנייה בהרגלי רוכת,
הבדלים יוצרים אלה שינויים המדד. אוכלוסיית
מחושב לפיו הסל לבין בפועל שנצרך הסל בין
במשך לרוב. מצטברים אלה הבדלים המדד.
המדד, במהימנות יפגע לא שהדבר וכדי הזמן,
עדכון מספר. לשנים אחת לעדכנו לכן נוהגים
המצרכים מדגם של עדכון בעיקר כולל המדד
נרשמים בהם החנויות מדגם עדכון ומשקליהם,
המדידה. בשיטות ושכלולים ושיפורים המחירים
בספטמבר במדד נערכו העיקריים העדכונים
ולאחרונה 1962 בינואר ,1959 בינואר ,1951
והשי העיקריות הפעולות והרי .1965 בינואר

זו: במסגרת למדד שהוכנסו נויים

המרכזית הלשכה חישבה 1950 ינואר עד .1
למדד המשך שהיה מדד לסטטיסטיקה
היהודית הסוכנות ידי על לכן קודם שנערך
1950 מדצמבר .100 = 1939 אבגוםט ובסיסו
ואילו ביניים מדד נערך 1951 אבגוסט ועד
המרכזית הלשכה החלה 1951 בספטמבר
המדד חדש. מדד לערוך לסטטיסטיקה
1959 ינואר עד 1951 מספטמבר שפורסם
את שייצגו ושירותים מצרכים כ300 הקיף
כפי העירוניות' השכירים משפחות תצרוכת
שנערך המשפחה" הוצאות ב"סקר שנמצאו
למ אפשר זה מדד על פרטים ב1950/51.
ב', כרך  סטטיסטיות" ב"ידיעות צוא
התפתחות מדידת .1952 ינואר '14 מס'
מחירי בגלל הוכבדה זה במדד המחירים
עם ההיא. בתקופה ששררו השחור השוק
השינויים ועם והצנע הקיצוב תקופת תום
גלי בעקבות החמישים בשנות הדמוגרפיים
הצריכה בהרכב התפתחויות חלו העלייה'

המדד. עדכון שחייבו

ידי על שפורסם לצרכן" המחירים "מדד .2
ינואר מאז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
שפורסם המדד מן רבה במידה שונה 1959
.100 = 1951 ספטמבר בסיס על כן לפני
בסקר שנמצא כפי הזה' החדש במדד הסל
חקירת אחר 1956/57 המשפחה הוצאות
שכי משפחות ל000'7 קרוב של תקציביהן
10'000 המונים יישובים 26 ב עירוניות רים
ניכרת במידה השתנה ומעלה, תושבים
הור כך, על נוסף הישן. המדד סל לעומת
המדד לעומת המדד מתכונת בהרבה חבה
המצרכים מספר הוגדל למשל, כך' הקודם.
ליותר הצריכה את המייצגים והשירותים
ל26 הורחב המחירים איסוף מ1,000,
הקודם) במדד יישובים 9 (במקום יישובים
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השי את לשקף הוא למגורים" בבנייה
קבוע "סל" לקניית הדרושות בהוצאות נויים
בתי לבניית המשמשים ושירותים, חומרים של
של הבנייה הוצאות הרכב את והמייצג מגורים
התשו ו"סל" הואיל מסוימת. בתקופה הקבלנים
משתקפים קבוע, הוא נמדדים שמחיריו מות

בלבד. המחירים שינויי במדד
הבנייה, בענף מחירים שינויי של כמודד
כמדד בנייה, חוזי להצמדת כבסיס המדד משמש

וכוי. בבנייה ההשקעות ערך של ניכוי

המדד אוכלוסיית ב.
של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
חומ עבור המשולמות משנה, וקבלני קבלנים
מגורים, בתי לבניית המיועדים ושירותים רים
סבירה דרך נמצאה שלא מספר לסעיפים פרט
וכן וכו'), ריבית, (קרקע, מחיריהם למדידת
השטח, יישור (כגון פיתוח עבודות על הוצאות
לרשיונות הוצאות וכן וכו') שבילים הכנת
האופ ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון בנייה,

בלבד. לבונים ייניות

המדד משקלי ג.
של ההוצאות הרכב פי על נקבע המדד "סל"
הכלולים שונים, ושירותים חומרים על קבלנים

המדד. במסגרת
מאז המתפרסם הנוכחי, המדד של ה"סל"
100 = 1964 ינואר בסיס על '1964 ינואר
ההוצאות "סקר ממצאי על מבוסס נקודות,
בתחילת נערך זה סקר מגורים". בתי לבניית
185 של התשומות הרכב נחקר ובו ,1963 שנת

ב1961. נסתיימה שבנייתם פרוייקטים
נקבעו במדד השונים הסעיפים משקלי
כולו התשומה ב"םל" לחשיבותם בהתאם
ראה במדד הראשיות הקבוצות משקלי (לפירוט

י/6). לוח

המייצגים והשירותים החומרים מדגם ד.

כל של במסגרת נמדדים במחירים השינויים
ושירותים חומרים של מדגם ידי על במדד סעיף
התנו את לייצג נועדו מחיריהם תנודות אשר
הנכללים והשירותים החומרים כל של דות
של מחיריהם נרשמים הכל בסך סעיף. באותו
בהתאם נבחרו אשר ושירותים חומרים כ250
ליכולתם ובהתאם הבנייה בהוצאות לחשיבותם
של רחבות קבוצות של מחירים תנודות לייצג

ושירותים. חומרים

יחס הסדרות. בשתי 1959 לינואר המדד שבין
ניתן לכך בדומה . ^ך = ל2.753 שווה זה
המתפרסם החדש המדד מספרי את לחשב
כהמ ,100.0 = 1964 לשנת ביחס 1965 מינואר
(ביחס 1964 דצמבר עד שחושב למדד שך
את לכפול יש זה לצורך .(100 = 1959 לינואר
המדד שבין ביחס החדשה בסדרה המדדים
שווה זה יחם .1964 בשנת החדש למדד הקודם

.}££ = ל1.347

ללוחות הערות יא.
במדד השינוי אחוז י/2;י/3: לוחות .1
השנתי המדד פי על חושב לשנה משנה
של אריתמטי כממוצע שהתקבל הממוצע
אחוזי שקלול כי יצוין, החודשיים. המדדים
במשקלי והענפים הקבוצות של השינוי
אחוז את בהכרח נותן אינו הבסיס תקופת
ההשוואה כן אם אלא הכללי, במדד השינוי
1963 בשנת הבסיס. לתקופת ביחס היא
וחפירות הירקות סעיף של ה"סל" עודכן
ארוכה לתקופה הסקר נתוני התאמת ידי על
שנים). 3 של השיווק לנתוני (בהתאם יותר
לתקופת רטרואקטיבית הוכנס זה עדכון
של המחירים שינויי שרשור. דרך קודמת
שהיו כפי ל1962 1961 מ ופירות ירקות
נמוכים היו זו חדשה שיטה לפי נאמדים
המובאים השינוי מאחוזי אחוזים 5 עד ב4
גבוהים היו מ1962 השינויים ואילו בלוחות
בלו המובאים השינויים מן דומה בשיעור

חות.
מצרכים של ממוצעים מחירים .4 / י לוח .2
תל מחירי הם המחירים 1959 עד נבחרים:
המחיר ארצי. ממוצע הוא המחיר ומאז אביב
אריתמטי כממוצע כלל בדרך חושב השנתי
של השנתי המחיר החודשיים. המחירים של
כממוצע מ1960 חושב ופירות ירקות
כמו לפי החודשיים המחירים של משוקלל
לגבי השוטפת. בשנה המאורגן השיווק יות
הש המחיר חושב אחרים עונתיים מצרכים
החוד המחירים של אריתמטי כממוצע נתי
המחיר בחישוב שווקו. בהם בחודשים שיים
זהות על תמיד להקפיד ניתן לא הממוצע
לחודש מחודש התצפיות ומדגם הפרטים
מסוימים הבדלים ייתכנו ולכן לשנה, ומשנה
לבין המצרך של המחירים מדד מהלך בין

בלוח. הממוצע במחיר השינויים

למגורים גגנייה התשומה מחירי מדד
ושימושו המדד מטרת א.

התשומה מחירי "מדד מטרת
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פי על נקבע הבנייה הוצאות במדד ה"סל" .2

ספורים פרויקטים של תחשיבי ניתוח
על המבוסס מקיף סטטיסטי סקר פי על ולא

בפועל. הוצאות
הספקים ומדגם והשירותים החומרים מדגם .3
הורחב חודש, חודש מחיריהם נרשמים בהם
הגדו ההבדלים בגלל החדש. במדד כמה פי
אין ובמושגיו, בהיקפו המדד, במבנה לים
התשומה מחירי "מדד של בסדרה לראות
הוצאות למדד ישיר המשך למגורים" בבנייה
החדש המדד הוצג זאת לבטא כדי הבנייה.
ינואר (מחירי חדשה בסיס לתקופת ביחס
חו הקודם שהמדד בעוד '(100.0 = 1964
למט .100 = 1950 יולי למחירי ביחס שב
שתי בין לקשר זאת עם ניתן מעשיות רות
תקופות על י/5 בלוח המוצגות הסדרות
המדד מספרי הכפלת ידי על שונות בסים
והחדש הישן המדד שבין ביחס החדש
שווה היה זה יחס ;1964 בינואר

668.0 _ ,
* 105 = 6.68 ל

היסוד קווי העקרונות, של מפורט תיאור
בבנייה התשומה מחירי "מדד של והמגבלות
תשומה מחירי ב"מדד מובא למגורים"
הציבו הועדה דו"ה  למגורים" בבנייה
של 17 מס' טכני פרסום המייעצת, רית

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

נםלילה התשומה מחירי מדד
שפורסם בסלילה" התשומה מחירי "מדד
בתכנית שני שלב הינו 1966 בשנת לראשונה
בענף ותפוקה תשומה של מחירים מדדי להקמת
של הקמתו הושלמה לכן שקודם לאחר הבנייה'
המדד למגורים". בבנייה התשומה מחירי "מדד

.100.0 = 1966 ינואר בסים על מחושב
הם החדש המדד נערך לפיהם העקרונות

בעיקרם:
לסוגי בהתאם תתמדדים מ6 מורכב המדד א.
בינעירוני, אספלט כביש השונים: הסלילה
מצע, עפר, עבודות עירוני, אספלט כביש

נושאת. ושכבה תשתית
השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
חומרים של  קבוע "סל" על בהוצאות
 בסלילה תשומה המשמשים ושירותים
הסלילה סוג של ההוצאות הרכב את המייצג
הכללי המדד הבסיס. בתקופת המתאים
תתהמדדים של משוקלל ממוצע שהינו
י£ל התשומות במחירי השינוי את משקף

כולו. הסלילה ענף "סל"

המחירים רישום שיטת ה.
של במדגם לחודש אחת נרשמים המחירים
חומרים המספקים ויצרנים סיטונאים כ160
כדי הארץ. אזורי בכל לקבלנים ושירותים
המחירים שינויי את ישקף שהמדד להבטיח
כל אצל חומר כל של המחירים נאספים בלבד
החומד, של ומפורטת קבועה הגדרה לפי ספק
והמסירה). האשראי המכירה, תנאי גם (הכוללת
לספקים המופנה בשאלון מפורטת זו הגדרה

הדואר. באמצעות

מיוחדות מדידה בעיות ו.
בעיקר מעוררים מיוחדות מדידה בעיות
הקב שבבעלות ציוד ושירותי עבודה שירותי

לנים.
שירותי של משקלם עבודה. שירותי .1
נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם העבודה
הקב ידי על למעשה ששולם לשכר בהתאם
במחירי השינויים בסקר. שנתקבל כפי לנים
השי פי על בעיקר נמדדים אלה שירותים
הנלווים ובתשלומים השכר בתעריפי נויים
העובדים הסתדרויות ידי על הנקבעים
השינויים וכר. המתכת העץ, הבנייה, בענפי
לשי תמיד זהים אינם הרשמיים בתעריפים
אך למעשה, המשולם בשכר החלים נויים
מתאימה דרך כה עד פותחה שלא כיוון
העבודה במחירי השינויים למדידת יותר
השכר בתעריפי השינויים משמשים בבנייה
נלוות) הוצאות כולל מרכיביהם כל (על

כאינדיקטור.
בציוד השימוש הוצאות עצמי. ציוד .2
אומדן ידי על המדד ב"סל" מיוצגות עצמי
הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת הוצאות
אלה בהוצאות לתקופה מתקופה השינויים
חדש ציוד במחירי השינויים פי על נאמדים

בשוק.

הסטורי רקע ז.
למגורים" בבנייה התשומה מחירי "מדד
שחושב הבנייה" הוצאות ל"מדד בהמשך בא
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על ופורסם
בין העיקריים ההבדלים מבין .1964 ינואר עד

לציון: ראויים המדדים
סעיפים 7 הקיף הבנייה" הוצאות "מדד .1
הבניץ לשלד בעיקר התייחסו אשר בלבד,
למגו בבנייה התשומה מחירי שמדד בעוד
את כמעט וכולל בהרבה מקיף הינו רים

הבנייה. שלבי כל
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המתייחס התעשייה, של התפוקה בערך
הבסיס לשנת האפשר ככל הקרובה לתקופה

.(1963)
ביניים מוצרי כלולים המכירות בערך ו.
כלול לא אך לשני אחד ממפעל שנמכרו
להמשך ששימשו הביניים מוצרי ערך

אותו. שייצר במפעל הייצור
אחת נאספים לעיל כמוגדר המחירים,
כבסיס ומשמשים החודש, באמצע  לחודש
מוצר לכל למוצר. הממוצעים המהירים לחישוב
בחודש המחיר לעומת יחסי מהיר מחושב
המוצר במדד מוכפל כשהוא זה ויחס החולף
בחודש המוצר מדד את נותן החולף, בחודש
המוצרים מדדי של משוקלל ממוצע השוטף.
משוקלל ממוצע המשנה; קבוצות מדד את נותן
הכללי המדד את נותן המשנה קבוצות מדדי של
התעשייה ענפי כל של הכללי המדד הענף. של
השונים הענפים מדדי של משוקלל ממוצע הוא
היסוד וקווי העקרונות על יותר מפורט (תיאור
לישראל, סטטיסטי בירחון פורסם המדד של
.(1965 פברואר ,1 מס' מחירים,  די חלק

בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
ושימושו המדד מטרת א.

מודד בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי מדד
"המשק של ההכנסה על המחירים השפעת את
ועל משווק, שהוא תפוקה ממוצרי החקלאי"
מוצרים, לקניית החקלאי" ה"משק של ההוצאה
הת סל בתשומתו. הנכללים ושירותים חומרים
ושירו חומרים מוצרים, כולל והתשומה פוקה
אקויו (או משתנים בלתי וכמות באיכות תים
הזמן במרוצת במדד שהשינויים כך לנטיים),

בלבד. מחירים שינוי מבטאים
כלי להיות הוא המדד של העיקרי שימושו
והריווחיות ההוצאות ההכנסות, בחישוב עזר
בניתוח לסייע וכן כולו, החקלאי המשק של
הסחר בתנאי החלים השינויים של ההשפעה
החקלאי" "המשק של (") (Terms of Trade)

הרווחים. ועל וההוצאות ההכנסות על
הייצור לערכי כדפלטור משמש הוא כן
שוטפים, במחירים המבוטאים החקלאי והשיווק

ריאליים. לערכים הפיכתם לצורך
המדד אוכלוסיית ב.

נתקבלו החקלאי" "המשק להגדרת כיסוד

הרכב פי על נקבע החדש המדד של ה"סל" ב.
ושירותים חומרים על הקבלנים הוצאות
בסלילה" הוצאות ב"סקר שנמצא כפי
התשו הרכב נחקר ובו 1965 במשך שנערך
נסתיימה שסלילתם פרויקטים של מות

.19631964 בשנים
נקבעו במדד השונים הסעיפים משקלי ג.
או חומר כל של היחסית לחשיבותו בהתאם
המדד. שבמסגרת ההוצאות בסך שירות

מיוצגים הנ"ל הסעיפים במחירי התנודות ד.
מוצרים כ60 של המחירים שינןיי ע''י
אספקה. מקומות בכ80 הנאספים ושירותים
היסוד קוי העקרונות, של מפורט תיאור
מחירי ב"מדד מובא החדש המדד ומגבלות
הציבורית הועדה דו"ח  בסלילה התשומה
הלשכה של 24 מספר טכני פרסום המייעצת",

לסטטיסטיקה. המרכזית

התעשייה תפוקת של סיטו;יימ מחיריס מרד
מקומיים לייעדים

על ,1964 בינואר החל פורסם זה מדד
נקודות^). 100 = 1963 בסיס

את לשקף היא המדד של הכללית המטרה
המקו מהתפוקה מוצרים של המחירים שינויי
השיווק בשלב (2) התעשייה ענפי כל של מית
מדדי הוקמו לפיהם העקרונות בארץ. הראשון

כדלהלן: בעיקרם הם השונים הענפים
הכלכ ענפי "סיווג עלפי הוקמו המדדים א.
.(3) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של לה"
ליעדים תפוקה מחירי מודדים המדדים ב.
במדדים הכלולים המוצרים בלבד. מקומיים
התעשיות מתפוקת מוצרים של מדגם הינם

פנים. לשוקי הנמכרים השונות,
ידי על המתקבלים מחירים הם המחירים ג.
בשער כלל בדרך הראשונה, בעסקה היצרן
שוק, מחירי הם אלה מהירים החרושת. בית
סובםדיות. כוללים ואינם קנייה מסי הכוללים
המדדים מבוססים נתוניהן שעל הפירמות ד.
גודלן יצרניות; פירמות 800 של מדגם הינן
את קבעו ידן על המיוצרים המוצרים וסוגי

במדד. הכללתן
והענ המוצרים קבוצות המוצרים, משקלי ה.
היחסית לחשיבותם בהתאם נקבעו פים

הבודדים, התעשייה ענפי תפוקת של סיסוניים מחירים מדדי בפרסום הוחל ,1963 ועד מ1959 1964 ינואר לפני
הנוכחי. הכללי המדד הקמת תוך שלבשלב, שהוקמו

השני של תפוקתו למדידתו; טכנית דרך נמצאה טרם לראשון, ו"יהלומים". לאור" והוצאה "הדפסה לענפים פרס
ליצוא. מיועדת

"תעשייה". י"ג, בפרק להלן ראה
ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה, מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים הסחר תנאי

תפוקה מחירי מדד

(י)

(2)

(3)

(4)
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החקלאי למשק מחוץ לגופים החקלאי המשק
שימשו אשר ושירותים חומרים מוצרים, עבור
מבנים על ההוצאות הנ"ל. התפוקה ייצור לצורך
לפי נאמדו בקיימא וציוד מכונות חקלאיים,
כלל על המחושב החידוש) (ערד הפחת ערך
ערך לפי ולא בחקלאות הנידון והציוד המבנים

הבסיס. בתקופת שלהם הקניות
הנמדדים והמחירים הפריטים מדגם ד.

כל במסגרת נמדדים במחירים השינויים
חומרים מוצרים, של מדגם ידי על במדד סעיף
לייצג נועדו מחיריהם תנודות אשר ושירותים
החומרים המוצרים, מחירי כל תנודות את

סעיף. באותו הנכללים והשירותים
אינם החקלאי המשק שמקבל התפוקה מחירי
מחושבים מחירים אלא מסחריים שוק מחירי
אחרות, והשלמות סובסידיות אחד מצד הכוללים
כגון שונים ניכויים מהם מנוכים שני ומצד
מחירי אחרות. שיווק והוצאות תיווך הוצאות
הקרוב השיווק לשלב מתייחסים אלה תפוקה
בשער המשק, (בשער החקלאי למשק ביותר

ובו'). הסיטונאי השוק
שמש המחירים הרי התפוקה מחירי לעומת
מחירי הם התשומה עבור החקלאי המשק לם
האחרון השיווק לשלב המתייחסים ממשיים שוק

החקלאי. המשק לפני
אחת נאספים והתשומה התפוקה מחירי
חקלאית, לשנה אחת או לעונה אחת לחודש,
מתבסס המחירים רישום הפריטים. אופי לפי
ימי של במדגם משווקים מדגם אצל תצפיות על

וקנייה. מכירה
היסטורי רקע ה.

בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדד
חקלאית (שנה 1959 אוקטובר מאז נערך
המדד חושב תש"ךתשכ"ו בתקופה תש"ך).

נקודות. 100.0 = תשי"ט בסיס על
בחודש והחל המדד עדכון נערך בתשכ"ו
מוצג תשכ"ז) חקלאית (שנה 1966 אוקטובר

נקודות. 100.0 = תשכ"ו בסיס על המדד
ב"יסל" חלו אשר הניכרות התמורות נוכח
מבחינת הקודם ה"סל" לעומת המעודכן המדד
ועוד, המדידה שיטות המייצגים הפריטים מדגם
למדד ישיר המשך המעודכן במדד לראות אין
על תשי"טתשכ"ו בשנים ופורסם חושב אשר
למטרות אך נקודות, 100.0 = תשי"ט בסיס
ידי על המדדים שני בין לקשר ניתן מעשיות
1.497 קשר במקדם המעודכן המדד הכפלת
על תשכ"ו לשנת הממוצע המדד את המבטא

נקודות. 100.0 = תשי"ט בסיס

"חקלאות "0" בסדר המוגדרות הפעילויות כלל
הכל ענפי של האחיד ב"סיווג ודיג" ייעור
צמצומן כדי תוך חקלאיות, בפעולות 0) כלה"
המייצרים חקלאים ידי על המבוצעות לפעולות
זה קריטריון לפי חקלאית. תוצרת במישרין
חברות אותן החקלאי" ה"משק ממסגרת הוצאו
תחנות (כגון נפרד כעסק המופעלות מסחריות
חברות מלאכותית, הזרעה מכוני הטרקטורים,
למרות ועוד) אריזה בתי מהאויר, לריסוס
כפעולות האחיד בסיווג מוגדרות שפעולותיהן
המדד במסגרת נכללות מכך כתוצאה חקלאיות.
השירו לקניית החקלאי" "המשק של ההוצאות
ההוצאות ולא אלה חברות ידי על הנמכרים תים

המפעלים. של לתשומות
"המשק הגדרת כוללת לא דומות מסיבות
עץ, הפקת ייעור, המדד: למטרות החקלאי"

ימי. ודיג ניקוז קרקע, הכשרת
במ הנמדדות העסקות אוכלוסיית מבחינת
אחת כיחידה החקלאי" "המשק מוגדר דד,
החקלאים בין בתחומיה הנערכות שהעסקות
העס המדד. מעניבי אינן עצמם לבין הבודדים
לעסקות איפוא מוגבלות במדד הנמדדות קות
אלה וגם חקלאים", ל"ללא "חקלאים" שבין
קיימים לגביהן הסחירות לעסקות רק צומצמו
ידי על המשווקות לתפוקות כלומר שוק: מחירי
ולתשו לגבולותיו מחוץ אל החקלאי" "המשק
החקלאי" ל"משק מחוץ ידו על הנקנות מות
נכללת לא לכך, בהתאם מסחריים. שוק במחירי
שנו התוצרת החקלאית התפוקה מחירי במדד
במלאי, שינויים גם וכן עצמית לצריכה עדה
נכללת לא בחקלאות התשומה מחירי ובמדד

העצמית. העבודה
המדד משקלי ג.

ההכנסות, הרכב לפי נקבע המדד "סל"
משיווק החקלאי" ה"משק של הבסיס, בתקופת
מוצרים, על הוצאותיו והרכב מחד, תוצרתו
משקלי מאידך. ידו על שנקנו ושירותים חומרים
לחשי בהתאם נקבעו במדד השונים הסעיפים
וב"םל" מחד, כולו התפוקה ב"סל" בותם
הקבוצות משקל (לפירוט מאידך כולו התשומה

י/9). לוח ראה במדד הראשיות
משקלי לקביעת ששימשו ההכנסות, ערך
שנתקבלו התקבולים כל את כוללים התפוקה
מקו (שווקים הייעודים לכל התוצרת משיווק
הסכומים את וכן וכר), יצוא תעשייה, מיים,
התוצרת לכמות הצמודות בסובסידיות שנתקבלו

המשווקת.
משקלי לקביעת ששימשו ההוצאות, ערך
שילם אשר ההוצאות כל את כוללים התשומה,

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת (!)
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CONSUMER PRICES לצרכן המחירים

(1) לצרכן המחירים מדד י/1. לוח
TABLE J/l.  CONSUMER PRICEINDEX (1)

)19481967)

Monthחודשממוצע
שנתיהשנה
YearAnnual

Average1וווווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

e:IXהבסיס: 1951 = 100Bas

194889777982868993 919494939696

191991979797989490 928987858584

195085848484848483 838485858689

195197909293949696 9598100103105107

1952153113120132144150162 157165169173175178

1953196181182184187191200 197201205207208212

1954220214216217217218217 214222227227228228

1955233228228229230230233 232231239238236239

1956248238239244246249244 249247260259248250

1957164254259261265270264 258269268268267263

1958273267269268272276267274274280280273274

100.1101.9102.1101.6

104.1106.2105.8105.1

110.7112.2113.1114.6

122.7124.0124.9126.3

128.4129.4131.9132.6

134.4135.9137.1138.5

Base: 1 1959  100 הבסיס:

97.9 98.0 99.3 104.3 100.4

101.5 101.3 100.8 103.2 101.2

107.1 108.0 110.4 114.3 106.7

119.9 118.5 117.5I 19. I 120.3

125.9 128.0 127.9 129.0 124.9

133.4 134.7 132.9 136.7 132.2

Base: 1964 = 100 הבסיס:

1959100.6(2)100.0100.8100.9

I960102.9101.2101.4102.4

1961109.8107.5106.6106.8

1962120.2115.0115.6118.2

1963128.1126.3126.3126.3

1964134.7133.6133.6133.4

I96S107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0110.1

I96S114.3II 1.5112.7114.6116 7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.9116.8116.7117.6118.1118.9

במדד ט' סעיף ראה השונים, הבסיסים על המדדים בין הקשר ודרך בבסיסו שחלו השינויים למדד' ההיסטורי הרקע בדבר (!)
.275.3 היה 1951 = 100 ספטמבר בסיס על 1959 ינואר של המדד (2) זה. לפרק במבוא לצרכן* המהירים
(1) For the historical background of the Index, the changes in its base and the means of linking the indexes on the different bases,
see§ J in "The Consumer Pirce Index", in the introduction. (2) The index of I 1959 with base: IX 1951 = 100was 275.3.
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(אחוזים) קבוצות לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים  .2/< לוח
TABLE J/2.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX, BY GROUPS

)Percentages)
)19601967)

(1) משקל
ממוצע
Average
Weight(l

1964

קודמתה לעומת שנה בל השינויים אחוזי
Percentages of Chanfe from Previous Year

Groups הקבוצות
I960196219631964196519661967

המחירים מדד
לצרכן

1,000.0+ 2.3+ 9.4+ 6.6+ 5.1+ 7.7+ 8.0+ 1.6CONSUMER PRICE
INDEX

ירקות בלי המדד
ופירות

920.7+ 1.5+ 9.2+ 6.7+ 5.3+ 7.6+ 8.5+ 1.7The Index excluding fruit
and vegetables

ירקות (בלי מזון
ופירות)

ומוצרי דגנים לחם,
בצק

ודגים עופות בשר,

245.8

40.7

87.3

 /.0

 0.2

 0.3

+ 4.8

+ 14.8

+ 1.9

+ S.I

+ 15.9

+ 4.3

+ 0.9

+ 0.6

+ 1.2

+ 8.6

+ 1.6

+ 15.1

+ 5.7

+ 1.8

+ 3.5

+ 3.0

+ 1.5

+ I.I

Food (exd. Fruit and
Vegetables)
Cereals, bread and
dough products

Meat, poultry and fish

ומרגרינה 8.4שמנים 3.7+ 0.9+ 2.30.0+ 0.2+ S.O+ 2.3Fats and margarine

חלב ומוצרי +31.1חלב 6.0+ 2.4+ 3.1+ 0.7+ 12.0+ 11.3+ 7.6Milk and dairy products

+16.315.8ביצים 2.0+ 0.7 0.7+ 7.5+ 10.3+ 12.4Eggs

ריבה סוכר,
וממתקים
משקאות

16.9

14.3

+ 0.6

+ 2.5

+ I.I

+ 3.8

+ 1.0

+ 1.3

+ 0.8

+ 0.7

+ 1.2

+ 4.0

+ 2.6

+ 13.9

+ 1.3

+ 3.8

Sugar,marmalade^nd
sweets

Beverages

מזון מצרכי
שונים

לבית מחוץ ארוחות

12.8

180

+ 0.7

+ 34

+ 11.6

+ 8.7

+ 1.7

+ 7.2

+ 0.2

+ 3.7

+ 0.6

+ 8.3

+ 1.8

+ 10.2

+ I.I

+ 2.5

Miscellaneous food
products

Meals away from home

ופירות(2) +79.3ירקות 94+ 0.7+ 4.5+ 2.1+ 8.5+ 2.7+ /.8Fruit and Vegetables (2)

(3) +49.6/דיור 3.4+ 19.6+ 19.5+23.3+ 10.2.+ 7.5 /.9Housing (3)

שבורה +12.0דירה 2.4+ 10.3+ 18.6+ 3.1+ 2.4+ 16.5+ 37.7Rented dwelling

ודמי דירות מחירי
מפתו!

רכוש מסי

132.8

4.8

+ 3.8

+ 0.3

+20.2

+ 9.6

+20.1

+ O.I

+ 26.5 

0.0

+ 11.2

0.0

+ 7.1

+ 0.7

 5.5

+ 0.2

Prices of dwellings and
key money

Property taxes

הדירה +86.9החזקת 3.3+ 9.7+ 6.1+ 4.1+ 8.6+ 13.9+ 3.6Household Maintenance

ומים דלק חשמל,

של ושיפור החזקה
והחצר הבית

בית משק צורכי
שונים

כללית ארנונה

30.1

17.7

10.1

9.7

+ 1.3

+ 9.5

+ 0.1

+ 3.7

+ 0.9

+ 17.5

+ 15.4

+ 6.1

+ 3.4

+11. 1

+ 4.7

+ 1.6

O.O

+ 5.8

+ 0.5

+ 0.3

+ 3.6

+ 13.9

+ 3.8

+ 0.1

+ 5.6

+ 12.1

+ 10.1

+45.8

+ 5.4

 1.9

+ 4.5

+ 10.6

Electricity, fuel and
water

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils

Municipal taxes

בבית +18.4עזרה 2.2+ 18.8+ 10.8+ 15.9+ 18.9+ 15.3+ 1.8Housemaids

הדירה +0.9ביטוח 0.2+ 8.9+ 17.9+ 32.7+ 11.8+ 7.7 5.5Insurance of dwelling
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(המשך) (אחוזים) קבוצות לפי לצרכן המחירים במדד השינויים י/2. לוח
TABLE J/2.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX, BY GROUPS

)Percentages) (Cont.)
)19601967)

משקל(1)
ממוצע

השינוי אחוז
<m Previous Year

קודמתה לעומת שנה כל
Percentages of Change fr>

AverageGroupsהקבוצות
Weight(l)

1964
I960196219631964196519661967

וציוד +97.5ריהוט 2.3+ 8.9+ 3.2+ /.3+ 3.0+ 3.4 0.8Furniture and Household
Equipmentלבית
+38.3ריהוט 3.2+ 11.4+ 2.8+ 1.2+ 3.5+ 2.1 2.7Furniture

חשמלי +31.5ציוד 3.4+ 5.4+ 0.9+ 0.3+ 1.7+ 2.8 1.9Electric equipment
לבית +15.2ציוד 2.2+ 8.1+ 6.3+ I.I+ 3.7+ 3.1 1.2Home and kitchen
equipmentולמטבח

וקישוט מיטה +12.5גלי 0.5+ 9.0t 4.4+ 3.5+ 4.0+ 9.2+ 8.2Bedding and home
decorationsלדירה

והנעלה 98.7הלבשה 1.6+ 6.7+ 1.5+ 1.6+ 5.1+ 8.2+ 2.2Clothing and Foodwear
75הלבשה 8 2.8+ 6.1+ 1.8+ 1.4+ 4.5+ 6.2+ 2.5Clothing
+22.9הנעלה 1.2+ 9.70.0+ 2.0+ 6.9+ 14.8+ 1.5"Footwear

+41.3בריאות /./+/ 6.2+ 6.3+ 4.4+ 6.9+ 12.9+ 4.6Health
חולים קופת +21.8שירותי 0.5+20.4+ 5.5+ 2.4+ 1.5+12.9+ 4.5Sick Fund services
פרטי רפואי +5.4שירות 2.5+ 11.0+ 7.6+ II.S+ 9.9+ 10.3+ 3.6Private medical services

שיניים +9.8ריפוי 4.0+ 10.5+ 10.1+ 8.4+ 17.9+ 15.5+ 5.2Dentists' fees
רפואי וציוד 4.3תרופות 1.0+ 12.3+ 4.1+ 0.7+ 6.2+ 8.6+ 5.2Medicaments and

medical equipment

תרבות +88.6חינוך, 5.7+ 12.0+ 7.0+ 5.5+ 6.7+ 9 4+ 21Education, Culture and
Entertainmentובידור

+32.0חינוך 6.9+ 11.4+ 9.0+ 4.9+ 5.8+ 7.5+ 1.8Eduction
ובידור +56.6תרבות 4.9+ 12.3+ 5.9+ 58+ 7.2f 10.4f 2.5^ 1 ilniro .inriHnf A■.*■!■.*v.ul(ure ano entertain"

merit

ודואר +76.3תחבורה 9.9+/ 2.6+ 6.7+ 2.B+ 10.6+ 11.0+ 2.3Transport and Posts
+71.2תחבורה 10.0+ 12.3+ 7.2+ 3.0+ 10.9+ 9.2+ 1 9Transport

דואר +S.Iשירותי 7.8+ 16.6+ 1.2+ 2.1+ 69+ 36.7+ 7.4Postal services

+36.0שונות 5.0+ 4.7+ 2.2+ 0.9+ 4.3+ 17.9+ ISMiscellaneous
וטבק +14.1סיגריות 6.3 0.30.00.00.0+25.8+ 2.9Cigarettes and tobacco

אישיים +19.1שירותים 3.3+ 7.9+ 4.9+ 2.5+ 7.5+ 13.8+ 0.4Personal care
ושעונים +2.8תכשיטים 2.7+21.7+ 3.0 0.6+ 5.1+ 7.7+ 2.1Jewellery and watches

זה. לפרק במבוא (1) ייא סעיף לצרכן' המחירים בימדד ראה (2) זה. לפרק במבוא טי סעיף לצרכן' המחירים במדד ראה (1)
זה. לפרק במבוא (2) ח' סעיף לצרכן' המחירים ב'מדד ראה (נ)

(1) See "The Consumer's Price Index" § I in the introduction to this chapter. (2) See "The Consumer's Price Index"  § .< (1)

in the introduction to this chapter. (3) See "The Consumer's Price Index"  § h (2) in the introduction to this chapter
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(אחוזים) המשק עגפי לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים י/3. לוח
TABLE J/3.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX. BY ECONOMIC BRANCHES

)Percentages)

)19601967)

השינוימשקל(1) Percentagesאחוזי of Change
קודמתוממוצע לעומת שנה Yearfromכל Previous

המשק AverageEconomicענפי Branches
Weight(l)

1964
I960196219631964196519661967

(2) הכללי ++1,000.02.3המדד 9.46.6+5.1+7.7++ 8.01.6+GENERAL INDEX (2)

תוצרת בלי הכללי ++895.22.7המדד 9.97.2+5.9+7.1++ 8.61.5+General index excluding
agriculturalחקלאית produce

חקלאית ++104.80.7תוצרת 5.94.4+1./++ 11.8+ 3.33.7+Agircultural Produce

(3) וירקות פירות ++71.89.5א. 7.23.9+2.9+8.3++ 2.21.9+a. Fruit and vegetables (3)

בעלי ותוצרת דיג +30.27.7ב. 0.43.5+0.8+ 16.3+ 5.07.7+b. Fish and livestock

productsחיים

אחר ++2.81.3ג. 10.6+35.5+ 15.57.1++ 10.15.4+c. Other
לצריבה יבוא מוצרי .I.I+dד. Imported goods for

directסופית consumption

תעשייתית ++491.51.4תוצרת 7.03.6+/.3+4.8++ 6.4.f8+ndustrial Production

מזון תעשיית ++220.32.2א. 6.05.7+1.4+5.6++ 6.82.4+a. Food industry
ומוצריו בשר .155.91.7++ 4.33.0+4.1++ 11.4+ 2.90.6+1. Meat and its products
ומוצריו חלב .231.16.5++ 2.53.1+0.6++11.8+ 11.37.6+2. Milk and its products
המזון יתר .3133.31.6++ 7.57.2+0.7+2.1++ 7.41.9+3. Other foods

ומוצרי הלבשה +80.13.3ב. 5.81.2+0.8+3.5++ 6.43.4+b. Clothing and textile
productsטקסטיל
רהיטים ++37.24.4ג. 11.73.1+I.I+3.7++ 2.22.7c. Furniture

עור, ומוצרי הנעלה ++29.11.5ד. 9.10.8+2.1+6.9++ 13.51.6+d. Footwear and leather
ופלסטיק ,productsגומי rubber and

plastic

מכונות, מתכת, ++67.73.2ה. 6.22.2+0.8+2.2++ 3.10.9e. Meul products, machines,
וחשמל הובלה ,vehiclesכלי electrical goods

מוצרים תעשיית ++30.30.6ו. 6.52.0+0.2+2.4++ 8.93.1+f. Manufacture of chemical
נפט ומוצרי andכימיים petroleum products

שונות, תעשיות ++26.84.8ז. 11.53.0+3.8+6.5++ 7.71.4+g. Miscellaneous industries,
.n.e.sלנמא

לצריכד יבוא מוצרי ++4.5ח. 11.83.6+1.5+7.5+h. Imported goods for
directסופית consumption

בנייה ++158.44.3שירותי ;8.6+ /8.9+22.2+ 11.0+ 8.32.1Building and Housing
(4) Servicesודיור (4)

ומים ++20.41.6חשמל 4.45.9+0.05.2++ 7.77.3+Electricity and Water

++46.9+10.4+11A9.3+1.3תחבורה,הובלה IA.S+ 10.72.4+Transport and Posts

ודואר
++151.93.6שירותים 14.38.0+6.9+8.8++ 11.92.4+Ser/ices

ציבוריים שירותים ++72.13.3א. 14.87.7+5.0+7.3++ 12.52.2+a. Public and business
servicesועסקיים

אישיים שירותים ++79.83.7ב. 13.68.3+8.0+9.9++ 11.32.6+b. Personal services

ומסים ++26.12.5ביטוח 8.23.1+/.9+2.2++25. /6.5+Insurance and Taxes

זה. לפרק במבוא זי סעיף  לצרכן" המיתרים "מדד ראה (2) זה. לפרק במבוא טי סעיף  לצרכן" המחירים "מדד ראה (1)

במבוא. (2) ח' סעיף  לצרכן" המחירים "מדד ראה (4) זה. לפרק במבוא 0) י"א סעיף  לצרכן" המחירים "מדד ראה (3)

(I) See "Consumer Price Index"  § I in the introduction to this chapter. (2) See "The ^0^^^^^^ Price Index" § g
in the introduction to this chapter. (3) "The Consumer Price Index" § k (I) in the introduction to this chapter.

)4) See "The Consumer Price Index"  § h (2) in the introduction to this chapter.
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(י) (ל"י) נבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוגיימ מחירים  Ah לוח
TABLE J/4.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES (IL.) (1)

)19491967)

אביב תל
Tel Avivד,ארץ eכל CountryWho

Unitהיחידההמצרך
19491955195919601961196219631964196519661967

v^ommodtty

אחיד 0.19לחט 0.06 0.210.210.230.38ק'ג 0.38 0.38 0.290.380.38Kg.Bread,standard

לבן 0.25לחפ 0.110.290.290.320.47 0.47 0.47 0.390.470.47"Bread, white

לבן 0.25קמח 0.090.280.280.280.43 0.41 0.41 0.330.430.43Flour, white

0.50אטריות 0.180.650.680.751.13 1.00 1.00 0.881.231.28..Noodles

(3) (2) 0.14אורז 0.100.960.780.691.30 0.73 0.73 0.731.311.31"Rice (2)(3)

טרי(2) בקר 1.81בשר 0.74 6.156.227.008.71י 7.65 7.38 7.149.S39.4S"Beef, fresh (2)

קפוא(2) בקר 0.90בשר 0.485.32 4.91 4.70 6.106.30..Beef, frozen (2)

שחוט גוף 2.95בשר 1.032.812.642.753.49 2.90 2.91 2.753.343.44..Poultry, slaugh
teredומרוט S dressed
1.50קרפיונים 0.602.002.002.002.57 2.24 2.33 2.222.832.85<.Carp, local
מקומיים

קפואים, 0.53דגים 0.251.881.972.112.53 2.23 2.14 2.163.373.41,Fish, frozen.
(9) filletפילה(2) (2) (9)

1.96נקביק(2) 0.795.575.5C5.6C 5.86 5.80 5.6C


"Sausage (2)

מלותים 0.46דגים 0.170.630.620.71.36 1.26  ..Saltherring

0.70מרגרינה(2) 0.281.171.151.151.15 I.IS 1.15 1.15I.3C1.40"Margarine (2)

1שמן(2) 1.22 0.70 0.32, l.l>1 I.K1.16 1.16 1.16 1.18 I.UI.K..011(2)

פרות(5) 0.25הלב 0.11 0.4C0.4C0.430.47ליטר 0.42 0.42 0.420.5C0.60LiterCows milk(5)

מקומית (המאה 2.40 2.97 1.64 (קג 4.0C4.0C5.50 4.50 4.50 4.2C6.0C6.0CKgButter, local

רזה, tגבינה 1.20 1.10 1.07 0.36 0.25t 1.08 0.96 0.96 0.9:1.3;1.32Cheese, lean
(7) skimmed)רכה(6) milk)

(6) (ל)
שמנה, (גבינה 1.60 1.52 1.70 1.70 1.50 1.40 1.40 1.30 0.50 0.31I.6C.<Cheese, fat
(8) (6) (8)(6)(wholemilk)רכה

0.20לבבייה(6) 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.06 0.05 0.2BottlfLebeniaצנצנת (sour
milk) (6)

א'(2) סוג )ביצים, 0.97 0.87 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90(4)1.06 0.70 יחידות0.30 1010 units I.KEggs, grade A(2)

>קעוקית(2) 0.35(4)0.57 0.27 0.11 >קג 0.5._ 0.99 0.92 0.7(
Kg.Beans (2)

0.68סונר(2) 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.67 0.79 0.27 0.08Sugar (2)

לקומית(2) Iריבה .39 1.34I .26 1.17 1.10 1.03 0.93 0.90 0.90 0.43 0.22Jam, local (2)

2.40נוכריות 2.20 1.80 1.70 1.70 1.70 1.69 1.73 1.80 1.60 0.69"Sweets
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(המשך) (ל"י) נבחרימ מזון מצרכי של ממוצעימ קמעתייס מחירים  Ah לוח
TABLE J/4.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES (IL.) (Cont.)

)19491967)

היחיוההמצרך

אביב תל
Tel AvivWhole Country

UnitCommodity
194919551959I9601961196319641966 19651967

0.32חלווה 1.701.771.701.801.801.902.502.90קג 2.70Kg. 2.90Halva

1הה(2) 134.986.196.306.108.909.209.109.50 9.509.60Tea (2)

טחון(2) 0.733.988.677.808.008.758.808.809.00קפה 8.939.10Coffee, ground(2)

0.491.307.687.908.007.907.807.808.10קקאי(2) 7.908.00Cocoa (2)

0.030.060.120.130.140.150.150.160.17מלח 0.160.17Salt

אדמה 0.040.170.250.280.320.290.360.410.47תפוחי 0.400.56Potatoes

0.100.350.370.500.610.630.620.640.78עגבניות 0.870.94Tomatoes

0.100.400.530.560.750.731.020.90I.Uמלפפונים 1.051.06Cucumbers

0.080.320.340.340.400.470.480.510.61גזר 0.630.68Carrots

סלק


0.270.290.370.310.440.420.460.52 0.560.63Beetroot

0.060.350.290.360.360.460.500.500.65חציליט 0.730.68Eggplant

0.060.170.250.270.340.380.470.410.55כרוב 0.570.58Cabbage

כרובית


0.330.350.400.460560.700.610.71 0.780.92Caulilfower

יבש נצל


0.160.450.280.360.320.420.50053 0.610.60Onions, dry

0.20בננות 0.760.800.710.730.780.780.961.19י 1.270.99Bananas

0.770.520.710.740.761.070.841.08ענבים 0.980.89Grapes

אבטיחים


0.180.180.220.230.280.280.330.43 0.320.39Watermelons

שמוטי תפוזים,

אפילים תפוזיט,

אשכוליות

לימונים



0.15

0.20

0.18

0.26

0.18

0.23

0.23

0.39

0.20

0.28

0.26

0.38

0.28

0.46

0.37

0.48

0.31

0.45

0.37

0.47

0.31

0.36

0.39

0.S8

0.32

0.42

0.4S

0.69

0.49 0.37

0.55 0.55

0.56 0.47

0.80 0.71

0.50

0.57

0.56

0.81

Oranges,
Shamoutt

Oranges, late

Grapefruit

Lemons

הוא המחיר ואילך מ1959 .1958 עד בקיצוב המחיר (2) זה. לפרק במבוא י"א(2) סעיף  לצרכן המחירים 'מדד ראה (1)
הוא המחיר 1958 עד (5) חופשית. במכירה המתיר (4) אמריקאי. אורז ואילך מ1965 בורמי. אורז (3) חופשית. במכירה ואילך מ1959 חלב. מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד (6) בבקבוקים. מפוסטר לחלב  ואילך מ1959 בכדים. לחלב
של בחבילות 1964 עד (8) גרם. 250 של בחבילות ואילך מ1962 גרם. 100 של בחבילות 1961 עד (ל) טבעי. חלב למוצרי

ארוז. ב1966 (9) גרם. 250 של בחבילות ב1965 גרם. 100
>1) See "The Consumer's Price Index"  § K(2) in the introduction to this chapter. (2) Ration price till 1958;as from 1959
free market price. (3) Rice from Burma, as from 1965  American rice. (4) Free market price. (5) Till 1958 price
were for unbottled milk; as from 1959  for bottled pasteurized milk. (6) Till 1958 prices were for milk powder products, as
from 1959 for natural milk products. (7) Till 1961 in packages weighing 100 gr.; as from 1962in packages weighing 250 gr.

)8) Till 1964  in 100 gr. packages, in1965 in 250 gr. packages. (9) In 1966 packed.
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prices of inputs in building בבנייה התשומה מחירי

(1) למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד י/5. לוח
TABLE J/5.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING(i)

)1951  1967)

iMontחודשממוצע
שנתיהשנה
YearAnnual

AverageוווווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

: =הבסיס 100.0VII 1950Base: 1

1951125.1116.0118.0 127.0139.5

1952211.3160.4 ; 214.0232.0231.7235.9235.9236.5239.9

1953275.3239.9239.9250.9258.4 258.4280.1281.9294.2300.6300.6300.6303.7

1954353.6306.4343.9352.4356.5 352.4356.5353.5358.1363.1363.1365.6371.6

1955393.4377.4377.2377.2377.1 377.7379.1381.7383.7419.2421.6422.2.427.2

1956451.7427.2427.4444.9450 1 444.9459.4460.4461.1461.1461.1461.1461.1

1957474.2468.9468.9468.9468.9 468.9468.7477.2477.4477.9481.7481.5481.1

1958479.4480.6479.5479.5478.5 481.1475.6482.9481.5480.1478.8478.4476.3

1959484.8475.4479.3481.0483.4 484.1482.9484.6487.9488.0489.3490.0491.4

I9605109491.1491.1502.0503.1 503.8513.5521.0520.9521.4520.8521.3521.3

1961557.0521.5538.8540.7550.8 550.4554.3565.3568.1571.4572.2574.7575.3

1962427.1576.2599.7618.0617.9 618.6618.3627.9650.4650.3650.3649.6649.0

1963660.8655.3662.7659.7660.1 660.1660.6662.1662.1661.2661.2662.5661.9

.הבסיס 100.0 :1 1964 =Base :

1964103.9100.0100.3100.4100.7 100.7102.8108.1108.2105.5105.9107.2107.5

1965II 1.5107.9108.4109.1110.3 110.0112.4114.6115.4115.1II 1.2II 1.6II 1.6

1966120.5113.3116.7119.1119.6 119.5122.4125.0125.2123.0120.6120.6120.5

1967120.5120.5120.4120.4120.3120.3120.3120.5120.5120.4120.5120 7121.6

(1) See "Price Index of Inputs in Residential Building"
in the introduction to this chapter.

בבנייה התשומה מחירי "מדד ראה (1)
זה. לפרק במבוא למגורים'
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תתקבוצות לפי למגורים, בבנייה התשומה מחיר* מדד  י/6. לוח
TABLE J/6.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING, BY SUBGROUPS

)Base: I 1964 = 100 : 0'ojjJ

)19641967)

שנתיהמשקל ממוצע
Annual Average

Groups Weightהקבוצות
1 19641964196519661967

הכללי 1,000.0103.9IIהמדד 1.5IZ0.5120.5THE GENERAL INDEX

שיש מחצבה, ,3.5/09.6Mining//4.6//63.0104.8חומרי Marble and Porcelain Products
וחרסינה

מחצבה 48.5106.2117.8115.7IIחומרי 1.7Mining products
חרסינה ומוצרי 14.5100.2103.8105.9102.8Marbleשיש and porcelain products

סיליקט איטונג, ,0J6/05.5106.4Cement/.36.5100.5/צמנט, Ytong, Silicate and Their Products
ומוצריהם
ומוצריו 124.8100.5103.8105.6106.6Cemontצמנט and its products

וסיליקט איטונג 11.7100.1101.9103.7104.2Ytongמוצרי and silicate products

מתבת ומוצרי 85.6101.0103.1105.4/06,6Ironברזל and Metal Products
לבנייה עגול 68.0100.3100.4103.1104.8Roundברזל buildingiron

מתכת ומוצרי פחים ,17.6103.8113.5114.2113.7Profilesפרופילים, tin and metal products

אחרים וחומרים 96.3/03.8111.3112.4115.2Woodעץ and Other Materials
70.3105.3113.9113.7116.4Woodעץ

אחרים 26.099.8104.1108.9112.2Otherחומרים materials

אינסטלציה 6.5118.4Plumbing//68.5101.4/09.2חומרי Materials
סניטרית אינסטלציה 55.9101.7109.6116.7118.4Sanitaryחומרי and central heating,

מרכזית plumbingוהסקה materials
חשמלית אינסטלציה 12.6100.3107.5116.4118.4Materialsחומרי for electrical installation

עבודה 6/30.7Wages./06.2116.0/3//.479שכר

בניין 339.7106.2114.8130.0129.2Buildingפועלי workers
על העובדים אחרים 73.7108.2117.4133.1132.1Otherפועלים constructionworkers

הבניין

5.4Transportation//20.4/00.5107.0114.0הובלה
שכורה 14.6100.7108.6114.5115.3Hiredהובלה transportation
עצמית 5.8100.3102.8112.9115.9Ownהובלה transportation

עבודה וכלי 27.3100.7104.8109.0/09.2Equipmentציוד and 700/5

ציוד 1.7100.9102.6101.296.0Hiringשבירת of equipment
עצמי 20.9100.7104.8110.1110.5Ownציוד equipment
עבודה 4.7100.7105.3107.7108.1Toolsבלי

23.3101.3105.7/16.8/20.4M/sce/Zoneousשונות

וביטוח 15.9101.6105.6115.3118.0Taxesמסים and insurance
משרדים 7.4100.6105.9119.8125.3Officeהחזקת maintenance

prices 238



inputs in road construction בסלילה תשומה מחירי

והדרגים הגבישים סוגי לפי בסלילה, התשומה מחירי מדד  י/7. לוח
TABLE J/7.  PRICE INDEX OF INPUTS IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE OF ROAD

)Base: 1 1966 100 (הבסיס:

(1966; 1967)

19661967Itemהסעיף

הכל 102.6101.6TOTALסך

עירוני בין אספלט .101כביש 1100.0Interurban asphalt road

עירוני אספלט 104.1103.0Urbanכביש asphalt road

עפר 104.8104.8Constructionעבודות works

102.8101.3Subbaseמצע

103.6102.6Baseתשתית

נושאת 103.2102.6Bearingשכבה course

prices of industrial output התעשייה ת3וקת מחירי

מקומיים, ליעדים התעשייה תפולןת של סיטוגיים מחירים מדד  י/8. לוח
(1) ראשיים ענפים לפי

TABLE J/8. WOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT FOR. THE DOMESTIC
MARKET, BY MAIN BRANCHES(i)

)Base: Average 1963 = 100.0 = 1963 ממוצע (הבסיס:

(19641967)

המשקל

ראשי ב963וענף
Weight

1964196519661967Main Branch

in 1963

התעשייה 1,000101.0104.9109.9IIכל 1.2INDUSTRY  TOTAL

ומחצבים 21102.7109.6111.2110.2Miningמניות and quarrying
.262101מזון 1105.5110.4112.2Food

97101.3102.8109.3115.0Textilesטקסטיל

4099.1100.8105.4106.8Clothingהלנשה

ורהיטים ומוצריו ,71102.2105.7107.8107.7Woodעץ wood products and furniture

 ומוצריהם קרטון ,25102.0102.8103.4103.3Paperגייר, and paper products

ומוצריו §24101.4106.9עור 123.4123.4Leather and leather products

לפלסטיקה גומי 2998.197.197.999.2Rubberמוצרי and plastic products

נפט ומוצרי כימייט 5399.8102.6108.2111.5Chemicalמוצריט and petrol products

אלמתבתייס מינרלים 72100.8104.1108.5110.0Nonmetallicמוצרי mineral products

בסיסית 34101.2104.1110.6113.3Basicמחנו; metal

מחבת 59101.4107.7113.2114.1Metalמוצרי products
83101.0102.5105.2103.3Machineryמכונות

חשמלי .41101ציוו 1104.9108.3108.9Electric equipment
הובלה 77101.4111.3120.0119.5Vehiclesכלי

12100.3105.9109.9111.2Miscellaneousשונות

(1) See "Wholesale Price Index of Industrial Output for the
Domestic Market" in the introduction to this chapter.
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prices of input and output in agriculture בחקלאות ותשומה ת0וקה מחירי

(1) הראשיות הקבוצות לפי בחקלאות, ותשומה תפוקה של מחירים י/9.מדדי לוח
TABLE J/9.  PRICES INDEXES OF INPUT AND OUTPUT IN AGRICULTURE, BY MAIN GROUPS(i)

)1964/651966/67)

המשקל
בתשי"ט
Weight in

חשי"ט=100.0 הבסיס:
Base: 1958/59=100.0

המשקל
בתשכ"ו
Weight in

Base:01tnn
תשכ"ו .

1965/66
= 100.0

השכ"ה1958/59
1964/65

תשכו
1965/66

תשכ'"ז1965/66
1966/67

תפוקה מחירי מדד
בחקלאות

וגן שדה גידולי

1,000.0

227.9

§ 131.4

/56.0

§ 136.5

§/61.8

1000.0

256.7

99.4

104.0

INDEX OF OUTPUT
PRICES

Field and Garden Crops

שדה §103.6132.0גידולי 145.8125.196.7Field crops

אדמה ותפוחי §105.1186.2ירקות 183.1113.9109.4Vegetables and potatoes

19.2120.3132.117.7120.5Miscellaneousשונות

חייט בעלי §510.9121.0תוצרת /26.5455.199.7Livestock Products

§99.2135.6נשר 144.295.895.9Meat

126עופות 9104.2101.9125.697.9Poultry

בריכות §24.7130.3דגי 135.319.4100.4Pond fish

121.5134.2141.9116.999.7Milkחלב

§134.9111.6ביצים 120.991.9106.7Eggs

3.7146.9124.74.485.4Honeyדבש

שונות
I.I


Miscellaneous

מטעים §02.3141.4/תוצרת 134.8135.989.1Products of Fruit Plantations

הדר §158.9פרי 123.3§ 133.5/52.3100.2Citrus Fruit

תשומה מחירי מדד
בחקלאות
וזרעים מספוא

1,000.0

350.4

139.1

120.9

§ 149.7

122.5

1000.0

342.5

103.0

100.5

INDEX OF INPUT
PRICES

Feeding stuff and seeds

והדברה דישון 74.2131.0141.872.9103.0Fertilizersחומרי and pesticides

ושמנים דלק חשמל, §89.1130.1מים, 138.490.4102.3Water, electricity, fuel and oils

חילוף וחלקי 48.0145.8149.845.9102.7Machineryמכונות and spare parts

אריזה וחומרי ציוד עבודה, ,28.6143.3152.854.5103.1Toolsכלי equipment and packing
materials

ותיקונים בניין 21.1135.5139.416.1100.9Materialsחומרי for building and repair

חקלאי לשימוש 346.0159.7182.3350.0105.8Servicesשירותים for agricultural use

עבודה שבר :257.7167.6193.6268.2105.9Thereofמזה: wages

וביטוח 26.6158.4164.827.7101.8Taxesמסים and insurance

חי 23.1!16.0124.3אינוונטר
Livestock

(1) See "Indexes of Prices of Input and Output in Agriculture
in the introduction to this chapter.

תפוקה של מחירים 'מדדי ראה (1)
ה. לפרק במבוא בחקלאות" ותשומה
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consumer's price index לונרכן המחירים מדד
Base January 195910O. 1959 <>o3> .D'Oan

75ז י . . . . , , "*

150.

115■

■90ל

140.

150

ס!ו 

n0_

100

70

180

160
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120
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1959 1960
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''^^" רליירירק ירלדירכ ■ha ז^צוננן ד.ב7רל*ז*בז מדד
"** Consumer's Price Inde5x Excl.Fruit *■Vegetables

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

למגורים בבנייה התשומה מחירי מדד
PRICE INDEX OF INPUT IN RESIDENTIAL BUILDING

1959 1960 1961

Base. 1 . 1964.100 : .D"33m

1962 1963 1964 1965 1966 1967

התעשייה תפוקת טל הסיטוניים המחירים מדד
INDEX OF WHOLESALE PRICES OF INDUSTRIAL OUTPUT

Base :1963100 .■0'03.n

1963 1964 1965 1966 1967

*נת"ם) (0דד>0 בחקלאות ותפוקה תשומה מחירי מדד
INDEX OF PRICES PAID AND RECEIVED BY FARMERS (Annual Indexes)
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ותעסוקה אדם כוח י"א. פרק

על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם כוח
והג הסברים ניתנים להלן והכלכלי. החברתי

הסקר. שיטת על עיקריים דרות
וכן אלה והסברים הגדרות של יותר רב פירוט
למצוא אפשר הסקרים של מפורטות תוצאות
השנים לגבי אדם כוח סקרי תוצאות בסיכום
הפרסומים בסדרת 153 מס' בפרסום 1961 עד 1955
תוצאות ,152 במס'  1962 תוצאות המיוחדים,
.243 במס' 1966 עד 1964 ותוצאות 176 במס' 1963

הסקר לשיטת הסברים
האוכלוסייה כל של מלא ייצוג להבטיח כדי

הבאים: המדגמים מסוגי סקר כל הורכב
מושבים לקיבוצים, (פרט היישובים בכל

מיעוטים): וכפרי
הבו מספר מוצא המדגם קלפיוו*: מדגם א.
הרשומות המשפחות את מייצג והוא חרים
הרשומה בכתובת והגרות הבוחרים בספר

בו.
המדגם חדשים: ובתים אזורים מדגם ב.
מייצג והוא קלפי אזורי של מפות לפי מוצא
הכ אינה הנוכחית שכתובתן המשפחות את
המש ואת הבוחרים בספר הרשומה תובת
זו השלמה כלל. בו רשומות שאינן פחות
ובכפרים בערים בקלפיות רק נעשית

הגדולים.

האחרים: ביישובים
קיבוצים, המייצג קלפיות של מדגם ג.
.סגורים. ומוסדות כפרים מושבים,
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
קל נחקרות בו  "חדש"  אחד חלק חלקים:
שליש והן לסקר הראשונה בפעם שנבחרו פיות

סקר. בכל הקלפיות מכלל
שליש שני נחקרים בו  "חוזר"  שני חלק
מהקלפיות שליש בסקר. הנכללות מהקלפיות
כבר שנחקרו ושליש קודם בסקר כבר נחקרו

קודמים. סקרים בשני

ותעסוקה אדם כוח

אדם כוח סקרי

הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
בשנים .1954 משנת החל לסטטיסטיקה המרכזית
בשנת לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד 1954
נערכים 1958 בשנת והחל סקרים שני נערכו 1957
סקרים ארבעה ערכת שנה. בכל סקרים ארבעה
שנתית רמה חישוב מאפשרת שנה מדי
במדינה האדם כוח ושל התעסוקה של ממוצעת
במשך העונתיות על מה מושג קבלת ומאפשרת

השנה.

בעונות הסקרים נערכו ו1959 1958 בשנים
(מאי), אביב (פברואר), חורף השנה; של שונות
מחו אחד בכל (נובמבר). וסתיו (אוגוסט) קיץ
שנקרא אחד מייצג שבוע נבחר אלה דשים
בסקרים שנשאלו השאלות הקובע". ה"שבוע
הקובע". ב"שבוע שהיה למצב התייחסו הנ"ל

סקרים ארבעה נערכים ואילך 1960 משנת
שבשנים מזו שונה פקידה בשיטת בשנה,
שבועות בכל ברציפות נערכת הפקידה שקדמו.
ל"שבוע פעם כל מתייחס הקובע השבוע השנה.
שהסתיים כשבוע מוגדר זה שבוע שעבר".
למשפחה. הפוקד בוא שלפני האחרונה בשבת

כ6,000 הקיף האדם כוח מסקרי אחד כל
בתוך תקופה אותה שנמצאו במדינה מהמשפחות
השוהים התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה
(נתוני ארעיים. ותושבים משנה פחות בחו"ל
את כוללים אינם זה בפרק אדם כוח סקרי
סקר לכל שנבחרו המשפחות ירושלים). מזרח
על בבתיהן רואיינו להלן) שתוסבר שיטה (לפי
נערכו הסקרים הלשכה. מטעם פוקדים ידי
מורכבות מדגם בשיטות ובכפרים בערים
כל את ייצגו שנבחרו שהמדגמים כך ושונות,

הסקר. בתקופת המדינה אוכלוסיית

תעסוקה, על שאלות כללו הסקרים שאלוני
העבודה, שעות העבודה, חיפוש אופן אבטלה,
בעבודה. והמעמד היד משלח הכלכלי, הענף

1967 של העיבודים ובשיטת בשאלונים
על השלכה להם שיש שיפורים מספר הוכנסו
מועסקים הבלתי וחלקית, מלא העובדים הגדרת
"הגדרות'' (ראה העבודה לכוח שייכים ושאינם
הנ"ל הגדרות לפי עובדו 1966 נתוני להלן).
העבודה כוח תכונות לגבי השוואה לצורך

הכלכלי. הענף לפי והמועסקים
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למוסבר פרט העבודה, כוח תכונות נתוני א.
כתוצאה השתנו שלא כמעט להלן, גי בסעיף

החדש. מהשקלול
ההת את מה במידת שינה החדש השקלול ב,
הכלכלי, הענף לפי המועסקים של פלגות

בעבודה. והמעמד היד משלחי
צורות בכמה האוכלוסייה בגודל הפרשים יש ג.
מתאימים הבדלים מכך וכתוצאה היישוב
אם אלה, יישוב בצורות העבודה כח בגודל

ההשתתפות. בשיעורי לא כי
לפי 1963 נתוני הובאו אלה, תוצאות לאור
בהם הרבשנתיים בלוחות השקלול שיטות שתי
כלכלי, ענף יישוב, צורת המשתנים מופיעים
על ללוחות (פרט בעבודה ומעמד יד משלח

העבודה). שעות
הם ואילך 1963 משנת החל המובאים הנתונים

החדשה. השקלול שיטת לפי

הגדרות
 האזרחי העבודה לכוח השייכים
"מוע שהיו ומעלה, שנה 14 מגיל האנשים, כל
לפי הקובע בשבוע מועסקים" "בלתי או סקים"

להלן. המפורטות ההגדרות
שעה לפחות שעבדו אנשים  מועסקים א.
תמורת כלשהי כעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר,
בענפים ובין בשירותים (בין בקיבוצים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים);
שעות מ15 למעלה הקובע בשבוע שעבדו
מעבו זמנית שנעדרו אנשים תשלום; ללא

הרגילה. דתם
קבוצות שלוש כוללת "המועסקים" קבוצת

משנה:

שעבדו עובדים  מלאה עבודה עבדו .1
מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות 35
עסוק היה שהנחקר השעות את כולל השעות
שעות כולל עסקו, או לעבודתו בקשר בהן
המתנה ושעות תשלום בלי או עם נוספות
לע מכונית בעל של ההמתנה שעות (כגון.
גם נכללים מלאה בעבודה וכוי). בודה
עבודה שבהם מקצועות באותם העובדים
לשבוע, שעות מ35 פחות כרגיל, היא, מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים, כגון:
עבודה של ההגדרה נקבעה אלו ממקצועות
החינוך, במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עובדים קבוצות ב1967 החל וכוי. הרפואה
באם רק מלאה" ב"עבודה נכללים אלה

יותר. או בשבוע שעות 35 עבדו

נחקרות אזורים" וב"מדגם קלפיות" כ"מדגם
בסקר כבר שנחקרו משפחות אותן החוזר בחלק
בתים ב"מדגם קודמים. סקרים בשני או הקודם
הדירות אותן החוזר בחלק נחקרות חדשים"
סקרים בשני או הקודם בסקר כבר שנחקרו
(קיבוצים, החוזר המדגם סוגי בשאר קודמים.
הקל אותן חוזרות ומוסדות) מושבים כפרים.
מדגם אך הקודם, בסקר כבר שנבחרו פיות

מחדש. נבחר המשפחות
מדגמים, על מבוססים שהאומדנים היות
שהיו מהמספרים מה במידת לסטות הם עלולים
מ"טעות כתוצאה מלא ממפקד מתקבלים
מאוד ניכרת להיות עלולה זו סטייה הדגימה".

באוכלוסייה. קטנות לקבוצות ביחס
הנתו מנופחים הנהוגה, השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי המתקבלים נים
האוכלוסייה. וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל,

ע"י: נעשה הניפוח

בכל במדגם המתקבלים הכרטיסים ספירת .1

וקבוצת מין יישוב, צורת גיל, קבוצת
אוכלוסייה.

אומדנים מתקבלים לסקר חיצוני ממקור .2

קבוצת לפי האוכלוסייה על דמוגרפיים
האוכ וקבוצת המין היישוב, צורת הגיל,

לוסייה.

חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .3
לעיל) 2 (סעיף קבוצה לכל הדמוגרפי האומדן
לעיל). 1 (סעיף במדגם המקרים במספר

ביטול ע"י האומדנים את משפרת זו שיטה
להיות העלולות ניכרות והטיות מקריות סטירת

בהם. הקשורים ובמשתנים אלה במשתנים
לפי המדגם נתוני שוקללו 1964 סוף עד

הבאה: השיטה
ודת גיל מין,  במדגם מקרים קבוצת כל
גודל שיתקבל כך שוקללה  קבוצות) 28)

דמוג נתונים לפי קבוצה, באותה האוכלוסייה
שוטפים. רפיים

לפי גם השקלול קבוצות פורטו ב1965 החל
הציוניים נתונים הוכנו כלומר היישוב, צורת
קבוצות) 160) יישוב וצורת דת גיל, מין, לכל

לכך. בהתאם נקבע קבוצה כל של והמשקל
השיטה לפי ששוקללו הנתונים בין לקשר כדי
השיטה לפי ששוקללו הנתונים ובין הישנה
השיטות. בשתי 1963 נתוני עובדו החדשה

הראתה: השיטות שתי לפי הנתונים השוואת
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הסיווג לפי הוכן הכלכלה ענפי של הסיווג
והותאם המאוחדות האומות ארגון של הבינלאומי
ענפי "סווג (ראה הישראלי. המשק לצרכי
מפקד פרסומי בסדרת 2 מסי פרסום הכלכלה"

.(1961 והדיור האוכלוסין

המבוצעת לעבודה מתייחס  היד משלח
להתחשב בלי עבודתו; במקום הנחקר ידי על
כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם במקצוע

שהוכן היד משלחי סיווג על מבוסס הסיווג
לצרכי והותאם הבינלאומי העבודה ארגון ע"י
יד" משלחי "סווג (ראה הישראלי. המשק
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 3 מס' פרסום

.(1961 והדיור

הם הבנייה עובדי לפיו הסיווג, שונה ב1961
כפקידים. מסווגים והמחסנאים נפרדת קבוצה

מעמד לפי הסיווג  בעבודה מעמד
הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק בעבודה

אחר מישהו אצל שעבדו אנשים  שכירים
כסף. שווה או כסף תמורת

אחרים המעסיקים אנשים  מעבידים
כסף. שווה או כסף תמורת

ברשות העובדים אנשים  עצמאיים
כסף. תמורת אחרים להעמיק בלי עצמם,

בקואופ חברים  קואופרטיבים חברי
המשתתפים שיתופיות באגודות או רטיבים

שיתופי. במושב וחברים ברווחים,

בקי שעבדו אנשים  קיבוצים חברי
קיבוצים, חברי כולל; שכר, ללא בוצים
בקי הגרים חברים קרובי לחברות, מועמדים

הכשרה. וקבוצות בוצים

אנשים  תשלום ללא משפחה בני
בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15 שעבדו

כספיח. תמורה ללא משפחותיהם,

העבודה במקום ותק
1966 מרץ עד ינואר אדם, כוח סקר במסגרת
העבודה". במקום "ותק המיוחד הנושא נחקר

המוע היתה זה בנושא שנחקרה האוכלוסייה
הם הקואופרטיבים. וחברי השכירים סקים
המעביד אצל עבודתם תקופת משך על נשאלו

האחרון.

שעבדו עובדים  חלקית עבודה עבדו .2
(פרט החקירה בשבוע שעות 34 עד מ1
עד הנתונים לגבי לעיל שצויינו למקרים

.(1966

 הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו עובדים
מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
עבו הפסקת מתאים, לא אוויר מזג שביתה,

יום). 30 (עד זמנית דה

עבדו שלא אנשים  מועסקים בלתי ב.
אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע כלל
שבוע, באותו פעיל באופן עבודה וחיפשו
שירות של העבודה בלשכת רישום ע"י כגון:
ע"י או אחרת, עבודה לשכת או התעסוקה
שנעד עובדים וכוי. בכתב או אישית פנייה
עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית רו

מועסקים. כבלתי נחשבים אחרת,

תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה
בארץ. פעם אי שעבדו אלה .1

בארץ. עבדו שטרם אלה .2

מתחלקים מועסקים הבלתי ב1967 החל
לתתקבוצות:

האחרונים החדשים ב12 שעבדו אלה .1
בארץ.

האח החדשים ב12 עבדו שלא אלה .2
בארץ. רונים

האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם
היו שלא ומעלה), שנה 14 (מגיל האנשים 
בשבוע מועסקים" "בלתי או "מועסקים",
תלמידים, בית, עקרות נכללו זו בקבוצה הקובע.
מפנסייה, החיים אנשים לעבודה, מסוגלים בלתי
אחת שעה אפילו עבדו שלא וכוי, מרנטה
החיילים זו בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע
זו קבוצה יוצגה 1966 סוף (עד סדיר בשירות
עליה הנתונים מ1967 החל קבועה. כרטסת ע"י
השאלונים באמצעות חקירה ע"י מתקבלים

בשדה)

בענף נכלל מועסק כל הכלכלי. הענף
בו המוסד, או המפעל משתייך שאליו הכלכלי
או המוצר לפי נקבע הענף הקובע. בשבוע עבד
המפ אם המוסד. או המפעל של העיקרי השירות
כלכליות פעולות בכמה עוסק המוסד או על
המוצר קובע מחלקות, לפי להפרידן שאין
הוא ענף לאיזה העיקרי השירות או הסופי

שייך.
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אחד, מיום פחות שארכו והשבתות שביתות גם
במספר מהגידול חלק משעתיים. יותר אך
והמוש השובתים ומספר והתשבחות השביתות
זה. משינוי נובע קודמות לשנים בהשוואה בתים
מת זה בשנתון המופיעים הנתונים מ1966
עצמם המפעלים מן שנתקבלו לפרטים ייחסים
הם ובכך ההשבתות או השביתות התקיימו בהם

זה. בנושא חדשה סדרה מהווים

ההסתדרות חגרי
של השנתיות הספירות על מבוססים הנתונים
העובדים הסתדרות של המרכזית המס לשכת
מס. חייבי לחברים ומתייחסים בישראל הכללית

המדינה עובדי
נציבות של הדו"חות על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה. שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים,

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
העוב של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
המוסד עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים דים
מדגם על מבוססים אלה נתונים לאומי. לביטוח
הביטוח בסניפי הנמצאת מעבידים מסגרת מתוך
המפעלים כל את כוללת זאת מסגרת הלאומי.
עד 1961 נתוני שכירים. עובדים המעסיקים
בעוד ב1961 שהוצא מדגם על מבוססים 1964
שהחל חדש מדגם על מבוססים 1965 שנתוני
למרס מעודכנת מסגרת מתוך והוצא 1965 בינואר

.1964

במעט שונתה המדגם החלפת לעצם פרט
בעיקר: מתבטא השינוי הדגימה. שיטת

בעוד הדגימה: שכבות של שונה בהגדרה א.
ענפי של שכבות 8 כלל הישן שהמדגם
צירופים 26 החדש המדגם כולל כלכלה,

דגימה. כשכבות ענפים של

למדגם כ"ודאיים" שנכנסו המפעלים גודל ב.
הישן שבמדגם בעוד בנפרד ענף לכל נקבע
שכירים עובדים 50 שהעסיק מפעל כל

כ"ודאי". למדגם נכנס ומעלה
שחלו והשינויים המדגם החלפת עצם בגלל
המתפר בנתונים לראות אין הדגימה בשיטת
לנתוני ישיר המשך החדש המדגם לפי סמים
נתוני בין השוואה לאפשר כדי הישן. המדגם
מקדמי חושבו הקודמות, השנים נתוני לבין 1965
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יזומה ועבודה רשומה אבטלה

1959 מרם עד רשומה אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה

המיעוטים. ביישובי העבודה ובלשכות
רישום על הנתונים מבוססים 1959 אפריל מאז
שירות של העבודה בלשכות העבודה דורשי
רישום כוללים אינם אלה נתונים התעסוקה.
אקד לסטודנטים, המיועדות העבודה בלשכות
לשכות על הנתונים בית. ועוזרות ימאים מאים,
בנפרד. ניתנים (17 עד 14 (גיל לנוער העבודה

מזרח בנתונים נכללת 1967 באוקטובר החל
ירושלים.

אדם כל עבודה" כ"דורש נחשב ההגדרה, לפי
אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת פנה אשר
הוא ש"מובטל" בעוד עבודה, קבלת לשם לחודש
אחד אבטלה יום לפחות לו שנרשם עבודה דורש
דורשי במניין נכללו לא 1960 שנת עד בחודש.

מובטלים. היו שלא אנשים העבודה
על מחושב המובטלים" של היומי ה"ממוצע
במשך האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת ידי
באותו האפשריים העבודה ימי במספר החודש
בחודש הממוצעים האבטלה ימי "מספר חודש.
הכולל המספר חלוקת ידי על מחושב למובטל"
המוב במספר החודש במשך האבטלה ימי של
מוגדרים כרשומים חודש. באותו הרשומים טלימ
לפחות העבודה בלשכת נרשמו אשר האנשים
"הפניה עבודה. קבלת לשם בשנה אחת פעם
עבודה למקום עובד שליחת פרושה לעבודה"
מע הזמנת סמך על שליחה מכתב באמצעות

סיק.
מאגף מתקבלים יזומה עבודה על הנתונים
של היומי "הממוצע העבודה. במשרד התעסוקה
המספר חלוקת ידי על מחושב המועסקים"
ימי במספר החודש במשך עבודה ימי של הכולל

חודש. באותו אפשריים עבודה

והשבתות שביתות

דו"חות על התבססו 1965 שנת עד הנתונים
המחקר למחלקת העבירו הפועלים שמועצות
והתייחסו ההסתדרות של הפועל הועד של
במישרין עבודה סכסוכי עקב עבודה להפסקות
לא הנ"ל בסיכומים למעבידים. עובדים בין
הפסקת דהיינו, עקיף, עבודה הפסד נכלל
ושהע בסכסוכים צד שאינם במפעלים עבודה
עבודה מהפסקת כתוצאה הושבתה בהם בודה
1960 בשנת החל כוללים הנתונים אחר. במפעל



מינהלי כדירוג והמועסקים המורים האקדמאים,
האיגודים מספרי על מבוססים המדינה, בשירות
הענפים. באותם השכירים הפועלים של הארציים

היוקר תוספת
הסתדרות בין היוקר תוספת להסכמי בהתאם
התע בעלי התאחדות לבית הכללית העובדים
ומרכיביו לצרכן המחירים מדד משמשים שייה
השכר. לתעריפי היוקר תוספת לחישוב כבסיס

על הללו הצדדים בין הוסכם השנים במשך
היוקר תוספת של החישוב בדרך מספר שינויים
החישוב כמועדי וכן המדד, מרכיבי פי על
שהוא כפי היוקר תוספת חישוב והתשלום.
המחירים ממדד נבדל האחרונות בשנים נערך

אלו: בנקודות בעיקר לצרכן

ממוצעים על מבוסס היוקר תוספת חישוב .1
לצרכן המחירים מדד מספרי של תקופתיים
או שנתיים, חצי (ממוצעים מרכיביו ושל
נערך לצרכן המחירים שמדד בעוד שנתיים)

חודשי. כמדד ומתפרסם

במועדים כוללים אינם היוקר תוספת חישובי .2

ובמועדים וםירות" "ירקות סעיף את שונים
נכלל הוא זה סעיף בהם נכלל כאשר אחרים
הני העונתיות (בגלל שנתי כממוצע תמיד

שבמהלכו). כרת

היוקר תוספת לחישוב מוכנס הדיור סעיף .3
לצרכן. המחירים שבמדד מזה שונה בהרכב
רק כולל היוקר תוספת לחישוב הדיור "סל"
ובעונה בעת מהווים שאינם מרכיבים אותם
דירו בעלות המשפחות של הכנסות גם אחת

העצמי. מרכושן תיהן

ל"שכרהיסוד ביחס מחושבת היוקר תוספת
שהשתכר שכר לאותו ביחס כלומר החדש'/
שהיתה היוקר תוספת בצירוף 1956 בסוף העובד
המדד של נקודות 249 לפי ב31.12.1965 נהוגה
זו יוקר תוספת .(100=1951 ספטמבר (הבסיס:
עד והמשפחה. הוותק תוספת על גם שולמה
זה לשכר ביחס היוקר תוספת שולמה 1964 ינואר
של לתקרה עד למטה בלוח הנקובים בשיעורים
ל"י 20 או חודשי, שכר למקבלי לחודש, ל"י 500
היוקר תוספות לגבי יומי. שכר למקבלי ליום
תקרת הועלתה ואילן 1964 מינואר הנוספות
למקבלי ל"י ל700 מ500 החדש" היסוד "שכר
יומי. שכר למקבלי ל"י ל28 ומ20 חודשי, שכר

עבור שנתקבלו נתונים על המתבססים קישור
.1964 דצמבר עד נובמבר החודשים ממוצע
והן החדש המדגם לפי הן התקבלו אלה נתונים

הישן. המדגם לפי

המדגם לפי אלה חודשים ממוצע בין היחס
את מהווה הישן המדגם לפי והממוצע החדש
השנים נתוני על שהפעלתו השרשור, מקדם
1964 נתוני הנתונים. השוואת מאפשר הקודמות
מקדמי לפי מחדש חושבו הישן המדגם של
לנתוני במקביל בשנתון ומוצגים אלה שרשור

הישן. המדגם לפי 1964

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
בהת מוגדר, השכירים מספר שכירים: אלה.
העובדים הכל כסך הלאומי, הביטוח לנתוני אם
ובע קואופרטיבים חברי כולל שכר, המקבלים
ולא חודשית; משכורת המקבלים עובדים לים
ותלמידים שכירים שאינם קיבוצים חברי כולל
וכוי) חקלאיים מקצועיים, לאחיות, ספר (בבתי
ביטחוניים שירותים עובדי שכר, המקבלים

בית. ועוזרות

הש בין החלוקה וארעיים: קבועים שכירים
אדמיניס חלוקה היא וארעיים הקבועים כירים
של המעמד על מראה ואינה בלבד טרטיבית
מוג ארעיים כשכירים עבודתו. במקום השכיר
אותו אצל מחודש פחות שעבדו העובדים דרים
על הלאומי בביטוח מתקבלים ופרטיהם מעביד
כקבועים. מוגדרים השכירים יתר .114 טופס
מספר עבודתו מקום החליף ארעי שכיר אם
מספר אצל יופיע הוא הרי החודש במשך פעמים
כלפי להטיה ויגרום ארעי כשכיר מעבידים
מטה כלפי והטיה העובדים מספר של מעלה

לעובד. הממוצע בשכר

הפרשים, כולל העובד של ברוטו שכר שכר:
עשרה" שלוש "חודש משכורת נוספות, שעות
והוצאות נלווים תשלומים כולל אינו ובונוסים;
העובד לזכות מפריש שהמעביד סוציאליות

שונים. קרנות לטובת

שכר תעריפי
בעבודות היומי השכר תעריפי על הנתונים
שכר על והנתונים ובניין תעשייה חקלאות,
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היחסי החלק חלקית עבודה של במקרה (או ליום
הנ"ל. לתקרה עד שכר בכל הנ"ל) השיעור של
ל"י 412 של לשכר עד  הנ"ל לתקרה מעל
מענק, ניתן  ליום ל"י 16.48 או לחודש,
או לחודש ל"י ל412 עד השכר את המשלים
ידי על לעובדים משולם המענק ליום. 16.48
על המענק סכומי מוחזרים להם  המעבידים
אוצר מכספי לאומי, לביטוח המוסד ידי

.0) המדינה

ששולם הנ"ל ההתייקרות" ל"מענק כהמשך
שולם ,1967 מרס עד 1966 אוגוסט התקופה בעד
"מענק 1967 דצמבר ועד 1967 באפריל החל

כדלקמן: התייקרות''
עולה אינו ששכרו קבוע לעובד

לחודש ל"י 12.  לחודש ל"י 300. על
עולה אינו ששכרו יומי לעובד

לחודש ל"י 0.48  ליום ל"י 12. על
בין ששכרו קבוע לעובד
 לחודש ל"י 300400

היוקר תוספת שיעורי

לחודש ל"י 15.

ליום ל"י 0.60

לחודש ל"י 18.

ליום ל"י 0.72

בין ששכרו יומי לעובד
 ליום ל"י 1216

בין ששכרו קבוע לעובד
 לחודש ל"י 400500

בין ששכרו יומי לעובד
 ליום ל"י 1620

 לחודש ל"י 500518 בין ששכרו קבוע לעובד
ל"י. ל.518 שכרו את המשלים חודשי סכום
ל"י 20. בין הוא היומי ששכרו יומי לעובד
שכרו את המשלים סכום  ל"י 20.72 לבין

ל"י. ל20.72

יוקר תוספת
בלי מקסימלית

cSהתקופה £
Sg ליוםלחודש£

1957מ16 3.216.000.64ביולי

1958מ16 6.834.001.36ביולי

1960מ16 9.748.501.94ביולי

1961מ16 14.773.502.94ביולי

1962מ16 22.6113.004.52ביולי

1963מ16 28.9144.505.78בינואר

1964מ16 33.6177.407.10בינואר

1964מ16 37.6205.408.22באוקטובר

1965מ16 38.5211.708.47בינואר

1966מ16 47.8276.8011.07בינואר

התייקרות" "מענק שולם 1966 באוגוסט החל
שכר ל"י 400 עד (של נמוך שכר בעלי לעובדים
כאשר יומי, שכר ל"י 16 עד של או חודשי,
תוספת ותק, תוספת יסוד, שכר כולל השכר
וכל נוספות, שעות שכר יוקר, תוספת משפחה,
משפחתי מצב ובעלי לשכר) קבועה תוספת
ומפרנסים עובד אינו זוגם שבן (נשואים מוגדר
.(18 גיל עד לילד הורים והם זוג, בן להם שאין
אגורות 48 או לחודש, ל"י 12 הוא המענק שיעור

.231 עמ' ,(27x1966) תשכיז נחשון יג מיום 1312 פרסומים ילקוט ראה (1)6ירוט
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אדט כוח סקר
והמין העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה  י"א/1. לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
(1967 עד 1958 ממוצעים 1*1 1955)

האזרחי העבודה לכוח השייכים
בלתי

מועסקים

Persons

מועסקים
Employed
Persons

הכל סך
Total

שייכים אינם
העבודה לבוד!

האזרתי
Not in Civilian
Labour Force

לכוח השייכים
העבודה
האזרחי
Civilian

Labour Force

כל ■

האוכלוסייה

Total
Population

השנה

מוחלטים האוכלוסייהכלמספרים
XI 19551,178,500631,200547,300631,200585,70045,500

19601,391,900735,800656,100735.800701,80034,000
19651,727,400912,400815,000912,400879,20033,200
19661,785,100948,400836,700948,400878,20070.200

(1) 19661,793,500943.400850,100943,400873,90069,500
19671,838,700926,900911,800926,900830,70096,200
אחוזים

XI 1955100.053.646.4100.092.87.2
1958100.053.246.8100.094.35.7
1960100.052.947.1100.095.44.6

(2) 1963100.052.747.3100.096.43.6
1965100.052.847.2100.096.43.6
1966100.053.146.9100.092.67.4

(1) 1966100.052.647.4100.092.67.4
1967100.050.449.6100.089.610.4

מוחלטים גבריםמספרים
<0 1955594,400476,300118,100476,300443,00033,300

1960700,200546,700153,500546.700521,90024,800
1965866,600659,400207,200659,400637,30022,100
1966895,200676,200219,000676,200626,50049.700

(1) 1966899,300672,100227.200672,100623,20048.900
1967922,200664,800257,400664,800598,00066,800
אחוזים

)0 1955100.080.119.9100.093.07.0
1958100.078.721.3100.094.75.3
1960100.078.121.9100.095.54.5

(2) 1963100.077.023.0100.096.33.2
1965100.076.123.9100.096.73.3
1966100.075.524.5100.092.67.4

(1) 1966100.074.725.3100.092.77.3
1967100.072.127.9100.090.010.0

מוחלטים נשיםמספרים
וא 1955584,100154,900429,200154,900142,70012,200

1960691,700189,100502,600/89,/00179,9009,200
1965860,800253,000607,800253,000241.90011,100
1966889,900272,200617,700272,200251,70020,500

(1) 1966894,200271,300622,900271.300250,70020,600
1967916,500262,100654,400262,100232,70029,400
^וזים

XI 1955100.026.573.5100.092.17.9
1958100.027.372.7(00.093.07.0
1960100.027.372.7100.095.14.9

(2) 1963100.028.171.9100.095.14.9
1965100.029.470.6100.095.64.4
1966100.030.669.4100.092.57.5

(1) 1966100.030.369.7100.092.47.6
1967100.028.671.4100.088.811.2

ניכרים הגדלים אין 1963 לגבי שנעשו השוואות לפי החדשה. השקלול שיטת לפי הם הנתונים ב1963 החל (2)
ראה יותר מפורט הסבר היישוב; צורת המשתנה לפי לנתוניט פרט העבודה כוח תכונות על בנתונים

מבוא. ראה (1)
השיטות שתי בין
זה. לפרק במבוא
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LABOUR FORCE SURVEY

TABLE K/l. POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
AND SEX (Absolute Numbers and Percentages)

(XI .1955; Averages 19581967(

Year

Civilian Labour Force
Unemployed (1) מועסקים בלתי
ב12 בארץ עבד לא
האתרוגים החודשים
Did not work in

IsraelLast 12 Months

ב12 בארץ עבד
האחרונים החודשים
Worked in Israel
Last 12 Months

Employed Persons

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
Absent from Work

עבודה עבדו
חלקית

PartTime

מועסקים

עבודה עגדו
מלאה

FullTime

Total PopulationAbsolute Numbers
457.200103,70024.80035.6009.900XII9SS
537.600124,60039.60027.5006.500I960

684,600144,10050.50025.8007.400I96S

679,500148.60050.10054,50015.7001966

676,300147,70049,90050,20019.3001966(1)

588,800180,80061,10065,70030.5001967
Percentages

72.416.53.95.61.6XI 1955

74.814.94.64.31.41958

73.116.95.43.70.9I960

74.916.35.22.70.91963 (2)

75.015.85.62.80.81965

71.6.IS75.35.71.71966

71.715.65.35.32.11966(1)

63.519.56.67.13.31967

MalesAbsolute Numbers
366.50057.10019,40027.8005.500XI 1955

429.40064,60027.90021.400(3.400)I960

532,40070,50034.40018,600(3.500)1965

522,50071,10032.90040,8008,9001966

520,00070,60032,60037,60011,3001966(1)
461,50090,30046,20051,70015,1001967

Percentages
77.012.04.05.81.2XI 1955

80.79.84.24.31.01958

78.611.85.13.9(0.6)I960

80.611.44.82.5(0.7)1963 (2)

80.810.75.22.8(0.5)1965

77.310.54.86.11.31966

77.410.54.85.61.71966(1)
69.413.67.07.82.21967

Absolute Numbers Females
90,70046.6005.4007.800(4.400)XI1955
108,20060.00011,7006.100(3.100)I960

152,20073,60016,1007,200(3,900)1965

157,00077,50017,20013,7006.8001966

156,30077,10017.30012,6008,0001966(1)
127,30090.50014,90014,00015,4001967

Percentages
58.630.03.S5.0(2.9)XI 1955

57.430.05.64.4(2.6)1958

57.231.76.23.2(1.7)I960

58.330.16.23.2(1.7)1963(2)

60.129.16.42.8(1.6)1965

57.728.56.35.02.51966

57.628.46.44.63.01966(1)

48.634.55.75.45.81967

(1) See introduction. (2) Data as from 1963 are compiled by new weights. On comparison. there are no great differences by the
twomethods in the data on labourforce characteristics exceptinthevariable by typeof settlement; see detailed explanationin the
introduction to this chapter.
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העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 גגיל היהודית האוכלוסייה  י"א/2. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין

(1967 עד 1958 'ממוצעים <0 1955)

האזרחי העבודה לכוח השייכים

בלתי
מועסקים

Unemployed
Persons

מועסקים
Employed
Persons

הכל סך
Total

שייכים אינט
העבודה לכוח

האזרחי
Notin Civilian
LabourForce

לכוח השייכים
העבודה
האזרחי
Civilian

Labour Force

כל
האוכלוסייה
Total

Population

?uwn

41,400
26,600
30,700
62,000
61.400
83,200

7.1
5.6
3.9
3.7
3.7
7.1
7.1
9.7

29.400
17,600
19,700
41,500
40,800
53,900

6.8
5.1
3.6
3.2
3.3
6.8
6.7
9.0

האוכלוסייה כל
1,073.800583,700490,100583,700542,300
1,258,100680,300577,800680,300653,700
1,572,900841,200731,700841,200810.500
1,625,500874,600750,900874,600812,600
1,634,200870,200764,000870,200808,800
1,674,100853,300820,800853,300770.100

100.054.445.6100.092.9
100.054.545.5100.094.4
100.054.145.9100.096.1

100.053.346.7100.096.3
100.053.546.5100.096.3
100.053.846.2100.092.9
100.053.246.8100.092.9
100.051.049.0100.090.3

גברים
541,400434,900106,500434,900405,500
*33,000496,000137,000496,000478,400
788,400595,800192,600595,800576,100
814,400609,900204,500609,900568,400
818,700606,400212,300606,400565,600
833,800598,000240,800598,000544.100

100.080.319.7100.093.2
100.079.320.7100.094.9
100.078.421.6100.096.4
100.076.523.5100.096.8
100.075.624.4100.096.7
100.074.925.1100.093.2
100.074.026.0100.093.3
100.071.328.7100.091.0

נשים

מוחלטים מספרים
X/ 1955

1960
1965
1966

)1) 1966
1967

אחוזים
XI 1955

1958
1960

)2) 1963
1965
1966

)1) 1966
1967

מוחלטים כספרים
<0 1955

1960
1965
1966

(1) 1966
1967

אחוזימ
XI 1955

1958
1960

)2) 1963
1965
1966

)I) 1966
1967

מוחלטים מספרים
וא 1955532,400148,800383,600148,800136,80012,000

1960625,100184,300440.800184,300175,3009,000
1965784,500245,400539,100245,400234,40011,000
1966811,100264,700546.400264,700244,20020,500

(1) 1966815,500263,800551.700263,800243,20020.600
1967835,300255,300580,000255,300226,00029,300
אחוזים

^/ 1955100.027.972.1100.091.98.1

1958100.029.470.6100.093.07.0
1960100.029.570.5100.095.14.9

(2) 1963100.029.770.3100.095.05.0
1965100.031.368.7100.095.54.5
1966100.032.667.4100.092.37.7

(1) 1966100.032.367.7100.092.27.8
1967100.030.669.4100.088.511.5

זה. לפרק במבוא והסבר י*א/1 ללוח (2) הערה ראה (2) מבוא. ראה (1)
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TABLE K/2. JEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX (Absolute Numbers and Percentages)

(XI 1955; AveragesI95&1967(
Civilian Labour Force

Employedמועסקים Person!Unemployed (1) מועסקים בלתי

עבודה עבודהענדו זמניתעבדו 12nעבדבארץנ12נעדרו pR3 עבד Yearלא
האתרוגיםמעבודתםחלקיתמלאה האחרוניםהחודשים החודשים

WorkedWorkedTemporarilyWorked in IsraelDid not work in
Full.TimePartTimeAbsent from WorkLast 12 MonthsIsrael Last 12 Months

1 PopulationTo ta
Absolute Numbers

431.00087,60023,70032.3009.100XI1955
507,000111.70035.00021.2005.400I960
626,900135.40048.20023,7007,0001965
624.000141.50047,10047,30014.7001966
621,000140.80047,00043.60017,8001966)1(
539,100172,30058,70053,50029.7001967

Percentages
73.815.04.15.51.6XI 1955
75.114.64.74.21.4I9SB
74.516.45.23.10.8I960
74.416.95.02.80.91963 )2(
74.516.15.72.80.91965
71.316.25.45.41.71966
71.316.25.45.02.11966)1(
63.220.26.96.33.41967

Males
Absolute Numbers

342,10044,90018,50024,600(4.800)XI1955
400.60054,00023,80015.300(2,300)I960
479,20064,40032,50016.600(3.100)1965
472,00066.20030.20033.6007.9001966
469,70065.80030.10031,0009,8001966)1(
415.70084,20044.20039,60014,3001967

Percentages
78.610.3.4.35.7(1.1)XI1955
81.59.14.34.2(0.9)1958
80.710.94.83.1(0.5)I960
80.211.84.82.5(0.7)1963 )2(
80.410.85.52.8(0.5)1965
77.410.85.05.51.31966
77.510.85.05.11.61966)1(
69.514.17.46.62.41967

Females
Absolute Numbers

88.90042.7005.2007.700(4,300)XI1955
106.40057,70011.2005.900(3,100)I960
147.70071.00015,7007.100(3.900)1965
152.00075.30016,90013,7006,8001966
151.30075.00016,90012.6008,0001966)1(
123,40088.10014,50013.90015,4001967

Percentages
59.828.73.45.2(2.9)XI 1955
57.529.85.74.4(2.6)1958
57.731.36.13.2(1.7)I960
59.230.15.73.3(1.7)1963 )2(
60.228.96.42.9(1.4)1965
57.428.56.45.1Z61966
57.428.46.44.73.11966)1(
48.434.45.75.56.01967

(1) See introduction. (2) See note (2) to Table K/l and explanation in the introduction to this chapter.
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האוכלוסייה (כל והמין היישוב צורת לפי האזרחי, העבודה כוח י"א/3. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים היהודית) והאוכלוסייה

(1967 עד 1958 ממוצעים ** 1935)

עירוניים ויישובים אחרוה ערים
הכל סך
Total

אביביפוירושלים Otherחיפהתל Towns and Urban
Jerusalemהשנים

Tel AvivHaifaementsSett
Yafo

Total הכל Jewsסך יהודים

מוחלטים הכלמספרים סך
XI 1955631,20054,10063,500 143,000196,500185,800

ממוצע 1960735,80052,00061,900 146,900287,900279,900
חדש שקלול * (1)1963839,50066,40074,500 158,800362.400349,900

 1964883,60065,30078.100 161,200406,200392,500
 1965912,40067,50081,000 156,300429.400415,400

* *  1966948,40072,30082,400 162,300459,800446.100
>' ~ (3)1967926,90065,40082,000 155,900462.000442,900

אחוזים(2)
XI 195553.653.554.5 53.150.050.2

ממוצע 195853.254.553.3 51.549.750.2
196052.951.751.4 52.450.250.5

חדש שקלול  (1)196352.754.651.8 52.649.950.1
 196453.451.852.8 53.451.451.7
 196552,851.653.6 51.351.251.3
י 196653.153.753.0 53.351.151.3
י (3)196750.447.151.7 51.448.648.8

מוחלטים גבריםמספרים
XI 1955476,30038,60048,800 107,200155,700146.100

ממוצע 1960546,70037,80046,300 110,000222,500215,300
חדש שקלול י (1)1963617,60045,70055,200 115,900277,800266,600

 1964642,80044,50056,400 116.800304,500292,000
 1965659,40045,20057.300 113.200320.200307,700
 1966676,20046,90059,100 113.900338.300326,000
 (3)1967664,80043,50059,100 110,000339.200321.700
אחוזים(2)
וא 195580.176.983.8 80.778.778.5

ממוצע !'5878.774.078.5 79.378.078.2
196078.174.477.1 78.877.477.5

חדש שקלול י (1)196377.075.177.1 77.375.975.7
,. , 196477.370.677.1 78.076.676.4
   196576.169.476.9 75.176.075.8
mm. 196675.570.076.9 75.874.974.8
.. . (3)196772.162.975.4 73.571.170,6

מוחלטים nnDtjaנשים
XI 1955154,90015,50014,700 35,80040.80039,700

ממוצע 1960'189,10014,20015,600 36,90065,40064.600
חדש שקלול  (1)1963221,90020,70019.300 42.90084,60083,300
.. . 1964240,80020,80021.700 44,400101,700100,500

~ 1965253,00022,30023.700 43.100109,200107,700
.. . 1966272,20025,40023,300 48.400121,500120.100
*  * (3)1967262,10021,90022,900 45,900122,800121.200

אחוזימ(2)
XI 195526.530.425.2 26.220.921.5

ממוצע 195827.333.828.5 24.621.021.8
196027.328.525.9 26.222.923.4

חדש שקלול י (1)196328.134.126.6 28.223.524.1
.mm 196429.233.129.0 29.225.926.6
mm. 196529.433.931.0 27.926.126.7
mm. 196630.637.629.7 31.427.127.7
   (3)196728.631.528.5 29.925.926.8

14 (בגיל האוכלוסייה כל מתוך האזרחי העבודה לכוח השייכים אחוז (2) זה. לפרק במבוא והסבר י"א/1 בלוח (2) הערה ראה (1)
מבוא. ראה  אדם כוח נסקרי שינויים מספר תלו ב1967 התל (3) יישוב. צורת בכל ומעלה)
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TABLE K/3. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY TYPE OF SETTLEMENT AND SEX
(All Population and Jewish Population)
(Absolute Numbers and Percentages)

(XI I9SS; Averages 19581967(

אחרים"שיביט כפריים
Otherקיבוציםמושבים Rural SettlementsYears
MoshavimQibbuzim

Total הבל Jewsסך יהודים 1

TotalAbsolute Numbers

32,40051.10090,60057.800XI 1955
53,80054,60078,70036.400I960 Average
46,00050,80080,60031.200I963(J) " New weights
46,60050,70075.50026.7001964

46,90050,70080.60029,3001965

45,80051,20074,60020.2001966

43,70051,00066.90017,9001967)3( "
Percentages(2(

57.593.448.450.8XI 1955
63.292.646.553.81958 Average
64.791.645.251.2I960
62.889.447.849.01963)1( " Newweights
63.688.747.450.11964
63.187.247.751.21965
60.987.647.650.61966
56.085.644.844.51967)3( "

MalesAbsolute Numbers
24,10030.10071.80043,400XI1955
35,70029,70064,70026,100I960Average
31.00026,60065.40022.3001963)1( " New weights
31.00026,10063.50019.5001964
30,60026,60066,30020,4001965

29,60025,90062,50013.8001966
29,30026,30057.40013,0001967)3(

Percentages^(
82.592.676.776.4XI1955
84.193.174.876.41 958 Average
83.291.374.S73.3I960
81.687.376.468.71963)1( " New weights
81.885.679.273.21964
79.885.877.369.91965

76.583.078.467.5(966
72.982.875.663.81967)3(

FemalesAbsolute Numbers
8.30021.00018.80014.400XI 1955
18,10024.90014.00010,3001 960 Average
15.00024.20015.2008,9001963)1( " New weights
15.60024.60012,0007.2001964
16,30024.10014,3008.9001965
16,20025,30012,1006,4001966
14,40024,7009,500(4.900)1967)3(

Percentages(2(
30.594.620.125.3XI 1955
40.492.117.930.41958 Average
45.091.916.029.0I960
42.591.818.328.51963)1( " New weights
44.192.315.126.91964
45.488.917.231.81965
44.392.815.732.91966
38.088.712.9(24.6)1967)3(

(1) See note (2) to table K/l and explanation in the introduction to this chapter. (2) Persons belonging to labour force as percen
tage of total population (aged 14 and over), in each group of types of settlements. (3) As from 1967 changes were made in
the labour force surveys see introduction.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הגיל לפי האזרחי, העבודה כוח י"א/4. לוח
TABLE K/4. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

)Absolute Numbers and Percentages)
)Averages 19581967 ממוצעים ;XI I9SS)

Year

Age Groups הגיל קבוצות

65+ 5564 3554 1834 1417
הנל 0ך
Total השנה

מוחלטים 71מספרים o 1 a 1Absolute Numbers
<0 1955631.20039,800258,700258,50056,80017,400XI1955

1960735,80037,700283.300314,40079,50020,900I960
(1) 1963839.50063,300311.100338,200101,20025,7001963 (1)

1965912.40072,200334.700352,700117,20035,6001965
1966948.40071,200356,700356,600124,40039,5001966

(3) 1967926.90062,800353.700349.300123,90037,2001967(3)
Percentages(2)אחוזיט(2)
)0 195553.637.256.861.750.520.5XI1955

195353.230.756.962.451.117.9I9SS
196052.926.856.663.152.520.7I960

(1) 196352.731.257.763.155.219.71963 (1)
196453.433.6S6.863.458.424.01964
196552.832.857.062.858.822.31965
196653.131.358.163.457.923.81966

(3) 196750.426.954.862.155.421.41967(3)

מוחלטים MalesAbsoluteגבריםמספרים Numbers
XI 1955476.30023,700186,000204,10047,50015,000XI1955

1960546,70023,300201.100239,40065,90017,000I960
(1) 1963617,60038,600217,400255.40084,30021,9001963 (1)

1965659,40043,500225.900263.60095,70030,7001965
1966676.20042,500236,700263.20099,90033.9001966

(3) 1967664,80036,900235,700259,100100,80032,3001967(3)
Percentages(2)אחוזים(2)
\\ 195580.142.280.996.482.338.3XI1955

195878.734.879.796.481.932.91958
!96078.13X179.596.384.335.5I960

(1) 196377.036.180.096.988.233.91963(1)
196477.339.377.296.890.642.31964
196576.138.176.296.491.039.71965
196675.536.076.)96.590.341.11966

(3) 196772.130.771.795.488.137.11967(3)

מוחלטים eנשיםמספרים sFem aAbsolute Numbers
XI 1955154,90016,10072.70054.4009.300(2.400)XI1955

1960189,10014.40082,20075.00013,600(3.900)I960
(1) 1963221,90024,70093,70082,80016,900(3.800)1963 (1)

1965253,00028.700108,80089,10021,500(4,900)1965
1966272,20028,700120,00093,40024,5005.6001966

(3) 1967262,10025,90011 8,00090,20023,100(4.900)1967 (3)
Percentages(2)אחוזים(2)
XI 195526.531.732.226.217.0(5.1)XI 1955

195827.326.333.927.818.2(4.9)1958
I96027.32I.J33.230.118.5(7.3)I960

(1) 196328.125.735.030.319.3(5.8)1963 (1)
196429.227.536.031.422.4(6.7)1964
196529.427.137.530.922.9(6.0)1965
196630.626.339.632.223.56.71966

(3) 196728.623.037.231.021.2(5.6)1967 (3)
גיל. קבוצת בכל האוכלוסייה הכל מסך העבודה לכוח השייכים אחוז (2) זה. לפרק במבוא והסבר יא/1 בלוח (2) הערה ראה 0)

יא/3. בלוח (3) הערה ראה (3)
(1) See note (2) co Table K/l and explanation in the introduction to this chapter. (2) Persons belonging to labour force

as percentage of total population in eachage group. (3) See note (3) to Table K/3,
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העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל, המין, לפי האזרחי, העבודה ג1ח  >"א/5. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (>הוד>0)

TABLE K/S. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION (lews) (Absolute Numbers and Percentages)

)Average 1967 (ממוצע

הכל סך
(אל6יס)
Total
)1.000)

(i)nninxPercentages(l)

קבוצות

הבל סך
Total

ישראל
Born in
Israel

Immigrated up co 1954 עד Immigratedעלי since 1955 מאז עלו

והמין הגיל
Age Group
and Sex

אסיה
ואפריקה
Asia

and Africa

אירופה,
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

א0יה
ואפריקה
Asia

and Africa

אירופה,
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

הכל סך
TOTAL

.8SJ3,43.4 51.052.657.346.0.SI7

141755.423.8 26.545.8X34.512.7

1834313.3.54.4 5S057.454.453.452.3

3554329.560.4 63.160.767.651.465.9

5564119.1(54.9) 56.445.361.940.258.4

65+36.0X 22.2(10.7)27.6(16.0)24.7

נברים
Mala

598.052.5 7/.378.4Sl.i68.569.9

141730.927.0 28.6(52.2)X34.2(13.0)

1834198.661.2 68.878.067.772.557.8

3551240.993.9 95.494.996.791.797.0

556496.3X 83.883.092.373.291.6

65+31.3X 38.5(21.3)44.9(32.2)44.7

נקים
Females

255.334.1 30.625.933.024.434.0

141724.520.5 24.2(40.5)X34.9(12.0)

1834114.747.0 40.835.640.735.147.8

355488.633.4 32.822.540.815.840.1

5S 6422.8X 22.2(9.8)29.4(8.2)(20.9)

65+(4.7)X (5.8)(1.8)(8.8)(0.4)(5.5)

עלייה. ותקופת לידה יבשת מין/ גיל, קבוצת בבל האוכלוסייה הכל מסך העבודה לכוח הקליכימ nm (1)
(ן) Persons in labour force as percentage of total population in each age group, sex, continent of birth and period of immigration,
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והמין ה*יל הלימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח  י"א/6. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE K/6. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY YEARS OF STUDY, AGE

AND SEX (Absolute Numbers and Percentages)

)Average 1967 (ממוצע

והמין הלימוד שנות
Years of Study and Sex

הכל סך
Percentagesאוזוזי0(1) (1)

(אלפיט)

Total
)1 .000)

הכל סך
Total

141718343554556465+

total הכל 926,900S0.4S4.862.121.4סך 55.4

069,70026.8(26.3)29.735.39.0 28.4

1471.70049.4X51.163.8(18.9) 49.3

58324,30056.243.360.262.824.9 60.7

912314,20049.317.555.066.830.2 64.4

13+128,20068.6X57.885.948.9 81.6

Not Known ידוע 18,80058.2X64.475.4(23.9)לא X

aWm 664.80072.130.771.795.437.1גבריס 88./

050,00065.6X80.889.0(21.7) 73.4

1460,20081.0X90.395.8(34.9) 85.4

58250,50080.651.184.096.839.2 89.8

912206,40062.017.762.095.942.3 91.9

13+83,10076.8X60.695.755.5 94.7

Not Known ידיק 14,60074.8X(77.7)91.2Xלא X

Females (S6).262,10028.623.037.231.0נשים 21.2

019.70010.7X12.814.5(2.6) (8.2)

141 1,50016.3X(19.1)(20.9)(2.0) (13.9)

5873,80027.733.731.427.8(5.8) 22.7

912107,80035.417.146.639.6(12.7) 32.6

13+45,10057.3
55.269.7X (49.2)

Not Known ידוע XXX(33.0)(4,200)לא X

(1) Persons belonging to civilian labour force as percentage of population ומעלה 14 בגיל האוכלוסייה מתוך השייכים אןןןן (1)
aged 14 and over in each sex, years of study and age group. וגיל. לימוד שנול; קבוצת מין, 3כ>(
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העלייה תקופת הלידה, יבשת המין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י"א/7. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים האוכלוסייה וקבוצת

TABLE K/7.CIVILIAN LABOUR FORCE. BY SEX, CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION
AND POPULATION GROUP (Absolute Numbers and Percentages)

)Averages 19601967 ממוצעים ; XI 1955)

סך מתוך העבודה לכוח השייכים אחוז
כות

העבודה
האוכלוסייה 14הכל מספריסומעלה,:גיל

ותקופת לידה יבשת קבוצת מוחלטיםבבל
(אלפים)עלייה

הלידה Labourיבשת Force as PercentageCivilianLabourContinentof Birth and

העלייה ofTotalותקופת Population Aged 14 and Over inForcePeriod of Immigration
ind PeriodEach Continent of Birth ;Absolute

of Immigration GroupNumbers
)1.000)

.*/ 1955I960(1)196319651966(2)1967(2)1967

הכל 52.9סך 53.652.752.853.150.4926.9TOTAL

הכל סך  54.1יהודים 54.453.353.553.851.0853.3Jews  Total
ישראל 49.7ילידי 51.850.249.048.943.4163.8Israel born

הכל אסיהאפריקהסך 49.7ילידי 48.950.051.451.850.1306.9Born in AsiaAfrica  Total
1947 עד 53.6עלו 52.951.354.252.055.025.5Immigrated up to 1947

1954 עד 1948ao ta"7a f51.3 52.853.252.2177.619481964ן
1955 /45.9מאז ''י 148.049.446.0103.8Since'יי 1955

 אירופהאמריקה 58.5ילידי 58.257.157.458.355.9382.6Born in EuropeAmerica 
הכל Totalסך

1947 עד 62.8עלו 61.762.361.662.261.1143.3Immigrated up to 1947

1954 עד 194855.154.4 (52.6 ן
56.2 ]

55.256.654.1149.719481954
1955 54.255.351.789.6Sinceמאז 1955
לאיהודים 46.946.046.344.773.6NonJews

78.1גברים 80.177.076./75.572./664.8Males
הכל סך 78.4יהודים 80.376.575.674.971.3598.0Jews  Total

ישראל 62.5ילידי 64.962.858.557.652.5100.3Israel Born
הבל אסיהאפריקהסך 77.2ילידי 77.375.777.276.974.8229.5Born in AsiaAfrica  Total

1947 עד 85.2עלו 81.580.583.583.783.020.3Immigrated up to 1947

1954 עד 194876.0 76.3 |76.4 ן
70.8 )

78.278.477.7133.619481954
1955 73.272.668.575.6Sinceמאז 1955

 אירופהאמריקה 84.4ילידי 86.482.882.582.678.7268.2Born in EuropeAmerica 
הכל Totalסך

1947 עד 89.1עלו 91.089.088.087.186.2103.6Immigrated up to 1947

1954 עד 1948
. 80.381.2 {78.5 ן

77.6 .

80.081.277.5104.919481954
1955 77.377.769.959.7Sinceמאז 1955

יהודים  לא 81.481.382.080.166.8NonJews

27.3נשים 26.528./29.430.628.6262.)Females
הכל סך 29.5יהודים 27.929.731.332.630.62S5.3Jews  Total

ישראל 36.8ילידי 27.437.338.940.034.163.5Israel Born
הכל אסיהאפריקהסך 21.8ילידי 20.223.725.726.425.477.4Born in AsiaAfrica  Total

1947 עד 19.2עלו 21.818.1(20.0)19.823.95.2Immigrated up to 1947

1954 עד 194825.1 26.926.726.244.019481954ו
1955 /22.3מאז *" '"125.027.524.428.2Since 1955

 אירופהאמריקה Bornילידי in EuropeAmerica
הכל 32.5סך 29.831.432.734.433.3114.4Total

1947 עד 34.1עלו 31.234.134.135.834.739.7Immigrated up to 1947

1954 עד 1948.< ו ■* םר י f27.0 31.033.531.644.819481954ן
1955 /36.8מאז "' "'"'133.634.034.029.9Since 1955
לאיהודים 11.79.99.68.46.8NonJews

(1) See note (2) to Table K/l and explanation
)2) See note (3) to Table K/3.

n the introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא והסבר יא/1 הערה(2)בלות ראה (!)
ייא/3. בלוח (3) הערה ראה (2)
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הגיל לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכות נשואות נשים  י"א/8. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים היהודיות) והנשואות הנשואות (כל

TABLE K/8. MARRIED WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE

)All Married Women and Jewish Married Women)
)Absolute Numbers and Percentages)

)Averages (1) 19571967 (1) ממוצעים ;XI 1955)

Year

Age Groups הגיל קנוצת

65+ 5564 3554 1834 1417 סןהכל
Total

השנה

הנשים romeהנשואותכל n1nar ne a v<A 1

מוחלטים Absoluteמספרימ Numbers

ממוצע 1958125,100X50,20061,(0010.900X1 958Average
1960139.200X51,30071,20012,800XI960

י 1961142,500X53,10073,70012,500X1961

* (2)1963151.900X53.70078,40015,900X1963(2) "
 1965140.800X52,00072,70013,900X1965
י 1966145.100X52,00075,600^^15.400X1966

1967144.100X53,30073,00017,5001967
Percentages(3)אוווזים(3)
ןא 195521.7x23.225.416.8XXI1955

ממוצע 195724.4X26.329.016.4X1 957 Average
195823.5X26.226.917.3X1958

* 196024.9X26.929.313.8XI960
* 196124.6X27.429.316.4X1961
*(2)196324.5x26.529.518.5X1963(2) "
 196425.6X25.628.821.2X1964
* 196525.5X26.428.020.9X1965
* 196626.0X26.529.2w_ 21.0X1966
* 196725.3X25.728.516.61967

Jewish Married Women יהודיות נשואות נשיט
מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

ממוצע 1960136,900X50,50070.00012.600XI960 Average
 1961138,200X51.20071,70012,200X1961
 1962147,000X54.00075,40013.500X1962
 (2)1963148,200X52.20076,60015,600X1963(2) "
 1965138,200X50,70071.70013,600X1965
י 1966142.700X51,10074.400^_^ 15,200X1966
* 1967142.000X52,70071.80017,2001967

(3) Percentages(2)אחוזים
<0 195522.9X24.526.S17.7XXI 1955

ממוצע 195726.0X28.630.417.2X1957 Average
* 196026.8X29.730.919.0XI960
י 196126.1X29.830.617.2X1961

* (2)196326.1X29.330.819.3X1963(2) "
י 196427.6X28.830.322.3X1964
 196527.4X29.629.621.8X1965
 196628.1X30.030.9^^_ 21.9X1966
 196727.4X29.130.217.31967

הנשואות הנשים אחוז (3) זה. לפרק במבוא והסבר י"א/1 בלוח (2) הערה ראה (2) וגרושות. אלמנות בוללים 1963 עד הנתונים (1)
גיל, קבוצות בתוך הנשואות הנשים הכל סך מתוך האזרחי העבודה לכוח השייכות

(1) The data until 1963 include widows and divorcees. (2) See note (2) to Table K/l and explanation in the introduction to this
chapter. (3) Married women belonging to civilian labour force as percentage of total married women in age groups.
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העבודה, גוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה >"א/9. לוח
וגברים) הכל (סך העבודה ויישוב הכלכלי הענף למי והמועסקים,

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE K/9. NONJEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY LABOUR FORCE CHARAC
TERISTICS, AND EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND SETTLEMENT OF WORK

)Total and Males) (Absolute Numbers and Percentages)
)Averages 1965  1967 (ממוצעים

Labour Force Characteirstics,
Economic Branch

S Settlement of Work

Percentages אחוזים

1967
1 966י I

I96S

Absolute
Numbers

מספריט
מוחלטים

1967 1966 1965

העבודה/ כוח תכונות
הכלכלי הענף
העבודה ויישוב

TOTAL

In Civilian Labour Force
Not in Civilian Labour Force
In Civilian labour Force
Employed
Not Employed

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Industry (1)
Construction (incl. Public Works)
Electricity water 8t sanitary services
Commerce, banking and insurance
Transport, storage Be communicat.
Services  Total
Public and business services
Personal serv. 8t entertainment

Not known

TOTAL

Worked in settlement of residence
Not in settlement of residence
Not known

MALES  TOTAL

In Civil Labour Force
Not in Civilian Labour Force
In Civilian Labour Force
Employed
Not employed

TOTAL
Agriculture, forestry and fishing
Industry (1)
Construction (incl. public works)
Electricity water 8t sanitary services
Commerce, banking and insurance
Transport, storage £ communicat.
Services  Total
Public and business services
Personal serv. Bt entertainment

Not known

Chara
100.0
44.7
55.3
100.0
82.3
17.7

Econ o

100.0
41.2
15.7
16.1
)1.2)
)8.2)
)5.6)
12.0
8.8
)3.2)

c t e r 1 s

100.0

46.3
53.7
100.0
88.8
11.2

m i c B

100.0

39.1
14.9
19.6
)0.8)
)7.4)
)6.0)
12.1
8.2
)4.0)

tics
100.0

46.0
54.0
)00.0
96.6
)3.4)

ranch
100.0

37.0
16.6
21.6
)1.0)
7.6
)5.5)
10.7
8.0
)2.7)

תכונות
164,600 159,600 154,500

Place of Work
100.0 ' 100.0 100.0

59.8 52.5 48.5
40.2 47.5 51.5

Chara
100.0
80.1
19.9
100.0
80.7
19.3

Econ o
100.0

36.338.9
16.316.6
22.118.0
(0.9)(1.4)
(7.4)(8.5)
(67)(6.3)
10.310.3
(6.4)(75)
(3.9)(2.8)

73.600
91.000
73.600
60,600
13.000

60,600

25.000
9.500
9.700
(800)

(4.900)
(3.400)
7.300
5.400
(1,900)

73,800 71,200
85,800 83,300
73.8007 /,200
65,600 68.700
8,200 (2.500)

הכלכלי הענף
65,600 68,700

ctenstics
100.0 100.0

82.0 81.3
18.0 18.7
100.0 100.0
87.6 96.3
12.4 (3.7)

m ic Branch
100.0 100.0

34.1
18.1

24.2
)II)
)7.9)
)6.2)
8.4
)5.8)
)2.6)

25,600 25,400
9,800 11,500
12.900 14.800
(500) (700)

(4.800) 5.200
(4,000) (3,700)
8.000 7.300
5,400 5,500
(2,600) (1,800)

_ _ (100)

העבודה יישוב
60,600 65,600 68,700

36.200 34,300 33,000
24.300 31.100 35.000
(100) (200) (700)

תכונות
60,800 78,200
66.300 63,600
14,500 14,600
66,300 6.3.600
58.100 61.200
8,200 (2.400)

הכלכלי הענף
58,100 61,200

83,400

66.800
16,600
66,800
53,900
12.900

53,900
21.000
8,900
9,700
(800)

(4.500)
(3,400)
5,600
(4.100)
(1.500)

21,000
9.500
12,900
(500)

(4.300)
(3.900)
6.000
(3,700)
(2,300)

הכל סך
האזרחי העבודה לכוח שייכים

האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם
העבודה לכוח שייכים

מועסקים
מועסקים בלתי

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות

(1) העשייה
ציבוריות) עבודות (כולל בנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסתר,
וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

שירותים סה"כ
ועסקיים ציבוריים שירותים

ובידור אישיים שירותים
ידוע לא

הכל סך י

מגוריו יישוב במקום ענד
מגוריו יישוב במקום עבד לא

ידוע לא

הכל סך  גברים
האזרחי העבודה לכוח שייכים

האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם
העבודה לכוח שייכים

מועסקים
מועסקים בלתי

הכל סך
20,900 ודיג ייעור חקלאות
11.100 (0 העשייה
14,800 ציבוריות) עבודות (בולל בנייה
(700) סניטריים ושירותים מים חשמל,

(4,800) וביטוח בנקאות מסחר,
(3.700) וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,
5,100 שירותים מהיכ
(3.600) ועסקיים ציבוריים שירותים
(1,500) ובידור אישיים שירותים
(100) ידוע לא

rkofהעבודהיישוב WoPlace
הכל 61,20058,10053,900100.0100.0100.0TOTALסך

מגוריו ישוב במקום 27,10028.60031.00045.049.457.7Workedעבד in settlement of residence
מגוריו ישוב במקוס עבד 33.30029.30022.80055.050.642.3Notלא in settlement of residence

ידוע (100)(200)(700)לא
Not known

מכרות מלאכה/ חרושת/ ng.(1)ומחצבים.(1) Manufacturing, crafts. minini! and quarryi
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הכלכלי הענף לפי המועסקים, י"א/10. לוח
(1967 עד 1958 ממוצעים 1*1 1955)

מסוזר,
בנקאות
וביטוח

Commerce,
Banking
and

Insurance

מיס חשמל,
ושירותים
סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

בנייה
עבודות (כולל
ציבוריות)

Construction
and

Public
Works

תעשייה
Industry

חקלאות,
ודיג ייעור
Agriculture,
Forestry

and Fishing

כל
המועסקים

All
Employed
Persons

השנה

78,600
86.300
102.900
110.400
113.800
113.300
111,600

13.5
12.3
12.3
12.8
12.6
13.0
13.0
13.5

59,200
62,900
73,100
76,300
78,500
78,100
76,300

13.5
12.1
12.1
12.3
11.0
12.6
12.6
12.8

19,400
23,400
29,800
34.100
35,300
35.200
35,300

11.900
15,700
13,700
15,500
17.600
17.600
18.500

2.0
2.0
2.2
1.7
1.8
2.0
2.0
2.2

11.100
15.100
12,900
14,200
16,300
16,300
17,000

2.5
. 2.4
2.9
2.2
2.2
2.6
2.6
2.8

(800)
(600)
(800)

(1,300)
(1,300)
(1.300)
(1.500)

המועסקים כל
54,300
65,000
82,400
92,000
76,300
75,600
63,000

9.3
9.8
9.3
10.2
10.5
8.7
8.7
7.6

53,000
63.300
80,700
89.600
74,400
73,700
61,400

12.0
12.9
12.2
13.5
14.1
11.9
11.9
10.3

(1,300)
(1,700)
(1,700)
(1.400)
(1,900)
(1.900)
(1,600)

127,000
(1)162,200

203,000
222,900
223,400
227,400
203,800

21.9
22.1
23.2
25.0
25.4
26.1
26.1
24.6

גברים
104,900

(1)134,000
165,000
180.400
180,900
179,900
165,600

23.9
24.2
25.7
27.6
28.4
29.0
29.0
27.7

נשים
22.000
28,200
38.000
42,500
47,500
47,500
38,200

102,200
121,100
112,600
114,400
108,700
107,400
104.100

17.6
17.6
17.3
14.0
13.0
12.4
12.3
12.6

83.300
,93,500
85.800
87.900
82.500
81,600
82,500

18.9
18.7
17.9
14.4
13.8
13.2
13.1

13.8

18,900
27,600
26,800
16,500
26,200
25,800
21,600

585,700
701,800
809,000
879,200
878,200
873,900
830,700

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

443,000
521,900
598,000
637,300
626,500
623,200
598,000

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

142,700
179,900
211,000
241,900
251,700
250,700
232,700

100.013.315.5(1.0)(0.6)13.7
100.014.415.7(0.6)(0.7)13.2
100.015.415.7(1.0)(0.3)13.0
100.012.718.0(0.8)(0.4)14.1
100.011.017.6(1.0)(0.5)14.1
100.010.418.9(0.8)(0.5)14.1
100.010.319.0(0.8)(0.5)14.1
100.09.316.5(0.7)(0.6)15.2

מוחלטים מספרים
XI 1955

1960
)2) 1963

1965
1966

)2) 1966
1967

אחוזים
XI 1955

1958
1960

)2) 1963
1965
1966

)2) 1966
1967

מוחלטים מספרים
*/ 1955

1960
(2) 1963

1965
1966

(2) 1966
1967

אחוזים
*/ 1955

1958
1960

(2) 1963
1965
1966

(2) 1966
1967

מוחלטים מספרים
X\ 1955

1960
)2) 1963

1965
1966

)2) 1966
1967
אחוזים

\/ 1955
1958
1960

(2) 1963
1965
1966

(2) 1966
1967

בהתאם הוכנסו התיקונים החרושת; לענף התחבורה מענף הועברו והם המוסכים עובדי של הסיווג שונה ,1960 האדם כוח בסקרי החל (0
זה. לפרק במבוא הסבר ראה (2) הקודמות. בשנים גם
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TABLE K/IO EMPLOYED PERSONS. BY ECONOMIC BRANCH £ SEX (AbsoluteNumbers *Percentages)
(XI 1955; Averages 19581967(

Servicesשירותיםתחבורה,

בריאות,שירותיםהובלה,
וקשר סעד,ממשלתיים,אחסנה שירותיםחינוך,

Transport,וכויציבוריים משפט ידועאישייםדת, לא
Storage andהכל NotYearובידור,Healthומינהלייםסך

Communi
cations

TotalGovernment
and Public

Education,
Welfare.

Personal
Services

Known

(1)AdminReligion,and
Entertainment istrationJudiciary, etc.

A II Employed PersonsAbsolute Numbers
36,000171.400123,30048,100(4.300)XI I95S

(1)43.500206,40098,600, * ,55,60052,200(1,600)I960
56,200236.400114.500 62,90059.000(1.800)1963 )2(
60.100261.600134,300 63,70063,600(2.300)1965
57.900273,100140.400 62,70070,000(2.400)1966
57.500272.000202.50069.500(3.100)1966 )2(
61,200266.8001 37.300, * ,62,70066.800(1.700)1967

Percentages
6.229.521.28.3XI 1955
6.429.813.9, * , 8.07.91958
6.229.514.1 7.97.5I960
7.029.314.2 7.87.31963 )2(
6.929.815.3 7.37.21965
6.631.216.0 7.28.01966
6.631.323.38.01966 )2(
7.332.216.5, * , 7.68.11967

MalesAbsolute Numbers
33.40094.90077,60017,300(3.200)XI 1955

(1)41.000110,70047,400, * ,45,90017,400(1.400)I960
52.900126,00053,600 50,30022,100(1.600)1963 )2(
54,2001 33,20059,600 49,00024,600(1,500)1965
52.6001 39,50063,200 48,00028,300(1.800)1966
52,2001 39,000110,80028,200(2,400)1966 )2(
55,700138,50063,500,* ,49.00026,000(1.000)1967

Percentages
7.621.617.64.0XI 1955
8.221.59.0, ■* , 8.83.71958
7.921.39.1 8.83.4I960
8.921.19.0 8.43.71963 )2(
8.521.09.4 7.73.91965
8.422.310.1 7.74.51966
8.422.417.84.61966 )2(
9.323.310.7, ■* , 8.24.41967

FemalesAbsolute Numbers
(2,700)76,50045.70030,800(1.100)XI 1955
(2.500)95.70051.200, * , 9.70034,800(200)I960 (3,300)110.40060,900 12,60036,900(200)1963 )2(
5,900128.40074.700 14,70039,000(800)1965 5,300133.60077.200 14.70041,700(600)1966
5,300133.00091.70041,300(700)1966 )2(
5.500128,30073,800,* ,13,70040,800(700)1967

(1.9)
(10)

54.0
54.4

32.3
28.5,*, 5.6

21.7
20.3

Percentages
XI 1955
IQCp

(1.4)53.228.5 5.419.3
1730

(1.6)
2.5

52.4
53.3

28.9 6.0
31.0 6.1

17.5
16.2

I960
1963 (2)
|Q£C

2.153.230.7 5.916.6
כ70ו

2.1
2.4

53.2
55.3

36.7
31.8, * , 5.9

16.5
17.6

1966
1966 (2)

1967
or the precedingnrkf>rc were rei

years have been revised accordingly. (2) See explanation in the introduction to this chilpter■
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והמין הכלכלי הענף לפי היהודים, המועסקים >"א/11. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים
(1967 עד 1958 ממוצעים ; ^ 1955)

מיטבנייה מסחר,חשמל,
עבודותכל בנקאותושירותים(כולל

ודיגהמועסקים וביטוחסניטרייםציבוריות)תעשייהייעור
,AllAgriculture,IndustryConstructionElectricity,Commerceהשנה

EmployedForestry(Incl.Water andBanking
Personsand FishingPublicSanitaryand

Works)ServicesInsurance

המועסקים כל
54130081,000121,20048,80011,70075.300
653,70097.800(1) 155,30058,20015,20082,700
743,10085.000192,80068,40013,30099.300
810,50089.000211.40077,20014,800105.200
812,60083.100218,60063,40017,100109,000
808,80082,700217,30062,90017,100108,400
770,10079,200194,30053,30017,700106,700

100.015.022.59.12.114.0
100.015.722.59.22.112.8
100.015.023.88.92.3. 12.7
100.011.525.99.31.813.4
י100.011.026.2 9.51.813.0
100.010.327.07.82.113.5
100.010.327.07.82.113.5
100.010.325.36.92.313.9

גברים
405,50066.00099.70047.60010,90056,100
478,40073,200(1) 127.20056,60014.60059,500
540,30063,400155.50066,80012,50069,600
576,10067,000169,30074,80013.50071.500
563,40061,500171,40061.50015,80074,200
565,60061,300170.10061.00015.80073,800
544,10061,600156,70051.70016,20071,800

100.016.424.811.82.713.9
100.0(6.525.012.42.612.5
100.015.326.711.83.112.5
100.011.828.812.42.312.9
100.011.729.413.02.412.4
100.010.830.210.92.813.1
100.010.930.210.82.813.1
100.011.328.89.53.013.2

נשים

מוחלטיט מספרים
X\ 1955

I960
)2) 1963

1965
1966

)2) 1966
1967 .

אחוזים
\\ 1955

1958
1960

(2) 1963
1965
1966

(2) 1966
1967

מוחלטיט מספרים
XI 1955

1960
)2) 1963

1965
1966

)2) 1966
1967

אחוזים
XI 1955

1958
1960

)2) 1963
1965
1966

)2) 1966
1967

מוחלטים מספרים
XI 1955116,80015.00021,500(1,200)(800)19.200

1960175,30024,60028.100(1.600)(600)23.200
(2) 1963202,80021,60037,300(1,600)(800)29,700

1965234,40022.00042,100(2,400)(1.300)33,700
1966244,20021.60047,200(1.900)(1.300)34,800

(2) 1966243,20021.40047,200(1,900)(1.300)34,600
1967226,00017.60037,600(1,600)(1.500)34.900
אחוזים

XI 1955100.011.015.8(0.9)(0.6)14.1
1958100.013.415.9(0.6)(0.7)13.4
1960100.014.016.0(1.0)(0.3)13.3

(2) 1963100.010.618.4(0.8)(0.4)14.6
1965100.09.418.0(1.0)(0.5)14.5
1966100.08.919.4(0.8)(0.5)14.3

(2) 1966100.08.819.5(0.8)(0.5)14.3
1967100.07.816.7(0.7)(0.7)15.5

זה. לסרק במבוא הסבר ראה (2) יא/10. ללוח (1) הערה ראה (1)
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TABLE K/ll. JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND
(Absolute Numbers and Percentages)

(XI 1955; Averages 19581967(

SEX

Servicesשירותיםהחבווה,
שירותיםבריאות,ממשלתייםהובלה,

וקשר סעד,גיבורייטאחסנה אישייפחינוך,
Transport,הכל וכויומינהלייםסך משפט ידועובידורדת, לא

Year Storage andGovernmentHealth,Persona!Not Known
Cofnmuni.Totaland PublicEducation,Services
cationsAdmin.Welfare, Religion,and
(1)istrationJudiciary.etc.Entertainment

Absolute Numbers
XI1955
I960
1963 (2)
I 96S
1966
1966 (2)
1967

Percentages
XII 95S
1958
I960
1963 (2)
1965
1966
1966 (2)
1967

Absolute Numbers
XII 95S
I960
1963 (2)
1965
1966
1966 (2)
1967

Percentages
XI 1955
I 95S
I960
1963 (2)
1965
1966
1966 (2)
1967

Absolute Numbers
XI 1955
I960
1963 (2)
1965
1966
1966 (2)
1967

Percentages
XI 1955
1958
I960
1963 (2)
1965
1966
1966 (2)
1967

PersonsAl 1 Employed
34,500166,300119.30047,000(3.500)
41,900201.100^54.30096.200, *50.600(1.500)
53,400229,20061,500110.60057,100(1.700)
56,400254.30062,400130.10061,800(2.100)
53.900265.10061,100136.60067,400(2,400)
53,600263,800196,90066.900(3,000)
57,700259,500^61,100I33.SOO,*64,900(1,700)

6.430.922.28.7
ר6.631.1 8.414.5 ,*8.2
(.430.98.314.87.8
7.230.98.314.97.7
7.031.57.716.17.7
6.632.77.516.98.3
6.632.724.48.3
'7.533.88.017.4, A 18.4

Males
31.80091,00074,50016,500(2,400)
39.400106.60044.70045,600,■* ,16,300(1.300)
50.100120,90049,00051,30020,600(1.500)
50.500128.10047.80057.20023,100(1.400)
48,700133.50046.50061,00026,000(1,800)
48,400132,900107,00025.900(2.300)
52.200132,90047.40061.000, *,24,500(1.000)

7.922.518.44.1
8.522.5< 9.49.3 , o~3.8
8.322.39.49.53.4
9.322.59.19.53.9
8.822.38.3 ■10.0.4.0
8.623.68.210.84.6
8.623.619.04.6
ר9.624.6 8.711.3 , >~4.6

Females
(2.700)75.30044.80030,500(1.100)
(2,500)94.5009,60050,600, *■ ,34,300(200)
(3.300)108.30012,50059,30036,500(200)
5,900126.20014.60072.90038,700(800)
5.200131.60614,60075,60041,400(600)
5.200130,90089.90041,000(700)
5,500126,60013,70072,500,*■,40,400(700)

(2.0)55.633.112.5
ר55.0(1.0) 5.728.7 , *20.6
(1.4)54.05.528.919.6
(1.6)53.66.229.318.1
2.654.06.231.216.6
2.154.06.031.017.0
2.154.037.116.9
2.456.2< 6.132.2 >7^17.9

(0 See note (I) to Tabte K/(0. (2) See explanation in the introduction to this chapter.
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הענף ל3י המועסקים/ הכל מסן ואחוזם השכירים המועסקים  י"א/12. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הכלכלי

(19581967 ממוצעים ; \\ 1955)

מיט מסחר,חשמל,
בנקאותושירותים
וביטוחסניטריים
Electricity,Commerce,
Water andBanking
Sanitaryand
ServicesInsurance

בנייה
(כולל
עבודות
צינוריות)

Construction
)incl.
Public
Works)

תעשייה
Industry

ודיג ייעור
Agriculture,
Forestry

and Fishing

כל
השכירים

All
Employees

השנה

השכירים כל
מוחלטים מספרים

וא 1955368,90038,00086.30045,50011.70023.000
ממוצע 1960472,60046,000121,90055,60015.20037.700

שקלול * 571,20045.400158,60071,80013.60051,300חדש(2)1963
י * 613,50046.800172,30075,60016,20054.100י1964
* * 6X4,40045,600180,00078,90015.40058.700י1965
* * 1966(3)'628,90040,400183,50064,00017,50057.800

* 1967585,60039,300159,50053,30018,40056.800

אחוזים0)
Xi 195563.037.269.283.898.329.3

ממוצע 195865.735.969.788.092.447.0
י 195967.540.672.487.795.645.0
* 38.875.185.696.643.7ג.196067
י 196169.841.578.786.097.443.5

שקלול  70.640.378.187.198.649.9חדש(2)1963
' 196471.942.679.786.999.850.3
י 196572.139.880.885.999.553.1
* 72.037.680.784.799.451.0'(נ)1966
 1967*70.537.878.384.799.450.9

גברים

מוחלטים מספרים
XJ 1955284,50034,80071.80044,30010,90018,100

ממוצע 1960359,70040.800102.50054,00014,60027.600
שקלול * 429,40040,000130,50070,20012,80035.000חדש(2)1963

* 1964450,80041.100138.20073,30015,30037.200
י י 1965.461,60040,100145.90076,60014.20038,500

* 1966(3)447,40035,600145.10062,00016.20037,500
* 1967420,30035,200129,90051,80016.90036.000

אחמימ(1)
^ 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
י 196171.948.279.385.897.943.1

שקלול י 71.846.779.187.098.547.9חיש(2)1963
* 196472.448.779.986.699.848.9

* * 1965.72.445.680.985.599.750.4
. 71.843.680.784.199.448.0♦(י)1966
* 196770.342.778.484.599.347.2

הופעל המדעסקימ 3מס8ר התיקון (3) זה. לפרק במבוא הסנר ראה (2) ענף. בכל המועסקים הכל סך מתוך השכירים אחוז (1)
שכירים. הם המועסקים רוב בה ,1821 הגיל בקבוצת בעיקר התבטא שהוא מאחר השכירים' על כולו
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TABLE K/12. EMPLOYEES AND THEIR PERCENTAGE OF TOTAL EMPLOYED PERSONS,
BY ECONOMIC BRANCH AND SEX
(Absolute Numbers and Percentages)

(XII 955; Averages 19581967(

Servicesשירותים

החבורה,
לאשירותיםהובלה,

וקשר אחסנה
Transport,הכל סך

ציבוריים
ועסקיים

שירותים
אישיים

ידוע
Not

Year

Storage andTotalPublic andPersonalKnown
CommunicationsBusiness Services'  *  ■■

Services

Al 1Em ployees
Absolute Numbers

23.800136.400(4.200)XII9S5

28,000166,600138.90027,700(1.600)I960 Average

36.200192,600159.60033,000(1,700)1963 " new weightsp(
39,200207.700168.90038.800(1,600)1964

39,300214.500180.10034.400(2.000)1965

38,200224.500183,70040,800 (3.000)1966 )3( . .

37,900219,000181,30037,700(1.400)1967

Percentages(l(
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

64.381.489.955.91963 " new weights(2(
63.581.990.657.91964

65.482.091.054.01965

66.482.590.758.71966 " " " )3( .. .

62.082.190.756.31967

Males
Absolute Numbers

21,40080.000(3.200)\ XI 1955

25,80093.00085.6007,400(1.400)I960 Average
33,300106,10095,20010,900(1.500)1963 " new weightsp)
34,900109,70097,60012.100(1,100)1964

34,300110.80099,00011,800(1.200).1965

33,800114,90099,70015.200(2.300)1966 ' (3)

33,900115,800102,10013,700(800)1967

Percentages
60.184.3XI 1955

  59.7 . ~  83.591.4 .  45.3. .....1958 Average
60.783.991.842.51959

62.984.091.742.5I960
63.786.193.347.11961

62.984.291.649.31963 " new weights(2)

61.883.291.049.31964

63.383.291.347.81965

64.882.790.053.91966 (3)

60.983.690.852.71967 " "

(1) Employees as percentage of total persons employed in each branch. (2) See explanation in the introduction to this chapter.
)3) The correction of the number of employed persons was entirely made for employees, since it relates entirely to the age group

1824 in which most are empleyees.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים היישוב וצורת הכלכלי הענף לפי המועסקים, לוחי"א/13.
TABLE K/13. EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND TYPE OF SETTLEMENT (Absolute Numbers and Percentages)

)Average 1967 (ממוצע

הכלכלי הענף
הבל סך

Total

1emenהיישובצורת tof SettType

Economic Branch Telירושלים Aviv
Yafo

אביב Vn

חיפה

Haifa

ויישובים אחרות ערים
עירוניים

Other Towns and
Urban Settlements

קיבוציםמושבים ■

כפריים יישובים
אחרים

Other Rural
Settlements

הכליפו סך
Total

יהודים
Jews

הכל סך
Total

יהודים
Jews

מוחלטים מספרים  הכל סך
(אלפים)

830.758.1139.675.4407.9392.342.150.956.514.1TOTAL  Absolute Numbers

)l<000)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Percentagesאחוזים

ודיג ייעור ,Agriculture(23.5)5.85.671.940.046.9(1.6)(0.8)(1.7)12.6חקלאות, forestry and ifshing

Industry(211)17.211.6(6.8)24.617.325.724.429.929.9תעשייה

ציבוריות) עבודות (כולל Construction(9.8)14.2(1.3)(2.6)7.69.15.07.48.78.4בנייה (incl. publicworks)

סניטריים ושירותים מים ,Electricity(2.9)(1.2)(02)(0.3)2.62.6(3.3)(2.9)(0.8)2.2חשמל, water and sanitary
services

וביטוח בנקאות ,Commerce(8.4)(7.0)(0.3)(35)13.514.322.114.413.813.8מסחר, banking and insurance

וקשר אתסנה הובלה, ,Transport(3.3)(4.5)(4.5)(3.5)8.713.07.47.4(4.8)7.3תחבורה, storage and communi
cations

השירותים Services(31.0)36.514.6(11.4)32.252.034.835.931.832.3כ$  Total

ועסקיים ציבוריים Public(25.4)11.211.9(9.5)24.144.125.928.724.625.0שירותים and business services

ובידור אישיים Personal(5.6)(2.7)25.3(1.9)8.97.27.27.3(7.9)8.1שירותים services and entertai
nment

^5

O
a.
Z

>
m
Ut£
Ou.

כ
0
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הכלכלי הענף לפי למועסק, בשבוע העבודה שעות ממוצע  י"א/14. לוח
בעבודה והמעמד

TABLE K/14. AVERAGE WORK HOURS PER WEEK PER EMPLOYED PERSON,
BY ECONOMIC BRANCH AND EMPLOYMENT STATUS

)Averages 19601967 (ממוצעים

בשבוע עבודה שעות
העבודהומיליונים) שעות ממוצע

rloursWork(1)למוע0ק בשבוע
eWork Hours a Week perAverag

בעבודה והמעמד הכלכלי Employed(Million)הענף Person(l)Economic Branch
and Employment Status

(3)19661967I960(2) 196519661967

המועסקים 34.9232.0840.2כל 40.240.038.6ALL EMPLOYEDPERSONS

ודיג ייעור 4.193.9838.6חקלאות, 39.239.038.2Agriculture, forestry and ifshing
9.468.1342.2תעשייה 41.941.639.9Industry

ציבוריות) עבודות (בולל 3.052.4240.7בנייה 40.440.438.5Construction (incl. public works)

סניטריים ושירותים מים 0.720.7540.5חשמל, 39.741.040.6Electricity. water and sanitary
services

וביטוח בנקאות 4.924.6342.9מסחר, 45.3'43.441.5Commerce, banking and insurance

וקשר אחסנה הובלה, 2.442.4642.6תזזבורה, 43.042.540.3Transport, storage and
communications

השירותים 10.029.6637.2כל 36.736.836.2Services  Total
ועסקיים ציבוריים 7.437.2736.8שירותים 36.S36.736.4Public and business services

אישיים 2.592.3933.5שירותים 37.437.235.8Personal services
ידוע 0.120.05לא

 . ' 
Not known

השכירים 24.7522.3639.5כל 39.039.438.2All Employees

ודיג ייעור 1.591.4837.9חקלאות, 37.839.337.5Agriculture, forestry and ifshing
7.656.3841.9תעשייה 41.641.740.0Industry

ציבוריות) עבודות (כולל 2.592.0740.8בנייה 39.940.538.8Construction (incl. public works)
סניטריים ושירותים מים 0.720.7440.6חש8ל, 39.541.040.5Electricity, water and sanitary

services

וביטוח בנקאות 2.362.2641.1מסהר, 42.640.839.8Commerce, banking and insurance
וקשר אחסנה הובלה, 1.611.5441.9תחבורה, 42.5. 42.240.6Transport, storage and communi

cations
השירותים 8.127.8536.5כל 35.636.235.9Services  Total

ועסקיים ציבוריים 6.726.6336.8שירותים 36.336.636.6Public and business service!
אישיים 1.401.2234.9שירוחיס 32.334.232.4Personal services

ידוע 0.1לא 10.04 
Not known

(1) including employed persons temporarily absent from work. הסבר ראה (2) מעבודתם. זמנית שנעדרו המועסקים כולל (!)
(2) see explanation in the intorduction to this chapter. לפי תוקנו ל1966 עבודה שעות נתוני (3) זה. לפרק במבוא
(3) Workhours data for 1966 are adjusted to the correction לשבוע הממוצע השעות מספר המועסקים: מספר של התיקון

of the number of employed persons : average number of ל1966. המתוקן המועסקים במספר הוכפל (לשכיר), PD!rm'
hours per week (per employed person) is multiplied by the corrected number of employed person for V)bb.
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין היד משלח לפי המועסקים, י"א/15. לוח
(1967 עד 1961 ממוצעים 1*1 1955)

(אדמימקצועות ווקלאיט,מנהלים
U/ניסטרטורים)חופשיים,כל 13t )Uדייגיפ

ודומיהםהמועסקים וזבניםופקידיםטכניים
ודומיהם

,AllProfessional,Administrative,Farmersהשנה
EmployedScientific, TechExecutive.Asents and

Fishers and
Personsnical S RelatedManagerial, £tRelated

WorkersClerical Workers
SalesmenWorkers

מוחלטים מספרים
ישן סיווג xi 1955 הכל 585,70061,20066,200סך י 92,10099,900
י י ממוצע 19*1744,50087,10064,100 98,000125.900

חדש סיווג * 1961746,50086,00064,100 104,500125.800
חדש שקלול * (2)1963809,00097.80065,100 125,700109,700

* 1964854,100103,30071,600 135,600105,400
י 1965879,200113,30069,900 145,700108.900
. 1966878,200119,50074,400 142,500102,100
* (3)1967830,700117.70073,100 135,80099,400

ישן סיווג ^ 1955 443,00030.50048,600גברים 68,70080,900
י י ממוצע 1961556,00048,40045,600 69.50095,900
חדש סיווג * 1961556,00047,30045,600 75,50095,800

חדש שקלול * (2)1963598,00053.10046,300 87,50083.800
* 1964623,00055,10051.200 92,50081.000

mm m 1965637,30058,80049,600 93,30083.300
   1966626,50063,30052,300 90,20077.500
' * * (3)1967598,00063,40052,200 85,50079.000
ישן סיווג *\ 1955 142,70030,70017,600נשים 23,40019.000

י י ממוצע 1961190,50038.70018.500 28.50030.000
חדש סיווג י 1961190,50038.70018.500 29,00030,000

חדש שקלול * (2)1963211,00044,70018,800 38,20025,900
.. . 1964231,10048.2M20,400 43,10024.400

* 1965241,90054,50020,300 52,40025.600
mm m 1966251,70056,20022,100 52,30024.600
 ■'  (3)1967232,70054,30020,900 50,30020,400

אחוזים
ישן סיווג */ 1955 הכל 3.(0100.010.41ך 15.817.1

* ממוצע 1961100.011.78.6 13.216.9

וודש סיווג י 1961100.011.58.6 14.116.9

חדש שקלול * (2)1963100.012.28.1 15.713.6
 1964100.012.28.4 16.012.4
♦ 1965100.013.08.0 16.712.5
* 1966100.013.78.5 16.311.7
 (3)1967100.0.H38.9 16.412.0

ישן סיווג וא 1955 100.06.911.0גברים 15.518.3

" ממוצע 1961100.08.78.2 12.617.3

חדש סיווג  1961100.08.68.2 13.617.3

חדש שקלול  (2)1963100.09.07.8 14.814.1

י 1964100.08.98.3 15.013.1

* 1965100.09.37.9 14.813.2
י 1966100.010.28.4 14.5I2.4_

!;__ * ♦ (3)19671004_~IOr7 8.8 14:413.3

ישן סיווג <0 1955 100.02L5נשים ^2^  Jii._41374

~  * גזמו5ןני* 136u_rsoTo 20.49.7 15.015.7

חדש סיווג י 1961100.020.39.7 15.215.8
חדש שקלול  (2)1963100.021.28.9 18.212.3

 1964100.020.98.9 18.710.6
* 1965100.022.68.4 21.710.6
 1966100.022.48.8 20.89.8
 (3)1967100.023.49.0 21.68.8

מסייגים ומתסנאים נפרדת קבוצה הם הבנייה עובדי החדש, הסיווג לפי היד. משלח של החדש הסיווג לפי המיון נעשה ב1961 החל
מבוא ראה (2) בחרושת. אחרים ועובדים המלאכה נעלי עט והמחסנאימ הבנייה עובדי סווגו הישן שבסיווג בעוד כפקידים,

י*א/3. בלוח (3) הערה ראה (3) זה. לפרק
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TABLE K/15. EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION AND SEX

(Absolute Numbers and Percentages) (XII955; Averages 19611967(

מלאכהעובדיס עובדיבעלי
אוזריסבבנייה(1),בתחבורה שירותימ,ועובדיט
ומכרותובקשר ובידורבחרושת(1)מחצבים ידועספורט לא Workers inConstructionCraftsmen,Services,Year

Transport andWorkers(l).ProductionSport tfNot Known

CommuQuarrymenProcess StRelatedRecreation
nicationsand MinersWorkers(l)Workers

s o 1uc e NumbersAb
34,600168,90061.200(1.600)Total XI 1955 Old classific.
33,800242,00092,600(3.000)1961 Average old classific.
35,30059,800176,50091.700(2,800)1961 Average newclassific.
43.400_73,200193,10095,6005.4001963)2( " " weights
42,80080,100204,700103.0007.6001964
43,800 \84,600206,60099,7006.7001965
42.70072,200214,500105,500(4.800)1966
44,30058,400191,600104,6005.8001967)3(
34.100148,50030.300(1,400)Males XI 1955Old classific.
32,400215,80045,700(2,700)1961 Averageold classific.
34,00059,700150,80044,700(2,600)1961 Average new classific.
41.60073,100162,10045,700(4.800)1963)2( " " weight
41.10080,000168,20047.2006,7001964
42.20084,600171,90047.4006,2001965
41.40072.000176,30049,100(4,400)1966
43,00058,300160.60050,9005,1001967)3(
(500)20.40030,900(200)FemalesXI 1955Old classific.

(1.400)26,20046.960(300)1961 Average old classific.
(1.300)(100)25,70047,000(200)1 96 1 Average new classific.
(1.800)(100)31.00049.900(600)1963)2( " " weights
(1,700)(100)36.S0055,800(900)1964
(1,600)34.70052,300(500)1965
(1,300)(200)38,20056,400(400)1966
(1,300)(100)31,00053.700(700)1967)3(

1Percentage
6.029.010.4Total XI 1955 Old classific.
4.632.612.41961 Average old classific.
4.88.023.812.31961 Average new classific.
5.49.124.011.91963)2( " " weights
5.19.5 24.212.21964
5.09.723.711.41965
4.98.324.512.11966
5.47.123.212.71967)3(
7.733.76.9Males XII955Oldclassif1c.
5.939.08.31961 Average old classific.
6.110.827.38.11961 Averagenew classific.
7.012.327.37.71963)2( " " weights
6.713.027.37.71964
6.713.427.27.51965
6.711.628.37.91966
7.39.827.18.61967)3( "
(0.4)14.221.7FemalesXI 1955 Old classific.
(0.7)13.824.71961 Averageold classific.
(0.7)

13.624.71961 Average new classific.
(0.9)>0.l)14.723.71963)2( " " weights
(0.8)15.924.21964
(0.7)14.421.61965
(05)(0.1)15.222.41966
(0.6)(0.1)13.423.11967)3(

(1) In 19551960 and in 1961 by the old classification, building workers are included in the total workers in industry, building
and artisans. As from 1961, a newclassificat/onof occupations was used, by which workers are a separate group and storage workers
are classified as clerks, whereas by the old classification they were classified as craftsmen, production process and related workers.
)2) See introduction to this chapter. (3) See note (3) to Table K/3.
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תקופת הלידה, יבשת היד, משלח לפי היהודיים, המועסקימ י"א/16. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין העלייה

(1967 ;IW6 ayswoj יי

I 966

מאירופהאמריקה עלו
Immigrated from EuropeAmerica

Since מאז
1955 19481954 Up to עד

1947

מאסיהאפריקה עלו
immigrated from AsiaAfrica

Since ma
1955

19431954
1947

ילידי
ישראל
Israel
Born

הכל
Total

היד משלח

המיניתקובי

812.6159.627.8163.490.7144.4148.778.0

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

14.422.9(87) .6.5(41)19.714.218,4

17.422.8(15.0)10.76.723.417.513.3

8.73.8(161)7.2(5.1)11.914.9(5.7)

9.510.6(5.0)13.214.26.47.0(6.0)

. 4.86.9(6.2)5.2(2.7)4.94.7(1:1)

7.33.7(9.1)11.012.7.4.86.5(5.6)

25.320.221.129.636.015.924.634.8

12.69.118.816.618.58.010.614.1

גבריס

563.495.711.5123.565.4104.2103.753.4

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

10.917.4(6.4)4.3(2.6)16.310.716.7

15.716.2(1+6)9.4(4.8)30.916.312.6

8.7(4.7)(16.2)8.0(5.2)10.313.3(5.5)

10.113.0(5.1)13.815.46.16.2(6.8)

6.710.9(72)6.6(3.6)6.66.6(3.0)

10.36.1(11.1)14.517.76.79.3(8.2)

29.627.223.933.337.517.930.339.1

8.0(4.5)(13.5)10.113.25.27.3(8.1)

מוחלטים מספריט הכל סך
(אלפים)

אחוזים

מדעיים, חופשיים, מקצועות
ודומיהם טכניים

ופקידים (אדמיניסטרטורימ) מנהלים

וזבנים סוכנים סוחרים,

ודומיהם דייגים חקלאים,

ובמקצועות בתחבורה עובדים
קשר

ונמכרות במחצבים עובדים.בבנייה,

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

ובידור ספורט שירותים, עובדי

מוחלטים מספרים הכל סך
(אלפים)

אחוזיס

מדעיים, חופשיים, מקצועות
ודומיהם טכניים

ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

וזבנים סוכנים סוחרים,

ודומיהם דייגיט חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים

ונמכרות במחצבים בבנייה, עובדים

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

ובידור ספורט שירותיט, עובדי

י~א/3. בלוח (3) הערה ראה (1)
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TABLEK/16 JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF BIRTH,

PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX (Absolute Numbers and Percentages)

(Averages 1966; 1967(

Occupation

)1(I967

מאירופהאמריקה עלו
Immigarted from EuropeAmerica

Since TltS
19SS

19481954 Upkmb
1947

מאסיהאפריקה עלו
Immigrated from AsiaAfrica

Since TUB

I9SS
19491954 Upto ■er

1947

ילידי
ישראל
Isarel
Born

יו
הכל
Total

TOTAL Absolute Numbers(l.OOO)

Percentages

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
communications

Construction workers. quarrymen
and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

TOTAL Absolute Numbers(I.OOO)

Percentages

Professional, scientific. technical
and related workers

Administrative, executive. mana
geria! and clerical workers

Traders, agents. and salesmen

Farmers, fishers and related
workers

Workers in transport and
communications

Construction workers. quarrymen
and miners

Craftsmen, production process
and related workers

Services, sport and recreation
workers

t h SexesBo

770.1143.223.8153.984.1137.1141.8

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

15.021.6(9.7)6.4(5.8)19.115.323.4

17.522.1(13.8)11.58.926.518.514.0

9.14.1(12.9)8.36.812.513.07.8

9.810.9(5.0)13.714.76.57.06.9

5.37.7(8.3).S2(4.0)6.14.7(2.0)

U.I)(7.2)9.89.94.56.6(3.8)

23.820.924.827.430.916.822.928.0

13.29.6(18.3)17.7.19.08.012.014.1

Males

544.189.018.9117.063.8100.499.555.5

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

11.515.2(7.5)4.6(4.2)15.812.320.3

15.515.8(13.4)9.98.327.516.512,4

9.0(4.9)(13.7)9.1(7.0)II. 111.6(7.6)

10.813.7(5.6)14.816.46.86.7(7.7)

7.311.7(10.2)6.6(5.3)8.36.6(2.8)

8.9(5.0)(9.0)12.913.46.29.5(5.7)

28.128.927.929.931.119.628.634.4

8.9(4.8)(12.7)12.214.3(4.7)8.2(9.1)

(1) /Seenote (3) to uble K3.
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והמין בעבודה המעמד לגי המועסקים, >"א/17. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ויהודים) הכל (סך

(1967 עד 1960 ממוצעים ; ** 1955)

ה8ועסקיס PersonsAllכל Employed

עצמאיים מעבידים,

המועסקיםהשנה שכיריטנל
קואופ' וחברי
Employers,קיבוצים משפחתחברי בני

תשלום ללא
All Employed

PersonsEmployeesSelfEmployed
and Members

Members of
QibbuztmUnpaid Family

Members
of Cooperatives

מוחלטים מספרים
המועסקים כל

XI 1955(1)585,700368,900131,90048,80033,700
Bxinn i960701,800472,600138,70051,00039,500
 חדש1963 809,000571,200152,00047,40038,400(3)שקלול
 1965>r m879,200634,400156.90047,600.40,300
 1966" ' (4)873,900628,900156,90046.70041,400
" 1967830,700585,600159,60046,90038,600

גברים
^ 1955(1)443,000284,500119,30029,0008,800

ממוצע 1960521,900359,700126.80027,5007,900
י חדש1963 598,000429,400137,30024.5006,800(3)שקלול
 1965437,300461,600143,20024.5008,000
י 1966 (4)623,200447.400143.60023,2009.000
 1967598,000420,300145,40023,8008,500

נשים
XI 1955(1)142,70084.40012.60019.80024.900

PX18S 1960179,900112,90011,90023,50031,600
י חדש1963 111,000141.80014.70022,90031.600(3)שקלול
 1965241,900172,80013,70023,10032,300
* 1966 ' W250,700181.50013,30023,50032,400
 1967232,700165,30014.20023,10030,100

המועסקים אחוזיםכל
וא 1955100.063.222.68.45.8

ממוצע 1960100.067.419.77.35.6
 הדש1963 100.070.618.85.94.7(3)שקלול
. 1965100.072.217.85.44.6
. 1966 (4)I 00.072.018.05.34.7
י 1967100.070.519.25.64.7

גברים
XI 1955100.064.4 ■27.06.62.0

ממוצע 1960100.068.924.35.31.5
 חדש1963 100.071.823.04.1I.I(3)שקלול
"י 1965 "*' *'roo:o 72rr~22:5~3:81.3"

 (4) י 196610007JJL2X1 _X7 .l_4
 1967100.070.324.34.01.4

נשים

XI 1955100.059.58.914.017.6
ממוצע 1960100.062.86.613.017.6
י חדש1963 100.067.17.010.9IS.O(3)שקלול
י 1965100.071.55.79.513.3
י 1966 (4)100.072.45.39.412.9
* 1967100.071.06.19.913.0

ידוע/ לא בעבוד" שמעמדם מועסקים 2,300 בולל (2) גבריט. 1,400 מהם ידו9, לא בעבודה שמעמדם מועסקים 2,400 כולל (1)
י"א/12. כלוח (3) הערה ראה (■*) זה. לפרק במבוא הסברים ראה (3) גברים. 1,300 מהם
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TABLE K/17. EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX
(Total and Jews) (Absolute Numbers and Percentages)

(XI 1955; Averages I960 1967(

Year

Thereof : Jews יהודים : nm

משפתה בני
תשלום ללא

Unpaid Family
Members

קיבוצים חברי
Members of
Qibbuczim

עצמאיים מעבידים,
קואופ' וחברי
Employers,

SelfEmployed
and Members
of Cooperatives

שבירים
Employees

המועסקים b
היהודים

Total Jewish 

Employed
Persons

rsAbsoluteNumb e

All Employed Persons
(2)542.300345.100119,30048.80026,800XI 1955
653.700443,300125.80051.00033,600I960 Average
743. 100525,400138,30047.50031,9001963 " (3) new weights
810.500587.500142.00047.60033.400I96S
808,800588,200140,10046,70033,8001966 " (4) "
770,100548,200143,40046,90031,6001967

Males

(2)405.500263,000107.20029.0005,000XI 1955
478,400332,1001 14,30027.500(4,500)I960 Average
540.300387.100124,10024,600(4.500)1963 " (3) new weights
576.100418.300128,60024.500(4.700)1965
565,600410,200127,20023,2005.0001966  (4) "
544,100385.800129.60023,800(4.900)1967

Females
(2)136,80082.10012.10019,80021,800XI 1955

175.300111,20011.50023,50029.100I960 Average
202.600138.30014,20022.90027,4001963 " (3) new weights
234.400169.20013,40023.10028,7001965
243.200178.00012,90023.50028,8001966 " (4) "
226,000162,40013,80023.10026,7001967 " " "

All Employed Persons Percentages

100.063.922.19.05.0XI1955
100.067.819.37.85.1I960 Average
100.070.818.66.44.21963 " (3) new weights
100.072.517.55.94.11965
100.072.717.35.84.21966 " (4) "
100.071.218.66.14.11967

Males
100.065.126.57.21.2XI 1955
100.069.423.95.8(0.9)I960 Average
100.071.723.04.5(0.8)1963 " (3) new weights
100.072.622.34.3(0.8)1965
100.072.522.54.10.91966 " (4) "
100.070.923.84.4(0.9)1967

Females
100.060.58.914.616.0XI 1955
100.063.46.613.416.6I960 Average
100.068.27.011.313.51963 ■' (3) new weights
100.072.25.79.812.31965
100.073.25.39.711.81966 " (4) "
100.071.96.110.211.81967 '

(1) Including 2,400 employed persons whose employment status is unknown,of whom 1,400 males. (2) Including 2.300 employed
persons whose employment status is unknown, of whom 1,300 males. (3) See explanations in the introduction to this chapter.
)4) See note (3) to Table K/12.
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והמין הלימוד שנות היד, משלח לפי המועסקים,  י"א/18. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

(1967 ; 1963 (ממוצעים

לימודשנות

(1) 196 3

היד ומשלח המין
הכל מך
(אלפים)

. entאתוזים agePer>

Total
דגל(1.000( סך

Toul0145891213 +

הכל 609.0I00.O36.8סך 8.1 10.332.412.2

ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, 97.8I00.O6.6מקצועות (0.4) (0.5)33.5S9.0

ופקידיט (אדמיניסטרטורים) 125.7I00.O18.6מנהלים (1.0) (0.4)62.117.9

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגיס חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ובמגרות במחצבים בבנייה, עובדים

בחרושת אוזרים ועובדים מלאבה בטלי

65.1
109.7
43.4
73.2
193.1

I00.O
I00.O
I00.O
I00.O
I00.O

47.2 8.2 8.7
30.0 11.2 32.4
52.4 (7.3) (3.9)
51.9 18.1 12.9
52.8 8.9 6.6

29.1
24.3
33.2
.IS6
28.8

(6.8)
(21)
(3.2)
>I.S)
2.9

ובידור ספורט שירותים, עובדי
ידוע לא

95.6
5.4

I00.O
X

42.3 12.7 18.3
XXX

24.8
X

(1.9)
X

598.0I00.O39.4גברים 9.1 10.130.111.3

טכנייט מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם

ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

53.1

87.5

I00.O

I00.O

(5.7) (0.6) (0.5)

20.9 (1.3) (0.5)

28.6

56.4

64.6

20.9

וזבנים סוכניס סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ובמכרות במחצבים נגנייה, עובדימ

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי

46.3
83.8
41.6
73.1
162.1

I00.O
I0O.O

IDO.O

I0O.O
JOO.O

47.1 (8.8) (9.9)
30.1 11.8 31.4
52.9 (7.6) (4.1)
51.9 18.1 13.0
52.4 9.2 6.4

26.9
24.4
32.1
15.5
29.0

(7.3)
(2.3)
(3.3)
(1.5)
(3.0)

ובידור ספורט שירותים, עובדי
ידוע לא

45.7
(4.8)

I0O.O

X
45.4 16.5 15.8
X X X

20.1
X

(2.2)
X

נשים

חופשיים^מדעיים^טכניים מקצועות בעלי
211.0

MJ

100 .0

 J<XW_

29.6 5.0 /0.9

>7;6) (O.l) (0.4)
39.7

39:4

14.8

~ 52:5
ודומיהם

332 W<8~13.3 (0.3) (0:2r75.1(HI)  ופקידים מ;הליפ(אדמי:י0טד5ו1רי0)

וזבנים סוכנים סוהרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחנודה עובדים
ובמכרות במחצבים בבנייה, עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי

18.8
25.9
(1.8)
(O.I)
31.0

I0O.O

I0O.O

X
X

100.0

47. ( (6.9) (5.9)
29.8 (9.2) 35.3
XX 
XX 

55.0 (7.1) (7.5)

34.4
23.9
X
X

27.9

(5.7)
(18)
X

)2.5)

ובידור ס3ורט שירותים/ עובדי
ידוע לא

49.9
(0.6)

100.0
X

20.6
X

(9.21
X

39.5
X

29.1
X

(1.4)
X

י'א/3. בלוח (3) הערה ראה (2) זה. לפרק במבוא הסבר ראה (1)
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TABLE K/18. EMPLOYED PERSONS. BY OCCUPATION, YEARS OF STUDY AND SEX

(Absolute Numbers and Percentages)

(Averages 1963; 1967(

Sex and Occupation

Years o f Stud/

)2(I96 7

Percentages אחוזים

13+ 912 58 14 הכל סך
Total

הכל פך
(אלפים)
Total
)1,000)

TOTAL

Professional, scientific. technical and related
workers

Administrative, executive. managerial and
clerical workers

Traders, agents. and salesmen
Farmers, fishers and related workers
Workers in transport and communications
Constructionworkers, quarrymenand miners
Craftsmen, production process and related
workers

Services, sport and entertainment workers
Not known

Males

Professional scientific. technical and related
workers

Administrative, executive, managerial and
clerical workers

Trades, agents and salesmen
Farmers, fishers and related workers
Workers in transport and communications
Constructionworkers. quarrymen and miners
Craftsmen, production process related
workers

Services, sport and entertainment workers
Not known

Females

Professional, scientific. technical and related
workers

Administrative, executive. managerial and
clerical workers

Trades, agents and salesmen
Farmers, fishers and related workers
Workers in transport and communications
Construction workers. quarrymen and miners
Craftsmen. production process and related
workers

Services, sport and entertainment workers
Not known

15.0

22.5

14.4

35.2

57.0

75.1

34.2 7.8 7.8

19.4 (1.0) (0.1)

10.2 (0.1) (0.2)

100.0

100.0

100.0

830.7

117.7100.0(0.2)(0.3)4.527.667.4

135.8100.0(01)(0.6)16.063.819.5

73.1100.07.89.843.533.5(5.4)
99.4100.023.712.934.527.1(18)
44.3100.0(2.0)(6.7)50.937.1(3.3)
58.4100.012.615.752.118.2(1.4)
191.6100.05.19.647.734.23.4

104.6100.016.112.343.725.5(2.4)
5.8XXxXXX

598.0100.07.49./37.032.713.6

63.4100.0(0.2)(0.3)(3.4)22.473.7

85.5

52.2100.0(8.6)10.943.231.5(5.8)
79.0100.021.914.234.927.1(1.9)
43.0100.0(2.1)(6.8)51.336.6(3.2)
58.3100.012.615.752.218.1(1.4)
160.6IC0.O5.110.246.534.43.8

50.9100.014.115.746.920.6(2.7)
5.1XXX .XXX

232.7100.0B.I4.427.241.818.5

54.3100.0(0.2)(0.3)(5.8)33.760.0

50.3

20.9100.0(5.9)(6.8)44.338.5(4.5)
20.4100.030.3(8.0)33.026.9(18)
(1.3)XXXXX
(0.1)XXXXX
31.0100.0(5.1)(63)54.333.1(1.2)

53.7100.017.9(9.1)40.730.1(2.2)
(0.7)XXXXXX

(1) /Seeexplanation in the introduction to this chapter. (2) See note (3) to table K3.
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אצל עבודה שנות מספר לפי הקואופרטיבים, וחברי 0) השכירים י"א/19. לוח
והמין עבודה,הגיל מקום החלפת האחרון, המעביד

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE K/19. EMPLOYEES (1) AND MEMBERS OF COOPERATIVES, BY DURATION, CHANGE

OF LAST EMPLOYMENT, AGE AND SEX
)Absolute Numbersand_ Percentages)

)I III 1966)

Duration of Last 1ח6יח'(10קיח£ "/ האחרון המעביד אצל עבודה שנות
הבל משנהTotalסך פחות

Less than One Year

החליפו
חציוןלפחותלא

שנות
אחתהחליפו הגבורהפעם

והמין הגיל
Age and Sexמספרים

מקום את
עבודתם

מקום את
עבודתם
בשנה

אצל
המעביד

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Per

בשנה
האחרונההאחרונה

Have

האחרון+123456789
Median

Numbers
)1,000)

centagesHave not
Changed
Place

of Work

Changed
Once
at least
Place

of years
or Last
Employ
ment

during
of work

Last Yearduring
Last Year

המינים exesBothשני S

685.7(00.0.lt214.223.713.88.Si.S22.13.25

49.4100.047.019.629.8(3.6)0.75
289.5100.013.718.030.916.78.85.16.82.25
138.4100.04.211.018.814.89.78.533.05.25
110.4100.04.111.015.610.18.17.144.07.25
74.7100.0(3.4)9.213.611.910.69.841.57.25
23.3100.0(4.9)(3.5)(19.6)(17.8)(11.9)(12.0)30.35.75

Malesגברים

491.7100.08.315.321.913.98.77.124.83.75

31.1100.040.523.332.7(3.5)0.75
191.3100.010.821.229.216.89.45.86.82.25
102.9100.0(2.0)II. 117.014.49.68.437.56.25
84.3100.0(3.0)11.013.910.97.67.446.28.25
62.0100.0(27)9.913.712.010.010. 141.67.25
20.1100.0(4.4)(3.5)(19.5)(18.3)(11.7)(129)29.75.75

Total הכל סך
1417
1834
3544
4554
5544
65 +

Total סה"כ
1417
1834
3544
4554
5564
65+

Femalesנשים

ו"י הכל 94.0100.018.811.228.313.68.05.0IS.I2.50;סך

141718.3100.058.013.4(25.1)(3.5)0.75
183498.2100.019.112.034.216.57.5(3.8)6.92.00
354435.5100.010.410.824.315.9(10.2)(8.7)19.73.50
455426.1100.0(7.6)(11.0)21.3(7.3)(9.8)(6.4)36.65.50
556412.7100.0(7.2)(5.6)(13.4)(11.3)(13.5)(8.1)(40.9)7.00
65+(3.2)100.0(7.7)(4.0)(20.0)(14.9)(129)(6.5)(34.0)5.50

(1) Including unemployed who were employees and
cooperative members at their last employment.

האחרון עבודתם שבמקום מועסקים בלתי כולל (1)
קואופרטיבים. חברי או שכירים היו
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TABLE K/20. EMPLOYEES AND MEMBERS OFCOOPERATIVES(1),
BY DURATION, CHANGE OF LAST EMPLOYMENT, ECONOMIC

BRANCH AND SEX (Absolute Numbers and Percentages(

לפי ,(1) הקואופרטיבים וחבו"י השכירים  י"א/20. לוח
מקום החלפת האחרון; המעביד אצל העבודה שנות מספר
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ומין כלכלי ענף העבודה,

(Mil 1966)

האחרון המעביד אצל עבודה Durationקנות of Lasc Employment

הכל סך
(Percentage)(אחוזיט)

1 OE3I
משנהפחות
One YearLess thanשנות חציון

והמין הכלכלי החליפומספריםהענף לפחותלא אצלהחליפו Economicהעבודה Branch and Sex
עבודתםמוחלטים עבודתםמקום המעביר+1234567פעם

oninK האחרונה■ האחרונהבשנה Medianבשנה of
Absolute

PercentagesDidn't ChangeChangedYears at Last
NumbersWorkPlaceWorkPlaceEmployment
(1.000)Last YearOnce Last Year

הכל סך  המינים S.685.7100.011.114.223.78שני 13.828.i3.15BOTHSEXES  TOTAL

ודיג ייעור (7.7)45.8100.019.222.117.8חקלאות' 14.618.62.00Agriculture, forestry and fishing
.תעשייה 199.4100.011.914.528.48.1 14.622.52.75Industry

ציבוריות) עבודות (כילל (6.8)77.1100.09.528.022.9בנייה 10.822.02.00Construction (incl. public works)
סניטריים ושירותים מים (6.3)(22.0)(8.6)(3.3)17.4100.0חשמל' (14.5)45.35.S0Electricity, water and sanitary services

וביטוח בנקאות .63.4100.0IIמ0חר' 110.625.410.0 12.730.23.50Commerce, banking and insurance
' וקשר אחסנה הובלה' 47.2100.0תחבורה' ■(8.7)11.821.7(7.8) (10.2)39.84.50Transport, storage and communication

השירותים 231.9100.010.69.321.39.7כל 14.934.24.25Services  Total
ועסקיים ציבוריים I8B8100.08.86.320.810.4.שירותים 15.638.14.75Public and business services

אישיים (7.1).43.1100.018.422.523.5שירותים (M5)17.01.75Personal services
ידוע Not(3.5)לא known

הכל סך  491.7/00.08.315.321.98.7גברים /5.931.93.S0Moles  OTTAL

ודיג ייעור (8.1)38.8100.013.822.219.4חקלאות' 15.920.62.50Agriculture, forestry and fishing
157.7100.09.815.626.08.7תעשייה 14.325.63.00ndustry

ציבוריות) קבודות (כולל (6.8)74.6100.08.228.623.1בנייה 11.222.12.25Construction (incl. public works)
סניטריים ושירותים מים U5)(9.3)(19.6)(4.9).16.0100.0הקימל' (15.2)48.56.50Electricity, water and sanitary services

וביטוח בנקאות (10.3)20.0(8.6)(9.5)41.9100.0מסחר 13.138.54.75Commerce, banking and insurance
וקשר אחסנה הובלה' (7.2)13.211.8(6.5)42.2100.0תחבורה' (10.4)40.94.50Transport, storage and communication

השירותים 117.8100.05.07.717.710.9כל 15.643.14.75Services  Total
ועסקיים ציבוריים 6.717.310.9(4.5)102.7100.0שירותים 15.645.06.00FJublic and business services

אישיים (10.5)(20.8)(14.3)(8.3)15.1100.0שירותים (15.3)(30.8)4.00Personal services
ידוע Not(27)לא Known

(1) Including unemployed who were employees or cooperative members at their last .1וו6וח'(10ק1ח6 קואופרטיבים. חברי או שכירים היו האחרון עבודתם שבמקום מועסקים בלתי כולל (1)

n

a

ift
o



רשימה אבטלה

שירות של העבודה בלשכות המובטלים של היומי הממוצע  י"א/21. לוח
אבטלה וימי הגפה המחוז, המדור, המין, לפי למבוגרים, (1) התעסוקה

למובטל בחודש ממוצעים
(19491967)

19491950195219531954195519561957

לשנה היומי 4,3515,9089,41317,48013,45510,73812.29012.513הממוצע

המין
5,5567,92215,23711,3228,7159.8549.909

7951,4912,4432,1332,0232.4362,604

המרור
8070526876
821737582642581

1,103858666742819
1,378777525755524
394276231226251
150121104122149

13,754 {10,6167,315 ן
1,263 י

8,165
1,570

8,506
1.607

גבריס

נשיס

חופשייט מקצועות נעלי
פקידים

בתעשייה עובדים
ציבוריות ועבודות בבנייה עוגדים

בתהבורה עובדים
אוכל ובתי מלון בבתי עובדים

מקצועייפ בלתי פועלים
מקצועיים(2) בלתי מוגבלים

הצפון
צפת
כנרת

יזרעאל .

עכו

120
65
27
30

המחוז

30
137
90
274

והנפח

216
331

584
421

459
562
783
698

228
289
639
504

164
201
536
466

308
250
689
516

386
205
713
555

חיפ
חיפה
חדרה

1,533
64

1,065
229

1,400

495
2,388
784

1,730
591

1,501
488

1,655
510

1,772
575

המרכז
השרון

תקוה פתח
רמלה

רחובות

214
163
765
438

322
324
657
472

468

(85
446
668

1,017
1,898
947

(,492

914
(.405
930

1.203

732
(,117
713

(.068

717
1,196
830

(.058

668
1.(92
838

1,032

אביג 1.9481,4051,4483,7472,9962,4103.0672,808הל

9807621,3501,9301,364895902960ירושלים

הדרום
אשקלון

שבע 4באר
104
37

362
299

515
460

358
304

249
198

346
246

419
390

בחודש ממוצעים אבטלה ימי
הכל סך  למובטל

8.58.210.69.48.S8.38.0

8.98.310.79.48.48.27.8גברים

6.57.610.19.58.88.98.5נשים

יא/22. ללוח (2) הערה ראה (2) יא/22. ללוח (1) הערה ראה (1)
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REGISTERED UNEMPLOYMENT

TABLE K/21. DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE

EMPLOYMENT SERVICE(i), BY SEX, SECTION, DISTRICT AND SUBDISTRICT AND AVERAGE

MONTHLY UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED

(19491967(

19581959I9601961196219631964196519661967

9,3287.3776,0425,1434,6024,0323,3993,2007,93013,525DAILY AVERAGE PER YEAR

Sex

7,0055,2843.135 4,2032.6602,2441,8711,7835,54210.034Male!

2,3232.0932,008 1.8391.9421,7881,5281.4172.3883.491Females

i o nSect

75665675555759140243Liberal profession!
5374685491,0217956146981.4952,299Clerks
6955263754042982562499701.580Industry
4533403521861521561377851.497Building and public works
241205189167149115154425644Communications
100835087845975176324Hotels and restaurants

6.1685,2024.3142,6622.4992.1421,8283,9396,938Unskilled workers
1,059487157Unskilled handicapped workers(2(

istnctubDand SstrictDi
Northern

2692182851771781651708795162Zefat
185165119757071615186124Ktnneret
5814735414554964875144457041.087Yizreel
5244724443473223382732704791,220Akko

Haifa
1,4451.2409686417125483444191,1852.201Haifa
458330250139136173136177321716Hadera

Central
485285282220166138131107291400Sharon
759576350303197168no1155121,021Petah Tiqwa
525396274231188135132126300371Ram la
647517373261214187157161455547Rehovot

1.9211.5231,1121,4711.0576494694981.7773.499Tel Aviv

676534530455428343326288532911lerusalem

Southern
392305295212235301269220645782Ashqelon
461293219156203329307236548484Beer Sheva

7.26.55.95.65.04.54.04.06.67.1Average monthly unemployment
days per unemployed  total

7.06.35.85.44.64.12.63.76.76.9Males

7.96.86.16.05.65.24.54.46.57.6Females

)1( See note (1) to Table K/22. (2) See note (2) to Table Kill.
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במשן אחת פע0 לפחות שנרשמו המבוגוים העבודה דורשי  >"א/22. לוח
המחוז המדור, המין, לפי (ג), התעסוקה שירות של העבודה בלשכות חודש

לחודש ריש01 וימי
(19491967)

1957 195019521953195419551956 1949

39,667 37,601 32,077 36,107 42,180 19,436 22,551 18,911 חודשי ממוצע

15.835

המין
24.395 18,81636,04530.40726,25130.64831.948

3,0773.7355.0416.1355,7005,8266,9537.719

המריר
163190161232221190223262

1.5641.173:1,1741,7151.7171.5381.6121,632

1.4551.8991,9032,7212.3312.0472,1772.540

8899693,8323,9.192,5611,9482,6642.048

393562545890684648644721

520210229367327327307432

13,72817,54821,59232.336| 28,266
22.202

3,177

26,003

3.966

27.727

4.305

הכלתיז

1,0692,2194,7486.1755.I0S4,6706,4787,127

3.5974.3825,2466.7305,6975.2155,9306.356

4.3946,4308,65213,58912,35211.14011,98912,027

7,1005.8385,3619.4347,8746,9637,8257,660

2.6962.9243,5723,8443,1332.5252,8203.029

567581,8572.408[.9461.5642,5593,468

גברים

נשים

חופשיים מקצועות בעלי

פקידים

בתעשייה עובדים.

ציבוריות ועבודות בבנייה עובדים

בתחבורה עובדים

אובל ובבתי מלון בבתי עובדים

מקצועיים בלתי פועלים
מקצועייט(2) בלתי מוגבלים

הצפון

חיפה

המרנז

אכיב תל

ירושלים

הדרוט

החודשבמשךהרישוםימי
ימים(3) 0

ימים 6 עד 19,39313,76415,29515.59515,30615,26218,99420,806

ימים 12 עד 74.1334,8386,63310,5228.5867,3758,9329,319

יום 18 עד 132,7112.3734,1838,4106.0914,5905,7215.930

ומעלה יום 192.6751.5763,3257,6535,3733,8133,8943.612

ידוע 7511,03760לא

בנתו נבלל 1954 נינואר החל העבודה*; לשכות n"\a"h מסונ18ת שהיו העבודה בלשנות לרישום מתייחסים 1959 עד הנתונים (1)
לשכות רשמו לא ב1959 החל (2) העבודה. משרד של הישיר בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות יהודים לא של הרישוט גט נים
דורשי גם העבודה דורשי במספר נכללו 1961 משנת החל (3) בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר (5/8) המוגבלים את העבודה

אבטלה. להם נרשמה ושלא ללשכה שפנו העבודה
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TABLE K/22. ADULT WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE DURING

THE MONTH AT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE(i), BY SEX,

SECTION, DISTRICT AND DAYS OF REGISTRATION PER MONTH
(19491967(

19581959I9601961 196219631964196519661967

31,80829,02225,79229,15929,96429,18727.90327,98037,87655,788MONTHLY AVERAGE

Sex

25,32321.24218.22419.23719.34318.57017,61717.52526,20042,133Males

7,4857,7807,5689.92210.62110,617.10,28610.45511,67513,655Females

ccio nSe

237218218296. 329258287295409568Liberal professions

1,5711,5211,7502,6992.9882.6542.6062,9713,8804.923Clerks

2,3611.9811.7692.4952,6272,2232.2142.1513.5145.040Industry

1.8681,5581,7052.0742,0731.9191.8921.8293,6095.328Building and publicworks

7256826596727567337588661.3461,951Communications

3453091854835124834495877641.088Hotels and restaurants

22.34020,98418,76919.59420,67920.91719.69719.28124,35336.890Unskilled workers

3.3611,769737846Unskilled handicapped
workers(2(

strictDi

6.4905.8115,9556.0116,4766.4976.1305.8227,22711,367Northern

5.3115.1974,0934,3104.6354.4524,1114,2915.5659.819Haifa

8,7657.1315,537.5.9875.587■ 5.2554,9665,1437.32710.300Central

6.1095,3155.0687,1067,1796,2255,971 '6,2748.63812,326Tel Aviv

2.3972.2172.2692,575 .2.2872.0952,1601,9642,5213,636Jerusalem

3.7363.3512,8703.1703.8004,6634,5654,4866.5978,340Southern

hrr MontDays peati ongist rRe

. 6.1186.3776.4126.4887,7847.4547.3140 days (3(

19.41618.76817.57316.10117.76317,83717.37716,52719.63430,2801 to 6 days

6,9475.6584,6163,9653.3302,9392^4832.1835.3228,5327 to 12 days

3.5322.5622,0531.7521.3941,2049898852,7204.22513 to 18 days

2.9132,0341.5501.2231,1007955666012,7455,43719 days and over

Not known

)1( Data till 1959 refer to registration in Labour Exchanges affiliated to the Labour Exchanges Centre; since January 1954, data
nclude also registration of NonJews in Labour Exchanges under direct supervision of the Ministryof Labour. (2) As from
1959, Labour Exchanges do not register the handicapped (5/8), who actually worked only 5 days per week. (3) As from 1961,

workseekers include those who applied to the Labour Exchanges but who were not registered as unemployed.
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התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים י"א/23. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הגיל קבוצת לפי

TABLE K/23. PERSONS REGISTERED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY AGE GROUP AND SEX (Absolute Numbers and Percentages)

)19631967)
Age (Percentages) (אחוזים) הגיל

65+ 5564 4554 3544 2534 1824 הכל סך
Total

Total הבל סך
מטפריט
מוחלטים
Absolute
Numbers

Year
השנה

A II Registered
1.4
1.7
1.9
1.8
1.3

Males
2.0
2.5
3.0
2.6
1.8

Fem al es

7.0
7.7
7.7
7.6
6.7

9.3
10.1
9.8
9.3
8.3

Persons
13.2
13.2
12.6
11.7
9.9

H.O
13.4
12.4
ILS
10.1

18.3
17.8
(6.4
15.4
13.0

16.6
16.0
14.6
14.1
12.9

24.1
23.4
21.6
21.4
17.8

24.4
23.9
22.6
22.6
19.6

36.0
36.2
39.8
42.1
51.3

33.7
34.1
37.6
39.9
47.3

הרשומים כל
100.0 142,795
100.0 137,829
100.0
100.0
100.0

142,412
166,875
183,846

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

.נגרים
88,713
84,386
85,916
108,011
126,319

נשים

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

196354,082100.039.623.521.112.13.30.4
196451,443100.039.522.820.712.83.80.4
196556,496100.043.320.219.012.74.40.4
196658,868100.046.319.317.711.94.40.4
196757,547 .100.060.114.1. 13.19.23.20.3

התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים  י"א/24. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים והמין הלידה יבשת לפי

TABLE K/24. PERSONS REGISTERED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY CONTINENT OF BIRTH AND SEX

)Absolute Numbers and Percentages)
)19631967)

Year

Continent of Birth (Percentages) (אחוזים) הלידה יבשת
אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia.
Africa

(1) ישראל
Israel (1)

הכל סך
1ג01ד

Total הבל סך
מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

ravn

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

Al IRegis t ered Persons
24.8
29.1
29.1
26.6
18.1

Males
23.9
27.9
27.5
26.0
17.4

58.0
53.7
53.0
53.8
62.9

57.9
53.8
53.6
53.9
60.8

17.2
17.2
17.9
19.6
19.0

18.2
18.3
18.9
21.1
21.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הרשומים כל
142,795
137,829
142,412
166.877
183,866

גברים
88,713
84,386
85,916
108,011
126,319

1963
1964
1965
1966
1967

1963
1964
1965
1966
1967

Femalesנשים
196354,082100.015.758.026.31963
196453,443100.015.653.431.01964
196556,496100.016.452.031.61965
196658,868100.016.853.529.71966
196757,547100.012.667.519.91967

(1) Israel born include also NonJewish registered. יהודים. הלא הרשומים גם נכללים ישראל ילידי בין (1)
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בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו העבודה דורשי  י"א/25. לוח
והמחוז המין לפי ,(1) לנוער התעסוקה שירות של העבודה

TABLE K/25. WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE A MONTH AT
YOUTH LABOUR EXCHANGESOFTHE EMPLOYMENT SERVICE (1),BY SEX AND DISTRICT

)19591967)

והמחוז 1959I9601961196219631964196519661967המין
Sex and
District

חודשי 9,411MONTHLY*3047,8517,3727,1787,6008,91,*3,3894,916ממוצע
AVERAGE

Boys
Girls

Sexהמין
1.6322.5363,3264.0633,7783,7833,9935,3875,194
1,7572,3802,9783.7883,5943.4953,6073,5294,217

נעויט
נערות

strictDiהמחוז

3907471,0101,0081.0421,0701,2941,447Northern(2)ר.צפון(2)
5398229761.2321.1751.0509701,0861,037Haifaחיפה

המרכז 7379401.3131.6871,6281,6171,9102.1082.188Centralי
אביב .1,4101.7542,126תל 2.280. 1,8441.6811.6782.2S72,377Tel Aviv
394517594828745702711726837Jerusalemירושלים
3094935488149721,1861,261הדרום ■1.4451.525Southern

עבודה לשבות עדיין היו לא ב1959 (2) הקיץ. תופשת בזמן עגודה שדרשו תלמידים כוללים הנתונים אין ב1963 התל (0
זה. במחוז לנוער

(1) As from 1963 data do not incfude pupil workseekers during the summer vacations. (2) In 1959 there were still
no Labour Exchanges for youth in this district.

relief work יזומה עבודה

וסוג המחוז לפי יזומה, בעבודה המועסקים של יומי ממוצע  י"א/26. לוח
העובדי0

TABLE K/26. DAILY AVERAGE OF EMPLOYED PERSONS IN RELIEF WORK, BY

DISTRICT AND TYPE OF WORKERS
)19601967)

יזומה Reliefעבודה Work
המחוז

1 מלא יום 0)עובדים ומוגבלים המשקםקשישים
District

| Working FullTimeAged and Handicapped (1)Hameshakem
19605.0996,7194,229I960
19612.4166,5744,8711961
19622,5896.8635,4901962
19632.7276.0875.8891963
19642,3175,3685,8271964
19652.2924.8225.6131965
19663.8304,6035.4JI1966

הכל סך 1767I2.63S5,1435,2381967 TOTAL

55088592Jerusalemירושלים
4,2411,454545Northernהצפון
1.900713978Haifaחיפה
2,0101.405706Centralהמרכז

אביב 1,5374221,759Telחל Aviv
2.3971.061658Southernהדרוט

(1) The work da/ of aged and handicapped is 5 hours only.
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שירות של העבודה לשכות דרן שנעשו לעובדימ הזמנות  י"א/27. לוח
המדור לפי התעסוקה,

TABLE K/27. INVITATIONS OF WORKERS THROUGH LABOUR EXCHANGES OF THE

EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

)19641967)

1964196519661967Sectionהמדור

הכל 31,16029,39125,67124,196TOTALסך

חפשיים 273294216159Liberalמקצועות professions

2,1962,1951,4831,112Clerksפקידים

3.5743,2302,7982,832Industryתעשייה

2.7232,5072,7882,184Buildingננייה

ותחבורה 466441280315Transportהובלה and communications

1,1861,2941.1591.390Servicesשירותים

מקצועיים 20.74219.43016,94716,204Unskilledבלתי Workers

והגפה המחוז לפי לעבודה, הפגיות  י''א/28. לוח
TABLE K/28. REFERRALS TO EMPLOYMENT VACANCIES, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT

)19641967)

ונפה 1964196519661967Districtמחוז and Sub  District

הכל 30,67828,45729,98044,509TOTALסך

הצפון Northernמחוז District
1,6831,3831.4941,775Zefatצפת
508512597948Kinneretכנרת

2,3191,9172,1353.036Yizreelיזרעאל
..1,6501,5701,6323.078עכו Akko

חיפה Haifaמחוז District
2,6722,5132,3834.169Haifaחיפה
1.5161,3921,3512.444Haderaחדרה

המרכז Centralמחוז District
1,5201.3461,4222,088Sharonשרון

תקוו? 1פתח ,8341,7432,0543,034PetahTiqwa
526433443878Ramlaרמלה

1,5851,5861.6012.244Rehovotרחובות

אביב תל 7,4937,4/07,1779,7/2Telמחוז Aviv District

ירושלים 2,1831,9381,9842,888Jerusalemמחוז District

הירוט Southernמחוז District
2,1671,0722,5364,366Ashqelonאשקלון

שבע 3,0222,6423,1713,849BeerShevaבאר
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strikes and lockouts והשבתות שביתות
וימי והמושבתים השובתים מספר וההשבתות, השביתות  י"א/29. לוח

שאבדו העבודה
TABLE K/29. STRIKES AND LOCKOUTS, STRIKERS AND LOCKEDOUT AND

WORK DAYS LOST
)19491967)

עבודהשובתיםשביתות ימי
■ שאבדוומושבחיםוהשבתות Strikesהשנה andStrikers andWork DaysYear
LockOutsLockedOutLost

שארבו והשבתות Strikesשביתות and lockouts
ומעלה אחד lastingיום one day and more

1949535.18957,4361949
1*6011310.00647.161I960

וההשבתות השביתות Allכל strikes and lockouts
196013514.42049.368I960
196112526.184122.8971961
196214437.588241,8221962
196312686,475128.0011963
196413647,168100.9121964
196528890.210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967

הסיבה, לפי שאבדו, העבודה וימי ההשבתות השביתות,  י"א/30. לוח
(אחוזים) הכלכלי והענף הסקטור

TABLE K/30. STRIKES, LOCKOUTSAND WORK DAYS LOST, BY CAUSE, SECTOR AND
ECONOMIC BRANCH (Percentages)

)1966 ; 1967)

19661967

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork DaysStrikes andWork Days
LockOutsLostLockOutsLost

הכל 100.0100.0100.0100.0סך
1

TOTAL
Causeהסיבה

אתרים ותשלומים 44.750.528.920.7Wageשכרענודה rates and other payments
עבודה הסכמי איחתימת או nan7.010.17.77.6Work agreements broken

or not signed
שבר 16.25.522.510.8Withholdingהלנת of wages

עובדים 12.613.916.936.6Dismissalsפטורי of workers
והשבתות אחרות 19.520.024.024.3Otherסיבות causes and lockouts

Sectorהסקטור
39.541.638.145.6Privateפרטי

14.715.722.526.4Histadrutהסתדרותי
45.842.739.428.0Publicציבורי

הכלכלי Economicהענף Branch
8.05.38.54.6Agricultureחקלאות

ומחצבים 31.538.937.346.3Industryחרושת and quarrying
ציבוריות ועבודות 3.81.09.24.2Constructionבנייה

סניטריים ושירותים מים 2.15.0חשמל,
Electricity,water S sanitary services

5.36.91.41.6Tradeמסחר
וקשר אחסנה הובלה, ,7.08.07.720.8Transportתחבורה, storage and

communications
ציבוריים ממשלתיים, ,40.934.833.119.2Governmentשירותים commercial and

publicועסקיים services
אישיים 1.40.12.83.3Personalשירותים services
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וימי המשתתפים הזמן, אורך לפי וההשבתות, השביתות  י"א/31. לוח
(אחוזים) שאבדו העבודה

TABLE K/31. STRIKES AND LOCKOUTS, BY DURATION, NUMBER OF PARTICIPANTS AND
WORK DAYS LOST (Percentages)

)I966;I967)

1967

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork DaysStrikes andWork Days
LockOutsLostLockOutiLost

1966

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 הכל סך

Duration ofStrik e or Lock*Ouc

2to 6 hours
6 hours to one day
2to 3 days
4to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
15to24 days
25 to 49 days
50 and over

ההשבתה או השביתה אורך

שעות 6 עד 27.413.18.40.4משעתיים
אחד יום עד שעות 25.516.92.10.8ב!6

ימים 3 עד 217.815.812.72.7
ימיט 6 עד 412.925.421.110.4
ימים 0 עד 75.95.515.512.3
ימים 14 עד 105.28.416.216.3
ימים 24 עד 153.912.38.59.6
ימיט 49 עד 251.42.610.627.7
ויותר יום 504.919.8

Number of Participants

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

המשתתפים מספר

4.20.18.50.5
6.30.32.10.8
13.62.012.01.2
20.37.521.810.9
10.1S.I15.512.3
10.18.516.917.2
12.318.67.78.6
11.218.010.627.7
11.939.94.919.8

5עד1
610 עד
20עד11
50עד21
100עד51
200עד101

עד 201300
500עד301
ומעלה501

Workdays Lost

Upto 10 days
I I 20 days
21 50 days
51  100 days
101200 days
201300 days
'301400 days
401500 days
5011.000 days
1,001 and over

10.90.48.50.2
4.21.08.50.3
13.62.37.70.7
11.56.116.23.0
15.013.616.26.1
9.112.010.56.6
5.912.89.27.6
5.64.64.24.6
10.9I8.S9.817.0
13.328.79.253.8

שאבדו ענודה ימי

ימימ 10 עד
ימים 20 עד 11
ימים 50 עד 21
ימים 100 עד 51
ימים 200 ער 101
ימיט 300 עד 201
ימי0 400 עד 301
ימים 500 עד 401

ימים 1'000 עד 501
ומעלה 1/001
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MEMBERS OF THE GENERAL

FEDERATION OF JEWISH LABOUR (LIABLE TO TAX(

של הכללית ההסתדרות חבר>
מס) (חייב* בישראל העבריים העובדים

והמקום המשפחתי המצב המין, לפי החברים,  י"א/32. לוח
TABLE K/32. MEMBERS, BY SEX, MARITAL STATUS AND LOCALITY

)19501967)
השנה Endסוף of the Year

1950I960196119631964I96S19661967

החברים .241,932500,003523,288כל 577,359610.942649,097669,887685,534ALL
MEMBERS

Sexהמין
178.062368,877380.956414,287436.353458,832471,864480.409Males

49,813118,336124,853144,073156,939172,004183.214192.554Females

14,05712,79017,47918.99917.64518,26114,80912.571Not stated

1tuהמשפחתיהמצב si tal StMar
129,200282,617290,719320.763336.752350,930360.042366.902Males Married

48.86286,26090,23793,52499,606107.902111.822113.507Not Married

27.93463.02166,25975,93881.88184,84689,31491.947Females Married
21.87955,31558.59468.13575.05887,15893,900100.607Not Married

גברים

נשים

צויין לא

נשואים גבריס

נשואים לא

נשואות בשיט

נשואות לא

Localityהמקום
20,32436.53337.93041,15443.51045,63747.12347,828Jerusalemירושלים

אביביפו 60.75490,75594,41896,51996.54497,92398,74198,454Telתל AvivYafo

46.45276.04077,49583,39688.47194,54298,134100,617Haifaחיפה

0) שבע 11,46615.25217.12118,76119,12117.596Beerבאו Sheva (1)

(1) ברק 9,66710,81611.77612,86313,30110.432Beneבבי Beraq (1)

7.1298,2388.7909.3389,7669.966Herzeliyyaהרצליה

9.03110,04210.67111.96612,39012.500Haderaחדרה

0) 15.65918.24920.24021.86123,31522.721Holonחולון (1)

10,49012.07813.22614,48715,01015.068Netanyaנתניה

(1) תקוה 18,58621.13922.68224,00124.24724.084Petahפחח Tiqwa (1)

לציון 8.2469,41410.36111.64412.40612,836Rishonראשון LeZiyyon

8,3379.6279,78110,57911,11211,170Rehovotרחובות

0) גן 31,39533.72235,04836.84038.24736.486Ramatרמת Gan (1)

היישובים 114,402296,675183.439207,713222,721238,655246,974265.776Otherיתר localities

עצמה. המסבעיר חייבי הכל לסך מתייחסים הם 1967
(1) Data until 1966 refer to district bureaux. Sine

מ .1966 עד המחוזיות ללשכות מתייחסים הנתונים 0)
1967. data refer to total tax payers in the town.
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המדינה עובדי
המינוי ותנאי המשרדים לפי ,>*) המדינה עובדי מצבת  י"א/33. לוח

(1952  1967)

31 111 1967

העובדים כל
AI I Employees

31 III 1966 31 III 1965 31 III 1964 31 III I960 31 III 1955 31 111 1952

המשרד

59,075

268

1,260

57.851 54,836 52,282 46,029 37,810 32,522

9111521252325

8791101117119123164

232315413422445441453

1,0868681,2491,5311.340968975

3,6345,6015,9006.4146.6716,8906,650

1,0141.0171,2051,3851.4371.5231.492

3,3054,5666,2757,6578,1408.4688,711

4,9985.6577,2979,65410.15011,03611,016

72107354407427441453

337392511490503474
313224314337358422435

5457301,0121.3891,5011.6801,722

1,1231 8582.2361,9782,0632.6832,919

2,9421.2601.001962958980982

212 257 228 220 171 281

5,337
6,4326,7947.3827,7758,3289,238

506544643652687705

7939791,1341,1681.2001,251
73996124139144148148

5577291,0661,3001,3301.6241,543

1,2792,0803,5473.4423,5503,5643,817

55123(4)417175163196164

773616641627641637630
720820808760

1,200 1,149 1,063 871 627 709

934860894

2.4982,1352,1682.2042.3362.2712,142
440540582465

187213213

הכל סך
המדינה נשיא לשכת

הכנסת
המדינה מבקר משרד
הממשלה ראש משרד

האוצר משרד
הביטחון משרד
הבריאות משרד
הדואר משרד
הדתות משרד
החוץ משרד

בארץ עובדים
בחו'"ל עובדים

והתרבות החינוך משרד

החקלאות משרד
והתעשייה המסחר משרד

המשטרה משרד
(אזרחים) המשרד

ישראל משטרת
ונוטרים(2) שוטרים

(סוהרים) הסוהר בתי שירות

המשפטיט משרד
המשרד
שופטים

הסעד משרד
העבודה משרד
הפיתוח משרד
הפנים משרד

השיכון(נ) משרד
התחבורה משרד

הראשית הלשכה
אחרות ומחלקות

חיפה(5) נמל
רכבת

ישראל מקרקעי מינהל
התיירותי) משרד

נמל עובדי דואר, סוכני הכנסת, משמר אנשי וגננות, מורים המדינה, מבקר הכנסת, הברי יתר השרימ, המדינה, נשיא בולל אינו (1)
ם ובמפעלי י™בצבא "יביים הקבע בצבא חיילים נ"יל, סולריות יהקינ הדיפלומטיות בנציגויות מקומיים' ם ארע" ,7וב"ם
אילת נמל עובדי בכללמ (4) העבודה. במשרד נכלל 1962 יעד (3) המדינה. עובדי אינם שבחלקם נוטרים, בולל () צבאיים
נכלל 1964 עי (6) .1961 בשנת הנמלים לשרות הועברו () .1960 באפריל ב! התחבורה למשרד הפיתוח ממשרד ש"עבת

הממשלה. ראש במשרד
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GOVERNMENT EMPLOYEES

TABLE K/33. GOVERNMENT EMPLOYEES (1), BY MINISTRIES AND TERMS OF APPOINTMENT

(19521967(

196731 III

שוטרים,WorkersManualפועליםClerksפקיוים
נוטרים

וסוהריםקבועיםקבועים
MinistryמתמחיםConstabוזמנייםוזמניים

PermanentארעייםחוזייםPermanentארעייםחוזייםles. SuperStagers
andContractsCasualandContractsCasualnumeraries

TemposTempoand
raryraryWarders

28.8K2,3704,7589,0064223,611149 9.942TOTAL

1451323resident's Office
115153211Cnesset
3851993523State Comptroller's Office
459162254699223rime Minister's Office

5,03523675944033147Ministry of Finance
1.062132801911512Ministry of Defence
4,7964407152.104117462■77Ministry of Health
6.287781,2772,174741,126Ministry of Posts
299 '2271221524Ministry of Religious Affairs

Ministry for Foreign Affairs
3871340331. Local employees
38748 ■Employees abroad

1.054III219285845Ministry of Eduction and
Culture

1 ,64332634541035160Ministry of Agriculture
Ministry of Commerce

78981'446718t Industry
Ministry of Police

192■; 2841160Office staff
Israel Police Force

9,238Policemen, supernumerary
constables(2(

705Prison staff (warders(

Ministry of Justice
1,06220 .335131072Office staff
148Judges
8537011236018130Ministry of Social Welfare

1,32930836387010937Ministry of Labour
109 27917 11Ministry of Development
53520304032Ministry of the Interior
498997932502Ministry of Housing(3(

Ministry of Transport
Head Office

72194622691797and other Departments
Haifa port(5(
44225161,3976256Railways
2712414415II1srael Land Directory
1 1787963Ministry ofTourism (6(

(1) Excluding the President, Ministers of State and members of Knesset, the State Comptroller, teachers and kindergarten teachers,
postal agents, workers at Yafo port, local casual employees in diplomatic and consular missions abroad, soldiers of the Regular
Army and civilian employees of the army and army enterprises. (2) Including Supernumerary Constables part of whom are
not Government employees. (3) Up to 1962 included with the Ministry of Labour. (4) Including workers at Elat port,
who were transferred from the Ministry of Development to the Ministry of Transport and Communications on I IV I960.
)5) Transferred to the Ports' Authority. (6) Up to 1964 included with the Prime Minister's Office.
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המקצועי הדירוג לפי המדורגיט המדינה עובדי י"א/34. לוח
TABLE K/34. GOVERNMENT EMPLOYEES, BY PROFESSIONAL GRADES

)31 III 195531 111 1967)

195519601964196519661967

הכל 3,7318,1741סך 1,27412,0619,1989,664TOTAL

רפואה ובוגרי 411576803786870934Doctorsרופאים St medical graduates
וטרינריים 445453656563Veterinaryרופאים surgeons

רפואיות מעבדות 126239296283338335Medicalעובדי Laboratory workers
406865726870Pharmacistsרוקחים

96194213223229226Judgesשופטים(1) (1)
180265301318326356Judicalמשפטנים Officers

המשפטי בשירות 505163596572Staglersמתמחים
שוני0(2) מדעים .70247553613768810Misceמוסמכי science graduates(2)

במשרד 235253272279277Controllersמבקרים at State
המזינה Comptroller'sמבקר Office

7241.2641.4011.4911.5951,699Engineers(3)מהנדסים(3)
הוראה(4) 345573762765769846Educationalעובדי staff (4)

סוציאליימ(5) 135247328331199Socialעובדים workers(5)
5102,2943.0183,101Nurses(6).)אחיות(6)
2362442556971Journalistsעתונאים

1.6312.8323.1373.2943.575Technicians(7)טבנאיט(7)
179156Musicians(8)נגניט(8)

המינון 264276Office*23עובדי mech. workers
מחקר 54Researchעובדי workers .

Wardersandוסוהריםשוטרים PrisonPolicemen
הכל 6,9387,3388,0258,4249,0159,943TOTALסך

כללי 111111Inspectorמפקח General
נציב ,497999Commanderניצב, Com

missioner of Prisons
מדעי, מנהל משנה, .62123222425Assניצב Commander, Scientific
מינהל ראש גציב, ,Directorמגן Deputy Com

mander of Prisons,
Management Chief

מחלקה ראש ניצב, 211631445458Chiefסגן Superintendent,
Superintendent

כלאי רב פקד, ,30638389102102Superintendentרב Senior
Assistant Superintendent

כלאי 104126173183202230Chiefסקד, Inspector, Assis*
tant Superintendent

משנה כלאי ,263252268266255267Inspectorמפקח, Assistant Insp.
בלאי עוזר משנה, 62749897135152Sergeantמפקח Major, Warder

סמל Sergeant,3382522601677707רב Major
סוהרים סמל ראשון, .608745784804931961Sergeantסמל Warder Serg.

סוהר רב שני, 8609261.0631.1271.1451.260Corporal.WarderCorporalסמל
סוהר שוטר, שוטר, S88Lance.4.3884,0663.5153.7513.9234רב Corp.,Const.,Warder

זמני מוסף .230603774763792825Tempשוטר add. const.
328349315300300328Supernumeraryנוטר

ביישובים 368364465430Watchmenשומרים in settlements

גאוגרפיה, קלינית, פסיכולוגיה סטטיסטיקה, כלכלה, ארכיאולוגיה, סוציולוגיה, המזרח, במדעי אקדמאים בולל (2) דינים. כולל (1)
גאולוגים, אגרונומים, כולל (3) אקדמאים. סוציאליים עובדים כולל ב1967, המדיני. בשרות החוץ משרד ועובדי רבניט
הממשלה. משרדי בשאר הוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים מפקחיט (*) ושמאים. ביולוגים, מטראולוגים, פיסקאים, כימאים,
מעבדות עובדי כולל ב1960' (?) .1966 משנת החל האהיל לדירוג הועברו (6) .1967 בשנת האחיד לדירוג הועברו (5)

מ1966. החל המדינה שירות מנציבות הוצאו (8) לארפואיות.
(1) tncl. judges in religious tribunals. (2) Incl. graduates in oriental studies, sociology, archeology, economics, statistics,
clinical psychology, geography, rabbis and Ministry for Foreign Affairs workers in the diplomatic service. (3) Incl. agronomists,
geologists, chemists, physicists, meterotogists. biologists and assessors. In 1967 are included graduate social workers.
)4) Inspectors and instructors in the education system and teachers in other ministries. (5) Transferred to standardgradation
in 1967. (6) Were transferred to standard gradation in 1966. (7) In I960 include unmedical laboratory workers.

)8) Were transferred from Civil Service Commissioner as from 1966.
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האחיד הדירוג לפי המדורגים המדיגה עובדי י"א/35. לוח
TABLE K/3S. GOVERNMENT EMPLOYEES, BY STANDARD GRADE

)31 III 1966; 31 III 1967)

הדרגה
הניקוד

Punctuation19661967Grade

הכל 39,63339,468TOTALסך

17א


8A

8ב 9261B

1011664754Cג

1213652745Dד

1415904985Eה

16172.0882,318Fו

18192.8412,968Gז

n20212,7713,230H

22233,7133,7311ט

924255.0164,663J

26273.1103,837Kיא

28292,5002,660Lיב

30311,7041,846Mייג

32331.3101.487Nייד

3435887997Oטיו

3637701801Pטיז

3839361408Qי*ז

4042168200Rי*ח

434589114Sיט

3129Tנ

ושוליות 8487Trainessחניכים and apprentices

מיוחד(1) 8886Specialחוזה contract(l)

האהיד לדירוג הועברו 373Not_טרט yet standard graded

ארעיימ(2) עובדים


9,5577.513Temporary workers(2)

הוברר. טרם שמעמדם עובדים לרבות (2) המתאימות. בדרגות נכללים דרגות לפי המיוחדים החוזים כוללת, משכורת לפי (1)

(1) According an inclusive salary. The special contracts according to grades are included with the corresponding grades.
)2) Mostly employees whose status is not clarified yet.
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הלאומי הביטוח ממקורות ישכר תעסוקה
לעובד השכר וממוצע הממוצע החודשי השכר השכירים,  י"א/36. לוח

(1) הכלכלי העגף לפי לחודש,
(19611967 (ממוצעים

(כולל גנייה
ציבוריות) עבודות
Construction

)incl.
Public Works)

תעשייה
Industry

חקלאות,
ייגגור
ודיג

Agriculture,
Forestry
and Fishing

כל
ענפי

הכלכלה
All Economic
Branches

\ (אלפימ) השכירים הכל השכיריםסך בל
1961532.452.4146.6 ■60.4
1962574.750.2163.066.0
1963615.550.3177.776.2

: 1964653.$49.0189.880.5
(3) 1964622.842.9178.4'72.5

; 1965641.741.1173.6'73.5
:. (4)§ 1966638.938.6173.162.3
: 1967620.6.37.2164.5'48.6

ליי) (אלפי לחודש השבר הכל קן
1965305,94811.61882.13136.002

; (4) §1966362,84412.910. 93,202 :34,823
1967353,47112.34688,39027,124

י (ליי) לחודש לשביר השכר ממוצע
1961 .275143278260

; 1962317164310313
1963354189349357
1964398220392411

(3) 1964406257396414
1965477283460490

(4)1966568334538559
1967570332538558

(אלפים) השכירים הכל הקבועיםסך השכירים
1961470.926.2137.446.5
1962513.826.5152.153.3
1963553.828.0167.561.2
1964592.828.0178.567.8

(3) 1964583.832.6170.166.4
1965599.629.3169.8§ 65.0

(4)§ 1966602.727.9165.556.2
1967587.128.5156.844.2

ל"י) (אלפי לחודש השכר הכל סך
1965299.73310,03881,05934,313

(4)§ 1966357,03611.29292,20533,403
1967347,82310,95387,25826,216

(ל"י) לחודש לשביר השכר ממוצע
1961300207§ 292305
1962342233325357
1963381259363410
1964425300410458

(3) 1964429298414462
1965500342477528

(4)1966592405557595
1967593385556593

.1965 שנת מדגם משורשריםלפי נתונים (3) בית. עוזרות פולל לא (2) זה. לפרק במבוא ראה וההגדרות העיבוד עלשיטת 5רטים (1)
זה. לפרק מבוא ראה בחלקם' תוקנו 1966 לשגת הנתונים (4)
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pMPLOYMENT AND WAGES FROM THE NATIONAL INSURANCE INSTITUTE SOURCES

TABLE K/36. EMPLOYEES, AVERAGE MONTHLY SALARY AND AVERAGE MONTHLY

SALARY PER WORKER, BY ECONOMICBRANCH (1)

(Averages 19611967(
שירותים
שירותיםציבוריים
אישייםועסקיים
PublicPersonal
andServices

Business(2)
Services

תחבורה,מסחר,
הובלה,בנקאות
וקשרוביטוח אחסנה

Commerce,Transport,
Banking an>Storage and
InsurancCommunications

מים חשמל,
ושירותים
סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

Al I Employees
Total employees ( 1 ,000)

9.653.933.4152.923.21961
9.859.236.7164.052.8' 1962
10.360.539.2173.827.S1963
10.764.740.9189.828.01964
10.765.044.3182.925.91964(3)
11.667.348.0196.924.71965
12.3< ' 67.448.4209.627.21966 §(4)
12.266.747.8217.526.11967

Total salary per month (IL. 1,000)
7,33133.67929.30197,7718,1151965,. . ■  .
9,02939.65836,790125,765; 10.667 . . r1966 §(4) ' .
9,08940,24036,413129,9099,9601967

Average salary per employee (IL.)
4852953452982041961
487330383356. 2231962

; 5133824303862511963
5664204934232821964
5624384884202881964(3)
6355016104973291965
737589760600§3921966(4)
7456037625973821967

n t EmployeesPerman eTotal employees (1,000)
9.549.432.5§147.821.61961
9.754.1.35.5158.923.71962
10.354.938.0168.525.41963
10.758.739.6183.825.71964
10.759.343.5177.224.01964(3)
11.562.346.5192.223.0I96S
12.263.047.5205.125.31966 §(4)
12.262.6 '46.6212.024.21967

Total salary per month (IL. 1.000)
7,32832.86129,04297,1427.9501965
9,02738,89036,683125,06310,4731966 §(4)
9,08139,41436.244128.899 '9,7581967

Average salary per employee (EL.)
4893133523072141961
491350392364. 2351962
5164064413942651963
5694495064322981964
5674645004293021964(3)
6365286235053451965
737617772609§4131966(4)
7466307786084021967

(1) For particulars on methodsof compilation and definitions see the introduction to this chapter.
)3) Chained figures by a 1965 sample.

(2) Excluding domestic help.
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הכלכלי הענף לפי לחודש, לעובד השכר ובממוצע השכירים במספר השינוי אחוז  י"א/37. לוח
TABLE K/37. PERCENTAGES OF CHANGE IN THE NUMBER OF EMPLOYEES AND IN THE AVERAGE MONTHLY WAGE PER WORKER,

BY ECONOMIC BRANCH
)19621967)
מים תחבורה,מסחר,חשמל,

mxbpn
בנייה

עבודות שירוניםהובלה,בנקאותושירותים(כולל
שירותיםציבוריים

לעומת השינוי
הקודמת השנה

הבל סך
Total

ודיג ייעור
Agriculture,
Forestry

and Fishing

תעשייה
Industry

ציבוריות)
Construction
)incl. Public
Works)

סניטריים
Electricity,
Water and
Sanitary
Services

וביטוח
Commerce,
Banking
and

Insurance

וקשר אחסנה
Transport,
Storage and

. Communi
cations

ועסקיים
Public and
Business
Services

אישיים
Personal
Services

Change from
Previous Year

השכירים הגל Totalסך employee!
19627.94.211.29.41.89.89.97.01.21962

19637.10.29.0I5.S5.32.26.85.96.61963
19646.22.26.85.74.36.94.49.21.9' 1964

19653.14.20.11.48.43.58.47.74.6I9&S

§ 19660.46.13.115.26.00.00.86.410.1I966§
19672.93.65.022.00.40.91.33.84.01967

לחודש לשביר השבר Averageממוצע salary per
employee

196115.314.411.420.80.4ll.e11.0I9.S9.81962
196311.715.212.614.15.315.812.38.712.61963
196412.416.412.315.110.39.914.79.612.41964

196517.810.516.218.412.814.224.218.113.91965

196619.118.017.014.116.117.624.620.7§19.11966
19670.30.80.10.21.02.40.20.42.71967

הקבועים השכירים הגל Totalסך permanent employees
19629.3I.I10.714.72.39.69.27.29.81962

19637.85.610. 114.46.21.47.06.07.11963

19647.0_6.510.43.86.94.29.11.31964
19654.410.10.12.17.35.07.28.54.31965

§ 19660.54.82.513.76.1I.I2.2 .6.710.0I966§
19672.i2.15.221.30.60.72.03.44.31967

לחודש לשכיר השכר Averageממוצע salary per
employee

196214.012.611.717.00.4.M711.418.69.81962

196311.411.211.714.95.716.3I2.S8.212.71963

196411.515.812.712.010.110.314.79.612.51964

196517.114.815.214.312.213.824.017.714.21965

§ 196618.418.416.812.715.916.9§23.9§20.8§19.71966

19670.05.0O.I0.31.22.10.80.32.71967

r

UJ

o
a.

UJ

ם

>
U
ei.



wage rates עבודה שכר תעייפי

המקצוע לפי בחקלאות, עובדים של (ל"י) (1) היומי השכר תעריפי י"א/38. לוח
TABLE K/38. DAILY WAGE RATES(I) (IL.) OF WORKERS IN AGRICULTURE, BY OCCUPATION

)19591967)

ו יסוד יוקרשכר יסודתוספת שכר

המקצוע
Basic Salary and C.o.L. AllowanceBasic Salary

Occupation
X 1959X 1961

X 1963
)2)

X 1965X 1966X 1967X 1959X 1967

חקלאיים Agriculturalעובדים
worke rs

8.5910.1211.3713.8116.9417.7912.03מדריך 8.04Instructor
ראשי 7.859.3510.5112.8315.7416.5311.18פועל 7.35Foreman
קבוע 87.348.789.8612.0914.8415.5810.54ועל 6.87Permanent worker
מאומן פועל .9.8612.0914.8415.5810.54Skilled worker

שנה 1 afterאחרי 1 year
זמני פשוט 6.928.269.2811.4414.0414.749.97פועל 6.48Farm hand. temporary

רפת Dairyעובדי farmers
מכנית 11.3912.8015.4218.0918.9912.85חליבה . ..Mechanical milking

מאומן ברפת 8.7510.2911.5614.0016.4317.2511.68פועל 8.19Skilled dairy farm hand
ברפת 7.458.9510.0512.2815.0715.8210.71פועל 7.00Dairy farm hand

נוקדים
בגז 8.2410.7912.1314.6517.2018.0612.22עובד 7.71Shearing worker

מאומן צאן 8.0610.2911.5614.0016.4317.2511.68פועל 7.5SSkilled sheep breeder
צאן 7.458.9510.0512.2815.0715.8210.71פועל 6.98Sheep breeding farm

hand

לול Poultryעובדי farmers
9.6211.2212.6115.1917.8418.7312.67מדגיר 9.00Poultry hatchery

worker
שנים 3 ותק בעל 9.2210.7912.1314.6517.2018.0612.22לולן 8.63Poultry farmer with

3 years' experience
מאומן לול 8.7510.2911.5614.0016.4317.2511.68פועל 8.19Skilled poultry farm

hand
לול 7.458.9510.0512.2815.0715.8210.71פועל 6.98Poultry farm hand

Beekeepersכוורנים
9.6211.2212.6115.1917.8418.7312.67כוורן 9.00Beekeeper

אי סוג 9.2210.7912.1314.6517.2018.0612.22כוורן 8.63Beekeeper, class A
מאומן מכוורת 8.7510.2911.5614.0016.4317.2511.68פועל 8.19Skilled beekeeper

מכוורת 7.458.9510.0512.2815.0715.8210.71פועל 6.98Beekeeping farm hand

בחרמש Reapersקוצרים
מספוא בחרמש 9.9811.3912.8015.4218.0918.9912.85קוצר 9.34Fodder reaper

בחרמש 9.6211.2212.6115.1917.8418.7312.67קוצר 9.00Fodder reaper in
orangeבפרדסים groves

בפלחה Fieldעובדים crops farmer
מכונות ליד 9.4610.6312.95I5.8SI6.6E11.29Machineפועל operator

בפלחה
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בחקלאות, עובדים של (ל"י) היומין) השכר תעריפי י"א/38. לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/38.  DAILY WAGERATES(1) (IL.) OF WORKERS IN AGRICULTURE,
BY OCCUPATION (Cont.)

)19591967)

יסוד יוקרשכר יסודשכרתוספת
Basic Salary and C.o.L. AllowanceSalaryBasic

Occupationהמקצוע

X 1959X 1961X 1963X 1965X 1966X 1967X 1959X 1967

(2)

ריסוס Sprayersפועלי
אי סוג ריסוס 9.43פועל .11.0212.3918.34 14.9419.268.8313.03Sprayer, Class A.

מאומן ריסוס 8.7510.2911.5617.19פועל 14.0018.058.1912.21Skilled sprayer

פשוט ריסוס 7.378.819.9014.85פועל 12.1015.596.9010.55Unskilled spayer

דגים בריכות Fעובדי ish pond workers:
דגים בךיגות ■.יפועל י88 ו

11.3912.80 ,18.09 15.4218.998.25I2.8SSkilled worker :

דגים בריכות 7.508.9510.0515.07פועל 12.2815.827.0210.71Unskilled worker

ומרכיבים Graftersנוטעים
ומטפל מרכיב ..נוטע, ■..14.2019.73 16.8120.71 14.02Grafter, ClassA.A.

אי אי סוג
ומטפל מרכיב 10.0011.6נוטע, 313.0718.44 15.7219.36'9.3613.10Grafter, Class A.

א' סוג
ומטפל מרכיב 9.0810.6611.9616.93נוטע, 14.4717.838.5012.06Grafter, Class B.

בי סוג
ומטפל מרכיב 8.069.5410.7216.01נוטע, 13.0516.817.5511.37Grafter, Class C.

גי סוג

טרקטורים(3) Tractordriversעובדי (3)

אי סוג 12.9614.8016.6322.17טרקטוריסט 19.5422.8312.1315.45Tractor driver. ClassA.

בי סוג 12.1013.7715.4820.69טרקטוריסט 18.1921.3111.3314.42Tractor driver. Class B.

גי סוג 11.3512.9714.5519.21טרקטוריסט 16.9819.7910.6313.39Tractor driver. Class C.

די סוג 10.0911.4712.8917.00טרקטוריסט 15.1217.519.4511.84Tractor driver. Class D.

הי סוג 8.9110.2111.4715.37טרקטוריסט 13.5515.838.3410.71Tractor driver. Class E.

ומבלים Cartersעגלונים and porters

לטיפול אחראי 8.7510.2911.5617.19עגלון 14.0017.708.1911.98Carter in charge of
cattleבבהמות tending

בהמות נוהג 8.5410.0711.3216.85עגלון 13.7317.358.0011.74Carter cattle driving
קטיף סבלות .inclבולל fruitpicking

porterage

אספקה במחסני 8.069.5410.7216.01סבלות 13.0516.497.5511.15Porterage in supply
stores

בבנות, כולל ובשירים הדרים ומשתלות וכרמים נשירים הדרים, במטעי המועסקים הפועלים לבל (2) לרווק. התחלתי שכר (1)
מכבי. ציוד למפעילי שכר לטבלאות צמוד טרקטורים עובדי של שכרם מ1966 החל (3) עבודה. יום לכל אחת ל"י תוספת ביתבת
(1) Initial wages for single persons. (2) All farm hands employed in orange groves, deciduous fruit plantations and vineyards,
and in citrus, deciduous fruit and banana nurseries are paid IL I more per workday. (3) Wages of tractor drivers are linked to

the wage rates of mechanical equipment operators.
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (ל"י) (1) היומי השכר תעריפי  י"א/39. לוח
המקצוע לפי

TABLE K/39. DAILY WAGERATES (1) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,

BY OCCUPATION
)I9S&1967)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכרשבר
Basic Salary andBasic

.Lהמקצוע AllowanceCoSalaryOccupation

XI958XI959XI965XI966XI967XI959XI967

Ba*פייה king
Jרדיין 0.95810.96.16.59:19.4820.4510.2613.84Ovenman

אי סוג ,10.80310.8016.3419.1820.1410.1113.63Kneaderלייש, Class A.

בי 10.15110.1615.2217.8718.769.5112.69Classסוג B.

9.4739.4714.0916.5417.378.8711.75Assistantעוזר .

: וגרביים(2) 1Knittingסריגהטריקו (2)

(ד) אי סוג ,11.88711.8918.3420.9420.9411.1314.17Knitterסורג, Class A. (D)

(ג) ני 10.56210.5717.3319.7919.799.8913.39Classסוג B. (C)

s< 9.7729.7715.9818.2518.259.1512.35"י
13.9115.8915.8910.75

(ד) אי סוג ,11.56611.5616.8719.2619.2610.8313.03Cutterגוזר, Class A. (D)

(ג) בי 10.56310.5715.3917.5717.579.8911.89Classסוג B. (C)

. 9.3779.3813.6815.6215.628.7810.57"י,>2


12.1213.8313.839.36

Footwearהנעלה

"מיוחד* מקצועי 10.16710.1614.7917.0417.04.9.5211.53Skilledפועל worker, "Special"
אי 9.3779.3813.6415.7315.738.7810.64Classסוג A.

. בי 8.6778.6812.6514.5714.578.139.86Classסוג B.

: גי 7.8187.8211.3713.1113.117.328.87Classסוג C.

גומרת ,Finisherעוזרת, female
הי 6.4356.429.3610.7910.796.027.30Classסוג E.

חודש 12 After.6.3016.049.1810.5810.585.657.16לאחר 12 months
חודשים 6 5.7305.728.359.629.625.366.51Afterלאחר 6 months
חודשים 3 5.5865.598.139.379.375.236.34Afterלאחר 3 months

לעבודה 5.0415.097.348.458.454.775.72Beginnerבכניסה

Tanningבורסקאות
מקצועי Skilledפועל worker

j אי א' 10.89910.9015.7518.1518.6910.2112.65Classסוג A.A.

אי 9.7139.7014.3216.5117.009.0911.50Classסוג A.

בי 9.4579.4613.8115.9216.408.8611.09Classסוג B.

גי 8.6198.6112.6014.5314.968.0710.12Classסוג C.

(מתחיל) מקצועי בלתי 7.5407.5411.4513.2013.607.069.20Unskilledפועל worker (beginner)

שכירים Employeeנהגימ drivers
משא(3) מכוניות Truckנהגי drivers(3)

+ אי +.10.6115.7518.1518.699.9312.65ClassAסוג
אי 10.60010.2815.0017.2917.819.6212.05Classסוג A.

בי 9.4739.4713.8115.9216.408.8711.09Classסוג B.

גי 8.8598.8612.8014.7515.198.3010.28Classסוג C.

די 8.2458.2412.0213.8514.277.729.65Classסוג D.

קטנות מכוניות Driversנהגי of small
vehiclesוטגדרים andte nders

א' 9.9169.9214.4616.6717.179.2911.62Classסוג A.

בי 8.7668.6712.6514.5715.018.1210.15Classסוג B.

גי 8.5508.2812.1614.0114.437.769.76Classסוג C.
די 8.0857.8411.4313.1713.567.349.18Classסוג D.
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (ל"י) (1) היומי השגר תעריפי י"א/39. לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/39. DAILY WAGERATES (1) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,

BY OCCUPATION (Cont.)

)19581967)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכר שכר
Basic Salary andBasic

.C.o.Lהמקצוע AllowanceSalaryOccupation

XI958XI959XI965XI966XI967XI959XI967

ומיס נפט Oilקידוחי and water drillers

אי אי עבודה 13.22013.2224.39מנהל 21.1225.1217.00 12.38Foreman A.A.
אי ענודה 12.75212.7423.13מנהל 20.0823.8216.12 11.93Foreman A.

גי עבודה 12.10112.1021.87מנהל 19.0422.5315.24 11.33Foreman B.

11.56711.5720.69קודח 18.0121.3114.42 10.83Driller

11.04411.0419.95מגדלן 17.3120.5513.90 10.34Tower man

מקצועי בלתי 9.2919.2916.26פועל 13.8516.751 1.33 8.70Unskilled worker

ממוכנות בלתי Unmechanizedמחצבות quarries
מעולה מקצועי 24.59פועל 21.8124.5916.64 Skilled worker. Superior

אי אי 22.10סוג 19.1822.1014.95 Class A.A.
אי 11.01711.0120.29סוג 17.6220.2913.73 10.31Class A.

בי 10.36010.3618.86סוג 16.3818.8612.76 9.70Class B.

גי 9.7349.7417.85סוג 15.3517.8512.08 9.12Class C.
מקצועי בלתי 9.2069.2115.25פועל 13.1215.2510.32 8.62Unskilled worker

Metalמתכת

ונפחות Smelteryיציקה and smithery
מקצועי Skilledפועל worker

2 אי א' 12.56013.0322.02סוג 20.4322.6815.35 12.20.ClassA.A2.
1 אי אי 11.66812.1020.47סוג 17.6621.0814.26 11.33Class A.A.I.

אי 10.78711.1819.07סוג 16.3419.6413.29 10.47Class A.

בי 10.03910.4117.34סוג 15.2417.8612.36 9.75Class B.

גי 9.3459.7016.55סוג 14.1317.0511.54 9.08Class C.
די 8.5978.9215.59סוג 13.3016.0610.87 8.35Class D.

7.8508.1414.63סוגה' 12.4715.0710.20 7.62Class E.

(מתחיל) מקצועי בלתי 7.8508.1414.63פועל 12.4715.0710.20 7.62Unskilled worker (beginner)

חשמלאות Locksmithsמסגרות, and
machמיכנית in e electricians

מקצועי Skilledפועל worker

23.20מעולה 20.2923.9016.17 Superior class

3 אי א' 12.59312.8221.58סוג 18.7022.2315.04 12.00.ClassA.A3.
2 אי אי 11.99412.2320.54סוג 17.8721.1614.32 11.45.ClassA.A2.
1 אי אי 11.10811.4119.36סוג 16.6219.9413.49 10.68Class A.A.I.

אי 10.41310.8118.25סוג 15.79I8.8C12.72 10.12Class A.

בי 9.6129.9816.92סוג 14.5417.4311 .79 9.34Class B.

גי 8.8119.1415.52סוג 13.3715.9810.81 8.56Class C.
די 8.1708.4714.41סוג 12.3314.8410.04 7.93Class D.

הי 7.5837.8713.52סוג 11.5013.929.42 7.37Class E.

(מתחיל) מקצועי בלתי 7.3147.5913.45פועל 11.4313.859.37 7.11Unskilled worker (beginner
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (ל"י) היומין) השכר תעריפי י"א/39. לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/39. DAILY WAGE RATES(i) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,
BY OCCUPATION (Cont.)

)19581967)

יוקר ותוספת יסוד יסודשכר שבר
ic Salary andBa!Basic

jnspanC.o.L. AllowanceSalaryOccupation

XI958XI959XI96SXI966XI967XI959XI967

Buildingבניין
מקצועי Skilledפועל worker
14.95014.9521.5624.5924.5914.0016.64Superiorמעולה Class

אי א 12.17012.1819.1822.1022.1011.4014.95Classסוג A.A.
אי 11.01611.0217.6220.2920.2910.3213.73Classסוג A.
בי 10.36010.3616.3818.8618.869.7012.76Classסוג B.
גי 9.7359.7415.3517.8517.859.1212.08Classסוג C.
מאומן 9.7359.7415.3517.8517.859.1212.08Semiskilledפועל worker
בניין 9.3829.3914.2516.5516.558.7911.20Buildingפועל labourer

מקצועי בלתי 9.2069.2113.1615.2515.258.6210.32Unskilledפועל labourer
פחחות ,Plumbersשרנרנות, tin smiths
בניין Sibldg.elctriciansוחשמלאות

מקצועי Skilledפועל worker
14.95014.952I.S624.5924.5914.0016.64Superiorמעולה Class

אי א' 12.17512.1819.1822.1022.1011.4014.95Classסוג A.A.
אי 11.02211.0217.6220.2920.2910.3213.73Classסוג A.
בי 10.36010.3616.3818.8618.869.7012.76סוג

Class B.

ני 9.7299.7315.3517.8517.859.1112.08Classסוג C.
עוזר 9.3779.3814.2516.5516.558.78II.20Assistantפועל

(מתחיל) מקצועי בלתי 9.2069.2113.1615.2515.258.6210.32Unskilledפועל worker (beginner)
ומוזאיקה Stairsמדרגות and mosaics

מקצועי Skilledפועל worker
אי אי Classסוג A.A.

אי סוג
11.51311.5116.7719.5120.1910.7813.66Class A.

בי 10.54710.5515.3717.8818.519.8812.52C/3SSסוג g.
גי 09.99610.0014.6017.0017.609.3611.90Classונ C.
פשוט 9.3029.3013.5615.8116.368.7111.07Unskilledפועל worker

שנה Atferלאחר 1 year
חודש 8.4968.5012.5214.5615.077.9610.19Afterלאחר 1 month

לעבודה 8.3788.3812.2214.2014.707.859.95beginnerבכניסה
7.9897.9911.6613.5714.047.489.50Woodעץ working

בניין ,Carpenterנגר building
andורהיטים furniture

21.8324.5324.5316.60Superiorמעולה Class
אי אי 12.12212.1219.2922.0222.0211.3514.90Classסוג A.A.

אי 11.09111.1017.6720.3220.3210.3913.75Classסוג A.
בי אי Class_10.76010.7710.08סוג A.B.
010.40810.4016.3318.8118.819.7412.73Classוגבי B.

ני 9.7089.7115.2117.2017.209.0911.64Classסוג C.
13.2314.9614.9610.12Classסוגד' D.

(מתחיל) הי 8.9989.0811.6913.1013.108.508.86Classסוג E.(beginner)
במוסכים רפד ,Carpenterנגר, garage upholsterer

20.5723.9323.9316.19Superiorמעולה Class
אי אי 18.5221.5321.5314.57Classסוג A.A.

אי 10.64310.6516.9119.7219.729.9713.34Classסוג A.

בי אי 10.14610.159.50Classסוג A.B.
בי 9.5439.5515.6918.2518.258.9412.35Classסוג B.
גי 8.4438.4514.7917.2017.207.9111.64Classסוג C.
די 13.2114.9614.9610.12Classסוג D.
הי סוג

11.6813.1013.10


8.86Class E.

299 ותעסוקה אדם כוח



ובבנייה, בתעשייה עובדים של (ל"י) (1) היומי השכר תעריפי י"א/39. לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/39. DAILY WAGE RATES (1) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,

BY OCCUPATION (Cont.)

)19581967)

יוקר ותוספת יסוד יסודשברשנר
Basic Salary andBasic

Lהמקצוע AllowanceCo.SalaryOccupation

XI958XI959XI965XI966X 1967XI959.XI967

(*)( (מסחרי דפוס
מכונה סדר

;13.8520.1923.5024.6712.97מעולו! 16.70

Printing (commercial)(4)
Machine compositor

Superior class

ה' \12.14512.1417.7120.6021.6311.37סוג 14.64Class E.

די 10.82110.8415.7818:36סוג ;19.28'10.15\ 13.04Class D.

■ גי 44j!10.09010.0914.7217.1217.989סוג 12:16Class C.
בי 9.3718.3013.6715.9016.707.77Iסוג 1 1.30■ '>: ■:■' Class B".

אי :8.3248.3312.1314.1114.827.80סוג 10.03' ■ ' Class A.

יד Handסדר compositor

:23.5024.6712.57?13.4220.1מעולה 16.70Superior Class
11.71811.7217.7120.6021.6310.9714.64Classסוגה' E.

די IS7516.3319.259.5313.02Class.10.23210.23סוג D.

גי 9.5699.5614.4016.7617.608.9511.91Classסוג C.

בי /8.7688.7613.2415.4016.178.20סוג 10.94Class B.

אי '7.8447.8411.9413.8814.577.34סוג 9.86Class A.

גדולות מכונות ,Printerדפס, large machines

'13.8620.1923.5024.6712.98מעולה 16.70Supeiror Class

הי !12.14312.1317.7120.6021.6311.36סוג 14.64Class E.

די :10.80210.8315.7518.3319.2510.14סוג 13.02Class D.

גי ;9.86910.3114.4016.7617.609.65סוג 11.91Class C.

בי /9.0789.0813.2415.4016.178.50סוג 10.94Class B.

אי ;8.1788.1811.9413.8814.577.66סוג 9.86Class A.

Bookbinder, male כורך
13.4219.5822.7923.9312.5716.19Superiorמעולה Class

הי 11.71811.727.0919.8820.8710.9714.12Classסוג E.

די 10.23310.234.9317.3518.229.5812.33Classסוג D.

גי .9.5379.543.9216.1816.998.93IIסוג SOClass C.

בי 8.7008.712.7014.7815.528.1610.50Classסוג B.

אי 7.8457.851.4413.3213.997.359.46Classסוג A.

,Bookbinderכורכת female

די 9.4269.424.1316.4217.248.8211.67Classסוג D.

גי 8.1788.182.3414.3516.077.6610.19Classסוג C.

בי 7.4337.421.3613.2113.876.959.39Classסוג B.

אי 6.9416.930.5112.2212.836.498.68Classסוג A.

Cardboard cutter and stitcher בקרטונאג' גוזרותופר
גי 9.7290.074.8217.94סוג 18.849.43I2.7SClass C.

בי 8.6198.923.1415.90סוג 16.708.3511.30Class B.

אי H23.7.7117.981.76סוג 14.947.4710.11Class A.

מבלטן
גי 9.7300.0717.94סוג 14.828.849.4312.75

Moulder
Class C.

בי 8.5448.9215.90סוג 13.146.708.3511.30Class B.

אי H23.7.7647.98סוג 11.764.947.4710.110^$ A.
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ובבנייה, בתעשייה עובדים של (ל''י) היומין) השכר תעריפי  י"א/39. לוח
(המשך) המקצוע לפי

TABLE K/39. DAILY WAGERATES (1) (IL.) OF WORKERS IN INDUSTRY AND BUILDING,
BY OCCUPATION (Cont.)

)19581967)
יוקר ותוספת יסוד יסודשכר שבר

cהסוג Salary andBasBasicClass
.C.o.Lב965והמקצוע AllowanceSalaryinOccupation

(2)
XI958XI959XI965XI966XI967XI959X 1967

1965
(2)

Weavingאריגה
Weaverאורג

א' 12.095.12.1017.4919.9719.9713.51(ד)סוג 11.33(D)Class A.
ב' 10.28110.2814.8616.9716.9711.48(ג)מוג 9.63(C)Class B.

| ג' (ב)סוג
(א)

7.862

j

7.8612.85
11.38

14.68
13.01

14.68
13.01

9.93 7.36
8.80 

(B)
)A)

Class C. {

מעמלן
!

Sizer
א' 12.09512.1017.4919.9719.9713.51(ד)סוג 11.33P)Class A.

.(ג)ן 10.28110.2814.8616.9716.9711.48 9.63(C)f
/ ב' .(ב)סוג 12.8514,6814.689.93 (B)Class B. \
J(א)11.3813,0113.018.80 (A)1

מסך Warperשתאי (sect.)
א' 12.1017.4919.9719.9713.51■12.095(ד)"סוג 11.33(0)Class A.

10.28110.2814.8616.9716.9711.48(ג)ו 9.63(C)f
/ ב' 12.8514.6814.689.93.(ב)סוג (B)Class B. /
J(א)11.3813.0113.018 80 (A)I

Drawerinמשתיל.
א' I2.O9S;12.1017.4919.9719.9713.51(ד)מוג 11.33(D)Class A.

9.0729.0714.8616.9716.9711(ג)ו .48 8.49(C)f
/ ב' 12.8514.6814.689.93(ב)סוג . (B)Class B. /
j(א)11.3813.0113.018.80 (A)/

. Twisterinקושר
א' סוג 12.09512.1017.4919.9719.9713.51(ד). 11.33(D)Class A.
בי ?(ג)סוג 576'9.6814.8616.9716.9711.48 9.06(C)Class B.

} גי 7.2577.2612.8514.6814.689.93(ב)סוג 6.80(B)Class C. |
11.3813.0113.018.80(א) (A)

Warperמעגלן (beam)
א' 9.6769.6813.9915.9815.981(ב)סוג 0.81 9.06(B)Class A.
בי .8.466(א)סוג 8.4712.2714.0014.009.48 7.93(A)Class B.

Twisterשוזר
אי 10.2814.8616.9716.9711.48'10.281(ב)0וג 9.63(B)Class A.

בי 7.8627.8611.3813.0113.018.80(א)סוג 7.36(A)Class B.

בצמר Clothmenderמקנבת (female)
אי 6.9716.9711.48)10.281.10.2814.86(ב)סוג 9.63(B) .Class A.

בי 9.0729.0613.1014.9614.9610.12(א)סוג 8.48(A)Class B.

מכונות מנקה 8.4668.4712.2714.0014.009.48משמן, 7.93Greaser, machine cleaner

\ בד (ב)מנקה
(א)

7.8627.8612.27
11.38

14.00
13.01

14.00
13.01

9.48 7.36
8.80 

(B)
)A)

Cloth cleaner /

למעמלן 8.4668.4712.2714.0014.009.48עוזר 7.93Sizer's assistant

} וערב שתי 7.5597.5611.3813.0113.018.80(ב)סוללת 7.08(B)Warp S weft winder t
)female) I 10.9412.4912.498.45(א) (A)

שלושה לאחר 7.2577.2610.6612.1812.188.24פועל 6.80Worker, after 3 months
חודשים

טון מ10 למעלה כבד רכב נהגי (3) פוצלו. הנמוכים והסוגים הסיווגים סימוני שונו ב1965 (2) לרווק. התחלו/י שכד (1)
ב25 שחולקו חודשיים שכר שיעורי למעשה, הינם, הניתנים השיעורים הדפוס בתעשיית (4) ליום. ל''י 1 של תוספת מקבלים פח,

יומיים. שבר שיעורי בקירוב לקבל כדי
(1) Initial wage of single. (2) In 1965 the gradation was changed and the lower grades were spilt. (3) Drivers of heavy
vehicles, over 10 tons, receive IL. I additional daily allowance. (4) Monthly rahter than daily wage rates are to be found through

out the printing industry; these rates were divided by 25 to obtain approximate daily wage rates.
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המקצוע לפי אקדמאיט, ע1בד>0 של לחודש (*) (ל"י) שגר תער*פ*  *"א/40. ל1ח
יהדתה

TABLE K/40. MONTHLY SALARY RATES (IL.) (1) OF ACADEMIC WORKERS,
BY OCCUPATION AND GRADE

)X I954XI 967)
יוקר ותוספת יסוד יסודשכרשכר

Basic Salary and C.o.L. AllowanceBasic Salary
מקצוע

X 1954^960XI965XI966XI967X 1957XI967
Occupation

(2)(2)

אגרונומים אדריכלים, ,Engineersמהנדסים, Architects, Agrono
סטטיסטיקאים כלכלניט, ,^1ו1חכימאים, Chemists, Economists,
לא מעבדות עובדי ,Statisticiansגיאולוגים, Geologists, Non

מטאורולוגים Medicalרפואיות, LaboratoryWorkers, Me
teorologistsוארכיאולוגים and Archaeologists

+ +3771,3771,100A./7891,312א+ +
+ +7141.2221,2871,2871,010Aא
3206541,1521,2171,217415940Aא
3005741,0251.0901,090345813Bב
280495920985985280708Cג
2604297417817812255350ד
245396648692692190468Eה
230357582621621160420Fו

218324521556556140376Gז
205297471503503120340Hח

וטרינריים ורופאים Doctorsרופאים and Veterinary Surgeons
90 + A90+8091.3421,4071.4071,130א

71,3174951,040A)3357341,2521,3א
6491,1171,1821.182415905Bכ
3155649971,0621,062335783Cג
2955279421,0071,007305730Dד ■
270473868929929260660Eה
259429816873873225613Fו

245390747798798190550Gז
230352656701701160474Hח

324539575575389Stagierמתמחה
Pharmacistsרוקחים

3056401.1321,1971.197400920Aא
2855389421,0071,007320730Bכ

265476906971971265695Cג
245418862923923215655Dד

+ 824882882620Eה +
224374779833833180579Eה

הראשונה בשנה 193303643686686120464Fי First year
השנייה מהשנה החל 181330693739739100500Fו As from second /ear

313658702702475Gזא A
275572610610413G_ז
Lawyersמשפטנים
9641,5721.6371.6371,360Aא

150 1,2731,3381.3381,061BH50_ב+
100 + B100+1.2111,2761.276999ב
60 +7248ב+ 0£

3356641,0901,1551.155430878Bכ
3055799691,0341,034350757Cג
2804958579179172806SCDד
25541874779879821555CEה
23536363768068017046CFו

הראשונה בשנה 193302478510510120345Gז First year
השנייה מהשנה החל 313492515525355Gז As from second year

Note: This table excludes allocation for professional literature. מקגועית. ספרות בעד הוספת נכללת לא בלוח הערה:
125. של קבועה תוספת למשכורת נוסף מקבלים ונועלה א' בדתה האקדמאים (2) הקרובה. ללי מעוגליט השכר תעריפי (V

נוספות. שעות בעד ליי
(1) Salary rates are rounded off to IL. (2) Academic workers with grade A and above receive permanent additional

monthly payments of IL. 125 for overtime.
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לפי המינהליים, המדינה עובדי של (1) (ל"י) חודשי שכר תעריפי  י"א/41. לוח
(*) האחיד הדירוג

TABLE K/41. MONTHLY SALARY RATES (IL.) (1) OF ADMINISTRATION CIVIL SERVICE
EMPLOYEES, BYGRADE (2)

)II 1966)

הניקודהדרגה
Punctuation

יסוד שכר
יוקר ותוספת

Basic Salary and
Co.L. Allowance

יסוד שבר
Basic Salary

יוקר תוספת
Co.L. AllowanceGrade

17313212101Aא

89337228109Bכ

1011361244117Cב

1213384260124Dד

1415408276132Eה

; 1617430291139fי

1819455308147Gז

2021486329157Hח

י2223517350167ט

r2425550372178J

2627588398190Kי'א

2829636430206Lיב

v<3031690467223M

3233750509241Nיד

3435813562251Cטו

3637965690275Pט'ז

38391,073796277Qי*ז

40421.179902277Rיח

43451.2851.008277Sי*ט

1,4021,125277Tכ

(פרט האחיד הדירוג של השכר בתעריפי שינוי חל לא 1966 פברואר מאז (2) הקרובה. ללירה מעוגלים השכר תעריפי (1)
דלעיל). בנתונים נכלל ואינו לחודש ל*י 450 עד למשתכרים ששולם התייקרות למענק

(1) Salary rates are rounded off to IL. (2) Since February 1966 salary rates have not changed (except for allowance paid
to those who earn less than IL. 450 a month; not included here).
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מוסמכים וגננות, מורים של (ל"י) החודשי העבודה שכר תעריפי  י"א/42. לוח
(1) העבודה שנות לפי מוסמכים, ובלתי

TABLE K/42. MONTHLY SALARY RATES (IL.) OF QUALIFIED AND UNQUALIFIED
TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS, BY NUMBER OF TEACHING YEARS (1)

)X 1965 ;X 1967)

Number
of

Teaching
Years

תואר בעלי
מ''א

Graduates

תואר בעלי
כיא
B.A.

Graduates

מורים
מוסמכים
Qualified
Teachers

גננות
מוסמכות
Kinder
garten
Teachers

הדירוג לפי מוסמכים, בלתי וגננות מורים
Unqualified Teachers and Kindergarten

Teachers, by Grade

אי א'
AA

א'+
A+

אי
A

בי
B

שנות

העבודה
במקצוע

ו

2

3

4

7

9

11

13

15

17

21

603.86

632.95

663.42

694.69

767.03

814.16
1

859.09
t

890.88

921.70

951.70

1006.70

559.54

585.86

613.56

638.49 ■

711.13

752.75

794.43

826.21

854.71

881.01

931.70

495.83

522.15

548.46

573.39

644.03

693.60

730.86

758.26

790.04

817.44

867.86

477.83

498.60

520.76

541.54

606.63

646.80

685.58

712.23

742.92

769.22

822.92

1965

452.90

475.06

494.45

516.61

574.78

616.33

656.49

682.81

706.75

733.05

789.85

: 1967

426.58

444.59

461.21

477.83

527.69

562.31

591.40

616.33

638.49

663.42

700.17

418.27

434.89

450.13

466.75

499.99

540.15

572.01

596.94

616.33

635.72

677.27

400.27

419.66
i

434.89
i

1150.13
I

H95.83

526.30

558.16

578.93

601.09
i

620.48

660.65

i

I

2

3

4

7

9

II

13

15

17

21

1427.14446.36455.22483.31509.91529.12597,11644.41
1

2447.83464.09474.44506.95532.08557.20625.19675.452

3464.09480.35492.17527.65555.73585.29654.74707.963

4480.35498.09509.91551.29577.90611.89681.36741.384

7529.12545.38563.12613.37647.36687.27759.21819.857

9561.64576.42600.07657.71690.23740.19804.39870.989

II595.63610.41631.11700.57731.61780.61859.58919.73II

13617.80637.02657.71728.65760.40810.34884.06954.2013

15641.45657.71681.36754.46793.69844.82914.97986.8015

17662.14678.40707.96782.99822.23874.55943.511016.8017

21705.00722.74747.32842.44880.49929.24996.801071.8021

(1) Salary rates are forfull time positions, and they include
basic salary and C. o. L. allowance.

מלאה משרה עבור הם העבודה שכר תעריפי (1)
יוקר. ותוספת יסוד שכר כוללים והם
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שכירים לעובדים המקסימלית החודשית היוקר תוספת  י"א/43. לוח

TABLE K/43. MAXIMUM MONTHLY COSTOFLIVING ALLOWANCES TO
EMPLOYEES

)16 I 195216 I 1966)

לצרכן המחירים המקסימליתמדד היוקר תוספת

Consumer'sהתקופה
\ 1\ 'j

Maximum C. o. L.Period
Price IndexAllowance (IL)(1)

19521 1952  15 111161075.60019521 1952  15 III16
1952111 1952  15 IV1612016.0001952III 1952  15 IV16
1952IV 1952 15 V1613225.6001952IV 1952 15 V16
1952V 1952  15 VII1614435.2001952V 1952  15 VII16
1952VII 1952  15 IX1615745.6001952VII 1952  15 IX16
1952IX 1952  15 ^11616552.0001952IX 1952  15 XII16
1953XII 1953  15 1111617560.0001953XII 1952  15 III16
1953111 1952  15 VI1618265.6001953III 1953  15 VI16
1953VI 1953  15 IX1619172.8001953VI 1953  15 IX16
1953IX 1953  15 XW1620180.8001953IX 1953  15 XII16
1954^1 1953  15 1111620889.5501954XII 1953  15 III16
1954111 1954  15 /X1621699.5501954III 1954  15 IX16
1954IX 1954  15 XII16222107.0501954IX 1954  15 XII16
1955XII 1954  15 IX16228114.5501955XII 1954  15 IX16
1955IX 1955  15XII16231118.3001955IX 1955  15 XII16
1956<01 1955  15 11116236124.5501956XII 1955  15 III16
1956111 1956  15 VI16239128.3001956III 1956  15 VI16
1957VI 1956  15 VII16249140.8001957VI 1956 15 VII16

1958VII 1957  15 VII1625816.001953VII 1957  IS VII16
1960VII 1958  15 VII1626734.00I960VII 1958  15 VII16
1961VII 1960  15 VII16(2)48.501961VII I960  15 VII16
1962VII 1961  15 VII16(2)73.501962VII 1961  15 VII16
1963VII 1962  15 116(2)113.001963VII 1962  15 116
19641 1963  15 116(2)144.5019641 1963  15 116
19641 1964 15 X16(2)177.4019641 1964 15 X16
1965X 1964  15 116(2)205.401965X 1964  15 116
19661 1965  15 116(2)211.7019661 1965  15 116
(3)מאז 16 1 1966(2)276.80from 16 1 1966As

ביולי 15 ועד מאז ;1953 בדצמבר 15 עד ומעלה ליי 80. של הודשי שכר על לעובד שניתנה המצטברת היוקר תוספת זוהי (1)
החדשה היוקר תוספת שולבו: 1956 בסוף שהיו כפי היסוד ושכר היוקר תוספת ומעלה. ליי 125. של חודשי שכר על  1957
ביולי ב16 החל המצטברת החדשה היוקר תוספת מובאת ובלוח (המשולב) החדש היסוד שכר על שולמה ואילך מ1957 שניתנה
ראה פרטים ומעלה; ל"י 700 של חודשי שכר על 1964 בינואר ב16 והחל ומעלה, ל"י 500. של החדש היסוד שכר על ,1957
במבוא) הסבר (ראה בלבד התייקרות מענקי שולמו זה תאריך לאחר (3) זה. לפרק במבוא הסברים ראה (2) ללוחות. במבוא

כאן. מופיע אינו שסכומם
(1) This is the cumulative C. o. L. allowance granted to a worker on a salary of IL. 80. and above upto 15 XII 1963; since then,
up to 15 VII 1957 on a salary of IL. 125.  and above. The C. o. L. allowance and the basic salary at the end of 1956

were fused; the new C. o. L. allawance paid since 1957 was based on the fused new basic salary and the Table gi*" t"e new cumu
lative C. o. L. allawance as from 16 VII 1957 on the new basic salary of IL. 500. and above, and as 'rom I* I I'M ona basic
salary of IL. 700. and above. Further details see in the introduction to this chapter. (2) See explanations in introduction 'o
this chapter. (3) After that date only rise in prices grant was paid (see introduction) which does not appear btre.
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האזרחי העבודה כוח תכוגות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה
POPULATION (AGED 14 AND OVER) ,BY CIVILIAN LABOUR FORCE CHARACTERISTICS

)Thousands (אלפים

!O0D

1.583

Populat iorr (aged 14 and over) woo

1,500

■1000

SCO

m

WO

255

100
U ■

eg

40

Not in Civilian Labour Force
1 Employed
f Persons

! !

l^lL
Unemployed Persons /

1955 1956 I 1957 1958 I 1959 I 1960 I 196 T 1962 1963 1964 1965 I 1966 I 1957

ות8ין הכלכלי העיף לפי המועסקים,
EMPLOYED PERSONS. BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

)Thousjnds (<!*!יס

1962 : 1967
!50. 150

20D .

ומחצגים ,מכרוונ לזזןטת
Industry

Crafts,Mining ISuarrying
1^^ר|^לר^,,

Agriculture.
Forestry S,

Fisheries

1962 1967

Females tj'm

Malts  unas

ועסדן>>נד צ>ב1דיי1ז n*jnv\3
Public I, Business Services

זג'טזת
Commtrce, Banking ג

In5ur3nce איטיים TJ'jnTU
וגידור 

Personal Scrvicts
J< Entertainment

100

ISO
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employed persons. by occupation and sex והמין היד משלח לפי
(Thousands  d^m)

1962;1967

המועסקים,

360

*50

210

150

1mi 19it .

Femalesr>*K/j

Males  גברינז

רגבהבזיבד^רזדים כדריכה בעלי
רגבנץ .ברדרישרב

Craftsmen _3nd Other Workers in
Manufacturing 3n d Construction

מלןבוענויב. v>r>pjJ7
n"wa1n Managers tf

ונןכביבז D"a3Tn Clfks
"Professionalk Technical

WorKsrs

ודומיהם uu"r
Agriculhiral
Worktra 

וערדבורה
דךולזצילבררכ

7ןטר
Transport * Ccmmnnic

Workers

שיוווקס73רנך
רבידיר

Services, Sport
*Enteriatnment

500

לחודש לשכיר הממוצע החודשי השכר
AVERAGE SALARY PER EMPLOYEE

)11 (ליי

ולןטר רנו7בדררל,תו1נדית^תסנה
Transport,Storage 4 Communications .

\ ./

1961

800

700

S00

500
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חמין לפי העבודה, בלקוכות המובטלים של היומי הממוצע
DAILY AVERAGE OF UNEPLOYED REGISTERED AT LABOUR EXCHANGES.

BY SEX
)Thousands■O'aSrt)

הלידה ויבשת הלימוד שנות מספר לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכים אחוז
PERCENTAGE OF BELONGING TO CIVILIAN LABOUR FORCE, BY YEARS

OF STUDY AND CONTINENT OF BIRTH
) Jewish יהר7*$£10** נברים }

1967

WXr

Total
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חקלאות י"ב. פרק

ושיווק ייצור
("מתודו הייצור וערך חקלאי ייצור

.(22 פרק לוגיה"

בשתי מובאים י"ב/1812 בלוחות הנתונים
ברוטו". ברוטו ו"ייצור ברוטו" "ייצור צורות:
(הכוללת בתמורה" "התפוקה את נותן הראשון
באינוונ ושינויים החקלאים) של עצמית צריכה
גם כולל ברוטו" ה"ברוטו חיים. בעלי של טר
מוחזרים אשר מוצרים כלומר ביניים, תוצרת
גרעינים שחת, כגון החקלאי, הייצור לתהליך
וכוי. להגמעה, חלב לדגירה, ביצים למספוא,

מקורות על מבוססים הפיזי הייצור אומדני
של הייצור לאומדני העיקרי הבסיס שונים.
בקר עוף, בשר ביצים, חלב, פירות, ירקות,
להלן), (ראה המאורגן השווק סדרות היו ודגים
פרטית מכירה עבור אומדנים עי הושלמו אשר
בעיקר נאמד שדה גידולי ייצור עצמית. וצריכה
בסקרי שנתקבל כפי לדונם, היבול הכפלת ע"י
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של היבול
השטחים. במפקדי שנתקבל כפי הזרוע, בשטח
אינפור מקור מהווים שיווק ומוסדות מועצות

נוסף. חשוב מציה

חלק ליצרן. במחירים נאמד הייצור ערך
התפוקה מחירי מסדרות הושגו אלו מנתונים
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של החקלאית
שו במחירים מובא הייצור ערך יי). (סעיף
.1948/49 ובמחירי הקודמת השנה במחירי טפים,

("מתודולוגיה", ופירות ירקות שיווק
ו26) 25 פרקים

ופירות ירקות של מאורגן שיווק על הנתונים
חודש מידי נאספים וי"ב/21 י"ב/19 בלוחות

המוכרים. וחפירות הירקות סיטונאי מכל

וירקות פירות אספקת על י"ב/22 לוח
כל של שנתי מפקד על מבוסס לתעשייה,

השימורים. מפעלי

(33 פרק ("מתודולוגיה", הדר פרי ייצור
מקומי שיווק יצוא, על י"ב/20 בלוח הנתונים
מתקבלים "שונות" וכן ולתעשייה, לצריכה

הסטטיסטיקות של והמתודולוגיה המקורות ■

של בפרסום בפירוט תוארו החקלאיות
להלן שייקרא לסטטיסטיקה^) המרכזית הלשכה
כוללים אינם זה בפרק הנתונים "מתודולוגיה".

ירושלים. מזרח של שיטחה את

ויבולים שטח
הקרקע של הפוטנציאלי השימוש

.(E ,4 פרק ('מתודולוגיה'
מעודכנות תוצאות על מבוסס י"ב/1 לוח
ו1956 ב1952 שבוצעו ומפוי סקרים של בחלקן
החקלאות. משרד של קרקע לשמור האגף ע"י
אשר פוטנציאלי לשימוש מתייחסים הנתונים
למעשה. הקרקע שימוש עם תמיד חופף אינו
מתייחסים בעל" "בתנאי בטור הנתונים
מבלי בלבד, בעל בתנאי שורר שהיה למצב
בטור הנתונים הקיימת. בהשקיית להתחשב
היה אשר למצב מתייחסים שלחין" "בתנאי
שניתן השטח כל של השקייה בתנאי קיים

להשקייה.

.(75 פרקים ("מתודולוגיה", מעובד שטח
שדה גידולי של המעובד השטח על הנתונים
מפקדים על מבוססים י"ב/92) (לוחות וירקות
לס המרכזית הלשכה ע"י הנערכים שנתיים
שנזרע. ברוטו לשטח ומתייחסים טטיסטיקה
(לוחות וכוי דגים בריכות המטעים, שטח
בלשכה המצויים נתונים סמך על נאמד י"ב/42)
שנתקבלה ואינפורמציה לסטטיסטיקה המרכזית

אחרים. וממקורות החקלאות ממשרד

גם ראה ;23 פרק ("מתודולוגיה" יבולים
.(22 מפרק חלקים

עיקריים שדה גידולי של לדונם היבול אומדני
של דיווח על בעיקר מבוססים י"ב/10 בלוח

המשקים. בעלי

.(8 פרק ("מתודולוגיה", יער נטוע שטח
ממח נתונים על בעיקרו מבוסס י"ב/11 לוח
המוסמכת הרשות שהיא הקק"ל של היעור לקת

ליעור.

(1) R. M. Barkay and M. Noam (eds.), Agricultural Statistics in Israel  MethodsofCompilation, Central Bureau of Statistics,
Technical Publication No. 21, Jerusalem, 1966 (2vols.).
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ביותר. לקטנים פרט היהודי במשק המגדלים
המש כל את מייצג החלב רפת מדגם לדוגמא,
התוצאות בקר. יחידות מארבע יותר עם קים
המכון(1). ע"י שנה מידי מתפרסמות המלאות
שנת ממצאי את המסכם פרסום פורסם כן כמו
בהן השיטות תאור את גם ומכיל 1964/65

השתמשת2).

(34 ("מתודולוגיה'/פרק הדרים גידול
מתקבלים י"ב/29 בלוח ההכנסה על הנתונים
התפוקה. מן הקנויות התשומות הפחתת ידי על
מנתוני מהימן באופן ידוע ההדרים תפוקת ערך
(שהינה הדר פרי לשיווק המועצה של המכירות
בתוספת הדרים) לשיווק היחידה הסמכות
של עצמית צריכה עבור משלימים אומדנים

המועצה. באישור שלא ומכירות החקלאים
בגיל בפרדסים הקנויות התשומות של ערכן
המגדלים חשבונות ניתוח ידי על מתקבל הנבה.
או המרכזיתלסטטיסטיקה. הלשכה ע"י שנערך
קיבוצים, מטעים, חברות כוללת הסקר כלוסיית
ההד מחלקת המושבים, אגודות בניהול פרדסים
מחקר ומוסדות היהודית הסוכנות של רים
הנ"ל הסקטורים עיבדו ב1966/67 והוראה.
בגיל דונם 360,000 של מסה"כ דונם 200,000
ל100 66 בין נחקרו השונים בסקטורים הנבה.

מהשטח. אחוז
נתקבלו אריזה בתי של הקנויות התשומות
הקיפו אשר האריזה בתי חשבונות ניתוח ע"י

ההדרים. תפוקת של %80d

בפרסום מופיע שיטות של מפורט תיאור
.(3) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מיוחד

ייצור אמצעי
(13 פרק (''מתודולוגיה", החיים בעלי מספר
על מבוססים י"ב/32 בלוח האינונטאר נתוני
העיקרי הבסיס החלב רפת לגבי שונים. מקורות
חדשה (benchmark) מוצא נקודת הוא לאומדן
רווחיות לחקר המכון של מדגמי מסקר שנתקבלה
הבשר רפת לגבי הנתונים החקלאי. המשק
ע''י שבוצעו רשומים על בעיקר מבוססים וצאן
נאמד הלול שאינוונטר בעוד החקלאות משרד
ובהת דגירה, סטטיסטיקות סמך על בעיקר

החקלאות. משרד עם יעצות

ביתית צריכה הדר. פרי לשיווק המועצה מן
המרכזית הלשכה ע"י נאמדות פרטית ומכירה

לסטטיסטיקה.

("מתודולוגיה", זית ושמן זיתים ייצור
(269 ע' ,22 פרק

על בעיקר מבוססים י"ב/23 בלוח הנתונים
גורמי בין חקירות ועל הבד בתי של שנתי מפקד

כבושים. לזיתים חרושת ובתי שיווק

("מתודולו וביצים חלב ושיווק ייצור
ו28). 27 ופרקים ו(ו) 22(ה) פרקים גיה"

י"ב/24, בלוח מאורגן שיווק על הנתונים
החק ומשרד השיווק ממועצות נתקבלו אשר
של שונים אומדנים ידי על הושלמו לאות,

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת
(29 פרק ("מתודולוגיה",

של חודשיים דוח"ות על מבוסס י"ב/24 לוח
שנשחט ראש כל המפרטים המטבחיים בתי כל
כל של המשקל וקבוצת המין הטיפוס, לפי
שנש החי המשקל את לאמוד כדי נשחט. ראש
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מכפילה חט,
משקל קבוצת בכל שנשחטו הראשים מספר את
בקבוצה, החיים בעלי של הממוצע המשקל עם
החקלאות. משרד עם בהתיעצות שנאמד כפי

(30 פרק ("מתודולוגיה" ג י ד
על בעיקר מבוססים י"ב/26 בלוח הנתונים
ע"י שסופקו במלאי ושינוי מאורגן שווק נתוני
הושלמו ואשר החקלאות משרד של הדיג אגף

עצמית. צריכה של באומדנים

עלפיס לפי מחקלאות הכנפה
וענפי סוכר מלק גידול כותנה, גידול

והלול החלב רפת
המו דלעיל, בענפים ההכנסה על הנתונים
הושגו וי"ב/3130 י"ב/2827 בלוחות באים
רווחיות לחקר המכון ידי על שנערכו במחקרים
המרכזית הלשכה עם בשיתוף החקלאי, המשק
סקרים על מבוססות החקירות לסטטיסטיקה.
כל את המקיף הסתברותי מדגם של מפורטים

כותנה גידול כותנה/ סלק גידול של הרווחיות לסטטיסטיקה/ המרנזית הלשכה עם בשיתוף החקלאי המשק רווחיות לחקר המכון (1)
אד. פרסומים סדרות והלול/ החלב רפת ענפי ושל

(2) Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics,TheProiftability of Various Farm
Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65, TelAviv, 1967.

/224 מס' מיוחדים פרסומים סדרת לסטטיסטיקה/ המרכזית הלשכה /1962/631935/66 ההדרים ענף חשבונות רגב/ חיים (3)
.1967 ירושלים/
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סטטיס סיכומים מכינה אשר החקלאות משרד
ידי על המוגשים חודשיים מדו"חות טיים

הצרכנים.0) כל

בחקלאות במים שימוש של החלוקה אומדן
י"ב/36, בלוח הנכלל השונים, הענפים לפי
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י נעשה
שונים ומומחים המים נציבות עם בהתייעצות
זו לחלוקה העיקרי הבסיס החקלאות. משרד של
הגידו של המושקה השטח על הנתונים הם
הממוצעת צריכתם על ואומדנים השונים לים

לדונם.

פרקים20, ("מתודולוגיה", דשנים צריכת
(209,208 ע"ע

של דו"חות על בעיקרו מבוסס י"ב/38 לוח
ממשרד לאינפורמציה בנוסף דשנים, מפעלי

החקלאות.
(מתודולוגיה הצומח להגנת הדברה חומרי

.(218216 ע"ע ,20 פרק
המחלקה ע"י נמסרים י"ב/39 בלוח הנתונים
על בעיקר החקלאות, משרד של הצומח להגנת

מנהליות. רשימות סמך

פרק14) ("מתודולוגיה", חקלאיות מכונות
על מבוססים י"ב/33 בלוח האינוונטר נתוני
ועל ו1962 ב1952 החקלאיות המכונות מפקדי
משרד של המיכון ממחלקת שוטפים נתונים

החקלאות.

("מתודולוגיה", קנויות תשומות ערך
(20 פרק

אומדני את מסכמים י"ב/34 בלות הנתונים
המרכזית הלשכה של הלאומיים החשבונות

לסטטיסטיקה.

חיים בעלי להזנת בגרעינים שימוש
ידי על מתקבלים י"ב/35 בלוח הנתונים
עם בהתחשב מקומי לייצור נטו היבוא הוספת
ושינויים פחת הזנה, לצורך שלא שימוש
השונות הסדרות הם העיקריים המקורות במלאי.
ואינפור לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של

החקלאות. משרד שמספק מציה

(3 חלק ("מתודולוגיה", מים צריכת
הכלולים מים צריכת של הכלליים הנתונים
של המים מנציבות מתקבלים י"ב/37 בלוח

המים. נגינות החקלאות משרד /1968 תלאביב' '19621966 בישראל* המיס 'תצרוכת 0)
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AREA AND YIELDS ויבוליפ שטח

(1) בישראל הקרקע שימוש של הפוטנציאליות האפשרויות  >"ב/1 לוח
דונמים) אלפי ברוטו(2) (שטח

TABLE L/l. LAND USE POTENTIAL INISRAEL (1) (Gross Area(2) in 1,000 Dunams)

ס8יף
בעל בתנאי
Under

Dry Farming

שלחין נחנאי
Under
Irrigation

Item

המדינה שטח 20,700TOTAL(3)כל AREA OF THE STATE

והדרומי) המרכזי (הגגב נסקר שלא שטח
שנסקר שטוז

6,150
,(i)H550

Unsurveyed Area (Central and South Negev)

Surveyed Area

הגידולים לבל 3.3903,940Forלעיבוד cultivation of all crops

גלבד רבשנתיים וגידולים 7001.340Forלמטעיס plantations and perennial crops only

והכשרה ייצוב לאחר רק חקלאי לשימוש
הוזוף) (תולות


200For agricultural use only after reclamation

)coastal sand dunes)

טבעי 8,215Forלמרעה natural pasture

1,000לייעור
For afforestation

דגים 6060Fishבריבות ponds

בנוי 650650Builtupשטח area

ועתיקות תילי0 25חורבות, !
25Ruins, mounds and antiquities

ושונות נחלים ,6060Wadisואדיות, rivers and miscellaneous

מלח ובריכות 450450Lakesאג8יפ and salt pans

לשלחין מתאים לא


7,825Not irrigable

יחד המהווים וכוי, מים דרכי דרכים, כולל (2) בוסף. שוטף וחומר ו1956 1952 של הסקרים גסיס על תשכ"ה לשבת עודכן (ג)
דונם, אלפי 9,514 מופל מזה (4) ,1949 הנשק שביתה הסכמי בגבלללת (3) כעיכוד. כריסו הפיזי מהשטח 100/* לפחלת,

(1) Updated on the basis of the survey, carried out in 1952 and 1956, and additional current information, (2) Includes roads.
waterways etc. which amount to at least IO/£ of the gross physical area under cultivation. (3) Within Armistice Lines 1949.

)4) Thereof 9,514 thousand dunams mapped.
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דונמים) (אלפי (1) המעובד השטח י"ב/2. לוח
TABLEL/2. CULTIVATED AREA(1) (1,000 Dunams)

)1948/491967/68 תשכיח; עד ((תשיט

Item
תשכיח
1967/68
§

תשכיז
1966/67

§

תשכיו
1965/66

תשביה
1964/65

תשכיד
1963/64 תשיך

1959/60
תשטיו
1954/55

תשי
1949/50

תשיט
1948/49 סעיף

הכל סך
כל
1,650

המשקים
3,590 2,4804,0754,1404,160

Farming

4,165 4,060

All

4,190TOTAL

בהשקיית :3003758901.3051,4951.5401.5701,6151,640thereofמזה: irrigated

שדה ield:1,1301.8542,6002,8502.7592,7602,6472,7552.775גידולי crops

(2) הבנה 25252525252525Areaשטח in preparation^)

אדמה תפוחי ירקות,
ובוטנים

70133270270258273284276280Vegetables, potatoes
and groundnuts

355377515722864867870876877Fruitמטעים plantations

דגיפ 152237495961605958Fishבריכות ponds

עזר, (משקי שונות
וכוי) פרחים משתלות,

8094143159175174174174175Miscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
flowers. etc.)

הכל 1.3101.7902,9653,3303.2953.3103.2003,3003,320Totalסך

בהשקייה :2923668731,2771.4631,5051.5311,5751,599thereofמזה: irrigated

שדה 8921,2912,1172,2822,1032.1001,9792,0832,100Fieldגידולי crops

הכנה(2) 25252525252525Areaשטח in preparation^)

אדמה תפוחי ירקות,
ונוטניט

5190241231210229240231234vegetables, potatoes
and groundnuts

275297413600738741743749750Fruitמטעים plantations

דגים 152237495961605958Fishבריכות ponds

עזר (משקי שונות
ובו') פרחים משתלות,

7790132143155154153153IS3Miscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
lfowers. etc.)

minלאיהודימשק gh Farewi sNonJ

הכל 340690625745845850860865870Totalסך

בהשקייה :8917283235394041thereofמזה: irrigated

שדה 238563483568651660668672675Fieldגידולי crops

אדמה תפוחי ירקות,
ובוטנים

194329394844444546Vegetables, potatoes
and groundnuts

8080102122126126127127127Fruitמטעים plantations

עזר, (משקי שונות
וכוי) פרחים משתלות,

3411162020212122Miscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
flowers etc.)

שהוכנו חדשים שטחים (2) שנזרע. הפעמים כמספר נכלל שטח דהיינו גידולים) (שטח עיבוד שטח טבעי. ומרעה ליערות פרט (1)
הבאה. בשנה לזריעה

(1) Excluding forests and natural pasture. crop area, i.e., an area is included as many times as it is sown. (2) New cultivated
areas which were prepared for sowing in the following year.
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דונמים) (אלפי (1) בהשקייה המעובד השטח  י"ב/3. לוח
TABLE L/3.  CULTIVATED AREA UNDERIRRIGATION (1) (1,000 Dunams)

)1943/491967/68 ; תשכיוז עד (תשט
.1 967/68 n"wn

lQtiAI£.7תשכ"ותשביהתשכידתשכיגתש"ךתשייחתשטיותש"יתשיט
משקמשק 1948/491949/501954/551957/581959/601962/631963/641964/651965/66סעיף

I7OO/O/
§

הגל סך
Total

Itemלאיהידייהודי

§§§
FarmingFarming

הכל 3003758901,1851,3051,5051,4951,5401,5701,615l,<401,59941TOTALסך

שדה 6579265414434492468477488525540540Fieldגידולי crops
ובוטנים אדמה תפוחי ,549023724024824923025326625926423331Vegetablesירקות, potatoes and

groundnuts
1501582854104936156466566626796846759Fruitמטעים plantations

דגים 152237434958596160595858Fishבריכות ponds
משחלות, עזר, (משקי 1626667881919293949394931Miscellaneousשונות (auxiliary farms,

.nurseriesוכו') flowers. etc.)
(1) Does not include area under auxiliary irrigation. עזר. בהשקיית שטחים כולל איננו (1)

דונמים) (אלפי המטעימ שטח  י"ב/4. לוח
TABLE L/4.  AREA OF FRUIT PLANTATIONS (I ,000 Dunams)

)1948/491967/68 תשכיוז; עד (תשיט
.1967/68 nsvrn

משקמשקתשכזתשכ"ותשביהתשבידתשכיגתשיךתשייחחשטיותשייתשיט הכל1948/491949/501954/551957/581959/601962/631963/641964/651965/661966/67סעיף Itemלאיהודייהודיסך

§§§§TotalJewishNonJewish
FarmingFarming

הכל סך
הדרים

355377515645722842864867870876877750127TOTAL
1251321952753284204354424444454474425Citrus

מאכל 4S{59}ענבי 100
72747369645955513615Table Grapes

יין 404145503255555656Wineענבי grapes
{דלי}*גרעיניים *3141485152535555541Pome fruit

גלעיניים(1)
*/

34445658595963634914Stone fruit{l)
1371371331301231221201141141101092782Oilvesזיתים
55141921232323232323230Bananasבננות

7ן}'סובטרופיים
} *

6811131516182121Subtropical fruit
אחרים 38424445464752524210Otherמטעים fruit plantations

CO

111

D

y
c£
o
>

(1) Including almonds. שקדים. בולל W



(דונמים) שדה גידולי המעובד השטח י"ב/5. לוח
TABLE L/5. CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS (Dunams)

)1948/491966/67 תשכז: עד tun)

הגידול

המשקים ingAllכל Farir1966/67תשכיז

Crop
תשיט
1948/49

תשטיו
1954/55

תשיך
1959/60

תשביה
1964/65

חשביו
1965/66

כל
המשקים

All
Farming

משק
יהודי
Jewish
Farming

משק
לא
יהודי
Non
Jewish
Farming

כללי הכל 1,130,3512,599,8742,849,5642,760,0152,646,4631,033,139סך 2,775.127671,883GRAND TOTAL

חורף 964,2841.418.415545,869Winter,/866.804,/835,258,/99/,9/7,/850,8/2,/687,209גידולי Crops

.658.5911,785,9051.767.9491,684,6431,740,1991,832,7191,286,875נעל 545.844Unirrigated Crops

28,61864.907149.250150,615126,605131.565131.54025Irrigatedשלחין Crops

קיץ ■42749,062932,365924,7.57779,659790,843664,824/,443גידולי 126.019Summer Crops

406.912549.025647,988598,634418.707397,756271,984125.772Unirrigatedבעל Crops

36.230200.037284,377326,123360,952393,087392,840247Irrigatedקןלחין Crops

חורף pseגידולי rCr 0Wint

286,875545.844Unirrigated,/684.6431.740,1991.832,719,/767,949./785.905,//658,59בעל

120,925346.197356,835262,545361,438313,099310.5772,522Hayשהת

ירוק מספוא
/ 5.789

4.4861,7741.8431,9995,3695.249120Green fodder

זרוע 7,7496,9355.8875.5188,8498,849מרעה


Pasture,sown

2,35832.98530,06731.29830.26432,66432,664תחמיצים


Silage

ירוק 12,856119.05881,76838.68929,32018,40218,402זבל


Green manure

לגרעינים 38,556130,01266.76648.54230,72343.98233,68210,300Pulsesקטניות for grain

155,421624.248596.310521,032489,005433,366100.716332,650Barleyשעורה

302,491472,819593,280719,840764.207936.771755,724181,047Wheatחיטת

שועל 9,06913.26010,3532,6732,1903,5003,500Oatsשיבולת

סוכר סלק
115


15.65111,81618,8561,18117,675Sugar beet

לשימורים אפונה
8,7149,3139,15212,7489.8218,3461,475Peas for canning

חורפי חריע
24.3926,78126,7205457.8307.830


Safflower, winter

11.1261.8707,76277142621015555Miscellaneous(1שונות

28,61864.907/49.250150,615126,605/3שלחין /.565131,54025irrigated

סוכר סלק
5,58537,99161,62749.40152.93952.939

Sugar beet

ירוק 27.70753,802105,59088,24476.19077.37277,34725Greenמספוא fodder

ירוק 9114,6755,6697441.0141,2541.254זבל


Green manure

שונות
845

Miscellaneous
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(המשך) (דונמים) שדה גידולי המעובד *"ב/5.השטח לוח
TABLE L/5. CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS (Dunams) (Corn.)

)1948/491966/671 השכ"ז עד (תשט

Crop

1966/67 תשכ"ז

משק
 לא
יהודי
Non
Jewish
Farming

משק
יהודי
Jevyish
Farming

כל
המשקים

All
Farming

AtJ Farming המשקים כל

תשכו
1965/66

תשכ"ה
1964/65

חשך
1959/60

תשטיו
1954/55

תשיט
1948/49

הגידול

קיץ opserגידולי CrSum m

4015,9/2549,025647,988598,634418,707397,756271,984125,772Unirrigatedבעל

5.6162,2787331081.8061.0681,068שתת
Hay

ירוק 17,58514.7566,5043.5003,2892,7692,769מספוא
Green fodder

7.96513.9511,8821.7381,4121,4561,456תחמיצים
Silage

לגמנינים 4,88222,54622,14121.28617,99117,70812,519S.Iקטניות 89Pulses for grain

לגרעיניפ 66,14529,1327,2942,4092,5781,7151,379336Maireתירם for grain

לגרעינים 43.896115.92555,921270,92831,45790,07678,03712.039Sorghumסורגופ for grain

4,2068.19326,82538,44424.15520,48611,1659,321Sunflowersחמניות

32.18417,40438.07616.5871שומשמין 1,28312.40910512,304Sesame

קיצי 4,1772,775148550120חריע



Safflower, summer

8,70044,28938.13632,15937,17740,2233,46336,760Tobaccoטבק,

7,11014,76515,85546.39045.2001,190Cottonכותנה

מאכל 33,38335,26228,18549,74642,51045.61825,12320,495Watermelonsאבטיח

3,89810,68815,88319,38421,05021,94811מלונים ,48410,464Sugar melons

מאכל 494701952201313דלעת


Pumpkins

שחור 174.115229,606398,976126,640207,79795,83778,16317,674Cultivatedכרב fallow

1601,72610419554040שונות


Miscellaneous

לחין 36,230200.037284,377326,123360,952393.087392,840247Irrigatedש

10,9376,30717,0939,3459,345Hayשחת

לגרעינים 939756545370399399Pulsesקטניות for grain

לגרעיניפ 29655.63412.3215,8043.3415,6765,676Maizeתירס for grain

לגרעינים ,605.5295,17131,6689,5267סורגום 1697.169Sorghum for grain

22.81197,9881כותנה 59,745203.451247,692247,692Cotton

ירוק 30.18690,275128,314101,948100,86596,58996.374215Greenמספוא fodder

זרוע ,3,43616.24612,8587,12711,22411.28211,2802Pastureמרעה sown

5.8528.4186,39910,03110,26610,23630Silageתחמיצים

ירוק 1.2947329790400זבל



Green manure

7,5176,4904,6514,6694,669Miscellaneous(2)9582.019שונות

W Rye.
)2) Incl. 2,005 dunams rice.

שיפון. (1)
אורז. דונם 2,005 כולל (2)
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היישוב צורת לפי היהודי, במשק שדה גידול* המעובד השטח י"ב/6. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (דונמים)

TABLE L/6. CULTIVATED AREA OF FIELD CROPS IN JEWISH FARMING, BY TYPE
OF SETTLEMENT (Dunams) (Absolute Numbers and Percentages)

)1966/67 ;twn)

Crop

כפרים,
יישובים
עירוניים
ושונים
Villages,
Urban

Settlements
and Others

מוסדות
ומחקר חינוך
Educational
and Research
Institutes

מושבים
אחרים
Other

Moshavim

מושבי
עובדים
Workers'
Moshavim

קיבוצים
Qibbuzim

צורות גל
היישוב
All Types

of
Settlements

הגידול

TOTAL

L/n/rrigated Crops
Irrigated Crops

Absolute Numbers
299,531 29,898 43,610

253,335 20,723 26,050
46,196 9J7S /7,560

Unirr
Hay
Green fodder
Pasture, sown
Silage
Green manure
Pulses for grain
Barley
Wheat
Oats
Maize for grain
Sorghum for
grain

Sunflower
Sesame
Safflower
Tobacco
Cotton
Peas for canning
Sugar beet
Watermelons
Sugarmctons
Pumpkins
Cultivated fallow
Miscellaneous

gated
18,415
407
363
461

3,219
7.433
32,782
127,109
2.527
281

1,500

3,635
105

7.480
35

3.548
2,359
591

5,733
1.383

5
33,964

Crops
6,715
284
99

1,389

364
1.572
7,865

30
595

150

620
240

125
410

200
65

Irrigated Crops
279Hay

7,375Grain grops
34,860Industrial crops
2.509Green fodder
140Pasture, sown

1,028Silage
5Green manure

Miscellaneous

259
848

4,146
3,238
142
317
100
125

13,176
847
233
415

220
998

3,570
70

2,472

100

407
572

1,960
940

70

725
450

3,964
10,873
1.132
352
64

582,598

400, /92
182,406

124,643
3,575
1,135
4,356
1,105
6,851
23.304
165.119

528
918

31,233

2,570

350
3,021
6,928
1,212
540

13,715
5,533

3,536
20

4,265
1,294

54,070
117,323
3,695
1,119
590
50

מוחלטים מספרים
1,127,602 2,083,139

858,559 1.558,859
269,043 524,380

148,696
2,905
7,019
27,499
14,078
31,333
42,060
452,061

375
150

42,237

4,710

33,532
4,535

50
3,590
3,218

8
40,393

110

3,817
7,647

203,705
39,778
6,171
7,420
495
10

בעל
311,645
8,018
8,849
34,120
18,402
46,201
100,716
755,724
3,500
1.379

78,037

11.165
105

7.830
3,463

45,200
8,346
1,181

25,123
11,484

13

78,163
195

שלחין
9,345
17,614
300,745
173,721
11,280
10,236
1,254
185

הכל סך
בעל גידולי

גידולי
השקיית

גידולי
שחח

ירוק מספוא
זרוע מרעה

תחמיצים
ירוק זבל

לגרעינים קטניות
שעורה
חיטה

שועל שיבולת
לגרעינים תירס

לגרעינים סורגום

חמניות
שומשנוין

חריע
טבק

כותנה
לשימורים אפונה

סוכר סלק
מאכל אבטיח

מלונים
מאבל דלעת
שהור כרב

שונות

גידול
שחת

גרעינים
תעשייה גידולי
ירוק מספוא
זרוע מרעה
תחמיצים
ירוק זבל
שונות

Percentagesאחוזים
הכל 100.054.128.02.11.414.4TOTALסך

בעל 2S71.71.316.2l/nirrigoted./.100.055גידולי Crops
100.051.334.83.31.88.8Irirgatedגידולי Crops
שלחין
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(דונמים) אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח  י"ב/7. לוח

TABLE L/7. CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES (Dunams)

)1949/501966/67 ; ne>lf 7p (תשי

Crop

1966/67 תשכז

משק
יהודי לא
Non
Jewish
Farming

משק
יהודי
Jewish
Farming

המשקים
All

Farming

All Farming המשקיט כל

תשכו
1965/66

תשכה
1964/65

תשיך
1959/60

תשטיו
1954/55

תשי
1949/50

הגידול

TOTAL

Potatoes

Vegetables Total

Tomatoes
Cucumbers
Carrots
Beec
Eggplants
Cabbage
Caulilfower
Radishes '

Marrows
Spinach
Lettuce
Dry onions
Green onions .
Peppers and
Gamba

Beans
Lubia
Horse beans
Peas(l)
Kohlrabi
Radishes, red
Okra
Garlic
Parsley
Celery
Leek
Turnips
Sweet potatoes
Artichokes
Strawberries
Watermelons,
irrigated

Sugarmelons,
irrigated

Pumpkins.
irrigated

Miscellaneous

42,770 196,141 238,911 243,189 231,10} 219442 216,47? 130,765

825 43,250 44,075 42,381 50.483 42,863 50,934 23,058

41,945 /S2.89I 194.836 200,80a 180,620 /76,379 165,545 /07,707

6,729
6,063
1,577
1,108
1,757
1,873
1,660
1,650
2,092

274
5,397

1,752

2.364
338
no

1,865

1,127
1,643
2,275

26

40
35

30

160

24.013
25,240
11,641
2,802
4,347
4,112
3.987
3,487
7,257
477

1,778
12,638
1,863
10,844

5,169

2,822
2,109
385

1,467
74

1,691
1.160
541
626
625
163

4,661
1,168
6.529

30.742
31,303
13,218
3.910
6,104
5.985
5,647
5.137
9,349
477

2,052
18,035
1.863

12,596

7,533
338

2,932
3,974
385

2,594
1,717
3.966
1,186
541

626
625
163

4,701
1,203
6,529

29.960
30,685
12,156
4.447
5,970
7.010
7,284
4,814
8,716
378

2,034
20,004
2,911
12,856

7,126
507

2.127
2,509
554

1,687
1,596
3,579
888
476
477
622
230

4.157
1,116
10.755

28,332
26,766
10,872
3,403
5,924
6,307
6,329
4.456
7,933
558

2.066
16.933
2,165
10,817

5,549
608

2.108
2,792
720

2,375
1,795
3,763
849
360
■429

965
167

3.338
1,330
8,434

5.441 5,471 5,469 5,948

361 361 521 734

3,413 3,573 7,187 5.49S

33,112
24,940
10,929
2,355
3,963
6,345
7,311
3,091
7,662
366

1,385
15,785
2,458
8,198

6,685
594

3,312
3,841
789

1,173
2,210
5,691

(2)
(2)
(2)
(2)
134
(2)

1.060
9,420

8,208

898

4,464

29,974
17,092
10,325
3,860
4,448
5,732
6,489
4,040
3,935
128
633

25,378
6,334
5,433

4,259
472

2,109
3,499
422
585

1,807
2,897

(2)
(2)
(2)
(2)

1,322
(2)
258

9,769

741

13,604

32.268
11,458
6,077
2.467
2,781
4,752
4,317
2,012
4,391
271
791

4,886
2,224
3,694

4,547

793
3,910
488
507

4,743
1,396
(2)
(2)
(2)

(2)
198

83

1,318

502

6,828

הכל סך

אדמה וופווזי

הכל ירקותסך

עגבניות
מלפפונים

גזר
סלק

הגילים
ברוב

כרובית
גנון

קישואים
חרד
ח0ה

יבש בצל
ירוק בצל

וגמבה סלפל

שעועית
לוביה
פולים

אפונה(1)
קולרבי
צנונית
במיה
שום

פטרוזיליה שורש
סלרי
לוף
לפת

בטטות
(ארטישוק) קנרס

שדה חות
בהשקייה אבטיחים

בהשקייה מלונים

בהשקייה דלעת

שונים ירקות

(1) Excluding peas for canning. (2) Included in miscellaneous. שוניט. גירקות כלול (2) לשימורים. לאפונה פרט (1)
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היישוב צורת לפי היהודי, במשק אדמה ותפוחי ירקות המעובד השטח  י"ב/8. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים (דונמים)

TABLE L/8. CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES IN JEWISH FARMING, BY TYPE

OF SETTLEMENT (Dunams) (Absolute Numbers and Percentages)
)1966/67 ; x'3vn)

כפרים,
צורות יישוביםמוסדותכל
ומחקרמוקניםמושביהיישוב עירונייםחינוך

ואחריםEducationalאחריםעובדיםקיבוציםAllהגידול
TypesQibbuzimWorkers'OtherandVillages,rop
ofMoshavimMoshavimResearchUrban

SettlementInstitutesSettlements
and Others

NumberAbsoluteמוחלטיםמספרים

הכל 196,14127,508107,68121,0452,49837,407TOTALסך

אדמה 5.27220.5731,4493675,589Potatoes)43,250תפוחי

הכל 0ך  2.23687,11019.5962.13131.818Vegetables)151.891ירקות  Total

24,0131.45914,4612.8911365,066Tomatoesעגבניות
25,24029515,0913,215936,546Cucumbersמלפפונים

11.6413.0894,7341,0012672,550Carrotsגזר
2.80241.51741359809Beetsסלק

.חצילים 4,3475172.60456227637 .Eggplants
4,1123252.528641110508Cabbageכרוב

3.9871842,80367470256Cauliflowerכרונית
3.48711,74680520915Radishesצנון

7,2571193,8831,2511281,876Marrowsקישואים
477240118317Spinachתרו
1,7781788749040344Lettuceווסה

יבש 12.63887610.51941170762Dryבצל onions
ירוק 1,863781.26522365232Greenבצל onions

וגמבה 10,8449125,5221.6191942,597Peppersפלפל and Gamba
5,1692351,511984782,361Beansשעועית
2,8222,20027250300Horsebeansפולים

2.1091.14525960645Peas(l)אפונה(1)
3851206123748Kohlrabiקולובי
,1,467359335123487Radishesצנונית red
74135524Okraבמיה
1.691941,4723788Garlicשום

פטרוזיליה 1,1601511369279Parsleyשורש
54183211242Celeryסלרי
626210II50355Leekלוף
625332114179Turnipsלפת

163102601Sweetבטטות potatoes
(ארטישוק) 4,6618083,02316755608Artichokesקנר0

שדה 1.16837531120462Strawberriesחות
בהשקייה ,6,5291.1733,2805082801,288Watermelonsאבטיחים irrigated
בהשקייה ,5,4411.9072,106592140696Sugarmelonsמלונים irrigated
בהשקייה .umpkins?361415214753דלעת irrigated
שונים 3,4131322.18674845302Miscellaneousירקות

gesPercentaאהתיס
הכל 100.014.054.910.71.319.1TOTALסך

אדמה 100.035.347.63.40.812.9Pototoesתפוחי

100.08.057.012.81.420.8Vegetablesירקות

(1) Excluding peas for canning. לשימורים. לאפונה ow (1)
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(דונמים) היישוב צורת לפי בוטנים, המעובד השטח  י"ב/9. לוח
TABLE L/9. CULTIVATED AREA OF GROUNDNUTS, BYTYPE OF SETTLEMENT (Dunams)

)1948/491966/67 ;imn11 wn)

תשכזתשכ"ותשכהתש'ךתשט"ותש'"יתשיט
1948/491949/501954/551959/601964/651965/661966/67

הכל 8002,31653,72450,54741,47040,03137,376TOTALסך

הבל סך יהודי, 8001,79152,82448,29939,77138,28834,617Jewishמשק Farming, Total

1502606,5844,7766,3936,8557,438Qibbuzimקינוצים
עובדים '47798922,43218,81815,91214,50214,996Workersמושבי Moshavim

אחרים 76742,9984,5901,9362,5552,184Otherמושבים Moshavim

ומחקר חינוך 42175378634670545370Educationמוסדות and Research
Institutes

עירוניים יישובים ,5529320,43219,48114,86013,8319,629Villagesכפרים, Urban Settlements
andושונים Others

יהודי לא onJewish^7432.759,/5259002,2481,699משק Farming

(ק"ג/דונם) עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י"ב/10. לוח
TABLE L/10. AVERAGE YIELDS OF MAIN FIELD CROPS (Kg/dunam)

)1948/491966/67 תשכ'ז; עד vori)

משק
יהוד Jewish■משק Farmingלאיהודי

הגידול
תשכ'"ז

NonJewishCrop
Farmingתשב"זתשכ''ותשכ"י;תשךתשט''ותש"יהשט
1948/491949/501954/551959/601964/651965/661966/671966/67

7510590245חיטה 80155265120Wheat

14011080215שעורה 659024095Barley

שועל 10010060150שיבולת 7570145Oats

בעל לגרעינים, 11011575200תירס 170245240Maizefor grain, unirrigated

בהשקייה לגרעינים, 290430470תירס 5804254150Maize for grain, irrigated
בעל לגרעינים, 607585170סורגום 23525024580Sorghum for grain,

unirrigated
לגרעינים, 270510סורגום 485560530Sorghum for grain,

בהשקייה
320230230365שחת 170240375280

irrigated
Hay

בעל 9509001,0501,700מספוא, 1,1501,6501,8150Green fodder. unirrigated

בהשקייה 6,000מספוא, 5,5005,1007,200 6,4006,9007.0550Green fodder. irrigated
95556590חמניות 8011010575Sunflower

40504045חריע 65045Safflower

סוכר(1) 3,6854,275סלק 4,4505,2004,7251,900Sugar beet(l)
בעל סיבים, 50כותנה, X4550Cotton lint unirrigated

בהשקייה סיבים, 95130כותנה, 100120110Cotton lint. irrigated
בעל גרעינים, 90כותנה, x8590Cotton seed. unirrigated

גרעינים, 175215כותנה, 160190180Cotton seed. irrigated
בהשקייה

(1) In Jewish farming irrigated, in nonjewish farming unirrigated only. בלבד. בבעל הלאיהודי במשק ואילו בהשקייה היהודי במשק (1)
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דונמים) (אלפי והמינים הבעלות לפי ,0) יער הנטוע השטח  >"ב/11. לוח
TABLE L/l I. AFFORESTED AREA (1), BY OWNERSHIP AND SPECIES (1,000 Dunams)

)1948/491966/67 ; תשכיז עד (תשיט
(End of Year  השנה (סוף

a. by ownership הבעלות לפי א.

הכל (2)סך אחרתקקלהממשלה Yearבבעלות TotalGovernmentהשנה (2)J.N.F.Other Owners

531325151948/49תשיט

692133151949/50תשיי

1073656151950/51תשייא

1334276151951/52חשייב

1484489151952/53תשייג

1635296151953/54תשייד

19568III.161954/55תשטיו

22276130161955/56תשטיז

23185130תשייז _161956/57

252102136141957/58חשייח

279109156141958/59תשייט

299109176141959/60חשך

326109203141960/61חשכיא

347109224141961/62תשכיב

367109244141962/63תשכיג

394109271141963/64חשכיד

417109294141964/65תשכיה

440109317141965/66תשכיו

462108340141966/67תשכיז

B. BY SPECIES המינים לפי ב.

השנה
הכל סך
Total
)2)

מחטניים
Coniferous

אקליפטוס
Eucalyptus

אחריס
וכוי) (שיטה
Others

)Acacia etc.)

Year

25211975581957/58תשי"וו

27913088611958/59תשייט

29914192661959/60תשיך

32615599721960/61תשכיא

347168106731961/62תשכיב

367181III751962/63השכיג

394201115781963/64חשבד

417218118811964/65השכיה

440237120831965/66השכיו

462255121861966/67תשנז

המיועד פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם 250,0001 טבעיים יערות דונם כ~350,000 במדינה נמצאים יער הנטוע לשטח בוסף (1)
דונם). 7 שווה נטיעות ק*מ 1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצידי נטיעות כולל (2) לייעור.

(1) In addition to the afforested area there are in the country about 350,000 dunams of natural forests and about 250,000 dunams
of potential area for afforestation. (2) Including plantations by the sides of roads (according to scale: 1 km. = 7 dunams).
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ושיווק "וגור

של קבועים ובמחירים שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערך  .\1I1'"< לוח
ביניים) תוצרת (כולל ראשי סעיף לפי תש"ט,

תשנ''ז) עד (תש"ט

תשייט
1958/59

תשייח
1957/58

תשייז
1956/57

תשטיז
1955/56

תשטיו
1954/55

תשייר
1953/54

תשייג
1952/53

תשייב
1951/52

תשיי
1949/50

תשיט
1948/49

ליי) (אלפי שוט8ים במחירים החקלאי הייצור ערך

713,012 681,481 576,107 482,703 377,405 331,763 123,302 154,973 56,303 44,413

6.69811,20741,73951,22880,66779,116110,059134,980123,894138,365
5,3386,96123,47431,96239,16345,18354,00659,72365,47958,730
6,9247,47016,04031,09967,31962,59975,39487,654100,046106,166
3,2523,10414,82618,93526,29529,30142,06042,82657,92358,688
7,2138,21120,20932,27041,20046,48755,89762,35174.06278,584
6,6637,88213,28320,23526,72936,30039,60458,75584,42985,176
1232177041,0405176241,442: 9921,0232,250

1,4331,8863,6684,1185,2853,5119,45115,17025,23215,215
3,7754,7328,63715,17623,98248,55967,14382,721111,018130,807
1,5842,3135,7107,8619,40011,56611,99514.49417,47117,320
1,4102,3206,6839,37811.20614,15915,652!'6,94120,90421.711

הכל סך
שדה גידולי

ותפויא ירקות
הדר פרי

אחרים פירות
חלב

; ביצים
יבש

החי באינוונטר שינויים
חי) (משקל בשר

דגים
שונות

; ליי) (אלפי תשיט של קבועים במחירים הערך

187,880 162,578 139,835 126,730 106,543 97,733 81,446 75,247 56,152 44,413

6,69810,39616,13316,73021,65021,67827,57134.25130.82236,693
5,3388,04111,35313,08514,30314,77216,24517,02318,52818,391
6,9247,4598,0119,50712,82011,45112,77013,03213,45216,532
3,2522,8145,1305,3586,8455,6559,3939,11211,88113.541
7,2138,76811,54912,73514,65816,23617,08318,33321,11424,667
6,6639,01810,07910,14711,42114,15914,54917,73024,82029,337
12398139.167110120241145145234

1,4331,5921,0941,0129826511,5252,3464,4422,937
3,7755,1525,2016,0167.18812,86817,85317,82125,91032,766
1,5842,7443,5523,4394,0734,9414,9885,1515,6295,954
1,4102,0703,0063,2503.6834,0724,5124,8915,8356,828

הכל סך
ז שדה גידולי

ותפויא ירקות
הדר פרי

אחרים פירות
חלב

ביצים
דבש

החי באינוונטר שינויים
חי) (משקל בשר

דגים
שונות

תשיט של קבועים במחירים הערך מדד

הכל ;100131169183220240285סך 315366423

שדה 100155241250323324412511460548גידולי
ותפויא 319347345;100151213245268277304ירקות

: הדר 100108116137185165184188194239פרי
: אחרים ;10087158165210174289פירות 280365416
; 254293342;100122160177203225237חלב

100135151152171213218266373440ביצים
\100801131368998196דבש 118118190

החי באינוונטר 76716945106164310205ווו100שינויים
חי) (משקל 100136138159190339473472686868בשר

100173224217257312315325355376דגים
100147213230261289320347414484שונות
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PRODUCTION AND MARKETING

TABLEl/12. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT PRICES AND AT

CONSTANT 1948/49 PRICES, BY MAIN GROUP (Including Intermediate Produce)

(1948/491966/67(

תשכיז
1966/67

תשכיו
1965/66

תשכיה
1964/65

חשכד
1963/64

תשכיג
1962/63

תשכב
1961/62

תשניא
1960/61

תשיך
1959/60

Value at Current Prices (IL. 1,000)

TOTAL 1,623,014 §1,426,250 §1,354,816 §1,254,375 1,159,921 9*5,100 845,032 749,764

124,532161,327172.053174,937230.619252.932§230,382295,091Field crops
60,63269,557 .82,40198.906115.164121.544■ 132.6421 39,079Vegetables and potatoes

1 10.690111,552144,595245:584195.412§240,320§268,628317,163Citrus fruit
78,70298,497104,827§130.331§146.416§154,337§166,217174,140Other fruit
84.49995.351 107,553112.565121,828131;545150.140163.728Milk
93,712109,278108.543115,955131,001130,508135,191159.239Eggs
2,0692,1902,3072,1913.3543,6304.895;5.375Honey
5,3928,4449,03002,3672,1331,22012.996Changes in livestock inventory

146,416163,681184,259221,724246,559252.870§262,974282.102Meat (live weight)
18,74919,68222,54627,33032.52733.79941,52839.542Fish
24,37125,47327,04630,400 .29,12831,198§32.43334,559Miscellaneous

TOTAL

Value at Constant 1948/49 Prices (IL. 1.000)

330.093 §290,022 §272,967 265,986 238,537 236,195 218,147 194,926

33.41442,74141,70340,01151.42350,93752,51267.740Field crops
19.50318,55519,81420,51919,56123,087 ■25,09324,089Vegetables and potatoes
17,46714,77215,36221,34320.657§21,896§23.21026,692 .Citrus fruit
14,41519,76023,96024,22431.13229.49935,01540,968Other fruit
25,97326,96431,26731,07131.10932,887 ■34.57037,681Milk
31,46637,18136,98832,94737.44837,81536,20741,276Eggs

192214211202286356522j 585Honey.
1,3161,1361,5320106154175.1,860Changes in livestock inventory

37,35842,43649,83952,58258,06058,71662,96468,631Meat (live weight)
6,3456,8177,7167.7539,0289,47510,906j 1,015Fish
7,4777,5717,8037,8857,1768,1458,848j 9,556

1

Miscellaneous

Index ofValue at Constant 1948/49 Prices

43?491532537599§615§653743TOTAL

499638623597768760784*1,011Field crops
365348371384366433470451Vegetables and potatoes
252213222308298§316§335' 385Citrus fruit
4436087377459579071.0771,260Other fruit
360374433431431456479522Milk
472558555494562568543: 619Eggs
156174172164233289424476Honey
927910707II12; 130Changes in livestock inventory
9901.1241,3201.3931.5381,5551.6681,818Meat (live weight)
401430487489570598689695Fish
530537553559509578628678Miscellaneous
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי >"ב/13.הייצור לוח
תשנ''ו) עד (תש''ט

אחרת צוין לא א0 טונות,
המשקים Allבל Farming

תשביזתשב''וחשכהתשכידתשךתשטיותש'יתשיטסעיף
1948/491949/501954/551959/601963/641964/651965/661966/67

קדה גידולי
וקטניות דגנים

טח 00036,00041,300126,500150,100221,600*21,2002זד 100,600

20,00036,90042,10026.600116,60067,40056.000שעורה 21,200
שועל 9001,4008008002,000400500שיבולת ISO

7,35015,90026,0008,3504,8003,2002,700תירס 2,000
3,0004,00011,10015,55079,50067,00023,850סורגומ 13.150

אחרים 200800450250500דגנים 300

2,5002,3005,6253,0507,0006,5506,450קטניות 4,200
גם מספוא

1,07078,500122,700109,100137,100?40,60053,200שחת 110,200
ותחמיצים ירוק 1,5381,400§3734918661,5961.714מספוא 1.423

טון) 1 '000)
מ.) י. (אלפי זרוע 5,35014,97112,95211,9069,86414.886מרעה 14,687

תעשייה צמחי
; 30081019,20017,0009,50013.50012,900בוטנים 1 3,450

4001.5405002,6502,3003,8002,150חמניות 2,700
: 1501,2001,1004504001,200350חריע 200
ו סינימ 2,20010,65015,65021.50028,500כותנה, 24,950

גרעינים 4,00016,90024,50035,40048,000כותנה, 40,200
1,1006064201,1301,550920650שומשמין 470

6001,4842,3351,7409851,7402,200טבק 1,950
סוכר 21,000169,000256,000294,600239,300סלק 282.000

לשימורים 3,6003,7006,5006.300אפונה 9.050
אחרים תעשייה צמחי

2,325610200250200 2S0
שונות

ודלעת מלונים 13,00046.20038,00052,00092,300101,70092,000אבטיחים, 83.800
(דונם) ירוק 15,26126,385104,46586,82443,71739.52519,656זבל 30,735

48.30040.80055,80062,000171,500160,000204,000קש 99,900
ארמה ותפוחי 106,000160,800291,000378,000424,100415,400435,800ירקות 447,800

80,000125,500209,000296,200317,300306,700342.400ירקות 344,000
אדמה 26,00035,30082,00081,800106,800108,70093.400תפוחי 103.800

הדר 272,700270,000392,000609,600838,900878,3001,082,000סרי §906.500
אחרים 39,20034,00057,800145,400272.525249.425309,500פירות 273,080
מאכל 10,6009,45014,00031,10049,30046,10042.200ענבי 42,700
יין 7,2007,40011,00021,60034,00034,20039,750ענבי 33.320
10.7003,8002,8006,80021,00010,50024,500זיתים 10,900
3,5002,00017,00034,30049,80044,00050.500בננות 53.900

וגלעיניים(1) 5,2006,4506,70037,500104,650100,725134,300גרעיניים 116,550
ואחרים סובטרופייט 2,0004,9006,30014,10013,77513,90018.250פירות 15,710

(קילוליטר) 85,950105,100192,100317,800348,350367,400428.700מלנ 393,600
78,75092,200159,000277,300304,800322,600380.200בקר 348,600
7,20012,90033,10040,50043,55044,80048,500צאן 45,000

יחידות) (מיליוני 2423305041.1141,2781,2961.402ביצים 1.233

5304205208201,2201,5202.500דבש 2.225
חי באינונטר שינויים

חי) (משקל 7,5909,75526,90081,400120,950116,7001בשר 33,250 122,350
2,0101,905.6.15025,10035,50030,85030,500בקר 28,200

; 5404752,7004,9006,9507,0508.000צאן 7,250
5,0407,37516,30045,70074,50074,00089.000עוף 81,900

י אחר 1,7505,7004,0004,8005.750בשר 5.000
3,5006,15011,00013,90018,90019,30022,950דגים 22,550
שונות

נוי וצמחי שתילים פרחים,
מ3) (אלפי אורגני .3805901,1502,2001,9902,0202,0952זבל 160

ושונות ירקות זרעי
שקדים. כולל לא (נ)
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TABLE L/13. AGRICULTURAL PRODUCTION (Including Intermediate Produce)
(1948/491966/67(

Tons, unless Otherwise Stated

מש? 8ewishחותיהודימזה: FarThereof:

Itemתשכיזחשכיותשכהתשכ"דתשיךתשטותשיתשיט
1948/491949/501954/551959/601963/641964/651965/661966/67

Field Crops
Cereals and pulses

16,50019,70028,80035,000115.000132,90090,000199,800Wheat
17,00028,60036,20021,00081,70039,70012,50024.000Barley

9001,4008008002,000400150500Oats
7.15015,70025,9008,3004,7003,1001,9502,650Maize
5001,80010,40015,50079,00066,00013,10022.900Sorghum
200800450250300500Other cereals

1,6001,5004,1252,2006.1005,6003,3005,550Pulses
Roughage

40.50053,00091,00078.200122,100108,500109,200135.800Hay
3734958661,5951.7121,538$1,4211,399Green fodder and silage

)1.000 tons(
5.35014,97112,95211,9069.86414.68714,886Pasture, sown (1,000 F.U.( ;

Industrial Crops
30070019,00016.4009.25013,10013,00012,100Groundnuts
4001,4654502,5001,8003,1002.1001,450Sunflower
1501,2001,1004504001,200200350Safflower

2,20010,63715,65021,50024.95028,450Cotton lint
4,00016,87824,50035,40040.20047,900Cottonseed
62021050602010Sesame

3418519085135115280Tobacco
(1)21,000169,000244,400267,300259,800255,700Sugar beet '
3,3503,1005,6008,4505.600Canning peas
1,920560100160160110Other industrial crops

Miscellaneous .

7,50015,40025,40042,90051,60063,20057,00059,300Melons and pumpkins
15,26126,385124,46586,82443.71739,52530,73519,656Green manure (dunams(
40,00029,90046,60052,600138,500128,00086,200166.100Straw
96,500135,500266,000348,500377,700372,700402,000386,767Vegetables and Potatoes
71,100101,000185,000268.200272,600265,700299,400294,667Vegetables
25,40034,50081,00080,300105,100107,000102,60092,100Potatoes

272,700270,000392,000602,800829,700868,400§962,9801,070,100Citrus fruit
28,90026,10051,600132,750244,550230,245253,530278,270Other Fruit
9,0007,75012,60028,10043,80040,90037,50036,200Table Grapes
7,2007,40011,00021,60034,00034,20033,32039,750Wine Grapes
3,8001,4001,0001,6006,5003,5004,1008,000Olives
3,5002,00017,00034,30049,80044,00053,90050,500Bananas
4,7005,6506,20036,250100,37597,475112,950129,750Pome and stone fruit(l(
7001,9003.80010,90010,07510,17011.76014,070Subtropical and other fruit

80,15096,600178,000298,600329,150345.700372,050404,400Milk (kilolitre(
75,25087,500152,000267,800296,900313.600339,600370,900Cow's milk
4,9009,10026,00030,80032,25032,10032,45033,500Sheep and goat's milk
2383244951,1021,2661,2831,2201.389Eggs (mitlion units(
5004005008001,2001,5002.2002,480Honey

Changes in livestock inventory
7,1509.25024,40074,600114,500110,250116,250126,625Meat (live weight(
1,6701,7255,50022,50033,60029,15026,90029.000Cattle
2302251,6502,7004,2004,3004.5005.025Sheep and goats

5.0007,30016,20045,40074,00073,50081.40088,500Poultry
1,0504,0002,7003,3003.4504.100Other meat

3,5006,08010,75013,40018,45018,77522.02522,450Fish
Miscellaneous

Flowers, seedings. etc.
3405009501,8501,7701,8071,9531.888Organic manure (1,000 m3(

Vegetable seeds and others
(l) Excl. almonds.
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בימים) תוצרת (כולל שוטפים במחיויס החקלאי הייצור ערן  י"ב/14. לוח
ל"י) (אלפי

תשנז) עד (תשיט
המשקים armingAlIכל F

תשכיהתש*ךתשט'ותש'יתשיטסעיף 1 תשכ'זתשגיותשכיר
1948/491949/501954/551959/601964/65 | 1963/641965/661966/67

הכל סך
שדה גידולי

44,41356.303377,405749,764§|,354,816 § 1,254,375§| ,426,2501.613,014
6,69811.20779.116124,532252,932 230,619§230,382195,091

וקטניות 2,6163.86525.36420,39274,199דגניט 79,515§40.72688.252
1,1341,2717,7408,96041,585חיטה 33,53228,79163.405

7421,2828.2094,59913,541ש9ורה 22,5044,78712.488

שועל 5495220292148שיבולת 92056200
3157705.2001,784976תירס 1,395687843

1771,9982,72213,393י124סורגום 15,1102.6305.366
אחרים 131326293דגניס 415450663

2472701,8661,7094,263קטניות 5,639§3.3255.287

■ גס 2,7464,14725,45040,21250,587מספוא 51,84552,161$55.945
1,0151.5966,1936,2168,914שחת 9,37810,44314.709

וווחמיצים ירוק 1,7312,37116,88531,92239,885מ0פוא 40,43538,91538.388
זרוע מרעה .

1802,3722,0741,788 2,032§2.8032.848
תעקליה 5351.20420,01251,632101,766צמחי 74,939§ 109,901120.065

692239,1159,83614,715בוטנים 9,595§ 14.19014.061

III1383951,9883,420חמניות 2,5302,9502.975
1378275133474חריע 15280161

םיבים 4,40023,00149,235כותנה, 36,10356.13864,438
גרעינים כותנה, ■7002,5976.372 4,4107,2369,600

132765041.3001,288שומשמין 2,054. 682942
■טבק 2106893,1552,7955,404 2,8896.5997.588

סוכר 1,1768,85118,962סלק י 16,20919,38918,448
לשימורים 1,495אפונה 740§2.1691,465

אחרים תעשייה צמחי .2921,131401 257468387
8011,9918,29012,29626,380שונות 24,32027.59430,829

ודלעת מלונים no1,3184,7757,44317,098אבטיחים, 15,15721.20819.694

ירוק 50611,7481,488711זבל 765553354
5316121,7673,3658,571קש 8,3985,833'10.781

אדמה ותפוחי 5,3386,96145,18360,632121,544ירקות 115,164132,642139,079
4,1955,69633,07748,81099,080ירקות 91,568108,798113.942

אדמה 1,1431.26512,10611,82222.464תפוחי 23,59623.84425,137
הדר 240,320§6,9247,47062,599110,690פרי 195,412§268.628317.163

אחרים 154,337§3,2523.10429,30178,702פירות §146,416§166,217174.140
מאגל 8318116,99112,34719.501ענבי 17.73620,01717,082
יין 8,880§3964152,7735,684ענני § 10,360§9,31611,907

8324751,2434,1637,852זיתים 13,4648,89817,998
4772868,60014,32524,933בננות 19,581§22,62622.189

וגלעיניים(1) 517^546.7617,18036,98681גרעיניים 76,077§91,71787.356
ואחרים סוגטרופיים ,170356פירות 2,5145,19711.654 9,198§13,64317,608

7.2138,21146,48784.499131,545חלב 121,828150,140163.728
6,6267,28838,22272,394114,404בקר 105,613130,835142.055

5379238,26512,10517,141צא; 16,21519.30521,673
6,6637,88236,30093,712130,508ביציס 131,001135,191159.239
1232176242,0693,630דבש 3,3544,8955,375

החי באינוונטר 1,433.1.8863,5115,3922,133שינויים 2,3671.22012,996
3,7754.73248,559146.416252,870בשר 246,559§262,974282,102

54549710,99854,53187,041בקר ?2,463§83.63687,409
140984,1759,26518,246צא; 16,52819,45621,763
3,0904,13730,23671,825135,883עוף 126,498148,424161.910

אחר בשר '3,15010,79511,700 11,07011,45811,020
1,5842,31311,56618,74933,799דגימ 32,52741.52839,542
1,4102,32014,15924,37131,198שונות 29,128§32.43334,559

נוי וצמחי שתילים 3504002,5043,9056,721פרחים, 6,0186,7448,167
,אורגני 7601,4259,57216,43817,085זגל 16,800§ 17.06117,767

ושונות ירקות 3004952,0834,0287,392זרעי 6,3108.6288,625

שקדים. להוציא (נ)
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TABLE L/14. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT PRICES
(Including Intermediate Produce) (1L. 1,000)

(1948/491966/67(
משל יהודימזה: ;Jewish FarmingThereof:

השכ'דתש"ךתשטיותשיתשיט תשכיותשכ"ה1 Itemתשכיז1
1948/491949/501954/551959/601963/64 |1964/651965/66 |1966/67

41,63351,235353,237709,149§|,177,156§1,276,154§1.321,3361,493,520TOTAL
5,7198,73170,996116.352206,322225,293§207.847260.847Field Crops
2.1293,15522,18417,83469,64063.835§35.59274.713Cereals and pulses
9089656,1927,70030,84037.38826.16157.644Wheat
6461,0587,0593,67516,0138,1392,7505.448Barley
549522029292014856200Oats
3077605,1801,7751,372954676831Maize
48851,8722,71315,01013,2002,6205,152Sorghum
131326415293450663Other cereals
1661921,5301,3535,0703,713§2,879'4,775Pulses

2,7434,13825,42940,17251,77250,504§52,03055,782Roughage
1,0121,5906,1836,1939,3368,85210.35114,579Hay
1,7312,36816,86931,90540,40439,86438.87638,355Green fodder and silage

1802,3722,0742,0321,788§2,8032.848Pasture. sown
19242816,60747,77568,57192,296§100,017108.188Industrial crops
692039,0259,5129,34214,279§13,71513.189Groundnuts
1101303601,8751,9802,7902,2902,030Sunlfower
137827513315247480161Salffower

4,40022,96136,10349,23556,13864.325Cotton lint
7002,5944,4106,3727.2369.580Cottonseed
2424266842914Sesame

17403532376510548,1,248Tobbacco
1,1768,85115,37316,94717.57716.030Sugar beet
1.302Canningי2.025§5366201,288 peas
244539149317379309Flax andother industrial crops
6551,0106,77610,57116,33918,65820,20822.164Miscellaneous
1655003,5376,2258,65910,97214.57512,922Melons and pumpkins
50611,7481,438765711553354Green manure

4404491,4912,8586,9156,9755.0808,888Straw
5,0346,10641,09355,625101,331107,590115,437122.644Vegetables and potatoes
3,9114,86129,07743,97678,03385,40591,81497,794Vegetables
1,1231,24512,01611,64923,29822,18523.62324,850Potatoes
6,9247,47062,599109,478193,254§237,628§239.079282,275Citrus fruic
2,5962,49126,86272,550§ 132,660§144,131§ 155,359157,502Other fruit
7846996,38711,11415,70717,29917,53814,645Table grapes
3964152,7735,684§ 10,360§8,880§9,31611,907Wine grapes
3492315181,1485,1643,2554,2537.580Olives
4762858,60014,32519,58124,93322.62622.189Bananas
5126996,87336,00573,92179,588§39.38385,158Pome and stone fruit(l(
791621,7114.2747,92710,176§ 12.24316,023Subtropical and other fruit

6,7777,70943,55980,525116,347125,802143,507155,779Milk
6,3637,00937,01770,806103,487112,668128,590139.746Cow's milk
4147006,5429,71912,86013,13414,91716,033Sheep and goat's milk

6,5837,77835,84392,974130,161129,664134,281158,291Eggs
1182106002,0203,3003,5824,8405.332Honey

1,3331,7363,1665,2922,3672,1331,22012,887Changes in livestock inventory
3,6654,61544,672134,160232.518238,224§248,858266,521Meat
5144509.99149,93188,64383,390§80,55183,203Cattle
83642.7445,21110,41211,49012,47414,150Sheep and goats

3,0634,10130,04771,418125.763135,094147.725161.136Poultry
1,8907,6007.6958,2508.1088,032Other meat

1,5342,28911,27318,10531,67232,84740.36638.420Fish
1,3052,10012,57422,06827,22429,260§30.54233,022Miscellaneous
3504002,4543,8705,9736,6766.6998,117Flowers,seed ings. etc.
6801.2508,15514,38015,23615,596§15,61216,668Organic manure
2754501,9653,8185,9656,9888,2318.237Vegetable seeds and others

(1) Excl. almonds.
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תשכ"ו במחירי ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור ערן י"ב/15. לוח
תשכ"ז) (תשנ"ו; ל"י) (אלפי

המשקיס Allכל Farmingיהודי משק

שוטפיםסעיף במחירים תשכותשכ"ו במחירי שוטפיטתשכז במחירים תשכ'ו
1

1965/66 at Current Prices1966/67 at 1965/66 Prices1965/66 at Current Prices

הכל סך
שדה גידולי

I.426.2S0
§230,382296,135§207,847

וקטניות דגנים
חיטה

§40,726
28,791

88,739
64,741

§35.592
26,161

4.78712,0002.750שעורה

שועל 5618556שיבולת

687834676תירס

2,6304,7652,620סורגום

אחרים 450666450דגנים

2.879§3.3255.548§קטניות

גס 52,030§52.16154,410§מספוא

10,44313,17410,351שחת

ותחמיציפ ירוק 38.91538,38838,876מספוא

זרוע 2,803§2,8032.848§מרעה

תעשייה 109.9011§צמחי 17,307100.017

13,715§14,19013,610§בוטנים

2,9502,3652,290חמניות

8014180חריע

סיבים 56,13864.12556,138כותנה,

גרעינים 7,2368,6407,236כותנה,

שומשמין
טנק

סוכר סלק

682
6,599

942
7.601

29
548

19,38917,96317.577

לשימורים 2.025§2.1691,509§אפונה

אחרים תעשייה 468411379צמתי

27.59435,67920,208שונות

ודלעת מלונים 21.20823,34014.575אבטיחים,

ירוק 553354553זבל

קש
אדמה ותפוחי ירקות

ירקות

5,83311,9855,080

132,642
I08J98

127,888
106.513

115,437
91.814

אדמה 23,84421,37523.623תפוחי

הדר 239,079§268.628308,039§פרי

אחרים 166,217194,821155.359§פירות

מאכל 20,01719,99417,538ענבי

יין 9.31611,1139.316§ענבי

8,89817,7384,253זיתים

22,62621,11422.626בננות

וגלעיניים(1) 89,383§91,717106.285§גרעיניים

ואחריט סובטרופייט 12,243§13,64318,577§פירות

150,140163,522143,507חלב

ו* ל* 130,835142,781128.590ר בקר
19,30520,74114,917

135,191154.632134,281ביצים

4,8955,5004,840דבש

החי באינוונטר 1.22012,9731,220שינויים

262,974287.327248,858§בשר

80.551§83,63689,679§הלירי בקר
TJfV19,45621,88512.474
IKX

148,424162,543147,725

אחר 11.45813,2208.108בשר

41,52841,85640.366§דגים

30.542§32,43335,001§שונות

נוי וצמחי שתילים 6.7448.4126.699פרחים,

אורגני §זבל 17.06117,767§15,612
5.6288,8228,249

שקדים. להוציא (1)
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TABLEL/IS. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION (Including Intermediate Produce)
AT 1965/66 PRICES (IL. 1,000) (1965/66 ; 1966/67(

Jewish Farmingיהודי לא NonJewishמשק Farming

השכ''ו במחירי 1"vsnשוטפיט במהירים תשכוהשכ"ו במחירי \"ysr\Item
1966/67 at 1965/66 Prices1965/66 at Current Prices1966/67 at 1965/66 Prices

1,498,681§104,914IZ9.QUTOTAL
261,054§22,53535,081Field Crops
75.562§5,13413,177Cereals and pulses
58,9892.6305.752Wheat
5,2802.0376,720Barley
185Oats
823IIIIMaize

4,58010185Sorghum
666Other cereals

5,039§446509Pulses
54,257131153Roughage
13,05492120Hay

38,3553933Green fodder and silage
2.848_Pasture, sown

105,7259.88411.582Industrial crops
12,766475Groundnuts
1.595660770Sunflower
141Safflower

64.012113Cotton lint
8,62218Cottonseed

14653928Sesame
1,3006,0516.301Tobacco

15,6091,812.' 2.354Sugar beet
1,341144168Canning peas
3258986Other industrial crops

25,5107.386. 10.169Miscellaneous
15,2556,6338,085Melons and pumpkins

354Green manure
9,9017532,084Straw

112,47017.20515.418Vegetables and potatoes
91,34016,98415.173Vegetables
21,130221245Potatoes

274, 155§29,54933.884Citrus fruit
177,11810,85817.703Other fruit
17.1232,4792,871Table grapes
11,113Wine grapes
7,4564,64510.282Olives
21,114;Bananas
103,279§2,3343,006Pome and stone fruit(l(
17.0331,4001,544Subtropical and other fruit
155,9636,6337,559Milk
140,4622,2452.319Cow's milk
15,5014,3885.240Sheep and goat's milk

1 53,722910910Egg
5.4565544Honey
12.871102Changes in the livestock inventory

271,69514,11615,632Neat
86,1213,0853,558Cattle
14,1806.9827705Sheep and goacj

161,759699784Poultry
9,6353,3503.585Other meat
40.7501,1621,106Fish
33,4281.8911,573Miscellaneous
8,3624550Flowers, seedlings etc.
16.6681.4491,099Organic manure
8.398397424Vegetable seeds and others

(1) Excl. almonds.
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הייעוד לפי ביניים), תוצרת (כולל החקלאי הייצור י"ב/16. לוח
(תשג"ז) אחרת צוין לא אמ טונות,

מקומית(1) לצריכה
For Local Consumption (1)

שיווק
הכל סך
Total

הייצור כל
Total Production סעיף

8,800

310

2.015

5.150
2.020

100

160

80,300

304.015
237,295
66,720
83,280
184,045
24,300

8,000
33,745
107,735
10.265

135.434
126,800
2.134
6,500

994,130
2,280

72,975
5,180
1,750
2,250
62.060
1.735
17.050

198.800
5,400

1.030

2,530

6.600

11.900
2.020
300

28.500
33.200

630
2.200

289.300
5,750
195

82,895

6,000
368,670
295,770
72,900

1,056,500
277,360
35,990
39,515
23,550
49,600
115.810
12.895

361.550
345,900
9,150
6.500

1.188.730
2,400

123.650
30,000
3,050
2,450
83,000
5,150

22,290

221,600
56,000

500
2,700

23,850
500

6,450

137.100
1,399,600

14,885

12,900
2.150
350

28.500
48,000

650
2.200

289.300
6.300
200

92,000
19,655

204,000
435,800
342.400
93.400

1,082.000
309.500
42.200
39.750
24,500
50,500
134,300
18,250

428,700
380,200
19,200
29.300

1.402,000
2,500

133,250
30,500
4.550
3.450
89.000
5.750
22.950

2,100

שדה גידולי
וקטניות דגנים

חיטה
שעורה

שועל שיבולת
תירס

סורגום
אחרים דגנים

קטניות
גם מספוא
שחת

ותחמיציפ ירוק מספוא
מ.) י. (אלפי זרוע מרעה

תעשייה צמחי
נוטנים
חמניות
חריע

סיבים כותנה,
גרעינים כותנה'

שומשמין
טבק

סובר סלק
לשימורים אפונה

אחרים תעשייה צמחי
שונות

ודלעת מלונים אבטיחים,
ירוק זבל

קש
אדמה ותפוחי ירקות

ירקות
אדמה תפוחי

הדר פרי
אחרים פירות
מאכל ענבי
יין ענבי
זיתים
בננות

וגלעיניים(3) גרעיניים
ואחרים סובטרופיים פירות

(קילוליטר) חלב
בקר

כבשים
עזים

יחידות) (אלפי ביצים
דבש

החי באינוונטר שינויים
חי) (משקל בשר

בקר
כבשים
עזים
עוף

אחר בשר
דגים
שונות

נוי וצמחי שתילים פרחים'
מ3) (אלפי אורגני זבל
ושונות ירקות זרעי .

שקדים. להוציא (3) התעשייה. באמצעות יצוא בולל (2) הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל (0
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TABLE L/16. AGRICULTURAL PRODUCTION (Including Intermediate Produce), BY DISPOSAL
c _, (1966/67)

Ton! unless! Otherwise Stated

Item

naricetingעצמית בינייםצריכה msin
(2) ישירלתעשייה שונותHomeIntermediateליצוא
For lndustry(2)For Direct ExportConsumptionProduce

Miscellaneous

188.5001.5003.50019.300
4005.00050,600

500
7155_1.670
23.850
500
515

3,920


137.100
6.6001,393,000


14,885


1.6005,150500500
80. 50
30O50

18,00010,500
28,7004.50014,800

53020
2.200___

289.300
5,750550

35
5



1,3051,2906.6002.48025
19,655
6,000198,000_

54.06010.59552,50012,7751,855
52,2256.25039,0005,7751,855
1,8354,34513.5007,000

308,630664,59025.500__

74.87518.44019.370 .2,22010,550
11,1705204,7001,510
39,515235
15,550_950_

15.855900
8.015609.7858,705
6252.0052,8002.220335

226,11644,20022.950
219.10025,8008.500_

7,016
1,7008,350

16,7006.100
194.600128,00085,270
120100




50,2354409,600
24,820500
1,3001,500_

200
1.000

20.5004406,000
3.415600
' 2.5002.740660

Field Crops
Cereals and pulses
Wheat
Barley
Oats
Maize
Sorghum
Other cereals
Pulses

Roughage
Hay
Green fodder and silage
Pasture sown (1,000 F.V.)

Industrial crops
Groundnuts
Sunflower
Safflower
Cotton lint
Cottonseed
Sesame
Tobacco'
Sugar beet
Peas for canning
Other industrial crops

Miscellaneous
Melons and pumpkins
Green manure

. Straw
Vegetables and potatoes

Vegetables
Potatoes

Citrus fruit
Other fruit

Table grapes
Wine grapes
Olives
Bananas
Pome and stone fruit(3)
Subtropical and other fruit

Milk (kilolitre)
Cow's milk
Sheep milk
Goat's milk

Eggs (1,000 units)
Honey
Changes in the livestock inventory
Meat (live weight)

Cattle
Sheep
Goats
Poultry
Other meat

Fish
Miscellaneous

Flowers, seedlings etc.
Organic manure (1,000 m^)
Vegetable seeds and others

2,100

(1) including organized marketing and estimate of private sale. (2) Including "ports <hrou*h industry. <3> ExcL alm0nds
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ביניים), תוצרת (כולל שוטפים במחירים החקלאי הייצור ערן  י"ב/17. לוח
ל"י) (אלפי (תשכ"ז) הייעוד לפי

הייצור ערך שיווקכל
Totalסעיף Productionהכל מקומית(1)סך לתעשייה(2)לצריכה

ValueTotalLocal Consumption(l)lndustry(2)

הכל סך
שדה גידולי

1,623,0141,372,947608,234421,813
295,091.194.84729.961131,709

וקטניות 88.25260.8313.96454.796דגנים
63,40557,2572.37654,476חיטה

12.4881,22691שעורה

שועל 200שיבולת

843450220229תירס

5,366סורגום

אחרים 663דגנימ

5.2871,8981.368קטניות


גס 55.945182מספוא

14.709שחת

ותחמיציט ירוק 38.388182מספוא

זרוע 2.848מרעה


תעשייה 120,06511צמחי 5,6508.86576,532
14,06112,9715,6141,744בוטנים

2.9752,7952,795חמניות

138138'161חריע
סיבים 64,43864,43840.698כותנה,

גרעינים 9,6006,6405,740כותנה,
942915147768שומשמין

7,5887.588טבק
7,588

סוכר 18,44818,44818,448סלק
לשימורים 1,4651,3401,340אפונה

אחרים תעשייה 38737730968צמחי
30,82918,18417,132381שונות

ודלעת מילונים 19,69417,86617,132381אבטיחים,

ירוק 354זבל

קש ■10,781318

אדמה ותפוחי 652;139,079123,134101,09418ירקות
113,942102,72282,41318,138ירקות

אדמה 25,13720,41218.681514תפוחי
הדר 317,163307,79924.23726,621פרי

אחרים 174,140160,0661פירות 19.89830,757
מאבל 17,082.15.4729,8375,422ענבי
יין 11ענבי .90711.85411,854
17.99817.3058,2089,097זיתים
22,18921.88314,685בננות

וגלעיניים(3) 87,35677,43773,2484,149גרעיניים
ואחרים טובטרופיים 17.60816.1151פירות 3.920235

163.728141,66752.30989,358חלב
142,055132.09648.40083,696בקר

12,9497.2951,6335,662כבשים
8,7242.2762,276עזים

159.239126.346100,406ביצים

5.3755.1604,902דבש

החי באינוונטר 12.996שינויים

282,102263,399141,854119,265בשר

87,40985,97614,84671.130בקר
13.1688,8275,0653,762כבשים
8.5956,1045,606498עזים
161.910152,622113,01237,330עוף

אחר 11.0209,8703,3256,545בשר
39,54238,50629.4544,319דגים

34.55912,0234.1191,132שונות

נוי וצמחי שתילים 8,1675,6222.950פרחים,


אורגני 17,767זבל

ושונות ירקות 8,6256,4011.1691.132זרעי

שקדים. להוציא (3) התעשייה. באמצעות יצוא כולל (2) הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל (1)
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TABLE L/17. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AT CURRENT PRICES,

(Including Intermediate Produce) BY DISPOSAL (1966/67) (IL. 1,000(
Marketingעצמית בינייםצריכה תוצרת

ישיר ItemשונוחHomeIntermediateליצוא
Direct ExportConsumptionProduce

Miscellaneous

342,90077,719153,31819.030TOTAL
33,1772,77097,43242Field Crops
2.07184026,581Cereals and pulses
4058405,308Wheat

1,13511,262Barley
200Oats
1393_Maize

5,366; Sorghum
663Other cereals

5303,389Pulses
18255,763: Roughage

14.709Hay
18238.206Green fodder and silage

2.848Pasture sown
30.2536553,760Industrial crops
5.613,545545Groundnuts

11070Sunflower
23Safflower

23,740Cotton lint
9002;960Cottonseed

27Sesame
_Tobacco
Sugar beet
125Canning peas
10Other industrial crops
6711.27511.32842Miscellaneous
3531,27551142Melons and pumpkins

354Green manure
31810.463Straw

3.38812,9302,377638Vegetables and Potatoes
2,17110.095487638Vegetables
1.2172.8351,890Potatoes

256.9419.364Citrus fruit
9.4118.4392815,354Other fruit
2131,56050Table grapes

53Wine grapes
693

Olives
7.198306Bananas

404,7245,195Pome and stone fruit{3(
1,9601,103281109Subtropical and other fruit

13.0708,991Milk
7.3582.601  .Cow's milk
 1,0364.618Sheep milk
4.6761,772Goat's milk

25,94010.81522.078Eggs
258215■ Honey

12,996Changes in the livestock inventory
2,28018.703Meat

1.433Cattle
4.341Sheep
2,491Goats

2,2809.288Poultry
1,150Other meat

4.7331,036Fish
6.77237722,159Miscellaneous
2,6722.54SFlowers seedlings etc.

17.767Organic manure
4,1003771.847Vegetable seeds and others

(1) Including organized marketing and estimate of private sales. (2) Including exports through industry. (3) Excl. almondi.
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ביניים) תוצרת (בניכוי וערכו החקלאי הייצור  *"ב/18. לוח
תשנ"ז) / (תשג"ו

(טונות/ אחרת)הכמויות צוין kV on
Quantity (tons. unless otherwise staled)

1965/66סעיף 1966/67תשכיזתשכו

המשקים המשקיםכל יהודיבל משק
Jewish

יהודי לא משק
NonJ©wish All FarmingAll Farming

FarmingFarming

הכל סך
שדה גידולי

וקטניות דגני0
81.400202.300186,50015,800חיטה

3005,4005,400שעורה
1.0001.0301.030תירס

2.6402.5301,9455SSקטניות
ג0 מספוא

יצוא) (אספסת ירוק 9006,6006.600מספוא

תעשייה צמחי
12,95012.40011,600800נוטניט
2,6502,1001,400700חמניות
140300300וזרי8

סיבים 24.95028,50028,450SOכותנה,

גרעינים 26,15033,20033,200כותנה'
43063010620שומשמין

1,9502801.910טבק
סוכר 282,000289,300255,70033.600סלק

לשימורים 8,5005,7505,050700אפונה
אחרים תעשייה ..245195105צמתי 90

[ שונות
ודלעת מלונים 81,59589,52056,82032.700אבטיחים,

. אדמה ותפוחי .428,900423,025373,992ירקות .49,033
' 332,100336.625288,89247,733ירקות

אדמה 96,80086,40085.1001,300תפוחי
. הדר 906,5001.082,0001.070.10011,900§פרי
j אחרים פירות
; מאכל 42.70042,00036.2006.000ענבי
i יין 33,32039.75039.750ענבי
\ 10.90024,5008,00016,500זיתים
; 53.90050,50050,500בננות
! וגלעיניים(1) 116,550.134,300129,7504,550.גרעיניים
; ואחרים סובטרופיים 13,825.16.03012.7303,300פירות
 (קילוליטר) 373,175405.750386,25019.500חלנ
; 341.100371.700362,4009.300בקי

32.07534,05023,85010,200צאן
; יחידות) (אלפי 1.147.9751.316.7281,303,72813.000ביצים
1 , 2.2252.5002,48020דבש / החי באינוונטר שינויים

חי) (משקל 122,356133.250126,6256.625גשר
28,20030.50029,0001.500נקר

י S0252.975,7,2508.000צאן
81.90089,00088.500500עוף

,י אחר 5.0005,7504,1001.650בשר
' 22,55022,95022,450500דגים
: שונות
י נוי וצמחי שתילים פרחים
ן ושונות ירקות זרעי

..

שקדים. להוציא (1)
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TABLE l/I 8.AGRICU LTURAL PRODUCTION AND VALUE (Excluding Intermediate Produce)
(1965/66; 1966/67(

(אלפ Value)1.000ל'י)הערך (IL.

Item

תשב At"ובמחירי 1965/66 PricesAt 1964/67 Prices תשכ"ז במחירי
1965/66 תשכז1966/67תשכזהשכו ■1966/67

המשקים כל
All Farming

המשקים כל
All Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

לאיהודי משק
NonJewish
Farming

המשקים כל
All'

Farming

יהודי משק
Jewish
Farming

לאיהודי משק
NonJewish
Farming

§1,295.2001,475,4821,360,2101,469,696 115,2721,354,317115,379TOTAL

§153.566199,592175,351197.659 24.241174,47323,186Field Crops
26.31262,80158.18061,671 4.62157.0854,586Cereals and pulses
23,95959.44655,20458.097 4.24253.8984,199Wheat

661,1801,1801.226 1,226Barley
467467467450 450■Maize

1.8201,7081,3291,898 3791,511387Pulses
25182182182 182Roughage
25182182182 ■182Green fodder (Lucerne for

export(
§106,570113,874102,339II6,3OS 11,535104.47711,828Industrial Crops
§13.66213.08212.23813.516 ■; 84412.644872Groundnuts
2.8952.3101.5402,905 7701.960945Sunflower :

56121121138 '  138Safflower
56.13864.12564.01264.438 11364,325113Cotton lint
4,7075,9765,9766,640 6,640. Cottonseed '

. 624,.. 91314913 89914899Sesame ;

6,599: 7,6011.3007.588 6.3011.2486,340Tobacco
19,38917,96315,60918.448 2.35416.0302,418Sugar beet
2,0401.3801,2121,340 168.1,177163Canning peas
460403317379 8630178Other industrial crops

20,65922.73514,65019,501 . 8,08512.7296,772Miscellaneous
20,65922.73514,65019,501 8,08512,7296,772. Melons and pumpkins
130,186' 125.818110,4001 36,702 15,418120,26716,435Vegetables and potatc es
107,949106,05090,877.113,455 15.17397,30716,148Vegetables
22,23719.76819,52323.247 24522.960287Potatoes

§268,619, 308.039274.155317,163 33.884282,27534,888Citrus fruit
§165,985194.546177,029173,859 17,517157,33216.527Other fruit

20,01719.99417,12317.082 2,87114,645.2,437Table grapes
§9,31611,11311,11311.907 . 11 ,907Winegrapes
8,89317,7387,45617.998 10.2827,58010,418. Olives

§22.62621,11421,11422,189 22,189Bananas :

§91,717106,285103,35687,356 . 2,92985,1582,198Pome and stone fruit(1 (
§13,41118.30216,86717,327 1,43515.8531,474 Subtropical and other fruit .

142,485154.886148,90:154,737 5.984148,5956,142Milk (kilolitre(
128,5321 140,171137,852139,454 2.319137,1452,309Cow milk
13.95314,715II,05C15.283 3,66511,4503,833Sheep and goat milk
112,771' 132,145131,235137,161 910136,213948Eggs (million units(
4,8955.50C5.45>5.375 445.33243Honey
1,22012,97312.8712.996 10212,887109Changes in the livestock inventory

§262.974287.327271.695282,102 15.632266,52115,581Meat (live weight(
§83.63689.67986,1287.409 3,55883,2034,206Cattle
19.45621,885I4.I8C21,763 7,70514,1507,613Sheep and goats

148.424162.543$161.75161.910 784161,136774Poultry
11.4581 3.22C9.63311.020 3.5858,0322,988Other meat
41,52841.85*40.75C39,542 1.10638.4201.122Fish

) 10.971, I2.80CI2,36>12.400 43412.002398Miscellaneous
4,4115.82■5,77!5.622 505,57250Flowers, seedlings etc.
6,5606,97.6,596,778 3846,430348Vegetable seeds and others

(1) Excl. almonds.
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(טונות) המאורגן ושיווקם אדמה ותפוחי ירקות ייצור  י"ב/19. לוח
TABLE L/19. PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF

VEGETABLES AND POTATOES (Tons)
)1948/491966/67 : תשכז עד (תשט

Crop

1966/67 תשכ"ז

משק
יהודי לא
Non
Jewish
Farming

משק
יהודי
Jewish
Farming

המשקים
All

Farming

All Farming המשקים כל

תשבו
1965/66

תשב'ה
1964/65

תשטו
1954/55

תשיט
1948/49

הגידול

TOTAL

Potatoes
Vegetables

Production f)X"
49,033 386,767 435,800 447,800 415,400 291,000 106,000

1,300 92,100 93,400 W3.800 /08,700 82,000 26,000
47.733 294,667 342,400 344,000 306.700 209,000 80.000

הכל סך
אדמה תפוחי

ירקות

MarketOrganizedמאורגןשיווק

הכל 64,488201,140305,961330,9673I8.43S287,75030,685TOTALסך

אדמה 6Z667,83467.668166Potatoes./14.47557,72281,2568תפוחי

50,013143.518224.707249.35/250.601220.08230.5/9Vegetab/esירקות

13,86745,73075.98285,04988,80079.7279.073Tomatoesעגגניות
8,87214.43625,81526,66427,82423.7944.030Cucumbersמלפפונים

4,30913.27619,42512.43020,41218.7491.663Carrotsגזר

1,4904.3554,8036.1464,7423.970771Beetsסלק
3.0107.99711,96211,86812.19210,1282,064Eggplantחצילים
3,2568.3408,7608,7687,8766,4031,473Cabbageכרוב

2,2335,0444,4895,3993,9383,417521Cauliflowerכרובית
2.4454,8765,7735,6745.3493,7931,556Radishצנון

1,7853,9668,7519,1139.7087,8791.829Marrowsקישואים
27042282487665163615Spinachחרד

7501.5773,4343,8073.3503.121229Lettuceחסה
יבש |בצל 1,060

9.97917,43822.30623,49322,968525Dry onions
ירוק 5.5313.8553,1843.2242.413811Greenבצל onions

וגמבה 2,0035.8889.15312,25612,27111,0671.204Peppersפלפל and Gamba
8202.2614.9666,1265.7503.5102.240Legumesקטניות

6048951.3531,388IJ751,12253Kohlrabiקולרבי
,5279453.8693,7844,0933,256837Radishצנונית red
3941,1612.1802,6152,6422,525117Maizeתירס

1044537063621Horseradishחזרת
911968594646Sorrelחמציץ
398438414647100547Okra(1)במיה
5009311,0071.4911,090401Garlic(1)שום

פטרוזיליה שמיר, ,2301,383906שורש, 9621,3781,33246Parsley and dill

1786208018155505455Celeryסלרי
62544743742710Leek(1)(1)לוף

1.0421.9821.5011,192309Turnip(1)(1)לפת
13021719132637436014Sweetבטטות potatoes

(רכרבר) 382307225225Rhubarb(1)(1)ריבס
(ארטישוק) 1.5472,6432,8872.81770Artichokes(1)(1)קנרס

שדה 362768871,0641,4201,4146Strawberriesתות

שונים 1.6433,3824.0041,8022,0921.99498Miscellaneousירקות

(1) Included in miscellaneous. שונים. בירקות בלול (1)
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וערכו הדר פר* ייצור  *"ב/20. לוח
TABLE L/20. PRODUCTION AND VALUE OF CITRUS FRUIT

)1965/66 ; 1966/67 : תשכ'ז (תשכ'ו;

*****ן^/ 1י ******
(אלפי Valueליי)ערך (iL. 1 .000)

Quantity (Tons)תשכין תשבזבמווירי במחירי
והזן Atהמין 1965/66 PircesAt 1966/67 PricesKind and Variety

rivnתשכ"'יתשעיזו/שכ"ו
$1965/661966/671965/66§1966/671966/67

כללי הכל GRANDסך TOTAL

הכל 906,5001,082,000268,628308.039317,163TOTALסך

זהב;קמוטי :515.850625,550IS2.907174,244177,012Orangesח8וחי Shamouti
121.550140,40043,99952,75453,716Lateאפילים oranges

186,950226,15044,61352,56156,871Grapefruitאשנוליוו!
2,75S13,005Lemons(37.95043,80011,972לימוניגו

אחר הדר 44.20046.10015,13715,72516,549Otherפרי citrus fruit

sForליגוא Export
הכל SSiiftO664,590219.412251,009256,941Totalסך

שמוטי זהכ: :368,080411.08S135,187150,992I53.36SOrangesהפיחי Shamouti
83,810103,25537,72946,47546.483Lateאפילי0 oranges

104,985122.75536,03342,13045,683Grapefruitאשכוליות
16,42517,3507,6958,1287.802Lemonsלימונים

אוזר הדר 8,55010.1452,7683,2843.603Otherפרי citrus fruit

Forלמאכל Consumption
הכל JJ19,10218,99020,332Total.73,32072.6סך

שמוטי זהב: :23,26521,4003,7143,4153,606Orangesתפוחי Shamouti
11.33011,7452,6782,7773,141Lateאפיליפ oranges

8,4659,4801.5401,7242,026Grapefruitאשכוליות
5.7905.8151,9221,9312,011Lemonsלימונים

אחר הדר 024.47024,1959.2489,1439,548Otherרי citrus fruit

ForIndus t

הכל 2/4,880308.63017,86525,58626,621Totalסך

שמוטי זהב: :107,985177,4309,18215,08215,099Orangesתפותי Shamouti
21,74520,7052,1362,0332,311Lateאסי>י0 oranges

68,43588.7005,3196,8927,242Grapefruitאשכוליות
11,90016.6456879601.360Lemonsליגיוניפ

אחר הדר 54.8155,150541619609Otherרי citrus fruit

ומכ עצמית פרטיי;צריכה Privateירה SaleHome Consumption and

הכל 35,39036.14512,16512,45413,269Totolסך

שמוטי זהג: :15,62015,6354,7504,7554,942Orangesתג!ווזי Shamouti
4,6554,6951,4561,4691,791Lateא8יליס oranges

4,9155,2151,7111,8151.920Grapefruitאש5וליית
3,8353.9901,6681,7361,832לימונים

אחר הדו 06.3656,6102,5802,6792,784Otherרי citrus fruit

ouשונות sMisc e 1 1an e

הכל 05084Totol,/סך

שמוטי זהב: :Oranges_90074תפוחי Shamouti
Lateאפילים oranges

15010Grapefruitאקכוליות
Lemonsלימונים

אחר הדר פרי


Other citrus fruit
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(טונות) המאורגן ושיווקם ומלונים אבטיחים פירות, ייצור  .21/1"♦ לוח
TABLE L/21. PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF FRUIT,

WATERMELONS AND SUGAR MELONS (Tons)

)1948/491966/67 ; תשכז עד (ל/שיט

1966/67
המשקים Allכל Farming

משקבלהמין
יהודי לא

Kind
יהודיהמשקים

AhJewishNonJewishתשכ''ותשכהתשטותשיט
1948/491954/551964/651966/67FarmingFarmingFarming

ר Fruit(ttות0)פי
Productionייצור

הכל 28,50055,000238.92S262,180285,000170,27014,730TOTALסך

3.50017.00044,00053,90050.50050,500Bananasבננות
מאכל 10,60014,00046,10042,70042,20036,2006,000Tableענני grapes
יין 7,20011.00034.10033,32039.75039,750Wineענגי grapes

גרעיניים 5,2006.700100.725116,550134,300129,7504,550Pomeפידות and stone
fruit(2)וגלעיניימ(2)
אחרים 2,0006,3001פירות 3.90015,71018,25014,0704, 180Other fruits

מאורגן(3) Organizedשיווק
Marketing (3) הכל סך

23,57242,366214,269210,794229,180221,3697,811TOTAL

Bananas^_2,86814.28641,81652,21547.17347,173בננות
מאכל 9,12610,28641.14330,57828,80524,4914,314Tableענבי grapes
יין 6,91310,90934.00033,12039,51539,515ענבי


Wine grapes

גרעיניים 1.1262,83668,93065,94072.72272,078644Pomeפירות fruit

עץ 1.0882,75856.56450,52656.07955,525554Applesתפוחי
387810.05514,08315,92115,84373Pearsאגסים

2.3111,33172271012Quinces(4)(4)חבושים

גלעיניי0(2) 2,6821,51722.31221,76932.86730,8522,015Stoneפירות fruit(2)

2,6821,3007,7545,2688,4917,1001.391Plumsשזיפים
617,9908,35213,74013,355385Peaches_אפרסקים
1566,4568,02110.49810,259239Apricots(4)מישמיש

112128138138(4)(4)דובדבנים


Cherries

אחרים 8572,5326,0687,1728,0987,260838Otherפירות fruit

Watermelons and Sugar Melons ומלונים אבטיחים
Productionייצור

אבטיחים
מלונים

10,900
1,500

19,400
16,600

69,500
30,600

54,700
27,200

58,700
31.500

36,600
21,000

22,100
10.500

Watermelons
Sugar melons

מאורגן Organizedשיווק
Marketing

אבטיחים
מלוניט

6,133
642

10,212
10,783

22.974
12,462

23,531
10,814

24.949
12.717

14,212
10,653

10.737
2,064

Watermelons
Sugar melons

בתקוקת למעשה ששווקו לכמויות מתייחסים המאורגן השיווק נתוני (3) שקדיט. להוציא (2) ולזיתים. הדר לפרי פרט (1)
אחרים. בפירות כלול (4) התוצרת. נתקבלה ייצור שנת מאיזו להתחשב בלי חקלאית) (שנה 0פטמבר  אוקטובר
(1) Excluding citrus fruit and olives. (2) Exd. almonds. (3) Figures on organized marketing refer to quantities actually
marketed duringOctoberSeptember (agricultural year) irrespective of the crop year from which the produce originated.

)4) Included in other fruit.
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(טונות) (1) תעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת  י"ב/22. לוח
TABLE L/22. SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES TO FACTORIES(i) (Tons)

)1960/611966/67 ; תשכז עד (תשבא

תשכז ._.1966/67

ל חשכאהגידו
1960/61

תשביג
1962/631964/65

vvsn
הבל1965/66 סך

מתוכנן
מקומי לשיווק

Planned

מתוכנן
Cropליצוא

Total
For Local

Manned for

ConsumptionExports

הדר 83,390120,560223,358215,718308,54023,425185,115CITRUSפרי FRUIT
שמוטי זהב: :64.11474,078121,731110.024179,03010.137168.893Orangesתפוחי Shamouti
1.14311.21327,81421,82820,66579719,868Lateאפילים oranges

12.98823.86257,94468.95389,07610.10278.974Grapefruitאשכוליות
5.05710,36510.84211.95216.6832.30614.377Lemonsלימונים

,339524.1301,2331,59951.594Clementinesקלימנטינות,
Mandarinsמנדרינות

אחר הדר 409)|55908971,7281,48773פרי

35,10031,94645,27042,82550.685ענבים(2)
^<tner citrusirui v

GRAPES(2)
9907829184961,303345958SUGARמלונים MELONS

הפירות(3) 7944,5217,1448,1485,4992,649OTHER,ג3,588יתר FRUIT(3)
עץ 1.6461.7581.5422.9702,5012.392109Applesתפוחי

92942932019797Pearsאגסים
134474111Quincesהנושים
1,10320030427864658165Plumsשזיפים

5473279238348418374Peachesאפרסקים '
681.2152.6823.9351.5402,395Apricotsמישמיש
110113155160973958Figs(4)תאנים(4)
154461518301218Guavasנויאבות
30,15750,97653,83962,79660,33836,78223,556VEGETABLESירקות

אדמה 2.2578.62110.3836.3641.8351,251584Potatoesתפוחי
13,89611,76416,47118,69326,04218,4577,585Tomatoesעגבניות
3,7703,7524.1444,7514.6164,495121Cucumbersמלפפונים

1,5917,3494,9458.9778.9879268.061Carrotsגזר 891,155553428911474437Beetסלק
53249235421421Eggplantsהגילים
1,5622,0171,6902,64770461985Cabbageכרוב

110981631231141086Caulilfowerכרובית צנון
II1499Radishes

4310II10315213Spinachתרד
יבש 1,1208,1043,7926.1134.9574504.507Dryנצל onions

וגמבה 4537481,6371.4961.5931.139454Peppersפלפל and gamba
544742456750962527435Beansשעועית
3,9703,7956.6078.5155.7275.69037Peasאפונה

קלחים 0491.5141.7031.7371,566171Maize.)327תירס
י3חזרת 1228262121Horse radish
942295711632731512Okraבמיה
134325495959Garlicשום

7618252525Dillשמיר
1001571938Parsleyפטרוזיליה 1636145861,39682323800Leeksלוף

74233971938185Turnipsלפת
22423411895932Mushroomsפטריות
שדה 175695736013Strawberriesגותות
10137052352510Asparagusאספרגוס

פרט (4) לזיתים. פרט (3) וצימוקים. כוהל ליין, ענבים כולל (2) וכוי. לדהידרציה תרכיזים נינושים, שימורים, לייצור (1)

לייבוש. לתאנים
(1) For canning. pickling, dehydration etc (2) Including grapes for wine. alcohol and raisins. (3) Except 011x61.

)4) Except figs for drying.
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(טונות) זית ושמן זיתים ייצור  >"ב/23. לוח
TABLE L/23 PRODUCTION OF OLIVES AND OLIVE OIL (Tons)

)19491967)

השמן תפוקת
Output of Olive oil

Production of Olives ולזיתים יבול
לשמן

For Oil Production
לכבישה

For Pickling
הכל סך
Total

השנה
Year

המשקים bsA 1 1 Farming
194910,7002,5008,2001,950
19503,8002,6501,150260
19512,7002,000700150
195114,5004,5509,9502,400
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
19606,8004,8002,000480
196120,8006,80014,0002,100
19624,8003,8001,000250
196313,0007,4005,6001,350
196421,0008,30012,7002,850
196510,5006,1004,4001,050
196610,9006,8004,1001,025

*196724,5008,95015.5503,000
לאיהודי משק :FarmingThereofמזה: NonJewish

. 196716,5003,00013.5002,650

ושיווקם והביצים החלב ייצור  י"ב/24. לוח
TABLE L/24. PRODUCTION AND MARKETING OF MILK AND EGGS

)1948/491966/67 תשבז; 8ר (תש'ט

Disposal תשכיןתשכיותשכד,תשךתשט"והשייתשיט
1948/491949/501954/551959/601964/651965/661966/67 הייעוד

Cow's Milk (Million Litres)
TOTAL PRODUCTION

Jewish Farming for
Organized marketing
Private sales
Rearing
Homeconsumption

Non~]ewish Farming

380.2 348.* 322.6
370.9 339.6 3/3.6
340.5311. I 284.3
4.9 4.9 4.7
8 5 7.5 8.5
17.0 16.1 16.1

9.3 9.0 9.0

ליטר) (מיליון בקר
277.3 159.0 92.2 78.7
267.8 152.0 87.5 75.2
215.4 108.8 64.1 48.8
5.7 5.8 2.4 8.4
11.5 7.0 3.S 3.0
3S.2 30.4I 7.5 15.0

9.5 7.0 4.7 3.5

חלב
הכללי הייצור

יהודי משק
מאורגן לשיווק
פרטית למכירה

לגידול
עצמית לצריכה
לאיהודי משק

יחידות)ביצים Eggs(מיליון (Million Units)

הכללי 242.5330.0503.51,114.01,296.01,233.01,402.0TOTALהייצור PRODUCTION

יהודי 389.0fewi5/1,/283.01,220.0,/237.5324.0495.01,101.5משק Farming
מאכל Tableביצי Eggs for

מאורגן 176.6257.2337.7489.3789.2828.9883.7Organizedלשיווק marketing
פרטית 10.34.939.589.177.696.7110.4Privateלמגירה sales

4.4342.2198.677.4163.2Exportליצוא
עצמית 39.748.387.6115.0115.0115.0115.0Homeconsumptionלצריכה

דגירה Katchtngביצי Eggs for 
מקומי לשימוש

ליצוא
10.913.6 /{ ** {65.979.7

22.9
85.0
17.0

85.3
31.4

Local use
Exports

לאיהודי 5.06.08.5/2.513.013.013.0MonJewishמשק Farming
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המטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת  י"ב/25. לוח
TABLE L/25. SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

)195a1967)

הסוג

(טונות) משוער חי משקל
Estimated Live Weight (Tons)

ראשים
Heads

Kind
1958I96019631965196619671967

החיים בעלי 13,63427,73731,77430,64327,28931,656147,265ALLכל LIVESTOCK

Cattle

Purebred and mixed

Cows and heifers

Bulls and oxen

Young stock. male

Young stock. female

Local Breeds

Male

Female

Import for slaughter

Male

Female

Sheep and Goats

Sheep

Mature, male

Mature, female

Lambs

Goats

Mature, male

Mature, female

Kids

Other Livestock

69,233 26.325 23,(87 26,538 27,785 22,6/ / 8,984

63,263 25,314 22,484 24,380 26,606 20.098 7,800

17,942 7,947 5,928 7,593 7,432 6,132 1,569

30,991 14.769 14,051 13.965 16,619 8,921 4,600

7,343 1,692 1,654 1,491 1,167 3,517 1,370

6.987 906 851 1,331 1,388 1,528 261

1,0342,3471,1791,2256828685,114

8701,345628741 :481  ■6573.284

1641,002551484 .■201 .2)11,830

15016693321(1)143(1)856

1098874920122708

4178184
1

21148

/,320. /,0741,108/,/78/,2/31,6804 /,794

9797879139901,0471,43435,629

3161744412943034017,338

2832691481471561854.128

38034432454958884824,163

3412871951881662466.165

1991581281171001342.689

92112463318521,478

5017213848601.998

36.238 3,65/

כבשים

מבוגריס

מבוגרות

8לאים

עזים

מבוגריס

מבוגרות

גדיים

2,889 2,927 2.881 4,052 3,330 אחריט חייט בעלי

נקר
ומעורב גזעי

ומגבירות פרות

ושוודים פרים

זכרים בקר, בני

נקבות בקר, בני

מקומיים גזעים

זכרים

■. . נקבות

לשחיטה ינוא

זכרים

נקבות

צאן

(l) Imports from the occupied territories by the 1. .ס F.
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הדיג שלל ♦26/a" * לוח
TABLE L/26. FISHERIES

)1948/491966/67 תשכז; עד ven)

יןתשטותש'יתשיט חשכיזתשכותשכהתש
1948/491949/501954/551959/601964/651965/661966/67

TOTAL

Fish Pond Cu/tt/re

Lake Fisheries

Marine Catch

Inshore in
Mediterranean(l)

Pelagic in
Mediterranean

Trawl in
Mediterranean

Trawl in Red Sea(2)

Distant Waters

Quantity (Tons) (טונות) כמות
22,950 22,550 19,300 13,700 11,000 5,902 3,500

8,735 9,905 10,300 8,692 7,295 3,592 2,510

1,850 1,615 1,260 1,313 878 684 360

12,365 11,030 7,740 3,895 2.827 1,626 630

610 560 625 1,056 682

1,432 1,275 1,905 1,170 319
584

702 635 765 (.669 1.826

S97 760 635  

9,024 7,800 3,810  

1,042

185

445

הכל סך
מדגה

אגמים דיג

ימי דיג

התיכון(1) בים חו6י

התיכון בים עליונים מים

התיכון בים מכמורת

סוף(2) בים מכמורת

במרחקים דיג

Value(IL. 1,000) לי) (אל6י ערך

הכל 1,5842,24111,56618,74933,79941,52839,542TOTALסך

1,2071,5408.853מדגה 13,26720,56320,51318,137Fish Pond Culture

אגמים 1411935961,2781.4471.9992,378lakeדיג Fisheries

ימי 2365082,1174,20411,78919,01619,027Marineדיג Catch

התיכון(1) ביט חופי

97.207

8211,5541,3731.5541,870Inshore in
Mediterranean(l)

התיכון ביט עליונים 1611,0042,5771.9891,822Pelagicמים in
Mediterranean

התיכון בים 1391.1351.6461,2611,0651,081Trawlמכמורת in
Mediterranean

סוף(2) בים 301625729637Trawlמכמורת in Red Sea(2)

במרחקים 5,95313,67913,617Distantדיג Water*

(1) Including Elat.
)2) Up to I 960/6 I included in deep sea ifshing in the Mediterranean.

אילת. כולל (1)

התיכון. בים במכמורת כלול תשגא עד (2)
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INCOME FROME AGRICULTURE niMVpnta nvnn

לדונם) (ל"י היישוב ותק לפי בשלחי!/ כוו*נה גידול חשבון  י"ב/27. לוח
TABLE L/27. IRRIGATED COTTON GROWING ACCOUNT, BY PERIOD OF ESTABLISHMENT

OF SETTLEMENT (IL. Per Dunam)
)1964/65 ;1965/66 תשכ"ו; (תשכ''ה;

המשקים כל
All Farms

ותיקים משקים
Old Farms

צעירים משקים
New Farms

תשכ"ה
1964/65

תשכ"ו
1965/66

חשכה
1964/65

תשכ"ו
1965/66

תשכיה
1964/65'

חשכיו
1965/66

התפוקה ערך .13643443723503543371 . Value of output

327309334314319304Lintסיבים

373538363533Seedגרעינים

הישירה התשומה .219720820321118320S2. Direct input

119132122135114128Cultivationבעיבוד

323134303132Harvestבאסיף

343235333232Ginningבניפוט

חוזר להון 121312131113Interestריבית on working
capital

(12) גולמית יתרה .31671361691391661323, Gross surplus (12)

9וזת(1) .41112101111124. Depreciation(l)

כלליות הוגאות .51920202018205. General expenses

להון לעבודה, תמורה .8
[3(4+5)] ולניהול

1371041391081371006. Returns to labour,
capital and manage.
ment[3)4+5)]

אי(2< Ca/cufationחישוב A(2)

עגודה הוצאות .74143414440417. Labour costs

ריבית .89999898. Interest

[6(7+8)] רווח/הפסד .98752895589509. Profit/Loss[6)7+8)]

ב'(3) Calculationחישוב 8(3)

עבודה הוצאות .1035353336363510. Labour costs

1155554S1.ריבית 1. Interest

16 (10+11)] רווח/הפסד .12976410167976012. Profit/loss[6)10+11)]

גללייפ Generalבתוגיב Information

הכותנה שטו! התחלקות
(באחוזים) שנאפף

ק"ג לדונם, סיבים יבול

100

128

100

119

57

131

58

121

43

125

42

117

Distribution of cotton
Area (Percentages)

Yield of lint (kg/dunam)

קג דונפ, ל גרעינים 206194213199196185Yieldיבול of seed (kg/dunam)

בתשבה לי 25 של ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של הענודה הוצאות (2) שערוך. לפי השקייה רשת על פחת (1)
לפי והשתתפויות השקייה רשת על s.% של זקופה ריבית ששולם; השגר לפי שגיריט של העגודה הוצאות בחשכו; לי 30 ושל
24 ושל נתשכה ל"י 20 של ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (3) מצטבר. פוזת ניבוי ואחרי שערוך
ואחרי שערוך לפי והשתתפויות השקייה רשת על 4/ זקופהשל ריבית ששולם; השבר לפי שכירים של העבודה הוצאות בתשכו; ל"י

מצטבר. פחת ניבוי
(1) Depreciation on irrigation net according to replacement value. (2) Imputing a daily wage for seUemployed of IL. 25 in
1964/65 and IL. 30 in 1965/66; hired labour at actual cost; interest on the assets at depreciated replacement value is imputed at B/i.
)3) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 20 in 1964/65 and IL. 24 in 1965/66; hired labour at actual cost; interest on the

assets at depreciated replacement value is imputed at 4/£.
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לדונם ל"י  סלקסוכר גידול חשבון  י"ב/28. לוח
TABLE L/28. SUGARBEET GROWINGACCOUNT IL. PER DUNAM

)1964/65 1966/67 תשכ"ז; עד (תשנ"ה
בתשב'תשכז1966/67(1) גל"י rהשינוי

תשכ"ותשב"ותשכ"'ה לעומת
במחיריבמחיריםבמחירים

Changeבמחירים in 1966/67
שוטפים
1964/65

שוטפים
1965/66

תשכ"ו
Atשוטפיםas against 1965/66

AtAtConstant
At

Current
Prices

Current
Prices

1965/66
Prices

Current
Prices

כמות
Quantity

מחיר
Price

ערך
Value

(1)(2)(3)(4)>5) =(3)(2((6)=(4)(3)(7) =(4)>2 (

התפוקה1. 29265758Value(1)285(1)350§294ערך of output1.

28233828128957849Beetאשרשים

וקדקדים 1243819Leaves§12עלים and tops
הישירה2. 1962152022111394Directהתשומה input2.
הגולמית3. 98135838152254Grossהיתרה surplus3.

(12)d2)
כלליות4. 24272425312Generalהוצאות expenses4.

andופחת depreciation
לעבודה/5. 74108595649352Returnstoהתמורה labour,5.

ולניהול capitalלהון and ma

(34)nagement (34)

א'(2) Calculationחלשוב. A (2)

עבודה6. 95108879121417Labourהוצאות costs6.

/עודף/גרעון7. 327410316 .37Surplus/Deifcit in7.

שוטף currentבחשבון account

(36)(36)
להון8. f2128r3528735Returnsהתמורה to capital8.

(74) 1andולניהול management
)7_4)

ההון9. ריביתעל
הפעיל

לעבודה התמורה

| 66551


■ ilInterest9.

.101 6810254514851Returns to labour10.

andולניהול management
[3(4+9)]'[3(4+9)]

/4276334027734Profitרווח/הפסד11. Loss11.

[7(4+9<]:[7(4+9)]
ב'(3) Calculationחישוב B (3),

עבודה12. iהוצאות 82927476182116Labour costs12.

'עודף/גרעון13. 164395344,38Surplus / Deficit13.

inבחשבון current account
(312) t'שוטף

(312)
להון14. 816152031536Returnsהתמורה to capital14.

(134) managementולניהול
\(134)

ההון15. על .ריבית 3333■_Interest15.

!הפעיל

לעבודה16. ■התמורה 711055653493J52Returns to labour16.

andולניהול management
[3(4+15)][3>4+l5)]

13182331536Profit||_רווח/הפסד17. / Loss7.

[13(4 + 15)][13(4+15)]
בהנחת עצמאיים של העבודה הוצאות (2) מלחמה. נזקי על כפיצויים שניתנו לדונם בממוצע ל''י 42 כולל אינו התפוקה ערך (1)
השכר לפי השכירים של העבודה הוצאות בתשכ"ז; ליי 31 ושל בתשכו ליי 29 של בתשכה' ל'י 24 של ליום זקוף עוכר
בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (3) מצטבר. פחת ניבוי לאוזר המשוטרך הרכוש על 8"/" לפי זקופה ריבית ששולם;
השכר לפי שכירים של העבודה הוצאות בתשכ"ז; ליי 25 ושל בתשכ"ו ל"י 23 של בתשכיה' לי 19.20 של ליום זקוף שכר

מצטבר. פחת ניכוי לאחר המשוערך הרכוש על 4"/0 לפי זקופה ריבית ששולם;
(1) Valueof output does not include an averageofIL. 42 per dunam wardamage compensation. (2) Imputing a daily wage for
selfemployed of IL. 24 in 1964/65,IL. 29 in 1965/66 and IL. 31 in 1966/67; hired labour at actual cost; intereston the assets at
depreciated replacement cost is imputed at B'/o. (3) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 19.20 in 1964/65, IL. 23 in
l965/66and 11.25 in 1966/67; hired labour at actual cost; interest on the assets at depreciated replacement cost is imputedat4;^.

AGRICULTURE 344



שוטפים במחירים ההדרים עגף חשבון  >"ב/29. לוח
TABLE L/29. CITRUS ACCOUNT AT CURRENT PRICES

)1962/631966/67 ; תשכז עד (תשבנ

ion ל*י .ILמיליוני Milליי/דונם
IL/dunam

1966/67תשכזחשכותשכ"התשכדתשכג
1962/631963/641964/65

S

1965/66
§

1966/67

הענף חשבון .Aא. Sector Account

קלל התפוקה ערך .1245.6240.3 195.4268.5317.0880I . Value of fruit output(l)
הדר(1) .aפרי Export
ליצוא 210.6195.0א. 149.8219.4256.9713b. Local sales for consu

מקומי, לשוק 35.045.3ב. 45.649.260.1167mption and industry,
צריכה homeתעשיה, consumption
ושונות andעצמית miscellaneous

משלוח אריזה, הוצאות .268.284.3 70.0.99.6114.23172. Cost of packing and

אריזה ^בית transportוהובלה to packing house
ליצוא ארוז פרי .77.090.7103.1286aא. Export fruit
מקומי לשוק פרי .7.38.911.131bב. Fruit sold locally for

consumptionולתעשייה and in
dustry

ביציאה הפרי ערך .3177.4156.0 125.4169.0202.85633. Value of fruit, exgrove
(12) (12)מהפרדס
קטיף הוצאות .415.824.6 19.327.230.9864. Cost of picking

(34) העץ על הפרי ערך .5161.6131.4 106.1141.8171.9ATI5. Value of fruiton tree (34)
עיבוד הוצאות ,643.066.8 57.279.793.62606. Cost of cultivation

בחשבון עודף/גרעון .7118.664.6 48.962.178.32177. Surplus/deifciton current
(56) accountשוטף (5^) ;

רשת מטע, פחת .87.410.7 9.012.914.9413. Depreciation of grove,
וציוד irrigationהשקייה net and equip

ment

ורווח להון תמורה .9111.253.9 39.949.263.41769. Returns to capital and
(78)Profit (78)

וההון הרבוש(2) .Bב. Asszts(2) and ^11^
Capital

I. Assets at undepreciated
replacement value
)groves, irrigation net
and equipment, packing
houses and working
capital)

2. Active capital (assets at
depreciated replacement
val ue, incl. working capital)

^. Calculaiton of Income
Orig/noting in C/tr/cu/ture

2,666

2,129

960.1

766.5

684.6

515.6

586.3

436.5

502.0

370.8

415.7

303.7

המשוערך הרכוש .1
(פרדסים מופחת הבלתי
וציוד, השקייה רשת

חוזר) והון אריזה בתי

(הרכוש הפעיל ההון .2
פחת למעט המשוערך

מצטבר)

ההכנסה חישוב ג.
מפרדסנות הנובעת

קטיף1. בעיבוד, 50.362.477.590.3104.4Fromמעבודה labour in cultiva1.

בגיל פרדסים  .tionואריזה picking and

packingהנבה bearing groves
.2 בעיבוד 10.210.510.79.37.5Fromמעבודה labour in cultiva2.

צעירים tionפרדסימ of nonbearing groves
ורווח3. להון IIתמורה 1.239.953.949.263.4Returns to capital and

profit
3.

נובעת4. הכנסה 171.7112.8142.1148.8175.3Totalסהיכ income originating4.

inמסרדסנות citriculture

(1) f.o.b. (2)Excl. value of land.
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והוותק היישוב צורת לפי החלב, רפת ענף חשבון  י"ב/30. לוח

תשבז) ; (תשכו

גד Large.ליםמשקים Scale Farms

NewצעיריםOldותיקים

תשכו
1965/66

תשכ"ז
1966/67

תשכו
1965/66

תשכ"ז
1966/67

המשקים כל
All Farms

תשבז
1966/67

חשכו
1965/66

160.6

1,948

1.363

778

280

305

585

89

138

358

359

226

1

201

157

202

291

294

67

101

257

34

164.4

1.979

1,360

782

276

302

619

90

137

392

351

268

41

205

187

164

284

335

108

103

289

5

259.6

1,981

1,303

787

252

264

678

67

130

481

318

360

163

174

307

11

257

421

224

87

394

137

251.7

1,976

1,315

801

255

259

661

70

131

460

(22.9)

1.841

1,237

745

258

234

604

63

77

464

(20.3)

1,845

1.266

735

289

242

579

70

72

437

525507330

5497331

8843130

174171182

263293278

26221452

423408268

156196393

1456192

878691

350378369

7330101

בקר יחידות מספר .1
למשק שנתי בממוצע

הענף, חשבון .11
בקר ליחידת לי

התפוקה ערך .1

הישירה התשומה .2
קנוי מזון

מהמשק מספוא

התשומה יתר

(12) הגולמית היתרה .3

פחת .4

כלליות הוצאות .5
לעבודה להון, התמורה .6
[3(4+5)1 ולניהול

א'(1) חישוב
עבודה הוצאות .7

בחשבון עודף/גרעון .8
(37) שוטף

(67) להון התמורה .9

ריבית .10

לעבודה(610) התמורה .11

(117) רווח/הפסד .12

ב'(2) חישוב
עבודה הוצאות .13

בחשבון עודף/גרעון .14
(313) שוטף

(613) להון התמורה .15

ריבית .16

לעבודה(616) התמורה .17

(1713) רווח/הפסד .18

עבודה הוצאות בחשכז; לי ו32.0 בתשכו לי של30.0 ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עונדים של עבודה הוצאות (1)
עבודה הוצאות (2) מצטבר. פחת ניכוי לאחר הנושוערך הרכוש על 8"/. לפי זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של
לפי שכירים של עבודה הוצאות בתשכז; לי ו25.6 בתשכו לי 24.0 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של

מצטבר. פחת ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על 4"/0 לפי זקופה ריבית ששולם; השבר
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TABLE L/30.  DAIRY FARMING ACCOUNT, BY TYPE OF SETTLEMENT AND PERIOD
OF ESTABLISHMENT

(1965/661967/68(

משפחתיים Familyמשקים Farms

NewצעיריפOldותיקים

תשכו
1965/66

תשכ"ז
1966/67

תשכו
1965/66

תשגז
1966/67

I. Number of Cattle Units, An
 nual Average, per Farm

II. Branch Account, //. per
Cattle Unit

13.3 11.2

1.7741.7381. Value ofoutput

1,2781,1912. Direct Input

710719Purchased feeding stuffs

336261Farm produced feeding
stuffs

232211Other Inputs

4965473. Gross surplus (12)

62594. Depreciation

28425. General expenses

406

722

446

666

6. Returns to capital,
labour and manage

 ment[3<4+5)]
Calculation A{1)

7. Labour costs

226119:8. Surplus/Deficit on
current account (37)

3162209. Capital returns (67)

16816910.' Interest

238277II. Labour return (610)

48438912. Profit/Loss (117)

Calculation 8(2)

5805363. Labour costs

841114. Surplus/Deficit on
current account (313)

1749015. Capital return (613)

84856. Interest

3223617. Labour return (61 6)

2581758. Profit/Loss (1713)

18.3 16.0

1.750796

1.168178

685719

272249

211210

582618

6953

4246

471519

551527

3191

808

160156

311363

240164

445425

137193

2694

8078

391441

5416

(1) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 30.0 in I 965/66 and 1L. 32.0 in 1966/67; hired labour at actual cost; interest on
assets at depreciated replacement value is imputed at 8^ (2) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 24.0 in I 965/66

and IL. 25.6 in 1966/67; hired labour at actual cost; interest on assets at depreciated replacement value is imputed at 4y0.
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והוותק היישוג צורת לפי הלול, ענף חשבון  >"ב/31. לוח

תשני י}(תשכיה;

המשקים בל
Alt P4rme

Scaleגדוליםמשקים FarmsLarge
am rarrns

NewצעיריםOldותיקים

תשכ"ה
1964/65

תשכיו
תשכיה1965/66

1964/65
תשכו
1965/66

תשכיה
1964/65

תשכיו
1965/66

שנתית מזון צריכת .1XX780755450508

למשק בממוצע בלול,
(טונות)

ליי הענף, חשבון .11
מזון לטונה

התפוקה ערך .1466526523541571574

הישירה התשומה ,2360395375392414418

266270264267271267מזון

רביה 6082627395102המרי

התשומה 344349524849יתר

(12) הגולמית היתרה .3103131148149157156

כלליות י הוצאות .4201736333934

פחת .5252627293534

להון לעבודה, תמורה ,6638885878388
: [3(4+5)] ולניהול

א'(1) חישוב
; עבודה הוצאות .710311077917585

 ריבית .8342431294337

[6(7+8)] רווח/הפסד ; .9744623333534

בי(2) חישונ
עבודה הוצאות .10848962736169

ריבית .11171215152219

רווה/הפסד .12 38 138100.

]6(10 + ll)J

כלליים 111.נתונים
(אוזוזים)

הישוב צורות של חלקן

התפוקה בערך 10010027241415א.

המזון בצריכת 10010024231214ב.

המוצר לפי התפוקה, 100100100100100100ערך

מאכל ביצי 373413132020א.

עוף בשר 464655545551נ.

ושונות רביה ביצי 172032332529ג.

עבודה הוצאות בתשכו; ל"י ו30 בתשכ"ה ליי 25 של ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדיט של עבודה הוצאות (0
של עבודה הוצאות (2) מצטבר. פחת גיבוי לאחר הגוקווערך הרכוש על 8V0 לפי זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של
השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתשכיו; ל*י ו24 בתשכ"ה ליי 20 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים

מצטנר. פחת ניכוי אחרי המשוערך הרכוש על i'U לפי זקופה ריבית ששולם;
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TABLE L/31. POULTRY FARMING ACCOUNT, BY TYPE OF SETTLEMENT AND PERIOD

OF ESTABLISHMENT

(1964/651965/66(

משפתתיינ Familyמשקים Farms

NewצעיריםOldותיקים

תשכיותשכיהתשגייתשביה
1964/651965/661964/651965/66

373934341. Annual Feed consumption of
Poultry, average per Farm
)tons(

II Branch Account, IL per Ton

of feed
4645413994821. Output value
3S5406335378■2. Direct input
260263271281Feeding stuffs
60964569Breeding material
35471928Other inputs
109135641043. Gross surplus (12(
1811644. General expenses
242520205. Depreciation
679938806. Returns to labour,

capital and manage
ment[3(4+5([

Calculation A (1(

1161241211207. Labour costs
221923198. Interest

7144106599. Profit/Loss[(6<7+8([

Calculation B (2(

94101979610. Labour costs
11101210II. Interest

3812712612. Proift/Loss
]6)10+11([

III. General Information
)Percentages(

The Share of Settlement
Types

29303031a. In output value
29293534b. In feed consumption

100100100100OutputValue, by Produce
60514641a. Table eggs
22265358b. Poultry meat
18  ■ 23  1 1c. Hatching eggs and

miscellaneous

(1) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 25 in 1964/65 and IL. 30 in 1965/66; hired labour at actual cost; interest
on assets at depreciated replacement value is imputed at 8/£. (2) Imputing a daily wage for seldemployed of IL. 20 in

1964/65 and IL. 24 in 1965/66; hired labour at actual cost; interest on assets at depreciated replacement value is imputed at 4X.
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MEANS OF PRODUCTION

החיים בעלי מס3ר  י"ג/32. לוח
TABLE L/32. NUMBER OF LIVESTOCK

ייצור אמצעי O

y
a:
1

השנה .סוף 1VEnd of Tear

משק
יהודי לא

יהודי ingshמשק FarmJewNonJewishKind Farmingהסוג

1950 1 1948195319551958I9601962196319641965196619671967

הכל סך 47,735בקר, 33.58072,46584,100152,400185,450202,600189,760191,060177,110184,360195,51025,900CATTLE. TOTAL

לחלב Dairyבקר Cattle

25,645פרות 19.06537,24036,50055,00063,10073,50066,70067,50068,30073,600' 76,400Cows

6.200מבכירות 4.5408,0508,00015,00018,50020,50018,00019,50019,50020,00022,500Heifers

15,100עגלות 9,61523,71028,20043,00045,20049,00037,00038,60032,30035,30039,500..2S900 .Calves

380פרים 360440300400200200160160160160160Bulls

לנשר 410בקר 3,02511,10039,00058,45059,40067.90065,30056,85055.30056.950Beef Cattle

(1,000) POULTRYעופות (1,000)

מטילות 2,912תרנגולות 1.4262,8003,1005,5007,5007,3006,8006,8006,8006,6006,700250Laying hens

ברווזים 15אווזים, 21621704008009501,0001,0501,1001.3001.400Geese, ducks and

הודו turkeysותרנגולי

צאן
כנשים

SHEEP S GOATS

37,000 22,00061,00090,000117,0001 17,000125,000125.000122,000124,000126,000127,00072,000Sheep

גזעיות 15,000עזים 4,90040,00045,00040,00032,00030,00027,00030,00028,50029,50029,0005.800Goats,improved breed

מקומיות עזים 109,000Goats, local

עבודה WORKבהמות ANIMALS

ופרדות 8,900סוסים 5,00012,00013,50015,70016,50015,50015,00014,50013,50013,00012.5002,800Norses and mules

5,600חמורים 2,3005,5005,0005,0005,0004,500. .Donkeys

גמלים 11,000Camels

29,000רבוריות 23,00035,00038,00043,00047,0005I.S0058.50060,00065,00069.00072.000(1)1,000BEEHIVES

(1) Except primitive hives. פרימיטיביות. לכוורות פרט (1)



החקלאי במשק עיקריות חקלאיות *"a/33.מבינות לוח

IN AGRICULTUREAGRICULTURAL MACHINERY. MAIN/TABLEL33

השנה (19481967)סוף
End of Year

המנונה 1943195219561958I960196219631964Iסוג 96S19661967Typo of Machinery

4,7655,5607,4258,9159,75010,77012,120ננו,נ661טרקטורים 11,11013,155TRACTORS

4011,5801,5901.640I.82S1,8751,7501,7801.800זווליים 1,8101,785Crawler

2801,5533,1753,9205,6007,0408,0008,99010,320אוסניים 9,30011.370Wheel

690(1)1617841,0209509751,025990960קומביינים (1)78067SGRAIN
COMBINESלגרעינים

עצמית 340420455505555540560555בהנ8ה 580575Selfpropelled

444600495470470450400135נגררים 200(1)100Drawn

1,050(1)1735637657958459851,0451,125מכבשים 1,125(1)1,015BALERS

כותנה 1950115145160205קטפות 20S246COTTON PICKERS

/X

רט
(1) Thed*crease i> due to replacement of low by high capacity machines. גבוה. הספק בעלות במכונות והחלפתם נמוך הספק נעלות מכונות של מהמחזור כהוצאה מקורה הירייה (l) rh



אחרים מסקטורים החקלאות ידי על הקנויות התשומות  י"ב/34. לוח
כמות) ומדד (ערך
(19521966/67)

תשכיב
1961/62

חקלאית שנה Calendar Year לוח שנת

תש"ך
1959/60

תשייח
1957/58 1955 1952

הקבוצה

שוטפיםהערך ל'י)במחירים (מיליוני
הקנויות התשומות 60.3154.8268.3337.4412.8כל

10.545.699.6140.9151.8מספוא

6.715.527.534.442.5מים

אריזה 5.116.220.424.730.9חומרי

5.09.815.716.919.9דשנים

4.49.114.716.920.9הובלה

וכלים תיקונים 4.07.413.514.424.7חלפים,

וחשמל סיכה שמני 2.65.37.99.311.5דלק,

והחי הצומח להגנת 1.63.69.110.817.1חומרים

וממשל 2.64.97.710.714.6ממשלה

זרעים וניקוי 1.24.33.74.15.4זרעים

שונים 1.53.14.96.07.4שירותים

13.527.740.345.662.8בלאי

שונות 1.62.3.3.32.7הוצאות 3.3

1963/64=100 הכמות מדד

הקנויות התשומות 3450718893כל

204171102103מספוא

507494107113מים

אריזה 3456678374חומרי

497197102110דשנים

2740587080הובלה

וכלים תיקונים 3743575876חלפים,

וחשמל סיכה שמן 4348546370דלק,

והחי הצומח להגנת 20296681115חומרים

וממשל 4352709097ממשלה

זרעים וניקוי 66153121127132זרעים

שונים 3040536673שירותים

4954677383בלאי

■ שונות 6069806463הוצאות

ליי מיליון ל28.5 תשכיד בשנת הובלה על ההוצאה הגיעה הקודמת השיטה לפי החישוב. שיטת תוקנה תשכג בשנת החל (1)

AGRICULTURE 352



TABLE L/34. INPUTS PURCHASED BY THE AGRICULTURE FROM OTHER SECTORS

(Value and Quantity Index)
(19521966/67(

YearAgricultural

Group ח8ניג
1962/63

ד תשבי
19*3/64

n"3sm
1964/65

חשביו
1965/66

תשגיז
1966/67

473.1

(ח0ו1|ןח1

489.2

t Prices (IL.

§568.0
a tCurre n

§643.*
Value
690.1PURCHASED INPUTS

167.2157.8§195.6§230.7245.0Feedingstuffs

45.239.446.856.751.0Water

42.146.355.161.971.0Packing Material

22.823.228.0§30.332.9Fertilisers

(1)33.637.442.346.852.8Transport

23.231.533.234.536.0Spare Parts, Repairs and Tools

r2.716.617.618.820.8Fuel, Lubricants and Electricity

17316.516.618.121.7Plant and Animal Protection Materials

16315.315.316.517.0Government

4.73.33.43.63.6Seeds and Seed Cleaning

10.410.412.513.916.2Services, miscellaneous

71.383.995.2§103.4109.8Depreciation

6.37.16.48.412.3Miscellaneous expenses

1963/64 100n t i t y IndexQua
93100§113§124I3[PURCHASED INPUTS

105100§125§115153Feedingstuffs

115100IDS118106Water

101100114§126)38Packing Material

96100§116§116117Fertilizers

90100109120135Transpotr

76100101101101Spare Parts, Repairs and Tools

77100106106117Fuel, Lubricants and Electricity

105100(01105125Plant and Animal Protection Materials

107100§100§98110Government

118100927968Seeds and Seed Cleaning

88too(13§118136Services, miscellaneous

92100107ue3epreciation

8910090118166Miscellaneous expenses

(1) As from 1962/63 the estimating method has been revised. According to the old method the transport expenditure came in
1962/63 to IL. 28.5 million.
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(*) (טונות) חייגז בעלי להזנת בגרעינים שימוש י"ב/,35. לוח
TABLE L/35.  USE OF GRAIN FOR ANIMAL FEEDING (Tons) (1)

)1953/54 1966/67 השב'"ז; עד (תשיד

השנה
הבל 0ך

Total

שעורה

Barley

תירס
Maize

סורגים

Sorghum

חיטה

Wheat

גרעינים
אחרים

Other Grains
Year

143,20080,40011,70015,90032.0003,2001953/54תשייד

215,20062,70022,50091,60030,0008,4001954/55תשטיו

תשט''ז 232,30085,20022,10089,70035,0003001955/56י

297,60089,40088,70092,80026,5002001956/57תשייז

383,90084,90068,100207,10023,0008001957/58תשיח

412,20074,70080,700246,10010,0007001958/59תשייט

473,60084,900137,900233,80017,0001959/60תשך

497,80080,400124,000252,40020,00021,0001960/61תשניא

496,40075,900172,900227,40018,2002,0001961/62תשכיב

492,000101,300185,700201,1003,9001962/63תשכיג

553,700123,903190,000225,4002,80011,6001963/64השכיד

571,200127,750169,350236,10032,7005,3001964/65תשכיה

§610,800§תשכו 123,900158,600§ 305.60022,7001965/66

669,900154.800144.000364,5006,6001966/67תשכז

(1) From local production and imports. ומהיבוא. המקומי מהייצור (1)

מעוקבים) מטרים (מילוני החקלאי במשק המים תצרוכת  י"ב/36. לוח
TABLE L/36. WATER CONSUMPTION IN AGRICULTURE (Million Cubic Metres)

)1948/49  1966/67 תשנז; עד (תשיט

תש''טהייעוד
1948/49

תשיי
1949/50

תשטיו
1954/55

תשייוו
1957/58

תשיך
1959/60

תשכ'נ
1961/62

תשכ''ג
1962/63

תשכיד
1963/64

תשכיה
1964/65

תשכיו
1965/66

.rysr,
1966/67

)1)

Disposal

הכל 2573327601,0001,0601,1251,1401,0251,0951.2651,115TOTALסך

שדה 4554184290300345350290320390330Fieldגידולי crops

ירקות,
ארמה תפוחי

ובוטנים

3559153155155135140105120140125Vegetables,
potatoes 81

groundnuts

108114216315370405420415440515455Fruitמטעים
plantations

דגים 6292163185183180170160160160150Fishבריכות ponds

(2) 713445552606055556055Miscellaשובות
neous(2)

(I) First estimate. (2) Auxiliary (arms. nurseries, lfowers etc. וכוי. פרחים משתלות, עזר' משקי (2) ראשון. אומדן (0
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היישוב וצורת המטרה המקור, המחוז, לפי הכללית, המים תצרוכת  י"ב/37. לוח
מעוקבים) מטרים (מיליוני

TABLE L/37. TOTAL WATER CONSUMPTION, BY DISTRICT, SOURCE, PURPOSE AND TYPE OF
SETTLEMENT

)Million Cubic Metres)
)19581966/67)

לוח Calendarשנח Yearתקצינ BudgetYearשנת

1958(1)1960(1)196119621963/641964/651965/661946/67

1,1741,3381,2871,3731,2881,319

101

I.4IS
116

1,474TOTAL CONSUMPTION

Thereof: SaltWater

tDistri cBy
2429303334Jerusalem District

475464485503509Northern District

163152155156169Haifa District

389342357369403Central District

9797959697Tel Aviv District

225204207261262Southern Distirct

SourceBy
617565547553570Sett supply

427381377388410Wells

190184170165160Surface water

756723782865904From suppliers

627599639714754"Mekorot"

129124143151150Others

UseType ofBy

174193199206210Households

5557555961Industry

1,1441.0381.0751,1531,203Agirculture  Total (2)

המחוז לפי

ההספקה מקלר לפי

By Type of Settlement

המטרה לפי
134 197 196

56 54 46

1,047 1.087 1,032

יישיכ צורת לפי

תצרוכת הכל סך
מלוחיס מים מזה:

ירושלים מחוז

הצפון מחוז

חיפה מחו)

המרכז מחוז

אביב תל מחוז

הדרום מחוז

a"asv מקורות

בארות

עיליימ מים

אחרים מקורות

מקורות חברת

אתרים $פקיס

ביתית

הןשייו/ית

(2) הכל סך  חקלאית

ויישובים 8771787984Townsערים and Urban
Settlementsעירוניים

5551555763Moshavotמושבות

338300308329357Moshavimמושבים

519494507547544Qibbuzimקיבוצים

וחוות 5144424648Educationמוסדות and
Research Institutions

מיעוטים 109II1214NonJewishנ8רי Villages

8469748393Otherאחרים

בלשכה. המקובל מהסיווג שונה הנתונים' ספקת המים/ נציבות של היישוב צורות סיווג (2) גולמי. אומדן (1)
(1) Rough estimate. (2) The classification of types of settlement here differs from that used in other tables.
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(טונות) החקלאי במשק הדשנים צריכת  >"ב/38, לוח
TABLE L/38. CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE (Tons)

)1) (1953/54  1967/68)

החומר
1953/541959/601962/631964/651965/661966/671967/68וופעיל *Neterהדשן ' 1ze r

Content§o

NutrientsPlantפעילחומר

N10,70016,90018,80022,80023,95024,65028,500Nitrogenousהנקניים
P2O57,45014,60011,70011זרחניים ,25012,00010,65011,800Phosphate

K2O2,2502,1502,3502,9504,4004,7006,400Potashאשלגנייס

FertilizersNitrogenousדשנים
תנקניים 7NFertilizersדשנים
גפרתי 20.542,06070,83069,44574,06074,42067,61073.340Ammoniumאמון

sulpahate
סידני חנקתי 218,8405,00010,55017,77513,75016,51017,870Calciumאמון Ammonium

Nitrate
2.5002,4353,0005,300Urea_46500620שתנה

מימית 202,87010,7806,5008,62011,15515.210Aqueousאמוניה Ammonia
אחר נוזלי 100450402508552,3252,690Otherדשן liquid

Fertilizers

זרחניים p2o5Phosphate/0דשנים Fertilizers
רגיל ,14.51737,47541,25537,15521,98016,40013,25011,480Superphosphateסופרפוםפט

.singleאנקי powdered
רגיל ,Superphosphate_13,055__16סופרפוספט

singleמגורען;
granulated

מועשר ,2225,08016,005Superphosphateסופרפוספט
,enrichedאבקי

powdered
מועשר ,2229,27031,53018,4753S0Superphosphateסופרפוספט

.enrichedמגורען
granuated

מועשר ,1815,68044,495Superphosphateסופרפופפט
,enrichedמגורען

granulated
משולש ,Superphosphate..40435,0005,870סופרפוספט

triple

אשלגניים K2OPotash/דשנים Fertilizers
גפרתי 48501,1301,0351,5651.1409501,125Potassiumאשלגן Sulphate
כלורי 60623,7102,6202,9803,5706.3056,7109,350Muriateאשלגן

מורככים XNP2O5Complexדשנים Fertilizers
K2O

151508856,06510,7706.9303.220Granulatedמגורען
3.200Granulated_12120מגורען
102001,135Granuמגורען fated
0927420465Granulatedמגורען
25085Granulated_16470מגורען
12.512.501151451,0752.7702,1004,390Liquidנוזלי
101801,4309651,620Liquid■8240נמלי

10105נוזלי
020455050Liquid

(1) Fertilizer year: July I June 30. ביוני. 30 עד ניילי 1 דשנים: r\w (1)
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הצומח להגנת הדברה בחומר* השימוש י"ב/39. לוח
TABLE L/39. PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

)19521967)
אחרת צוין לא אם ,Tonsטונות' unless Otherwise Stated

החומר

ההדברה חומר
הפעיל
Active

19521955I960196219631964196519661967

(1)

Typeof Pesticide

Ingredient

חרקים Insecticidesקוטלי

כלוריים Chlorinatedפחמימנים Hydro
carbons

ט. ד. .Techn.50120160160160120100120140D.D.Tד.

ולינדן בלורי שש Techn.4.51525151010101010Benzeneבנץ Hexachlo
ride and Lindane

Chlordane"2כלורין

Techn.12515151010101010Aldrinאלדרין

Techn.34030201512753Dieldrinדיאלדרין

Techn.840607575809070Endrinאנדרין

.Technטובספן
60506050404040Toxaphene

50KW.P.152515353515IS1515Methoxychlorמטוכסיכלור

35תיודאן "/E.C.


80100120120Thioden

אורגניות Organoורחות Phosphorus

50%פרתיון E.C.4200160190200250300500Parathion

Techn.1601007575606050Malathionמלתיון

.0^20גוזתיון
110180200150180200250Gusathion

60Xדיאזינון E.C.2060606075Diazinon

40% W.P.
S0yoפוספאמידון E.C.

20707570606070Phosphamidon

בוטניים חרקים Botanicalקוטלי Insecticides

10.50.50.50.50.50.5Pyrethrumפירטרום

ניקוטין 20132110.50.50.52Nicotine^40גפרת Sulphate

מינרליים Mineralשמניט Oils

ושמנים ריסוס ioox800שמני 6,000 4,000,6002,000.500,2001,2001,400Citrus 8t Dormant
Sprayחורפיים Oils

ארמניות Arsenicalsתרכובות

עופרת IO0X101530553212Leadארסנט arsenate

42XF400230400200150150150170120Cryoliteקריאוליט

פלואוסיליקט 99X10223540607080100150Sodiumנתרן Fluosilicate

הסידן .80XW.Pארסנט
407540202590Calcium Arsenate

אחרים חרקים Ocherקוטלי Insecticides

w.p.20758080859090Chlorobenzolate^"25בלורובנזולט

דיניטרו Techn.12IS1510101010Dinitroתרכובות Compounds

I5"^W.P.5Aramiteארמיט

.BXW.Pטדיון
35303530303530Tedton

W.P.25405060656540Kelthan.18קלחן

.w.p^"25מורוסייד(2)
105060503020Morocide(2)

(1) Incl. quantities supplied to the administered territories by the I.D.F.
)2) From1966 W.P. 50X

המוחזקים. לשטחים שסופקו כמויות כולל (1)
.505' w.P.  מ1966 (2)
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(המשך) הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש  י"ב/39. לוח
TABLE L/39. PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION (Cont.)

)19521967)
אחרת צוין לא אם ,Tonsטונות, unless Otherwise Stated

ההומר

ההדברה nain
הפעיל
Active19521955I960196219631964196519661967Type of Pesticide

Ingredient

פטריות Fungicidesקוטלי

Techn.1,2003,0002,000600600600600גפרית 600600Sulphur
קליפורני 26X1,200306080120120200מרק 150300Lime Sulphur
נחושת Techn.7010010075757550גפרת 75100Copper Sulphate

אחרות נחושת soy.10090307075150תרכובות 80250Other Copper
Compounds

65XW.P.2560180250260300300דיתיוקרבנוטים 300350Dithiocarbamates
כספיות ■W.202530303030תרכובות 30 3035OrganoMercuirals

אורגניות
50Xקפטן W.P.3535454050 4060Captan

קווינון 95תולדות X1232335 35Quinone
Derivatives

עשבים Herbicidesקוטלי

2.4%407284030404050.ד. 45402. 4. D.
א. פ. ס. 39X1545404050מ. 4560M.C.P.A.
2.4.5%50210121525.ט. 20302.4.5.T.

חומצת ^50טריכלורו
22235 26Trichloracetic Acid

החומץ
85X6080806060דלפון 6080Dalapon

הנתרן 60%4060757590כלורת 80120Sodium Chlorate
הנתרן ^72ארסניט

 ■ Sodium Arsenite
Techn.3545455060פ.ם.פ. 6060P.C.P.

o1055525/"50אמינוטריאזול 1535Aminotriasole
5072040SO50100סימזין 70120Simazine

(סלקטל) I%9.23030אנדותאל Endothal (Selectal)
טריאזול אמינו I8X^36סימזין

3560 4080Simazine
W.P.Aminotriasole

.50XW.Pברומאסיל


5 45Bromacil

איוד Fumigantsחומרי
דיברומיד l%005106040404050אתילן 4050Ethylene Dibromide
ברומיד 122550606060^100מתיל 6060Methyl Bromide

סולפיד די iooxפחמן
130180200200300 250350Carbon Disulphide

ד. 101022ד. 22D.D.
6543^40פורמאלדהיד 3Formaldehyde

^50נמגון


4070757580 8080Nemagon

נברנים Rodenticidesקוטלי
(קג) 2525303525^100סטריכנין 2030Strychnine(kg)

(קג) קומרין Techn.505G606075תרכובות 6080Cumarin
Compounds(kg)

Techn.0.50.50.50.50.5אנטו 0.50.5Antu
התליום Techn.0.5A66גפרת Thallium Sulphate
אבץ .Technזרחית

0.50.50.50.5 0.50.5Zinc Phosphide
.Technפלואוצטאמיד


1

5 36Fluocetamide

Miscellaneousשונות

Techn.+7,00010,000שמניםקוטלי 10,000 10,000 10,000 15,000 16,000 I4.00COilsHerbicidal
.P.C.Pעשבים

.Technמטאלדהיד


2530<0 50 40(Metaldehyde
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CULTIVATED AREA (Thousand Dunams( דונמים) (אלפי המעובד השטח

Total Cultivated Area Ta1u7JnT1uun 3'nu3±L.

£££LJnirrigaetd*j;Bn£

SOD

400

200

ונטיי 1נשד|תטיג|תטייג|תטיי0| Vvoj1|T'uw|T'1BJ1h''DJ1l\j;Bj1| 1'bjiIk'jbji 1'at'J1|y:H^Hj1|frjEJ1lnD^]T3DJ1h^BJ1
49/;0!S0/51 lil/il Is!/53I!9/S4S4/S5I !S/S6ISE/S7 137/511 !!/!!159/80 160/£161/62 I 62/531 63/6+1 S4/65I SSISS I 66/E7 I 67/6B

cultivated area of field crops שדה גידולי המעובד nuwn
)Thousand Dunams דונמים (אלפי

4.0DI

AREA OF PLANTATIONS (Thousand Dunams) דונמים) (אלפי המטעים קיטח

(11
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תעשייה י'ג. פרק
הקיבוץ לצורכי הפועלים קיבוציים ומפעלים
מלאכה בעלי כוללת אינה זו אוכלוסייה בלבד.
שאין ואלה בדירתם בית במלאכת העוסקים

עסק. מקום להם
בכלל ועד 1964 עד התעשייה סקרי נתוני
הנבדלת מצומצמת יותר לאוכלוסייה מתייחסים
את כוללת שאינה בכך לעיל שתוארה מזו

הבאות: המפעלים קבוצות
מעסיקים שאינם עצמאיים של מפעלים א.

שכירים.
נפט י מתכות, בחפוש העוסקים מפעלים ב.
של מטבחיים ובתי אחרים ומחצבים וגז

המקומיות. הרשויות
האוכלוסיות הבדלי את לצמצם מנת על
שנתית רב סדרה הצגת ולאפשר למינימום עד
המתייחסים נתונים בשנתון הובאו נתונים של
ויותר. מועסקים 5 המעסיקים המפעלים לקבוצת
הש עבור הנתונים כל הסקר. תקופת
תקציבית, לשנה מתייחסים 1966 עד 1959 נים
מכסה 1964 והמלאכה התעשייה סקר לדוגמא:
1964 באפריל המתחילה התקציבית השנה את
1958 סקר נתוני .1965 במרס ומסתיימת

הלוח. לשנת מתייחסים
מסוו המפעלים ענפים. לפי הסיווג
ענפי ל"סיווג בהתאם התעשייה לענפי גים
הבינלאומי הסיווג על המבוסס התעשייה",
התעשייה של במבנה בהתחשב yx ,(1. s. 1. c.)

הישראלית.
גם (שהיא הליוודו יחידת המפעלים.
כיחידה המוגדר "המפעל" היא החקירה) יחידת
פעולה מבצעת אחד, במקום הנמצאת כלכלית
נפרדים. חשבונות ומנהלת אחת תעשייתית
בפני יצרנית יחידה שהיא פירמה, של מחלקה

נפרד. כמפעל נחשבת עצמה,
מסייגים המפעלים הבעלות. צורת
המש הבעלות לצורת בהתאם קבוצות לשש
קיבוצים בבעלות הנמצאים מפעלים פטית.
נפרדת משפטית כיחידה רשומים אינם ואשר
עצמו, הקיבוץ של הבעלות לצורת בהתאם סווגו

שיתופית. אגודה  דהיינו

המופיעים העובדים כל הם השכירים
אגודות חברי וכן לשכירים התשלום בגיליונות
שכר; מקבלים שאינם קיבוצים וחברי שיתופיות

והמלאגה התעשייה סקרי
מדי עורכת לסטטי&טיקה המרכזית הלשכה
שבו והמלאכה התעשייה מפעלי של סקר שנה
בשנה המפעלים פעילות על פרטים נאספים
בכלל ועד 1964 עד שנערכו הסקרים החולפת.
שכירים. המעסיקים המפעלים לכל התייחסו
לשנת נערך אשר והמלאכה התעשייה מפקד
העצמ זה ובכלל המפעלים לכל התייחס 1965
התעשייה סקר שכירים. העסיקו שלא איים
לכל הוא גם התייחס 1966 לשנת והמלאכה
מועסקים 14 המעסיקים אלה אך המפעלים,

ביותר. מצומצמת במתכונת בו נחקרו
התעשייה מסקרי נתונים מובאים זה בשנתון
וממפקד 1966 ,1964 עד 1958 לשנים והמלאכה
מהנתונים חלק .1965 לשנת והמלאכה התעשייה
נבח לשנים וחלקם בלבד 1966 לשנת מתייחס
הנתונים ו1966. 1965 ,1964 ,1960 והן רות
מוע 5 המעסיקים המפעלים לקבוצת מתייחסים
של ומפורטות מלאות תוצאות ויותר. סקים
מופיעות התעשייה מפקד ושל התעשייה סקרי
ובסד הלשכה של המיוחדים הפרסומים בסדרת
.(1) 1965 והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי רת
מדגמ סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי
מפע כ4,000 במדגם נכללו 1958 בסקר יים.
בד"כ כללו האחרים הסקרים מדגמי ; לים
ממפ כאן המובאים הנתונים מפעלים. כ3,000
משלבו נתקבלו 1965 והמלאכה התעשייה קד
היתר. החקירה בו גם אשר המפקד, של השני
מפעלים. כ6,000 כלל שהמדגם אלא מדגמית
בוודאות נכללו לעיל שנזכרו המדגמים בכל
המפ ואילו ומעלה מסוים מגודל המפעלים כל
קטנות בהסתברויות נדגמו יותר הקטנים עלים
להיכלל מפעל של הסתברותו כאשר מ1,
שייך; הוא אליו ובענף בגודלו תלויה במדגם
במדגם להכלל מפעל של הסתברותו כלל בדרך

.(2) יותר גדול שהמפעל ככל יותר גדולה

הגדרות
התעשייה מפקד נתוני האוכלוסייה.
1966 והמלאכה התעשייה וסקר 1965 והמלאכה
המפעלים כל את הכוללת לאוכלוסייה מתייחסים
ומחצבים" "מכרות העיקריים לענפים השייכים
התע ענפי ב"סיווג שהוגדרו כפי ו"חרושת"
צב תעשייה הבאות: לקבוצות פרט ,(3) שייה"
רווח למטרות שלא הפועלים מפעלים אית,

הלשכה". "פרסומי : לעיל ראה 0)
.6 ומס' 2 1965,מס' והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי במבואות ראה החקירה שיטת על מפורטים הסברים (2)

.1966 ,3 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי : ראה (3)
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אומדני י. מפקד ה המוסף העיד
התפוקה בין כהפרש מתקבלים המוסף. הערר
וכוי. חשמל דלק, חומרים, צריכת לבין הגולמית
את המפקדי המוסף הערך כולל זו הגדרה לפי
עקי מיסים ולמשכורת, עבודה לשכר ההוצאות
פרסומת, כגון כלליות הוצאות פחת, נטו, פים
ואת אחרים עסקיים ושירותים ריבית ביטוח,

המפעלים. של הרווח

הנתונים מהימנות
התוצאות גם נתונות סטטיסטי, סקר כל כמו

כדלקמן: מספר למגבלות זה בפרק
התעשייתית: האוכלוסייה של מלא לא כיסוי א.
נעשו שבו במפקד פחות חמורה זו תופעה
המפעלים כל לגילוי מיוחדות פעולות

הקיימים.
מתשובות הנובעות ועיבוד השבה טעויות ב.
טעויות שבשאלון, לשאלות ברורות לא
וטעויות הפוקד ע"י התשובות ברישום
הניקוב הסימול, הביקורת, בתהליך החלות

הנתונים. של והליווח
לסיום שנקבע בתאריך י מלא לא דיווח ג.
שמהם מפעלים של מסוים אחוז נותר הסקר
מהנ חלק מלאים. שאלונים נתקבלו טרם
ממקו התקבלו אלה מפעלים עבור תונים
לאומי) לביטוח המוסד (כגון מינהליים רות
חלקם הנתונים. יתר של לזקיפה בסיס והיוו
בתוצאות יותר בולט הזקופים הנתונים של
הסופיות בתוצאות .1966 סקר של הארעיות
הז מהנתונים חלק יוחלפו 1966 סקר של
מהמפעלים ישירות שדווחו בנתונים קופים
המתפרס הארעיות התוצאות סיכום לאחר

זה. בשנתון מות
שחושב נתון כל לגבי חלות דגימה טעויות ד.
הנתונים של הדגימה טעויות מדגם. סמך על
(היות למדי קטנות הן בשנתון המופיעים
גדולות קבוצות עבור ניתנים כאן שהנתונים
של רב מספר ע"י המיוצגות אוכלוסייה של

במדגם). מפעלים

שנערכו הסקרים נתוני שואת ה
נתוני עם התעשייה מפקד לפני
אחריו. שנערכו והסקרים המפקד
הנתונים בסדרת רציפות לאי לב לשים יש
עריכת (שנת 1965 שנת לבין 1964 שנת בין

הבאות: מהסיבות הנובעת המפקד)
האוכלוסייה. בהגדרת הבדלים א.
המפקד נתוני מתייחסים לעיל, שצוין כפי
רחבה יותר לאוכלוסייה שאחריו והסקרים

למפקד. שקדמו התעשייה סקרי מאשר

מחוץ העובדים בקבלנות עובדים נכללים לא
למפעל.

באר השכירים מספר כממוצע חושב הנתון
הסקר. שנת במשך נבחרים חודשים בעה

ובני הבעלים השכירים, הם המועסקים
שכר. ללא העובדים המשפחה

למעשה, העבודה ימי הם עבודה ימי
לימים); שתורגמו (לאחר נוספות שעות לרבות
ימי (כגון בתשלום היעדרות ימי כוללים אינם
של עבודה ימי לא ואף וכד') מחלה חופשה,

משפחותיהם. ובני בעלים
כל הם והמשכורת העבודה שכר
לשכי התשלום בגיליונות המופיעים התשלומים
מש ותק, (יוקר, תוספות יסוד, שכר כגון: רים
בונוסים, נוספות, שעות שכר וכד'), פחה
זקוף שכר נכללים .13 חודש ומשכורת פרמיות
דין, לעורכי תשלומים לא אך קיבוץ, לחברי
הנתו המפעל. שכירי שאינם וכד' חשבון רואי
כול אינם בכלל ועד 1964 עד השנים עבור נים

קיבוץ. לחברי זקוף שכר לים
הוצ הן נוספות עבודה הוצאות
שאינן שכירים, בהעסקת הקשורות המפעל אות
כגון: התשלום בגיליונות כלל בדרך מופיעות
לאו ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות תשלומים
ודמי פיטורין פיצויי וכדי), מקביל מס מי,
החזקת על הוצאות בעין, שכר תשלומי פנסיה,
הסעה הוצאות העובדים, עבור מזנון או מטבח

וכיו"ב. עבודה בגדי העובדים, של
והוצאות משכורת עבודה, שכר
עבו ליום נוספותממוצע עבודה
כל סך חלוקת ע"י מחושב  ה ש ע מ ל דה
ימי הכל בסך הנוספות העבודה והוצאות השכר
השכר בחישוב השכירים. של למעשה העבודה
העבודה ימי נוכו בכלל ועד 1964 עד היומי
שכר. על דווח לא שעבורם קיבוצים חברי של
וכר חשמל דלק, חומרים, צריכת
אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות את כולל
עבודה של עלות וחשמל, דלק מים, עזר, חומרי
הוא בחומריו המפעל, עבור שנעשתה קבלנית
אחזקה עבודות על הוצאות וכן אחרים ע"י
ע"י שבוצעו המפעל ומבני ציוד של ותיקונים
ההוצאות בין כהפרש חושבו הנתונים אחרים.
במלאי השינוי לבין האמורים הסעיפים על
השנה. במשך גמורים) מוצרים מלאי (להוציא

הגולמית התפוקה גולמית. תפוקה
ערך בתוספת המפעלים של הפדיון כסך מוגדרת
מוג 1959 בשנת החל המוצרים. במלאי השינוי
דהיינו, שוק, במחירי הגולמית התפוקה דרת

סובסידיות. כולל ולא עקיפים מיסים כולל

INDUSTRY 362



המדדים אוכלוסיית
אותה התעשייה מדדי מכסים 1964 מאז
סקרי ידי על המכוסה תעשייתית אוכלוסייה
לאוכלוסייה בהשוואה .0) השנתיים התעשייה
נוספו ,1964 שלפני המדדים ידי על שכוסתה
מסגריות נעליים, תיקון הבאים: המשנה ענפי
אוכלוסיית ואופנועים. מכוניות תיקון מכניות,
במזרח תעשייה מפעלי כוללת אינה המדדים

ירושלים.
ואופ מכוניות "תיקון המשנה ענף של חלקו .

"כלי הראשי מהענף אחוזים כ50 הוא נועים"
המש ענפי של חלקם אין זאת, לעומת הובלה";
ניכר מכניות" ו"מסגריות נעליים" "תיקון נה
מוב להלן, א', בלוח הראשיים. ענפיהם בתוך
מכוניות "תיקון משנה לענף המדדים אים
סקרי תוצאות לפי חושבו אשר ואופנועים"

.1962 עד 1958 לשנים והמלאכה התעשייה

מכוניות "תיקון המשנה ענף מדדי  א' לוח
ואופנועים"

= 1958 ממוצע 100)(הבסיס:

1959196019611962

המוסף הערך
שוטפים) 125142160193(במחירים

הפדיון
שוטפים) 135154174222(במחירים

121133138157השכירים
121130134153הפועלים

למעשה עבודה ימי
הפועלים 123132140160של

של העבודה שכר
137164192233השכירים

לסיווג זהה 1964 במדד המפעלים סיווג
1965 והמלאכה התעשייה במפקד המפעלים
מועטה במידה שונה זה סיווג לעיל). (ראה
במדדים המדגם אתי ששימש מהסיווג, בלבד

הקודמים.

המדדים מדגם
התעשייה מדדי במסגרת הנחקרים הנתונים
שנכללו מהמפעלים חודש, מדי מתקבלים,

במדגם.
הוצא (1964 בינואר (החל החדש המדגם
והמלאכה התעשייה סקר ממדגם כתתמדגם
החדש במדגם שנכללו המפעלים מספר .(2) 1962

המפעלים ברשימת בכיסוי. הבדלים ב.
עד התעשייה לסקרי כמסגרת ששימשה
המפ בקבוצת במיוחד מפעלים חסרו 1964
פעו נעשו התעשייה במפקד הקטנים. עלים
ובסקר הכיסוי להשלמת היקף רבות לות
4 עד 1 (שבהם הקטנים המפעלים נסקרו 1966
המדגם שטח סריקת של בשיטה מועסקים)
המפקד נתוני מכך, כתוצאה האזורים. של
מאשר מלאים יותר הם שאחריו והסקרים
המתקבלת הסדרה הקודמים. הסקרים נתוני
נתונים משווים כאשר רציפה יותר היא
מועסקים 5 המעסיקים למפעלים המתייחסים
וגם האוכלוסייה הבדלי שגם (כיוון ויותר
המפע בקבוצת בעיקר חלים הכיסוי הבדלי
מוש רציפות מתקבלת לא אך הקטנים) לים
מההפרש ניכר שחלק לומר ואפשר למת
הנתונים לבין 1965 לשנת הנתונים שבין
לעיל שצוינו מהגורמים נובע 1964 לשנת
באוכלוסייה. שחל האמיתי מהשינוי ולא

התעשייה מדדי
החלים השינויים את מודדים התעשייה מדדי
שוטפים), (במחירים בפדיון התעשייתי, בייצור
לתקופת בהשוואה העבודה, ובשכר בתעסוקה
לשנים ממוצעים מובאים זה בשנתון הבסיס.
;100 = 1958 הבסיס: לפי 1967 עד 1959
1958 שלפני לתקופה המתייחסים המדדים
של חודשי פרוט .1964  15 בשנתון פורסמו
בירחון חודש מידי מתפרסם התעשייה מדדי
מדדי של מפורט תיאור לישראל. הסטטיסטי
והתעסו הייצור ב"מדדי למצוא ניתן התעשייה
,10 מס' טכניים פרסומים סדרת בתעשייה", קה
הייצור וב"מדדי לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
במד שהוכנסו לשינויים (הסברים התעשייתי
הסטטיסטי הירחון ,("1964 בינואר החל דים

.1965 ,2 מס' כלכלה, בי. חלק לישראל,
התעשייה מדדי מחושבים 1964 בינואר החל
ועבור חדש מדגם חדשה, משקלים מערכת לפי
הקודמים במדדים מאשר יותר רחבה אוכלוסייה
מחושבים ואילך 1964 מדדי .(1963 עד 1958)
לצורכי אך ,100 = 1963 ממוצע הבסיס: לפי
דרך 100 = 1958 לבסיס משורשרים הם פרסום
בנפרד נעשתה השרשור פעולת .1963 ממוצע
לכן התעשייה; וכל הראשיים הענפים עבור
בדיוק שווה אינו התעשייה לכל המשורשר המדד
המשורשרים המדדים של המשוקלל לממוצע

הראשיים. הענפים של
הח המדדים של החקירה נושאי בהגדרות
הקודמים. המדדים לעומת שינויים הלו לא דשים

לעיל. ראה  הסקרים אוכלוסיית של מפורטת הגדרה ג1)
סדרת ,"1962 !1961 והמלאכה התעשייה ב"סקרי מובא בסקר הדגימה שיטות של מפורט מתודולוגי תיאור (2)

ל"ג. עמ' ג', פרק ,1965 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,178 מס' מיוחדים פרסומים
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"כימיקלים" מענף מאכל שמני בייצור
להלן, וטבק)"! משקאות (כולל "מזון לענף
במד אלו ענפים משקלי מובאים ב', בלוח

.1961 עד 1959 לשנים דים

משק (כולל "מזון הענפים משקלי  בי לוח
1961 עד 1959 לשנים ו"כימיקלים" וטבק)" אות

המדידה (כוללנושאי מזון
וטבק) כימיקליםמשקאות

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.
לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
המוסף, הערך על חודשי דיווח המפעלים מן
שונים באינדיקטורים השינויים את מודדים
השינויים את משקפים בהם שהשינויים בהנחה,

המוסף. בערך
באחוזים וההתפלגות האינדיקטורים מספר
קודמים למדדים בהשוואה המוסף הערך של

ג'. בלוח מובאים (1963)

האינדיקטורים סוגי לפי המוסף גיהערך לוח
ערךמוסףמספר

(באחוזים)האינדיקטוריםסוגי
האינדיקטורים

1963196419631964

הכל 184267100.00100.00סך

(כמויות) 10718335.8342.73מוצרים
בחומ שימוש
(כמויות) 847.333.13רים
במחי פדיון,
קבועים 436339.6844.79רים
עבודה ימי
261717.169.35למעשה

אלה מפעלים ב1,450. הסתכם הוצאתו, בזמן
במסגרת השכירים מסר אחוזים כ60 העסיקו

המדדים.
ידי על חודש מדי מעודכן החדש המדגם
בשי נערכת ההוספה חדשים. מפעלים הוספת

המקורי. המדגם הוצא לפיה טה,

המשקלים
המשקלים מערכת נקבעה 1964 בינואר
של הסופיות התוצאות לפי התעשייה למדדי
הייצור מדדי .1962 והמלאכה, התעשייה סקר
המפ המוסף הערך לפי משוקללים התעשייתי
הפדיון מדדי הייצור; גורמי במחירי קדי
"תע לענף פרט בסקר, הפדיון לפי משוקללים
נתוני לפי המשקל נקבע בו יהלומים", שיית
ולא מפקדיים) נתונים (שהם היהלומים יצוא
הפועלים של השכר מדדי ,י הסקר תוצאות לפי
השכירים כל של העבודה שכר לפי משוקללים
בנפרד נחקר לא הפועלים של (השכר בסקר
הפו (השכירים, האחרים המדדים עבור בסקר).
המחקרים, בשני זהים שנושאיהם וכוי), עלים

הסקר. נתוני לפי המשקלים נקבעו
בלוחות מתפרסמים החדשים המשקלים

המדדים.
1963 עד 1959 לשנים המדדים משקלי
הקודמים הסטטיסטיים בשנתונים שהתפרסמו

כלהלן: מבוססים היו ,(18 עד 15)
המוסף הערך התעשייתיעל הייצור מדדי .1
סקר מתוצאות שנתקבל כפי ענף, בכל
והת תיקונים עם ,1956 והמלאכה התעשייה

אמות.
תוצ לפי הפדיון נתוני על  הפדיון מדדי .2
כבסיס שימשה זו שנד, .1960 סקר אות
ב1962 חושבו שלראשונה הפדיון למדדי
אלה מדדים .100 = 1960 הבסיס: לפי
בי הכפלתם ידי על 1958 לבסיס שורשרו
והמלאכה התעשייה סקר תוצאות בין חס
התעשייה סקר תוצאות לבין 1960 לשנת
הענפים עבור בנפרד ,1958 והמלאכה
במע כמו כאן, גם התעשייה. וכל הראשיים
המשקל נקבע החדשה, המשקלים רכת
על הנתונים לפי יהלומים" "תעשיית בענף

היהלומים. יצוא
כל (עבור העבודה ושכר התעסוקה מדדי .3
נתונים על מבוססים  בנפרד) נושא
של הקודם במדגם המפעלים מן שנתקבלו
"מזון הענפים משקלי .1958 בשנת המדד,
תוקנו ו"כימיקלים" וטבק)" (כולל.משקאות
בסיווג: שחל השינוי עקב 1962 בשנת
העוסקים מפעלים הועברו 1962 בשנת
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 ריאלי יומי עבודה שכר מדד
המחירים במדד הנקוב המדד מחלוקת מתקבל

לצרכן.
המדדים שרשור

הקוד למדדים משורשרים החדשים המדדים
נערך השרשור .1963 ממוצע דרך כאמור, מים,
התע וכל חרושת ראשיים, ענפים של ברמות
החדשים המדדים כל מחושבים תחילה שייה.
המשקלים סמך ועל 100 = 1963 הבסיס: לפי
1963 במדדי מוכפלים הם מכן ולאחר החדשים,

.100 = 1958 בסיס על הקודמים
המדדים מגבלות

מדגמים, על המבוססים האומדנים ככל .1

מהמס מה במידת לסטות המדד מספרי עלולים
דגימה". מ"טעות כתוצאה האמיתיים פרים

המדוו ע"י הנתונים במסירת אידיוקים .2
לדוגמא, כך, המדד. לסטיות לגרום עלולים חים
מהמפעלים, בחלק נמסרים, התעסוקה במדד
היא שהעבודה מאחר העבודה, ימי על אומדנים

התוצרת. כמות לפי ומשתלמת קבלנית
השינוי נמדד התעשייתי הייצור במדדי .3
באינדיק השינוי מדידת ידי על המוסף בערך
באינדיקטור השינוי אין לעיתים אולם טור,
התר למשל, כך, המוסף. בערך השינוי עם זהה
התפתחות עם יחד הבסיס, מתקופת חקות
חדל שהאינדיקטור לכך, גורמים טכנולוגית,
דבר הייצור. בנפח השינויים את נאמנה לשקף
ענפי התפתחות של מתמדת בדיקה מחייב זה
האינדיק במערכת שינויים והכנסת התעשייה

טורים.

אחרת תעשייתית סטטיסטיקה
נבחרים תעשייה מוצרי ייצור
נבחרים מוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
המתקבלים חודשיים דו"חות על מבוססים
 וצריכתו חשמל ייצור הבאים: מהמקורות
כוח ומתחנות בע"מ לישראל החשמל מחברת
ומעלה; קו"ט 300 של רשום הספק בעלות
(פרט מזון הפיתוח! ממשרד  גולמי נפט
והתע המסחר ממשרד  כותנה וחוטי לסוכר)
החייבים וסחורות משכרים משקאות שייה;
והבלו. המכס ממחלקת  בלו בתשלום
הייצור של הסעיפים יתר כל לגבי הדו"חות

מהמפעלים. ישר מתקבלים התעשייתי

חשמל
מתייחסים הנתונים  החשמל משק
לישראל החשמל חברת של החשמל למשק
גורמים של בבעלות כוח תחנות נתוני בע"מ.

י"ג/16. בלוח כלולים אינם אחרים

הפדיון מדד
קנייה מס (כולל הפדיון מדד של מטרתו
את למדוד היא סובסידיות), כולל ולא ובלו

שוטפים. במחירים בפדיון החלים השינויים
התעסוקה מדדי

השינויים את מודדים התעסוקה מדדי
למעשה, העבודה ימי במספר השכירים, במספר
וברמה לשכירים ששולם הכולל העבודה בשכר

לפועל. היומי השכר של הממוצעת
הגדרות

עובד כל הוגדר כ"שכיר"  השכירים
והמופיע הנחקרת בתקופה המפעל ע"י המועסק
אגו חברי (כולל המפעל של התשלום בגיליון
במפעל שעבדו קיבוצים וחברי שיתופיות דות
או מלאה עבודה עבד אם שכר) קבלת ללא

חלקית.
שכירים הוגדרו כ"פועלים"  ם י ל ע ו פ ה

לטיפול הייצור, לתהליך ישיר באופן הקשורים
הציוד, להחזקת או ובמוצרים, בחומרים הפיסי
בשכר חודשית, במשכורת עובדים הם אם בין

המפעל. בתוך בקבלנות או יומי,
ימי הם  למעשה עבודה ימי
זר. מספר בלבד. הפועלים של למעשה עבודה
לימים שתורגמו הנוספות השעות את גם כולל
הנהוגות העבודה שעות במספר חלוקתן ידי על

.(8 כלל בדרך (שהן במפעל
ימי הם  ם ו ל ש ת ב היעדרות ימי
לפוע שולם שעבורם וכדי חגים מחלה חופשה,

המפעל. ע"י לים
הוגדרו עבודה כשכר  עבודה שכר
לשכירים המפעל ידי על ששולמו הסכומים

הדו"ח. חודש עבור
חד מענקים נכללים לא העבודה בשכר
("13 "חודש משכורת (כגון ושנתיים פעמיים
כן כמו הקודמת; התקופה עבור שכר והפרשי
ששולמו הסכומים העבודה בשכר נכללים לא
קופת השוואה, (קרן שונות לקרנות המפעל ע"י
שאינן נוספות עבודה והוצאות ועוד), תגמולים
התשלומים בגיליונות כלל בדרך מופיעות

לשכירים.
 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
לעובד הממוצע השכר כי לציץ, יש שכר).
הביטוח ממקורות המחושב בתעשייה לחודש
חלוקת על מבוסס י"א, בפרק והמובא הלאומי
עבור שכר הפרשי (כולל ששולם השכר סך

השכירים. במספר קודמות) תקופות
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SURVEYS OF INDUSTRY AND CRAFTS והמלאכה תעשייה סקרי

שכו* השכירים, של למעשה העבודה ימי המועסקים, המפעלים,  י"ג/1. לוח
המוסף והערך הגולמית התפוקה נוספות, עבודה והוצאות המשכורת העבודה,

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים המפקדי
TABLE M/l. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, MANDAYS WORKED BY EMPLOYEES
WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES, GROSS OUTPUT AND CENSUS VALUE

ADDED (Establisments engaging 5 employed persons and more)
)19581966)

העגודה המוסףימי הערך
של עבודה'למעשה הגולמיתשבר המפקדיהתפוקה

השנת
Year
)1)

מפעלים
Establisnm

ents

מועסקים
Employed
Persons
)1,000)

השכיריט
(מיליונים)
Mandays

Worked by

והדצארת משבורת
נוספות עבודה
Wages, Salaries

and Other

ל"י (מיליוני
שוק) במחירי
Gross Output
)IL. Million

ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Census Value

added
Employees

labour expenses
/11 JJ|| VAt Market Prices)(IL. Million

(Millions)(1L. nirfion/At Market Prices)

19584,372104.226.5332.41,376.0585.8
1959/604,653115.229.2395.81,740.4795.7
1960/614,710123.931.44S4.I2,023.1904.9
1961/625,131140.035.7573.52,559.31,188.2
1962/635,485152.838.9696.43,383.51,500.6
1963/645,826164.442.4840.54,053.11,801.8
1964/655.989173.744.61,011.34,879.82,163.3

.(2) .I 965/667,182184.246.01,240.35,725.42.563.7
.1966/676,631 .172.443.11,317.65,693.42,532.8

בין בסדרה רציפות אי קיימת (2) תקציביות. לשנים ד,0 הנתונים מ959נ הלוח. לשנן/ מתייחסים ל1958 הנתונים (1)
זה. לפרק במבוא ניתן לבך ו!סבר  1965166 שנת לבין 1964/65 שנת

(I) Data for I95S refer to the Calendar year; as from 1959  data are for budget years. (2) There is a discontinuity
between the data for 1964/65 and 1965/66; see explanation in the introduction to this chapter.

גודל קבוצת לפי והמועסקים, המפעלימ  י"ג/2. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE M/2. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE OF ESTABLISHMENTS
)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More) (Absolute Numbers and Percentages)

)1966/67) .
מוחלטים אחוזיםמספרים  גודל Absoluteקבוצת NumbersPercentages

במפעל מועסקיט מספר
Size GroupsNumberמועסקים
of Employed PersonsמפעליםEmployedמועסקיםמפעלים

Employed
persons in EstablishmentEstablishmentspersons

)1,000)
Establishments

total הכל 6,631172.4100.0סך 100.0

593,40821.612.6 51.4
10141,04112.37.1 15.7
152484015.79.1 12.7
254969223.613.7 10.4
509936024.714.3 5.4
10029922036.221.0 3.3
300+7038.322.2 I.I
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המחוז לפי והמועסקים, המפעלים  י"ג/3. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE M/3. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT
)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

)Absolute Numbers and Percentages)
)1966/67)*

nrarn

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

District מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
נ<6ץ10קרח£
Persons

הכל סך
ירושלים
הצפון

חיפה

העיר חיפה; מזה:

המרכז

אביב חל

אביביפו תל מזה:

הדרום

100.0 100.0 172.4 6,611

6.0 7.6 10.4 505

10.0 7.4 17.2 ■491

17.8 13.4 30.6 886

11.3 10.1 19.5 667

17.8 13.0 30.8 865

40.0 53.8 68.9 3.567

25.6 41.1 44.1 2,726

8.4 4.8 14.5 317

TOTAL

Jerusalem

Northern

Haifa

Thereof: Haifa, Town

Central

Tel Aviv

Thereof: Tel AvivYafo

Southern

הבעלות צורת לפי והמועסקים, המפעלים  י"ג/4. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE M/4. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF LEGAL ORGANIZATION
)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

)Absolute Numbers and Percentages)
)1966/67)*

הבעלות צורת

מוחלטים מספרים
Absolute numbers

אחוזים
Percentages

Type of Legal Organization מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

הכל סך
אחד אדם בבעלות

מספר שותפים ננעלות
פרטית מניות חנרת

ציבוריות מניות חברת

שתופית(1) אגודה

ידוע) לא (כולל אחר

100.0 100.0 172.4 6,631

9.8 30.1 16.9 1.993

9.3 23.5 16.0 1,559

52.6 37.3 90.7 2,472

19.1 2.7 33.0 180

7.4 5.1 12.7 339

1.8 1.3 3.1 88

TOTAL

Single owner

Partnership

Private limited company

Public limited company

CooperativeSociety (1)

Other (incl. not known)

(1) Incl. establishments owned by qibbuzim which
are not registered as a separate legal unit.
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הראשי העגף לפי למעשה, העבודה וימי המועסקים המפעלים,  י"ג/5. לוח

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

(1960/611966/67)

המפעלים מספר
המועסקים מספר

סמל
הראשי הענף

Number of Establishments(1,000) הכל Totalסך

הענף
1960/611964/651965/66

*

1966/67
*

1960/611964/651965/66
*

1966/67
.

הכל13 4,7105,9897,1826.631123.9173.7184.2172.4סך

ומחצבים1 637686702.73.84.13.9מכרות

4,6475,9/37,0966,56/121.2/69.9180.1163.5חרושת23

2021(1) וטבק) משקאות (כולל 8118241,00399120.226.527.828.3מזון

40949055750814.424.224.823.1טקסטיל22

2974305365094.57.89.18.7הלבשה23

ורהיטים24 מוצריו 4686168126418.111.913.211.6עץ,

ומוצריהם25 קרטון 71911261462.43.03.33.4נייר,

לאור26 והוצאה 2403363623475.77.97.57.2הדפסה

ומוצריו27 2362593023363.03.74.13.8עור

ופלסטיק28 גומי 981642102143.45.76.05.5מוצרי

29(1) 1521772072037.38.38.27.9כימיקלים

אלמתכתיים30 מינרלים 2312923562928.710.310.89.6מוצרי

יהלומים(2)31 1783162883165.47.17.28.5תעשיית

מהכת32 של בסיסית 666680843.44.04.33.8תעשייה

מתכת33 46259567457410.713.214.111.7מוצרי

2393304053294.78.28.67.0מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 1812112682684.77.27.57.0ציוד

הובלה36 35653467858412.317.920.418.3כלי

שונות39 1521822322192.33.03.23.1תעשיות

בענף כלולים הם מ1962/63 ואילו "כימיקלים"' בענף ,1961/62 עד נכללו, מאכל שמן וזיקוק בייצור העוסקים מפעלים (1)
הענף. של המיוחד הארגוני המצב מן הנובע מלא לא כסוי בגלל מטה כלפי מוטים זה ענף אומדני (2) מזון".
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TABLE M/5. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS WORKED,
BY MAJOR BRANCH

(Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

(1960/61  1966/67(

71 ployed Personsnber of ENurהשכירים של למעשה עבודה ימי
שכירים :nar

Thereof: Employees
)1.000)

(מיליונים)
ManDays Worked by Employees

)Millions)Major Branch
Branch

Code

1960/611964/651965/66
*

1966/67
*

1960/611964/651965/66
*

1966/67
*

No.

118.7167.7176.8166.131.444.646.043.1TOTAL13

2.73.a4.13.90.7/.0I.I;.;Mining and Quarrying1

116.0163.9172.7/62.230.743.644.942.0Manufacturing23

19.225.726.927.34.96.76.86.9Food (incl. beverages and tobacco)(l(2021

14.023.924.322.73.76.46.45.9Textiles22 ■

4.07.28.37.9I.I1.92.11.9Clothing and madeup textiles23

7.311.012.110.81.9193.22.8Wood, wood products andfurniture24

2.42.93.23.3'0.60.80.80.9Paper, cardboard and their products25

5.57.57.26.91.62.12.01.9Printing and publishing26

2.73.33.73.50.70.91.00.9Leather. and leather products27

3.45.65.85.40.91.51.51.4Rubber and plastic products28 .

7.28.38.27.81.92.22.12.1Chemicals (1(29 '

8.510.010.49.32.22.72.82.5Nonmetallic mineral products30

5.26.86.88.11.41.81.82.1Diamond industry (2(31

3.33.94.33.70.91.1I.I1.0Basic metal industry32

10.312.713.511.22.73.33.52.9Metal Products33 .

4:47.98.26.71.22.12.11.7Machinery34 ■

4.67.17.36.91.21.81.81.8Electrical and electronical
equipment

35

11.917.319.617.83.24.75.14.6Transport equipment36

, 2.12.82.92.90.60.70.80.7Miscellaneous manufacturing39

^j Establishments engaged in the production and distillingof edible oils were includedin"Chemicals" untilI96I/62;as from I 962/63
theyare included in "Food". (2) The coverageof this branch is incomplete becauseof its particular stateof organization; eiti

mates are therefor biased downwards.
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הראשי הענף לפי הנוספות, העבודה והוצאות המשכורת העבודה, שכר  י"ג/6. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

(1960/611966/67)

סמל

הענף
הראשי הענף

של נוספות עבודה והוצאות משכורת טבורה, השכיריםשבר

ל"י) (מיליוני הכל סך
Total (IL Million)

למעשר עבודה ליום ממוצע
per ManDa/ Worked (IL.)

(ל'י)
Average

1960/611964/651965/66
.

1966/67
*

1960/611964/651965/66
.

1966/67
*

הכל13 40.314.6^454.11,011.31סך 1,317.£22.927.030.6

ומחצבים1 15.637.845.220.9מכרות 50.836.4' 42.247.6

438.5973.51,195.114.5הרושת23 /,266.822.626.630.2

2021(1) וטבק) משקאות (כולל 65.7142.9171.313.5מזון 196.721.325.028.3

50.5122.7144.913.6טקסטיל22 150.619.222.7.2S4

10.224.834.89.6הלבשה23 33.713.316.517.3

ורהיטים24 מוצריו 24.561.278.913.2עץ, 81.121.424.929.3

ומוצריהם25 קרטון 9.518.723.215.4נייר, 26.124.427.530.0

לאור26 והוצאה 24.252.262.115.4הדפסה 64.125.331.534.0

ומוצריו27 8.115.520.811.7עור 20.817.921.823.5

ופלסטיק28 גומי 13.533.842.815.0מוצרי 44.223.227.830.6

29(1) 36.166.374.119.3כימיקלים 84.230.234.639.9

אלמתבתיים30 מינרלים 37.973.088.417.0מוצרי 93.326.831.337.2

31(2) יהלומים 16.736.642.712.3תעשיית 57.920.924.428.0

מתכת32 של בסיסית 15.731.438.518.1תעשייה 38.628.834.339.7

מתנת33 35.370.089.313.4מוצרי 84.721.625.829.7

מכונות34 ■י
16.0 .48.859.414.8 56.124.727.932.4

ואלקטרוני33 חשמלי 16.540.449.513.8ציוד 54.022.327.130.8

הובלה36 52.1122.5158.416.3כלי 162.726.331.03S.S

שונות39 6.012.716.011.2תעשיות 18.017.521.324.1

י"ג/5. ללוח (2) הערה ראה (2) ייג/5. ללוח (1) הערה ראה (1)
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TABLEM/6.WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES, BY MAJOR BRANCH
(Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

(1960/61  1966/67(

es

Wages, Salaries and Other
Labour Expenses of Employe

בין יחס
לשכר

נוס0ות עבודה הוצאות
£0) ומשכורת עבודה

Major Branch מפקדי מוסף מערך כאחוז
As Percentage of Census Value Added

Ratio of Other Labour Expenses
toWages and Salaries f.%)

Branch
Code

No.

1960/611964/651965/66
.

1966/67
*

1960/611964/651965/66
*

1966/67
.

5047485221232223TOTAL13

5839394935363335Mining and Quarrying1

5047495221232122Manufacturing23

3639394219212123Food (incl. beverages and tobacco)(l(2021

5354535419202019Textiles22

5049525615141514Clothing and madeup textiles23

5552575922222325Wood, wood products and furniture24

4737414526282425Paper, cardboard and their products25

6361606417171818Printing and publishing26

6561636712131315Leather and leather products27

4538434721232322Rubber and plastic products28

5040414529292827Chemicals (1(29

3938414627252426Nonmetallic mineral products30

9961587315171417Diamond industry (2(31

6741424429323326Basic metal industry32

5752585919202021Metal Products33

3334374419192122Machinery34

524546SI20222321Electrical and electronical35
equipment

7773697221312226Transport equipment36

4746504914161416Miscellaneous manufacturing39

(1) /Seenote(I) toTable M/5. (2) See note (2) to Table M5.
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המפקדי, המוסף והערד הגולמית התפוקה החומרים, צריכת  י"ג/7. לוח
ראשי ענף לפי

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים
(1960/611966/67)

סמל
הענף

הראשי הענף

(מיליוני חומרים צריכת
Material Consumed

)IL. Million)

לילי) (מיליוני
Output
Market Prices)

גולמית
שוק) במחירי

Gross
)IL. Million at

1960/611964/651965/66.1966/67.1960/611964/651965/66*I966/67.

הכל13 1,118.22,716.53,161.73,160.62,023.14,879.85,725.45,693.4סך

ומחצבים1019 3/67.8162.5./16.644.152.958.543.5/4מכרות

979.64,738.55,557.65,530.9,/1,101.62,672.43,108.83,102.1חרושת23

וטבק)(1)2021 משקאות (כולל 292.0785.0898.4951.7474.41,151.81,334.11.421.9מזון

122.3344.0400.8362.0218.3571.8672.2640.3טקסטיל22

37.891.0110.9104.358.2141.7177.6164.8הלבשה23

24 ורהיטים מוצריו 56.9166.2191.3178.2101.4283.1328.8315.9עץ/

ומוצריהם25 קרטון 31.763.170.878.451.8113.7126.9136.9נייר'

לאור26 והוצאה 30.058.765.770.668.4144.0169.2170.9הדפסה

ומוצריו27 21.537.849.545.933.963.182.276.9עור

ופלסטיק28 גומי 35.684.699.190.865.8172.4198.7183.9מוצרי

120.7140.3165.4182.3192.7304.8347.8369.5כימיקלים(1)29

אלמתכתייט30 מינרלים 58.6109.2138.3157.7156.4299.2354.0362.2מוצרי

יהלומים(2)31 62.4198.0226.0251.079.3258.1299.8331.0תעשיית

מתכת32 של בסיסית 33.283.8108.495.356.8161.3200.0182.5תעשייה

מתכת33 68.0138.7171.6160.3130.4272.7325.5304.0מוצרי

34.1108.1112.198.583.0250.0273.3226.9מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 33.0101.3113.1114.764.6191.7220.0221.0ציוד

הובלה36 51.7142.3163.7134.4119.3310.9392.0359.2כלי

שונות39 12.120.323.726.024.948.255.563.1תעשיות

יג/5. ללוח (2) הערה ראה (2) י"ג/5. ללוח (1) הערה ראה (1)
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M/7, MATERIALS CONSUMED, GROSS OUTPUT AND CENSUS VALUE ADDED,
BY MAJOR BRANCH

(Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

(1960/611966/67(

מפקדי מוסף ערך
שוק) במחירי ליי (מיליוני
Census Value Added

)IL. Million at Market Prices)

מפקדי/ מוסף ערך
ליי) (אלפי למועסק ממוצע

Census Value Added, Average
per Employed Person (IL. 1 ,000)Major Branch

Branch
Code

1960/611964/651965/66*1966/67.1960/611964/65 1
*1965/661 966/67*

904.92,163.32,563.72,532:87:312.513.914.7TOTAL13

26.997.2114.9104.010.025.628.026.7Mining and Quarrying/0 /9

878.02,066. f2,448.82,428.87.212.213.614.4Manufacturing2 3

182.4366.8435.7470.29.013.815.716.6Food (incl. beverages and tobacco) (1(2021

96.0227.8271.4278.36.79.410.912.0Textiles22

20.450.766.760.5. 4.56.57.37.0Clothing and madeup textiles23

.44.5116.9137.5: 137.75.5.9.810.411.9Wood, wood products and furniture24

20.150.656.158.58.416.917.017.2Paper, cardboard and their
. products

25

38.485.3103.5' 100.36.710.813.813.9Printing and publishing26

12.425.332.731.04.16.88.08.2Leather and leather products.27

30.287.899.693.18.915.416.016.9Rubber and plastic products28

72.0164.5182.4187.29.919.822.223.7Chemicals(l(29

97.8190.0215.7204.511.218.420.021.3Monometallic mineral products30

16.960.173.880,03.18.510.39.4Diamond industry(2( :31

23.677.591.687.26.919.421.322.9Basic metal industry32

62.4134.0153.9143.75.810.210.912.3Metal products33

48.9141.9161.2128.4.10.417.318.718.3Machinery34

31.690.4106.9106.36.712.614.315.2Electrical and electronical35
equipment

67.6168.6228.3224.85.59.411.212.3Transport equipment36

12.827.931.837.15.59.39.912.0Miscellaneous manufacturing39

(1) /Seenote (I)to Table M/5. (2) See note (2) to Table M5.
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התעשייה מדד*

(מדדים) הראשי הענף לפי השכירים, ומספר התעשייתי הייצור י"ג/8. לוח

(100.0 = 1958 ממוצע 1 (הבסיס

(19591967)

סמל
Industrialהתעשייתיהייצור Production

הראשיהענף משקליםהענף
Weights195919601961196219631964I96S19661967
1963

הכל13 100.00128.7סך 114.0149.1168.8192.7219.7241.7§245.1237.4

ומחצבים1 4.26156מכרות 1321721842/02J3314§33/3/3

95.74128חרושת23 113148168/922/8239§242234

וטבק)2021 משקאות (בולל גוו16.45מזון 105125135143162172183193

11.44123טקסטיל22 109160188214246271285268

2.88129הלבשה23 117140160181212264272268

ורהיטים24 מוצריו 6.23121עץ, 119144182219260299306285

ומוצריהם25 קרטון 2.59131נייר, 105153169201236250265293

לאור26 והוצאה 4.13134הדפסה 118150158180202220242285

ומוצריו27 1.65118עור 110131155164170190183162

ופלסטיק28 גומי 4.00133מוצרי 121160186225271301312310

8.26131כימיקלים29 112153171193222261287301

אלמתבתיים30 מינרלים 7.99123מוצרי 116137159182197207193144

יהלומים31 3.07165תעשיית 133192244304313335373350

מתכת32 של בסיסית 2.95146תעשייה 125175202227242261242202

מתכת33 6.51124מוצרי 113137161186209219210179

4.30133מכונות34 122158173209233247224198

ואלקטרוני35 חשמלי 3.66143ציוד 117175199240271306291246

הובלה36 8.07130כלי 112152170187220229204202

שונות39 1.56176תעשיות 118193173184226242223248

לשם .100.0 = 1963 ממוצע הבסיס: לפי ומחושבים חדש, מדגם חדשה, משקלים מערכת על המדדים מבוססים ב1964 התל הערה:
הסברים (ראה 1963 ממוצע דרך (100.0 = 1958 ממוצע הבסיס: (לפי הקודמים למדדים שורשרו הם ,100.0 = 1958 בסיס על הצגתם

התעשייה"). מדדי זה לפרק במבוא
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INDEXES OF INDUSTRY

TABLE M/8. INDUSTRIAL PRODUCTION AND NUMBER OF EMPLOYEES,

BY MAJOR BRANCH (Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

(19591967(

השכירים Numberofמספר Employee!
Branch

משקלים
Weights195919601961196219631964196519661967

Major BranchCode
No.

1963

1 00.00108.0114.9129.514X8155.0163.0165.4161.3153.6TOTAL13

39Mining;51147(20123139146//2/ווו2.02 andQuarrying
■

97.98108115130/43156/64)66163154Manufacturing23

15.14103108120127135143140142145Food (ind. beverages and tobacco(2021

13.39105112144164188195200197177Textiles22

3.95108117136159171181193198205Clothing and madeup textiles23

7.13114114133153166172175160144Wood,wood products and furniture24

1.90106117130137141149159161159Paper, Cardboard and their
Products

25

4.58107110118128135142149155148Printing and publishing26

2.36103104115142IS2151165159156Leather and leather products27

3.05109119137157175187199189171Rubber and plastic products28

4.61112114120128138149150148144Chemicals29

6.8110310211212612612812711491Nonmetallic mineral products30

4.15120141156165210212176230280Diamond industry31

2.76116125138147144141142131121Basicmetal industry32

119126137154164162163141Metalווו7.37 products33

4.45109117134143154160168157139Machinery34

125145160176192193179158Electricalווו4.11 and electronical
equipment

35

10.34112130141163173190204189180Transport equipment36

133148142143149145150146Miscellaneousווו1.88 manufacturing39

Note: Since 1964, the indexes are based on a new set ofweights, a new sample and are computed on the base: average 1963 = ' 000
In order to present them on the base 1958 = 100 they have been chained to the previous indexes on the base: average 1958 =
100.0 through the average of 1963 (see explanations in the introduction to this chapter "indexesof Industry").
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הענף לפי הפועלים, של למעשה העבודה וימי הפועלים מספר י"ג/9. לוח
(מדדים) (1) הראשי

(100.0 = 1958 ממוצע : (הבסיס
(19591967)

Numberהפוטליםמספרסמל of Workers

הענף
הראשי משקליסהענף

Weights195919601961196219631964196519661967
1963

הכל13 100.00114.4סך 108.3129.4143.1155.6143.8164.8160.9152.2

ומחצבים1 80122.)מכרות 113117119/27129130123111

98.20114חרושת23 108130144157165166162153

וטבק)2021 משקאות (כולל 15.24106מזון 102118126134142138140142

13.70114טקסטיל22 105148169194202208203181

הלבשה23 4.27115י 107135159171183193198207

ורהיטיט24 מוצריו 7.73114עץ, 115133151162169170154138

ומוצריהם25 קרטון 1.84117נייר, 109131142145154161163161

י26 לאור והוצאה 4.27114הדפסה 109125140149160166173166

ומוצריו27 2.56106עור 103117146158157171163161

גומיופלסטיק28 2.92119מוצרי 111136156177189■202191173

3.79113כימיקלים29 113118125136146147146143

., אלמתכתיים30 מינרלים 6.87101מוצרי 10411212512512712611087

4.60143תעשייתיהלמים31 120;I55165211212176232282

מתכת32 בסיסיתשל 2.64121תעשייה 115136143139135135123113

מתכת33 7.54119מוצרי 110125137153164161161138

34. 4.46118מכונות 109135143154159165153134

ואלקטרוני35 3.97125ציודחשמלי 111144159174189186172148

הובלה36 9.85120כלי 109131149163179190174166

שונות39 1.95135תעשיות 112150144143149145148140

יג/8. ללוח הערות ראה (1)
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TABLEM/9. NUMBER OF WORKERS AND MANDAYS WORKED.

BY MAJOR BRANCH (1) (Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

(19591967(

הפועלים של העבודה byימי WorkersManDays WorkedSranch

משקליט
Weights
.1963

195919601961196219631964196519661967

Major BranchCode
No.

1 00.00109.8116.8132.0145.0169.7 158.6170.8165.852.0TOTAL13

1.90123/39125131144 140147136132Mining andQuarrying1

98. 101091(6132145170 159171§166152Manufacturing23

14.44105119123130151 139145147146Food (incl. beverages and tobacco(2021

13.78107116149167203 191211207182Textiles. 22

4.11.109113135157183 170187186198Clothing and madeup textiles23

7.86114112133153176 165179164143Wood; wood products and furniture24

I.B8107119131139166 152170174168Paper, Cardboard and their Products25

4.51112118130140170 154177182172Printing and publishing26

2.62107105121151171 162189173:167Leather and leather products127

122136156194ווו2.97 176208200171Rubber and plastic products28

'3.86107109116124141 132144146140Chemicals29

6.93102104114128137 13013611686Nonmetallic mineral products30

4.60129150158179220 220177234253Diamond industry31

2.63119125143151145 148146128112Basic metal industry32

7.50113120124137165 154162158134Metal products33

118138144165ווו4.46 158171155131Machinery ~34

3.94115127144155.183 1621 178I6C140Electrical and electronical
equipment

35

10.05110122140IS4190 173I 19918169Transport equipment36

1.91110134153141I5S \M1511514Miscellaneous manufacturing39

(1) /Seenotes to table M8.
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(0 הראשי הענף לפי הפועלים, ושל השכירים של (י) העבודה שכר *"ג/10.. לוח
(מדדים)

(100.0 = 1958 ממוצע (הבסיס:
(19591967)

השכיריב bv העבודה Wagesשכר and Salaries of Employees

הענף
הראשי משקליםהענף

Weights195919601961196219631964196519661967

1963

הכל13 100.00114.9128.2158.119X4234.9275.983*1.7סך 320.1349.4

ומחצבים1 7267324397)2.95/291491652מכרות 374424

97.0511412aISB192234214360חרושת23 318347

משקאותוטבק)2021 (כולל 14.13110121147175207243324מזון 276343

12.18109122161197250289383טקסטיל22 335352

2.63113127156186221250336הלבשה23 290348

ורהיטים24 מוצריו 6.26115121157206250292350עץ, 333321

ומוצריהם25 קרטון 1.96117143165195236274376נייר, 317382

לאור26 5.39118127151175205240370הדטסהוהוצאה 296368

ומוצריו27 2.00113114142186215252329עור 319327

ופלסטיק28 גומי 3.25119133170214261317406מוצרי 375384

6.23118129153182224268357כימיקלים23 314361

אלמתבת"ם30 מינרלים 7.64109116143178204234282מוצרי 268225

יהלומים31 4.23129151180242332355526תעשיית 351607

מתכת32 של בסיסית 3.41126141180217241257325תעשייה 306291

מתכת33 6.79117135157188239283350מוצרי 316309

4.38114134168199244285369מכונות34 344328

ואלקטרוני35 חשמלי 3.89119141179211258317400ציוד 365365

הובלה36 11.23118140175222269336448כלי 413432

שונות39 1.45112141171174203236280תעשיות 239296

י'ג/8. ללוח הערות ראה (2) נוספות. עבודה הוצאות כולל לא (1)
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TABLEM/10.WAGES AND SALARIES (1) OF EMPLOYEES AND OF WORKERS, BY
MAJOR BRANCH (2) (Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

(19591967(

הפועלים של ofשכרהעבודה WorkersWages
Main.. Rianrh

Branch
Cr\Att

משקלים
n&jord ran enVmOu6

Weights195919601961196219631964196519661967
No.

1963

1 00.00114.4126.4155.1187.8227.9267.4307.1345.3333.5TOTAL13

2.95131150/58193233260292302353Mining andQuarrying
י

97.05114/26155188228268308347333Manufacturing23

14.13110121143170201235264309324Food (incl. beverages and tobacco)2021

12.18109121162196246287331376341Textiles22

163112121150183216250285329344Clothing and madeup textiles23

6.26115119155198239279315326297Wood, wood products and furniture24

1.96118140161196237279310371376Paper, Cardboard and their25
Products

5.39122134161188220265322403414Printing and publishing26

2.00112116146194226269332336336Leather and leather products27

3.2S119138167210256316379411386Rubber and plastic products28

6.23115120143171209247288338349Chemicals29

7.64108112139171197227258264205Nonmetallic mineral products30

4.23130152178241335355351532611Diamond industry31

3.41127140181213234249294306271Basic metal industry32

6.79116132153182232272300331291Metal products33

4.3811313216519323927933334730SMachinery34

3.89119140175202243297339369332Electrical and electronical35
equipment

11.23112131158192242301363389379Transport equipment36

1.45113142174172193226225256264Miscellaneous manufacturing39

/A)Excl. other labour expenses. (2) See notes to Table M8.
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>*) הראשי העגף לפי וריאלי, נקוב ,(1) לפועל יומי עבודה שכר י"ג/11. לוח
. (מדדים)

(100.0 = 1958 ממוצע (הבסיס:
(19591967)

סמל
עבודה WageDaily'sלפועלנקוביומישכר NominaWorker

הראשי הענף
הענף.

195919601961196219631964196519661967

הכל13 104.2108.2117.1130.3144.8159.6182.3211.7223.1סך

ומחצבים1 256;109/09124144/62/7819422מכרות

104108117130/44IS91822/2222חרושת23

וטבק)3021 משקאות (כולל 105108116130143155179207218מזון

,טקסטיל22 101105109119130143158182190

.23. ■. 117128139155181178ווו104106הלבשה.

ורהיטים24 מוצריו 101108119,133148164184211222עץ,

ומוצריהם25 קהטון ..18123140155167186222|109נייר, 23S

והוצאהלאור26 106112122134144158185הדפסה

ומוצריו27 106112121129139157175198205עור

28: ופלסטיק גומי, ,.107112119132/43162184209מוצרי 232

108109121138159177201234247כימיקלים29

אלמתכתיים30 מינרלים 105103120133151166191226231מוצרי

103103114137155166201233241תעשייתיהלומים31

מתכת32 של בסיסית ,108113128142161175204239תעשייה 241

מתכת33 123136154170190217224ווו103מוצרי

120136156177202233242ווו102מגונות.34

ואלקטרוני35 חשמלי 105109120132153167196226243ציוד

הובלה36 101106112125140157181212220כלי

שונות39 124142153162188203ווו107102תעשיות

התעשייה* "מדדי זד, לפרק במבוא ראה (2) נוספות. עבודה הוצאות כילל לא (1)

INDUSTRY 380



TABLEM/ II.WORKER'S DAILY WAGE (1). NOMINAL AND REAL, BY MAJOR BRANCH (2)

(Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

(19591967(

לפועלריאלי יומי עבודה Dailyשבר WageWorkers Real
Branch

Major BranchCode
195919601961196219631964196519661967

No.

1(08104.4105.9107.6112.3117.6124.8139.3 134.2TOTAL13

/07105113119/2613/133160 140Mining and Quarrying
י

103104106107112117125138 134Manufacturing23

104104105107III114123136 131Food (incl. beverages and tobacco)2021

1001019893101105108118 115Textiles22

1021031019799103106III 115Clothing and madeup textiles23

99104107110115121126138 134Wood,wood products and furniture24

116120123127147ווו107114 140Paper, Cardboard and their25
Products

III116126Printingווו105108110 and publishing26

105108110107108116120128 125Leather and leather products27

105108107109III119126145 132Rubber and plastic products28;

106105110114123131138154 149Chemicals29

י 104104109110117123130144 143Nonmetallic mineral products30

. 10199103113120122138150 148Diamond industry31

107109116118125129139150 152Basicmetal industry32

112119125130140ווו102107 138Metal products33

. .100107109112121130138151 148Machinery34

103105109109119123134152 . 144Electrical and electronical35
equipment

100103101103108116124137 135Transport equipment36

י 10699101103110113III126 119Miscellaneous manufacturing39

(1) Excl. other labour expenses.. . (2) See introduction to this chapter  "Indexes of Industry''.
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(מדדים) (1) הראשי העגף לפי הפדיון,  י"ג/12. לוח
TABLE M/12. GROSS REVENUE, BY MAJOR BRANCH (1) (Indexes)

)Base: Average 1958 = 100.0 =I 958 ממוצע s ^^^^^)
)19631967)

סמל
הראשיהענף הענף

Grossהפדיון Revenue

Major Branch
Branch
Code
No.

משקליס
Weights

19631964196519661967

1963

.100.00255.7304.134Sסךהכל13 1§362.6364.1TOTAL13

ומחצבים1 2.29325441SS9602$SSIMiningמגרות andQuarrying1

358360Manufacturing23§97.7/255302341חרושת23

וטבק)2021 משקאות (כולל 24.65230281304S33O361Foodמזון (incl. beverages and
tobacco)

2021

10.70235278316322318Textile!22טקסטיל22

2.66231271339360362Clothingהלנשה23 and madeup
textiles

23

ורהיטים24 מוצריו ,5.57267317358354316Woodעץ, wood products
and furniture

24

ומוצריהם25 קרטון ,2.50280351383411451Paperנייר, Cardboard and
their products

25

לאור26 והוצאה 2.74238284329382495Printingהדפסה and publishing26

ומוצריו27 1.63174197228218204Leatherעור and leather products27

גומיו9ל0טיק28 3.45284340371393399Rubberמוצרי and plastic products28

5.60192223268310333Chemicals29כימיקלים29

מינרלים30 מוצרי
אלמתכתיים

7.01225250270259196Nonmetallic mineral
products

30

31(?) יהלומים 7.43506573641804779Diamondתעשיית induscry (2)31

בסיסית32 תעשייה
מתכת קול ■

3.42368410482427399Basic metal industry32

מתכת33 5.13260322366365329Metalמוצרי products33

4.44275321349314272Machinery34מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 465481428Electrical§3.28320402ציוד and electronical
equipment

3S

הובלה36 6.40267332383388399Transportכלי equipment36

שונות39 1.10222290318329382Miscellaneousתעשיות manufacturing39

/(1)Seanotes co TableM8.
)2) Indexesare based on export data.

י*ג/8. ללוח הערות ראה (1)

יצוא. נתוני על מבוססים המדדים (2)
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בתעשייה, לפועל בתשלום ההיעדרות וימי למעשה העבודה ימי  י"ג/13. ליח
הראשי העגף לפי

TABLE M/13. MANDAYS WORKED AND DAYS OF PAID ABSENCE PER WORKER
IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

)19601967)

סמל
הראשיהענף הענף

לגלעקוה עבודה יכלי
Man .Days Worked

נו/שלוט היעדרות ימי
Days of Paid Absence

Major Branch העבודההאפשרי מזמן כאחוז
As Percentage ofPossible Work Time

Branch
Cod
No.

I960196519661967i960I96S19661967

הכל13 S88.184.94.83.83.84.0TOTAL13.87.488סך

ומתצביפ1 91.094.092.087.34.04.63.48.1Miningמכרות and Quarrying1

47.388.488.084.94.93.83.84.0Manufacturing13חרושת23

משקאות2021 (בולל מזון
י וטבק)

85.785.185.583.74.24.03.94.2:ood (incl. beverages
and tobacco)

2011

88.083.288.586.95.23.74.64.0Textiles22טקסטיל22

23

24

25

26

הלבשה

ורהיטים מוצריו עץ,

ומוצריהט קרטון נייר,

לאור והוצאה הדפסה

82.2

86.1

90.0

94.8

82.8

91.3

92.4

97.4

80.2

92.6

93.8

95.6

82.0

90.2

91.4

94.0

3.3

3.6

3.0

.S9

2.3

2.4

4.8

2.9

2.0

2.1

4.9

2.4

1.3

2.2

5.3

3.1

Clothing and madeup
textiles

Wood, wood products
and furniture

Paper, Cardboard and
their products

Printing andpublishing

23

24

25

26

27

28

ומוצריו עור

ופלסטיק גומי מוצרי

84.7

90.0

90.9

91.2

86.9

93.0

84.5

87.8

3.1

.S6

2.4

5.2 

2.1

5.8

1.4

6.2

Leather and leather.
products

Rubber and plastic
products

Chemicals

27

28

86.787.789.287.47.87.66.38229כימיקלים29

30

31

מינרלים מוצרי
אלמתגת"ם

 יהלומים תעשיית

86.7

88.0

89.6

83.9

87.4

84.0

81.8

76.0

5.6

(0.9)

4.7

(0.4)

5.46.8Nonmetallic mineral
products

Diamond industry

30

31

32

33

בסימית תעשייה
מתכת של
מתכת מוצרי

86.8

86.3

90.3

87.2

87.0

85.1

82.3

83.9

9.3

4.5

7.4

3.9

9.3

3.6

9.4

3.8

Basic metal industry

Metal products

32

33

S4.33.53.95.2Machinery34.87.787.686.182מכונות34

ואלקטרוני35 90.186.889.085.35.64.24.34.7Electricalציודחשמלי and electro
nica) equipment

Transport equipment

35

הובלה36 90.490.290.383.88.04.34.74.336כלי

שונות39 Miscellaneous"87.685.285.584.33.32.71.73תעשיות
manufacturing

39
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הראשי הענף ל3י ,(1) בתעשייה השכירים של ממוצע חודשי מחזור י"ג/14. לוח
TABLE M/14.  AVERAGE MOUNTHLY TURNOVER OF EMPLOYEES IN INDUSTRY(i),

BY MAJOR BRANCH

)19601967)

hoהראשי הענף

נוספו
Engagements

נגר9ו
Discharges

tiajor Branch
branch
Code
No.

הענף
I96019651966'

§

1967I96019651966

§

1967

הכל13 4.53.12.83.14.0j1.94.1TOTAL13סך

ומחצבים1 3.24.33.3Mining(s.i)3.63.72.7(5.9)מכרות andQuarryingי

4.43.62.83.14.03.53.94.2Manufacturing23חרושת23

2021

22

משקאות (כולל מזון
וטבק)
טקסטיל

(6.7)

3.3

5.7

2.8

6.2

1.9

5.3

2.7

(5.9)

3.0

5.4

3.2

6.3

3.3

6.0

4.2

Food (inci. beverages
and tobacco)

Textiles

021ג

22

23

24

25

26

הלבשה

ורהיטים מוצריו עץ,

ומוצריהם קרטון נייר,

לאור והוצאה הדפסה

3.7

(4.7)

(8.0)

2.4

4.1

3.0

4.7

2.7

1.9

1.6

3.0

2.0

2.8

2.0

3.5

2.0

2.7

(4.1)

(7.6)

2.5

4.1

3.2

4.5

2.2

3.5

3.6

3.7

2.8

3.6

3.4

4.2

3.8

Clothing and madeup
textiles

Wood, wood products
and furniture

Paper, cardboard and
their products

Printing and publishing

23

24

25

26

27

28

ומוצריו עור

ופלסטיק ,גומי מוצרי '

3.1

4.9

2.2

3.3

1.5

1.9

1.6

3.4

3.2

4.5

1.7

3.8

4.3

3.6

3.7

3.4

Leather and leather
products

Rubberand plastic
prodUCtS

27

28

3.53.22.32.03.22.92.82.5Chemicals29כימיקלים29

30

31

מינרלים מוצרי
אלמתנתיים

. יהלומים תעשיית

3.3

3.6

3.0

1.6

1.8

4.2

1.0

3.2

3.6

3.1

3.1

3.0

2.9

2.3

3.0

4.5

Nonmetallicmineral
products

Diamond industry

30

31

מתכת32 של 3.22.6I.I2.13.12.42.52.5Basicתעשייהבסיסית metal industry32

33■. מתכת 4.83.02.43.24.83.34.24.7Metalמוצרי products33

34 ;  4.83.33.32.63.93.95.13.5Machinery34מכונות

35

36

. ואלקטרוני חשמלי גיור

. ■ הובלה כלי

(4.0)

3.9

3.7

3.8

2.3

1.6

2.7

2.2

(3.3)

2.8

3.4

3.4

3.8

4.2

4.0

3.1

Electrical and electro
nical equipment

Transport equipment

35

36

39t , שונות 6.02.52.33.55.82.33.33.7Miscellaneousתעשיות
manufacturing

39

(1) "Engagements" and "discharges" during the month are calculated
as a percentage of the number of employeesat the beginningofthe month,

החודש במשך וה"נגרעים* הנוספיס* אחוז (1)
החודש. בתחילת השכירים למספר ביחט מחושב
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other industrial statistics אחרת תעשייתית סטטיסטיקה

(כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/15. לוח
TABLE M/IS. PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

)19551967)

!1955I960196519661967UnitProductהיחידההמוצר

ומחצבים MININGמכרות AND QUARRYING
גולמי ל'נפט .1148234216152Milמיליון LCrude oil
טבעי מ3גז מיליון

72.595.5109.3Mil. m3Natural gas
טינחושת S1,000.5.88.310.39אלף tCopper ore

(שיווק) קוורץ טיחול .22,58324,46339,90532,43835,292tQuartz sand (marketing)
טיחרסית .6.425.339.341.3110.8אלף 1,000 tBalland fire day

(שיווק) 20,29037,22054,79057,63757,081tSaltטימלח (marketing)
טיאשלג 161364815084921.000אלף tPotash '

(כולל FOODמזון (INCL. BEVERAGES .

וטבק) ANDמשקאות TOBACCO) j

Flourקמח
אחיד טיקמח 103827070871,000אלף tStandard

0) אחר >*קמח 186203Other(l)§182§130154י
(קוואקר; שיבולתשועל טיפתיתי .409285230293276tOats(quaker)

(קורנפלור) תירס M1,0263,0562,2422.0942,378Starchעמילן (cornflour)
לתירס) (פרט "עמילן 669991863647682Starch.י (except cornflour)

4.7525,6407.0197,4758,946Biscuits(2ביסקוויטים
9411.9073.5903.8994,166Wafflesוופלים
9.8197.0817,0327.2858,063Noodlesאטריות

מצות וקמח 5.4646.4187,5347.3528,284Matzotמצות and matzot flour

ומיצים Preservesשימורים and juices
משומרים פירות

וקונפיטורות ריבות
הדר פרי תרכיזי

*2,781
7,222

6.687
4857

27.215
4,476

34,938
4,524

42,313
4,814

Preserved fruit

לי 2,0404.59113,27512.13017,5491,000אלף L

j ai 1 19 ai iuin ai 111niBUv#

Citrus concentrates
(1:41:6)(I:■* 1:6)

(3) טבעי הדרים 2,96019,14640,17535,42149,193Naturalיימיץ citrus juice(3)
הדר פרי 13,15319,21639.93941,78137,998Citrusfruitמשקה drinks

מפירות 2,4324,0214,9594,881Fruitמשקהקל squashes
הדר פרי m3,9125,03813.10512.19114,440Citrusסירופ syrup

אחרים מפירות m2.8483,5212,6212,1411,513Syrupofotherסירופ fruits
ענבים m361147282218451"Grapeמיץ juice

5381,9913,2873.4293.554tGlucoseטיגלוקוזה

משומרים 5,0797.55911.42016,50014,883Preservedירקות vegetables
1,7771.4634.0816,2045,777Tomatoesעגבניות
1,6672,2752,0315,5164,556Peasאפונה

אחרים 1.6353,8215,3084.7804,550Otherירקות vegetables

כבושים 3.2952,4724,4165.9934,673Pickledירקות vegetables
2.4701,9483,8794,5064,045Cucumbersמלפפונים

6313504491,403581Cabbage"כרוב
אחרים 194174888447ירקות

"
Other vegetables

משומר. טבעי מיץ וכן סוכר) תופפת בלי או (עם מפוסטר טבעי מיץ כולל (3) עוגיות. כולל אינו (2) מצות. לאפיית קמח כולל (1)

(1) Including flour used for baking matzot.
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(המשך) (כמויות) נבחרים ונעשייה מוצרי *y/15.ייצור לוח
TABLE M/15. PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19551967)

1955I960196519661967UnitProductהיחידההמוצר

(המשך) FOODמזון (Cont.)

כבושים 1,7222,1943.6834,3035.065tPickledטיזיתים Olives

ומוצריו Milkחלב and milk products
ל'חלבמפוסטר 4.184.2107.8113.7110.7MilLPasteurizedמיליון milk
ל'חלבמעוקר 4,9246.1611,000§7832,6374.389אלף LSterilized milk
פתוח Unbottled■■7,7264,1994,1003,922חלב standard milk

מקומית 05232.4963.23S3.2133.922tLocal■'חמאה butter
חמוצה 5,2636,7929,2139,0238,552Sourשמנת cream

מתוקהקלה 314475417363346Sweet.שמנת cream
לקצפת 708710665Creamשמנת for whipping
רכה 17,35418,382Soft§8.98611,01516.542*גבינה cheese

מלוחה §1.4881.0601,456גבינה 1.1521,915"Salt cheese
קשה Hard"2,6294,0124.4904.238גבינה cheese

מותכת Boiled*.319839625631803*גבינה cheese
Leben"8166,0007,2707,6327,326*לבן

ואשל Lebeniaand..12,77212,798'6,2326,85111.431לבנייה Eshel
m6741.4481,4531.407...Yoghurtיוגורט

... ., Sugarסוכר
לנן 21.70836.94036,30531.348Refinedסוכר sugar

(מולסה) סובר 9.65618.26517,73620,215Molassesפסולת
■.פולפהיבשה 9,23416.11717.66318,283Dry pulp

Chocolateשוקולדהוממתקים and sweets
Chocolate"1.7772.1034.1104.0244,329שוקולדה

למריחה Chocolate.*20152663713719שוקולדה spread
AT4.8228.27711.27711,43511,067**Sweetsממתקים
Halva**1,4591.6371.7181,6391.931חלווה

קקאו Cocoa'.429582552501561אבקת powder

נמס Instant"269717837877קפה coffee

Oilsשמנים
m10,01מרגרינה 114.02616,64918,48920,187Margarine

מזוקקים בלתי Unrefined..11,03224.48015.2217,680שמנים oils (export)
(יצוא)

מזוקקים 33,92433.220Refined§17,68831.23231,760"שמנים oils
אדמה 1,05880640185Peanut.אגוזי

4.1622,8621,006669795Cocoanut*קוקוס
כותנה Cotton**8184,3151,1337361,076זרעוני seed

Sesame.שומשמין seed
m2,3371.47421722132Sunflowerחמניות seed
m19054210230218Safflowerחריע seed
31,87330,387Soya§8,74621,53028.807סויה
4205200243Maizeתירס
37313Palmדקלים
AT27Nigerניגר
M151182154184Oliveזית

הדר מפרי אתרי 41134205158273Essentialשמן Citrus oils
3951,2811.9531.9921,973Tehinaטחינה

4265831,2681.1581.176Mayonnaiseמיונית

ט'נוספה 571311862122081.000אלף tOil cake
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/15. לוח
TABLE M/15. PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Com.)

)19551967)

.1955I9601965היחידההמוצר 19661967UnitProducts

משכרים ALCOHOLICמשקאות BEVERAGES

(שיווק) ל'יין 7,35215.81514,03712,84412.9781.000אלף 1Wine (marketing)

14,55020.83828.10629,09823,796Beer'בירה

6958771.4561,4221,645Arrackעראק(שיווק) (marketing)

לכ 3173876286097031.000אלף la

(שיווק) /5851,6453.4162,8573,06610001Brandאלףל'ברנדי (marketing)

לכ 2316461,3691.1461,2311,000אלף la

אחרים ספיוטים
(שיווק)

אלףל'
ל*כ אלף

926

420

1.51 1

906

1,774

888

1.705

915

1,892

1.072

1.000 1

.1.000la

Other spirits (marketing)

טבק מוצרי
1.9862,5633.1163.0873,236tטיסיגריות

TOBACCO PRODUCTS

Cigarettes

6,5897,54616.67715.40714,005kgCigarsק"גסיגרים . '

מקטורת m6,20814,07018.72619.34617,594"Pipeטבק tobacco

m32,65332,60747.22550.03949,878Tombacטומבק

Snuff"30,41537,53043.47242,82742,535.טבקהרחה

טקסטיל
חוטים

כותנה 10,44923.3.1323,03521,699tטיחוטי

TEXTILES

Yarn
Cotton yarn

סרוק גמר Worsted"5591,4482.7812.8882,908תוטי yarn

מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (בולל

1,0451,6612,6412,4901,986Woollen yarn
)incl. vigone)

Fabricsבדים(1) (1)

בותנה Cotton..7.58310.74810,2719,047בוי fabrics

m6.6259,2068.9298,154..Wovenארוגימ fabrics

(להלבשה סרוגים
עליונה)

(להלבשה סרוגים
תחתונה)

סרוק צמר בדי

>r

m

75

883

322

93

1.449

237

75

1,267

273

■ 90

803

235

■.

Knitted fabrics (outer
garments)

Knitted fabrics (under
garments)

Fabricsof combed wool

41404224Woven.ארוגים fabrics

281197231211Knittedסרוגים fabrics

(1) After undergoing finishing processes (such as bleaching,
dyeing. making upetc.).

ליבון' (כגון: סופי עיבוד של תהליך לאחר (1)

וכוי). אשפרה צביעה,
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ייצור י"ג/15. לוח
TABLE M/15. PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19551967)

1955I960196519661967UnitProductהיחידההמוצר

(המשך) TEXTILESטקסטיל (cont.)

(כולל צמרמנופץ 984793772870tFabricsטיבדי of carded wool (incl.
מעורנ) וצמר vigoneויגוניה and mixed wool)

סינתטיים 6471,7722,4472,489Syntheticיבדים fabrics
6471,6312.2992,320Wovenיארוגים
141148169Knittedסרוגים

מלאכותיים 488891744539Manmadeבדימ fabrics
אצטת) .rayon)(זהורית, acetate)

מגוממים 2321,1181,5541,407Gummedיבדים fabrics
שרמז 77837252Charmeuse.בדי fabrics

סיזל) (רפיה, אחרים 26293248בדים
"

Other fabrics (raffia. sisal)

WOODעץ

לבוד 40,147עץ 21,28688,32371,97375,901m3Plywood
ובידוד 2,1692,6982,3881.8241,449I,000m2Platingאלףמ2לוחותציפוי and insulating
וצלוטקס) sheets(מזוניט (masonite and

celotex)

וקרטץ PAPERנייר AND CARDBOARD

עיתון 3,5695,8038,48311,96314,770tNewsprintטינייר
והדפסה כתיבה Writing"6,01612.44618,79620.43123,966י*נייר and printing paper

אחר 4.1157.97313,40112.97514,741Other..נייר paper
ar.קרטון

..
4,8668,7638,3039,750Cardboard

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS

1714076126627301,000Tyresאלףצמיגים
4.5259,94813,74013,00312,785tטי

1183444903964401.000Innerאלףאבובים tubes
3049171,2191.1051,164tטי

CHEMICALSכימיקלים

23,39331,12632,99330,334tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי Ammoniumsulphate"73.91277.75077,17767.730אמון

גופרתי 9,3663,8897321,257אשלגן Potassium sulphate
גז 8,60011,48611,726Ethilengasאתילן

זרחתי 9,15513.29912,38813,460Dicalciumידוסידן phosphate
100"/ גופרתית טיחומצה 1561591661.000אלף cSulphuric acid 100^
(100"/0) הנקנית 1,59715,52416,33716,280tNitricacid(100X)טיחומצה

זרחתית חומצה
גופרתי/"7.7 חמרן

כלור

5,8568,9448,535
3 203

9,926
3 962

*.Phosphoric acid
^111 nofiirir 9111 m inii im 7 *f 0/

,,_9.36710,31310,422
frU 1 ^9 1 1 u 1 1t &IUIIIIIIIWIII 9 .' fn

Chlorine
זרחתיים 1.023912Phosphoricימלחים salts

קאוסטית) (סודה מאכל 9.59911,96612,376Causticנתר soda
היפובלוריט 5,6686.2156,026Sodiumו*סודיום hypochlorit
16"/0 טיסופרפוספטים 10182107981191.000אלף tSuperphosphates \ho/a

6,4278,3038,186tPolyethilenטיפוליאתילן
כלוריד 3,6155,4486,019Polivinyl*פוליוניל chloride
קרבונט י*פוטסיוס

5729551,561Potassium carbonate
6.3338,9448,845Sootפיח
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(המשך) (כמויות) נבחרים תעשייה מוצרי ♦'v/15..ייצור לוח
TABLE M/15. PRODUCTION OF SELECTED INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19551967)

1955I960196519661967UnitProductהיחידההמוצר

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cont.)

פורמאלדהיד ל'פנול אלף
609561264I.000LPhenol formaldehyde

טיפרפין
6362,412tParafin

סיבה 6.14516.22915,318Lubricatingשמני oils
(שיווק) מעובה נפט 7,89630.28670,95870,89375,443Liquifiedגז petroleum gas

(marketing)
מפוגל 389520Methylated§421423399כוהל alcohol
(1) 3,8337.04012,05111.15810,986Paintsצבעים (1)

ודטרגנטים Soapסבון and detergents
כביסה 6,3596.2215.4095,4915,332Laundry.סבון soap

תמרוקים 1,3671,5212,6922,6242,481Toilet"סבון soap

סבון Powdered"1,3103752,0432,0402,277אנקת soap
סבון 1303997021.0071,190Soap"פתיתי lfakes

נוזל סינתטי דטרגנט 1r8,6119,45612,26511,84510,430Synthetic detergents liquid

סינתטיאבקה 1,9016,1179,1519,68110,816Syntheticדטרגנט detergents
powder

סינתטימוצק 1,0362,9863,3474,1061"דטרגנט "Synthetic detergents solid

. (בקופסאות) 389510Til8188491,000Matchesאלףגפרורים (in boxes)
Gross!גרוס

מינרלים NONMETALLICמוצרי MINERAL
PRODUCTSאלמתכתיים

איטונג .35,83587,54698.33395,11160,214מ3חומרי m3Ytong

; שטוחה I.OOOmiPlate;1,3722,5583,3003,2882,198אלףמ2זכוכית glass
83,377111.66583.39771,005No.Toiletיחיאסלות bowls

רחצה 61,62389,78086,81357,05011Washיקערות basins

מטבח 70,54055,89054,5ק.קערות 1148,64111Kitchen sinks
מזוגגים קיר 9,44921,78731,50634,25023,8951,000Glazedאלףאריחי tiles

טימלט 6648061,2601,1688051,000אלף tCement

סיליקט 29,74710,7469,6047,7725,3111,000Silicateאלףלבני bricks
י מםיליקט Silicate"2,5414,7672,9631,236*בלוקים blocks

; מתכת METALמוצרי PRODUCTS

מאומלות 22,71525,84524,23914,986No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs

ומסמרות 3,1383,1444,0363.1512,244tNailsטימסמרים and rivets *

חשמלי ELECTRICALציוד EQUIPMENT

חשמל 41,574.6S33657,27257.66533,495No.Electricityיחימוני meters

33.259.6108.2107.6123.71,000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי EQUIPMENT

נוסעים 3.3362.5342,604No.Passengerיחימכוניות cars

מסחריות 4.8204.0193,300Commercialמכוניות vehicles
387280144ChasisBusesשלדותאוטובוסים

(1) Including productionof establishments
engaging 15 employees and over.

המעסיקים מפעלים של הייצור את כולל (1)
ויותר. שכירים 15
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electricity חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור  >"ג/16. לוח
TABLE M/16. PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL ELECTRIC

CORPORATION

)19481967)

Unit 1967 1966 1965 I960 1955 1950 1948 היחידה

Installed generating
capacity(l)

Generation

Annual load peak (2)

Fuel consumption

HVTransmission
Bt distribution
lines

LV Distribution
lines

Distribution power
transformers

Capacity of distri
bution trans*
formers

MW

Million
KWH

MW

I.OOOt

Km

Km

No.

MVA

Generation

1,002 720 720 410

4,632 4,461 4,061 2,205

830 792 750 420

1,204 1,193 1,091 (36

Mains(l)

7,507 7.174 6,826 4,770

5,704 5.632 5.468 4,565

7,647 7,298 6.876 4,831

2,035 1,898 1,728 992

הייצור

הייצור 70100230מגו"טכושר

המותקן(1)
3145431,258מיליוןהייצור

קוטש
(2) הטומס 65110242מגוטפסגת

השנתית

בדלק ט'השימוש 120193393אלף

(ג) הרשת

מסירה 1.6621,8012,982קמקווי
במתח וחלוקה

גבוה

במתח חלוקה 1.5411.8673,030קימקווי

נמוך

1,2571,6133,050מספרטרנספורמטורים

לחלוקה

הטרנס 149214544מואהספק

פורמטורים
לחלוקה

חשמל .ityמכירות SalesElectric

הכל 8MillionTOTAL*2614641,0471,8573,4503,8233,9מיליוןסד
KWHקוט''שו

Industry"711413026691.2101.2701,259יתעשייה

מים Water..75117336430840990980שאיבת Pumping

1152064097581.4001.5631,729Othersאחרים

(1) Brs(l)Consuצרכנים m

הצרכנים 1291813335717928288571,000Numberאלףמספר of consumers

בעמ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת נתוני נכללו לא 19481955 בשנים הערה: בע"מ. לישראל החשמל חברת המקור:
לכן הפוטנציאלי; הביקוש ב1962לפי החל ואילו המעשי הביקוש לפי העומס פסגת חושבה 1962 עד (2) השנה. בסוף (1)

השוואתיים. אינם הנתונים
Source: Israel Electric Corporation Ltd. Note: The figures for the years 1948 1955 do not include the data relating to the
Jerusalem Electric £ Public Service Corporation Ltd. (1) At the end of each year. (2) Until 1962 the load peak was
calculated according to the real demand and as from 1962 according to the potential demand; thus the data are not comparable.
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קו''ש) (מיליוני הראשי הענף לפי בתעשייה, החשמל *">/17.צריכת לוח
TABLE M/17. CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

)KWh. Million)

)19641966)

סמל
הראשיהענף 196419651966Majorהענף Branch

Branch
Code
No.

הכל13 1,127.21,231.11,188.4TOTAL1סך 3

ומחצביםו 46.959.1.6J3Miningמכרות and Quarryingי

080.31,172.01,223.1Manufacturing23,/חרושת23

2021

22

וטבק)(1) משקאות (כולל מזון

טקסטיל

185.7

141.8

191.0

155.1

199.4

161.7

Food (incl. beverages and
tobacco) (1)

Textiles

2021

22

3.33.83.3Clothingהלבשה23 and madeup textiles23

24

25

26

ורהיטים מוצריו עץ/

ומוצריהם קרטון נייר/

לאור והוצאה הדפסה

30.9

47.5

8.1

33.9

45.3

8.6

33.4

50.1

8.8

Wood, wood products and
furniture

Paper, Cardboard and their
products

Printing and publishing

24

25

26

ומוצריו27 6.37.37.4Leatherעור and leather products27

ופלסטיק23 גומי 40.842.745.4Rubberמוצרי and plastic products28

323.4388.2413.2Chemicals29כימיקלים29

אלמתכתיים30 מינרלים 155.5151.6151.7Nonmetallicמוצרי mineral products30

יהלומים31 5.04.65.8Diamondתעשיית industry31

32

33 י

בסיסית תעשייה
מתכת של
מתכת מוצרי

43.8

27.7

42.0

39.9

40.6

43.0

Basic metal industry

Metal products

32

33

12.613.913.4Machinery34מכונות34

35

36

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

13.3

23.1

12.2

19.7

14.6

17.7

Electrical and electronical
equipment

Transport equipment

35

36

שונות39 11.512.213.6Miscellaneousהעשיות manufacturing39

ומעלה. ק*וט 300 של רשום הספק בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים מפעלים ונתוני לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
קירור. בתי כולל (1)

Source: Data of Israel electric Corporation and indusrial establishements owning power stations with a registered capacity
of 300 kw. or more. (1) incl. cold storage.

391 תעשייה



חשמל צריכת
CONSUMPTION OF ELECTRICITY

Millions of KwhWin 'jr'h'rj
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1967196C19(519S4:19601 1961 1196! 119631959

התעשייה מדדי
INDEXES OF INDUSTRY

Base'.195S1OO 1958 ; O>O3.n

no

1OO

census value added in industry בתעשייה חמפקדי המוסף הער?
(Percentages (אחוזים

100V.■
Diamonds £ Hiscellantout  וטונויב יהלונזינך 100V.

1959 i 1960 I 1961 I 19G2 I 1963 I 1964 i 1965 i 1966

* Including Mining £ !Carrying BuHTim 31n:n S71
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בנייה י"ד. פרק
והסברים מקורות

הנתונים סיכום
וחש דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות ניפוי תוך השונים, מהמקורות בונות
הרשו ידי על בדיווח להלן). המקורות (פירוט
פיגור; קיים הבנייה והברות המקומיות יות
מהן המתקבלים הנתונים לסיכום מוסף לפיכך
בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן

להלן). ראה הפיגורים, אומדן חישוב (דרך
מדוו אינן שעדיין ובנייה' לתכנון הוועדות
נתונים מספקות בנייה' וגמר התחלה על חות
נתונים סמך על ידן. על המתאשרת הבנייה על
הבנייה התחלת עבור אומדנים חושבו אלה
(דרך הוועדות בתחומי הפרטית הבנייה וגמר

להלן). ראה הנ"ל, בוועדות האומדנים חישוב
של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום
במזרח הבנייה את צה"ל, של הביטחון, משרד

חוקית. הבלתי הבנייה את וכן ירושלים

מקורות
הבנייה: וגמר הבנייה התחלת על המדווחים
באר אשקלון, אשדוד,  מקומיות רשויות א.
גבעתיים, ים, בת בנימינה, ברק, בני שבע,
חדרה, יעקב, זכרון הרצליה, השרון, הוד
ביאליק (מוצקין, חיפה קריות חיפה, חולון,
כרכור, סבא,, כפר ירושלים, טבריה, וים),
עפולה, עכו, נתניה, ציונה, נס נהריה, לוד,
אונו קרית צפת, תקוה, פתח חנה, פרדס
רחובות, לציון, ראשון גת, קרית אתא, קרית
ותל רעננה השרון, רמת גן, רמת רמלה,

אביביפו.
בנייה; הברות 15 ב.
השיכון; משרד ג.

ציבו עבודות מחלקת  העבודה משרד ד.
ריות;

אחרים; ממשלה משרדי ה.
., היהודית הסוכנות ו.

גבוה; לחינוך מוסדות ז.
לדיווח פרט  הארחה ובתי תעשייה מפעלי ח.
מבנים על המקומיות מהרשויות השוטף
שאלונים נשלחים הארחה, ובתי תעשייתיים
הם בהם הארחה, ובתי תעשייה למפעלי
שבוצ הבנייה על פרטים למסור מתבקשים
שאלונים למשלוח כמקורות ידם. על עה

(*) מבניפ בניית
פיזיים נתונים א.

הגדרות
הבנייה שלבי .1

על לבנייה אושר כשהבניין  אישור
ובנייה. לתכנון הוועדה ידי

היסודות. חפירת התחלת  התחלה
בנייה שטח  בבנייה הנמצא
נס טרם אך בבנייתו(ה), שהוחל דירה או

הנקוב. במועד תיימה
הטכני במובן נגמר כשהבניין  גמר
הוחל שכבר או תפקידו את למלא ומוכן

בו. בשימוש
החיצוניים, הקירות את כולל השטח .2
לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח המרפסות
במבנה חדרים מערכת או חדר  ד. דיר .3
כוללת היא לדיור. המיועד ארעי או קבוע
מהרחוב מיוחדת גישה לה ויש שירות חדרי
בתוך אחרות דירות עם משותף משטח או

הבניין.

חדרים .4

חדרי שינה, חדרי  דיור חדרי א.
הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי אורחים,

ויותר. מ"ר 6 ששטחם וכדומה
בתי מטבחים,  שירות חדרי ב.
וחדרים הולים וכן רחצה חדרי שימוש,
החדרים מספר מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים

שירות. חדרי כולל אינו בדירה
מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון  יזמה .5

עליה. ופיקוח ושטח) סטנדרד
ביזמת הבנייה  ת י ר ו ב י צ ה הבנייה .6
הרשויות הלאומיים, המוסדות הממשלה,
של המלאה בשליטתם והחברות המקומיות

הנ"ל. המוסדות
מחוץ הבנייה כל  ת י ט ר פ ה הבנייה .7
את גם כוללת היא הציבורית. לבנייה

ההסתדרותי. הסקטור של הבנייה
שבו בניין  למגורים חדש בניין .8

אחה 75 מהווה למגורים המיועד השטח
מגרש על והנבנה הבניין משטח ויותר
של יסוד גבי על או בניין, קיים לא שעליו
קירות כלל נשארו לא שממנו הרוס בניין

החדש. בבניין לשמש היכולים

,210 מס' מיוחדים פרסומים סדרת "1965 עד 1962 בישראל "הבנייה בפרסום הופיע הבנייה נתוני של נוסף סירוס (י)
בהכנה. נמצא 1967 לשנת פרסום לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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לאחר וחצי שנה במשך שנה מחצית בכל
הפי אומדן את מבטלים הנדונה' המחצית תום
הנתו הוספת יוי על מחצית לאותה הקודם גור
אומדן ידי ועל יותר מאוחר שהתקבלו נים

בעתיד. הפיגורים של מחדש
הפר הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
הפר הבנייה כל מסך כאחוז ,1967 לשנת טית
6 בנייה בהתחלת היה: הייעודים, לכל טית

אחוזים. 4 בנייה ובגמר אחוזים
בוועדות הפרטית הבנייה אומדן
וגמר התחלה על מדווחות שאינן
הפרטית הבנייה וגמר התחלת אומדני
לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על המבוססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו ובנייה,
לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז א.

ביותר. קטן הוא ביצוע
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה ב.

אושרה.
לאחר שנה  הסתיימה המאושרת הבנייה ג.

אושרה. שבה השנה

הבנייה ייעודי
היי לפי הבנייה ממוינת הנתונים, בסיכום

הבאים: עודים
תעשייה ומשרדים, עסקים הארחה, מגורים,
הנתונים חקלאי. ומשק ציבור מבני ומלאכה,
לבנ"נים ולתוספת חדשים לבניינים מתייחסים
או השטח גודל הוספת ידי על אם קיימים,
שינויים תיקונים, נכללים לא החדרים. מספר

בשימוש. ושינויים במבנים פנימיים

כספיים נתונים ב.
בבתי המקומית הגולמית ההשקעה

מגורים
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערך ברוטו התוספת את מייצגת
את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
היא אולם הבניינים, הוקמו עליה הקרקע ערך
בהקמת הקשורות ההוצאות יתר בל את כוללת
הפיתוח, הוצאות את כן וכמו למגורים הבניינים

וכוי. רווחים מתח מסים,
(3) ומקורות חישוב דרכי

הפרטית בבנייה ההשקעה ערך א.
הצי ובבנייה (1962 עד 1960 (בשנים
למגורים (1961 עד 1960 (בשנים בורית

והתע המסחר משרד דיווח משמשים: אלה
בע"מ התיירות תעשיית פיתוח וחברת שייה
הארחה, ובתי תעשייה מפעלי שמות על
הפיתוח מתקציב הלוואה בבקשת שפנו
עי מודעות עיתונות, קטעי בנייה, לצורכי
מאו שבאמצעותם שונים ופרסומים תונות
הניב הארחה ובתי תעשייה מפעלי תרים

להיבנות. עומדים או נים
בנייה אישור על המדווחים

שהן: ובנייה, לתכנון הוועדות .

בישנים, אשרי, אילת, מקומיות: וועדות א.
הגליל הגלבוע, לכיש, גת, יבנה, גן גדרה,
הדרים, המרכז, התחתון, הגליל המרכזי,
חוף הכרמל, חוף זבולון, הדרומי, השרון
מטה לודים, יורעאלים, טובים, השרון,
הגליל, נוף ,(*) הגליל מרום מנשה, יהודה,
חפר, עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת,
ושרו שקמים שפרעם, שמעונים, שורקות,

נים.
דימו שמש, בית אופקים, מיוחדות: וועדות ב.
עילית, נצרת רימון, מצפה ירוחם, נה,

ושדרות. ערד נתיבות,
(2) הפיגור אומדן

הפיגור את האפשר במידת למנוע כדי
נער המקומיות, הרשויות של בדיווח המתמיד
דיווח ביקורת שנה מחצית כל של בסופה כת
זו דיווח ביקורת מטרת המקומיות. ברשויות
מסיבות ואשר שנבנו השטחים כל את לאתר היא
שיטת למרות במועד. עליהן דווח לא שונות
להגיע מהנתונים חלק מוסיף הדיווח, ביקורת
הפיגור כשמרבית לערך, שנתיים של בפיגור
כל שלאחר הראשונה השנה במשך מתרכזת

מחצית.

הנתונים סיכום בעת נעשה הפיגור אומדן
הס תוך בנייה, ייעוד לכל בנפרד התקופתיים
התקופות של הממוצע הפיגור על תמכות
במשך בדיווח הרעה או שיפור על הקודמות,
המתקבלים השטחים גודל ועל הנדונה התקופה
הפי אומדן הנדונה. לתקופה הדיווח בביקורת
ולתעשייה להארחה הבנייה על בדיווח גור
גם לעיל, הנזכרים הגורמים על נוסף מתבסס,
הפיגור על בלשכה המתרכזת אינפורמציה על
שאלונים שונים: ממקורות המתקבל האפשרי
עיתונות, קטעי חזרו, וטרם למדווחים שנשלחו

וכד'. בעיתונות מודעות

.1967 בשנת הוקמה זו ועדה (!)

הבנייה. וחברות המקומיות מהרשויות המתקבלים הפרטית הבנייה על לנתונים רק מתייחס הפיגור אומדן ו2)
פרסומים סידרת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה "1965 עד 1962 בישראל "הבנייה בפרסום ראה נוסף, פירוט (3)

.210 מס' מיוחדים
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היישוב נקודת בתוך עובר  פנימי
ועוד). מושבות (ערים,

הדרך: מבנה
חפירה, ידי על נבנית  עפר דרו

ותעלות. שיפועים וסידור מילוי חציבה,
כורכר כגון: יציב, מחומר מורכב  ע צ מ
כשהקרקע בעיקר נבנה והוא מחצבות פסולת או

לניקוז. הזקוקה כבדה אדמה היא היסוד
סוגי לכל הבסיסית השכבה  תשתית
או אבן, שברי גויל, אבן הבנויה הכבישים

כורכר.
הכביש, שבבת  נושאת שכבה
מתע ובנויה רכב כלי תנועת עוברת שעליה
שונות. שיטות לפי באספלט אגרגטים של רובת
חם, אספלט שכבת  עליון ציפוי
פוליה. או עדשיה, סומםומיה, מפזרים שעליה
את כולל  (מטרים) הדרך רוחב
לתנועת המשמש הדרך וחלק המסעה רוחב
כולל אינו וחניונים. רחבות כולל רכב, כלי

שוליים.
ידי על נתקבל  (מ"ר< הדרך שטח

ברוחבה. הדרך אורך הכפלת

מקורות
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות
עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה, וגמר
משרדי השיכון; ומשרד מע"צ ציבוריות:
הקרן ; היהודית הסוכנות אחרים; ממשלה
חברת בנייה; חברות חמש לישראל; הקיימת

מים. מפעלי מקורות;

לנתונים הערות
צינורות הנחת דרכים, סלילת של הנתונים
וחשבו דינים על מבוססים ותיעול, ביוב מים,
ניפוי תוך השונים מהמקורות שנתקבלו נות

הכפילויות.
שבוצעו העבודות את כוללים הנתונים
על הן המדווחות המקומיות, הרשויות בתחום
ידי על והן עצמן המקומיות הרשויות ידי
הרשויות בתחום ממשלה. ומשרדי חברות
כולל המדווחות, המקומיות לרשויות שמחוץ
ידי על שבוצעו העבודות את הנתונים סיכום

בלבד. הממשלה ומשרדי חברות
העבודות את כולל אינו הנתונים סיכום

ירושלים. במזרח שבוצעו

הפיזיים הנתונים הכפלת ידי על התקבל
וגמר התחלה שטח (ממוצע הבנייה של
של סוג בכל למ"ר ממוצע במחיר הבנייה)

בנייה.
מחיר לעיל. פורט הפיזיים הנתונים מקור
למגורים הבנייה.השונים לסוגי למ"ר ממוצע _...
במשרדי שנאספו נתונים סמך על התקבל
שונים. ומקבלנים השיכון במשרד הטאבו,
למגורים הפרטית הבנייה השקעת בחישוב
משופרת שיטה הופעלה ואילך, 1963 משנת
התחלה לשטחי נפרד משקל מתן ידי על

שנה. רבע בכל בנייה וגמר

הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה ערך ב.
באמצ נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
עבו של הפיזיים הביצוע שלבי ניתוח עות
למונחים אלה שלבים תרגום הבנייה. דות
ליחידת ההוצאה בעזרת נעשה כספיים
בתקופה הנ"ל הבנייה להוצאות דיור.
הוצאות הפיתוח, הוצאות הוספו הנדונה

וכדומה. כלליות
משרד ידי על סופקו הנ"ל הנתונים רוב

היהודית. והסוכנות השיכון

ציבוריות עבודות
הגדרות

עבודות התחלת  ה ד ו ב ע ה התחלת
סלי של למטרות החציבה או החפירה היישור,

ביוב. או מים צינורות הנחת דרך, לת
של שאינן בעבודות  העבודה גמר
קבלת עם נקבע העבודה גמר השיכון' משרד
קב (בעבודה העבודה מזמין ידי על העבודה
עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם או לנית)
העבודה השיכוןגמר משרד של בעבודות
בסי הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
נלקחו מקורות ובחברת במע"צ הגמר נתוני כום
רק ולא העבודה של חלקי ביצוע גם בחשבון

הנדונה. העבודה כל גמר

הדרך: סוג
אזו בין ארצית לתנועה משמש  י ש א ר

רית.
בין ומקשר ראשי מכביש יוצא  י ר ו ז א

ראשיים. כבישים
יישוב. לנקודת מוביל  ה ש י ג

או ראשי כביש בין מקשר  מקומי
גישה. דרך לבין אזורי
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BUILDING מבנים בניית

מ"ר) (אלפי הייעוד לפי הבנייה, שטח  י"ד/1. לוח
TABLE N/l. AREA OF BUILDING, BY PURPOSE (Sq. m. 1,000)

)19491967)

,nnmn
משקמבניעסקים מבני

הכלהשנה חקלאי(2)ציבור(1)חרושתומשרדיממגוריםסך
YearTotalResidentialBoarding Houses,IndustrialPublicNonResidential

Commercial andBuildings(l)FarmBuildings (2)
Office Buildings

Former Series (3)

CompletedBuilding
4028
5227
10491
167144
284241197
347325257
49129298
40130375

(3) קודמת סדרה

26
47
104

125

103

109

198

164

749
1,197
1,846
1,618
2,020
1,947
1,729
2,430

הבנייה גמר
843

1,323
2,145
2.054
2,850
2,985
2,808
3.373

1949
1950
1955
1957
1959
1960
1961

1962

הבנייה nbnnnBegunBuilding
19552,1161,7898995143
19572,7762,346126106198
19593,3222,164137498291232
19602,8351,777224404282148
19613,8412,64527545138882

19624,0422,98215644336497

New Series (Whole Country) (4)

CompletedBuilding 1

374424358
551375218
456392170
476403174
560460175
587547191

506801140
232492135

134
233
194
110
206
274
270
177

(■>) הארץ) (כל חדשה סדרה
הבנייה גמר

2,195 3,485
2.029 3,406
2,739 3,951
2,915 4,078
2,964 4,365
3,125 4,724
3,116 4,833
2,350 3,386

1960
1961
1962
1963
1964
1965

§ 1966
*1967

הבנייה nVnnnBegunBuilding
19603,4332,077259464365268
19614,4192,954305506477177
19624,6743,288182553447204
19634,5493,160214542456177

19645,6093,752315720628194
§ 19654,7323,089330437768108

§ 19663,3702,050227283634176
*19672,5901,584145198492171

היהודית. והסוכנות הציבוריות העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו ציבור מבני נכללו לא 1957 עד 1949 בשנים (1)

.1959 בינואר הוחל עליהם והדיווח בלבד היהודית הסוכנות ידי על שהוקמו למבנים מתייחסים הקודמת בסדרה הנתונים (2)
לא היא הפרטית. הבנייה רוב ואת הארץ בבל היהודית והסוכנות הממשלה ידי על הציבורית הבנייה את כללה הקודמת הסדרה (3)
הסדרה (4) בנייה. וגמר בנייה התחלת על מדווחות שאינן ולבנייה לתכנון ועדות בתחומי הפרטית הבנייה עיקר את כללה
בנייה. וגמר התחלת על מדווחות לא שעדיין אלה בולל ולבנייה, לתכנון הוועדות בתחומי הארץ בכל הבנייה את כוללת החדשה
(1) For the years 19491957 public buildings built by the Housing Division, the PublicWorks Department and the Jewish Agency
are not included. (2) Data in the previous series refer to buildings erected by the Jewish Agency, for which reporting began
in 1959. (3) The previous series included the public building by the government and by the Jewish Agency all overthe country
and most of the private building; not including most of the private building in the jurisdiction of Planning and Building
Committees, which do not report on building begun or completed. (4) New series includes buildings all over the country under
jurisdiction of all Planning and Building Committees including those not yet reporting on building begun and completed.
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(מדדים) הייעוד לפי הבניית, שטח י"ד/2. לוח
TABLE N/2. BUILDING COMPLETED, BY PURPOSE (Indexes)

)19601967)

עסקים הארחה,
משקמבניומשרדים מבני

הכלהשנה Boardingמגוריםסך houses.חקלאיציבורחרושת
'■ YearTotalResidentialCommercialIndustrialPublicNonResidental

and OfficesBuildingsFarm Buildings
Buildings

New Series (1) Base: 1960 = 100 הבסיס:

np1etedBuilding Con

100 j100

8861

9247

9549

10849

12953

18939

II6:38

100

147

122

127

150

157

135

62

100

174

145

82

154

204

201

132

חדשה(1) סדרה

הבנייה גמר

כסו100

9892

113125

117133

125135

136142

139142

97107

1960

1961

1962

1963

1964

§ 1965

§1956

*1967

הבנייה nVnnnBegunBuilding
1960100100100100100100

196112914211810913166

196213615870119l"2276

19631331528311712566

196416318112215517272

§ 19651381491279421040

§ 19669899886117466

*19677576564313564

(1) See note (4)to Table N/l.
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והי>זמ(1) המתיז לפי והשטח, הדירות מספר למגורים: הבנייה  י"ר11, ליח

(19651967)

בנייה mpletedBuildingגמר Co

המחוז
Dwellings

(2) מ"ר) (אלפי השטח
Area (Sq.m. 1,000) (2)

1965§1966.1967196S§1966.1967

2,350 3,114 3,125 27,700

הבנייה גל

37,580 38,420

2,4402,5403,23019620/247
5,2004,9904,500404424390
5,2605.0502.660423: 404234
7,8207.8305.760652; 649505
(1.15011.4308.3001,0211,049744
6,5505,7403,250429389230

הכל סך

ירושלים
הצפון
חי0ה

המרכז
אביב תל
הדרומ

הגינורית הבנייה

781 1,228 /,232 /2.570 /9,060 /9,900

1.2601.4902,0607994124
3,4502,6502,360206159136
2,6202,3701.01015915261
4,3003,9702,240262249139
3.0403,5101,870219264125
5.2305,0703,030307310196

הכל סך

ירושלים
הצפון
חיפה
המרנז

אביב חל
הדרום

הפרטית הבנייה

הכל 569./18,520/8,52015,1301,8931.888סך

1801,0501,170117107123.)ירושלים
1,7502,3402,140198265254הצפין
2,6402,6801,650264252173חיפה
3,5203.8603,520390400366המרכז

אביב 8,1107,9206,430802785619תל
1,3206702207934הדרום

ולשירותים. נוספים לחדרים לדירות, השטח (2) זה. לפרק במבוא ראה  היחס הגדרת (1)
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TABLE N/3. RESIDENTIAL BUILDING: NUMBER OF DWELLINGS AND AREA.
BY DISTRICT AND INITIATINGSECTOR (1)

(19651967(
הבנייה nVnnnBuilding Begun

הדירות
Dwellings

(2) מ*ר) (אלפי השטח
Area (sq. m. 1.000) (2)

District
§1965§1966.1967§I96S§1966.1967

Total Building

TOTAL

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

I.S84 2.050 3,089 18,210 22,450 37,880

. 3,230I.M01,00023711995
5,7004.1303,710449384320

. 4.2802,9802.540352273212
8.4505,0002,800688465279

10,7606.3205,730993596504
5.+S02,9102.430370213174

Public Building

Total

Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

621 Si I 1.167 1,010 8,590 /8,980

. 2,1202903301262424
3,3402,0302,230186128158
2.O401,1101,4401277298
4,1201.60090025010866
2,6309601.86019164128
4,7302.6002.260287165147

Private Building

/8.90013,8609./90/,922(.489963Total

1,110820670Ml9571Jerusalem
2.3602,1001.480263256162Northern
2.2401.8701.100225201114Haifa
4,3303,4001,900438357213Central
8.1305.3603.870802532376Tel Aviv
730310170834827Southern

(1) Definition of initiating sector  see in introduction to this chapter. (2) Area of dwellings. additional rooms and servicei.
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ומספר והיוזם, הדירה גודל לפי הדירות, למגורימ: הגנייה  י"ד/4. לוה
היוזט לפי החדרים

TABLE N/4. RESIDENTIAL BUILDING : DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING
SECTOR, AND NUMBER OF ROOMS BY INITIATING SECTOR

)19651967)

Rooms

הבנייה rbnnn
Building Begun

.1967 §1966 1965

הננייה ג8ר
Building Completed

.1967 §1966 1965

חדריפ

הבנייה כל סך

דירות

38,42037,58027,70037,880

Dwelli ngs

18,210 22,450TOTAL BUILDING

אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ומעלה חדרים 4

780
8.550
24,870
4.110

560
8,530
24,310
4.180

620
6,450
17.410
3.220

590
10.260
22.750
4.280

630
4,700
14,080
3,040

340
4.000
11.720
2,150

1 room
1 rooms
3 rooms
4 rooms and more

הבנייה
 הציבורית
הכל סך

19,90019,060/2.570(8.9808,5909,020Public
Building 

Total

אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ומעלה חדרים 4

40
4.740
14.620
500

30
4.350
13,760
920

140
3.380
8,730
320

30
5.950
12,520

480

120
1.600
6,640

30

60
1,680
6,880
400

1 room
1 room!
3 rooms
4 rooms and more

הבנייה
 הפרטית
הכל סך

/8.520I8.J2015,13018,90013,8609,190Pirvate
Building 

Total

אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ומעלה חדרים 4

740
3810

10.250
3.720

530
4.180
10,550
3,260

480
3.070
8,680
2,900

560
4,310
10,230
3.800

510
2,900
7.440
3,0(0

280
2.320
4.640
1,750

I room
2 rooms
3 rooms
A rooms and more

Rooms הדרים

החדרים
 בדירות
הכל סך

1 10,940107.87078.920107,23064,81052,350ROOMS IN
DWELLINGS

TOTAL

ציבורית 5538053.69034,38051,41023,76025,660Publicגנייה building

פרטית 55,56054.18044,540S5.82041,05026,690Privateבנייה building

 נוספים חדרים
הכל(0 סך

6,7506.2405,3305,9406,2105,050ADDITIONAL
ROOMS

.TOTAL(1)

(1) In private building, by Amidar for large families
and by the Jewish Agency in qibbuzim and moshavim.

מרובות למשפחות עמידר עיי הפרטית' בבנייה (V
בהתיישבות. היהודית הסוכנות ידי ועל ילדים
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(מ''ר) הדירה שטח לפי למגורים, הציבורית בבנייה הדירות מספר  י"ד/5. לוח
והמחוז

TABLE N/5. NUMBER OF DWELLINGS IN PUBLIC RESIDENTIAL
BUILDING, BY AREA OF DWELLING (Sq. m.) AND DISTRICT

)I965 1967)

הדרום
Southern

אביב bn
Tel Aviv

המרכז
Central

חיפה
Haifa

הצפון
Northern

ירושלים
Jerusalem

הכל סך
Total

(מר) הדירה שטח
Area of Dwelling (iq. m.)

1967

eteגמורותדירות dgsCom pi<w e 1 i 1 n

1965

total הכל 19,9001,2603,4502,6204,3003,0405,230סך
Up to 50 3,080190590200660701,370עד
51607,9304401,7601,3301,7006402.060
61705,3004908306201,2907501.320
71903,2901402704506501,420360
91 +300


20


160120

§1966

total הכל 19,0601,4902,6502,3703,9703,5105,070סך
Up to 50 3,4203206905205501701.170עד
51607,4004701,4408501.6001.1501,890
61703,7604502102801,0003901.430

 71903.260220310650700910470
91 +1,22030


70120890110

1967

total הכל 12,5702,0602,3601,0102,2401,8703,030סך
Up to 50 2,540580710230320130570עד
51604,3404207804201,0403701,310
61 .703,320730650210540700490
71902,110320190150310'630510
91 +2601030


3040ISO

gsשהתחילודירות Begun}wellin
1965

total הכל 18,98011203,3402,0404,1202,6304,730סך
Up to 50 4.0405201.0703806801401.250עד
51607,6909601,6408001.7805102.000
61703,7004204703501,090570800
71903.0402201404505701,140520
91 +5102060


270160

§1966

total הכל סך
Up to 50 עד

8,5902902,0301,1101,6009602,600
1,2803051015013060400

51602.87090600420700100960
61702,700130550320SOO480720
71901,64040340220270320450
91 +1003070

total הכל 60^9,0203302.2301,4409001,8602סך
Up to 50 1.3309046011018350440עד
51601.66080360330260190440
61703,56070640750260860980
71902,27090720250200690320
91+200


50

7080
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הייעוד לפי והשטח, הדירות מספר למגורים: הציבורית י"ד/6.הבנייה לוח

(19651967)

הבנייה Buildingגמר Completed

והמחוז הייעוד

דירות
Dwellings

0) מ"ר) (אלפי השטח
Area (Sq. m. 1,000) (1)

1965§196619671965§19661967

781

324

251

10

39
24

457

211

60

102
47

37

324

41
64
26
84
21
88

1,228

555

455

41

1

32
26

67.3

361

112

58
102

40

555

52
100
58
117
48
180

1,232

732

621

72

13
13

13

500

277

49

28
89

57

732

50
118
102
176
69
217

12,570

5,870

4,530

150

560
630

6,700

2,860

910

1.740
800

390

5,870

750
1.270
510

1,400
350

1,590

70
450.ל
3.350

הבנייה בל

19,90019,060

/2.8.509,860

10.8208,160

1,220740

33020
130300
330640

9,200 7.070

3.6404,360

6801,590

440960*
1.5801.820

730470

לעוליםהבנייה

12,8309,860

860880
2,1301.810
1,7401.120
3,0902,050
1,120820
3.8903,180

4040
3.6403.370
9.1506,450

הכל סך

הבל סך  לעולים

חדשה קליטה

וצריפוניט מעברות חיסול

ארעי שיכון
מושבים התיישבות:
קיבוצים

הכל סך לאחרים

לבניין החיסכון מפעל

באזורי ותיקים שיכון
פיתוח

עוני משכנות חיסול
צעירים לזוגות שיכון

אחרת בנייה

; הכל סך

המחוז
ירושלים
הצפון
חיפה

המרכז
אביב תל
הדרום

בנות: דירות

אחד חדר
חדרים 2
חדרים 3

ולשירותים. נוספים לחדרים לדירות, השטח (1)
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TABLE N/6. PUBLIC RESIDENTIAL BUILDING: NUMBER OF DWELLINGS AND
AREA, BY PURPOSE

(19651967(

הבנייה rbnnrBuidhng Begun

דירות
Dwellings

מיר)(1) (אלפי השטח
Area (Sq. m. 1.000)(1)Purpose and

1965§196619671965§19661967
District

 TOTAL

Total  for Immigrants

Absorption of new
immigrants

Clearing of ma'abarot
and temporary huts

Temporary housing
Settlement: moshavim

qibbuzim

Total  for Others

Saving for housing '
■ scheme )

Housing for veterans in :

development areas
Slum clearing
Housing for young ;
. couples :

Other building

i ngTotal Build

561621

242196

15896

. 8

.4760
2940

425

160

81

119
33

32

319

122

76

. 52
36

33

1,167

607

507

35

. 34
30

560

321

48

103

45

43

8,5909,020

4.0103.060

2.7201,570

no

430480
750.t010 .

5.960

2.250

1.050

1.830'
540

290

4,580

> 1.710

1.090

; 830
j 620

330

18,988

f 0.980

9.240

620

30
350
740

8,000

4,220

700

1,660
840

580

Building fo r Immigrants

10,980; 4,0103,060607242196
j

, , TOTAL

|i

District
710['120210 3? .\'■1215 '1Jerusalem

2,620| 94095013951  61  .4 Notrhern

9705104905130341Haifa
2,7901.0003901576729Central
590.. 300200. .38 ! ■18. . 13Tel Aviv

3.3001,140 820 ■■■ .1836444Southern

!MingRooms in D we
30! no. 50 .1 room

4.780! 1,4501,2502 rooms
6.170j 2.4501.7603 rooms

<

(1) Area of dwellings, additional rooms and services.
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ציבור למבני לחרושת, ולמשרדים, לעסקים להארחה, הבנייה שטח י"ד/7. 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 DISTRICT (Sq.m. 1,000)

)19651967)

Purpose and District

הננייה התחלת שטוו
מ"ר) (אלפי
Area Begun
)Sq.m 1,000)

.1967 §1966 §1965

הבנייה גמר שטח
מר) (אלפי

Area Completed
)Sq.m. 1.000)

.1967 §1966 1965

והמחוז הייעוד

Hotels, Boarding Houses, עסקים הארחה, בתי
Commercial £ Office Buildings ומשרדים

הכל 274270177330227145TOTALסך
84652815lerusalemירושלים
283920332923Nothernהצפון
26231318265Haifaחיפה
333827422342Centralהמרכז

אביב 124109681557634Telתל Aviv
553743774526Southernהדרום

ial1ndustחרושת r

הכל 587506232437283198TOTALסך
1926127192Jeruslaemירושלים .

725533623837Nothernהצפון
595127344222Haifaהיסה
1869348886062Centralהמרכז

אביב 126190821207329Telתל Aviv
12591411065146Southernהדרום

ציבור מבני .BuildingsPublic

הכל 547801492768634492TOTALסך
768639595530Jerusalemירושלים
91998510512386Nothernהצפון
96899012711069Haifaחיפה
98128120המרכז .147110109Central

אביב 10622383178117118Telתל Aviv
15211980Southern'8017675הדרום

NonResidential Farm
Buildings

חקלאי משק מבני

הכל 191140135108176171TOTALסך
16127121719terusalemירושלים
595956446967Northernהצפון
81078II8Haifaחיפה

744343344753Centralהמרכז
אביב 1Telתל Aviv
341522103224Southernהדרום
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הפרטית בבנייה שנגמרו (0 מגורים בנייני של הבנייה משן  י"ד/8. לוח
הבניין גודל לפי

TABLE N/8. DURATION OF CONSTRUCTION OF PRIVATE RESIDENTIAL

BUILDINGSCOMPLETED(1), BY AREA OF BUILDING
)1965 1967)

משך
בנייה

vsinnשמח
לבנייןממוצעשטח

(חודשים)לבנייןהבנייניםמספר
גודל AverageSize(מיר)(מר)בנייניםקבוצות Groups

במר) הבניין Number(שטח ofArea ofAverageDuration(Building Area in Sq. m.)
BuildingsBuildingsArea perof

(Sq.m.)BuildingConstrue
(Sq. tion(.וזו per

Building
(Months)

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+

1965

13.4

12.6
14.2
13.1
13.0
12.2
14.0
13.4
16.6

14.8

14.2
16.5
13.7
12.8
12.4
14.8
17.8
19.7

868 1,239,640

23.040108
39.590215
65,380396
106.350608
223,540834
287,1001.237
141,0401.699
353,6003.305

1966

893 1,223,040

20,300107
39.910210
48,910391
118,150603
218,540825
251,9601,223
159,0901,675
366.1803,521

1,428

214
184
165
175

268
232
83
107

1,370

189
190
125
196
265
206
95
104

1967

הכל סך
1149 עד

150299 עד
300499 עד
500699 עד
700999 עד

1,0001,499 עד
1,5001,999 עד
ומעלה2,000

הכל סך
1149 עד

150299 עד
300499 עד
500699 עד
700999 עד

1,0001,499 ער
1,5001,999 עד
ומעלה2,000

 ■ הכל. ^י1,0841,021,810סך 94414.4TOTAL

1149 12814,050110עד 13.3 ~1 . 149 .
150299 15933,370210עד 14.0150 299
300499 10740,40037815.2300עד 499
500699 12475,31060712.8500עד 699
700999 225192,10085412.7700עד 999
,0001,499 עד 1191233,6601.22314.31,0001,499
,5001,999 עד 161102,7701,68516.51,5001.999
ומעלה000, 289331,1503,72120.52,000+

אינם בנייה. וגמר התחלה על דיווח מתקבל עליהם הפרטית שבבניית החדשים המגורים בנייני לכל מתייחסים המגורים בנייני (1)
בלבד. הבנייה אישור על דיווח מתקבל עליהם ולבנייה לתכנון ועדות בתחומי הפרטית בבנייה מגורים בנייני כוללים

(1) Residential Buildings relate to all New Private residential buildings, for which reports are received on beginning andcompie
tion . Not included are private residential buildings in the jurisdiction of Planning and Building Commissions, wno rePort

onl/ on building licenses.
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בבניין הקומות מספר לפי למגורים, ^ הפרטית הבנייה שטח  >"ד/9. לוח
יאחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE N/9. AREA OF PRIVATE(1) RESIDENTIAL BUILDING, BY NUMBER OF
FLOORS IN BUILDING

)Absolute Numbers and Percentages)
)19641967)

Year

Buildings of: בעלי: בניינים

קומות 5
קומות קומות3 4 ויותר.
3 FloorsA Floors5 Floor And

Over

קומות 2
2 Floors

אחת קומה
I Floor

הגל סך
Total

השנה

SQ. M. 1,000
Building Completed

4871501964
5082131965
4372941966
3632601967

Building Begun

6163011964
4663111965
2831751966
1811331967

PERCENTAGE!
Building Completed

41.612.81964
41.017.21965
35.724.11966
35.525.41967

396
363
371

283

389
340
291

178

' 33.8
29.7
30.3
27.7

79
105
75
83

97
74
70
61

67
8.5
6.1
8.1

מר אלפי
הבנייה גמר

1964(.17260
1965] .23945
19661,22346
19671.02334

הבנייה התחלת
19641,45451

19651.22332
196685738
196758229

ימ
הבנייה גמר

1964100.05.1
1965100.03.6
(966100.03.8
1967100.03.3

הבנייה n7nnnBuilding Begun
1964100.03.56.726.842.320.71964
1965100.02.66.127.838.125.41965
1966100.04.48.234.033.020.41966
1967100.04.9I0.S30.631.122.91967

/(1)See note (1) to Table N8. י*ד;8. ללוח (נ) הערה ראה (נ)

מ"ר) (אלפי הייעוד לפי בבנייה, הנמצא השטח  י"ד/10. לוח
TABLE N/IO AREA UNDER CONSTRUCTION, BY PURPOSE (Sq. .וו! 1.000)

(31 XII 196531 XII 1967)

פרטית ציבוריתבנייה בנייה
Privateסר BuitdingngPublic Build

Purposeהייעוד
§1965§1966.1967§1965§1966.1967§1965§1966§1967

הכל 6,6805.2174,4214,2613,5022,7802,4191,7151.641TOTALסך

4,2473,1812,4152,4242,0251,4191,8231,156996Residentialמגורים

7גסקי0 ,621578546591550530302816Hostelsהארהה, commercial 8t
officeומשרדים buildings

645422388618401356272132Industrialחרושת buildings

ציבור 1.080913913551436392529477521Publicמוסדות institutions
Non residential

חקלאי משק arm)87123159779083103376מבני buildings
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היוזם, לפי (1) מגורים בבתי המקומית הגולמית ההשקעה  י"ד/11. לוח
והמחוז הייעוד

ל''י) מיליוני  שוטפים (במחירים
TABLE N/ll. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS(i),

BY INITIATING SECTOR, PURPOSE AND DISTRICT (at Current Prices IL. Million)

)19621967)

1962196319641965§19661967

ההשקעה הכל 686.7725.7865.6974.3781.3523.5TOTALסך CAPITAL
FORMATION

הכל סך  פרטיוו 363.1450.7543.8621.15/8.5375.7Totalבנייה Private Building

ציבוריתסךהבל 323.6275.032בנייה /.83S3.2262.8/52.8Total Public Building

הייעוד rposלפי eBy Pu

219.6173.9179.9185.4119.652.3r Immigrants  Total

191.2

28.4

154.1

19.8

155.7

24.2

159.4

26.0

95.4

24.6

31.4

20.9

Absorption of new
immigrants

Clearing of ma'abarot
and settlement

For Others  Total 100.5 143.2 167.8 141.9 101. I 104.0

62.868.390.893.273.242.5Saving for Housing
scheme

22.917.130.549.639.229.9Housing for veterans
and young couples

10.07.09.7M.I23.320.6Slum clearing

8.38.710.910.97.57.5Other building

המחוז strictByלפי Di

הכל סך  לעולים

חדשה(2) קליטה

מעברות חיסול
והתיישבות

הבל סך  לאחרים

לבניין חיסכון מפעל

וזוגות ותיקים שיכון
צעירים

עוני משכנות חיסול

אחרת בנייה

Jerusalem

Nothern

Haifa

Central

Tel Aviv

Southern

21.830.935.712.2

51.251.041.833.9

46.046.724.719.2

55.974.550.819.3

62.959.642.525.0

84.090.567.343.2

ירושלים

הצפון

חיפה

המרכז

אביב תל

הדרום

(1) See explanations and definitions in the introduction to this chapter.
)2) Incl. temporary housing.

זה. לפרק במבוא ראה והגדרות הסברים (!)
ארעי. שיכון כולל (2)
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public works ציבוריות עי;דות
המחוז, לפי החלה, או נגמרה שסלילתם הדרכים ושטח אורך  י"ד/12. לוח

מ"ר) ואלפי (קילומטרים והרוחב המבנה הדרך, סוג
TABLE N/12.  LENGTH AND AREA OF ROADS COMPLETED OR BEGUN, BY DISTRICT,

TYPE OF ROAD STRUCTURE AND WIDTH (Km. and Sq. m. 1,000)
)19641967)

(1)גמר Roadsסלילה CompletednVnnnסלילהBegunRoads

19641965§1966196719641965SI 9661967

(ק"מ) Length(אורך ( Km.

הכל 489.2307.1165.9.55S3480.1324.60.4TOTAL§1527.9סר |

Districtהמחוז
41.165.926.315.154.653.534.722.7Jerusalemירושלים
152.4149.2103.532.8135.6176.8.10S380.3Northernהצפון
24.839.819.010.627.130.311.39.4Haifaהיפה
SCentral.74.498.662.126.295.359.249.926המרכז

אביב 71.260.233.422.869.459.737.918.3Telתל Aviv
164.075.562.858.4173.3100.785.573.2Southernהדרום

Typeהסוג
97.419.78.615.039.637.138.515.6Mainראשי

70.214.928.98.056.450.824.972.1Regionalאזורי
71.88.49.29.730.79.719.2Localמקומי

100.7148.984.620.9100.990.189.036.0Accessנישה
187.8295.2175.8112.3327.7292.5172.287.5Innerפנימי

Structureהמבנה
73.887.0100.522.591.1109.093.397.1Earthעפר
3.629.320.30.4IS.B15.23.1Subbaseמצע

29.422.0I5.S13.630.14.63.71.0Baseהשתית
נושאת .297.9179.1103שכגה 166.8207.4191.9111.175.2Bearing course
עליון 123.2169.767.762.6210.9159.5113.457.1Sealingציפוי coat

(מטריט) Widthרוחב (Meters)
2.9 עד 143.9100.537.930.177.463.250.821.412.9
3.9 עד 314.518.78.96.215.818.69.65.333.9
4.9 עד 4218.4115.526.917.8195.781.336.124.144.9
5.9 עד 558.653.474.027.283.049.790.588.655.9
6.9 עד 669.085.841.826.277.998.970.448.066.9
7.9 עד 786.138.953.233.627.260.536.519.677.9
9.9 עד 818.049.041.99.553.545.614.03.989.9
ומעלת 1019.427.422.515.324.857.416.719.510 and 0^^

מ (אלפי Area(000,ר)שטח (Sq. m.

הכל |2,537.51,817.9סך 992.22,855.81,738.31.313.5TOTAL

Districtהמחוז
364.4155.094.5293.6204.0114.6Jerusalemירושלים
52.11,104.0505.8379.6Northern)749.0538.4הצפון
144.996.8130.6212.858.861.8Haifaחיפה
518.4415.1178.3317.7340.0237.0Centralהמרכז

אביב 354.8240.6159.6337.2273.4149.5Telתל Aviv
406.0372.0277.1590.5356.3371.0Southernהדרום

Structureהמבגה
623.7639.8118.2936.8511.4478.5Earthעפר
186.6123.62.458.08.1Subbaseמצע

131.891.897.331.023.44.9Baseתשתית

נושאת 881.1597.9466.71.144.3632.1510.7Bearingשכבה course
עליון 714.3364.8307.668Sציקוי .7563.3319.4Sealing coat

(1) Partial completion of work was 31150

counted among "Roads Completed".
בחשבון נלקח היגמר נתוני בסיכוט (1)

העבודה. של חלקי ביצוע גם
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לפי החלה, או נגמרה שהנחתם (קילומטרים) המים צינורות י"ד/13.אורך לוח
והקוטר המחוז

TABLE N/13.  LENGTH OF WATER PIPES (Km.), INSTALLATION COMPLETED
OR BEGUN, BY DISTRICT AND DIAMETER

)19641967)

ההנחה(1) nVnnnnrunnגמר
nstallation Completed(l)Installation Begun

1964§1965§196619671964§196519661967

הכל 602.3סך 690.1654.1446.4782.1707.1654.2504.1TOTAL

Districtהמחוז
43.7ירושלים 113.968.245.193.767.053.631.0Jerusalem
139.3הצפון 159.3174.4135.7181.2175.7205.7155.3Northern
102.1חיפה 74.264.560.686.197.248.659.3Haifa
73.1המרכז 121.897.690.6134.287.7103.585.5Central

אביב 51.4תל 44.144.132.050.456.447.219.2' Tel Aviv
192.7הדרוט 176.8205.582.4236.5223.1195.6153.8Southern

(אינציים) Diameterהקוטר (inches)
2 עד 096.4 50.478.363.379.1105.081.975.002
7 עד 3288.2 394.7302.9189.3429.7341.1290.8217.437
10 עד 8136.1 152.1174.3130.5181.7150.7182.7140.7810
ומעלה 1181.6 92.993.863.391.6110.398.871.011 +

/(1)See note (1) to Table N13. .13 ללוח (1) הערה ראה (1)

או נגמרה שהנחתם (קילומטרים) הביוב צינורות אורך  י"ד/14. לוח
והקוטר המחוז לפי החלה,

TABLE N/14. LENGTH OF DRAINAGE PIPES (Km.), INSTALLATION COMPLETED
OR BEGUN, BY DISTRICT AND DIAMETER

)19651967)

ההנחה ההנחהגמר התחלת
Installation CompletedInstallation Begun

196519661967196519661967

הכל S206.2134.1239.2163.7133.7TOTAL.228סך

Districtהמחוז
12.58.811.318.018.615.6Jerusalemירושלים
26.15.018.222.021.914.8Northernהצפון
:23.725.120.727.223.933.6תיפה Haifa

64.347.327.641.044.632.4Centralהמרכז
אביב 82.682.630.3101.531.522.7Telתל Aviv
19.337.426.029.523.214.6Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterהקוטר (inches)
4 עד 13.44.63.12.44.62.914

6109.193.052.297.577.143.46

12 עד 884.785.352.9111.161.156.8812
25 עד 1419.419.220.519.718.822.41425
100 עד 2611.94.15.48.52.18.226100

409 בנייה



area of building by purpose and initiating sector והיוזם הייעוד לפי הבנייה שטח
building completed הבנייה גמר building begun הבנייה התחלת

Sgm. מ*ר1.000 *sSm

coog

+.000

tcoo  

19S0 I IS.] tilt I Wt 1161 I KB7

5.008

.4,900

.{.000

100*

0>ח0י0< והיוזם המחוז לפי למגורים, הבנייה גמר שטח
AREA OF RESIDENTIAL BUILDING COMPLETED. BY REGION AND INITIATING SECTOR

)Percentages)
100'/.

0וחויי0< חדירה גודל לפי נסתיימח' שבנייתן הדירות
DWELLINGS COMPLETED, BY SIZE OF DWELLING (Percintajts)

100* 100X

1960 1961 USt 11(3 1164 1969 1966 1967
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וקשר תחבורה ט"ו. פרק

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון רכבת:
ומשירותים. מטענים

בקווים נוסעים מהולכת פדיון אוטובוסים:
מיוחדות בנסיעות נוסעים מהולכת קבועים,

אחרים. ומשירותים וטיולים

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון תעופה:
ומשירותי מהדרכה, מצילום, ודואר, מטענים
חנייה, נחיתה, אגרות כגון אוויר נמלי

וכוי. נוסעים

מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון ספנות:
אניות. ומהחכרת מטענים

בסיסיים נמל משירותי פדיון נמלים:
שירות וכוי) רציף דמי ניתוב, אגרת (כגון:
ושירותים פריקה) (טעינה, למטענים ים

לנוסעים.

מברקה, דואר, משירותי פדיון דואר:
וכוי. טלפון שירותי

על מתקבל קבועים במחירים הפדיון
במדד שוטפים במחירים הפדיון ניכוי ידי
מת בתעופה המשנה. ענף של התפוקה מחירי
חישוב ידי על קבועים במחירים הפדיון קבל
במדד ניכוי ידי על ולא הכמויות מדד של ישיר

המחירים.

שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
"סל" נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
מחיריהם אשר מייצגים שירותים של מייצג
מדד רק נערך ספנות המשנה בענף נבדקים.
נעשה החכירה דמי לגבי נוסעים. הולכת מחירי

האנגלי. החכירה דמי במדד שימוש

תעופה המשנה בענפי המועסקים. מספר
בחו"ל. בסניפים המועסקים כלולים לא וספנות

ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
עבור לעובדים המעבידים ידי על שולמו אשר
המשנה בענפי הדו"ח. בתקופת שנעשתה עבודה
עובדי של שכרם כלול לא וספנות תעופה

בחו"ל. סניפים

לשכר בנוסף כוללות עבודה הוצאות
פנסיית לקרנות המעביד תשלומי גם עבודה
לדמי השוואה, לקרן לאומי, לביטוח ותגמולים,
אנשי של רפואיות להוצאות לאש"ל, ביגוד,

עבודה ותשומת תפוקה מדדי
בתחבורה משנה בענפי

הס בירחון מתפרסמים חודשיים נתונים
לישראל. טטיסטי

המשנה ענפי הגדרת

מזנון לשירותי פרט ישראל רכבת רכבת:
הכרמלית). את כולל (לא וסדנאות

באו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
עירוניים ובין עירוניים בקווים טובוסים
בבעלות אוטובוסים כולל אינו קבועים.
מוס וכן עובדים להולכת המשמשים פרטית
האוטובוסים. חברות של תחנות ומפעלי כים

הכרמלית. כלולה זה משנה בענף

להולכת אזרחיות ישראליות חברות תעופה:
אוויר נמלי להפעלת באוויר, ומשאות נוסעים
אוירונים, בדק כולל אינו לתעופה. וקלובים

מטאורולוגי. ושירות נסיעה סוכנויות

נוסעים להולכת ישראליות חברות ספנות:
דיג אניות באניות. בים משאות והובלת

כלולות. אינן
שירותי לאספקת ומפעלים חברות נמלים:
נמלים, מנהלות לאניות, שירותים כגון נמל

וכוי. אור מגדלי

דואר, סוכנויות דואר, בתי כולל דואר:
וטלגרף, טלפון שירותי חבילות, דואר

וכוי. הנדסה שירותי

את כולל שוטפים במחירים הפדיון
בענף המפעלים או החברות כל של התקבולים
הדו"ח בתקופת ניתנו אשר שירותים עבור
עבור התשלום בוצע בו במועד להתחשב מבלי
התקבולים את גם כולל הפדיון אלה. שירותים
ענף באותו שונות פירמות בין שנעשו מעסקות
הוא דהיינו השוק, במחירי ניתן והוא משנה,
מן יוצא סובסידיות. כולל ואינו מיסים כולל
וספנות, תעופה המשנה בענפי הפדיון הוא הכלל
על המשולם הנסיעות מס בפדיון נכלל לא בהם
(באמצעות לאוצר ישירות הנוסעים ידי
בענפי העיקריים הפדיון מרכיבי הבנקים).

הם: המשנה
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משאיות1966/67 פ5;ר

ליוני 1966 יולי שבין בתקופה נערך הסקר
מטען בעלות משאיות כ1,600 בו ונחקרו 1967
נחקרה משאית כל ומעלה. טון 2.5 של מורשה
(נסיעות פעולותיה כל על שלם שבוע במשך
יומן באמצעות וכוי) חניות ריקות; מליאות;

מיוחד.

התפרסמו הנתונים של מפורטות הגדרות
.1967,6 מס' לישראל הסטטיסטי לירחון במוסף

ראה ההגדרות של יתר פירוט וכוי. צוות
משנה בענפי עבודה ותשומת תפוקה "מדדי
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה בתחבורה",

.256 מסי מיוחדים פרסומים סידרת

גבישים

מחלקת1עבודות מדיווחי הנתונים מקור
המקומיות. והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

וטלפון דואר
ידי על רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים

הדואר. משרד

ונמלים ספנות

האניות ותנועת והפריקה הטעינה על הנתונים
יומיים רישום דוחו"ת על מבוססים בנמלים
עד 1951 לשנים הנתונים הארץ. בנמלי הנערכים
שנה, בכל שהגיעו לאניות מתייחסים ,1960
המט שנה. בכל שהפליגו לאניות מ1961 ואילו
עגינת תאריכי לפי כלולים והנוסעים ענים

לעיל. כאמור הפלגתן או האניות

הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים והאוויר
הגירה". "תנועות  די בפרק המתפרסמים
נובעים ההבדלים הים, בדרך לנוסעים ביחס
דיווחי על המבוססים זה, בפרק שהנתונים מכך
צוות אנשי תנועות כוללים אינם הנמלים, רשות
דיווחי על המבוססים ד', בפרק שהנתונים בעוד
בהפלגתם צוות אנשי כוללים הגבולות, משטרת

האחרונה. ובכניסתם הראשונה

ההב נובעים האוויר בדרך לנוסעים ביחס
על המבוססים זה בפרק שהנתונים מכך דלים
כוללים אינם התעופה, שדות מנהלת דיווחי
ד' בפרק שהנתונים בעוד צוות אנשי תנועות
כוללים הגבולות משטרת דיווחי על המבוססים
האח ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות אנשי

לארץ. רונה

הגדרות
Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
(במידות האניה נפח (Registered Tonnage

הלאעירוני הלץלומטראז'
אינו (אשר הלאעירוני הקילומטראז' אומדן
וקטנועים) אופנועים של קילומטראז' כולל
לאעירוניים בכבישים תנועה מספירות מתקבל
מכניים. מונים באמצעות שוטף באופן הנערכות
הרכב כלי מספר הכפלת ידי על מתקבל האומדן
בקטע עברו אשר וקטנועים) אופנועים (ללא
הקילו וסיכום הקטע באורך הספירה בשבוע
הלאעירוניים הכבישים קטעי בכל מטראז'

שלימה. לשנה נפוח תוך

המנועיים הרגב גלי
אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
טרקטורים, כוללים אינם הנתונים הרשוי.
רכב כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב גרורים,
של רכב זמניים, רשיונות בעלי חוץ אזרחי של
בארץ, חדשים משלושה פחות השוהים תיירים
$7 הנתונים וכדומה. או"ם רכב דיפלומטי, רכב
ואילו שנה בכל במרס ל31 מתייחסים 1965 שנת
שנה. בכל בדצמבר ל31 מתייחסים הם מ1965
רכב כלי כלולים לא ואילך 1960 לשנת בנתונים

משנה. למעלה פג רשיונם שתוקף

הרכב "כלי ראה ההגדרות של יתר פירוט
המרכ הלשכה ל31.12.66", מצבה  המנועיים
מיוחדים פרסומים סידרת לסטטיסטיקה, זית

.248 מסי

דרגים תאונת

אותו סטטיסטי בדו"ח הוא הנתונים מקור
דרכים תאונת כל עבור ישראל משטרת ממלאת
הנתונים ידה. על ונחקרת הנרשמת נפגעים עם
בהן נפגעים עם דרכים תאונות כוללים אינם

בלבד. צבאיים רכב כלי מעורבים היו
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אשר בטונות משקל (Dead Weight) מעמס
במים עמוסה היא כאשר לשאת יכולה האניה
מוריד ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
לנסיעה עליה המסומן המעמס לקו עד האניה

בקיץ.

אזרחית תעוסה
סמך על הובנו האזרחית התעופה על הלוחות
סמך ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני

"אלעל". חברת של דוחו"ת

100= תפוסה טון 1 של ביחידות המבוטא נפח)
מעוקב. רגל

(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
הוא מסים, תשלום לצורך האניה של המשא נפח
מטען, להובלת המעשית היכולת את מבטא אינו
הכוללת מהתפוסה שהופחת לאחר מתקבל אלא
מיכלים לצוות, לנוסעים, העיליים המבנים נפח
טון 1 של ביחידות כן גם נמדד המכונות, וחללי
לפי נעשית התפוסה מדידת מעוקב. רגל 100 =

לאומיות. בין תקנות
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בתחבורה נבחרים משנה בענפי עגודה ותשומת תפוקה מדדי ט"ו/1. לוח
TABLE 0/1. INDICES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT IN SELECTED MAJOR TRANSPORT

BRANCHES
)Base: 1963 = 100.0 (הבסיס:

(19641967)

דואר
Poses

נמליס(2)
Ports (2)

1TIM0
Shipping

תעופה
Aviation

רכבת
Railway

אוטובוסיס
Buses

השנה
Year

121.3

145.6

203.5

223.9

Revenue, at Current Prices

109.7 112.7 §104.9

122.4 134.0 § 125.0

124.8 139.2 §136.7

138.5 152.0

שוטפים במחירים הפדיון

1964117.6104.7

19651*1.6§129.2

1966154.7127.0

1967151.2121.8

Revenue, at 1963 Prices 1963 במחירי הפדיון

106.4

118.6

123.8

119.8

g 106.2

110.9

108.1

113.0

140.6

155.9

.I7S8

Number of Employed Persons(l)

108.3

107.3

103.7

103.5

126.0

143.9

134.8

126.9

105.7

115.5

119.5

126.5

116.6103.7

120.7101.4

119.681.7

112.375.9

המועסקים(1) מספר

107.9101.6

117.6105.4

122.4103.5

120.5102.5

1964

1965

1966

1967

1964

1965

1966

1967

Total Expenses on Labour(i)

116.0 122.9 123.4 114.8

153.9 142.0 168.2 137.3

202.8 144.6 170.2 163.5

"8.3 .. 166.4 169.3

Average Wage per Employed Person(l)

עבודה(1) הוצאות הכל סך

1964122.8121.5

1965160.2149.0

1966185.5165.4

1967187.359.7

למוע0ק(0 ממוצע שכר

1964114.1125.8106.498.4114.2109.7

1965136.8147.2117.0133.9133.3130.3

1966§149.7159.0§ 136.8144.9139.8163.2

1967154.4154.3136.6151.7163.5

את כוללים והתעופה הספנות ענף על הנתונים הקואופרטיבים; חברי ואת השכירים העובדים את כוללים האוטובוסים על הנתונים (1)
תקציביות. לשנים הם הנמלים נתוני (2) בלבד. בארץ העובדים

(1) Data on buses comprise both employees and cooperative members; data on aviation include only those working in Israel.
)2) Ports data are per budget years.
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ROAD כבישים

(1) ההחזקה סוג לפ* ורוחבן, שטחן הסלולות, הדרכים אורן  ט"ו/2. לוח
TABLE O/2. LENGTH, AREA ANDWIDTH OF ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE(i)

)31 III 196131 III 1967)

Maintenance 1967 1966 'I 96S 1964 1963 1961 HpTTCl

הדרכים כל
בק"מ הדרכים אורך
7,150 6,6757,702

(km.)
7,879

of Roads
§8.371

Length
8,707ALL ROADS

בלבד 3,0733,0843.1293.1433,1583.173Governmentהממשלה only

ורשויות ממשלה
י מקומיות

744
!

1

753756790799'830Government and local
authorities

מקומיות 704Local;2.7553.2103,5903.7154,0774רשויות authorities

1,6591,9262,0542.1312.25221312Municipalitiesעיריות

מקומיות 6347809711.0391,1671J329Localמועצות councils

י אזוריות 'מועצות 461504564544658!657Regional councils

:פרטית 1031
103227231337$406

i

Private

הדרכים כל

ו

(אלפי הדרכים שטח !

..i
מר)

38,540
,000 sq.m.)

41,496
Roads (1

43.MI

i

'Area of
47|026ALL ROADS

בלבד 15,27016.12716,70316,65816,79816.820Governmentהממשלה only

ורשויות ממשלה
מקומיות

3.338
1

3,7313,4783.8714,0754;316
i

Government and
local authorities

מקומיות ocal.13,57516,19718,35919.99121.92325.890רשויות authorities

■ י  ■■ ■ . 9.34310.96911,90712.87813,83614.562Municipalitiesעיריות

מקומיות 2.5413.2214,3904.7625.6086.531Localמועצות. councils

אזוריות 1.6912,0072,0682.3502,47821934Regionalמועצות councils

4824829519761,1651פרטית ;863'rivate

... הדרכים כל
[רוחב ■

j

(מטרים) ממוצע
5.05J

!AverageWidth (metres)
15.4 5.3ALL ROADS

. בלבד הממשלה
1

5.0
j

5.25.35.35.3Government only

. ורשויות ממשלה
מקומיות

4.55.04.6'4.9 '5.115.2 ■

3

Government and 

local authorities

מקומיות ;H.5.05.15.45.4רשויות
f

! 5.5Local authorities

Municipalities"5.65.75.86.06.11עיריות

מקומיות Local"4.04.14.54.64.81מועצות councils

אזוריות 3.7מועצות
!

4.03.74.33.814.5Regional councils

4.74.74.24.24.4:4.6Pirvateפרטית .,

(1) Data on length and area of roads were obtained from the
Public Works Department and from the local authorities.

ממעצ התקבלו הדרכים ושטח אורך על הנתונים (0
המקומיות. ומהרשויות
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת ט"ו/3.~הכבישים לוח
TABLE O/3. ROADS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT AND WITH

GOVERNMENT PARTICIPATION

(1961/621967/68)

1967/68 1966/67 1965/66 1964/65 1963/64 1961/62

Road Len*th (Km.) (beginning of the year)
השנה) (בתחילת (קימ) הכבישים אורך

TOTAL LENGTH OF
ROADS MAINTAINED
BY THE GOVERNMENT
OR WITH GOVERN■
MENT PARTICIPATION

Asphalt paved
Non asphalted

Roads Maintained Fully
by Government
Asphalt paved
Non asphalted

"oods Maintained Jointly by

Government and by Local
Autnoirti'es

Asphalt paved
Non asphalted

4,003 4.003 3,958 3,885 3,837 3,817

3,850
153

3,833
170

3,682
276

3,553
332

3,173 3.173 3.163 3,129

3,113
60

830

737
93

3.092
81

830

741
89

3.012
156

790

670
120

2i967
162

756

586
170

3,361
476

3.084

2.836
248

753

525
228

Maintenance and Construction Expenditure
)IL. 1.000)

TOTAL MAINTENANCE
AND CONSTRUCTION
EXPENDITURE

Government maintenance
of existing roads

Repairs and security
implements (1)

Government construction
and repair of roads

Joint government and local
authorities maintenance
of existing roads

Joint government and local
authorities construction
of new roads

23.515 15.846 11,225 10.224

W8 2.878 3>09 2,216

58.175 39.786 41.959 30.566

1.277 .1,746

3,695 4,188

750

5,537

804

4,202

9,984

3,319

20,896

559

3,798

3,094
723

3,073

2,676
397

744

418
326

אורך הכל סך
בהחזקת הכבישים

או הממשלה
בהשתתפותה

אספלט עם
אספלט ללא

בהחזקה כבישים
מלאה ממשלתית

אספלט עם
אספלט ללא

בהחזקה כבישים
רשויות עם משותפת

מקומיות
אספלט עם
אספלט ללא

וסלילה החזקה הוצאות
לי) (אלפי

88,600 64,444 63,180 48,012 38,554 14,260

9.940

2,010

3.420

300

600

הוצאות הכל סך
וסלילה החזקה

קיימים כבישים החזקת
הממשלה ידי על

בכבישים שיפורים
בטיחות(1) ואביזרי

ושיקומט כבישים 0לילת
הממשלה ידי על.

קיימים כבישים החזקת
בשות הממשלה ידי על
מקומיות רשויות עם פות

כבישים ושיקום סלילה
הממשלה ידי על חדשים
רשויות עם בשותפות

מקומיות

(1) Such as: fences. bicycle paths, lights, etc,;
such repairs were almost nonexistent until 1961/62. ונו'; תאורה אופניים, שבילי ביטחון' גדרות כגון: (1)

.1961/62 עד נוצעו שלא נמעט זה מסוג פעולות

TRANSPORT AND COMMUNICATION 415



traffic on nonurban roads לאעירוניים בכבישים התנועה

לפי והתחלקותן ק"מ) (מיליוני הלאעירוני הקילומטראז' ט"ו/4. לוח
(אחוזים) השבוע ימי

TABLE O/4. NONURBAN KILOMETRAGE (Km. Million) AND ITS DISTRIBUTION,
BY WEEK DAYS (Percentages)

(19621967)
Weekday 1967 1966 1965 1964 1962 בשבוע היום

TOTAL

Absolute Numbers

1,404.8 1,986.0 1,758.3

מוחלטים מספרים
1,522.7 1,086.8 הכל סך

Percentagesאחוזים
א' 16.015.714.415.815.4Sundayיום

ה' עד נ' 15.415.115.314.915.1MondayThursdayימים (daily
יומי) (average(ממוצע

ו' 13.213.212.512.814.7Fridayיום
9.210.711.911.712.8Saturdayשבת

MOTOR VEHICLES המנועיים הרכב כלי

הרכב(1) סוג לפי המנועיים, הרכב כלי מספר  ט"ו/5. לוח
TABLE O/5. NUMBER OF MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE (1)

)19511967)

הרכב 19511955I9601964סוג
1965

III

1965

XII
1967Type of Vehicle

הכל 34,10346,80869,580134,202157,291171,034193,104TOTALסך
1משאיות(3) 3,58217.05021.45331,93036,16941.34847,286Trucks(3)
1.4191.8582.3942,9273,1693.2113,591Busesאוטובוסים

1.2392,3852.4772.5132.5312.5962,692Taxisמוניות
פרטיות 9,57814.12623,98060.58173,20280,22696,565Privateמכוניות vehicles
מיוחד(<) 3945638151.2531,3461,3981.761Specialרכב service vehicles (4)

וקטנועים 7,89110.82618,46134.99840,22842,25541.209Motorcyclesאופנועים andmotor scooters

לפיכך, שנה. בכל בדצמבר ל31 הרכב מצבת נערכת זו משנה החל שנה. בכל במרס ל31 הנתונים מתייחסים 1965 עד (ג)
שתוקף רכב כלי כוללים אינם הנתונים 1960 משנת החל (2) דצמבר. לחודש וגם מרס לחודש גם הנתונים ניתנים ,1965 שנת לגבי

ובו'. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון (4) ותומך. גורר רכב כולל (3) משנה. יותר פג רשיונם
(1) Till 1965 the data refer to March 31 each year. From this year they refer to December 31 each year. Therefore for 1965 data
are given both for March 31 and December 31. (2) From I960 the data do not include vehicles whose licences expired more
than one year. (3) Including tractors and semitrailer combinations. (4) Such as ambulances, sanitary vehicles, etc.

הייצור ושנת הרכב סוג לפי בשנים, הממוצע והגיל המנועיים הרכב ט"ו/6.כלי לוח
TABLEO/6.MOTOR VEHICLES AND AVERAGE AGE (YEARS),

BY TYPE OF VEHICLE AND YEAR OF PRODUCTION
)1965 ; 1967)

מיוחדמכוניות רכב
הייצור הכלשנת אופנועיםSpecialפרטיותמוניותאוטובוסיםמשאיות(1)סך

Yearof ProductionTotalTrucks(l)BusesTaxisPrivateServiceMotorcycles
CarsVehicles

The Average Age (years) (2)
8.6 9.4
7.5 8.7

Vehicles, by Year of Production

(שנים)(2) הממוצע הגיל
5.9 8.2 7.5 8.5 7.3
5.4 7.4 6.5 6.6 6.6

31 xn 1967 הייצור שנת לפי הרכב, כלי

(2)1965
1967

הכל TOTAL193,10347,2863,5912,69296,5641,76141,209סך
Upעד to 19468.5571.3463042.2981564,723

19501947 10,6115,103195864,315160752
19561951 18,9835,9984741,0478.1942722,998
19601957 28.9486,04392515012,9293168.585
19671961 125,98928,7931,9661,40468,82485624,146
ידוע Notלא known153114

1
5

(1) Including tractor; and semitrailer combinations.
)2) On 31 Ill 1965.
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trucks משאיות

הדלק וסוג ייצור שנת מורשה, מטען לפי (1) משאיות  ט"ו/7. לוח
TABLEO/7.TRUCKS(i), BY LOAD CAPACITY, YEAR OF PRODUCTION AND

TYPE OF FUEL

)19631967)

Type of Fuel
and Year

of Production

(טונות) המורשה המטען msupLoad Capacity Groups (Tons)

כל
המשאיות
All Trucks

0.9 על
Up to 0.9

1.02.93.03.96.09.910.014.915.019.920.0+

הדלק סוג
ייצור ושנת

ALL TRUCKS
Gasoline
Fuel oil

110514ALL TRUCKS
1621Gasoline
94493Fuel oil

107545ALL TRUCKS
1412Gasoline
93533Fuel oil

07£
34

573

101
13
90

674
36

638

775
37

738

803
43

.760

1963

2,861 6,009
398 4,753

2,463 1.256

1964

3,353 5,956
389 4,651

2.964 1,305

1965

3,765 6,039
392 4.627

3.373 1.412

1967

7,287
7,088

199

8,240
8,100
140

9,320
9,185

135

10,553 28,008
10,428 22,740

125 5,268

12,935 31,930
12,839 26.045

96 5.885

16,172 (2)36,815
16,063 30,360

109 6,455

המשאיות כל
בנזין
סולר

המשאיות כל
בנזין
סולר

המשאיות כל
בנזין
סולר

המשאיות כל 47,28625,49310,8345,134.4,31876278667ALL TRUCKS
40,12025,42710,7383,70120716922Gasolineבנזין

7,16666961.4334,11174669645Fuelסולר oil

הייצור Makeשנת
1946 .1,346299(3)ערי 66328526644S■ Up to 1946

1,2262966562619211Gasolineבנזין
, סולר .1203724176234Fuel oil

1950 עד 19475.1032,(465501,81450324254119471950
4,2262,1305391.4984753AGasolineבנזין
87716II316456192237Fuelסולר oil

1956 עד 19515,9982,7121.9487403987291191951  1956
5,1402,6991,92547434125Gasolineבנזין
8581323266364717114Fuelסולר oil

1960 עד 19576,0432,2161,5018861.1331408 .15919571960
4,1272,2021,45741645412Gasolineבנזין
1,91614444701.0881367157Fuelסולר oil

1964 עד 196112,6376,2003,4208621,517390192291961 1964
10,2896,1823,4096424621בנזין 7Gasoline
2,34813II2201.47138318222Fuelסולר oil

ואילך 1965I6./5611,9192,75254774072131131965 +
15,11011,9172,75241025213Gasolineבנזין

. 1,04621377157012110Fuelסולר oil

ידועה. לא ייצור שנת עם משאיות ו17 ידוע לא מורשה מטען עם משאיות 6 כולל (2) ותומך. גורר רכב כולל (1)
אינהידועה. שלהן הייצור ששנת משאיות כולל3 (3)

(1) Including tractor and semitrailer combinations. (2) Incl. 6 trucks with load capacity not known and 17 trucks with year
of production not known. (3) Incl. 3 trucks with year of production not known.
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ROAD ACCIDENTS

תושבים 100,000 לכל ושיעורים המעורבים הרכב כלי הנפגעים, נפגעים, עם דרכים תאונות 
TABLE O/8. ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, CASUALTIES, VEHICLES INVOLVED

AND RATES PER 100,000 POPULATION

)19511967)

דר3ים תאונות

ט"ו/8. לוו1

1967 1966 1965 1964 1963
19601964
שנתי ממוצע

Yearly Average

19551959
שנתי ממוצע

Yearly Average

19511954
שנתי ממוצע

Yearly Average

Number of accidents with casualties

TOTAL CASUALTIES

. Killed

Seriously injured (1)

Slightly injured

Vehicles involved in accident!
with casualties

Number of accidents with casualties

TOTAL CASUALTIES

Killed

Seriously injured (1)

Slightly injured

Vehicles involved in accidents
with casualties

Absolute Numbers

10,826 11,234 11,356 11,869 10,656 9,582

15,039 15,545 15,474 16,025 14,113 12,793

378 297 336 325 289 257

2,544 2,582 2,618 2,619 2.338 2,156

12.117 12,666 12,520 13.081 11.486 10,380

16,089 16,657 16,552 17,277 15.273 13,868

Rates per 100,000 Population (2)

מוחלטים מספרים

4.0866,972

5,1888,830

199183

1,2731,785

3.7166,862

5,4939,301

(2) תושבים ל100,000 שיעורים

נפגעים עם תאונות מספר

נפגעים הכל סך
הרוגים

קשה(1) פצועים
קל פצועים

נפגעים עם בתאונות מעורבים רכב כלי

נפגעים עט תאונות ,מספר 254364418448479442427394

נפגעים הכל 322461558593646603591547סך

111213131314§1210הרוגים£

קשה(1) 799394981051029893פצועים
r

קל 231358452483528488480440פצועים

נפגעים£ עם בתאונות מעורבים רכב 341486605641כלי ,696645632585

(1) Hospitalized 6 days or more.
)2) Rates refor to the average population of each year.

יותר. או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר (1)

י שנה. לכל הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים השיעורים (2)

O\



התאונות; וסוג היישוב לפי נפגעים, עם הדרכים תאונות מספר ט"ו/9. לוח
התאונה וחומרת בדרך השימוש סוג הגיל, לפי הנפגעים,

TABLE O/9. NUMBER OF ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY SETTLEMENT
AND TYPE OF ACCIDENT; CASUALTIES, BY AGE, TYPE OF USE OF ROAD AND DEGREE

OF INJURY

)19651967)

1967

פצועיםפצועים
הכל הרוגיםסך

Fatalקלקשה
TotalSeriouslySlightly InjuriesInjuredInjured

1966 1965

Number of Accidents, by Settlement היישוב לפי התאונות, מספר

הכל IO£823482,0908,388TOTAL,11,35611,234סך
אניב תל :3,1813,3673,097325652,500Thereofמזה: Tel Aviv

9588008531786750Haifaחיפה
82470866621132513Jerusalemירושלים

לפי התאונות, התאונהמספר byסוג Type of AccidentNumber of Accidents,

הכל 11,35611,23410,8263482,0908,388TOTALסך
רכב עם 3,4833,6523,5191066242.789Collisionהתנגשות between moving

vehiclesנע
רכב עם 830790902993800Collisionהתנגשות with stationary

vehiclesעומד(1) (1)

עצם עם 2703332801671193Collisionהתנגשות with an
obstructionדומם

רגל בהולך פגיעה או 4,6164.4034,1701759253,070Collisionדריסה with a pedestrian
בתוך בנוסע 940897525128496Injuryפגיעה of passenger

רכב insideכלי vehicle
87983283926244569Turningהתהפכות over
301295269541223Slidingהחלקה
37323221064248Otherאחר

Number of Injured, by Age הגיל לפי הנפגעים, מספר

15,47415,54515,03937S2,54412,117TOTAL
2,5892,6082,325473811,897Children (014)
12,09012,24911,7282401.9389.550Adults(1564)
79568898691225670Old)65+ )

הכל סך
(14 עד 0) ילדים

(64 עד 15) מבוגרים
ומעלה) 65) קשישים

לפימספר בדרךסוגהנפגעים, byהשימוש Type of Use of RoadNumber of Injured,

הכל 15,47415,54515,03937S2,54412,117TOTALסך
9,320נהגים(2) |

1
0 £7 1

1,998523101,636Drivers(2)
אופנועים(2) 12.073384011.634Driversכ/,7רוכבי of motorcycles(2)

5,533797114,743Passengersנוסעים(2) (2)

אופניים 1,0841,05883823135680Driversרוכבי of bicycles
רגל 4,9444,7034,4391819643,294Pedestriansהולכי

135133158523130Otherאחר

(1) Collision with parking vehicles and vehicles stationed not
for parking, were included in stationary vehicles.

)2) Because of the difference in the definition, figures cannot
be compared with 1967.

שנעצר רכב עט והתנגשות חונה רבב עם התנגשות (נ)
עומד. רכב עם בהתנגשות נכללו חניה לשם לא
להשוות אפשרות אין  בהגדרה הבדלים נגלל (2)

.1967 נתוני עם
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buses אוטובוסים
ג1) האוטובוסים של והוצאות פדיון תנועה,  ט"ו/10. לוח

TABLEO/10. TRANSPORT BY BUSES. REVENUE AND EXPENSES OF BUSES (1)

)1951  1966)

19511955(1)196019631964196519661967

האוטובוסים מספר
שנתי) (ממוצע

ישיבה מקומות מספר
שנתי) (ממוצע

מקומות של ממוצע מספר
לאוטובוס

1,422

46.625

33

1,694

59,321

35

2,145

88.508

41

2,415

03,600

43

2.605

13,663

44

2,780

22,737

44

2,934

131,409

45

3,004

1 35.757

45

Number of buses
)yearly average)

Seating capacity
)yearly average)

Averages seats per bus

קימ)(2) (אלפי 88,00082.00013.795179,411208.115230,067241,390243,061Kilometrageקילומטר!' (km 1,000) (2)

הפריץ הכל סך
לי)(3)(4) (אלפי

קבועים בקוים מנסיעות

13,58142,10380,621154,812

139.934

182,062

155,777

9119,283

189,664

239,474

209,315

234,040

203,391

TOTAL REVENUE
)IL. 1,000)(3) (4)

From regular lines trips

וטיולים מנסיעותמיוחדות

ושונות מחבילות

12,761

2,117

23,811

2.474

§26,465

3,154

27,200

2.959

27,228

3,421

From special trips and
journeys

From parcels and
misceleaneous

לאוטוקמ ממוצע פדיון
(אגורות)

16.451.361.385.887.193.198.796.4Revenue per bus km.
)agorot)

1963 במחירי הפדיון

הפדיון הכל §154,812180,498סך 186,888§183,332173,626
Prices

TOTAL REVENUE
ל*י)(3) .IL)(אלפי 1 .000)
קבועים 158,933151,775From§139.934154,387161,416נקוים regular lines tips

(IL. 1.000)

וטיולים מיוחדות 21,92518.990From§22,835§12.76123.645מנסיעות special trips and
tourneys

ושונות 2,4742.861From§2.1172,4672.637מחבילות parcels and mix

עבודה הוצאות הכל 73,80290.615118,236136,878141.992Totalסך labour expenses
לי)(4) .IL)(אלפי 1.000) (4)

(4) המועסקים 6,6757,1997,8468,1698.045Numberמספר of employed
persons (4)

הקואופרטיב 4,1674.4874.8295,1345,258Membersחברי of cooperative
2.5082.7123.0173,0352.787Wageearnessשכירים

למועסק ממוצע 7158169781,0701.104Averageשכר wage per
employedלחודש person

לחבר ממוצע 8881,0291,2701,3581,383Avetageשכר wage per co
לחודש operativeקואופרטיב Member
לשכיר ממוצע 427464511583576Averageשכר wage per wage

earner

נתוני הציבוריים. האוטובוסים שירותי כל נכללים מ1960 ויהמקשר'*) 'ידן* (יאגד*, הגדולות החברות 3 רק בכללו 1960 עד (ג)
1961 משנת ואילו קבועים לקווים רק מתייחסים הנתונים 1960 שנת עד (2) השוואה. לשם בנפרד ניתנו הנ'"ל החברות ל3 1960
כולל הפדיון (3) ושונות. מחבילות פדיון גם כולל הפדיון ב1967 החל וטיולים. מיוחדות נסיעות דהיינו, קבועים/ לא לקווים גם

ה'יברמלית*. כולל  1962 בשנת החל (4) ומנקו. ביטחון בול
(1) Up to I960, only the 3 large companies ("Egged", "Dan", "Hamekasher") have been included. As from I960, all public bus
services are included. Data of the 3 large companies from I960 are given separately for comparison. (2) Until 1961, data on
kiiometrage cover only regular lines and as from 1961 also irregular lines. As from 1962, revenue includes also revenue from parcels

and miscellaneous. (3) Revenue includes defense stamp and manco. (4) As from 1962, incl. "Carmelit".
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וגבת

(*) ישראל רכבת תפעול  ט"ו/11. לוח
(1949/501967/68)

1949/501955/561960/611962/63היחידה

הרחנה המסילה אורך
הסטנדרטית(2) .

190403.420427ק'מ

■ השלוחות(2) 156186237261ק'טאורך

נתשלוק נסו י5201.3771,949אלפיםטון 2,945

נטו טוךק'מנווןקמ 39.881136,703216.098290,996אלפי

הגוסעים 1,0083.3914,3865,190אלפיםמ0פר

י י37,730246,117350,388אלפיםנוסעקימ 4)6,586

פדיון(3) הכל לייסך m5,41811,80516,574אלפי

נלטעביט מהוגלת פדיון mmליי 4903,3726.1239.59Sאלפי

נו0עיט מהולכת לייפדיון 1561,8974,7176,019אלפי

אחרים(4) ממקורות ליימדיון 46149965980אלפי

תפעולי) הוצאות הכל ל"יסך 791T.JSOאלפי
i

II, SSI16,089

י עבודה(5) הוצאות לימזה: אלפי

לחודש}(5) (ממוצע מועסקים /מספר
■t
/

\ למועמק(5) ממוצע ל"שגר

בשימוש לקימקו נטו 138414SIS681אלפיםטוןקימ

j מטקן לטון ממוצע 99!"7799קיממרחק

גשימוש לקימקו a'pSDii1.0471,0161.208אלפים

: לנוסע ממוצע 37738080ק'ממרחק

נטו לטוןקימ ממוצע 1.222.292.643.30אגירותפריון

לנוס9קימ ממוצט 0.410.771.351.44אגורותפדיון

נכללו לא (3) התקופה). (סוף שנה כל בנ?ר6 31 לגגי (2) הרנבת. הנהלת של החודשיים הדוחיות מתוך לקוהים חגחוני0 (1)
הנתוניפ (3) וכוי. קרונות השכרת החסנה, דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות כגון (>) לגורמיהוץ. עבודות על והוצאות פדיון

קלנדריות. לשנים מתייחסים
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RAILWAYS

TABLE 0/11. ISRAEL RAILWAYOPERATION (1)

(1949/501967/68(

1963/64
1964/651965/661966/671967/68Unit

427427464464477km..ength of Railway line.
standard gauge(2(

265270282283km.Length of Sidings(2(

3.3843.1492,5682,2562.3461 ,000 tonsRevenue net tons

323,867328.820321.203§305,386293,0801,000 tonkm.Net ton km.

4.9995.0614.8674,4014,0561,000Number of Passengers

4O3.50I411.013393,869' 357,777337,7261,000Passenger km.

17,33919.70021,712§22,02124,6811,000 IL.TOTAL REVENUE (3(

10,15811,92413,03412.97214,7221.000 IL.Thereof: freight revenue

. 5,9696,3147,3467,5317.5441.000 IL.Passengers revenue

1,2121.4621,332§1.5182.4151,000 IL.Revenue from other
sources(4(

18,516

11,408

20,467

13.864

29,568

17,003

§26,842

18,862

27,770

18,223

1,000 IL.

1.000 IL.

TOTAL OPERATIONAL
EXPENSES(3)

Thereof: Labour expenses

: 1,592

461

1,617

579

1.678

679

1,647

733

1,631

711IL.

Number of employed persons (5)
(Monthly average)

Average wage per employed
person (5(

578770 .6926586141,000 tonkm.Net tonkm.perkm. line in use

96104126135125km.Average distance per 1 ton freight

1,1701,1911.142 .1,0379791,000 pass.km.Passengerkm. per km. line in use

81. .. 81818183km.Average distance per passenger

3.203.303.804.204.8agorotAverage revenue per net tonkm.

1.481.541.902.102.2agorotAverage revenue per passengerkm.

11( The data obtained from the monthly reports of the Railway management. (2)For March. 31 each year (end of period).
(3J Excl. revenue and expenses on works for external factors. (4) E.g. payment for delay, stonie. le5e of wagons. tc.
15) Data refer to calendar years.
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1966/67 משאיות סקר

צי של השנתי ק"מ  והטון הטונאז' הקילומטראז', הנסיעות,  ט"ו/12. לוח
הדלק סוג ולפי מטעןמורשה קבוצות לפי המשאיות,

(1961 ;1966/67)

19611966/67

היחידה
Unitהמשאיות המשאיותסולרבנזיןכל בנזיןכל

All TrucksGasolineFuel OilAll TrucksGasoline

המשאיות ותכונותיוצי

באוכלוסייה המשאיות Unitמ90ר 9,5515,7033,84910,6313,969יחידה
במדגם המשאיות "מספר "1,1193617581,613380
הפעילות המשאיות X100.067.732.3100.037.3אחוז
למשאית ממונע המורשהגודל 6.64.29.68.815.0טון

Ton Capacity
למשאית ממוצע Yearגיל 11.514.87.29.712.1שנה
למנוע ממוצע Yearגיל 8.010.0שנה

3,168

1.345
1,822
502

1,319
798

9,788

5,019
4,769
863

3,906
921

5,267

2.759
2.508
268

2,216
1,368

השנתי הנסיעות מספר
5,657 10,924

2,765
2,892
977

1,893
990

5,524
5,400
1,245
4,109
1,137

נסיעות 1/000
1,000 Journeys

Journey נסיעה

בשנה נסיעות הכל סך
מטען ללא נסיעות
מטען עם נסיעות

סיבוב נסיעות
רגילות נסיעות

למשאית ממוצע נסיעות מספר
לשנה

58,552

16,661
41,890
15,515
26.375

13.7

274,741

108,197
166,543
33,767
132,775

24.8

147,632

54,088
93,544
13,076
77,978
38.3

השנתי הקילומטראז'
93,438 241,070 Km. 1,000 ק"מ

27,336
66,103
31,681
33,872

16.1

81,424
159,647
44,757
111,850
25.0 Km. 1,000 ny

שנתי טילומטראז' הכל סך
מטען ללא בנסיעות קילומטראז'
מטען עם בנסיעות קילומטראז'

סיבוב בנסיעות
רגילות בנסיעות

למשאית ממוצע שנתי קילומטראז'

שהובל השנתי והטוןק"מ הטונאז'
1.000Ton28,1779,97918.19829,9624.782טון
1.000Ton968,296189.488778,8081,423,273128.134טון
Km.28.38.842.047.526.8ק'מ

שהובל שנתי טונאז' ס"ה
לשנה שהובל ק"מ טון ס'ה
מטען לטון ממוצע מרחק

לנסיעה ממוצע קילומטראז'
מטען עם לנסיעה ממוצע קילומטראז'

ק'מ
ק'מ

Km.
Km.

הקילומטראז'
22.2
29.0

והטונאז'
16.0
22.0

לנסיעה הממוצע
28.0
37.0

28.1
34.8

18.5
23.0

ללא לנסיעה ממוצע Km.14.69.020.021.612.4ק'מקילומטראז'

סיבוב לנסיעת ממוצע Km.38.031.049.035.328.2ק'מקילומטראז'

רגילה לנסיעה ממוצע Km.27.217.035.015.02.6ק'מקילומטראז'

מטען עם לנסיעה ממוצע Km.5.33.47.36.32.6ק'מטונאז'
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SURVEY OF TRUCKS 1966/67

TABLE O/I2. JOURNEYS, KILOMETRAGE, TONNAGE AND YEARLY TONKM.
OF THE TRUCK FLEET, BY GROUPS OF LOAD CAPACITY AND BY TYPE OF FUEL

(1961 ; 1966/67(

1966/67

סולר
Fuel Oil

Groupsof Loading Capacity מורשה מטען /varnp

2.54.95.07.98.0 14.915.0+

Number of trucks in population
Number of trucks in sample
Percentage of active trucks
Average size p'jr truck

Average age per truck
Average age per engine

TOTAL JOURNEYS PER YEAR

Journeys without freight
Journeys with freight

Circular journeys
Ordinary journeys

Average number of journeys
per truck per year

The Truck Fleet and its Characteristics

6.6623,1013,4162,9601.150
1.233252484565311

62.729.232.127.810.8

11.14.06.410!724.0

8.212.99.17.77.9
6.710.77.26.36.9

of TripsYearly Number

6.6202,5083,1423,0801,045

3.6741.0841,5662.253586
2,9471.4241,5741,305459
361451258195359

2,5879721.3161.189423
9948099071.040909

TOTAL YEARLY KILOMETRAGE

Kilometrage of journey without freight
Kilometrage of journey with freight

Circular journeys
Ordinary journeys

Average yearly kilometrage per truck

Yearly Kilometrage

46,528 103,905 80,390 43,700 216,189

91,53612,78029,26346,36619.666
124,65330,91951,12757,53726.861

18,25213,1109,4437,7033,505
106,40017,80841,68249,88323,354

32.414.123.535.140.4

Total yearly tonnage transpotred
Total yearly tonkm. transported
Average distance per ton load

Yearly Tonnage and TonKm. Tansported

7,262 12,268 7,289
491.650 583,629 274,493

67.6 47.6 37.7

25.1803,096
1.295,13872,361

51.423.4

Average Tonnage and Kilometrage per Trip

32.717.425.633.744.3Average kilometrage per journey
42.321.732.444.158.3Average kilometrage per journey

with freight
24.911.818.726.133.4Average kilometrage per journey

without freight
44.926.032.562.490.6Average kilometrage per circular

journey
17.18.914.616.925.0Average kilometrage per ordinary

journey
8.52.24.69.415.7Average tonnage per journey with

freight
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בממוצע עבודה ושעות ובטלה עבודה ימי למשאית, ניצול מקדמי טו/13, לוח
מורשה מטען וקבוצת הדלק סוג ל3י ולנטיעה, ליום

(1961 ; 1966/67)

היחידה
Unit'

19611966/67

המשאיות כל
All Trucks

בנזין
Gasoline

סולר
Fuel Oil

הנושאיות גל
All Trucks

בנזין
Gasoline

ותכונותיו המשאיות גי

הפעילות המשאיות moa
באוכלוסייה

Number 9,5525.7033.84910,631מספר 3,969

anna המשאיות Numberמספר .מספר 1,1??3617SS1,613380

הפעילות המשאיות ממוצע 100.067.732.3100.037.3./.אחוז

למשאית ממוצע טוןמורשהגודל
TonCapacity

6.64.29.68.85.0

למשאית ממוצע Yearגיל 11.514.87.29.712.1קנה

למנוע נלמוגע Yearגיל 8.010.0,.שנה

למשאית ניצול מקדמי
הכל מסך מטען ללא הנסיעות 50.648.951.151.342.5./יאזזוז

הנסיעות
מטען ללא הקילומטראז' 8.4ב733.829.236.639.3אחוז

הקילומטראז' הכל מסך
המורשה המטען ניצול %80.370.091.381.951.7אחוז

למשאית בממוצע ובטלה עבודה ימי אוזוז
100.0100.0100.0100.0100.0

60.858.164.954.755.0

%9.38.810.47.14.7

%14.214.214.513.514.0

"/9,912.66.012.114.3

%5.86.3 .4.212.712.1

בשנה ימים
עבודה ימי

ומלסך קלקיל ימי
ותג שבת ימי

ענודה חוסר ימי

אחרים בטלה ימי

8:187:18

3:183:42

1:301:12

2:001:36

קבודד. ליו0 בממוצע עגודה שעות
9:03 5:45 7:09

3:33 4:06 3:52

1:43 1:00 1:19

2:27 1:36 1:56

עבודה ליוט עבודה שעות הגל nre'Hourסך

מט9ן עם Hourבנסיעות

Kourשעהבפריקה

Hourשעהבטעינה

לנסיעה בממוצ8 עבודה שעות
רגילה בנסיעה נסיעתי Hour1:060:401:140:470:36שעהזמן

לנסיעה פריקה Hour0:410:32שעהזמן

לנסיעה טעינה Hour0:520:41שעהזמן
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TABLE O/I3. COEFFICIENTS OF UTILIZATIONOF TRUCK, WORKDAYS AND UNEMPLOYMENT
DAYSAND AVERAGE WORK HOURS PER DAY AND JOURNEY, TYPE OF FUEL

AND LOAD CAPACITY

(1961 ; 1966/67(

1966/67

סולר
Fuel oil

מטען Loadמורשהקבוצות; CapacityofGroups

2.S 4.95.07.98.014.915.0+

Number of active trucks in population

Number of trucks in sample

Percentage of number of active trucks

Average size per truck

Average age per truck

Average age per engine

The Truck fleet and its Characteirstics

1.150  2.960 3,416 3,I 03 6,662

1.233252484565311

62.729.222.127.810.8

II. 14.06.410.724.0

8.212.99.17.77.9

6.710.77.26.36.9

Percentage of journey without freight
out of total journeys

Percentage of kilometrage without
freight out of total kilometrage

Percentage of utilization of toad capacity

Coefficients of Utilization per Truck

56.0 . 57.6 49.9

42.2 44.6 36.4

74.3 94.0 82.3

55.543.9

42.329.2

86.859.3

Average Percentages of Work and Unemployment Days per Truck

I00.O100.0100.0100.0100.0TOTAL DAYS OF THE YEAR

54.753.153.358.055.2Workdays

2.56.17.46.012.1Days of repair and garage

12.913.412.914.013.5Sabbaths and holidays

11.015.712.79.46.6Days of unemployment

12.911.813.812.112.6Other unemployment days

Total workhours per workday

Journeys with freight

Unloading

Loading

Average Number of WorkHours per Work Day

9:54 ! 9:06 7:54 7:24

3:12 '■ 2:54 3:06 3:54

2:00 1:48 1:30 1:06

2:24 2:24 1:48 1:30

8:54

3:06

1:42

2:12

Hours per Tripof WorkAverage Number

0:520:340:440:531:06Time of journey (ordinary journey)

0:460:260:89: 0:521:00Time of unloading per journey ,

0:590:370:451:091:13Time of loading per journey
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המשאית בעל של הכלכלי הענף לפי ותפעגלן, המשאיות  ט"ו/14. לוח
(1961; 1966/67)

19611966/67

Paidהובלה

Transportationבתשלוםהיחידה

Unitהכל הכלסך תחבורהסך מזה:
TotalTotalהכל :Thereofסך

TotalTransporta
tion

ותכונותיו המשאיות צי
פעילות משאיות Number9,55210.6316.9896,261מספרמספר

המשאיות ממספר 100.0100.065.758.8אחוז
במדגם המשאיות Number1,1991.6131,103999מספרמספר
למשאית ממוצע Ton6.68.89.59.6טיןגודל
למשאית ממוצע Years11.59.710.010.1שניםגיל
למנוע ממוצע Years8.08.18.0שניםגיל

6,041 6,498

השנתי הנסיעות מספר
9,788 10,924

5,5245,0193,7053,469
5,4004,7692.7922.593
1,137921960968

Journey 1,000 נסיעות

Journey נסיעה

בשנה נסיעות הכל סך
מטען ללא נסיעות
מטען עט נסיעות

למשאית בממוצע נסיעות מספר
לשנה

שנתיקילומטראז'
1,000Kilometre241,070274.74)189.459172,218

81.424108,19782,48274,917
159,647166.543106,97697,300

1.000Kilometre25,00025,00027,00027,000

ק'מ

קמ

הנסיעות בכל קילומטראז'
מטען ללא בנסיעות
מטקן עם בנסיעות

בשנה למשאית ממוצע קילומטראז'

והטוןק השנתיהטונאז' שהובל.מ
1.000Ton28,17729,96221,09619.561טון
1.000Ton/Km.968,2961,427,2731,0(3,895963,254קמטון

47.550.449.2

שהובל טונאז'
שהובל טוךקמ

מטען לטון ממוצע מרחק

100.0

למשאית בממוצע ובטלה עבודה ימי אחוז
100.0 100.0 100.0

X60.854.752.053.0
9.37.17.16.0

X9.912.113.413.5

בשנה ימים הכל סך
עבודה ימי מזה:

ומוסך קלקול ימי
עבודה חוסר ימי

למשאיתמקדמי ממוצע ניצול
הבל ממך מטען ללא הנסיעות 50.651.357.657.2/"אחוז

הנסיעות
מטען ללא הקילומטראז' 33.839.343.543.5/"אחוז

הקילומטראז' הכל מסך
מטען עם בנסיעות הניצול 80.381.988.388.0אחוז
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TABLE O/I4. TRUCKS AND THEIR OPERATION, BY ECONOMIC BRANCH OF OWNER
(1961; 1966/67(

1966/67

Unpaid Transportation בתשלום שלא הובלה

Thereof: ב?זה:

ושרותים מסחר
Commerce
and Services

בנייה
Building

מלאכה
ותעשייה

Manufactur
חקלאות

Agriculture

הכל סך

Total

The Truck Fleet and its Characteristics

Number of active trucks
Percentage of total number of trucks
Number of trucks in sample
Average size of truck
Average age of truck
Average age of engine

3.642612753287UI4
34.35.77.02.710.5
509898467141

7.69.06.712.05.9
9.06.810.07.19.6
7.86.49.16.38.1

Journeys

TOTAL JOURNEYS DURING THE
YEAR
Journeys without freight
Journeys with freight

Average number of journeys per truck
during a year

838 342 686 618 3,281

1,309280210195310
1,974337475146527
9021,0109111.193752

Kilometrage of all journeys
without freight
with freight

Average kilometrage per truck during
the year

Kilometrage

65,67720,27415.7558.70520,365
20,2626,7763,7264.0675.566
59,52413,49712,0284.83214,798

2333213118

Total tonnage transported
Total tonkm. transported

Yearly Tonnage and TonKm.

8.8481.4711.5361.6992.010
359,06281,07453.81368.89766.214

40.653.135.040.632.9

TOTAL DAYS IN PERIOD

Thereof:Workdays
Days of repair and garage
Days of unemployment

Percentage of Average Work Days per Truck

100.0I 00.0 100.0 100.0 100.0

60.265.963.053.158.9
7.24.13.88.58.2
9.110.410.712.49.3

Utilization per TruckCoefficients of

39.945.430.757.237.1Percent of journeys without freight out
of total journeys

30.833.423.645.627.3Percent of kilometrage without freight
out of toal kilometrage

67.265.151.0104.567.9Percent of utilization in journeys with
freight
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TABLE O/I5.  FREIGHT TRANSPORTED, BY TYPE OF FREIGHT,
OWNERSHIP, ECONOMIC BRANCHES OF TRUCK OWNER AND

MAIN USE OF TRUCK (1,000 ton(

הבעלות, צורת המטען, סוג ל3י שהובל, מטען  ט"ו/15. לוח
המשאית של עיקרי ושימוש המשאית בעל של כלכליים ענפים

(1966/67) טונות) (אלפי

הכל סך
כללי
Grand
Total

הכל סך
הובלה
בתשלום
Total Paid
Transport

בתשלום שלא Unpaidהובלה Transport

Type of Freight מטען הכלסוג סך
Total

:nar ■

חקלאות
Agriculture

תעשייה
ומלאכה
Industry
and Crafts

מכרות
ומחצבים
Mines and
Quarries

בנייה
Building

מסחר
ושרותיט

Trade and
Services

מטען הכל סך
מזה:

חקלאית תוצרת
דגנים מזה:

28,785

4,289

441

20,373

3,351

364

8,412

938

77

1,246

552

72

1,490

3

(1)

1101,925 1,699

/68 

TOTAL FREIGHT

Thereof:
Agricultural Products

Thereof: Grains

טריים ופירות ירקות
הדר פרי

1,258

I.O3S

913

896

345

142

208

116

(2)91 
24 

Fresh fruit and vegetables
Citrus

וברייה מחצבה 696636398163,/10,7079,011חומרי 94Mining and Quarrying Materials

וחצץ אבן 3,5022.67183122476147מזה: 553Thereof: Stone and gravel

וכורכר 5.4444,86158338II182חול 336Sandand kurkar

מבריכות 1.2041,02018453613מלחים 2Pan salt

תעשייתית 2,2067,0965,1106061,337111,343/תוצרת 590Industrial Products

וטבק משקאות מזון' 3.8041,6592,145393798532מזה: Thereof: Foods, beverages and tobacco

וניר גומי עץ' עור' 1,8111,117694118219204טקסטיל' (8)Textiles, leather. wood, rubber and
paper '

מעובדים אלמתבתיים 2,3771.6886893018392מינרלים 331Nonmetalic mineral products

נפט ומוצרי כימיים 2,4931,590903II59(4)468מוצרים 15Chemical products and oil products

וחשמל מתכת 1,7211,0426795478847מוצרי 236Metal and electrical goods

(אלפים) 16,82710,3286,4993,2144571,243נוסעים PASSENGERS (1,000)

0

O

u
Zכ

8
Q

<

0

1



POSTS AND COMMUNICATION ותקשורת דואר
ותקשורת דואר ט"ו/16. לוח

TABLE O/I6. POSTS AND COMMUNICATION
)1948/491967/68)

1948/491950/511955/561960/611964/651965/661966/671967/68Unitהיחי1ה

הדואר POSTALשירותי SERVICES

וסניפים דואר 6491114143155159173No.Postמספרבתי offices and branches
דואר Postal"77117218261276290285סוכנויות agencies
נע דואר 6162929293132Mobile*קווי post office

נע לדואר הקשורות .*נקודות 375550 .547543547559Localities served by mobile '
post offices

שכורים דואר 11.415.924.9אלפיטתאי 28.029.931.81.000Rented post office boxes
לחול(1) שנשלחה הדואר ק*גבמות .1,0601.1561,2651,324Kgאלסי 1.000Mailsentabroad (1)

אוויר בדואר :Thereof"99169287317308352ימזה: by air mail

TELEPHONESטלפון
הטלפון כבלי ק*מאורך .2.13.14.98.110.812.013.515.0Km(2)אלפי 1,000Length of telephone lines
הטלפון תילי 1371793687611,4611.8912,5513,093Length(2)אורך of telephone wires
הטלפון 18.431.167.8122.5227.0270.2316.9358.51,000Telephones(2)אלפיםמכשירי

המרכזיות Capecity"80.2173.2219.3285.2331.1י*קיבולת of exchanges
ממתינות יבקשות ,(2)11.012.09.419.554.264.2. 39.335.3Standing applications

מחוברים ישירים 10.917.135.367.9139.9171.7209.4244.5Connected(2)קווים trunk lines

טלפק TELEPHONEשיחות CALLS

ישיר בחיוג עירוניות ובין 44.363.8110.1255.9539.2629.0675.3מיליונימקומיות .750.6CounterLocal and inter urban trunk calls
מונה Pulsesפעימות 103

0.914.619.241.697.9107.5138.9.183.6CounterInternationalמיליוניבינלאומיות(נ) (3)
מונה Pulsesפעימות 10**

מברקים gTELEGRAMS
שנשלחו מברקים k1,4311,000♦6169959841,1261.3991,4561,298(2)אלפיםTelegrams dispatched
לחויל מזה: "*(2)347471329455555545519. 619Thereof: abroad

מחויל שנתקבלו מברקים .84429330444569579559(2)וו^ 682■.Telegrams received from abroad
בארץ טלקס שיחות rוו

2,5133,9614,2084,324.5,065Telex calls  local

חבילות. למעט (1)(1) Excl. parcels.
.16.5.1968 ליום (2) ^(2) On 16 V 1948.

ים. בלב אוניות עם שיחות לרבות (ג) t}.(3) Incl. call to ships at sea.



ובתקשורת בדואר עבודה ותשומת פדיון  ט"ו/17. לוח
TABLE O/I7. REVENUE AND WORK INPUT IN POST AND COMMUNICATIONS

)1963  1967)

Unit 1967 1966 1965 1964 1963

TOTAL

Postal Services

Philatelic Services

Telegraph Services

Telephone Services

Thereof: installation fees

Others

Revenue פדיון

IL.I,000 271,372 246,702 176,546 147,040 121,215

45.348 41,433 32,724 30.360 26.053

6.916 6,816 5,002 4,165 4,618

22,215 17,628 16,475 16.617 9.490

191,788 175.639 118,930 93.778 77,925

16.278 25.933 15,990 11,444 9,228

5,105 5,186 3,415 2.120 3,129

ל*י אלפי הכל סך

הדואר שירותי

הבולאי השירות

המברקה שירותי

טלפונים שירותי

התקנה דמי מזה:

שונות

העובדים מספר
לחודש הממוצע

מספר

עבודה תשומת

$11,09 10,41512,362

Work Input

12,485 12,907NumberAVERAGE NUMBER OF

WORKERS PER MONTH

Permanent.■6,8577.1367,6388,0468.660קבועים

Temporary..3,5683,9594,7244,8613,825"ארעיים

שכר הכל סך
העבודה

ליי .47,86855,93573,96796,77093,706ILאלפי 1,000TOTALWAGES

38,83344,52457.81לקבועים 176.50376,254..to permanentworkers

לארעיים "9,03511,41116,15620,26717,452"to temporary workers

הוצאות הכל סך
העבודה

m *59,52069,04891,605120,7001 18,009TOTAL LABOUR EX

PENDITURE

mלקבועים m49,42156,31773.45297,71798,187to permanent workers

to..10,09912,73118,15322,98319,822לארעיים temporary workers

עבודה שכר
לחודש ממוצע

לעובד

383420499624626IL.AVERAGEלירות MONTHLY
WAGEPER WORKER

עבודה הוצאות
לחודש ממוצעות

לעובד

476519618779788IL.Averageלירות monthly labour
expenses per worker
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SHI PPING ספנות

האניה סוג לפי הסוחר, צי של והמעמס התפוסה האניות,  ט"ו/18. לוח
TABLE O/I8. SHIPS, TONNAGE AND DEAD WEIGHT OF THE MERCHANT FLEET.

BY TYPE OF SHIP

)31 XII1956  3 1 XII 1967)

1956I960(1)19631964196519661967

האניות s|umbeמספר r o f Ships
הכל 30507593106סך 103 103TOTAL

נוסעים 45685אניות 6 8Passenger ships
מעורבות _222מהן: 2thereof: mixed (passen

ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)
משא 2241577279אניות 75 75Cargo ships

צובר אוניות 121317מהן: 15 13thereof: bulk ships
קירור 56109אניות 9Refrigenating ships

447712מינליות 13 IITankers
זר בדגל מהן:

56II II 9thereof: under foreign
flag

הנוללת(2) GrossTonnageהתפוסה (2)

הכל 135,731288,387932,078סך 875,260 834,960 709,030 542,134TOTAL

נוסעים 33,91242,73047,46479,22841.920אניות 67,240 86.948Passenger ships
מעורבות 19.68419,70819.708מהן:  19,708thereof: mixed (passen

ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)
משא 67,292204.727623,459אניות '537,790 496.918 482.946 356,048Cargo ships

צובר אוניות .מהן: 61.880352,049 281,448 220,759 212,807thereof: bulk ships
קירור 16.94825,19061.334אניות 49.920 49,923Refrigerating ships

34.52740,93021.67421,666205.365מינליות 220.310 201.171Tankers
זר בדגל מהן:

95.81808,990203.951 206,219 187.080thereof: under foreign
flag

נטו(2) NetTonnageהתפוסה (2)

הכל 77,680168,781118,680418,984557,470סך 523,770 498,410TOTAL

נוסעים 19.16424.05125,33942,40921,231אניות 35,339 46,270Passenger ships
מעורבות 11,90110,93110.931מהן:  10,931thereof: mixed (passen

ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)
משא 38,024120,301.08.817287,220אניות .370,235 318.474 295,339Cargo ships

צובר אוניות 99,650134.332215.608מהן: 173.195 1 38.094thereof: bulk ships
קירור 8.49213.32734.290אניות 27.830 27,830Refrigerating ships

20.49224,42976.03276,028131,714מינליות 142,127 128.971Tankers
זר בדגל מהן:

60,53268,6561 30,826 133,867 120,711Thereof:under foreign
lfag

(2) DeadWeightמעמם (2)

הכל 174,919374,179729.273aro,82s1,360,513סך 1,224,261 1,111,554 'TOTAL

נוסעים 19,70220,38821.38629,26810,392אניות 17.669 31,070Passenger ships
מעורבות 13.47113,37113,371מהן:  13.371thereof: mixed (passen

ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)
משא 102,359291.982S03.I2I677.491932,878אניות 780.602 695.031Cargo ships

צובר אוניות 239,062312,162566,881מהן: 437.761 322,874thereof: bulk ships
קירור 14.50823.80863,312אניות 53,500 51,708Refrigerating ships

52.85261.80990,258190.258353,931מיכליות 372.490 333.745Tankers
זר בדגל מהן:

152,218171.558351,741 351,600 312.855thereof: under foreign
lfag

/I) Since 1963 includes data on Israeli boats under foreign flag.

)2) See definitions in the introduction to this chapter.
זר. בדגל ישראליות אניות על נתונים כולל ב1963 החל 0)

זה. לפרק במבוא הגדרות ראה (2)
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End of Each Year

הגיל לפי הישראליות, הסוחר אניות  ט"ו/19. לוח
TABLE O/I9. ISRAEL MERCHANT SHIPS, BY AGE

)I 9561967) ■

שנה כל בסוף

Age(l) 1967 1966 I 965 1964 (2)1963 1962 I960 1956 הגיל(1)

TOTAL

Up to 2 years
34 §

S 9 ':

1014
1519
20 years and over

Nimb e 1

106

 8

28

39

25

5

I

of Shi

103

14

21

42

24

2

PS
103

29

5

46

19

I

3

האניות מספר
93

21

18

34

16

1

3

75

6

24

31

10

2

2

68

16

20

19

7

3

3

50

20
16

6

2
1

5

30

10

2

5

2

3

8

הכל סך
שניט 2 עד

§ 4 עד 3
9 עד 5

14 עד 10

19 עד 15

ומעלה שנה 20

Tonn(2)הכוללת(2)התפוסה agGross

הכל 135,731288,387401,203542,134709,031834,960875,260932,078TOTALסך

שניט 2 52,638117,560109,32562,482181,364256.193174,597149,208Upעד to 2 years

§ 4 עד 310,026113,720119,055240,839168,25762.351181.363230.87034 §

9 עד 511,28717,337125,299190,879285,319409,522384,352392.8705 9

14 עד 1010,0069,14813,21123,94749,85682,630131.208138.1811014

19 עד 1512,2837,187, 21.8119,3832.4242,4243.74015.9671519

ומעלה שנה 2039,49123,43512,50214,60421.81121,840
4,98220 yeras and over

(1) By construction year (completion) of the ship.
)2) Since 1963 includes data on Israeli boats under foreign flag.

)3) See definition in introduction to this chapter.

האניה. בניית גמר שנת לפי (1)
זר. בדגל ישראליות אניות כולל ב1963 החל (2)

זה. לפרק במבוא הגדרה ראה (3)

הספנות בענף העבודה ותשומת הפדיון  ט"ו/20. לוח
TABLE O/20. REVENUE AND LABOUR INPUT IN SHIPPING

)19631967)

1963196519661967

הספנות חברות 99109Numberמספר of Shipping Companies

ל'י) (אלפי הפדיון הכל 85364,802TOTAL),263,466353,045366סך REVENUE (IL. 1,000) ,

מטען 185.150246,061277,131260,219Fromמהובלת Freight

נוסעים 38.65253,80641.49132,573Fromמהולכת Passengers

אניות 19.98546,62343,48365,901Fromמהחכרת leasing of Ships

י 19,6796.5554,5806,108Fromמשונות miscellaneous

עבודה הוצאות הכל 38,19764,24365,02563,553TOTALסך LABOUR EXPENSES
.IL)"(אלפילי) 1.000)

. יבשה עובדי 7,97012,91214,36012,928Landי workers

ים 30,22751,33150,66550.625Seaעובדי workers

ממוצעות עבודה .772הוצאות . 9029751,013Average labour expenses per
לחודש emoployedלמועסק person per month

מועסקים '4,124מספר 5,9335,5585,234Numberof employed persons 

יבשה 9241.2701,121954Landעובדי workers

ים ■■עובדי 3,200■ 4.6634,4374,280Sea workers

ישראלים מזה: :2,5343.0892,9242,836Thereofי Israelis

(1) Incl. revenue from fuel freight. דלק. מהובלת פדיון כולל (1)
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והנוסעים המטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט האניות תנועת  ט"ו/21. לוח
(1) זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי

TABLE O/2I. MOVEMENT OF SHIPS (Excl. Oil Tankers), FREIGHT AND PASSENGERS

IN ISRAEL PORTS AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT (1)

)19511967)

1967 1966 1965 1959 1955 1951

האניות menתנועת tng MoveS h 1p p 1

. (2) האניות 1,3701,3661,6462,1902,3102,372ALLכל SHIPS (2)
תיפה(3) 1.1681,0691,1291.7251.8221,545Haifaנמל Port(3) .

אביב הל 106149256208Telנמל Aviv Port
יפו 96148216196Yafoנמל Port
7437761Ashdodאשדוד Port

אילת 45545166Elatנמל Port
ט.ר.נ.) (אלפי נטו 2,4402,0512,8654,5894,8384,530NETהתפוסה REGISTERED TON

שד,פליגו) האניות NAGE(1.000(של N.R.T.)
(of ships departing)

תיפה(3) 2.0261.5942.0993.8564,1573,339Haifaנמל Port(3)
אביב תל 259241394323Telנמל Aviv Port

יפו .155נמל 216329276Yafo Port
205891,074Ashdodאשדוד Port

אילת 4311492117Elatנמל Port
(5) מחויל Shipsהאניות from

abroad (5) .

האניות 1,2031.0971,1941,7841,939Numberמספר of ships
ט.ר.נ.) (אלפי נטו .2,0801,6512.1764,0014,351N.R.Tתפוסתן (1,000)

המטענים לדלקתגוטת (פרט
1,589

בנשפך)
1.524 טונות) (אלפי 1,9052,4732,6102,403פריקה

r 1 C 1£n £ 1 1OY 9

UNLOADING (1,000 tons)
חיפה 1,3201,1701,5182.1732,2871,920Haifaנמל Port

אביב תל 176201215137Telנמל Aviv Port
יפו Yafo_9315312790נמל Port
19267420Ashdodאשדוד Port

אילת נמל .■ 45545663Elat Port
טונות) (אלפי 2186401,0981,8362,0292.323LOADING(1.000טעינה tons)

חיפה 1935849341,5671,6281,267Haifaנמל Port
אביב תל 123נמל _Tel Aviv Port

יפו Yafo_24547133נמל Port
4259839Ashdodאשדוד Port

י  אילת נמל 90■ 232142217Elat Port 

הנוסעימ(4) ffic(4)geתנועת rTr aPasse n

הכל סך  __114,74591,60591,400257,100נוסעים 238,373142,045PASSENGERSTOTAL
מגיעים 93,69161.85451,097132,049115.99670,615Passengersarrivingנוסעים
מפליגים' .21,05429.75140,303125,051נוסעים 122.377  71.430Passengers departing   "

של ישראלחלקו Shareדגל of IsraelFlag (Percentages) (אחוזים)

הכל המטעניםסך 18.126.632.940.942.745.2FREIGHTMOVEMENTTotalתנועת
פריקה 18.926.3מטעני 38.451.157.057.0Unloaded
טעינה 12.427.323.327.324.233.0Loadedמטעני

הכל הנוסעיםסך 55.9תנועת .71.932.230.437.1PASSENGERTRAFFICTotal
מגיעים 57.6נוסעים "73.434.433.440.5Passengers arriving
מפליגים :52.1נוסעים 69.929.827.733.7Passengers departing

פריקה כולל (3) הארץ. נמלי בין אניות מעבר בולל (2) זה. לפרק במבוא הסבר ראה (1) בישראל. הנמלים רשות המקור:
זה. לפרק במבוא הסבר ראה (5) זה. לפרק מבוא ראה תיירים; של יומי ביקור כולל ב1963 החל (4) בעכו. הנוזלים פריקת במתקני
Source: Israel Ports Authority. (1) Explanations see in the introduction to this chapter. (2) Including sailing between
Israel ports. (3) Including unloading at the liquid bulk handling plant at Akko. (4) As from 1963 including tourists for
one day visit see introduction to this chapter. (5) See explanation in the introduction to this chapter'
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AVIATION תעופת

האוויריות הפעולות  הישראליות התעופה חברות  ט"ו/22. לוח
TABLE O/22. ISRAEL AVIATION COMPANIES  AIR OPERATIONS

)19501967)

19501955I960196519661967Unitהיחידה

בודדותמ) טיסות הכל 3,8656,1736,1686,497TOTALסך SINGLE FLIGHTS (1)
בינלאומיות :4759061,8643,1843,3173,692NumberThereofמספרמזה: international
2.0012.9892.8512.80SNumberlocalמספרמקומיות

הטיסות מרחק הכל 8,93517,79917,69620,180TOTALסך FLIGHT DISTANCE
בינלאומיות ק"ממזה: 1,7714.3187.87316.19516.19818.2711,000אלפי Km.Thereof: international
ק"ממקומיות 1,0621.6041.4981,9091.000אלפי Km.local

בתשלום הבינלאומיות הטיסות ק"ממרחק 1,6914,1307,53115.45515,63417.6801,000אלפי Km.Revenue international flight distance
טיסה שעות הכל 21,55529,53529,30032,946TOTALסך HOURS FLOWN

בינלאומיות :6,56012,94717,25023.46723,41626,005HoursThereofשעותמזה: international
4,3056,0685.8846,941Hourslocalשעותמקומיות

בתשלום טיסה 20,37118.27228,367REVENUEשעות HOURS FLOWN
6,25012,37416,26122,41622,60325,032HoursInternationalשעותבינלאומיות
4,1105.8565,7646.832HoursLocalשעותמקומיות

הנוסעים מספר הכל 140,577492,044516,385542,159TOTALסך NUMBER OF PASSENGERS
בינלאומיות בטיסות 15,51436,74846,717306.014334,535361,185NumberInמספרמזה: International Flights
מקומיות 93,860186.030181,850180,974NumberInמספרבטיסות Local Flights

הנוסעים מספר הכל סך
תשלום י"

195,830468,958492,817516,044NUMBER OF REVENUE PASSENGERS

בינלאומיות בטיסות 14,69934,462111.440288.336315,967340,098NumberInמספרמזה: International Flights
מקומיות 84,390180.622176,850175,946NumberInמספרבטיסות Local Flights

(בינלאומי) בתשלום ק"מ 49,676137,909413.4521,331.3781.403.6431אלפיםנוסע ,600,6971,000Revenue passenger Km. (international)
(מקומי) " (local)26.16850.38248,77547,5071,000אלפים"

בינלאומיות בטיסות ודואר TonsCargoטונותמטענים and mail in international flights
הכל 8642,7887,7909,18612,618TOTALסך

דואר בתשלום: :50116240483501524TonsThereofטונותמזה Revenue cargo 
2786362,1996,5567.88511,304Tonsmailטונותמטען(2) freight (2)

בתשלום ק"מ 61647150161193MillionsRevenueמליוניםטון Ton  Km.

(1) A single International flight is a flight in one direction; a local lfight חו tot*1
directions i.e. from the start airport and back.

)2) Including excess cargo of passengers.

בשני מוגדרת אתת מקומית טיסה אחד; בכיוון בטיסה מוגדרת אחת בינלאומית טיסה (1)
וחזרה. היעוד לנמל המוצא מנמל דהיינו כוונים/

נוסעים. של עודף מטען כולל (2)
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התעופה בעגף עבודה ותשומת תפוקה ט"ו/23. לוח
TABLE O/23. OUTPUT AND LABOUR I PUT IN THE AVIATION BRANCH

)19631967)

Unit 1967 1966 1965 1964 1963 היחידה

TOTAL REVENUE IN CURRENT PRICES

From passengers

From cargo and mail

From other services

TOTAL REVENUE OF FIXED PRICES

From passengers

From cargo and mail

IL. 1,000

IL. 1,000

Revenue

193,899

149,796

30.101

14,002

224,114

180,275

30,047

174,281

138,850

20,523

14,908

198,792

161,165

22,682

159,382

129,410

19.006

10,967

179,267

150,727

19.329

הפדיון

133,752 127,518

107.512 102.951

16,070 14.675

10,170 9.892

144.152 127,518

118.510 102,951

15,473 14,675

ל~י אלפי

ליי אלפי

שוטפים במחירים הפדיון הכל סך
נוסעים מהולכת

ודואר מטענים מהובלת
אחרים משרותיט

קבועים במחירים הפדיץ הכל סך
נוסעים מהולכת

ודואר מטענים מהובלת

TOTAL OF EMPLOYED PERSONS

In aviation companies

At air ports

AVERAGE MONTHLY WAGE PER
EMPLOYED PERSONS

In aviation companies

At air ports

No.

IL.

Labour input

2,487

2,207

480

1,006

1,090

620

העבודה תשומת

2,537

2,066

471

1,009

1,097

619

2,453

1,977

476

862

935

559

2,245 2,123

1,803 1,687

442 436

785

860

476

738

814

442

מספר המועסקים מספר הכל סך
התעופה בחברות

התעופה בשדות

בחודש למועסק ממוצע שכר

התעופה בחברות

התעופה בשדות

עבודה הוצאות הכל לייסך .22,13525,40730,39336,18837,669ILאלפי 1,000TOTAL LABOUR EXCPENCES

התעופה 19,45222,43926,72132,39933,830Inבחברות aviation companies
התעופה m2,6832,9683,6723,7893,839Atבשדות air ports
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ומחו"ל לחו"ל  והדואר המטעגימ הנוסעימ, המטוסים, וגגועת  ט"ו/24. לוח
TABLE O/24. INTERNATIONAL AIR TRAFFIC, PASSENGERS, FREIGHT AND MAIL TRAFFIC

)19491967)

194919501955I960(2)19631964196519661967

שנחתו מטוסים 2,2052,2721.3732,9263.8794,4114.7654,9045,739Aircraftמספר landing

נוסעים הכל 91,8711סך 16,64279,804223,420461,428481,615554,423659,259703,357PASSENGERS

69,66182,79636.613111,602228,682234,424265,577308,326345,327Arrivedהגיעו

22,21033,84643.191111,818222.746247,191288,846350,933358.030Departedהמריאו'

(טונות) המטענים הכל 4591,9461,2143,5167,3858,2749,77111,37715,974FREIGHTסך (tons)

(טונות) 4,3216,650Unloaded(l)§4,348§2931,4106991,4862,8543,553נפרקו(1) (tons)

(טובות) 7,0569,324Loaded(l)§1665365152,0304,5314,7215,423הוטענו(1) (tons)

(קג) דואר הכל 129,675241,176263,284522,132857,2481,011,8431,075,1171,158,4661,229,226MAILסך (kg.)

(קג) 71,088167,349157.345320,591469,832554,483620,098661.176721,554Arrivedפורק (kg.)

(ק"ג) 497,290507.672Dispatched§58,58773,827105.939201,541387,416457,360455,019נטען (kg.)
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(1) Excluding mail. (2) As from 1963 including tourists on one day visit. יום. של לביקור תיירים כולל ב1963 החל (2) דואר. כולל לא (1)



ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES נפגעים עם דרכים תאונות
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freight movement at ports (Thousand Tons) טוגות) (אלפי בנמלים מטענים תנועת
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ושירותים פנים סחר ט"ז.

בולט הדבר שכירים. המעסיקים עסקים רק
העסקים רוב שבו הקמעוני, במסחר במיוהד
רשימת אין כן, כמו שכירים. מעסיקים אינם
מכסה לסקר כמסגרת שימשה אשר העסקים
באוכלוסייה. הגדרתית שנכללו העסקים כל את
יש בו הקימעוני במסחר במיוחד בולט הדבר
לראות לכן יש זעירים. לעסקים גדול משקל
כלקויים הקימעוני המסחר על האומדנים את

בחסר.
סקר כל תוצאות כמו זה, סקר תוצאות
מד, במידת לסטות עלולות מדגם, על המתבסס
דגימה. מטעויות כתוצאה האמיתיים מהמספרים
העסק, פעולות על בדיווח ליקויים בשל
קמעוניים עסקים בהם מקרים להיות עלולים

ולהיפך. כסיטוניים סווגו
הגדרות

וכד'), משרד (חנות, כיחידה מוגדר העסק
פעילות מתנהלת בד, בלבד, אחד במקום הנמצאת
וסני סיטוניות פירמות של מחלקות מסחרית.
נחשבו וקמעוניות סיטוניות פירמות של פים
של מחלקות בסקר. נפרדות חקירה ליחידות
נכללו לא כלבו) (בחנויות קמעוניים עסקים
היתה אם גם בסקר נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן
סוכ (כולל עסקים סיטוניים: עסקים
סחו בקנית עיסוקם שעיקר מסחריות) נויות
מידי במישרין גדולות, בכמויות בדר"כ רות'
מכירתן ובריכוז אחרים מסיטונאים או היצרנים
לסיטונאים למוסדות, ליצרנים, לקמעונאים,
לשימושם בודדים לצרכנים לא אך אחרים,

.(5) הביתי או האישי
העוסקים עסקים קמעוניים: עסקים
או ביתית' או אישית לצריכה מוצרים במכירת
אינם אם אף הרחב, לציבור המוכרים עסקים
(כגון: וביתית אישית לצריכה מצרכים מוכרים
עבודה כלי משרדיות, מכונות משא, מכוניות

וכד').
ובני בעלים שכירים, כוללים מועסקים

שכר. ללא בעסק העובדים משפחה

1966/67 המסחר סקר

סיטונאים נחקרו בו ,1966/67 המסחר סקר
הסקר הינו שכירים, המעסיקים וקמעונאים
המרכזית הלשכה ידי על שנערך מסוגו השני
סקר של הישיר המשכו והוא לסטטיסטיקה

.(*) 1965/66 המסחר
פורסמו הסקר של העיקריות תוצאותיו
(מוס 1968 ,7 מס' לישראל, הסטטיסטי בירחון
מפורטים והסברים המלאות התוצאות פים).
של המיוחדים הפרסומים בסידרת יופיעו

הלשכה.
העסקים רוב לגבי מתיחסת, הסקר תקופת
באפ (מ1 1966/67 הכספים לשנת הנחקרים,
לתקופה או ,(1967 במרס 31 עד 1966 ריל
אם מסוימים, בעסקים הנהוגה אחרת שנתית
משנת חודשים שישה לפחות כוללת זו תקופה

הנ"ל. הכספים
העוס עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
,6065 לענפים השייכים (עסקים במסחר קים
 ((2) הכלכלה" ענפי ב"סיווג שהוגדרו כפי
.(3) שכירים המעסיקים וקמעונאים סיטונאים
(שלא חדש משנה ענף נוסף הסיטוני במסחר
ארגוני הכולל הכלכלה") ענפי ב"סיווג נכלל
לשיווק ומועצות ותנועתיים אזוריים קניות

חקלאית. תוצרת
הסקר עריכת שיטת

של מיצג מדגם חקירת על התבסס הסקר
בסי כרטסת מתוך שנדגמו פירמות, כ1,400
מסח פירמות כ7,500 שהכילה (מסגרת). סית
נחקרו במדגם מהפירמות רבעים שלושה ריות.
מהן רבע ואילו חוזר) (מדגם שנייה פעם בסקר
נעשתה החקירה מהמסגרת. לראשונה נדגמו

.if) פוקדים וע"י הדואר באמצעות
ומגבלותיהם הנתונים מהימנות

זה סקר גם נתון סטטיסטי, סקר כל כמו
הן: שבהן העיקריות אשר מגבלות למספר

המסחר את מיצגים אינם הסקר אומדני
כלל שהסקר העובדה בשל מלא, בהיקף בארץ

עיקריות תוצאות לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,238 מס' מיוחדים, פירסומים סדרת ,"1965/66 המסחר "סקר 0)
.1967 ,18 מס' לישראל הסטטיסטי בשנתון פורסמו

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,2 מם' ,1961 והדיור, האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת הכלכלה", ענפי "סיוזג >2)

.1967 יוני ירושלים,
ב(1). שצוינו בפרסומים ראה שכירים, מעסיקים שאינם עסקים של בסקר הכללתם לאי הסיבות על הסברים (3)

(מוספים). 1968 ,7 מס' לישראל, הסטטיסטי בירחון ראה החקירה, ושיטת המדגם המסגרת, על פרטים C)
.211 מס' מיוחדים, פרסומים ,"1963/64 הסיטוני המסחר .סקר ראה  הסיטוניים העסקים סוגי על נוספים פרטים (5)
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וערף וכוי) ערובה, במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת ובמחסניו בעסק נמצאו אך

המלאי.

ננע הסחורות מלאי מחזוריות
ערף חלוקת ע"י מתקבלת העסק לות
המלאי בערך העסק בבעלות הסחורות מכירת
העסק בבעלות סחורות של הממוצע השנתי
המלאי מתחדש בשנה פעמים כמה  ופירושו
אח במלים או בעסק; המכירות להיקף ביחס

המלאי. של המחזור מהירות רות:

(ברוטו):. ומשכורת עבודה שכר
לפני התשלום, בגיליונות המופיעים הסכומים כל
מש (יוקר' תוספות יסוד, שכר כגון: הניכויים,
נוספות, שעות עבור תשלומים וכר). פחה
לשכי ששולם עבודה שכר כולל וכר' פרמיות
וכוי), בית (עבודות לעסק מחוץ העובדים רים
כלולה אלה מעובדים המתקבלת התוצרת אם

המכירות. בערך

(תשלו נוספות עבודה הוצאות
הקשו ההוצאות כל סוציאליים): מים
מופיעות שאינן ומשכורת עבודה לשכר רות
תשלומים כגון: התשלום, בגיליונות כלל בדרך
וכר), לאומי ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות
סחורות בצורת תשלומים פנסיה, דמי פיצויים,

וכר.
הבעלות צורת לפי הוגדרה הבעלות צורת

העסק. של המשפטית
העסק. כתובת לפי נקבע מחוז

בנוסף סחורות: וקבוצות ענפים
ענפי "סיווג עפ"י משנה לענפי העסקים לסיווג
סיווג הוכן לעיל) (ראה הלשכה של הכלכלה"
קבוצות לפי הסיטוני במסחר העסקים של
הסחורות סיווג על בעיקר, המבוסס, סחורות,
לפי בסקר הנתונים מיון ף). האר'ם ע"י המומלץ
קבוצות לתיאור בהתאם נעשה סחורות קבוצות
עליהן שדווח כפי בעסק, הנמכרות הסחורות
מקבוצת יותר המוכרים עסקים בשאלונים.
העיק הסחורות קבוצת לפי סווגו אחת סחורות
מוכרים. הם אותה המכירות), ערך (מבחינת רית

נעשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור:
למטרות העסק. על העיקרית לבעלות בהתאם
קביעת סקטורים. ל6 העסקים סווגו הסקר

(ארעיים בעסק השכירים כל שכירים:
של התשלום בגיליונות המופיעים וקבועים)
אם גם הדו"ח, בשנת נבחרים חודשים ארבעה
אלה. מחודשים באחד בלבד אחד יום עבדו
בחברת שכר תמורת עובדים בעלים גם נכללים

שיתופיות. אגודות וחברי מניות

העסק: בבעלות סחורות מכירת
מכר שהעסק העסק בבעלות הסחורות כל ערך
באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח, בתקופת
שהקונים המחיר לפי והחזרות, הנחות בניכוי
סוב כולל לא אך עקיפים מסים (כולל שלמו
סחורות עבור תקבולים נכללו לא סידיות).
חש על מקדמות או הדו"ח שנת לפני שנמכרו

הדו"ח. תקופת אחרי שנמכרו סחורות בון
עמי דמי תמורת סחורות מכירת
אחרים של בבעלותם הסחורות כל ערך ת: לן
של חשבונם על (למשל, העסק ע"י שנמכרו
ערך הגדרת אחרים). סוחרים או חרושת בתי
הקודם, בסעיף שצוינה זו כמו היא המכירות

הקומיסיון. את גם כולל זה שערך רק

התמורה (קומיסיון): עמילות דמי
המכירות) מערך מסוים כאחוז לרוב (המחושבת
בבעלותם סחורות מכירת עבור העסק שקיבל
מסחריות. עיסקות תיווך בעד או אחרים, של

שנת בסוף לקוחות של חובות
שהצ הלקוחות של החובות יתרת הדוח:
משנים חובות כולל הדו"ח, שנת סוף עד טברו

קודמות.

שנרכשו הסחורות ערך סחורות: קניית
לפי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח' בשנת
והו אחסנה דמי מיסים, כולל הרכישה, מחירי
הסחורות ערך בניכוי העסק), ע"ח (שנזקפו בלה
שלא הסחורות ערך כולל לא לספקים. שהוחזרו
תמורת למכירה (סחורות העסק לבעלות עברו
עבור הדו"ח בשנת תשלומים עמילות), דמי
מקדמות או הדו"ח שנת לפני שנרכשו סחורות
הדו"ח. שנת אחרי שנקנו סחורות חשבון על

הדו"ח: שנת בסוף לספקים חובות
והן הישירים (הן לספקים החובות יתרת
ע"י לניכוי שנמסרו העסק של שטרות סמך על
שנת סוף עד נצטברו אשר לבנקים), הספקים

קודמות. משנים חובות כולל הדו"ח,

גם כולל העסק, בבעלות המלאי ערך מלאי:
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי

(1) International Standard Industrial Classification, Statistical Papery, Series V, No. 4, Rev. I, United Nations Publication,
1959. ' '"
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אחרים תשלומים קנייה), ומס (מכס מסים
חמקו לצרכן)' למכירתם (עד המחירים" ו"מתח
רשמי לגבי מקומי. מייצור דומים במוצרים בל
מתח נזקף מיובאים' כולם כמעט שהם קול'
הכמויות הוכפלו טלביזיה מכשירי לגבי מוערך.
הוצאות כולל לצרכן, ממוצע במחיר המיובאות

התקנה.

תושבים ושל עולים של יבוא ב.
מיבוא מוצרים של לצרכן הערך חוזרים:
מסים (בתוספת הנמל בשער לערכם שווה זה
תושבים ע"י המיובאים מוצרים לגבי חלקיים
נזקפו טלביזיה ומכשירי אוויר למזגני חוזרים).

התקנה. הוצאות

ט י נ ו ת נ ה מהימנות
למוצרים שנזקף המחירים", "מתח מדידת
השכיחים הדגמים לגבי נעשתה מקומי, מייצור
למו שנזקף המהירים" "מתח מוצר. בכל ביותר
במכירת המקובל זה הוא מסחרי מיבוא צרים
הכרוכה לטעות מקומי. מייצור דומים מוצרים
להניח שאין מאחר רב, משקל אין זאת בזקיפה
מיבוא מוצרים לגבי הנהוג המחירים" ש"מתדו
התוצרת לגבי הנהוג מזה בהרבה נבדל מסחרי

המקומית.
תפירה מכונות של המסחרי מהיבוא חלק
מוגמרים. בלתי מוצרים בצורת הינו ופטיפונים
(כגון: ההשלמות ערך באומדן קשיים בגלל
לפטי ארגזים תפירה, למכונות ריהוט התקנת
ערכם באומדן דיוק חוסר קיים וכוי), פונים

אלה. מוצרים של
אומדני להערכת המשמשים לצרכן המחירים
של מומלצים" ל"מחירונים בהתאם הם הערכים
בשלב מהם סטיות מבטאים ואינם היצרנים
בתנאי במחיר הנחות כגון: הקמעוני, המסחר
בתנאי למחיר תוספת או במזומנים מכירה

בתשלומים. מכירה
שיטת האומדנים, מקורות של מפורט תיאור
הסט בירחון התפרסם ומגבלותיהם, "עריכתם
,6 מס' כלכלה, ב', חלק לישראל, טיסטי

.1965 יוני

המאורגן הקמעוני המסחר
הקמעוני במסחר המכירות ערך על סקר
לסטטים המרכזית הלשכה ע"י נערך המאורגן
1963 משנת .1962 בשנת החל חודש, מדי טיקה
על שנתיים נתונים גם ומתקבלים הסקר הורחב
הוצ עבודה, שכר המועסקים, העסקים, מספר
הסחורות. מלאי וערך נוספות עבודה אות
מהפירמות דיווח על בעיקר מתבססים הנתונים

על נעשתה מסוים עסק משתייך אליו הסקטור
העיק הזכויות בעלי של המשפטי אופיים סמך
בעלי ההצבעה' מניות רוב (בעלי בעסק ריים

וכדי). מנהלים למנות הזכות

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
המקומי לשוק ריס נגח

לשוק אספקה על נתונים כוללת זו סידרה
צרי מוצרי של נבחרים סוגים 19 של המקומי
לשנים ומיבוא, מקומי מייצור בניקיימא, כה
1967 בשנת מקיפה זו סדרה .1967 עד 1962
בני מוצרים על ההוצאה מכלל אחוז כ38
הלאומיים) החשבונות של ההגדרה (לפי קיימא
פרט אלה, מוצרים על מההוצאה אחוז וכ66
ייצור לגבי מתייחסים, הכמות נתוני לרהיטים.
מהמפעל הסחורות יציאת של לשלב  מקומי
מהמ המטען שחרור של לשלב  יבוא ולגבי
לשוק המוצרים אספקת את משקפים הם כס.

■ הצר ידי על שנערכו הקניות את ולא המקומי
שסופקה הסחורה מן שחלק ייתכן לכן כנים.
שלא כלומר הסוחרים, אצל כמלאי נשאר לשוק

לצרכנים. נמכרה

האומדנים, מקורות
מוצרים של (בכמויות) האספקה על הנתונים
החודשיים הדוח"ות על מתבססים מקומי מייצור
של הכלכלית המחלקה של מסקנייה חיובי על
רשומים אלה בדוח"ות והבלו. המכס אגף
ונתונים מוצר כל על החל המס ושיעור הסכום

הערך. אומדני לחישוב בסים משמשים אלה
הסטטיס על מתבססים היבוא על הנתונים

סחורות. יבוא של טיקה

במחירים הערך אומדן שיטת
לצרכן שוטפים

מוצ מקומי: מייצור מוצרים
נוסעים, ומכוניות חשמליים מקררים כגון ■ריס
סו לפי מפורטים נתונים קיימים לגביהם אשר
המסופקות הכמויות הכפלת ע"י נאמדו גים,
המוצ ליתר לצרכן. המקומי'במחיריהן .לשוק
מס חיובי על הנתונים בעזרת אומדן נערך רים
"מתת בתוספת מוצר, לכל המס ושיעור קנייה
למכירתו עד מוצר כל לגבי הנהוג .המחירים"
במחיר כלולות שאינן הרכבה והוצאות לצרכן

אוויר). מזגני כגון (למוצרים לצרכן

סוגים: משני הם מיבוא מוצרים ,

את כוללים הנתונים מסחרי. יבוא א.
בתוספת (סי"ף) הנמל בשער המוצרים ערך ■
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בע וארעיים, קבועים שכירים (כולל מועסקים
סוכנים וכן שכר ללא שעבדו משפחה ובני לים
כ מהם קומיםיון), תמורת שעבדו בלעדיים
למעלה "שרשרת", בחנויות מועסקים כ3,500
בחנויות ל1,250 וקרוב כצרכניות מ550'2

כלבו. מסוג
לסוכנים) עמילות דמי (כולל העבודה שכר
למועסק. חודשי ממוצע נוספות, עבודה והוצאות
הוצאות כאשר ל"י ל588 1966 בשנת הגיע
העבודה. משכר 20.30/0 מהוות הנוספות העבודה
בשנת הסתכם שנתי, ממוצע המלאי, ערך
היא המלאי מחזוריות ל"י. מליוני ב46.2 1966
את מחדשים בשנה פעם כ15 כלומר ,14.8

המכירות. לערך ביחס המלאי
הוצאות העבודה, שכר המכירות, הגדרות
המלאי ערך עבודה, לשכר הנוספות העבודה

לעיל. ראה  המלאי ומחזוריות
פורסמו הסחורות קבוצות של ההגדרות
כלכלה, בי, חלק לישראל, הסטטיסטי בירחון

.1966 ,7 מסי

האלקטרוניים המחשבים פקר
זו ערכה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
האלקטרו המחשבים של סקר השנייה, הפעם
המחש מצבת על נתונים לקבל במטרה ניים,

.(1) לסוגיהם בארץ בים
והסברים הגדרות

מוסדות, כוללת הסקר אוכלוסיית
לשכות וכן אחר מסוג יחידות או מפעלים,
בהם שמותקן "מוסדות'') (להלן עיסקיות שירות
מוסדות מספר בעבר. מותקן שהיה או מחשב,
פירמה של בבעלות שהם מחשב, מותקן בהם
נחשבים שונות, בכתובות נמצאים אך אחת

בלוחות. נפרדים למוסדות

המסוגל מתקן אלקטרוני: מחשב
לפי פעולות סידרת לבצע אינפורמציה, לקלוט
עם יחד שבתוכו, בזיכרון הנאגרות הוראות
על לחזור רגע, באותו בו המעובדים הנתונים
הצורך במידת פנימיות הוראות לשנות פעולות,
מסמכים בצורת התהליך תוצאות את ולפלוט
קונבנציונליות מכונות נכללים: לא קריאים.
מחשבי ,(I.b.m. 6400 (כגון חשבונות להנהלת

וכיו"ב. (Desk Computers) שולחן
הציוד אשר מחשב סרטים: עם מחשב
סרטים כונני השאר, בין כולל, שלו ד)היקפי

לרוב, ניתנו, השנתיים והנתונים המדווחות
מפקדית, בצורה מבוצע הסקר מאזניהן. מתוך
באוכ שנכללו הפירמות כל בו נחקרות כלומר
חנויות וסגירת חדשות חנויות הוספת לוסייה.

הסקר. בנתוני משתקפות

כוללת3קבוצות הסקר אוכלוסיית
חנויות: של

לפיר השייכות "שרשרת" חנויות א.
שבבעלותן ותעשייתיות מסחריות מות
במקומות נפרדות, חנויות יותר או שלוש
של אחיד סוג כלל, בדרך והמוכרות, שונים,
דלק, הלבשה, הנעלה, מזון' (כגון: סחורות

וכוי). גז
המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
(הצרכ הצרכנית" הקואופרציה ב"ברית
פי ב"ברית פיתוח), ובאזורי בערים ניות
העובדת החקלאית הקואופרציה של קוח
ותנועתיים. אזוריים קניות ובארגוני בע"מ"
המוכרות כלבו מסוג חנויות ג.
במח סחורות של שונים סוגים חנות באותה
לרהיטים, להנעלה, (להלבשה, נפרדות לקות
נפרדים חשבונות ומנהלות וכד') בית לכלי
חנויות בסקר נכללו לא מחלקה. כל עבור
מאורג אינן אך "כלבו", לעצמן הקוראות
חשבונות הנהלת עם מחלקות לפי נות

מחלקה. לכל נפרדת

שוטפים) קמעוניים (במחירים המכירות ערך
לפי מהווה' המאורגן, הקמעוני המסחר של
במס הפדיון כל מסך אחוז כ18 גולמי, אומדן

.1967 בשנת בארץ הקמעוני חר
בי מתקבל השנתיים הנתונים סיכום מתוך
,1966 שנת בסוף זו, סידרה כיסתה הכל בסך
חנו 580 מהן: מכירה) (מקומות חנויות 1,041
(כולל פירמות 23 של בבעלותן "שרשרת" יות
דלק של קמעונית למכירה מסחריות תחנות 254
אגו ב29 המאוגדות צרכניות 416 ומוצריו);
אזוריים קניות ארגוני וב7 שיתופיות דות
בבעלותן כלבו, מסוג חנויות ו45 י, ותנועתיים
הן 464 החנויות, 1,041 מתוך פירמות. 7 של
במספר עצמי). בשירות 183 (מהן למזון חנויות
שקיבלו (סוכנויות) חנויות גם נכללו החנויות
כגון: סחורותיה, למכור בלעדית זכות מהפירמה
להלבשה חרושת בתי של בלעדיות סוכנויות
עליהן). פרטים לקבל היה ניתן (כאשר וכד'

כ7,300 1966 בסוף עבדו אלו בחנויות

(מוספים), 1968 ,8 מס' הסטטיסטי, בירחון פורסמו ,1968 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות 0)
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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מכס שירותים, מס כוללים לא השכירות דמי
שכירות דמי כלולים לא כן כמו קניה. ומס
המחשבים ועבור עצמי מפיתוח מחשבים עבור

הביטחון. מערכת של

בעד ששולמו החודשיים השכירות דמי
ב345 הסתכמו 1967 לדצמבר המחשבים
לארבע מוינו המחשבים בערךף). דולר אלף
החודשיים: השכירות דמי פי על גודל קבוצות

שכירות בדמי מחשבים 21
2499$ עד

שכירות בדמי מחשבים 14
2,500$  $ 4,999 של

שכירות בדמי מחשבים 17
5,000$ ..9,999$ של

שכירות בדמי מחשבים 10
10,000$ 20,000$ של
סווגו הסקר נתוני הכלכלי: הענף
של הכלכלה ענפי של האחיד לסיווג בהתאם

.(2) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

פי על נעשה מחוזות לפי הסיווג מחוז:
המחשבים המחשב. מותקן בו המוסד כתובת
אביב. תל במחוז סווגו הביטחון מערכת של

משתייך אליו הסקטור קביעת סקטור:
העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה המוסד

.(3) עליו
הסקר עריכת שיטת

בהם המוסדות רשימת הסקר: מסגרת
מקו מכמה הורכבה מחשב מותקן) (היה מותקן
מהחב הקודמת, בשנה שנערך מהסקר  רות
הישראלי מהאיגוד מחשבים, המשווקות רות

בעיתונות. ומהודעות אינפורמציה לעיבוד

נתקבלו הנתונים החקירה: שיטת
המוסדות כל אל שאלוניםשנשלחרבדואר מתוך
קיימים שהיו המחשבים על הנתונים שבמסגרת.
שנערך הסקר מתוך נתקבלו קודמות בשנים

.1967 בשנת

(כגון אקראיות גישה יחידות ו/או מגנטיים
דיסקיות).

מוע הישירים: המועסקים מספר
קשורה עבודתם שעיקר דצמבר, בחודש סקים
יחידות מנהלי כגון: למחשב, ישיר באופן
מנתחי תכנון, צוותי ראשי מקצועיים, אוטומציה
מתכנתים, מתכננים, שיטות, ומתכנני שיטות
מהסוגים העובדים כל נכללים מחשב. מפעילי
עבדו (אפילו התשלום בגיליונות שנרשמו הנ"ל
עובדים וכן דצמבר, בחודש בלבד) אחד יום
שירות מחלה, בגלל מהעבודה זמנית שנעדרו
נכללים: לא וכוי. תשלום ללא חופשה מילואים,
עובדי קונבנציונלי, ציוד מפעילי נקבניות,
אחרים מינהל ועובדי פקידים אחרים, קלטפלט
עיתוי, פקידי (כגון: המחשב ליחידת הקשורים
קשורה שעבודתם עובדים המחשב), ספרן
אלא המוסד, עובדי אינם אך במוסד למחשב.
העוב או חוץ), (עובדי קבלנית בעבודה עוסקים
המחשב. בשירות המשתמש אחר במוסד דים
המשתמשים המדענים נכללים לא כן כמו
והמועסקים והחינוך המחקר במוסדות במחשבים

הבטחון. מערכת של במוסדות

ברוטו: ומשכורת עבודה שכר
(לפי למועסקים ששולמו ומשכורת עבודה שכר
התשלום בגיליונות המופיעים לעיל), הגדרתם
תוספות יסוד, משכורת כגון: דצמבר, בחודש
וכד'. נוספות שעות משמרות), משפחה, (יוקר,

כגון: נוספות עבודה הוצאות נכללו לא
ופי פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
משכו הפרשי רכב, בהחזקת השתתפות צויים,
אש"ל, מקצועית, ספרות דמי הבראה, דמי רת,

מקביל. ומם נסיעות מענק

בדולרים, שכירות דמי שכירות: דמי
בלבד. ראשונה למשמרת ,1967 דצמבר לחודש
דמי המוסד, בבעלות הוא המחשב בהן ביחידות

הנוסחה: לפי חושבו החודשיים השכירות
החזקה) דמי (כולל הקנייה מדמי 200^,

12

עצמי. מפיתוח ומחשבים הביטחון מערכת של המחשבים כולל לא (י)
.440 בעמ' (2) הערה ראה (2<

,1966 ירושלים, ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד בפרסומי ראה סקטורים לפי הסיווג מקורות על פרסים (3)

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה מ"ו, עמ'
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(*) שכירים) המעסיקים (עסקים והקמעוני הסיטוני המסחר
לפי במסחר, והמלאי הקגיות המכירות, המועסקים, העסקיט,  ט"ז/1. לוח

סחורות וקבוצת ענפימ
(1965/66 ; 1966/67)

ליי) (מיליוני מכירות
Sales (IL Million)

עמקים
עמילותהמעסיקים דמי תמורת
מועסקיםשכירים

בבעלות
Commission Sales

הענף הסחורותסמל וקבוצת EstablishEmployedהענף
J3

mentsPersonsהכל הע0קסך
withTotalOn Own

n o
c2 a

EmployeesAccountIII|f I
E U

<</965ו§ המסחר 6,53436,6356,492.44,296.32,197.1100.6כל
1966/676,73633,7356,668.24,209.82,458.4114.6

§/965/64 הסיטוני המסחר 2.464/8/965,009.22,974.22,035.092.5א.
1966/672,60819,9765,413.73,093./2.320.6106.3

משנהענפי
3182.015333.3326.96.40.6
4422.513581.8514.067.81.0

4362.781424.6419.05.70.3
2402,719701.8693.28.60.5

22.9 418.7 441.6 2,352 303

8316,8041.948.395.21,853.197.7
38792982.3626.2356.15.1

צו סחוקבו עיקרת יותרות
80739524.7296.3228.43.2
2882.250956.2635.3320.910.7
134787374.8282.092.81.8
3412,273451.1176.6274.511.8
149675119.477.841.61.3

29.1 172.7 201.9 1,440 133

3651.801311.5166.4145.14.3
8508,0611,780.2909.2871.064.3
2391,562244.9128.2116.75.8
29388449.1248.6200.52.0

4.070/8.1391,484.3;,322.//62.28.1
4.12818,7591,254.51,116.7137.88.3

במזון פנים סיטונאי
למזון) (פרט אחרים פנים סיטונאי

וסוחריםתעשיינים
סיטונאיטקמעונאים

סיטונאים בולל סיטונאיםיבואנים,
בדלק יבואנים

יבואנים כולל יצואנים, יבואנים,
יצואנים

ומתווכים סוכנים
לשיווק ומועצות קניות ארגוני

חקלאית תוצרת

חקלאיים גלם חומרי
וכימיקלים מתכות מינרלים,

בניין וחומרי עץ
רבב ובלי ציוד מכונות,

וחומרים אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים

בית וכלי חשמליים מכשירים רהיטים,

והנעלה קונפקציה הלבשה, טקסטיל,
וטבק משקאות מזון,

לנמיא בסחורות סיטוני מסחר
מעורבות בסחורות סיטוני מסחר
העיקרית הסחורה ציון ללא

כלליים) (סיטונאים
1965/66 הקמעוני המסחר ב.
1966/67

600
601;609

602
603 ;604■

605 ;606;
607
608
60 X

ראשייםענפים

במזון61 קמעוני 1.4626,219336.1333.62.40.1מסחר
והלבשה62 בטקסטיל קמעוני 1,0234,637166.7141.625.22.8מסתר

ורהיטים63 בית בצורכי קמעוני 3951,60898.191.07.10.9מסחר
ציוד64 בניין, בחומרי קמעוני 5982,887467.6369.698.0מסחר 3.9 

רכב וכלי עבודה כלי חקלאי,
אחר63 קמעוני ומסחר כלבו 6503.408185.9180.85.10.6חנויות

מעיגולים. נובעת 13 בלוחות נתונים איהסתבמות (1)
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WHOLESALE AND RETAIL TRADE (ESTABLISHMENTS WITH EMPLOYEES).(l)

TABLE P/l. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES, PURCHASES AND INVENTORY

IN TRADE, BY BRANCHES AND COMMODITY GROUPS
(1965/66; 1966/67(

Sשנתי ממוצע העסק/ בבעלות מלאי
5

0Purcha***Inventory Owned by Establish

fQ|£<
ment. Annual Average

"o
א

go,

§i
~J*
j^

{=

o
IT?

H §1s:a.> 1

|
BranchBranch

A
V
<

!:^
//f 3

0כ

c
n
o
£r

.r. 

.£. ■

g
P
a

הכל סך
לי) (מיליוני

Total

מחזוריות
המלאי

Turnover
of

and Commodity Group
code
No.

/
a

2
rr"/י* 0f f

tr
£<

(IL. Million)Inventory

tzEo .sE

9.03.406.115.2350.012.3TOTAL TRADE 1965/66 §
11.5.43,659.415.3399.810.51966/67
9.92.523.//5./224.913.2/A.Wholesale Trade965/66 §
/2.72,743.6/5.8259./11.9/966/67

Minor . Branches
600

601; 609

602
603; 604

605; 606;
607
608
60x

61

62

63
64

65

Local food wholesalers
Other local wholesalers (except in food)
and jobbers

Wholesalers  retailers
Wholesalers  importers inch oil
wholesalers  importers

Importers, exporters. incl.
importersexporters

Agents and brokers
Buying groups and agricultural 

produce marketing boards

Agricultural raw materials
Minerals, metals and chemicals
Wood and building materials
Machines, equipment and vehicles
Metal products. packing and electric
materials

Furniture, electrical equipment and
household utensils

Textiles, clothing. confection tf footwear
Food, beverages and tobacco
Wholesale tradeincommodities n.e^c.
Wholesale trade in mixed commodities
without indicating the main com
modity (general wholesalers)

8. Retail Trade 1965/66
1966/67

Retail trade in food
Retail trade in clothing and other
textile goods

Retail trade in hardware
Retail trade in building materials,
farm equipment, tools and vehicles

Department stores and miscellaneous
retail shops

8.0296.78.213.823.7
10.2466.09.945.811.2

12.0376.112.937.7M.I
9.2522.812.983.98.3

6.9 61.0 7.4 381.0 10.2

11.083.169.110.68.9
. 22.8617.927.36.3100.2

Main Com mod ity Groups
14.3280.011.96.347.1
6.8480.512.475.48.4
7.6263.48.019.314.6'
12.5150.521.242.44.2
10.665.414.49.18.5

10.1 17.0 15.3 140.3 9.8

158.519.234.44.8
5.2852.39.634.926.0
'8.3108.7 " 16.2 ' "15.9 8.0  

35.'l243:954.14.456.7

5.8S83.0/5.6125.1/0.6
^ 6.0915.814.0140.77.9

Major Branches
2.3278.2 '12.916.720.0
3.8108.217.337.13.8

9.768.116.715.95.7
9.6296.413.236.010.3

5.2 35.0 13.9 164.9 4.4

(1) Discrepancies in Tables I3 derive from rounding off figures.
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נוספות עבודה והוצאות העבודה שכר השכירים, העסקים,  ט"ז/2. לוח
סחורות וקבוצות ענפים לפי במסחר,

TABLE P/2. ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES, WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES

IN TRADE, BY BRANCHES AND COMMODITY GROUPS

)1965/66; 1966/67)

שנתי עבודה שכר
לי עבודה(ברוטו)אלפי

Annualשכירים wages (gross)נוספות

הענף סמל
Branch
Code
No.

הענף
הסחורות וקבוצת

המעסיקים
שכירים
Establish
ments

(ממוצע
שנתי)

Employees
)Annual

IL. משכר1.000
עבודה
Other
Lobour

Branch and

Commodity Group
הכל סך

.בממוצע
לשכיר

with
Employees

Average)Total
Average
per

Expenses as
percentage

Employeeof wages

המסחר TOTALכל TRADE
1965/66§6,534§29,954§184,6266.2IS1945/66

1966/676,73631,413209,7266.7161966/67

הסיטוני .Aא.המסחר Wholesale Trade
/965/66§2,464§16,443§115.3867.0/7/965/66

/966/672,60817,817136,2147.6/6(966/67

משנה ranchesMinor!ענפי I

במזון600 3181.6279.8066.017Localסיטונאיפנים food wholesalers

601; אחרים609 4422.04013,7446.719Otherסיטונאיפנים local wholesalers
וסוחרים למזון) (פרט ,(except in food) and

Jobbersתעשיינים
4362,22416,4417.414Wholesalersretailersסיטונאימקמעונאים602

603 ; כולל604 ■2402,52521.7518.6סיטונאיםיבואנים, 16Wholesalers  importers
בדלק .inclסיטונאיםיבואנים oil wholesalers

importers
605; כולל;606 יצואנים, ,3032,18816,8027.710Importersיבואנים, exporters incl.

importersexportersיבואניםיצואנים607
ומתווכים608 8316,42150.6947.917Agentsסוכנים and brokers

60xומועצות קניות 387926.9768.821Buyingארגוני groups and
חקלאית תוצרת agriculturalלשיווק produce

marketing boards

Main Commodi cy Groups עיקריות סחורות קבוצות

חקלאיים גלם 806965,1077.321Agriculturalחומרי raw materials

מתכות מינרלים,
וכימיקלים :

בניין וחומרי :עץ

288

134

2,078

662

19,200

5,337

9.2

8.1

16

15

Minerals, metals and che
micals

Wood and building
materials

י רכב ובלי ציוד ,3412,15216,8507.814Machinesןמכונות, equipment and
vehicles

אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים וחומרים :

1495984,5817.613Metal products. packing
and electric materials
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נוספות עבודה והוצאות העבודה שכר השכירים, העסקים,  ט"ז/2. לוח
(המשך) סחורות וקבוצות ענפים לפי במסחר,

TABLE P/2. ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES, WAGESAND OTHER LABOUR EXPENSES

IN TRADE, BY BRANCHES AND COMMODITY GROUPS (Cont.)

.(1965/66; 1966/67),

שנתי עבודה להוצאותשכר
ליי עבודה(ברוטו)אלפי

1 Annualשכירים wages (gross)נוספות
' '(ממוצע 1L.I,000משכר
; Branchעבודה.שנתי) and

(Annualהבל סך

בממוצע:
לשכיר

Other
Labour

Commodity Group

Average)Total
AverageExpenses as
perPercentage

1

Employeeof Wages

עסקים
המעסיקים

\ שכיריםהענף
Establish . הסחורות mentsוקבוצתי

iwith
Employees

הענף סמל
Branch
Code
No. ,

Furniture, electrical equip
ment and household ut
ensils

Textiles, clothing.con fee
tion and footwear

Food, beverages and
tobacco

Wholesale trade in com.
modities n.e.c.

Main Commodity Groups (Cont.)

15 8.1 10,702

(המשך) עיקריות סחורות קבוצות

12

IS

6.7

7.3

6.7

8,448

53,827

8,880

1,318

1.262

7.342

1.321

3883.2838.520Wholesale trade in mixed
commodities without in
dicating the main com
modity (general whole
salers)

/3,5//69,2405.112B. Retail Trade 1965/66
/3,59673,5/25.415/966/67

133

365

850

239

29

4.070
4. /28 .

, . מכשירים רהיטים,
בית וכלי חשמליים .

הלבשה, טקסטיל,
והנעלה קונפקציה

■ וטבק. משקאות מזון,
1

י בסחורות' סיטוני' מסחר
, ל.נ.מ.א.

בסחורות סיטוני! מסחר
ציון, ללא מעורבות,

העיקרית הסחורה
כלליים) (סיטונאים

196.5/66 הקמעוני המסחר ב.
/966/67 1

Major Branches ראשיים ענפים

במזון61 קמעוני 1,4624,38522,3195.117Retailמסחר trade in food

בטקסטיל62 קמעוני מסחר
. והלבשה

1,0233,12713,5224.3IIRetail trade in clothing and
other textile goods

בצרכי63 קמעוני, מסחר
ורהיטים בית 

3951.1306.3665.614Retail trade in hardware

בחומרי64 י קמעונ מסחר
כלי חקלאי, ציוד בנין,

רכב ובלי עבודה

5982,39717,1157.116Retail trade in building
materials, farm equipment,
tools and vehicles

ומסחר65 כלבו חנויות
אחר קמעוני

6502.55714,1905.516Department stores and
miscellaneous retail
shops
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גודל, קבוצות לפי במסחר, והמכירות המועסקים העסקים,  ט"ז/3. לוח
וסקטור הבעלות צורת מחת,

TABLE P/3. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND SALES IN TRADE, BY SIZE
GROUPS, DISTRICT, TYPE OF LEGAL ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHIP

)1965/66; 1966/67)

המעסיקים עסקים
שכירים

Establishments with
Employees

מועסקים
Employed
Persons

Sales מבירות

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים
. Percen
tages

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים

Percen.
tages

מיליוני
לי

IL. Million

אחוזים

Percen
Cages

הסיטוני המסחר א.
§ 1965/66
1966/67

2,464
2,608

100.0
100.0

18,496
19,976

100.0
100.0

.S009.1
5,413.7

100.0
100.0

A. Wholesale Trade
1965/66§
1966/67

Size Groups (Sales in Establishment) בעסק) (המכירות גודל קבוצות
ל"י .ILאלפי 1.000
25 מ 421.6510.30.7XUmder25פחות
25  991967.54802.413.20.225 99
100  24947018.01.2736.476.41.4100 249
250  49958222.32,18210.9209.93.92S0 499
500  99950919.52,94914.8366.96.8500 999

1.000  1.99938514.82.98915.0544.410.11,0001.999
2,000  4,9992399.23,05415.3733.113.52.000 4.999
5,000  9,999813.11,7068.5574.110.65,000 9,999
10,000  49,999943.64.46122.31.956.036.110.00049,999

50,000 +100.48314.1939.117.450,000+

והמחוזותהערים districtsMainהגדולות Towns and

Townהעיר
1234.79434.7209.43.9lerusalemירושלים

אביביפו 1.44355.211,33656.73,516.965.0Telתל AvivYafo
39815.23,99220.01,052.99.4Haifaחיפה

Districtהמחוז
. 1325.11.0685.3217.74.0Jerusalemירושלים

1415.46753.4149.02.8Northernהצפון
49719.04,44622.31,120.220.7Haifaחיפה
2288.71,4297.2246.14.5Centralהמרכז

אביב 1,52558.511,83759.23,580.266.1Telתל Aviv
853.35212.6100.61.9Southernהדרום

הבעלות Typeצורת of Legal Organization

אחד אדם של 80330.82,94514.8304.15.6Singleבבעלותו Ownership
פרטית 41916.12,28311.4372.06.9Privateשותפות Partnership

פרטית מניות 95636.68.40842.12.488.045.9Privateחברת Limited Company
ציבורית מניות 793.01,1235.6539.310.0Publicחברת Limited Company

33412.84.77823.91.306.624.1Cooperativeאגודהשיתופית(קואופרטיב) Society
ידועה) לא (כולל 170.74392.2403.77.5Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור .of Ownership
2,21684.91פרטי 3,87369.S3,291.460.83rivate

מסונף 341.33791.9384.07.1Cooperativeשיתופי affiliated to
Histadrutלהסתדרות

170.7252.1.3291.85.4Qibbuzקיבוצי
32012.34.58422.9918.016.9Hiscadrutהסתדרותי

50.21040.542.30.8Nationalלאומי
160.67843.9486.29.0Governmentalממשלתי
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גודל, קבוצות לפי במסחר, והמכירות המועסקים העסקים, ט"ז/3. לוח
(המשך) וסקטור הבעלות צורת מחוז,

TABLE P/3. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND SALES IN TRADE, BY SIZE GROUPS,
DISTRICT, TYPE OF LEGAL ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHIP (Cont.)

)1965/66:1966/67)

המעסיקים מועסקיםעמקים שכירים
Establishments with

Employees

Employed
Persons

Salesמכירות

אחוזיםמיליוניאחוזיםמספריםDninKמספרים
ליימוחלטיםמוחלטים
AbsolutePercenAbsolutePercen.Percen
NumberstagesNumberstagesIL. Milliontages

הקמעוני המסחר .Bב. Retail Trade
1965/66100.0 4,070100.0 18,1391,484.3100.01965/66
1966/674,118100.018,759100.01,254.5100.01966/67

Size Groups (Sales in Establishment) בעסק) (המכירות גודל קכוצות
IL. 1,000
Under 10
10 24
2549
5099
100 249
250  499
500  999

1.000  4.999
5,000  9.999

10.000+

X
0.3
1.6
7.0
15.4
12.5
13.6
32.5
7.3
9.7

0.2
3.9
19.5
87.8
193.7
157.3
170.5
407.4
91.9
122.1

Main Towns and Districts
Town

Jerusalem
Tel AvivYafo
Haifa

District
Jerusalem
Northern
Haifa
Central
Tel Aviv
Southern

135.510.8
444.235.4
246.019.6

137.811.0
68.85.5
315.725.2
92.57.4
545.343.5
94,37.5 

Type of Legal Organization
Single Ownership
Private Partnership
Private Limited Company
Public Limited Company
Cooperative Society
Other (incl. not known)

24.1
12.3
38.0
7.3
18.2
0.2

302.1
154.1
476.1
91.6
228.7

1.9

0.4
3.1
7.0
18.5
22.1
12.1
10.6
18.9
4.3
3.0

11.9
37.0
18.0

12.0
4.7
23.6
8.9
45.8
4.9

40.9
16.2
24.5
4.4
13.7
0.3

83
581

1.307
3,465
4.143
2,280
1,984
3.550
806
560

2,233
6,940
3,385

2,252
877

4,431
1,676
8,596
927

7.678
3,032
4.602
818

2,567
62

5.1
12.3
29.5
29.9
10.9
5.8
5.0
0.3
0.1

45
212
506

1.217
1,233
449
241
206
13
6

ליי אלפי
מסי פחות
10  24
25  49
50  99
100  249
250  499
500  999

1,000  4,999
5.000  9,999
10,000 +

והמחוזות הגדולות הערים

12.5
31.7
18.8

13.0
6.2
25.6
10.1

39.7
5.4

61.9
16.8
11.1
1.6
8.5
0.1

518
1,310
778

536
258

1,055
416

1,640
223

העיר

ירושלים
אביניפו תל

חיפה

המחוז
ירושלים
הצפון
חיפה
המרכז

אביב תל
הדרום

הבעלות צורת
2,554
694
458
67
349
6

Type of Ownership

אחד אדם של בבעלותו
פרטית שותפות

פרטית מניות חברת
צינורית מניות חברה

אגודהשיתופית(קואופרטיב)
ידועה) לא (כולל אחרת

סקטור
3,74990.815,66483.5951.975.9Privateפרטי

מסונף .3237.82.21011.8202.3שיתופי 16.1Cooperative affiliated to
Histadrutלהסתדרות

וקיבוצי 300.73852.125.62.0Histadrutהסתדרותי and Qibbuz
260.65002.774.76.0Governmentalממשלתי
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בניקיימא צריכה מוצרי אספקת

המקומי לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי של האספקה  ט"ז/4. לוח
(19621967)

(יחידות) הכמות

,סה^צר
mports

דמיבוא מקומי מייצור הכל 
 Total from Local Production and

מייצור מזה:
(באתוזים)(1) מקומי

;1962י 1963.196419651966196719621963

נוסעים 15,449מכוניות 11,631 7,46311,2829,4788,86915.616.5

j קטנועים;
j

4,277 4,799 2,71 12,8232,4542,756
....

טלוויזיה 11,412מכשירי 1,873 2.4748,2438,062
!
6,273



רדיו 28,045מכשירי 25,941 32,25527.58721.47215,06589.390.3

טרנזיסטור 24,246מכשירי 36,891 41,64744,51859,989121,4859.610.4

; י קול 13,719רשמי 10,894 7,12016,35114.31713,480
ן



: 30,188פטיפונים 32,948 23,37837,15634,37517,69069.051.2

1,6411,579864פסנתרים


\ חשמליים 57.492מקררים 61.316 . 54.30359,77347,06136.81287.790.1

כביסה 28,180מכונות 23.648 20,70637,41730,91823,03082.979.6

: לבישול גז תנורי
1

7,826 9.509 6,2637,8146,4265,211(3)(3)

לבישול גז של 49.151כיריים 43.869 44,29239,76232,823261,220(3) (3)י

; לבישול וגז חשמל (3)(3)1,113986תנורי

ביתייס(2) אוויר 9,829מזגני 9,096 4,67910,2519.0697,830(3)95.7

שמש דודי

פיירסייד חימום תנורי

תפירה מכונות

מזון מערבלי

אבק סופגי

16,081 12,765 7.420

48,555 33,926 39,732

13.463 12.712 13.041

12,730

46,436

11.905

37,390

23,437

13,872

24,377

10,655

29,674

18,579

9,400

41,727

7.686

23,141

14,189

(3)

(3)

59.0

(3)

(3)

63.8

מקומי. מייצור אחוזים ל100 קרוב (3) כ"ס. 3 עד (2) והבלו. המכס אגף של הכלכלית המחלקה המקור; (1)
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,SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS

TABLE P/4. SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS TO THE LOCAL MARKET

(19621967(

Quantity (Units)הערך לי). ue(000,(אלפי (IL.Val

Thereof: from Localלצרכן שוטפים במחירים
Production (Percentages)(l)Ac Current Consumer PricesCommodity

1964196519661967196219631964196519661967

17.529.425.431.373,354125,370166,0361 35,29211 3.689102,213Passenger cars

4.684. 9.3108,3575,3874,7555,398

10.7 .4,1022,29626,81420,74818,3699,182Television receivers

88.579.376.4, 69.5
i

Radios ך

20,14316.38414,83916,47412,25412,799
10.27.21.4{ Transistor radios i




4,3465.8257,2248,2608,5935,338Tape recorders

31.119.510.811.94,0825.6454,6975,1505,9312.841Phonographs \

89.793.195.496.163,04769,72069,05772,61458,74445.621Refrigerators

71.158.670.880.415,42918,82025.87936,87735,55525,737Washing machines

(3)(3)0)
:Gas stovesfor cooking

19,30519,59024,28c21 ,06417,886 $10$S1
< i

(3)(3)(3)I (3)I :Gas ranges

(3)(3)(3)(3)C |#f*t1f'if¥ anj vaccf nv6s

for cooking 1

93.293.696.590.46,18412,67315,42316,40712,978 14.993Air conditioners j

domestic (2)

(3)(3)(3)(3)4.0817.0598,6046,8105.459 §7,49CSotar heaters ;

(3)(3)(3)(3)3,6903,6055,305,6654,173 2,43:Petroleum heating stoves '

69.065.4' 68.566.05,0834,8525,2174.3843,035 4.3ISSewing machines

Mixers

Vacuum Cleaners

34.5 38.8

(1) Source: Economic Department of Customs and Excise Authority.
production.
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LARGE SCALE RETAIL TRADE המאורגן הקמעוני המסחר

סחורות קבוצות לפי המאורגן הקמעוני במסחר המכירות  ט"ז/5. לוח
וכלבו) שרשרת חנויות (צרכניות,
שוטפים) במחירים  ל"י (אלפי

TABLE P/5. SALES OF LARGE SCALE RETAIL TRADE
)Cooperatives, Chain Stores and Department Stores),

BY COMMODITY GROUPS

)IL. I ,000  at Current Prices)

)19631967)

הסחורות nsup196319641965§19661967Commodity Group

הכל 425,564504,210574,90883,017£744,604TOTALסך

152.562182.524209,917242,664262,565Foodמזון

והלבשה 58,73669,24080,03976,34276.960Textilesטקסטיל and clothing

7.4158,55410,18212,23112,756Footwearהנעלה

אחריט ומוצריט רהיטים
קיימא בני

ומטבח בית כלי

5,065

6,837

5,614

8,908

7,898

12,181

8,280

15,387

10.351

15.552

Furniture and other
durable goods

Household and kitchen
utensils

ומוצריו 118,6611דלק 37,472154,353214.221229.060Petroleum and its products

30,91135,09440,03341.95645,965Gasגז

וכד' דשנים ,36,74945,80547,06853.59569,554Feedמספוא, fertilizers etc.

8.62810.99913.23718.34121,841Miscellaneousשונות
commodities
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electronic computers אלקטרוניים מחשבים
וסקטור מחוז כלכלי, ענף לפי האלקטרוניים, המחשבים  ט"ז/6. לוח
TABLE P/6. ELECTRONIC COMPUTERS, BY ECONOMIC BRANCH, DISTRICT

AND TYPE OF OWNERSHIP
)19621967)

מספר
המוסדות
שברשותט
מחשב

Number of
Institutions

with
Computer

31 בו^ המחשבים מספר
Numbersof Computers

on 31 XII

מספר
המועסקים
הישירים
Number of
Directly
Employed
Persons

שכר .ממוצע
בחודש עבודה
למועס? דצמבר

(לי)
Average Wage
in December
per employed

person
)IL.)

הכל סך
Total

סרטים עם מזה:
מגנטיים
Thereof:

with magnetic
tapes

"יי הכל סך
1963

6

10

6

12

2

4

TOTAL 1962

1963

19641726131964

1965233519385785I96S

19663856294768451966

19675979416449181967

Industry, construction
and water supply

Commerce and real
estate

Banks

Insurance
Transportation

Government

Local authorities

Defence sector
Education and research
Health and welfare

Business services
bureaux and techni
cal consultants

Jerusalem S Southern

Haifa

Central

Tel Aviv

Economic Branch

1,029

858

795

976

991

882

727

929

840

978

District

877

885

936

937

Type of Ownership

כלנלי ענף

44

45

48

40
50

134

36

64

18

165

150

61

37

396

10

10

6 .

2

6

27

4

5

5

3

6

9

4

14

15

3

11

14

11

6

48

ומים בנייה 4העשייה/

ניידי דלא ונכסי 5מסחר

4.בנקאות

3ביטוח

והובלה 6החבורה

ממשלה 7■שירותי

מקומיות 4רשויות

הביטחון 6גמרכת

ומחקר 8זזינוך

וסעד 3בריאות

עסקיות שירות 9לשכות

טכני וייעוץ

מחוז
והדרום 10ירושלים

9דיפה

3מרכז

אביב 37>;ל

סקטור
192715216957Privateפרטי

10114107953Histadrutהסתדרותי

מעורב וציבורי 45367878Nationalלאומי 8t mixed public

מקומי 44136727Localשלטון authorities

223218218906Governmentממשלתי
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ל>רד>1ריב) המקומי לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מיצרי אספקת
SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS TO THE INTERNAL MARKET ( Units)

70,000

יי) ומיייוני סחורות קבוצות לפי המאורגן הקמעוני המכירות"במסחר
SALES*OF LARGE SCALE RETAIL TRADE, BY COMMODITY GROUPS (IL. Million)

100 ""*"" Petrol £> its Products ותובדיו ph7

וכר T3:uT,K13nn *
Fodder, Fertilizers etc.

Textiles aClothing nmjni ^נזטיל

UlSfA

Miscellaneous jaro j_^ ,._

Foclwear להנעלה

n Ulensils
Furniture X OlherDurabla ConsumerGoods Kn"17'^:1 ותריסי צריכה ןןזו^רי דה*טינו

^ 1962 1963
At Current Cansumer Pirces

1964 19S5 1966

100
80
60

♦0

50

19S7
לגונן D'3uio ^j'rini*

electronic computers (units) (ייליזיינ) האלקטרוניים המחשבים
End of Yearnatyn סרף

60

40
כלרזעוב טברשותנז המוסדות:

Establishments with Computers

1962 1963 1964

Computers with Magnetic Tapes

1965 1966 I 1967
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כספים י"ז. פרק

חינה: החישוב נוסחת .

לחשבונות החיובים
החשבונות סכום = המחזור שיעור

הבנקים באמצעות שטרות תיווך
ישראל. בנק המקור:

השטרות כל יתרת את כוללים הנתונים
והאגודות המסחריים הבנקים ידי על שתווכו
הם השטרות אם בין לאשראי השיתופיות

לאו. אם ובין המתווכים המוסדות בערבות
אשראי יתרות

האגודות לנתוני פרט ישראל, בנק המקור:
ממשרד שנתקבלו ב1954, לאשראי השיתופיות

העבודה.
סך את מראים בלוחות המובאים המספרים
באמצעות) (או ידי על שניתן האשראי הכל
הענף לפי והתפלגותו, המסחרית הבנקאות

הלווים. עוסקים בו הכלכלי

המוסדות ע"י נערכה במקורה, החלוקה,
ליעדים החלוקה עקרונות השונים. הבנקאיים
שנה ובין למשנהו מוסד בין זהים אינם השונים
השי בזמן מסוימת זהירות המחייב דבר לשנה,

אלה. בנתונים מוש

הל"י 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
ועל השחור בשוק הדולר שער על המספרים
לקוחים בציריך, החופשי בשוק השוויצי הפרנק
מהעיתונות  רשמיים בלתי שונים ממקורות
פר וממקורות המקצועית מהעיתונות היומית,
אלה מקורות של מהימנותם כן ועל טיים,

יחסית. נמוכה
בציריך השוויצי הפרנק שער על הטור
של הציבור) (ע"י מכירה שערי על מבוסס
המצומ המסחר עקב בציריך. הישראלית הלירה
הקנייה שערי גבוהים ישראליות, בלירות צם

ב0/"30). (בערך המכירה משערי בהרבה
שבשוק לזכור, יש אלה נתונים בהערכת
כלל של זעיר חלק רק עובר רשמי הבלתי

הבינלאומיים. התשלומים

גספיימ גכמיפ

תשלום אמצעי
ישראל. בנק המקור:

בידי מזומנים כוללים: התשלום אמצעי
דרישה לפי הציבור פיקדונות בתוספת הציבור
השיתופיות ובאגודות המסחריים בבנקים

לאשראי.
דרישה" לפי הציבור "פיקדונות הסעיף
הציבור של דרישה ולפי עו"ש פיקדונות כולל:
המוחזקות יתרות הממשלה), חשבונות (להוציא
והמ ופיקדונות הבנקים של עזר חברות עבור
נכללו הישנה (בסדרה לפירעון העומדות חאות
אלה סכומים התחייבויות). נגד פיקדונות גם
המסחריים הבנקים של להתחייבויות מתייחסים

לאשראי. השיתופיות והאגודות

ניתנים התשלום אמצעי כמות חישוב ליד
ממערכת הציבור של נוספים תביעות סכומי
לבעליהם לשמש שעלולים המסחרית, הבנקאות
משנה" ("כסף קנייה כוח של למדי נזיל כמאגר
קצובים לזמנים והם:.פיקדונות (Quasi Money
היתרות חוץ. במטבע ופיקדונות ישראלי במטבע
הרשמי החליפין שער לפי מחושבות חוץ במטבע

הנתון. מחושב לו ביום

תשלום אמצעי אספקת בלוח הממוצעים
חודש. כל של האחרון ליום נתונים על מבוססים
השו השנה סוף נכללו הממוצעים בחישוב
במחצית אחת כל הקודמת, השנה וסוף טפת
בכל השנתיים הממוצעים חושבו כך המשקל.
חודש. סוף של הנתונים על המבוססות הסדרות

אמצעי את הנתונים. כוללים 1967 ביוני החל
השט תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום

צה"ל. ידי על המוחזקים חים

(עו"ש) ושב עובר פיקדונות מחזור
הבנקים, על המפקח  1954 עד המקור:

ישראל. בנק  ואילך מ1954 האוצר;

עו"ש פיקדונות של השנתי המחזור שיעור
במטבע פיקדונות על מחושב דרישה ולפי
החיובים בלבד. המסחריים בבנקים ישראלי
חוזים חשבונות על משיכות כוללים אינמ
מחו הממוצעים הפיקדונות סכומי דביטוריים.

חודש. כל לסוף נתונים לפי שבים
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והא הבנקים לרווחי המתייחסים המספרים,
מוסדות של הנקי הרווח את מביאים גודות,
הם הכנסה. על למיסים הפרשה לפני אלה
המוסדות ע"י שהופרשו רווחים גם כוללים

סמויות. לקרנות

למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום
והשקעות

ישראל. בנק המקור:
נבדלים זה, לוח מתייחס אליהם הבנקים,
אינם שהם בכך בעיקר המסחריים מהבנקים
ע"י מגייסים הם אמצעיהם את כסף. יוצרי
מופקדת תמורתן אשר ערך, ניירות הפצת
למתן פיקדונות קבלת וע"י באוצר, ברובה
של מספרם המפקיד. הכוונת לפי הלוואות
בלוח הנסקרת בתקופה מאד גדל אלה בנקים
בסעיפים. מהגידול נכבד חלק לזקוף יש ולכך
המאזני בערכם מופיעים וההתחייבות הנכסים
לשער צמודים שהם במידה רק משוערכים והם
דלא ונכסי בניינים הסעיף בהערכת הדולר.
רושם מהבנקים שחלק המגבלה גם קיימת ניידי

סמלי. בערך זה סעיף

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 לספייר, של מחירים מדדי שירשור
לו. הקודם החודש סוף לעומת חודש סוף לכל
של משוקלל ממוצע הוא כזה לספייר מדד כל
ערך כאשר השונים, בניירות השערים שינויי
מהווה נייר מכל הסחירה הכמות של השוק

בממוצע. זה נייר של משקלו את

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
ממשל מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות So/ תי
הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב. בלבד.
שלפי בעוד בבורסה, הנסחרת הכמות כל לפי

בנקאיים מוטדות
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
כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
ובנק בארץ הפועלים הזרים הבנקים לרבות
נוכו לא זה בסיכום בע"מ. לישראל החקלאות

הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות
חברות, פרטיים, כולל "ציבור" המונח
הממשלה למעט וכוי, מקומיות רשויות מוסדות,

הבנקאות. ומערכת
הנכסים בצד בנקאיים" "מוסדות הסעיפים
שאינם מוסדות גם כוללים ההתחייבויות ובצד
למשכנתאות. בנקים כגון בסיכום, נכללים
הלוואות בין הפרדה נעשתה הנכסים, בצד
וכנגד מתוך הלוואות ובין הבנקים מאמצעי
משמש האחרון בסוג הלוואות. למתן פיקדונות
את להעביר חייב הוא כי בלבד, סוכן כעין הבנק
המפקיד. ידי על המוגדרות למטרות הכספים
לשם התגמולים קופות פיקדונות מתוך האשראי
האשראי עם כלול מוכרת", כ"השקעה השקעתם
פעולה חופש לבנק יש כאשר הבנקים, מאמצעי

ההשקעה. בבחירת ניכר
בין ההתחייבויות בצד נעשתה דומה הפרדה
הלוואות. למתן פיקדונות לבין רגילים פיקדונות
לשם התגמולים קופות פיקדונות כלולים כאן גם
הפיקדונות בין מוכרת" כ"השקעה השקעתם

הרגילים.
מחייבת השונות לשנים הנתונים בין ההשוואה
במקרי הגדרות שינויי עקב מסויימת, זהירות

גבול.

המוסדות והוצאות הכנסות
הבנקאיים

ישראל. בנק המקור:
של והפסד רווח חשבונות סיכום הינו הלוח
לאש השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים
וההוצאות ההכנסות מפורטות בלוח ראי.
נטו. ההון רווחי וכן אלה מוסדות של השוטפות
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התחייבויות יש כאשר (כגון, מסחר בו שיהיה
מוגדרת). תקופה במשך הניירות את למכור לא
הנסחרים ניירות, של הון כוללים הנתונים (ג)
שיש בתנאי הבורסה, שליד החופשי בשוק
אינם הם (ד) בבורסה. אותם לרשום התחייבות
חוץ במטבע הנסחרים ערך ניירות כוללים

בלבד.
היקף את משקפים המחזור על הנתונים
בטור הכלולים ניירות באותם בבורסה המסחר
המסחר מסך חלק רק הוא בבורסה המסחר ההון.
הקנייה פיקדונות קיזוז עקב ערך, בניירות
על הטור והסוכנים. הבנקים ידי על והמכירה
המחזור חלוקת ידי על מתקבל המחזור שיעור

בהון.
השוק? במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים
השערים מעליית נובע בהם מהגידול חלק כן על

הבורסה. מהתרחבות ולא

בהם המחזיק לפי הערך ניירות
הערך בניירות מחזיק מי מראה זה לוח
מבוססים הנתונים מרבית בבורסה. הרשומים
המשקיעים מאת שהתקבלה אינפורמציה על
מתוך ואם שאלונים באמצעות אם עצמם,
(כגון מפקח לגוף המוגשים מנהליים דוח"ות
מן יוצאים הגמל). וקופות הביטוח חברות
למשקיעים המתייחסים הנתונים הם הכלל
המנפיקות. החברות מאת התקבלו אשר בחו"ל
כשא התקבל בארץ" אחרים "משקיעים הטור
הרשום ההון סך בין ההפרש הוא כלומר, רית,
המשקיעים בידי המוחזק ההון לבין בבורסה
כי לציין ראוי הטורים. ביתר המפורטים
דוקא בית משקי אינם האחרים" ה"משקיעים
חברות וכן אם חברות אחזקה, חברות גם אלא

אחרות. ומסחריות תעשיתיות
התקבלו הגמל מקופות חלק עבור הנתונים
ניירות יתרת שנה. כל של במרס 31 ליום
ע"י התקבלה השנה בסוף אלו קופות של הערך

מרס. נתוני ניפוח
משקיעים בידי הערך ניירות על הנתונים אל
כלו מחד, אומדנים; כאל להתייחס יש בחו"ל
עליהם יודעים שהמנפיקים הניירות רק בהם לים
מהם נוכו לא ומאידך זרים משקיעים בידי שהם
חוץ במטבע נסחרים ניירות של היתרות כל

ישראל. תושבי בידי המוחזקים

הון ורישום חברות רישום
ותזכירי החברות רשם דוחו"ת המקור:

החברות.
החדשות בע"מ החברות מספר את מראה הלוח
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הכמות לפי רק שוקללו הם הישנה השיטה
תוקנה. הריבית ניכויי שיטת ג. בארץ. המוחזקת
גם נכללים ה. תוקנה. הזכויות חישוב שיטת ד.
הת יש אם החופשי, בשוק הנסחרים ניירות
המדדים בבורסה. אותם לרשום חייבויות
1960 עד צמודות הלא החוב איגרות לשערי
הממשלתיות אגה"ח מדדי של ממוצעים הינם
הלא האחרות החוב איגרות ומדדי צמודות הלא
שבסיס (לאחר בעבר שהתפרסמו צמודות

שונה). המדדים

הכלכלה ענפי לפי הרגילות המניות חלוקת
המופיעה לחלוקה דומה המנפיקות, החברות של
ושונה הבורסה של היומי השערים בגליון
הלשכה של הכלכלה ענפי מסווג מהותי באופן
חברות של מניות לסטטיסטיקה. המרכזית
כפי המקרקעין, מניות בין כלולות אינן מטעים
משפיעות בשעריהן והתנודות הבורסה, שנוהגת
הרגילות. המניות לשערי הכללי המדד על רק
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

חוב איגרות של תשואות
מוג מסויים ביום חוב איגרת של התשואה
הנוכחי" ה"ערך לפיו ריבית שער כאותו דרת
שווים המשקיע, של והריבית הקרן תקבולי של

האיגרת. לשער
מס ניכוי לאחר נטו, ניתנות בלוח התשואות
עמלת ניכוי ולאחר 25X של בשיעור הכנסה
אינן התשואות .0.zZ של בשיעור רכישה

הצמדה. הפרשי כוללות
התשואות חושבו בה השיטה של מפורט תאור
סדרת חוב" אגרות של "התשואה בחוברת ניתן
המרכזית הלשכה 27 מסי טכניים פרסומים

תשכ"ח. לסטטיסטיקה,

ופעילות מחזור הון,
ערך את מראים בלוח ההון ערך על הנתונים
ניתן אשר השוק, במחירי החוב ואיגרות המניות
עם זהים אינם אלה נתונים בבורסה. בהם לסחור
הבאות: הסיבות עקב בבורסה הרשום ההון
בבורסה, רשום אינו אשר הון כוללים הם (א)
לזה הרשום ההון בין הבדל כל אין כאשר
רק אשר סטוק של אמיםיה (כגון רשום שאינו
כוללים הם אין (ב) בבורסה), רשום ממנה חלק
ייתכן לא למעשה אשר בבורסה, רשום הון



שהת החברות מוינו חברות פירוק על בלוח
החברות רשם יוזמת הפירוק. יוזם לפי פרקו
יוזמת לחברה, ההתראה משלוח בעת מתחילה
ויוזמת ההחלטה קבלת ביום מתחילה החברה
הפירוק. צו הוצאת ביום מתחילה המשפט בית
החברה מחיקת ביום מסתיים הפירוק תהליך

החברות. רשם מספרי
בנספח מצוי הנתונים על נוסף הסבר
.11 מס' י"ד, פרק ב', חלק הסטטיסטי, לירחון

החברות. רשם אצל שנרשמו החדש ההון. ואת
הכלכליות היחידות מספר את מראה הוא אין
החדש ההון את או לפעול, שהחלו החדשות

ונפרע. הונפק שאמנם
למטרה בהתאם נעשה כלכלה ענפי לפי המיון
בעת הצהירה היא עליה החברה, של העיקרית
החברה. בתזכיר מופיעה שהיא וכפי רישומה
מטרתן אשר כחברות המוגדרות בית, חברות
אינן בית, ולבנות מגרש לרכוש היא העיקרית
י . . . כלולות.
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FINANCIAL ASSETS כספיים נכסים

ל"י) (מיליוני תשלומי) אמצעי אספקת  י"ז/1. לוח
TABLE Q/l. MONEY SUPPLY (1) (IL. Million)

)I9S41967)

הגל סך
משנה וכסף בסף

Total
Money and
Quasi Money

Quasi Money משבה כסף
פיקדונות

חוץ(2) במטבע
Deposits in Foreign

Currency(2)

פיקדונות
קצובים לזמנים
Time Deposits

אמצעי הבל סך
תשלום

Total Money
Supply

הציבור פיקדונות
ויתרות דרישה לפי
אחרות קרדיטוריות
Demand Deposits of
the Public and Other
Credit Balances

בידי מזומנים
הציבור

Currency Held
by the Public

השנה
Year

AverageYearlyשנתיממוצע

19541401883285122402
19551652303956332491
1956201264465. 8126572
195723032855810138697
י1958249 39364212459825
1959267457724140117980
19602875328201621*91,181
19613406309701903341,493
19623807461.1261767342,045
19634919831,4741979642.576
19645821,0971,6792171,0322.928
19656441,1811,8262411.2)63.283
19667121,2501,963. 2931.4133.669
19679121,4322.3446591.6504.652

השנה ofסוף Year ;End

19541462023485432435
19551722474207628524
19562282895178832637
195723134657711343732
195825140866012689875
1959260 4667261481661,040
19603005818801772561,314
19613446259691824291,580
19624098471.2571898592,304
19635251,0841.6092099612,780
19645901,1171,7072321,1413,081
19656571.2421.8992591,3513.509
19667511,2572,0084161,4893.913
19679661,5732,5399412.1135,593

צהיל. בידי המוחזקים השטחים תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום אמצעי את הנתונים כוללים 1967 ביוני החל (!)
הממשלה. חשבונות כולל אינו קצובים; ולזמנים דרישה לפי פיקדונות כולל (2)

(1) Asof June, I 967, data include the money supply in Israel currency held by the residents of the administered territories
by the I.D.F. (2) Including demand deposits and fixedterm deposits; excluding government accounts.
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הציבור של דרישה לפי ופיקדונות עו"ש חשבונות של השנתי המחזור  י"ז/2. לוח
בבנקים

TABLE Q/2. THE YEARLY TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS AND DEMAND DEPOSITS
OF THE PUBLIC WITH BANKS

)19501967)

השנה
Year

הממוצע החשבונות 0בומ
ל"י) (מיליוני

Average Total Deposits
)IL. Million)

לחשבונות החיוביס
ליי) (מיליוני
Debits to

Deposits (IL. Million)

השנתי המחזור שיעור
החשבונות של
Yearly Race of
Turnover

1950836487.8

19551733,40219.6

19562023,78718.8

19572554,78218.8

19583295,85817.8

19593866,82517.7

I9604567,43016.3

19615478,84516.2

196264711,60017.9

196386416,35618.9

196496718,50419.1

19651,04322,16421.3

19661,10424,05321.8

19671.27723,60418.6

השיתופיות והאגודות הבנקים באמצעות שתווכו השטרות יתרת  י"ז/3. לוח
ל"י) (מיליוני לאשראי

TABLE Q/3BROKERAGE OF BILLS BY BANKS AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES
)IL. Million) (19631967)

השנה סוף
End of Year

השטרות Balanceיתרת of Bills

הכל סך
Total

המוסדות בערבות
Guaranteed by Institutions

המוסדות בערבות שלא
Not Guaranteed
by Institutions

1963434.0266.0168.0

1964413.0464.9148.1

1965773.6612.5161. 1

196:1,021.0878.2142.8

1967742.3724.517.8
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ושל המסחריים הגנקיט של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות  י"ז/4. לוח
(1) ל"י) (מיליוני הכלכלי הייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

TABLE Q/4. OUTSTANDING LOANS AND BILLS DISCOUNTED BY COMMERCIAL BANKS

AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES, BY ECONOMIC DESTINATION (IL. Million) (1)

)31X11 195431X11 1967)

19541958I9601962196519661967

הכל 3186639291,5092,2882,6583,427TOTALסך

מקומיות 132937119197245364Localרשויות authorities
ציבוריים '99שירותים IS24134 .136175Public services
כספיימ(2) 3917248090142Financialמוסדות institutions (2)

היהודית 132031323459The(3)13הסוכנות Jewish Agency and
הלאומיות theוהקרנות national funds

95213265364417461559Agricultureחקלאות
64183265411631748885Industryתעשייה
477595131193264Building(4)37בנייה
395683104121134178Commerceמסחר
7151934798288Transportתובלה

אחרים '71729שירותים 5692122174Other services
ואנשים מלאכה 6390141214238278Artisans(4)23בסלי and private

personsפרטיים
ידוע ובלתי אחר 7814105160177263Otherייעוד destination and not

known

מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות למתן והציבור הממשלה מפיקדונות אשראי כולל לישראל. החקלאות בנק לרבות וזרים, מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אגודות (1)
ב1954 (4) פיק"א. את כולל (3) בלוח. המופיעים בתאריכים לי מיליון על עלה שלא עצמם לבין המסחריים הבנקים בין לאשראי פרט נוכה, המדווחים המוסדות בין האשראי (2)

פרטיים*. ואנשים מלאכה 'בעלי לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים ביתר ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם 'בנייה* בסעיף נבללו
(1) Credit cooperative societies and local and foreign commercial banks, including the Israel Bankof Agriculture. Includes credit from deposits of the government and the public for granting

of loans (including loans for payments of taxes). (2) Credit transactions between reporting institutions were deducted, except credit tarnsactions of the commercial banks between
themselves not exceeding one million IL. during the period covered. (3) Includes P.I.C.A. (4) For 1954, 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"

no
a



ארה''ב) של לדולר (ל"י הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שער י"ז/5. לוח
TABLE Q/5. OFFICIAL EXCHANGE RATE OF THE ISRAEL POUND (IL. per U.S.S)

)19481967)

Period ?IDipnn,

או יתיך שער
אי שער

Single Rate or
Rate A

בי שער
Rate B

גי שער
Rate C

ד' שער
Rate ס

Up to 181X1949 0.24aעד

19 IX 1948  17 II 19520.357




18 II 1952  18 V 19530.3570.7141.000 :

19V 1953  31 XII 19530.3570.7141.0001.800

1 1 1954 911 19621.800




1011 1962  18X1 19673.00




As from 19X1 3.50הד!לב1967
■ 

בל''י) שנתיים (ממוצעים (1) השחור ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי  י"ז/6. לוח
TABLE Q/6. FREE AND BLACK MARKET EXCHANGE RATES(i) (Yearly Averages in IL)

)19501967)

rear השנה
אביב בתל השחור השוק
Tel Aviv Black Market

בציריך החופשי השער
שוויצריים(3) לפרנקים
Zurich Free Rate for

Swiss Francs(3)

נתד .הדולר
Investment
Dollar , ארה'ב של דולרים

U.S. Dollars
מלנים(2)

Sovereigns(2)

1950

1955

1956

1957

1958

1959

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

0,162 9.738 0.704

.. . 0.560 21.775 2.303

0.576 25.553 2.511

.. 0.693 26.354 2.518

0.692 24.43S 2.381

0.700 26.891 2.652

0.668 24.023 2.453

0.684 26.903 2.570

0.726 32.840 3.207

0.837 32.414 3.219

0.818 32.992 3.273

0.865 36.057 3.364

3,150 0.862 35.398 . 3.338

3,340 0.900 38.300 3.504

וגיורג'. אדוארד שערי של ממוצעים הם הנתונים 1961 מאז (2) זה. לפרק במבוא עיין  והסתייגויות החומר מקירות בדבר (1)
בציריך. הישראלית הלירה של הציבור ע"י המכירה שערי על מבוססים הנתונים (3)

(I) For sources and reservations see introduction tothis, chapter. (2) As from 1961 data are an average of Edward
and George rates. (3) Data are basedon the exchange rate of IL., sold by the public in Zurich.
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BANKING INSTITUTIONS בנקאיים מוסדות
ל"י) (מיליוני ישראל בגק של וההתחייבויות הנכסים סיכומ  י"ז/7. לוח

TABLE Q/7. STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL (IL. Million)
)31X11 195431X11 1967)

1954I9601962196519661967

כולל סך  2021,0862,0172,8583,0234.381TOTALנכסים ASSETS

חוץ ומטבע זהב SOICross.8632,/929,/259,/54384מלאי Gold and Foreign Exchange
הכל סך Reserves(ברוטו)  Total

הבינלאומית המטבע בקרן  2II142205205240Goldזהנ held with the International
Monetaryובבנקים Fund and with banks

בחויל בבנקים 523721,1171.7241,6582.262Depositsיתרות in foreign currency with
חוץ(1) foreignבמטבע banks(l)

בקשר סילוקין 4/8253137Clearingחשבונות Accounts in Connection with

מסחרייס Tradeלהסכמים Agreements
הכל(2) סך  משנה 457/08139261409Rediscountsניכיון  Toto/(2)

ישראלי במטבע  שנוכו 415874106246Billsשטרות discounted in local currency
חוץ במטבע  שנוכו 4210065155163Billsשטרות discounted in foreign

currency'

 הממשלה 1765433370Government/התחייבויות Obligations 
שוטפים Currentחשבונות Debt

 הממשלה 73160Government//3232224325/התחייבויות Obligations 
תקציבי budgetaryחוג Debt

שונים ערך 014ISOtherניירות Securities

חובות פירעון  57/08376Advonceנוקדמה  Repayof Loans in

חוץ Foreignבמטבע Currency

זרים ובנקים למדינות 373334Loansהלוואות to Foreign Countries and Banks

הכל סך מקבילים 2053364/9506Mutuallyהשכונות Offsetting Accounts  Total

מזון עודפי 134194172155118Foodחשבונות Surplus Account
בקשר דוקומנטרי 487913411578Documentaryאשראי credits in connec

תשלומים tionלהסכמי with payments agreements
2262113236270Guaranteesערבויות

חוב יתרת  חליפין קרנות
37

Exchange Fund Accounts 
ישראלי balanceבמטבע in Israel currency
אחרים 101114Otherהשכונות Accounts

כולל סך  2021,0862,0172,8583,0234,381TOTALהתחייבויות LIABILITIES

ומוסדות בנקים 6522,313Deposits./589,/32434914פיקדונות ofBanks and Other Financial
הכל(2) סך אחרים Institutionsכספיים  Totol(2)

עו"ש בחשבון ישראלי, 32162217287281402Demandבמטבע deposits in Israel curency
קצוב לזמן ישראלי 96149335244310Timeכמטבע deposits in Israel currency

בחול) בנקיט (כולל חוץ 1745479651,1241,601Depositsבמטבע in foreign currency
(incl. foreign banks)

כספיים מוסדות 1123פיקדונות 3Deposits of international
financialבינלאומיים institutions

בקשר סילוקין 97/0/4/0Clearingחשבונות Accounts in \01ו6€1חח0€ with
מסחריים Trodeלהסכמים Agreements

במחזור ומעות בנק 5931643/687780998Notes/שטרי and 00171$ /n Circulation
הממשלה 10230713048561Depo/sts_פיקדונות of the Gmernment and of

הכל(2) סך Governmentומוסדותיה Institutions 
ישראלי /315852332STotoבמטבע (2)

חוץ 702497815536Inבמטבע Israel currency
In foreign currency

מילואים וקרן הבנק 102020202020Capitalהון and Reserve Fund

הכל(3) מקביליםסך חשבונות
205336419506466Mutually Offsetting Accounts 

Tota/(3)

אחרים 0/2339Otherחשבונות ^^^^^^^5

(1) Incl. demand deposits, time deposits and other financial assets.
)2) Excl. mutually offsetting accounts. (3) See assets.

אחרים. כספיים ונכסים קצוב ולזמן עו*ש פיקדונות כולל (1)
נכסים. ראה (3) מקבילים. חשבונות כולל אינו (2)
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>1) לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכום י"ז/8; לוח
ל"י) (מיליוני

(31*11 195431*11 1967)

1964 1962 1958 1954

5,517.4 3.948.0 1,381.9 761.9

29.8 27.4 13.1 13.4

0.5 0.7 8.3 (4) ..

1,323.0 912.1 213.2 31.5

75.4 58.2 25.8 67.3

224.7 208.9 61.4 69.7

   12.7

   6.0
48.9 17.4 46.9 7.1
76.9 40.8 10.6 11.0
453.4 ן323.2
336.3 246.0 [ 322.6 186.3
133.4 II3.4J

'271.9 136.4 9.8 9.3

88.5 96.0 49.9 25.6

69.5199.2362.7450.3
8.147.677.437.7
12.416.47.78.6
2.30.80.0

10.8142.3242.0

8.324.1// ".334.8

5.35.2.SI071.9
24.4

4.96.129.759.9
19.742.561.383.1
2.821.469.481.8
2.32.621.623.3

5.317.142.070.3

139.2195.0722.31,159.3

17.531.593.7131.8

הכל סך  נכסים
וכסף זהב מטילי מטבע,

במעבר סכומים

ישראל בבנק המוחזקות יתרות

בישראל  אתרים בנקאיים במוסדות יתרות

בחול 

חוץ מדינות עם מסחר להסכמי בקשר הפרשים חשבונות

ברוטו): קונסורציאליות הלוואות (כולל והאגודות הבנקים מאמצעי אשראי
אוצר שטרי

לממשלה הלוואות
קונסורציאליות הלוואות למתן ופיקדונות אחרים בנקאיים למוסדות הלוואות

וביטוריים חוזרים וחשבונות יתר משיכות  ישראלי במטבע לציבור הלוואות
שנה במשך לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 

משנה למעלה לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 
הוץ במטבע לציבור הלוואות

שנוכו שטרות

קונסורציאליות): הלוואות כולל (אינו פיקדונות כנגד או מתוך הלוואות
הפיתוח(2) מתקציב הלוואות למתן  הממשלה מפיקדונות

התחייבויות) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 
התחייבויות) (ראה ליבוא(3) הלוואות למתן 

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתיים מלוות לרכישת 
הנזילות להוראות (7)1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות של מפיקדונות

התחייבויות) (ראה מוסדות של פיקדונות כנגד חוץ במטבע לאוגר

שלישי צד ומיפקדונות ולמעבידים) לחברים (הלוואות התגמולים קופות מפיקדונות
ישראלי במטבע דביטוריות יתרות  דאוצר של חליפין קרנות

בישראל עזר בחברות  השקעות
ישראל ממשלת של ערך בניירות 
אחרים ישראליים ערך בניירות 

בחו"ל עזר ובחברות מתו"ל ערך בניירות 
אחרים ניידי דלא ונכסי בניינים

התחייבויות) (ראה וכיוב הסבות ערבויות דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות של התחייבויות

אתרים חשבונות
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TABLE Q/8. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS AND CREDIT

COOPERATIVESOCIETIES (1) (IL. Million)

(31X11 195431X11 1967(

1967 1966 1965

TOTAL ASSETS

Currency. gold and silver

Sums in transit

Balances held with the Bank of Israel

Balances held with other banking institutions  in Israel

 abroad

Accounts in respect of differences 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 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 I years)

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)
 granting of loans to importers (3) (see Liabilities)
 promotion of government loans and govt. guaranteed loans

institutions approved for the purpose of Sec. 1(7) of the liquidity regulations

institutions to the Treasury in foreign currency (see Liabilities)

Provident funds (loans to members and employers) and from third party deposits
Exchange 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

9,109.1 7,352.0 6,388.9

37.8 3I.S 33.3

I.4 0.7 0.6

2,306.3 1.646.2 1,580.2

53.6 88.9 90.2

401.5 294.6 243.9

44.9 52.4 . 
144.3 90.4 56.0
108.2 106.4 110.3
955.7 655.5 473.4
516.2 400.1 363.4
170.7 142.4 137.7

389.2 298.4 305.5

121.0 62.1 80.9

476.8526.6617.3
53.357.157.3
7.29.59.7

356.2 493.0641.3

18.218.1

80.886.680.8

70.491.6127.6
106.6109.2263.2
110.5121.4207.1
21.925.542.1

80.286.091.3

1,459.9 1,673.3 1,398.2

260.5 184.6 133.3
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לאשראי השיתופיות והאגודות (1) המסחריים הבנקים מאזני סיכום י"ז/8. לוח
(המשך) ל"י) (מיליוני

(31*11 195431*11 1967)

1964

5,517.4 3.948.0 1,281.9 761.9

49.226.054.073.1
27.54.524.247.8
27.121.934.426.7

196.3399.9828.01.091.4
17.833.042.727.0
24.142.425.016.7

52.8104.3155.5
17.252.820.3

12.011.116.732.8

14.9250.1476.9
26.4297.4366.6
16.3226.6214.9

7.614.934.36.5
24.014.135.049.6

70.9196.3367.2438.5
8.147.677.437.7
12.416.47.78.6
2.33.90.0

1 1.0143.5243.6
8.324.186.334.8

5.318.352.772.3

26.218.651.2109.8 | 4.4
1 0.7

| 10.619.3
15.4

25.7
26.7

24.0
6.10.49.019.0
13.342.731.3126.2

15.937.8
25.547.8161.6337.9
139.2195.0722.31 1,159.3
29.753.8161.91 233.6

הכל התחייבויותסך
עבור: המוחזקות יתרות

בישראל בנקאיים מוסדות
בחויל בנקאיים מוסדות

המטרה פירוט ללא הלוואות ולמתן קצוב ולזמן דרישה לפי הממשלה פיקדונות
התחייבויות: כנגד ופיקדונות חיסכון פיקדונות קצוב, ולזמן דרישה לפי הציבור פיקדונות

דרישה לפי לפירעון ושב עובר  ישראלי במטבע פיקדונות
שנה במשך לפירעון קצובים, לזמנים 

משנה יותר כעבור לפירעון קצובים, לזמנים 
מאושרות תוכניות לפי חיסכון חשבונות 

מוכרת* "השקעה עבור תגמולים קופות חשבונות 
התחייבויות כנגד פיקדונות 

(פז''ק) חוץ למטבע צמודים פיקדונות
(פתיח) חוץ תושבי של  חוץ במטבע פיקדונות

(תמימ) מטבע מעבירי תושבים של 
התחייבויות כנגד 

אחרים 

הלוואות: למתן פיקדונות
הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה פיקדונות

נכסים) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 
נכסים) (ראה לייבוא(3) הלוואות ממתן הנובעים 

הממשלה בערבות ומלוות ממשלתייפ מלוות להפצת 
הנזילות להוראת (7) 1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות) (של פיקדונות

נכסים) (ראה לאוצר הלוואות ממתן הנובעים חוץ במטבע מוסדות של פיקדונות

שלישי צד ופיקדונות ולמעבידים לחברים הלוואות למתן התגמולים קופות פיקדונות

קונסורציאליות הלוואות למתן פיקדונות
ישראלי במטבע  לפירעון העומדות והמחאות פקודות

חוץ במטבע 
חוץ במטבע האוצר של חליפין קרנות

בישראל אחרים ומוסדות מבנקים  הלוואות
בחויל מבנקים 

חוב איגרות
שמורה וקרן חבר דמי מניות, הון

נכסים) (ראה וכיויב הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות לחשבון התחייבויות
אחרים חשבונות

בהעדר (2) ולמשכנתאות. להשקעות בנקים כולל אינו בישראל. הפועלים זרים בנקים וסניפי לישראל" החקלאות 'בנק לרבות (1)
קצובים. לזמנים הממשלה מפיקדונות ליי) מיליוני כמה של (בגודל אחרות הלוואות הפיתות להלוואות צורפו מפורטים, נתונים
בנקאיים. במוסדות היתרות עם כלול (■*) האמריקני. המענק ומכספי והתעשייה המסחר משרד השילומים, חברת באמצעות יבוא (3)
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TABLE Q/8. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS(i) AND CREDIT

COOPERATIVE SOCIETIES (IL. Million) (Cont.)

(31X11 195431X11 1967(

1965

TOTAL LIABILITIES

Balances held for:
banking institutions in Israel
banking institutions abroad

Government demand and time deposits and govt. deposits for granting of unspecified loans
Demand, time and saving deposits of 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
 saving deposits under approved schemes
 accounts of Provident Funds in respect of "recognized investment"
 deposits against liabilities

Deposits linked to foreign currency (PAZAK)
Deposits in foreign currency  foreign residents' deposits (PATAH)

 deposits of residents 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 toimporters (3) (see Assets)
 for promotion of government loans and govt. guaranteed loans

Deposits of institutions approved for the purposes of Sec. 1(7) of the liquidity regulations
Deposits of institutions in foreign currency arising from loans granted to the Treasury

(see Assets)
Deposits of Provident Funds for granting of loans to members and employers and third

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
Liabilities o/a of customers for documentary credit, guarantees, endorsements, etc. (see Assets)
Other accounts

9,109.1 7,352.0 6,388.9

87.599.385.2
61.399.779.8
37.522.510.8

1,21111,227.41,529.8
f 19.2

{ 12.0
149.2520.1

201.1245.9406.2
7.43.10.6
26.721.115.1

611.6731.31.018.7
401.7397.9616.8
250.6287.9399.1

9.010.69.4
51.142.841.1

451.6515.5615.8
53.357.157.3 

.7.29.59.7

358.2499.7655.7
18.218.1

81.1 87.1 81.4

107.6101. 1114.6
 29:329.340:3

27.418.827.7

182.8
15.938.8178.5
178.8205.631.5

46.964.7114.3
375.0398.6421.2

1,398.21,673.3,459.9
250.9295.8386.0

)L) Including the Israel Agricultural Bank and offices of foreign banks active in Israel; excluding investment and mortgage bank
(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) In"

eluded in banking institutions' balances.
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השלתופיית והאגודות 0) המסחריים הבנקים והוצאות הכנסות ♦9/t"* לוח
ל"י) (מיליוני לאשראי

TABLE Q/9. INCOME AND EXPENDITURE OF COMMERCIAL BANKS (1)

AND OF CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES (IL. Million)

)19641967)

1967 § 1966 1965 1964

TOTAL

Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other banking
institutions

Interest on loans and bills
discounted

Interest on loans from Government
deposits

Income from investments in
securities and subsidiary
companies

Income from commission and
bank services

Income from foreign currency
transactions, insurance and
trust accounts

Miscellaneous other income

Incomeהכנסות

303.7363.6459.0526.8

63.076.6100.2112.8

119.2135.0163.1204.4

17.821.932.438.0

18.721.126.039.3

69.193.4120.8116.1

14.314.315.515.0

1.0 1.4 1.7

הכל סך
ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים ובמוסדות

שטרות וניביון הלוואות טל ריבית

מפיקדונות הלוואות טל ריבית
הממשלה

טרך בניירות מהשקטות הכנסות
בת וחברות

בנקאיים ושירותים מעמלות הכנסות

חוץ, במטבע מעסקות הכנסות
ונאמנות ביטוח

אחרות שונות כנסות ה

נהוצאות 11u reLxpe n

275.9328.7433.3500.1TOTAL

107.6129.1153.6156.9Wages and salaries
40.144.353.150.1Administrative expenses
101.2120.3164.2224.5Interest paid on deposits of the

public
6.57.69.08.5Interest paid to deposits in banks
0.20.61.45.3Interests on debentures
3.69.613.616.1Interest paid on loans and bills

discounted
3.63.97.06.3Commission paid for banking

services
5.15.36.47.13epreciation
8.18.025.025.3Miscellaneous other expenses(2)

הכל סך
ומשכורת שכר

מינהליות הוצאות
הציבור פיקדונות על ריבית

בנקים של פיקדונות טל ריבית
אגח טל ריבית

שטרות וניכיון הלוואות טל ריבית

שירותים בטד ששולמו עמלות
בנקאיים

פחת
אחרות(2) שונות הוצאות

Profitרווחים

הכל 42.642.725.334.3TOTALסך

תפעולי 27.834.825.726.7Operationalרווח profit
(נטו): הון Netרווחי capital gains:

ערך ניירות 7.96.04.83.6fromממכירת sale of securities
אחרים נכסים 1.60.20.30.3fromממכירת sale of other assets

הצמדה 5.04.02.85.3Devaluationרווחי Surplus
נכסים l6Revaluation().8.3()2.3()0.3משיטרוך of assets

כולל (2) והשקעות. למשכנתאות ובנקים לישראל החקלאות בנק את כולל לא בארץ; הפועלים זרימ בנקים של סניפים כולל (ג)
הצמדה. להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכבסה)/ למס (פרט שונים מסים רעים, לחובות הפרשה

(1) Incl. branches of foreign banks active in Israel; excl.the. Israel Bank of Agriculture and mortgage and investment banks.
)2) Incl. bad debt reserves, various taxes (except income tax), donations and expenses connected with linkage differentials
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ל"י) (מיליוני והשקעות למשגנתאות הבנקים מאזני סיכום  י"ז/10. לוח
TABLEQ/10. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE AND

INVESTMENT BANKS (IL. Million)

)31X11 196431X11 1967)

1967 1966 1965 1964 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

Assetsנכסים

הבל 2.2792,8223.3223,820סך

בבנקים ופיקדונות 24302742מזומנים

קצר לזמן 150192174203הלוואות

ארוך(1) לזמן 716805857966הלוואות

הממשלה פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

אוזריס פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

730

192

836

362

994

517

1,109

545

לממשלה 295350494566הלוואות

74858385השקעות

ניידי דלא ונכסי 6121516בניינים

מקבילים 5861106138חשבונות

אחרים 349056149חשבונות

1התחייבויות e sLiabilit

הכל 2,2792,8223,3223,820TOTALסך

313128פיקדונות .21Deposits

תבניות לפי שהופקדו חסכונות
מאושרות חיסכון

971029691Savings deposited according to approved
saving schemes

הלוואות למתן הממשלה פיקדונות

הלוואות למתן אתרים פיקדונות

740

258

876

364

1.003

537

1.125

578

Government deposits earmarked for
loans

Other deposits earmarked for loans

43131158102Loansהלוואות

חוב 422541673871Debenturesאיגרות

נפרע 396425443473Paidupהון capital

757582110Fundsקרנות

מקבילים 5861106138Parallelחשבונות accounts

אחרים 160217195312Otherחשבונות accounts

(1) Including consortial loans.
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securities ערן ניירות
(1) אביב בתל בבורסה החוב איגרות לשערי מדדים  י"ז/11. לוח

(100 = 1960 ממוצע : (הבסיס
TABLE Q/ll. PRICE INDEXES OF DEBENTURES QUOTED ON THE TEL AVIV STOCK

EXCHANGE(i) (Base: Average I960  100)
(Yearly Averages: 19501967 שנתיים: (ממוצעים

חוב DebenturesLinkedצמודותאיגרות Bonds ant

זרהשנה המחיריםלמטבע למדד
לצרכן

לדולר בחציין
למחירים ובחציין

חוב איגרות
צמודות לא

Yearהכל Toסך ForeignCombined toNonlinked
TotalExchange

Rate
Consumer's Price

Index

Dollar and to the
Consumer's Price

Index

Debentures

ישנה Oldשיטה Method
195032.032.0102.3
195585.385.396.3
1958100.099.2
1959103.299.6
I960100.299.9100.1100.3100.5

חדשה שיטה  New Method

I960100.0100.0100.0100.0100.0
1961103.4104.1107.6102.898.1
1962138.0148.0123.1129.8106.9
1963147.8160.2127.4137.4II 1.9
1964159.0172.5137.2149.6116.0
1965171.2184.5148.4160.8119.3
1966176.5180.7157.8164.6123.2
1967180.5185.7161.6168.2.I2S7

זה. לפרק במבוא ראה הסברים .100 = חדשה בשיטה 1960 ממוצע בסיס: על הם הנתונים כל ב1960. שונתה החישוב שיטת (1)

M) The method of computing the data was altered in I960. All data are based on: average I960 by new method = 100. See
explanations in the introduction to this chapter.

(ג) בתלאביב בבורסה המניות לשערי מדדים  י"ז/12. לוח
(100 = 1960 ממוצע : (הבסיס

TABLE Q/12. PRICE INDEXES OF SHARES QUOTED ON THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE(i)
)Base: Average 1960= 100) (Yearly Averages: 19501967 שנתיים: (ממוצעים

רגילות Ordinaryמניות Share

Year השנה
// /l^ J ill 'AlJ

Preferenceהבל וביטוחסך ומסחרמקרקעיןכספים להשקעהתעשיה חברות
SharesFinance andRealIndustry andInvestment

Total InsuranceEstateCommerceCompanies.

ישנה Oldשיטה Method
195050.825.4
195590.055.0
195879.137.4
195951.4 ^0,^100 91.6■■ *<4
I960108.2102 1 ; \>.0

חדשה Newשיטה Method
I960100.0100.0 /9tS100.0100.0100.0100.0
1961105.6I2I.2 Vf■■?146.0133.8108.1136.5
1962125.2131.0165.6156.1107.1155.6
1963138.7191.6280.7278.8118.6252.5
1964141.9188.9281.7273.9115.2249.3
1965165.3155.6242.4218.296.6183.5
1966162.8125.5199.1175.172.8145.9
1967151.5114.3189.8124.369.0138.5

(1) See note to Table Q/ll. י"ז/11. ללוח הערה ראה (x)
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(אחוזים) חוב איגרות לשערי תשואה שיעורי י"ז/13. לוח
TABLE Q/13. RATES OF YIELDS TO QUOTATIONS OF DEBENTURES (Percentages)

)1966; 1967)

Average
1966

ממוצע
Average
1967

 לדולר צמודות חוב איגרות
הכל 3.93.0סך

DEBENTURES LINKED TO THE U.S.

DOLLAR  TOTAL

שנים 2 תוך 3.62.2Redeemedנפרקות within 2 years

שנים 25 תוך 3.93.4Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלה שנים 5 תוך 4.95.7Redeemedנפרעות within 5 years and over

למדד צמודות חוב איגרות
הכל סך  לצרכן 4.45.1המחירים

DEBENTURES LINKED TO THE

C.P.I.  TOTAL

שנים 2 תוך 4.35.9Redeemedנפרעות within 2 years

שנים 25 תוך 4.54.8Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלו! שנים 5 תוך 4.44.7Redeemedנפרעות within 5 years and over

ברירה לפי חוב DEBENTURESאיגרות BY CHOICE

הצמדה של 4.22.9Onבהנחה assumption of linking

הצמדה אי של 7.57.2Onבהנחה assumption of not linking
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המשקיעיס קבוצת לפי א3יב, 3תל בגורסה חרע^מיט העויך ■:ייף!ת
ל"י) מיליוני השוק ערך (לפי

(19651967)

■M/v< לוח

הנייר סוג

הכל סך
ניירות

משקיעיב בישראלבידי

רשומים
בבורסה
Total

Securities
Registered
at Stock
Exchange

הכל סך
Total

הממשלה
Government

בנקים
מסחרייט(1)
Commercial
Banks(l)

מוסדות
כספיים
אוזרים .

Other
Financial
Institutions

1965

הכל 2,233.71,685.029.0163.011.0סך

924.4661.523.447.4s.oמניות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 669.8384.15.621.21.4איגרות

לצרכן המחירים למדד צמודות 527.3527.390.23.8

ובחציין לדולר בחציין צמודות 
למדד

81.481.43.90.6

צמודות לא 30.830.7


0.30.1

§ 1966

הכל 2,371.01,832.627.1203.013.6סך

755.6578.721.736.77.0מניות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 743.2381.75.523.30.8איגרות

לצרכן המחיריט למדד צמודות 770.7770.7140.14.9

ובחציין לדולר בחציין צמודות 
למדד

72.472.4


2.30.9

צמודות לא 29.229.10.60.1

1967

הכל S15.7.2,999.52,270.824.9396סך

889.9635.324.947.97.3מניות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 874.4400.3איגרות


18.90.6

לצרכן המחירים למדד צמודות 1.142.21,142.2


326.87.0

ובחציין לדולר בחציין צמודות 
למדד

64.4. 64.4


1.90.8

צמודות לא 28.628.61.00.0

לישראל* הכלכלית "פי.אי.סי.החברה גם כלולה הישראליות החברות מלבד (2) בישראל. הפועלים זרים בנקים כולל (1)
זרה. כחברה הרשומה
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TABLE Q/14. SECURITIES REGISTERED IN THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE, BY GROUPS
OF INVESTORS (At Market Value  IL. Million)

(19651967(

Type o f Security

בידי
משקיעים
בחול
Held
by

Investors
Abroad

Held by Investors in Israel

משקיעים
אחרים
Other

Investors

קופות
גמל

Provident
Funds

ביטוח חברות
הפועלות
בישראל
Insurance
Companies
Active in
Israel

קרנות
נאמנות
Trust
Funds

ציבוריות
להשקעות(2)

Public
Investment
Companies

)2)

TOTAL

Shares

Bonds and debentures  Linked to or dealt
in foreign currency

 Linked to C. P. I.

 Linked half to Dollar and half to
C.P. I.

 Nonlinked

TOTAL

Shares

Bonds and debentures  Linked to or dealt
in foreign currency

 Linked to C. P. I.

 Linked half to Dollar and half to
C. P. I.

 Nonlinked

TOTAL

Shares

Bonds and debentures  Linked to or dealt
in foreign currency

 Linked to C. P. I.

 Linked half to Dollar and half to
C. P. I.

 Nonlinked

548.7

262.9

285.7

O.I

■727.6

410.1

210.9

72.4

6.1

28.2

26.4

27.0

1965

526.8 19.2

23.5 3.0

107.0 12.3

328.1

66.7

1.5

3.0

0.4

0.5

1.3 0.3

1967.

0.4

172.436.0

124.125.0

18.86.9

26.43.4

3.00.7

0.0

0.1

§ 1966

154.925.725.3685.9697.0538.4

95.116.94.523.1373.7176.9

19.35.38.891.8226.9361.5

36 73.011.2507.467.4

3.30.50.562.32.6_

0.4

240.927.335.5737.2792.8728.7

116.219.15.322.7391.9254.6

27.74.811.987.5248.9474.1

93.83.017.9572.7121.0

3.00.50.353.84.1_

O.I

(1) Incl. foreign banks active in Israel. (2) Besides the Israeli companies, P.E.C .,registered as foreign company, is also included
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ומדדי הסחיר ההון המחזור, אביב: בתל ערן לניירות הבורסה י"ז/15. לוח
(1) הפעילות

TABLE Q/15. THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE: TURNOVER, MARKETABLE CAPITAL
AND INDEXES OFACTIVITY(1)

)19601967)

המחזור שיעור
(אחוזים) השנתי
Yearly Rate
of Turnover
)Percentages)

הממוצע הסחיר jinn
השוק במחירי
ליי) (מיליוני
Average
Marketable
Capital

at Market Prices
)IL Million)

המחזור
השוק במחירי
ל"י) (מיליוני
Turnover

at Market Prices
)IL. Million)

All Securities(2)

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

63.6383.916.6

78.8556.414.0

116.0826.213.8

270.61,235.921.9

259.01,546.716.6

135.71,638.38.3

105.41,716.96.2

108.21,901.45.7

הניירות(2) כל
1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Shares

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Linked Bonds and
Debentures

מניות
196037.574.650.3

196145.6173.026.1

196267.6246.126.9

1963231.9579.740.0

1964216.9806.626.6

196589.4789.511.3

196656.9701.08.1

196752.1694.17.5

חוב ואיגרות מלוות
צמודות

196026.5272.59.71960

196133.2347.79.51961

196246.8540.68.51962

196337.8617.56.11963

196441.2702.45.81964

196544.9814.05.51965

196647.7984.34.91966

196755.41.178.9 4.71967י

הבורסה, שליד החופשי בשוק הנסחרים ערך ולניידות אביב תל בבורסת בהם לסחור ניתן אשר הערך לניירות מתייחסים הנתונים (!)
צמודות. לא חוב ואיגרוות מלוות בולל (2) בבורסה. לרשמם התחייבות שיש בתנאי

(1) Data refer to securities that can be traded on theTel Aviv stock exchange and to those traded over the counteron condition
that the/ are registered on the stock exchange. (2) Including nonlinked debentures.
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companies חברות
(ג) כלכלי ענף לפי חברות של עצמי והון חברות ומחיקת רישום  י"ז/16. לוח

TABLE Q/16. REGISTERING. STRIKING OUT AND OWN CAPITAL OF COMPANIES,
BY ECONOMIC BRANCH(i)

)19641967)

חברות רישום
Registering of Companies

חברות מחיקת
ing Out of CompaniesStrik

19641965196619671964196519661967

TOTAL

Number of Companies חברות מס8ר

490 677 419 709 1,149 1,401 1,615 2.092

14 43 48 31

332 422 3S6 564

109 156 184 249

409 519 673 872

56 78 121 110

120 109 III 148

109 74 92 118

3034337Agriculture, forestry and
fishing

238102222150Manufacturing, industry
and crafts

48444958Construction

254178289199Commerce, banking and
insurance

45182919Transportation, storage
and communications

35183127Public services

59252430Personal services

__Other and not known

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות'

ומלאכה תעשייה חרושת/

ציבוריות ועבודות בנייה

וביטוח בנקאות מסהר,

וקשר אחסנה תחבורה,

ציבוריים שירותים

אישיים שירותים

ידוע ולא אחר

ל'י) (מיליוני חברות של עצמי הון
Own Capital of Companies (IL. Million)

הכל 600.2183.3353.7243.213.013.830.6TOTALסך

ודיג ייעור ,2.54.13.00.90.60.41.8Agricultureחקלאות/ forestry and
fishing

ומלאכה תעשייה ,66.429.9243.253.56.43.27.8Manufacturingחרושת/ industry
and crafts

ציבוריות ועבודות 34.026.85.18.30.72.63.1Constructionבנייה

וביטוח בנקאות ,464.099.881.5154.05.06.015.5Commerceמסחר/ banking and
insurance

וקשר אחסנה ,24.214.93.97.30.00.60.2Transportationתחבורה, storage
and communications

ציבוריים 3.42.913.35.80.10.40.8Publicשירותים services

אישיים 5.75.13.613.40.10.61.4Personalשירותים services

ידוע ולא אחר


Other and not known

(1) Excl. data on house property companies and on
increasing of capital of old companies.

בית חברות על נתונים כולל לא (1)
ותיקות. חברות של הון הגדלת ועל
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הכלכלה ענפי ולפי הפירוק יוזם לפי ,(1) בע"מ חברות פירוק  י"ז/17. לוח
TABLE Q/17. WINDING UP OF LIMITED COMPANIES(i), BY INITIATIVEAND ECONOMIC

BRANCHES ... .

)1966 ; 1967)

19661 967

 ".סך
הבל
Total

.ביזמת
הרשם
Regis
trar's

פירוק
מרצון
(2)

Volun
tary(2)

פירוק
צו עפ"י
בימ''ש

By
Court
Order

הכל
Total

ביזמת
הרשם
Regis
trar's

פירוק
מרצון
(2)

Volun
tary(2)

פירוק
צו עפי
בימיש
By"

■ Court
Order

Beginni ng of P rocess_

78458292110. ALL COMPANIES

302136Agriculture, forestry and
fishing

28a20137SOManufacturing, industry
and crafts

8462, 913Construction

2031542821Commerce, banking and
insurance

513786Transportation, storage
and communication

665259public services 

625525Personal services

התהליך תחילת

66 87 631 784

4 2 11 17

26 17 204 247

8 22 54 84

23 33 303 359

2 1 20 23

 514 19

. 3 7 25 35

החברות:.. כל
■ . ודיג ייעור חקלאות/

ומלאכה תעשייה חרושת,

ציבוריות ועבודות בנייה

וביטווו בנקאות מסחר'

וקשר אחסנה תחבורה'

ציבוריים שירותים

אישיים שירותים

End of Process התהליך סיום

החברות 67843310כל 23S4883887228ALL COMPANIES

ודיג ייעור 3325חקלאות' 8752Agriculture, forestry and
fishing

ומלאכה תעשייה 2221314חרושת, 871491211513Manufacturing, industry
and crafts

ציבוריות ועבודות 49311בנייה 175742132Construction

וביטוח בנקאות 2901844מסחר/ 1021991573210Commerce, banking and
insurance

וקשר אחסנה 29221תחבורה, 6191711Transportation, storage
and communication

ציבוריים 3120שירותים II27243Public services

אישיים 2420שירותים 4302262Personal services

פירוק כולל (2) בית. חברות ברובן שהנן מוגבלת בערבות וחברות בית חברות כולל איבו וציבוריות/ פרטיות חברות כולל (1)
חברימ. ושל בושים של מרצון

(1) Incl. private and public companies, excluding house property companies and companies limited by guarantee. (2) Incl.
members, voluntary and creditors winding up.
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המקומיות והרשויות הממשלה כספי י"ח. פרק

מיוחד בחשבון מופקדת הקרן הפיתוח. ומלווה
לפי משוערכת והיא חוץ במטבע ישראל בבנק

החדש. החליפין שער
רק כולל י"ח/4 לוח המדינה חוב
חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים. חובות
מהתאריכים אחד בכל החליפין שער לפי נתונים
לצר המחירים למדד הצמודים והחובות שבלוח,
המדד. עליית עקב החוב גידול את כוללים כן
מקרקעין שטרי (כגון: הפנים ממלוות חלק
חובות אינם בלוח, הכלולים אוצר) ושטרי

המקובל. במובן
בלוח מופיעות  המדינה ערבויות
שער לפי משוערכות הן כאשר הקו, תחת י"ח/1

החדש. החליפין

הממשלה והוצאות הכגפות
הכנ ומינהל הכללי החשב דו''חות המקור:

המדינה. סות
ב1 המתחילות כספים שנות הן השנים

במרס. 31 ב ומסתיימות באפריל
ולהוצאות להכנסות מתייחסים המספרים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות,
סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,

ותקבולים: תשלומים
סכומים הן המיועדות וההוצאות ההכנסות א.
חוץ ממקור אותם מקבלת ממשלתית שיחידה

שירות. אותו עבור
כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
במשנהו) אחד כספי נכס (הכרת גרידא
שמ ממשיות והכנסות הוצאות הינן ובחלקן
(לרבות בתקציב נכללו לא שונות סיבות

התקציבי). הגירעון מימון
הממשלה של וההכנסות ההוצאות רישום
תקבו רק המתוקנת. המזומנים שיטת לפי נעשה
ורק כהכנסה כלל, בדרך נחשבים, מזומנים לי
יוצאים יש אולם מזומניםכהוצאה. תשלומי
בבנקים נישומים חובות הפקדת כגון: זה, מכלל
ספקים, אצל בהקפה וקניות כהכנסה) (הנרשמת
(ובמק העסקיים במפעלים כהוצאה. הנרשמות
רושמים הממשלה) במשרדי גם מסויימים רים
לשנים ולפיצויים לפנסיות הפרשות וכן פחת גם

הבאות.
במישרין. בתקציב כלולים המסים כל לא
מסים שהם הלאומי, הביטוח ודמי הארנונה
חלקי באופן בתקציב מופיעים כלכלית, מבחינה
לביטוח ומהמוסד הארנונה מקרן כהלוואות

האוצר של וההתחייבויות הזכויות המאזן,
הכללי. החשב של דוח"ות המקור:

בעיקרו מורכב המדינה אוצר של המאזן
האוצר של המוניטריות וההתחיבויות מהזכויות
בנכסים המדינה השקעות את כולל אינו והוא
לא לכן ניידי); ודלא דניידי (נכסי מוחשיים
בכבישים, שהושקעו הסכומים אותם כל נכללים
גפ הממשלה. של אחר וברכוש בציוד בבניינים'
של העסקיים המפעלים של בנכסים ההשקעות
אינן והנמלים הרכבת הדואר, כמו הממשלה,

במאזן. כלולות
שנוצרו האוצר של וההתחייבויות הזכויות
המדינה קום מיום הממשלה מפעילות כתוצאה

הן:
מעם כתוצאה שנוצרו והתחייבויות זכויות א.
עוברות אינן ואשר האוצר של שוטפות קות .

והתחייבויות (זכויות המדינה תקציב' את
בבנ הממשלה פקדונות הם אלה שוטפות).
בקופת אחרים גופים של הפקדות או קים
של תקציבים חשבון על מקדמות המדינה,
למשרדי הניתן חוזר הון הבאות, השנים
הפירוט וכיו"ב. וחייבים זכאים הממשלה,
ניתן השוטפות וההתחיבויות הזכויות של

י"ח/2. בלוח

התק מביצוע הנובעות והתחייבויות זכויות ב.
שהמדינה ממלוות נובעות התחייבויות ציב.
וזכויות המדינה להכנסות ושהועברו קיבלה
במניות מהשקעות שניתנו, מהלוואות נובעות
לתשלום תקציבית קרן (יצירת ומהפקדות
העיקריים הסעיפים של פירוט חובות).

וי"ח/4. י"ח/3 בלוחות ניתן
הממשלה של ישירות העברות
באופן העניקה הממשלה אשר ההלוואות יתרת
שניתנו ההלוואות הפנקסי. לערכן בהתאם ישיר,
כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי על

כלולות. אינן
רשו ההשקעות  במניות השקעות
אשר הסכום כלומר: הפנקםי, בערכן מות
שרכ המניות עבור למעשה שילמה הממשלה
עקב לא שיערוך, פעולת כל נעשתה ולא שה
ולא חוץ במטבע נקוב שערכן במניות הפיחות
הרשומות המניות אותן של שערים שינוי עקב

בבורסה.
הפקדה זוהי  חובות לתשלום קרן
העצמאות מלווה איגרות פידיון לצורך מיוהדת
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המקומיות הרשויות כספי
המ הרשויות והוצאות הכנסות על הנתונים
הכספיים הדו"חות סיכום ע"י התקבלו קומיות
מתכונת לפי בנויים אלו שדו"חות למרות שלהז.
ההכנסות בסיווג מלאה אחידות עדיין אין אחידה
באיכות מםויימת במידה הפוגם דבר וההוצאות,

הנתונים.

חשבונו את מחלקות המקומיות הרשויות
הוא העיקרון רגיל. ובלתי רגיל לתקציב תיהן
השקעות לבין שוטפות פעולות בין להפריד
התק משני באיזה ההחלטה כי אם הון וחשבונות
במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום ציבים
הכנסה מתוך הוא המימון אם שלה; המימון
ואם הרגיל בתקציב הפעולה תרשם שוטפת
לפעולת הכנסה או הלוואה ע"י הוא המימון
העיק רגיל. הבלתי בתקציב הוא הרישום פיתוח
מזדהה אינו המימון מקור לפי רישום של רון
שוטפות פעולות בין להפריד העיקרון עם תמיד
בולטת דוגמה הון. וחשבונות השקעות לבין
התקציב דרך נעשה המלוות שפרעון היא לכך
שוטפות. הכנסות ע"י ממומן הוא באשר הרגיל
לא המקומיות הרשויות והוצאות בהכנסות
יסו ספר בבתי המורים של המשכורות כלולות
של המשכורות חובה. בגני גננות ושל דיים
אחרות גננות ושל יסודיים על ספר בבתי מודים
משרתים הם בהם המוסדות אם רק כלולות
ההכנ כלולות לא כן המקומית. לרשות שייכים
הכספיות והפעולות הדת ושירותי וההוצאות סות
במוע המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים של
בחשבו המופיעות לדת הוצאות האזוריות. צות
בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של נות

הדתית. במועצה
כלו ביניים וגרעונות מימון יתרות בסעיפים
פיתוח במפעלי זמניים וגרעונות עודפים לים

הסתיימו. שטרם

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
אלד. בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי הוא
ההכנסה  ו' בפרק מופיע הממשלה והוצאות

הלאומית. וההוצאה

מגן ויהב הכגפח ממ תקגולי
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:

לגבייה מתייחסים י"ח/8 בלוח המספרים
המ0 בשנת התחשבות ללא התקציב, בשנת
כוללים התקבולים אלה. סכומים שולמו שעבורה
פיקדונות וגם במזומנים המם תשלומי את גם

מס. לחייבי הלוואות ממתן שנבעו בבנקים
שהיתה זו היא וחברות שכירים בין ההבחנה
הוא זה, לפי "עצמאי", הכנסה. מם באגף נהוגה
מעסק נובעת מהכנסתו רבע שלפחות אדם,
עצמאי. מהם שאחד עובדים זוגות וכן עצמאי
עד נכללו קואופרטיבים וחברי חברות מנהלי
ואילך 1956/57 ומשנת השכירים עם 1955/56
מהשנים בחלק כלולים קיבוצים העצמאים. עם
החל העצמאיים. עם אחרות ובשנים החברות עם
גם מעצמאים המס נתוני כוללים ב1961/62
בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה מס
עד עצמאיים. או שכירים היו ההכנסה מקבלי אם
בורדו לא והם קטנים אלה סכומים היו 1961/62

נפרד. בסעיף

קנייה כמפ החייגות הסחורות ערף
חלו ידי על התקבל הסחורות לערך האומדן
על החלים המס בשיעורי ברוטו המס חיובי קת

וסחורה. סחורה כל
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assets and liabilities of the treasury האוצר והתחייבויות זכויות

ל"י) (מיליוני האוצר של מוניטריות והתחייבויות זכויות ריכוז  >"ח/1. לוח
TABLE R/l. CONSOLIDATED STATEMENT OF THE TREASURY'S MONETARY

ASSETS AND LIABILITIES (IL. Million)

)31 III1965  3 1 III 1967)

1967 1966 1965

Assets זכויות

שוטפות 1.138.21,089.6671.8Currentזכויות assets

שניתנו 3,084.03,445.5loans(2)2.281.0הלוואות granted

במניות 901.2988.9Investments(2)960.5השקעות in securities

(הפקדות) חובות לתשלוט 59.550.250.2Loanקרן fund

ישראל בנק של מניות בהון 20.020.020.0Investmentהשקעה in Bank of Israel shares

או כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומיט
בהשקעות

התהוות בתהליך בנכסים הממשלה השקעות

734.8

270.0

(2)483.2

(2)399.7

557.6

636.2

Amounts not yet classified as loans or
investments

Government investments in assets in creation

73.1Stockמלאי

הכל 5,464.06,027.96,443.3TOTALסך

מסתר 25.923.136.0Commercialהסכמי agreements

itהתחייבויות iesLiabi

שוטפות 740.8733.6756.5Currentהתחייבויות liabilities

פנים: Internalמלוות debts:

הפנקסני 2,421.12,834.43.460.3Bookהסכום value

לצרכן המחירים מדד עליית עקב גידול

לבניין חיסכון במפעל ערך נידול

וזוץ(1) מלוות

142.3

8.4

3,183.0

185.6

8.4

3.520.1

250.4

6.9

3,786.8

Increase due to rise in the Consumer's
Price Index

Compensatory value to depositors in

saving for housing projects
Foreign debts(l)

הכל 6,495.67,282.18,260.9TOTALסך

מסחר 11.714.615.2Commercialהסכמי agreements

902.21.012.21,263.6Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report. הכללי. החשב דרח המקור:

וליום 31.3.1966 ליום ,31.3.1965 ליום הסכומים תקציבית. כהכנסה בחלקט שנרשמו לא^ בחוץ שוטפים חובות כלולים (1)
רבה במידה מושפעים ו1966 1965 בשנים אלה בסעיפים השינויים (2) בהתאמה. ליי מיליוני ו3.1 4.1,8.1 הינם 31.3.1967

זה. לפרק מבוא ראה בעמידר' הממשלה של ההשקעה צורת בדבר מההסדר
(1) Including current debts abroad previously registered as budgetary income. The amounts for 31 111 1965,31111 131)תנ1966 111 1967
are IL. 8.1 million, 4.1 and 3.1 respectively. (2) The differences in these items in 1965 and 1966 were largely due to the

Government's way of investing in Amidar, see the introduction to this chapter.
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ל"י) (מיליוני האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות  י"ח/2. לוח
(31 111 1966; 31 111 1967)

19661967

היתרה
מזה:

מזה:היתרו!
זכויותזכויות במאזן

מוניטריות
במאזן

מוניטריות
Position inPosition in
Balance

Thereof:Thereof:

SheetMonetary
Sheet

Monetary
AssetsAssets

Assets זכויות

תקציביות פעולות .11. Budgetary activities

לחייבי הלוואות למתן פיקדונות
הכנסה מס 1

63.863.877.477.4Deposits for loans to income
tax debtors

ממשלתיים, מחסנים מימון .2
ומקדמות חוזר הון

ומפעלים מחסנים
ממשלתיים

ומקדמות חוזר הון

222.6

87.9

213.0

11.8

144.7

21.2

144.7

(<6.5

2. Financing of Government
stores, revolving funds and
advances

Government stores and
undertakings

devolving funds and advances

חובה 39.739.733.033.0Compulsoryחיסכון Saving

ע"ח שילומים סחורות
באות שנים
השיכון אגף

2.9

35.3

2.9

35.323.1

Reparation goods on account of
future years

Housing Division account

לבניין 88.663.375.10.5Savingחיסכון for Housing Scheme

שוטפות פיננסיות פעולות .33. Current financial transactions

בארץ 21.021.041.141.2Accountsבבנקים in banks in Israel

בחו"ל 95.795.781.481.4Accountsבבנקים in banks abroad

זמניות 96.896.6129.3129.5Temporaryהשקעות investments

30.830.828.227.7Debtorsחייבים

ישראל בבנק מזומנים
ובמעבר

387.9387.9138.8138.8Cash in Bank of Israel and in
transit

שונים ופסיכים אקטיבים .427.827.829.74.14. Miscellaneous assets and
liabilities

הכל 1,200.81,089.6823.1671.8TOTALסך

הכללי. החשב דו"ח המקור:
ליום ל''י מיליון 13.9 ובסך 31.3.1966 ליום ל''י מיליון 18.5 בסך הצמדה הפרשי בולל (2) י"ח/5. בלוח פירוט ראה (1)

.31.3.1967
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TABLE R/2. CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY (IL. Million)

(31 III 1966; 31 III 1967(

1967

:ms
התחייבויות
מוניטריות
Thereof:
Monetary
Liabilities

היתרה
במאזן

Position in
Balance
Sheet

1966

:nar
התחיבויות
מוניטריות
Thereof:
Monetary
Liabilities

היתרה
במאזן

Position in

Balance
Sheet

Liabilities התתיבויות

תקציביות פעולות .1I. Budgetary activities

התקציב ביצוע חשבון על תביעות
שנתקבלו) (שירותים

הכנסה של קרדיטוריים חשבונות

243.7

33.8

243.7209.1

■47.0

209.1Claims on account of budget
)Services received)

Credit accounts of revenue

הוצאה(1) על הכנסה עודף

מסים לחייבי הלוואות

.165.3

63.8

(J218.7

77.4

Surplus of revenue over
expenditure(l)

Loans to tax debtors

ממשלתיים מחסנים .2
חוזר והון

משילומים שנתקבלו 2.91.0סחורות

2. Government stores and
revolving funds

Reparation goods received

202.8168.8Fundsקרנות

השיכון 35.335.323.123.1Housingאגף Division account

לבניין 88.688.675.175.1Savingחיסכון Housing Scheme

שוטפות פיננסיות פעולות .33. Current financial transactions

בארץ 132.9Banks(2)87.8119.0(2)69.3בנקים in Israel

לארץ בחוץ 48.048.0Creditorsזכאים abroad

חשבון  ארהב ממשלת
מזון עודפי

זכאים

120.7

41.0

120.7

41.0

113.9

39.1

113.9

39.1

U.S. Gov't  food surpluses
accounts

Creditors

105.8101.791.690.7Amountsהפקדות deposited with
Government

שונים ופסיכים אקטיבים A27.813.829.724.64. Miscellaneous assets and
liabilities

הכל 1,200.8733.6823.1756.5TOTALסך

Source: Accountant General's Report.
)1) For breakdown seeTable R/5. (2) Incl. linkage differentials  IL. 18.5 million on 31 Ill 1966 and IL.I3.9millionon3 I III 1967.
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(1) כלכלה ענפי לפי הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות  י"ח/3. לוח
ל"י) (מיליוני

TABLE R/3. DIRECT INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT,
BY ECONOMIC BRANCH (1) (IL. Million)

)31 III 1966 ; 31 III 1967)

הלוראות(2)במניותהשק9ות
Investments In SharesLoans (2)

196619671967 I 1966

הכל 901.2988.93,257.7סך 2,641.1TOTAL

מקומיות רשויות
לאומיים מוסדות
אחרים מוסדות

3.0 0.0
441. j 361 g

Local authorities
Nl atirtnal in cfit■■* ■r*ne

0.60.858.3 45.5Other institutions
1.61.618.5חקלאות 19.0Agriculture

ומחצבים 113.4129.050.7מכרות 614Mining and quarrying

93.0122.082.0תעשייה 72.9Industry
ומים 175.5174.3732.2חשמל 666.8Electricity and water

(3) 58.965.91.433.3בנייה 1.051.8Building(3)

וביטוח בנקאות 362.5351.668.5ממחר, 48.2Commerce, finance and insurance

וקשר 89.4133.9366.7תחבורה 308.1Transport and communications
אישיים 0.2שירותימ O.OPersonal services

ידוע ולא אחרות 6.39.72.2מטרות 4.8Other purposes and not known

היה: 31.3.67 וליום 31.3.66 ליוט סכומו אשר הבנקאיים המוסדות באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את כולל אינו (1)
בנכסים והשקעות בהשקעות או כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומים כולל (2) בהתאמה. ליי מיליוני ו1,381.6 1,325.7

אגיח. וכן התהוות, בתהליך
(1) Excluding government loans through banking institutions to the amounts for 31 III 1966 and 31 III 1967 are IL 1,325.7 and
1,381.6 million respectively. (2) Include amounts not yet classified as loans or investments and investments in assets in

creation and debentures.

ל"י) (מיליוני החוב(1) סוג לפי הממשלה, חובות  י"ח/4. לוח
TABLER/4. GOVERNMENT DEBT, BY TYPE OF DEBT (1) (IL. Milliion)

)31 III 1956  31 111 1967)

החוב 1956I9601964196519661967Typeסוג of Debt

החוב 1,0842,1655,1855,7346,6047,585TOTALכל DEBT

הכל סך פנים 40096/2.29/2,5683,0973.80SInternalחובות Debt  Total

לדולר(2) צמודים
למדד(2) צמודים
הצמדה ללא

65
44
291

151
224
586

481
854
956

366
1.280
922

376
1,839
882

374
2.325
1.109

Dollar linked(2)
C.P.I. linked(2)
Non linked

חוץ חובות
בלי לפירעון

חוץ חובות
זר(3) במטבע

56

628

292

9/2

638

2,256

656

2.5/0

70/

2,806

732

3.04S

External Debt Repayable
in IL

External Debt in Foreign
Currency{3)

תקציב. לחוב כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות כולל אינו (1)

מהתאריכים. אחד בכל החליפין שער לפי מחושב בל"י הערך (3) לצרכן. המחירים במדד או החליפין בשער לשינויים מותאם (2)

(1) 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 or the C.P.I. (3) The value in IL. is calculated according to the rate of exchange

on the relevant date.
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE הממשלה והוצאות הכנסות

ל"י) (מיליוני תקציבייט גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  י"ח/5. לוח
TABLE R/5. INCOME, EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES AND DEFICITS (IL. Million)

)1948/491966/67)

התקציב שנת
Budget Year

הכנסות
Income

הוצאות
Expenditure

עודף(+)או
() גירעון

Surplus (+) or
Deficit()

או (+) עודף
מצטבר(0 () גירעון

Cumulative Surplus (4.)
or Deficit( ((1)

1948/4928.9(2)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

1955/56805.9816.610.7 1.2

1956/57978.01,049.871.873.0

1957/581,121.4I.I 32.310.983.8

1958/591,377.21,298.8+78.55.4

1959/601,480.91,514.733.839.2

1960/611,708.21,728.820.759.8

1961/622,302.32,271.9+30.429.4

1962/632,594.62,476.5+ 118.1+88.7

1963/643,223.13,113.8+ 109.3+ 198.0

1964/653.655.03.676.021.0+ 177.0

1965/664.386.14,397.811.8+ 165.3

1966/674,471.54.855.5384.0218.8

Source: Accountant General's Report.

)]) Including IL. 25.1 millionof foreign exchange equalization fund.
)2) Does not include the entire defence budget.

הכללי. התשב דויח המקור:
שערים. הפרשי קרן של ליי מיליון 25.1 כולל (1)

במלואו. הביטחון תקציב את כולל אינו (2)
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ל"י) (מיליוני הממשלה י"ח/6.הכנסות לוח
(1963/641968/69)

למעשה הכנסה
Actual 6וח0€ח|

ההכנסה וסעיף התקציב סוג

3,113.83,676.04,397.84,855.5

( )/09.321.011.8384.0

1,857.12,313.62.643.52,788.9

690.1: 875.61.056.21,163.6
75.696.7116.7126.1

( )30.l( )38.7( )46.7()50.4
18.019.414.612.3
3.44.75.24.0

274.4349.1423.9340.7
93.0114.0124.7168.8
52.254.367.785.0
26.830.833.728.9
42.047.047.733.5
2.52.7
0.20.20.20.2

267.9318.9. 385.9306.1
12.522.624.626.1
4.3\ 5.65.45.5
34.040.241.060.3
38.4. 43.852.960.1
19.720.419.111.9
21.1' 27.029.142.2
25.021.622.730.0
31.539.857.677.3
7.27.910.126.1

24.0. 24.934.554.9
102.7112.4137.9146.5
23.7! 26.030.0
6.412.16.44.3
16.2: 3.42.72.4
6.6; 4.51.4

22.839.640.342.8

( )55.0()I3.O() 105.0>)21.0

3.00.7

1,343.7 1,391.8 1,090.0 1,145.1

221.0
127.9
125.6
30.8
63.7

( )I.O
2.9

240.2
112.4
116.1
41.4
70.2

33.1
66.5

213.9
113.5
114.6
36.5
56.3

31.3
71.2

194.6
96.4
109.2
17.6
54.4

41.4
82.8

כולל(1) מך
השנה במשך תקציבי גירעון

הכל רגילסך תקציב

הכנסה מס
רכוש מס

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 בלי  ואגרות רשיונות דמי

משפט) בית קנסות כולל (אינו אחרים 
הדואר ממפעלי 

העסקיים המפעלים מיתר 
חוץ למלוות והמחלקה ישראל בנק רווחי

העסקיים) מהמפעלים לריבית (פרט ריבית
הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תגמולים למימון העברה

קודמות שנים תקציבי ע"ח החזרות
שערים והפרשי יתר מס
סווארות מדמי הפרשים

משפט) בתי קנסות (כולל שונות
מסים לחייבי הלוואות למתן הפקדות פחות:

הפיתוח לתקציב העברה פחות:
פיתוח מתקציב העברה

קודמות משנים הלוואות גביית
ביטחון מלווה

הכל סך חובות ותשלום פיתוח תקציב
הפיתוח מלווה חוץ(2): מקורות

והצפונית המערבית מאירופה הלוואות
אמריקניים) בדולרים (לפירעון מארה"ב הלוואות

כבישים ולפיתות אשדוד נמל לשיקום הבינלאומי מהבנק מלווה
ישראליות בלירות לפירעון ארה"ב ממשלת מלוות

מזון עודפי לרכישת ארה"ב ממשלת ומענק
נאות) שניט ע"ח נטו מקדמות (כולל מגרמניה שילומים

באות(3) שנים ע"ח בשילומים נטו שימוש פחות:
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

TABLE R/6.  GOVERNMENT INCOME (IL. Million)

(1963/641968/69(

Budget Section and Revenue Item

ההכנסות אומדן
Estimate of Income

GRAND TOTAL (1)

Budgetary Defc/t During the Year

Ordinary Budget  Total

Income Tax
Property Tax

Less: Transfers to Arnona
Land Betterment Tax
Inheritance Tax
Customs  general

 fuel
Excise Tax  tobacco

 beverages
 cement
 tyres
 miscellaneous

Purchase Tax
Foreign Travel Tax
Entertainment Tax
Revenue Stamp Tax (documents)
Defence Stamp Tax
Land Registry Fees
Licence fees  vehicles

 other (not including court fines)
 from postal enterprises ■
 from other business enterprises

Profits of the Bank of Israel and the Foreign Loans Department
Interest (excluding interest from business enterprises) ■

Transfer for financing of gratuities to invalids of war and Nazi prosecutions
Refunds on account of former years' budgets
Surtax and exchange rate adjustments
Surpluses from haulage fees
Miscellaneous (including court fines)

. Less: deposits for loans to tax debtors
Less: transfer to Development Budget

Transfer from Development Budget
Collection of loans of former years
Security Loan

Development Budget and Debt Repayment  Total

Foreign sources(2): Development Loan
Loans from Western and Northern Europe
Loans from U.S. (repayable in U.S. Dollars)
Loans from I.B.R.D. for the Ashdod Port and road projects
Loans from U.S. Government to be repaid in IL. and U.S Grant
inAid  agricultural surpluses
Reparations from Germany (incl. net advance o/a of future years)

Less: net use of reparations o/a of future (3)

7,009.7

4, /20.7

847.0

§7,098.9

3,888.5

1 ,578.31 ,477.0
136.0241.0

()54.4( )52.4
18.09.0
6.05.0

479.0398.0
202.O220.0
98.6114.0
31.031.0
43.328.0

0.50.5
443.0400.0
28.029.0
6.47.0
68.063.0
72.078:0
20.312.0
45.949.0
37.932.3
95.198.8
36.041.9
32.035.0

, 135.0149.5 .

10.010.0

.45.6173.6

( )25.0( )I9.2.
489.7

300.0

1. 113.5/,776.8

I,006.0

489 המקומיות והרשויות הממשלה כספי



(המשך) ל''י) (מיליוני הממשלה הכנסות  י"ח/6. לוח
(1963/641968/69)

ההכנסה וסעיף התקציב סוג

הננםה
nzam*

למעשה
Acctual

1963/641964/651965/661966/67

(המשך) חובות ותשלוט פיתוח תקציב

לאומי לביטוח מהמוסד פניס(2): 84.387.3128.7122.4מלוות

הארנונה 27.633.242.634.1מקרן

הפיתוח 11.22.70.1מרשות

שיכון 0.00.00.00.0מלווה

תש*ך פיתוח 23.646.464.756.7מלווה

מועד קצר )133.510.7מלווה )74.l125.4

ישראל מבנק 105.0מלווה

אמיסיות תקבולי .0.629.0119.2הפקדת 118.3

קליטה 83.2IIמלווה 1.5147.0169.5

אחריט 29.54.3מלוות

(קרן) הלוואות חשבון על גבייה אחרות: .141.0101הכנסות 182.792.7

הדואר ממפעלי  בהשקעות והשתתפות 8.510.611.523.4פחת

ומיתידות התחבורה ממפעלי 4.13.65.19.4

אחרות משקיות

הרגיל מהתקציב 55.013.0105.021.0העברה

רגיל לתקציב העברה

הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תגמולים למימון )26.0()23.7()העברה )30.0

ישראל מבנק מקדמות

הכל סך עסקיים ./220.925מפעלים 4JJ0.8338.9

18.520.823.122.9רכבת

הרכבת בהוצאות הרגיל התקציב 8.99.217.89.0השתתפות

 הדואר 118.3144.7178.4237.2מפעלי

לבניין החיסכון 64.418.8מפעל

הפיתוח 75.276.867.151.0רשות

תעופה נמלי

(מזון)(4) המסחרי החשבון

בלי כלומר: ברוטו, נרשמות מועד, קצר למלווה פרט המלוות/ כל (2) מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו (1)
השבים של השילומים ע"ח תקבולים (3) מלוות. להשגת שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את לנכות
למעשה שנתקבלו סכומים השוטפת השנה של התקציבית ההכנסה כוללת מאידך, תקציבית. בהכנסה הבאות בשנים רק יירשמו הבאות
סעיף של הגדול רובו (4) הבאות. השנים ע"ח נשילומים נטו השימוש הוא הנ"ל הסכומים שני בין ההפרש הקודמות. בשנים

ב1967/68. לראשונה תוקצב זה
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TABLE R/6. GOVERNMENT INCOME (IL. Million) (Cont.)

(1963/641968/69(

ההכנסות /2b>x
Estimateof Income

Budget Section and Revenue Item
1967/681968/69

Development Budget and debt repayment (Cont.(

116.586.0nternal loans (2): from National Insurance Institute

54.0S5.0From War Risk Insurance (Arnona) Fund

6.011.9From Development Authority

Housingך Loans

Development Loan I960

305.0■ 530.0Short Term Loan

Loan from the Bank of Israel

Deposits, emission receipts

189.135.0Absorption Loan

100.0Other loans

115.0322.5Other revenue: Collections on account of loans (capital(

24.325.7Amortization and participation in investments  from postal enterprises

10.614.1 from transport and other

enterprises

25.019.2Transfer from Ordinary Budget

()489.7Transfer to Ordinary Budget

Transfer for gratuities to invalids of war and Nazi prosecutions

262.0220.0Advances from the Bank of Israel

/,096.9;./12.2business Enterprises  Total

30.027.0Railways

11.013.0Participation of Ordinary Budget in railways' expenditure

279.0291.0Postal enterprises

50.050.0Saving for Building Scheme

64.164.3Development Authority

12.816.4Airports

650.0650.5Trade accounts (food)(4(

(1) Excluding extrabudgetary transactions and earmarked income. (2) All loans. except shortterm loans, are registered
without deducting redemptions during the year. On the other hand, expenditure connected with the raising of new loans has
been deducted. (3) Receipts on account of future years' 'reparations' payments will only be listed as budgatery revenue in
future years. On the other hand, current budgetary revenue includes sums received during past years. The difference between these
two figures constitutes thenet use of reparations on account of future years. (4) Mostof this item was first allocated in 1967/68.
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ל"י) (מיליוני הממשלה הוצאות  י"ח/7. לוח
(1963/641968/69)

Expenditure למעשה Accuaההוצאה

ההוצאה וסעיף התקציב סוג
1963/641 964/651965/661966/67

(2) כולל(1) 3,113.83,676.04,397.84,855.5סך

הכל סך רגיל 1.705.92.302.82,620.73.141.2תקציב

המדינה ומבקר הממשלה חברי הכנסת, המדינה, 7.69.012.014.3נשיא

הממשלה ראש  16.020.626.529.0משרד
התיירות 8.39.7
האוצר 45.252.976.175.7
הביטחון 545.0751.8850.0984.0
הבריאות 90.6106.7146.4158.9
הדתות 9.110.814.418.2
החוץ 44.357.066.064.9

והתרבות החינוך 199.0254.0389.6457.3
החקלאות 16.620.629.138.3

והתעשייה המסחר 22.830!737.440.3
המשטרה 55.267.877.196.2
המשפטים 11.213.118.818.3

הסעד 38.544.154.361.5
והשיכון העבודה 59.559.274.6102.8

הפיתוח 1.82.12.62.6
הפנים 5.46.210.88.9

והדואר התחבורה 7.99.212.914.5

משרדים של הפחתות בסעיפי הכנסות עודפי 0.7(<0.9()0.5()0.2()פחות:

249.4271.3300.9343.4ריבית

ופיצויים 16.019.438.943.7פנסיות

ספר ולנפגעי רדיפותיהם לנכי בנאצים, המלחמה לנכי 23.023.222.326.9תגמולים

לאומי לביטוח למוסד  17.120.335.542.1העברות

עסקיים) מפעלים הכנסות (ראה לרכבת 8.99!217.89.0

בע'מ ישראל למספנות  2.0י

מועברת) הוצאה (כולל המקומיות לרשויות 30.253.377.267.8

חוץ שוקי לרכישת  6.06.411.870.4הענקות

המחירים הוזלת לשם 145.7199.7188.7191.4

התייקרות עבור לשכירים 3.0

לדלק) (פרט ההשוואה מקרנות תקבולים 2.0()פחות:

2.914.14.411.8שונות

מיוחדים") ('תקציבים מפורטות בלתי 30.0170.613.2137.8הוצאות

כללית 4.1רזרבה
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TABLE R/7. GOVERNMENT EXPENDITURE (IL. Million)

(1963/641968/69(

Budgetתקציב

Budget Section and Expenditure Item
1967/631968/69

§7,098.97,009.7GRANDTOTAL(1) (2(

.3,888.54,(20.7Ordinary Budget  Total

15.915.7President of the State, Knesset, Cabinet Ministers and State Comptroller

(3)69.5(3)85.6Pirme Minister's Office
6.47.3Ministry of Tourism
86.686.5 Finance

1.384.01,407.0 Defence
165.5123.3Health
17.119.4 Religious Affairs
65.172.2 Foreign Affairs

467.0350.6 Education and Culture
38.038.7 Agriculture
26.426.5 Commerce and Industry
103.9119.2 Police
22.123.1 Justice
61.545.8Social Welfare
108.1103.8 Labour and Housing

3.13.2 Development
9.510.4 Interior
15.616.0 Communications and Posts

Less: Income £10ק^5 from participation of other ministries

380.0380.0Interest

47.050.0Pensions and compensations

30.528.5Gratuities to invalids of war and Nazi persecutions and border casualties

61.542.2Transfers to National Insurance Institute

11.013.0to railways (see revenue of business enterprises)

2.01.0to Israel Shipyards Ltd.

79.539.4to local authorities (including transferred expenditure)

136.0218.4Subsidies opening of new markets

175.0238.0 for reducing prices

>to employees for C.P.I. allowance

Less: Receipts from equalization funds (excluding fuel)

17.07.0Miscellaneous

168.8409.0Unspecified expenditures ("Special budgets")

114.9140.0General reserve
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(המשך) ל"י) (מיליוני הממשלה הוצאות י"ח/7. לוח
(1963/641968/69)

למעשה Actualהוצאה Expenditure

ההוצאה וסעיף התקציב סוג
1963/641964/651965/661966/67

הבל חובותסך ופירעון פיתוח /.352,/1.186.91.121.8תקציב /.399.8

הערבה) ופיתוח לחקלאים שיכון (כולל 93.888.0fחקלאות 74.5 S9.S

אחריט גופים עיי מימון ()פחות: 13.0

הארצי המים |§[99.5מפעל 53.853.3 73.5 |
ומלאכה 64.421.541.2תעשייה 25.8

(4) (נטו) הבאות השנים עיח מגרמניה בשילומים שימוש 11.50.8התאמה: 

ומכרות 30.526.427.9מחצבים 18.4

(4) (נטו) הבאות השנים ע*ח מגרמניה בשילומים שימוש 1.0התאמה: 

19.28.614.4חשמל 40.9

(4) (נטו) הבאות השנים עח מגרמניה בשילומיט שימוש 16.417.52.9התאמה: 11.5

79.0107.3113.8תחבורה 142.0

(4) (נטו) הבאות השנים עיח מגרמניה בשילומים שימוש 54.952.0התאמה: 52.2

42.878.4143.5דואר 106.1

227.8369.2194.0שיכון 327.2

אחריט גופים עיי מימון )111.4(פחות: )82.9() 136.7 (

המקומיות לרשויות 9.813.510.8הלוואות 15.2

וממשלתיים ציבוריים למוסדות 20.443.558.9בניינים 51.8

נפט וקידוהי נפט 11.411.416.2קווי 18.3

שונים ומפעלים 20.122.535.5תיירות 24.6

מחזור 75.020.039.6דמי 10.0

והפיתוח העצמאות מלווה איגרות לפירעון 14.95.2קרן 0.9

קודמות משנים הפיתוח תקציב הוצאות לכיסוי 3.0תשלומים 

חובות 296.2317.8400.9פירעון 391.9

רזרבה ~~

מיוחדים 123.7106.7תקציבים 112.9

תקציבי(5) חוזר והון מלאי


15.0 

הכל(2) עסקייםסך /220.925מפעלים .4362.2 377.3

27.430.037.8רכבת 40.9

הדואר 118.3144.7236.2מפעלי 200.7

ישראל מקרקעי 75.276.865.0מנהל 67.1

לבניין החיסכון 23.2מפעל 68.5

התעופה נמלי 

(מזון)(5) המסחרי החשבון

שהועברו סכומים כוללות העסקיים המפעלים של ההוצאות (2) מיועדות. מהכנסות והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו (1)
ותשלום הלוואות ובתור ולפחה, לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריבית, תמלוגים, עודפים' בתור הפיתוח, ולתקציב הרגיל לתקציב כהכנסות
ליי מיליון 42.8 של ובסכום ל1967/68 ליי מיליון 40.8 של בסכום אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות כולל (3) חובות.
שנה כל עבור רשומות מאידך, תקציבית. כהוצאה הבאות בשנים רק יירשם השילומים בכספי השימוש מן הלק (4) ל1968/69.
הבאות. השנים חשבון על בשילומים נטו השימוש הוא האלה הסכומים שני בין הפרש הקודמות. בשנים כבר שבוצעו הוצאות שוטפת

מתוקצב. בלתי ברובו היה 1966/67 עד (5)
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TABLE R/7. _ GOVERNMENT EXPENDITURE (IL. Million) (Cont.)

(1963/641968/69(

Budgetתקציב

Budget Section and Expenditure Item
1967/681968/69

2,113.51,776.8Development Budget and Debt Repayment  Total

145.3{ M,Agriculture (incl. rural housing and development of Arava ergion(
Less: financing by other authorities

80.160.0National water project
311.0112.0Industry and crafts

Adjustment: use of reparations on account of future years (net) (i(
84.872.0Mines and quarries

Adjustment: use of reparations on account of future years (net) (I(
23.025.2Electricity

Adjustment: use of reparations on account of future years (net) {i(
147.6113.4Transport

Adjustment: use of reparations on account of future years (net) {A(

125.0II 0.0Posts
315.0224.SHousing

Less: financing by other institutions
40.025.5Loans to local authorities
102.686.8Buildings for public and government institutions
29.5.2S0Oil drillings and pipelines
62.038.0Tourism and various establishments
13.0Revolving fund
15.0Fund for redeeming Independence and Development Bonds
6.05.0Payments for coverage of Development Budget Expenditure from previous years

393.0490.0Debt rapayment
50.554.9Reserve
155.0255.0Special Budgeu
15.015.0Stock and budgetary working capital

(.096.9/.//2.2Business Enterprises  Toto7(2(
41.040.0Railways
279.0291.0Postal enterprises
64.164.3Israel Land Authority
50.050.0Saving for Building Scheme
12.816.4Airports
650.0650.5Trade accounts (food) (S(

(1) Excluding extrabudgetary transactions and expenditure from earmarked income. (2) The expenditure of business entr
prises 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. (3) Incl. expenditure of the Atomlc
Energy Commission at the amount of IL. 40.8 Million for 1967/68 and IL. 42.8 million for 1968/69, (4) Part of the reparations
expenditure will only be registered as a budgetary expenditure in future years. On the other hand, certain sums expended in
past years are registered for every current year. The difference between these two figures constitutes the net expenditure on

account of futureyears' reparations receipts. (5) Until 1967/68 mostly not budgeted.
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(1) מגן) יהב (כולל המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי  י"ח/8. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE R/8. INCOME TAX RECEIPTS, BY STATUS OF TAXPAYER (Incl. Defence Levy) (1)

)Absolute Numbers and Percentages)
)1949/501967/68)

.ILהגלימיליוני MilliאחוזיםPercentages

השנה
Year

מס כל
mnnעצמאים(2)שכיריםההכנסה

מס כל
חברותעצמאים(2)שכיריםההכנסה

Total
Income Tax

Employees
Self

Employed(2)CompaniesTotal
Income Tax

Employees3el1
Employed(2)Companies

1949/509.34.43.71.2100.047.339.812.9

1951/5232.215.413.03.7100.047.840.511.6

1953/5476.738.722.715.3100.050.529.619.9

1954/55119.150.946.221.9100.042.738.818.4

1955/56152.958.152.742.1100.0\ 38.034.527.5

(1)1956/57178.875.266.637.0100.042.137.320.6

1957/58247.0115.087.644.4100.0, 46.635.518.0

1958/59261.9114.295.052.7100.043.636.370.1

1959/60284.0127.1102.654.4100.044.836.119.2

1960/61319.8142.2112.265.3100.044.535.120.4

1961/62380.5169.0130.780.8100.044.434.321.2

1962/63498.6214.8179.4104.4100.043.136.020.9

1963/64678.7278.1236.9163.7100.041.034.924.1

1964/65875.6367.7291.6216.3100.042.033.324.7

1965/661,056.1446.7365.8243.6100.042.334.623.1

§1966/671,163.6584.8362.6216.2100.050.331.218.6

.(3)1967/681,175.8619.1368.8187.9100.052.731.416.0

Source: Director of state Revenue. המדינה. הכנסות טל הממונה המקור:
הכנסות כלולות ב1961/62 החל (2) לתקציב. מחוץ שנרשמו ל''י, מיליון 30.8 בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא 1956/571 (1)

בטחון. היטל כולל (3) סופרים. עמלות על הכנסה ומס מריבית
(1) The figures for 1956/57 exclude IL. 30.8 million of Defence Levy receipts which were not recorded in the budget.

)2) As from 1961/62 including income from interest and income tax on authors' royalties. (3) incl. defence levy.
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סחורות קבוצות לפי הסחורה, מערן המכס ואחוז (1) ממכס הכנסות י"ח/9. לוח
ל"י) (מיליוני

TABLE R/9. CUSTOMS REVENUE (1) AND PERCENTAGE OF CUSTOMS DUTY FROM
THE VALUE OF MERCHANDISE, BY PRODUCT GROUPS (IL. Million)

)1966/67; 1967/68)
1967/68

ששולם מערךהמכס ששולםאחוז מערךהמכס אחוז
GroupהסחורהCustomsהסחורהCustomsהקבוצה

Paid
PercentagePaidPercentage
of Valueof Value

הסחורות, 328.114.4349.314.8ALLכל COMMODITIES
מוצרים חיים, בעלי .131.0 .35.132.749.4I. Live animals. animal

חיים productsמבעלי
צמח ומוצרי צמחים .239.410.742.013.12, Vegetabels, vegetable

products
ושומנים שמנים .30.52.70.62.23. Oils and fats

משקאות, מוכנים, מזון צרכי .440.169.636.071.14. Prepared foodstuffs.
וטבק חומץ alcoolicכהליפ, beverages,

vinegar and tobacco
מחצבתיים מוצרימ .55.619.14.513.05. Quarry products

הכימיות התעשיות מוצריםשל .610.78.311.37.36. Chemical industry products
וחומרים מלאכותיים שרפים .79.618.111.718.47. Artificial resins and plas

וסינתטי, טבעי גומי ticפלסטיים, materials, natural and
ומוצריהם syntheticפקטיס rubber, factice

' and their products
ועורות שלחיט .81.25.51.24.58. Raw hides and skins

קש שעם, עץ, פחם עץ, .918.626.919.524.29. Wood and charcoal, cork,
strawומוצריהם and their products

נייר, לייצור חומרים .109.313.410.212.510. Materials for paper
ומוצריהם קרטון .productionנייר, paper, card

board and their products
טקסטיל ומוצרי טקסטילים .117.97.07.55.8I I. Textiles and textile products

מטריות, ראש, כיסוי הנעלה, .121.359.11.448.412. Footwear, headwear. um
ומניפות מלאכותיים .brellasפרחים artificial flowers

and fans
מגבס, מאבן, מוצרים .13■ 8.251.67.546.013. Stone, plaster. cement,

מאסבסט, .asbestosמצמנט ceramics and
ומזבוביח glassמקרמיקה, products

יקרות, אבנים פנינים, .141.00.20.60.114. Pearls, precious stones,
ומוצריהן, יקרות preciousמתכות metals and
מטבעות תכשיטים, theirחיקוי products, immita

tion jewels, coins
ומוצריהן פשוטות מתכות .1518.69.619.68.115. Base metals and their

products
מכנייס, ומכשירים מכונות .1659.718.861.718.016. Machines and mechanical

וחלקיהם חשמלי .appliancesציוד electrical equi
pment and parts thereof

וחלקיהם, טיס כלי רכב, כלי .1732.526.142.836.517. Vehicles, aircraft and parts
מסוים וציור שיט .thereofכלי vessels and certain

להובלה associatedהקשור transport equip.
לאופטיקה, ומכשירים בלים .1812.621.110.818.118. Optical, photographic.
לרפואה, לקולנוע, cinematographicלצילום, tf medical
מוסיקה מכשירי musicalשעונים, instruments tf

partsוחלקיהם thereof, clocks and
watches

וחלקיהם תחמושת נשק, .190.11.80.13.019. Arms and ammunition
and parts thereof

מעובדים שונים, מוצרים .206.855.36.254.520. Miscellaneous manufac
tured articles

אמנותיות יצירות .210.00.021. Works of art
שונים טובין .2213.426.421.640.322. Various goods

(1) Excluding customs on liquid fuel, gas and obligatory payments. חובה. ותשלומי גז נוזל, דלק על מכס כולל איני P)
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ברוטו מס וחיובי (1) קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן  י"ר10/1. לוח
ל"י) (מיליוני

(1963/641966/67)

הסחורה

1963/641964/65

הסחורות ערך
במס החייבות
Value of
Goods
Subject
to Tax

מט חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
Rate of
Average

Tax
Percentage

הסחורות ערך
במס החייבות
Value of
Goods
Supject
to Tax

מס חיובי
ברוטו

Gross tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
Rate 0(
Average
Tax

Percentage

הכל 1460.6297.323.61.619.9350.321.6סך

וחוטים 213.338.418.0339.246.513.7בדים

9.82.121.213.42.820.6הלבשה

אחרים טקסטיל 33.77.422.142.79.221.6מוצרי

עור ומוצרי 21.62.712.526.93.111.4הנעלה

113.412.010.6152.114.79.7רהיטים

ודבק צבעים בניין, 137.726.219.0160.430.118.7חומרי

לבניין וציוד אינסטלציה 39.47.619.444.38.419.0מוצרי

והקלטה מוסיקה 27.39.534.937.918.047.6מכשירי

וגז חשמל 116.668.458.7175.078.344.7צורכי

מטבח וכלי בית 63.98.413.270.19.413.5כלי

בית וקישוטי תכשיטים 21.13.114.932.64.213.0שעונים,

ואופטיקה צילום 10.12.726.512.83.325.7צורכי

ניקיון וצורכי 44.36.815.455.28.615.5תמרוקים

ובתיבה משרד 33.05.115.643.96.414.6צורכי

וחלקיהם רכב 149.663.442.4148.167.545.6כלי

לספורט וציוד 7.11.216.59.21.617.0צעצועים

ומוצריו 61.710.316.781.113.016.1נייר

53.69.317.363.19.214.7משקאות

103.512.512.1IIמתכות 1.916.014.3

שרותים

וגרעונות אישי יבוא

המדינה. הכנסות על הממונה המקור:
סיטוניים. מחירים לפי מחושב הסחורות ערך אומדן (1)
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TABLE R/IO. ESTIMATE OF THE VALUE OF GOODS SUBJECT TO PURCHASETAX(1)

AND GROSS TAX DUE (IL. Million)
(1963/641966/67(

§1965/661966/67

הסחורות ערך
במס הזוייבות
Value of
Goods
Subject

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
נאחוזים
Rate of
Average

TdX

הסחורות ערך
במס' החייבות
Value of
Goods
Subject

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחותם
Rate of
Average
Tax

Goods

to TaxPercentageto TaxPercentage

1,995.5427.521.42,048.0397.019.4TOTAL

407.359.414.6446.870.915.9Cloth and yarn

15.43.120.115.73.220.4Clothing

58.111.820.3107.219.418.1Other textile products

37.64.712.537.24.612.4Footwear and leather products

166.716.710.0248.715.66.3Furniture

183.235.619.4165.032.019.4Building materials. paints and glue

59.111.419.348.510.020.6nstallation products and buidling equipment

42.119.345.835.615.543.SMusical and recording instruments

212.688.641.7174.173.942.4Electricity and gas implements

80.310.212.781.210.512.9Household and kitchen equipment

36.25.715.735.05.716.3Watches, jewelry and home adornments

15.64.126.315.24.328.3Photographic and optical instruments

67.4II. 116.575.912.616.6Cosmetics and detergents

31.06.119.739.77.418.6Office equipment and stationery

. J80.474.741.4106.040.838.5Vehicles and their parts

10.01.717.0II. 11.917.1Toys and sport requisites

103.616.716.1102.516.416.0Paper and paper products

116.615.313.1112.821.218.8Beverages

132.920.515.4114.818.416.0Metals

29.93.010.067.26.710.0Services

9.47.781.98.06.277.5Personal import and deifcit

Source: Director of State Revenue.
)1) The estimate of the value of goods is based on wholesale prices.
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FINANCE OF LOCAL AUTHORITIES המקומיות הרשויות גס0י

הרשויות של מלוות ועומס גירעון או עודף הוצאות, הכנסות, ♦11/n"* לוח
ל"י) (מיליוני המוניציפאלי המעמד לפי המקומיות,

TABLER/ II. INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS OUTSTANDING OF
LOCAL AUTHORITIES, BY MUNICIPAL STATUS (IL. Million)

)1963/641966/67)

שניפ
הבל מך
Total

עיריות
Municipalities

nisvis
מקומיות
Local

Councils

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

Years

Incomeהכנסות

(1)1963/64546.2412.182.451.71963/64(1)

1964/65695.2502.4126.666.21964/65

1965/66847.3606.7157.3. 83.31965/66

1966/67933.3655.3185.392.71966/67

Expenditureהוצאות

(1) 1963/64551.8417.283.251.41963/64(1)

1964/65719.9521.8129.868.31964/65

1965/66902.9652.3165.685.01965/66

1966/67992.4700.8196.695.01966/67

או עודף(+)
() גירעון

Surplus (+) or
Deifcit()

1963/64( )5.6()5.l()0.8(+)0.31963/64

1964/65()24.7()I9.4()3.2( )2.11964/65

1965/66( )55.6()45.6()8.3()l71965/66

1966/67()59.l()45.5>)H3()2.31966/67

מלוות יתרות
ליום:

Loans Outstanding

for:

31 ווו 1964361.9257.152.552.331 III 1964

31 1111965475.8324.787.663.531 III 1965

31 111 1966626.5429.1122.874.631 III 1966

31 III 1967794.6532.3174.288.131 III 1967

(1) Incl. transfer from ordinary to extraordinary budget. רגיל. לבלתי רגיל מתקציב העברה כולל (1)
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המקומיות, ברשויות רגיל והבלתי הרגיל בתקציב ההכנסות  י"ח/11, לוח
ל"י) (מיליוני המוניציפאלי המעמד ולפי ההכנסה מקור לפי

TABLEr/|2._INCOME TO ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGET OF LOCAL AUTHORITIES,
BY SOURCE AND MUNICIPAL STATUS (IL. Million)

)1966/67)

הכלהמקור סך
Total

עיריות
Muni

cipalities

מועצות
מקומיות
Local

Councils

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

Source

ההכנסות הכל 933.3455.3185.391.7TOTALסך INCOME

רגיל מתקציב העברות פהות:
רגיל לבלתי

5.82.91.91.0Less: transfer from ordinary to
extraordinary budget

בתקציב הכנסות הכל סך
רגיל

618.9440.4114.164.4Total Income to Ordinary Budget

עירוניים 283.7239.130.0146Municipalמסים taxes

שירותים 68.554.610.93.0Servicesאגרות fees

לימוד 27.822.93.51.4Tuitionשכר fees

בעלים '31.925.84.21.9Ownersהשתתפות participation

אחרים 48.033.15.29.7Otherמקורות sources

ממשלה 139.055.457.526.1Governmentהשתתפות participation

אחרות 20.09.52.87.7Otherהכנסות income

בתקציב הכנסות הכל סך
רגיל בלתי

320.22/7.873.129.3Total Income to Extro
ordinary Budget

משנים ועודפים מימון יתרות
קודמות

רגיל מתקציב הקצבה

24.2

5.8

14.7

2.9

6.5

1.9

3.0

1.0

Balances from previous years

Allocation from ordinary budget

בעלים 'SOwners.26.519.24.82השתתפות participation

הרשות מקרנות 0.30.10.10.1Incomeהננסות from authority's funds

מהאוצר 24.77.215.02.5Loansמלוות from the treasury

וממוסדות מבנקים 204.7144.640.819.3Loansמלוות from banks and

ומספקים מקבלנים אשראי

רכוש מכירת

20.3

2.6

19.4

2.3

0.8

0.1

0.1

0.2

institutions
Credit from contractors and
suppliers

Sale of property

לטובת עבודות בעד 5.95.10.70.1Paymentsהכנסות for work
O lit rVtJ

ביניים 5.22.32.4O.SIntermediaryגירעונות
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לפי המקומיות, ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הוצאות  י"ח/13. לוח
ל"י) (מיליוני המוניציפאלי המעמד ולפי העיקרי הייעוד

TABLE R/13. ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGET EXPENDITURE OF LOCAL
AUTHORITIES BY MAIN DESTINATION AND MUNICIPAL STATUS (IL. Million)

)1966/67)

הכל עיריותסך
Muni

מועצות
מקומיות

מועצות
אזוריות

Total
cipalities

af

Councils
Regional
Councils

ההוצאות הכל 992.4700.8196.695.0TOTALסך EXPENDITURE

רגיל מתקציב העברות :Lessפדוות: transfer from ordinary to
רגיל 5.82.91.91.0extraordinaryלבלתי budget

בתקציב ההוצאות הבל 678.0485.9/25.466.7Totalסך Ordinary Budget Expenditure
רגיל

כללית 58.240.612.65.0Generalהנהלה administration
מקומיים 177.5133.724.819.0Localשירותים services

ממלכתיים .356.8251שירותים S74.331.0State services
80.058.512.78.8Enterprisesמפעלים

אחרות 5.51.61.02.9Otherהוצאות expenditure

בתקציב ההוצאות הכל 320.2217.873.129.3Totalסך Extraordinary Budget
רגיל Expenditureבלתי

מלוות 41.338.70.71.9Debtפירעון repayment
כללית 7.33.53.40.4Generalהנהלה administration

מקומיים 70.047.613.88.6Localשירותים services
ממלכתיים 112.269.734.28.3Stateשירותים services

27.120.43.73.0Enterprisesמפעלים
מימון 42.327.510.74.1Balancesיתרות

אחרות 20.010.46.63.0Otherהוצאות expenditure

ההוצאה סוג לפי המקומיות, ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות  י"ח/14. לוח
ל"י) (מיליוני המוניציפאלי המעמד ולפי

TABLE R/14. ORDINARY BUDGET EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES, BY TYPE OF
EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS (IL. Million)

)1966/67)

nnvmמועצות
אזוריותמקומיות
LocalRegional

CouncilsCouncils

עיריות
Muni

cipalities

הבל סך
Total

TOTAL

Wages and salaries
Other expenditure (activities)
Participations and dounations
Nonrecurrent expenditure(l)
Expenses on interest and
linkage differentials

Repayment of debt (principal)

.6i7 125.4 435.9 678.0

329.3261.752.315.3
162.1103.735.023.4
99.963.025.511.4
21.411.94.05.5

38.929.04.65.3
26.416.64.05.8

הכל סך
ומשכורת שכר

לפעולות אחרות הוצאות
ותרומות השתתפויות
פעמיות(1) חד הוצאות

ריבית תשלומי על הוצאות
הצמדה והפרשי

מלוות של קרן פירעון

(1) Inci. transfer to extraordinary budget. רגיל. בלתי לתקציב העברה כולל (1)
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ביטוח י"ט. פרק
של המאזנים בחו"ל. ישראליות חברות של
והת תביעות גם כוללים הישראליות החברות

לארץ. בחוץ חייבויות
שייכים אינם נוכריות חברות של המאזנים
רק ניתנת ולכן הישראלי הביטוח לעניין

בישראל. והתחייבויותיהן נכסיהן רשימת
חלקיים נתונים קיימים לויד'ם 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
ביטוח. כעםקי וקופ"ח התגמולין קופות לאומי,

הגמל קופות
הקופות. של שנתיים דוהו"ת המקור:

הגמל לקופות רק מתייחסים הנתונים
מכל אחוזים מ95 למעלה שהם המאושרות

הקופות.
ערך לפי רשומים וההתחייבויות הנכסים
המספרים משוערכים. אינם הם דהיינו הרכישה,
את מסיימות אינן אשר הגמל קופות עבור
סמך על נופחו בדצמבר ב31 העסקים שנת
שימשו אלה דוח"ות התלתחודשיים. הדוחו"ת
.1967 לנתוני האומדן בעריכת עיקרי בסיס גם

הגדרות
למקרה ביטוח כולל  חיים ביטוח
ביטוח גמלא, ביטוח חיים, למקרה ביטוח מוות,
שילוב כל וכן נכות, וביטוח פיטורין פיצויי

אלה. ביטוח סוגי של
ומטע אניות גופי ביטוח  י מ י ביטוח

נים.
הביטוח ענפי כל  אלמנטרי ביטוח

ימי. וביטוח חיים לביטוח פרט
חלק של העברה כל  משנה ביטוח
אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח מהסיכון

מספר. מבטחים ידי על במשותף בוצעו
התחיי המייצגת קרן היא ביטוח קרן
המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות בויות

עצמו. על קיבל
 ומאושרות תלויות תביעות
לא לגביהן הבירור אשר מבטחים מאת תביעות
שולמו. טרם אשר מאושרות ותביעות הסתיים
ששולמו התביעות  השנה תביעות
וגידול תביעות ליישוב הוצאות למבוטחים,

והמאושרות. התלויות התביעות ביתרת

לאומי כיטוח
מחלקת של מהדו"חות נתקבלו הנתונים
ומתייחסים לאומי לביטוח המוסד של המחקר
קבו לשתי מחולקים הלוחות .1966 עד ל1955

צות:
לביטוח המוסד פעולות על מסכמים לוחות .1
הגבייה המבוטחים, הכל םך דהיינו: לאומי,
(בי הביטוח ענפי לפי הגמלאות, ותשלומי
ביטוח אימהות, ביטוח עבודה, נפגעי טוח

משפחתיות). וקצבאות ושאירים זקנה
בעבודה. פגיעות על סטטיסטיקה .2

את מתארים בעבודה הנפגעים על הנתונים
ותוצאות סוג סיכון, ענף לפי: הנפגעים, הרכב

וחומרתה. הפגיעה שכיחות הפגיעה,
בדרך נעשה שאבדו העבודה ימי חישוב
מוות מקרה כלומר: הארצות, ברוב המקובלת
של כאובדן נחשב 1000/0 של תמידית ונכות
עבודה כושר איבוד ואילו עבודה, ימי 6,000

הנכות. לאחוז יחסי באופן חושב חלקי
ל1,000 נפגעים (מספר התכיפות שיעורי
היעדרות (ימי החומרה ושיעורי בענף) עובדים
שכיר לכל בממוצע עבודה מתאונות כתוצאה
הבאות: הנוסחאות לפי ענף לכל חושבו בענף)
1,000 x התאונות מספר

השכירים העובדים כל מספר
שאבדו העבודה ימי מספר
השכירים העובדים מספר

■= התכיפות שיעורי

= החומרה שיעורי

שאבדו מספרימיהעבודה העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

הנפגעים מספר לנפגע

ביטוח הגרות
חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח
1967 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון) לויד'ס
הבי חברות של ארעיים דו"חות על מבוססים
של הטיוטא הכנת את כבר סיימו אשר טוח
אלו חברות של משקלן הכספיים. הדו"חות
ל;/600 מגיע בישראל הביטוח עסקי בכלל
 בישראל הביטוח "עסקי גם: (ראה לערך.
מס' לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה "1966

המיוחדים). הפרסומים בסידרת 240

ע"י שנעשו עסקים בעיקר מראים הלוחות
עם ולויד'ם נוכריות חברות ישראליות, חברות
עם שנעשו עסקים כלולים לא בישראל. מבוטחים
מורשה או סניף של תיווך ללא זרות, הברות
עסקים גם מפרטים העסקים חשבונות בישראל.
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NATIONAL INSURANCE לאומי ביטוח

(אלפים) הלאומי בביטוח המבוטחים מספר אומדן  י"ט/1. לוח

TABLE S/l. ESTIMATE OF NUMBER OF PERSONS INSURED UNDER NATIONAL

INSURANCE (1,000)

)III 1956111 1967)

סוג
1956I9601961196219631964196519661967המבוטחים

Class of Insured
Persons

הכל 660695720790830870885900TOTAL(1)560סך

עובדים
שכירים(2)

400479520555625665700715725Emplo/ees(2)

עובדים
עצמאיים(3)

126142137130129130133131135Selfemployed(3)

שאינם מבוטחים
ואינם שכירים
עצמאיים(4)

233029272828303233nsured who are
not employees
or self
employed(4)

ברשות II998B7777Voluntarilyמבוטחים
insured
persons

חברי כולל (3) וקואופרטיבים. קיבוצים כולל (2) זקנה. קצבאות תאריך באותו שקיבלו אלה את כולל אינו המספר (1)

וכוי. סטודנטים נתמכים/ (4) ויותר. עובדים 3 והמעסיקים מושבים
(1) Not including persons receiving old age pensions at that date. (2) Including qibbuzim and cooperatives. (3) Including

members of moshavim and employers of 3 or more workers. (4) Dependents, students etc.
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הביטוח ענפי לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגימלאות התביעות *"ט/2. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/2. BENEFIT CLAIMS APPROVED BY THE NATIONAL INSURANCE INSTITUTE,

BY INSURANCE BRANCH (Absolute Numbers and Percentages)

)1) (1954/551966/67)

Insurance Branch and
Type of Benefit 1966/67 1965/66 1964/65 1963/64 1960/61 1954/55 הביטוח ענף

הגמלה וסוג

beמוחלטיםמספרים rst eNu mAbs o 1 u

הכל 61,273143,334173,825184,913195,191185,462TOTALסך

עבודה 21,63154,59077,22578,92678,33272,479Workנפגעי Casualties
פגיעה Injuryדמי benefits
ישנירים(2) 21,20148,08266,77067.34266,57859,758Employees(2)
3.6026,2106,7847,1447,757Selfemployedעצמאיים

נכות Disabilityגמלאות benefiu
3662,3173,4653,9123,7214,027Employeesשכירים

257418459407478Selfemployedעצמאיים
:266273329338שיקום 311Rehabilitation

תלויים(3) :646689100144נמלאות 148Dependent benefits(3)

,39,64263,13270,12474,44678.02J.אימהות 79,367Maternity
לידה 36,55049,92855,26257,85960,767Iמענקי 61.359Birth grants
לידה .3,09213,20414,86216,58717,258דמי 18,008Maternity benefits

משפחתיות 7,4737,3901,1st/4,7027.379zamilyקצבאות Allowances

ושאירים 18,139/9,08624,38424,73226,237Oldזקנה Age and Survivors
זקנה 10,2337,3749,9639,2429.343Oldקצבאות age pensions

שאירים :2,2912,9813,1283,343גמלאות 4.108Survivors benefits
קבורה 5,6158,73111,29312,14812,786Funeral.ומי grants

tagePercenאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עבודה 44.442.740.239.1Work/.35.338נפגעי Casualties
פגיעה Injuryומי benefits

34.633.538.436.434.132.2Employeesשכירים
2.53.63.73.74.2Selfemployedעצמאיים

נכות Disabilityגימלאות benefits
0.61.62.02.11.92.2Employeesשכירים
0.20.20.20.20.3Selfemployedעצמאיים

0.20.20.20.20.2Rehabilitationשיקום
תלויים 0.10.10.10.10.1Dependentגמלאות benefits

Maternity/64.744.040.340.340.042.8אימהות
לידה .59.734.831.831.3מענקי 31.133.1Birth grants
לידה 5.09.28.59.08.99.7Maternityומי benefits

משפחתיות 5.24.33.97.24.0familyקצבאות Allowances

ושאירים 013.1/2.714.1Old.//2.7/זקנה Age and Survivors

זקנה 7.24.35.34.75.0Old_קצבאות age Pensions
שאירים 1.61.71.71.72.2Survivorsג8לאות benefits

קבורה 3.95.06.16.26.9Funeralו8י grants

1962 באפריל החל (2) קודמות. משנימ זקנה קצבאות ו/או משפחתיות לקצבאות תביעות עבור ששולמו קצבאות כולל אינו (1)
לאומי). ביטוח לחוק 38בי סעיף (לפי בעבודה פגיעות עבור בעצמם משלמים אשר מפעלים במספר שאירעו תאונות גם בכללות

ועצמאיים. שכירים כולל (3)
(1) Excluding allowances paid on claims for family allowances and/or old age pensions from previous years. (2) As from April
1962, accidents in establishments paying benefits for work casualties (according to § 38b of the National Insurance Law) were also

included. (3) Incl. employees and selfemployed.
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הביטוח ענפי לפי הגימלאות, ותשלומי הגגייה י"ט/3. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/3.  COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS AND PAYMENTS

OF BENEFITS, BY INSURANCE BRANCH (Absolute Numbers and Percentages)

)1960/611966/67)

Insurance Branch 1966/67 1965/66 1964/65 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 הביטוח ענף

Absolute Numbers (11. 1,000) לי) (אלפי מוחלטים מספרים
Collection

TOTAL

Old age and survivors

Work casualties

Maternity

Large families

Employees' children

Payments
TOTAL

Old age and survivors

Work casualties

Maternity

Large families

Employees' children

323,786 260,337 174,712 156,623 141,360 122,149 103,731

153,445 141,770 114,952 103,200 93,555 80,102 67,162

39,655 39,101 32,045 28,496 25,199 22,622 19,907

24.726 22,840 18.466 16.607 15,082 13,008 11.207

20,520 15,422 9,249 8,320 7,524 6,417 5,457

85.440 41.204 

265,727 195,544 137,087 115,255 96,738 79,843 68,316

103,520 82,250 71,081 61,556 52,553 44,438 38,113

39,425 33,647 26,551 22,466 18,696 15.813 12.250

31,158 27,152 22,880 19,179 14,622 10,896 10,094

31.418 22,682 16,575 12,054 10,867 8,696 7.859

60,206 29,813 

גבייה

הכל סך
ושאירים זקנה

עבודה נפגעי

אימהות

ילדים מרובות משפחות

עובדים ילדי
תשלומים

הכל סך
ושאירים זקנה

עבודה נפגעי

אימהות

ילדים מרובות משפחות

עובדים ילדי

tאחוזים agesPerce n

Collectionגבייה

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ושאירים 64.765.666.165.965.854.547.4Oldזקנה age and survivors

עבודה 19.218.517.918.218.315.012.3Workנפגעי casualties

10.810.610.710.610.68.87.6Maternityאימהות

ילדים מרובות 5.35.35.35.35.35.96.3Largeמשפחות families

עובדים '15.826.4Employeesילדי children

Paymentsתשלומים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ושאירים S5.855.754.453.651.942.139.0Oldזקנה age and survivors

עבודה 17.919.819.319.219.317.214.8Workנפגעי casualties

14.813.615.116.716.713.911.7Maternityאימהות

ילדים מרובות 11.510.911.210.512.111.611.8Largeמשפחות families

עובדים '15.222.7Employeesילדי children
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים המבוטחים סוגי לפי הגבייה, י"ט/4. לוח
TABLE S/4. COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF

INSURED PERSONS (IL. 1,000) (Absolute Numbers and Percentages)

)1960/611966/67)

סוג
המבוטח

1960/611961/621962/631963/641964/651965/661966/67Class of Insured
Persons

ליי) (אלפי מוחלטים Absoluteמספרים Numbers (IL. 1.000)

הכל 122,149סך 103,733141,360156,623174,712 .260,337£323,78TOTAL

Percentagesאחוזים

הכל 100.0סך 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

84.0שכירים 84.083.983.884.087.989.1Employees

המעבידים של 59.2חלקם 59.458.959.0. 59.267.070.9Employers' share

השכירים של 24.8חלקם 24 625.024.824.820.918.2Employees' share

שכירים 16.0שאינם 16.0/6./16.216.012.1/0.9Are Not Employees

הפגיעה מידת לפי השכירים, העבודה נפגעי  י"ט/5. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE S/5. WORK CASUALTIES AMONG EMPLOYEES, BY EXTENT OF INJURY
)Absolute Numbers and Percentages)

.. .(I955/56I 965/66)

Absoluteמספרים Numbers Percentagesאחתיםמוחלטים
Extentמידת of
Injuryהפגיעה

1955/561960/611963/641964/651965/661955/561960/611963/641964/651965/66

הנפגעים 29,19249,53564,29864,92962,336100.0100.0100.0100.0100.0ALLכל INJURED
PERSONS

מוות 655988911130.20.10.10.10.2Fatalתאונות accidents

של תמידי 1,0451.1791,7431,6191.5223.12.42.72.52.4Permanentאיבוד loss
העבודה ofנושר working

capacity

של זמני 28,08248,29762.46763,21960,70196.797.597.297.497.4Temporaryאינוד loss
העבודה ofכושר working

capacity
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(1) הפגיעה ומהות הסיכון ענף לפי השכירים, העבודה נפגעי  י"ט/6. לוח
Table S/6. WORK CASUALTIES OF EMPLOYEES, BY RISK BRANCH AND NATURE OF INJURY(i)

)1960/611965/66)

הסיכון(2) ענף
p.c
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n c
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c
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Risk Branch (2)

1960/6149,47615,42616,9825263,5414,371698472,866892,1923355021291,601/1MO61
1961/6256,00317,33020,3851084,9164,678453783,071III2,7075264214888391961/62
1962/6361,89119,00023,4951105,1855,561794353,511752,8091954727831811962/63
1763/6464,21018,78424,4432575,2736,4091174723,809352,953515437696101963/64
1964/6564,83819,07122.03S3885,8158,416III4774,1421292,951763416IIS61964/65 הכל סך 1965/6662,22317,96619,8724115,18910,2161576943,6632022,58078235212316I96S/66 TOTAL

ודיג ייעור 4,7901,2511,40048303IJ793472226חקלאות' .14958655Agriculture, forestry and

27,3477,03710.1061511.8963.469425001,995361.5892811676810חרושת
fishing

Manufacturing
ומחצביט 9863232788113610156666101Miningמכרות and quarrying

9,6883,1273.173827391,65026363922523415351Buildingבנייה
ושירותי מים חשמל/
ציבוריים תברואה

ופיננסים מסחר

1,085

2,451

348

746

296

77510

146

214

177

497

10

5

5

10

52

104

10

10

37

3040

4

10

Electricity, water and
public sanitary services

Commerce and finance
וקשר .4.7841.6351.07830541967515192תחבורה 2022856710Transport and

10,4943,3402,562901,2311.9892535623952341844640שירותים
.communication

Services
ידוע ולא מסווגים 16Not_59815920438152613613לא classified and not

00
0

UI
U

ו

(1) Data do not include fatal accidents. (2) Not identical with the classification
of economic branches in the tables of Chapter K  Labour Force and Employment.

ענפי לסיווג זהה אינו (2) מוות. תאונות כוללים אינם הנתונים (0
ותעסוקה. אדם כוח  י''א בפרק בלוחות המופיעים הכלכלה



הפגיעה ומידת הסיכון ענף לפי שאבדו, שכירים של עבודה ימי י"ט/7. לוח
(אלפים)

TABLE S/7. NUMBER OF EMPLOYEES' WORK DAYS LOST, BY RISK BRANCH
AND EXTENT OF INJURY (1,000)

)1964/65 ; 1965/66)

של תמידי שלאיבוד זמני איבוד
העבודה העבודהבושר גושר

ימי Permanentכל Loss ofTemporary Loss of
Capacityתאונותהעבודה for WorkCapacity for Work

(1) הסיבון שאבדוענף
Total

מוות
FatalRisk Branch(l)

WorkAcciדמי
days
Lost

dents
וזלקימלא

פגיעה
תלקימלאבלבד

TotalPartialInjuryTotalPartial
Benefit
Only

1964/65

הכל 3,047.6546.069.91,681.2591.46.7152.4TOTALסך

ודיג ייעור .חקלאות/ 306.890.012.5.133.760.80.19.7Agriculture, forestry and

1,068.496.019.1646.1248.02.356.9חרושת
fishing

Manufacturing
ומחצבים 77.424.038.012.00.43.0Miningמכרות and quarrying

S42.790.025.4299.898.41.627.5Suildingבנייה
ושירותי מים ,44.96.028.08.52.4Electricityהשמל/ water and
ציבוריים publicתברואה sanitary services

ופיננסים 131.842.060.423.85.6מסדר ,Commerce and finance
וקשר 243.354.06.7127.039.70.815.1Transportתחבורה and

communications
588.3144.0314.198.81.629.9Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 43.96.234.01.42.3Notלא classified and
not known

1965/66

הכל 2,987.4678.056.91,606.6492.46.5147.1TOTALסך

ודיג ייעור .268.772.012.6119.154.910.1Agricultureחקלאות/ forestry

1,097.3186.06.3643.3201.51.259.0חרושת
and fishing

Manufacturing
ומחצבים 54.76.037.88.22.7Miningמכרות and quarrying

494.5120.012.9261.572.33.224.7בנייה ■Building
ושירותי מים ,63.130.022.57.80.12.7Electricityחשמל/ water and
ציבוריים publicתנרואה sanitary services

ופיננסים 132.236.071.119.90.25.1Commerceמסחר and finance
וקשר 249.972.019.0110.736.90.211.0Transportתחבורה and

communications
594.1156.06.2314.587.21.528.6Servicesשירותים

ידוע ולא 08ווגים 32.926.03.73.2Notלא classified and
not known

(1) Not dentical with classification of economic branches appearing
in Chapter K  Labour Force and Employment.

המופיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)
ותעסוקה. אדם כוח  יא בפרק בלורות
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הסיכון ענף לפי החומרה, ושיעור השכירים העבודה נפגעי של (1) תכיפות שיעורי  י"ט/8. לוח
TABLE S/8. FREQUENCY RATES (1) OF WORK CASUALTIES OF EMPLOYEES

AND SEVERITY RATES, BY RISK BRANCH

)1955/561965/66)

O
in

u

I

הסיכון(2) ענף

בענף עובדים ל1/000 תכיפותנפגעים שיעורי
Frequency Rates Casualties per 1,000 Workers in

Each Risk Branch

כתוצאה היעדרות חומרהימי שיעורי
בענף שכיר לגל בממוצע עבודה מתאונות
Severity Rates  WorkDays Lost

Average per Employee in Risk BranchRisk Branch(2)
Fatal Accidents מוות Otherתאונות Casualties אחרים נפגעים

1955/561963/641964/651965/661955/561963/641964/651965/661955/561963/641964/651965/66

הענפים כל

ודיג ייטור חקלאות'

חרושת

ומחצבים מכרות

בנייה

ופיננסים מסחר

וקשר תחבורה

מים חשמל/ שירותים'
וכוי

ידוע ולא מסווגים לא

4.4 4.S 4.9 4.2 99.7 102.7 107.0 71.9 0.16 0.13 0.14 0.15

3.8 4.2 3.8 3.8 74.9 70.3 68.8 53.4 0.17 0.21 0.16 0.22

6.1 5.9 6.8 5.9 166.1 174.5 185.0 131.7 0.17 0.09 0.10 0.15

12.7 . 19.4 19.8 15.2 254.5 316.8 390.0 211.3 0.23 1.00 0.66 0.67

7.2 7.3 8.0 5.7 156.0 154.2 150.0II 1.2 0.28 0.20 0.28 0.16

2.0 2.1 1.8 1.9 41.4 39.5 35.0 23.0 0.10 0.1 1 0.09 0.10

5.5 6.1 6.7 8.3 117.1 135.3 149.2 108.0 0.26 0.23 0.25 0.27

2.7 2.6 3.2 1.9 51.8 50.2 54.5 24.6 0.12 0.10 0.10 0.08

4.4 8.8 3.6 5.4 92.1 125.2 109.3 86.2   0.12 0.22

ALL BRANCHES

Agriculture, ofrestry and
ifshing

Manufacturing

Mining and quarrying

Building

Commerce and finance

Transport and
communications

Services. electricity.
water, etc.

Not classified and not
known

(1) Casualties per 1,000 workers. (2) Not identical with classification of economic branches appearing
in Chapter K  Labour Force and Employment.

עובדים ל000'1 תאונות מקרי (1)
ותעסוקה. אדם כוח  י''א בפרק המופיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (2)



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

TABLE S/9. WORK CASUALTIES OF SELFEMPLOYED. BY RISK BRANCH AND
RESULTS OF ACCIDENT (Absolute Numbers and Percentages)

)1964/65 ; 1965/66)

מוחלטים אחוזיםמספרים
הסיבון(1) Absoluteענף NumbersPercentagesRiskBranch (1)

| 1964/651965/661964/651965/66

הכל 6,491100.0I(2)6,431(2)סך 00.0TOTAL

הסיכון skענף BranchR

ודיג ייעור ,1.8021.59128.024.5Agricultureחקלאות/ forestry and ifshing
1,9842,20730.934.0Manufacturingחרושת

ומחצבים 9100.10.1Miningמכרות and quarrying
5755158.97.9Buildingבנייה

תברואה ושירותי מים ,9II0.10.2Electricityחשמל/ water and public
sanitaryציבוריים services

ופיננסים 87191513.614.1Commerceמסתר and ifnance
וקשר .711718IIתחנורה 1II. 1Transport and communications

3403615.35.6Servicesשירותים
ידוע ולא מסווגים 1311632.02.5Notלא classiifed and not known

התאונה niKSincciden tResult of A

מוות 15230.20.3Fatalתאונות accident
העבודה כושר של תמידי 2192333.43.6Permanentאיגוד loss of capacity for work
העבודה כושר של זמני 6,2136.25896.436.1Temporaryאיבוד loss of capacity for work

(1) Not identical with classification of economic branches
appearing in Chapter KLabour Force and Employment.
)2) Excluding fatal casualties.

יא בפרק המופיע הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (1)
מוות. תאונות כולל לא (2) ותעסוקה. אדם כוח 

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 Percentages)

)IV 1967)

Percentages

נשים
Females

גברים
Males

הבל סך
Total

Pensions קצבאות
נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

Ageהגי>
total הכל 89,66546,03143,634100.0100.0100.0סר

60 192920.10.2
616411,8551 1,85513.227.2

655.2702,9962.2745.96.55.2
666927,50915,62711,88230.733.927.2
707944,93927.40817,53150.159.540.2

ImmigrationYearהעלייהשנת of
total הכל 89,66446,03043,634100.0100.0100.0סך
Israel born הארץ 18.93410.9877,94721.123.918.2ילידי
Immigrated עלן
up to end of 1£47 סוף 28.45313,99114,46231.730.433.1עד

1948195439.97119.70420,26744.642.846.4
195542.1091,2398702.42.72.0

Not known ידוע 197109880.20.20.2לא

511 ביטוח



הילדים מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי י"ט/11. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים.

TABLE S/ll. FAMILY ALLOWANCES, BY NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY
)Absolute Numbers and Percentages)

)1) (1964/651966/67)

מספר
הילדים
במשפחה

1964/651965/661966/67
Number of
Children in

Family קצבאות
Pensions

אחוזים
Percentages

קצבאות
Pensions

אחוזים
Percentages

קצבאות
Pensions

אחוזים
Percentages

הכל 54,190100.07,528£100.072,980100.0TOTALסך

419,93336.821.72832,223,55132.34

514,75827.2 116,43024.317,23823.65

610,38419.212,51418.513,17718.16
75,71510.58,52112.69,19112.67

82,3674.44,8447.25,4377.48

97341.42,1743.22,6833.79

101900.38661.31,1311.510

11540.12970.53620.5II

ויותר +550.11540.22100.312גו

(1) 1964/65 and 1966/67 data are for
October, and I 965/66 data are for January.

ו1966/67 1964/65 בשנים הנתונים (1)
לינואר. וב1965/66 לאוקטובר מתייחסים

בעבודה האשה מעמד לפי לידה, לדמי תביעות  י"ט/12. לוח
הראשון התשלום ושנת

TABLE S/12. CLAIMS FOR MATERNITY BENEFITS, BY WOMAN'S EMPLOYMENT
STATUS AND YEAR OF FIRST PAYMENT

)1955/561965/66)

בעבודה 1955/561960/611963/641964/651965/66Employmentהמעמד Status

התביעות 8,73513,11814,85916,32517,225ALLכל CLAIMS

הכל סך 6,2009,85912,34813,87114,823Emp/o/eesשבירות  Total

קיבוץ חברות (להוציא שכירות
שיתופי) ומושב

שיתופי ומושב קיבוץ חברות

8,315

1.544

10,838

1,510

12,186

1.685

13,132

1,691

Employees (excl. members of
qibbuzim and collective
moshavim)

Membersof qibbuzim and
collective moshavim

הכל סך 2,5223,2592,51/2,4542,402SelfEmplovedעצמאיות  Total

חברות (להוציא עצמאיות
מושכים)

מושבים חברות

132

3,127

139

2,372

240

2.214

445

1,957

Selfemployed (excl. moshav
members)

Moshav members

ידוע 13Notלא Known
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INSURANCE COMPANIES גיטויז חגיות

ל"י) (אלפי הביטוח ענף לפי בישראל, () ששולמו ותביעות (1) שנתקבלו פרמיות  י"ט/13. לוח
TABLE S/13. PREMIUMS RECEIVED (1)AND CLAIMS PAID (2) IN ISRAEL, BY INSURANCE BRANCH (IL. 1,000)

)19501967)

♦1967 §1966 1965 I960 1955 1950

PREMIUMS RECEIVED

Premiums received by Israel companies
thereof: on account of reinsurance abroad

Premiums received by foreign companies

CLAIMS PAID

Claims paid by Israel companies
thereof: on account of reinsurance abroad

Claims paid by foreign companies

Life Assurance

68,528

61.565
5,048
6,963

22,983

חיים ביטוח

61,197

55,867
4.488
6.330

16,979

50,113

45,489
3,549
4,734

14,818

11.226

9,409
554

1,817

4,034

5,401

4,194
420

1,207

1,944

1,785

1,305
90

480

362

1841,3062,87712,00914.03219.008
45591839861,5782,509
1786381,1582,8092,9473,975

שנתקבלו פרמיות
ישראליות חברות עיי שנתקבלו פרמיות

בחול משנה ביטוח עיח מזה:
נוכריות חברות עיי שנתקבלו פרמיות

ששולמו תביעות
ישראליות חברות עיי ששולמו תביעות

בחו"ל משנה ביטוח עיח מזה:
נוכריות חברות עיי ששולמו תביעות

(כולל אלמנטרי Marineימי)ביטוח Insurance)e (Including1nsuran cGenera

שנתקבלו 5,41712,42157,008172,375202,722202,186PREMIUMSפרמיות RECEIVED

ישראליות חברות עיי שנתקבלו 3,02314,30139,247125,027148.029146,479Premiumsפרמיות received by Israel companies ■'

בחויל משנה ביטוח עיח :1,6287,04719,28964,88575,32270,310thereofמזה: on account of reinsurance abroad
נוכריות חברות עיי שנתקבלו 1,7746,38012,62330,14634,17133,919Premiumsפרמיות received by foreign companies
לויד'ס מורשי עיי שנתקבלו 6301,7405,13817,20220,52221.788Premiumsפרמיות received by Lloyd's Brokers

ששולמו .2,04110,61323,855תביעות 91,669.102,92195,098CLAIMS PAID

ישראליות חברות עיי ששולמו 9397.16016,09262,58472,87269,651Claimsתביעות paid by Israel companies
בחויל משנה ביטוח עיח :5663,9279,30637,36543,72041.094thereofמזה: on account of reinsurance abroad

נוכריות חברות ע"י ששולמו 7702,9015,95218,53819.88716.729Claimsתביעות paid by foreign companies
לויד'ס מורשי עיי ששולמו 3325521,81110,54710,1628,718Claimsתביעות paid by Lloyd's Brokers

(1) Including registration fees. (2) Including loss settlement expenses.

n
o
E

m

תביעות. ליישוב הוצאות כולל (2) רישום. דמי כולל (0 <o



ל"י) (אלפי העסק סוג לפי חיים, ביטוח של מרוכז עסקימ חשבון י"ט/14. לוח
TABLES/ I4. CONSOLIDATED BUSINESS ACCOUNT OF LIFE ASSURANCE,

BY TYPE OF BUSINESS (IL. 1,000)

)1966)

בישראל) משנה ביטוח (פחות בישראל י0700 חברות 20שראליות20 Israel Companies

Business in Israel בישראלעסקים.
(Excluding Reinsurance in Israel)Business in Israelנטו הכלעסקים סך החשבון עצמיבחו"לסעיפי Accountשייר Items

חברות חברות6 משנה20 ביטוח
הכל עצמיבתו"לישראליותנוכריותסך Netשייר BusinessTotal Self

Total6 Foreign20 IsraelReinsurance
SelfAbroadRetention

CompaniesCompaniesAbroad
Retention

הכנסות הכל 7,964סך 78,56870,6044,488>6,II61,93268,048TOTAL INCOME

חדפעמיות 169פרמיות 4.4194,250 .4,250444,294Nonrecurrent premiums
ראשונה שנה 1,805פרמיות . 13,77411,96985011,17951611,695First year premiums

חידוש 4,356פרמיות 43,72939,3733,63835,6751.23136.906 .Policy renewal premiums
פוליסה ודמי רישום דמי 27527527527SRegistration and policy fees

1,459ריבית ' 10,9069,4479.4471419.588Interest
ההשקעות ערך 175התאמת 5,4655,2905,2905.290Adjustement of value of investments

ורווח הוצאות הכל 7,964סך 78,56870,6044,48866,1161,93268,048TOTAL EXPENDITURE AND
PROFIT

מוות מקרי השנה: 849תביעות 6,1185,2691,6363,6331083,741Claims during the year: deaths
תקופה תוט השנה: 851תביעות 3,7422,89122,889832,972Claims during the year:

end of assurance period
קצבאות השנה: 3תביעות 383535944Claims during the year: allowances

פוליסות פדיון השנה: 898תביעות 6.7725,8745,874985.972Claims during the year:
policies surrendered

ראשונה) (שנה עמילות 1,065דמי 5,2954.2303683,8621193,981Commissions (first year)
חידוש) (פרמיות עמילות 314דמי 2.1961,8825401,3422781,620Commissions (renewal premiums)

רפואיות ובדיקות הנהלה 2,024הוצאות 10.1208,0968,0962348,330Administrative overheads and
medical examinations

למבוטחים 352דיוידנדה 352Dividends paid to policy holders
הביטוח קרן 2,273הגדלת 38,31336,04031235,72898036,708Increase in the life assurance fund

מיוחדות ורזרבות קרנות הגדלת 2.4802,4802.4802,480Increase in special funds and reserves
665רווח 3.1423,8071,6302.177232,200Profit

1/

in

u

I|



ל''י) (אלפי העסק סוג לפי ימי), (כולל אלמנטרי ביטוח
Table S/15. CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR GENERAL (Incl.

)1966)

של מרוכז עסקים חשבון  י"ט/15. ל\\ז
Marine) INSURANCE, BY TYPE OF BUSINESS (IL 1,000

החשבון סעיסי

בישראל עסקים
בישראל) משנה ביטוח (פחות

Business in Israel
)Excluding Reinsurance in Israel)

חברות 28ישראליות28 Israel Companies.

עסקי
לויד'ס
Lloyd's
Business '

1

בישראל עסקים
Business in Israel

עסקים
בחייל
נטו
Net

Business
Abroad

הכל סך
עצמי שייר

Total
Self

Retention

Account Items

הכל סך
Total

חברות 49
נכריות

49 Foreign
Companies

חברות 28
ישראליות
28 Israel

Companies

משנה ביטוח
בחול

Reinsurance
Abroad

עצמי שייר
Self

Retention

הכנסות הכל 182,20034,171148,02975,31272,7079,35882,06520,522TOTALסך REVENUE

160.61129,856130.75575,32255,4339,35864.79117,958Premiumsפרמיות

פוליסות ודמי רישוט 21,5894,31517,27417,27417,2742,564Registrationדמי and policy fees

ביטוחי ורווח הוצאות הכל 182,20034,171148,02975,32272,7079,35882,06520,522TOTALסך EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT

תביעות 86.11318,45767,65643,72023,9366,13330,0699,492Claimsתשלום paid

התלויות התביעות 17,8072,509גידול i15,2986,7058,593 1878,406835ncrease in pending claims

תביעות ליישוב 6,6461,4305,2165,216485,264670Lossהוצאות seetlement expenses

וניהול עמילות 39,95012,68827,26222,8244,4382,5877,0257,350Commissionדמי fees

הנהלה 21,8972,46719,43019,43036519,795Managementהוצאות expenses

nhהביטוח קרן 8.6481,2347,4144,211הגדלת 3,2036493,852י
.* 17c

ncrease in the insurance fund

Eמיוחדות קרנות 708708708708הגדלת
X, 1 /3 .

Increase in extraordinary funds

>nביטוחי וב4314,6145,045רווח 387,1832376,946Underwriting profit
1■■"■



ל"י) (אלפי ישראליות חברות של והפסד רווח חשבונות סיכום  י"ט/16. לוח
TABLE S/ I 6. SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS OF ISRAEL COMPANIES (IL. 1,000)

)I9S0I966)

IT)

w
O'
<
D

1950 j
1955 1

I9601 "" 1

19651966

הכל סך  4,63212,08415,45917,682CREDIT<2201,56זכות  TOTAL

עסקים1. מחשבונות שהועברו 1479632,6254,2598,1529,250Profitsרווחים transferred from revenue accounts1. 
חייט ביטוח א. :3541,7201,5372,200thereofמזה: a. Life assurance

נימונעים רכב כלי ביטוח .4622,127bב. Motor vehicles insurance
אישיות ותאונות מתלות ביטוח .18292154411,0021,223cג. Sickness and personal accidents insur

רכוש ואובדן אש ביטוח 905121,4021,6163,6623,202ד.
ance

d. Fire and loss of property insurance
מעבידים אחריות ביטוח .361596356198eה. Employers' liability insurance
אחרים סיכונים ביטוח .3614191,124400fו. Other risks insurance

ימי ביטוח .202192266gז. Marine insurance
אלמנטרי2. מביטוח מהשקעות ודיוידנדה 733691,4094,4195,6095.926Interestריבית and dividends from investments of2.

general insurance
שנתקבלו3. עמילות 5085630841852Commissionדמי received3.

עסקים לחשבונות נזקפו שלא ניהול 251noדמי ministration iocs not crco/iso co ousincss
accounts

אלמנטרי5. מביטוח הצמדה 9811771121,030Linkingהפרשי increments from general insurance5.
ערך6. נירות ממימוש 70206754745360Profitsרווח from realization of securities6.
אחרות7. 16551,845264Otherהכנסות revenue7.

הכל סך  3212,08415,45917,682DEBIT<,2201,5664חובה  TOTAL

.1, עסקים מחשבונות שהועברו 95507743,162977104Lossהפסדים transferred from revenue accounts/.
חיים ביטוח א. :jreof'3533מזה: a. Life assuranceth>

רכב כלי ביטוח .554743,1579771bב. Motor vehicles insurance
אישיות ותאונות מחלות ביטוח ג.

  _
 .■■■ 'c. Sickness and personal accidents insur

ance

רכוש ואובדן אש ביטוח .dד. Fire and loss of property insurance
מעבידים אחריות ביטוח .57eה. Employers' liability insurance
אחרים סיבונים ביטוח .17fו. Other risks insurance

ימי ביטוח .55104gז. Marine insurance
עסקים2. לחשבונות נזקפו שלא כלליות 196531,3403,7525,0285,786Generalהוצאות expenses not debited to other accounts2.
קבוע3. ורכוש השקעות ערך 1175.3349651,4452.265Depreciationהפחתת of investments and fixed assets3.
אחרים4. חובה 4639Otherסעיפי debit items4.
הרווחים5. חלוקת לחשבון מועבר .953312,838רווח 4,166. 8,0099,527Profit transferred to appropriations accounts5.



ל"י) (אלפי הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ט/17. לוח
TABLE S/17. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAEL INSURANCE

COMPANIES (IL. 1,000)

)31 III 195031 111 1967)

19501955I96019641965§1966.1967Assetsנכסים

כולל 7,24931,08883,521258,857315,279390,447457,200GRANDסך TOTAL

ערך ניירות .2933.792/8,55884,542116,325153,695/95,500A,/א, Securities
צמודות \אג"ח

21,24826,650' 29,692Linked bonds to
Dollarלדולר

צמודות אגיח

I 1,293.

2.72715.20149,36775,053110,204Linked bonds to
.C.P.Iלמדד

צמודות בלתי 4,7845,0223,560Bondsאגיח not linked
חברות קול 2431,0865,1894,3633,100195,500מניות >Shares of companies
ביטוח בחני 285742769842996Sharesמניות in insurance

companiesבישראל in Israel
ביטוח בחב' 774440440473Sharesמניות in insurance

companiesבחול abroad
זרים ניע

■
5377552.7453,9555,670Foreign securities

הלוואות .3,4079,20724,33/47,86246,98050,03847,000Bג. loans

פוליסות על 3731,9073.4677,0529,259fהלוואות 11,064Loans on life
חיים assuranceלביטוח policies
על "משכנתאות 1,5853.3385,0814,4403,6143,46747,000 Mortgages on

buildingsבניינים
אחרות 'הלוואות 1,4493.96215,78336,37034.10735,507Other loans

קבוע רכוש .3023.2127,48225,68727,74442,54/44,500Cג. fixed Assets

בבנקים 529933.2571,1861,010פיקדונות 7,111Time deposits in
העולה banksלתקופה (for more

שנה thanעל one year)
ומגרשים r5682,4399,60210,90216,71044,500בניינים Buildings and plots

ofריקים land
בת בחברות 1,4861,45912,89713,37715,789Shares^250מניות in and loans
להן j:toוהלוואות subsidiary

I____companies I
אתר קבוע 1653272,0022,4552,931Otherרכוש fixed assets

שוטף רכוש 2,267ד. :/4,87733.150/00,766/24,230/44,(73170,2000. Current Assets

לגביה r7,01016,47748,92361,00470.72775,500Outstandingפרמיות premi
סוכנים(1) של unrsויתרות and agents'

'balances (1)
בקופה 3,0457,96214,12316,653מזומנים 20,402Cash on hand and

<ובבנקים in banks
ביטוח 1,8042,71310,72715,67519.023Otherהנרות insurance
companiesאזזרות(2) (2)

2,267 ■>94,700 ■K

אחר(2) שוטף 3,0185,99826,99330,89834.021Otherרכוש current
assets (2)
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(המשך) ל"י) (אלפי הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ט/17. לוח
TABLE S/17. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAEL INSURANCE COMPANIES

)IL. 1,000) (Cont.)

)31 III 195031 III 1967)

19501955I96019641965§1966♦1967Liabilitiesהתחייבויות

. כולל 7,269סך
1

31,08883,521258,857315,279390,447457,200GRAND TOTAL

וקרנות הון 1,102א. :4,22112,49452,995J9.76767.50J■ 75,500 A. Share Capital
חפשיות ,and Reserves

נפרט '8993,0298,92838,42939,996הון 43,983Paidup capital
שמורה 162קרן :4061,8573,5894,9406,295' 75,500 >General reserve

אחרות(3) 34קרנות ;8221,44111,10314,36016,364Other reserves (3)
רוה"פ: 635263חשבון 126471863Profit and loss >

הרווח :faccountיתרות balances
of profit

■ ביטוח קרנות 3,621ב. .16,35440,750118.852151.361195,097: 228,800B. Insurance Funds t

חייט ביטוח 2,900קרן :11,94230,024 92,552119,656156,368(4) 198,000Life assurance fund,
משנה ביטוח netבניכוי of reinsurance '_

אלמנטרי ביטוח 6063,4247,88519,15222,115קרן 25,952(4) 30,300General insurance
משנה ביטוח .fundבניכוי net of

reinsurance
לסיכונים Fundsקרנות for extraor 1

מהכלל: dina'ryיוצאים risks:
חיים ביטוח ,754241,245.3,9825,5468,027

" 1 ;;

life assurance
אלמנטרי ביטוח 40י ;5631,5953,1664,0444,750general insurance :

מבו פקדונות 1,129ג. .3,3577,09620.78425,47732,544C. Deposits of
משנה Reinsurersטחי

חיים _6349155102,8213,809ביטוח 4,940
>< { ::

Life assurance
אלמנטרי 4942,4426,58617,96321,66827.604Generalביטוח insurance
תביעות /,3463ד. /69,90926,66233.36341,76650,4000. Claims Admitted :

או orמאושרות Pending '

<■תלויות .
בניבוי חיים 471574131,3681,3201,3291,800Lifeביטוח assurance net of

משנה reinsuranceביטוח
אלמנטרי 2932,9599,49625,29432,04340,43748,600Generalביטוח insurance net

משנה ביטוח olבניכוי reinsurance
התחייבויות (5)45,31153,535'0734,039/3,27239,564,/ה. /02.J00£. 1ח76ו/0 Lfabj//t/rs

שוטפות
ביטוח 6832,3447,91418,69522,116חברות 26,404Other insurance

companiesאחרות
אחרים 2791,5774,98418,18118,86921,959Sundryזכאים creditors and!

זכות(6) creditויתרות balances (6)
שנפרעו (5)84341401,2812,3743,002פרמיות 102,500 Prepaid premiums

מראש
והכנסות 47329141127231Prepaidריבית interest and

שנפרעו otherאחרות income
מראש

מוצעת >18II2051,266דיוידנדה 1,825,l93Proposed dividend
מס ניכוי after)(אחרי deduction of

incomeהכנסה) tax)

בונוסים להענקת רזרבה כולל (נ) אחר''. שוטף ברכוש כלולים אחרות ביטוח בחברות פיקדונות (2) לגבייה. שטרות כולל (1)
כולל (6) משנה. מבטחי של פיקדונות בולל (5) מהכלל. יוצאים לסיכונים קרנות כולל (4) להקצאה. ומניות חיים בביטוח

בת. חברות של עויש חשבון
(1) Incl. outstanding bills receivable. (2) Deposits in other insurance companies are included in "Other Current Assets".
)3) Incl. life assurance bonus reserveand shares for allocation. (4) Incl. funds for extraordinary risks. (5) Incl. deposits

of reinsurers. (6) Incl. current accounts of subsidiaries.
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הביטוח חברות של בישראל וההשקעות (1) מביטוח ההתחייבויות י"ט/18. לוח
ל"י) (אלפי לויד'ס) למורשי (פרט הנוכריות

TABLE S/18. INSURANCE LIABILITIES (1) AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCE COMPANIES (Excluding Lloyd's Brokers) (IL. 1,000)

)31 III 1955  31 III 1966)

Account Icems 1966 1965 1964 I960 1958 1955 החשבון סעיפי

Witiesמביטוחהתחייבויות (1)ceLiab il1nsura n

ההתחייבויות כל
מביטוח

12,76417,49121,66341,23042,26948,485TOTAL INSURANCE
LIABILITIES

חיים ביטוח .8,2449,88610,87815,957קרן 17,07819,340Life assurance fund

תלויות תביעות
חיים) (ביטוח

117197157314363369Pending claims
)lif: assurance)

אלמנטרי ביטוח קרן
לימי) (פרט

1,8503,1923,9157,3908,76910,21 1General insurance fund
)excluding marine
insurance)

(ביטוח תלויות תביעות
לימי) פרט אלמנטרי

1,791

t

3,4655,68914,76813,78316,306Pending claims (general
insurance excl. marine
insurance)

ימי ביטוח 2763965339951,027986Marine'קרן insurance fund

תלויות תביעות
ימי) (ביטוח ,

54863554911,8061,2491,273Pending claims (marine
insurance)

Israelntבישראלהשקעות s i n1nvestm e

בישראל ההשקעות 6,64011,10615,58237,17140,88046,169TOTALכל INVESTMENTS
IN ISRAEL

ממשלת של חוב איגרות
ישראל

1.9753,9573,8134,2995,1906,172Israel government bonds

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7068611,5843,8873,9024,189Other securities (exclu
ding shares in local
insurance companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1021286934,8753,8134,904Shares in local insurance
companies

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1,1221,4701,5052,0552,1082,642Loans on life assurance
policies

348313539473136110Mortgages:משכנתאות

אחרות 1436091,0886,3067,1357,529Otherהלוואות loans

קבוע 119138138258298340Fixedרכוש assets

ופיקדונות לזומנים
ובבנקים באוצר

1,3241,9082,7432,9124,0494,681Cash and treasury and
bank deposits

אחר שוטף 8011,7223,47912,10614,24915,602Otherרכוש current assets

(1 ) After deduction of local reinsurance. מקומי. משנה ביטוח ניבוי אחרי (1)

519 ביטוח



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

TABLE S/19. SUMMARY OF ASSETS AND LIABILITIES OF PROVIDENT FUNDS

)IL. Million)

)31 III 196431 III 1967)

19641965§ 1966(1) 1967

Assetsנכסים■

(2) הכל 1,305.61,605.71,940.42,287.7TOTALסך (2)

עוש ופיקדונות 7.513.214.116.6Cashמזומנים and demand deposits

קצוב לזמן 35.540.631.230.7Fixtermפיקדונות deposits

מוכרים 29.68.93.71.7Authorizedפיקדונות deposits

ערך 887.81,128.81,456.61,798.9Securitiesניירות

לחברים 163.0191.5228.1225.6Loansהלוואות to members

אחרות 21.021.329.835.1Otherהלוואות loans

המעביד 99.4117.997.383.1Debtחוב of employers

ניידי דלא 39.948.357.464.0Realנכסי estate

אחרים 21.935.222.232.0Otherחשבונות accounts

Liabilitiesהתחייבויות

הכל 1,305.61,605.7,940.42,287.7TOTALסך

פנסיה 610.6786.3959.21,145.7Pensionקרן fund

תגמולין 355.5385.9438.1522.6Providentקרן fund
{

, פיצויים 156.4204.1251.5300.0Severanceקרן funds

: אחרות סוציאליות 108.9121.5150.7152.8Otherקרנות social funds

והפסד רווח ויתרת שמורה 19.229.236.145.9Reserveקרן fund and balance of profit
and loss account '

השקעות מימוש 31.239.455.871.0Realizationקרן of investments fund

23.839.249.049.7Creditorsזכאים

(1) Provisional figures. (2) Assets are at value of acquisition. הרכישה. ערך לפי הס הנכסים (2) ארעיים. מספרים (0
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ביטוח ענפי לפי רישום, ומדמי מפרמיות הכנסות
REVENUE FROM PREMIUMS AND REGISTRATION FEES. BY INSURANCE BRANCH

)Indexes (מדדים
Base: 1960*100 ; tt>z7j,t

1958 1959 I960 1961 7962 1963 1964 I 1965 1966

לי) (מילייג> הביטוח ענפי למי הגמלאות, תשלומי
PAYMENTS OF BENEFITS. BY INSURANCE BRANCHES (IL. Million)

soo

250
Worksri' Children H'Tiiv .'TV

sLarge Families יל7יס מרו1ו1ב מטכחנג
1 Maternity jnnn'H

1958/59 I 1959/60 11960/61 I 1961/62 11962/63 I 1963/64 I 1964/651 1965/66 I 1966/S7

300

250

101
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ותרבות חינוך כ. פרק
המכון למדע, וייצמן מכון בחיפה, טאים

בנגב. גבוהה להשכלה
הערבי בחינוך אחרים מוסדות ג.
רשמיים הבלתי הנוצריים הספר בתי
המוסדות יהודיים). תלמידים (כולל
בסיכומים. נכללו לא ירושלים במזרח

החינוך במערכת הוראה כוחות
המורים, מספרי בין השוואה מוצגת כ/6 בלוח
שונים בסוגים העבודה ויחידות ההוראה משרות

הבאות: ההגדרות לפי ספר, בתי של
החינוך במערכת המורים בספירת  מורה
בספירת בלבד. אחת פעם מורה כל נכלל בכללה
מורה כל נכלל ספר, בתי של סוג בכל המורים
לפיכך לימד. בו ספר בית סוג בכל אחת פעם
יחד הספר בתי סוגי בכל המורים מספרי סיכום

החינוך. במערכת המורים הכל מסך גדול
בבית מורה של עבודתו  הוראה משרת
מש בספירת מורה כל נכלל לפיכך אחד; ספר

לימד. בהם הספר בתי כמספר ההוראה רות
הוגדרה עבודה יחידת  עבודה יחידות
כדלהלן; מלאה, משרה המהווה השעות במכסת
העל בחינוך בשבוע, שעות 30  יסודי בחינוך
 ולגננות) למורים מדרש לבתי (פרט יסודי
ולגננות למורים מדרש ובבתי בשבוע שעות 24

בשבוע. שעות 21

חלוקת ידי על חושב העבודה יחידות מספר
לכל המתאימה השעות במכסת השעות הכל סך

ספר. בית סוג
לאחרונה נערך והגננות המורים כלל מפקד
העליסודיים הספר בתי מורי על סקר בתשכ"ה
בתי ומורי הגננות מפקד ,(0 בתשכ"ו בוצע
עד כ/7 (לוחות בתשכ"ז נערך היסודיים, הספר

כ/9).

התלמידים של הלידה ויבשת הגיל
כ/20 ובלוח כ/17 עד כ/14 בלוחות הנתונים
תלמידים, של מיוחדים מפקדים על מבוססים
ובתשכ"ו (בתשכ"ה הלידה ויבשת הגיל לפי
התל העליסודי). החינוך תלמידי רק נפקדו
הלידה יבשת לפי מויינו ישראל ילידי מידים
המצב לפי חושבו התלמידים גילי האב. של
הלמידה שיעורי לחישוב האזרחית. השנה בסוף
המת בגילים האוכלוסיה על נתונים שימשו
האזרחית. השנה לסוף הם אף המתייחסים אימים,

חינוך ;

החינוך מערכת
על מבוססים כ/20 עד כ/1 שבלוחות הנתונים ■
על וכן הילדים וגני הספר בתי של המפקדים
המרכזית הלשכה ידי על שנערכו סקרים,
והתר החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה
המסגרות מן לאחת מתייחסים אלה נתונים בות.

הבאות:
היסודיים הספר בתי סוגי כל  ספר בתי .1
מד לבתי המכינות הכיתות והעליסודיים.
בתשכ"ו החל מוינו ולגננות למורים רש \

עצמו. בפני ספר בית כסוג הסיכומים בכל 1

המוסדות בספירת נכללו הקודמות בשנים ;

בתי בין העבודה ויחידות ההוראה משרות . והתלמידים הכיתות בספירת ורק המדרש, ,

הוע לתשכ"ה מתשכ"ד במעבר נפרד. כסוג i

ספר מבתי תיכוניות ישיבות 15 במיון ברו ;
של תיכוניים ספר לבתי ערב של תיכוניים .

אזו תיכוניים ספר בתי 5 הועברו וכן בוקר, .
(1) ומקצועיים (4) חקלאיים ספר מבתי ריים ,

מוינו (2) ימיים ספר בתי ההמשך. לכיתות  י

המקצועיים. הספר בתי עם בתשכ"ו החל :
תשכ"ב עד נכללו הדושנתיים הספר בתי ■י
והחל אחרים" עליסודיים ספר ב"בתי ■י

והחלף המקצועיים הספר בבתי  בתשכ"ג :

העליםודיים הספר בתי בהתאמה. לאיים י

בתשכ"ה. בוטלו חלקי ערב ללימוד
ספר, לבתי נוסף כוללת, החינוך מערכת .2
ולגננות. למורים מדרש ובתי ילדים גני גם )

נוסף כוללים, כ/3) (לוח חינוך מוסדות .3
גם: החינוך" ב"מערכת שנכללו למוסדות ;

העברי בחינוך אחרים מוסדות א. ;

עלית מוסדות וישיבות, תורה תלמוד ;

לחני ספר בתי חסות, מעונות הנוער,
ומטפלות, מעשיות אחיות הכשרת כים,
צה"ל, של מקצועית להכשרה ספר בתי י
הספר בית מוסמכות, לאחיות הספר בתי 1

"בצלאל הספר בית למודדים, הגבוה
ולימודי למוסיקה האקדמיות החדש'/

חשבון. ראיית
העבר האוניברסיטה אקדמי. חינוך ב.
הטכ אביב), בתל השלוחה (כולל רית
אוניבר אביב, תל אוניברסיטת ניון,
האוניברסי המכונים בראילן, סיטת

ותרבות חינוך

.1967 3 מס' הסטטיסטי; לירחון במוסף הסקר של העקריות התוצאות ראה (1)

EDUCATION AND CULTURE 522



הלימוד תחום נקבע כ/31 עד כ/25 בלוחות
העקרי. הלימוד מקצוע לפי

מבוגרים והשתלמות השכלה
לעברית הציבוריים הקורסים על הידיעות
מבוג בחינוך מסוימות פעולות ועל כ/32) (לוח
והתרבות. החינוך ממשרד נתקבלו כ/33) (לוח רים
מקורס ליותר הנרשמים נספרו כ/33 בלוח

השתתפו. בהם הקורסים כמספר אחד
הקור על הידיעות את סיפק העבודה משרד

כ/34). (לוח מקצועית להכשרה סים
1961 נתוני בהשוואת להיזהר יש כ/35 בלוח
והדיור האוכלוסין מפקד של ב' שלב מתוצאות
במדגם. השוני האחרותבגלל השנים נתוני עם
בסדרת 9 מס' בפרסום ניתן ההבדלים על הסבר
"כוח  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
:1967 בנתוני המשקלים בדבר ו." חלק העבודה,
אדם כוח  י"א לפרק במבוא הסברים ראה

ותעסוקה.

תרגות.
ומקומות הקולנוע בתי מספרי על הנתונים
לעידוד המרכז מאת נתקבלו כ/36) (לוח הישיבה
והתעשייה. המסחר במשרד הישראלי הסרט
ברובם, נתקבלו, בקולנוע ביקורים על הנתונים
והם האוצר, במשרד בולים למס המחלקה מאת

בלבד. עסקיים קולנוע לבתי מתייחסים
נתקבלו ותזמורות מוסיאונים על הנתונים

כ/38). כ/37, (לוחות עצמם מהמוסדות
הופקו כ/39) (לוח הספריות על הנתונים
הספריות מנהלי ידי על שמולאו שאלונים מתוך
הכרכים בספירת העירוניים. וביישובים בערים
הכרכים כל וכן ספר כל של העותקים כל נכללו

רבכרכים. ספר של
כ"פעילים" שהוגדרו הקוראים בספירת
בהשאלה ספתים) קיבלו אשר אלה כל נכללו
שלפני האחרון החודש במשך אחת פעם לפחות
שקדמה השנה מחצית במשך (או הסקר עריכת

ו1968). 1961 בשנים לסקר
(לוח לאור שיצאו הספרים על הנתונים
שנתקבלו מפורטים שאלונים מתוך עובדו כ/40)
וכתבי העיתונים על הנתונים המו"לים. מן
לשכת של חומר על מבוססים כ/41) (לוח העת
הלאומי. הספרים ובית הממשלתית העיתונות

יחידה כשפה עברית יומיום הדוברים אחוז
פי על חושב כ/42) (לוח ב1966 ראשונה או
שהוספה מיוחדת שאלה על שנערכו עיבודים
מאוקטוברדצמבר אדם כוח סקר לשאלון
יומ שמדבר השפות) (או השפה "מה :1966
היומ השימוש מידת סדר לפי אותן (ציין יום?
במפקד גם נכללה דומה שאלה בהן)". יומי

קודמים. ובסקרים 1961 והדיור האוכלוסין
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בשכרלימוד הנחות
התלמידים על נתונים נמסרים כ/21 בלוח
משרד מטעם. בשכרלימוד מהנחות שנהנו
המקומיות. החינוך רשויות עם בשיתוף החינוך
לראשונה הופעל מודרג שכרלימוד הסדר
החל בהדרגה. היקפו גדל ומאז בתשי"ח,
תלמידי כל מדורג לשכרלימוד זכאים מתשכ"ו
כיתות ותלמידי וחקלאיים, מקצועיים ספר בתי
תלמידי וכן תיכוניים ספר בבתי י"ב, י"א,
עמדו אשר תיכוניים ספר בבתי י, ט, כיתות
התלמידים חי. כיתות סקר בבחינות בהצלחה
החינוך משרד מהשתתפות נהנים המשך בכתות
כלל לגבי קיבוצי הסדר לפי הלימוד, בשכר

התלמידים.
לפי ההנחה דרגת נקבעת מתשכ"ו החל
בלוח ההנחה דרגות לנפש. הממוצעת ההכנסה
שכרהלימוד. מתוך באחוזים הוצגו כ/21,

בגרות לתעודות הזכאים התלמידים
אינטר לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני
במועדים הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים נים
שהשלימו אלה כולל שנה, אותה של השונים
(מספרם קודמות משנים להם שחסרו בחינות
להקלות הודות בתשכ"ז ניכרת במידה גדל
ר'  והתרבות החינוך משרד ע"י שהונהגו

כז/1). מנכ"ל חוזר
תלמידים לגבי הנתונים נמסרו תשכ"ד עד
לבחינות המחלקה ע"י בגרות לתעודות הזכאים
מיכון הכנסת עם והתרבות. החינוך משרד של
המרכ בלשכה הנתונים הופקו מתשכ"ה, החל
לרשו שהועמד חומר מתוך לסטטיסטיקה זית

כ/22). (לוח הבחינות מחלקת ע"י תה

גבוה חינוך
סגל על נתונים סיפקו הגבוה החינוך מוסדות
גם  תשכ"ד ועד התארים, מקבלי ההוראה,

כ/31). עד כ/23 (לוחות התלמידים על
התלמידים, על הנתונים בתשכ"העובדו החל
עם התלמידים. ידי על שמולאו שאלונים מתוך
והמועד. ההגדרות שונו הנתונים, מקור שינוי
שנת כל לתחילת מתייחסים תשכ"ד עד המספרים
להשכלה במוסד תלמיד כל בהם ונכלל לימודים
לק התלמידים רק נכללו בתשכ"ה החל גבוהה.
לא לימוד. שכר המשלמים מוכר, תואר ראת
מורים חשבון, ראיית תלמידי לכן, נכללו,
אנג'ינר דיפלומת לקראת תלמידים יועצים,
ינואר חודש לסוף מתייחסים המספרים וכד'.
עד הרשמתם שביטלו תלמידים כוללים ואינם
סטודנטים נכללו לא כ/31 בלוח הנ"ל. התאריך
מיוחדים תלמידים וכן זרים תושבים שהינם
הנוכחי). המוסד מן תואר קבלת לקראת (שלא



EDUCATION

Educational System: 1948/49  1967/68

חינוך
תשכ''ח עד תש"ט החיגיך: מערכת

המוסד סוג לפי החינוך, במערכת המוסדות כ/1. לוח
TABLE T/l. INSTITUTIONS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY TYPE OF INSTITUTION

. , (1.948/491967/68 ; תשכח עד (חשט

המוסד תשיטסוג
1948/49

תשייב
1951/52

תשייז
1956/57

תשכיא
1960/61

חשביו
1965/66

תשכז
1966/67

תשכיח
1967/68Type of Institution !

; המוסדות 1,3423,0663,7984,2284,9805,1815,356ALLכל INSTITUTIONS j

j הכל סך עברי 2842,8623,5703,9324,6274,8194,982Hebrew,/חינוך Education  Total

' . ילדים(1) 7091,5341,8942,0152,4912,5812,797Kindergartens(l)גני

| יסודיים .4678491,042בתי,ספר 1,1511,2531.2771,247Primary schools /. .

ן . מיוחדים ספר ■בתי ..576094131134146Schools for handicapped
ichildren
ו עובדים לנערים ספר 208107125149Schools!20729בתי for working youth'

/  עליסודיים(2) ספר 98198260432589645595בתי Postprimaryי schools(2) 
} הבל(3) (Totalpסך ■

/ י תיכוניים ספר 396868101167174188Secondaryבתי schools 1

ערב של תיכוניים ספר 152130211817Secondaryבתי evening schools
; י המשך 33508998129132128Continuationכיתות classes ;

; מקצועיים ספר 26394659187208216Vocationalבתי schools
; . חקלאיים ספר 263629283030Agriculturalבתי schools
/ עליסודיים 1153767Otherבתי.ספר postprimary !

schools(4)אחרים(4)
למורים מדרש לבית 201616Preparatory..מכינות classes to
: teacher'sולגננות training colleges

ולגננות למורים 8דרש *12172332565748Teachersבתי training colleges

הכל ערביסך 56204228296353362374Arabחינוך Education  Tota/

ילדים 1090104131151157159Kindergartensגני

יסודיים ספר 45104115152181183192Primaryבתי schools :

מיוחדים ספר ■בתי 1Schoolsנ1 for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 2225£6Schoolsיבתי forworking youth 

 עליסודיים ספר בתי
הכל סך

תיכוניים ספור בחי

18610141315Postprimary schools  Total

18668810Secondary schools
מקצועיים סקר ■444בחי Vocational schools
חקלאיים ספר Agricultural.1111בתי schools

עליסודיים סקר 31Otherבחי postprimary
schools(4)אתרים(4)

ולגננות למורים מדרש 11בתי

י
1Teachers' training colleges

אינו תשכיה עד (3) זה. לפרק במבוא המוסדות בסיווג שינויים ראה (2) ציבוריים. ילדים גני בעיקר כולל תשט"ו עד (1)
ללימוד עליסודיים ספר בתי רק בתשכג, החל כולל, (4) מבינות. בכתות יסודיים על לימודים המקיימים מדרש בתי כולל

זה. לפרק מבוא ראה בתשכיח. שבוטלו חלקי, ערב
(1) Up to 1954/55 includes public kindergartens. (2) See changes in definitions in the introduction to this chapter. (נ) Up
to 1964/65 excluding colleges were postprimary courses in preparatory classes were held. (4) As from 1962/63 including onlv

postprimary schools for parttime evening courses which were closed in I 967/68 (see Introduction to this Chapter.).
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המוסד סוג לפי החינוך, במערכת ההוראה משרות  כ/2. לוח
TABLET/2. TEACHING POSTS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491967/68 ; תשכח עד (תש'ט

 המוסד תש"טסוג
1948/49

תשילב
1951/52

תשי"ז
1956/57

תשכיא
1960/61

תשכו
1965/66

תשכז
1966/67

תשכח
1967/68

Type of Institution

משרות 6,46914,78721,19317,97238,38140,97842,293ALLכל TEACHING
POSTSההוראה

7,1769,51411,99114,98515,93316.019Menגבריפ
7,61111,67915,98123,39625.04526,274Womenנשים

הכל סך עברי 6,283/4,0/220,18326,35736,35938.81139,744Hebrewחינוך Education  Total

ילדים 9761,9732,3912,4392,8252,9113,088Kindergartensגני

יסודיים(1)(2) ספר 4,1538,44012,35415,86720,598בתי 21,65621.689Primaryי schools(l) (2)
מיוחדים ספר 2924867991.207.1,3151,434Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 691900648266304362Schoolsבתי for working

youth
עליסודייט ספר 2,2263,4875,82710,20811,25911.867Postprimary(941)בתי schools 

הכל(3) total(3)סך
תיכוניים(2) ספר 7041,1711.2402,1603,9874,4364,817Secondaryבתי schools(2)
תיכוניים ספר 156271417314274278Secondary..בתי evening

ערב schoolsשל
המשך(1) 8601,1811,6221,6751,620Continuationכיתות classes(l)

מקצועיים ספר 237487585.9123,1053,5554.042Vocationalבתי schools
חקלאיים(2) ספר 412531564613684722Agriculturalבתי schools(2)
עליסודיים ספר 1593144224Other_בתי postprimary

schools(4)אחרים(4)
מדרש לבתי :מכינות >423]411 .. 388Prep. classes for teachers
ולגננות(5) 213390565777trainingלמורים colleges(5)

למורים מדרש 11,255בתי j1,3661,304Teachers Training
Colleges(S)ולגננות(5)

הכל סך ערבי 1,010/,6/52,0222.1672.549Arab(77J)186חינוך Education  Total

ילדים (6)16גני . .128193238254278Kindergartens
יסודיים ספר 7508241,3191,6201,7502,068Primary(6)170(6)בתי. schools
מיוחדים ספר 136Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 1538231918Schoolsבתי for working

youth
עליסודיים ספר 104776120120154Postprimaryבתי schools 

הכל סך total
תיכוניים ספר (6)בתי ..(6) ..47558385104Secondary schools
מקצועיים ספר 242434Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 681116Agriculturalבתי schools

עליסודיים ספר 155Otherבתי post  primary
schoolsאחרים(4) (4)

למורים מדרש 819202125Teacher'sבתי training colleges
ולגננות

בבתי המשרות בין (2) המשך. בכיתות הוראה משרות גם תשי'"ג עד בכללו העברי, החינוך של יסודיימ ספר בבתי המשרות בין (1)
ושל תשי"ג) (עד תיכוניים ספר בתי של יסודיות בכיתות הוראה משרות גם בכללו העברי, החינוך של וחקלאיים תיכוניים ספר
בכיתות ההוראה (5) כ/1. ללוח (4) הערה ראה (4) כ/1. ללוח (3) ,(2) הערות ראה (3) תשי"ח). (עד חקלאיים ספר בתי
התיכוניים הספר ובבתי (בתשי"ב) הילדים בגני ההוראה משרות (6) ולגננות. למורים מדרש בתי בין תשכ''ה עד נכללה מכינות

היסודיים. הספר בבתי נכללו
(1) Teaching posts in continuation classesof the Jewish educational system were included up to 1952/53 in primary schools.
)2) Teaching posts in primary classes of secondary schools (up to 1952/53) and agricultural schools (up to I 957/58) of the Hebrew
educational system were included in secondary and agricultural schools respectively. (3) See notes (2) (3) to Table T/l.
)4) See note (4) to Table T/l (5) Up to 1964/65 including teaching in preparatory classes among teachers' training colleges.

)6) Teaching posts in kindergartens, (in 1951/52) and in secondary schools, were included in primary schools.
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המוסד סוג לפי החינון, במוסדות התלמידים  כ/3. לוח
TABLE T/3. PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491967/68 : תשכת עד (תשיט

המוסד תשיטסוג
1948/49

תשיב
1951/52

תשייז
1956/57

תשניא
1960/61

תשכיו
1965/66

תשכיז
1966/67

§

תשביח
1967/68Type of Institution

התלמידים 140,817326,387470,751599,962731,455756,047774,199ALLכל PUPILS

החינוך 134.887315,126443,618562,814669.392683,889698.612Educationalמערכת System
אקדמיים 1,6353,6865,84210,83621,75625,54128,520Academicמוסדות Institutions
אחרים 4,2957.57521,29126,31240,30746,61747,267Otherמוסדות Institutions

 עברי 8.147659,359678,570691,490Hebrew*29,688294.084432.0695/חינוך Education 
הכל Totalסך

החינוך 127,470288,921414,374522,046609,934620,070628.907Educationalמערכת System
ילדים(1) 25,40663,55673,21874,99585,54187.56593.395Kindergartens(l)גני

יסודיים ספר 91,133185,407285,926361,707395,901392.562385.589Primaryנתי schools
מיוחדים ספר 3,2364,7838,11111,31611.48512,570Schoolsנחי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 10,78011,3417,7444,3744,7336,691Schoolsנתי for working

youth
עליסודיים(2) ספר 24,98536,50666.636106.551116,259123,160Postprimary(10,218)נתי schools(2)

הכל סך   Total
תיכוניים ספר 6,41112,93614.88830,01549,62853,57758,114Secondaryבתי schools
תיכוניים ספר 1,4332,7664,2022,4562,3462.117Secondaryבתי evening

ערב schoolsשל
המשך 1.0482,3045,7927.58710,95111,0929,654Continuationכיתות classes

מקצועיים מפר 2.0024,3156,38011,56031,23935,23441.044Vocationalבתי schools
חקלאיים מפר 2,7885,1485,5986,5647,0627,865Agriculturalבתי schools

עליסודיים מפר 4,4851,4222,540Otherpostבתי primary
schools(3)אתרים(3) 

מדרש לבתי .7571,2091,5323,1894,2914,4084,366Prepמכינות classes to teachers
ולגננות trainingלמורים colleges
למורים מדרש 7139572,6002,8536,2517,4667.502Teacher'sנתי training colleges

ולגננות
אקדמיים 1,6353,6865,84210,83621,75625,54128,520Academicמוסדות Institutions
אחרים 5831,47711,85315,26527,66932,95934.063Otherמוסדות institutions

 ערבי 11.12932,30338,682SliflS72,09677,47782.909Arabחינוך Education 
הכל Totalסך

החינוך 7,41726,20529,24440,76859,45863,81969.705Educationalמערכת System
ילדים .6373,2993,6105,5467,8458,230גני 9,243Kindergartens

יסודיים ספר 6,76622,29324,65933,73949,34952.82056,946Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 73752Schoolsבתי for handicapped

children

עובדים לנערים ספר 1858089213244239Schoolsבתי for working youth
עליסודיים ספר 144288531,2771,9012,2802,909Postprimaryבווי schools 

הכל סך Total

תיכוניים ספר 144288531,0861,5581.8462,357Secondaryנתי schools
מקצועיים ספר 217261267Vocationalנתי schools
חקלאיים ספר 4793173285Agriculturalבתי schools

עליסודיים ספר 14433Other_נתי postprimary
schools(3)אחרים(3)

למורים מדרש 42117143208316Teacher'sבתי training colleges
ולגננות

אחרים 3,7126,0989,43811,04712,63813.65813.204Otherמוסדות institutions

ללוחכ/1. (4) הערה ראה (3) כ/1. ללוח (2) הערה
(1) Up to 1954/55 includes mainly public kindergartens.

ראה (2) ציבוריים. ילדים גני בעיקר כולל תשטיו (1)עד
(2) Seenote(2)toTableT/ I. (נ) Seenote(4)toTableT/l

527 ותרבות חינוך



הספו(1) בית סוג לפי ספר, לבית התלמידים ממוצע  כ/4. לוח
TABLE T/4. AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER SCHOOL, BY TYPE OF SCHOOL(i)

) I 95 I /52 1967/68 ; תשכח עד (תשיב

הספר בית תשי''בסוג
1951/52

תשיז
1956/571960/61

חשכו
1965/66

תשכז
1966/67

תשכח
1967/68Type of School

. הכל 172.2204.2231.6244.4240.7248.3TOTALסך

עברי 69.7204.0233.2245.5237.9245.1Hebrew/חינוך Education ,

יסודיים ספר 217.2274.4314.3316.0307.4309.2Primaryבתי schools 1

. /  מיוחדים ספר 56.879.786.386.485.786.1Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר .בתי 52.139.037.240.937.944.9Schools for working youth :

תיכוניים ספר 190.2218.9297.2297.2307.9309.1Secondaryבתי schools
ערב .של תיכוניים ספר 95.5131.7140.1116.9130.3124.5Secondaryבתי evening schools

המשך 46.165.177.484.984.075.4Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 111.9138.7195.9167.0169.4190.0Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 139.5165.6193.0234.4235.4262.2Agriculturalבתי schools

אחרים(2) עליסודיים ספר 39.038.437.9Otherבתי postprimary schools(Z)
י למורים מדרש לבתי 214.5275.5272.9Preparatoryמבינות classes for tea

'175.7179.7188.8chersולגננות(3) training colleges(3)
ולגננות(3) למורים מדרש IIבתי 1.6131.0156.3Teachers' training colleges(3)

ערבי Arabחינוך Education

יסודיים ספר 214.4214.4222.0272.6288.6296.6Primaryבתי schools

תשכה עד נכללו ולגננות למורים מדרש לבתי מכינות (3) כ/1. ללוח (4) הערה ראה (2) כ/1. ללוח (2) הערה ראה (1)
ולגננות. למורים מדרש בתי בין

(1) See note (2) to Table T/l. (2) See note (4) to Table T/l. (3) Up to 1964/65 including preparatory classes for Teachers
Training Colleges among teachers' training Colleges.

הספר(1) בית סוג לפי לכיתה, התלמידים ממוצע  כ/5. לוח
TABLE 1/5. AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER CLASS, BY TYPE OF SCHOOL(I)

)1951/521967/68 ; תשכח עד (תשי'ב

הספר בית תשיבסוג
1951/52

תשיז
1956/57

תשכ"א
1960/61

תשכו
1965/66

תשכיז
1966/67

תשביח
1967/68Type of School

הכל 26.829.630.028.328.228.6TOTALסך

עברי 28.027.928.2Hebrew/.26.429.530חינוך Education
יסודיים ספר 27.531.531.328.928.729.1Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 13.915.715.514.514.414.9Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 18.817.217.316.115.215.9Schoolsבתי forworking youth

תיכוניים ספר 31.630.934.731.531.731.8Secondaryבתי schools
; ערב של תיכוניים ספר 23.927.930.025.827.326.5Secondaryבתי evening schools

המשך 21.321.923.123.123.222.0Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 20.619.227.627.027.327.5Vocationalבתי schools
חקלאיים 24.826.229.628.729.229.9Agriculturalבתי'ספר schools

אחרים(2) עליסודיים ספר 23.218.520.5Otherבתי postprimary schoots(2)
למורים מדרש לבתי 134.3135.034.1Preparatoryמכינות classes for tea

ולגננות(3)


26.229.6chers' training collegesp)
ולגננות(3) למורים מדרש '124.4126.729.5Teachersבתי training colleges(3)

ערבי Arabחינוך Education

יסודיים ספר 31.031.029.232.031.632.6Primaryבתי schools

(1) See note (2) to table T/l. (2) See note (4) to Table T/l. כ/1. ללוח (4) הערה ראה (2)
(3) See note (3) to Table T/4.

כ/1. ללוח (2) הערה ראה (1)
כ/4. ללוח (3) הערה ראה (3)
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teaching staff in the educational system החינוך במערכת ההוראה נוחות
הספר בית סוג לפי העבודה, ויחידות ההוראה משרות המורים, כ/6. לוח
TABLE T/6. TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS, BY TYPE OF SCHOOL

)1964/651967/68 תשבח; עד (תשכה

Type of School

עבודה(3) יחידות
WorkUnits (3)

תשכיח
1967/68

תשבז
1966/67

הוראה משרות
Teaching Posts

תשכיח
1967/68

תשכז
1966/67

מורים
Teachers

עד תשכ'ו
תשב"ז(2)
1965/66
1966/67(2)

תשכ"ה
1964/65

הספר בית סוג

TOTAL

Primary schools

Schools for handicapped
children

Teachers' training colleges

Hebrew Education

25,473 25.47S 36,656

16.485 16,873 21,689

1,107 1,039 1,434

עברי חינוך
35,900 (4)(29,800) (4)25,779

21.656 19.828 17,626

1,315 1,269 1.036

273294304362132175Schools for working youth

(5)..(5)8,14211,25911,8676,7947,116Post primary schools (1)
 Total

3,3833.6694.4364,8172,9963,206Secondary schools

3192712742789590Secondary evening
schools

1,4391.4031.6751.620936884Continuation classes

2,3032,5433.5554,0422,0212,304Vocational schools

601545684722429440Agricultural schools

122130224(6)86(6)Other postprimary
schools

Preparatory classes to
teachers training

Colleges

192

590

231

637

388

1,304

411

1,366

422 (5)1,156 

הכל סך
יסודיים ספר בתי

מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי

עליסודיים(1) ספר בתי
הכל סך 

תיכוניים ספר בתי

תיכוניים ספר בתי
ערב של

המשך כיתות
מקצועיים ספר בתי

חקלאיים ספר נתי

עליסודיים ספר נתי
אחרים

מדרש לבתי מכינות
ולגננות למורים

ולגננות למורים מדרש בתי

ערבי iחינוך o nEduca tArab

הכל 2,0842,2711,7421,910TOTAL(2.000)1,741(7)סך

יסודיים ספר בתי 1,6211.8301.9212.0681,6161,733primary(7)מוה: schoolsThereof:

יחידות חישוב שיטת על (3) לתשכ'ו. מתייחסים העברי, העלהיסודי החינוך על הנתונים (2) כ/1. ללוח (2) הערה (1)ראה
המורים הכל בסך אך מלמד, הוא שבהם הספר בתי מסוגי אחד בכל נכלל משרות מרובה מורה (4) זה. לפרק מבוא ראה  עבודה
ללוח (5) הערה ראה (5) המורים. הכל סך ובין הספר בתי סוגי בכל המורים מספר סיכום בין ההפרש מכאן אחת. פעם רק נכלל

גן. בכיתות ההוראה כולל (ל) כ/1, ולוח (4) הערה ראה (6) במבוא. והגדרות כ/2
(1) See note (2) to Table T/l. (2) Data in the postpirmary Hebrew education refer to I 965/66. (3) For the method
of computing a work unit  see introduction to this chapter. (4) A teacher teaching in more than one school, is included
in each type of school in which he teaches, but in total teachers only once; Hence the discrepancy between the total number of
teachers in all types of schools and total teachers. (5) See note (5) to Table T/2., and definitions in the introduction.

)6) See note (4) to Table T/l. (7) Including teaching staff in kindergarten classes.
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שנות העלייה, תקופת הלידה, יבשת הגיל, המין, לפי והגננות, המורים  כ/7. לוח
עברי) (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות הוותק

TABLET/7.TEACHERS AND KINDERGARTEN TEACHERS, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH
PERIOD OF IMMIGRATION, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND QUALIFICATIONS

)Hebrew Education)
)1965/66 ; 1966/67 תשכ"ז; (תשבו;

Teachers מורים
ספר בבתי
עליסודיים

In ץתבוחתק^סק
Schools

1965/66 תשכו

ספר בבתי
יסודיים

In Primary
Schools

1966/67 תשכז

גננות
Kindergarten
Teachers

1966/67 תשכז

TOTAL

Sex:

Age:

Men
Women
Up to 19
20  24
2529
30  39
.40  49
50  59
60 and over
Not known

Median age

Continent of Bi
Israel Born
Born in Asia Africa  Total
Immigrated up to 1947
Immigrated 19481954
Immigrated since 1955 :

8,142

4,667
3.475

1.324

1.995
2,004
1,354
981
251
233
33.2

19,828

5.600
14.228

643
5,166
4,032
4,581
2,618
1,984
369
435
29.8

2,838 הכל סך

Boirn in EuropeAmericaTotal

rt h and Period of
2,920
)1)703

97

579 /
V)4.294
2,080Immigrated up to 1947

Immigrated 19481954 2()26
Immigrated since 1955 i

Not known I 225
% Israel Born 37.0
"/, Immigrants since 1948 33.8

Recognized YearsofTeaching (2)
04 3.910
59 / 1,890
1014 .
15  19 , 1,927 I
20 and over
Not known 415

Median yearsof teaching 4.9

8,623
3.49J
324

2.509
662

7,264
3,736
2,820
708
446
44.5
34.6

6,505
5,082
2,983
2,421
2.215
622
8.0

גברים המין:
2 838 נשים
179 19 עד הגיל:
684 24 עד 20
515 29 עד 25
817 39 עד 30
290 49 עד 40
232 59 עד 50
34 ומעלה 60
87 ידוע לא

30.0 חציוני גיל
1 igrataion העלייה ותקופת הלידה יבשת

/.415 ישראל ילידי
399 הכל אסיהאפריקהסך ילידי
49 1947 עד עלו

297 1954 עד 1948 עלו
53 1955 מאז עלו

931 הכל אירופהאמריקהסך ילידי
523 1947 עד עלו
346 1954 עד 1948 עלו
62 1955 מאז עלו
93 ידוע לא

515 ■ ישראל ילידי אחוז
27.6 ואילך מ1948 עולים אחוז

בהוראה(2) המוכרות הותק שנות
1,042
622
485
336
257
96
7.6

4 עד 0
9 עד 5
14 עד 10
19 עד 15
ומעלה 20
ידוע לא

חציוני ותק
להוראה Qualificationsהסמיכות

3.405Academic(3)2999אקדמאי .

1,95013,063Qualifiedמוסמך
אי אי שלב  מוסמך 1551,589Nonבלתי qualified  AA
א' שלב  מוסמך 3542,451Nonבלתי qualifiedA
בי שלב  מוסמך 2851,114Nonבלתי qualified B

ידוע 92612Notלא known
מוסמכים הבלתי ercentage'28.926.8אחוז of non qualified

בישראל. עליסודית בהוראה הוותק יסודייםשנות העל הספר בתי מורי לגבי (2) ידועה. אינה שלהם העלייה שתקופת מורים כולל (1)

.1967 ,3 מסי הסטטיסטי, לירחון מוסף העליסודיימראה הספר בתי מורי השכלת על נוספים לפרטים אקדמאי; הואר בעלי (3)
(1) Incl. teachers whose period of immigration is not known. (2) For postprimary school teachers  recognized years of
teaching in Israel. (3) Academicians further details in postpirmary teachers' education. see supplement to statistical Bulletin.

No. 3. 1967 (Hebrew only).
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שנות להוראה, הסמיכות לפי והמיוחדים, היסודיים הספר בת* מור*  כ/8. לוח
(אחוזים) עברי) (חינוך הספר בית ותכונות בהוראה המוכרות הוותק

TABLE T/8TEACHERS OF PRIMARY SCHOOLS AND SCHOOLS FOR HANDICAPPED CHILDREN,
BY QUALIFICATION, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND SCHOOL CHARACTERISTICS

)Hebrew Education) (Percentages)
)1966/67 ; 1ivn)

להוראה Qualiifcationsהסמיכות

בלתיבלתיבלתי
הבל מוסמךמוסמךמוסמךסך
Totalאא'מוסמךאקדמאי א'שלב בישלב שלב

AcademicQualiifedNonNonNon
qualiifedqualifiedqualiifed

AAAB

הכל 100.05.267.68.312.86.1TOTALסך

המוכרות הותק Recognisedשנות years of
teachingבהוראה

4 עד 0100.02.447.815.023.311.50 4

9 עד 5100.03.774.67.810.13.85 9
14 עד 10100.05.079.94.27.13.810 14

19 עד 15100.08.279.92.66.03.315 19

ומעלו; 20100.014.082.4I.I1.31.220 and over

הספר בית Descriptionתואר of school

100.05.774.27.19.53.5Stateממלכתי school
100.04.558.49.618.98.6Stateממלבתידתי religious school

100.03.848.713.617.816.1Independentעצמאי school
מוגדר 100.05.262.68.414.49.4Undeifnedלא

הספר בית של היישוב Typeגורת of settlement of school
 עירוניים 100.05.469.18.111.55.9Urbanיישובים settlements 

הכל totalסך
100.06.775.56.37.83.7Veteranותיקים
100.03.0S6.811.618.610.0Newחדשיט

 כפריים 100.04.261.68.818.66.8Ruralיישובים settlement 
הכל totalסך
100.05.568.86.613.95.2Veterauותיקים

.100.02.953.9IIחדשים 123.68.5New

100.012.973.05.45.82.9Jerusalemירושלים
אביב 100.06.578.65.75.93.3Telתל Aviv

100.09.376.25.06.62.9Haifaתיפה
אחרות 100.04.169.28.712.06.0Otherערים towns

עירוניים 100.02.959.710.717.49.3Urbanיישובים settlements
100.02.459.412.315.810.1Villagesכפרים
100.03.157.410.420.98.2Moshavimמושבים

וקבוצות 100.06.267.65.416.93.9Qibbuzimקיבוצים and qevuzot
ויישובים חוות ,100.02.954.711.821.69.0Institutionsמוסדות' farms and

temporaryארעיים settlements

הספר בית districtמחוז of school
100.011.271.66.57.03.7Jerusalemירושלים
100.03.355.19.222.89.6Northהצפון
.100.06.271.07.0IIחיפה 14.7Haifa

100.04.168.98.712.75.6Centreהמרכז
אביב 100.06.277.76.26.53.4Telתל Aviv

100.01.753.313.220.611.2Southהדרום
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האוכלוסייה, קבוצת הגיל, המין, לפי היסודיים, הספר בבתי המורים  כ/9. לוח
ערבי) (חינוך להוראה והסמיכות בהוראה המוכרות הוותק שנות

TABLE T/9. TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS, BY SEX, AGE, POPULATION GROUP,
RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND QUALIFICATIONS (Arab Education)

)1964/65 ; 1966/67 ; תשביז ; (תשביה

תשכ'"ז
1966/67

תשב"ה(1)
1964/65(1)

TOTAL 1,830 1,621 הכל סך

Sex

Men
Women

1,273
557

1,106
515

המין
גברים
נשים

Age הגיל

Up to 19
20  24
25  29
30  39
40  49
50  59
60 and over
Not known

Median age

4440
450488
493494
404550
143165
6470
1515
88

28.228.9

19 עד
24 עד 20
29 עד 25
39 עד 30
49 עד 40
59 עד 50
ומעלה 60
ידוע לא

הציוני גיל

Population group האוכלוסייה קבוצת
Moslems
Christians
Druses
Jews
Other

819932
612687
106128
5659
2824

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
יהודים
אחרים

בהוראה המוכרות הותק שנות
Recognised years of teaching

0 4
5 9
10 14
15 19
20 and over
Not known

Median years of teaching

584
505
323
282
125
II
8.2

552
433
339
222
75

8.0

4 עד 0
9 עד 5
14 עד 10
19 עד 15
ומעלה 20
ידוע לא

חציוני ותק

Qualifications להוראה הסמיכות
1526Academicאקדמאי
711889Qualifiedמוסמך

א'אי שלב מוסמך 3066Unqualifiedבלתי phase A.A.
א' שלב מוסמך 451459Unqualifiedבלתי  phase A.
בי שלב מוסמך 413376Unqualifiedבלתי  phase B.

ידוע 114Notלא known
מוסמכים הבלתי המורים 55.249.6Percentageאחוז of non qualified

(1) Including teaching staff in kindergarten classes. גן. בכיתות ההוראה כולל (1)
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classes and pupils in educational system החינוך במערכת ותלמיייס כיתות
עברי) (חינוך הספר בית תואר לפי היסודיים, הספר בתי תלמידי כ/10. לוח

TABLE T/IO. PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS, BY DESCRIPTION OF SCHOOL
)Hebrew Education)

)1953/541967/68 ; תשכת עד (תשיד

חשידהתואר
1953/54

תשייז
1956/57

תשכיא
1960/61

תשכיל
1965/66

תשביז
1966/67

תשכיח
1967/68

Description

הכל 219,129285,926361,707395,901392,562385,589TOTALסך

150.118196,178240,970255,163253,170248,010Stateממלכתי school

53,57371,21296,437113,375112,685110,887Stateממלכתידתי religious school

15,43818,53624,30027,36326,70726.692Independentסצמאי(1) school(l)

(1) Of Agudat Israel. ישראל. אגודת של (1)

הספר בית סוג לפי הספר, בתי תלמידי בין הבנים אחוז  כ/11. לוח
TABLE 1/11. PERCENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL

)1948/491967/68 ; תשביח עד (תשיט

הספר בית תשיטסוג
1948/49

תשי"ב
1951/52

תשי"ז
1956/57

תשכיא
1960/61

תשביו
1965/66

תשביז
1966/67

השביח
1967/68Type of School

הספר בתי 51.853.052.551.850.850.750.6ALLכל SCHOOLS

עברי 48.9SIA51.251.050.049.849.6Hebrewחינוך Education

יסודיים ספר 51.051.450.650.950.550.650.5Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 59.761.960.459.760.761.2Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 53.856.860.068.267.861.2Schoolsבתי for working youth

 עליסודיים(1) ספר בתי
הכל סך

40.445.752.550.948.247.547.0PostPrimary Schools(l) 
Total

תיכוניים ספר 43.046.5בתי
1

43.641.942.041.441.0Secondary schools

תיכוניים ספר בתי
ערב של

65.255.861.340.840.139.9Secondary evening
schools

המשך 47.048.846.947.647.847.049.3Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 70.4בתי ן
59.3 J

74.275.361.260.057.5Vocational schools

חקלאיים ספר בתי
55.8

66.465.259.855.454.3Agricultural schools

עליסודיים מפר בתי
אחרים(2)

52.849.346.4
Other postprimary
schools(Z)

מדרש לבתי מכינות
ולגננות 3.1למורים

1 "
15.414.013.513.013.2Preparatory classes for

teachers training colleges

ולגננות למורים מדרש 110.315.114.314.013.1Teacher'sבתי training colleges

ערבי חינוך
יסודיים ספר 81.467.969.761.958.858.458.1בתי

Arab Education
Primary schools

(1) See note (2) toTable T/l.
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תשכ"ח) עד (תש"ט הכיתה דרגת ל9י הס0י(1), בבתי התלמידים . 12/3 לוח
TABLE T/12. SCHOOL PUPILS(I), BY GRADE (1948/491967/68)

הביתה תש"טדרגת
1948/49

תשייב
1951/52

תשייז
1956/57

תשכיא
1960/61

חשביו
1965/66

תשכ''ז
1966/67

1967/68 תשכת

Grade הכל 0ך
Total

בנות מזה:
Thereof:
Girls

ממוצע
C)

Average
w

התלמידים 108,844248,271367.60S482,273576,006588,094595,974294,42728.6ALLכל PUPILS

9ברי 102.064225,365341,971447.051524,393532,505535,5/2269,95928.2Hebrewחינוך Education

15,12538,66347,65746,02150,94150,60847,49623,15229.81א

5II).12.12430,21342,63548,74449,68750,50749.71824.42129ב

12,66525,95442,22250,27050,96449,68750,19824,61429.3Mlג
11,88221,89044,13650,67550,30550,82449,34124,35329.3IVד

0228.3V),11,79320,87941,51243,38551,45050,70551,59325ה

10,44718,58333,08644,39150,66251,18051,04125.02428.2VIו

\\\9,76215,86026,78943,96952,61449,83650,68924,91627.6ז

7,33513,07720,98942,48351,03251,04449,73124,72526.8VIIIח

בלי יסודיות M2Primary.14,4313,8392,6243,9364,3895,0431,885כיתות classes of
ברורה(2) unspecifiedדרגה grade(2)

4,4618,63212,73828,53439,47541,95042,10521,58732.3IXט

2,9367,1019,30318,53830,34934,07835,05118,62629.7X

1,8965,0197,51311,89621,33424,10327.56415,13526.9XIי"א

9252,4625,1847,62315,39316,12818.4409,90425.4XIIי~ב

עליסודיות 1,6391,76845Postprimary_כיו1ות classes of
ברורה(3) דרגה unspeciifedבלי grade(3)

סמינריוניות 7131כיתות 9572,6002,8536,2517,46167,5026,51529.5Seminary classes of
מדרש בבתי 

teachers training
ולגננות collegesלמורים

4496341291,2321,4361,04196131.5XII.י*ב

4065081,3551,5723,2453.7093,8093,30430.0XIIIי*ג

3076111,1521,7242.2162,5062,12628.8XIVי*ד

5010514612420.8XV■ט*ו

8רגי 6,73022,90625,63435,22251.61355,58960,46224.46832.5Arabחינוך Education
/f2,0125,6924,3266,4969.0809,3399,7944,50837.1I

a1,3465,2553,1816,1438,0408,9049,2694,21836.1II
1,1794,2363,3955,3407.2807,7968,7513,87935.6Mlג
9592,3403,7154,9576.6037.0827,6313,33335.2IVד

6081,8873,4293,6786,1066,3246,8812,81733.3Vה

3751,4293,1672,6365,1275,6145,9702,30431.6VIו

r2319392,03a2,4654,2554,4915.0971.72329.5^11

n566001,4882,1132,9993,4593,824IJ2026.1VIII

בלי יסודיות 100799220310.0Primaryכיתות classes of
גרורה unspecifiedדרגה grade

14ט SIX.2563055628719731,26320239י
9.15422035251966680212436.4X

181721902673985297931.1XIיא
1561732442433153231.5XIIיב

סמינריוניות 4211714320831611139.5Seminaryכיתות classes of
מדרש 'teachersבבתי training

ולגננות collegesלמורים
43808040.0XIIי*ב

43771281604140.0XIIIיג

7466377638.0XIVלד

הספר בתי של במכינות תלמידים כולל (2) ב/3). לוח (ראה אתרים' ו''מוסדות אקדמיים מוסדות ילדים, גני כולל אינו (1)
דו מקצועי בלימוד תלמידים בולל (3) המיוחדיט. הספר שבבתי התלמידים כל גם נכללו השטיו עד עובדים. לנערים
נבללו. לא המצורפות בכיתות התלמידים לכיתה; (4) המשך. בכיתות תלמידים בחשכגבעיקר חקלאיות; נוער ובחברות שנתי
(1) Not including kindergartens, academic institutions 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.

)4) Per class. Pupils in merged classes were not counted.
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בכיתה התלמידים ומספר הספר בית סוג לפי הכיתות, כ/13. לוח
TABLE T/13. CLASSES, BY TYPE OF SCHOOL AND NUMBER OF PUPILS IN CLASS

)1965/661967/68 ; תשכיח עד (תשביו

הכל סך
בביתה( התלמידים Bardumber of Pupils in Class

הספר בית TotalTypeסרג of School
191014151920242529303435394044454950+

20,3706181,3762,166,2,8723,5483,8573,1552,127473781965/66תשכיו

20,8785931,4492,1132,9563,7084,0623,4602,21030a271966/67תשכ'ז

הכל סך  20,8475711,2492,0811,9113,4774,2433,6512,350261521967/63תשכיח  TOTAL

הכל סך  עברי /968/3327HebrewEducationTota,/9852.7553,2/03,8873,309,/175,/8.989540/חינוך
יסודיים ספר 8272,4593.0592,4361,4019/20Primary,/076,/3.243301573/בתי schools

Schools for handicap.
מיוחדים ספר 84115223030214545111בתי

1ped children
Schools for working

עובדיס לנערים ספר ■4213714714776בתי 7511 'youth

עליסודיים ספר 4.23049223447666672748828553377PostPrimaryבתי schools
הכל Totalסך

תיכוניים ספר 1.828145811719225034348835691Secondaryבתי schools
מדרש לבתי .5143644241Prepן1283מכינות classes for
ולגננות 1teachersלמורים training

1

i,colleges
תיכוניים ספר 8067139IS1758בתי ■Secondary evening

■ ערב של ischools
המשך Continuation:43995399137724320321כיתות classes

מקצועיים ספר 1,4921995.1942852702542161312351Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 2f172338515555312בתי .Agricultural schools

למורים מדרש Teachers'121341687043133בתי training
collegesולגננות

הכל ערביסך 1.8583/749615726735634238212825Arabחינוך Education  Total
:Thereofמזה:

יסודיים ספר 1,746246589143260342329356119Primaryבחי schools

דרגת לפי הכיתה, לדרגת (1) התקין לגיל שמעל התלמידים אוזוז  כ/14. לוח
/ עברי) (חינוך העלייה ותקופת הכיתה ו

TABLET/ I4. !PERCENTAGE OF PUPILS ABOVE NORMAL AGE(1) OF THEIR GRADE,
BY GRADE AND PERIOD OF IMMIGRATION (Hebrew Education)

! (1951/521966/67 ; rmn1y y>vn) /
תשייב> תשכיז!תשכדתשכיבתשיז! הכיתה 1951/52דרגת 11956/571961/621963/64, 1966/67

Grade

הכיתה דרגות 37.0כל !25.819.920.2; 17.4ALL GRADES

727א /
10.210.09.77.61

32.0ב 16.311.813.711.4IIו
39.4ג 28.115.017.9iי 14.4III
44.5ד i27.919.021.717.5IV

48.5ה !31.523.624.220.1V
45.3ו ;34.523.924.621.4VI
43.0ז ;34.229.125.923.7VII
40.034.829.724.323.6VIIIח

(1) Grade I  age 6. grade II  age 7, etc.
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המין הספר, בית סוג לפי העברי, החינוך של הספר בבתי התלמידים כ/15. לוח
היהודית) באוכלוסייה תושבים ל1,000 (שיעורים והגיל

TABLE T/15. PUPILS IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION. BY TYPE
OF SCHOOL, SEX AND AGE (Rates per 1,000ofthe Jewish Population)

)1961/62  1966/67 תשכ"ז; עד (תשכ"ב

Type of School

Ages 1417 גילים

17 16 15 14

Total הכל סך

גנות
Girls

כנים
Boys

הכל סך
Total

גילים
13 עד 6
Ages

613

המפר בית סוג

1961/62

1963/64

1966/67

1961/62

1963/64

1966/67  Total

Primary schools

School for handicapped
children

School for working youth

TOTAL

359.6 498.5 <40.5 822.6

332.6 500.9 632.5 792.7

377.0 540.6 683.8 849.5

Primary Education
28.8 5/.7 /08.23/ (.9

15.9 26.2 8/.0 294.7

7.4 21.3 56.5 269.5

0.2 2.7 25.2 219.5

1.0 2.5 8.5 21.9

6.2 16.1 22.8 28.1

PostPrimary Education(l)

הכלסך
977.3605.1595.9614.1תשכ'ב

978.8564.0541.8587.9תשכ'ד

980.4620.3582.4660.8תשכז

י8ודי חינוך

971.2/39.9/50.6/27.8תשכב

974.8103.0110.495.0תשכיר

ס"ה  977.791.099.482.0חשכיז

יסודיים ספר 952.563.665.461.7בתי

מיוחדים ספר 23.88.710.07.3בתי

עובדים לנערים ספר 1.418.724.013.0בתי

יסודי(1) על חינוך
6.1465.2445.3486.3510.7532.3446.8330.81961/62תשכיב

4.0461.0431.4492.9498.0551.5474.7316.71963/64תשכיר

4.0468.8437.9502.1500.6569.8473.7338.01964/65תשכיה

$1965/66.461.0539.8535.4598.5513.5331/.3.1499תשכיו

סיה  2.7529.3483.0578.8580.0627.3519.3369.6I966/67תשכיז  Total

תיכוניים ספר 1.5246.2196.4299.4287.3273.9231.6184.2Secondaryבתי schools

מדרש לבתי מכינות
ולגננות למורים

0.120.04.736.420.419.921.518.1Preparatory classes in tea.
chers training colleges

עליסודיים ספר בתי
חלקי ערב ללימוד

0.111.510.312.810.914.413.66.5Post primary schools for
parttime evening
courses

תיכוניים ספר בתי
ערב של

0.19.87.712.15.29.213.611.5Secondary evening
schools

המשך 0.249.945.155.041.556.056.944.2Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 0.6160.2185.3133.3184.2214.6148.882.6Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 0.131.733.529.830.539.333.322.5Agriculturalבתי schools

(1) Excl. seminary classes in teachers training colleges. ולגננות. למורים מדרש בבתי סמינריוניות כיתות כולל אינו (1)
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יבשת לפי העברי, החינוך של הספר בבתי 17 עד 14 בני התלמידים  כ/16. לוח
הספר בית וסוג הגיל המין, ,(*) הלידה
היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים

TABLE T/16. PUPILS AGED 1417 IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY CONTINENT
OF BIRTH, SEX, AGE AND TYPE OF SCHOOL

)Rates per I ,000 of the Jewish Population)
)1966/67 (תשכז

ביתהספר סוג
והגיל המין

הבל סך
Total

Continent of Birth(l) הלידה(1) יבשת

Type of School,
Sex and Age ישראל

Israel

אסיה
אפריקה

AsiaAfrica

אירופה*
אמריקה
Europe
America

הכל 620.3512.0סך 690.0734.0TOTAL

יסודי 33.4)91.0חינוך 52.448.2Primary Education

 עליסודי(2) 529.3378.6חינוך 637.6685.8PostPrimary Education (2) 
הכל Totalסך

Sexהמין

483.0332.7כנים 602.4639.7/Bo1

578.3428.4בנות 673.9734.4Girls

Ageהגיל

14580.0437.3 708.9750.914

15627.4472.8 724.5808.015

16519.3347.2 607.3699.116

17369.6207.5 455.3500.317

הספר בתי Typeסוג of School

תיכוניים ספר 246.2124.6נתי 310.7376.0Secondary Schools

למורים מדרש לבתי מכינות
ולגננות

20.011.0 42.627.0Preparatory Classes for
Teachers* training colleges

עליסודיים ספר נתי
חלקי ערב ללימוד

11.518.8 7.93.7Postprimary evening schools
for parttime courses

ערב של תיכוניים ספר 9.812.4נתי 14.06.2Secondary evening schools

המשך 49.925.5כיתות 53.277.2Continuation classes

מקצועיים ספר 160.2153.1נתי 165.2167.5Vocational schools

חקלאיים ספר 31.733.2נתי 44.028.2Agricultural schools

ישראל. ילידי אביהם שגם ישראל ילידי רק נבללו ישראל בטור האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי (1)
כ/15. ללוח (1) הערה ראה (2)

(1) Israel born wereclas sitfed by father's continent of birth. In the "Israel" column only Israel born whose fathers were born in
Israel are included. (2) See note (1) to Table 1715.
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בית סוג הכיתה, דרגת לפי העברי, החינון של הספר בבתי התלמידים  כ/17. לוח
(אחוזים) (*) הלידה ויבשת הספר

TABLE T/17 PUPILS IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY GRADE, TYPE OF SCHOOL
AND CONTINENT OFBIRTH (1) (Percentages)

)1963/641967/68 ; תשכח עד (תשכד

Type of School and Grade

Continent of Birth הלידה יבשת

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

ישראל
Israel

הכל ■סך
Total הכיתה ודרגת הספר בית סוג

Schoolsprimary

55.137.31963/64(2)

57.331.61966/67(2)  TOTAL

63.224.71

62.826.211

י"60.929.1 !

60.730.0IV :

58.832.7V
57.234.8VI
56.236.4VII
53.639.5VIII

יסודייס ספר בתי

7.6 100.0

9.1

12.1
11.0
10.0
9.3
8.5
8.0
7.4
6.9

100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

תשכ*ד(2)

הכל סך  תשכ"ז(2)
א
כ
ג .

ד
ה
ו
ז
ח

secondaryscho o 1s (3) עליסודיים(3) ספר בתי

100.06.425.967.71963/64תשכד

100.07.735.656.71966/67תשכז

הכל סך  100.0תשכח 8.435.855.81967/68  TOTAL

הכיתה Gradeדרגת
100.08.543.947.6IXט
100.08.538.253.3Xי
100.08.032.259.8XIיא

100.08.021.470.6XIIיב
100.07.013.979.1XIIIיג

100.05.012.782.3XIVיד

הספר בית Typeסוג of school
תיכוניים ספר 100.08.727.064.3Secondaryבתי schools
מדרש לבתי 100.014.229.056.8Preparatoryמבינות classes for Tea
ולגננות *chersלמוריט training colleges

ערב של תיכונייט ספר 100.07.564.927.6Secondaryבתי evening schools
המשך 100.09.321.968.8Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר .100.0בתי 7.149.S43.4Vocational schools
חקלאיים ספר 100.08.556.135.4Agriculturalבתי schools

Teaching trainingco IIg es ולגננות למורים מדרש בתי

100.07.730.661.71963/64תשכד
100.06.033.061.01966/67תשכ"ז
100.06.630.562.91967/68תשכח

(1) See note (1) to Table T/16. (2) Incl. pupils in classes
without clear grade. (3) See note (1) to Table T/15.

ללא בכיתות תלמידים כולל (2) כ/16. ללוח הערה(1) ראה (1)
כ/15. ללוח (1) הערה ראה (3) ברורה. דרגה
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הדת לפי ,(*) הערבי בחינון התלמידים  .18/3 לוח
TABLE T/18. PUPILS IN ARAB EDUCATION(i), BY RELIGION

)1948/491967/68 ; תשכח עד (תשט

תשיטהדת
1948/49

תשייב
1951/52

תשייז
1956/57

תשניא
1960/61

תשכ"ו
1965/66

חשכיז
1966/67

תשכיח
1967/63Religion

החינוך 38,682(11,213)כל 34,42051,81572,09477,52081,909TOTAL EDUCATION

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחריס

22,009 20,770
11,627 9,680
3,675 2,782
1,371 1.188

31,920
13,709
4,923
1,263

48,747
15,570
7,035
744

52,393
16,807
7,601
719

57.099
17,214
8,134
465

Moslems
Christians
Druzes
Others

החינוך 7,50/29,244(2)מערכת (2)27,/4/40,76859,45869,705 (2)43,862Educational System

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

3,754
2,753
981
13

20,751 20,058
י 4,985 4,354
3,506 2,722

2 7

30,030
6,014
4,711

13

45,772
6,707 י

6,974
5

49,022
7,355
7,464

21

53.878
7.807
8.019

Moslems
Christians
Druzes
Others

5.90420,240בנים /8,09525,/5235,/9837,49840.924Boys

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

3,125
1,891 '
881 :

7

14,987 13,645
2,902 2,642
2,350 1,802

1 6

18,898
3,225
3.019

10

27,136
3,888
4,172

2

28,810
4,191
4,476

21

31,688
4,470
4,765

1

Moslems
Christians
Druzes
Others

1,5979,004ננות 9,04615,61624,26026,36428,781Gitrs

מוסלמיות
נוצריות
דרוזיות
אחרות

629
862
100'
6

5,764 6,413
2,083 1,712
1,156 920

1 1

11,132
2,789
1,692

3

18,636
2,819
2,802

3

20,212
3,164
2,988

22,190
3,337
3,254

Moslems
Christians
Druzes
Others

רשמיים בלתי 3,7/29,438מוסדות 7,27911,047/2,638/3,658/3,204NonOfficial fnsti'tutions

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

1,258 712
6,642 5,326
169 60

1,369 1,181

1,890
7,695
212

1,250

2,975
8,863

61
739

3,371
9.452
137
698

3.221
9.407
112
464

Moslems
Chritians
Druzes
Others

שונים. למועדים מתייחסים שנה כל עבור שהנתונים מכך נובעים כ;3 לוח לעומת ההפרשים (2) ילדים. גני כולל 0)

(1) Includes kindergartens. (2) Discrepancies in~comparison with table T/3 are due to the fact that the figures refer to different'
dates each year.

539 ותרבות חינוך



החינוך סוג לפי הערבי, בחינוך התלמידים  כ/19. לוח
TABLE T/19. PUPILS IN ARAB EDUCATION, BY TYPE OF EDUCATION

)I967/68 ;nwn)

במערכת חינוךמוסדות מוסדות
אחריםהחינוך

החינוך הכלסוג סך
Total

Institutions
in Educational

Other
Educational

Type of Education
SystemInstitutions
(נ)(1)

הכל ft70513,204TOTAL.81,909סך

ילדי0 11,7789,2432,535Kindergartensגני
יסודי 65.79357,2378,556Primaryחינוך Education

עליסודי 5,0222,9092.113PostPrimaryחינוך Education

ולגננות למוריט מדרש '316316Teachersבתי training colleges

(t) See introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה (1)

החינוך וסוג הגיל המין, לפי העינית), בחינוך התלמידים  .20/3 לוח
הלאיהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים

TABLE T/20. PUPILS IN ARAB EDUCATION, BY SEX, AGE AND TYPE OF EDUCATION

)Rates per 1,000 NonJewish Population)

)1961/621966/67 תשכ''ז; עד (תשכ"ב

החינוך וסוג הכלהגיל סך
Total

בנים
Boys

בנית
GirlsAge and Type of Education

13 עד 6 Agesגילים 6 to 13

804.1900.0699.11961/62תשכיב
803.1892.9.70S31963/64תשכיד
844.1921.0760.01966/67תשכיז

17 עד 14 Agesגילים 14 to 17

הכל Totalסך
173.4221.2121.01961/62תשכ"ב
189.0227.8145.21963/64תשכד
227.8293.3156.71966/67תשביז

יסודי Primaryבחינוך Education
71.688.053.61961/62תשכיב
75.486.862.61963/64תשבד
75.994.555.71966/67תשכיז

עליסודי PostPrimaryבחינוך Education
101.8133.267.41961/62תשכיב
113.6141.0S2.61963/64תשביד
122.6155.286.41964/65תשכיח
138.8180.992.81965/66חשביו
151.9198.8101.01966/67תשביז

(1) Including ofTicial and nonofficial educational institutions, רשמיים. וגלו1י רשמיים חינוך מוסדות כולל (1)
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reductions in school fees and matriculation exams בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות
סוג ההנחה, דרגת לפי ,(1) מדורג לימוד לשכר הזכאיס התלמידיס  כ/21. לוח

וערבי) עברי (חינוך הכיתה ודרגת הספר בית
TABLET/21.PUPILS ENTITLED TO REDUCTIONS IN SCHOOL FEES(1), BY DEGREE OF REDUCTION,

TYPE OF SCHOOL AND GRADE (Hebrew and Arab Education)
)1965/67 (תשכ"ז;

■?לימוד)משכר(באחוזיםnmnnדרגות
הספר בית as)סוג PercentageofTotal Fees)Degree of ReductionType of School
הכיתה הכלודרגת סך

Total0 1

203040506080100
and Grade

reחעבריחינוך wEducati oHeb
94,29025,7888,5851,50815,2851,5594,5113,87133,1831965/66תשכו

הכל סך  104,70022,3566,9951,42113,5611,6067,0365,79145,9311966/67תשכ'ז  TOTAL
 עיוניים(2) ספר 5921.014Secondary),3224,2033./1873,865,/54,497/5,6584,089בתי General

הכל Schoo/s(2)סך  Total
16,6684,3751,1693551,1083251,2009637,173IXט
14,3713,8941,0593111,0013531.0388045,861Xי

13,5954,1461,0332699483621,0727844,981XIיא
9,8633,2438282528082828436082.999XIIיב

 מקצועיים ספר 84818,066Vocational,/9152002,475,/31,8795,4671.729/79בתי Schools  הכל Totalפך
13,0881.87860034679629017298,205IXט
10,2971.63055346567517865906,074Xי

5,7461,16835161427315043362,868XIיא
2,4736841923420948264178864XIIיב
1767026120513II30XIIIיג
9937731337425XIVיד

 חקלאיים ספר 06429427402297024.046Agricultural,/7,305768בתי Schools 
הכל Totalסך

2,7262274025113II892151.664IXט
2,1731893821511814512601,144Xי
1.5622172334104857155784XIיא
8441354759273272454XIIיב

 המשך(3) 29852.805Continuation;0/9463113267,35444,//כיתות Classes(3)
הכל Totalסך

3,5181392952,2681833261,000IXט
3.1301323761,998155030862Xי

2,45811234111,67542219581XIיא
A1.41372410362XII:ו1,91380יב

atio:ערביחינוך nbEd uAra

I96S66/2,226231351632455881.729תשכו
הכל 2,56050/72018452792,1301966/67תשכ'זסך _ TOTAL

:Thereofמזה:
ספר 2592221252Vocationalבתי and
Agriculturalמקצועיים
Schoolsותקלאיים

!836ט 1437787715IX
!650ל 1331275553X

{667יא 22671769537XI
4079יב 138

1

948327XII

של הכללתם מאי ובו< הנתונים/ ובמקורות נמו*דים b'71siwj u*.1M ou in,',. iiri"'hj "' <■■■""" '""" "' "< '
למורים מדרש בתי שליד ומכינות ערב של תיכוניים ספר בהי כולל (2) מבוא). (ראה להנחה זכאים שאינם תלמידים

אזוריים. תיכוניים ספר בתי בולל (3) ולגננות.
(1) Discrepancies between the number of pupils in this Table and Table T/3 derive from differences in the Period and sources of
the date, as well as for the exclusion, of pupils who are not granted reductions. (2) Incl. secondary ,secondary evening *diools

and preparatory classes in teachers' training colleges. (3) Incl. regional seconadary schools.
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וסוג הלידה יבשת המין, לפי בגרגת, לתעודת הזכאים התלמידים ל111, לוח
הספר בית

TABLE T/22. GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS, BY SEX, CONTINENT OF
BIRTH AND TYPE OF SCHOOL

)1948/491966/67 תשכ"ז; עד (תש"ט

Education עברי Hebrewחינוך

הגל סך
ה5ל סך
Total

Graduates חינוךבבחנים
ערבי

Totalפנימיים
Internal

חיצוניים
External

Arab
Education

802802תשיט 8021948/49

942865תשייא 942771950/51

2,9812,540תשיין 2,904364771956/57

3,5583,238תשניא 3,464226941960/61

7,2556,573תשכד 7,173(400)821963/64

M6,8,5397תשכיה 8,3927461471964/65

8,1827,163תשכיו 8,0438601391965/66

9,408(2)10,732תשכיזסךהכל 10,588(2)1,1801441966/67  TOTAL

המין

5,0504,087זכר 4,948861102

Sex

Males

: 5,6825,321נקבה 5,64031942Females

הלידה יבשת
ישראל 696ילידי (3)6,001 6,697

Continent of Birth

Israel Born

אסיהאפריקה, ילידי

אירופהאמריקה ילידי

750 878

1,914 2,258

128

344

Born in AsiaAfrica

Born In EuropeAmerica
1

ה0פר(1) ניח Typeסיג of School(l)

8,7508,033תיכון 8,608525142Secondary school

י ערב 228182תיכון 22846Secondary evening school

המשך כיתות

; מקצועי

307

460

170 307

219 460

137

241:Continuation classes

Vocational school

391317חקלאי 389722Agricultural school

מדרש לבחי מכינות
ולגננות למורים

468437 46831Preparatory classes for
teachers' training college

ידוע. לא או אוזר היה למדו בו האחרון שביה6 נבחנים 128 גס כלולים הבל בסך למדו. בו האחרון ביה"ס  אקסטרנים לגגי (1)
אירופה ;344  אסיהאפריקת ;641  ישראל האג: של הלידה יבשת לפי (נ) ידועות. אינן שתכונותיהם גבוזנימ כולל (2)

.5'016  אמריקה
(1) For extern;  the last school attended. The total includes also 128 graduates for whom the last school attended was other
or unknown. (2) Incl. graduates whose characteristics are not known. (3) By father's continent of birth: Israel  641;
AsiaAfrica  344; EuropeAmerica  5,016.
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academic institutions האקדמיים המוסדות
(1) האקדמיים במוסדות התארים ומקבלי התלמידים  כ/23. לוח

TABLE T/23. STUDENTS AND RECIPIENTS OF DEGREES IN ACADEMIC INSTITUTIONS(i)

)1948/491967/68 ; תשכ'ח עד (תש"ט

תשביחתשכ"זתשכ"ותשכיאתשייזתשיאתשיט
1948/491950/511956/571960/611965/661966/671967/68

הכל 11Totסך

1,6353,0225,84210,83621,75625,54128,510STUDENTSהתלמידים

שנה הלמידי :4051,0851,7703,2967,3817,9857.740Thereofמהם: First year students
ראשונה

מחקר 881483435169831,1221.208Researchתלמידי students

תארים 1933138841,6542,7001,9533.700RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

Theהעברית(2)האוניברסיטר Hebrew University(2)

11,45811,586STUDENTS(10,8133(3)9572,0683,6667,020התלמידים

שנה תלמידי :3,0192.746Thereof(3)3,218(3)2157991,1122,096מהם: First year students
ראשונה
מחקר 86146306431603659767Researchתלמידי students
תארים 581255361,0041,7391,7342,160RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

ion  Israel instituteofTechnology לישראל טכנולוגי מכון Techrהטכניון

4,9435,115STUDENTS(4)6789542,0042,3804,422התלמידים

שנה תלמידי :1902866585411,0111,017947Thereofמהם: First year students
ראשונה
מחקר 223785162204189Researchתלמידי students
תארים 135188348591587746815RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

תלהאוניברסיטה Telאביבשל Aviv University

8253,5474,8254,308STUDENTSהתלמידים

שנה תלמידי :3781,9722,0861,864Thereofמהם: First year students
ראשונה
מחקר 91312Researchתלמידי students

תארים 23185243421RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES
ו

אילאוניברסיטת anבר UniversityBarll

1726111,8382,4853,111STUDENTSהתלמידים

שנה תלמידי :2817309881.176Thereofמהם: First year students
ראשונה
מחקר 6118Researchתלמידי students
תארים 36153189204RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES /

האוניברסיטא חיפההמכון של CollegeHaifaי

8781,2671,829STUDENTSהתלמידים

שנה תלמידי :450639815Thereof_מהם: First year students
'■1ראשונה

תארים 841RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES i

בנגב גבוהה להשכלה Theהמכון Negev Institute for Higher Education

264STUDENTS(4)282(4)התלמידים

שנה תלמידי :236192Thereofמהם: First year students
ראשונה

למדטמכון Weizmannויצמן Institute of Science
258281307STUDENTSהתלמידים

מחקר תלמידי :203235232Thereofמהם: Research students
תארים 28מקבלי

100RECIPIENTS OF DEGREES

חדשים תלמידים התקבלו לא אביב בתל בשלוחה (3) בהשיך). (החל אביב בתל השלוחה בולל (2) במבוא. הגדרות ראה (1)
לקראת בנגב, גבוהה להשכלה במכון הלומדים (4) בחשכז. החל למשפטים ולפקולטה בתשכיו, החל החברה למדעי לפקולטה

הטכניון. תלמידי בין נמנו בהנדסה מגיסטר תואר
(1) See defintions in the introduction. (2) Incl. Tel Aviv Branch (since 1959/60). (3) No new students were aducated in the Tel

Aviv Branch; since1965/66 to the Social Sciences faculty and since 1966/67  to the Law faculty. (4) Students of the Instituto
for Higher Education in the Negev, who study for the Msc. Eng. degree were included with the Technion.
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תשכ"ח) עד (תש"ט האקדמיים במוסדות האקדמי כ/24.הסגל לוח
TABLE T/24. ACADEMIC STAFF IN ACADEMIC INSTITUTIONS (1948/491967/68)

תשג"ח תשכ"ז
1967/68 1966/67

תשכ''ו
1965/66

תשניא
1960/61

תשיז
1956/57

תשי"א
1950/51

תש"ט
1948/49

The Hebrew University(l)
Academic staff 
Thereof: Profes.

Total
£ Lectur.

העברית(1) האוניברסיטה
1.371 1,343 1,234 925 638 278 208

908 706 (2)648 338 185 116 98

Technion  Israel Instituteof Technology לישראל טכנולוגי מכין הטכניון
האקדמי הסגל כל

ומרצים פרופסורים מהם:

850863Academic Staff  Total

406416Thereof:Profes. Si Lectur.
Tel Aviv University

9531,312Academic Staff  Total

384498Thereof:Profes. Si cectur.
Bar llan University

347454Academic Staff  Total

230309Thereof: Profes. St Lectur.
CollegeHaicf

151216Academic Staff  Total
6271Thereof: Profes. S Lectur.

The Negev Institute fo
91169Academic Staff  Total

3872Thereof: Profes.S Lectur.

707 434

396 195

612 136

(2)295 55

243 107

153 35

108 
40 

456

207

114

22

40

85 האקדמי הסגל כל
20 ומרצים פרופסורים מהם:

אביב תל אוניברסיטת
האקדמי הסגל כל

ומרציט פרופסורים מהם:
אילן בר אוניברסיטת

האקדמי הסגל כל
ומרצים פרופסורים מהם:

חיפה של האוניברסיטאי המכון
האקדמי הסגל כל

ומרציפ פרופסורים מה0;
בנגב גבוהה להשכלה המכון

האקדמי הסגל כל
ומרציט פרופסורים מהם:

Weizmann institute of science למדע ויצמן מכון
Academic Staff TotalI"* ">5 9S ~    | האקדמי הסגל כל
המרצים. על נמנים לשעבר שהמדריכים כך האקדמי, הסגל דירוג שונה בתשב"ו (2) מתשך). (החל בתלאביב השלוחה כולל (D
)1) Incl. the Tel Aviv Branch (since 1959/60). (2) In 1965/66 the grades of the academic staffwere changed so that the former

instructors are included with the lectuerers.

(תשכ"ח) הלימוד תחום לפי ,(*) העברית האוניברסיטה כ/25. לוח
TABLE T/2S. THE HEBREW UNIVERSITY(i), BY FIELD OF STUDY (1967/68)

הכל סך
Total

מדעי
הרוח(2)
Humani

מדעי
החנרה(3)
Social

משפטינו
Lav/

רפואה(4)
Medicine

)4)

הטבע מדעי
ומתימטיקה
Sciences

חקלאות
Agri
culture

ties(2)Sciences(3)

האקדמי 1,371331I4S5636139682ACADEMICהסגל STAFF

פרופסורים :90821211933291203SOThereofמהם: professors tf

lecturersומרצים

11,5864,1042,9901,4008211,862409STUDENTSהתלמידים

שנה תלמידי :2,7461,23375115810640593Thereofמהם: First year
studentsראשונה

5.1202,6381,23840819260638Femalesנשים

מחקר 76719932238934579Researchתלמידי students

תארים מקבלי
נשים מהם:

2,16057353935!1!:478iGSRECIPIENTS OF DEGREES

6852721477635144IIThereof: Females

1,67249546534529176Bachelorsבוגרים

:57525613976986Thereofמהם:נשים Females
336687441815220Mastersמוסמכים

נשים 761688431Thereof:Famalesמהם:
לרפואה ,.8484M.Dדוקטורים D.M.D., etc.

:2525Thereofמהם:נשים Females

לפילוסופיה ,.6810293512Ph.Dדוקטורים Dr. juris
נשים :9234Thereofמהם: Females

רפואת כולל (4) וקרימינולוגיה. סוציאלית עבודה בולל (3) וארכיונאות. ספרנות כולל (2) בתלאביב. השלוחה כולל (1)
הציבור. ובריאות רוקחות שינים,

(1) Incl. the Tel Aviv Branch. (2) Incl. librarians and archivists. (3) Incl. Social Work and Criminology. (4) Incl. Dentistry,
Pharmacology and public health.
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מחלקות לפי לישראל, טכנולוג* מכון  הטכניון ב/16 לוח
TABLE T/26. TECHNION  ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BY DEPARTMENTS

)1967/68 : (תשב'ח

הכל סך
Total

ארכיטק
טורה
Archi
tecture

aerinהנדסה gEngi n

מדעיט(3)
Sciences(3) אזרחית(2)

Civil (2)

מכונות
Mechani

cal

השמל
Elec
trical

בימית
Chemical

אירו
נוטית
Aero
nautic

חקלאית
Agri

cultural

וניהול תעשיה
Industry and
Management

האקדמי 86361104102III41363647306ACADEMIC(4)הסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :4164473454115201929121Thereof(4)מהם: Professors and Locturers

5,115413864701987353320207502768STUDENTSהתלמידים

ראשונה שנה תלמידי 947מהם: .621441331537376429317Thereof: First year scudents
498152791014381217185Femalesנשים

מווקר 18923526161498II68Researchתלמידי students

הכל ערב(1)סך 92191519II143IIEveningטכניון courses(l)  Total

חדשים 413814583מהם: .Thereof: New students

תארים 8155313513616190361955130RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :5414423229Thereofמהם: Females

640531131161287230124274Bachelorsמוסמכים

נשים :421442319Thereofמהם: Females

1401718291737II38tragistersמגיסטרים
נשים 10מהם: ,28Thereof: Females

למדעים .3552413218Dr.Scדוקטורים

נשים :22Thereofמהם: Females

ומרצים. פרופסורים 9 מהם כלליים, מורים כולל19 (4) מורים. הכשרת בולל (3) מחצבים. הנדסת כולל (2) יום. בטכניון הראשונה הלימודים לשנת שקולים והם שנתיים נמשכים בערב הלימודים (1)
(1) Evening courses take two years and are equivalent to the first year in day courses. (2) Inch Mining Engineering. (3) Incl. instruction of teachers. (4) Incl. 19 ienen\ teachers ot wnom

9 professors and lecturers.

n

in



הלימוד תחום לפי אביב, תל אוניברסיטת  כ/27. לוח
TABLE T/27. TEL AVIV UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY

)1967/68 ; (תשכ"ח

מדעימדעימדעי
הכל הטבערפואהמשפטיםהחברההרוחסך
TotalHumanSocialLawMedicineומתימטיקה

itiesSciencesSciences

האקדמי הסגל
ומרצים פרופסוריט מהט:

1,312420222370300ACCADEM1C STAFF

49816952158119Thereof: Professors and
lecturers

6,3082,5052,060512261970STUDENTSהתלמידים

שנת תלמידי :1,86466756025496287Thereofמהם; Firstyear
studentsראשונה

3,0951,78765716286403Femalesנשים
מחקר 1212Researchתלמידי students

תארימ 4212271920155RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

:66Thereofר_2131355מהם:נשים Females
107Bachelors_33621019בוגרים

; :47Thereof■1801285מהם:נשים Females
48Masters_6517מוסמכים

:19Thereof._267מהם:נשים Females
לרפואה .2020M.Dדוקטורים D.M.D. ect

:7Thereofרמהם:נשים Females

הלימוד תחום לפי בואילן, אוניברסיטת  לוחכ/28.
TABLE T/28. BARILAN UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY .

)1967/68 ; (השכח

הכל סך
Total

הרוח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social

הטבע מדעי
ומתימטיקה

SciencesSciences

האקדמי 45420584165ACCADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :3091634799Therecfמהם: Professors and
lecturers

.3,111התלמידים 1,537914660 STUDENTS

ראשונה שנה תלמידי :1,176581383212Thereofמהם: First year students
2,0131,089529395Femalesנשים

מחקר 844Researchתלמידי students

תארים 204983769RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :121632236Thereofמהם: Females
170803753Bachelorsבוגרים

נשים :106552229Thereofמהט: Females
341816Mastersמוסמכים

נשיס :1587Thereofמהם: Females
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הלימוד תחום לפי חיפה, של האוניברסיטאי המכון . 29/3 לוח

TABLE T/29. HAIFA COLLEGE, BY FIELD OF STUDY

)1967/68 : (תשכח

הבל סך
Total

הרוח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social Sciences

האקדמי 216ACADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :Thereof.71מהס: Professors
and lecturers

1,8291,374455STUDENTSהתלמידים

ראשונה שנה תלמידי :815591224Thereofמהם: First year students

1.185940245Femalesנשים

הלימוד תחום לפי בנגב, גבוהה להשכלה המכון כ/30.: לוח

TABLE T/30. THE NEGEV INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, BY FIELD OF STUDY

)1967/68 (תשכ''ח;

הכל סך
Total

הרוח מדעי
Humanities

ההברה מדעי
Social
Sciences

הטבע מדעי
ומתימטיקה
Sciences

הנדסה
Engineering

האקדמי 169הסגל



495763ACADEMIC STAFF

ומרצים פרופסורים :72262224Thereofמהם; Professors
and lecturers

78STUDENTS(1)264982464התלמידים

ראשונה שנה תלמידי :19257194868Thereofמהם: First year students

894613282Femalesנשים

(1) /Seenote 4, Table T23.
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הלידה יבשת הגיל, המין, לפי ,(1) האקדמיים במוסדות התלמידים כ/31. לוח
הלימוד ותחום התואר העלייה, ותקופת

TABLE T/31 STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS(i), BY SEX, AGE, CONTINENT OF Birth
AND PERIOD OF IMMIGRATION, DEGREE AND FIELD OF STUDY

)1966/67 ; 1967/68 ; תשכיח (תשכז;

TC2VT\1967/68

לקראתתלמידים תלמידים
מוסמךלקראתתשכ'ז תואר
הכל1966/67 בוגרסך ודוקטורתואר

TotalBachelorMaster and
DegreeDoctor Degree
StudentsStudents

הכל 23,86326,62721,3325,295TOTALסך

Sex המין
14,28215,39011גנרים ,2604,130Males

9,58111,23710,0721,165Femalesנשים

Ageהגיל

19 3.5913,1792,990189Upעד to 19

20216,6407,8917,48940220  21

22246,0047.5446,3341,21022  24

25293,7143,8122,1591,6532S 29

ומעלה 303,1703,5051,7911,71430 or more

ידוע 744696569127Notלא known

העליה ותקופת הלידה Continentיבשת of birth and period
of immigration

ישראל 13,54515,04811,9543,094Bornילידי in Israel

ישראל יליד: 1,5581,8471,536311Fatherהאב born in: Israel

אפריקה 56666957594AsiaAfricaאסיה

אמריקה 10,99112,2649,8022.462EuropeAmericaאירופה

ידוע 43026841227Notגיא known

אפריקה אסיה 2,2292,5092.142367Bornילידי in Asia Africa

1954 עד עלו :1,5591.6831,431252Thereofמזה: immigrated up
to 1954

אמריקה אירופה 7,8448,8477,0471,800Bornילידי in EuropeAmerica

1954 עד עלו :5,4295.8934,6201,273Thereofמזה: immigrated up
to 1954

ידועה לא לידה 24522334Continentיבשת of birth not known

הלימוד Fieldתחום of study

הרוח 7,8738.5127,703809Humanitiesמדעי

החברה 4.8196,0845,479605Socialמדעי Sciences

1.8981,8931,82865Lawמשפטים

83694629917Medicineרפואה

ומתימטיקה הטבע 3,9764,5253,0121,513Sciencesמדעי

381396249147Agricultureחקלאות
4,080, 4,2713,0321,239Engineering

(1) Foreign students and studentsof special courses
are not included (see introduction).

בתוכניות ותלמידים זרים תלמידים נכללו לא (1)
מבוא). (ראה מיוחדות לימוד
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ADULT EDUCATION AND CULTURE ותרבות מבוגרים חינון

והתרבות החינוך משרד מטעם למבוגרים לעברית הציבוריים השיעורים  כ/32. לוח
TABLE T/32. PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

EDUCATION AND CULTURE

)I1951 I 1968)

הקורסים כל Allסך Courses:מזהThereof:

לומדיםכיתות
עבודהUlpanimאולסניט אולפני

Work Ulpanim

ClassesStudents
כיתות
Classes

לומדים
Students

כיתות
Classes

לומדים
Students

1 195180814,437329078190

1 19552,09431,8082868813199

1 I96080613,135661,13832496

1 I96S99016,2491903,977931,689

1 196687113,983J873,544841.477

1 196782314,118881,749841,474

1 196879412.8231031,7041201,990

(1) מבוגרים להשתלמות במוסדות הביקור כ/33. לוח
והתרבות) החינוך משרד (בסיוע

TABLE T/33. ATTENDANCE AT THE INSTITUTIONS FOR ADVANCED STUDIESd)
)Sponsored by the Ministry of Education and Culture)

)1956/571966/67 תשכ"ז; עד (תשי"ז

תשי"ז
1956/57

תשכ'"א
1960/61

תשכ'ד!
1964/65

תשב"ו
1965/66

תשכז
1966/67

הכל 4,0185,9906,5956,5117,128TOTALסך

החורף 2,5213,3943,9853,8355.166Winterזמן term

הקיץ 1,4972,5962,6102,6761,962Summerזמן term

הלשון שיפור

היהדות לימודי

438

322

694

552

409

298

488

409

494

941

Hebrew language
profifciency

Jewish studies

הרוח 1,0691,4541,8581,9321,831Humanitiesמדעי

החברה 371613609477382Socialמדעי sciences

הטבע 201298831428253Naturalמדעי sciences

1,6172,3792,1331,9491,796Foreignשפות languages

ותחביבים 4578281,431Artאמנות and hobbies

(1) Incl. coursesofThe Popular Universityin
the three major towns and similar institutions.
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העממית האוניברסיטה של קורסים כולל (1)
דומים. מוסדות ושל הגדולות הערים ב3



העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית והשתלמות (1) להכשרה בקורסים הלומדים כ/34. לוח

TABLE T/34. STUDENTS IN VOCATIONAL TRAINING COURSES AND SUPPLEMENTARY TRAINING

; FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF LABOUR

)19501967)

19501955I96019631964196519661967

הכל סך
הקורס סוג

מקצועית השתלמות

7,917

7,273

13,775

4,547

1 1,403

5,263

7,323

4.238

10,250

6.528

10,240

5,600

13,702

7,352

14.339

9,343

TOTAL

Type of course '

Supplementary vocational training

מקצועית 6449.2286.1403.0853.7224,6406,3504.996Elementaryהכשרה vocational training

המקצוע
S429.בניין 1 ,0978331,1001,2301 ,4001 ;050413

Vocation

Building I
{

9652,0125,2362,5083,1784,0004,9204.289Metalמתכת work

87329362227412360490850Woodעץ work

5363,736298130217280310140Clericalפקידות work

טכנאות(2) בעבודה, ניהול הדרכה,

וכד' תפירה מלונאות, בית, כלכלת

 1,79.1

1,240

165 .

1,022

1,469

666

2;01 1

1,382

2,090

1,040

2,752

1.720

3,343

2,339

Training of instructors
foremen and technicians(2)

Domestic economy, hotel keeping.
sewing etc.

9003,5703,4871,223שונות 1,8201,0702,4602.965Miscellaneous

HI
OS

U
a
<
z
o

a
W

(1) Excl. on the job training. (2) Incl. as from 1962, the government Institute
or Training of Foremen and Technicians.

הממשלתי המכון את מ1962 החל כולל (2) בעבודה. אימון בולל לא (1)
וטכנאים. עבודה מנהלי מדריכים, ולהשתלמות להכשרה



ספר, בבית שגות.הלימוד מספר לפי ומעלה, 14 בגילים האוכלוסייה  כ/35. לוח
(אחוזים) העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל, המין,

TABLE T/35. POPULATION AGED 14 AND ABOVE, BY NUMBER OF YEARS OF SCHOOLING,
SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Percentages)

)1961 ; 1967)

הלימוד שנות מספר
Number of Years of Schooling

13 + 912 58 14

הבל סך
Total

האוכלוסייה
POD U 1^fin n

היהודית

100.012.67.535.434.69.91961(1)

הכל 1967100.011.37.631.937.911.3(2)סך
1967(2)  TOTAL

Sexהמין

זכרים ■100.06.57.533.739.313.0Males

100.016.27.730.236.49.5Femalesנקבות

Ageהגיל

17 עד 14100.00.81.231.366.30.414  17

34 עד 18100.05.45.030.243.515.918  34

54 עד 35100.013.78.735.530.711.435  5'4

64 עד 55100.018.111.732.426.811.055  64

ומעלה 65100.030.516.226.917.39.165 and above

העלייה ותקופת הלידה Continentיבשת of birth and period of
immigration

ישראל 100.01.51.223.258.715.4Bornילידי in Israel

הבל סך  אטיהאפריקה 100.026.79.636.423.73.6Bornלידי in AsiaAfrica  Total

1947 עד 100.024.99.437.721.76.3Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 100.026.710.037.422.53.41948מ1948  1954

1960 עד 19558100.025.08.736.926.92.51955  I960

1961 100.029.29.432.225.43.8sinceמאז 1961

הכל סך  אירופהאמריקה 100.03.19.332.938.815.9Bornילידי in EuropeAmerica  Total

1947 עד 100.02.53.631.644.118.2Immigratedעלו up to 1947

1954 עד 100.03.612.736.834.612.31948מ1948  1954

1960 עד 100.03.87.231.341.016.71955מ1955  I960

1961 מאז 100.02.715.225.836.419.9Sinceעלו 1961

יהודית הלא האוכלוסייה
NonJewish Population

1961(1)

1967(2)

100.049.513.927.S7.61.5

100.044.912.831.99.41.0

(1)1961

(2)1967

(1) Census of Population and Housing. (2) Labour Forces Survey. אדם. כיח סקר (2) והדיור. האוכלוסין ipDS (1)
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סרטים ויבוא קולנוע כ/36.בתי לוח
TABLE T/36. CINEMAS AND IMPORT OF FILMS

)1951/521967/68)

I95I/S21956/571960/611964/651965/661966/67(2)1967/68

קולנוע 181252299303298301Cinemas(125)בתי

ישיבה 79,500Jמקומות 16,243152,441184,854186,774201,000201,536Seats

(מיליונים) 21.827.839.247.650.350.746.9Attendanceביקורים (million)

ביקורים(1) 20.523.028.629.029.528.825.5Averageattendanceממוצע (1)

in

u
ם
>
z
o
I

G

ארוכים סרטים ייצורםיבוא ארצות byלפי country of ProductionImports of FullLength Films,

הכל 328$42376415422431TOTALסך

הברית 198190153161155172U.S.Aארצות

515845504947Franceצרפת ,

313061617377Italyאיטליה

המאוחדת .225539323535U.Kהממלכה

.516518121U.S.S.Rבריה"מ

יוון

י
1412156Greece

439162323ndiaהודו

אחרות 177250656070Otherארצות Countries

(1) For residents aged 15 and over. (2) Including East Jerusalem. ירושלים. מזרח בולל (2) באוכלוסייה. ומעקה 15 לבני (1)



(0 המוסיאונים  כ/37. לוח
TABLE T/37. MUSEUMS (1)

)1960/61  1967/68)

שיעור
הביקורים
ל1000
תושבים
Rate of

Visits per
Rate of Visits
perI .000
Population

)2)

הביקורים
Visits

המוסיאונים
Museums

דווחו :ana
מספר על
הביקורים
Thereof:
Reported
on visits

הכל סך
Total

1960/61
1963/64

1964/65

1965/66

1966/67
1967/68  TOTAL

1,394
1,341

1,412

1,707

1,836
1,752

1,737,977

1,922,435
2,115,898

2,654,956

2,901,120

2,842,010

69
74
85

84
98

104

97
107

112

114

124

127

1960/61

1963/64
1964/65

1965/66

1966/67

הכל סך 1947/48

העיקרי האוסף CollectionTypeסוג of Main

1313138.15185Artאמנות

6448521,445321Archeologyארכיאולוגיה

427History■1413692.546היסטוריה

הארץ וידיעת 1312245,112151Naturalטנע Sciences and
geography

ופולקלור 8625.85716Ethnologyאתנולוגית and folklore

וטכנולוגיה 6530.62919Scienceמדע and technology

בוטניים וגנים חיות 86832.270513Zoosגני and botanical gardens

1כללי

1356,000219General

(1) Incl. small collections.
)2) Aged 15 and over of the Jewish population.

קטנים. אוספים כולל (1)

היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 בני (2)

המקצועיות התזמורות  .38/0 לוח
TABLE T/38. PROFESSIONAL ORCHESTRAS

)1961/62 1967/68)

הביקוריםהקונצרטים

הביקורים שיעור
תושבים ל1.000
Rate of Visits

 ■ 

ConsertsVisitsper 1,000
Population

)1)

1961/62395549.1004211961/62

1963/64445648,0004521963/64

1964/65449642,0004281964/65

1965/66480663,0004271965/66

(2) 1966/67426624.6003951966/67(2)

(2) 1967/68495717,9004421967/68(2)

הקודמות. בשנים 5 לעומת תזמורות 6 בסיכומים נכללו (2) היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 בני (1)
(1) Aged 15 and over in the Jewish population. (2) Incl. 6 orchestras as agai nst 5 in the preceding years.
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היישוב צורת לפי העירוניים, ב"שובימ. הציבוריות הספריות  כ/39. לוח
TABLE T/39, PUBLIC LIBRARIES IN URBAN SETTLEMENTS, BY TYPE OF SETTLEMENT

)1961  1968)

הכל סך
Total

יישובים
וותיקים
Veteran
Settle
ments

יישובים
חדשים
New
Settle
ments

שלוש
הערים
הגדולות
The three
Large
Towns

הערים יתר
והיישובים
העירוניים

Other Towns
and Urban
Settlements

1961

150108426090Librariesספריות

(אלפים)(1) 105.190.814.350.954.2Readersקוראים (l.000)(l)

לספריה קוראים 751890377879661Averageממוצע of readers per library

(אלפים) 990.2881.6108.6604.1386.1Volumesכרכים (1,000)

לספריה כרכים 6,9248,4772,78410,072ממוצע .4,652Average of volumes per library

לקורא כרכים 9.49.68.011.97.3Averageממוצע of volumes per reader

1966

1751274863112Librariesהספריות

(אלפים)(1) 150.8123.227.661.189.7Reader'sקוראים (l,000)(l)

לספריה קוראים 8629705751,054801Averageממוצע of readers per library

(אלפים) 1,508.61,265.7242.9756.1752.5Volumesברכים (1,000)

לספריה כרבים 8,9639.9665,06012,0016,719Averageממוצע of volumes per library

לקורא כרכים ממוצע
<

10.010.38.810.48.4Average of volumes per reader

1968

2061495777129Librariesהספריות

(אלפים)(1)(2) הכל 177.0143.733.387.989.2Readersקוראיםסך  Total (l)(2)

13 גיל עד 84.768.915.943.041.7Childrenילדים up to the age of 13

14 (מגיל ומבוגרים 85.769.216.544.940.8Youthנוער and adults aged 14+
ומעלה)

לספריה קוראים 9031.0056291,187731ממוצע
Average of readers per
library

(אלפים)(1)(3) הכל סך  2,005.71כרכים ,632.7373.01.024.1981.6Volumestotal (l,000)(l)( 3)

לילדים 367.8279.588.3161.9205.8Children'sספרות books

ולמבוגרים לנוער יפה 642.8519.5123.3322.6320.2Fictionספרות for youth and adults

עיון 666.1548.2117.9424.4241.7Nonספרי  fiction

לספריה כרכים 9,88011,1076.66213,3007,790Averageממוצע of volumes per library

לקורא ברכים 10.910.811.511.010.9Averageממוצע of volumes per reader

(1) See definitions in the introduction.
)2) Incl. readers of unknown age.
)3) Incl. volumes of unknown type.

במבוא. הגדרות ראה (1)
ידוע. לא שגילם קוראים כולל (2)
ידוע. לא שסוגם כרכים כולל (3)
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הנושא לפי בישראלי), לאור שיצאו הספרים  כ/40. לוח
. . TABLE T/40. BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL, BY SUBJECT

)1965/66; 1966/67)

1965/661966/67Subjectהנושא

הכל 1,446סך

j

1,471TOTAL

1710Generalitiesגללי

ויהדות 171130Religionדתות and Jewish studies
I

הרוח ..מדעי 134 .141 .

1

Humanities

55חינוך .57Education :

החברה 1316מדעי
i

Sosical sciences i

כלכלה ■. 5035 Economics

המדינה 6642Politicalמדעי science

1013Lawמשפטים

הטבע 106100מדעי
i

Sciences ■

4869חקלאות .Agriculture

1235Medicineרפואה !

3833Engineeringהנדסה

6326אומנות
i

Arts

הכל סך  386389Literatureספרות  total

מקורית ספרות 186169מזה: .Thereof: Hebrew Literature

ילדים 145154Childrensספרות books

לימוד 94196Schoolספרי textbooks

3825Othersשונות

(l) Including first and reeditions only.
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השפה, לפי בישראל, לאור היוצאים עת וכתבי עיתונים כ/41. לוח
והתדירות הנושא

TABLE T/41. NEWSPAPERS AND PERIODICALS PUBLISHED IN ISRAEL,
BY LANGUAGE, SUBJECT AND FREQUENCY (1967)

cyrequeהתדירות nF

5יותר 122  4

והנושא השפה
הכל סך

Total

מ1
לחודש
More

פעמיט
לשנה

פעמים
לשנהלשנה

הופעה
בלתי
סדירה

Language and Subject

than5 122  4OnceIrregu
once aTimesTimesa year

lar
montha yeara year

(0 הכל סך
אקטואליים עת וכתבי עיתונים

428102 1451094032TOTAL (1)

128 122


6General interest newpapers
and periodicals

אחרים עת 300102כתבי 231094026Other periodicals

LANGUAGEהשפה

הכל סך  32187עברית 86863428Hebrew  Total
עת וכתבי עתונים 67מהם: 643Thereof: general interest

newspapersאקטואליים and periodical
הכל סך  5012אנגלית 161651English  Total

עת וכתבי עיתונים 16מהם: 151Thereof: general interest
newspapersאקטואליים and

periodicals
הבל סך  אחרות 57שפות

45
3 43
 43

7
1

3
2

Other languages  Total
Thereof* general interest עת וכתבי עיתונים מהם:

newspapersאקטואליים and periodicals

SUBJECTהנושא(2) (2)

213כללי 693Generalities
ויהדות 123דתות 531Religion and Jewish studies

הרוח 121מדעי 911Humanities
266חינוך 21233Education

החברה 2110מדעי 542Social science
4627כלכלה 1522Economics

המדינה II4מדעי 5
2Political science

9משפטים 2511Law

הטבע 172מדעי II22Sciences

1913חקלאות 51


Agriculture
226רפואה 11221Medicine

95הנדסה 121
Engineering

142אומנות 1362Arts

וספורט משחקים 134שעשועים' 52
2Entertainment, games. sport

194ספרות 2652Literature

ולנוער 2912לילדים 96


2Children and youth
נושאיים. רב שהם אקטואליים
(1) Including 24 Daily Papers

עת וכתבי עיתונים כולל לא (2) עבריים. 15 מהם יומיים/ עיתונים 24 כולל (1)
thereof IS in Hebrew. (2) Excluding general interest newspapers and periodicals.

בקרב ראשונה או יחידה יומיומית דיבור כשפת עברית דוברי  .42/3 לוח
היהודית האוכלוסייה

TABLE T/42. PERSONS HEBREW SPEAKING, AS ONLY OR FIRST EVERYDAY LANGUAGE
AMONG THE JEWISH POPULATION (19141966)
1966 1961 1956 1954 1950 XI 1948 1914

Hebrew Speaking (Aged 12 .. 1,391,400
years and over)

Rates per 100 of the Jewish population
Age 2 and over

2 14
15 and over (4)69.3

861,000 679,000 511,000 (1)34,400 12 ^^^^) ^^^^^ ^^^^^
ומעלה)

היהודית באוכלוסייה ל100 שיעורים
ומעלה 2 הגיל
14 עד 2

ומעלה 15

(2)(1)40.075.160.060.975.3
(2)(1)53.793.480.3(3)83.992.8
(2)(1)25.669.552.0(4)52.8(4)58.467.4

ומעלה. 14 מגיל (4) .13 עד 2 בגיל
(1) Aged one year and over (estimate). (2)

(3) ירושלים. כולל אינו (2) (אומדן). ומעלה שנה מגיל (1)
Excluding Jerusalem. (3) Aged 2 13. (4) Aged 14 and over.
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>מדדי0) העברי בחינוך ותלמידים הוראה משרות ספר, בתי
SCHOOLS. TEACHING POSTS AND PUPILS IN HEBREW EDUCATION (Indexes)

Base: ו7.בק*0:ונשיט00ו*948/43ו 7nn
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הספר בית סוג לפי העברי, החינוך של יסודיים העל הספר בבתי התלמידים
PUPILS IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY TYPE OF SCHOOL

?0.000.

10.000
8,000'
.6,000

+.000

MOO

1.010

Total a"^0

Secondary Schools1 .10"j!31j1 בתייס
'tt r

Vocational Ichoola 11"j111pT1 גוניינז

תט'1 תעיי^ .'ב
43/501 50f!1 il/S!

S Conitnustim Clisses  המטך כת711

. 1^i o"/>'7pn'tf"ju

7!
Preparation C0urs!s(Teach!rsTrjin.C0l.)l(j11M>1 .o'^in) ^^^■^n

SecondaryEvening6 ^jn^,D"jn11 1 I

tn ^שי'ג ולשייד רנשטיו ו^שטיז תטיילג^שייוזןיבשייז ובשיר N^cfTipburJx^K/ji^^wj) WDBWi^Bn
!/S2 S2I53 S3/M 54/S5 iilii 56/S7 157/5S1OI/ 561I/S9 1 5619//6S0E 1 62/63 I 63/64 6VES I B5/BS I

ו ו1טכודינטכ1
1 66/671 67/68

131,800
400.000

.(0.000

40,000

10.000

10.000
8.1)0

2.000

ד,1נכ1ני1ת!1נדבתה^התיכוניץז ה>טי1ות מוינו בתושביה התז1 2י) . לו1זנ/1) 2 הערה (ראה בטני^תטיךעדתטב'ה /בליסו7"0^תר*0 ס3ד בב31 תלמידים י)נ1ניל
1)lncl. pupilsin otherpoit primarysen.in1959/B01964/65 (Setnote!.tableW). 2)A5 fron 19S4/B!Yuhivuthools wire cln5ifltdwithS(t. schools

(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!)
1007" ..,.,,,..■ .,,,...,■■ .,..,.,,, .,,.,....., t,;a■:,, IWM1 ,..,:,,;1 tv.t!m mb^, fWX

80 אירוכהאבזייקר; ילידי
Born inEuropeArnap tea

Born inA3i3Afrtca " [

Israel* * l7ktc/<

58/59 61/62 63/64 66/67
Primary Education  יסודי תינרך

SO

58/59 61/62 S3/5466 '67 67/68
PostPrimary Education" ■Tin" ^iJ וזינור

ולגנבורב. למורים מדרט בבתי סמינריוניות כיתות כ1לל *'יאנו רידיור!כ/16. ו!) ר.ערךת ד1^ר7 *"See note (1) 1o table T /is. * Excl. Seminary classes in teacher's training colleges.
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הלידה* יבשת לפי העברי; החינוך של יסודיים העל הספר בבתי 17 עד 14 בגילים התלמידים
PUPILS AGED 1417 IN POSTPRIMARY SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION.

BY CONTINENT OF BIRTH"

(00

♦00

63/64 T3vm 64/65  niej! 65/66 תטכיו 66/67 ו"ונז

STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS האקדמיים במוסדות התלמידים
30.000 30,000

2S.OO0

?9,000

הלימוד תחום לפי האקדמיים במוסדות התלמידים
STUDENTS IN ACADEMIC INSTITUTIONS BY FIELD OF STUDY

4a ■

n

Engineering ...

. Agriculture

Sciences
■ Medicine
Law

■ Social Sciences

■ Humanities

nnrjn

 Nhnnדרכ.
ומיניכליגיחה הנןבלג מזיבי

 וביאה
מטקטיבו

התברת בזדגבי

תרות בלזגבי

ונטלו י^טכ'ז וכטכרו
1965/66 1966/67 1967/68

./.00ו

^Excl. seminary Masses in efachers. fining colleges. יל^נניינ. d^ttjV Vb>o3 "7<j7^j>np כיינוינ נול^ O,N1
Israel born clasaified by father* continent oF birth. . 3Kn הזל>וד7קו7י לבות ■DKTina 1Jnn Vktib, ,T.^ *
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סעד כ"א. פרק

כל  חומרית עזרה ללא טיפול
לשכת ידי על המשפחה למען שנעשתה פעולה

חומרית. עזרה למתן פרט סעד,

ומסוגי כלכלית מעזרה שנהנתה משפחה
מש כלכלית; בעזרה רק נכללה אחרים עזרה
ומטיפול אחרת חומרית מעזרה שנהנתה פחה
זקנה מענקי מקבלי חומרית. בעזרה רק נכללה
כא/3 עד כא/1 בלוחות נכללו הסעד מלשכת
ג1). אחרת חומרית או כלכלית עזרה מקבלי בין
מתוך נתקבלו וכ"א/5 כ"א/4 בלוחות הנתונים
זקנה מענקי לגבי הסעד משרד של כרטסות

במוסדות. שסודרו וילדים

הזקו נוער בני כוללים חקירה על הנתונים
אינם מבחן על הנתונים והגנה": ל"השגחה קים
צו ללא בטיפול או בהשגחה נוער בני בוללים

משפט. בית

נתקבלו הנוער עליית חניכי על הנתונים
היהודית. מהסוכנות

לשכות שבטיפול המשפחות על הנתונים
לשכות של שנתיים מדיווחים נתקבלו הסעד
כל נכללו אלה הםעד.בנתונים משרד אל אלה
הסעד לשכות בטיפול היו אשר המשפחות
אלה נתונים השנה. במשך אחת פעם לפחות
הסעד לשכות שבטיפול משפחות כוללים אינם

ירושלים. במזרח
עבור נתונים חסרו יישובים מספר לגבי
נכללו אלה במקרים .1966/67 או 1965/66

הקודמת. השנה נתוני בסיכומים
עזרה סוגי מוצגים וכ"א/3 כ"א/2 בלוחות

הבאות: ההגדרות לפי שונים
עזרה  קבועה כלכלית עזרה
ברצי ומעלה חודשים 6 הניתנת למחיה כספית
עד נכללה קבועה בלתי כלכלית עזרה פות.
ומ1963/64 אחרת, חומרית עזרה עם 1962/63

קבועה. כלכלית עזרה עם

י" עזרה כל  אחרת חומרית עזרה
בלתי כלכלית (ועזרה במוצרים או בכסף אחרת

, .(1962/63 עד קבועה

לאומי. לביטוח המוסד מן זקנה קצבאות מקבלי על י"ט/10 לוח ראה C1)
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(1) העזרה וסוג היישוב צורת לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות כ"א/1. לוח
TABLE U/l.  FAMILIES IN THE CARE OF THE SOCIAL WELFARE BUREAUX,

BY TYPE OF SETTLEMENT AND TYPE OF ASSISTANCE (!)
)1955/561966/67)

הכלהשנה סך
SettlementsTypeהיישובים of Assistance העזרה סוג

YearTotal(2) יהודייט
Jewish (2)

לאיהודיים
NonJewish

חומרית
Material

אחרת
Other

1955/5669,67165,5064,16525,350 44,321

1960/6196,69591,6865,00938,953 57,742

1964/65113,937108,2215,71651,314 2,263£

(3)1965/66116,3831 10,3786,00552,304 64,079

(3)1966/67121,102114,6726,43047,807 73.295

ביישובים הלאיהודים משפחות (2) זה. לפרק במבוא העזרה סוגי הגדרות ראה  בלבד אחד עזרה בסוג נמנתה משפחה כל (1)
ראה  אומדנים על מבוססים מהנתונים חלק (3) .1953/56 לשנת פרט היהודיים, היישובים של במספרים נכללו המעורבים

זה. לפרק מבוא
(1) Each family has been counted in one typeof assistanceonly see definitions in the introduction to this chapter. (2) Non
Jewish families in mixed settlements have been included in the data on the Jewish settlements, except for 1955/56. (3) Part

of the data are based on estimates  see introduction to this chapter.

(1) העזרה וסוג המוניציפאלי המעמד לפי הסעד, לשכות כ"א/2.המשפחותשבטיפול לוח
TABLE U/2.  FAMILIES IN THE CARE OF THE SOCIAL WELFARE BUREAUX, BY MUNICIPAL

STATUS AND TYPE OFASSISTANCE(1)
)1960/611966/67)

Type of Assistance הכל סך
Total

■arsmnהמוניציפאליMunicipal Status

עיריות
Munici
palities

מועצות
מקומיות
Local

Councils

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

לשכות
מוחזקות
Supported
Bureaux

)2)

יישובים
לא

יהודיים
NonJewish
Settlements

העזרה סוג

TOTAL
Regular economic assistance
Other material assistance
Care without material assistance

5,009
2.041
1,076
1,892

S,55I
2,159
1.444
1,948

4,1075,716TOTAL
1,4561,758Regular and irregular

economic assistance
1,202623Other material assistance
1,4493.335Care without material assistance

4,0026,005TOTAL
1,3231,683Regular and irregular

economic assistance
995610Other material assistance

1.6843,712Care without material assistance

1960/61

5,278
1,899
1,960
1,419

/I9M65

5,845
1,681

21,138 59,719
6,867 13,952
6.821 (3)19,523
7,450 (3)26,244

33,194
11,170

1,717 8,400
2,447 13,624

(3)1965/66

5,905 34,781
1,515 11,401

1,837
2,553

(3) 1966/67

9,525
13,855

65,075
20.242

14,374
30,459

65,690
19,295

15,895
30,500

96,695
26,918
30.824
38,953

113,937
36,307

26.316
51.314

I 16,383
35.217

28.862
52,304

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה
אחרת חומרית עזרה

חומרית עזרה ללא טיפול

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה

קבועה ובלתי
אחרת חומרית עזרה

חומרית עזרה ללא טיפול

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה

קבועה ובלתי
אחרת חומרית עזרה

חומרית עזרה ללא טיפול

הכל סך
קבועה כלכלית עזרה

121,10267,88938,0616,1312,5916,430TOTAL
34,35218,14312,2071,4228281.752Regular and irregular

קבועה economicובלתי assistance

אחרת חומרית 38,94321,51514.0792,040694615Otherעזרה material assistance
חומרית עזרה ללא 47,80728,23111,7752,6691.0694,063Careטיפול without mateiralassistance

כא/1. ללוח (3) הערה ראה
(1)Seenote(1)toTable U/I.

(3) הסעד. משרו ידי על (2) כ"א/1. ללוח (1) הערה ראה (1)

(2) By the Ministry of Social Welfare. (3) See note (3) to Table U/l.
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המשפחה ראש תכונות לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות כ"א/3. לוח
TABLE U/3.  FAMILIES IN THE CARE OF SOCIAL WELFARE BUREAUX, BY

CHARACTERISTICS OF HEAD OF FAMILY

)1964/651966/67)

1964/65/I96S66

)4)

(4) 1966/67

הכל סך

Total

אחוזים
Percen
tages

העזרה סוג
(5)

of AssistanceTypeמקבלי אחוז
עזרהכלכלית
Percentage
of Receiving
Economic
Assistance

כלכלית
Econo
mic

חומרית
אחרת

Other
Material

ללא טיפול
חומרית עזרה

Non
Material

total 0) 113,937116,383121,102100.034,35238,94347,80728.4סךהכל0)

Thereof: New משפחות מזה:
lmmigrants(2) ו1דשוו1(2)

21,35218,27019,56416.23,8174,43011.31719.5

Ageגיל

Up to 19 4406555000.49612927519.2ער

203414.67412,97712,31910.22,9503.9175,45223.9

354421,61522.05622,30318.55,7737.7148.81625.9

455423,12223,24023,11119.26,6567,2879,16828.8

556424.21724.26625,08620.88,3526,7849.9S033.3

65 +29,28432,60437,34830.910.36613,02213.96027.8

בלבד) יהודיים (ליישובים הלידה Continentיבשת of Birth (For Jewish Settlements Only)

ottalm הכל(1> 108,1211סך 10,3781 14,672100.032,60038,32843,74428.4

Thereof: New עולים \VX!i

lmmigarnts(3) חדשים(3)
11,9138,5395,02343.82,4959881,51049.7

Israel "4.6294,8325.3174.61,0991.743ישראל 2.47520.7

Asia 31,60032,37133,37229.18,62911.42913.31425.9אסיה

Africa 40,53440.58442,46837.013,75515.0591אפריקה 3.65432.4

אירופהאמריקה
EuropeAmerica

31.30832.44133,51529.39,11710,09714.30127.2

הסעד לשבות בטיפול לראשונה נמצאו (2) הכל. הסך בשורות רק נכללו המשפחה ראש תכונות ידועות לא שלגביהן משפחות (1)
כא/1. ללוח (3) הערה ראה (.>) הנקובה. התקציב לשנת שקדמה השנה של לאפריל מ1 ארצה עלו (3) הנקובה. התקציב בשנת

כ*א/1. ללוח (1) הערה ראה (5)
(1) Families for whose heads no characteristics are known, have been included in the total only. (2) First in care of Welfare
Bureaux in the specified budget year. (3) Immigrated since April 1st of the preceding year to the specified budget year.

)4) See note (3) to table U/l. (5) See note (1) to table U/l.
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המשפחתי והמצב 'המין המענק, סוג לפי ,(1) זקנה מענקי מקבלי כ"א/4. לוח
(1967 (מרס

TABLE U/4. RECIPIENTS OF OLD AGE ALLOWEANCES BY TYPE OF ALLOWANCE,
SEX AND MARITAL STATUS

)March 1967)

המענק סוג
(2) הבל סך
Total (2)

גברים

Males

נשים

Females
Typeof Allowance

הכל סך
לבודדים מ8נק

אלמנים מהם:
לזוגות מטנק

12,813 5,772 19,174

8,673 1,632 10,666

8,193 1.316 9,509

4,140 4,140 8,508

TOTAL

Allowances to individuels

Thereof: to widows

Allowances to couples

.(598) ידוע לא מין כולל (2) אחרת. חומרית או כלכלית עזרה מקבלי בין כלולים כ*א/3 עד כ'*א/1 בלוחות (1)

(1) In Tables U/ I U/3  included among recipients of economic or other material assistance. (2) Incl. sex not known (598).

המוסד וסוג הגיל לפי במוסדות, ילדים סידור ג"א/5. לוח
TABLE U/5.  PLACEMENT OF CHILDREN IN INSTITUTIONS,BY AGEAND TYPE OF INSTITUTION

)19641967)

יצאוסודרו
נמצאומהמוסדותבמוסדותנמצאונמצאו
במוסדותבמשךבמשךבמוסדותבמוסדות
ב1966/671966/6731.3.67ב1.4.66ב1.4.64

Were re
Were in theWere in theWere placedleased fromWere in the
InstitutionsInstitutionsin InstitutionsInstitutionsInstitutions
in 1 IV 64in 1IV 66duringduringin 31III 67

1966/67 .1966/67

TOTAL 7,162 1,710 2,286 6,586 5,851 הכל סך
Age הגיל

0 59929184923561,0540 5

6133,2283.1369605963,500613

14+1.6312,532834 .7582,60814+

וג itutioהמוסדס nd f 1ns tType

אומנת 9201,1403482781,210Fosterמשפחה family

פרטי 530669225170724Privateמוסד Institution

צבורי 3,5794,0671,5631.1124,518Publicמוסד Institution

עירוני או ממשלתי 46745610094462Governmentמוסד of municipal
Institution

3552545056248Qibbuzקיבוץ
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ולמבוגרים לנוער המבחן שירותי פעולות כ"א/6. לוח
TABLEU/6. ACTIVITIES OF YOUTH AND ADULT PROBATION SERVICES

)1953  1967)

לנוער(1) המבחן למבוגריםשירותי המבחן שירותי
Youth Probation Service(l)Mult Probation Service

נסתיימונסתיימו
נוספובתחילת

נוספובתחילתבסוףבמשך5מלסן"
במשד

בםוףבמשך
השנההשנההשנההשנההשנההשנה
At the

Beginning

השנה
New Cases

Termin
ated

At the
End

At the
Beginning

השנה
New CasesTermin

ated
At the

Endof the
of the Year

during
the Year

during
the Year

of the Yearof the Yearduring
the Yearduring

the Year
Year

I9S31953

nppn6327630138Investigation
12818263247Probationמבחן

19551955
8533.6843,4611,0745438235185Investigationחקירה
8265433501,019294178171301Probationמבחן

1960I960
2.8407.0146,4573,397109726691144Investigationחקירה
739476359856598477448627Probationמבחן

19641964

4.3709,8598,9315,2983582,2252,240343Investigationחקירה
1,2481,0196631,6041,2558886571.486Probationמבחן

19651965

S29810.6469,8886.0563432,3252,195473Investigation.חקירה
1.6049688691.7031.4868537731,566Probationמבחן

19661966
6,05611,14010,7586,4334732,3742,238609Investigationחקירה
1,7031,0661,1051,6641,5668098751,500Probationמבחן

19671967

6,4389,9039,4866,8556m2,1302,174565INVEST1GAתקירה
TION

5942.0202,053561Malesזכרים

IS1101214Femalesנקבות
5.7828.6187.9756.4255681,8471.897518Jewsיהודים
656I.2S51.51אחרים 14304128327747Others

1,6648141,1721,3061,50068S9001,285PROBAמבחן
TION

1,4236548461,231Malesזכרים
77315454Femalesנקבות
1.5047531.0571.2001,3396318171,153Jewsיהודים
160611151061615483132Othersאחרים

(1) Excl. youth under supervision or treatment without
a court order.

צו ללא בטיפול או בהשגחה נוער בני כולל לא (1)

משפט. בית
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ונוער ילדים עליית חניכי  כ"א/7. לוח
TABLE U/7.  TRAINEES OF THE YOUTH ALIYAH ORGANIZATION

)19501968)

1 X 19501 X 19551 1 I9601119651 1 19661 1 19671 1 1968

§(2)(2)(נ)(1)(נ)

cv הכל 13,79210,65510,0999,5219,4699,3508,420TOTALסך (1)

שנתקבלו חניכים :nar(3)9,2923,6173,7084.7193,7742,8922,372!"hereof: Trainees
האחרונה admittedבשנה during

preceding year

Agricultural
settlements

Institutions

Under special care

Boys

Girls

12Up to

1314

1516

over17 and

Type of Absorption הקליטה סוג

2,666 2,884 2,777 3,056 4,054 5,009 7,281

5,460 5,986 6,041 5,872 5,499 5,085 5,885

294 480 651 593 546

Sex

5,105 5,716 2,359 2,907 6,013

3.315 3,634 1,415 1,812 4.086

Age

331 446 477 185 328

2,234 2,880 1,921 1,556 2,378

3,917 4,130 1,220 2,332 4,173

1,938 1.894 156 646 3,220

יישובים
חקלאיים

/,1ai

5,8855,085מוסדות

מיוחד 626561טיפול

המין

8,2726,757בנים

5,5203,898בנות

הגיל

12 2,5441,209עד

14 פד 133,4773,604

16 עד 155,5104,459

ומעלה 172,2611,383

ofהלידהמקום BirthPlace

4181,4281,1311,0101,1142,5682,734sraelישראל

4,2684,3333,0726375481.4171,179Asiaאסיה

1,6082,5252,8211,424IJ293,1242,762Africaאפריקה

ואמריקה 7,4982,3693,0751,6489832,2411.745Europeאירופה and America

האחרונה. בשנה שנתקבלו לחניכים רק מתייחסים הלידה ומקום הגיל המין, על הנתונים (2) מעבר. במחנות חניכים בולל אינו (1)
נ1950. חודשים 15 (3)

(]) Excluding trainees in transit camps. (2) Data on sex, age and place of birth refer only to trainees accepted during the
preceding year. (3) 15 months in 1950.
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העזרה סוג לפי הסעד, לשכות שבטיפול המשפחות
FAMILIES IN CARE OF SOCIAL WELFARE BUREAUX, BY TYPE OF ASSISTANCE

)Thousands  (אלפים

(אחוזים) המשפחה ראש ותכונות העזרה סוג לפי הסעד, מלשכות עזרה המקבלות המשפחות
FAMILIES SUPPORTED BY WELFARE BUREAUX, BY TYPE OF ASSISTANCE AND CHARACTERISTICS

OF HEAD OF FAMILY (Percentages}
'ל00ו 1966/67.

עזרה לל* טיעול
ודומיית.

Nun Material
Assistance

חומריתאחרת 17דרה
Othtr Material Assist.

כלכליחנ לנדרה
Economic Assistance

100"/.

40

Up<0191x ZOM 354+ 455+ 5564 65*

Age גידי

ישראל אסיה
Israel Asia

Continent oF Birth

<?פדילזה ואמריקה אירוכה
Africa EuropeI America

רזריידרל יבשו!

(אי9י0) ולמבוגרים לנוער המבחן לשירות המופנים
PERSONS REFERRED TO YOUTH AND ADULT PROBATION SERVICES (Thousands)
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ומשטרה משפטים כ"ב. פרק

והצ המבוגרים העבריינים של בסטטיסטיקה
רק עבריין כל בחשבון הובא שהורשעו עירים
מספר הורשע אם גם שנה' בכל אחת פעם
עבר בין הבחנה נעשתה השנה. במשך פעמים
לעבריין מועדים. לעבריינים י חדשים יינים
סוף עד בישראל, שנתחייב מי כל נחשב "חדש"
עבירה בשל אחת פעם רק הנחקרת' השנה
המשטרה? של האשמות בפנקס שנרשמה
השנה סוף עד אשר עבריין הוא מועד" "עבריין

עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת

שהור העבריינים את כוללים הנתונים
בתי לרבות ראשונה' מדרגה המשפט בבתי שעו
חרום)' (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים המשפט
סוג חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
שבה האחרונה' העבירה לפי נקבע העבירה
צעי כ"עבריינים השנה. במשך האדם הורשע
בגילים ובנות 16 עד 9 בגילים בנים נחשבו רים"
גברים נחשבו מבוגרים" כ"עבריינים ;18 עד 9

ומעלה. 19 מגיל ונשים 17 מגיל

והצ המבוגרים העבריינים של השיעורים
המת באוכלוסייה 1,000 כל על חושבו עירים
ותקופת הלידה יבשת הגיל, המין, לפי אימה,

העלייה.
במשטרה שנרשמו עבירות על הנתונים
האשמות בפנקס שנרשמו לעבירות מתייחסים
מתייחסים המספרים מהעוונות). וחלק (פשעים
ניכוי לאחר כלומר; ה"אמיתיות", לעבירות רק
הטיפול העברת (עקב כפול רישום של מקרים
המקרים וניכוי לשנייה) אחת משטרה מתחנת

אשמה. מחוסר במשטרה תיק סגירת של
של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית סטטיסטיקה
ו223. 167 '134 '121 מסי  האחרונים המיוחדים:
עבריינות על מיוחד פרסום הופיע כן כמו

.(168 (מס' ו1961 1960 בשנים הנוער

שונות

להתאבדות נסיון חדל 1967 בשנת החל
נתקבלו זאת ועקב פלילית לעבירה להחשב
התאב על נתונים רק 1967 לשנת מהמשטרה
1949 לשנים ה, בנושא מפורטים נתונים דויות.

.115 מסי מיוחד בפרסום הופיעו ,1959 עד

מקורות
מתוך לקוחים וכ"ב/6 כ"ב/4 בלוחות הנתונים
לסטטיס המרכזית בלשכה שנערכו עיבודים
בתי מזכירויות ידי על שסופק חומר על טיקה'
לנוער. המבחן ושירות המשטרה מטה המשפט'
כ"ב/12 עד כ"ב/6 כ"ב/3, עד כ"ב/1 בלוחות
של הסטטיסטי הדיווח מתוך הנתונים נלקחו
הדתיים, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות
ושירות המשטרה מטה הסוהר' בתי שירות

לנוער. התסות
כוללים 1967 לשנת אלה ממקורות הנתונים

ירושלים. מזרח את

משפטית סטטיסטיקה
אינם המשפט בתי פעולות על הנתונים
הצב המשפט בתי פעולות על ידיעות כוללים
הסב וכן זה נושא על מפורטים מספרים איים.
מת העיבוד ושיטת הנתונים מקורות על רים
סט על המיוחדים הפרסומים בסדרת פרסמים
בהם (האחרונים שנה לכל משפטית טיסטיקה

ו236). 213 ,189 ,182 ,158 מ0י
בבתי העניינים מספר של איהשתלבות
מכך נובעת ,(1 (לוח 19661965 בשנים המשפט
שנתבררו עניינים 6'332 בספירה נכללו שלא
חומר עבורם נתקבל לא אך הקודמות, בשנים
העניינים במספר הניכרת הירידה המשפט. מבתי
הענ ובמספר 1967 בשנת שהוגשו הפליליים
אותה בסוף נתבררו שטרם הפליליים יינים
דיון תשכ"ז1967. החנינה, מחוק נובעת שנה,
משפטית "סטטיסטיקה בחוברת יפורסם מפורט

."1967

פלילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כ"ב/4 בלוח הנתונים
המש בבתי שנתבררו ראשונה בדרגה הפליליים
לעניינים ופרט קלות תנועה לעבירות פרט פט'
הצב המשפט ובבתי העירוניים המשפט בבתי
פעמים כמה הורשע או הואשם אדם אם איים.
בסטטיס פעמים מספר נכלל הוא השנה, במשך

זאת. טיקה
אחדים שינויים הוכנסו 1964 משנת החל
מיוחדסטטיס פרסום (ראה העבירות בסיווג

זו). שנה לגבי פלילית טיקה
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הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי
כוללים כ"ב/8) (לוח האסירים על הנתונים
חוב. תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם
חוק תוצאות את השאר בין משקפים הנתונים

תשכ"ז,. החנינה,
הציבוריים הנוטריונים פעולות על בנתונים
מספרים 1966 בשנת החל נכללו כ"ב/12) (לוח
בשנים נכללו שלא מסמכים העתקי אישור על

קודמות.

ידי על סופקו השופטים על הנתונים
ידי על  הדיינים ועל המשפט בתי הנהלת
השופ גם כלולים השופטים בין הדתות. משרד
הרשמים המשפט' בתי בהנהלת המכהנים טים

העירוניים. המשפט בבתי השופטים וכל
הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
כעורכי לשמש המורשים של הרשימות יסוד על
הפרסומים" ב"רשומותילקוט שנתפרסמו דין,
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים
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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 OFPROCEEDINGS (1)

)19491967)

Type of
Matter

Stage of
Proceed

ing
(2) 1967 1966 1965 I960 1955 1950 1949 שלב

הפעולה
סוג

העניין

Entered

Decided

ALL
MATTERS

Pending

EnteredCivil

Decided

Pending

EnteredCriminal

Decided

Pending

All Courts(3)
429,380 437,773 403,691

430,943 423,255 389,863

105,275 108,018 99,987

220.192 200,220 180,331

205,390 188,811 172,313

88,369 74,285 68,918

209,188 237,553 223,360

225,553 234,444 217,550

16,906 33,733 31,069

301,256 194,836

292,001 194,889

69,679 36,957

המשפט(3) בתי כל
96,484 71,110

90,745 68,992

18,330 12,357

116,149 44,445 14,437. 13,529

108,914 40,702 13,456 13,134

40,427 15,788 7,218 6,205

185,107 150,391 82,249 57,581

183,087 154,187 77,289 55,858

29,252 21,169 11,112 6,152

All

Mattars(4)

Civil

Criminal(4)

Entered

Entered

Entered

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

1,000 Population
15 and Over

Kates per
Aged

(64.8)70.2104.2164.7193.8202.4198.6

(18.5)16.638.885.8105.8115.6123.6

(46.3)53.665.478.988.086.875.0

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

נתבררו

טרם
נתבררו

הוגשו

הוגשו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

הענייניט(4)

אזותייים

פלילים(4)

; Supreme Court העליון המשפט בית ■

כל
העניינים

הוגשו

.נתבררו.

381 :

329

596

422

1,138

1,283

1,998

2,000

2,568

2,439

2,892

2,934

2,632

2,730

Entered

Decided

All

Matters

טרם
נתבררו

204378639674605563465Pending

3024538191,6122,0632,3402,179EnteredCivilהוגשואזוחיים

2713209301,6301,9342,3652,251Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

178311571564498473401Pending

79143319386505552453EnteredCriminalהוגשופליליים

58102353370505569479Decidedנתבררו

טרם
נתבררו

2667681101079064Pending
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(המשך) (1) הפעולה ושלב העניין סוג לפי המשפט, בגתי העניינים כ"ב/1. לוח
TABLE V/l. COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OFPROCEEDINGS (1) (Cont.)

)19491967)

Type of
Matter

Stage of
Proceed.

■ng

(2)1967 1966 1965 i960 1955 1950 1949
שלב
הפעולה

סוג
העניין

המחוזייםבתי Districtהמשפט Courts

'5,7197,46213,24926,12439,99246,078הוגשוכל 47,584EnteredAll
6,4806,62713,24124,03536,18842,95643.179DecidedMattersנתבררוהעניינים

2,7893,6564.95713,18125,41422,20426.105Pendingטרם
נתבררו

4,9426,20511,15323,06634,57341,46743,417EnteredCivilהוגשואזרחיים
.5,4495,54810,70921,13031,107נתבררו 38,62238,023Decided

2,5603,2494,11511,32223,31920,12425,014Pendingטרם
נתבררו

■7771,2572,0963,0585,419הוגשופליליים 4,6114,167EnteredCriminal
1,0311,0792,5322,9055,0814,3345,156Decidedנתבררו.

2294078421,8592,0952,0801,091Pendingטרם i
נתבררו

השלוםבתי 'Magistratesמשפט Courts■■

54,93870,925143,140211,015272,654302,195294.143EnteredAllהוגשוכל
52,31067,481141,755206,163264,802295,752294.786DecidedMattersנתבררוהעניינים

8,66412,10825,59545,98162,27068,56067.242Pendingטרם
נתבררו

8,2857,77928,38789,851141,878152,142167.916EntreedCivilהוגשואזרחיים
47,58824,78884,418137,354145,849159.203Decided)7,4נתבררו

3,4673,6588,78827,36944,12150,41458.913Pendingטרם
נתבררו

46,65363,146114,753121,164130,776150,053126.227EnteredCriminalהוגשופליליים
44,89659,893116,967121,745127,448149,903135.583Decidedנתבררו

5,1978,45016,80718,61218,14918,1468,329Pendingטרם
נתבררו

לנוערבתי השלום Juvenileמשפט Courts

7491,9074,3215,2575,2634.323EnteredAllהוגשוכל
5081,8334,1565,2285,3944.867DecidedMattersנתבררוהעניינים

2413891,1351,3291,198653Pendingטרם
נתבררו

העירונייםבתי Municipalמשפט Courts

8,66413,92831,30956.15781,40377,07474.018EnteredAllהוגשוכל
8,72713,39232,46853,84979,28874,24479.468DecidedMattersנתבררוהעניינים

3258613,0247,5289,38912,2196,769Pendingטרם
נתבררו

Tenancy and Social Security Tribunals לאומי ולביטוח לשכירות הדין בתי
4,086הוגשוכל  1,6201,8174,2716.680EnteredAll

4,275נתבררוהעניינים  1,7361,9181,9755,913DecidedMatters
2,314טרם  1,1729803,2744,041Pending

נתבררו

מושפעים הפליליים העניינים על הנתונים (2) בדיווח. והוספות השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים הפרשים (1)
לעבירות פרט (4) וספסרות. שערים הפקעת למניעת הדין בתי כולל 1963 שנת עד (3) מבוא). (ראה תשכז החנינה' מחוק

קלות. תנועה
(1) Certain discrepancies between the figures of successive years are due to omissions and additions in the sources of the data.
)2) Data on criminal matters are influenced by the Amnesty Law, 1967 (see introduction). (3) Until 1963 incl. antiprofit

eering tribunals. (4) Excluding minor traffic offences.
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העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו העניינים כ"ב/2. לוח
TABLE V/2. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

)I9501967)

Type of Matter (2)1967 1966 1965 I960 1955 1950 העניין סוג

העליון המשפט CourtSupremeבית
העניינים 4221,2832,0002,4392,9342,730ALLכל MATTERS

העניינים כל
האזרחיים

5209301,6301,9342.36S2.25;Ml Civil /Matters

לצדק גבוה דין 86209333388409423Highבית Court of Justice

אזרחיים 151385567533722647Civilערעורים appeals

אחרים אזרחיים 833367301,0131,234IJ8IOtherעניינים civil matters

העניינים כל
הפליליים

/02353370505569479Ml Criminal Matters

המחוזיים המשפט rבתי tsCouDistrict

העניינים 6,62713,24124,03531,18842,95643,179ALLכל MATTERS

העניינים כל
האזרחיים

5,54810,7092/,(3031,10738.62238.023Ml Civi/ Matters

כספיות 5281,3362,8684,7986,7356.158Monetaryתובענות claims

5084158978381Arbitrationבוררות

1,3011,5143,3424,1404,3074,746Successionירושה

חולי על אפוטרופסות
ונעדרים קטינים רוח,

286251509782892555Guardianship of lunatics,
minors and absentees

וגירושין 6692316384384Marriageנישואין and divorce

ילדים 44154162205216257Adoptionofאימוץ children

רגל II32363402656805Bankruptcyפשיטת

1524249251315428Companiesחברות

637094539097Partnershipsשותפויות

אזרחיים עניינים
הכל סך אתרים

8וה:
הנוגעות תובענות

במקרקעין

659

13

1,571

7

2,016

126

1,907

.625

2,299

784

1,653

671

Other Civil
Matters  Total
Thereof:
Action relating to
immovable property

198196691108755Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין פסקי
1 }9O11.]228252167Declaratory judgments

גיל הכרזת
n3 11 ,3J0

1,216 JII48Declaration of age

אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60819,02820.025Motionsהמרצות and other
petitions

אזרחיים 6087038731,5981,4701,358Civilערעורים appeals

הכנסה מס 287161.3721,9502,1471,476Incomeערעורי tax appeals

העניינים כל
הפליליים

/,0792.5322,9055,03/4,3345.156Mi Criminal ^^^5

פליליים עניינים
ראשונה בדרגה

6441,6171,4383,4232,7853,530Criminal matters in
first instance

פליליים 4359151.4671,6581,5491.626Criminalערעורים appeals

571 ומשטרה משפטים



(המשך) העניין סוג לפי המשפט, בבתי שנתבררו העניינים  ג"ב/2. לוח
TABLE V/2. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPEpF MATTER (Cont.)

)19501966)

Type of Matter (2)1967 1966 1965 I960 I 955 1950 העניין סוג

Magistrates' Courts השלום משפט בתי
העניינים 67,481141,755206,163264,802295,752294,786ALLכל MATTERS

העניינים כל
האזרחיים

7,58824J8884,418/37,354/45.849159,203All Civil Matters

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

2,0152,0734,0634,2334,2904,046Actions concerning
possession of im
movable property

לחלוקת תובענות
מקרקעין

1124257685760Actions concerning
partition of im
movable property

כספיות 5,12518,95467,647117,588124,632137,828Monetaryתובענות claims

195154344536Arbitrationבוררות

אחרים אזרחיים 3175526791,8991,6411,406Otherעניינים civil matters 
total

ממונות :220460462663247134Thereofמזה: Pecuniary

גיל 905871902Declarationהכרזת of age

ובקשות המרצות
אחרות

3,11611.91813,53215,1841 5,82711VLIUI Id ttf tSd ^JLI IG 1

petitions

העניינים כל
הפליליים

59,893116,967121,745/27.448749,9031 35.583All Criminal Matters

9181,080פשעים


Felony

11,77724,96726,56242,06845,58837,337Misdemeanourעוונות

פרטיות 2,1861,8121,9871,6241,4191,284Privateקובלנות complaints

7,9494,4205,5414,0185,3598,133Contraventionחטאים

דרבים 2,3156,7508,6868,0597,6487,866Roadתאונות accidents

אחרות תנועה 34,74877,93878,96971,67987,42278,474Otherעבירות traffic offences

שונות(1) 2,4672,489Various_בקשות petitions(l)

השלוםבתי rtלנוערמשפט sCo uJuvenile

העניינים 5081,8334,1565,2285,3944,867ALLכל MATTERS

62259597889956735Felonyפשעים

3771,4042,9794,0654,0293,613Misdemeanourעוונות

פרטיות 71316577Privateקובלנות complaints

1444316823Contraventionחטאים

דרכים 251092128712392Roadתאונות Accidents

אחרות תנועה 827296362359Otherעבירות traffic offences

והגנה 151713130157174Careהשגחה and protection

שונות(1) בקשות


91164Various petitions(l)

(1) In previous years, not
)2) See note 2 to Table

reported by courts.
V/l.

המשפט. בתי של בדיווח נכללו לא קודמות בשנים (1)
ב"ב/1. ללוח 2 הערה ראה (2)
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(1) הפעולה שלב לפי הדתיים, הדין בבתי העניינים  כ"ב/3. לוח
TABLE V/3. RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDINGS(i)

)19491967)

הפעולה 194919501955I960196519661967Stageשלב of Proceeding

הרבניים הדין Rabbinicalבתי Courts

6,0459,01813,66823,42126,37828,82927,614Enteredהוגשו

4,9638,63511,78520,72231,60828,94026,096Decidedנתבררו

נתבררו 1,1311,5146,76519,18516,27416,16317.681Pendingטרם

השרעיים הדין Shariaבתי Courts

1,649Entered(3)4872,0431,7822,6513,1782,552הוגשו

4872,0301,7742,6253,1542,5421,672Decidedנתבררו

נתבררו טרם


1349136162168145Pending

הדרוזי הדין Druzeבית Court

הוגשו
435365(3)111Entered

נתבררו
376315168Decided

נתבררו טרם
10615669Pending

היוניים הדין בתי
אורתודוכסיים

Greek Orthodox Courts

הוגשו


180193181228205195Entered

נתבררו


174193179228205195Decided

נתבררו 62טרם
Pending

הקתוליים הדין בתי
המלקיתים

CatholicMelkite Courts

535574575749Enteredהוגשו

נתבררו


535577575749Decided

נתבררו טרם
Pending

הרומיים הדין בתי
קתוליים(2)

Roman Catholic Courts(2)

202337321720Enteredהוגשו

202244321717Decidedנתבררו

נתבררו טרם

י
1414

Pending

נישואין ענייני בנתונים נבללו לא 1967 ביוני החל (3) המרוניטי. הדין בית את כולל (2) כב/1. ללוח (1)
(1) See Note (I) to Table V/l. (2) Including the Maronite Court. משפטי. בדיון ים
(3) As from June 1967, marriage matters which do not require legal procedings were not included in the data.

כולל (2) כב/1. ללוח (1) הערה ראה (0
כרוני שאינם
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הפליליים במשפטים ההרשעות כ"4/3. לוח
TABLE V/4. CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS

)19511966)

העניין 19511955I960196419651966Typeסוג of Matter

32,02549,55056,26465,67569,86476,100Accusationsהאשמות

הכל סך  22,25037,47044,68955,03259,62764,288Convictionsהרשעות  Total

האשמות 100 על 69.575.679.683.885.384.5Convictionsהרשעות per 100
accusations

22,09537,11543,80653,97758,51563,086CONVICTEDמורשעים PERSONS

האוכלוסייה קבוצת
18.02031,27536,81445,44049,75653,185יהודים

Population group
Jews

יהודים 4,0755,8406,9928,5378,7599,901NonJewsלא

המין
20,14533,61040,43149,93353,90058,740זכרים

Sex
Males

1,9503,5053,3754,0444,6154,346Femalesנקבות

הגיל(1)
2,2103,3354,9385,9596,2066,112צעירים

Age(l)
Juveniles

19,88533,78038,86848,01852,30956,974Adultsמבוגרים

משפטית 1553558831,0551,1121,202Legalאישיות Person

העבירו Off;סוג e neeType of

וניהול הציבורי הסדר 2,2254,3465.3915,7016,1457,116Againstכלפי public order and
administration of lawful

ו חוקית authorityרשות

אדם של גופו 2,7054,3625,4525,9806,907כלפי '6,281Against the person

המוסר 210385508577554620Againstכלפי morality

הרכוש 5,5306,5128,89811,97012,17012,070Againstכלפי property

וזיוף 2403314068131,7722,072Fraudרמאות and forgery

אופי בעלות 4,45111,85112,90714,641Offencesעבירות of administrative
characterמנהלי

פיסקליות 9,32515,8661,235465647902Fiscalעבירות offences

עסקיות כלכליות ,10,1369,99110,70012,781Economicעבירות business and
professionalומקצועיות offences

האדם של הטוב שמו 5010281518477Defamationכלפי

תנועה 1,6405,5668,0477,5977,6157.701Trafifcעבירות offences ■'

ידוע 325843612627Notלא known

enaltהעונש yP

3,4401,8152,1972,4342,4052,561mprisonmemמאסר

וקנס 362257304mprisonment?10513520מאסר and fine

קנס* או מאסר או ine=14,65030,66035,04443,65648,15052,805קנס or "imprisonment or fine

אחר 4,0554,8607,2398,5808,8158,618Otherעונש penalties

(1) Definition of juveniles and adults see in the introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה ומבוגרים צעירים הגדרת (!)
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בדין שחויבו מבוגריס עבריינים  כ"ב/5. לוח
TABLE V/5. CONVICTED ADULT OFFENDERS

)19511966)

אחרים עבריינים
Other Offenders

מועדים
'Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודיים עבריינים
Jewish Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה(2)
Rates per

1,000 Specific
Population(2)

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Excluding Affray and Minor Assaults קלות ותקיפות קטטות כולל לא
19518,3208.94,9501,2721,4106881951

195512,44310.85.2532,6652,318; 2,1071955

I96014,10211.24,9154,0541,9103,223I960

196314,56510.55,1234,3771,8073,2581963

196415,30110.55,7604,9421,520 3,0791964

196516,793II. 15,8856,0001,5713,3371965

196616,16810.35,8916,0721,2822,9431966

I960

1963

1964

1965

1966  TOTAL

Including Affray and Minor Assaults

3,621 2,146 4,914

3,783 2,126 5,174

3,559 1,806 5,789

3;862 1,898 7,030

3,386 1,565 7,068

קלות ותקיפות קטטות כולל
6,070 12.4 16,751

6,255 12.5 : . 17,338

6,890 12.4 18,044

7,242 (3)13.2 20,032

7,175 12.3 19,194

1960

1963

1964

1965

הכל סך  1966

Typeהעבילל:..סוג of Offence.

הציבורי הסדר .5,7333.71.8961,578כלפי 7591,500Against public order
רשות andוניהול administration

4 . _ .חוקית, 7. .." 'of lawful authority
י. אדם של גופו 4,8273.11,9751.849340663Againstכלפי the person

: המוסר 4780.31542303064Againstכלפי; morality

י הרכוש 850Against'5,9333.92,2232.515345כלפי property
וזיוף 1.5861.0S73.720.45248Fraudרמאות and forgery

בעלות 1740.190511320Offencesעבירות of admini
מנהלי .אופי strative character

פיסקליות 730.04429עבירות ,Fiscal offences

, כלכליות, ,1740.199372216Economicעבירות business
ומקצועיות andעסקיות professional

offences

תנועה 2160.112159II25Trafficעבירות offences
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(המשך) בדין שחויבו מבוגרים עבריינים  כ"ב/5. לוח
TABLE V/5. CONVICTED ADULT OFFENDERS (Cont.)

)19511966)

אחרים עבריינים
Other Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודיים עבריינים
Jewish Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

Total

שיעורים
ל1,000

באוכלוסייה
המתאימה(2)
Rates per

1.000 Speciifc
Population(2)

הכל סך

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Recidivists per 100
offenders

Sexהמין

16.97021.65,8356,5731,2833.279Malesגברים

2,2243.01,340495282107Femalesנשים

Ageהגיל

(1)19 עד 173,36130.71,3961.3013692951719(1)

24 עד 204,23021.31,3641,4094989592024

29 עד 252,90718.29241,0582047212529

39 עד 304,48614.91,6111,8022328413039

ומעלה 404,1205.21.8421,47524755640 and over

ידוע 9038231514Notלא known

בלבד) (יהודים הלידה Placeמקום of Birth (Jews only)

2,52110.91.1951,326Israelישראל

Asia..3,31411.91,6031,711אסיה

Africa..5,43022.12.6322,798אפריקה

ואמריקה 2.8784.31,6891,189Europeאירופה and
America

ידוע 1005644לא
....

Not known

(יהודים העלייה Periodבלבד)תקופת of Immigration (Jews only)

ישראל 1951,326Israel,(10.9(2,52ילידי born

1947 עד 1,0773.8541536mmigratedעלו up to
1947

1954 עד 1948 6,00610.92.7013,305Immigratedעלי
19481954

ואילך 1955 4,08313.12.4291.654immigratedעלו since
1955

ידוע 556309247Notלא known

Ratesשיעורים

68.4 49.6 100 לכל מועדים
עבריינים

(1) Females aged 19 and over.
)2) See explanations in the introduction to this chapter.
)3) Rates of Jewish offenders: 1965  10.3; 1966  10.0.

בלבד. 19 מגיל נקבות (1)
זה. לפרק במנוא הסבר ראה (2)

.10.0  1966 ;10.3  1965 יהודיים: עבריינים שיעורי (3)
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בדין שחויבו צעירים עבריינים  כ"ב/6. לוח
TABLE V/6. CONVICTED JUVENILE OFFENDERS

)19571966)

אחרים עבריינים
Other Offenders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודים עבריינים
Jewish Offneders

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

שיעורים
ל1/000
צעירים
Rates per
I,000

Juveniles
)1)

הכל סך
Total

מספרים
מוחלטים
Absolute
Number

6.51,7581957

3,98810.01,8681,004792324I960

3,9739.31,9311,0816493121961

5,13910.32,2121,9536772971964

5,33010.42.2572,1965733041965

5,34010.32,1722,3115902671966

העבירה neeofסוג OffeType
Against public order and

4720.916113913636administration of lawful
authority

4460.92101168931Against the person
600.11622166Against morality

4,2738.31,7282,015339191Against property
230.0II102Fraud and forgery
410.125682Other offences
252131Not known

והגיל nהמין d AgeSex a

4,711/9.5/,8422,138486245Bays  Total

1.1889.950752512630912
1.45223.35526891367513 14

2,07134.47839242241401516

6292.3330/7310422Girls  Total

990.94422276912
1162.050362641314
1953.592663071516
2194.3144492151718

1957

1960

1961

1964

1965

1966

הציבורי הסדר כלפי
חוקית רשות וניהול

אדם של נופו כלפי
המוסר כלפי
הרכוש כלפי
וזיוף רמאות

אחרות עבירות
ידוע לא

הבל סך בנים
12 עד 9
14 עד 13
16 עד 15

הכל סך בנות
12 עד 9
14 עד 13
16 עד 15
18 עד 17

Asia
Africa
Europe and America
Not known

Place of Birth (Jews only) בלנד) (יהודים הלידה מקום
2,4917.91,136355ישראל

2569.6148108אסיה
1,56822.9787781אפריקה

ואמריקה 1243.17450אירופה
ידוע 442717לא

Recidivists p*r 100
offenders

Rates

31.1

שיעורים

51.6 100 לכל מועוים
עבריינים

(2) See explanations in the introduction to this chapter. זה. לפרק במבוא הסבר run (1)
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המשטרה, של האשמות בפנקס שנרשמו "אמיתיות" עבירות כ"ב/7. לוח
העבירה סוג לפי

TABLE V/7. "TRUE OFFENCES" RECORDED IN THE CHARGE REGISTER,

BY TYPE OF OFFENCE

)19491967)

העבירה 194919501955I960196519661967Typeסוג of Offence

העבירה סוגי 16,98222,06236,73456,14689,95697,00499,709ALLכל TYPES OF OFFENCE

הציבורי הטדר 7,8347,2677.84SAgainstכלפי public order and ad
חוקית רשות ministrationוניהול of lawful autho

הכל מך rity  Total

חרום חוקי על 8032,8973,0911,7561,4751,893Offences..עבירות under emergency laws
צבאי ממשל .infiltiation)(הסתננות' military go

vernmentוכו') etc.)
נשק ירייה/ כלי 196216299473527320Unlawful..החזקת possession of firearms,
בלי נפץ וחומר otherאחר weapous, and unlawful

possessionרשיון of explosives
לשירות בנוגע 38520537368380285Offences..עבירות connected with Def

enceהביטחון service
זה בסוג אחרות 5,2374,8855,347Otherעבירות offences of the above

type  \"\f

אדט של גופו 10.1029,5377,749Againstכלפי the person  Total ■

הכל סך

47503026293029Murderרצח
לרצח 32538637353530Attemptedניסיון murder

עקב מוות וגרימת 9614812948505344Manslaughterהריגה and causing death
byרשלנות carelessness

חמורה גופנית 449424295Greviousחבלה bodily harm
גופנית וחבלה 1,3341,8663.8276,6167,3736,8465,751Assaultתקיפה and bodily harm
לסמים בקשר 108102129211274407547Offencesעבירות connected with

dangerousמסוכנים drugs
זה בסוג אחרות 1,8921,7421,053Other....עבירות offences of the above

type

המוסר 2583226401.4751,8941,9321.766Againstכלפי morality .

 הרכוש 64,48/72,30677,861Againstכלפי property  Total
הכל סך

לשוד וניסיון 1962016046477566Robberyשוד and attempted rob
bery

3,3304,1105.1587,08316,18319,47622,627Housebreakingהתפרצויות
7,2579,14214,46221,61140,41744,47847,552Theftsגניבות

של החזקה או 7873633645906621,029Receivingקבלה or possessing stolen
גנוב propertyרכוש

לרכוש נזק וגרימת 7191,8584,0844,8004,6774,240Arsonהצתה and causing damage to

פלילית גבול 2.4442,9382,347הסגת
property

Criminal trespass

וזיוף 3276311.3914,0924,4933.259Fraudandרמאות forgery

פיסקליות עבירון
וכלכליות

1.143352227701795461Fiscal and economic offences

עבירות 4,3242.05S5,3769,000852674768Remainingשאר offences

JUDICIARY AND POLICE 578



האוכלוסייה וקבוצת הסוג לפי האסירים,  כ"ב/8. לוח
השנה) בסוף ומצבה (כניסות

TABLE V/8. PRISONERS, BY TYPE AND POPULATION GROUP
)Receptions and End of Year Figures))1951  1967)

19511955I960196519661967

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,7156,742ALLכל RECEPTIONS

3,1422,6373,3263,3324,032S.80SConvictedשפוטים Persons

1,8761,8602,4732,5883,1603,980Jewsיהודים

1,2667778537448721,825Othersאחרים

1,983465408562633937Detainedעצורים Persons

1,295363248377408545Jewsיהודים

688102160185275392Othersאחרים

השנה בסוף 7019261,1681,4871,6561,534ENDמצבה OF YEAR
FIGURES

במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"ב/9. לוח
TABLE V/9. CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE (19571967)

1967 1966 1965 I960 1957

RECEIVED
RELEASED
END OF YEAR

Received
Released
End of year

Total

805 661
765 598

1,085 1,023

Governments Institutions
602 446
597 426
603 593

Other Institutions and Foster Families

הכל סך
376378634
297347576
506703960

ממשלתיים חסות מעונות
302272524
264259475
415485578

נכנסו
יצאו

השנה בסוף

נכנסו
יצאו

השנה בסוף

אומנות ומשפחות אחרים מוסדות
74106160215205Receivedנכנסו

3388101172168Releasedיצאו

השנה 91223382425462Endבסוף of year

(יהודים) להתאבדות^) ונסיונות כ"ב/10.התאבדויות לוח
TABLE V/10. SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES(i) (Jews) (1949 1967)

1967 1966 1965 I960 1955 1950 1949

מוחלטים NumbersAbsoluteמספרים

114141159174175166161SUICIDESהתאבדויות

80857093109100104Malesזכרים

34568981666657Femalesנקבות

להתאבדות 10411443962870S704ATTEMPTEDנסיון SUICIDES

5953228261281283Malesזכרים

4561261367427421Femalesנקבות

ומעלה 15 בגיל יהודים ל10/000 15שיעורים Years and Over5ws Aged10,000 JRates per

1.771.811.531.421.071.010.99SUICIDESהתאבדויות

2.402.111.331.511.351.231.28Malesזכרים

1.091.481.721.330.790.800.70Femalesנקבות

להתאבדות 1.611.464.695.124.404.22SUICIDESATTEMPTEDנסיון

1.451.324.344.233.423.33Malesזכרים

1.771.615.056.025.395.11Femalesנקבות

.1964 משנת השיעורים בחישוב נכללו לא אשר יהודים, לא של אחדים מקרים כולל 0)
(1) Including some cases of NonJews, which were not included in the rates from 1964.
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העניין סוג לפי לפועל, להוצאה המשרד פעולות כ"ב/11. לוח
TABLE V/ll. ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICE, BY TYPE OF MATTER

)19501967)

העניין סוג

19501955I96019661967

Type of Matter
כר

" £
r 41

ס
<1 £

UJ

ס
י. £
£~
ו"

g|
* x

UJ

r u

ii
ס

ח 2

\\
tu

■n

?I
£1 Sg 'u

0£

1M 3
'12

ס

f In 2
ל* 3
י£ "
* <>HI

הכל 10,9725,34012,3643,09312,701סך 46,43194,48022,056105,98027,886TOTAL

למזונות דין 524571,10020849פסקי 1,4932,483462,49071Alimony judgm.
אוזרים דין 10,3235,26111,0752,84412,607פסקי 44,74491,80721,992104,60527,796Other judgments

125221894145משכנתאות 1941901819619Mortgages

הציבוריים הנוטריונים פעולות  כ"ג/12. לוח
TABLE V/12. NOTARY PUBLIC ACTIVITIES

)19501967)

הפעולה 19501955I960196519661967Typeסוג of Action

הכל 19,53928,80639,26357,20974,68062,657TOTALסך

משכנתאות ושטרי 1,0991.4612,3195,2594,3462,993Contractsחוזימ and mortgage
deeds

שונים 31,60728,219Certificates(521),2,2354,0914,20810אישורים
4928689832,1702,1681,836Warningsהתראות

כוח 15,61620,75830,65837,78235,13727,849Powersייפויי of attorney
971,6281,0951,3461.4221,760Protestsפרוטסטים

(1) For changes in coverage  see introduction to this chapter. במבוא. הנתוניםראה בהיקף השינויים על (1)

והדיינים השופטים מספר  כ"ב/13. לוח
TABLE V/13. NUMBER OF JUDGES AND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

)19491967)

194919501955I960196519661967

השופטים 5267104129154152158ALLכל JUDGES

העליון המשפט 7798101010Supremeבית Court
המחוזיים המשפט 21263341494952Districtבתי Courts

השלום משפט '23325672868487Magistratesבתי Courts
לנוער השלום משפט 22333Juvenileבתי Courts
העירוניים המשפט 1246666Municipalבתי Courts

הדין בבתי 16335563656667Judgesהדיינים in Rabbinical
Courtsהרבניים

רשיונות בעלי הדין עורכי  כ"ב/14. לוח
TABLE V/14. LICENSED ADVOCATES

)19491967)

194919501955I960196519661967

הכל 8121,5352,3033,3953,7093,812TOTAL(765)סך

חדשים מוסמכים :2847327238247210265Thereofמהם: Newly called to
the bar
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והכנסת בחירות כ"ג. פרק

(צ)! כלליים וציונים (פ) פרוגרסיבים רשימות,
הרשי שתי (את) המערך מאחד השישית בכנסת
5 (ת"ו) העבודה ואחדות (א) מפא"י של מות
הלי והמפלגה (ח) חרות במקום גח"ל, רשימת

(ל). ברלית
הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
(1965) המקומיות ולרשויות השישית לכנסת
.216 מס' המיוחדים, הפרסומים בסדרת פורסמו

הכנסת

ישיבות על וועדותיה, הכנסת על הנתונים
שנתקבלו, החוקים מספר ועל והוועדות המליאה
ללוח הערה (ראה וב' א' למושבים מתייחסים

כ"ג/3).
הכנסת. מזכירות ע"י נמסרו הנתונים

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

הפנים. ומשרד
לרשימות ההצבעה תוצאות מובאות בלוחות
קובצו יותר הקטנות הרשימות ואילו העיקריות
נכללו (כאן המיעוטים רשימות קבוצות: בשתי
מיעו כרשימות שהוצגו השונות הרשימות כל

הרשימות. ויתר טים)
חלו העיקריות ברשימות שאף לזכור יש
כללה למשל, כך, לכנסת; מכנסת שינויים
והשנייה הראשונה בכנסת (מ') מפ"ם רשימת
החמישית בכנסת (ת"ו)! העבודה אחדות את גם
שתי במקום (ל) הליברלית המפלגה הופיעה
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ELECTIONS בחירות
לכנסת הבחירות תוצאות  כ"ג/1. לוח

ואחוזים) מוחלטים (מספרים
TABLE W/l.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE KNESSET

)Absolute Numbers and Percentages)
)19491965)

הכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
הששיתהחמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונה

25הרשימה 1 194930 VII 195126 VII 19553 1א 1959IS VIII 19612X1 1965List
FirstSecondThirdFourthFifthSixth

KnessetKnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,2851,499,709ALLכל ELIGIBLE

VOTERSבחירה

440,095695,007876,085994,3061,037,0301,244,706VOTEDהצביעו

כשרים 434,684687,492853,219969,337I.006.9M1,206,728VALIDקולות VOTES

קולות מוחלטיםכשרים Numbersesמספרים  Absoluteso tValid V

443,379AT.אתהמערך  Alignment

95,323KA__כאדפי  IsraelWorkers
List (Rafi)

155,274256,456274.735370,585349,330Aאמפאיי  Mapai (Israel
Labour Party)

העבודה 69.47558,04366,170TW_(3)(3)הואוזדות Ahdut Ha
Avoda (Unit/ of
Labour)

56,73077,93695,58198,786107,966Bבהמזרוזי  Mizrahi and

ה8זרחי Mizrahiיר&ועל Workers
(Religious)

ישראל 52.982גאגודת
| 24,993 |45,569 j

37,17839,795G  Agudat Israel

39,836(Orthodox Religious)

אגודת 19,42822,066Dדפועלי  Agudat Israel

Workersישראל

256,957HL__חלגח"ל  Gahal (Herut
Liberal Block)

17,78622,17137,66144,889.45,299LAלעהליברלים  Independent

(1) Liberalsהעצמאיים (1)

4JI37.2S5L)22,661111,39487,09959,700להמפלגה  Liberal Party (2)

(2) הליברלית
החרות 49,78245,651107,190130,515138,599Hחחנועת  Herut (Freedom

Party)

86,09562,40169,46875,65479,985M(3)64,018(3)ממפם  Mapam (United
Workers' Party)

15.14827.33438,49227,37442,11113.617ICקהמ8לגה  Communists

הקומוניסטית
הקומו 27,413Wוהרשימה  New Communist

החדשה UIS1ניסטית

הזה 14,124Sשהעולם HaOlam Haze

חדש כוח

המיעוטים '13,41332,28842.26146.19139.272.45,430Minoritiesרשימות lists

הרשימות 43,62024,38016.13321,4223,18115,369Otherיתר lists
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(המשך) לכנסת הבחירות תוצאות  כ"ג/1. לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE W/!.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE KNESSET (Cont.)
)Absolute Numbers and Percentages)

)19491965)

הכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
הששיתהחמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונה

25הרשימה 1 194930 11/י 195126 VII 19553 XI 195915 VIII 19612 1א 1965List
FirstSecondThirdFourthFifthSixth

KnessetKnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

קולות tagאחוזיםכשרים esPerce nVotes Valid

הכל 100.0100.0100.00100.0100.0100.0TOTALסך

36.7ATאתהמערך Alignment
7.9KAכאופ'י  Israel Workers'

List (Rafi)

35.737.332.238.234.7Aאמפאיי  Mapai (Israel
Labour Party)

העבודה 8.26.06.6TW(3)(3)תואחדות  Ahdut Ha
Avoda (Unity of
Labour)

8.39.19.99.88.9Bגהמזרחי  Mizrahi and
המזרחי Mizrahiוהפועל Workers

(Religious)

ישראל ,נאגודת 12.2

{ "f
3.3G  Agudat Israel

3.65.6(Orthodox Religious)

אגודת 11.8Dדפועלי  Agudat Israel
Workersישראל
21.3HL___חלגחיל  Gahal (Herut

Liberal Block)

3.8LA(4)4.13.24.44.6לעהליברלים  Independent
(1) Liberalsהעצמאיים (1)

13.6L(4)5.216.210.26.2להמפלגה  Liberal Party (2)
(2) הליברלית
החרות H.11.56.612.613.513.8חתנועת  Herut (Freedom

Party)
12.57.37.27.56.6M(3)147(3)ממפ''ם  Mapam (United

Workers' Party)
S4.2LIK.3.54.04.52קהמפלגה  Communists

הקומוניסטית
הקומו 2.3Wוהרשימה  New Communist
החדשה Listניסטית

הזה 1.2Sשהעולם _ HaOlam Haze
חדש כוח

המיעוטים '3.04.74.94.73.93.8Minoritiesרשימות lists

הרשימות 10.13.61.92.20.31.3Otherיתר lists

כלליים. ציונים הרשימה: שט היה הרביעית הכנסת עד (2) הפרוגרסיבית. המפלגה הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד (1)
הליברלית. במפלגה כלולה הפרוגרסיבית המפלגה (4) במפ"ם. נכללה העבודה אחדות רשימת (3)

(1) Until Fourth Knesset  "Progressive Party". (2) Until Fourth Knesset  "General Zionists". (3) Ahdut HaAvoda
included in Mapam. (4) Progressive Party included in Liberal Party.
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THE KNESSET הכנסת
הרשימה לפי הכנסת, חברי כ"ג/2, לוח
TABLE W/2.  KNESSET MEMBERS, BY LIST

)|949_|965)

List

הכנסת
הששית
Sixth

Knesset

הכנסת
החמישית

Fifth
Knesset

הכנסת
הרביעית
Fourth
Knesset

הכנסת
השלישית
Third
Knesset

הכנסת
השנייה
Second
Knesset

הכנסת
הראשונה
First

Knesset
הרשימה

TOTAL

AT  Alignment

KA  Israel Workers'
List (Rafi)

A  Mapai (Israel
Labour Party)

TW _ Ahdut Ha
Avoda (Unity of
Labour)

B  Mizrahi and
Miirahi Workers
)Religious)

G  Agudat Israel
)Orthodox Religious)

D  Agudat Israel
Workers

HL  Gahal (Herut
Liberal Block)

LA  Independent
Liberals (I)

L Liberal Party (2)

H  Herut (Freedom
Party)

M _ Mapam (United
Workers' Party)

120

45

10

26

1K  Communists

3W  New Communist
List

Sי  HaOlam Haze

4Minorities' lists

Other lists

120

42

12

120

47

12

120 120 120

40

10

45 46

(3< (3)

10

הכל סך
אתהמערך

נארפ"י

אמפאי

העבודה ה1אד1דות

נהמזרחי
המזרחי והפועל

ישראל גאגודת

אגודת דפועלי
ישראל

הלגח"ל

(4)5456לעהליברליט
(1) העצמאיים

17(4)720138להמפלגה
(2) הליברלית
החרות 148151717התנועת

(3)15 (3)19 ממפ''ט

45קהמפלגה
הקומוניסטית

הקומו והרשימה

החדשה ניסטית

הזה קהעולם
חדש כוח

המיעוטים 25רשימות

הרשימות 3ריתר

(1) _ (4) See Notes to Table W/l.
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והוועדות הכנסת מליאת כ"ג/3ישיבות לוח
TABLE W/3.  THEKNESSETPLENARY SITTINGS SESSIONS AND COMMITTEE MEETINGS

)19491967)

ישיבות

הכנסת
הראשונה
First

Knesset

הכנסת
השנייה
Second
Knesset

הכנסת
השלישית
Third
Knesset

הכנסת
הרביעית
Fourth
Knesset

הכנסת
החמישית

Fifth
Knesset

הכנסת
הששית(1)
Sixth

Knesset (1)

Sessions and
Committee Meetings

272624693293503210PLENARYהמליאה SESSIONS

הקבועות 1,0051,9391,8318352,142956PERMANENTהוועדות COMMITTEE
MEETINGS

הכנסת 1162002058419286Houseעדת Committee

ומשפט חוק החוקה' ,118236258115334141Constitutionועדת Law and
Justice Committee

הכספים 457199Finance■207479514234ועדת Committee

והביטחון החוץ 1291761397215380Foreignועדת Affairs and Security
Committee

העבודה 7214212343201118Labourועדת Committee

הכלכלה 134ISO139W18873Economicsועדת Committee

והתרבות החינוך 702211825815080Educationועדת and Culture
Committee

הפנים 8819214687315102Interiorועדת Affairs Committee

הציבוריים השירותים 711431255315277Publicועדת Services Committee

המשנה ועדות 7231,024sas31S1,406481SUBCOMMITTEEישיבות MEETINGS

(1) First session from 22 XI 1965 to 10 VIII 1966. and
second session from 17 X 1966 to 8 VIII 1967.

תשכיו, באב כיד עד תשכו גחשון כז מיום א/ מושב (1)

תשכיז. בחשוון גי עד תשכ"ז באב ב' מיום בי, ומושב
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לסדר הצעות המטפלת, והוועדה העניין לפי שנתקבלו, החוקים  כ"ג/4. לוח
ושאילתות היום

TABLE W/4.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE COMMITTEE,

MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

)19491967)

הכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
הששיו/0)החמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייה
SecondThirdFourthFifthSixth
KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset (1)

הכנסת
הראשונה
First

Knesset

LAWS PASSED 292 231 221 שנתקבלו החוקים

tteהעניין rM 3Sub|ec t

יסוד 117511Basicחוקי Laws
618722Knessetכנסת

וכלכלה i:589592367041כספים nance and Economics
ושיפוט חיילים ,2738291320IIDefenceביטחון, Soldiers and Military

Jurisdictionצנאי
741341Healthבריאות

דתיים 3104464Religiousשירותים Services
37222Educationחינוך

1479894Agricultureחקלאות
ומשפט 536864236720Administrationשלטון and Justice

3993283Employeesעונדים
Municipalר151518212מונציפאליים

8397216Transportהחגורה
לאומי 2316Nationalביטוח Insurance

19102914336Miscellaneousשונות

eeCommittהוועדה eiblRespon s

House Committee
Constitution, Legislation and
Law Committee

Finance Committee
Foreign Affairs and Defence
Committee

Labour Committee
Economics Committee
Educational and Culture
Commiccee

Home Affairs Committee
Public Services Committee
Joint Committees
Other Procedure

MOTIONS FOR
THE AGENDA

INTERPELLATIONS

23

II
8

12
2

190

2,666

4
70

86
II

41

27
3

28
6
5

448

2,529

3
30

41

6

8
12
2

17
5

184

998

4
73

100
22

21
29

35
2
4

450

1,958

3
76

92
20

23
20
6

28
7
6

476

1,787

13

61

61

9
19

3

23
6
II
4

182

543

הכנסת ועדת
התיקה, ועוו;
ומשפט חוק
הכספים ועדת

והביטחון pnn ועדת

העבודה ועדת
הכלכלה ועדת

והתרבות החינוך ועדת

הפנים ועדת
הציבוריים השירותים ועדת

משותפות ועדות
אחר נוהל

היום לסדר הצעות

שאילתות

(1) /Seenote (I) to Table W3.
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נספח

המוחזק>ם השטח>ם

והשומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת

הגולן רמת



ראש משתייך שאליו אוכלוסייה סוג לאותו
אלא אישי איבו שהסיווג היות הבית. משק
מלחמת לפני שגר שאדם ייתכן משפחתי,
פלי במשפחת נמצא ישראל לשטח מחוץ 1948

ולהיפך. טים,

הנשים .5 מגיל למטה ילדים תמותת
ילדים כמה נשאלו 1560 בגיל הלארווקות
כיום, וחיים האחרונות השנים ב5 להן נולדו
ומתו האחרונות השנים ב5 להן נולדו וכמה
בתשו התייחסו שהנשים להניח אין בינתיים.
אולם בדיוק, שנים 5 של זמן לפרק בותיהן
הרמה היתה השאלה של העיקרית מטרתה

הילדים. תמותת של היחסית

ורצועת והשומרון יהודה חלוקת נפות.
לחלוקה בהתאם מובאת לנפות, סיני וצפון עזה
לנפות החלוקה הצבאי. הממשל של המינהלית
נהוגה שהיתה מזו שונה ובשומרון ביהודה
המפקד לפרסומי שימשה ואשר ירדן בממלכת

.1967 של

יישוב צורות בין ההבחנה יישוב: צורת
היישוב. גודל על מבוססת לכפריות עירוניות
בעוד להלן, המונ^א הסיווג לפי ניתן 1 לוח
לצורות במקצת השונה הסיווג את משקף 8 שלוח

.1967 בפרסומי השתמשו בהם יישוב

שאוכ יישובים עירוניים: יישובים
ומעלה. תושבים 10,000 מונה לוסייתם

מחנות עירוניים: פליטים מחנות
מיישוב חלק הם אם בין ססו"ת בהנהלת פליטים
בהם ויש לחוד שוכנים הם אם ובין עירוני

תושבים. מ10,000 למעלה
כל את כוללים כפריים יישובים
מ10,000 למטה מונה שאוכלוסייתם היישובים
ליישובים. מחוץ וגרים נוודים לרבות תושבים,
בהנ מחנות כפריים: פליטים מחנות

תושבים. מ10,000 פחות המונים ססו"ת הלת

כפרי ליישוב סמוך הנמצאים פליטים מחנות
אוכלוסיית אם זה. יישוב עם אוחדו זהה שם בעל
המאוחד היישוב סווג יותר, גדולה היתה הכפר
גדולה היתה המחנה אוכלוסיית אם כ"כפר".
פליטים "כמחנה המאוחד היישוב סווג יותר,

כפרי".

עריכת שיטות ההגדרה, של נוסף פירוט
המרכזית הלשכה ראה: נוספים ונתונים המפקד
האוכלוסין מפקד פרסומי סידרת לסטטיסטיקה,

תשכ"ז1967.

תשכ"ז האוכלוסין מפקדי

ידי על בוצע תשכ"ז האוכלוסין מפקד
המוח בשטחים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
ברמת כדלקמן: במועדים צה"ל ידי על זקים
וצפון עזה ברצועת ,1967 באוגוסט ב15 הגולן
ובשומרון וביהודה בספטמבר, 14 עד ב10 סיני
לפי בוצעו אלה מפקדים בספטמבר. 25 עד ב17
האוכלוסייה צה"ל. כוחות מפקדת של הזמנה
נפקדה אלה בשטחים פקטו דה נמצאה אשר
פוקדים כ2,500 של צוות ידי על עוצר בתנאי
ומילאו לבית מבית עברו אשר ערבית, יודעי
מדגם נחקר המליאה לפקידה פרט שאלונים.
שאלון באמצעות הפקידה מתאי 2>^ של מייצג
דמוגרפיות תכונות נוספים: לנושאים שהתייחס
בעת עבודה כוח תבונות השכלה, מפורטות,
דיור, תנאי הימים, ששת מלחמת ולפני הפקידה
,1948 מלחמת פליטי תינוקות, תמותת פריון,
של והתעסוקה הסעד מסוכנות תמיכות קבלת

ועוד. הא"ום

המליאה הפקידה על מבוססים 4 עד 1 לוחות
הפקידה על מבוססים 11 עד 5 לוחות ואילו
המליאה הפקידה נתוני בין הפרשים יש המדגמית.

דגימה. מטעויות בעיקר הנובעים והמדגמית

לסיווגים והסברים הגדרות
משק בני כל סווגו העיבודים בעריכת דת.
הבית, משק ראש משתייך שאליה לדת הבית

תשובתו. לפי

המליאה כפקידה ישראל. משטח מוצא
יישוב על שאלה הבית משק ראשי נשאלו
נולדו אם נקבע התשובות, לפי שלהם. הלידה
סווגו בעיבודים לו. מחוצה או ישראל בשטח
הבית. משק ראש תשובת לפי הבית משק בני כל

זו. שאלה נשאלה לא הגולן ברמת

האוכ חולקה במדגם האוכלוסייה. סוג
סיני ובצפון ובעזה ובשומרון לוסייהביהודה
ובתוך הפליטים למחנות מחוץ למגורים בהתאם
ל"פליטים" חולקו למחנות מחוץ הגרים המחנות.
של המגורים ליישוב בהתאם ו"לאפליטים"

.1948 מלחמת לפני הבית משק ראש

הבית משקי מרבית פליטים. מחנות
אם ישראל, משטח מוצאם במחנות, הגרים

כולם. לא כי

הבית משק בני כל סווגו העיבודים בעריכת

591



שלאחר הכתה דרגות 3 מכין: ספר בית
(זיט'). היסודי הספר בית

הכתה דרגות 3 עליסודי: ספר בית
(י'י"ב). המכין הספר בית שלאחר

לפי מוינו הספר בתי המפקחת. הרשות
כדלקמן: המפקחת הרשות

המו משכורות ממשלתיים. ספר בתי א.
מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות רים

המדינה.
וה הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
והוצאות המורים משכורות : תעסוקה
הסעד סוכנות ידי על ממומנות ההחזקה

האו"ם. של והתעסוקה
מוסדות של מפר בתי : אחרים מפר בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

הדויניר מערכת
המוח בשטחים החינוך מערכת על הנתונים
לסטטיס המרכזית הלשכה ידי על עובדו זקים
בתי כל ידי על מולאו אשר דו"חות מתוך טיקה
באמצעות נאספו ואשר אלד. באזורים הספר
צה"ל. כוחות ומפקדת המקומיים המפקחים
דהיינו ,1967 דצמבר לסוף מתייחסים הנתונים
הספר. בתי פתיחת לאחר חודשים כשלושה
בתי כל כלולים החינוך מערכת על בנתונים

זה. במועד פעלו אשר הספר

והסברים הגדרות
כ'. לפרק כמבוא הגדרה ראה מוסד:

הרא הכתות דרגות 6 יסודי: ספר בית
(איו). שונות
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CENSUS OF POPULATION AUGUSTSEPTEMBER 1967

DATA FROM FULL ENUMERATION
1967 אוגוסטספטמבר האוכלוסין מפקד

המלאה מהפקידה נתינים

היישוב וצורת הנפה התחום, לפי האוכלוסייה, .1 לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE I. POPULATION, BY AREA, SUBDISTRICT AND TYPE OF SETTLEMENT

)Absolute Numbers and Percentages)

כפרייםיישובינעירונייםיישובים
Urban SettlementsRural Settlements

הכל מחנותסך :nmמתנות :ma
הגלTotalנפה סך

Total

סליטים
Thereof:
Refugee

הכל סך
Total

פליטים
Thereof:
Refugee

SubDistrict

CampsCamps

מוחלטים NumbersAbsoluteמספרים

והשומרון Judaeaיהודה and Samaria

הכל 598,637153,01717,700445,62042,831TOTALסך

118,35838.30980,0495.880Hebronהברון
לחם 67,48216,3131,87451,1699,564Bethlehemבית

10,79510,7951,827Jordanירדן
101,63425,5323,36376,1024,428Ramallahרמאללה

108,692+4,2232,42464,46915,797Nablusקנם
כרם 100,63115,2755,02085,3562,528Tulkarmטול

91,04513,3655,01977.6802,807Jeninג'נין

וצפון עזה Northסינירצועת SinaiGaza Strip and

הכל 389,702349,159167,32140,5438,167TOTALסך

174,118162,49263,57511,626Gazaעזה
181,762154,934103,74626,8288,167Khanהאןיובס Yunis
עריש 33,82231,733אל


2,089

ElArish

הגולן Golanרמת Heights

הכל 6,394סך
6,396TOTAL

Percentagesאחוזים

והשומרון Judaeaיהודה and Samaria

הכל 100.015.63.074.47.2TOTALסך

100.032.467.64.9Hebronהברון
לחם 100.024.22.875.814.1Bethlehemבית

100.0100.016.9Jordanירדן
100.025.13.374.94.3Ramallahרמאללה

100.040.72.359.314.5Nablusשנם
כרם 100.015.25.084.82.5Tulkarmטול

100.014.75.585.33.1Jeninג'נין

סיני וצפון עזה aza^רצועת Strip and North Sinai(

הכל 100.089.642.910.42.1TOTALסך

100.093.336.56.7Gazaעזה
יונס 100.085.257.114.84.5Khanחאן Yunis
עריש 100.093.8אל


6.2


ElArish

הגולן Golanרמת Heights

הכל 100.0100.0סך
1 TOTAL
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והדת התחוט לפי הבית, ומשקי האוכלוסייה .2 לוח
TABLE 2. POPULATION AND HOUSEHOLDS, BY AREA AND RELIGION

Area and Religion

נפשות ממוצע
בית למשק
Average
Number of
Persons per
Household

בית משקי
Households

אוכלוסייה
Population והדת התחום

TOTAL

Moslems
Christians
Other
Not known

והשומרון Samariadaeיהודה a andJu
598,637120,6324.9

555.904113,3875.0
29,4466,4664.4

7361534.8
2,5516264.0

הכל סך

TOTAL
Gaza Strip and North Sinai

5.8 66,843

Moslems
Christians
Other
Not known

TOTAL

Thereof: other (I)

סיני וצפון עזה רצועת
389,702

385,64465.9405.8
2.5435554.5
184404.6

1,3313084.3

הכל סך

Golan Heights
4.9 1,298

4.9 1,200

הגולן רמת
6,396

5,875

מוסלמים
נוצרים
אחרים

ידוע לא

מוסלמים
נוצרים
אתרים

ידוע לא

הכל סך
אחרים(1) מזה:

(1) The majority are Druzes. דרוזים. המכריע בם רו (1

ישראל משטח והמוצא התחום לפי הבית, ומשקי האוכלוסייה  .3 לוח
TABLE 3. POPULATION AND HOUSEHOLDS, BY AREA AND ORIGIN

FROM ISRAEL TERRITORY

Area and Origin

נפשות ממוצע
בית למשק

Average Number
of Persons

per Household

בית משקי
Households

אוכלוסייה
Population ומוצא תחום

TOTAL

Judaea and Samaria
4.9 120,632

Originating from outside IsraelTerritory
Originating from Israel Territory
Not known
Percentage of persons
Originating from Israel Territory (I)

5.0
5.1
4.4

94,387
20,682
5.563

18.0

והשומרון יהודה
598,637

468,028
105.654
24,955

18.4

הכל סך
ישראל לשטח מחוץ מוצא

ישראל משטח מוצא
ידוע לא

שמוצאם האנשים אחוז
ישראל(1) משטח

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת
הכל 389,70266,8435.8TOTALסך

ישראל לשטח מחוץ מוצא
ישראל משטח מוצא

ידוע לא

163,520
210.295
15.887

28,470
35,195
3,178

5.7
6.0
5.0

Originating from outside Israel territory
Originating from Israel territory
Not known

שמוצאם האנשים אחוז
ישראל(1) משטח

56.355.3


Percentage of persons
Originating from Israel territory (1)

(1) Per 100 persons whose origin is known ידוע. שמוצאס 100 על (1)
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ואחוזים) מוחלטים (מספרים והגיל המין התחום, לפי האוכלוסייה, .4 לוח
TABLE 4. POPULATION, BY AREA, SEX AND AGE (Absolute Numbers and Percentages)

זכרים
ל1/000
נקבות
Males

per I ,000
Females

אחוזים
Percentages

נקבות
Females

D'Vr
Males

הכל סך
Total

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

נקבות(1)
Females(i)

זכרים(0
Males(l)

הכל(1) כך
Total(l)

Age הגיל

Judaea and Samaria והשומרון יהודה

985

1,123

839

745

963

1,109

100.0

45.2

21.8

15.8

11.0

6.2

100.0

51.6

18.6

12.0

10.8

7.0

Gaza Strip and Nor th

943 100.0 100.0

1,097

745

738

942

1,120

46.6

24.0

16.1

9.0

4.3

54.3

18.9

12.6

9.0

5.2

100.0

48.4

20.2

13.9

10.9

6.6

Sinai

100.0

50.3

21.5

14.4

9.0

4.8

301,643

135,639

65,407

47,554

33,067

18.626

סיני

200,581

92,792

47,712

32.055

17,944

8,637

total הכל 593,637296,994סך

014288.013152,374

15  29120,31454,907

30  4482,99635.442

456464,92031,853

65 +39.28420,658

וצפוןרצועת עזה
total הכל 389,702189.120סך

014194,570101.778

15  2983,23735,525

30  4455,70623.651

456434,84016,896

65 +18.3149.677

ghtהגולןרמת sGolan H ei

total הכל 6,3963,2063,190100.0100.0100.01,005סך

0  142,9711.5391.43246.848.245.21,075

15291,32258473820.818.323.3791

30  4487240346913.712.614.8859

45  6476842234612.113.210.91,220

65 +4222421806.67.75.81.344

(1) Excluding age not known.
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census of population augustseptember "67 1967 ספטמבר אוגוסט האוכלוסין מפקד
SAMPLE DATA המדגמית מהפקידה נתונים

המגורים ויישוב הסוג התחום, לפי ומעלה, 21 בגיל האוכלוסייה .5 לוח
1948 מלחמת לפני

TABLE 5. POPULATION (AGED 21 AND ABOVE), BY AREA, TYPE

AND PLACE OF RESIDENCE BEFORE THE 1948 WAR

Type of Population האוכלוסייה סיג

מגורים יישוב
הכל סך
Total

הפליטים למחנות מחוץ
Outside Refugee Campsבמחנות

פליטים
In

Refugee
Camps

Place of Residence

1948 מלחמת לפני
הכל סך
Total

לא
פליטים
Non

Refugees

פליטים
Refugees

ידוע לא
Not
Known

before the 1948War

Judaea and Samaria והשומרון יהודה

TOTAL

Born in place of residence

Live in the place for 21 years
and more

Live in place less than 21 years:

Lived in 1948 outside Israel
territory

Lived in 1948 inside Israel
territory

Placeof residence before 1948
not known

Not known

Percent lived in 1948 in Israel
territory

24,623

1,114

(303)

1,826

18,711

1,173

1,501

85.2

10,929 27,869 189,236 228,044 252,672

2,259 1,430 156,478 160,167 161,281

(142) (129) 11,276 11,547 11,850

(401) 1,030 12,866 14,297 16,123

(490) 24,376 2,385 27,251 45,962

3,251 (350) 1,044 4,645 5,818

5,187 10,137 11,6384,396 (554)

14.9 90.4 1.3 12.8 19.5

הכל סך
המגורים ביישוב נולדו

ומעלה שנים 21 ביישוב גרים

שנים: מ21 פחות ביישוב גרים

לשטח מחוץ ב1948 גרו
ישראל

ישראל בשטוז ב1948 גרו

ב1948 גרו היכן ידוע לא

ידוע לא
בשטח ב1948 שגרו אלה אחוז

ישראל

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל 157,22085,12756,12424,1924,81172,093TOTALסך

המגורים ביישוב 45,16344,27042,056IJ201,094893Sornנולדו in place of residence

ומעלה שנים 21 ביישוב 1,391Live(82)(138)6,3114,9204,700גרימ in the place for 21 years
and more

קונים: מ21 פחות ביישוב Liveגרים in the place less than 21
years

לשטח מחוץ ב1948 3,516Lived(132)(592)9,1955,6794,955גרו in 1948 outside Israel
territoryישראל

ישראל בשטח ב1948 58,570Lived(338)81.34922,7791,48820,953גרו in 1948 inside Israel
territory

ב1948 גרו היכן ידוע 7092,369Place(215)3,5831,214280לא of residence before
1948 not known

ידוע 11,6196,2652,6451,1642,4565,354Notלא known

ב1948 שגרו אלה 57.329.42.891.920.591.0Percentאהוז lived in 1948 in Israel
ישראל territoryבשטח
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המשפחתי והמצב הגיל המין, התחום, לפי ומעלה, 15 בגיל האוכלוסייה  .$ לוח
ואחוזים) מוחלטים (מספרים

TABLE 6.  POPULATION AGED 15 AND ABOVE, BY AREA, SEX, AGE AND MARITAL STATUS

)Absolute Numbers and Percentages)

גיל
Aeg

FemalesנקבותMaleזכרים

הכל סך
(1)
Total
)1)

רווק
Single

נשוי
Married

גרוש
Divo
rced

אלמן
Widowed

הבל סך
(1)
Total
)1)

רווקה
Single

נשואת
Married

גרושה
Divo
rced

אלמנה
Widowed

מוחלטים מפפרים הכל 0ך
Absolute Numbers TOTAL

והשומרון יהודה
371 93,583 43,104 140,9633,352

aria
164,617

d Sam
35,944

ae a a n

104,503

Jud

1,58922,271

Percentages 30.7אחוזים 100.066.60.32.4100.021.963.61.013 J

15  2974.5 100.025.30.10.1100.048.9S0.10.40.6

15  1997.8 100.02.10.1100.081.018.80.10.1

20  2471.0 100.028.80.10.1100.039.959.10.50.5

252929.8 100.069.60.30.3100.016.381.60.81.3

30  446.2 100.093.10.20.5100.06.187.60.95.4

45  642.9 100.094.50.52.1100.03.772.51.522.3

65 +100.02.988.00.58.6100.01.730.42.065.9

Gaza Strip and North Sinai
12,963 1,206 67,477 23,964 105,893 1,294

סיני וצפון עזה רצועת
218 54,884 27,718 84,424

12.3

0.7

0.2

0.7

1.5

5.7

27.1

65.9

1.1

0.9

0.1

1.1

1.5

1.0

1.6

2.0

63.9

49.6

13.9

59.6

87.4

89.9

70.2

30.4

22.7

48.8

85.8

38.6

9.6

3.4

1.1

1.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1.5

0.1

0.0

0.2

0.4

0.5

1.8

8.6

0.3

0.2

0.0

0.2

0.5

0.2

0.3

0.5

65.2

23.0

2.5

30.5

71.1

95.1

95.9

88.0

33.0

76.7

97.5

69.1

28.0

4.2

2.0

2.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

מספריםמוחלטים הכל סך
Absolute Numbers TOTAL

Percentages DM1I1K

15  29

15 19

20  24

2529

30  44

4564

65 +

eightsolanהגולןרמה HG

מספריםמוחלטים הכל 1,5964111,11215531,7143491,12419221סך

Absolute Numbers TOTAL

Percentages 100.025.869.90.93.4100.020.465.6I.Ir2.9אחוזים

15  29100.066.333.7100.042.656.00.70.7

30  44100.03.695.40.50.5100.04.789.01.35.0

45  64100.02.793.51.52.3100.04.071.11.523.4

65 +100.0(4.1)(74.2)(2.8)(18.9)100.0(2.3)(32.2)(1.7)(63.8)

(1) Including marital status not known.
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הלימוד שנות ומספר המין התחום, לפי ומעלה, 15 בגיל האוכלוסייה  .7 לוח

Males זכרים

שלמדו אחוז
Percent Studied

+9שניס(1)
9+years(l)

בכלל
ever

studied

הלימוד שנות
Years of Stud/

ידוע לא
Not

known
9+ 5  8 I  4

הבל סך
Total

הגיל
Age

31.0 63.1 1,046 27,451

ושומרון יהודה
37,941 23.037 51,448 140,973

24,4428611,7459,82111,823(192)96.450.5

16,0511.7871,8746,6545.645(91)88.839.8

11,4672.4182,2473.4433.332(27)78.936.9

34,23711,0639,01910,3773,614(164)67.515.7

31,32618,2085,7515.3431,828(196)41.514.1

20,47116,1712,0251.484640051)20.415.4

2,979940426819569(225)


וצפוןרצועת סיניעזה

84,42833,1349,63316,92923,93080260.447.4

17.2947626854,55811.104(185)95.567.9
9,2758345302,4775,346(88)90.064.0

5,9311,2516381,3852,643("■*)78.956.6

22,6469,3224,8215,5572,797(149)58.621.2

16.37311,6512.0271.743816(136)28.217.8

9,3648,104497476(237)(50)13.019.6

3,5451,210435733987(180)

הגולן רמת
1,5967202993751723054.020.3

3071523150113695.039.5

14522287023284.619.0

11222294313579.415.3

3941881137411851.35.6

40228780257328.16.3

2171782592316.85.6

1981433

total הכל סך

1519

20  24

2529

30  44

45  64

65 +

Not known ידוע לא

total הכל סך

15 19

20  24

25  29

30  44

45  64

65 +

Not known ידוע לא

total הכל סך

15 19

20  24

25  29

30  44

4564

65 +
Not known ידוע לא

שלמדו. 100 על (1)
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TABLE 7. POPULATION, AGED 15 AND ABOVE, BY AREA, SEX AND NUMBER

OF YEARS OF STUDY

remaנקבות les

הכל סך
Total

הלימוד שנות
Years of Study

שלמדו אחוז
Percent Studied

01  45  ידוע+89 לא
Not Known

בכלל
Ever Studied

שנים(1) 9 +
9 +Years (1)

and SamariaJudaea

164,622121,41111,22120,10210,5441,2(425.T25.1

23,4547,6643,0967,8424,717(135)67.130.1

21,40811,3552,4474.7692,592(245)46.326.4

17,10012.5321,4901,798IJ68(112)26.226.2

46,53539,0792.5153,561IJ4I(239)15.615.8

33,14830,0611,0701,384452(181)8.815.6

18.62117,715(308)(247)(197)(154)4.1(26.2)

4,3563.005(295)581(277)(198)

43.5 26.9

Gaza Strip and North Sinai
1,171 12,233 10,458 5,437 76,605 105,904

16,9024.4949514,1377,131(169)73.158.4

14,9537,7891.2222,5003.281(161)47.346.9

11.9828.9291,172 '1,185641(55)25.121.4

29.91826,2671,3351,606470(240)11.513.8

17.83916,872(353)(303)(94)(217)4.3(12.5)

8,7998,465(107)(44)(42)(141)(2.2)(21.8)

5,5113,789(297)683574(168)

HeightsGolan

1,7141,37619110583418.126.3

30616273643446.42.1

23415448233632.54.1

1781511661413.24.3

465412415710.0


32930996144.96.3

1771644183.0


2524



1



(1) Per 100 who studied.
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והמין היישוב צורת האוכלוסייה, סוג התחום, לפי שלמדו, ומעלה, 15 בני  .8 לוח
(אחוזים)

TABLE 8.  15 YEAR OLDS AND ABOVEWHO STUDIED, BY AREA, TYPE OF POPULATION,

TYPE OF SETTLEMENT AND SEX (Percentages)

שלמדו Percentageאחוז Studied

האוכלוסייה Everסוג Studied 9בכלל + years (1) שנים 9 +Type of Population
היישוב זכריםוצורת

Males
נקבות
Females

וכרים
Males

נקבות
Females

and of Settlement

Judaea and Samaria

TOTAL

Type of Population

Outside refugee camps

Nonrefugees

Refugees

In refugee camps

Type of Settlement

Urban settlements

Rural settlements

Refugee camps

25.1 31.0 25.7

והשומרון יהודה

63.2

63.325.931.425.8

62.324.330.024.7

67.633.735.531.2

62.323.027.8(9.4)

78.453.036.338.9

56.314.928.213.9

62.323.027.89.4

הכל סך
האוכלוסייה סוג

הפליטים למחנות מחוץ
פליטים לא

פליטים
הפליטים במחנות

יישוב צורת

עירוניים יישובים

בפריים יישובים

פליטים מחנות

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

הכל 60.426.947.443.5TOTALסך

האוכלוסייה Typeסוג of population

הפליטים למחנות 60.830.047.439.3Outsideמחוץ refugee camps

פליטים 60.228.347.137.4Nonrefugeesלא

61.530.247.643.6Refugeesפליטים

פליטים 59.824.447.449.4Inבמחנות refugee camps

יישוב Typeצורת of Settlement

עירוניים 62.332.048.239.0Urbanיישובים settlements

כפריים 48.914.842.342.4Ruralיישובים settlements

הפליטים 59.824.447.449.4Refugeeמחנות camps

(1) From those who studied. שלמדו. אלה מתוך (1)
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האוכלוסייה סוג התחום, לפי ,4549 בנות הנשים פריון  .9 לוח
הלימוד שנות ומספר

TABLE 9. FERTILITY OF WOMEN AGED 4549, BY AREA, TYPE OF POPULATION
AND NUMBER OF YEARS OF STUDY

עזהיהודה רצוסת
סיניוהשומרון וצפון
Judaea ancGaza Strip
Samariaand North Sinai

Number of Children to a Woman

TOTAL

0

2
3

.4
56
78
910
11 +

Average Number of Children per Woman

לאישה הילדים מספר

הכל I4J.7,6524סך
100.0100.0

02.72.2
11.71.4
22.24.2
32.53.7
44.14.2

5611.415.3
7819.929.4
91023.737.7

11 +31.81.9

לאישה ילדים ממוצע
הכל TTOTAL.8.78סך

האוכלוסייה סוג
הפליטים למחנות מחוץ

פליטים לא
פליטים

לפליטים נ8זזנות

8.7
8.7
8.8
9.1

8.6
8.7
8.3
8.7

Type of population
Outside refugee camps

Nonrefugees
Refugees

In refugee camps

הלימוד שנות Numberמספר of Years of Study
08.98.70

148.1(7.1)14
5+(6.9)(8.3)5+

המפקד, לפני השנים ב5 שנולדו אלה מבין שמתו הילדים אחוז  .10 ליח
האוכלוסייה וסוג התחום לפי

TABLE I0.PERCENTAGE OF CHILDREN WHO DIED, OUT OF THOSE BORN DURING THE 5

YEARS PRECEDING THE CENSUS, BY AREA AND TYPE OF POPULATION

עזהיהודה רצועת
האוכלוסייה mdוהשומרון

Judaea and
סיני וצפון
Gaza StripType of Population

Samariaand North Sinai

הכל 21.022.4TOTALסך
הפליטים למחנות Outsideמחוץ refugee camps

הכל 021.123.4Totalך פליטים לא
פליגויס

21.3
19.0

23.7
21.6

Nonrefugees
Refugees

פליטים 20.521.3Inבמחנות refugee camps
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של חקלאי משק והימצאות תמיכות בית, ציוד דיור, תנאי  .11 לוח
(אחוזים) האוכלוסייה סוג לפי הבית, משקי

TABLEII. HOUSING CONDITIONS, HOUSEHOLDEQUIPMENT, ASSISTANCE AND FARMS OF

HOUSEHOLDS, BY TYPE OF POPULATION (Percentages)

סיני וצפון עזה רצועת
Gaza Strip and North Sinai

למחנות מחוץ
Outside Refugee

Camps

לא
פליטים
Non
Refugees

פליטים
Refugees

במחנות
פליטים

In
Refugee
Camps

הכל סך
Total

והשומרון יהודה
Judaea and Samaria

למחנות מחוץ
Outside Refugee

Camps

לא
פליטים
Non

Refugees

פליטים
Refugees

במחנות
פליטים

Refugee
Camps

הכל סך
Total

)1)

Total Households | 24,200 9,700 30,200 66,800 89,600 11,900 11,100 119,200 | בית משקי הכל סך

Percentage of House
holds Possessing
Services:

Toilet

Kitchen

Bath

Electricity

Radio

Television

Electric refrigerator

Water taps inside
dwelling

Average number of
persons per room

67.5 65.4 75.8 70.855. I 70.8 72.6

58.8 53.2 53.8 55.6 43.5 56.5 50.2

30.6 11.9 8.9 19.5 17.2 25.1 6.6

31.0 25.9 4.2 17.9 22.8 36.0 7.1

52.6 48.1 44.3 47.7 57.0 65.6 59.9

5.9 5.7 (0.4) 3.3 1.5 4.0 ((0.7))

)4.4) (0.1) 2.5 4.3 10.2 ((0.9))4.6

42.1

2.4

36.6

2.9

16.2

2.7

29.3

2.6

17.1

2.6

30.8

2.7

6.9

2.9

שלהם בית משקי אחוז
שלהלן: השירותים

שימוש 58.4בית

45.5מטבח

17.3אמבטיה

23.1חשמל

57.9רדיו

1.8טלביזיה

חשמלי 4.8מקרר

הדירה בתוך מים 17.7ברז

לחדר נפשות 2.6ממוצע

Percent households receiving assistance תמיכות מקבלי בית משקי אחוז

S90.684.331.0From.30.285.672.017.966מסטיית UNRWA

בחייל 14.16.914.215.17.28.07.75.9Fromמקרובים relatives abroad

5.77.63.44.114.2Other(3.7)(2.3)5.2אחר

Percentage of house
holds possessing
farms

28.2 12.4 2.9 .M2 50.7 21.7 9.6 43.2 בסלי בית משקי אחוז
חקלאי משק

(1) Incl. Type of Population not known. ידוע. לא אוכלוסייה סוג כולל (1)
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EDUCOTIONAL SYSTEM  DECEMBER 1967 1967 דצמבר  החינון מערבת

(1) המינהלית הרשות לפי החינוך, מוסדות  .12 לוח
TABLE 12. EDUCOTIONAL INSTITUTIONS, BY CONTROLLING AUTHORITY (1)

Terirtory

הגולן רמת
Golan
Heights

רצועת
וצפון עזה

סיני
Gaza Strip
and North

Sinai

יהודה
והשומרון
Judaea

and Samaria

הבל סך
Total

הכל TOTALסך

1,3951,18619910INSTITUTIONSמוסדות

6,1734,3881,74639CLASSESכיתות

223,080141,73580,0501,295PUPILSתלמידים

ממשלתיים InstitutionsGovernmentמוסדות

9668827410Institutionsמוסדות

3,9553.27364339Classesכיתות

135.673105,85177,5271,295Pupilsתלמידים

nsticutions

Classes

Pupils

unrwa institutions והתעסוקה הסעד סוכנויות קול מוסדות

267142 125

1,796693 1,103

75.94823.425 52,523

מוסדות

כיתות

דיס תלמי

אחרים wcnerמוסדות institutions

162מוסדות  162nstitutions

422כיתות  422Classes

11.459תלמידים  11,459Pupils

(1) Educational institutions were included in the count, according to
the number of different types of education given at each school.

החינוך סוגי במספר במנה מוסד כל (1)
בו. המתקיימים
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הכיתה ודרגת המוסד סוג המין, לפי התלמידים,  .13 לוח

TABLE 13. PUPILS, BY SEX, TYPE OF INSTITUTION AND GRADE

)XII 1967)

המוסד סוג
הכיתה ודרגת

הבל ritoהאזורTotalסך ryTer

Type of institution
and grade הכל סך

Total

מוסדות מזה:
ססו"ת
Thereof:
UNRWA

Institutions

יהווה
והשומרון
Judaea and
Samaria

רצועת
וצפון עזה

מיני
Gaza Strip
and North

Sinai

רמת
הגולן
Golan
Heights

הכל 223,08075,348141,73580,0501,295TOTALסך

בנים :130,01040,06585,59343.641776Thereofמ/ד,: Boys

ילדיס 3,8503,60545Kindergartensגני

 יסודיים ספר בתי
הבל סן
א'

/62.977

34.233

57.66?

10,151

103,929

23.267

57,844

10.651

1,204

315

Primary Schools  Total

28,70710.02218.7109,774223IIבי

27,7709,26118,0449,545181IIIגי

27,87110,06517,45110,210210IVדי

22.9238,65114,3658,398160Vהי

21.4739,51912,0929,266115VIוי

 מכינים ספר בתי
הבל סף
זי

40,135

16.086

/8,279

7.117

22,996

9,686

17,079

6,360

60

40

Preparatory Schools  Total

VII

13.0606,1647,2155.82817VIIIחי

10.9894,9986,0954,8913IXטי

על ספר בתי
הבל סך  יסודיים

יי

15,944

8,110

/0,89/

5.147

5,022

2.937

3/

26

PostPirmarySchools  Total

X

4,4833,0571,4215XIי"א

3.3512,087664XIIי*ב

 למורים מדרש בתי
הכל סך

י*ג

174

104

114

60

60

44



Teachers' Training
Colleges  Total

XIII

705416XIVי"ד
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EXPLANATORY NOTES

A. Geographical Area

1. Up to 14 V 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 to 31 XII 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.
Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter of an acre, approx.).

D. Symbols Emploed:

 = no cases.
.. = not available (unobtainable or not yet obtained).
o = a value too small to be expressed.
* = provisional ifgure.
§  revised ifgure.
X = estimate, ration, rate or average of low signiifcance.
() = 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:V;

June: VI; July: VII; August: VIII; September: IX; October: X; November : XI;
December: XII.

E. Abbreviations:

n.e.s. = not elsewhere speciifed.
n.s. = not stated.

F. Miscellaneous:

Calendar Notations;
CalendarYear :

January 1st  December 31st, e.g. 1962.

Agricultural year:
October 1st  September^Oth; roughly corresponds within the Hebrew Year; e.g. 1961/62 ; J"2tSV>,
i.e. 5722.

Fertilizeryear :
July 1st  June 30th; e.g. 1961/62.

Budget y ear :
April 1st  March 31st; e.g. 1961/62.

Schoolyear :
September 1st  August 31st; corresponds roughly with the Hebrew Year; e.g. 1961/62 ; ,תשכ*ב
i.e. 5722.
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of the village was larger, the uniifed settle
ment was classiifed as a "village" and where
the population of the camp was larger the
settlement was classiifed as a "rural refugee
camp".
More detailed deifnitions, methods of con
ducting the Census and more data are giv
ing in Census of Population 1967 Publica
tions Series, Central Bureau of Statistics.

Educational System
The data on the educational system in the

Administered Territories by the Israel Defence
Forces were processed by the Central Bureau of
Statistics on the basis of reports of all schools
in these territories, which were collected by the
local commanders and the Israel Defence Forces
command. The data relate to the end of De
cember 1967, i.e., about three months after the
schools opened. The data include all schools
operating at that date.

Definitions and Explanations
Institution: see introduction to Chapter T.

Primary School: the ifrst six grades (IVI).

Preparatory School: the three grades follow
ing primary school grades (V1IIX).

PostPrimary School: the three grades fol
lowing the postprimary school classes
(xxn).
Controlling Authority. Schools were classi
ifed by controlling authority as follows:

a. Government Institutions: teacheft sa
laries and maintenance expensesare supplied
by the Government.

b. UNRWA Institutions: teachers' salaries
and maintenance expenses are supplied by
the UNRWA.

c. Other Institutions: schools of religious
institutions and other private schools.
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APPENDIX

Census of Population 1967

The Census of Population 1967 was earned
out by the Central Bureau of Statistics in the
Administered Territories by the Israel Defence
Forces on the following dates : in the Golan
Heights  on 15 VIII 1967, in the Gaza Strip
and North Sinai  on 1014 IX 1967, in Judaea
and Samaria on 1725 IX 1967. The Census
was commissioned by the Israel Defence Forces.
The population, present de facto in these areas
was enumerated under curfew conditions by a
staff of about 2,500 Arabic speaking enumera
tors, who went from house to house filling out
questionnaires. Besides the full enumeration, a
20/£ sample of enumeration districts was in
vestigated by means of a special questionnaire
on the following additional subjects ; detailed
demographic characteristics, education, labour
force characteristics at the census date and
before the Six Days War, housing conditions,
fertility, infant deaths, the 1948 war refugees,
assistance from the UNRWA, etc..

Tables 14 are based on the full enume
ration and Tables 5 11 on the sample enu
meration. There are discrepancies between the
full enumeration and the sample data, which
deirve chielfy from sampling errors.

Definitions and Explanations of
Classifications

Religion. For tabulation purposes, all
members of the household were considered to
belong to the same religion as the household
head, according to his answer.

Origin from Israel Territory. In the full
enumeration, a question was asked con
cerning the locality of birth of the household
head. By their answers, it was determined
whether they had been born inside Israel ter
ritory or outside it; on processing the data, all
members of the household were classified ac
cording to the answer of the head of the house
hold. In the Golan Heights this question was
not asked.

Type of Population. In the sample, the
population of Judaea and Samaria, the Gaza
Strip and North Sinai was derived according to
residence inside or outside refugee camps.
Those living outside refugee camps were divided
into "refugees" and "nonrefugees" according
to the household head's place of residence before
the 1948 war.

Refugee Camps. Most households living
inside the camps, originate from Israel territory,
but not allof them,

On proccessing the data, all household
members were classiifed into the same type of
population as the head of the household. Since
the classiifcation is not individual but by family,
it is possible that a person who had lived before
the 1948 war outside Israel territory is found in
a refugee family and vice versa.

Infant Deaths under the Age of 5. The
nonsingle women aged 1560 were asked about
the number of children they bore during the
recent ifve years still alive and the number of
those born during the recent 5 years who died
in the mean time. One cannot assume that in
their answers the women referred to the exact
time limit of 5 years, but the main purpose of
the question was to ifnd out the relative infant
mortality rate.

Districts. The division into subdistricts of
Judaea and Samaria, the Gaza Strip and North
Sinai brought here is according to the admi
nistrative division of the military administration.
The distribution into subdistricts in Judaea and
Samaria is different from that used by the King
dom of Jordan and was used in the 1967 census
publications.

TypeofSettlement. The distinctionbetween
urban and rural types of settlements is based on
their size. Table 1 is built according to the fol
lowing classiifcation whereas Table 8 shows a
classiifcation of types of settlements slightly
different from that used in the 1967 publications.

Urban Settlements: settlements with a
population of 10,000 inhabitants and more.

Urban Refugee Camps: refugee camps ma
naged by UNRWA neither being a part
of an urban settlement or existing sepa
rately (and comprise more than 10,000
inhabitants).
Rural Settlements comprise all settlements
with a population less than 10,000 inha
bitants, including nomads and persons
living outside settlements.
Rural Refugee Camps: refugee camps
managed by UNRWA with less than 10,000
inhabitants. Refugee camps close to a rural
settlement of a similar name were merged
with that settlement. Where the population
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APPENDIX

THE ADMINISTERED TERRITORIES

JUDAEA AND SAMARIA

GAZA STRIP AND NORTH SINAI

GOLAN HEIGHTS



major lists changes occurred between elections.
Thus, in the ifrst and second Knesset, the
MAPAM list (M. United Workers' Party) in
eluded also Ahdut HaAvoda  Unity of Labour
(TW); in the iffth Knesset, the Liberal Party (L)
replaced two lists, the Progressive Party (P) and
the General Zionists (Z) ; in the sixth Knesset, the
Alignment (AT) included both Mapai  the
Israel Labour Party (A) and Ahdut HaAvoda
(TW); GAHAL (HL) included the sixth Knesset
part of the Liberal Party (L) and the Freedom
Party  Heart (H(.

Detailed results of the elections to the Sixth
Knesset and to the local authorities (1965) appe
aredin The Elections to the Sixth Knesset, No. 216
of the Special Publications Series.

The Knesset
Data on the Knesset and its committees, on

plenary and committee sessions and number of
laws passed, relate to the ifrst two sessions (see
note to Table W/3).

The data are supplied by the Knesset Sec
retariate.
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counting wherever the relevant mateiral was
not received from the law coutrs.

The remarkable decline in cirminal matters
entered in 1967 and in those pending at the end
of that year, was due to the amnesty law 1967.
Details will be published in Judicial Statistics 
1967.

Criminal Statistics
Data in Table V/4 summarize the criminal

cases in the first degree deliberated in courts,
except minor traiffc offences and cases in Munici
pal and Military Coutrs. A person convicted or
accused several times duirng the year is included
several times in these statistics.

As from 1964 some changes were made in
the classiifcation of offences (See Special Pub
lication Criminal Statistics of this year).

Statistics on convicted adult and juvenile
delinquents consider each delinquent only once
duirng the year, even though they were convicted
several times. A ifrst offender is any person con
victed 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 of
fences or more during the year.

The data include offenders convicted in ifrst
degree courts including military coutrs accord
ing to Defence (Emergency) Regulations, 1945
(excl. courts dealingwith military personell). The
typeof offence is determined by the last offence,
for which the offender has been convicted
during the year.

Boys aged 916 and girls aged 918 are
considered juvenile delinquents; menaged 17 and
over and women aged 19 and more are consid
ered adult delinquents.

Ratesofadultand juvenile delinquents were
computed per each 1,000 in the respective popu
lation, by sex, age, continent of bitrh and peirod
of immigration.

Data on offences registered by the Police
refer to offences registered in the Charge Re
gister of the Police (felonies and patr of the
misdemeanours). Figures refer only to actual of
fences, i.e. after deduction of duplicate registra
tion resulting from the transfer of ifles from one
Police Station to another and of ifles closed by
the Police. Data on Criminal Statistics are pub
lished annually in the Special Publications Seires
of the Bureau, the most recent being Nos. 121,
134 and 167 and 223. A pub'hcation on juvenile
delinquents in 1960 and 1961 has also appeared
(No. 168).

Miscellaneous
As from 1967, attempted suicides are not

regarded as criminal offences. Consequently,
only data on suicides have been obtained from
the police. A special publication (No. 115) brings
detailed data on the subject for the years
19491959.

Data on judges have been supplied by the
Administration of Coutrs and data on judges in
Rabbinical Courts were obtained from the Mi
nistry for Religious Affairs. Judges in the Ad
ministration of Courts, registrars and all judges
in Municipal Courts have been included among
judges.

The number of lawyers up to 1962 is based
on the list of persons authorized to practicelaw,
as published in the Ofifcial Gazette each year;
for the end of 1963 the ifgures of lawyer regist
ered are based on the reports received from the
Chamber of Lawyers.

The data on prisoners (Table V/8) include
also those who were impirsoned because of non
payment of debts. Data reflect, i.a., the results
of the Amnesty Law, 1967.

In 1966 the data on public notaries' activit
ies (Table V/12) include also ifgures on the cetri
ifcation ofcopiesofdocuments. In previous years
these ifgures were not included.

CHAPTER W. ELECTIONS AND THE 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 received
from the Inspector General of Elections in the
Ministry of the Inteiror. The data on municipal
elections are based on the Ofifcial Gazette. The
data were processed in collaboration with the

Ofifce Mechanization Centre of the Ministry of
Finance and the Ministry of Interior.

The table shows the results of the votes for
the major patry lists; the minor lists were fused
into two groups: "minoirties' lists", where all
lists presented as such were concentrated, and
"other lists".

It should be remembered that even in the
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Data on libraries (Table T/39) were com
piled from questionnaires filled out by the
librarians of the libraries in towns and urban
settlements .All copies of each book in libraries
were counted as well as all volumes of a multi
volume book. Readers, deifned as "active",
include all who took out one book at least once
during the month precedingthe survey (or during
the half year preceding the 1961 and 1966 sur
veys).

Data on books appeared (Table T/40) were
processed from detailed questionnaires obtained
from the publishers. Data on daily newspapers

and peirodicals (Table T/41) are based on ma
terial of the Government Press Oiffce and the
National Library.

The percent of Hebrew speakers as every
day ifrst or second language in 1966 (Table T/42)
was calculated according to processings made
on a question added specially to the Labour
Force Survey questionnaire of OctoberDecem
ber 1966: "what language (or languages) do you
use in everyday speech ? (indicate according to
the order of everyday use)". A similar question
was also asked in the Census of Population and
Housing 1961 and in previous surveys.

CHAPTER U. SOCIAL WELFARE

Data on families in the care of the Social
Welfare Bureau were received from annual re
ports of these Bureaux to the Ministry of Social
Welfare. All families, who applied at least once
during the year to a Bureau have been included.

These data do not include families in the
care of Welfare Bureaux in East Jerusalem.

For some settlements, data for 1963/64 or
1965/66 were not available; in such cases, data
of the preceding year have been included in the
summary.

The types of assistance have been classiifed
as follows :

Regular General Assistance : ifnancial
assistance given for six consecutive months
or more. Irregular assistance was included
in "other material assistance" until 1962/63,
and in "regular assistance" since 1963/64.

Other Material Assistance : any other as
sistance, in money or in kind (and irregular
material assistance until 1962/63(.

Treatment without Material Assistance :

anything done for the family by a Welfare
Bureau, except material assistance.

A family enjoying mateiral and other types
of assistance has been included in material as
sistance only. A family receiving other mateiral
assistance and treatment (non material) has been
included in other material assistance only.

Data on investigation do not include youths
in needof protection; data on probation do not
include youngsters under supervision outside
their home or under treatment without a court
order.

Data ontraineesof theYouth Aliyah Organ
ization were received from the Jewish Agency.

Recipients of old age allowances from the
Welfare Bureau are included among recipients
of economic or other mateiral help in Tables
U/l  U/3. Data in Tables U/4 and U/5 are
based on data from the Ministry of Welfare's
card ifle as regards old age allowances and
children placed in Institutions.

CHAPTER V. JUDICIARY AND POLICE

Sources
Data in Tables V/4 and V/6 are from com

pilations made in the Central Bureau of Statis
tics, on the base of material supplied by the
Court Secretariats, the Police and the Youth
Probation Service. Data in TablesV/l V/3,
V/6V/8, V/10 andV/l2 are derived from the
statistical reports of the court secretariats, Reli
gious Courts, the Prison Service, the Police and
the Youth Protection Authority.

Data from these sources for 1967, include
East Jerusalem.

Judicial Statistics
The data on court activities do not include

Military Courts. Detailed data on the subject
as well as explanation on data sources
and the method of processing are regularly
published in the Special Publication Series
(the most recent are Nos. 158, 182, 189,
213 and 236).

Noncoverageof the numberof cases in law
courts duringthe years19651966(Table 1)isdue
to the fact that 6,382 cases which were dealt with
in previous years, were not included in the
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Age and Continent of Birth of Pupils
Tables T/14 to T/17 and Table T/20 are

based on special pupil censuses covering age
and continent of bitrh; in 1964/65 and 1965/66
only pupils in postprimary educational insti
tutions were included in the census. Israel born
pupils were classified by fathers' continent of
birth. The age of the pupils was computed as at
theendof the calendar year. For the computation
of the learning rates data, material on the Jewish
population for the corresponding age groups
(14 17) was used, also relating to the end of
the calendar year.

Reductions in School Fees
Table T/21 provide information on pupils

who beneifted from a reduction in school fees
granted by the Ministry of Education with the
participation of the local educational authorities.
The scale of reduction was ifrst introduced in
1958 and since then it increased gradually in
extent. As from 1966 all pupils from vocational
and agricultural schools, pupils of the 11th and
12th grade in secondary schools and also 9th
grade pupils of secondary schools who passed the
Seker examination in the 8th grade are entitled
to beneift from the scale of reduction system. The
pupils in continuation classes beneift from the
participation in tuition fees by the Ministry of
Education according to a collective arrangement
for all pupils.

As from 1966 the scale of reduction is
determined by the average income per person.
The reduction scales in Table T/20 were given
as a percentage of the tuition fees.

Students Entitled to Matriculation
Certificates
Each year's data refer to internal and ex

ternal students who passed all the examinations
atthe different terms of thatyear including those
who completed examinations for which they
had not sat in previous years. Their number in
creased considerably in 1966/67 after mitigation
enacted by the Ministry ofEducation. Until 1964
the data of students eligible for Matriculation
Certiifcates were given by the Examinations
Department of the Ministry of Education and
Culture. With the introduction of automation as
from 1965, the data in the Central Bureau of
Statistics are obtained from material put at its
disposal by the Examination Depatrment (Table
T/22(.

Higher Education .

Institutions of higher learning supplied in
formation on their teaching staff and graduates,
and up to 1963/64 also on their student popula
tion (Tables T/23 to T/31). Until 1963/64 the
ifgures related to the beginning of the academic
year, and all students attending institutions of
higher learning were included. Since 1964/65 only
students studying for a recognized academic
degree and paying tuition fees have been in
eluded. Thus, students learning to be auditors,
educational counsellors, engineers etc. were ex
eluded. The ifgures relate to the end of January
and do not include students who cancelled their
registration. Students who were foreign residents
and special students (who do not study for a
degree at the present institute) were also om
mitted.

In Tables T/25 to T/31 the ifeldof studies is

determined according to the student's main
subject.

Adult Education and Extension Courses
Information on public Hebrew language

courses (Table T/32) and cetrain 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 attended.

The Ministry of Labour supplied the re
quired information on vocational training cour
ses(Table T/34).

In Table T/35, the 1961 data from Stage B
results of the Census of Population and Housing
1961, as compared with data for other years,
should be regarded with caution, because of the
difference in the sample. Explanations were
published in Labour Force  Part /, No. 9
of the Census Publications seires. As for the
weights in the year 1967, see Introduction to
Chapter K  Labour Force and Employment.

Culture
Data on cinema halls and seats (Table

T/36) were obtained from the Ministry of
Education and Culture. Data on attendance
were pbtained mostly from the Stamp Duty
Department of the Ministry of Finance and
relate to the commercial cinemas only.

Data on museums and orchestras were
obtained from the institutions themselves (Ta
blesT/37andT/38(.
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Insurance Fund: a fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to
the risks he has undertaken.

Pendingand Approved Claims: claims not yet
agreed and approved, and approved claims not
yet paid.

Annual Claims: claims paid out to insured
expenses on settlement of claims, and the in
crease in the balance of pending and approved
claims.

CHAPTER T. EDUCATION AND CULTURE

Education
Tables T/l \0 T/20 are based on the annual

educational census of schools and kindergartens
conducted by the Ministry of Education and
Culture in collaboration with the Central Bu
reau of Statistics. The data refer to the following
kindsofeducational frame works :

1 . Schools : all categories ofprimary and
postpirmary schools. Preparatory classes for
teachers' trainingcolleges wereclassiifed, as from
1965/66, as a separate type of school. In previous
years, such classes were included among teachers'
training colleges concerning teaching posts, work
and institutions, but as a separate type in count
ing classes and students. Between 1963/64 and
1964/65, 15 Yeshiva schools were transferred
from secondary evening schools to regular secon
dary schools, and ifve regional secondary schools
 from agricultural (4) and vocational (1) 
to continuation classes. Maritime schools were
classiifed, as from 1965/66 with vocational
schools. Biennial schools were included, until
1961/62, in "Other postprimary schools" and
as from 1962/63 in vocational and agricultural
schools, respectively. Postprimary evening
schools were closed in 1967/68.

2. The Educational System comprises in
addition to schools also kindergartens and
teachers' training colleges.

3. Educational Institutions (see Table 173),
in addition to the institutions included in the
"Educational System" also comprise:
a. Other Hebrew Educational Institutions, viz:
Youth Aliyah Institutions, Protection Homes,
Talmud Torah and Yeshiva schools; vocational
evening schools for apprentices ; training courses
for "practical" and infant nurses: vocational
training schoolsof the Israel Defence Forces;
schools for qualiifed nurses ; the higher training
college for surveyors ; the "New Bezalel" 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 Univer
sity; Tel Aviv University; The WeizmannIns tit
ute ofScience, the Institutefor Higher Studies in
the Negev and various university institutes
in Haifa.
c. Other Arab Educational Institutions viz: un
ofifcial Christian schools (comprising Jewish
pupils). Institutions in East Jerusalem are not
included.

Teachers in the Educational System
Table T/6 presents a comparison between

the number of teachers, teaching posts and work
units in the different kinds of schools, according
to the following deifnitions :

Teacher. On counting the teachers in the
Educational System, each teacher was counted
once. On counting the teachers in each type of
school, each teacher was counted once in each
type of schools in which he taught. Hence, the
number of teachers in all types of schools is
larger than the number of total teachers in the
Educational System.

Teaching Post : the work done by a teacher
at one speciifc 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 of teaching hours
which constitute a full teaching post, is as foil
ows: In primary education  30 hours a week;
in postprimary education (except teachers' and
kindergatren 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.

A census of all teachers and kindergarten
teachers was last carried out in 1965. A survey of
teachers in postprimary schools was carried out
in 1966(1). A censusofkindergarten teachers and
elementary school teachers was carried out in
1967(TablesT/7  T/9) .

(1) See main results of this Survey in the Supplement to theStatistical Bulletinof Israel, No. 3 1967.
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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 19551966. The
tables are divided into two groups:
(1) Tables summarizing the activities of the

National Insurance Institute, e.g., the total
of insured persons, collecting of payments
and premiums by insurnace branch (insur
anceofwork casualties, maternity insurance,
oldage and dependents' insurance and fam
ily allowances).

(2) Statistics on work casualties.
The data on work casualties present the

compositionof the injured persons by risk bra
nch, type and results of the injury, frequency and
severity of injury. These data refer to wage
earners only.

Workdays lost by employees were com
puted by the method used by most countries, i.e.
death and 100?£ permanent disability are con
sidered 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 =

Number of accidents x 1,000

Total employees

Number of workdays lost

Total employees

Average number Number of workdays lost
of workdays =
lost per casualty Number of casualties

Insurance Companies

Data are based on reports of insurance
companies active in Israel and on reports of
the Lloyd's (London) agents in Israel. Data for
1966 are based on provisional reports of the insu
ranee companies which completed the blueprints
of their ifnancial reports. The weight of such
companies amounts to about60% of the total
insurance transactions in Israel (C.f Insurance /1

Israel  1966, Central Bureau of Statistics
No. 240 of the Special Series).

The tables show the main transactions car
ried out by Israeli and foreign companies and by
Lloyds, with Israeli policy holders. Transactions
made by foreign companies without the media
tion of a branch or agent in Israel are not in
eluded. Accountsof transactions also list transac
tions 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 list of their assets and liabilities in Israel is
given.

Only partial data are available regarding
Lloyd's transactions and consequently these can
not be added to the other data in the accounts
of transactions.

Insurance companies are responsible for
only a part of all insurance transactions in Israel.
This arises from the fact that certain activities
of the National Insurance Institute, Provident
Funds and Sick Funds can be properly regarded
as insurance transactions.

Provident Funds
Source: Annual reports of the 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 accord
ing to the quarteryearly reports. These reports
also served as the only basis for the compilation
of the 1966 estimates.

Definitions
Life Assurance includes insurance in case of

death, endowment assurance, pension insurance,
severance pay, insurance against invalidity, and
any combination of the above mentioned.

Marine Insurance: insurance of ships and
cargo.

General Insurance: all branches of insurance
except life assurance.

Reinsurance: any transfer of part of the risk
from one insurer toanother, other than insurance
carired out jointly by a number of insurers.
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b. Activities not within the framework of
the Budget are partly merely monetary exchange
(of one financialpropertyfor another) and partly
actual expenditure and revenue which, for
various reasons, were not included in the Budget
(including the ifnancingof the budgetary deifcit).

The registrationofGovernment expenditure
and income 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 assessees' 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
ofifces), depreciation, collection for pension
funds and severance pay, 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 arealso taxes, although
their amount is not known in advance.

Revenue from German Reparations is ent
ered (both in the budget accounts and elsewhere)
after the expenses of the Reparations' Company
have been deducted.

The classiifcationof income and expenditure
in these tables is basically an administrative one
An economic classiifcation of the government's
income and expenditure appears in Chapter F
National Income and Expenditure.

Revenue from Income Tax and Defence Tax
Source: Director of State Revenue.
The ifgures in Table R/8 refer to tax collec

tion during the ifscal year, regardless of the
year for which these amounts were paid. The
revenue also includes tax payments in cash and
bank deposits which are loans granted to
assessees.

The distinction between employees and
companies is that applied by the Income Tax
Authorities. Selfemployed, by this distinction,
is a person who has at least 25 "/oof his income
from a selfowned business, as well as working
couples, oneofwhom isselfemployed. Company
managers and members of cooperatives were
considered as employees until 1955/56; as from
1956/57 they are considered as selfemployed.
In some years qibbuzim were considered as
companies, in some years they were considered
as selfemployed.

As from 1961/62, data on taxes from self
employed include income tax on interest and on
authors' royalties whether they were employees
or selfemployed. Until then, the amounts were
not given separately, since they were negligible.
ValueofGoods on Which Purchasetax Is Due.

The estimateof the goods' value was obtained by
dividing gross tax assessments by the tax rate
due on each commodity.

Local Authorities Finance
The data on local authoirties' revenue and

expenditure were obtained by summingup their
ifnancial reports. Depite the fact that the reports
are drawn up according to the same guiding
principles, there still does not exist complete
uniformity in the classiifcation of the revenue
and expenditure items; this impairs to a certain
extent the quality of the data.

The local authorities divide their accounts
between ordinary and extraordinary budgets.
The principile is to make a distinction between
current transactions and investments and capital
accounts although the decision in which bud
get to register a certain transaction depends
on the source ofit ifnancing; if it is ifnanced
from current income, the transaction will be
entered in the ordinary budget; if it is ifnanced
by a loan or revenue earmarked for a deve
lopment project it is entered in the extraordi
nary budget. The principle of making entries
in accordance with the source of the ifnancing
is not always congruent with the principle of
distinguishing between current transactions and
investments and capital accounts. A striking
example for this is that the repayment of the
loans payment is done via the ordinary budget
which is ifnanced by current revenue.

The salaires of teachers in elementary scho
ols and of kindergarten teachers in compulsory
kindergartens are not included in the revenue
and expenditure of the local authoirties. The
salaires of teachers in postpirmary schools and
other kindergarten teachers are included only if
the institutions in which they work belong to the
local authority. Also not included are: revenue
and expenditure, expenses for religious matters
and the financial transactions of local committees
in settlements associated in the distirct coun
cils. Expenses for religious matters listed in the
accounts of a number of local authoirties are
only a contribution to the religious council.

In the item "balances of financing and inte
rim deifcits" temporary surpluses and deifcits of
unifnished development projects have been
included.
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funds as at the end ot the calendar year was
obtained by inlfating the March data.

On the one hand, they include only such
securities, which are known to be held by foreign
investors, and on the other hand, not all ba
lances of securities traded in foreign currency
held by Israelis have been deducted.

Registration of Companies and Registration
of Capital

Source: Reports of the Registrar ofCompa
niesand memoranda of the companies. The table
shows the numbers of new companies with
limited liability and the new capital registered
with the Registrar. It does not show the number
of new economic units which commenced ope
rating ornew capital actually issued and paid up.

The classiifcation according to economic
branches has been made in accordance with the

main purpose of the ifrm as declared at registra
tion and as appearing in the company's memo
randum.Household companies,which aredeifned
as companies the main purpose of which is to
acquire a plot and build a house, have not been
included.

In the table onthe windingup ofcompanies,
the companies have been classiifed by the win
dingup initiator.

The initiative of the Companies Registrar
begins with its sending in of the notiifcation
to the company; the initiative of the ifrm with
the decision making and the initiative of the
court begins with the issue of the windingup
order. The windingup process comes to an end
when the name of the ifrm is taken out from
the books of the Companies Registrar.

Further explanation on the data is given
in the supplement of the Statistical Bulletin
Patr n volume XTV No. 11.

CHAPTER R. GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES FINANCE

Balance of Treasury's Credits and Liabilities
Source: The Accountant General
The Treasury's Balance Sheet mainly con

sists of monetary credits and liabilities of the
Treasury, and does not include State investments
in physical assets (moveable and immoveable
property). Therefore, all the sums invested in
roads, buildings, equipment and other Govern
ment propetry are included. Investments in pro
petry of the Government's business enterprises,
such as posts, railways and ports, are also not
included.

Assets and liabilities of theTreasury created
as a consequence of Government activity since
the establishment of the State are:

a. Assets and liabilities formed as a result
ofcurrent transactionsof the Treasury, which do
not exceed the State Budget (current assets and
ilabilities). These are Government deposits in
banks or deposits of other units in the State
Treasury, advance payments on the future years'
budgets, workingcapital supplied to Government
Ofifces, debtors and creditors, etc. Details ofcu
rrent assets and liabilities are giveninTable R/2.

b. Assets and liabilities due to the execu
tion of the Budget. Liabilities deirve from loans
accepted by the State and transferred to the
State Income and assets deirve from loans
granted, investments in shares and deposits
(formation of budgetary fund for repayment 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
granted by the Government through ifnancial
institutions are not included.

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 Repayment Fund is a special fund for
repayment 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
cording to the new rate of exchange.

Government Income and Expenditure
Source: Reportsof General Accountant and

Director of State Revenue.
Years are ifscal years beginning on Apirl 1st

and ending on March 31st.
Figures refer to budgetary revenue and ex

penditure, being the greater patr of the turnover
of the Government Finances. In addition, there
are two other types of payment and revenue:

a. Earmarked Revenue and Expenditure
are amounts received by the Government from a
foreign source for a certain service.
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of the respective security in the average. The
chained indexes sumup thechanges in quotations
which occured 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 3 ZGovernment Bonds
and debentures traded in foreign currency only.
are not included in the index.
b. According to the new method securities are
weighted by the entire quantity traded at the
Stock Exchange, whereas by the old method
they were weighted only by the quantity held
within the country.
c. The method of interest substractions has
been amended,
d. The methodofcomputing the irghts has been
amended.
e. Securities traded at the free market are also
included wherever there is an obligation to
register them at the Stock Exchange. The
indexes of pirce quotations for nonlinked
debentures until 1960 are averagesof indexes of
nonlinked government and other nonlinked
debentures published in the past (after the base
of the indexes had been changed). The division
listing classiifcation of ordinaryshares according
to economic branchesof the issuing companies
is similar to that of the daily list of Stock Ex
change quotations; it is basically different from
the classification used in the Bureau. The shares
of plantation companies are not included in real
estate shares as at the Stock Exchange and the
lfuctuationsof their rates affect only the general
index of ordinary shares quotation.

For a detailed descirption of the method of
computing the indexes and of the differences
between the two methods of computation, see
Security Price Indexes, Technical Publications
Series No. 13, Central Bureau of Statistics,
1963.

Debentures
Yields of Debentures

The yield of debentures at a certain date
is deifned as that rate of interest by which the
"present value" of principal receipts and the
interest of the investor are equal to the price of
the bond.

The yield in the table is presented as net,
after an income tax deduction of 25a/oand a
deduction of0.7 ;^ on purchase commission.
The yields do not include linkage differentials.

For details of the system whereby the yield
was calculated see Yieldsof Debentures, Techni
cal publication No. 27 of the CBS, 1968.

Capital, Turnover and Activity
The data on the capital value in the table

show the value of shares and debentures which
can be traded at the Stock Exchange, at market
prices.These data are not identical with the value
of capital registered at the Stock Exchange
because of the following reasons : a. They include
capital not registered at the Stock Exchange
when there is no difference whatsoever between
registered capital and not registered capital, e.g.
emission of stock only part of which is regist
ered. b. They do not include capital registered
at the Stock Exchange which cannot possibly be
traded (e.g. when an obligation exists not to sell
the securities during a speciifed period). c. The
data include capitalofsecurities traded on the
free market over the counter, on condition that
an obligation exists to register them at the Stock
Exchange. d. They do not include secuirties
negotiated in foreign currency only.

Data on the turnover relfect the extent of the
trade at the Stock Exchange of those securities
included in the "capital" column. The trade at
the Stock Exchange constitutes only a part of
all securities transacted since the banks and
stockbrokerscounterbalance their purchase and
sales deposits. The column on the turnoverrate is
obtained by dividing turnover by capital.

Data on capital and turnover are at market
prices, hence a partof their increase is to be attri
buted to the rise in security rates rather than to
increased activity of the Stock Exchange.

Securities by Holders
This table indicates the owners of the secu

rities registered at the Stock Exchange. Most of
the data are based on information received form
the investors themselves, either by questionnaires
or by administrative reports submitted to a
controlling body (such as insurance companies
and provident funds). Exceptions are data on
investors abroad which were obtained from the
issuing companies. The column "Other Investors
in Israel" is a balance, i.e. the difference between
the total capital registered at the Stock Exchange
and the capital held by the investors speciifed in
the other column. "Other investors" are not
necessarily households but also holding compa
nies, parent companies and also other industrial
and commercial ifrms. The data on some of the
provident funds were obtained as of March 31st
of every year. The balance of securities of these
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Black Market Exchange Rates for Foreign
Currency
The ifgures for the exchange rate of the

dollar and the sovereign on the black market,
and those for the Swiss Franc on the free market
in Zurich are taken from various unofifcial
sources  the daily press, professional journals
and private sources. The reliabiiity 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. Because of the restricted
trade with Israel currency, purchase rates are
much higher than the sales rates (by about 30 X).

On evaluating these data, it should be kept
in mind that only a small part of international
payments is transacted at unofifcial 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: BankofIsrael.
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). Foreign Banks
(which maintain oiffces in Israel) and the
Agricultural Bank of Israel Ltd. have also not
been 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" in 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 balancesheet,
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 withcredit from banks'
resources, whenever banks had a 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 changes in border case deifnitions.

Income and Expenditure of Banking
iNSTrrUTIONS

Source: Bank of Israel.
The table is a proift and loss summary of

the commercial banks and credit cooperative
societies. Current income and expenditureofsuch
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.

Summary ofMortgage and Investment Banks
Source: The Bank of Israel
The banks, data on which are listed in this

table, differ from commercial banks mainly beca
use they do not createmoney.Theymobilize their
means by distributing securities and deposit the
main share of the securities' counterpatr with the
treasury, andbyreceiving deposits earmarked for
loans according to the directiveof the depositor.
The number of these banks increased consider
ably in the surveyed period ; this was the main
cause for the increase in the number of items.

Assets and liabilities are listed at their
balancesheet value and only those linked to the
U.S Dollar are reassessed. In the assessing of
buildings and real estate there is also the diiffculty
that a number of banks list this item at a no
minal value.

Securities
Sources: the Tel Aviv Stock Exchange

Bank of Israel and company reports.
Indexes of Quotations

Indexes of Quotations measure capital gains
or losses resultingfrom changes in the quotations
of an investor with an average portfolio. The
indexes are obtained by chaining Laspeyres price
indexes computed for the endofeach month as
against the end of the preceding month. Every
such Laspeyres index is a weighted average of
thechangesofquotationsofthe various securities,
when the valueof the marketable quantityofeach
security at the Stock Exchange is the weight
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Type of Ownership to which the institution
belongs, is determined according to its chief
ownersC1).

Method of Conducting the Survey
The Frameworkof the Survey. The list of

Institutions, where a computer is orwas installed
is derived from various sources  the survey of
the preceding year, companies marketing com

puters, from the Information Processing Asso
ciation of Israel and from advertisements in the
press.

Method of Investigation. Data were ob
tained from questionnaires posted to all
institutions included in the framework. The
data on the computers which were in Israel in
previous years were taken from the survey con
ducted in 1967.

CHAPTER Q. FINANCE

Means of Payment
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 Means of Payment, additional public claims
on the industrial banking network liable to be
used as an adequate liquid reserveof purchasing
. power, are also given:  "Quasi money1' i.e.
short term deposits in Israel currency and depo
sits in foreign currency. Balances of foreign
currency are calculated according to the ofifcial
exchange rate on the day of calculating the data.

Averages in the table on Money Supply are
based on data for the last day of each month.
In the calculation of averages, the end of
the current year and the end of the previous
year were included, each being given halfweight.
Yearly averages for aU series based on end of the
month data were calculated in this way.

Since June 1967, data include means of
payment in IL. held by the residents of the
areas administered by the I.D.F.

Turnover of Current Accounts
Source: until 1954  Examiner of Banks,

Ministry of Finance ; since 1954 BankofIsrael.
The rate of yearly turnover of current

accounts and demand deposits is calculated on
the basis of deposits in Israel currency in com

mercial banks only. Debits do not include drafts
on current debit accounts. The average amounts
of deposits are calculated by end of the month
statements.

The formula for calculation is as follows:

debits to accountsrate of turnover
total accounts

Bill Brokerage by Banks
Source: Bank of Israel.
Data include the balance of all bills bought

or sold through both the commercial banks and
Credit cooperative Societies whether they were
guaranteed by the mediating institutions or not.

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 sizeof 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 vairous 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.

Rates of Exchange of the Israel Pound
The rates of exchange given in the table do

not include additional rates created by the gran
ting of ofifcial premiums for foreign currency in
certain transactions.

)1( Details on the sources of this classification see in the Census of Industry and Crafts 19S5 scries, No. 2, Jerusalem, 1967,
Central BureauofStatistics.
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The tunroverof inventory was 14.8, i.e. about 15
times during the year the inventory was renewed
relative to the value of sales.

For definitions of sales, wages, fringe bene
ifts, inventory and the turnover of inventory, see
above.

The deifnitions of the commodity groups
were published in the Statistical Bulletin of
Israel, Part B, Economics, No. 7, 1966.

Survey of Electronic Computers
The survey whoseresults arepresented here is

the second survey to be carried out bytheCentral
Bureau of Statistics. Its purpose was to collect
data on the roster of the various computers in
Israel (1).

Definitions and Explanations
The Population of the Survey includes insti

tutions, establishments, or other units, as well as
business service bureaux ("institutions" below),
where a computer exists or was installed in the
past. Various institutions where computers
were installed and■are owned by one ifrm but are
placed at different sites are considered individual
institutions in the tabulations.

Electronic Computer: an installation able
to receive information, to execute a series of
operations according to instructions accumu
lated in its memory together with the data pro
cessed in itat the same time, to repeat operations
and to change internal instructions whenever
necessary and to put out the results in a legible
form. Not included are: conventional accounting
machines (e.g., IBM 6400), desk computers, etc.
Electronic Computer with Magnetic Tapes: a
computer whose periferials include, i.a., magne
tic tape drives and/or random access devices.
NumberofDirectly Employed Persons: employed
persons in December, whose work is connected
directly with the computer, such as : professional
directors of automation units, chiefs of planning
crews, system analysts, planners, and program
mers, computer operators. Included are all
workers of the above said types entered on the
payroll (even if they worked one day only) in
December as well as workers temporarily absent
from work for reasons of illness, army reserve
service, unpaid leave, etc. Not included are key
punch operators, operators of conventional

equipment, other inputoutput workers, clerks
and other administrative staff connected with
the computer unit (such as scheduling clerks, the
computer librarian), workers, whose work is
connected with the computer in the institution
but do not work in it and are engaged in piece
work (external workers), or who work in
another institution whom that computer serves.
Nor are the scientists included who use the
computers in the research and educational insti
tutions and persons employed in the defence
system.

Gross Wages and Salaries : wages and sa
laries paid to employed persons (according to
the abovesaid deifnition), appearing on the pay
rolls in December, such as: basic salary, allow
ances (cost of living, family, shifts), overtime,
etc.

Not included are other labour expenses,
such as: employers' payment to National In
surance, pension funds and severance pay, par
ticipation in maintenance of vehicles, backpay,
convalescence pay, payments for professional
literature ,board and lodging, fares and parallel
tax.

Rentals: rentals for December 1967 in U.S.
dollars, for the ifrst shift only. Where the com
puter is the institutions propetry, monthly rentals
were computed bytheformula

W/aofthe purchase cost (inch maintenance costs)

12

Monthly rentals paid for the computers
for December 1967 amounted to about
$ 345 thousands(2); computers were clas
siifed into four size groups according to
monthly rentals :

21 computers at rentals up to $2,499
14 computers at rentals up to $2,500  $4,999
17 computers at rentals of $5,000  $9,999
10 computers at rentals of $10,000  $20,000

Economic Branch. The survey data were clas
siifed according to the standard classiifcation of
economic branches used by the Central Bureau
ofStatistics (3).

District. The classiifcation by districts was
made according to the address of the institution
where the computer has been installed. The
computers of the defence system were calssified
in the Tel Aviv District.

)1( Detailed results on the Survey of Electronic Computers 1968 have been published in the Statistical Bulletinof Israel
Supplements, No. 8, 1968.
(2) Excl. the computer systemsof the defence system, and selfproducedcomputers.
(3) No.2of the CensusofPopulation and Housing 1961 serves.
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imported by returning residents). For air
conditioners and television sets installation
costs have been imputed.

Reliability of the Data
The measurement of the "pricemargin",

imputed to the commoditiesof local production,
was done for the most common models of each
commodity. The "pricemargin" imputed to
commodities from commercial imports is the one
used in the sale of similar commodities of local
production. The error involved in this imputa
tion has no signiifcant weight, since it cannot be
assumed that the price margin for commercially
imported commodities differs greatly from that
used for the local production.

A part of the sewing machines and gra
mophones is imported (commercially) un
ifnished. Because of the difficulty in assessing
their finishing work (e.g. completion of frame
work for sewing machines, cases for gramo
phones, etc.) the estimates of their value is
inaccurate.

The consumer prices which are used in as
sessing the estimates of the values are in accord
ance with "recommended price lists" of the
manufacturers 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 methods of their compilation and
their limitations, was published in the Statistical
BulletinofIsrael, Part B  Economics, No. 6,
June 1965.

Large Scale Retail Trade
The survey of the Large Scale Retail Trade

has been conducted monthly by the Central
Bureau of Statistics since 1962. From 1963
the scope of this survey has been enlarged and
annual data on the number of establishments,
persons employed, wages and other labour
expenses and value of commodities are being
received. The data are based mainly on reports
of the reporting firms and the annual data are
usually taken from their balance sheets. The
survey is carried outby the census method, i.e. all
firms included in the survey population are
investigated. Additions of new shops and closing
down of existing ones are reflected in the
survey results.

The Survey Population includes three groups
of shops:
(a) Chain Stores belonging to commercial and

industrial firms which own three or more

separate shops, in different places and which
generally sell a uniform class ofcommodit
ies (for example: food, footwear, clothing,
petrol, gas, etc.).

(b) Cooperative Stores organized in the co
operative consumers' union (stores in towns
and development areas), in the "Super
visory Treaty of the Working Agricul
tural Cooperation Ltd." and in regional and
organizational buying groups.

(c) Department Stores which sell various clas
ses of commodities in different departments
(forclothing, 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 ac
counts for each department.
The value of sales(atcurrent retail prices) of

the large scale retail trade constitutes (by gross
estimate) about 18 per cent of the total receipts
of the retail trade in Israel in 1967.

It emerges, from the summary of the annual
data, that this series covered, at the end of 1966,
a total of 1,041 shops (sales outlets) of which :
580 are "chain stores'' owned by 23 firms (in
eluding 254 commercial stationsfor retail sales
of petrol and related products), 416 cooperative
stores incorporated in 29 cooperative unionsand
7 regional and organizational buying groups
and 45 department stores owned by 7 firms. Of
the 1,041 shops 464 are food shops (183 ofwhich
are selfservice). In the number of shops are
included shops (agencies) which received from
the ifrm the exclusive right to sell its products,
such as: exclusive agenciesof clothing manufact
urers, etc. (when it was possible to obtain their
data).

At the end of 1966 there were approxi
mately 7,300 persons employed in these shops
(including temporary and permanent employees,
owners and members of their families who
worked without pay as well as exclusive agents
who worked for commission), of these 3,500
were employed in "chain stores", more than
2,550 in coopetative stores and nearly 1,250 in
department stores.

The average monthly wages including com
missionforagents andother labour expenses per
person employed reached IL. 587 at the end of
1966. The fringe beneifts constitute 20.3 per cent
of thewages.

The annual average of the value of inventory
stood at IL. 462 million at the end of 1966.
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establishment, i.e. the number of times per year
the inventory is renewed relative to the volume
of sales in the establishment; or in other words:
the velocity of turnover of the inventory.

Wages and Salaries (Gross) : all amounts
appearing in the payroll sheets, before deduc
tions, such as: basic pay, allowances (cost of
living, family, etc.), overtime payments, pre
miums, etc., including wages paid to employees
working outside the establishment (housework,
etc.) if the output of these employees is included
in the value of sales.

Other Labour Expenses : all expenses con
nected with salaries and wages, which do not
usually appear on the payroll sheets, such as :
payments to various funds ("mivtahim" national
insurance, etc.) severance pay, pensions, pay
ments in kind, etc.

Type of Legal Organization : is defined in
accordance with the legal ownership status
of the establishment.

Branches and Commodity Groups. Besides
the classification of establishments into minor
branches according to the Classiifcation of Eco
nomic Branches (see above), a classification
has been prepared of establishments in the
wholesale trade by commodity groups, which
is chielfy based on the classiifcation of com
modities recommended by the U.N. (1). The
classiifcation of data in the survey by commodity
groups was made in accordance with the descrip
tion of commodities on sale as reported in the
questionnaire. Establishments selling more than
one group of commodities were classiifed ac
cording to their main sales (the criterion being
the value).
Typeof Ownership. The classification of esta

blishments by sectors is in accordance with the
main ownership of the establishment. For this
survey establishments were classiifed in 6 sectors.
Determining to which sector a certain establish
ment belongs is in accordance with the legal
character of the main rights owners in the esta
blishment (owners of most voting shares,
owners of right to nominate directors, etc.).

Supply of Selected Durable Consumer Goods
to the Internal Market

This series includes data on the supplyof 19
selected types of durable consumer goods to the
internal market from both local production and
import, for the years 19621967. This series
covers for 1967 about 38 per cent of the total
expenditure on durable ■goods (according to the

deifnition of the National Accounts) and about
66 per cent of their value except for furniture.
The quantity data on local production refer to
the stage of the commodities' leaving the plant
and import data  the stage of the releaseof the
cargo from the Customs. These data relfect the
supply of the goods to the local market and not
purchases made by the consumers. It is therefore
probable, that a partof the goods supplied to the
market remains as inventory in sales outlets, i.e.
is not sold to consumers.

Data Sources
Data on supply ofgoods from local produc

tion are based on monthly reports on purchase
tax debitscompiled by the Economic Department
of the Customs. In these reports the sums and
tax rate on each product are registered and these
data serve as a basis for the computation of
value estimates.

Data on imports are based upon the statis
tics of import of goods.

Method of Estimating Value at Current
Consumer Prices

ProductsofLocalProduction. Products such
as electric refrigerators and passenger cars, for
which there are detailed data by type, were
estimated by the quantities supplied to the local
marketmultipliedbytheir consumer prices. Other
commodities were estimated with the help of the
data on purchase tax and the tax rate for each
commodity,withthe additionofa"price margin"
as in use for each commodity till its sale to the
consumer, and the installation expenses which
are not included in the consumer price (for
products such as airconditioners).

Imported goods consist of two types :

a. Commercial Imports. The data include the
value of the goods at the port entrance
(c.i.f.) together with the taxes (customs and
purchase tax), other dues and "price mar
gin" (until their sale to the consumer), as
with commodities from local production.
For imported tape recorders an estimated
margin is imputed. For television sets the
import quantity was multiplied by an a
verage consumer price, including installa
tion costs.

b. Imports by Immigrants and Returning Re
sidents. The consumer value of such imports
is equal to their value at the port entrance
(with the addition of partial taxes on goods

)1( International Standard Industrial Classsification, Statistical Papers, Series M, No. 4, United Nations Publications.
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where most establishments do not engage em
ployees. Nor does the list of establishments,
which served as the frame of the survey, cover
all the establishments included by definition in
the population, especially in the retail trade,
where small establishments prevail. Consequent
ly, estimates of the retail trade should be re
garded as wanting.

The results of this survey, as the results of
any survey based upon a sample, may deviate
somewhat from the real (and unknown) figures,
due to sampling errors.

Because of deifciencies in reporting on the
establishments activities, wholesale establish
ments may have been classiifed as retail and
vice versa.

Definitions
An Establishment is deifned as a unit (shop,

office, etc.) located on one site only, in which
commercial activity is conducted. Departments
of wholesale firms and branchesof wholesaleand
retail ifrms were regarded in this survey as
separate investigation units. Departments of re
tail ifrms (in department stores) were not in
eluded as separate investigation units in the
survey, even if separate accounts were kept.

Wholesale Establishments : establishments
(including commercial agencies) whose main oc
cupation is the purchase of commodities, usually
in large quantities, directly from manufacturers
or other wholesalers and the concentration of
their sales to retailers, producers, institutions or
other wholesalers, but not to individual con
sumers for their personal or domestic use(1).

Retail Establishments : establishments
whose mainoccupation is the saleofcommodities
for personal and domestic use, or establishments
selling to the public even though they do not sell
commodities for personal or domestic use (for
instance : freight trucks, ofifce machines, tools,
etc.)

Employed Persons include employees,
working owners and unpaid family members.

Employees are all employees (temporary
and permanent) appearing on the payroll in four
selected months of the report year, even if they
worked for one single day in one of these
months. Salaried proprietors in limited liability
companies and membersofcooperative societies
are also included.

Sales of Commodities on Own Account :
the value of commodities on own account sold

during the report peirod, whether in cash or on
credit,afterdeduction of returns and reductions,
at prices paid by the buyers (including indirect
taxes but excluding subsidies). Receipts on com
modities sold prior to the reported year are not
included nor are advance payments on account
ofcommodities which have been sold afterwards.

Commission Sales ; the value of com
modities belonging to others which were sold by
the establishment (for instance: on account of
factoires or other dealers). The definition of
value of sales is as in the above case, only that
this value includes also the commission.

Commission : fees (mostly computed as a
certain percent of the value of sales) which the
establishment received for sales on account of
others, or for brokerage of commercial
transactions.

Customers' Debts at the End of the Report
Year: the balance of debts of customers which
had accumulated till the end of the report year,
including debts from previous years.

Purchases : the value of commodities
purchased during the report year, whether in
cash or on credit, at purchase pirces, including
taxes, freight and storage charges (allocated by
the establishment), after deduction of value of
commodities returned to supp'hers. Not in
eluded are the value of commodities which did
not come under the ownership of the establish
ment (commodities on sale against commission),
payments in the report year for commodities
purchased previously or advance payments on
account of commodities after the report year.

Debts to Suppliers at the End of the Report
Year : the debts to suppliers (both direct ones
and ones supported by promissory notes of the
establishment which were discounted in banks
by the suppliers), which had accumulated till the
end of the report year, including debts from
previous years.

Inventory : the value of inventory owned
by the establishment, including also inventory
held by others (in cold storage, with other
merchants, in bonded warehouses, etc.) and
value of commodities which had been paid for
in transit. The value of inventory owned by
others, i.e. commodities not belonging to the
estab'hshment but stored in it and its warehouse
at the time of inventory taking, is excluded.

Turnoverof Inventory on Own Account is
obtained by dividing the value of sales of com
modities owned by the establishment by the an
nual average value of inventory owned by the

)1( For further details on type of wholesale firm see WholesaleTrade Survey, 1963/64, Special Publication No 211.
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Shipping and Ports
Data on loading, unloading and the move

ments of ships in ports are based on daily reports
drawn up (on a country wide basis) by the Port
Authorities. Data for 1960 1961 refer to vessels
which arrived each year. Data for 1961 and on
wards  to vessels departing each year. Data
for freight and passengers were calculated by
vessels arriving and leaving, eachyear.

The ifgures for travellers by sea and air in
this chapter differ from the ifgures given in
Chapter D  Migration. For travellers by sea
the differences are due to the fact that in this
Chapter data are based on the reports of the
Ports' Authority, which do not include ships'
crews. Whereas the data in Chapter D are based
on Border Police reports and include all ports
and ships' crews on their ifrst sail and last return.
Regarding air travellers, the differences in this
chapter are derived from the Airports' Author
ities and do not include entrances of crews,
whereas the reports of the Border Police, on
which data in Chapter D are based, include
crews on their first leaving and last arrival.

Definitions
Gross Registered Tonnage ; tonnage of boat

in units of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Net Tonnage (net registered tonnage) :
cargotonnage of vessels for tax purposes. The
net registered tonnage does not indicate the
boat cargo capacity, but is obtained by registered
deduction of the passenger and crew top
structure, 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.

Dead Weight: weight in tons which a
vessel 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 traffic logs
of the Lydda Airports and reports of "ElAl"
Israel Airlines.

CHAPTER P. INTERNAL TRADE AND SERVICES

Trade Survey 1966/67
The trade survey of 1966/67, in which whole

salers and retailers who engaged employees were
questionned, is the second survey of its type
which was performed by the Central Bureau of
Statistics, and is a sequel to the 1965/66 trade
survey (0

The main results of the survey were pub
lished in the Statistical Bulletin of Israel, No. 2,
1968. The full results and detailed explanations
will appear in the Special Publications Series of
the Central Bureau of Statistics.

Survey Period. As far as most establish
ments investigated are concerned, this relates to
the 1966/67 budget year (from 1 April 1966 till
31 March 1967), or a different annual period in
use by certain ifrms, if this period includes at
least six months of the above budget year.

SurveyPopulation includes trading estab
lishments, i.e. establishments belonging to the
6066 branches as deifned in the Classiifcation
of Economic Branches^) both wholesalers and
retailers employingemployees(3). In the whole

sale trade an additional minor branch has been
added (which was not included in the "Classi
ifcation of Economic Branches"), which includes
regional and organizational buying groups and
agricultural produce marketing boards.

Methodofcompilation, The survey is based
on the investigation of a representative sample
of 1,400 ifrms drawn from a frame list which
includes 7,500 names of commercial firms. Three
quarters of the ifrms in the sample were ques
tioned during the surveya second time (recurrent
sample) whereas one quarter were ifrms which
were sampled for the ifrst time from the frame.
The survey was carried out by mail and by
enumerators^).

Reliability of Data and Their Limitations
Like any statistical survey, this survey also

may have its limitations, the main of which are :
the sample estimates do not represent the com
merce at its full extent, because the survey co
vered only establishments engaging employees.
This is especially conspicuous in the retail trade,

)1( Survey ofTrade 1965/66, Special publication no. 238, Central Bureau ofStatistics. The main results were published in
the 18tb Statistical Abstract of Israel.

(2) Classiifcation of Economic Branches, Central Bureau of Statistics, Population and Housing Census, 1961 publications
Seires No. 2, June 1961.

(3) Causes ofnoninclusionof establishmentswhichdo not engage employees, see in publications mentioned innote (1).
(4) For Particulars relating to the sample andmode ofquestioning see the StatisticalBuletin of Israel No. 7, 1968.
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between themselves, and is presented at market
prices, i.e., including taxes but not subsidies. An
exception to the rule is the revenue from aviation
and shipping, where travel taxes paid by pas
sengers directly to the treasury (through the
banks) are not included. The main components
of the revenue in the major branches are :

Railways: revenue from passenger and
freight transportation and services.
Buses: revenue from passenger transport
ation on regular lines, special journeys and
excursions and other services.
Aviation: revenue from passenger freight
and mail transportation, from photography,
instruction and airport services, such as
landing, passenger stopover, fees, etc.
Shipping: revenue from passenger and
freight transportation and from leasing of
vessels.
Posts: revenue from basic port services
(such as pilotage, wharfage, etc.) and cargo
services (loading, unloading, etc.) and ser
vices to passengers.
Posts: revenue from postal, telegraph,
telephone services, etc.
Revenue at Constant Prices is obtained by

substracting the revenue at current prices in the
index of output prices of the major branch. In
the aviation, the revenue at constant prices is
obtained by the direct calculation of the index
of quantities and not by the substraction in the
price index.

Index of Output Prices is compiled by the
Laspeyres method; a representative "basket"
of representative services, whose costs are inve
stigated, is selected for each major branch. For
the shipping major branch, only the index of
passenger transport is compiled. As for lease
money, the English Index is used.

Employed Persons. The major branches
aviation and shipping do not include employed
personsofthe companies abroad.

Wages include the gross sums paid by the
employers to workers, for work done in the
report period. Aviation and shipping do not
include wages paid to workers abroad.

Labour Expenses include, besides wages, the
employers' payments to pension funds, National
Insurance, equalization fund, clothing, board
and. lodging, crews1 medical expenses, etc. More
detailed explanations see in Indexes of Output
and Labour Input in Transportation Major Bran
ches (Hebrew only), Special Publication No. 256,
Central Bureau ofStatistics.

Roads
The sources of the data are the reports of

the Public Works Department of the Ministry
ofLabour and the local authorities.

N0NURBAN K1LOMETRAGE

The estimate of the nonurban kilometrage
(which does not include motorcycles and scoo
ters) is obtained from the trafRc counts on inter
urban roads, which are carried out currently
by mechanical counters. The estimate is obtained
by multiplying the number of vehicles (excluding
motorcyles and scooters), which passed the
counted road section, by the length of that sec
tion, and by summing up the kilometrage in
all sections of nonurban roads, inflated for
a whole year.

Motor Vehicles
The source of the data is the vehicle card

ifle of the Licensing Department, Data do not
include tractors, semitrailer combinations, army
andpolice vehicles, foreigners' vehicles with tenr
porary licenses, vehicles of tourists who stay less
than three months in the country, diplomats' ve
hides, U.N. vehicles ,etc. Data until 1965 refer
to March 31st of each year, and as from 1965
to December 31st. Data for 1960 do not include
vehicles whose licenses expired more than one
year earlier.

More detailed deifnitions see in Motor Ve
hides 31 XII 1966, Central Bureau of Statistics,
Special Publication No. 248.

Road Accidents
The source of the data is the statistical re

port iflled out by the police for each accident
with casualties registered and investigated. Data
do not include accidents with casualties in which
only military vehicles are involved.

Survey of Trucks
The survey was carried out between July

1966 and June 1967, and about 1,600 trucks were
investigated, whose load capacity was 2.5 tons
and over. Each truck was investigated for one
week about all its activities (full load, empty
journeys, parkings, etc.) by a special ledger.

Detailed deifnitions and data have been
published in a supplement to the Statistical Bui
letinofIsrael, No. 6, 1967.

Posts and Telephones
The data of posts and telephones were com

piled by the Ministry of Posts.
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tractor 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. TypeofRoad
Main Road serves for national interdis

tirct traifc.
Regional Road : branching off from, and

linking, trunk roads.
Access Road : leading to settlements.
Local Road : linking trunk or regional

roads to access roads.
Inner Road : serving for internal traifc in

settlements (towns, villages, etc.).

4. StructureofRoads
Earth ROad : constructed by digging,

quarrying, iflling and laying out slopes and
trenches.

SubBase Road is composed of stable
materials e.g."kurkar" or quarry run, and is built
mainly on heavy soil which needs drainage.

Base . the foundation layer for all types of
roads composed of raw quarried rubble stone,
broken stones or "kurkar".

Bearing Course : the layer over which trafifc
mOves, made by various methods of aggregate
and asphalt mixtures.

Sealing Coat : a layer of hot asphalt on
which sumsumie, adasie or foulie is spread. Tne
width of the road (in meters) includes the width
of the road excluding the embankment, and part
of theroad used for motor vehicle traiffc including
roads used as parking places excluding embank
ment; the area of the road (sq.meters) was
calculated by multiplying the length of the road
by its width.

Sources
The local authorities, reporting on building

begun and completed are also reporting on pub
lie works; the Public Works Department and the
Ministry of Housing; other Government M'
nistries; the Jewish Agency and the Jewish
National Fund ; the ifve building companies; Me
qorot Company (water prospecting) ;waterworks.

Notes on the Data
The data on paving of roads, drainage and

water pipelaying are compliled from reports rfom
the above mentioned sources, after sifting
duplicities.

The data include works carried out within
the jurisdiction of reporting local authorities,
both by the local authorities and by companies
and government institutions. Within the jurisdic
tion of local authorities besides the above
mentioned, the data covers only projects carried
out by companies and Government Institutions.

The summary of data does not include the
construction in East Jerusalem.

CHAPTER O. TRANSPORT AND COMMUNICATION

Indexes of Output and Labour Input
in major Transport Branches

Monthly data arepublished in the Statistical
BulletinofIsrael,
DeifnitionsofMajor Branches

Railways.The Israel Railways, except res
taurants and workshops (excluding the Haifa
underground, "Carmelit").

Buses: companies for passenger transport
ation by bus, on regular interurban and urban
r0utes. Excluded are pirvately owned buses for
transportation of workers, as well as garages
and bus station projects of the bus companies.
This major branch includes the Haifa "Car
melit".

Aviation: Israel civil companies for trans
portation of passengers and freight by air. for
operation of airifelds and aviation clubs. Ex

eluded are aircraft repairs, travel agencies and
meteorological services.

Shipping: Israel companies for passenger
and freight transportation by sea. Fishing boats
arenot included.

Ports: companies and establishments for
supplying port services, such as services to ships,
pOrt administration, lighthouses, etc.

Posts include post ofifces and postal
agencies, parcel post, telephone and telegraph
services, engineering services, etc.

Revenue at Current Prices includes receipts
ofall companies and establishments of the branch
and services given in the peirodreported,without
considering the date of payment for tnese
services.

The revenue includes also transactions of
the various ifrms of the' same major branch
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The estimate of time lag is carired out on
summing up the periodical data foreach purpose
separately, with the time lag in the previous
periods, the improvement or deterioration in
reporting during the surveyed period and with
the sizeofthe areas obtained during the checking
as a base. The estimate of time lag in reports on
industrial and hotel building is based on the
above mentioned factors and on information
collected in the Bureau on apossible timelagfrom
various sources: questionnaires sent to reporters
not yet returned, newspaper clippings, adver
tisements, 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
cancelled by the addition of the data received
later and by a new estimate of the future time
lag.

The time lag estimates which have been ad
ded to the pirvate building data for 1967,
were 6 percent for buildings begun outofprivate
building for all purposes and 4 percent for
buildings completed.
The Estimateof Private Building Completedfor
Commissions Not Reporting Beginning and Com
pleting

The estimate of private building begun and
completed, which are based on the building
licenses in Planning and Building Committees,
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 date of issue of the permit.
PurposeofBuilding

On summing up the data, building is clas
sified as follows: residential, boarding, com
mercial and ofifce, industiral, public buildings
and nonresidential ,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.

2. Financial Data
The Gross Domestic Capital Formation
in Residential Buildings
The gross domestic capital formation in

residential buildings represents the gross increase
in the value of the stock of dwellings; it does not
include the value of land on which the buildings
were erected, but it includes all other expenses
connected with the construction of residential
buildings and expenses on development, taxes,
proift margin, etc.

Methods of Compilation and SourcesQi)
a. The ValueofInvestments in Private Building
(19601962) and Public Building (19601961)
is obtained by multiplying the physical construe
tion data (average area of building begun and
completed) by the average price of one square
meter in each type of construction.

The sources of the physical data are detailed
above. The price of the various types of residen
tial building was obtained on the base of data
collected from the Land Registry Oiffce (Tabu),
the Ministry of Housing and from vairous con
tractors. The gross capital formation in pirvate
residentialbuilding for 1962 and after was calcul
ated by an improved method, according to which
a separate weight was given to the areas of build
ing begun and completed in each quarter of the
year.

b. The value ofgross capital formation in pub
lie residential building since 1962 was obtained
by analysing the stages of physical execution
of work at construction. These stages were
translated into financial terms through the ex
penses on a dwelling unit, to which development,
general and similar expenses were added.

Most data have been supplied by the Mi
nistry of Housing and the Jewish Agency.

Daily Wages Per Construction Worker
Data are based on reports received from

contractors and large contracting companies.
Daily wages are such paid to workers on

the skeleton of the building only.

Public Works
Defintions
1 . Beginning of Work : commencement of level!
ing, digging or quarrying for the purpose of
paving roads or laying water or sewage pipes.
2. Completion of Work: for works outside the
competence of the Ministry of Housing  the
date of acceptance of the works from the con

)1( For more detailed data see the above mentioned publication No. 210 of the Bureau's Special Seires.
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b. Service Rooms: kitchens, conveniences,
bathrooms, hallsof6 sq.m. and less. The number
of rooms in the dwelling does not include service
rooms.
5. Initiating: planning of building (placing,

standard and area) and its supervision.
6. Public Building: building initiated by the

Government, the National Institutions, the Local
Authorities and the companies entirely super
vised by these institutions.
7. Private Building: all building except public

building. It includes also the building of the
Histadrut Sector.
8. New Residential Building  a building of

whose area75 /£ are destined for residential
purposes, and being built an a vacant plot oron
the foundation of ademolished building,ofwhich
no walls were left which can be used for the new
building.

Sources and Explanations
Compilation of Data

Data on building are compiled from the
reports, obtained from the different sourcesafter
eliminationof duplicities (details see below).

The reports of the 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 (calculation of projected time lag 
see below).

The building and planning commissions not
yet reporting on the beginning and completion of
building supply information on building permits
issued by them. On the base of this information
estimates for the beginning and completion of
building within their jurisdiction are drawn up
(see method of estimation below).

The summary of building does not include
the construction work prepared by the Ministry
of Defence, the I.D.F., the construction work
in East Jerusalem, as well as unauthorised
building.

Sources
Reporting Agencies on Commencement and

Completionof Building:
a) Authorities : Ashdod (0, Ashqelon, Beer
Sheva, Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam, Giv'
atayim, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov, Hadera,
Hod Hasharon, Holon, Haifa, Qerayot (Motz
kin, Bialik, and Yam), Tibeiras, Jerusalem, Kefar

Sava, Karkur, Lod, Nahairyya, Nes Ziyyona,
Netanya, Akko, Afula, Pardes Hanna, Petah
Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono(1), Qiryat Ata(1), Qir
yat Gat(1), Qiryat Tivon, Rishon LeZiyyon,
Rehovot, Ramla, Ramat Gan, Ramat HaSharon,
Ra'anana and TelAvivYafo.
b. 15 building companies.
c. The Ministry of Housing.
d. The Ministry ofLabourPublic Works
Department.
e. The Jewish Agency.
f. Higher education institutions.
g. Industrial undertakings, boarding houses
and hotels. Besides the current reports of the
local authoirties on industiral structures and
buildings for hotels and boarding houses, ques
tionnaires are despatched to these establishments
requesting particulars on the building carried out
by them. Addresses are obtained from reports of
the Ministry of Commerce and Industry and the
Touirst Development Corporation Ltd. on na
mes of industiral undertakings, boarding houses
and hotels who applied for land from the Deve
lopment Budget for building purposes; press
cuttings ; advertisements and vairous publica
tions (from which industiral enterprises, hotels
and boarding houses in construction or about to
be constructed are traced).
Reporting Agencies on Building Licences

Planning and Building Committees, being:
a. Local Commissions : Elat, Asheir,Besbanim,
Gedera, Gan Yavne, GatLakish, HaGilboa,
Central Galilee, Central Lower Galilee, Hada
rom, Southern Sharon(2), Zevulun, Hof Hacar
mel, Hof HaSharon, Tovim, Yizreelim, Merom
Hagalil(i), Lodim, Ma'ale Yehuda, Menashe,
Nof Hagalil(2), Nazareth, Sumkhi, Emeq Ha
Yarden, Emeq Hefer, Shikmim, Soregot, Shi
monim, Shefaram and Sharonim.
b. Special Commissions : Ofaqim, Bet Shemesh,
Dimona, Yeruham, Mizpe Rimon, Nazerat Illit,
Netivot, Arad and Sederot.
Estimate of Time Lag(?)

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 find the
areas having been built up which for vairous
reasons have not been reported in time. Despite
this method of checking, part of the data are still
lagging by about two years, most of the lag
concentrating in the ifrst year after each half
year.

)1(The report on these local authorities from thebeginningand the terminationof completionbe&ns asof 1966
(2) This commission was founded in 1967.
(3) The estimateof time lag relates only todata on pirvate building received from the local authoirties and building companies.
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tion fund etc.) and other labour expenses which
do not appear in employees' payrolls.

The Nominal Daily Wage Index is obtained
by the division of the workers daily wage index
by the paid mandays worked index (i.e. man
days worked and paid absence, without man
days worked by members of qibbuzim, who
worked unpaid). It should be pointed out, that
the "average monthly wage per worker" in
industry compiled from National Insurance data
appearing in Chapter K, are based on total
wages paid (incl. back pay) divided by the
number of employees.

The 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 chained to the previous

through the average for 1963. The chaining was
carried out at the level of major branches, manu
facturing and the entire industry. All the indexes
are first computed on the base 1963 = 100 ac
cording 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 ifgures as a result
of "sampling error".

2. Inaccuracies in reporting data on the part
of the reports are also liable to cause
deviations in the index. Thus, for example,
in the Employment Index some of the
establishments 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, although 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 relfect
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
Production of Selected Goods

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 capacity of300 or more
kilowatts: gas and processed oil marketing 
from the Bank of Israel; crude oil  from the
Ministry of Development; food (except sugar)
and cotton yarn  from the Ministry of Com
merce and Industry; alcoholic beverages and
goods liable to excise duty  from the Depart
ment of Customs and Excise. Reports relating to
all other sections of industrial production are
received direct from the relevant establishments.

Electricity
Data are for the Israel Electrical Corpora

tion Ltd. Data for power stations owned by
others are not included in Table M/17.

CHAPTER N. CONSTRUCTION

Building(i(
I. Physical Data

Definitions
1. Building Stages
Licensing  when the building was licensed

by the town building and planning commission.
Building Begun  beginning the digging of

the foundations.
Building Completed when the building is

technically completed and ready to serve its
function or has begun being used.

Area under Construction  building area or

dwelling whose building had begun but has not
yet been completed at the said date.

2. Area includes the outer walls, balconies
and the built up area below the pillars.
3. Appartment  a room or combination of

rooms in permanent or temporary structures,
intended for dwelling purposes, and including
conveniences which have a separate entrance
from the street or a common space shared with
other apartments in the building.
4. Rooms
a. Living Rooms: bedrooms, parlours, din

ing rooms, nurseries etc., halls of 6 sq.m. and
above.

)1( Additional details on building see in Building in Israel 1962 1965, Special Series No. 210, Central Bureauof Statistics.
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puted in 1962 on the base 1960 = 100. These
indexes have been chained to the base
1958=100 bymultiplying them bythe ratio of
the results of the Industry and Crafts Sur
veys for 1960 to the similar Survey for 1958,
for the major branches and the total in
dustry separately. Here, asin the system of
the new weights, the weight of the diamond
industry branch has been set down according
to export data.

3. IndexesofEmployment and Wages (foreach
subject separately) are based on data ob
tained from the establishments in the prev
ious sampleof the index in 1958. The weights
of the branches Food (incl. beverages and
tobacco) and Chemicals were revised in
1962 following the change in the classiflca
tion: In 1962, establishments producing
edible oils have been transferred from
chemicals to food (incl. beverages and
tobacco). In Table B below, the weights of
these branches in the indexes are given for
the years 19591961.

Table B.
WeightofFood and Chemicals

for 19591961

Table C.
Value Added, by Typesof Indicators

ChemicalFood (Incl.
Sl PetrolBeveragesItems Weighted
Productsand Tobacco(

8.7216.74Industrial
production

6.5616.95Employees
5.6017.06Workers
5.7116.59Workdays of

workers
8.2615.93Workdays of

employees
6.3516.03Wages ofworkers

The Index of Industrial Production
The purpose of the Index of Industrial

Production is to measure the changes in the vol
ume ofproduction, which was deifned as the ad
ded 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
industrial establishments, the changes are mea
sured by various indicators assuming that these
changes relfect the changes in the value added.

The number of indicators and the break
down, in percents, of the value added, as compa
red with previous indexes (1963) are given in
Table C.

ValueNumber
(Percentages)IndicatorsTypes of

19641963 1119641963

100.00100.00267184Total
42.7335.83183107Products

)quantities(
3.137.3348Use of materials

)quantities(
44.7939.686343Gross revenue at

ifxed prices
9.3517.161726Mandays worked

Index of Gross Revenue
The purpose of the Index ofGross Revenue

)incl. Purchase Tax and Excise and excluding
subsidies) is to measure the changes in the
gross revenue, at current prices.

Indexes of Industrial Employment
Employment indexes measure thechanges in

the numberof employees, in the number of man
days worked, in total wages paid to employees
and in the average level of a worker's daily wage.

Definitions
Employees. An employee is every worker

employed by the establishment, either fulltime
or parttime, during the peirod of investigation
and appearing on the payrollof the establishment
)including members of cooperative societies and
members of settlements who worked in the
establishment without pay).

Workers are persons employed directly
concerned with the process of production, 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).

Absence with Pay covers annual leave, sick
leave and holidays for which the worker is paid
by the establishment.

Wages are deifned as sums of money paid
by the establishmnet to the employees for the
month of the report.

Wages include neither onetime or yearly
grants (such as a 13th month's salary) or back
pay, nor sums paid by the establishment to
various funds (equalization fund, superannua
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1959 appeared in Abstract No. 151964. For
a detailed descirption of the Indexes of Industry,
see Industry Production and Employment Indexes,
Technical Papers Series, No. 10. and in "Indexes
of Industiral Production" (explanations ofchan
ges made in the indexes since January, 1964), in
Statistical Bulletinof Israel, Part BEconomics,
No. 2, 1965 (Hebrew only).

Since January, 1964, the Indexes of Indu
stry 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
indexes since 1964 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 for the entire industry;
consequently, the chained index for the entire
industry doesnot agree exactly with the weighted
average of the indexes of the major branches. No
changes were made in the subjects of investiga
tion.

ThePopulationof the Indexes. As from 1964,
the Indexes of Industry cover the same popula
tion 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, motor vehicles and motorcycle re
pairs.

(The population of the indexes does not
include industiral establishments in East Jeru
salem).

Table A.
Indexes of Minor Branch "Repair of Motor

Vehicles and Motorcycles"
(Base: Average 1958 = 100)

(19591962)
1959| 1960 | 1961| 1962

major branches. Table A gives indexes for this
secondary branch, as computed according to the
results of the Manufacturing Surveys for 1958
1962.

The classiifcation of establishments in the
1964 index is identical with their classiifcation in
the Census of Industry and Crafts 1965 (see
above) and differs slightly from the classiifcation
used in the previous samples.

The Sampleof the Indexes. The data investi
gated within the framework of the industrial
indexes are obtained each month from theestab
lishments included in the sample of the indexes.

The new sample (as from January 1964)
was selected as a subsample from the sample
of the Survey of Manufacturing, 1962 (x). The
number of establishments included in the new
sample at the time of its selecting was 1,450.
These establishments employed about 60per cent
of employees within the framework of the in
dexes.

The new index is updated each month by
adding new establishments to it. The addition is
made by the same method as the selecting of the
oirginal sample.

The Weights. InJanuary, 1964, a new system
of weights has been established for the industiral
indexes, according to the ifnal resultsof the
Manufacturing and Crafts Survey, 1962. The
Indexes of Industrial Production are weighted
according to the census value added at factor
pirces ; the indexes ofgross revenueare 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
of workers' wages are weighted by the wages of
all the employees in the survey (the wages of
workers are not separately investigated in the
survey). For the other indexes (employees,
workers, etc.) which are identical in both investi
gations, the weights were set down according to
the survey data. The new weights are given in the
tables on the indexes.

1. The Index of Industrial Production  on
the value added in each branch as obtained
from the results of the Manufacturing and
Crafts Survey 1956, with corrections and
adjustments.

2. The Index of Gross Revenue  on the data
of gross revenue from the 1960 survey re
suits. This year served as the base of gross
revenue indexes, which had ifrst been com

(1) A detailed methodological description of the samplingmethods io the survey was published in Industry and Cratfs Surveys
1961, 1962. Special Series No. 178, Central BureauofStatistics, 1965, Chapter Hie, p. XUI.

193160142125Census Value Added
)at current pirces(

222174154135Gross Revenue
)at current prices(

157138133121Employees
153134130121Workers
160140132123Mandays worked
233192164137Wages of employees

"Repairofmotor vehiclesand motorcycles",
constitutes about 50 per cent of the major branch
"transport and equipment". On the other hand,
the minor branches "shoerepairs and mechanical
workshops'5 have no considerable share in their
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ConsumptionofMaterial, Electricityandfuel
includes the cost of raw materials, packing
materials, auxiliary materials, water, gasoline
and electricity; the cost of piecework performed
for the establishment with its own materials by
others, as well as expenses for maintenance work
and repairs of the establishments' equipment
performed by others. The data were compiled
as the difference between the expenses on the
said items and the change in the stock (ex
eluding stock of finished products) during the
year.

Gross Output. The gross output is deifned
as the total gross revenue of establishments with
the additionof the valueof the stockof products.
Since 1959 the gross revenue is deifned at market
prices, i.e. including indirect taxes and not
including subsidies.

Census Value Added. The estimates of the
census value added are obtained as the difference
between the gross output and the consumption
of mateirals, fuel, electricity, etc. According to
this deifnition the census value added includes
wages and salary, net indirect taxes, deprecia
tion, general expenses such as advertising, in
surance, interest and other business services, as
well as profit of the establishments.

Reliability of the Data
Like in any other statistical surveys, the

data in this chapter have their limitations, for
the following reasons :

a. Incomplete coverage of the industrial
population. This factor is less severe in
the census in which special activities were
performed in order to ifnd all the existing
establishments.

b. Response and processing errors stemming
from incomprehensible answers to the
questions in the questionnaire errors in
the registration by the enumerator, and
errors duirng the process of checking,
coding, punching and tabulation of the
data.

c. Incomplete reporting. On the date of
the termination of the survey there
remained a percentage of establishments
who did not as yet forward completed
questionnaires. Part of these data for the
said establishments are received from
administrative sources (i.e. the National
Insurance Institute) and they are the
basis for the allocation of the other data.
Partof the allocated data stand out more
in the provisional results of the 1966
survey. In the ifnal results of the 1966

survey, part of the data will be changed
from allocated data to date that were
reported directly by the establishment
after a summary of the temporary results
which are published in this Abstract.

d. Sampling errors occur for each sample
datum. The sampling errors of the data
appearing in the Abstract are fairly small
(since the data here are presented for large
population groups represented by the
maximum amount of establishments in
the survey.).

Comparison of Survey Data Compiled Before
the Census of Industry with Data Compiled
Afterwards

Particular attention is to be paid to the lack
ofcontinuation in the seiresofdata between 1964
and 1965 (the yearof the census), for the follow
ing reasons:
a. Differences in the Deifnition of Population.

As stated above, the data of the census and
the surveys which followed relate to a larger
population than the surveys of industry
previous to the census.

b. Differences in Coverage. In the lists of
establishments which served as framework
for the 1964 Survey establishments were
absent especially in the groups of small
establishments (14 workers). During the
Census many wide ranging activities were
performed to complete the coverage, and
during the 1966 survey small establishments
were enumerated by a system of combing
the sampled areas. Consequently, the
census data and the data of the subsequent
surveys are more complete than before. The
seires obtained has more continuity when
data are compared relating to establishments
employing 5 or more employed persons
(since the population differences and differ
ence in coverage occur mainly in connection
with small establishments), but there is no
complete continuity and it may be assumed
that a great part of the differences between
the 1965 and 1964 data mentioned above
do not stem from any change that may
have taken place in the population.

Indexes of Industry
The Indexes ofIndustry measure the month

ly changes (in percents) in the industiral product
in the revenue, employment and wages, as com
pared with the base peirod. In this abstract the
averages for 1959 through 1967 are given on the
base : 1958  100; indexes for the years preceding
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included in a sample depending on its size and
the branch to which it belongs ; generally the
probability of an establishment increases with
its size (1).

Definitions
Population. The data of the Census of In

dustry and Crafts 1965 and the Survey of In
dustry and Crafts 1966 relate to the population
including all the establishments belonging to the
main branches "mines and quarries1' and "manu
facturing" as denned in the Classiifcation of
Industrial Branches 00 with the exception of the
following groups: the military industry, non
proift establishments, qibbuz establishments ope
rating on a closed economy. Artisans employed
at homecrafts on their own premises and those
who have no workshop are not included in this
Census.

The data of the Survey of Industry and
Crafts till 1964 relate to a more limited sector of
the population differing from those described
above by the fact that it does not include the
following industrial groups :

a. Establishments ofselfemployed persons
who do not engage employees.

b. Establishments which are engaged in
ore, gas and oil prospecting, and other quarrying,
as well as the slaughterhouses of the local
authorities.

In order to limit the census differences to a
minimum and to enable the presentation of a
longterm series of data, only data relating to
the group of establishments engaging 5 emp
loyees or more were published in the Abstract.

Survey Period. All the data for the years
1959 1966 relate to the budget year, e.g.: the
Survey of Industry and Crafts, 1964 covers the
budget year beginning 1 IV 1964 through 31 III
1965. The data of the 1958 Survey relate to the
calendar year of 1958.

Classiifcation by Branches. The establish
ments are classiifed by industrial branches in
accordance with the Classiifcation of Industrial
Branches based on the international classiifcation
(I.S.I.C), taking into account the structure of
the Israeli industry.

Establishments. The tabulation unit (which
is also the questioning unit) is the "establish
ment" which is deifned as an economic unit at
one site performing one industrial function while
keeping separate accounts. A division of a ifrm,

which is a productive unit on its own is recog
nized as a separate establishment.

Type of Ownership. The establishments are
classiifed into 6 groups in accordance with the
type of legal ownership. Establishments which
are the property of qibbuzim, and which are not
registered as a separate legal unit, were classiifed
according to the type ofownership of the qibbuz
itself, i.e. a cooperative society.

Employees are all workers appearing on the
payrolls of hired workers and members of co
operative societies and nonpaid members of
qibburim. Piece workers who work outside the
establishment are not included. The data are
calculated as an average of the number of
employees during the selected months of the
survey during that year.

Employed Persons. are the employees, the
husbands and unpaid family members.

Mandays Worked. These are the days
actually worked including overtime (after having
been translated into workdays). Not included
are paid absence days (leave, sickleave, etc.) nor
the working days of owners and their families.

Wages and Salaries. The expenses of the
establishment appearing on the employees' pay
rolls, e.g. : basic wages (cost of living allowance,
seniority pay, family allowance, etc.), overtime
pay, bonuses, premiums and the "13th month
salary". This includes an allocated wage for
qibbuz members, but does not include payments
to lawyers and accountants, etc., who are not
employed by the establishment. The data for
the years till 1964 (incl.) do not include the al
located wage to members of qibbuzim.

Other Labour Expenses are the expenses of
the establishment connected with the employ
ment of employed persons that do not appear
usually on the payrolls such as payments to
various funds (national insurance, equalization
fund, mivtahim, etc.), severance pay, pension
funds, payments in kind, workers' kitchen main
tenance expenses, workers' transport expenses,
workclothes and such.

Wages Salary and Other Labour Ex
penses  Average per Manday Actually Worked
is compiled by dividing total wages and other
labour expenses by the total mandays worked
by employees. Workdays of these qibbuz
members whose wage were not reported were
deducted from the 1964 wage estimate.

)1( See above: Publications of the Bureau,

(2) Detailed explanations see in introduction to the census of Crafts and Industry publications. 1965, Nos, 2, and 6.

(3) See: Census of industry and Crafts 1965, No. 3, 1966.
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Means of Production
Livestock Numbers (Methodology, Chapter 13)

The inventory data in Table L/32 are based
on a variety of sources. For dairy cattle the main
estimating basis is a new benchmark derived from
a sample survey of the Institute of Farm Income
Research. The beef cattle and sheep data are
based mainly on registrations carried out by the
Ministry of Agriculture, while poultry invento
ries aieestimated mainly from hatching statistics
and consultation with the Ministry of Agric
ulture.
Agricultural Machinery {Methodology, Chapter
14)

The inventory data in Table L/33 are based
on the 1952 and 1962 Censuses of Agricultural
Machinery and on current data of the Mechani
zation Division of the Ministry of Agriculture.
ValueofPurchased Inputs (Methodology Chapter
20)

The data in Table L/34 summarize the esti
mates of the CBS National Accounts Division.
UseofGrain for Livestock Feeding

The data in Table L/35 are obtained by ad
ding net imports to local production, and making
due allowance for nonfeed use, waste and
changes in stocks. The main sources are the
various CBS series and information supplied
by the Ministry of Agriculture.

Water Consumption (Methodology, Part Jtfrer)
The general water consumption data con

tained in Table L/37 are obtained from the
Water Commission of the Ministry of Agric
ulture, which prepares statistical summaries
from monthly returns submitted by all consu
mers(0.

The estimated breakdownof the agricultural
water consumption by branch, contained in
Table L/36, is prepared by the Central Bureau
ofStatistics in consultation with the Water Com
mission and various experts of the Ministry of
Agriculture. The main basis for this breakdown
are the data on the irrigated area of the different
crops and estimates of their water duty.

Fertilizer Consumption (Methodology, Chapter
20,/>p.208, 209)

Table L/38 is based mainly on returns sub
mitted by fertilizer producers, supplemented by
information from the Ministry of Agriculture.

Pesticides (Methodology, Chapter 20, pp.216
218)

The data in Table L/39 are supplied by the
Plant Protection Division of the Ministry of
Agriculture, mainly on the basis of administ
rative records.

CHAPTER M. INDUSTRY

Survey of Industry and Crafts
The Central Bureau of Statistics carries out

every year a survey ofestablishments of industry
and crafts, in which particulars are collected con
cerning their activity in the previous year. The
surveys which were carried out for the years up
to 1964, related to all establishments with emp
loyees. The CensusofIndustry and Crafts which
took place during 1965 related to all the estab
lishments, including selfemployed establish
ments which did not engage employees. The
Industry and Crafts Survey of 1966 related also
to all the establishments but those employing
14 employees were questioned on a limited
basis.

In this Abstract, data from Surveys of In
dustry and Crafts 19581964 and 1966, and
from the 1965 Census of Industry and Crafts
were included ; some data relate to the year 1966
only, whereas other relate to selected years 
I960, 1964, 1965 and 1966. The data relate to the

group of establishments employing 5 employed
persons or more. A more complete set of results
of the census of Industry and Crafts survey and
of the census of industry and crafts appear in the
Special Series of the Bureau in the series of
census of Industry and Crafts, 1965, publica
tions(2)

The Surveys of Industry and Crafts are
sample surveys. In the 1958 survey 4,000 eastab
lishments were included in the sample; the other
survey samples included usually 3,000 establish
ments.

The data presented from the Census of
industry and Crafts 1965 were received from the
second stage of the Census which also used a
systemofsample questionnaires, but encompass
ed 6,000 establishments.

In all the above mentioned samples all
establishments ranging from a certain size up
wards were included, whereas small establish
ments were sampled with probabilities smaller
than 1, the probability of an establishment to be

)1( Ministry of Agriculture, Water Commission, Water Consumption in Israel 19621966, TelAviv, 1968

)2( See above . Publucations of the Bureau.
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the per dunam yield, as obtained by the
Central Bureau of Statistics yield surveys, by
the sown area, as obtained by the area censuses.
Marketing boards and cooperatives are another
important source of information.

Production is valued at producers' prices.
Some of them are obtained from the CBS col
lection of agricultural output prices (see Sec
tion J). Production value is presented at current
prices, previous year's prices and 1948/49 prices.
Vegetable and Fruit Marketing {Methodology
Chapters 25 and 26)

The data on vegetable and fruit organized
marketing in Tables L/19 and L/21 are collected
monthly from all officially recognized vegetable
and fruit wholesalers.

Table L/22 on the supply of fruit and veget
ables to industry is based on an annual survey of
all factories concerned.
Citrus Production {Methodology, Chapter 33)

The data in Table L/20 on export, local
marketing for consumption and to industry, as
well as 'miscellaneous' are supplied by the Citrus
Marketing Board. Homeconsumption and priv
ate sales are estimated by the CBS.
Production of Olivesand Olive Oil {Methodology,
Chapter22,p. 269)

The data in Table L/23 are based mainly on
an annual survey of all oil presses, and enquiries
among marketing agencies and pickling plants.
Production and Marketing of Milk and Eggs
{Methodology Chapter22{E) and{F)and Chapters
27 and 28).

The organized marketing data inTable L/24,
obtained from the marketing boards and the Mi
nistryofAgriculture, are supplementedbyvarious
CBS estimates.
Slaughtering of Livestock in Slaughterhouses
{Methodology, Chapter 29)

Table L/25 is based on returns made mo
nthly by all slaughterhouses on the number of
livestockslaughtered.The returns specify the type
and weight group of each head slaughtered. To
arrive at the liveweight slaughtered, the CBS
multiplies the number of heads slaughtered in
each weight group by the average weight of
animals in the group, as estimated inconsul ta
tion with the Ministry of Agriculture.

Fisheries {Methodology Chapter 30)
The data in Table L/26 are based mainly on

the organized marketing data supplied by the
Fisheries Department of the Ministry of Agric
ulture. These are supplemented by data on
changes in stocks and estimate of home
consumption.

Farm Income by Branch
Cotton Growing, Sugarbeet Growing, Dairy
Farming andPoultry Farming

The income data of the above branches,
presented in TablesL/2728 andL/3031, are
derived from the investigations carried out by
the Institute of Farm Income Research, in co
operation with the Central Bureau of Statistics.
The investigations are based on detailed surveys
of3 probability sample, which covers all but the
smallest growers in the Jewish farming (e.g. the
population includes dairy farms with more than
4 cattle units). The full results are published
by the Institute (1). A summary publication,
includes a description of the methodsused(2).
Citriculture {Methodology, Chapter 34)

The income data in Table 2/29 are obtained
by deducting purchased inputs from the output.
The citrus output value is reliably known from
the sales data of the Citrus Marketing Board
(which is the sole authority for citrus marketing),
supplemented by estimates for farmer' home
consumption and unauthorized sales.

The value of purchased inputs in bearing
groves was determined from a CBS analysis of
citrus growers' accounts. The survey population
includes plantation companies, qibbuzim, groves
operated by moshav cooperatives, by the Jewish
Agency Citrus Division, and by research and
teaching institutes. In 1966/67 these sectors ac
counted for 200,000 dunams out of a total of
360,000 dunams bearing groves. The percentage
investigated in the different sectors ranged from
66 to 100.

The purchased inputs of packing houses
were obtained from an analysis ofpacking house
accounts which covered about 80 per cent of the
citrus output.

A detailed description of methods appears
in a CBS Special Publication(3(.

)1( Institute ofFarm Income Research in Cooperation with the Central Bureau ofStatistics, TheProiftabilityofSugar Crowing
in Israel, The Proiftability of Cotton Growing in Israel, and Dairy Farming in Israel, Publications Series A D.

(2) Institute ofFarm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics, The Proiftability of Various Farm
Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65, Tel Aviv, 1967.

(3) Haim Regev, Citrus Sector Accounts, 1962/631965/66, CBS Special Series No 224, Jerusalem 1967.
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As a continuation to the above cost of living allowance which was paid during the period of August
1966 through March 1967, as of April 1967 till December 1967 cost of living allowance was paid as
follows:
To a permanent worker whose salary does not exceed IL. 300 a month
To a day labourer whose wage does not exceed IL. 12 per day
To a permenent worker whose salary ranges between IL. 300 IL. 400
per month

To a day labourer whose wage ranges between IL. 12 IL. 16 per day
To a permanent worker whose salary ranges between IL.400IL. 500
per month

To a day labourer whose daily wage ranges between IL. 16 IL. 20 per day
To a permanent worker whose salary ranges between IL.500IL. 518
per month

To a day labourer whose dailywage ranges between IL. 20IL. 20.72

IL. 12 per month
IL. 120.48 per month

IL. 15 per month
IL. 0.60 per day

IL. 18 per month
IL. 0.72 per day
A monthly sum that
brings his salary up to
IL. 518
A sum which brings
hiswage up to IL.20.72

CHAPTER L. AGRICULTURE

The sources and methodology of the agric
ultural statistics have been described in detail in
arecent CentralofBureau Statisticspublication(i)
referred to hereunder as the "Methodology".

Area and Yields
PotentialLand Use (Methodology,Chapter 4,E)

Table L/l is based on the partially updated
results of the surveys and mapping carried out in
1952 and 1956 by the Soil Conservation Depart
ment of the Ministry of Agriculture.

The data relate to the potential utilization
which does not always correspondwith the actual
land use.

The data in the column "under dryfarming"
relate to the situation that would prevail under
conditions of dry farming only, irrespective of
present irrigation. Thedata in the column "under
irirgation" relate to the situation which would
prevail after the irrigation of the total irrigable
area.

The data do not include the area of East
Jerusalem.
Cultivated Area (Methodology, Chapters 57)

The data on the cultivated area of field
crops and vegetables (TablesL/29) are based
on annual censuses carried out by the Central
Bureau of Statistics and relate to the gross area
sown; the area of plantations, ifsh ponds etc.,
(Tables L/24) is estimated on the basis of data
available in the Central Bureau of Statistics and
information received from the Ministry of
Agirculture and other sources.

Afforested Area (Methodology, Chapter 8)
Table 1 is based mainly on data obtained

from the Afforestation Department of theJ.N.F.,
which is the oiffcial forestry authority.
Yields (Methodology Chapter 23; see also parts
ofChapter 22)

The per dunam yield estimates of main ifeld
crops in Table L/10 are based mainly on large
scale enquiries among farmers. For some crops
the CBS uses administrative marketing data in
conjunction with its own area censuses (see
above).

Production and Marketing
Agricultural Production and Production Value
(Methodology Chapter 22).

The data in Tables L/1218 are presented
in two forms: 'gross production' and "gross
gross production". The former gives the 'realized
output' (including farmers' homeconsumption)
plus changes in the livestock inventory. The
"gross gross" includes in addition intermediate
products, i.e. products which reenter the agric
ultural production process, such as hay and grain
for fodder, hatching eggs, reairng milk, etc.)

The estimates of physical production are
based on a vairety of sources. For vegetables,
fruit, milk, eggs, poultry meat, beef and ifsh the
main basis are the satistics of organized market
ing (see below), supplemented by estimates for
private sales and homeconsumption. Field crop
production is estimated mainly by multiplying

)1( R.M. Barkay and M. Noam (eds.), Agricultural Statistics in Israel  Methodsof Compilation, CBS Technical Publication
No. 21, Jerusalem, 1966 (2 vols.(.
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schools etc.) who receive wages, defence workers
and domestic help.

Permanent and Temporary Employees. The
division is only administrative and does not show
the employee's real status at work. Temporary
employees are those who worked less than one
month with one employer and data on them are
received from the Institute on form 114. All
other employees are deifned as permanent. When
a temporary employee changed his place ofwork
several times a month, he will appear with
several employers as a temporary employee, and
will thus cause a bias upwards of the number of
workers and a bias downwards ofaverage salary.

Salary. Gross wages received by the worker,
including retroactive increases due to arise in the
cost of living expenses, overtime wages, salary for
the thirteenth month and bonuses. It does not
include subsidiarybeneifts (employer's contribu
tion to Kupat Holim etc.) and social expendit
ures set aside for the employee for various funds.

Wage Rates
Data on daily wage rates in agriculture,

industry and building, and the data on the
salaries of academicians are based on ifgures
supplied by the Workers' Unions of the res
pective branches.

Cost of Living Allowance
In accordance with the C.o.L. Allowance

agreements between the General Federation of
Labour (Histadruth) and the Manufacturers' As
sociation of Israel, the Consumer's Price Index
and its components serve as the basis for com
puting the C.o.L. Allowance to the wage tariffs.

During the past years, the said parties agreed
upon a number of changes in the method of
computationof the allowance according with the
components of the Index, as well as on the dates
of computation and payment. The calculation of
the C.o.L. Allowance as conducted in recent
years, differs from the Consumer's Price Index
in the following points :

1 . The calculation of the C.o.L. Allowance
is based on periodical averages of the Index
ifgures and its components (annual or biannual
averages) whereas the Index is compiled and
published monthly.

2. At various times, the calculation of the
C.o.L. Allowance does not include the vegetable
and fruit item, and at other times, when this item
is included, it is always included as an annual
average, because of the large degree of seasona
lity.

3 . The housing item is included in the Con
sumer's Price Index in a composition which dif

fers from thatof the C.o.L. Allowance. The hous
ing basket for the calculation of the allowance in
eludes only those items which are not simulta
neously incomes of the families, owning their
dwellings, from their property.

The C.o.L. Allowance is computed in rela
tion to the New Basic Salary, i.e. to the salary
earned at the end of 1956 in addition to the allow
ance on 31 XII 1965 according to 249 points of
the Index (base: September 1951 = 100). This al
lowance was paid also on seniority and family
allowances. Until January 1964 the C.o.L. Al
lowance was paid in relation to this salary in
amounts as detailed in the table below up to the
maximum monthly salary of IL. 500 or the
maximum daily wage of IL. 20. As to the allow
ance as from January 1964, the maximum was
raised from IL. 500 to IL. 700 for monthly
salaries and to IL. 28 for daily wages.

AllowanceTable B. Rates of C.o.L.
C.o.L.

Maximum C.o.L.Allow
Allowance in IL.enceasyo

ofPeriod
the New

PerPerBasic
DayMonthSalary
0.6416.003.216 VII 1957fromAs
1.3634.006.816 VII 1958fromAs
1.9448.509.716 VH 1960As from
2.9473.5014.716 VII 1961fromAs
4.52113.0022.616 VII 1962fromAs
5.78144.5028.916 I 1963fromAs
7.10177.4033.616 I 1964fromAs
8.22205.4037.616 X 1964fromAs
8.47211.7038.516 I 1965fromAs
11.07276.8047.816 I 1966fromAs

As from August 1966 the C.o.L. Allowance was
paid to lowincome employees (up to IL. 400.
monthly salary or IL. 16.  daily wages, the pay
including basic salary, seniority and family in
increases, C.o.L. Allowance, overtime pay and
any permanent salary increase) and persons of a
deifnite family status (married persons whose
spouse does not work and breadwinners who
do not have a wife and they are parents to a
child below the age of 18). The allowance is
IL. 12. per month or 48 Agorot per day (in
the case of partial employment  in proportion
to the above) for all salaries up to the above
mentioned ceiling. Above the mentioned ceiling
 up to a monthly salary of IL. 412. or a
daily wage of IL. 16.48. the allowance is paid
to the employees by the employers who are
repaid by the National Insurance Institute out
of Treasury Funds.
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unemployment days in the month by the number
of possible workdays of that month. Average
of unemployment days per unemployed per
months is computed by dividing the total un
employment days in a month by the number of
registered unemployed of that month. Persons
who registered for work at least once a year are
deifned as " registered".

Referrals to Employment Vacanciesbymeans
ofa letter, means the sending of an employed to
a place of work following the request of an
employer.

Data on relief work are from the Ministry
of Labour.

The Daily Averageof the Employed is calcu
lated by the division of the total number of work
days during the month by the numberofpossible
work days of that month.

Strikes and Lockouts
Data were based up till 1965 on reports

given by Workers' Councils to research de
partments of the General Federation of
Labour, and 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
by the stoppage of work in another enterprise.

Data since 1960 refer to workstoppages
which lasted less than one day but more than
two hours. Part of the increase in the number of
strikes and lockouts and in the number of strikers
and locked out persons compared to former data
derive from this change.

Since 1966 Data appearing in this abstract
relate to facts received from the establishments
themselves where the strikes or lockouts took
place, therefore they comprise a new factor in
this subject.

Histadrut Members
Data are based on the annual enumerations

of the Central Fees Oiffce of the Histadrut
(General Federation of Labour), and refer to
feepaying members.

Government Employees
Data are based on reports supplied by the

Civil Service Commission. They include all emp
loyees permanent, temporary and transient.

Employment and Wages fromNational
Insurance Data

Statistics on employment and wages of
employees was compiled in cooperation with

the National Insurance Institute. These data aer
based on a sample drawn from a list ofemployers
registered at the Institute branches. This list
includes all establishments engaging hired work
ers. Data for 1961 through 1964 are based on a
sample drawn in 1961 whereas 1965 data are
based on a new sample which was started in
January 1965 and was drawn from an updated
list for March 1964.

Besides the replacing of the sample, the
sampling method was only slightly changed.
These changes were as follows :

a. A different deifnition of the strata:
whereas theprevious sample included eight strata
of economic branches, the new sample includes
twentysixcombinations of branches as sampling
strata.

b. The size of establishments which fell
into the sample as "certain" was set down for
each branch separately whereas any establish
ment engaging 50 employees or more fell into
the old sample as "certain".

Consequently, the data appearing according
to the new sample should not be regarded as a
direct sequel to the data by the old sample. In
order to make comparison possible between the
1965 data and the previous years, linking coefif
cients have been compiled which are based on
the average data for NovemberDecember 1964.
These data were obtained according to both the
old and the new samples.

The ratio between the averages of the said
months in accordance with the new sample and
the average in accordance with the old sample
constitute the linking coefifcient whose applica
tion to the data for the preceding years enable
the desired comparison. The 1964 data as based
on the old sample were recalculated by these
coefifcients and presented along with the 1964
data based on the old sample.

Definitions
The data registered in the employers reports

enable calculation of data on hired workers
and the wages paid to them every month, as
well as the calculation of the average wage per
worker per month, and the indices of these
calculations.

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 month
ly salary. Not included in the definitionare :mem
bersof qibbuzim who do not receive wages and
students (in nursing, vocational and agricultural
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by personal or written application, etc. Emp
loyees who were temporarily absent from their
work and actively sought other work are coo
sidered 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.

Since 1967 the unemployed are divided into
two subgroups :

1) Those who worked for the previous
twelve months in Israel.

2) Those who did not work for the previous
twelve months in Israel.

II. Not in the Civilian Labour Force:
All persons aged 14 and above who were

neither "employed" or "unemployed1' in the
determinant week. Included are housewives,
students who did not even work one hour during
the determinant week, persons unable to work,
persons living on pensions, rents, etc., as well as
soldiers serving in the Regular Army or on
compulsory military service. Till the end of 1966
this subgroups was referented by a permanent
cardifle since 1967.

The data in this connection are received by
questionnaires in the ifeld.

Economic Branch. Each employed person
was included in the economic branch to which
the establishment or institution in which he
worked during the week belonged. 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
several economic activities which cannot be
divided into departments, the primary product
or the pirmary service determins the economic
branch to which it belongs.

The classiifcation of economic branches is
based on the United Nations International
Classiifcation and is adapted to the requirements
of the Israeli economy (see classiifcation of
Economic Branches, No. 2 of the Census 1961
Series).

Occupation. Classiifcation by occupation
relates to work performed by the investigated
person, at his place of employment without
taking into concideration the trade learned
but which he is not practicing at present {see
Classiifcation of Occupations. No. 3 of the 1961
Census Series).

The classiifcation is based on the Inter
national Standard Classiifcation of Occupations
as prepared by the International Labour Oiffce
an d was adapted to suit the Israeli economy.

In 1961 the occupations were reclassiifed:
building workers are a separate group and stor^
age workers are classiifed as clerks.

Status at Work: the classiifcation by oc
cupational status divides employed persons in the
following groups:

Employees: persons employed by another
person inreturnfor payment in cash or kind.
Employers: persons employing other per
sons in return for payment in cash or kind.
Selfemployed: persons working them
selves, who do not employ others in return
for payment in either cash or kind.
MembersofCooperatives: members of co
operatives or cooperative societies who par
ticipate in the ifnancial proifts and members
ofcollective moshavim.
Members of Qibbuzim: persons who wor
ked in qibbuzim without receiving payment,
including members, candidates for member
ship, 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 familybusinesswithoutpayment .
Years of Work. Within the framework of

the Labour ForceSurveyJanuary March 1966,
years of work in last employment have been
investigated. Thepopulation investigated on this
subject is composed of employed persons and
employees and members of cooperatives who
were questioned about the duration of their last
employment.

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
Centre and at labour exchanges in minorities'
settlements.

Since April 1959, data are based on re
gistration 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 is considered as an employment
seeker, whereas an unemployed is a person for
whom at least one unemployment day was
registered duirng the month and until 1960 no
persons who were unemployed were considered
as work seekers. Daily average of unemployed
is calculated by dividing the total number of
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In the "new houses" sample, dwellings investiga
ted in the previous or in the two previous samples
are investigated in the recurrent sample. In the
other types of recurrent surveys (qibbuzim, vil
lages, moshavim, institutions, and new buildings)
the same registers as were chosen in the previous
sample recur but the family sample is redrawn.

Since the estimates presented are based on
samples they are liable to differ from the ifgures
which would be obtained from a full enumera
tion because of "sampling errors", which may
be very large in relation to small groups in the
population.

According to the routine weighting method,
data obtained from the Labour Force Surveys
are inflated according to age groups, sex, and
population group.

The inflating is done by;
1. Counting the cards obtained from the

sample in each age group, sex and population
group.

2. Demographic data are obtained from a
source external to the survey in each age, sex
and population group.

3. The weight of each card is obtained by
the division of the demographic estimate for
each group(§2above) by the number of cases.

This method improves the estimates, by
anulling casual deviations and considerable bia
ses which may exist in these variables and in
those connected with them.

Until the end of 1964, the sample data had
been weighted as follows : each groupofcases in
the sample sex, age (28 groups) and religion
was so weighted that the size of the population
in that group would be obtained according to
current demographic data.

Since 1965, the weighting groups have
been detailed also by types of settlements, viz,
median data have been prepared for each group
of sex, age, religion and type of settlement (160
groups) and the weight of each group was ac
cordingly determined.

In order to link the data by the old weigh
ting with those by the new, the 1963 data are
given according to both methods. The compa
rison between the two sets shows that 

a. Data, on labour force characteristics
except what will be speciifed in §c below.did
not change, except as shown in (c) as a result of
the new weighting.

b. The new weighting changed to some de
gree the breakdown of employed persons by
economic branch, occupations and employment
status.

c. There are differences in the size ofpopul
ation in some types of settlements, but not in the
rate of participation. Following these results,
the 1963 data are given by both methods in all
histoircal tables where the variables types ofsett
lements, economic branch, occupation and em
ployment status appear besides the working
hour tables.

Definitions
I. The Civilian Labour Force :

All civilians aged 14 and above, who were
"employed" or "unemployed" in the determinant
week according to the definitions given beloware
included in the Civilian Labour Force.

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, all of whom were em
ployed for 15 hours or more, during the determi
nant week, and persons who were temporarily
absent from their usual work.

The "Employed" group consists of three
subgroups:

Fulltime Workers : all persons who wor
ked 35 hours or more duirng the determinant
week. Included are all hours duirng which the
enumerated individual was occupied in his work
or business, paid or unpaid work including over
time 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 profes
sion in which a fulltime post consistsof less
than 35 hours per week, as for example phy
sicians teachers and kindergarten teaehers. In
each of these professions the deifnition of full or
parttime work is that which is customarily accep
ted in medical and educational institutions, etc.

Since 1967 the working groups are included
in the time work only if they worked 35 hours a
week.

Parttime Workers : all persons who wor
ked from one to 34 hours during the determinant
week (except for the instances speciifed above)
with regard to data until 1966.

Temporarily Absent from Work duirng
the survey week due to illness, vacation, army
reserve duty, labour dispute, inclement weather,
temporary stoppage of work (up to 30 days).

Unemployed : persons who did not work
at all duirng the determinant week (even for a
single hour), and actively sought work dur
ing that week by registering at the general labour
exchange ofifce or at another labour exchange,
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CHAPTER K. LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT

Labour Force Surveys
The Central Bureau of Statistics has car

ried out labour force surveys since 1954. A single
labour force survey was made in each of the years
1954 through 1956. In 1957 two surveys were
made and from 1958 on, four surveys have been
executed each year. Execution of quarterly
surveys has made it possible to calculate the
average annual level of employment, the compo
sition of the nations labour force, and to obtain
some indication of the seasonality during the
year.

In 1958 and 1959 the surveys were carried
out in different seasons of the year: winter
(February), spring (May), summer (August) and
autumn (November).

A week was chosen in each of these months
and was called "The Determinant Week". The
questions asked in those surveys are related to
the situtation during this week.

From 1960 onwardsfoursurveys ayear were
being carried out, but with a method of enume
ration differing from previous years. Weekly enu
meration was held throughout theyear. Thedeter
minant week always referred to the "last week",
i.e. the week ending on the Saturday before the
visit of the enumerator.

Each of the labour force surveys covered
about 6,000 households within the State's geo
graphical boundaries during the period of the
survey, including residents staying abroad less
than one year, and temporary residents. (Labour
Force Survey data do not include East Jerusalem)

The families chosen for each survey (accord
ing to a method discussed below) were inter
viewed at their homes by interviewers of the
Bureau.

The surveys were carried out by various
complex sampling methods in the towns and vil
lages, so that the samples chosen represent
thecountry's entire population at the time of the
survey.

The questionnaires included questions on
employment, unemployment, methodsofseeking
work, working hours, economic branch, occupa
tion, and status at work.

In the 1967 qvestionnaires, several impro
vements were introduced and influenced the
definition of part time and full time workers,
employed and unemployed workers, and these
belonging to the labour force (see "definitions''
below). The 1966 data were processed according
to the above mentioned definitions for com

parisson reasons with the labour force and
employed persons by their respective economic
branch.

In various surveys, questions were asked on
social and economic matters in addition to the
standard questions.

The main explanations and definitions of
the methods are given below. Further details
can be found in the Special Publications Series
No. 1 52 LabourForce Survey 1962. No.162 
Labour Force Surveys 1955 1961 ; data for 1963
were published in No. 176 of the Special Series.

Explanations of the Survey System
In order to ensure full representation of

the population, each survey is composed as
follows :

In all settlements except qibbuzim, mosha
vim and Non Jewish villages :

a. Ballot sample : the sample is drawn from
the voter's roll. This sample represents the
families listed in the roll who live at the address
indicated in it.

b. Area and new houses sample: the sam
pie is drawn according to ballot area maps; it re
presents the families whose present address is
not the same as listed in the voter's register, and
the families who are not registered at all. Such
completion is made only in towns and large
villages.

In the other settlements :
c. A ballot sample of qibbuzim, moshavim,

villages and closed institutions.
d. A sample of the minorities isalso drawn

following the system used, from the voter's roll.
From every ballot register chosen for the

survey (according to the sample types mentioned
above) a sample of families was drawn for in
vestigation.

The ballot registers chosen for each survey
are in two parts. First  a "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 recurrent
sample. One third has been investigated in the
previous survery 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 prev
ious one or two surveys are reinterviewed.
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For similar reasons, the deifnition of the
"agriculture" does not include forestry, timber
production, land reclamation, drainage and
marine ifshing for index purposes.

The agriculture, from point of view of
transactions of the population measured by the
index, is defined as one unit wherein the transac
tions of the individual farmers with each other,
have no bearing on the index. Transactions
measured by the index are thus restricted to
those between "fanners" and "nonfarmers",
and they also are restricted to marketable trans
actions for which market prices are existant :

i.e., output marketed out by the agriculture and
inputs purchased from the outside at commercial
market prices. Accordingly, production for self
consumption and changes in stock are not in
eluded in the index of the agricultural output
prices, and selfemployed labour is not included
in the index of the agricultural input prices.

c. Weights of the Index
The basket of the index was determined, in

the base period, by the composition of income
of the agriculture from marketing its produce on
the one hand and by the composition of its
expenditure on commodities, materials and ser
vices purchased by it, on the other hand. The
weights of various items were determined by two
factors : their importance first, in the entire out
put basket, and second, in the entire input
basket (for detailed weights of groups see Table
J/9).

The value of income used for determining
the output weights include all receipts from
marketing the produce to all destinations (dome
stic market industry, exports, etc.), as well as
the amounts received as subsidies which are
linked to the quantity of the marketed produce.

The value of expenditure, which served for
determining of weights of input included all
payments of the agriculture to bodies (outside
the agirculture, for materials, products and
services, which served for producing the above
said output. The expenditure on agricultural
buildings, machines and durable equipment
were estimated by the amortization value (the
renewal value) which is calculated for all build
ings and equipment under discussion in the
agriculture, and not by their purchase value in
the base period.

d. Sample of Measured Items and Prices
Changes of prices are gauged within each

item in the index by a sample of materials,
products and services whose price lfuctuations
should represent lfuctuations in the prices of all
materials, products and services included in the
same item in the index.

Prices of output received by the agriculture
are not commercial market prices but prices
calculated to include subsidies and other comple
mentary payments on the one hand, and deduc
tions on the other hand, such as: commission
fees and other marketing expenditure. Prices of
output relate to the marketing stage nearest to
the agricultural farm, (the farm gate, the whole
sale market gate, etc.).

Prices which the agriculture pays on input
are, compared with the output prices, real
market prices which relate to the last marketing
stage preceding the agricultural farm.

Prices of input and output are collected once
a months, seasonally or once an agricultural
year, according to the type of the items. Re
cording of pirces is based on observation of a
sample of merchants in a sample of buying and
selling days.

e. Historical Background
The Index of Output and Input Pirces in

Agriculture has been ccmpiled since October
1959 (agricultural year 1959/60).

In 1959/60  1965/66 the index was comp
iled on the basis: 1958/59 = 100.0 points.

In 1965/66, the Index was updated and as
from October 1966 (agircultural year 1966/67)
the index is presented on the base: 1965/66
= 100.0 points.

Because of the considerable changes which
occurred in the revised index basket in compa
rison with the previous "basket", from the point
of view of the sample of items which represent
the methods of measurement, etc., the revised
index shouldnot be regarded as a direct continu
ation of the previous one which was calculated
and published for the years 1958/591965/66,
on the basic of 1958/59 = 100.0 points. But for
practical purposes, it is possible to link both
indexes by multiplying the revised index by the
linking coefficient 1,497 which expresses the
average index for 1965/66 on the 1958/59 base
= 100.0 points.
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Wholesale Price Index of Industrial Output
for the Domestic Market

This index has been published since 1964 on
the base 1963 = 100(1).

The purpose of the index is, in general, to
measure the changes in prices of the local in
dustrial (2) output at the stage of first local mar
keting. The principles according to which the
indexes of the various branches have been estab
lished are as follows:
1. The indexes have been established in accord

ance with the Classiifcation of Economic
Branches, of the Central Bureau of Stati
sties (3)

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 var
ious industrial branches, sold on local mar
kets.

3. The prices are those received by the producer
on the ifrst transaction, generally at the fact
ory gate. They are market prices, including
purchase taxes and not including subsidies.

4. The firms, on whose data the index is based,
are a sample of 80 productive ifrms ; their size
and the types of commodities produced de
termined 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 base year (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 ofproduc
tion 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
pirce of each commodity is computed in re
lation 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 index of the subgroups, whose
weighted average gives, in turn, the general
index of the branch. The index of all in
dustrial 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 Output and Input in Agriculture
a. The Purpose of the Index and Its Use

The Index of Output and Input Pirces in
Agriculture measures the influence of pirces on
the agriculu^s income from marketable output
commodities and on its expenses on products,
materials and services for input. The basket of
output and input includes products, mateirals
and services of unchanging or equivalent value
and quantity; consequently, changes over time
express changes in prices only.

The principal use of the index is to serve for
calculating income, expenditure and profitability
of the agriculture and to help in analysing the
inlfuence of the changes in the terms of trade (4)
on income, expenditure and proift.

The index serves as a delfator for converting
values of agricultural production and marketing
expressed in current pirces.

b. The Population of the Index
AH activities deifned in division 0  Agricu

lture, Forestry and Fishing  in the Standard
ClassiifcationofEconomicBranches (5), but rest
ricted for such activities carried out by farmers
who directly produce agircultural goods, serve
as the basis for deifning "agirculture". Commer
cial companies (i.e. tractor stations, artiifcial
insemination services, aeiral spraying companies,
etc.), operated as a separate business, have been
excluded from the framework of the "agricu
lture" even though their activities are deifned by
the standard classiifcation as agricultural ones.
The index covers, as a result, the agircultuer's
expenses on services sold by these companies but
not expenses on inputs of establishments.

)1( Prior to January 1964 (1959 1963), indexes for theoutputof single industrial branches which were erected gradually
had been published, and were then consolidated in the present index.

(2) Except for the branches "Printing and Publishing", and "Diamonds". For the ifrst, no adequate measuring method
has been found; the output of the second is destined for export.

(3) See below Chapter M  Industry.
(4) Termsof trade are defined as the ratiobetween output and imput prices. The changes in termsof trade are computed by

indexofoutput prices
index of tmput prices

(5) Census ofPopulation and Housing 1961 Series,No. 2
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f. Special Measuring Problems
Special problems arise in connection with

labour and equipment services owned by con
tractors.

1 .LabourServices. Theweightof the various
types of labour services in the base period was
determined according to wages actually paid by
the contractors, as found in the survey. Changes
in pirces of such services are measured chielfy
by the Labour Organizations in the construction,
wood, and metal branches, etc. Changes in of
flcial tariffs are not always identical with the act
ual changes, but since no more adequate method
has been developed so far to measure these
changes, the wage tairffs (incl. fringe expenses)
are used as an indicator.

2. Self Owned Equipment. Expenses on use
ofsel fowned mateirals are represented in the
index basket by an estimate of amortization ex
penses of such equipment in the base peirod.
Changes between the peirods are estimated ac
cording to market pirces of new equipment.

g. Historical Background
The Pirce Index of Inputs in Residential

Building is a continuation of the Index ofBuild
ing Costs, which had been compiled and pub
lished by the Bureau until January, 1964. The
main differences between these two indexes are
as follows:

1. The Index of Building Costs included
only seven items, which referred chielfy to the
skeleton, whereas the Price Index of Inputs in
Residential Building is much wider in scope and
covers most of the construction stages.

2. The basket of the previous index was
based on a calculational analysis of a few pro
jects and not on a comprehensive statistical
survey based on real expenses.

3. Thesample ofmateirals and servicesand
the sample of supplies, where pirces are recorded
monthly,wereenlargedmanifold in the newindex.
Since the basket of the new index, its compo
sition and measuring methods differ to a 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 base period :
January1964 = 100, whereas thepreviousone was
based on pirces in July 1950=100. For practical
purposes, the old index (base: 1 VII 1950 = 100)
may be linked to the new one, by multiplying the
new indexby the ratio between the two, which is :

668.0
= 6.68.

100.0

The detailed descirption of the principles,
basic features and imitations of the new index
have been published in Price Index of Inputs in
Residential Building  Report of the Public
Advisory Committee, Technical Publications
Seires No. 17 (Hebrew only).

The Price Index of Inputsin Road
Construction

The Pirce Index ofInputs in Road Construe
tion, which was ifrst published in 1966, constit
utes the second stage of the project to compile
pirce indexes ofoutput and input in the building
branch, after the Pirce Index of Inputs in
Residential Building had been compiled. The
index was calculated on the base January
1966 = 100.0.

The pirnciples according to which the new
index was compiled are chielfy :

1. The index consists of six subindexes,
according to the various kinds of road construe
tion: interurban asphalt road, urban asphalt
road, construction works, subbase, base and
bearing course. Each subindex is to reflect the
changes in the expenses on a ifxed "basket"of
mateirals and services which are used as inputs
in road construction  which represent the
composition of the expenses of the respective
kindofroad construction during the basepeirod.
The general index, which is a weighted average
of the subindexes, relfects the changes in the
input pirces of the "basket" of the whole road
construction branch.
2. The basket of the new index was determined

according to the composition of the contrac
to^ expenses on materials and services as found
in the "Survey of Expenditure on Road Con
struction" which was made in 1965 and which
investigated the composition of the inputs in
projects whose construction was accomplished
duirngthe years 19631964.
3. The weights of the vairous items (of each

material or service) in the index were determined
according to their relative importance in the
total expenditure within the framework of the
index.
4. The lfuctuations in the prices of the above

mentioned items are represented by the changes
of the pirces of about sixty commodities and
services, which were collected at about eighty
suppliers. A detailed descirption of the basic
pirnciples, characteristics and limitations of the
new index was published in The Price Index
of the Inputs in Road Construction  a report
of the Ministeiral Advisory Committee (Central
Bureau of Statistics, Technical Publications
Series No. 24, Jerusalem; Hebrew only(.



indexes of the new series by the ratio between
the new and the previous Index in 1964:

134.7
= 1,347.

100.0

k. Remarks on the Tables
1. Tables J/2 and 7/3. The percentage of

change between successive years was calculated
according to the average yearly index as an arith
metical mean of the monthly indexes. It should
be borne in mind, that the weighting of the
percentages of change in groups and branches
by the baseperiod weights does not necessarily
result in the percentageof change in the General
Index, unless the comparison is in relation
to the base period.

In 1963, the basket of the vegetables and
fruit item was updated by adjusting the Survey
data to a longer period (in accordance with
marketing data over 3 years). This updating was
introduced retroactively by chaining. Changes in
vegetable and fruit prices between 1961 and 1962,
ifestimated by this new method, would have been
by 45 percent lower than those given in the
tables, and changes since 1962 would accordingly
be higher by a similar rate.

2. Table //4. Average prices of selected
commodities : until 1959 these are Tel Aviv pirces'
and ever since, national averages. The yearly
pirce was generally computed as an arithmetical
mean of monthly prices. The yearly prices of
vegetables and fruit as from 1960 were computed
as a weighted average according (0 quantities of
organized marketing in the current year. For
other seasonal commodities, the yearly price
was computed as an arithmetical mean of the
monthly prices in the months when they had been
marketed. It is not always possible to be pre
cise on the equality of details and of the sample
of observations from month to month and year
to year on computing the average prices, and
some differences may have crept in between the
course of the Price Index of a given commodity,
and the changes between average pirces, as in
the Table.

The Price Index of Inputs in Residential
Building

a. Purpose and Uses
The purpose of the Price Index of Inputs in

Residential Building is to relfect the changes in
expenses on a ifxed basket of mateirals and ser
vices for constructing residential buildings which
should represent the composition ofcontractors'
building expenses in a given peirod. Since the bas

ket of inputswhose prices aremeasured does not
change, this index relfects only changes in prices.

This index, being a gauge of pirce changes
in the construction branch ,is therefore used as
a base of linking building contracts and as an
index of subtracting the value of investments in
building, etc.

b. THE POPULATION OF THE INDEX

The index covers all expensesofcontractors
and subcontractors on mateirals and services
destined for residential building, except some
items for which no reasonablemethod ofmeasur
ing could be found (land, interest, etc.) and
expenses on land development (ground levelling,
footpaths, etc.) and on building licences, plan
ning and supervision, marketing and advetrising.

c. Weights
The basket of the index was set down ac

cording to the composition of the contractors'
expenses on materials and services included in
the index.

The basket of the present index, published
since January 1964, on the base January 1964 =
100, is based on the findings of the Survey of
Expenditure on Residential Building, which was
carried out in 1963 and investigated the com
position of inputs of 185 building projects com
pleted in 1961.

The weights of the vairous items were set
down according to their importance in the whole
basketof inputs (see details in Table J/6).

d. The Sample of Representative
Materials and Services

The price changes are measured within each
item of the index, by a sampleof mateirals and
services whose price lfuctuations represent the
lfuctuationsofall materials and services included
in the item. Prices of about 250 materials and
services are measured, which were selected in ac
cordance to their relative importance in building
expenses and their faculty to represent pirce
lfuctuations of wider groups.

e. Method of Price Registration
Prices are recorded monthly in a sample of

160 wholesalers and producers ,who supply ma
terials and services to contractors all over the
country. In order to assure that the index should
relfect only changes in pirces, prices of each
material are collected at each supplier by a ifxed
and detailed deifnition of the מ^ )incl. also sale
conditions> credit and means of supplying). This
deifnition is detailed in the questionnaire sent to
suppliers by mail.
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reliability of the Index, it is updated every few
years. The updating is especially for the sample
of commodities and their weights, for the sample
of shops where prices are recorded and besides,
methods of measuring are improved and per
fected.

The main updatings of the Index were
carried out in September 1951, January 1959,
January 1961 and lastly in January 1965. The
main changes and improvementswere as follows :

1. Until December 1950 the 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. From September 1951
until January 1959, the Central Bureau of Sta
tistics compiled a new index comprising about
300 commodities and services which represented
the consumption of urban wageearners' families
according to the "Family Expenditure Survey''
conducted in 1950/51. Particulars on this index
are given in Statistical News, Vol. B, No. 14, Janu
ary 1952. Since the black market prices prevailing
at that time were not measured, price deve
lopments could not be accurately gauged by this
index. Upon the terminationof the rationing and
austerity period, and with the demographic
changes which took place during the iffties as the
result of largescale immigration, considerable
changes occurred in the consumption pattern,
which made it necessary to update the Con
sumer's Price Index.

2. The new Consumer's Price Index pub
lished by the Central Bureau ofStatistics as from
January 1959, differs considerably from its pre
decessor based on September 1951 = 100. The
"basket" of this new index was obtained from
the Family Expenditure Survey 1956/57, in which
the budgets of about 7,000 urban wageearners'
families in 26 settlements with a population of
over 10,000 were examined, and shows consider
able divergencies 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 has
been expanded to over 1,000; prices were col
lected from 26 settlements (instead of 9 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 ofJanuary 1959 = 100.

3. The Index was again updated in January
1962, following another Survey of Family Ex
penditure, which covered up to 1,100 families of
urban wageearners. In accordance with the find
ings of this survey, the weights of the Index were

updated, as well as the samples of commodities
and observations, but the composition remained
similar to that of the Index of 19591961 . There
fore, the base peirod had not been changed (Janu
ary 1959 = 100.0). This Index has been com
piled as from February 1962, first based on
January 1962 according to the updated set of
weights, and then chained to the base of January
1959. This Index (based on January 1959) was
compiled until December 1964 (details on the
updating the Index in January 1959 see in the
Statistical Bulletin of Israel, Part D  Prices,
No. 1, February 1962, Hebrew only).

4. In the updated index compiled as of
January 1965 the following changes have been
introduced:

a. The Index was compiled in relation to
a yearly base period (1964) and not, as in the
past, in relation to a monthly period.

b. The sample of businesses, where prices
are registered, was entirely renewed.

c. Improvements were introduced in meas
uring the housing expenses. The main change is
the separate treatment of the land and structure

■ components, both in setting down the weight
and in the method of gauging the changes in
prices.

Additional details were published in the
Statistical Bulletin of Israel, Part D  Prices,
No. 1, February 1965.

j. The Chaining of the Represented Indexes
in Relation with Various Base Periods

Along with the updating of Indexes in Jan
uary 1959 and January 1964, the base period was
changed, which causes some dififculties in deter
mining the extent of change in the Indexes be
tween the vairous periods, but for practical
purposes it is possible to link the various series
and to arrive at a common base for them.

The Index which had been published be
tween January 1959 and December 1964 in
relation to January 1959 = 100.0 may be linked
to the series published until January 1959 (in
relationto September 1951 = 100.0)by multiply
ing it by the ratio between the Index for January
1959 in both series. This ratio is:

275.3
= 2,753.

100.0

Similarly, the ifgures of the new Index published
as from January 1965 can be calculated in rela'.
tion to 1964 = 100.0 as a continuation of the
Index compiled until December 1964 (in relation
to January 1959 = 100.0), by multiplying the
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Most prices are recorded by an enumerator
who visits the shop or business. Prices of some
goods and services, such as posts, are registered
by means of questionnaires sent by mail.

The registration of the priceofeach commo
dity in each shop is made according to a detailed
standard definition of the commodity and ac
cording to a set of rules which assures that the
Index will reflect only prices and not changes in
the quality or quantity of commodities.

f. The Compilation of the Index and the '

Base Period
According to the price of each commodity

recorded in the various outlets, the index of
change in the price of each is registered in rela
tion to the base period. The General Index is
obtained as a weighted average of the indexes
of all commodities recorded in the Index.

Asfrom 1965,thebaseperiod isl964=100.0;
the Index had previosnly been compiled and re
presented in relation to otherperiodsas described
in §J below. The problem of chaining the pre
sent to the previous Indexes is given in § J, below.

g. The Classification of Commodities in
the Index

In order to analyse the price trends, indexes
for various groups of the Index basket are com
piled along with the General Index. The most
common classiifcation is by consumption groups
(Table J/2), where the direct connection of a
commodity to a group is determined according
to the typeofits use.

The Index is also compiled by the classifi
cation of economic branches in which the pro
duction of the goods has been ifnished (Table
J/3). In the new Index, compiled since January
1965, this classiifcation was updated and some
what changed, but for comparison with the pre
ceding years, the computation by the old classiif
cation is given. The comparison of 1966 with
1965 was made according to the new classiif
cation. The weights of 1964 of the various econo
mic branches (Table J/3) were determined ac
cording to the new classification. They differ
from the weights of 1964 as given in the previous
Abstract.

h. Special Measuring Problems
There are special measuring problems in two

items  vegetablesandfruit andhousing; in order
to overcome these problems, special measuring
methods are employed which deviate from those
applied to most other items.

1. Vegetables and Fruit. The dififculties in
adopting a measuring method derive from the
great seasonal changes in marketing and con
sumptionof vegetables and fruit. The seasonality
in consumption is relfected in the Index by the
fact, that both the basket of this item and the
consumption of the various commodities change
from month to month according to the consump
tion structure characteristic of each month.
Nevertheless, the weight of the entire item re
mains stable between the months (in the base
year). The vegetables and fruit basket of each
month and the weightofeach vegetableand fruit
included were set down according to data re
ceived from the families in the Family Expen
diture Survey and to the seasonal patterns of
quantities in the organized marketing over a
three years' period. Details on the basket and
monthly weights were published in the Statistical
Bulletinof Israel, Part D  Prices, No. 1, Feb
ruary 1965 (Hebrew only), Appendix A.

2. Housing. The special problem of durable
goods owned by the Index population, especially
owned dwellings and dwellings rented against key
money, is that they are not consumed im
mediately upon purchase but the consumption
of the services of such goods is distributed over
many years following their purchase. The pro
blem is, how to estimate the changes in the prices
of the services paid by the consumer of such an
asset, who is also the owner, or, in other words,
the price ofuse of such property. This refers to
expenses on invested capital (and not repairs, in
surance taxes, etc., which are no special pro
blem). These prices are assessed in the Index by
estimating the amortization in addition to the
capital invested. Details on the method of com
pilation are given in Appendix B, ibid.

The changes in the price of the use of dwel
lings between the periods are estimated chielfy by
the changes in the IndexofInputs in Residential
Building (for the amortization component) and
by the changes in dwelling prices and key money
(especially for the interest component). The
changes in prices of dwellings and key money are
measured in quarterly surveys on a sample of
dwellings, moved into each quarter of the year.

i. UpDating the Index and Historical
Background

As time passes, the composition of the con
sumptionbasket changes, as well as consumption
habits and buying sites of the Index population.
Such changes cause discrepancies between the
basket actually consumed and the basket by
which the Index is compiled. Such discrepancies
accumulate in time, and in order not to lower the
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CHAPTER J. PRICES

The Consumer's Price Index
a. Purpose and Uses

The purpose of the Consumer's Price Index
is to measure the percent of change in the ex
penses necessary to buy a ifxed "basket"of com
modities and services, representing the average
consumption of urban employees' families. The
basket contains commodities and services of un
changing or equivalent quality and quantity, so
that the changes in the Index relfect only change
in prices.

The Index and its components are used for
linking secuirties and mortgages, for determining
the cost of living allowances in wages and for
analysing the trend of prices in the economy.

b. THE POPULATION OF THE INDEX

The Consumer's Price Index relates to goods
and services consumed byemployees' families re
siding in large urban settlements, numbering
10,000 inhabitants or more.

The Index basket includes all goods and
services destined for consumption whose pirces
are measurable. Accordingly, savings, income tax
and national insurance tax, and some small
consumer items (such as lottery tickets, donat
ions and gifts in cash), for whose measuring no
reasonable method has been found sofar, are
not included.
c. Weights

The weights of the Index are weights of
value, and the importance attributed toeach item
in the basket is equal to the percent of expendit
ure to buy it, out of the total family expenditure
within the framework of the Index. The con
sumption of the family expenditure in the base
period is obtained from the Surveys of Urban

Employees' Families Expenditure, the last having
been carried out in 1963/64 and according to
which the weights of the new Index onthe base
1964 have been compiled. This survey covered
up to 1,600 employees' families in 34 urbaa
settlements.

In that survey, expenses on consumption
were obtained for most commodities, in accord
ance with the value of purchases in the survey
period. For two durable goods owned by families
 dwellings and cars  the consumption value
was estimated according to the amortization and
the interest on the invested capital (see below)
and not according to the purchase value which
included a remarkable amount of investment in
such assets.

Table A shows the weights of the major
consumption items in 1964 in comparison with
their weights in January 1959 and 1962, when
the Index had been updated.

d. Sample of Representative Commodities
Whose Prices Are Recorded in the Index
The changes in the price level of each con

sumption item is estimated according to the
changes in prices of about 1,000 commodities.
These are a panel of all goods consumed by the
Index population. The selection of the goods for
the sample was determined by their importance
in the family budget and their capacity to repre
sent price trends of larger groups of similar com
modities.

e. The Method of Price Recording and
the Sample of Observations
The pirces of these 1,000 goods and services

are recorded monthly in a sample of 1,200 shops
and businesses, in 34 urban settlements.

Table A

Weight on I 1964Weight on / 1962Weight on / 1959Ttant
)by 1963/64 Survey()by 1959/60 Survey()by 1956/57 survey(item

1,000.01,000.01,000.0Total
245.8303.7335.9Food (excl. vegetables and fruit(
79.384.794.6Vegetables and fruit
149.6116.9123.0Housing
86.995.896.3Household maintenance
97.584.450.6Furniture and household equipment
98.7109.2124.1Clothing and footwear
41.335.337.2Health
88.679.665.9Education, culture and entertainment
76.356.639.3Transport and posts
36.033.833.1Miscellaneous
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14. The "total import" ifgures do not in
elude :

a. Returned shipments of equipment to
local ifrms from other countries, after it
had been used for the execution of
contract work.

b. Imports into bonded warehouses.
c. Figures on bunkers, stores, ballast, and

dunnage supplied to Israeli ships and
aircraft abroad.

d. Currency of legal tender (items
72.01.1000 and 72.01.2000of the Cust
oms Tariff) imported.

Exports
15. Exports are recorded according to the spe

cial system. As from November, 1962, the
date of statistical registration of exports is
the date of shipment of the goods. Previo
usly, the export registration date was ifxed
according to the date of submitting the ex
port entries by the exporter to the Customs
Authorities.

16. "Gross Exports" are deifned as the gross
outlfow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
origin which have been changed in form
and/or enhanced in value by further ma
nufacture in Israel. This value does not
include exports from Israel to the ter
ritories administered by the I.D.F.; its
estimated value for 1967 is $15 million
according to a rough estimate.
"Net Total Export" are "Gross Exports"
less returned exports. "Returned Exports"
are composed of shipments returned from
abroad, which previously were exported.
Unless otherwise stated the data for "Ex
ports" refer to "Gross Exports" i.e. exports
without the deduction of "returned ex
ports".

17. Since the export of citrus fruit and eggs
(for food) is generally carried out on a
consignment basis, their value declared to
the Customs' Authorities cannot represent
precisely their actual value.
The ifgures for the latest month shown in
foreign trade statistics, are generally an
estimateof the actual export value, as given
by the Citrus Marketing Board of Israel
and the Poultry Production and Marketing
Board.
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. All the export

ifgures for eggs in this Abstract through
1966 have been corrected. On the other
hand, ifgures for egg exports for the
period JuneDecember 1967 are still likely
to be corrected. The data on citrus exports
for the period OctoberDecember 1967
are estimates of the Council for Marketing
of Citrus Fruit.

18. The statistics of diamond exports are
compiled on the basis of the data obtained
from the Department of Diamonds in the
Ministry of Commerce and Industry.

19. Data included i.a., in the total export
ifgures:
a. Personal effects which were exported by

emigrants who left Israel;
b. Personal effects acquired in Israel and

taken out ofIsraelby returning tourists;
c. Ships and aircraft.

20. The total export ifgures do not include:
a. Shipments of motors and parts of air

craft by local ifrms to their branches or
representatives abroad.

b. Shipments of goods which were im
portedbeforebut were returned for pur
poses of exchange, repairs, etc. These
shipments appear under the heading
"Returned Imports".

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 exported.
Index Number of Price and Volume
21. The indexes are computed on the base of

the preceding year. Quantity indexes are
computed according to weights of the
preceding year and price indexes according
to 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 cha
nge in the price of the commodity either
becauseof lackofhomogeneity in thedeifni
tion of the commodity or becauseoflack of
information on foreign trade data  the
prices and price indexes of goods, as pub
lished at the sources abroad, serve as
indicators for the changes in prices. A full
description of the method and coverage of
the indexes is given in Annex B of the
"Statistical Bulletin of Israel, Foreign
Trade", 1963, No. 8.
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exports was adjusted for compiling the balance
of payments by the deduction ofcertain transac
tions from foreign trade, such as personal be
longings ofdiplomats and tourists, trade samples,
gold, leased equipment, movies etc. and also by
the deduction of local expenses from the import
value. After such adjustments the import value
of goods (on f.o.b. base) amounted to 8733
million in 1966 and in 1967. Exports after ad
justment amounted to S475 million in 1966 and
S532 million in 1967.

Imports
8. Imports are recorded according to the spe

cial system. Special imports are the total of
imports passing directly through the cust
oms (including those for exchange and
repair), pluswithdrawals frombondedware
houses ; in other words, goods are consid
ered imported when they are released by
the Customs Authorities who determine
the date of import.
If goods were released against deposit be
fore the ifnal settlement of accounts, im
port value and quantity are given according
to the date ofactual release by the Customs
Authorities. If, at the date of the ifnal settle
ment of accounts by the Customs Autho
rities, it was revealed that the value, quant
ity or other details connected with the im
port of the goods did not agree with those
recorded at thedate of their actual release,
the ifgures have generally been corrected
at the end of the year. The import ifgures
for 1966 published in Abstract No. 18
have been corrected in this Abstract for all
shipments released against deposit at the
time of import whose ifnal accounts were
settled during 1967. Import ifgures for 1967
have been corrected for those shipments
which have been released against deposit
and which were settled until 31 XII 1967.
Deposits paid in 1967 which have not been
liquidated, were registered by the esti
mation of value, quantity and other details
made by the Customs Authorities at the
time of release.

9. Total "gross imports" refer to goods re
leased by the customs. This total does not
include imported goods from the ad
ministered territories by the I.D.F (Judaea
and Samaries, the Gaza Strip and North
Sinai, and the Golan Heights) at an
estimated value of §2 million in 1967
(excl. purchases of Israeli touirsts in these
territories amounting to about $22
million), relfected in the services accounts
of the balance of payments. "Total net

imports" refer to the lfow of commodities
imported after the 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 re
turned abroad after previously having been
imported to Israel.

11. The statistics on imports of diamonds are
valued according to the data received from
the Diamond Department of the Ministry
of Commerce and Industry. Imports of
ships and aircraft are registered according
to data obtained from the Ministry of
Transport.

12. "Average Payment of Importer per One
Dollar" (Table 1/12) means the total ex
penses of the importer on imports in IL.
i.e., the c.i.f. import value in IL. and all
import taxes) divided by the value of im
ports in U.S. dollars. Taxes on imports
include: customs duty, surcharges and pur
chase taxes, collected on releasing the goods
by the Customs Authorities. In addition,
total taxes and dues include "Net Funds'1
which are dues (less subsidies) connected
with imports. The funds are of two kinds:
(a) in a case where the Government imp
orts goods and resells them on the domestic
market  the difference between the pur
chase price abroad and the sales price on
the domestic market is in the form of due
(or subsidy);
(b) in a case where the Government
imposes an additional tax (or grants a
subsidy) on imported goods (Agricultural
Equalization Fund).
The value of taxes included in the total

expenses of the imported goods in IL. relates
to the actual collection of taxes on imported
goods. Consequently, total taxes (whenever
goods are released against deposit) include only
such liabilitiesof importers to the customs, which
were settled until 31 XII 1967.
13. Data included i.a., in the "total import"

ifgures:
a. Personal effects of immigrants.
b. Personal effects of touirsts, brought into

the country and not taken out again.
c. An estimated value of presents received

by mail.
d. Ships and aircraft.
e. Shipments of commodities returned

after their import and received again
from abroad.
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CHAPTER I. FOREIGN TRADE

The Foreign Trade Data appearing in this
chapter deal with Israel's trade with overseas
countries.

Import and export data for 1967 do not
include the trade with the Administered Ter
ritories by the Israel Defence Forces(Judaea and
Samaria,the Gaza StripandNorth Sinai, and the
Golan Heights). Those data being only rough
estimates, and lacking adequate details, are
reflected only in the ifgures of Table I/I 
Trade Balance (see § 9 and 16 below).

The data for 1967 do not include transfers
at Israeli Customsof imported goods from over
seas destined for the Administered Territories
and export goods from these areas to overseas.

Definitions and Explanations
Classification of Commodities

The import and export data are published
according to two classiifcationsof commodities:
The Standard International Trade Classiifcation
(S.I.T.C.Revised) (1) and The Brussels Interna
tional Nomenclature (B.T.N.)(2).

1. The S.I.T.C. classiifcation provides aggre
gates 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
divisions (aggregates by one digit and two
digits).

2. A more detailed classiifcation is provided
by the B.T.N. In this nomenclature, com
modities are grouped according to the
nature of the mateiral of which they are
made. The B.T.N. classiifcation of import
commodities in Israel's foreign trade stat
istics is presented in accordance with the
present Israel Customs Tairff (3), which is

also based on the B.T.N., with adaptation
to the Israel trade. The classiifcation of
export commodities in Israel's statistics
has been given in accordance with the
Classiifcation of Export Commodities (4),
which includes the subdivision of the main
chapters of the B.T.N. adapted to the
purposes of Israel's exports.

Detailed data on Israel's Foreign Trade
in 1967 in comparison with previous years
including imports and exports by the B.T.N.
classiifcation, by commodities and countries were
published in the Bureau's SpecialSeries (5).

3. Import data are also classiifed by economic
destination. In this classiifcation, import
items are divided according to the ifrst
destination of the commodities directly
after their import into the country and their
clearance through customs. The ultimate
economic purpose of some imported goods
differs from their initial destination. Un
manufactured and semimanufactured go
ods are included in "production inputs".
As from 1962, imports are classiifed accord

ing to the new key of economic destinations.
Data on imports by economic destinations for
1958 1962 appearing in the present Abstract
have been reclassiifed according to the revised
key. Details on the method of classiifcation and
the means of compilation were published in the
Statistical Bulletin of Israel, Part III  Foreign
Trade, No. 8, August 1963.

Quantity and Value of Commodities
4. Weights and measures are based on the

metric system. Weight is the net weight of
the goods (without packing material or
receptacles). In some cases (in accordance
with the Customs Tariff) the weight of
inner receptacles was included.

5. Values are given in U.S. dollars.
6. Discrepancies between the total and the

sum of the constituent parts are due to
rounding.

7. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance
and freight) in certain cases also including
costofwharfage and porterage. These local
costs which were included in the import
value, amounted to S8.4 million in 1966,
88.8 million in 1967. Exports are valued
f.o.b. (free on board), before deduction of
discounts and rebates.
In the Balance of Payments statistics (See

Chapter H), imports of commoditieson f.o.b.
base are also given. The value of imports and

)1( United Nations Statistical Oiffce, Standard International Trade Classiifcation, Revised, New York, 1961.
(2) Customs Cooperation Council, Nomenclature for the Classiifcation ofGoods in Customs Tariff, Brussels, 1955.
(3) Customs Tariff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
(4) ClassiifcationofExport Commodities, Central Bureau of Statistics, Ministry of Commerce and Industry, Technical Publics

tions Series, No. 25, Jerusalem, 1967.
(5) Israel's Foreign Trade, 1967, Parts I, II and III Special Series Nos. 250, 251 and 252, Central Bureau of Statistics, 1968.
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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 dom
estic economy and the rest of the world.

Three basic types of economic transactions
are recorded in the balance of payments: Ac
count of Goods and Services, Transfer Payments
Account and Capita] Account.
1 . Account of Gcods and Services. This account
summarizes the revenue and expenditure con
nected with the transfer of ownership of goods
(imports, exports), and revenue and expenditure
connected to the rendering of services (transport,
insurance, foreign travel, interest payments, pro
ifts and dividends, government agencies and
other unspeciifed services). Imports and exports
have been listed on af.o.b. basis, i.e. the two
componentsof foreign trade do not include ex
penditure on transport, loading and insurance.
Revenue from these services are included under
separate headings entitled "transport and in
surance of goods" ; the account of goods and
services up to 1958 is given in the tables 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 Govern
ment bodies. In the former ,further differentiation
must be made between transfers by Jewish inst
itutions and those by other private bodies.
The ofifcial transfers are: U.S.GrantinAid,
reparations, personal restitution from the Ger
rnan Government and U.N. assistance.
3. The Capital Account. This account relfects the
changes in the country's international creditor
debtor position. The capital account may be
divided into private, governmental, monetary,
and other institutions.

The private sector relfects the scope and
composition of ifnancial transactions by private
factors. The government sector includes capital
transactions executed by the Government. 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 monetary institutions sector relfects the
transactions executed by the central bank and
commercial banks. They include the change in
foreign currency balances and clearing agree
ments, the transactions with the International
Monetary Fund, change in foreign deposits in
Israel, and loans to foreign bodies.

For the breakdown by monetary regions see
the introduction to Chapter I  Foreign Trade.

General Remarks
1. The accounts of goods and services in the
balanceof payments, areonf.o.b. base since 1958.
2. Contrary to previous years, all the activities of
the National Institutions, The Jewish Agency
and Keren Hayesod were registered ona net
basis, by a unilateral transferofall the income of
the institutions that were transferred to Israel.
The expenses overseas on ifnancial or other
resources, payments from loan funds etc. were
not registered in this report. (The data were cor
rected asof the year 1961).
3. The estimate for 1967 includes the economic
transactions carried out between Israelis and
residents of the territories administered by the
LD.F. (incl. East Jerusalem).
4. Since 1961, the expenses abroad of National
Institutions (The Jewish Agency, The Jewish
National Fund, etc.) were included in imports
of services. The transfer payments accovint in
eludes also the donationsof the above mentioned
institutions which were not transferred to Israel.
The loans of these institutions were registered in
the Capital Movement account.

Data included in the balance of payments
statistics are not based only on centralized re
ports of government ofifces, but also on mateiral
compiled by direct application to all those who
deal in economic transactions with foreign fact
ors. 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 re
port at ifxed times. Consequently, any compi
lation of balance of payments data, undergoes
checking and correction after publication: hence
the changes which are sometimes made in the
reports.

Government Debts in Foreign Currency
Data are supplied by the Foreign Exchange

Department of the Ministry of Finance. Liabil
ities in foreign currency are divided by economic
sectors, government sector and private sector.
The liabilities of the government sector refer to
direct liabilities of the government. Liabilities of
the pirvate sector include: governmentguarante
ed loans, government guaranteed loans for con
verting IL. into foreign currency and loans not
guaranteed by the treasury. Loans are also
divided by term of repayment: short term
loans  up to one year, intermediate tenn
loans  up to ifve years and long term loans 
more than ifve years.
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Food Balance Sheet
The food balance sheet is drawn up in ac

cordance with FAO recommendations(i). The
full methodology is described in a CBS Technical
Publication^), which includes also a comparison
with other food consumption series prepared by
the CBS.

Concepts and Deifnitions
The food balance sheet measures the food

available to the total 'de facto; population which
also includes tourists who spent time in Israel,
but does not include the permanent residents
who were absent during the same period in
terms of actual weight, energy value and major
nutrients(3).

The food available to the population (net
food) is measured at the retail level, making no
deduction for wastage in households, etc. It
includes food purchased by households, restau
rants, hotels, institutions, army etc., as well as
farmers> homeconsumption and free distirbu
tion by nonproift institutions, etc.

Methods

Using the commodity lfow approach, avail
abilities of the different foodstuffs are arrived at
by summing up local food production and im
ports minus exports (including commerce with
the adminestered territories by the I.D.F). mak
ing due allowance for nonfood uses, changes in
stocks and losses up to the retail level this does
not include amortisation of households

The energy and nutrient values are arrived at
for each food item separately, according to
international conversion tables(*), which have
been partially adapted to local conditions(5).

Source of Data
Data on the production and destination of

agricultural produce, foreign trade, industiral

food production and population size are drawn
from the relevant statistical series of the CBS.

Additional information including data on
stocks is available from the Food Division of the
Ministry of Commerce and Industry, the Mi
nistry of Agriculture, marketing boards, a nu
mber of food processing ifrms and various ex
perts.

Housing Conditions
The data on housing density are annual

averages obtained from the current investigation
of the Labour Force Surveys and they refer to
all the families in the country (except institutions)
As to the structure, the organization and the
execution of the survey see Chapter K, Labour
Force and Employment.

Deifnitions

Number of Rooms in the Dwelling: all
room and halfrooms which are used by the
family as living quarters. The following have not
been included in the number of rooms: kitchen,
bathrooms, toilets, terraces, ^00^^ used for
business purposes or for work only and rooms
let to lodgers. As to the data on housing density
which include qibbuzim, only those rooms in
the qibbuzim which were occupied by adults
(18 and over) were considered. Children's houses
and public buildings in the qibbuzim, such as
dininghalls, entertainment rooms etc. have not
been included. Number of persons per room
(housing density) was calculated by dividing the
number of persons who as a rule live in the
dwelling by the total number of rooms occupied
by members of the family.

Table G/16 presents data on housing condi
tions, household equipment and assistance in
East Jerusalem from the Census of Population
held there in September 1967. Further details
and method of conducting. see in East Jerusaelm,
Central Burean of Statistics, July 1968.

(נ) FAO, Handbook for the PreparationofFood Balance Sheets, Washington, Apirl 1949.

)2) R.M. Barkay and M. Noam (eds.), Agricultural Statistics in IsraelMethod■, of Compilation, CBS, Technical Publication
No. 21, Jerusalem 1964 (Chapter 37 and Appendices 37.1_37.4).

)3) Since July 1967 the present population includes the populationof East Jerusalem. Due to lack of other data the food
consumption of this population is computed on the basis of the Food Balance Sheet of the Hashemite KingdomofJordan
I960 1962 aspublished in the F.A.O. Food BalanceSheet, Rome, 1966.

)4) FAO, Food Composition TablesofMinerals and Vitam ins for International Use, Rome 1954. .

)5) J. Lvavi, Food Balance Sheetof Israel (1949/50  1953/54), Central Bureau of Statistics Special Series No. 35 Jerusalem
1955, p. 89 et seq.
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which, for the purposes of the survey, was de
ifned as including all localities whose population
numbers 5,000 and over and settlements with a
population of 2,000 5,000 of urban character.
The families in these 70 settlements constitute
about 84 percent of all Jewish families in the
country.

The Investigation Unit  or Income Unit 
was generally identical with a household, i.e. a
group of persons living most of the week in one
dwelling with a common account of expenses.
When one of the household members, aged over
18 (except the household head and his wife) ret
ained IL. 100 per month (or IL. 1,200 per ann
um)of his current income for his own necessities,
he was considered as a separate income unit.

Definitions
The Head of the Income Unit is generally

determined by the family. Whenever diiffculties
arose in determining who the head was, the senior
member of the unit with an income of his own
was considered as such.

Gross Income. All current income of all
members of the income unit (before deduction
of tax and any allocation) derive from the fol
lowing sources: employment, business or self
employed work, interest dividends, pensions, cur
rent alowances and assistance. Nonrecurrent
allowances were not included.

The income of employees includes bonuses
received in cash from the employer. The etnp
י618'105 allocations to the account of the emp
loyees in the provident funds are not included in
Gross Income.

Net Income: Gross income after deduction
of direct taxes (income tax and national insur
ance taxes) which the income unit members have
to pay according 10 the Income Tax Ordinance
and theNational Insurance Law, not considering
the amounts which the unit actually paid.

Patterns of Food Consumption
A survey of patterns of food consumption

was carried out in 1967 according to data that
were received in a survey of family expenditure
1963/64 (1).

Purpose of the Survey
a) An examination of the connection be

tween the demand for food products on the
widest possible speciifcation and between the
number of independent vairables such as the
standard of income, size of family and continent
ofbirth of the head of the family. b) Utilization
of these connections for preparation of projec
tions on the quantities of these food products
which will be required in the future. c) Up
dating of data of this type that were received
from previous surveys.
Results of the Survey. The survey was carried
out by the multiple regression method, which
brought forth specified data on the elasticity of
expenditure for various food products and on
elasticity of their quantity, with regard to the
family income and size of family. Data were also
received regarding the inlfuence on various con
tinents of birth to the standard consumption of
food products in various types of families.

The complete results and a detailed descrip
tion of the system  were published in Patterns
of Food Consumption 1963/64 of the Special
Series of the Central Bureau of Statistics.

Durable Goods
The estimates are based on results from a

special investigation on durable goods which is
attached once a year to the Annual Suvey of
Labour Force. The estimates refer to families,
but do not include institutions and qibbuzim
)the structure of the survey, its organiztion and
execution, (see Chapter K Labour Force Sur
veys). Details on purchase of durable goods see
Chapter P  Internal Trade).

Since data are based on samples, there are
liable to sampling errors. AH data liable to a
relative sampling error exceeding30/£ were not
given in the table and in their stead the sign (..)
was printed. Data liable to a relative sampling
error between15/£ and 30 "/owere put in brackets.

Definitions
Private Car. A car for the pirvate useofone

)or more) of the family members, also if in
addition the car is used for his work. Also
included are cars which are not owned by a me
mber of the family on condition that they can
be used at all times for private purposes.

(1) Complete results of these surveys as well as a detailed descriptionof the system and deifnitions applied were published in
Family ExpenditureSurvey 1963/64,No. 200of theSpecialSeiresof the CentralBureauofStatistics.
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National Expenditure on
Education and Health

(1962/631965/66)
The tables on the National Expenditure on

Education and Health, present the components
of these expenses for the budget years 1962/63
1965/66, are given in this Abstract. The national
expenditure includes : a. expenditure on current
services wages and salaries (incl. fringe expen
ses), rent and net current purchases; b. expenses
on acquisitionof ifxed assets.

The Current National Expenditure on Edu
cation andHealth includes the value of all educa
tion and health services consumed currently by
the population in the surveyed year. This expen
diture includes both services purchased directly
by the families from business enterprises and
services supplied to them by institutions at re
duced prices or gratis ; the value of the last is
measured by the production expenses. Depre
ciation of buildings and equipment is not taken
in account.

The Capital Formation in Fixed Assets in
eludes acquisition of buildings and equipment
for education and health.

Sectors. The expenditure is classiifed 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 expenditure of the respective
sector of goods, services and payments to pro
duction factors. The share of the said sector in
capital formation in ifxed assets also relfects its
direct expenditure on purchases ofbuildings and
equipment. Hence, the distribution among the
sectors relfects the operational expenses of each
sector regardless of the mode of ifnancing, e.g. :

all expenses of a nonproift institution (Worked
Sick Fund, etc.) on purchases of goods and
services, were registered as the expenditureof the
institution itself and not of other bodies of the
economy who ifnanced the said expenditure
(private, government, etc.).

The category "Other" in the National ex
penditure on education includes services supplied

)on a commercial basis), such as commercial
schools, private teachers, private kindergartens,
textbooks and stationary.

Educational services supplied by the Jewish
Agency and included in the sector "Govern
ment", are chielfy agricultural and vocational
schools, adult education and teachingof Hebrew.

The category "Other1' in the national ex
penditure on health includes health services
supplied on a commercial basis, such as private
nurses and doctors, private hospitals, medicines
and medical instruments.

Classiifcation. The various services were
mostly deifned according to the "Classiifcation
of Economic Branches1' of the Central Bureau
of Statistics.

The item "public clinics and preventive
medicine" in the national expenditure on health
includes inter alia, motherandchild care, me
dical services in educational institutions, cam
paigns against epidemics and diseases, psychia
trie preventive treatment, supervision of medical
material and the supervision on sanitation by the
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".

The payment of interest and linkage ad
justments appear separately, below the line in
the Table. This separate presentation has been
adopted following the treatment of this interest
as a transfer in the product measurement. Since
breakdown of interest by category was unfea
sible, government interest could not be broken
down even at the level of main destination,
such as education and health.

Chief Sources of Data: a. operation re
ports of the Accountant General and the Na
tional Institutions; b. ifnancial reports of the
local authorities; c. ifnancial reports of non
proift institutions and questionnaires sent to
them; d. estimates of buildings begun and com
pleted; e. surveysof families' expenditure.

CHAPTER G. LIVING CONDITIONS
survey of family savings

Income
The data presented in Tables G/l and G/2

were received from 2 saving surveys which were

carried out by the Central Bureau of Statistics
for the years 1963/64, and 1964/65 (1).

The Populationof the Survey included all the
Jewish families of the urban population only,

)1( Complete results from the survey's, as well as a complete description of the system whereby they were carried out, and the
definitions used were published by he Central Bureauof Statistics in The Savings Survey 1963/64, No. 217of the Special Seires
as well as in TheSavingsSurvey 1964/65  No. 239.
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under one heading in the National Accounts,
but are divided among different service branches
according to the respective activity of the institu
tion (e.g. welfare) in Standard Classification.

Agriculture. In the National Accounts, the
agricultural product is the difference between
agricultural output and input, based on estimates
of goods and services classified as agricultural
produce. In the Standard Classification, however.
the unit of classification is the "establishment"
according to its principal activity (1).

Ownership of Dwellings. The national pro
duct includes a special item, "ownership ofdwel
lings", which does not exist in the Standard
Classiifcation. This item comprises income de
riving 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.

Sources of Data and Methods of Computing
National Expenditure

Private Consumption Expenditure. Food con
sumption is estimated on the basis of the market
ing data of agricultural produce and the produc
tion and marketing data of food products, and
the corresponding prices. The expenditure on
industrial products (except foodstuffs) is esti
mated mainly on the basis of "purchase tax"
records, industrial production statements and
foreign trade statistics.

Housing consumption is based on the in
crease in the building area for housing purposes,
and in the price of housing services.

The value of services of nonproift institu
tions is estimated on the basis of data on wages
and salaries and other current expenditures, ob
tained from questionnaires addressed to the
institution or from ifnancial statements.

Public Consumption Expenditure. Govern
ment consumption expenditure is estimated on
the basis of activity reports of the Accountant
General and the Budget Provisions, and sup
plementary data obtained from the Ministry of
Finance on the expenditures of the different
Oiffces. The consumption expenditure of the
local authorities and national institutions is
estimated on the basisof financial statements and
budget proposals(2).

Gross Capital Formation. The estimate is
based mainly on:

a. Import data of investment assets (machi
nery, equipment and livestock).

b. Reports on industrial production show
ing quantities and value.

c. Quarterly estimates on commencement
and completion of buildings; ifnancial
data on residential building carried out
by the Ministry of Housing.

d. Dataobtained from Government Ofifces,
public institutions and various major
undertakings on the extentof their invest
ments in the course of the year.

e. Quantitative data and prices of invest
ment assets in agriculture.

National Income
The total national income is estimated by

summing up the income (net product) derived
from each of the industrial branches.

In all branches except agirculture, the in
come 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 esti
mated 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(3).

FixedPrice Estimates. The private consump
tionestimates at ifxed prices were obtained either
directly using data on quantities and basic year
prices or indirectly by adjustment of the values
to the corresponding 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
generally deducted on the basis of the Consumer's
Price Index.

The gross investment estimate at constant
prices was based on the building cost index and
equipment pirces in Israel and the principal im
port countries.

The quantity changes which appear in the
tables are liable to differ from these obtained by
weighting at the preceding year's prices.

)1( Qibbuzim are not generally considered as a single classiifcation unit but are divided according to activities, e.g. industry,
agriculture, etc.

(2) Formore details, see Israel's National Income andExpenditure, 1952 1960, Special Seires No. 1 53.
(3) Additional details see in National Income Oirginating in Isarel's Agirculture Special Seires No. 165, Central Bureau of

Statistics.
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production factors provided by local residents.
This is equivalent to the sum of the public and
private consumption expenditure, the gross do
mestic capital formation, and the net exports of
goods and services, including net factor income
received from abroad.

Gross Domestic Product at Market Prices is
the market value, prior to deduction of depreci
ation on ifxed 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 capi
tal formation and the net exports of goods and
services. It differs from the gross national prod
uct 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 productsofproduction
factors provided by local residents, and is ident
ical with the national income.

National Income is the sum total of income
supplied by residents to production factorsbefore
the deduction of direct taxes.

All payments and receipts of interest of the
public sector and the nonproift institutions are
considered as transfers.

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 purchaseof all goods, whatever their
durability, with the exception of land and build
ings.

General Government Consumption Expendi
ture is the current expenditure on goods and
services of the public sector (government, local
authorities and national institutions), comprising
payments to workers, and net purchases, i.e. pur
chases of the public sector from local and foreign
undertakings, less purchases of goods and ser
vices from the public sector by undertakings and
households; all defence expenditures are
treated as consumption expenditures, while civ
ilian capital formation is excluded and comprised
under gross domestic capital formation.

Gross Domestic Capital Formation is the
gross value of the goods added to the domestic
capital stock of the nation. It comprises both the

expenditure on the acquisition of ifxed assets,
and the value of physical changes in stock.

Gross Fixed 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 the value of physical changes in stocks
at the endof year as against its beginning. Stocks
include raw materials, commodities in process of
production (except residential and nonresident
ial structures in process of building which are
included in Gross Capital Formation in Fixed
Assets) and ifnished commodities in industrial
establishments and in stores of the public sector.

ExportsofGoods 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 deifnitions of the import and export
components are generally identical with the
deifnitions of the I.M.F.(i)

Product Classiifcation in National Accounts
Compared to the Standard Classiifcation ofEcon
omic Branches(2). The classiifcation of the prod
uct by economic branch and the Standard Clas
siifcation of Economic Branches used by the
Central Bureau of Statistics show some differ
ences, some of minor importance, due to difif
culties of measurement, and some of a more
fundamental nature.

Government, Local Authorities and National
Institutions. The "National Accounts" deifnition
is wider than that of the Standard Classiifcation,
under which this item generally covers only ad
ministrative services, while education, health,
welfare, etc. are classiifed among the respective
economic branch, e.g. government under health
services and municipal schools undereducational
services. In the National Accounts, however,
these services are generally considered patr of
general government activities ,unless they are
supplied on a commercial basis.

Nonproift Institutions. Like general govern
ment, privatenonproift institutions (except those
which render services to undetrakings) are classed

)1( BalanceofPayments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July 1961, Washington D.C.
(2) The Central BureauofStatistics, Standard Classificationof Economic Branches, Population and Housing Census, 1961,

Publication No. 2, Jerusalem June 1961.
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Also included here is the Hansen's Disease
hospital.

In 1954 several institutions for the chroni
cally ill were granted hospital status and there
fore were then included in the statistics for the
first time. In continuation of this process some
hostels for mental cases, rehabilitation units for
the mentally deficient etc. were included in 1959,
I960 and 1961 for the ifrst time, although they
existed before.

The bed occupancy percentage is calculated
according to the formula:

actual patient days
xlOO

potential patient days according
to regular bedstrength

Bed occupancy percentages of more than
100/£ are due to the use of emergency beds in
excess of the regular bed strength.

Number of persons injured and visits at the
People's Sick Fund are only estimates.

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 collected by the various agencies and
forwarded to the Department of Mother and
Child Care of the Ministry of Health; the sta
tistical compilation is done by the Unit of
Medical Economics and Statisticsof the Ministry
of Health,

Health Services in Schools
The information is based on reports re

ceived by the Ministry of Health.

Licensed Medical Personnel
The data which were obtained from files in

the Ministry of Health refer to persons to whom
licences had been granted, including holders of
temporary 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  Labour Force and Employment.

CHAPTER F. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

Revision of Estimates
This abstract contains revisions of the data

for 19581966. The revisions represent largely
the use of updated information. As from June
1967 the estimates cover the economic activity
of East Jerusalem as well as the transactions
between Israel and the administered territories
The estimation of these activities is very crude,
for lackofdata,

Methods ofEstimation (0
The national product has been estimated by

two principal methods : the "national expend
iture" 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 value of ifnished goods and services ex
ported, after deduction of the value of goods and

services imported. By the second, the "national
income" is obtained as the sum of factor pay
ments, i.e. salaries and wages and returns to capi
tal, e.g., profits, interest payments and rents.

Theoretically, the two modes of assess
ment  the "national income1' and the "national
expenditure" methods  should, after deduction
of the net indirect taxes and depreciation, yield
identical results. In practice, however, the two
estimates show certain discrepancies, due to the
different statistical series underlying each ap
proach and the different methods used. The dif
ference appears in the summary tables under
"errors and omissions".

DEnNITIONS(2)
Gross National Product at Market Prices (3)

is the market value, prior to deduction of depreci
ation on fixed capital assets, of the product of

)1( A detailed methodological introduction may be found in Israel's National Income and Expenditure 1950 1962, Special
Seires No. 153, Central Bureau of Statistics, 1964.

(2) Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Seires F. No. 2. Rev. 2.
New York, 1964.

(3) The definition of the product at market pirces below differs from the U.N. deifition, because it does not include netUaes
on foreign trade.

XXXVI



CHAPTER E. HEALTH

Causes of Death
Statistics on causes of death are based on

notiifcations of death as mentioned above (see
"Vital 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 deifni
tion of causes of death.

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
breviated list used by the Bureau is based on
the International Abbreviated List B, listing 50
causes, which has been extended to 59 causes be
cause of the special conditions of this country (0.
Up to 1962 the data are given according to year
of registration in the Bureau and from 1963
onwards according to year of occurrence.

War casualties during June and July are
not included intheifgures for 1967.

Infectious Diseases
Data are based on physicians' notiifcations

of cases of infectious diseases which must be
reported according to the law to the SubDistrict
Health Ofifces. 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, and appear in separate
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.

The data for the years 1950 1953 relate to
the dates of notiifcation and from 1954 onwards
to the dates of onset. For the years 1954 1962
the data are based on the Central Card Index of
the Ministry of Health and from the year 1963
onwards on the Card Indexes maintained by the
SubDistrict Health Ofifces. The data for 1967
are provisional and refer to the total population.

Tuberculosis
Data for "newly discovered" cases are based

on notiifcations to District Health Ofifces re
garding every patient making ifrst contact with
either a private practitioner, a clinic or a hospital
in the country. This does not necessarily imply
that the patient might not previously have been
suffering from the disease elsewhere, and the
ifgures may, therefore, include a numberofcases
which do not represent actual "new infections".

Data for cases under medical supervision
are based on the Central Tuberculosis Card In
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 Ministry of Health
before being released for publication.

H0SPITALIZATI0N

Data on hospitalization are based on in
patients' cards which are completed for every
inpatient and transmitted for statistical process
ing to the Bureau after the patient has left hos
pital or died there. Note should be taken of the
fact that mental hospitals and maternity wards
(including nurseries) are not included in these
statistics.

It should be pointed out that the distribu
tion of hospitalized persons according to diag
nosis is based on a sample, which is then blown
up to \QQ"/O and are subject to sampling errors;
details see in publications on hospitalization
statistics (1).

Data on hospital bedstrength and the move
ment of patients in hospitals were compiled by
the Unitof Medical Economics and Statistics of
the Ministry of Health.

Regarding the type of hospital and hospital
beds, it should be pointed out that mixed hos
pitals are classiifed according to the majority of
their beds. Beds are classiifed according to their
special purpose.

The term "general" in regard to hospitals
includes Internal, Surgical, Paediatric, Obstetric
departments, etc.

)1( Additional material on Causes of Death for 1950  1966 appear in the Bureau's Special Series  See Publications of
the Bureau above. The publication on 1967 is in print.
(2) Additional data on hospitalization have been published in the Bureau's Special Series  see Publications of the
Bureau above.
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Previosly this group was deifnied as "a one
day visit by plane".

Nights Spents in Hotels
Data on nights spent in hotels (Table D/21)

refer to hotels recommended for tourists Cexclud
ing East Jerusalem), based on monthly reports
received from these hotels. Some hotels failed
to submit reports regularly every month.

The numbers were inflated in order to reach
the estimate including hotels that were not re
reported. Hotels that reported in 1967 encom
passed94 /£of the total possible nights spent.

The number of guests in table D/21 refers to
all visits registered at hotels, even if the same
guest stays at one hotel several times during the
year. The settlements given in table D/22 include
also neighbouring settlements where there is only
one hotel, e.g., Ashqelon includes Ashdod, Be'er
Sheva includes Arad and En Boqeq, Nahariyya
includes Akko, Netanya includes Cesarea and
Hadera, Tel Aviv includes Bene Beraq, BatYam,
Ramat Gan and Lod.

Calculation Systems and Explanatory Notes
Tourists

Data on tourists from May 1957 until the
end of 1960 were processed from a 50/^
sample; in 1961  from a 25;^ sample and
in 1962  from a 20/£ sample, and since July;
1967, according to a sample of50 0/0.

Immigrants
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
arirval: touirsts assuming permanent residence
according to the year of registration as "tourists
settling".

The age of immigrants was computed by the
difference between the year of birth and year of
immigration disregarding the months of each.

Returning Residents
Since I960, returning residents have been

classiifed according to the month on which they
left the country 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"  all residents who left the
country in the preceeding month; and so forth.
The average length of stay abroad was thus also
computed by a different method from that used
until 1960. For compilation of average stay, the
average value obtained for 1960 (on a daily
basis) was taken as the basis for each period of
stay.

It should be pointed out that the length of
stay of touirsts in Israel, was compiled exactly
by the number of days; the difference between
the compilation of the length of stay of tourists
in Israel and of the stay of Israelis abroad
should be considered wherever comparisons are
attempted.

Residents Staying Abroad Over One Year
A comparison between the form "Registar

tion of returning resident" and the form "Re
gistration of emigrant" was made in order to
verify which of the residents did not return after
one year or more. In cases where particulars
were missing from the form of "Registration of
emigrant" on country of birth and year of immi
gration, they were completed wherever possible
from the residents ifle of the Ministry of the In
terior.

With regard to part of those returning re
sidents, their emigrant card was not found due
to disorders in the registrationofnames, etc.

As a result a number of returning residents
are included in the lists of "residents staying
abroad", and there is no technical possibilityof
?identifying them.

"Country of destination" in table D/17 re
lates to the country which the resident stated on
his departure from Israel as his destination, but
this does not necessairly mean that he intends
to remain in the saidcountry.

Declaring Emigrants
From yearly processed data of declared

emigrants of 1952, 202 emigrants were deducted
due to the fact that they returned the same year
(Table D/l includes these 202 cases) to Israel.

In all the tables on emigration movement
the group"EuropeAmerica" also includes
"Oceania".

The total arriving and leaving by sea and air '
in this chapter differs somewhat from that in
Chapter O  Transport and Communication,
(see introduction to that chapter(.
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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 check
posts of Haifa Potr, Lod Airport and till June
1967 through the Mandelbaum Gate in Jeru
salem.

A questionnaire is iflled in by all persons
crossing the border and a daily report is com
piled by all checkposts on the various categories
of persons entering or leaving through them.
Copies of the daily report and of the question
naires are forwarded to the Central Bureau of
Statistics which publishes from the contents
current monthly data. The detailed processing is
based on the personal questionnaires.

Classification of Migratory Movements
Immigrants  persons entering the country

to take up permanent residence (see also "tourists
settling5' in Israel).

Residents  persons permanently resident in
Israel and proceeding abroad for visits on busi
ness, as emissaries or for other purposes; also
including emigrants.

Emigrants  residents leaving the country
for good. The number of residents, who upon
leaving the country declare their intention to
emigrate permanently ("declaring emigrants") is
lower than that of persons actually emigrating. In
order to arrive at a true picture of the number
of emigrants, the following estimates were made ;
a) All persons who left the country between

1948 1951 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/1
b) For the period 19521960 a rough esti

mate based on the number of residents leaving
and returning was made and the average stay
abroad of returning residents.

c) Since 1961, in addition to "declaring emi
grants", the net balance of residents residing
abroad for over one year has been included
among emigrants (i.e. the total number of per
sons who in the said year spent 12 full months
abroad, less the number of residents who re
turned from abroad after a year's absence).

Data on movements of residents staying
abroad over one year are given for the following
groups :
a. Residents who left in 1948 1951 and did

not return until the end of 1952.
b. Declaring emigrants in 1952 1961.

c. Residents who left the country in 1962
1965 and did not return until the end of
1966 (except diplomats, travellers on ser
vice passports and ship and aircraft crews).
From the annual compilation for 1952

of "declaring emigrants",202emigrantswhoretu
rned during that year were deducted. Data in this
group are not identical with the emigration esti
mates for 19621965, because of the difference
in deifnition.

Returning Resident. To the questionnaire
of a departing resident a stub is attached, which
is returned at the border check post when the
resident comes back. The length of stay abroad
is compiled according to the dates appearing on
that stub.

HoldersofCivil Permits : NonJews leaving
or entering through the Mandelbaum Gate in
Jerusalem by special permit for a short visit to
Jordan or Israel, respectively (till June 1967).

Temporary Residence: 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,
and temporary residents.
Among the tourists are registered also those

who arrive by boat for a oneday visit.
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/17 andD/l9 the data
until 1960 are given according to the old deifni
tion and for 19611967  according to the new
deifnition. A detailed breakdown of tourists
according to season etc. will be given in Tourism
in Israel 1967, in the Special Publications Series.

Tourists Settling. During their stay in the
country tourists or temporary residents may ap
ply to the SubDistrict Ofifces for Immigration
and Registration of the Ministry of 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.

In Transit by Plane: airtrave Hers staying
in Israel while their plane is waiting at the air
port. These visitors require no tourist visa, but
must leave the country through the same frontier
check post by which they entered.
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Methodof Compilation. The index of endog
amy in each group was calculated by the fol
lowing formula :

tne
where:
a = the actual number of couples where both
bridegroom and bride were of the same group
(e.g., the same country of birth).
e => the probable number of couples, assuming a
random choice of partners;
m = the total number of bridegrooms or brides
(whichever is the smaller) from that group for
which the index is computed (which is the maxi
mum possible number of marriages between
partners from that continent).

More detailed explanations of the mode of
calculation of the endogamy index are given in
the Statistical Bulletin, Part A, November 1959.
Details on sources and detailed data on mar
riages among Jews in 1960 1962 were published
in No. 194 of the Bureau's Special Publications
Series.

Statistics on Moslemmarriages and divorces
are based on copies of marriage and divorce
certificates submitted to the Ministry for Relig
ious Affairs by the Shaira Courts, and data
on Christian marriages are obtained from the
competent ofifciating ministers. The total num
ber of Christian marriages is adjusted according
to a questionnaire which the Ministry for Relig
ious Affairs annually addresses to the Chirstian
clergy, requesting notification of the number of
marriages performed by them in that year. Since
1958, the statistics include also marriages among
the Bedouins in the Negev.

Age Computation. The original notification
forms indicate as a rule only the yearof birth and
not the day and month. Hence only the year of
birth is punched on the cards. For the compu
tation of the age ofmarriage and divorce and the
mother's age at the time of birth (from the ma
chine processed cards) it is assumed that the date
of birth is the 1st July of the year of birth in
dicated 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 of the 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 re
ached at the time of the event). It should be
remarked, that someof the discrepancies in ages
in table C/10 may derive from mechanical errors.

For deaths where the exact age of infants is
of primary impotrance, the age is manually
computed from the dates of birth and death
indicated 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 average age of marriage was calculated
by the following formula:

Zxfx
~Zf7

+ 0.5

where:
x = age
fx = numberofpersons married at that age x

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 of 21 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:

Lxrx

Zrx
+ 0.5

where:
x = age
rx = speciifc marirage age at age: x the numberof
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 inlfuence of the difference in
the age composition between the vairous popula
tion groups has been deducted.

Rates of Vital Statistics
Rates of marriages, divorces, bitrhs, deaths

and natural increase are given per 1,000 persons
of the average population. Rates of infant deaths
of both the total population and NonJews are
per l.OOOlivebitrhs. The infant motrality rates of
the Jewish population were 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  the
NonJewish and the Jewish sector  are calcu
lated per 1,000 live births. The rate of stillbirths
is computed per 1,000 live bitrhs. The Jewish
stillbitrhs rates until 1938 refer to 18 towns; for
19381948 to 29 towns, and as form 1949  to
the entire country.
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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 from the improb
ably low death rate, especially among the Bedo
uins in the Negev.

Data on births and deaths include cases
among tourists in Israel but not among Israelis
abroad. Deaths of tourists have not been consi
dered in the components of population increase
since 1964. The number of deaths in 1948 and in
JuneJuly 1967 does not include the war ca
sualties. But they were considered in Table B/2
on the sources of increase of the population.

Until 1962 data on births and deaths, infant
mortality and stillbirths were recorded according
to the year of registration, and as from 1963
according to the year of occurrence.

Prior to 1962, births and deaths among the
Bedouins in the Negev were not included in 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.

ScopeofMaterial. Between 19571959 the
data on births were obtained from the processing
of 50 "/o samples and in the other years from the
complete material. The ifgures of vital statistics
for 1967 do not include East Jerusalem. In tables
on births since 1960 cases with incomplete details
are few, because for these years, wanting details
were completed by a special check on details in
birth notiifcations in the Population Register.

Measuring of Fertility
TotalFertility represents the average number

of children a woman may bear during her life
time.

Method of Computation. Speciifc birth rates
are ifrst computed according to the mother's age
during the respective year (the number of births
for mothers of a certain age divided by the
average population offemales of that age group),
The speciifc rates are then summed up according
to age, so as to obtain the total fertility. If, as is

usual, the speciifc rates are calculated for five
year age groups, the sum of speciifc rates is
multiplied by ifve.

This method is based on the assumption that
in any year each woman would have the same
fertility rate as her peer age group in the year

under consideration, without taking into account
mortality.

The rates in the age group up to 19 were
computed per 1,000 women aged 1519 and for
women aged 45 and over per 1,000 women aged
4549. The total rate is per 1,000 women aged
1549.

The Gross Reproduction Rate represents the
average number of female offspring born to a
woman in her lifetime (regardless of mortality)
obtained by multiplication of total fertility by
0.485, as females constitute on the average 48.5 X
of the total number of births.

The Net Reproduction Rate takes into ac
count the mortality of females up to the ageof 49
and is therefore always slightly lower than the
gross reproduction rate.

Life Tables
The life tables were computed on the basis of

the age structure of deceased persons and of the
living population. The various values in the Life
Tables are calculated from the age and sex
speciifc mortality rates  nix (the number of
deaths at a certain age divided by the average
population of that age). This method is based on
the assumption that the mortality rates for each
age and sex group of the population in a given
year will remain constant.

The following values were calculated from
the Life Tables: \x = the number of survivors
per 1,000 births for speciifed ages,?*  the prob
ability of a person at the beginning of a certain
age group dying before reaching the next; ex =
the life expectancy at speciifed ages, i.e. the
average number of years remaining to a person
at a certain age {x).

Marriages and Divorces
The statistics on marirages and divorces

among Jews are based on the details appeairng
in the marriage and divorce certiifcates. Marriage
certiifcates are iflled in by the persons authorized
to perform marriages, and divorce certiifcates by
the competent rabbinical courts. The district
Immigration and Registration Offices forward to
the Central Bureau of Statistics monthly summa
ries of the number of certiifcates received by
them. On the basis of these reports the Central
Bureau of Statistics publishes the monthly totals
of marriages and divorces throughout the coun
try. Once a year, the Ministryof Religious Affairs
transmits to the Central Bureau of Statistics
copies of all the certiifcates in its possession for
detailed data processing, from which the ifnal
annual statistics of persons married and divorced
are compiled.
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religious communities were based on the classi
ifcation of the Central Population Register car
ried out in July, 1955, and thereafter  on the
1961 Census.

Estimates of age distirbution, when pre
sented in conjunction with other characteristics,
are made once a year and refer to the age at the
end of the calendar year in question. Correspon
dence is thus achieved between age and year of
birth, e.g. : in the age estimatefor the end of 1966,
age group 0 comprises all persons born in 1966,
age group 1 all persons born in 1965, age group
59 all persons born between 1961 and 1959, etc.
Hence it is obvious that the age also relates to the
last birthday.

Method of Calculation. The age estimate at
the end of a given year was based on the age
estimate on 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, constituting age group 0, as well as new
immigrants and tourists settling permanently in
the country, according to age; deaths and emi
grants according to age were deducted. The end
result represents the estimated age as at the end
of the year.

The yearly average population was com
puted by adding up the twelve monthly averages
and dividing them by twelve.

Family Status. The basis for data is the
Census of 1961. The detail is given for two
groups only  single and nonsingle.

Continent of Birth and Period
of Immigration

The estimate of the Jewish population ac
cording to sex, age, continent of birth and peirod
of immigration was based on a combination of
data obtained from both Stage A (full enumer
ation) and Stage B (20 percent sample) of the
1961 Census.

Israel born, by continent of birth of father,
sex and age are given on the base of the 1961
Census and the changes which occurred since.
The components of the change are births,
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 po
pulation at the dateof the Census (22 V 1961)are
given in the Census Publications Series.

Country of Birth
For the years after the census, the estimate

of the Jewish population (as well as the recon
struction for the years 1948 till 1960) by sex and
age was computed on the basisof the 1961 census.

The Families
Estimates on the size of the family are based

on the Labour Force Surveys. For the structure,
organization and implementation of the surveys
and for the new set of weights introduced in
1963  see introduction to Chapter K  Labour
Force and Employment. These data do not in
elude East Jerusalem.

For the purposes of this Survey, the deifni
tion ofa family is identical with that of a house
hold(exc\. families in qibbuzim). Both are deifned
as a group of persons living in one flat perma
nentlyand generally preparing theirmeals in com
mon. A household may include one person or
more and persons who are not family relatives.
For the purposeof the survey, a qibbuz family in
eludes singles or couples with their children under
the age of 18 and not marired. The size of the
family is determined by the number of persons in
the household by the above deifnition. The po
pulation does not include institutions and Be
douins.

CHAPTER C. VITAL STATISTICS

Births and Deaths
Detailed data on births and deaths are ob

tained from the forms "Notiifcation of Live
Birth", "Notiifcation of Death" or "Notiifcation
of Stillbirth", The Population Registration Or
dinance 1965, in force as from August 1965,
requires parents and persons in charge of births
(physicians, midwives, etc.) to notify the Sub
District Ofifces for Immigration and Registration
of the Ministry of the Inteiror within 10 days of

the date of birth. Notiifcation of death must be
made within 48 hours after the date of death
by the person in charge of the institution in
which the decease took place  the physician
who issues the death certiifcate or any person
present. Piror to this law, births were notiifed
within 15 days and deaths within 24 hours.

Completeness and Accuracy ofRegistration.
The registration for the Jewish population is

fairly complete and accurate, largely because
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Both (1. and 2.) do not include some settle
ments with a population of 2,00010,000 with a
longstanding tradition as villages.

The urban types of settlements are sub
divided as follows:

Town  a settlement with the status of a
municipality on 31 XII 1967.

Urban settlement  a settlement fuliflling
the above said requirements, but not a munici
palityon31XII1967.
Rural Types of Settlements

1 . All settlements with a population of less
than 20,000 (even if they are not agricultural in
character).

2. Settlements with a population of 2,000
to 10,000 not included among urban types of
settlements.

Rural types of settlements are divided as
follows :

Village  rural settelment where produc
tion, consumption, purchases and sales are ge
nerally on a private base.

Villages are subdivided as follows:
Large Village  a village numbering 2,000

inhabitants or more.
Small Village  a village numbeirng less than

2,000 inhabitants.
Moshav arural settlement, organized as a

cooperative, where the purchase of agricultural
equipment and the marketing of produce are
collective, but consumption and most of the
production are private.

Collective Moshav  a rural settlement,
where in addition to the cooperative character
istics 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.

Bedouin Tribes  The Bedouin population
in the Negev and the Galil.

EstateFarms, Institutions, etc.  institutions
which have the characteristics of a settlement
and are not included in the administrative boun
daries of another settlement.

Living Outside Settlements  population
dispersed in small groups living outside the boun
daries of any settlement. The places where such
people live, have not the characteristics of a
settlement (as deifned above).

Settlements are divided into Jewish and
NonJewish, according to the majority. In most
settlements, there is a large majority either of
Jews orofNonJews.

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 includ
ed among both Jewish and NonJewish settle
ments, but in the total settlements they are in
elude only once. The populationof these settle
ments is included either among Jews or Non
Jews, according to their population groupcha
racteristics.

Jewish settlements are divided into veteran
and new, according to the date of settling 
before or after the establishment of the state.

Among the new ones, 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,
Nahariyya.
The tables on the population by type of settle

ment are presented on two bases : (a) type of set
tlement in 1965 and (b) on the current base (i.e.,
including the changes in 1967)  in order to
enable the compilation of rates for several years
on the same base in various statistical ifelds.
Deifnitions and explanations appeared in

ListofSettlements,TheirPopulation and Codes 
31 XII 1967. Central Bureauof Statistics, No. 28
of the Technical Series.

Municipal Status of Settlements
According to legal arrangements there are

three typesof local authorities.
A: Municipality 1 relates only to one
B :  Local Council J settlement.
C:  Regional Council

In addition to these, there are also settle
ments that do not have any municipal status.

As far as the Regional Councils are con
cerned, there is a distinction between settle
ments that have a representative on the council
and those that are within the municipal boun
daries of the council and that are not represented
on it, yet they are also included in the number
of settlements on the council and its population
is included in the population of that council.
Deifnitions and explanations appeared in List of
Settlements, Their Population and Codes 
31 XII 1967, No. 28 of the Technical Series.

Sex and Age
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,
the age estimates of the nonJewish population by
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this group was included among NonJews; in
1964, the oirginal forms of the "others" were re
investigated and consequently about halfof them
were classiifed as Jews, some as Moslems and
Christians and about 500 (partly small groups,
such as Bahai, Samaritans, etc.) were grouped
with "Druzes and Others." This correction was
entered in the "Migration Balance" component.

The 1961 Census results for the entire Jewish
population did not differ greatly from the current
estimate for that date (22 V 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 es
timate. Consequently, there is a discontinuity
between 1960 and 1961 estimates, amounting to
4,131 inhabitants, as appears in Table B/2 
SourcesofIncreaseof the Population. This ifgure
was added to the total population increase
without any secondary breakdown by "natural
increase" and "migration balance'1.

In 1963, about 700 Bedouins in the Negev
were added to NonJewish population who were
not registered in the 1961 Census. In Table B/2
they are included in the migration balance com
ponent.

Population Movement
The "natural increase" is the excessofbirths

over deaths. The statistics up to 1962 are based
on births and deaths registered during that year
at the SubDistrict Registration Ofifces and not
on the actual number of cases which occurred
during that year.

Table B/2 does not include births and deaths
which occurred prior to 8 XI 1948, and registered
until 1954.

The "migration balance" for the de facto
population is the difference between the number
of persons entering and leaving the country. For
the de jure population, migration balance is the
difference between the sum of the components of
persons entering and leaving as explained above
(Population Estimates).

Geographical Distribution of the Population
The estimates of the population in settle

ments since the Census of Population and Hous
ing, 1961, are based on the Census results and on
the changes occuring annually, as reflected in the
following sources:
a. Returns of special questionnaires sent to all

settlements numbeirng less than 2,000 inha
bitants.

b. The population movement in each settle
ment, as relfected 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 thepopulation
in settlements referred to the number of consum
ers in each grocery or cooperative according to
the consumercardifle in each settlement.

After the 1961 Census, the population estim
ates upto 1960in somesettlementswerecorrected.

Definitions
Settlement is a permanently inhabited place

fulfilling the following three requirements ;
a. It is inhabited by 20 or more permanent

residents (until the 1961 Census  10 resi
dents or more).

b. It has its own administration ;

c. It is not ofifcially included in another settle
ment.
District and SubDistrict were defined ac

cording to the ofifcial administrative division for
the end of 1966.

In comparison with 1965, small changes
took place, after the transfer of one settlement
from the Rehovot to the Ashqelon SubDistirct.

Natural Region. Within the frame of the
official division into 14 subdistricts, a more de
tailed subdivision was made into 36 natural re
gions. Each natural region is part of one sub
district or, in some cases, is identical with a
whole subdistrict or district.
Natural regions are continuous areas, as far as

possible homogenous in their physical structure,
climate, soil, and in the demographic, economic
and cultural characteristics of their population.

Typesof Settlements
The distinction between urban and rural

types ofsettlements is based on :
(a) size ofsettlement ;

(b) municipal status;
(c) percent of persons employed in agri

culture.
Urban types of settlements include as

follows:
a. settlements with a population of 10,000

and over;
b. settlements granted the status of a

municipality.
c. 1. Settlements with a population of

5,00010,000, in which, at the time
of the 1961 Census, less than onehalf
of the labour force participants were
employed in agriculture.

2. Settlements with a population of
2,0005,000, in which, at the time of
the 1961 Census less than one third
of the labour force participants were
employed in agriculture.
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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 Department of Israel.
Data on the area of East Jerusalem were
supplied by the Ministry of Interior.

Climate
The data on climate were obtained from the

Meteorological Service.
Averages of temperature and relative humi

dity fora period such as 19401949 or 19491958
were not given forstations which did not measure
in most years of the period or for stations which
changed their exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced to
the standard normal period 193 11960 except for
the data for Elat which were computed as arith
metical 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 (^ 1.0 mm.) The annual
total is obtained by summing up the exact am
ounts in individual months and then rounding
off.

A sharavday in Jerusalem is called a 24hr
period in whichmean relative humidity was below
45 per cent or that in which relative humidity at
the time of an individual observation was below
15 per cent, and in Tel Aviv it is a 24hr period
in which mean relative humidity was below 50
per cent or that in which relative humidity at the
time of an individual observation was below 25
per cent.

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 coun
try at the time of the estimate but not including
residents abroad.

De jure population  including residents
absent from the country for less than one year
at the estimate date but not including tou
rists staying in Israel.

The components of change in the de facto
population are as follows :

Additions: births, immigrants, residents and
tourists entering.

Detractions: deaths, tourists and residents
leaving.

The componentsof thechanges in the dejure
population are as follows:

Additions: births, immigrants, tourists set
tlirJg and residents who returned after an absence
of more than one year.

Detractions: deaths, declaring emigrants and
residents sojourning abroad more than one year.

The estimates until the 1961 census relate to
the de facto population and are based on the
RegistrationofPopulation of 8 XI 1948.

From the Censusof 22 V 1961 onwards the
estimates relate to the de jure population, based
on the 1961 Census. An estimate of thede facto
population is made only globally for the entire
population.
Since 1967 the general estimate also includes

the population of East Jerusalem, (Tables 12,
41 1), whereas the detailed estimate according
to sex and age does not include this population
(Tables 12, 15). A table of these characteristics
from the results of the 1967 census for East
Jerusalem is given separately (Table 1 3).

The 1961 census presented the population as
divided by thegroups : Jews, Moslems, Christians
and Druzes. Besides, there was a group of about
1,500 persons deifned as "others". Until 1963,
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3.* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY
(end of 1955)
The General Federation of Jewish La
bour in Israel
The Manufacturers Association in Israel
(Labour Division)

4. THE PUBLIC SECTOR ACCOUNTS
OF ISRAEL (1948/491954/55)
The Falk Project for Economic Research
in Israel

5. PROVISIONAL ESTIMATES OF
ISRAEL'S NATIONAL INCOME
(19521953)
(No. 29 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

6. PROVISIONAL ESTIMATES OF
ISRAEL'S NATIONAL EXPENDI
TURE (19521953)
(No. 44 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

7. NATIONAL INCOME ORIGINAT
ING IN ISRAEL'S AGRICULTURE
(19521954)
(Technical Notes(

)No. 48 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

8. ISRAEL'S NATIONAL INCOME
(19501954)
(No. 57 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

9. IMMIGRATION TO ISRAEL
(19481953)
(No. 60 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

10. ISRAEL'S NATIONAL EXPENDI
TURE (19501954)
(No. 74 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Falk Project for Economic Re
search in Israel

11.* FIFTH REPORT ON THE REVENUE
OF THE STATE (1958/59)
(No. 96 of the Bureau's Series of
Special Publications)
The Ministry of Finance

. Hebrew only.
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213. Judicial Statistics (1965)
223. Cirminal Statistics (1962; 1963)
236. Judicial Statistics (1966)
244. JuvenQe Delinquency (1964 ; 1965)

MUNICIPALITIES
31.* Municipal Statistics (1951/52)
64.* Municipalities in Israel

(1952/531954/55)
104.* Income and Expenditure of Local

Authorities (1957/581958/59)
155.* Municipalities in Israel (1961/62)
208.* Local Authoirties in Israel (1964/65(

228.* Local Authorities in Israel (1965/66)
258. Local Authorities in Israel (19C6/67)

MISCELLANEOUS
51.* ResultsofElections to Third Knesset and

to Local Authorities (1955)
111.* Results of Elections to Fourth Knesset

and to Local Authorities (1959)
117. The Attitude of the Public towards

Mif'al HaPayis
166.* ResultsofElections (15 VIII 1961)
216. Results of Elections to the Sixth Knesset

and to Local Authorities (2 XI 1965(

TECHNICAL PAPERS

1. Survey of Israel's Economy (1951)  in
cooperation with Falk Project for Econo
mics in Israel

2. * Revenue and Expenditure of the Govern
ment (1955/561956/57)

3.* Key to List of Settlements (1958)
4.* Statistics of Schools and Kindergartens

in 1958/59 (Provisional Figures)  in
cooperation with the Ministry of Educa
tion and Culture

5.* Consumer's Pirce Index; Repotr of 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 ofEduca
tion 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
Report of the Interministerial Advisory
Committee

12.* List ofSettlements, Their Population and
Codes (Provisional Data for 22 V 1961
and for 31 XII 1961)

13.* Index of Securities

14.* Listof Settlements, Their Population and
Codes  (Data for 31 XII 1962)

15. Seasonality in Israel
16. Catalogue of Export Commodities
17.* Index of Input Prices for Residential

Building Report of 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

20.* List of Settlements, TheirPopulation and
Codes(31XII 1964)

21. Agricultural Statistics in Israel
22. The Wholesale Price Index of Industrial

Output for the Domestic Market
23.* Listof Settlements,TheirPopulation and

Codes(31XII 1965)
24.* Price Index of Inputs in Road Construe

tion
25. Classification of Export Commodities

According to the Brussels Nomenclature
(B.I.N.)

26.* List of Settlements, Their Population
and Codes (31 XII 1966)

27.* Returns of Debentures
28.* List of Settlements,theirPopulation and

Codes(31XII 1967)
29. * ConsumerPrices Index
30. Seasonality and trends in Israel Tourism

JOINT PUBLICATIONS OF THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
AND OTHER INSTITUTIONS

1. WAGES IN INDUSTRY (August 1955)
The Central Federation of Jewish La
bour in Israel
The Manufacturers Association in Israel

Hebrew only.

2. ISRAEL TOURIST STATISTICS
(19521955)
The Government Tourist Corporation
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1118.
.20
127..
135.*
136.*

137.♦

.141
144..
145.*
150.*
170.*
.172

185.♦
.193
.197

205.♦
.209

.234

.248

.256

Israel Postal Services (1960)
Motor Vehicles (31 HI 1960)
Motor Vehicles (31 HI 1961)
Road Accidents in Israel (1961)
Survey of Trucks (Preliminary Data)
)1961)
Fuel Consumption of Motor Vehicles
and the Road Traiffc (1961)
Israel Postal Services (1961/62)
Motor Vehicles (31 m 1962)
Survey of Trucks (1961)
Road Accidents in Israel (1962)
Motor Vehicles (31 m 1963)
Road Accidents with Casualties in Israel
)1963)
Motor Vehicles (31 HI 1964)
Road Accidents with Casualties (1964)
Survey of Travelling Habits
)AprilJunel964)
Motor vehicles (31 m 1965)
Road Accidents with Casualties in Israel
)1965)
Road Accidents with Casualties (1966)
Motor Vehicles (31 XII 1966)
Output and Labour Input Indexes in
Selected Transportation Branches

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)
187. Insurance in Israel (1963)
195. Insurance in Israel (1964)
212. Insurance in Israel (1965)
240. Insurance in Israel (1966)
EDUCATION
10. Statistics of Education and Culture

)1951/52), Part I
12. Statistics of Education and Culture

)1952/53), Part I
15.* Statistics of Education and Culture

)1951/52), Part II
21.* Statistics of Education and Culture

)1951/52), Part in
27.* Census of Teachers and Vairous Educa

tional Statistics (1952/53), Part EL
34. Schools (1953/54), Part I

42.* Pupils and Various Educational Stati
sties (1953/54)

50. Schools and Kindergartens (1954/55)
59. Schools and Kindergartens (1955/56),

Pupils (1955/56), Teachers (1954/55)
66. Standard of Eduction of the Population,

)June 1954)
72. Schools and Kindergartens (1956/57)
186. Schools and Kindergatrens

)1957/581961/62)
196. Kindergartens and Schools in Local

Authorities (School year 1964/65)
214. Kindergartens and Schools in Local

Authorities (School year 1965/66)
221. Schools and Kindergartens

)1962/63; 1963/64)
227. Kindergartens and Schools in Local

Authoirties (School year 1966/67)
249. Students in Academic Institutions

)1964/65; 1965/66)
255. Kindergartens and Schools in Local

Authorities (School year 1967/68)
SOCIAL WELFARE

87. Survey of Jewish Families Applying for
Assistance to the Social Welfare Bureaux
)1956/57)

130.* Survey of Supported Families' Expendi
ture (1961)

199. Survey onBudgets of Supported Families
)1963/64)

JUDICIARY AND POLICE
3. Criminal Statistics (19481949)
6.* Cirminal Statistics (1950)
18. Judicial Statistics (1951)
20. Criminal Statistics (Trials, 1951 ; Convi

cted Persons, 1950; Pirsons, 1951)
24. Judicial Statistics (1952)
39. Judicial Statistics (1953)
43. Judicial Statistics (1954)
70. Cirminal Statistics (19511954)
73. Judicial Statistics (19551957)
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. Cirminal Statistics (1958)
134. Criminal Statistics (1959)
146. Judicial Statistics (1960; 1961)
158. Judicial Statistics (1962)
167. Cirminal Statistics (1960; 1961)
168. Juvenile Deliquency (1960; 1961)
182. Judicial Statistics (1963)
189. Judicial Statistics (1964)

* Hebrew only.
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230. Israel's Foreign Trade, Part 1 (1966) 
General Summary; Imports and Exports,
by Commodities

231. Israel's Foreign Trade, Part II (1966) 
Imports

232. Israel's Foreign Trade, Part III (1966) 
Exports

250. Israel's Foreign Trade, Part I, General
Summary Import  Commodity by
Country (1967)

251. Israel's Foreign Trade, Part II  Imports
Country by Commodity (1967)
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PREFACE

The Central Bureau of Statistics is pleased to present the nineteenth volume
of the Statistical Abstract of Israel. As customary every year, this Abstract
presents statistical information on the population, society and economy of
the State. In addition to this data, the Abstract also includes the main
ifndingsof the Censusof Population 1967, which was carried out by the Bureau
during September 1967, in the territories administered by the Israel Defence
Forces. These ifndings are included in an appendix to the Abstract, whereas
the data from the Population census carried out in East Jerusalem are included
in the respective chapters.

The events of 1967 presented the compilers of the various statistical series
with a vairety of problems, connected mainly with the economic activities
carried out between Israel and the administered areas. The statistical series
included in the Abstract relate to the area of the State of Israel, according to
the 1949 Armistice lines, but whenever possible, data relating to East Jerusa
lem were included.

A Hebrew Index is enclosed.

Like every year, we were faced with the problem of sorting out the
data suitable for the Abstract from the large amount of material that was at
our disposal. It is worth while noting that more detailed data on vairous
subjects were published both in the Special Series as well as in the monthly
bulletins and their supplements. The selection and professional layout of the
Abstract was carried out under the supervision of Mr. E. Alon to whom our
thanks are expressed.

The thanks of the Central Bureau of Statistics are extended to the various
Ministries and to all who helped us to publish the Abstract. Thanks are also
due to the staff of the various sections and departments of the Bureau for their
efforts in the preparation of the material for the Abstract. Special mention
should be made of the staff of the Publications Section, under the direction of
Mr. M. Saraf, who were responsible for the editing and publishing the Abstract.
We express our special thanks to the Government Printer, who printed the
Abstract.

Prof. R. Bachi
The Government Statistician

Jerusalem, September 1968.

*MS



COPYRIGHT OF THIS PUBLICATION ELONGS TO THE STATE.

QUOTATIONS ARE PERMITTED ON CONDITION THAT THE SOURCE IS STATED.

Printed at the Government Press, Jerusalem



CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

STATISTICAL
ABSTRACT
OF ISRAEL

lid

No.

19



CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

JL .

_j

D

D

D

^D

No.

pyeiys&og© bv ¥M[1 (amwm, ©yKg^y @(? ^/.mmdm

Price it. 12


