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הממשלה ראש משרד
לסטטיסטיקה המימית הלשכה

נכבד! קורא
האפשר ככל רחב לציבור ולהגיש הסטטיסטיים הפרסומים הפצת את לשפר במטרה
קוראי קהל על תמונה לקבל מעוניינים אנו רבים, בשטחים סטטיסטית אינפורמציה
סטטיסטיים. נתונים לקבל מעוניינים הם שבהם התחומים ועל הסטטיסטי השנתון

בדואר אלינו ולהחזירה לגלויה, שמעבר הפרטים את למלא תואיל אם מאד לך נודה
דואר). בבול צורך (אין

הנמען ע"י ישולמו הדואר דמי
57 מס' אישור

בעיגול. המתאימה התשובה את סמן
ע"י: לידי הגיע השנתון א.
ספרים. בחנות קנייה .1

במכתב. הזמנה .2

3

השנתון: הופעת על לי נודע נ.
ספרים. מחנות .1

בעתון. ממודעה .2
לאור. ההוצאה מחוזר .3

4

(ה0ון!)

לכבוד

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

13015 ד. ה.



<: הבאים: בנושאים סטטיסטיים פרסומים על נוספים, פרטים לקבל ואשמח במיוחד מתעניין אני ג.
/  כלכליים: פרסומים א)
; בנייה. .6 תעשייה. .5 חקלאות. .4 ושכר. תעסוקה אדם, כוח .3 מחירים, .2 חוץ. סחר ו.
! ביטוח. .9 ושירותים. מסחר .8 וקשר. תחבורה .7
; דמוגרפיים: פרסומים ב)

*; בריאות. .4 הגירה. תנועות .3 טבעית. תנועה .2 אוכלוסייה. ו.
| ותרבות חינוך חברה, בנושאי פרסומים ג)
: וטלוויזיה. רדיו .4 סטודנטים. .3 מורים. .2 ילדים. וגני ספר בתי ן.
1 אחרים פרסומים ד)

ומשפטית. פלילית סטטיסטיקה .4 סעד. .3 וכנסת. בחירות .2 מקומיות. רשויות ו.
; 6 הנוער. עבריינות .5
|ן המוחזקים השטחים על פרסומים ה)

| את מלא נא הלשכה, של חדשים פרסומים הופעת על פרטים לקבל ברצונך אם
|; הבאים: הפרטים
f המפעל:
? כתובת המפעל/העסק שם
י

11 7 המפעל/העסק עוסק במה
!ן

|: פרט*: קורא
כתובת. פרטי ושם משפחה שם

עבודה. מקום מקצוע
י הערות
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ל"י 12. המחיר:

למדינה. שייכות זה בכרסום היוצרים זכויות

המקור. את שיציין בתנאי כן לעשות רשאי לצטט הרוצה

ירושלים הממשלה, בדפוס. נדפס



הקדמה
הקודמים, כבשנתונים ובו, ואחד, העשרים הסטטיסטי השנתון בזה מוגש

המדינה. של והכלכלה המשק החברה, האוכלוסייה, על העיקריים הנתונים

המרכזית הלשכה של בפרסומים הקורא ימצא השונים בנושאים מפורטים נתונים
בשנתון. פרק לכל המבוא בסוף שצוינו לסטטיסטיקה,

במתכונת נערך והוא ל1969, עד נתונים הפרקים במרבית מביא השנתון
סטטיסטיות מסדרות נתונים בו נוספו הקודמים. השנתונים של לאלה דומים ובהיקף
סדרת נזכיר אלה בין האחרונה. בשנה שנסתיימו מחקרים של וכן שהוקמו, חדשות
הרכב ,1968/69 המשפחה הוצאות מסקרי המשפחות של החיים רמת על לוחות
ממצאים ההדרים' שטחי על נתונים וכוי; דיורן תנאי חסכונן, הכנסתן, הוצאותיהן,
הבנייה בענף ושכר תעסוקה על נתונים הפרסום; ענף ומפקד מכולת חנויות מסקר
לוחות מובאים כן זה. בשנתון המובאים בנתונים משתקפת בחינוך הרפורמה ועוד.

והעליסודי. היסודי בחינוך המורים תכונות על

הלאומית וההוצאה ההכנסה על נתונים הובאו המוחזקים השטחים על בפרק
וכוי. החקלאות התעסוקה, על הנתונים הורחבו עזה, וברצועת ושומרון ביהודה

זה (בשלב אלפביתי עניינים מפתח הובא בשנתון, נתונים מציאת על להקל כדי
בלבד). בעברית

בלשכה. השונות והמחלקות המדורים ע"י הוכן לשנתון החומר

המחלקה (מנהל אוסיפוב י' מר של באחריותו היתד, השנתון של המדעית העריכה
של הטכנית לעריכה אחראי היה שרף מנחם מר ושירותים); פנים סחר לתעשייה,
של והכריכה ההדפסה הפרסומים. מדור עובדי בסיוע לדפוס והבאתו השנתון
לסטטיסטיקה הלשכה הערכת נתונה לכל'אלה הממשלתי. המדפיס ע"י נעשתה השנתון

ותודתה.

תש"ל אלול ירושלים,

בקי ר' פרופ'
הממשלתי הסטטיסטיקן



הלשכה של הבכיר הסגל
1*70 אוגוקט 15 ביום

הלשכה הנהלת
המדעי והמנהל הממשלתי הסטטיסטיקן בקי, רוברטו סרו3י

המדעי המנהל וסגן הממשלתי הסטטיסטיקן סגן מיקרון, משה ד"ר
הארגוני המנהל איל, 3תך

והפיתוח התכנון על הממונה בראון, ר8אל
מפקדים ועל סטטיסטיות למתודות המחלקה על (בפועל) ממונה נתן' גד ד"ר

והחברתית הדמוגרפית הסטטיסטיקה על הממונה שמלץ, עוזיאל ד"ר

לאומית לחשבונאות המחלקה
(בפועל) המחלקה מנהל הדר, עזרא

מנהל סגן חן, דוד ד"ר

התשלומים ולמאזן חוץ לסחר המחלקה
המחלקה מנהל לסמן, בנימיו

חוץ לסחר המדור מנהל סגן הכט, אברהפ ד"ר
(בפועל) התשלומים למאזן המדור מנהל גרף, ראובן

למחירים המחלקה
המחלקה מנהל קדשאי, ראובן

מדור מנהל אשורי, אמנון

ולשירותים פנים לסחר לתעשייה, המחלקה
המחלקה מנהל אוםיפוב, יצחק

לתעשייה המדור מנהל צור, סברין
ולשירותים פנים לסחר למדור אחראי אםפלר, יצחק

עסקים של לסטטיסטיקה היחידה על אחראי טאושטיין, מרד3י

חקלאית לסטטיסטיקה המחלקה
המחלקה מנהל רגב, חייפ
ראשי עוזר טעם, מיכאל

אביב) (בתל לחקלאות המדור מנהל צוקרמן, יטיעקב

וביטוח לכספים לתחבורה, לבנייה, המחלקה
המחלקה מנהל וינר, אשר

לבנייה המדור מנהל יעקב, ישראל
לתחבורה המדור מנהל מחלב, יהודה

וביטוח לכספים המדור מנהל כהגא, מי3אל

ולצריכה לעבודה המחלקה
לעבודה המדור מנהל טורנינפקי, אורי
לצריכה המדור מנהל בורשטיין, גדעון



המוחזקים בשטחים הסטטיסטיקה
ומיעוטים המוחזקים השטחים של לסטטיסטיקה אחראי פלגי, אלישע

ובשומרון ביהודה מטה קצין אנגלרד, עקיבא
■ סיני וצפון עזה ברצועת מטה קצין סגן צדוק, דורי

 ה לחבר המחלקה
המחלקה מנהל אכנר, אורי ■

חינוך של לסטטיסטיקה המדור מנהל לייבגר, סילביו
משפטית לסטטיסטיקה המדור מנהל גולרברגר, אריה

ולקליטה לבריאות לדימוגרפיה, המחלקה
המחלקה מנהל אייזנבף, צגי

. ■ י ' לדמוגרפיה המדור מנהל רבי, ציון
לאוכלוסייה ראשי עוזר פלורםהייפ, יואל
לבריאות מנהל.המדור פלדמן, יוסף ד"ר

קליטה של לסטטיסטיקה ראשי. עוזר קרישר, זאב

והדיור האוכלוסין מפקד תכנון
המפקד של הנושאי התחום על אחראי הרטמן, משה

סטטיסטיות למתודות המחלקה
(בפועל) המחלקה מנהלת קנטרוביץ, מלכה.

(בפועל) מנהל סגן בורשטיין, אברהט
(בפועל) סטטיסטי לניתוח ראשי עוזר טאטי, דניאל

לגיאוגרפיה המדור
המדור מנהל צ'פניצקי, ראובן

ם י ר ק ס ל ה ק ל ח מ ה

המחלקה מנהלת גילר, מלגה
יי המחלקה מנהל סגן דליות, אליהו

השדה ליחידת אחראית שיוביץ, א3תר
והמרכז אביב תל מחוז מנהלת אברמסון, רבקה

והדרום ירושלים מחוז מנהל טור, רפאל
והצפון חיפה מחוז מנהל טנגבלט, זאב

והשומרון יהודה למחוז אחראי ענברי, פנדופ

ופרסומים אוטומטיים עיבודים ן יכנו ת ל המחלקה
המחלקה מנהל הרשקוביץ, יצדוק

אוטומטיים עיבודים לתכנון המדור מנהל שבו, אליהו
הלשכה ודובר לפרסומים המדור מנהל שפירא, אריה

והדרכה כספים מינהל,
לאמרכלות ראשי עוזר כהנא, חביב

ולתמחיר וולף^שטרן^עוז^ראש^לתקציב
ן ההדרכה מרכז נוימן, דוד



העניינים תוכן r

עמיד

ג .

ה .

ח .

כ"א .

כ"ה .

הלוחות לפני
2 ...
3 .

לוחות מבוא

7 5

23 18

60 55

110 107

136 132

162 157

193 191

208 203

241 234

260 252

309 304

365 361

394 390
414 410
450 441

475 471

497 493

522 520

543 539

583 581

597 596
602 600

616 615

624 621

הקדמה
. הלשכה של הבכיר הסגל

.... העניינים תוכן

.... הלשכה פרסומי

.... העניינים מפתח

מפה
.... הסבר הערות

דיאגרמות

. ואקלים שטח א.
. ויישובים אוכלוסייה ב.

. טבעית תנועה ג.
. הגירה תנועות ד.

. לאומית והוצאה הכנסה ה.
. החיים רמת ו.

התשלומים מאזן ז.
... חוץ סחר ח.

... מחירים ט.

. ותעסוקה אדם כוח י.
.... חקלאות י"א.
.... תעשייה י"ב.

. בינוי י"ג
וקשר תחבורה י"ד.

ושירותים מסחר ט"ו.
.... כספים ט'<ז.

המקומיות והרשויות הממשלה י"ז.
.... ביטוח י"ח.

ותרבות חינוך י"ט.
בריאות שירותי כ.

.... סעד כ"א.
. ומשטרה משפטים כ"ב.

והכנסת בחירות כ"ג.
. המוחזקים השטחים כ"ד.
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ולוחות מבואות דיאגרמות,
עמוד לוח

יישוב צורת לסי ואוכלוסייה, יישובים ב/10.
34 (31 xh 1969) ארגונית והשתייכות

יישוב וצורת נפת מחוז, לפי אוכלוסייה, ב/11.
36 (31 <011969)

מוניצי מעמד לפי ואוכלוסייה, יישובים ב/12.
38 . . (31 xii 1969) אוכלוסייה וקכוצת פאלי

5,000 מעל שמנו ביישובים אוכלוסייה .13/1
40 .. (19481969)31 נ011969> תושבים

מין אוכלוסייה, קבוצות לפי אוכלוסייה, ב/14.
42 (31 XII 1969) וגיל

וגיל מין לפי היהודית, האוכלוסייה ב/15.
44 (19691948)

וגיל מין לפי הלאיהודית, האוכלוסייה .16/3
45 (19551969)

לידר, יבשת לפי היהודית האוכלוסייה ב/17.
46 ... (19611969) וגיל מין עלייה, תקופת

ותקופת לידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה ב/18.
48 (19481969) עלייה

ליוה ארץ לפי לארץ, חוץ ילידי יהודים ב/19.
49 (19481969)

וגיל מין לידה, ארץ לפי חו"ל, ילידי יהודים ב/20.
50 (31 XII 1969)

מין, גיל, לפי ומעלה, 15 בגיל האוכלוסייה ב/21.
51 . . (1968) אוכלוסייה וקבוצת משפחתי מצב

משפחות
במשפחה נפשות מ0£ לפי המשפחות, ב/22.

52 .. . (19611969 (ממוצעים
ומספר אוכלוסייה קבוצת לפי המשפחות, ב/23.

53 י . . .(19671969 (ממוצעים במשפחה נפשות
נפשות מספר לפי היהודיות, המשפחות ב/24.
ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת במשפחה,

54 (1969 (ממוצע המשפחה
במשפחה נפשות מספר לפי המשפחות, ב/25.

54 (1969 (ממוצע היישוב וצורת

55

טבעית תנועה ג.
מבוא

סיכום לוחות
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין, ג/1.
1951) מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

60 (1969
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,
(יהודים) מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

61 (19511969)
ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,
(לא מת ולידות תינוקות פטירות טבעי,

62 (19511969) יהודים)

ג/2.

ג/3.

עמוד לוח

דיאגרמות
3 .... לידה ויבשת גיל מין, לפי יהודית, אוכלוסייה
3 וגיל מין לפי לאיהודית, אוכלוסייה
4 עלייה
4 האוכלוסייה
4 היהודית האוכלוסייה של הגידול מקורות

ואקלים שטח א.
5 מבוא

שטח
7 ישראל מדינת של והגבולות השטח א/1.
והאזו הנפות המחוזות, של היבשתי השטח א/2.

8 הטבעיים רים

אקלים
היומית הטמפרטורה של חודשי ממוצע א/3.

10 (1969) התחנות לפי והמינימלית, המקסימלית
12 (1969) התחנות לפי המשקעים, א/4.
14 . (1969) התחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות א/5.

של ושביחויות קיצוניים ערכים ממוצעיט, א/6.
16 (1969) אקלימיים יסודות

18

ויישוכיפ אוגלומייה .3
מבוא

האוכלוסייה אומדן
אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה, ב/1.

23 (19481969)
24 .. (19481969) האוכלוסייה גידול מקורות ב/2.

ובישראל נעולם היהודית האוכלוסייה ב/3.
25 (18501968)

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
אוכלוסייה וקבוצת נפה מחוז, לפי האוכלוסייה, ב/4.

26 (19481969)
האוכלוסייה של תקן ומרחקי כובד מרכזי ב/5.

28 (19221969) היהודית
לפי יבשתי, לקמר האוכלוסייה צפיפות ב/6.

29 (19481969) ונפה מחוז
אוכלוסייה, קבוצת לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/7.

30 (31 (111969א טבעי ואזור נפה
היישוב גודל לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/8.

31 (19531969)
יישוב צורת לפי ויישובים, אוכלוסייה ב/9.

32 (1968:1969) אוכלוסייה וקבוצה



^עמוד ■ לוח

עלייה ותקופת לידה יגשת לפי חי, לידות ג/25.
82 (19311968) (יהודים) האם של או האב של

(יהודים) האם לידת ארץ לפי חי, לידות .2611
83 . . . ; .. . . (19511968)

וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי הי, לידות ג/27.
84 ......... (19601968) (יהודים) האס

(לאיהו ודתה האם' גיל ל3י חי, לידות ג/28.
85 :..:.. (19551968) דים)

לידת יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות ג/29.
86 ... (1968) האם בתיי חי לידות ומספר האם

לידה, יבשת לפי האם, בחיי לידות ממוצע ג/30.
האם של לימוד שנות ומספר עלייה תקופת

87 ..... (1968). (יהודים) נבחרות גיל בקבוצות
וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות' ג/31.

88 . . . .\ (1969)
(יהודים) וגיל לידה יבשת מין' לפי פטירות, ג/32.

89 (19671969)
ומין גיל לפי תינוקות, פטירות ג/33.

90 (19491968)
(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורך ג/34.

91 (19301969)
קבוצת לפי נבחרים, בגילים חיים תוחלת ג/35.

91 ....... (19491969) ומין אוכלוסייה ,

1,000 מתוך נבחרים בגילים בחיים נשארים ג/36.
ומין: אוכלוסייה קבוצת לפי חיים, נולדים

92 (19301969)
נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תוך נפטרים ג/37.
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי נבחרים, בגילים

92 (19301969)

מוות סיבות

תמותה ושיעורי וסיבה, גיל מין, לפי פטירות, ג/38.
(יהודים) לידה ויבשת סיבה לפי ''15+ בגיל

93 (1969)
(יהודים) סיבה לפי תמותה' שיעורי ג/39.

95 . (19501969)
לפי ובלידה, בהריון תקשורות אמהות פטירות ג/40.

97 (19501969) אוכלוסייה קבוצת
(יהודים) נבחרות סיבות לפי תינוקות, תמותת ג/41. ■

97 (19501969 (סיכום
של ממאירות שאתות של חדשים מקרים ג/42.
קבוצתאוכלוסייה' מין' לפי נבחרים, מיקומים

98 .... (19601966 (סיכום וגיל לידה יבשת
(יהודים) נבחרות מדבקות מחלות ג/43.

100 (19501969)
ההדבקה מקום לפי מלריה, מקרי ג/44.

100 (19491969)
התהליך, פעילות המחלה, איתור לפי שחפת, ג/45.

101 (1968) לידה ויבשת גיל אוכלוסייה, קבוצת
(יהודים) להתאבדות ונסיונות התאבדויות ג/46.

101 (19491969)
102.. (1967) ואבחנה גיל מין, לפי מאושפזים, ג/47.

מין' לפי תושבים, ל10,000 אשפוז לשיעורי __ג/48.
"106 T. 771(19521967) אוכלוסייה וקבוצת גיל
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ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין' ג/4.
דת לפי מת, ולידות פטירותיתינוקות טבעי,

63 (19651969) (לאיהודימ)
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי/ לידות ג/5.

64 . . . . (1969) ונפה מחוז
לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות ג/6.

65 י (1969) יישוב צורת

וגירושין נישואץ

מגורים ונפת מחוז לפי ומתגרשים, נישאיט ג/7;
66 . (1968)

מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשיט, נישאים ג/8.
67 (1968)

(יהודים) משפחתי ומצב גיל לפי נישאים, ג/9;
68 (19521968)

(לא וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים, נ/10
69 (19561968) יהודים)

(יהודים) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים, .1111
70 (1968)

ושל החתן של משפחתי :מצב נישאים,*לפי. .1211
70 (19521968) (יהודים) הנישואין לפני הבלה

הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים, .13/1
71 (19551968) (יהודים)

עלייה ותקופת לידה יבשת לפי נישאים, ג/14.
72 .... (1968) (יהודים) הכלה ושל החתן של

ושל רווקים חתנים של והציוני ממוצע גיל .1511
עלייה ותקופת לידה יבשת לפי רווקות, כלות

73 (19601968) (יהודים) "
עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים, ג/16..

74 (1968) (יהודים) האשה ושל הבעל של
יבשת לפי בישראל, שנישאו מתגרשים אחוז ג/17..
האשה ,ושל הבעל של עלייה ותקופת לידה

75 . .■ (19601968)
(יהודים) נישואין אורךתקופת לפי גירושין, ג/18.

76 (19511968)
הבעל של קודם משפחתי מצב לפי מתגרשים, ג/19.

77 .... (19551968) (יהודים) האשה ושל
18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים, ג/20.

77 (19551968) (יהודים) לזוג

ותמותה ילודה

ושלי תאומים לידות מת' לידות חי, לידות ג/21.
אוכלוסייה וקבוצת מין לפי שיות'

78 (19481969)
לידת יבשת לפי יהודים, של תחלופה שיעורי ג/22.
דת לפי לאיהודיט, ושל (19261968) האם

79 (19551968)
האם בחיי חי לידת מספר לפי כולל, פריון ג/23.

80 (19481968)
האםומספרלידתחיבחיי ^נ/24."לידותחיללפיגיל

81 (1968) האם
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הלאומים וההוצאה ההכנפה ה.
132 . . מבוא

שוט (במחיריט במקורות ושימושים נלקורות ה/1.
136 (19521969) פים)

קבו (במתיריט במקורות ושימושים מקורות ה/2.
138 (19521969) עים)

(במחי קבוצה לפי פרטית/ לצריבה ההוצאה ה|3.
140 (19521969) שוטפים) רים

(במחי קבוצה לפי פרטית/ לצריכה ההוצאה ה/4.
142 (19521969) קבועים) ריס

וטבק/ משקאות מזון, על לצריבה. ההוצאה ה/5.
שוטפים) (במחירים וקבוצה סוג לפי

144 (19631969)
לפי וטבק, משקאות מזון, טל לצריבה ההוצאה ד,/6.

145 . (19631969) (1964 (במחירי וקבוצה סוג
תעשייתיים מוצרים על לצריכה ההוצאה ה/7.

146 (19631969)
שלא פרטיים מוסדות של לצריכה ההוצאה ה/8.

147 (19631969) רווח למטרות
147 . . (19631969) ציבורית לצריכה ההוצאה ה/9.

הייעוד ענף לפי המקומית, הגולמית ההשקעה ה/10.
148 (19521969)

קבועיט/ בנכסים המקומית הגולמית ההשקעה ה/11.
150 (19521969) הנכס סוג ולפי הייעוד ענף לפי

הממשלה, של השוטפות וההוצאות ההכנסות ה/12.
הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות

152 (19521968)
הלאומית וההכנסה הנקי המקומי התוצר ד,/13.
כלכלי ענף לפי הייצור, גורמי במחירי

154 (19521969)

החיים רמת ו.
157 מבוא

1968/69 המשפחה הוצאות .סקר
חודשי בממוצע והחיסכון ההוצאה ההענסה/ ו/נ.
של בעבודה המעמד לפי עירונית/ למשפחה

162 (1968/69) המשפחה ראש
למש חודשי בממוצע וחיסכון רוצאה הכנסה/ ו/2.

163 (1968/69) המשפחה גודל לפי עירונית/ פחח
למש חודשי בממוצע וחיסכון הוצאה הכנסה/ ו/3.
העלייה ושנת הלידה יבשת לפי עירונית/ פחה

164 (1968/69) המשפחה ראש של
למש חודשי בממוצע וחסכון הוצאה הכנסה/ ו/4.
לתצרוכת הוצאה קבוצות לפי עירונית/ פחה

166 (1968/69) בחודש
למשפחת חודשי בממוצע והכנסה הוצאה ו/5.
תו 10/000 בני ביישובים יהודים שכירים

168 (1956/571968/69) ומעלה שבים
נבחרים מזון מצרכי של הממוצעת הבמות ו/6.

עירונית משפחה ידי על שנקנתה
169 (1956/S71968/69)

יא
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י הגירה תנועות ד.
107 מבוא

סיכום לוחות
אשרה סוג לפי ויוצאים, נכנסים ד/1.

110 . . . (19481969)
ויציאה כניסה דרכי לפי ויוצאים, נכנסים י ד/2.

111 (19481969) האשרה וסוג

עולים
שנה לפי משתקעים, ותיירים עולים ד/3.

112 (18821989)
לידה יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים ד/4.

113 . (19191969)
עלייה/ תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים ד/5.

114 (19481969) ומין גיל
ומין לידה יבשת גיל לפי עולים/ ד/6.

115 . . (19611969)
במש מעמד לפי משתקעים, ותיירים עולים ד/7.

116 (19611969) לידה ויבשת משפחה גודל פחה/
יד משלח לפי משתקעימ/ ותיירים עולים ד/8.

118 (19611969) ומין
ומעלה 15 בגיל משתקעים ותיירים עולים ד/9.

120 .... (19611969) משפחתי ומצב מין לפי
בחוץ יד משלח לפי בכוח/ ועולים עולים/ .1011

121 (1969) המגורים ויבשת לארץ

תושבים
מגורים יבשת לפי ארעי, לישיבת נכנסים ד/11.

122 (19611969)
ותקופת יציאה תקופת לפי תושבים, תנועת ד/12.

122 (19481969) חזרה
בחול שהות אורך לפי חוזרים, תושבים .1311

123 (19601969)

בחול השוהים ותושבים יורדים
ירידה ושנת אוכלוסייה קבוצת לפי היורדים, ד/14.

124 (19481969)
שנת לפי ומעלה, שנה בחול ששהו תושבים ד/15.

עלייה ותקופת לידה יבשת יציאה,
125 (19631967)

שנת לפי ומעלה, שנה בחול ששהו תושבים .16/7
126 (19631967) לידה pin יציאה

שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/17.
127 (19631967) ומין גיל יציאה,

שנת לפי ומעלה/ שנה בחול ששהו תושבים ד/18.
128 (19631967) מטרה וארץ יציאה

תיירים
ודרכי מגורים ארץ לפי נכנסים, תיירים .1911

129 (1968:1969) כניסה
130 (1969) וגיל מגורים px לפי נכנסים, תיירים ד/20.

בישראל שהות אורך לפי יוצאים, תיירים ד/21.
131 (19611969)
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התשלומים מאזן ז.
191 . מבוא

הכללי התשלומים מאזן אומדני טיכוט ז/1.
193 (19521969)

הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום ז/2.
194 (1968 ;1969)

האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכום ז/3.
196 (19641969)
198 . . (1969 (סיכום האזוריים התשלומים מאזני ז/4.
202 .. (19541969) חוץ במטבע המדינה וזוכות ז/5.

חוץ סחר ח.
203 . . מבוא
208 (19491969) החוץ סחר מאזן ח/1.

והיצוא היבוא וערך המחיר הנפח, מדדי ח/2.
210 (19551969)

יבוא, ומדדי עיקריים, ענפים לפי ייצוא, מדדי ח/3.
211 (19661969) כלכלי ייעוד לפי

0יט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא ח./4.
212 .< . (19661969)
218 ... (19651969) אזור לפי היבוא'והיצוא, ו!/5. י

ויעד קנייה ארץ לפי ויצוא, יבוא ח/6.
219 (19671969)

נבחרות סחורות קבוצות לפי יצוא, ו!/7.
221 (19491969)

וארצות נבחרות סחורות קבוצות לפי יצוא, ח/8.
222 (1968;1969) עיקריות יעד
224 (19671969) היעד ארץ לפי הדר, פרי יצוא ח/9.
225 ... (19581969) כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/10.

קנייה וארצות כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/11.
226 (1968;1969) עיקריות

בל"י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי ח/12. ,

228 (1968;1969)

יבוא ייעודי סקר
ושימוש מקור ענף לפי סי'"פ, היבוא ערך ח/13.

230 (1965/66) סופי
סופי ושימוש ייעוד ענף לפי היבוא, ערך ח/14.

232 .. . . (1965166)

מחיריפ ט.\
234 י מבוא

לצרכן מחירים
241 .... (19481969) לצרכן המחירים מדד .110

קבוצות לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים ט/2.
242 (19641969)

ענפי לפי לצרכן, המתירים במדד השינויים ט/3.
244 (19641969) המשק

_מזון של_מצרגי ממוצעים ט/4._מתירים_קמעונ!ים
245 ". ,7 (19491969) נבחרים
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עירוניות שכירים משפחות הכנסות 
הכספית והכנסתן יהודיות שכירים משפחות ו/7.
ברוטו שנתית הכנסה קבוצת לפי הכוללת,

170 ^(19651969)
למש בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה ו/8.
יבשת לפי עירונית, יהודית שכירים פחת
ולפי המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה

171 (19651969) המשפחה גודל
למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה ו/9

ההננסח מקור לפי עירונית, שכירים
172 (19671969)

למש' בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה ו/10.
המשפחה, גודל לפי עירונית, שכירים פחת

173 (1969) המשפחה ראש של הלימוד ושנות ■גיל

המזונות מאזן
174 תשכ"ט המזונות, מאזן ו/11
178 . תשב"ט) עד (תשיי .ליום לגולגולת קלוריות ו/12.
179 .. תשכ"ט) עד (תש"י ליום לגולגולת חלבון ו/13.
179 . . תשכ"ט) עד (תש"י ליום לגולגולת שומן ו/14.

י (תש"י ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים ו/15.
180 ,.. . עדתשכ:''ט)

דיור
לחדר נפשות מספר לפי היהודיות, המשפחות ו/16.

181 (19591969 (ממוצעים
לחדר, נפשות מספר לפי היהודיות, המשפחות ו/17.
המש ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת

181 (1961;1969 (ממוצעים פחה
שבבעלות דירות עבור ממוצע דירה ערך ו|18.
הדירה גודל לפי עירוניים, ביישובים הדייר

182 . . (1969)
, יישוב צורת לפי הדיירים, שבבעלות הדירות ו/19.

182 , הדירה ערך וקבוצות

. קיימא בני מוצרים על בעלות
בניקיימא, מוצרים שברשותן המשפחות ו)20
ראש של בעבודה מעמד יישוב, צורת לפי

183 . (19581969) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה
בני מוצרים שברשותן יהודיות משפחות ו/21.
של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי קיימא,

185 (19581969) המשפחה ראש
שברשותן חו"ל, ילידות יהודיות משפחות ו221.
לידה יבשת לפי קיימא, בני מוצריםנבחרים

187 . (1969) המשפחה ראש של עלייה ותקופת
בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ו/23
המשפחה ראש של היד משלח לפי קיימא,

188 י (1969)
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ו/24.

188 (1969) במשפחה הנפשות מספר לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ו/25.

189 (1969) יישוב צורת לפי
קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ו/26.

.   המשפחה הלימודשל^ראש מססרשנות לפי
189 (1969)

יב
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ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה י;10.
לפי ומועסקים, עבודה, כוח ותכונות מין לפי
(ממוצעים עבודה ויישוב כלכלי ענף מין,

272 (19661969
אוכלוסייה קבוצת כלכלי, ענף לפי המועסקים, י/11.

274 . (1969 עד 1960 ממוצעים ;<0 1955) ומין
ומין כלכלי ענף לפי שכירים, מועסקים י/12.

276 (19601969 ממוצעים 1*11955)
יישוב צורת כלכלי, ענף לפי מועסקים, י/13.

277 . (1969 (ממוצע אוכלוסייה וקבוצת מגורים
1*1 1955) ומין יד משלח לפי המועסקים, י/14.

278 (1969 עד 1960 ממוצעים
יבשת יד, משלח לפי היהודיים, המועסקים י/15.
;1968 (ממוצעים ומין עלייה תקופת לידה,

280 (1969

לפי למועסק, בשבוע העבודה שעות ממוצע י/16.
(ממוצעים בעבודה ומעמד כלכלי ענף

282 (19601969
אוכ קבוצת בעבודה, מעמד לפי המועסקים, י/17.
עד 1965 ממוצעים 1*1 1955) ומין לוסייה

283 (1969

ומין לימוד שנות יד, משלח לפי המועסקים, י/18.
284 (1968 ;1969 (ממוצעים

בלבלי, ענף לפי חלקית, בעבודה מועסקים י/19.
ומין בעבודה מעמד .לימודים, יד, משלח

286 (1969 (ממוצע

לאומי לביטוח המוסד ממקורות ושכר תעסוקה
שכר וממוצע ממוצע חודשי שכר שכירים, י/20.
כלכלי ענף לפי לחודש' שכיר למשרת

288 (19611969 (ממוצעים
לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר שבירים י;21.

290 (19651969) מפורט כלכלי ענף
1967) וסקטור כלכלי ענף לפי שכירים, י/22.

292 (1969
כלכלי ענף לפי שביר, למשרת ממוצע שבר י/23.

294 (19671969) וסקטור

הכנסות סקרי מתוך ומשכורת שכר
ומשכורת משבר ממוצעת שנתית הכנסה י/24.

לימוד ושנות גיל לפי עירוני' לשכיר
295 (19651969)

ומשכורת משבר ממוצעת שנתית הכנסה י/25.
תקופת לידה' יבשת לפי עירוני' לשכיר

296 (1968 ;1969) יד ומשלח עלייה

רשומה אבטלה
העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע י;26.
מין' לפי התעסוקה' שירות של למבוגרים
ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז' מדור'

297 (19641969) למובטל בחודש

עמוד י לוח

בבנייה תשומה מחירי
למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד ט/5.

247 (19511969)
לפי למגורים, בבנייה תשומה 'מחירי מדד ט/6.

248 (19671969) תתקבוצות

בסלילה תשומה מחירי
הסלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחירי מדד ט/7.

249 (19661969)

התעשייה תפוקת מחירי
התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים מדד ט/8.

ראשי ענף לפי מקומיים, ליעדים
249 (19671969)

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

250 . . תשכט) עד (תשב'ז ראשיות קבוצות לפי
בגידול והשומה תפוקה של מחירים מדדי ט/10.
עד (תשכ"ז ראשיות קבוצות לפי הדרים,

251 תשב"ט)

ותעסוקה אדפ כוח י.
252 מבוא

אדם כוח סקרי
כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה י/1.
ממוצעים 1*1 1955) והמין האזרחי העבודה

260 י (1969 עד 1960
לפי ומעלה, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה י/2.
;xi 1955) והמין האזרחי העבודה כוח תכונות

262 (1969 עד 1960 ממוצעים
מין יישוב' צורח לפי האזרחי, העבודה כוח י/3.
ממוצעים 1x1 1955) אוכלוסייה וקבוצת

264 (1969 עד 1960
;xi 1955) ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח י;4.

266 (19601969 ממוצעים
לידה' יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח י/5.
;xi 1955) אוכלוסייה וקבוצת עלייה תקופת

267 (19601969 ממוצעים
יבשת גיל, מין, לפי האזרחי, העבודה כוח י/6.

268 (1969 (ממוצע עלייה ותקופת לידה
גיל לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה כוח י/7.

269 (1968 ;1969 (ממוצע ומין
האזרחי, העבודה לכוח השייכות נשואות נשים י/8.
;\1 1955) אוכלוסייה וקבוצת גיל לפי

270 (19571969 ממוצעים
האזרחי, העבודה לכוח השייכות יהודיות נשים י/9.
הילד גיל משפחתי, מצב גיל, קבוצת לפי

271 (1969) הילדים ומספר הצעיר
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, (תש"י אדמה ותפוחי ירקות מעובד, שטח י"א/10.
318 תשכיט). עד.

לפי אדמה/ ול/פוהי ייקוו; המעובד שטח ייא/11.
319 (תשכיט) יישוב צורת ,

עד (תש"ט מינים לפי יער' נטוע שטח י"א/12.
319 תשכ"ט)

וערכו החקלאי הייצור
שוטפים במתיריט החקלאי הייצור ערך י"א/13.
ראשית קבוצה לפי ומחיר/ כמות ומדדי

320 תשכ"ט) ער (תש"ט
322 . תשב"ט) עד (תש"ט החקלאי הייצור כמות י"א/14.
324 . תשכ"ט) עד (תש"ט החקלאי הייצור ערך י"א/15.

(תשכ''ת; ייעור לפי החקלאי/ הייצור כמות ייא/16.
326 תשכ"ט)

(תשכ"ח: ייעוד לפי החקלאי/ הייצור ערך י"א/17.
330 תשכ"ט)
334 . (תשכ"ח;תשכ"ט) וערכו החקלאי הייצור ייא/18.

מאורגן שיווק
תפוחי ירקות/ של מאורגן ושיווק ייצור י*א/19.

338 תשב"ט) עד (תש"ט ומקשה אדמו!
339 . . (ל/שכ"ח;ל/ק1ג"נ!) וערכו הדר פרי ייצור י"א/20.

עד (תשיט המאורגן ושיווקם פירות ייצור י"א/21.
340 תשכ"ט)

תעשייה למפעלי וירקות פירות אספקת י"א)22.
341 תשכ"ט) עד (תשכ"א
342 ... (19491969) זית ושמן זיתים ייצור י"א/23.
343 . . תשב"ט) עד (חש'ט וביצים חלב ייצור י"א/24.

מטנחיים בבתי חיים בעלי שחיטת יא/25.
344 . (19581969)

מחקלאות הכנסה .

וערך התפוקה ערך הנקי/ המקומי התוצר י"א/26.
(תשביתו החקלאות בענף הקנויה התשומה "

345 תשכ"ט) עד
מסק החקלאות ידי על הקנויות התשומות ייא)27.

346 . (19521968/69) אחרים טורים  .

ותק לפי בשלחין/ כותנה גידול חשבון י"א/28.
348 ....... תשכ"ח) עד (תשב"ה היישוב ■ ■ ■

שוט במחירים  סוכר סלק גידול חשבון ייא/29.
349 ......... תשכיט) עד (תשכיר. פים

שוטסים במחירים ההדרים ענף חשבון י"א/30.
350 . תשנ"ט) עד (תשב"ד

שוטפים במחירים החלב' רפת , חשבון י*א/31.
351 ;. תשכ"ט) עד (תשב"ו
352 ... תשכ"ח) עד (תשב"ה הלול ענף חשבון י"א/32.

ייצור אמצעי
353 (19481969) חיים בעלי מספר י*א/33.
353 . (19481969) עיקריות חקלאיות מכונות י"א/34.

בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי השימוש ייא/35.
_?li_^_t_1_t ._._. ._ חיים(תשי^בעדתשכ?ט)_.

עמוד veb

אתת פעם לפתות שנרשמו העבודה דורשי י/27.
של למבוגרים העבודה בלשכות במשךווודש
וימי מחת מדור/ מין/ לפי התעסוקה/ שירות ■

חודשיים (ממוצעים לחודש רישום
298 (19641969

של למבוגריט העבודה בלשכות רשומים י/28.
ומין גיל קבוצת לפי התעסוקה/ שירותי

299 (19651969)
של למבוגרים העבודה בלשכות הרשומים י/29.
ומין לידה יבשת לפי התעסוקה, שירות

299 . (19651969)
שנרשמו העבודה דורשי של חודשי ממוצע י;30
העבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות .
ומחוז מין לפי לנוער, התעסוקה שירות של

300 . . . (19601969)

יזומה עבודה
יזומה, בעבודה המועסקים של יומי ממוצע י/31.

300 ... (19601969) העובדים וסוג מחוז לפי
שנעשו לעובדים הזמנות של חודשי ממוצע י/32.
התעסוקה' שירות של העבודה לשבות דרך ■ .

301 י. (18651969) מדור לפי
מחוז לפי לעבודה' הפניות של וחודשי ממוצע י/33.

301 . . . (19651969) ונפה

והשבתות שביתות
ומושבתיס שובתים מספר והשבתות, שביתות י/34.

302 (19601969) שאבדו עבודה וימי
לפי שאבדו, העבודה וימי השבתות שביתות, י/35.

302 .. (1968 ;1969) כלכלי וענף סקטור סיבה,
שובתים זמן, אורך לפי והשבתות, שביתות י/36.

303 (1968 ;1969) שאבדו עבודה וימי ומושבתים

חקלאות יא.
304 מבוא

ויבולים שטח
309 תש''ל) עד (תש"ט מעובד שטח יא/1.
310 תש"ל) עד (תש"ט בהשקייה המעובד השטוז י"א/2.
310 תשיל) עד (תש"ט המטעים שטח י"א/3.

היישוב וצורת אזור זן/ לפי ההדרים/ שטח ייא/4.
311 (תשכיט)

נטיעה ותקופת זן לפי ההדרים' ישטח ייא)5.'
312 (תשכ"ט)

עד (תש"ט שדה גידולי המעובד השטוז ייא|6.
313 תשכ"ט)

יישוב צורת לפי שדה' גידולי מעובד שטח ייאןל.
315 (תשכ"ט)

עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים ייא/8.
316 תשב"ח) עד (תש"ט

יישוב צורת לפי מקשה' קוטח_מעובד י"א/9.
317~rr'. r; 7TV7TT תשכ"ט)~ עד (תשיט
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,, .. כינוי יג.
390 מבוא

בנייה
394 . (19491969) הייעוד לפי הבנייה, שטח י*ג/1.

ייעוד לפי הבנייה' שטח מדדי ייג/2.
395 (19601969)

מחוז לפי ושטח, דירות למגורים: בנייה ייג/3.
396 (19671969) ויוזם

ויוזם, גודל לפי דירות, למגורים: בנייה יג/4.
398 (19671969) יוזם לפי וחדרים

לפי למגורים, הציבורית בבנייה הדירות יג/5.
399 .... (19671969) והמחוז הדירה שטח

לפי ושטח, דירות למגורים: ציבורית בנייה י"ג/6.
400 (19671969) ייעוד

ולמשרדים, לעסקים להארחה, הבנייה שטח י*ג/7.
חקלאי, משק ולמבני ציבור למבני לתעשייה,

402 (19671969) מחוז לפי
שנגמרו מגורים בנייני של הבנייה משך י"ג/8.

הבניין שטח לפי הפרטית, בבנייה
403 (19671969)

מספר לפי למגורים, הפרטית הבנייה שטח י*ג/9.
404 (19661969) בבניין קומות
404 . . (19671969) ייעוד לפי בבנייה, שטח י*ג/10.

לפי מגורים' בבתי מקומית גולמית השקעה י"ג/11.
405 (19661969) וייעוד יוזם מחת'

ציבוריות עבודות

סוג מחוז' לפי ושטחן אורכן דרבים' סלילת יג/12.
406 (19661969) ורוחב מבנה דרך'

מחוז/ לפי ושטתן' אורכן דרבים' הרחבת י*ג/13.
407 (19661969) ומבנה דרך סוג

וקוטר מחוז לפי מים, צינורות הנחת י*ג/14.
408 (19661969)

וקוטר מחוז לפי ביוב, צינורות הנחת יג/15.
408 (19671969)

וקשר תח3ורה יד.
410 מבוא

נבחרים בענפים עבודה ותשומת תפוקה מדדי י*ד/1.
414 (19641969)

ספנות
הסוחר, צי של והמעמס התפוסה האניות, י'ד/2.

415 (19561969) האניה סוג לפי
גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות י"ד/3.

416 (19561969)
בספנות עבודה ותשומת פדיון יד/4.

416 (19631969)

טו

עמוד לוח

(תשיטעד החקלאי במשק מים תצרוכת י*א/36.
356 . תשכיט)

שימוש מקור, לפי כללית' מים תצרוכת י*א/37.
356 (19581968/69) יישוב וצורת

1953/54) החקלאי במשק דשנים צריכת י"א/38.
357 (1969/70

הצומח להגנת הדברה בחומרי השימוש י"א/39.
358 (19521969)

תעשייה י3.
361 מבוא

והמלאכה התעשייה סקרי
גודל קבוצת לפי ומועסקים מפעלים י"ב/1.

365 (1967/68:1968/69)
366 (1967/68) מחוז לפי ומועסקים, מפעלים י"ב/2.

בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים י"ב/3.
366 (1968/69)

של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים, י"ב/4.
והוצאות משכורת עבודה, שכר שכירים,
מפקדי מוסף וערך גולמית תפוקה נוספות,

367 (19581968/69)
למעשה, עבודה וימי מועסקים מפעלים, י*ב/5.

368 ... (1960/611968/69) ראשי ענף לפי
ענודה והוצאות משבורת עבודה, שכר י"ב/6.
גולמית' ותפוקה חומרים צריבת נוספות'

370 ... (1960/611968/69) ראשי ענף לפי
ראשי ענף לפי מפקידי, מוסף ערך . י"ב/7.

372 (1960/611968/69)

תעשייה מוצרי
373 ... (19601969) תעשייה מוצרי ייצור י"ב/8.

התעשייה מדדי
ראשי ענף לפי והשכירים, התעשייתי הייצור י*ב/9.

378 (19611969)
של למעשה עבודה וימי הפועלים מספר י"ב/10.

380 . (19611969) ראשי ענף לפי הפועלים,
לפי פועלים, ושל שכירים של עבודה שכר י"ב/11.

382 (19611969) ראשי ענף
לפי וריאלי, נקוב לפועל, יומי עבודה שכר י"ב/12.

384 (19611969) ראשי ענף
386 . . (19651969) ראשי ענף לפי הפדיון, י*ב/13.

בתשלום היעדרות וימי למעשה עבודה ימי י*ב/14.
1967) ראשי ענף לפי בתעשייה, לפועל

387 (1969

חשמל
החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור י"ב/15.

388 (19501969) לישראל
ראשי ענף לפי בתעשייה, חשמל צריכת י*ב/16.

389 (19641969)
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לאעירוניים בכבישים תנועה
גקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע י"ד/21.

433 ; (19631969) נבוזרים כניש
רגב סוגי לפי הארצי, הקילומטראז' אומדן יד/22.

435 (1963^1969) עיקרייט
השבוע ימי לפי הלאעירוני, הקילומטראז' י"ד/23.

435 (19621969)

דרכים תאונות

ובלי גפגעיט נפגעים' עם דרבים תאונות י"ד/24.
436 (19511969) מעורבים רבב

בתאונות המעורבים מנועיים רבב כלי י"ד/25.
תאונה סוג לפי נסיעה, ק"מ למליון דרכים

437 (19611969) רכב סוג ולפי
וסוג יישוב לפי נפגעים, עם דרכים תאונות י"ד/26.
בדרך השימוש מוג גיל' לפי נפגעים, תאונה;

438 (19671969) התאונה וחומרת

נהגים

ודרגת הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים, י''ד/27.
439 . (19671969) הרשיון

וגיל הרשיון; הוצאת שנת לפי נהגינ!, י''ד/£2\
439 (31 ** 1969)

ושירותים מסחר טו.
440 מבוא

הסיטוני המסחר
ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקים, ט"ו/1.
וענף סחורות קבוצת לפי הסיטוני, גמסחר

450 . . (1968/69)
והוצאות עבודה שכר שבירים, עסקיט, ט"ו,/2.
קבוצת לפי הסיטוני/ בנלסחר נוספות עבודה j ' , ■

452 (1968/69) וענף סחורות
הסיטוני/ במסחר ומכירות מועסקיט עסקים, ■ ט"ו/3.
ומקטור בעלות צורת מחוז/ גודל' קבוצת לפי

453 (1968/69)

הקמעוני המסחר
מלאי קניות/ מבירות' מועסקים' עסקים' ט"ו/4.
ענף לפי הקמעוני/ במסחר עבודה ושבר

454 (1968/69)
הקמעוני/ במסתר ומכירות מועסקים עסקים' ט"ו/5.
בעלות צורת מחוז, גודל' קבוצת לפי י  ■

456 (1968/69) וסקטור

המאורגן הקמעוני המסחר
לפי מאורגן, קמעוני במסחר מכירות ט*ו/6.

457 (19651969) סחורות קבוצת

עמוד ■ . לוח

נמלים.
הנמלימ של עבודה ותשומת פדיון ייד/5.

417 ". . . (1963/641968/69)
הארץ בנמלי ונוסעים מטענים אניות; תנועת י*ד/6.

זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו
418 (19511969)

אזרחית תעופה
הפעילות  הישראליות התעופה חברות י*ד/7.

419 . (19501969) האווירית
בתעופה עבודה ותשומת תפוקה י"ד/8.

420 (19641969)
 ודואר מטענים נוסעים, מטוסים, תנועת י"ד/9.

421 (19491969) ומחו"ל לחתל

ותקשורת דואר
422 ... (1948/491969(70) ותקשורת דואר יד;10.

ובתקשורת בדואר עבודה ותשומת פדיון י''ד/11.
423 (19631969)

רכבת
424 (1949/501969/70) ישראל רכבת תפעול י"ד/12.

אוטובוסים
האוטובוסים של והוצאות פדיון תנועה, י"ד/13.

426 (19511969)
אוטובוסים של מסחרית מהירות י"ד/14.

427 (19671969)

כבישים .■

לפי ורוחבן, שטחן הסלולות, הדרכים אורך י"ד/15.
428 (19611969) החזקה סוג

ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הכבישים י?ד/16.
429 (1961/621969/70)

סוג לפי הביןעירוניים/ הכבישים אורך י"ד/17.
430 .... (1963 ;1965 ;1968) המסעה ורוחב

המנועיים הרכב כלי
הרכב סוג לפי מנועיים, רכב בלי י"ד/18.

431 (19511969)
הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל י"ד/19.

431 . . (19671969) הרכב סוג לפי המנועיים,

משאיות
ושנת דלק סוג מורשה/ מטען לפי משאיות/ י"ד/20.

432 (19671969) ייצור

טז
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שבירים עבודה נפגעי ש!ל; תכיפות שיעורי י"ח/8.
הסיכון ענף לפי חומרה, ושיעורי

528 (1955/561967/68)
הסיכון ענף לפי עצמאיים, עגודה נפגעי ייח/9.

529 . . (1966/67 ;1967/68) התאונה ותוצאות
ותקופת מין גיל, לפי זקנה, קצבאות מקבלי יח/10.

529 (** 1969) עלייה
מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי י"ח/11.

530 (19671969) במשפחה הילדים  . 
האשה מעמד לפי לידה, לדמי תביעות ייח/12.

530 (1955/561967/68) בעבודה

ביטוח חברות
ביש ששולמו ותביעות שנתקבלו פרמיות ייח)13.

531 ... (19501969) הביטוח ענף לפי ראל,
לפי חיים, ביטוח של מרוכז עסקיס חשבון ייח/14.

532 (1968) העסק סוג

לפי גללי, ביטוח של מרוכז עסקים חשבון ייח/15.
533 (1968) העסק סוג

הרווחים וייעוד והפסד רווח חשבונות סיכום י"ח/16.
534 ... (19501968) חברות'ישראליות של

הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ח/17.
535 (19501969)

של בישראל והשקעות מביטוח התחייבויות י"ח/18.
537 ... (19551968) נוכריות ביטוח חברות

קופות של וההתחייבויות הנכסים סיכום י"ח/19.
538 . . . ; (19661969) הגמל

ותרגות חינוף יט.
539 ... . מבוא

חינוך
החיגוך מערכת

המוסד סוג לפי החינוך/ במערכת מוסדות יט/1.
543 תשל) ער (תשט

סוג לפי החינוך, במערכת הוראה משרות ייט/2.
544 תשיל) עד (תשיט המוסד

המוסד סוג לפי חינוך, כמוסדות תלמידים יט/3.
545 תשל) עד (תשט   .

בית סוג לפי ספר, לבית תלמידים ממוצע ייט/4.
546 תשיל) עד (תשייב הספר

הספו; בית סוג לפי לכיתה/ תלמידים ממוצע ייט/5.
546 .י. תשיל) עד (תשייב

החינוך במערכת הוראה כוחות
עבודה/ ויחידות' הוראה משרות מורים/ י*ט/6.

547 .. תשיל) עד (תשכיט הספר בית סוג לפי
לידה, יבשת גיל/ מין/ לפי ומורים/ גננות ייט/7.
בהוראה מוכרות ותק שנות עלייה/ תקופת ■

548 . תשיל) תשכז; (תשכיו; עברי) (חינוך . ■

עמוד לוזז

המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי ייז/8.
510 (1949/501969/70)

הסחורה, מערך המכס ואחוז ממכס הכנסות ייז/9.
511 . (1968/69, 1969/70) סחורות קבוצת לפי ...

קנייה במס החייבות הסחורות ערך אומדן יז/10.
512 (1968169) ברוטו מס וחיובי

המדינה .עובדי
ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת ייז/11.

513 (19651969) מינוי
הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי ייז/12.

514 (19551969) וסוהרים ושוטרים המקצועי
האחיד הדירוג לפי המדורגים מדינה עובדי ייז/13.

515 (19661969)

המקומיות הרשויות כספי
ויתרות גירעון או עודף הוצאות/ הכנסות/ ייז/14.
מעמד לפי המקומיות, הרשויות של מלוות

516 .... (1965/661968/69) מוניציפאלי
י ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הכנסות ייז/15.
מוני ומעמד הכנסה מקור לפי המקומיות'

517 (1968/69) ציפאלי
המקומיות' ברשויות והוצאות הכנסות י"ז/16.
ולפי אופיין לפי רגיל' ובלתי רגיל כתקציב , . , .

518 . (1967/68:1968/69) מוניציפאלי מעמד
ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הוצאות ייז/17.
מעמד ולפי עיקרי ייעוד .לפי המקומיות' . . .

519 (1968/69) מוניציפאלי
המקומיות, ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות ייז/18.
מוניציפאלי ומעמד הוצאה סוג לפי

519 (1967/68)

520

3יטוח יה.
. מבוא

. .. לאומי ביטוח .

הלאומי בביטוח המבוטחים מספר אומדן יח/1.
522 (19611969)

לביטוח במוסד שאושרו לגימלאות תביעות ייח/2.
1954/55) ביטוח ענפי לפי . לאומי, . . ■

523 (1968/69
ביטוח ענפי לפי גמלאות, ותשלומי' גבייה י^ח/3.

524 . . ; (1960/611968/69)
1960)61) מבוטחים סוגי לפי גבייה, י^)4'.

525 (1968/69
תוצאות לפי השכירים, העבודה נפגעי יח)5.

525 (1955/561967/68) התאונה
ומהות סיבון ענף לפי שכירים, עבודה נפגעי י*ח/6.

526 (1960/611967/68) פגיעה . ■

ענף לפי שאבדו, שכירים של עבודה ימי ייח/7.
530 (1966/67;1967/68) הפגיעה ומידת הסיכון

יח
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+■

הישראלית הלירה של הרשמי החליפין שעו ט"ז/5.
478 (19481969) .

השחור ובשוק החופשי בשוק חליפין שערי ט"ז/6.
8ל4 (19501969)

בנקאיים מוסדות 

בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום ט"ז/7.
479 . . . (19541969) ישראל

והאגודות המסחרייס הבנקים מאזני סיכום ט"ז/8.
480 .... (19541969) לאשראי השיתופיות

המס הבנקים של והו3אות.ורווחים הכנסות ט"ז/9.
לאשראי השיתופיות האגודות ושל חריים

484 .............. (19661969)
ולהש למשכנתאות .הבנקים מאזני סיכום 0"1ן10.

485 (19661969) קעות

ערך ניירות
בתל בבורסה החוב איגרות לשערי מדדים ט*ז/11.

486 (1950^1969) אביב
אביב בתל בבורסה מניות לשערי מדדים ט"ז/12.'

486 . (19501969)
חוב איגרות לשערי תשואה שיעור ט*ז/13.

'י48 (19671969)
אניב, בתל בבורסה רשומים ערך ניירות ט"ז/14.

488 .... (19671969) משקיעים קבוצת לפי
מחזור, אגיב: בתל ערך לניירות הבורסה ט"ז/15.
סוג לפי השנתי' המחזור ושיעור סחיר הון

490 ;... (19601969) הנייר

. חברות
חברות הון ושל חברות של ומחיקה רישום .16/re

491 ... (19631969) כלגלי ענף לפי עצמי/' י

הכלכלה ענפי לפי בע"מ, חברות פירוק ט*ז/17.
492 (19651969) הפירוק יוזם ולפי

493
המקומיות והרשויות הממשלה כמסי יז.

מבוא

האוצר והתחייבויות זכויות
מוניטריותשל והתחייבויות זכויות ריכוז . י*ז/1.

497 . ... .. (19671969) האוצר
האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות י*ז/2.

498 . (1968 ;1969) י

הממשלה'/ של ישירות והלוואות השקעות יז/3.
500 .. .. (1968 ;1969) לכלי ג ענף לפי' י

500 . . (19561969) סוג לפי הממשלה, חובות י"ז/4.

הממשלה והוצאות הכנסות
גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות, י"ז/5.

501 (1948/491968/69) תקציביים ,

502 ;.. .(1965/661970/71) הממשלה הכנסות י'ז/6.
506 . . (1965/661970/71) הממשלה הוצאות ייז/7,

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת ■

נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת ט"ו/7.
458 (19631969) המקומי לשוק . ■

מכולת חנויות סקר
ושטח גיל לפי מועסקים מכולת' חנויות ט"ו/8.. י

עיר' מחוז', השירות' צורת לפי החנות'
460 פתיחה ושנת גודל קבוצת

הארחה שירותי .......
461 ידרגה/1969) לפי הארחה' בתי ט'*ו/9.

דרגות לפי ההארחה' בבתי ותפוסה לינות ט*ו/10.
462 . . . : (1969) נבחרים ויישובים .

דרך מורי מפקד .

עיסוק גיל' מין' לפי מוסמכים' דרך מורי ט*ו/11.'
463 . . (1111969) המועדף ההדרכה וסוג עירי

ציבור ויחסי הפרסום ענף מפקד
לפי ופדיון' הוצאות מועסקים' .פרסומת' ט"ו/12.

464 .... (1967/68) גודל.פדיון.ומחוז קבוצת , ,

קולנוע בתי ■ . ■ .

כרטיסים' ישיבה' מקומות קולנוע' בתי ט'ו/13.
ויישובים מחוזות לפי לגרטיס' ומחיר פדיון

466 (19681969) נבחרים

בעיתונות מודעות
468 ..... (19651969) בעיתונות מודעות ט"ו/14.

אלקטרוניים מחשבנים

■ כלכלי, ענף לפי אלקטרוניים, מחשבים ט"ו/15.
469 '(19621969) וסקטור מחוז

. , . גפפימ טז.
4" מבוא

כספיים נכסים ■ . . ■ 

475 ... (19541969) תשלום אמצעי אספקת ט*ז/1.
ופיקדונות עו'"ש חשבונות של שנתי מחזור ■ ט"ז*/2.

476 בבנקים(19501969) הציבור דרישהשל לפי
הבנקים באמצעות שתווכו השטרות יתרת ט"ז/3.
1963) לאשראי השיתופיות והאגודות

476 (1969

ושל המסחריים. הבנקיט של אשראי יתרות ט"ז/4.
ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות .. :

477 (19541969) כלכלי

יז
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האקדמיים המוסדות
האקד במוסדות התארים ומקבלי התלמידים יט/25.

565 .י '. *. תשיל) עד (תש"ט מיים
(תשיט האקדמיים במוסדות האקדמי הסגל י"ט/26.

566 תשיל) עד
הלימוד תחום לפי העברית/ האוניברסיטה יט/27.

566 (תשכט)
לפי לישראל/ טכנולוגי מכון  הטכניון יט/28.

567 (תשכט) מחל.קות.
הלימוד תחום לפי אביב/ תל אוניברסיטת יט/29.

568 (תשבט)
הלימוד תחום לפי בראילן/ אוניברסיטת יט/30.

568 (תשבט)
תחום לפי היפה/ של האוניברסיטאי המכון יט/31.

569 (תשכט) הלימוד
תחום לסי בנגב/ גבוהה להשכלה המכון יט/32.

569 (תשכט) הלימוד
גיל/ מין/ לפי אקדמיים/ במוסדות תלמידים יט/33.
ותחום תואר עלייה/ ותקופת לידה יבשת

.570 תשבט) (תשכח; לימוד

לחינוך הלאומית ההוצאה
מבצע סקטור לפי לחינוך/ לאומית הוצאה יט/34.

571 הוצאה וסוג
לפי ומימונה/ לחינוך הלאומית ההוצאה יט/35.

572 ........ (1966/67 ;1967/68) הסקטור

. .\ מבוגרים חינוך
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים יט/36.

והתרבות החינוך משרד מטעם
573 .י (19511970)

מבוגרים להשתלמות במוסדות 'הביקור יט/37.
573 תשכט) עד (תשיז

והשתלמות להכשרה בקורסים לומדים י"ט/38.
העבודה משרד מטעם למבוגרים מקצועית

574 (19501969)
מספר לפי ומעלה/ 14 בגילים האוכלוסייה יט/39.
יבשת הגיל/ המין/ ספר/ בבית הלימוד שנות

575 ... (1961 ;1969) העלייה ותקופת הלידה

תרבות ■ . ■

1951/52) סרטים ויבוא קולנוע בתי יט/40.
576 (1969/70
577 (19601611969/70) מוסיאונים ט/41.

נושא לפי בישראל/ לאור שיצאו ספרים יט/42.
578 (1965/661968/69) . .

והתדירות הנושא לפי העת/ וכתבי העיתונים יט/43.
579 (1969)

יט
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היסודי בחינוך המוסמכים המורים אחוז יט/8.
מוכרות ותק שנות לפי הביניים/ ובחטיבת , .

עברי) (חינוך הספר בית ותכונות בהוראה
549 תשל) עד (תשכה

סוג לפי העליסודיים/ הספר בבתי המורים יט/9.
מו ותק שנות פדגוגית/ והכשרה השכלה
(חינוך הספר בית ותכונות בהוראה כרות

550 תשל) (תשכו; עברי)
קבוצת גיל/ מין/ לפי ומורים/ גננות לט/10.'
בהוראה מוכרות ותק שנות אוכלוסייה/
(תשכה; ערבי) (חינוך להוראה וסמיכות

552 תשל)

ותלמידים כיתות
בית תואר לפי יסודיים/ ספר בתי תלמידי יט/11;

553 . . תשל) עד (תשיד עברי) (חינוך הספר ■ ■ ■ 

סוג לפי ספר/ בתי תלמידי בין הבנים אחוז יט/12.
553 תשל) עד (תשט הספר בית

הכיתה דרגת לפי ספר/ בבתי תלמידים יט/13.
554 תשל) עד (תשט

תלמידים ומספר הספר בית סוג לפי כיתות/ יט/14.
556 תשל) עד (תשבח בכיתה

לדרגת התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז יט/15.
עברי) (חינוך הכיתה דרגת לפי הכיתה/

557 תשל) עד תשיב
של הילדים בגני 5 עד 3 בגילים תלמידים יט/16.

ומין גיל לפי 'העברי/ החינוך
557 תשל) עד (תשכב

העברי/ החינוך של ספר בבתי תלמידים יט/17.
וגיל מין ספר/ בית סוג לפי

558 תשל) (תשכ1ביעד י " ;

של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים יט/18.
וסוג גיל מין/ מוצא/ לפי העברי/ החינוך

559 תשל) ער (תשכז הספר ■בית
לפי העברי/ החינוך של ספר בבתי תלמידים יט/19.
ומוצא.(תשכד הספר בית סוג הביתה/ דרגת

560 תשל) עד
ומין דת לפי הערבי/ בחינוך תלמידים יט/20.

561 . תשל) עד (תשט
החינוך סוג לפי הערבי/. בחינוך תלמידים י*ט/21.

562 (תשל)
וסוג גיל מין/ לפי הערבי/ בחינוך תלמידים יט/22.

562 תשל) עד (תשבב החינוך

בגרות ובחינות לימוד בשכר הנחות
הנחה דרגת לפי עליסודי/ חינוך תלמידי יט/23.
(תשכח; הכיתה .ודרגת .ל;מוך בשכר

563 תשכס)
לפי בגרות/ לתעודת הזכאים התלמידים יט/24.

564 . . תשכט) עד (תשט הספר וס.יג.ב.יי? מ?1



עמוד .. לוח

מין המענק/ סוג לפי זקנה' מענקי מקבלי כיא/4.
599 (1111969) משפחתי ומצב

ולמבוגרים לנוער המבחן שירותי פעולות כ*א/5.
599 (19531969) 4

י ומשטרה מש83זיפ כג.
600 מבוא

משפטית סטטיסטיקה
ושלב עניין סוג משפט/'לפי בבתי עניינים ב"ב/1.

602 (19501969) פעולה
סוג לפי משפט/ בבתי שנתבררו ענייניט ביב/2.

604 (19501969) עניין
פעולה שלב לפי דתיים/ דין בבתי עניינינו כיב/3.

606 . (19501969)

פלילית סטטיסטיקה
607 (19511968) פלילייפ במשפטים הרשעות י כ'<ב/4.

' .. בדין שחויבו מבוגרי? עבריינים כ*ב/5.
608 (19511968) , .

. בדין שחויבו צעירים עבריינים כיב/6.
610 (19571968)

האש בפנקס שנרשמו עבירות,'אמיתיות' כ'לב/7.
עבירה סוג לפי המשטרה/ של מות

611 (19501969)
האוכלוסייה וקבוצת הסוג לפי האסירים/ כיב)8.

612 1 (19511969)
במעונות הנמצאים שפוטים צעירים י כיב/9.

_612_1_L^ ._. (19571969)
סוג _כ*ב/10.פעילותהמשרדלהוצאה~לפועל/~לפי

612 ;......... (19501969) העניין
הציבוריים הנוטריונים פעולות כיב/11;

613 . (19501969) ■

613 . (19501969) והדיינים השופטים מספר כ""ב/12.
613 . (19501969) רשיונות בעלי הדין עורכי כב/13.

וכנסת גחירווז גג.
615 מבוא

י בחירות .■
616 . . (19491969) לכנסת הבחירות תוצאות כ*ג/1.

הכנסת
618 (19491969) הרשימה לפי הכנסת/ חברי כג/2.

י . והוועדות הכנסת ימליאת ישיבות כיג/3.
619 (19491969)

והוועדה העניין לפי שנתקבלו/" החוקים כיג/4.
ושאילתות היום לסדר הצעות המטפלת/

620 (19491969)

עמוד . לוח 1.

כריאות שירותי ".3
581 מבוא

אשפה  י

583 (19481969) וסוג בעלות בתי.הולי0/.לפי . . ב/1.

בעלות לפי חולים/ בבתי שנתקבלו חולים .■ כ/2.
583 (19501969) ומחלקה . . ■

ומחלקה בעלות לפי חולים/ בבתי מיטות ב/3.
584 . .י .  (19481969)  י י

חולימ/ בבתי המיטות ימי.אשפוז.ותפוסת . כ/4.,
585 .... (19501969) ומחלקה בעלות לפי .

מכלל כאחוז חולים/ בבתי ופטירות לידות ■ . כ/5. .

586 ..... (19501969) והפטירות הלידות

, בריאות ביטוח
בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה ב;6'.

587 (19491969) הולים

מונעת רפואה
והנמצאים ובילד באם לטיפול תחנות' .. ב/7.

589 . . (19501969) מבצע גוף לפי בפיקוח/ . .

סוג לפי חינוך/ במוסדות רפואית עבודה כ/8.
590 . . תשכיח) (תשכ"ז; המבצע והגוף המוסד

והשנייה הראשונה חייהם בשנות ילדים חיסון ב/9.
592 (19651968)

עיקריים רפואייפ _כ/10.בעלירשיונותבמקצועות
593 . (19521969)

מבצע סקטור לפי לבריאות/ לאומית הוצאה . כ/11. . 

594 (1965/661967/68) הוצאה וסוג

לפי ומימונה/ לבריאות לאומית הוצאה כ/12.'
595 ;. . (1966/67;1967/68) סקטור ..... ■

סעד גא.
596 מבוא

צורת לפי הסעד/ לשבות שבטיפול משפחות כ"א/1.
597 . (1955/561968/69) העזרה וסוג ישוב, י

לפי הסעד/ לשכות שבטיפול משפתות כיא/2.  ,

1960/61) העזרה וסוג מוניציפאלי מעמד .

597 ... . . (1968/69. . , . .

תבו לפי הסעד/ לשכות שבטיפול משפחות כ'א/3.
598 . (1966/671968/69) המשפחה ראש נות

כ



עמוד לוח

יישוב וצורת כלכלי ענף לפי מועסקים/ כיד/11.
634 (VHIXII 1968 ;1969)

כלכלי וענף אוכלוסייה סוג לפי מועסקים' כיד/12.
635 (1969 ;1967 (מפקד

יד ומשלח אוכלוסייה סוג לפי מועסקים/ כ*ד/13.
636 (1969 ;1967 (מפקד

חקלאות
. מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה/ כ"ד/14.

637 תשכט) (תשכח;
638 . . (תשכ*ח;תשכ*ט) שטחים וניצול משקים כד/15.

נטיעה ותקופת מין לפי המטעים/ שטח כיד/16.
639 (תשכיט)

בנייה
יוזם סקטור לפי האזרחית/ הבנייה כיד/17.

640 . . .(VIIXII 19671969)

חינוך
(תשביח מנהלת רשות לסי חינוך/ מוסדות כיד/18.

641 תשל) עד
כיתה ודרגת מוסד סוג מין/ לפי תלמידים/ כיד/19

642 .. תשל) עד (תשכיח

משפטים
וסוג פעולה של5 לפי משפט/ בבתי עניינים כד/20.

643 (1969) עניין

עמוד לוח

המוחזקים השטחים גד.
621 מבוא

אוכלוסייה
624 . (19671969) האוכלוסייה גידול מקורות בד/1.

גיל לפי נקבות/ ל1/000 זכרים מספר כד/2.
624 (19671969)
625 (ix 19671969) וניל מין לפי אוכלוסייה/ כיד/3.

לאומית והוצאה הכנסה
;1968) במקורות והשימושים המקורות כד/4.

627 (1969
עיקריים סוגים לפי לצריכהפרטית/ ההוצאה ביד/5.

628 .... (1968:1969) ושירותים סחורות של

התשלומים מאזן
;1968) התשלומים מאזן אומדני סיכום כיד/6.

629 .י . . (1969

חוץ סחר
629 . החוץ(19671969) סחר ומאזן יבוא/יצוא כד/7.

ותעסוקה אדם כוח
יישוב וצורת מין לפי עבודה/ כוח תבונות כיד/8.

630  (1968 ;1969)
632 . (1968 גיל(1969; עבודה/לפי כוח תכונות כיד/9.

ושבר כלכלי ענף לפי ושכירים/ מועסקים כיד/10.
633(vmxu 1968 עבודה(1969; ליום ממוצע

כא



הלשכה פרסומי
במבואות מופיעות ולרבעונים) לירחונים לשנתונים' (פרט הפרסומים של מפורטות רשימות

העניין. לפי השנתון, לפרקי
(כולל 19491965 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי של ביבליוגרפית רשימה
המרכזית הלשכה בישראל"' רשמית "סטטיסטיקה בחוברת: מובאת הלשכה)' פעולות תיאור

שנייה). (מהדורה 1966 ירושלים' לסטטיסטיקה'
הבאות: בסדרות מופיעים הלשכה פרסומי

לשנה. אחת מופיע  לישראל סטטיסטי שנתון א.

ורבעונים: ירחונים ב.
ב"מומפים" שוטפים. נתונים ובו חודש מדי מופיע לישראל, הסטטיסטי הירחון 
חדפעמיים מחקרים של שנתיים' סקרים של תוצאות כלל' בדרך מתפרסמים, לירחון

וכוי. אחרים
חוץ סחר של לסטטיסטיקה הירחון 
חוץ סחר של לסטטיסטיקה הרבעון 
מחירים של לסטטיסטיקה הירחון 

. ■ . . מיוחדים: פרסומים ג.
ידי על שבוצעו ואחרים חדפעמיים מחקרים שנתיים' סקרים של תוצאות מפיעות זו בסדרה

320.חוברות. זו בסדרה הופיעו כה עד אחרים. מוסדות עם בשיתוף או הלשכה

 כרכים. 42 הופיעו כה עד  1961 והדיור האוכלוסין מפקד ד.

כרכים. 13 הופיעו כה עד  1965  והמלאכה התעשייה מפקד ה.

כרכים. 5 הופיעו כה עד  1967  והדיור האוכלוסין מפקד ו.

טכניים: פרסומים ז.
סקרים, עריכת שיטות תיאור המכילים מתודולוגיים פרסומים בעיקר, מופיעים, זו בסדרה

חוברות. 34 זו בסדרה הופיעו כה עד וכד'. יישובים רשימות מוצרים, של סיווגים

לסטטיסטיקה: הציבורית המועצה ביזמת פרסומים
ירושלים, ,19651967 בשנים לאור יצאו  סטטיסטיים" נתונים הכוללים "פרסומים .1

.1969

ירושלים, .19681969 בשנים לאור יצאו  סטטיסטיים" נתונים הכוללים "פירסומים .2

.1970

שונים: פרסומים
לעיל. שצוינו שייכים.לסדרות שאינם פרסומים הם אלה

כג
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בוטנים
וערר ייצור

מעובד שטח
מים תצרוכת

עמוד

322327,330331,334335
314315
3S6

*86490 אביב בתל ערך לניירות בורסה

616617
לכנסת בחירות

תוצאות

בידור
164165 שכירים במשפחת חודשית הוצאה
140143 פרטית לצריכה הוצאה
275277,280281,283287 מועסקים
2.43 לצרכן במחירים שינויים

408
ביוב

צינורות הנחת

522538
50U
468
276277
248
251
242,244
276,287,289,290293
289,291,294
282
154155

ביטוח
הממשלה והלוואות השקעות

בעיתונות מודעות
קיס 0 ע ו מ

 בבנייה התשומה מחירי
הדריס בגידול התשומה מחיר

לצרכז במחירים שינויים
שכירים

ו31ר
למועסק עבודה mill"

נקי מקומי חוצר

587588

522530

בריאות גיסוח

לאומי בי0וח
לאומי לביטוח יאההמוסד

506507
ביטח11,המשרד

הממשלה הוצאות

.המערכת ביטרווו
אלקטרוניים 469מחשבים

ביצים
176177 r אספקה
180 ליום לגולגולת .ומינרלים ויטמנים
179 ■ ליום לגולגולת ז ו חלב
176, א212 1 ב
3205,3289,3327,343 וערר 'יצור,יעוד
176.213,221 יצוא
250 והתשומה התפוקה מהירי
245 ונים קמע מחירים
178 ליום לגולגולת קלוריות
179 ליום לגולגולת שומן
637 המוחזקים בשטחים
343 ק 11 שי
242 לצרכו במחירים שינויים

576
577
587588

ביקורים
קולנוע בבתי
במוסיאונים

חולים בקופות

ספר בית
30ר בחי ראה

502503

261,263

121

הממשלה הכנסות

מועסקים גלחי
אירחי עבודה כח

מקצוונים בלווי
עולים

283
משפחה בני

תשלום ללא מועסקים

394409
298
508509
150151,405

בני
עבודה דורשי

הממשלה הוצאות
מקומית גולמית השקעה

וד nu

איטונג
377 "צור
249 בבנייה תשומה מחירי

אינסטלציה
248 בבנייה התשומה מחירי

אירונוטיקה
567 חיפה בטכניון לימודים

וד אלקטרוניקה,צי
387 בתשלום היעדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
363369 מועסקים
368 מפעלים
372 מוסף ערר
386 11 פדי
380 פועלים
370 חומריה צריכת
369,379 שבירים
370,382385 ונכר

חשלום *מצעי
475 אספקה

415416 אניות
506507 הממשלה הוצאות
22 5 א בו י
415416 ישראליות סוחר אניות

אסירים
612 יה ס ו כל ו א קבוצות

458 קיימא בני מוצרים אספקת

אפילים
341 לתעשייה אספקת
339 וערר ייצור
224 א ו יצ
311 . נטוע שטח

1017 אקליס
אקליפטוס

319 וע נט שטח

אריגים
214215 א ו צ י ו א ו יב
375 "צור

ארלץה,חומרים
250,346347 בחקלאות תשומה מחירי
350 ההדרים בענף הוצאות
512 קנייה מס

ארכיטקטורה
567 חיפה בטכניון לימודים

לידה ארץ
הלידה יבשת ראה

אשבליות
3319 וערר ייצור

■ 251 התפוקה מחיר מדד
246 ■ ים ני ו קמע מחירים

אשלגים
373 ; ייצור
357 חקלאי במשק השימוש

106 ,585 r ו אשפ
102105 0M9IDIM11

נ
3133,37 בדויים

עבודה בהמות
353 במ0קים

כז



וד עמ
366 תעשייה מפעלי ע7 בע7ות

חיים בעיי
354355 . יביס רע בא הונה
150151  rpaviA t1B?a!n
i79 di'7 071n7m7 11 37n
212213 ויצוא יבוא
}53 במשק
3iftf ""י0ה

חיים,מוצרים 1ע7י
511 ממכס ות הכנס

חיים,תוצרת ב711י
250 התפוקה מחירי

מ7אבה י 7111
284287 מועסקים
121 ■ 71יס ע

חופשיים מקצועות בעלי
297298 עבודה דורשי
121 71ים ע
188 קיימא בבי מוצרים ונברשוחם

/■■ . r>3\ מדעיים חופשיים מקצועות בעלי
280281,284287 מועסקים

בקר
353 .*■ במשקים
344 110'niu

ך1 ^_ ברד

ל, ברץ
248 בבנייה התשומה מחירי
216217 . ris'i יבוא
93106 בריאות
587588 ביטוח■
154168 משפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
*■t!t 7אומית הוצאה
140143 פרטית 7צריכה הוצאה
275,290 מועסקים
469 יס י j ו א7קטר ים מחשב

_ לצרכז^2;בב^:ל^_^""3*2 במחירים 0ינ.ויים
בריאות,המשרד

506507 הממשלה הוצאות
583589 בריאוח"שירוחיס

דגים בריכות
309310, : שטח
356 מים תצרוכת

בשר
174175 אספקה.
183 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
179 ליום לגולגולת ח7בוז
174,212213 יבוא
174,212213 N יצו
250 : התפוקה מחירי .
245 קמעוניים מחירים
174,320337 וערר וד ייע ר, ו ייצ
178 ליום לגולגולת קלוריות
179 ליום לגולגולת ונומ!
242.244 rלצרכז במחירים גינויים
637 מוחזקים בשטחים npian
606,610612,614 ז די בחי

הארחה בחי
461462 תיירים ש7 לינות
461 ירים לחי מומלצים

חוליט בחי
583 וסוג בעלות
594 ומיה לא צאה ו ה
584585 ה ו מינו

וד עמ

500 הממשלה והלוואות חשקעןח
396398,405 ים 1 י
394395, 400401 , 4U4405 ; ד 1 ייע
468 בעיתונות מודעות
274,276277,286287 מ111סקים
3967,399,41(2,405 ו מחו
469 ים ני ו אלקטר מחשבים
529 עצמאיים עבודה נפגעי
526,528 שכירים עבודה נפגעי
121 ■ עולים■ עובדים
302 והשבתות עביחוח
394397,399402,404 ונטח
640 המוחזקים בשטחים
276,287288,290293,409 שכירים
288289,291,294,409 0וכר
*82 למועסק עבודה ונעות
154155 נקי מקומי תוצר

244
הים יה,שירו בני

7צרכז במחירים וגינויים

394401 , 4113 ,405
403
398
150,405
396398,405
396397,399401
247248
396397
394397,403401,404

7מגורים בנייה
הבניז גודל
הדירה גוד7

מקומיח גו7מית השקעה
זם ו י
t ו מה

התשומה מחירי
דירות מספר

ט!טח

403
404

פרטית בנייה
המגוריס בניית משד ■

בנייה שטח

508509
405
396397,400401
^00401

ציבורית בנייה
. הממשלה הוצאות
גו7מיח מקומית השקעה

■* ים ר ו מג
■ הבנייה nan

512
250

בנייו,חומרים
קנייה מס

בחק7אוח התשומה מחירי

324325*330331
246 .
310
340541

בננות
ערד', ו ר., ו 1_יצ _^

קמעוני מחירים
נטוע ו1טח

._p 11 שי

498
479 ת ו י ו יב

ישראל בנק
מיומנים^
והחהי נכסים

בנקאות
500 הממשלה אות והלו השקעות
274,27 6277,286287 מועסקים
469 אלקטרונים מחשבים
276,286287,289293 שכירים
288289,291,294 11כר
282 7מועסק עבודה 10עות

468
476
476

בנקים
בעיתונות מודעות

ו3קדונוח עוש הטבונוה מחזור
שטרות חיווד

484
488
480483
477

מסחריים גנקים
והוצאות הכנסות

ערר בניירות השקעות
המאזנים סיכום

אשראי יתרות

485

154155

והשקעות 7משכנתאות בנקים
המאזנים סיכום

מגורים בחי ע7 בע7ות
הנקי המקומי התוצר



377
*57

מעובר. נפט גז
ר ייצו

ixiintj קמעוני במסחר מכירות

7nx
618
.d16617 

250

הכנסה חבר'
לכנסח הבהירות mimn

גו גידולי
ותשומה הפוקר, מחירי

310
316
320337
250
315
309310,313315
637638
356 ;

שדר. גידולי
יה בהשקי
יבו7י0

וערר■ ייצור,ייעוד
וחשומה הפוקר. מחירי

יהודי במשק
מעובד שטח

המוחזקים בשטחים
מים תצרוכת

גיל
*247, 5051 יד. וסי nוכל
575 לימוד שבות ומעלה 14 בגיל אוכלוסייה
625626 המוחזקים בשטחים וווכלוסייה
295 משכר שכירים הכנסות
101 ות י ו התאבד
101 שחפת חולי
70,73 ובלוח חתנים
50 לארץ חוץ ילידי
266,269271 אץרחי עבודה כוח
*3 יהודים 7א
102106 חולים בבתי מאושפזים
552 ערבי בחינור יסודיים ספר בבתי מורים
5*8 החינוד במערכה וגננות מורים
607 פליליים במשפטים מורשעים
529 זקנה קצבאות מקבלי
*39 נהגים
6869 יהודים נישאים
70 יהודים לא נישאים
438 ■ דרכים בתאונות נפגעים
270271 אזרחי עבודה בכוח נשואות נשים
609 בליז שחוייבו עבריינים
610 בדי! שחוייבו צעירים עבריינים
11411 5  71י0 ע
6889,9394 ים יהוד רוח פנוי
90 , תינוקות פ0ירוח
4243 ייר. 01 כל ו א קבוצות
598 הסעד וח לונכ שבטיפול המשפחה ראשי
299 עבודה בלשכות רשומים
98 ממאירות וח ו1>אח
91  ים י ח וחלת ח
127 בחול השוהים חושבים
114: משתקעים תיירים
130 ל נכנסים ריס יי ח
570 אקדמיים במוסדות תלמידים
558559 העברי החינור במערכת תלמידים
562 הערבי החינור במערכת תלמידים

81,8485

6063

האם גיל
חי לידות

310

523524

גירושיז

גל11יניי0
נטוע ונפח

גמלאות
לאומי ביטוח

543
544
6*2
545,557

גניילדים
החינור נמערכת

הוראה מפרות
המוחזקים בקסחים

חלמידים

501503

גננות
העברי החינור במערכת

הקציביים גירעונות
הממשלה של

ד ו עמ

585 מיטות תפוסת

למורים מדרש בחי
642 ים ד למי ים,ת חזק המו בגטחיס

ולגונות למורים מדרש בתי
543 עברי חינוד
543,562 ערבי הינור

מטבחיים בחי
3** חיים בעלי 1חיטח

11 מל בחי
*53 נוח ו בעת מודעות
*61 לתיירים מומלצים
*5**55 מרקחת בחי

משפט בחי
602606 בהם שהתבררו עניינים
613 ודיינים ים פט 151

6*3 המוחזקים בשטחים שהתבררו עניינים
ספר בחי

5*7 עבודה יחידות
556 כיתות
*68 ות נ ו ית בע ת ו מודע
5*6 ולכיתה ספר לבית תלמידיס ממוצע
543 החינור במערכה
544,547 ראה ו ר. ת משרו
590591 רפואית עבודה

קולנוע בחי
576 וביקוריס סרטים,מקומות יבוא
465467 ז ו מח ו 11 פדי

נ

גבולות
7 ישראל מדינת

כחרינר. גבל
7 . גובה

.מוצרים גבס
511 ממכס וח הכנס

5253  המשפחה גודל
163,171,173 . ר.כנםר,,הוצאה,חיסכו1
188 קיימא בני מוצרים שברשותה
530 לאומי מביטוח קצבאות מקבלי
116117 משתקעים ותיירים עולים

גולו
ך י שמח

מוצרים גומי
511 ממכס וח הכנס
214215,221 ויצוא יבוא
375,378 ר ו יצ י
387 בתשלום היעדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
249 התפוקה של סיטוניים מחיריס
368 מפעלים"
372 מוסף ערר
380 פועלים
371 חומרים צריכת
389 חשמל צריכת
2*4 לצרכן במחירים ונינויים
369,379 וגבירים
370,382385 ונכר
371 יח למ ו ג קד. ו חפ

0בעי גז
373 ייצור

.מכשירים גז
512 קנייה מס

כט



עמוד* דיג
274,276277,286287 _ 529מועסקים עצמאיים עבודה נפגעי
526,528 שכירים ענודה 244נפגעי לצרכז במחירים היגויים
276,287288,290293 בכירים
^י;7;:;ה^ב7ע:::::::::::::::!!!:1!!:^22
154155 ■pj מקומי ח1צר

דיור
ת ן בעל

162168 מטפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
1*3143 . פרטית: לצריכה הוצאה
150151 מקומית גולמית 181השקעה וח צפיפ
242,244 לצרכז במחירים שינויים

דייגים
מועסקיס

לים 18
274282,284287121_

613

514

515

רבני דין
דיינים

בבחי

אחיד דירוג
המדינה עובדי

מקצועי דירוג
המדינה עובדי

396398,400401,405
396397,399
396397,399401

דירות,בנייה
וייעןד .יוזם גודל

t ו מח
mm

250,346347
/o'yu/n r0'7

בחקלאות התשומה מחירי
ד7ק

140143 פרסית לצריכה הוצאה
225 . יבוא
468 ■■ ח ו נ ו בעיה מודעות
250 בחקלאות התשומה מחירי
242  . לצרכז במחירים ומינויים
250,346347 בחקלאות קנוייה חטונזה

: ו ומצרי דלק
457 מאורגן קמעוני במסחר מבירות

מינרלי דלק
. א ו 212יב

523
533

לידה דמי
לאומי מביטוח גמלאות
לאומי מביטוח תביעוח

523
קבורה דמי

לאומי ביטוח

23
63"
63,8586
552
43
63,69
63
561

■ דדוזיטי
גירו0יז

חי~~ לידות
יסודי ספר מוריםבבתי

גיל ו 1 מל
1י0ואיז

תינוקות 3טירות
ערבי בחינוך תלמידים

406407,428249

דרכים
ושטח אויר

בסלילה התאומה מחירי
כבישים גם ראה

457
357
346347

דטנים
מאורגז קמעוני במסחר חקלאימכירות במשק צריכה

בחקלאות גנוייה תשומה

212213
גולמיים דשנים
ויצוא יבוא

וד ע1ק

516 המקומיות הרשויות 0ל

גרושים
גירושיז ראה

שמז גרעיני
174175 אספקה
180 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
179 ליום לגולג1לח חלבו!
$17 א ו צ י ו א ו יב
174 ייצור
173 לי1ם לגולגולת קלוריות
179 ■ ■ ליום לגולגולת 8ומז

גרעינים
354355 חיים, בעלי הונח
310,314315 BIDJ X\m

17_ ;. ipaux
ד

ד11דיות
353 ■ במשקים

דבש
174175 אספקה
180 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
174 ויצוא יבוא
174,320337 ערר ו ד ו ו,יי! ו ייצ
250 התפוקה מחירי
178 ליום לגולגולת קלוריות
179 ■ ליום לגולגולת 8ומ1

בריבות דגי
250 התפוקה■ מחירי
356 : ■ מים תצרוכת

דגים
176177 : אס3קר.י
180 ליו0 לגולגולת ומינרלים ויטמינים
179 ■ ליום לגולגולת חלבו!
176,212 :  א ■ינו
3205,3289,3323^3367 וערר 176,213ייצור,יעוד _ יצןא
245 י ים ני ו קמנ דים מחי
178 ליום ולח לגולג קלורל\ת
~179^ ןם לי ולח ולג לג *ומז
242,244 לצרכז במחירים שינויים
637 המוחזקים בשטחים ח3וקה

ומוצריהם דגנים
174175 אספקה
180 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
179 ליום לגולגולת חלבו!
174,212213 ויצוא יבוא
174,322327,330331,334335 וערבו ייצור
178 ■ ליום לגולגולת קלוריות
179 ליום לגולגולת 0וםז
242 לצרכז במחירים ■ינויים

ט ד ד
359   הדברה ומר ח
422423 . ._ .  אר ן ד
506509 .■ הממשלה (11 צא הו
504505 . י הממשלה^ ח ו הכנס
419 ישראליות חנופה; חברות
421 . ■ ים ס ו במם
423 ■ עבודה ותשומת 9דיוז
243244 ; לצרכן במחירים גינויים

שמש דודי
458459 מקומי לשוק אספקה

דוקטורים
566568 גבוהה להוו1בלר. במוסדות

עבודה דורוווי
298, 300 דה ו העב n ו בלשנ



עמוד
חודשי בממוצע הוצאה

162167 יוח 1.1 עירו משפחות.
לצריכה הוצאה

14^ ים י יח י !osn מוצרים
144145 ;1101 משקאות מזוז

לצריכה הוצאה
628 המוחזקים בשטחים

501509 הממשלה והכנסות הוצאות
516517,519 הרשויות םל 0.1ווו והכ הוצאות

נוספות עבודה הוצאות
452 המסחר vjij
367,370 יה י התעש בענף

0ובדים הימנה
301 העבודה לבבות דרד

דירה החץקח
162168 משפחה לתצרוכת חוד0ית הוצאה
^42 לצרכו במחירים ומינויים
428429 וכבישים דרכים קת החי

בית paa קת החי
140143 פרטית הוצאהלעריכה

מעבודה היונדרוח
528 שכירים עבודה נפגעי
387 התעשייה בענר
302 ...  n ו השבת ו ת סביתו
136155 לאומית tmxxx

והוצאה:לאומית הכנסה
627628 ■ המוחזקים בפםחים

חודשי בממוצע הכנסה
162167 . עירונית משפחה
168 ■■ יהודים שבירים משפחת

מנחית הכנסה
170173 ■ עירונויוח 0כירים ת ו מסעה

הכנסת
506507 הממשלה 618הוצאות : כנסת חברי
620 ח ו ם,שאילת ו הי לסדר .הצעות חוקים
619 והווטדוח המליאה יםיבות
616617 ■ הבחירות תוצאות

השכירים הכנסות
295296 וממשכורת מכבר

מקצועית ובשרה
574  מבוגרים

הלבפה
162168 מטפחה לתצרוכת חודשית הוצאה
140143,146 פרטית לציינה הוצאה
£21___.,.^. 11 ■ 1

3871 ■ בתשלום העדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
217,221,223 ■ יצוא
468 ת ו נ ו בעיה ת ו ודע מ
368369 מועסקים
249 התפוקה 70 סיטונייס מחירים
457 דג! מאן קמעוני במםחר מכירות
512 : קנייה מס
450452,457 . . מסחר
368 _ ___ ._ מפעלים
372 וסף מ ערר
386 ןן 3די
38u פועלים
371 חומרים צריכת
389 חםמל צריכת

לא

וד עמ
כימיים דשנים

214215 ויצוא יבוא
דת,שירותים

275,290291 מועסקים
דחוח,המשרד

506507 הממשלה הוצאות
ה

האוצר,המ19רד
506507 הממשלה הוצאות
497499 מוניטריות ויכויוח התחייבויות
461462 האדחה"הטירות

הדברה
358359 הצומח להגנת חומרים

הדסה
589 ובילד באם לטיפול תחנות

8ז3הדפסה ייצ,ר
387 בתשלום היעדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
372 ומוי מ ערד
38^.".11 380פד 3ןעליס
371 חומרים צריכת
389 הסמל צריכת
369,379 טביריס
370371,382385 םכר
371 למית גו קר. ו תפ

הדרים
311312 siaj בטח

הדר פרי ox יאה

הובלה
148151 מקומית גולמית הפקעה
275277,286287 מועסקים
248 ■ בבניה' התשומה מחירי
469 אלקטרוניים ם י מחטב
302 ת ו השבת ו ת ו ת י סב
244 לצרכו במחירים סינויים
276,287,289293 8בייי0
289,291,2 94 0כר
282 למועסק עבודה טעות
346347 בחקלאות קנויות תשומות

ציוד הובלה
216217 ויצוא יבוא

מחירים הוזלת
506507 ■ הממשלה הוצאות
136155 ■ לאומית הוצאה

594595 לבריאות לאומית הוצאה
571572 לחינ1ד הוצאהלאומית

לאור ה1צ1)ה
378 י "צו
387 בתשלום היעדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
468 ות נ ו ית בע ח ו דע ו מ
368369 מועסקים
368 מפעליס
578  ו רסמ ו שפ ספרים
372 מוסף ערד
386 11 פדי

371 חומרים צריכת
389 חשמל צריכת
369,379 שכירים
370371, 382385 בבי
371 גולמית תפוקה



וד עמ
בישראל השקעות

537 נוכריות ביטוח הברות
497,500 הממשלה השקעות

ארג1נית השתייכות
3435 בים ויישן יה וטי וכל 0
573574 מבוגרים השתלמות
101 ■ ח ו י התאבדו

שנתית הכנסה התחלקות
170 היהודית העירונית האוכלוסייה

1

ויטמינים
180 ■ ליוס לגולגולת

לגסיה ו
251 התפוקה מחירי מדד

הכנסת ועדות
619 : ת ו ב וו1י י

ותיקים
400401.405 ■ ■ 11 0יכ
549552 ■ ראה בהו ותק

ז
זבניני

278,280281,2 84287 מועסקים.
זהב

479 ■ ישראל בגב? מלאי
צעירים זוגות

400401.405 ; י י "ינ
זיתים

342,374 ■ יבול,כבישה,שמז
322325,336337,342 וערכו ייצור
310 י. ■ 9IOJ OBS
637 המוחזקים בשטחים ותפוקה ונטה

זכובית5מוצרים
511 ממכס ת ו הבגס

,up!
523524 . לאומי מביטוח גמלאות
599 : מננבקים" מקבלי
529 ות קצבא מקבלי

אורגניות זרחוח
359 : הדברה חומר

זרעים
250 בחקלאות התשומה מחירי

חברות
491492 ק ו עצמי,מחיקה,פיר 11 ר.
510 . הכנסה מס תקבולי
531538 ח בי10 n ו חבר

531536 ישראליות ביטוח חברות
489 טרד: בניירות השקעות
535536, מאזנים סיכום
531533,537 נכרי1י! ביט1ח חברוח
41^ ח ו פנ ס ח ו חבר

להשקעות ציבוריות חברות
488 : ערר בניירות השקעות

415 ישראליות תעופה חברות
618 הכנסת חברי

עמוד

243244 ל*1" במחייים 369,379"?ייי"ים 0,כירי0
371 : יח למ ו ג קר. ו חפ
370371,3823 85 0,כר

שכר הלנה.
302 t/j/ והשבת שביתות
522530 . לאומי לביטוח המוסד
506507 הממשלה העבר1ת

לאומי ביטוח גם יאה

המזרחי
618 הכנסת חברי
616617 . לכנסת הבחירות תוצאות

המוגרר
618. הכנסת חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות

הליברלית _618המפלגה הכננית חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות

הקומוניסטית המפלגה
618 : כנסת חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות

הנדסה
567 חיפה 11 בטכני לימודים
569 בנגב גבוהה להשכלה במכון לימודים
563 לימוד בשכר הנחות

הנעלה
162168*: מטפחה לתצרוכת חודטיח הוצאה
140143,146 פרטית לצריבה הוצאה
511 . xana n ו הכנס
216217 _ א 1 צ י ו יבוא
>,68 m נ ו בעיה niMiia
457 מאורגן קמעוני במסתר מכירות
512 קנייה 0ס
450452,457 מסחר;
243244 לצרכ! במחירים ובנויים

ודה,הפרתם עב _הסכו1י

חדש כח הזה ה3ולם
618 הכנסת חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות

המזרחי הפונל
618 הנגסת חברי
616617 ; לכנסת הבחירות תוצאות

לעבודה הפנייה
301 דה ו העב ת ו לשכ

620 בכנסה היום לסדר הצעות
החדשה הקומוניסטית הרשימה

618 . הכנסת חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות

הרווועות
607 ים פלפלי במשפטים
302303 השבתות

המשותף ק הטו
218219,226227 . יבוא
218219,222223 ■ יצוא
224 הדר פרי יצוא

מקומית גולמית השקעה
405 מגורים בתי
150151 ים קבוע ים נכס
148151 הייעוד ענפי
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עגוד

543 iij'no במערכת מוסדות
275.290291 מועסקים
>v6<) d"ji אלקטר מחשביס
546 ולכיתה ספר לבית frv<mf\ !nan
544,547 החינור במערכת הוראה מונרוח
2*3 לצרכו במחירים 1ינויי0
563 לימ1ד,הנחויז גבר

573574

543.561562

641642

a'u1tn711 j'n

ערבי חינור

המוחזקים בשטחים חינור

וחרבות,ר,משרד חינור
506507 הממשלה הוצאות

400401.405 וצריפים מעברות חיםו7

400401.405 עוני משכנות חיסול

592 הראשונות חייהם בשנות ילדים חי0ו1

חודטי בממוצע חיסכון
עירוניות 162167משפחות

ו גרי ומן חלב
176177 * אס3קר.
180 ליום לגולגולת ומינרלים ויטמינים
179 ליום לגולגולת חלבון
351 הרפת ענף חשבון
176,212213 ויצוא יבוא
3205,3289.3327.343 וערד יעוד יצור,י י
250 התפוקה מחירי
245 יס קמעוני ריס מחי
178 ליום לגולגולת קלוריות
179 ליום (171x71x7 13110
343 י 91 שי1
242,244 לצרכו במחירים שינויים

179 7יוס 7*ו7ג1לת חלבון

225
250.346347

חילוף חלקי
h ו יב

בחקלאות התטומה מחירי
חמרז

216217

460

ויצוא יבוא

מכולת חנויוח

454455,461
חנויות

וקמעוני סיטוני מסהר

309359 חקלאוח
506509 הממשלה הוצאות
150151 מקומית גולמית השקעה
500 הממשלה והלוואות השקעות
353 ות ומבונ 0רק10רי0
320337 ו וערכ ו ד ו ייע ר, 18 י הי
211.209210 יצוא
566567 גבוהה 7השכ7ה במוסדות לימודים
274,276277,286287 מועסקים
250^ ותפוקה תשומה מחירי
S29 . טצמאייס עבודה נסגע'
526,528 ■■ שכירים ,miu .mx3j302 והשבחות ונביתוח
(<37639 המוחיסי0 בשטחים
244 לצרכו במחירים שינויים
276 , 287288, 290293 ריס 0בי
288,291,294 1יכר
282 למועסק עבודה 1עוח
154155,345 נקי מקומי תוצר
345 תפוקההערר
356 8י0 כה ו חצר
345347 קנויות תשומות

274,276277,286287
121

חקלאים
מועסקיס
עולים

עמוד
הממשלה חבדי

506507 הממשלה הוצאות

קואו3רנ1יביס חברי
283 מועסקיס

קיבוצים חברי
277 ■ מועסקים

לישראל החשמל חברת
388 חשמל ואספקת ייצור

חדרים
393 למגורים בבנייה

500 נה המדי ח ח111
202 v ו ח במטבע

m in
3233 אוכלוסייה

חולים
583 חוליס בבתי

חומץ
511 ממכס הכנסות

אינסטלציה חומרי
248 בבנייה התשומה מחירי

ארייה חומרי
אריזה ראה

בנייה חומרי
251 הדרים בגידול התשומה מחירי
250 בחקלאות התשומה מחירי
450452 מסחר

גלס חומרי
211.225, 227 א 1 יב

חקלאיים גלם חומרי
450452 מסחר

דיטוו חונניי
251 הדרים בגידול התשומה מחירי
250 בחקלאות התשומה מחירי

הדברה חומרי
359 הצומה להגנת
250.346347 ■ בחקלאות התשומה מחירי

צביונה חומרי
214215 וא צ וי יבוא

מעובדים בלחי חומרים
212213 ויצוא יבוא

9ל00יי0 חומריס
511 ממכס הכנסה
214215 א ו צ י ו יבוא

חו3יס
7 י10ראל מדינת גבולות

חוקים
620 הכנסת טי ונתקבלו

422 ישיר חיוג

חיטה
354 חיים בעלי הץנח
316 ממוצעים יבולים
322326.330331 וערכו ייצור
543579 חינוד
553 ספר בבתי הבנים *חוז
162168 במשפחה חודשית הוצאה
571572 לאומית הוצאה
547 דר. ו עב ח ו יחיד
556 ספר בבתי כיתות

לג
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216217

589

278,280281,284287

טיס,כ7יס
ויצוא יבוא

ובילד באס יפול
מהנות

טכנאים
מועםקיס

567
566557
565,567

בחיפה וז הטכני
m?7nn

■.J77PM 7X3
חאריס ומקבלי תלמידים

טלביזיה
458459 . מקומי לשוק HP3DH
184,186,187189 המשפחות ברשות

nuin'ia מודעות

184.186,167189
422

1 1370
. המשפחות בר0ות
קוויס מכ0ירים כבילים

422
0P7B

.יחות

1011,1617 רה ו רפ 92119

7'B03B
 u3aa m 0J3n

 וי ו יצ י
בח0לום היעדרות ימי

למעטה עבודה יטי

511 .
214 *"
375376, 378 .
387 ■ .

369,381, 387 ■
215,221,223 VJI368369 מועסקים
249 התפוקה של סיטונייס מחירים
457 מאורגן ..iiua? במסתר מדירות
512 קנייה 03
450452,457 _ . מסחר
368
372
386
380■
371
389

מפעלים
.tot a עדר

l1'73
D'7BI9

■ י0 ומר ח גריכח
ח0מל צריכת

2*4 :  1 י5:ם_במחנרב0_לצרב ו *ינ 
369,379 ^^=z=: יס ן וגני
370,382385  13a
371~ ולמיח■ * ?ה 1 an

458459
184,186187

353

0רנזי00וריס
המקומי לשוק א130;ה

המשפחות ברשות

טרקטורים
חקלאי בקשק

יב1:ה^:::"::::=":::::~!!!:!!2.:2!!^8?ן
219220,226227 : הקבייר, /■1*
211,225226,230233 בלבלי ייעוד
210 וערר בפח מחירים מדדי
228229 מסיס
212217 סיטק■" .
629 ימ חזק המו בוט1חי0

יבואבים
י מסחר

188

452

הלידה יבשת
4647,4850 יהודית אוכלוסייה
548 החיבור במערכת גבבות
164165 והיסכוז הכנסה,הוצאה
170171,296 שנתית הכנסה
101 1 . ת ו י ו התאבד
7172 החבים
4950 לאד? ח11 ילידי
267268 אזרחי עבודה כוח
7172 כלוח

קיימא בני מוצרים שברשווומ
חרושת

ח8ו0ייה ראה

חרות
618 הכנסת חברי
616617 לכנסת הבחירות הוצאות

חרסינה
248 בבנייה התשומה מחירי

ח80ל
508509 הממטלה הוצאוח
150151 מקומית גולמית ה0ק1נה
,00 הממטלר, והלוואות g//השקעות _ ו900קה 567ייצור חיפה ז ו בטכני לימודי0
274,276277.286287. מועסקיס
מ25 בחקלאות התשומה מחירי
£4" . יס י נ ו אלקטר ם י מחשב
?, עצמאיים עבודה נפ>עי
528 שכירים עבודה 389נפגעי ■ בתעשייה צריכה
30 2 ת השבתו ו ת תו *בי
242,244 לצרכז במחירים שינויים
276,287,289,290293 ■. .נירים
289,291,294 ^ ן^ן"™^
282 למועסק עב)7ר, ו0עוח
154155 נקי מקומי תוצר
250*346347 בחקלאות קנוייה נוווומה

216217
ח0מל,מכ0ירי0

ויצוא יבוא

ח00ל,5יוד
51! ; מבס הכנסות
387 בתשלום היעדרות ימי
369,381,387 למונ0ה עבודה ימי
368369 ■ מועסקים■
249 למ*ורי0■ בבנייה התשומה מחיר
250 התפוקה של יס ני ו סיפ מחירים
368____ מפעלים^
372 וסף מ ערר
386 ל == 380_3דל|1 .===1  9ועלים
370371 חומרים צריכת
389 * ח0מל צריכת
243244 לצרכז במחירים ים י ו 0ינ
369,377 ריס 8בי
382385 ■. 3בר> 
371 ■ גולמית קר, 1311

יהודים חתנים
הלידה 'בשח

וגיל מיו
מ0פחת מצ3

העלייה תקופת
העלייה 7273תקופת

םבק
140145 ■ פרטית לצרלכה הוצאה
512  . ■ ממכס ה ו הכנס
212213 א צו י ו א ו ב י
3227,3301,3345,375,378 וערבו ייצור
387 בתטלוס היעדרות ימי
369,381,387 למעשה עבודה ימי
368369 מועסקים
450452,457 : מסחר
372 ■ מוסו> ערר
386 . ז ו פדי
380 פועלים
371 ■ חומרים צריכה
389 חשמל צריכת
314315 ■ מעובד שטח
243 לצרכז במחירים 369,379שינויים רימ .נ'
370371,382385 ; שכר
371 גולמית קר. חפו
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ד נ191
150151ייעור מקומית גוימיח השקעה ~

27*12 762771286287 מועסקים.
529 d"nbsb ענודה .vasj
5261528 טכירים עבודה *11x3j
276.287288.290293 טביךים
288 . 291.294 שבי
282 עסק 137 עבודה שעות
154155 בקי מקומי חוצי

320337 י M?pn ייצור
326333 י>עןך
320321.324325,330333 T1D

ח0מ7 "גור
388 ..?nan חברת עי

תעשייתי ייצוד
373376 נבחרים מוגרים
378379 ראשי bבי

3035.3841 ■ יישובים
30 ; . 8בעי אזור .
31,4041 ■ הייטוב' גוד7
3435 ארגובית השתייכות
3839 ■ '?MS'S'JIB 8עמד
30 ■ ■ ■■,_M ■ nj
3235■ .■ ב יו11 הי צורת
30,38 ר,אוב7וסייה> קבוצות

עובדים ילדי
52* .niic? מבינווח גמ7אות

הטיח י0
■*no©

110 D'
החוף גבוי

113'n 07
7//17 7111k 

היעדרות ימי
היעדרות ;ראה .

שאבדו עבודה ימי
302303 ת ו בהשבת ו ח ו ת ג0בי
527 ■ עבודה ..mxsj שבירים
367,369,381.387 בתעשייה 7מעשה עבודה ימי

.יער
319 י נטוע ונ0ח

'.208224 יצןא
, 220.222224ך219 הייעוד אריז
210 והערר arjn המחירים 70די
212217~ ~~ .?nnruj סחורות
211 ■י* עיקריים 0*3J0
M*n י ■■■" י62ערר"■ המוחזקים D'namna

211.221222 חק7א יצוא
211.221.223 ת00"הי א 15'

452 יצואנים
מסחר

עמוד

8284,8687 : חי 7יד1ת
102105 חו7ים בבתי מאושפויים
280281 יהודים מועסקים
548 החינור גמערכח מוייס
185187 קיימא בני מוצרים .inrmiii!)ninsma
7475 ל יהודים מח\רשים ■

7172 יהודיט נישאיס
609 בדי1 שחוייבו עבריינים
610 בדי! שחוייבו צעירים עבריינים
113,115117 . , TD'7IU
89,9394  יהודים mi'oa
181 ■ הדיור צפיפות
54 במשפחה הנפשות ומספר יא0/המשפחה 70
598 הסעד 7שבות שג0יפו7 המטפחה רא0 70
299 העבודהי ב7שכוח רשומים
99 י : וח ממאיר ת 52514סאתו םע7 ב1(י7 האוכ7וסייה 70 7ימוד וננוח
125126 בחו7 השוהים 101חושבים : בשחפת חח17אה
113.116 ים משתקו! ריס חיי
559 ■ י 17 עד בני.14 ח7מידים
570 אקדמיים במוסדות ח7מידים

מגורים ויב0ח pindx ראה

האס או האב ש7 ה7ידה יבשת
8284,86 חי ת ו ייד 
79 > יה י כ17ס ו הא פת חח17

מגורים. יבטח
122 ארעי 7ישיבת נננסים
121 י : ים ע71
129130 יס; נננס ריס "n .

יהדות
573 מבוגרים 7השח7מות במוסדות 7ימודים

יהודה
62462 5 ■ יה סי כ17 ו א ■

628 ■r י 87ריכה" הוצאה:
63T639 niMTPn
633636 מועסקים 7001^0.וב7חי a
641 . ■ י ו ינ הח מוסדות
643^ הםשפם. בבחי עניינים
630632 עבודה כוח תכונות
642 החי.נור במוסדות חלמידיס

25 ניםרו>7 יהודים

25  בעוים יהודים
ייה וכ017 א גם יאה

יה7ומים

387 בחש7ום■ היעדרות ימי
369,381,387 י 7מעטה 15ודה ימי
211 יצוא.
368369: ■ מועסקים
372 וסף a nin

.380 3וע7י0
371 ים מר ו ח צריכת
389 r החשמ7 צריכת
369,379 ■ פבירים
370,382385 0כי
371 071ית ג תפוקה

מ7וס01יס יה7ומיס
221.223 יצוא 

110111 מהארק יוצאים

'ורדים
124 ירידה ושנת אוכ7וסייה קבוצות

464465 ר ו ב י צ י יחם

לה



וד נ1נ7 עמוד

372 וסף נ! ערד
386 ז ו פדי
380 ועלים 3
371 חומרים צריכת
389 חשמל צריכת
369,379 שכירים
370371,382385 שבר
371 ו7מית ג קה חפו

חשמלית כירה
183,185,187189 משפחות ברשות

u כיריים
458459 המקומי לשוק א0פקר.
183,185,187189 משפח1ח ברשות

556 ספר בגחי כיתות

ות י 1.1(1 11 בל
*54455 מסחר

יהודיוח כלוח
70,73 .= >יל
7273 הלידה יבטת
68 מטפהחי מצב
7273 העלייה תקופת
66,69 יהודיות לא כלוח

ומסבה בית כלי
457 מאורגן קמעוני במסחר מכירות
512 . קנייה מס

הובלה 377378כלי ייצןר
387 בתשלומ היעדרות ימי
369,381,387 למעשה פבודה ימי
368369 מועסקים
249 התפוקה של סיטונייס מחירים
368 י מפעלים
372 מוסף מרו
386 . . ז ו 9די
380 י  ועלים 3
371 חומרים צריכת
389' חשמל צריכת
244 לצרכן במחירים וגיבויים
369.379 ריס גי
370371, 3823 85 9נר
371 ™___________n 1 ת3וקהגולמ
. טיס כלי
511 arsa m הכנס
21621 7 n ו צ י ו א ו יג

נגינה 512בלי יה י קנ מס

18ודה בלי
248■ בבנייה התשומה מחירי
251 הדרים בגידול התשומה מחירי
250 בחקלאות התשומה מחירי
431 י : ועיים jn י3ב כלי
431 ייצור ושנת גיל
511 ממכס 01 הכנס
ל512 קבייה מם
450452,457 וקמעוני סיטוכי ממחי
436437 דרכים בתאונות
433434  בכבישיס תנועה

8ייט כלי
511  ממכס ווו הכנס
216217 א ו יצ ו א ו יב

תחבורה כלי
150151 מקומית גולמית הווקונה
225 . א; י1ו

כנסה
הכנסת ראה

ירדן
הנהר

174175
ל341
162168
18U
179

ידקוז

ירקות
. אספקה

■ לחעשיה אספקה
8ו!31חר, לתצרוכת חודשית הוצאה

ליום לגולגולת ומינרלים ויטמביס
ומ לי לגולגולת ז חלבו

1745,212213,221 ויצוא יבוא
326329,330333 יי51ןך
174, 320322, 24325 ,33033 1 ןך ייצ
250 התפוקה מחירי
246 :. ים גי ו קטע מחירים
320321,24325,330331 הייצ!ר ערר
178 ליום לגולגולת קלוריות
319 ■ ב ו יש הי רת ו צ
179 ■ ליום לגולגולת ו1וומז
309310,318319 בד 1 ija ram
638 המוחי?ים בחוחים
242,244 לצרכן במחירים 1ינוייס
356 מיס כת ו תצר

406407,428430 בבי0ים
430 הבינעירוניים הכבישים אורד
429 . והחוקהל סלילה הוצאות
249 בסלילה התשומה מחירי

דרכים גס ראה

344
כבטיס

ו1חי0ה

511 כוהליס
 araa m הכנס

260293
630636

. ותעסוקה אדם n13
המוחוקים בו00חיס

266267,269270
267268
265
272273
264,2/6,269
.270:271
264265
270
630632
207 י " ■"""■■..*'  ■
267268

547552

אורחי עבודה כוח
^י?™

הלידה יבשת
חקלאיים בייונובים

יהודים ל0
zr~ =.■=.■=.. 1 י מ

01 dj
הייט1ובי צורת

אובלוסייה קבוצות
המוחזקים 101טהים

לימוד .ונוח
העלייה תקופח

1

הוראה כוחוח
החינור רבת 1101

348 , :

212215
316
375
322327,330331,334335
314315 .

כותנה
הגידול יזו11ב1ו

ויצוא יבוא
ממוצעיס יבולים

בדים ייצור
וערכו ייצור
מעובד ומוח

567
יה כימ

חיפה בטכניו! לימודים

כימיה,מוצדי0
511 ממכס.■ הכנסות
249  התפוקה טל סיטונייס מחירלם
244 לצרבז במחירים וינוייס

214
375376,378
387
369,381.387
215,221,223
368369

כימיקלים

בהטלום היעדרות ימי
למעשה ע1ודה יםי

א יצו
 מועסקים"
 133גליס

לו



ד ו נ1מ עמוד
עצמאיים ליברלים

618 הכנסת חברי
616617 לכנסי! הבחירות תוצאות

לידות
586 לים הו בבחי
87 own בחיי usioa
523 לאומי מביטוח pjiiu
97 יר.ודי0 מוות מקרי
78 ח ו ושליטי תאומים

6065,78,8186 חי לידות

6063,78 מת לידות
לימונים

339 וערכו .ייצור
224 ■r י15*
251  התפוקה מחיר מדד
246  לס י j ו קמע ריס מחי

1 מלו בבתי לינות
461462 ריס חיי

יטראליח לירה
478 החליפין *טר

הס1נד לשכות
597598 בטיפול משפחות

העבודה לשכוח
298,300 עבודה דורש*
301 לעובדים הימנות
301 לעבודה הפניות.
297 מובטליס
299 רשומים .

297299,301 למבוגרים עבודה לשכוח

299 וער לנ ודר. עב י ת ו לשב ,

מאור
1*0143■ ■ פרטית לגריכה הוצאה :

ם
102105מאוו1פזיס . דמוגרפיות ותכונות אבחנה

ץ ו אשפ גם ראה

ו "2מאן רה י 1*17הה* 80 m נ ו 1*1
208209 r ו ח סחר
6297 המוחזקים n'rusui pin סחר

193202 התשלומים MH8
193195 הכלל' האומדנים סיכום
196201 אזוריים מאזנים d'jisin סיכום
629 מוחזקים בשטחים אומדנים סיכום

מבוטחים
522,525 ■ י לאומי בביטוח
567588 חולים בקו9וח

!run"י גרים t .an
599 1SIJ*

חקלאי משק *394395,402,40מבני יה י הבנ וננוח

ציבור מבני
394395,404 הבנייה שטח

394395.402 *0*י יה תעשי י מבנ
150151,405מבנים מקומית גולמית השקעה

497511
475492
516519
154155

הםמשלה כספי

כספיס
מקומיות ר0ויוח

נקי מקומי תוצר

3234,37
315

בפרים
אוכלוסייה"
שדה גידולי

579 עת כתבי

23,27,30.3839,43,45לאיהודים אוכלוסייה
624625 המוחזקים בשטחים אוכלוסייה
553 ספר בבתי הבנים אחוז
612 אסירים
3132,37 : ים י 353בדו יהודיים לא במשקים חייס בעלי
53 המשפחות ודל 43,45ג גיל;
6263 גירושיו
23,4243 דת
618 הכנסח הברי
316 יהודי לא מטק שדה גידולי של יבולים
J2* ים רד ו י
334336,338,340 במשקים חקלאי ייצור
3436.3839,43 יישובים
272273 אזרחי עבודה כוח
586 חולים בבתי לידות
6265,78,81,8586 חי לידות
6263 י מת ת ו ליד
78 וח ושלישי לידות.תאומים
2* ההגירה מאזז
543 הוזינוד במערכת מוסדות
23. *3 מוסלמיס
272273 מועסקים
547,552 החינור במערכת מורים
607 . פליליים במשפטים מורשעים
43, 45 נ,י,
2* ל ו יד הג מקורות
53  .  מ30חות
597 ■ הסעד לשבות בטיפול ninsmn
544,547 הוראה 67משרוח י מתגרםים
z3. *3 צריס ו נ
6263 : I'HIBI'J
608609 בדי1 שדווייבו עבריינים
610 בדי! שהוייבו צעירים עבריינים
6265.88,97 גטירוח
586 חולים בבתי פטירות
6265 . תינוקות פטירות
80 בולל 11 פרי
24,6263 י טבע י ו ריב
9899 וח ממאיר וח 8אח
309310,313316,319 במשק מעובד 80ח
343 וביצים חלב 0יווק
599 ולנוו1ר למבוגרים מבחן שירותי
ומעל575 14 בגיל האוכלוסייה של לימוד nuo
616617 לכנסת הבחירות תוצאות
101 בשח13/ ו>ה ו מחל
79 האוכלוסייה תחלופת
272273 אזרחי עבודה כוח י3ונוח
561563 ערבי ר בהינו תלמידים

לבנון
7 ישראל מדינת עם גבולות

533 בו>רי1 ביטוח עסקי

352

1416

506507 המדינה מבקר
ד^גמטלה הוצאות

לול
וי נ הע ז ו חנב

ת ו לה

לחם
245
242

קמעוניים מחירים
לצרכו במחירים טינוייס



עמוד
לאומיים מוסדות

ר14 לצריכה הוצאה
1 521 53 n iNsim ni DX3.1
500 הממשלה והלואוח n 1 upiun

ni רו man? שלא מוסדות
594 לבריאות n'aiH? hnsih
571672 לחינור לאומית הוצאה
147 לצריכה הוצאה
154155 נקי מקומי תוצר

ודה סעד מוסדות
1*7 לצריכה הוצאה
זז5 מוסיאונים

וכלי0 מוסיקה,מכשירים
511 taaa moj3a
23 ל D'a7DIH
43 ז ומי גיל
63 גירושיו
63 ■ n ו ליד
3586 חי n ו ליד
552 יסודיים ספר בבתי וריס מ
63,69 ■ נישאים
63 " פטירות
561 תלמידים

מוסמכים
566 ירושלים העברית האוניברסיטה
568 אילו בר *וניברסיטת
568 אביב תל אוניברסיטת
567 חי3ה 11 הטכני
552 ערביים יסודיים ס3ר בבתי מורימ
550551 (גבריים ס3ר מוריםבבתי
274281,283287 ■ מועסקים
426 באוטובוסים
461 הארחה בבזוי
272273 דה הננו ייטוב
260,262 אורחי עבודה כוח
272273 יהודים לא
469 אלקטרוניים בטחווובים
274276,280281 ,283284 fa
450451 , 453456, 460 inuai
283,2862 87 דר. ו בעב imsa
280281,284287 יד מ78ה
414,416 nij3bj_ __
286287 _ בעבודהחלקית.
300^= ^^ מה~ יזו ולה בעב
27 4277 כלכלה בענ9י
414,416,420 רה 1 התחב בעבי
368,369  התעשייה בעבר
464 ; ציבור ויחסי בפרסום
277,283 היישוב גורת
277,283 אוכלוסייה קבוצות
414.42442 5 י ישראל ברכבת
633636 וחרקים המ בטטחים
276,288289 0כירי0
284285 לימוד nug
282 בשבוע עבודה ומנות
420 . 31ה בחט

277.280281.2 83 יהודים■ מועסקים
280281 הלידה יבטת
280281,283 . 0יז
280281 ■ יד נגווולח
277 כלכלה בענ3י
277 ב■ ייע11 רח צו
280281 ■ יה העלי פת ו וזק

אזוריות מועצות
428 י סלולות דרבים .

516517 והוצאות הכבסוח

ד ו עמ

422 מברקים
8גורים

394401,40 3404 : ננ.ייר,
399401,405 ציבורית יה בבי
247248 בבגייה הת111ונגר. מחירי מדד
394395,404 הבנייה ו!!טח

567
מגיסטרים

חיפה 11 בטכני

247248
250251

1מה החש מחירי מדד
למ\ורי0 בבנייה

בחקלאוח

249
249

סיטוביים מחירים מדד
ודרביס נביטיס בסלילה

בתעשייה חפוקה

241244 : לצרכןל המווירימ מדד

מ1די
210,211 hi s'1 יבוא
251 הדריס בגידול ותשומה תפוקה מחירי
250 בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
378387 ה0עו1וייה
414 התחבורה בו1נר והשומר. תפוקה

216217

468

מדע.מכשיריס
ויצזא יבוא

בעיתונות מודעוח

566,568569,573 ההברה מדעי
הגבוהים הספר בבתי

566,568569
573

הטבע מדעי
הגבוהים הספר בבתי

מבוגריס להטחלמוח במוסדות

הרוח 567568מדטי הגבוהים הס9ר בבחי
569 מבוגרים לה111תלמות במוסדות

567

297298

מדעים
חי3ה בטכניון לימודים

taבטלים
העבודה בל19כות רדומים

300

468

מוגבלים
יזומוח בעבודות מועסקים

נעיויונוח מודעות

431
435
431
437

מוניות
מס3רז

קילומטרז
ייצור 18נח

דיכיס האונות

56S569
566569
545,566569

אקדמיים מוסדות
סגל

חלמידיס

479485

594
147

573

בנקאיים מוסדות

בריאות מוסדות
לאומיח הוצאה
לצריבה הוצאה

להשתלמות מוסדות
למבוגרים

516517,519 ;

24>V

n1*a19n nisma
והוצאוח הכנסות

יבוא מוצרי
7צרכזי במחירים גינויים

543
590591
641

החינ1ו מוסדות
החינוך במערכת

ר3ואיח עבודה
המוחזקים בשטחים

לח



11מוד

300 יזומה בעבודה מועסקים
469 d"jii03'7n מחשבים
456 וני וקמט סיטוני inon
366 תעשייה מפעלי
66 ומחגרשים d'nid'J ■

406 דרכים סלילת
408 ביוב גיבורות
4D8 ים מ צינורות
29 יה י ס כלו ו הא ת ו צפיפ
300 לנוטר טבודה בלשכות רשומים
402 למגורים לא הבנייה nm>
356 : מים תצרוכת

מהויות
89 יבשתי rasa

מחטניים
319  1)1 0J TV30I

מחירי
250 בחקלאות מר. ו תש ו תפוקה
249 בתעשייה תפוקה
251 הדרים בגידול והשומה תפוקה
247248 למגורים בבנייה תשומה
249 ודרכים כבישים בסלילת תונומה

241251 מחירים
המחירים מדדי מדד גם דאה

סיטונייס מחירים
249 התעשייה קת חפו

לצרכו מחירים
241244 מדד

קמעונייס מחירים
245246 11 מי מצרכי

מדבקות מחלות
100 יהודים .

מקצוע מחלות
526 שכירים עבודה נפגעי

ומוצריה! מחצבות
508509  הממשלה ת ו צא ו Sjjה ממכס הכנסות
150151 מקומית גולמית 500השקעה המםטלה והלוואות ת הסקנו
3871 בתשלום היעדרות ימי
369.381,367 למעשר, עבודה 212213.221ימי . . א ן צ
274,276277,286287,368369 מועסקים
248 בבנייה התשומה מחירי
249 התפוקה של ים ני ו סיס מחירים
368 מפעלים
529  עצמאיים עבודה נפגטי
526,528 ■ שכירים עבודה נ9געי
372 מוס!1 ערר
!2$111~1~~~~1. פועלים
371 . חומרים צריכת
389 . . ח0מל צריכת
30 2 . ח ו השבת ו תות 0בי
276,287288,290293,369,379 . 0כירי0
288,291,294.370,382385 1,כר
282 למועסק עבודה שעות
154155 נקי מקומי תוצר
371 גולמית תפוקה .

469 אלקטרוניים מחטביס
pin מטבט

479 ישראל■ בבנק '.onn
2'02 המדינה ת ו חוב

maiaa
511 ממכס הכנסות

458
225
450452,457
183189

קיימא בני צריכה מוצרי
אספקה
יבוא

מאורגן קמעוני במסחר מכירות
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ר ו צ י י

בחש7ום היעדרות ימי
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ך489 ערר בביירות השקאות
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243 לצרכו במחירים שינויים

הרופא אסף חו7יס קופח
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מח



וד עמ

ופי
י61 הכנסת חבוי
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500 י . הממשלה והשקעות הלוואות
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516517,519 תקציב
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618 ■ הכנסתי חברי
616617 לכנסת הבחירות תוצאות
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302 ~ חים ב 13

0וו0יים
513,515 המדינה עובדי
179 ליום לגולגולת שומן
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רשיונוח

פרטיים רופאיס
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40U401 ולים: 117 ו שיכו
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469 אלקטרונייס מחשבים
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180 ליום לגולגולת ומינרייס ויטמינים
179 ליום לגולגולת חלבון
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245 וביים קמע מחירים
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7 יטראל nj'7a nan

310 ; ■ המטעים 0גוח
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573 למבוגרים במוסדות השתלמות

הירדן שקע
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עבודה תאונות
*36,*38 נפגעים

עבודה נפגעי גם ראה
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616617 לכנסת הבחירות תוצאות
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חיים בעלי תוצרת
250 : התפוקה מחירי
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523 לאומי מביטוח /7/jj n1H7nx
522 לאומי בביטוח מבוטחים
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510 הכנסה מס תקבולי
633 המוחזקים בשטחים שכיייס

לימוד שכר
517 מקומיות רשויות של הכנסות
563 רג ד ו מ

עבודה 10בר
*61 הארחה בבחי
519 מקומיות רשויות של הוצאות
*69 ■ אלקטרוניים במחשבים מועסקים
251 ההדרים בגידול התשומה מחיר
2*8 בבנייה התשומה מחירי
250 בחקלאות התשומה מחירי
*52 וקמעוני סיטוני מסחר
*14 התחבורה בענף
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288289,294 הכלכלה בענפי
>,64 ■ 7/j'Y ויחסי לפרסום בפירמות
424425 שלאל' י ברכבת
28*291,29*296 לשכירים
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17 . שלג

שלחים
511 ממכס הכנסות
212213 . ויצוא יבוא

שליו>יוח
78 : ח ו ליד

שמוטי
341 לתעשייה אספקה
339 וערד ייצור
224 יצוא
251 התפוקה מחיר מדד
2*6 ונייס קמע מחירים
311312 ע ו נט שטח
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22 5 א ו יב
377 : ר ו ייצ
3*6347 בחקלאות תשומה

שמנים
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ספר בבית לימוד שנוח
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295 משבר שכירים הכנסות
28*285 מועסקים
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189 המשפחות ברשות בית ציוד

עליה שנת
עלייה ראהתקופת

שעונים
511 ממכס וח הכנס
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תכשיטים
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563" לימוד בשכר להנחה ים זכאי
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החרות תנועת
618 : הכנסת חברי
616617 לכנסת■ הבחירות תוצאות

לבי18ול וחשמל גז תנורי
458459 י מקומי לשוק אס3קה
183.185.187189 . ברו0ו_ת_מו!!פח1ת:

פיירסיידי0 תנורי;חימוס
458459 .  מקומי לשוק אספקה :

בגרות תנודות
564 לקבלו הזכאיים תלמידים
419421 י ■ י תעופה

סואץ תועלת
י7 "י . החוף גבול

תעסוקה
288294 . 1שכר רי0 0כי
365389 חעווייה
327 חקלאי ייגור א30קת
341 ■ וירקות1■ פירות אספקת
350 : הדר פרי אספקת
506509 ■ ■ הממשלה הוצאות ■

150151 מקומית; גולמית השקעה
500 ר.ממ01לה וח א 11 והל ות ה0קע
372376.378 ייצןו
211.221.223 : ; יצןא
387~ בתשלום היעדרות .ימי
367.369.381 למעשה עבודה ימי
567 חיפה בטכניון לימודים
274.276277,286287 מ01סקי0~ .
249 התפוקה■ 0ל ים סיטוני ריס מחי
469 ■ ים ני ו אלקטר ם י מחשב
3*8 מפזנליס

ד ו >\מ

חעטייהיח תוצרת
244 לצרכו במחירלם 3ינויימ

תעשייה גס ראה

חושבים
.110111,122123 חוזרים^
110111,122 ■ ■ יוצאיס
123,125128 בחול וגהות

רד. ו תחב
297298 ■ עבודהי דורו8י
140143 פרטית לצריכה הוצאה
506509 : הממטלה הוצאות
150151 מקומית גולמית השקעה
500 . הממשלה ואות והלו הנקעות
275277,286287 * מועסקים
469. ; ים ני אלקטרו ים מהשב
529: עצמאיים עבודה נפגעי
526,528 : שכירים: עבודה נפג0י
M'f rr 1 1 פדי
302  n tmiun 1 nin^io
243244 לצרב! במחירים שינויים
276 , 287. 289293 י ■ יס ר 38י
289 , 291,294 " נו
282  ■ למועסק עבודה שעות
154155 נקי מקומי תוצר
414; עבודה ותשומת ת3וקד,

חחביביס
573 מבוגרים להשתלמות במוסדוח לי.מודים
98106^ ■ . תחלוש.

79 ■ כלוס^יד. ו הא ופח תחל
תחמושת

511 r ממכס וח הכנס

454455 ■ דלקי nunn
589 ולילד באס לטיפול תחנות

תיאחיונים
574 ■ ביקורים
468 " ■ hi J1 Tfin_jn1vj1B_^

001רות וד 1'n
476 ווויחופיות ואגודות בנקים

461462 בה0 ולינות הארחה בחי
506509: ■■י הממטלה הוצאות

■ , תיירים.
129130 ■ ■ מגורים ארץ
110111,128131 ■ ויוצאים נכנסים
131 : בארץ 0הוח

משתקעים תי?יים
114  _ *יל
113,116 ידה הל יב0ח
118119,121 8ין
116117 ■ וגודלה במ0פחה מעמד
118119,121 יד■ משלח
112 . ■ השתקעות 0נח
114 יה העלי פח חקו

תינוקות
589 ולילד לאם בתחנות טיפול
6063,90,97 תמותה

"354תירס חיים בעלי הזנח
326327,330331 ו ערכ ו ייצור
314 י . ■ בד! ו מע שטח

260273 .י אזרחי עבודה כוח תכונות
63(1632 מוחזקים בשטחים 4>וכלו0יה

נב



עמוד

54 המשפחה ראש 70
125 בחו7 ששהו תושבים
570  אקדמיים במוסדות תלמידים

חק7י0ים
512 קנייה טם

502509 הממש7ר. תקציבי
516518 המקומיות הרשויות תקציבי
*22423 תקשורת

576579 ת ו חרב
2*3 7צרכו במחירים שינויים

תרופות
594 ית מ ו 7א צאר. ו ה
146 7צריכה הוצאה
213~"~™~~~~."■"■■"""■""""."*"■™.™™^™~™"*~~~~~N 1 "
243 7צרכ1 d"iבמחירים j'B

ארמניות תרכובות
359 הדברה חומרי

תשומות
247248 7מגורים בבנייה
250251 הדרים ב*ידו7
423 ותקשורת אר בדו
417 בנמ7ים
249 ודרכים כבישים בס7י7ח
416 nustu
225,250, 345347 mn73nn "uui
637 המוחץקיס בשטחים ni to;1m .um
414 רה ו התחב בעבר
225 התעשייה בעני
420 31ה בתע

גמ7אות תש7ומי
524 ומי 7א ח ו ביט

וד עמ

529
526,528
121
367,372
386
38')
371
389
302

עצמאייס טבורה נפ*עי
שכירים עבודה נפגעי

עו7יס עובדים
מוסף ערר

11 0די
פוע7יס

חומרים" צריכת
חשמ7 צריכת

והשבתות ונביחות
276,287,289293,369,379 שכירים
288,291,294,367,370,382385 : שכר
282 7מועסק עבודה שעות
154155 צקי מקומי תוצר
371 ו7מיח * תפוקה

244
וצרים תעשייה,מ

7צרכז במחירים טינויים

511 .
376377

מוצרים כימית תעשייה
 ממכס n10J3n

. ר ו ייצ

חפוזים
הדר ראהפרי

אדמה הי חפו
174175  אספקה
180 7יום 7*ו7*ו7ח ומינר7יס ויטמינים
174 ni צ י ו יבוא
174,326329,330333 ייעוד
174,320323,3267,3345,338 ייצור
250 התפוקה מחירי
246 ל ים קמעוני מחירים
320321,32432 5,330331 הייצור ערר
319 היישוב צורח
178 7יום 7גו7גו7ח ק7וריות
179 7יוס 7גו7\ו7ח שומו
309310,318312 מעובד שטח
356 מים תצרוכת
462 הארחה בבתי תפוסה

415
416

אניות תפוסת
האר1 בנ70י

הישרא7י הסוחר צי

חו7ים בבתי מי0וח *■■*""■""*""""5B5תפוסח

קר. ו חפ
251 ההדרים בעני
250 החק7אוח בעני
637 הטותזקיס בש0חים הו1ק7אוח בעני
414 התחבורה בעני
367,371 התעשייה בעני
249 סיטונייס מחירים מדד התעשייה בעני
420 פה ו 1חע

356

510

מים תצרוכת

הכנסה ם0 חק1ו7י

ה78ייה חקו9ח
575 7ימוד שנוח ומע7ה 14 ב*י7 0וכ7וסייר.
4648,50,54 יהודית אוכ7וסייה
185187 קיימא בני מוצרים בע7י
170171,296 שכירים 710 והוצאות הכנסות
164165 וחיסכון צאר. ו ,ר. הכנסה
7273 חתנים
26.7268 אירחי עבודה כוח
7273 כ7וח
82,84 י ח ח ו 7יד
280281 טוונסקימ
548 החינור במערכת וגננות מורים
87 האס בחיי 7ידוח ממוצע
529 וקנה קצבאות מק71י
7475 מתארסים.
72 נישאים
609 בדיו שחוייבו עבריינים
114 71יס פ
181182 הדיור■ צפיפות



טבעיים ואזורים נפות מחוזות, למ3ה: מקרא
LEGEND TO MAP : DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

SUBDISTRICT NATURAL REGION "y3B.11nt_

11 Jerusalem
' I Judean Mountain!
2 Judean Foothills

יהודה הר* 1

nn!r "ש0לת 2
ירושלים 11 ירושליס

21 Zefat
3 Hula Basin
4 Eastern Upper Galilee
5 Hazor Region

חולה עמק 3
מזרחי עליון גליל .4

הצור אזור 5

6 Kinerot
7 Eastern Lower Galilee

. כנרות
מזרחי תחתון גליל מרת 22

8 Bet She'an Basin
9 Harod Valley
10 Kokhav Plateau

IIYlzre'el Basin
12 Menashe Plateau ,

13 NazarethTir'an Mountains

ביתשאן עמק 8
חרוז עמק 9
כוכב רמת 10

יזרעאל עמק 11
. מנשה רמת 12

תירען  נצרת הרי .13

יזרעאל 23

M Western Lower Galilee
.1 S Western Upper Galilee
It Akko Plain

מערבי תחתון מייל m
עליקמערבי גליל is

עכו מישור 16

הצ0ון

17 Haifa Region . ,7DVT yx/ff 17

18 Karmel Coast
19 Zikhron Ya'aqov Region
20 Alexander Mounuin
21 Hadera Region

הכרמל, חוף 18
יעקב זכרון אזור 19
אלכסי.דר הר 20
חדרה אזור 21

22 Shaorn שרון 22 השרון 41

42 PeuhTiqwa .23 Southern Sharon
 24 Petah TiqwaRegion

דרוטהשרק 23
תקוה 0תוז אזור 24

תקוה nnc 42

43 Ram la 25 Lod Region אותי_ליד_. 25 43רמלה~

44 Rehovot 26 Rehovot Region
27 Rishon LeZiyyon Region

רחובות אזור 28
לצ^ן ראשון אזור 27

28 Tel Ayiy Region אביב תל אזור 28 אביב תל 51 אביב תל

61 Ashqeton
29 Mal>khl Region
30 Lakhlsh Region

31 Ashqelon Region

מלאכי אזור 29
לכיש אזור 30

אשקלון אזור 31
אשקלץ 61

62 Be'er Sheva

32 Gerar Region
33 Besor Region
34 Be'er Sheva Region
35 Dead Sea And Arava

36 Negev Mounuins

TT1 ^m 32
בשור אזור 33

שבע באר אזור 34
והערבה המלח ים 35

הנגב הר 36

Golan Heights Golan
29 Heights

Judaea
and
Samaria

71 Jenln
72 Nablus
73 Tulkarm
74 Ramallah
75 Jordan
76 Bethlehem
77 Hebron

Gaza Strip
And Sinai

Gaza

Khan Yunis
El Arlsh

84 Central Sinai
65 Sharm

£sh Sheikh
Region

הגולן רמת 29

נ'נץ 71
שכס 72

כרס סול 73
רמאללה 74'

ירדן 75
לחט בית 76
חברון 77

הגולן רמת

והשומרז יהודה

עזה 81

יונס חאן 82
עריש אל 83
מיני מרכז 84

שלמה מרחב 85

וסעי עזה רצועת



ודיאגרמות לוחות
TABLES AND DIAGRAMS

■ השנתון. של השני בצידו במרוכז הודפסו אנגלי בתרגום לפרקים המבואות
All English introductions to the chapters are printed at the other end of this volume.



הסבר הערות
הגיאוגרפי: השטח א.

המנדט. ממשלת של בשלטונה שהיה (א"י) ישראל ארץ של השטח כל ,14 v ה1948 עד .1

מאז ;1949 הנשק שביתת קו לפי ישראל בידי שהיה השטח הנ"ל, התאריך לאחר .2
אחרת. צוין לא אם ירושלים, מזרח כולל  1967 יולי

.1967 האש הפסקת קווי לפי לשטחים מתייחסים צה"ל בידי המוחזקים השטחים על הנתונים

הישראלי: המטבע ב.
פרוטות ל1,000 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת  31 ה011959> עד .1

אגורות ל100 (ל"י) ישראלית לירה מחולקת  ב111960 החל .2

מידות: ג.
אחרת צוין לא אם המטרית, השיטה לפי  משקל

מרובעים מטרים ל1,000 שווה מטרי "דונם"  שטח

המיוחדים: הסימנים ד.

מקרים חוסר = 
לפרסום ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים = ..

בלוח הנתונים מוצגים לפיה היחידה ממחצית קטן נתון = 0
ארעיים נתונים = *

ומתוקנים מוגהים נתונים =__§
^ המבוססיםעל^ערכהיאובעלימובהקותקטנד, נתונים = 0

המחושבים וכר, יחסים שיעורים, לרבות הלוח, מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = x
תצפיות של קטן מספר סמך על

קיצורים; ה.
אחר במקום נזכר לא  ל.נ.מ.א.

נוסף ציון בלי  ב.צ.נ.

וחודשים: שנים ו.

בדצמבר 31 עד בינואר 1  לוח שנת
בספטמבר 30 עד באוקטובר 1  חקלאית שנה
באוגוסט 31 עד בספטמבר 1  לימודים שנת

במרסי 31 עד באפריל 1  תקציג שנת
העברי. הלוח שנת בערך'את תואמות הלימודים ושנת החקלאית השנה 

.(1966/67 (כגון: הספרות בין לוכסן ידי על ממומנות לוח, לשנת פרט השנים' סוגי כל
רומיות. בספרות הלוח בגוף מסומנים החודשים



0>חו!יס) לידה ויבשת גיל מין, לפי יהודית, אוכלוסייה
JEWISH POPULATION. BY AGE. SEX AND CONTINENT OF BIRTH (Percenuges )
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ואקלים שטח א. פרק
(Reduced) הותקנו הגשם כמות ממוצעי
פרט 1960 עד 1931 הנורמלית התקן לתקופת
אריתמטיים כממוצעים שחושבו אילת לנתוני

בלבד. המדידות לתקופת
כלל בדרך מתהילה בישראל הגשמים עונת
החוד הגשם כמות במאי. ומסתיימת באוקטובר

שלם. למספר מעוגלת שית
אשר כיממה בירושלים מוגדר שרב יום
נמוכה היתה שלה הממוצעת היחסית הלחות
היממה של בודדת תצפית שבזמן או %45d
ובתל מ,^!' נמוכה היחסית הלחות היתה
הממוצעת היחסית הלחות אשר כיממה אביב
תצפית שבזמן או מ500/0 נמוכה היתה שלה
נמוכה היחסית הלחות היתה היממה של בודדת

מ250/0.

שטח
המדידות. ממחלקת נתקבלו הנתונים

נתקבלו ירושלים מזרח שטח על הנתונים
הפנים. ממשרד

אקלים
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

ואקלים שטח AREA AND CLIMATE



AREA

(י) ישראל מדיגת של והגבולות השטח א/1. לוח
TABLEA/I. AREA AND BORDERS OFISRAEL (1)

*טח

מיל2קימר

קייי לפי  ישראל מדינת .Sqשטח km.Sq.milesAREA OF THE STATE OF ISRAEL

 ימות) (כילל 1967 האש Accordingהפסקת to the ceasefire lines 1967

הכל .Incl)89,35934.493סך lakes)  TOTAL

הנשק שביתת קו לפי ישראל 20.7708.017Areaofשטח Israel according to the Armistice Border

הכל סך  1949Line /949  Total

היבשה 20,3257.845Landשטח area

המים 445172Waterשטח area

כנרת 16564Seaofים Galilee

המלח(2) 280108DeadSeaים (2)

הכל סך המוחזקים השטחים 68,58926,476Areaof.שטח the Administered Territories  Total

גולן
המלח) ים (כולל והשומרון יהודה

עזה רצועת

1.150444Golan
5,878
363

2,270
140

Judaea and Samaria (Incl. Dead Sea)
GazaStrip

ימות) (בולל 61,19823.622Sinaiסיני (incl. lakes)

s"!קמ
km.miles

העיקריים Mainהנהרות Rivers

ירדן
ירקון

252156Jordan
2616Yarkon

רגלמטר
metresft.

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

כתרינה 2,6428.668Jabelג'בל Katarina

 הים) לפני (מתחת ביותר הנמוך Lowestהמקום Altitude (belowsea level)

(1X1969) המלח 3981,302Deadים Sea (1 XI969)

מילקמ
km.miles

הפסקת קווי לפי  יבשתיים LANDגבולית BORDERS  according to cease

הכל סך  1967 842523ifreהאש lines1967  TOTAL

לבנון 10263Withעם Lebanon
סוריה 8050Withעם Syria

(3) הירדנית ההאשמית הממלכה 480298Withעם the Hashemite Kingdomof Jordan(3)
מצרים(4) 180112Withעט Egypt(4)

הפסקת קווי לפי  חוף SEAגבולות BORDERS  according to cease ifre

הכל סך  1967 1,328826lines1967האש  TOTAL

התיכון הים הוף
המלח ים חוף

418
100

260
62

Mediterranean coast
DeadSea Coast

סואץ) ומפרץ אילת (מפרץ סוף ים 643400Redחוף Sea Coast (Elat Gulf and Suez Gulf)
לקצה דר' ה10 (מהקמ סואץ Suezתעלת Canal (from 10th km South of its

תאופיק) פורט עד 167104northernהצפוני end till PortTauifq)

מיל2) 189) קמ2 490 מזה מיל2)/ 393) קמ2 1/020 הוא המלח ים של הכללי השטח (2) ולמיל. לקמ מעוגלים המספרים (1)
+ קמ) 167) סואץ תעלת חוף כולל (4) המלח. ים מרכז לאורך מיל) 52) קמ 83.5 כולל (3) .1967 האש הפסקת קו לפי

התיכון. הים חוף עד ראשאלעש מנקודת גבול קו
(1) Figures are rounded off to km. and miles. (2) The total Area of the Dead Sea is 1,020 sq. km (393 mile?), thereof 490 km2
)189 mile) according 1" "" "*" "" "יי" 'י*יי (נ) Incl. 83.5 km (52 miles) along the middle of the Dead Sea. (<) Incl.

the Suez Canal shore (167 km) + the border line from RasalEish to the Mediterranean.
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הטבעיימ והאזורים הנפות המחוזות, של היבשתי השטח  א/2. לוח

TABLE A/2.  LAND AREA OF DISTRICTS, SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS

האזור נפהסמל מתוז,
השטח
,District(קמ"ר) SubDistrict.Natural

טבעיהטבעי Areaואזור
)sq.km.)

and Natural RegionCode No,

ג1) ירושלים 627JERUSALEMDISTRICTמחוז (1)

ירושלי0(1) 627Jerusalemנפת SubDistrict (*)

01(*) יהודה 300Judeanהרי Mountains f1)01

יהודה02 327Judeanשפלת Coastal Plain02

הצפון 3,325NORTHERNמחוז DISTRICT

צפת 671Zefatנפת SubDistrict

וזולה03 240Hulaעמק Basin03

מזרחי04 עליון 325Easternגליל Upper Galilee04

תצור05 אזור .106Hazor Region05

בנרת נפת ,521Kinneret SubDistrict

152Kinerot06כנרות08

מזרחי07 תחתון 369Easternגליל Lower Galilee07

יזרעאל 1,197Ylzre'elנפת SubDistrict

שאן08_ בית עמק _219Bet She'an Basin08

תרוד09 HarodVaiTey"09"122עמק

כונב10 142Kokhavרמת Plateau10

יזרעאל11 361Yizre'elעמק BasinII

מנשה12 107Menasheרמת Plateau12

נצרתתירען13 246NazarethTir'anהרי Mountains13

ענו 936Akkoנפת SubDistrict

מערבי14 תחתון 364Westernגליל Lower Galilee14

מערגי13 עליון 374Westernגליל Upper Galilee15

עכו16 193Akkoמישור Plain16

חיפה 854HAIFAמחוז DISTRICT

חיפה 283Haifaנפת SabDistrict

חיפה17 283Haifaאזור Region17

(1) Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרח כולל (0
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(המשך) הטבעיים והאזורים הנפות
TABLE A/2.  LAND AREA OF DISTRICTS

המחוזות, של היבשתי השטח  א/2. לוח
SUBDISTRICTS AND NATURAL REGIONS (Cont.)

האזור הנפהסמל המחוז,
השטח
,District(קמר) SubDistrictNatural

Region
הטבעיהטבעי Areaוהאזור

)Sq.Km.)
and Natural RegionCode No.

חדרה 571Haderaנפת SubDistrict

הכרמל18 76Karmelחוף Coast18

יעקב19 זכרון 139Zikhronאזור Ya'aqov Region19

אלכסנדר20 126Alexanderהר Mountain20

חדרה21 230Haderaאזור Region21

המרכז 1.242CENTRALמחוז DISTRICT

השרון 348Sharonנפת SubDistrict

"שרון22 "348Sharon22

תקוה פתח 284Petahנפת Tiqwa SubDistrict

השרון23 118Southernדרום Sharon23

תקוה.24 פתח 166Petahאזור Tiqwa Region 24'

רמלה 312Ramlaנפת ^/^/ם^^

לוד25 312Lodאזור Region25

רחובות 298Rehovotנפת SubDistrict ,

רחובות26 169Rehovotאזור Region26

לציון27 ראשון 129Rishonאזור LeZiyyon Region27

אביב תל 170TELמחת AVIV DISTRICT

אביב תל noTelנפת Aviv SubDistrict

אביב28 חל 170Telאזור Aviv Region28

הדרום 14,107SOUTHERNמחוז DISTRICT

אשקלון 272Ashqelon./נפת ^'ו50ו0<^5

מלאכי29 321Mal'akhiאזור Region29

לכיש30 491Lakhishאזור Region30

אשקלון31 460Ashqelonאזור Region31

שבע באר 1נפת 2.83Slfe'er Shevo 01\ז^\0^\^

גרר32 357Gerarאזור Region32

בשור33 1,066Besorאזור Region' 33

שבע34 באר 1,589Be'erאזור Sheva Region34

והערבה35 המלח 1,934Deadים Sea and Arava35

הנגב36 7.889Negevהר Mountains36

9 ואקלים שטח



והמינימלית, המקסימלית היומית הטמפרטורה של חודשי ■ממוצע
התחנות לפי

(1969)

אקלים
.3 א/ לוח

(oC)

Maximum מקסימום

xn וא IX VIII VII VI IV

Station התחנה

16.519.321.725.928.528.829.930.127.523.920.6

16.119.020.9(19.6)25.528.027.828.428.226.123.420.0

15.819.721.821.928.330.429.530.430.727.725.020.2

16.619.221.320.425.428.228.529.229.226.623.520.1
18.118.610.3:12.715.128.330.531.530.328.024.120.0
16.920.923.122.928.631.330.331.131.128.225.320.9
18.218.920.423.828.730.331.531.930.629.325.520.1
16.720.122.621.928.030.829.930.630.427.524.020.6

20.6 23.6 27.1 29.8 30.0 29.3 30.3 27.3 21.5 22.8 19.9 16.8

12.7 17.2 22.4 29.5 30.2 28.6
12.0 19.0 24.1 27.4 29.2 28.9
(19.9) 24.9 28.7 34.4 (34.2)
18.8 25.8 30.4 32.2 33.8 33.5

30.0 25.7 17.2 15.3 12.6
27.4 24.7 18.5 13.0 10.9
33.7 30.8 23.0 20.8 18.5
32.1 30.2 24.8 19.6 17.6

19.9 24.8 ,28.2 32.6 32.8 31.9 32.8 29.4 22.6 21.2 18.8

19.4
20.4

~~18.8
20.8
20.4
15.4
14.5
19.4
18.6
20.3
20.0
16.5

25.1
25.3
25.7
25.7
27.4
19.6
19.2
23.7
24.5
23.9
24.6
20.4

30.1 32.4
8.2ג_ _31.7__
29.9 31.4
30.7 35.9
32.2 34.4
24.0 29.2
25.5 27.7
27.6 31.6
28.8 30.8
28.5 32.4
28.9 30.8
24.7 (29.5)

34.0
.31 ."5
32.0
36.2
36.0
29.3
29.7
31.7
32.5
33.4
33.3
30.7

33.4
30.2
31.6
34.7
35.8
27.4
28.6
30.5
32.1
32.1
32.8
29.0

31.8 28.5
3It7 29.0
30.5 28.8
35.6
34.4 32.4
28.9 25.6
27.4 25.2
32.1 28.7
30.8 29.0
33.4 30.2
32.3 29.2
30.2 26.5

24.2
22:3
24.1
25.4
26.9
18.5
20.8
21.5
23.6
23.4
25.6
20.3

20.6
21:6"
19.7
23.3
21.6
I8.S
16.1
22.2
19.1
24.0
21.8
20.8

18.6
"19:r
18.0
20.1
19.6
15.6
14.1
19.3
17.4
20.9
17.7
17.1

19.2 24.7 28.8 34.0 33.5 32.1 33.1 30.2 22.6 21.1 18.5
18.7 24.7 30.5 33.0 34.6 33.8 32.3 29.0 24.7 20.3 18.1
19.8 25.1 29.2 34.5 34.1 32.8 34.0 31.1 23.6 21.8 19.2
19.1 25.0 30.9 33.0 35.2 34.2 33.2 29.9 25.3 21.4 18.5
21.4 25.8 30.6 36.0 36.6 35.4 36.0 32.7 25.5 23.2 20.5
20.1 25.7 31.8 35.0 37.1 36.6 34.9 31.7 26.7 22.4 19.6
22.2 27.0 31.6 37.0 37.7 36.3 37.3 34.2 26.3 23.5 20.6

22.6 26.7 32.3 37.2
22.4 27.3 31.9 35.5
23.9 28.4 32.9 38.1
23.4 28.3 33.3 36.4

37.8 37.8 38.7 34.1
38.6 38.9 37.6 33.7
39.8 38.3 39.7 35.6
39.9 39.6 38.9 34.8

27.9 27.0 21.9
29.4 25.4 22.6
28.5 27.1 23.9
30.7 26.3 22.8

8.0
9.8
14.4
16.6
15.3

J7£
T5.6
17.0
16.5
18.5
10.5
12.8
14.9
16.5
16.4
17.4
12.0

14.1
16.6
14.8
17.2
16.7
18.3
17.2

20.4
20.6
20.1
21.3

coastal region החוף אזור
Nahariyya, Met. Station מט. הה' נהייה,

'a 10m. 35O6'E; 33"0rN
Haifa, Harbour נמל חיפה,

'a 5m. 35<"OO'E; 3249'N
!an Shomron י קוונירון גן

'a 25m. 35"OO'E; 32"28'N
Tel Aviv, Reading רדינג אניב, 6/7

מ' 3m. 3447'E; 32"06'N
Lod Airport תעופה נמל לוד,

's 40m. 34O54'E; 32C0'N
Negba נגבה

'a85m.34<>4I 'E; 3|o40'N
.a'ad ■ * ©עף

'a70m.34"32'E;3l"28'N .■

HILL REGION ההרק אזור
Har Kenaan כנען ןןר

'a 934m. 3S3O'E; 32O58'N
Tavor, Agr. School חקלאי בי"ס הבור,

'a 144m. 35"24'E; 32"42'N
Ramat David,Aerodrome /71*1 רמת

תעופה שדה
:aiOmJS^I 1:E;32?4O:N

MishmarHaEmeq העמק משמר
'8 75m. 35<>08'E; 32"37'N

HefliBah, Gilboa גלבוע ,rW2/7
'8 80m. 35<>26'E,■ 323 I 'N

Jerusalem Central מרבז ירושלים,
'a8IOm.35l3'E; 3I"47'N

BetJimal גימל בית
מי 360m.3459'E; 3IM3'N

Be'erSheva שבע באר
'B280m.3448'E;3l<>l5'N

Mizpe Ramon רמון reStf
מי 860m. 34"48'E; 3037'N

JORDAN RIFT

Dafna

הירדן שקע
דפנה

'a l50m.3538'E;33ol4'N
Kefar Blum בלום כפי

'B75m.35o36'E;33<>!0'N
DeganyaAlef א' דגניה

'a  200m. 35"34'E; 32"43'N
Tirat Zevi צבי טירת

'a  240m. 35"32'E; 32"25'N
Sedom, Pans בריכות כדום, '

'a  390m. 3523'E; 3lo02'N
Eiat אילת

'8 l2m.34o57'E;2933'N

AREA AND CLIMATE 10



CLIMATE

TABLE A/3.

(OC(

MONTHLY MEAN OF DAILY MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE,
BY STATION

(1969(

iמינימום n i m u התקופהMודו

11IIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIי
Period

9.38.911.615.018.519.619.620.116.710.810.81969

I959

8.57.610.49.614.817.117.718.517.915.610.58.61969

9.59.712.713.017.421.121.922.322.018.813.411.31969
8.49.210.612.715.319.021.322.120.317.013.310.619^91958
8.18.211.310.615.518.519.320.020.117.11.1.59.21969
7.57.18.210.113.916.919.420.118.715.812.59.119401949
8.28.210.910.215.018.418.519.319.816.712.19.11969

7.78.511.510.415.118.518.719.619.616.813.09.11969

4.06.08.48.215.018.617.218.718.914.211.27.91969
4.44.75.99.414.816.618.418.416.614.811.96.619401949
7.58.010.510.016.519.7(21.0)20.117.312.910.01969
7.88.08.811.616.019.021.321.720.117.214.09.819401949
7.86.610.19.315.019.219.720.019.716.09.67.21969

5.65.87.29.413.117.319.821.219.015.210.97.719491958
6.87.09.89.314.918.720.020.319.515.67.41969
7.07.58.410.815.518.821.121.819.816.012.58.419401949
8.78.411.611.520.821.422.221.917.912.19.31969
8.38.39.412.417.220.422.823.321.518.214.710.319401949
5.88.310.310.216.319.317.519.319.516.113.19.51969
6.57.18.411.715.317.418.719.718.016.512.38.319511960
8.610.7(12.2)(113)16.419.718.920.020.117.714.610.91969
9.19.210.012.616.818.620.220.719.718.315.611.219401949
6.78.111.210.815.718.017.919.018.115.911.37.71969
6.76.68.811.413.917.018.219.116.815.411.58.319581965
5.08.910.99.615.718.116.818.1(17.8)15.712.18.61969

8.17.710.810.216.019.219.119.619.316.9
n(

9.21969
7.17.69.211.614.817.920.421.219.516.412.69.219491958
7.86.810.19.514.817.617.417.717.415.58.37.91969
5.75.97.89.912.715.718.119.217.113.710.17.019531964
9.49.312.312.117.921.021.521.921.418.713.310.51969
8.99.210.713.216.820.122.823.621.518.514.811.219491958
8.78.211.711.617.320.420.622.022.018.612.39.11969

12.513.117.719.325.628.228.029.128.625.018.913.51969
11.713.415.819.523.126.728.229.027.023.818.713.419591966
9.812.316.116.922.625.724.725.825.221.816.411.91969
9.610.813.417.120.624.125.326.023.720.416.010.619561965
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התחנות לפי המשקעינו,  Alv. לוח
(1969)

(מ"מ) הגשמ 1במות c (mm)mo ui n ARa
a cation iurijin

1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
םךהכל
Total

התקופה
Period

coastal אזור
region החוף

Nahariyya, 43390נהייה, 33II162101828131969ו
Met. Station מט, 15663תת' 1092284 __2588126601193160

Haifa, Harbour נמל 38255חיפה' 18310 8129916601969
13147 841763  1682122508193160

Gm shomron שומרון 37787גן 2512000 4747696641969
15855 971561  1686143576193160

Tei Aviv, אביב, 15891תל 251006646605551969
Reading 13347רדינג 751532 1894152539193160

Lod. 230131לוד/ 317000 4155465411969
Airport תעופה 13257גמל 831231  1679130513193160

Negba 12981נגבה 182801856573871969
11255 70123j1578104448193160

Sa'ad 10152סעד 232'6026212941969
8445 S71041  146688368193160

hill אזור
region ההרים

Har Kenaan כנען 476161הר 252830 64591219361969
19489 14335121  1786141718193160

Tavor, Agr. בי"ם 283118תנור, 23171_2741575671969
School 13569חקלאי 9119511062105497193160

RamatDavid, דוד, 29786רמת 36810 5537565761969
Aerodorme תעופה 12953שדה 88165I  1367III483193140

Mishmar 444115משמר 0ן279 5850647681969
HaEmiq 65העמק 118  171 _J76_1  1679131605193160
HefziBah, 16691ח3ציבה, 322200 5*2654~426 291969
Giiboa 10650גלבוע 7813A1  II5686405193160

Jerusalem, 166153ירושליט, 62320p  01539645321969
Central TS1a12684 105174I  . 86081486193160

Betjimal ג'מל 3161127ית 3443__.1354404711969
12874 911640 147294493193160

Be'erSheva שבע 3941גאר 21400 103521421969
Negev inst. הנגג 4732מכון 39330 42743204193160
Mizpe Ramon רמון 2526מצפה 1500  81671969

jordan שקע
rift הירדן

Dafna 372102דפנה 542020  3761877351969
15374 1153513| _1462103570193160

Kefar Blum בלוט 32192בפר 351911  2973906621969
12962 9629101 125288479193160

DeganyaAlef א' 153100דגניה 23720 7734404351969
9751 72195195080384193160

Tirat zevi צבי 7663טירת 136002 1321132071969
6937 50II40 93852270193160

Sedom, 315מדום, 20 280301969
pans בריכות

E1*t 2423אילת 030 13531969
25 531

02825(1)

.1963/64 עד 1949/50 ;1946/47 עד 1942/43 ;1940/41 לשנים: ממוצע (1) מ"מ. מ0.5 קטנות כמויות או טיפות = 0 הערה:

AREA AND CLIMATE 12



TABLE A/4.  PRECIPITATION, BY STATION

(1969(

Number of RainDays וחית) ^ 1.0 (מימ הגשומים הימיט מספר

1IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
הכל סך
Total

התקופה
Period

193931  1169611969
13109210.4  3710551938/391947/48
19271  856481969

21383_ ___ _558531969
12892 10.1  36II521938/391947/48

20293____555491969

9882 10.1  2610461938/391947/48
2029266.7521969

989210.2 '  268451938/391947/48
13274

  377431969

10
1

83  463351969

19394 18510591969
13IIII4 20.1  2610591938/391947/48
21382   459521969
129102 10.1  169501938/391947/48
203. 82

   568521969
II883 1 16II491948/491957/58
21381 1  567521969
131093 10.2  2 610541938/391947/48
20484

 1  A65521969
10882 10.1  259451938/391947/48
13375   555431969
8893 1  258441938/391947/48
IS286   377481969
8883 1 257421938/391947/48
7162   24221969
6561 10.1  4271938/391947/48נ1
874

1

211969

19595
_ ,

4410571969
1212105 20.3  2610591944/451953/54
19394

 1  449531969

17372 1467471969
9783 10.1  411938/391947/48ר15
15162

 
1  353371969

121969_נ25,1
231 __ 71969ן

0.61.01.00.3 0.20.10.31.15(0

Note: 0 = drops or amount less than 0.5 mm. (1) Averages for the years: 1940/41 ; 1942/43 1946/47; 1949/50  1963/64.
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/

(אחוזים) התחנות לפי ממוצעת, יחסית לחות  א/5. לוח
(1969)

** ** התחנה

7266687069

655863656964

7367.67635961

(70)(68)677170
747572727575
716663625759
707168645858
70686465(59)62

(57) 60 63 (60)

63584238
69574445
666049 ■49
66564851
י7263 5451
72696260
71676057
74696163
645550
66584949
55554243
61:514349
(56)605250
63595257
52544847 :
56504849
43473836

(66)

63
73
65
69
71
75
72
76
69
68
58
64
57
62
57
63
47

69

85
76
76
71
76
73
82

75*
75
68
70
65
63
64
63
65
60

. החוף אזור

מט. תחי נתריה,

נמל חיפה,

שומרון גן

רדינג אביב, תל

תעופה נמל לוד,

נגבה

מעד

ההרים אזור

בנען הר

 חקלאי ביס תבור,

תעופה שדה דוד, רמת

_משמר_העמק

גלבוע חפציבה,

מרכז ירושלים,

גימל בית

שגע באר

רמון מצפה י

הירדן שקע

77.6766595050דפנה
707066615453

בלום 7972705950כפר ■50
747267615351

א' 786969574948דגניה
707167605351

צבי 756965.544642טירת ..

בריכות .(42)46(48)47סדום, (34)31
564942393534

454037332422אילת
464035322924
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TABLE A/5.  MEAN RELATIVE HUMIDITY, BY STATIONS (Percentages)

(1969( \

Station התקופה
Period XII XI IX VIII VII

COASTAL REGION

6971696967661969Nahariyya, Met. Station

6670696455611969Haifa, Harbour

6669686659681969Gan Shomron

69706969671969Tel Aviv, Reading
757369697175194958
6364636463661969Lod, Airport
626260586470194049
6467666470651969Negba

(65)(66)(70)(64)1969Sa'ad

HILL REGION

4945435953691969Har Kenaan
475157525773194049

54(60)49641969Tavor, Agr. School
565857505567194049
S661616559671969Ramat David,Aerodrome
596160606371194958
....1969Mishmar HaEmeq
686968626775194049

54525656651969HefziBah, Gilboa
515455525567194049
5752525850581969Jerusalem, Central
S354S953 .5965195160
6163625854551969Bet Jimal
596161 :565964194049
5759605860561969Be'er Sheva
545859555559195865
4546535856491969Mizpe Ramon

JORDAN RIFT

575953(59)55671969Dafna
565957556171194958
5660576364731969Kefar Blum
5S5656566273195364
5154546161691969DeganyaAlef
525454535968194958
47so495452621969Tirat Zevi

34(37)384142471969Sedom, Pans
343841424551195966
2525293737411969Elat

262834343844195665
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אקלימיים יסודות של ושכיחויוונ קיצוניים ערכים א/6.'ממוצעים, לוח

.''*
(1969)

Temperature . (0C) יחסיתטמפרטורה לחות
ממוצעת

,("/0) יומית
Mean Daily mnnn

Mean Extremeב>מוצ9  קיצוני

מקסימום
Maximum

מינימום
Minimum

יומי
Daily

Dwopa
Maximum

תאריך
Date

מינימום
Minimum

תאריך
Date

Relative
Humidity

החוף אזור
מט. תחי 40.622/54.030/1נהריה,

נמל 23.638.721/564חיפה,

שומרון 25.113.119.143.0גן
22/5 1

2/6 J
2.521/266

רדינג אביב, '24.016.120.042.022/5תל 6.011/269

תעופה נמל 26.014.120.042.622/53.230/164לוד,

25.213.819.543.022/54.46/266נגבה

1I"24.914.019.442.522/54.0סעד
14/2 J

20.812.416.637.43/62.029/156

26.114.420.243.52/61.230/1

26.0. 13.4[9.741.72/6 J
2.221/2 63

25.643.52/61.430/1

44.52/63.530/1

21.913.817.837.72/60.229/155

25.315.120.242.022/56.08:14/258

26.613.419.941.9
22/5 1
16/6 J

2.46/156

23.113.118.137.416/60.529/149

ההרים אזור
כנען הר

חקלאי ביס תבור,

תעופה שדה דוד, רמת

העמק משמר
גלבוע וזפציבה,
מרכז ירושלים,

ג'מל בית

שבע באר

רמון מצפה

הירדן שקע

26.013.920.041.12/61.530/160דפנה

בלום 26.612.619.642.23/61.521/263בפר

א' 28.415.822.042.431/53.430/161דגניה

צבי 29.215.222.246.12/63.321/2טירת .56

בריבות 30.321.626.045.62/69.512/141סדום,

31.419.125.244.222/5אילת ו
2/9 J

6.26/134
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TABLE A/6.  MEAN VALUES. EXTREMES AND FREQUENCIES OF CLIMATIC ELEMENTS

(1969(

Station

Number of Days with עם ימים מספר

טמפרטורה
Temperature

CC<

מינימום
min.
<5

מקסימום
max.

> 30'

שרב
Sharav

ערפל
Fog

סערות
Gales

רעמים

Thunder
ברד
Hail

שלג
Snow

משקעים
מ"מ 1 >
Precipi
tation

iI .Omm

הכל סך ,
משקעים
(ממ)
Total
Precipi
tation
(יחי") 0ן

COASTAL REGION

373^Jahariyya, Met. Station

M^ifa, Harbour

6510Gan Shomron

IITel Aviv, Reading

1004Lod, Airport

683Negba

Sa'ad

813 615308

661 4825319

664 534(11)

551 495227
541 52618611

387 4311415

61 35 294

HILL REGION

5438Har Kenaan

1467Tavor, Agr. School

13023Ramat David,
Aerodrome

8717Mishmar HaEmeq

1653HefziBah, Gilboa

429Jerusalem, Central

Bet Jimal

Be'er Sheva

Mizpe Ramon

23

19

101

140

61

120

936593913630

567522(1)4

57652215(1)22

76852316II

42652II()
532432581523

16

48

 48

 22

I 21

471

142

67

JORDAN RIFT

73457>H)51336Dafna

661533 1822515022Kefar Blum

4344714221641Deganya Alef

207372 15
11724Tirat Zevi

3012 184
Sedom, Pans

537 4
203Elat
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ויישובים אוכלוסייה ב. פרק

הלא בין הזאת הקבוצה כל נכללה 1963
בטפסים בדיקה נערכה 1964 בשנת יהודים.
בירור ולאחר ה"אחרים" של המקוריים
היהודית,' לאוכלוסייה כמחציתם הועברו
(בחלקם וכ500 ולנוצרים למוסלמים חלק
שומרונים בהאיים, כגון קטנות כיתות בני

ואחרים. דרוזים בקבוצה נכלרלו וכד')

האוכ הכל סד לגבי 1961 מפקד תוצאות .2
לאומדנים מאד קרובות היו היהודית לוסייה
על מבוססים שהיו מועד, לאותו השוטפים
לגבי ב1948. שנערך התושבים רישום
מפקד תוצאות היו הלאיהודית האוכלוסייה
מאשר לערך ב4,000 יותר גבוהות 1961
אי יש לכן, תאריך. לאותו השוטף האומדן
של וזה 1960 לסוף האומדן בין רציפות
תושבים. 4,131 של בהיקף ,1961 תחילת

הלאיהודית לאוכלוסייה נוספו 1963 בשנת .3
במפקד נרשמו שלא בנגב, בדוים כ700

.1961

מזרח של האוכלוסייה נוספה 1967 בשנת .4
ירושלים.

סך בסעיף הוכנסו האמורים השינויים כל
חלוקה לתת בלי האוכלוסייה של הגידול הכל
ו"מאזןהגירה" טבעי" "ריבוי לפי משנית

ב/2). (לוח
הו_יבו1_הטבע!_ה!נ1_עודף_הלנדות_על^הפטי^
ללידות" מתייחסים 1962 עד הנתונים רות.
בלשכות הנדונה בשנה שנרשמו ולפטירות
שאירעו לאלה ב1963 והחל הנפתיות, הרישום

שנה. באותה
לפני שאירעו לידות נכללו לא 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. שמוסבר

האוכלוסייה של הגיאוגרפית החלוקה
והסבריט הגדרות

בקביעות המאוכלס מקום הינו יישוב
הבאים: התנאים שלושת, את והמקיים

קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.

האוכלוסייה אומדן
והסברים הגדרות

מספר היא פקטו) (דה נוכחת אוכלוסייה
בתאריך המדינה בתחום הנמצאים האנשים
ותושבים תיירים כוללת שהיא מכאן האומדן.
ואינה האומדן בעת בארץ הנמצאים ארעיים
באותו מהארץ שנעדרו^ קבועים תושבים כוללת

תאריך.
תו כוללת יורה) (דה קבועה אוכלוסייה
משנה פחות מהארץ הנעדרים קבועים שבים
תושבים תיירים, כוללת ואינה האומדן בעת

בארץ. הנמצאים בכוח ועולים ארעיים
הם: הנוכחת באוכלוסייה השינויים מרכיבי
חוזרים' תושבים עולים, לידות, תוס9ות;

נכנסים. ארעיים ותושבים תיירים
תושבים קבועים, תושבים פטירות, הורדות;

יוצאים. ותיירים ארעיים
הם: הקבועה באוכלוסייה השינויים מרכיבי
תו בכוח, עולים עולים, לידות, תוספות:
איחוד שהשתקעו! ותיירים ארעיים, שבים
לארץ שחזרו ותושבים לאיהודים משפחות
בחר'ל. משנה למעלה של שהייה לאחר

■ תושבים מצהירים, יורדים פטירות, הורדות:
. משנה למעלה קןבוע2ם._השוזדם__בחו^ל_

מביקור~בירד.ן; חזרו שלא ומבקרים
לאוכ מתייחסים 1961 מפקד עד האומדנים
רי על מבוססים אלה אומדנים נוכחת. לוסייה

ב11948*8. שנערך התושבים שום
מתייח 22 v 1961 במפקד החל האומדנים
מפקד על מבוססים והם קבועה לאוכלוסייה סים
אומדן ניתן האוכלוסייה כל לגבי רק .1961

הנוכחת. האוכלוסייה
מחושבת השנתית הממוצעת האוכלוסייה
וחלוקת החודשיים הממוצעים 12 סיכום ידי על

ב12. הסכום
אוכ את גם האומדנים בל בוללים 1967 מאז

ירושלים. מזרח לוסיית
השינויים את לציין יש 1961 מפקד לאחר

האוכלוסייה: בהרכב הבאים המיוחדים
האוכלוסייה חלוקת את נתן 1961 מפקד .1

נוצרים מוסלמים, יהודים, הקבוצות: לפי
של קבוצה נתקבלה אלה מלבד ודרוזים.
עד כ"אחרים". שהוגדרו תושבים כ1,500
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של מגוריו מקום שבין המרחקים של הריבועי
התושבים: כלל של הכובד ומרכז תושב כל

התקן מרתק  d כאשר:

VrPjUXiX^+CYjY)2 ]
d =

TP

=Vox2 + oy2

מקורית
כדלקמן: הנתונים על מבוסס החישוב
יישובים! לפי 1948 '1931 '1922 בשנים
ובשנים נפות; לפי 1959 עד 1949 בשנים

טבעיים. אזורים לפי 1969 עד 1961

היישוב צווית
כוללות: העירוניות היישוב צורות

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 ל000'10 5,000
בחקלאות. עבדו המועסקים ממחצית פחות 1961

בין מונה אוכלוסייתם אשר יישובים .2
מפקד במועד ואשר תושבים ל5,000 2,000
בחקלאות. עבדו המועסקים משליש פחות ,1961

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 <011969 שביום יישוב הוא עיר

עירייה. של מוניציפאלי מעמד בעל
אחר הממלא יישוב הוא עירוני יישוב
מוניציפאלי במעמד היה לא אבל הנ"ל ההגדרה

.31 ב011969> עירייה של

כוללות: הכפריות היישוב צורות
מונה אוכלוסייתם אשר היישובים כל א.
חקלאיים^ אינם אם (גם תושבים מ000'2 פחות
בין מונה אוכלוסייתם אשר היישובים ב.
בצורות נכללו ולא תושבים ל10,000 2,000

העירוניות. היישוב

10  1961 למפקד (עד יותר או
יותר). או תושבים

עצמי. מינהל לו יש ב.

יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
אחר.

לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה. נדוזוז
לסוף המדינה של הרשמית המינהלית החלוקה

.1969 שנת
הרשמית החלוקה במסגרת טבעי. אזור
של יותר מפורטת חלוקה נעשתה נפות' ל14
אזור כל טבעיים. אזורים ל36 המדינה שטח
מקרים ובכמה אחת. נפה של חלק הינו טבעי

שלם. מחוז או שלמה נפה

רצופים תחומים הם הטבעיים האזורים
המבנה מבחינת הן האפשר, ככל ואחידים
התכו מבחינת והן והקרקעות, האקלים הפיסי,
של והתרבותיות הכלכליות הדמוגרפיות, נות

האוכלוסייה.

האוכלוסייה של תקן(1) ומרחקי כובד מרכזי
היהודית

והסברים הגדרות

(מרכז האוכלוסייה מיקום
הכובד)

כדל מחושב האוכלוסייה של הכובד מרכז
קמן:

_ rP; Xi _ 2TP, Y,
V ==z .

rp ; Y = z?{

! היישוב של הקואודינטות  Yi~|Xi כאשר.
i ביישוב האוכלוסייה  pi

האוכלוסייה של הכובד מרכז זה, חישוב לפי
הן שלה הקואורדינטות אשר הנקודה היא
התוש כלל של הקואורדינטות של הממוצעים
הנקודה היא הכובד מרכז ישראל. במדינת בים
מקומות של המרחקים ריבועי הכל סך אשר

מינימלי. הוא ממנה התושבים של המגורים

התקן) (מרחק האוכלוסייה פיזור
המדינה שטח פני על האוכלוסייה פיזור
הממוצע שהוא התקן" "מרחק ידי על נמדד
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יישו גם כלולים ה"חדשים" היישובים בין
הראשונות בשנים כבר עירוניים שהיו בים
גדולה תוספת אז וקיבלו המדינה, הקמת לאחר
(כגון: החדשים העולים מקרב אוכלוסייה של

נהריה). טבריה, צפת,

היישוב צורת לפי האוכלוסייה על הלוחות
(כלו שוטף בסיס על בסיסים: שני לפי ניתנים
ועל ,(1969 שנת במשך השינויים כולל מר,
מנת על ,1965 בשנת היישוב צורת בסיס
אותו על שונות לשנים שיעורים חישוב לאפשר

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
הנמ יישובים ובין במועצה נציגות להם שיש
ואין המועצה של המוניציפאלי בתחום צאים
במספר מופיעים אלה גם אך בה, נציגות להם
באו נכללת ואוכלוסייתם שבמועצה, היישובים

כלוסייתה.
ברשי מופיעים נוספים והסברים הגדרות
ליום מתהיישובים,._אוכלוס!?תם_.וסמל!הם_

.34 טכני פרסום ,31 <0169

המספ מעיגול נובעים בסיכומים הפרשים
רים.

מקורות
מפקד מאז ביישובים האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים .,1961  והדיור האוכלוסין
מדי בהם החלים השינויים ועל זה מפקד צאות
הבאים: במקורות ביטוי לידי שבאים כפי שנה
לכל שנשלח מיוחד לשאלון תשובות א.

נפש. מ2,000 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

כדלהלן: הן הכפריות היישוב צורות

הייצור, בו אשר כפרי יישוב הוא כפר
על כלל בדרך נעשים והמכירה הקנייה הצריכה,

פרטי. בסיס

לשניים: מחולקים הכפרים

מונה אוכלוסייתו אשר כפר הוא גדול כפר
יותר. או תושבים 2,000

מונה אוכלוסייתו אשר כפר הוא קטן כפר
תושבים. מ2,000 פחות

כאגודה המאורגן בפרי, יישוב הוא מושב
ושיווק החקלאי הציוד רכישת בו אשר שיתופית
הצריכה ואילו במשותף, מבוצעים התוצרת
פרטי. בסיס על הינם הייצור של המכריע והרוב

בו, אשר כפרי יישוב הוא שיתופי מושב
מבוסס מושב, של השיתופיות לתכונות נוסף
מתנהלת הצריכה ורק שיתוף על הייצור גם

פרטי. באופן

הייצור בו כפרי יישוב הוא קיבוץ
קולקטיבי. בסיס על מאורגנים והצריכה

בעלי מוסדות  וכדומה חוות מוסדות,
בתחום כלולים אינם ואשר יישוב של תכונות

אחר. יישוב של המוניציפאלי

המפו אוכלוסייה הם ליישובים מחוץ גרים
לתחום מחוץ המתגוררת קטנות בקבוצות זרת
שליישובכלשהו._המקימות_,בהם._גכרו..אוכנ_.
(כפי יישוב של תכונות בעלי אינם זו לוסייה

לעיל). שמוגדר

וללאיהודיים ליהודיים מתחלקים היישובים
במרבית ביישוב. האוכלוסייה לרוב בהתאם
של או יהודים של 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,
ואוכלוסייתם אלה יישובים ומעלותתרשיחא.
ביישובים והן היהודיים ביישובים הן נכללים
נכללים הם היישובים הכל בסך הלאיהודיים.

אחת. פעם רק

קבו לשתי מחולקים היהודיים היישובים
 חדשים ויישובים ותיקים יישובים  צות
המדינה הקמת לפני איכלוסם: למועד בהתאם

הקמתה, לאחר או (15 v 1948)
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הגיל, לפי המשתקעים ואת העולים את הנדונה,
של ההגירה מאזן ואת הפטירות את ומורידים
וההו התוספות של המאזן הגיל. לפי התושבים

השנה. לסוף הגילים אומדן את נותן רדות
הוא משפחתי מצב על לנתונים הבסיס

.1961 מפקד תוצאות
גיל, מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
לפי חו"ל ילידי עלייה' ותקופת לידה יבשת
האב לידת יבשת לפי ישראל וילידי לידה' ארץ
(פקידה אי שלב נתוני שילוב על מבוססים
אחוז) 20 של (מדגם ב' שלב ונתוני מלאה)

.1961 מפקד של

המשפחות
מבוס וגודלן המשפחות על האומדנים
אדם כוח מסקרי שנתקבלו תוצאות על סים
השק ושיטת וביצועו ארגונו הסקר' מבנה (על
כוח  י' פרק ראה ב1963 שהוכנסה לול

ותעסוקה). אדם
את משפחה הגדרת חופפת זה סקר לצורך
בקיבוץ) למשפחה (פרט בית" "משק הגדרת
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 מארם 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

מוסדות. כוללת אינה האוכלוסייה

לפי צרכנייה, או מכולת חנות בכל הצרכנים
יישוב. לכל הצרכנים כרטסת נתוני

ביי תוקנו '1961 מפקד בתוצאות בהתחשב
.1960 ער האוכלוסייה אומדני מסוימים שובים

דמוגרפיות תכוטת
מקירות

גיל מין, לפי היהודית האוכלוסייה אומדני
תו על מבוססים 1961 מפקד עד לידה ויבשת
אומדני .8 xi 1948 התושבים רישום צאות
עד ודת גיל מין, לפי הלאיהודית האוכלוסייה
התושבים כרטסת מיו? על מבוססים זה' מפקד
האומדנים כל .1955 ביולי שנערך המרכזית
ועל זה מפקד על מבוססים 1961 מפקד לאחר

ירושלים. במזרח ב1967 שנערך המפקד

האומדנים חישוב שיטת
תכונות עם בשילוב גיל לפי האומדנים
למצב ומתייחסים לשנה אחת נערכים אחרות
בין הקבלה קיימת לכן הלוח. שנת בסוף
הגילים באומדן לדוגמא: לידה. לשנתון גיל
בגיל ,1969 ילידי 0 בגיל נכללים ,1969 לסוף
 59 הגיל ובקבוצת 1968 ילידי  1

הוא שהגיל מכאן וכוי. ,19601964 ילידי
תאריך עד לאדם שמלאו השלמות השנים מספר

האומדן.
שנה לסוף גילים הרכב לאומדן כבסיס
שנה מסוף גיל לפי האומדן משמש מסויימת
(כי אחד בגיל השנתונים כל הזזת עם קודמת,
אחת). בשנה התבגרה האוכלוסייה כל בינתיים
השנה של הלידות את מוסיפים זה לבסיס

8רסוטים

טכניים פרסומים

(1958) ליישובים סמלים מפתח (3)

(31 xn 1959) ליישובים סמלים מפתח (7)

שמות) מפתח (כולל בישראל היישובים (9)
(31 <01 1969)

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (12)
(31 ו0ג 1961 וליום 22 v 1961 ליום ארעיים

(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת (14)
(31 ^11962 ליום נים

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים' רשימת (18)
(31 ו0> 1963 ליום

וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (20)
(31XII 1964)

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (23)
(31 )01 1965 ליום

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (26)
(31 1966ו0ג ליום

מיוחדים פרסומים
א' חלק  תש''מ) בחשון (ו' התושבים רישום (36)

(19311954) היהודית האוכלוסיה (37)
(1955 שנת (סוף בישראל היישובים רשימת (52)
ב' חלק  תש"ס) בחשון (ו' התושבים רישום (53)

(1956) היישובים לרשימת מפתח (55)
(19551970) בישראל האוכלוסייה תחזית (69)

1969 עד ישראל של האוכלוסייה תחזית (179)
בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (215)

א' חלק  19641948
1985 עד בישראל האוכלוסייה תחזית (242)

(1966, 1965) כישראל יהודים של פנימית הגירה (262)
(1966 ;1965) ביישובים האוכלוסייה (267)

בישראל היהודית האוכלוסייה התפתחות (274)
ב' חלק  (19481964)

היהודית האוכלוסייה של הדמוגרפיות התבונות (276)
(19651967) בישראל
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חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (13)
המפקד. של ב' משלב ראשונות תוצאות  111

האוכ מפקד תוצאות לפי ישראל, יישובי אטלס (14)
1961  והדיור לוסין

1961  בישראל והדרוזים הנוצרים המוסלמים, (17)
המפקד. של ב' ומשלב אי משלב נתונים 

בי משלב נתונים  1 חלק  פנימית הגירה (19)
המפקד של

למטרות טבעיים לאזורים ישראל מדינת חלוקת (20)
סטטיסטיות

חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (22)
של בי ומשלב אי משלב נוספים נתונים  1v

המפקד
לפרסומי הסבר דברי  והגדרות תהליכים. (25)

המפקד
1v חלק היישובים ספר (28)

וו חלק  פנימית הגירה (33)

לוחות  ו חלק  בישראל המשפחות (36)

אביב ותל חיפה ירושלים, בערים האוכלוסייה (38)
יפו

המפקד הערכת נתוני (40)

 1 (חלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (42)
ודיאגרמות) לוחות

 11 (תלק לקט  המפקד של עיקריים נתונים (43)
מפות)

1967  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
1 חלק ירושלים מזרח
וו חלק ירושליס מזרח

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (28)
(31 <01 1967 ליום .

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (32)
(31 1968ו0ג ליום

(נתונים וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (34)
(31 xii 69 ליום

והדייר1961 האוכלוסין מפקד פרס1מי
היישובים של הגיאוגרפיתסטטיסטית החלוקה (1)

בישראל העירוניים
(סיכומים  1961  והדיור האוכלוסין מפקד (4)

ארעיים)
(נתונים ביישובים האוכלוסייה של סטטיסטיקה (5)

ארעיים)
(נתו וסמליהם אוכלוסייתם היישובים, רשימת (6)

(22 v 1961 ליום ארעיים נים
חלק  האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (7)
סיכומים  המפקד של א' משלב (נתונים  1

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

המוניציפלי)
 היישובים רשימת ו חלק היישובים ספר (10)

1961 עד 1948 ואוכלוסייה גיאוגרפיים ציונים
המגו הגיל, המין,  וו חלק  היישובים ספר (11)
א' משלב נתונים  האוכלוסייה וקבוצת רים

המפקד של
היהו האוכלוםיה  ווו חלק  היישובים ספר (12)
נתונים  העלייה ושנת הלידה ארץ לפי דית,

המפקד של אי משלב
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POPULATION ESTIMATE האוכלוסייה אומדן
/ אוכלוסייה קבוצות לפי האוכלוסייה,  ב/1. לוח

Thousands

TABLE B/l. THE POPULATION. BY POPULATION GROUPS
)8 XI 19481969)

אלפינ)
ממוצעת אוכלוסייה
Average Population

לאיהודים
 Nanlews

יהודים
Jews

הבל סך
Total

השנה בסוף אוכלוסייה
Population at End of Year

NonJews לאיהודים

דרוזיט
ואחריס
Druzes

and Others!
Christians

מוסלמים
Moslems

הכל סך
Total

יהודים
Jews

כל
האוכלוסייה

Total
Population

שנה
Year

De Facto Population (Based on the 8 XI 1948 Registration) (8.11.1948  התושבים רישום נ0יס (על נוכחת אוכלוסייה
8X1 1948872.7716.7(156.0)
1948758.7671.9
1949,173.91,013.9160.0111.534.014.5,059.0901.0(158.0)
1950,370.1,203.0167.1116.136.015.0,266.81.103.0163.8
1951,577.8,404.4173.4118.939.015.5,494.31,324.0170.3
1952,629.5,450.2179.3122.840.416.1,606.21,429.8176.4
1953,669.4,483.6185.8127.641.416.8.650.31.467.7182.6
1954.717.8,526.0191.8131.842.018.0,689.51,500.7188.8
1955.789.1.590.5198.6136.343.319.0,750.41.555.3195.1
1956,872.4,667.5204.9141.443.719.8,828.41,626.4202.0
1957.976.0,762.8213.2146.945.820.5,930.5: 1,721.2209.3
19582,031.7.810.2221.5152.847.321.4 1,782.7 2,000.1217.4
19592,088.7,858.8229.9159.348.322.31.836.2 2,062.1225.9
י150.4,911.3239.1.!1960 166.349.623.3.,117.01,882.6 :234.4

De Facto Population (Based ח0 the 22 V I96I Census)

2.189.6
2,289.7
2,380.3
2,480.7
2.566.8
2.631.0
2,743.3
2,813.2
2.890.8

(22.5.1961  המפקד נסיס (על נוגחת אוכלוסייה

22 V 19612,183.3
19612.235.8
19622.334.4
19632.436.0
19642.531.7
19652.606.2
19662.653.0
19672,780.5
19682,855.5
19692,939.2

De Jure Population (Based on the 22V 19£l Census) (22.5.1961  המפקד בסיס (על קבועה אוכלוסייה

22V 19612,179.51,932.4247.1170.850.525.8
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(1)28.62,477.52.197.1280.4
19652,598.42,299.1299.3212.457.129.82,562.62,269.8292.8
19662.657.42,344.9312.5223.058.531.02,629.22.323.2306.0
19672.776.32,383.6392.7289.671.032.12.715.52,362.6352.7
19682,841.12,434.8406.3300.872.233.32,806.52.407.6398.9
19692,919.22.496.6422.7314.573.534.62,879.12,464.5414.6

(1) In 1964, part o( "others" were transferred to other
population groups; sec introduction to this chapter.
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ליתר מה'אחרים* חלק הועברו 1964 בשנת (1)
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האוכלוסייה גידול מקורות  ב/2. לוח

TABLE B/2. SOURCES OF POPULATION INCREASE

)19481969)
Thousands

מאזןהאוכלוסייההאוכלוסייה אתוז
בהתחלת
התקופה

טבעי ההגירהריבוי הכלמאזן סך
הגידול

התקופה בסוף
Population

גידול אחוז
שבתי

מתוך ההגירה
הגידול הבל סך

PopulationNaturalMigrationTotalat End ofYearly Rate'/, of Migration
at BeginningIncreaseBalanceIncreasePeriodof IncreaseBalance
of Periodout of Total

Increase

(1)m(3)(4)=(2)+(3 ((5)(l)+(4((6)=(4):(l)(7)(3):(4)

אלפים

תקופה

Period

Jewsיהודים

(1)19481969649.6713.71,113.11.846.82.496.46.861.4

(1)19481951649.688.4666.4754.81,404.423.788.3
195219541.404.4101.420.2121.61.526.02.816.6
195519571,526.0100.7136.1236.81,762.84.957.5
195319601,762.8101.546.9148.41,911.22.831.6
196119641.911.2134.2193.8328.02,239.24.159.1
196519692,239.2187.569.7257.22.496.42.227.1

19652,239.237.022.959.92,299.12.738.2
19662.299.137.58.345.82,344.92.018.1
19672,344.934.44.338.72,383.61.7U.I
19682,383 638512.751.22.434.82.124.8
19692,434.840.121.561.62.496.42.534.8

NonJewsלאיהודים

19501969160.0190.80.6(2)262.7422.7(3)5.20.0

19501951160.011.42.013.4173.44.114.9
19521954173.4. 18.20.218.4191.83.4LI
19551957191.821.20.221.4213.23.5 0.9
19581960213.226.10.126.0239.24.00.4
19611964(2)243.344.00.7(2)43.1286.44.21.6
19651969286.469.92.2(2)136.3422.78.1 1.6

1965286.413.00.I12.9299.34.5 ..0.8
1966299.313.30.113.2312.54.40.8
1967312.512.9 1.3(2)80.2392.7(3)3.7(3J12.I
1968392.714.7 I.I13.6406.33.58.1
1969406.316.0+ 0.416.4422.74.1+ 2.4

(1) As from 15 V 1948.
)2) See introduction to this chapter.
)3) Excl. addition of East Jerusalem population.

מ13.5.1948. CV
זה לפרק מבוא ראה (2)

ירושלים. מזרח אוכלוסיית הוספת כולל לא (3)
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ובישראל בעולם היהודית האוכלוסייה  ב/3. לוח
TABLE B/3. WORLD JEWISH POPULATION AND JEWISH POPULATION IN ISRAEL

)18501968)

אלפים אחרו!; צוין לא אם שנה' Endסוף ofyear, unless otherwise stated ; Thousands

שנה
הכל סך
Total

0)

1בישראל n Israel

Year מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

בישראל היהודים
הכל מסך כאחוז
Jews in Israel

as Percent of Total

18504.800I8S0

18827,700240.31882

1895471895

190010,700500.51900

191413,500850.6I9M

(2) 1916/18571916/18(2)

(2) 23 X 19228423 X 1922 (2)

30 V 192514,8001220.830V 1925

(2) 18X11931. .17518X1 1931 (2)

1935
■ .3551935

194016,7004672.81940

194511,0005645.11945

194711,2706305.61947

I5V 194811.3006505.715V 1948

195111,5331,40412.21951

195411.8671,52612.91954

195712,0351,76314.61957

(2)22V 196112.8661.93215.022 V 1961 (2)

196413.2252,23916.91964

196513,4112.29917.11965

196613,5382.34517.31966

196713,6282.384I7.S1967

196813,7862,43517.71968

(1) Crude estimates. Source: American Jewish Yearbook.

)2) Census in Israel.

.Ameircan Jewish Yearbook המקור: גולמיים. אומדנים 0)

בישראל. מפקד (2)
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' geographical distribution of the population האוכלוסייה של הגיאוגר0ית החלוקה

אוכלוסייה וקבוצת (1) גפה מחוז, לפי Allהאוכלוסייה, לוח

TABLE B/4. POPULATION, BY DISTRICT,SUBDISTRICT (1) AND POPULATION GROUP

)19481969)

District and
SubDistrict

Percentages

31 XII
1969

31 XII
1968

22V
1961

8 XI
1948

Thousands אלפיט

31 Xtl
1969

31 XII
1968

22V
1961

8X1
1948

ובפה nna

Total Population

TOTAL

Jerusalem District

Northern District

Zefat SubDistrict

Kinneret SubDistrict

Yizreel SubDistrict

Akko SubDistrict

Haifa District

Haifa SubDistrict

Hadera SubDistrict

Central District

Sharon SubDistrict

Petah Tiqwa SubDistrict

Ramla SubDistrict

Rehovot SubDistrict

Tel Aviv District

Southern District

Ashqelon SubDistirict

Beer Sneva SubDistirct

Not Known

100.0 100.0

10.7

29.5

10.7

100.0

8.8

IS.S.IS315.3

2.11.91.9

2.01.71.7

5.55.65.6

5.96.16.1

17.0I5.B/5.6

12.711.711.5

4.34.14.1

18.717.917.9

4.7 4.54.5

6.36.16.1

3.12.82.8

4.64.54.5

. האוכלוסייה כל

100.0 (2)2,919.2 2,841.1 2,179.5 872.7

10.2 314.2 305.7 191.9 87.1

.16.8 447.3 43J7 337.1 144.0

1.2 55.3 54.9 45.6 10.0

2.3 49.0 48.6 43.3 19.5

6.9 162.7 158.0 120.1 59.0

6.4 180.2 174.1 128.1 54.7

20.5 455.1 447.8 370.3 175.1

JI47___336.8__332.I 276.2 125.5

5.8 118.3 115.8 94.1 49.6

14.3 521.5 508.0 407.0 122.3

4.3 130.8 128.1 102.5 36.9

5.7 178.8 173.1 136.5 48.9

0.5 81.4 79.9 68.3 4.4

3.8 130.5 126.9 99.7 32.1

29.5 32.0 35.7 860.5 838.0 699.3 305.7

8.010.811.0

3.54.74.8

4.56.16.2

2.5 320.0 306.0 /73.9 21.4

0.8 139.6 133.6 76.7 7.1

1.7 180.4 172.4 97.2 14.2

_ _  17.1

הכל סך

ירושליט מחוז

הצפון מוווז
צפת נפת

כנרת נפת

יזרעאל נפת

עכו נפת

חיפה מחוז

נפתיחיפה

חדרה נפת

המרכז מחוז

השרון גפת

תקוה פתח גפת

רמלה נפת

רחובות נפת

אביב תל מחוז

הדרום מחוז

אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוע לא
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אוכלוסייה וקבוצת (0 נפה מחוז, לפי האוכלוסייה,  ב/4. לוח
(המשך)

TABLE B/4.  POPULATION, BY DISTRICT, SUBDISTRICT(i) AND POPULATION GROUP
)Cont.)

)19481969)

District and SubDistrict

Percentages אחוזים

31 ו0נ
1969

31XII
1968

22V
1961

8X1
1948

Thousands אלפים

31 ^1
1969

31 01ג
1968

22V
1961

8X1
1948

ונפה מחוז

Jewsיהודים

הכל 1,496.4100.0100.0100.0100.0TOTAL(2)716.71,932.32,434.8סך

ירושלים 84.2187.7231.6237.6/2.09.79.59.5feruso/emמחוז District

הצפון 53.4194.3240.9244.67.610.09.99.8Northernמחוז District
צפת 8.942.651.151.41.32.22.12.1Zefatנפת SubDistrict
כנרת 14.435.438.038.02.11.81.61.5Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 24.166.685.987.73.43.43.53.5Yizreelנפת SubDistrict
עכו 6.049.765.967.50.82.62.72.7Akkoנפת SubDistrict

חיפה 147.7322.3381.8386.321.116.715.7/5.5Haifaמחוז District
חיפה 116.4257.6308.0311.916.613.312.7I2.SHaifaנפת SubDistrict
חדרה 31.364.773.874.44.53.43.03.0Haderaנפת SubDistrict

המרכז 470.6482.4/5.219.7/9.3/9.4Central/.106.2380מחוז 0/10$*^
השרון 26.585.1104.5106.13.84.44.34.3Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 45.9131.8166.1171.56.66.86.86.9Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 1.863.973.674.70.23.33.03.0Ramlaנפת SubDistricc

רחובות S25.2Rehovot.32.099.3126.4130.04.65.2נפת SubDistrict
אביב תל 692.6830.2852.543.235.934.134.1Tel/.302מחוז Aviv District

הדרום 6.0/55.3279.8292.50.98.011.511.7Southernמחוז District
אשקלון rsi4.876.4133.2139.20.73.95.55.6Ashqelon SubDistrict

שבע באר 1.278.9146.6153.30.24.16.06.1Be'erנפת Sheva SubDistrict
ידוע 17.1Notלא  Known ■ ' 

ewלאיהודים sNonJ

הכל 156.0247.2406.2422.7100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ירושלים cruslaem\/.8)81.718.2./2.94.274.176.6מחוז District

הצפון 90.6/42.8194.8202.758.157.748.048.0Northernמחוז District
צפת 1.93.03.83.91.21.21.00.9Zefatנפת SubDistrict
בנרת 5.17.910.610.93.33.22.62.6Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 34.953.572.175.022.421.617.817.8Yizreelנפת SubDistrict
עכו 48.778.4108.2112.831.231.726.626.7Akkoנפת SubDistrict

חיפה 68.8/7.6/9.4/6.3/6.3Haifa/.27.448.066מחוז 01\ז1^\0
חיפה 9.118.624.124.85.97.55.95.9Haifaנפת SubDistrict
חדרה 18.329.442.044.011.711.910.410.4Haderaנפת SubDistrict

המרכז 6.126.937.439.1/0.3/0.99.29.2Central/מחוז District
השרון 10.417.423.724.76.67.05.85.8Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח 3.04.76.97.31.91.91.71.7Petahנפת Tiqwa SubDistrict
רמלה 2.64.46.36.71.71.81.61.6Ramlaנפת SubDistrict

רחובות 0.10.40.40.50.10.2O.I0.1Rehovotנפת SubDistrict
אביב תל 9Tel./3.66.77.88.02.32.81.9מחוז Aviv District

הדרום 15.4/8.626.227.59.97.56.46.5Southernמחוז District
אשקלון 2.40.30.40.41.60.10.1O.IAshqelonנפת SubDistrict

שבע באר 13018.325.727.18.37.46.36.4Be'erנפת Sheva SubDistrict

(1) According to the present boundaries of the subdistricts.
)2) Incl. Israeli residents in the Administered Territories.

הנפות, של הנוכחיים הגבולות לפי (1)

המוחזקים, בשטחים הגרים ישראל תושבי כולל (2)
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היהודית האוכלוסייה של תקן ומרחקי (*) כובד מרכזי  ב/5. לוח
TABLE B/S. CENTRES OF GRAVlTY(i) AND STANDARD DISTANCESOF THE

JEWISH POPULATION
)19221969)

שנה Endסוף of Year

שנה
כובד מרכז

Centre of Gravity
בק"מ) תקן (מרחק פתור

Distribution
Year

Yx 1

(Standard distance in km.)

1922169.0158.750,9

1931170.6151.846.4

8 XI 1948182.0143.845.0

1949181.9143.743.1

1950181.7144.246.9

1951180.9144.347.6

1952180.1144.147.7

1953179.8144.047.8

1954179.4' 143.848. 1

1955178.9143.849.1

1956178.1143.849.9

1957177.7143.650.6

1958177.3143.651.0

1959

22 V 1961

~I77.7

175.6

1435

143.2

51.3

51.8

1962173.8144.952.4

1963173.1144.953.4

1964172.6144.853.9

1965172.2144.754.1

1966171.8144.654.1

1967171.6144.654.2

1968171.2144.554.4

1969170.7144.454.5

.3 פרק תשב''ז' אקדמון' ירושלים' ים' י' בעריכת בקי" ר' פרופ' מאת הרצאות לפי לגאוסטטיסטיקה "מבוא א) ראה: (1)

(') See: (a) An Introduction in Geostatistics, Based on a Course of Lectures by Prof. R. Bachi, compiled by J. Yam, Jerusalem, Acade
mon, 1966, Chapter 3.
)b) R. Bachi, Standard Distonce Measures and Related Methods for Spatial Analysis, Philadelphia, paper of Regional (3
Science Association Vol. X, Zurich Congress, 1962.
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(0 ונפה מחוז לפי יבשתי, לקמ"ר האוכלוסייה צפיפות  ב/6. לוח

TABLE B/6.  POPULATION DENSITY PER SQ. KM., BY DISTRICT AND SUBDISTRICT(i)

)19481969)

והנפת המחוז
8 XI
1948

22 V

1961

31 XII
1968

31 XII
1969District and SubDistrict

הכל 43.1107.6139.8143.6TOTALסך

ירושלים 59.5344.5487.5501.1Jerusalem/מחוז District

הצפון o134.5Northern.;44.2101.4/3מחוז District

צפת 16.467.981.882.5Zefatנפת SubDistrict

כנרת 38.283.193.494.0Kinneretנפת SubDistrict

יזרעאל 50.3100.4132.0136.0Yizreelנפת SubDistrict

עכו 59.6136.8186.0192.6Akkoנפת SubDistrict

חיפה 209.2433.6524.4532.9Haifaמחוז District

חיפה 452.4976.01,173.41.190.0Haifaנפת SubDistrict

חדרה 88.6164.8202.8207.3Haderaנפת SubDistrict

המרכז 00.4327.8409.04/9.9Central/מחוז Distirct

השרון 108.2294.7368.2376.0SharonSubDistrictנפת

תקוה פתח 175.6480.6609.3629.6Petahנפת Tiqwa SubDistrict

רמלה 14.4218.9256.1260.9Ramlaנפת SubDistrict

רחובות ,109.8334.6425.7437.8Rehovotנפת SubDistrict

אביב תל 5,06/.834.04,1/3.54.929,/מחוז /.7Tel Aviv District

הדרוס 5/2.321.722.7Southern./מחוז District

אשקלון 5.860.3105.1109.8Ashqelonנסת SubDistrict

שבע באר I.I7.613.414.1Be'erגפת Sheva SubDistrict

/(1)See note (1) to table B4.
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טבעי ואזור נפה אוכלוסייה, קבוצת ל3י ,(*) ויישוביט אוכלוסייה  ב/7. לוח
TABLE B/7. POPULATION ANDSETTLEMENTS (1), BY POPULATION

GROUP, SUBDISTRICT AND NATURAL REGION
Thousands (31 XII 1969) אלפים

הכל NonJewsלאיהודיםJewsיהודיםTotalסך
בפה

ר?כטל SubDistrictאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםר^?יר* and
Natural Region ■1*jo SettlementsPopulationSettlementsPopulationSettlementsPopulationו^וור

הכל 110412.7TOTAL(44)2,494.4(2)2,917.2774(2)877סך
ירושלים erusa/em/60314.256237.6576.6נפת SubDistrict

יהודה 30295.427219.0476.4Judeanהרי Mountains
יהודה 0.2Judean|3018.82918.6שפלת Foothills

צפת 5855.35451.443.9Zefatנפת SubDistrict
חולה .2324.02324.00.0עמק Hula Basin

מזרחי 2622.22319.632.5Easternגלילעליון Upper Galilee
חצור 99.187.811.3Hazorאזור Region
כנרת 310.9Kinneret(2)4549.04238.0נפת SubDistrict

0I.IKin)2033.02031.9כנרות rot
מזרחי 39.8Eastern(1)2515.9226.1גלילתחתון Lower Galilee
יזרעאל /2375.0Vizree(14)112162.78987.7נפת SubDistrict
שאן בית 2018.62018.60.0Betעמק Shean Basin

חרוד II6.0105.410.6Harodעמק Valley
כוכב 94.141.652.5Kokhavרמת Plateau

יזרעאל 4437.94136.231.7Yizreelעמק Basin
מנשה 73.4רמת ■73.40.0Menashe Plateau

1470.2NazarethTir'an(14)2192.7722.5הרינצרתתירען Mount.
עכו 38112.8Akko(4)86180.25067.5נפת SubDistrict

תחתוןמערבי 1767.5Western(4)2170.643.1גליל Lower Galilee
מערבי עליון 3632.4228.71523.7Westernגליל Upper Galilee

עכו 2977.32455.7621.5Akkoמישור Plain
חיפה 424.8Haifa(3)24336.821311.9נפת SubDistrict
חיפה 424.8Haifa(3)24336.821311.9אזור [legion
חדרה 72118.35274.42044.0Haderaנפת SubDistrict
הכרמל 159.3136.123.2Karmelחוף Coast

יעקב זכרון 107.096.810.2Zikhronאזור Ya'akov Region
אלכסנדר 1828.140.61427.5Alexanderהר Mountain
חדרה 2973.92660.8313.1Haderaאזור Region
O6.f724.7Sharon/86130.879נפת~השררן 51/^/^/^/^/

שרון
תקוה פתח נפת

86
51

130.8
/78.8

79
48

 106:1
171.53

24.7
7.3

Sharon
Petah Tiqwa ^\ז51\0(\511

השרון 2557.12454.812.2Southernדרוס Sharon
תקוה פתח 26121.724116.725.0Petahאזור Tiqwa Region

רמלה 4481.44474.726.7Ramlaנפת SubDistrict
לוד 4481.44474.7אזור .26.7Lod Region

רחובות 47130.547130.00.5Rehovotנפת SubDistrict
רחובות 3669.63669.20.3Rehovotאזור Region

לציון ראשון II60.9II60.8אזור
0.1Rishon LeZiyyon Region

אביב תל 9860.519852.5/8.0Tel/נפת Aviv 51/^0/11/7^
 אביב תל 19860.519852.518.0Telאזור Aviv Region
אשקלון 94/39.694139.20.4Ashqelonנפת SubDistrict
מלאכי 4123.44123.30.1Mal'akkiאזור Region
לכיש 2224.82224.70.1Lakhishאזור Region

אשקלון 3191.53191.30.2Ashqelonאזור Region
שבע באר 27.1Be'er('2)79/80.479153.3נפת Shevo SubDistrict

גרר 3014.43014.40.0Gerarאזור Region
בשור 2616.12616.10.0Besorאזור Region

שבע באר 26.7Be'er(21)7106.2779.5אזור Sheva Region
והערבה המלח 1643.71643.3ים

0.4Dead Sea £ Arava It
הנגב Negevוהר Mountains

זה. לפרק מבוא ראה המעורבים, היישובים בדבר בסוגריים. מופיע מספרם היישובים; במספר כלולים אינם הבדוים שבטי (1)
.4/3 ללוח 9) הערה ראה (2)

(1) Bedouin tribes are not included in the number of settlements', their number is given in brackets. As for mixed settlement*
see introduction to this chapter. (2) See note (3) to table B/4.
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היישוב גודל לפי ויישובים, (אלפים) אוכלוסייה  ב/8. לוח
TABLE B/8. POPULATION (thousands) AND SETTLEMENTS, BY SIZE OF SETTLEMENT

)19531969)
End of year שנה סוף

היישוב גודל
19531968196919531969

Size of Settlementיישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Popu
lation

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Popu.
lation

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Popu
lation

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settle
ments

אוכלוסייה
Population

fm9mmmamm .mjm* mt 6(^|JpihAr .Abs o 1 u

הכל(י) סך

III/* U ' 1UU U

l,<69.4 848

U'D 7

8822,841.1877(2)2,919.2100.0

O 1

100.0100.0100.0

TOTAL(i)

099945.0562.5512.76.40.15.80.1

100 19914823.09314.79315.010.50.510.60.5

200  499362M6.S426139.7425139.548.34.948.54.8

500  9999965.115195.815397.317.13.417.53.3

1.000 1.9994665.23347.53145.23.91.73.51.6

2.000  4,99957178.055178.954176.26.16.36.26.0

5.000 9,99920139.920144.621148.62.35.12.45.1

10.000 19.9999135.722283.323306.42.510.02.610.5

20,000  49.99910269.516488.916506.01.817.21.817.3

50.000 +3651.5101.406.1101.441. 1I.I49.5I.I49.4

ליישובים מחוץ נרים
Living outside
settlements


3.93.9


0.1


0.1

בדוים שבטי
Bedouin tribes

20.135.2


36.8


1.21.3

(1) The total of settlemenu does net include
Bedouin tribes. numbering 44 at the end of 1969.
)2) See note () to table B/4.
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אוכלוסייה וקבוצת יישוב צורת לפי ויישוביס(1), (אלפים) אוכלוסייה ב/9. לוח

(1968 ; 1969)
שנה סוף

מעודכנת יישוב צורת לפי

1969

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settlements

1968

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settlements

יישוב צורת
אוכלוסייה וקבוצת

(2)2,919.2 877 2,841.1 882

772,334.8782,407.7
271,884.9291.983.9
50449.949423.8

805506.3799510.9
46167.046'170.6
11276.110874.6
344122.5346122.5
225.122. 5.3
23584.223184.7
(45)35.2 .(44)36.8
4612.24612.6 .
3.93.9

2,496.4 774 2,434.8 779

עירונית 732,159.6742,226.1אוכלוסייה
251,734.4271,828.1ערים

עירוניים 43425.247398.0יישובים

כפרית 706275.2700269.8אוכלוסייה
גדולים כפרים
קטנים כפרים.

7
53

21.6
28.1

. 6
50

_ 16.6
26.7

344122.1346122.1מושבים
שיתופיים 225.0225.2מושבים

235קיבוצים .84.123184.5
וכוי חוות 4512.14512.5מוסדות,

ליישובים מחוץ גרים
2.2

2.2

110406.2110422.7לאיהודיס

עירונית 175.211181.7//אוכלוסייה
8150.58155.8ערים

עירוניים 324.7325.9יישובים

כפרית 992.31.099241.1אוכלוסייה
גדולים 39145.440154.0בפרים

 קטנים 5948.05847.9כפרים
וקיבוצים 0.60.6מושבים

בדוים 36.8(44)35.2(45)שבטי
וכוי חוות 10.110.1מוסדות,

ליישובים מחוץ 1.71גרים .7

כולל סך

עירונית אוכלוסייה
ערים

עירוניים יישובים

כפרית אוכלוסייה
גדולים בפרים
קטנים כפרים

מושבים
שיתופיים מושבים

קיבוצים
בדוים שבטי

וכוי הוות מוסדות,
ליישובים מחוץ גרים

יהודים

ב/4. ללוח (2) הערה ראה (2) בדוים. שבטי כולל לא (1)
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TABLE B/9. POPULATION (Thousands) AND SETTLEMENTS(i), BY TYPE OF SETTLEMENT
AND POPULATION GROUP

(1968 ; 1969(
End of year

Type of Setclement
and Population Group

1969

ב1965 יישוב צורת לפי
By Type of Settlement in 1965

אוכלוסייה
Population

יישובים
Settlements

By UpDated Type of Settlement

Population (54) אוכלוסייה

1969 1968

GRAND TOTAL

Urban Population

Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim
Collective moshavim
Qibbuzim
Bedouin tribes
Institutions, farms etc.
Living outside settlements

JEWS

Urban Population
Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim
Collective moshavim
Qibbuzim
Institutions, farms etc.
Living outside settlements

NONJEWS

Urban Population

Towns
Urban settlements

Rural Population

Large villages
Small villages
Moshavim, qibbuzim
Bedojin tribes
Institutions, farms etc.
Living outside settlements

(2)2,919.2

2.397.2

1,901.7
495.5

521.4

159.8
95.4
123.1
5.3
84.6
36.8
12.6
3.9

2,496.4

.2.2IS5
1,746.1
469.4

280.3

21.7
31.6
122.7
5.2

84.4
12.5
2.2

422.7

181.7
155.6
26.1

241.1

138.1
63.7
0.6
36.8
0.1
1.7

877

774

110

100.0

100.0

100.0

100.0

82.282.576

66.468.026
15.814.550

/7.817.5801

5.95.840
2.72.6114
4.34.2349
0.20.222
3.02.9230
1.21.3(44)
0.40.446
0.10.1

100.0

88.689.272

71.273.224
17.416.048

//.410.8702

0.90.67
1.2I.I49
5.04.9349
0.20.222
3.53.4230
0.50.546
0.10.1

100.0

43.243.0II
37.136.98
6.16.12

56.857.099
35.836.433
11.811.465
0.10.1
8.78.744)
0.00.0
0.40.4

(1) Excl. Bedouin Tribes. (2) See note (2) to Table 8/4.
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ארגונית והשתייכות יישוג צורת לפי ואוכלוסייה^), יישובים  ב/10. לוח
TABLE B/l0. SETTLEMENTS AND POPULATION(i), BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION

)31 XII 1969)

Settlements Populationאוכלוסייהיישובים

יהודייפ יהודיםנזלה; מזה:

יישרב צורת
: JewishThereoThereof: Jews

הכל סך
Total

הכל סך
ביישוביםביישובים

Type of Settlement

Totalחדשימותיקים חדשיטותיקים.
VeteranNewIn VeteranIn New

SettlementsSettlements

כולל 8772874871,634,352סך (2)2,9(9,171812,086GRAND TOTAL

עירוניות יישוב 7830442,407,7301,563,065663,002URBANצורות TYPES OF
SETTLEMENTS

סךהכל 2915121,983,9001,434,735393,366Townsערים  Total
2715121יהודיות ,940,5001,434,735393,366Jewish

2לאיהודיות
43,400NonJewish

עירוניים יישובים
הכל סך

49/532423,830128.330269,636Urban Settlements 
Total

יהודיים
לאיהודיים

47
2

1532401,430
22,400

123,330269.636Jewish
NonJewish

כפריות יישוב 510,864121,287148,506RURAL[79925744צורות TYPES OF
SETTLEMENTS

הכל סך J43026245,17327,348/5.973Villages/כפרים  Total
56302643,55927,34815,973Jewishיהודיים

יהודיים N?

הכל סך  גדולים בפריט
98

465

201,614

170,58014,6112,019

Nnn Pifwish

Large villages Total
יהודיים

לאיהודיים
6
40

516,710
153,870

14,6112,019Jewish
Non*Jewish

הכל סך  קטנים 103252574,59312.73713,954Smallכפרים villages Total
יהודיים

לאיהודיים
50
58

252526,849
47.744

12,73713,954Jewish
NonJewish

ומושבים Moshavim.36884284127,77428,48998,877מושבים and
Collectiveשיתופיים Moshavim

הכל סך  ,מושבים 34677269122,49226,54295,584Moshavim Total
המושבים 2124816475,16717,00457,898Moshavimתנועת Movement המזרחי 5665023,9672,63421,316HaPoelHaMizrahiהפועל
החקלאי 3213199,8594,5065,320Halhudהאיחוד HaHaqlai
הציוני 132II4,0754093,647HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 'פועלי 91a2,5471462,359Poale Agudat Yizrael
ישראל andואגודת Agudat Yizrael

,חרות 881,5431,534Herut
האברים 6331.603852740Farmer'sהתאחדות federation

2מפ"ם


2370
366Mapam

ארגונית השתייכות ללא
ו

8443.3619912,364No affiliation

POPULATION AND SETTLEMENTS 34



(המשך) ארגונית והשתייכות יישוב צורת לפי ,(<) ואוכלוסייה יישובים  ב/10. לוח
TABLE B/IO. SETTLEMENTS ANDPOPULATION (1), BY TYPE OF SETTLEMENT

AND ORGANIZATIONAL AFFILIATION (Cont.)

)31 XII 1969)

Type of Settlement

Population אוכלוסייה

יהודים מזה:
Thereof: Jews

ביישובים
חדשים
In New

Settlements

ביישובים
ותיקים

In Veteran
Settlements

הכל סך
Total

Settlements יישובים

יהודיים מזה:
Thereof: Jewish

New
ותיקים
Veteran

הכל מך
Total

יישוב צורת

 שיתופיים מושבים
הכל סך

227IS5.282l,<?473,293Collective Moshavim 
Tow/

המושבים 8531.8711,39943SMoshavimתנועת Movement
המזרחי 4הפועל


41,4191,418HaPoel HaMizrahi

הציוני 54850229618HaOvedהעובד HaZiyyoni
3חרות

3527527Herut
ישראל אגודת 1פועלי

1295295Po'ale Agudat Yiirael
החקלאי האיחוד

11


320319
Halhud HaHaqlai

הבל סך  1311349784,67061,30923,166Qibbuzimקיבוצים  Total
הארצי 78403829,66520,6058.972Haqibbuzהקיבוץ Ha'Arzi

והקיבוצים הקבוצות 76512526.04519,9206,065Ihudאיחוד HaQevuzot
VeHaqibbuzim המאוחד 56342222,98917,1485,795Haqibbuzהקיבוץ HaMeuhad

המזרחי II563,7832,2941,489HaPoelהפועל HaMizrahi
הציוני 5321,395982412HaOvedהעובד HaZiyyoni

ישראל אגודת 312676360316Po'aleפועלי Agudat Yizrael
ארגונית השתייכות 2ללא

2117


117No affiliation

בדוים (44)שבטי
36.765

Bedouin Tribes

 וכוי חוות מוסדות/
הכל סך

46936/2,5994.1418,330Institutions, Farms, etc. 
Total חקלאיים ספר 10554,4702,7001,715Agriculturalבתי schools

אחרים חינוך 174134,4581,4413,005Otherמוסדות educational
institutions

רפואה מוסדות
1212


211Medical institutions

כפריים 14מרכזים


141,9961,994Rural centers
חקלאיות 1חוות


12626Estate farms

אהרים 2מוסדות


21.3801,379Other institutions
לאיהודיים 1מוסדות

57


NonJewish institutions

ליישובים מחוץ גרים
3.883


2,160Living outside Settlements

(1) /Excl.Eedouin Tribes. (2) See note (2) to Table B4.
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ב/4. ללוח (2) הערה ראה (2) בדוים. שבטי כולל לא 0)



יישוב וצורת נפה מחוז, לפי אוכלוסייה,  ב/11. לוח
(31*** 1969)

ונפה מחוז

Urban Types of Settlements עירוניות יישוב כפריותצורית יישוב צורות

הכל סך
הכל סך

אוכלוסייה קבוצת
Population Group

ערים
Towns .

יישובים

הכל סך
Total

אוכלוסייה קבוצת
Population ק011ז£

Total

יהודים
Jews

לאיהודימ
NonJews

עירוניים
Urban
Settle
ments

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

הכל I722,407,7302,226,0671,983,900,2,919(1;סך 181,663423,830S I0.8M241,071 249,793

ירושלים 3/4,192297,390223,151283,100מחוז 74,23914,290/6,8022,346 14,456

הצפון 447,289217,000162,421/34,700מחוז 54,57982,300230,289148.092 82,197

צפת 55,33533,75033,68213,100נפת 6820,65021,5853.849 17,736

כנרת 48,96223.60023,47523,600בפת 125


25,36210,822 14,540

יזרעאל 162,74987,12053.82832.900נפת 33,29254,22075,62941,748 33,881

עכו 180,24372,53051,43665,100נפת 21,0947,430107,71391,673 16,040

חיפה 455,111389,780364,241270,000מהוז 25,539//9,78065,33143,281 22,050

חיפה 336,769319,200305,669239,500נפת 13,53179,70017,56911,301 6,268

וזדרה 118,34270,58058,57230,500נפת 12,00840,08047,76231,980 15,782

המרכז 521,508408,580390,348303,800מחוז 18,232104,780112,92820,879 92,049

השרון 130,84077,27066,26662,500נפת 11 ,00414,77053,57013,694 39,876

חקוה פתח 178.801155,780155,384103,700נפת 39652,08023,0216,872 16,149

רמלה 81,41564,78058,32857,900נפת 6,4526,88016,635232 16,403

רחובות 130,452110,750110,37079,700נפת 38031,05019,70281 19,621

אביב תל 860,487856,250848.268808,200מחוז 7,98248,0504,23743 4,194

הדרונ! 320,007238,730237,638184,100מחוז 1,09254,6308/,27726,430 54,847

אשקלון 139,625107,050106,69974,800נפת 35132,25032,57596 32,479

שבע באר 180,382131,680130,939109,300נפת 74122,38048,70226,334 22,368

ב/4. ללוח (2) הטרה ראה (1)
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TABLE B/l I. POPULATION, BY DISTRICT. SUBDISTRICT AND TYPE OF SETTLEMENT

(31 XII 1969(

Rural Types of Settlements

District and SubDistrict כפרים
גדולים
Large
Villages

כפרים
קטנים
Small

Villages

מושבים

Moshavim

מושבים
שיתופיים
Collective
Moshavim

קיבוצים

Qibbuzim

שבטי
בדוים
Bedouin
Tribes

מוסדות,
וכוי חוות
Institu
tions.
Farms,
etc.

מחוץ גרים
ליישובים
Living
Outside
Settle
ments

170,58074,593122,4925,28284,67036,76512,5993,883TOTAL


2.80511.0913671,873


59274Jerusalem District

/03,22043,59725,9971,47144,7929,823547842Northern District


5.7035,810


10,051


21Zefat SubDistrict

6,0006,0472,5102008,0701,820507203Kinneret SubDistrict

25.20012.95511,217,63219,9115,29340381Yizreel SubDistrict

72,02018.8926,4606396,7602,710


232Akko SubDistrict

34,6009.5535,3395969,4516613,6201.506Haifa District

9.6001.220973


2,8606611,390865Haifa SubDistrict

25.0008.338. 4,3665966,5912,230641Hadera SubDistrict

32.760/4.06346.008/,950/3,693
3,457997Central District

21.4207,71716.8407976,065


549182Sharon SubDistrict

6,2304. 1859,534


2,555
320197Petah Tiqwa SubDistrict


33613.0012852,009

780224Ramla SubDistrict

5.1101.8256,6338683.064


1,808394Rehovot SubDistrict


2,/55333


278/,38J86Tel Aviv District

2.4 /J33,724898(4,58326,28/2,998378Southern District

21,7658987.781


1,842289Ashqelon SubDistrict

2,41511,959


6.80226.2811,15689Beer Sheva SubDistrict

(1) /Seenote (2) to table B4.
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אוכלוסייה וקגוצת מוניציפאלי מעמד לפי (^ואוכלוסייה, יישובים  ב/12. לוח
TABLEB/IZ  SETTLEMENTS(i) AND POPULATION,BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION

GROUP

1969)(31 XII

הכל יהודיטTotalסך :Thereofמזה: Jews

מוניציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד Status
SettlementsPopulationSettlementsPopulation

הכל 2,496,438TOTAL(2)2,919,172774(2)877(44)סך

291,983,900271,828,101Municipalitiesעיריות

מקומיות 115602,52470425,565מועצות .Local Councils

אזוריות 695249.014669234,457Regional(1)מוט9ות Councils

נ?9נ?ד 3379,27385,577No(43)חסרי municipal status

ליישובים מחוץ גרים
3,883


2,160Living outside settlements

אזוריות 695249,014669234,457Regional(0מופצות Councils

העליון 3311,3873311,366HaGalilהגליל HaElyon

הגליל 206,870175,180Meromמרום HaGalil

הגליל la'ale^153,560153,498מעלה HaGalil

התחתון 153,132153.088Hagalilהגליל HaTahton

הגליל 43,385מרכז


Merkaz HaGalil '

157,117134,694Ga'atonגעתון

צור 92,88082,478Sutlamסולם Zor

הירדן 208,289208,243Emeqעמק HaYarden

. שאן בית 196,43519בקעת .6,427Biq'ac Bee She'an

2911,924249,343HaGilboaהגלבוע

II4,207H4,190Yizre'elיזרעאל

166,705166,700Qishonקישון

62,42262,409Na'amanנעמן

OH)זבולון ■5,851105,042Zevulun

136,286136,279Megiddoמגידו

196,110185.67SMenasKeמנשה

הכרמל 247,277227,127Hofחוף HaKarmel

חפר 4819.2754417,517Emeqעמק Hefer

הצפוני 83.19883,196HaSharonהשרון HaZefoni

השרון 104.095104,090Hadarהרר HaSharon

השרון 124.778124,764Hofחוף HaSharon
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וקבוצת המוניציפאלי מעמד לפי ואוכלוסייה, (י) יישוביט ב/12. לוח
(המשך) אוכלוסייה

TABLE B/12. SETTLEMENTS(i) AND POPULATION, BY MUNICIPAL STATUS AND POPULATION
GROUP (Cont.)
)31X111969)

הכל יהודיםTotalסך :Thereofמזה: Jews

מונציפאלי Municipalאוכלוסייהיישוביםאוכלוסייהיישוביםמעמד Status
SettlementsPopulationSettlementsPopulation

התיכון II3,528II3,519HaSharonהשרון HaTikhon

71.89871,897HaYarqonהירקון

אפק II5,411II5,396Mif'alotמפעלות Afeq

51.66351.663Onoאונו

207.342207,329Modi'imמודיעים

יהודה 5614,9285314,426Mateמטה Yehuda

רוה 1,93571,933Ganרגן Rave

63.22263.205Brennerברבר

יבנה 93,75993,758Hevelהבל Yavne

217,752217,733Gezerגזר

שורק 61,53361,533Nahalנחל Soreq

1,697Gederotר71,708גדרות

טוביה 218,902218,894Be'erבאר Tuvya

155,884155,883Shafirשפיר

II3,235II3,217Yo'avיואב

אשקלון 175,897175,889Hofחוף Ashqelon

הנגב 113.658II3.655Sha'arשער HaNegev

153,353IS3.343Eshkolאשכול

165.162165,155Azzataעזתה

לוד 105,601105,601Emeqעמק Lod

שמעון 114.076II4.050Beneבני Shim'on

175,938175.935Merhavimמרחבים

35333530Allonaאלונה

נגב 41,33641,334Ramatרמת Negev

144,710144,709Lakhishלכיש

44314431Tamarתמר

אילות 34363436Hevelחבל Elot

(1) /Excl.Bedouin tribes. (2) See note (2) to Table B4.
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/ () 31*11 ב1969 תושבים 5,000 מעל שמנו (1) ב*ישובי0 אוכלוסייה  ב/13. לוח ו

1^ TABLE B/13. POPULATION INSETTLEMENTS (1) NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS
ON 31 XII 1969(2)

End of Year (19481969) שנה סוף

יישוב
8X1
1948

195019521955
22 V

1961
19681969

"* Settlement

יהודה 1.30010.65011,90010,29211,40012,000Orאור Yehuda

עקיבא אור


1,2071,7503,2086,0006,150Or Aqiva

3,1003,2003,5003,5995,2005,250Azorאזור

אילת
2755205,32612,10013,200Elat

פחם אל 4,4005,6006,1507,49211אם ,00011,500Umm al Fahm

אפקים
6314,6278,7508,850Ofaqim

אשדוד .
4,60431,90035.600Ashdod

אשקלון
5,10012,50016,600. 24,31038.20039,200Ashqelon

גרביה אל 3,4803,8504,7556,6506,950Baqaבאקה al Gharbiyye

שבע 8,30014,50020,50043,51672,00074,500Beerנאר Sheva

שאן 2,8753,6606,4009,71912,40012,200Betבית Shean

שמש בית
210■ 2,6803,0006,9869,90010,100Bet Shemesh

ברק 9,30514,35020,50028,00046,98467,00069,700Beneבני Beraq

ים 2,3255.46010,00016,00031בת ,69468,90076,600Bat Yam

44,400Giv'atayim■9,63212.00014.50019,80030,93242,100גבעתיים

965גדרה .2.5303.5003,9004,5485,0505,100Gedera

כרמל אל 3,0273,3504,1305,4005,600Daliyatדאלית al Karmel

3115.00020,30021,600Dimonaדימונה

השרון 3,5143,59812,60012.10011,25312,50012,600Hodהוד HaSharon

5,28712,20018.60021,00026,93436,30037,300Herzeliyyaהרצליה

1T78Ti15,00021,000~22T500~חדרה ~~2S;638~30;100~30;500~Hadera

9,56117,13026,00030,50048,97080,10084,700Holonחולון

93.618140,000150,600158,700183,021212.200214.500Haifaחיפה

הגלילית 2,0004,6505,3005,250Hazorחצור HaGelilit

5,55512,20016.20016,80020,79223,60023,600Tiberiasטבריה

5,1005.5506,1507,56910,40010,900Taiyibeטיבה

3,6404,0204,4805,4947.1007.400Tiraטירה

כרמל 5,25013,78012,80010,99513,10013,200Tiratטירת Karmel

3.2403,8104,2605,3247.6008,000Tamraטמרה

1.5401,6002,3005,3749,3509,850Yavneיבנה

133.1004,6006,0006,9028,3008.450Yehudיהוד

ירוחם
1734851,5694,9405.050Yeruham

83,984123.000142,700146,100167,435275,000283.100Jerusalemירושלים

סבא 5,51612,23016.90016,00017,86122.70023,700Kefarבפר Sava

1,05612,15015,50017,20019,01227,10028.000Lodלוד

3.0623,4534,0095,7506,000Magharמגאר

העמק מגדל
1752,7503,9788,2008,500Migdal HaEmeq

1,722נהריה .5,0009,0009,80014,57420,70021,100Nahariyya

POPULATION AND SETTLEMENTS 40



תושבים 5,000 מעל שמנו (י) ביישובים אוכלוסייה  ב/13. לוח
(המשך) () 31 ו0נ ב1959

TABLE B/13. POPULATION INSETTLEMENTS (1) NUMBERING ABOVE 5,000 INHABITANTS
ON 31 Xil 1969(2) (Cont.)

)19481969)
שנה Endסוף of Year

יישוב
8X1
1948

195019521955
22V
1961

1968. 1969Settlement

ציונה 2,3556.5009.50010.50010,93511,9001נס 2.000Nes Ziyyona

20,00020.70022,20025,0473I.9C032,900Nazarethנצרת

עילית נצרת
4,29111 ,80013.200Nazerath Illit

2.8596.5006.5007,2008,1419,4509.400Nesherנשר

נתיבות
2.9454,8305,050Netivot

11,58923,00026.50031,00041.26760.10062.500Netanyaנו/ניה

3,9404.3005,1507.4007.750Sakhninסחנין

4,01612.20016,60019.20025.22233.00033.500Akkoעכו

2.5046,2009,60010,30013.84416.40016,700Afulaעפולה

2.5722.9323.6S85,2505.550Arrabeעראבה

כרכור חנה 9,6996,60013.54010,63010.61513,33013.300PardesHannaKarkuפרדס

תקוה 21.87931,80041,00044,80054.00076,70080,000Petahפתח Tiqwa

2.3175.5007,7508,80010.71013.10013,100Zefatצפת

אונו 3771.4006.7808,0008.25213.00014,200Qiryatקרית Ono

אתא 4.7748.05014,25016,30019.132.2S00025,000Qiryatקרית Atta

ביאליק 2,1072,8005,5006,0009.60713.1001קרית 3,900Qiryat Bialik

גת קיית
10,11117,00017.400Qiryat Gat

טבעון 2.9604.5307.0907,7009.5189,7009.650Qiryatקרית Tiv'on

ים 9107,8408.8509,00010.31116,00016.500Qiryatקרית Yam

מוצקין 3.4834.2006,0007,7008.93313,80014,500Qiryatקרית Motzkin

מלאכי 6372,7204.6447.5007,750Qiryatקרית Malakhi

שמונה 1.3643,3506,30011,79615.30015.400Qiryatקרית Shemona

העין 5.8807,0008,1009.25610.80011,100Roshראש HaAyin

לציון 10.43318.00020,50021.50027.88742,00044,100Rishonראשון Leziyyon

12,52218.20023.00026,00029,00334,80035,600Rehovotרחובות

1.54712.60019,20021,70023,21229,20029.900Ramlaרמלה

גן 17.16230.00042,00058.50090,841109,4001רמת 12.600Ramat Gan

השרון 1.1073.1707,6207.35010,53815.90016.600Ramatרמת HaSharon

5.9127.8009,0009,50010.07711.90012.300Ra'ananaרעננה

שדרות
4411,0103.5396.7507.100Sederot

3.9004,6905,4007.22510.00010,500Shefar'amשפרעם

אביביפו 148.459335.000349,600359,700386,070384.700382.900Telחל AvivYafo

תתום לפי (2) .1961 והדיור האוכלוסין מפקד לתוצאות בהתאם תוקנו ו1961) 1948) המפקדים שבי בין האומדנים (1)
ב*1969. השיפוט

(1) The estimates between the 1948 registration and the 1961 Census have been adjusted according to the 1961 Census.

)2) According to the 1969 jurisdiction.
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וגיל מין אוכלוסייה, קגוצת לפי אוכלוסייה,  ב/14. לוח
(31 <01 1969)

גיל
* הבל סך
Total

יהודים
Jews

Age
הכל מך
Total

וכרים
Males

נקבות
Females

הבל סך
Total

זכרים
Males

י נקבות
Females.

מוחלטיםמספרים
הכל סך
TOTAL

2,919,1721,472,0401,447,1322,496,4331,255,6211,240,817

075,36738,67436,69357,06829,23227,836

1 4273,507140.715132,792208,018106,617101,401

5 9315,914162,277153,637243,656125,022118,634

1014304,425156,849147,576249,808128,246121,562

1519310,408159,796150,612268,184137,823130,361

2024 J268,699138,396130.303237,425122,057115,368

2529 ,178,18290,19587,987149,96075,68474,276

3034 163,32481,03182,293140,35469,26871,086

3539 >■156,05175,26780,784137,46366,07571,388
4044150,57370,53580.038135,54663,19472,352

4549155,77276,53679,236143,67170,67772,994
5054118,64557,43961,206110,17953,54156,638

5559144,00971,20772,802135,45367,02468,429

6064112,61358,798' 53:815105,21155740649;805

6569 .84,93742,83242,10578,31239,41538.897

707452,06725,59926,46847,70323,59424,109

75+54,67925,89428,78548,42722,74625,681

Average age ממוצע 28.828.429.130.029.730.4גיל

Median age חציוני 23.222.723.824.624.025.3גיל

אחוזים

הכל סך
TOTAL

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

01433.233.932.530.431.029.8

152925.926.425.526.326.725.8

304416.115.416.816.515.817.3

456418.217.918.519.819.720.0

65+6.66.46.77.06.87.1
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TABLE B/14. POPULATION, BY GROUP OF POPULATION, SEX AND AGE

(31 XII 1969(

לאיהודים
NonJews

מוסלמים
Moslems

נוצרים
Christians

ואחרים דרוזים
Druzes and others

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

נקבותזכרים
Females

ber seNu mAbsolut

422,734216,419206,315314,580161,974152,60673,55636.38537,17134,59818,06016,538

18.2999,4428,85714,9287,7347.1941,9611,0159461.410693717

65,48934,09831,39152,63027.31425.3167,7934.0973,6965,0662,6872.379

72,25837,25535,00356,77629,22227,5549,6514.9534,6985.8313,0802,751

54,61728,60326.01441,63621.76719.8698,3304,3484,0324.6012,4882.1 13

42,22421,97320,25130.99816.15614,8427,4293.8633,5663.7971,9541,843

31,27416,33914,93522,83112.01010.8216.1363,1203,0162.3071,2091.098

28,22214.51113,71120.75910,7649,9955.2112.5752.6362,2521.1721,080

22,97011,76311,20716.1138,4217,6924,9402,3742,5661.917968949

18,5889.1929,39612,6646,3306,3344,3572,0632.2941,567799768

15,0277,3417.68610,0574.9595,0983,7791,7722,0071,191610581

12,1015.8596.2427.8643,8604,0043,0781.4021.6761,159597562

8,4663.8984,5685,7622,6673,0951,9908981,092714333381

8.5564,1834,3735,3482,6822,6662,4921.1401,352716361355

7,4023.3924.0104,7962.2132,5831,9818611,120625318307

6.6253,4173.2084.3132,3241,9891.791819972521274247

4,3642.0052.3592.8511,3701,4811,151470681362165197

6,2523,1433.1044,2542,1812,0731,436615821562352210

21.220.821.619.919.720.126.325.227.521.621.421.7

IS.I14.815.513.913.814.021.419.922.815.515.215.8

agesPercent

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

49.850.549.152.853.1S2.437.839.636.048.949.548.2

24.124.423.723.724.023.425.526.324.824.124.024.3

13.413.113.712.312.212.517.817.118.513.513.213.9

8.68.09.37.67.18.113.011.814.19.38.99.7

4.14.04.23.63.63.65.95.26.64.24.43.9

43 ויישובים אוכלוסייה



וגיל מין לפי היהודית, האוכלוסייה  ב/15. לוח
TABLE B/15. JEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE

)19481969)
שנה Endסוף of Year

גיל
Age

8 XI 1948196119681969

הכל סך
Total

זכרימ :mn
Thereof:
Males

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

גוךהכל
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הבל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

Absolute Nfu mber מוחלטים מספרים

הכל 716,678370,2731,981,7021,004,1142,434,8321,225,6222,496,4381,255,621סך

TOTAL
016,7618,72843,23022,17354,28927.86657,06829,232

1470,17236,117176.85790,921201,782103,491208,018106,617

5957,56529,616231,783118,990240,671123,252243,656125,022

10 1460,46131,048231,376119,503248,804127,859249,808{28,246

15 1959,96030,291166,10886,316263,746135,787,268,184137,823

202465,52733,444128,86365,790223,241115.113237,425122,057

25  2962,84934,438132,46165,643140,62770,541149,96075,684

303456,21126,958124,97860.643140,03468,846140,35469,268

353972,40936,413132.20962,993135,38965,099137,46366,075

404457,39031,3181 12,57257,601137.46063,797135,54663,194

45  4941,92823,119120,20057,917138 05169,195143,67170,677

50  5429,15516,112117,32061.612114,00954,637110,17953,541

55  5918,98510,16088,70947,789130,01965,634135,45367,024

6064
AK AO

17,007
11,777

7,966

5;626
69,066
44,571

35,023

22,555

100,645

73,536
53,153

36,977

105,211

78,312
55,406
39,4(5 Oj  O7

70748,5614,13430,98014,98745,85622,65447,70323,594

75+. 7,8873,73030,41913,6584667321,72148,42722.746

ידוע לא
Not known

2,0731.055' 

ממוצע 28.928.529.028.730.029.630.029.7גיל

Average age
חציוני 27.127.225.924.924.623.924.624.0גיל

Median age

tagאחוזים esPerce n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

TOTAL
0412.012.1II. 111.310510.710.610.8

5  98.18.011.711.89.910.19.810.0

10148.58.411.711.910.210.410.010.2

152926.426.621.621.725.826.226.3, 26.7

304426.025.618.718.017.016.216.515.8

456415.115.619.920.219.819.819.819.7

65 +3.93.75.35.16.86.67.06.8 
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וגיל מין לפי הלאיהודיו*, האוכלוסייה ב/16. לוח
TABLE B/16.  NONJEWISH POPULATION, BY SEX AND AGE

End of Year

גיל
Age

1955196119681969

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הבל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

הכל סך
Total

מזה:זכרים
Thereof:
Males

Absolute Numbers מוחלטים מספרים
216,419

9,442

34.098
37.255

28.603

21.973
16.339

14.511

11,763
9.192
7.341

3,859
3,898

4,183
3,392

3,417
2.005
3.148

20.8

14.8

422,734

18.299
65.489
72.258
34.617

42,224
31.274
28.222
22,970

18.588

15,027

12,101

8.466

8.556

.7.402

6.625
4,364

6,252

21.2

15.1

208.260

8,807
33,756

35.146

27.301

20.099

16,763

13,624

11,456
8.803

7.335

5,312
3,953

4,129

3,354

3,240
3.028

3,156

20.9

14.8

406,243

16,963

64.998

68.029
51.946

38,466
32.147

26,307
22,397
18,028

14,866
11.046

8,386

8,571
7.073

6,426
4.257

6.337

21.3

15.1

129,126 252,501

5,911

21,072

20.591
14,415

14,007

11,036

8,924

6.789

5,391
3.870

3,240

3.257

2.735
2.660

1,673

1,706
1.849

21.3

15.5

11.758

40,406
39,270

27,566
26,800

20.819
17,598

13.847

11.159

8.296

6.783
7,176

5.152

5.649
3.035

3.425

3,762

21.8

16.3

101,671

4.153

15,332

14.108

13.953
11,236

8,119

6.831

5,105

3,604

3,368
3,464

2,889

2.847
1.575

1.904

1.193

1,990

22.1

16.3

198,556

7.887

29.338
26.933

26,571

20,756
15,918

13,567

10.317

7.842

6,961

7,635

5.336
5.955

2,797

4.099
2.104

4,540

23.0

17.0

הכל סך
TOTAL

0

14
5  9

10 14

15 19

20  24
2529
3034
35  39

4044
45  49
5054
5559
6064
6569
70  74
75+

ממוצע גיל
Average age

חציוני גיל
Median age

Percentages אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

TOTAL
0418.719.120.720.920.220.419.820.1

5  913.613.915.615.916.716.917.117.2

10 1413.413.710.911.2 .12.813.112.913.2

152925.325.825.826.323.924.324.124.4

304412.711.913.212.513.613.213.413.1

45  6410.810.59.89.28.68.08.68.0

65+5.55.14.04.04.24.14.14.0
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וגיל מין עלייה, תקופת לידה, יגשת לפי היהודית, האוכלוסייה .17/3 לוח
(1961  1969)

שנה סוף
אסיהאפריקה ילידי
עלו:

19481954 Up '0 עד
1947

הבל סך
Total

Israel Born ישראל ילידי
Father Born in: יליד; האב
אירופה
אמריקד,
Europe
America

אפיה
אפריקה
Asia
Africa

ישראל
Israel

הכל 6ך
Total

כולל מך
Grand
Total

וגיל שנה
Year and Age

הכל סך
1,981,702754,627110,715303,133340,779544,49053,973335,159
2,068,882795,434117,344327,865350,225587.50053,418332,940
2,155.551836,171124,297353,723358,151625.57952,772330,277
2,239.177881,490132,801381,324367,365643.12052,101327,894
2,299,078928,234142,094409,945376,195651,36751,449325,206
2,344,877975,613152,158438.429385,026652.39150,819322,576
2,383,5541,020,411162,449465.389392,573654.52650,057319,491
2,434,8321,070,615174,505494,385401,725661,77249,277326,573

2,496,4381,124,546187,916524,740411,890469,74948,56331 3,860
57,06856,76414.02431,34511,39596

208,018202,98544,512117,42941,0442,9(2. 
243.656219,20536,813128,34054.05218,523

249,808201,82025,227111,14965.44435.905. 

268,184187,84718,51484,84884,48560.13311,883
237.42587,67111,63118.00853,03288.51863647,922
149,96052,5667.4529,92035,19475.6782,07842,108
140,35441,8016.5978.55626,64868.2343.23540,967
137.46324,2365,6925,54413,00067,1695,72241,120
135,54617,8414,7503,4969,59556.7036.14532,422
143,67110,3063,7462,2284,33248.4996,35624,891
110,1794,5621,8501,0001,71236.1645,19217,467
135.4535,3832,2601,0482,07535.3896,01117.089
105,2114,0881,7725861,73026.7014,33313,228
78,3123,2671,4004901,37722.7863,55611.531

47,7032100177327495412.3162,3696,043
48,4272,20390347982114;023930£7;|84
24.612.09.89.417.233.950.136.7

1961

1962
1963
1964
1965
1966
(967
1968

1969
0

1 4
59
10  14
15 19

2024
25  29
30  34
35  39
40  44
4549
50  54
55  59
60  64

י 65  69
70^74

75 +
Median age חצייגי גיל

זכרים :nta

/9691.255.621575,12495,742269,026210.356335,48825.178/59,944
י0,29.23229,0697,16616,0615,84251 . 

1 י:1661,499,)4106,617104,01422,91659,9322 

59125,022112,47118,91665,90827,6479.563

1014128,246103,79813,00357.20233,59318,375

15 191 37,82396,4019,40344,10942,88931,1646,182

2024122,05745./565,8788,81830,46045,45629424,739
252975,68426,9313.9394,96318,02938,35798021,884
30  3469.26821,1933,4934,43913,26133,8281,73021,257
35  י3966,075 11,8862,5872,8056,49432,9103,06421,055
40  4463,1948,6112.3971,695, 4,51927,8663,14016,563
45  4970,6775.3231,8291,2122,28224.1893,35112,707
50  5453,5412,21888651481817,7852,5568,665
55  5967,0242,5201,05951694517,0332.9898,183
60  6455,4062,05592827485313,3712,4126,699

656939,4151,55063323568211,021/,85/5,580
70  7423.5949313501164656,2811,3003,048
75 +22,7469973592274116.7391,5113.382

Median age חציוני 24.012.09.79.417.233.450.136.4גיל
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TABLE B/17. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION,
SEX AND AGE
(1961  1969)

End of Year
Born in AsiaAfricaאירופהאמריקה Bornילידי in EuropeAmerica
1mmig ra ted:

הבל סך
Total

: Immigratedעלו :

19551960196119641965+
Up to עך

1947
1948195419551960196119641965+

Total
133,27122.087682,585263.002304,97989.59025,014
1 32,42468.718685,948258,956300,76287,92438,306
131,331111.199693.801254,180295,96386.04657,612
1 30,3861 32,739714.567249,909291.67084,57388.415
129,210131,40414,098719.477245,641287,47083,08186.91516.370
128,171130,36320,462716.873241,443283,33281.81485.35924,925
126,938129,12928,91 1708,617236,767278,47980,39283.36229.617
125,756127.84442.322702,445232.456273,84279,00681.87135.270

124,760126,87355,693702,143228,140269,42077,88580,58140,117
96208208
2.9122,1212.121
6611 ,9086.5495.928513,2552,622

7,84420,7227,33912.0833,9645.2012,918
21,32019,2087.71720,2041,4368,4046.6013.763
17,50016.0526.40861,23657733.93612,5158,5625,646
15.52511,8974.07021,7161.04510,2373,2684,2922.874
1 3,2437,6213.16830,3193.72815,4294,0444.7312.387
10,1897,1592,97946,05812,27423,8333,3414,4602.150
8,6556.5712,91061,00220,95326,9384,7255.8482,538
7.6736,6572,92284.86629,40635,8558,3367.7833.4S6
6.3254.9912,18969,45329,13725,0346,9305.4922,860
5.4944,7362,05994,68147,25228,1727,9277,7293,601
4,4213,1941.52574,42234,85323,3476,3246,7043,194
3,0263,2961,37752,25923,48018.1293,7244,4352,491
1,7821.398■ 72433,38613,39813.4062.3092.6871.586
1,6971,46374932.20112,0371 3.6682,0232.8011,672
30.123.522.350.356.848.243.842.836.2

Thereof: Males
61.36962,00026,997345.009116,171130.85737.69/38,76821,522

51112112
1,499U04'1.104
256,1633,3752.988281,611 :1.349

3,99810,6203,7576.0732.0152.624 ■1,434
10.9789,9784,02610.2586924.2853,3931.888
8,9748,3913,05831,44531217.7316.4594,4392,504
8.0705,6601,76310,3965704,9901.4922,0851,259
6.3033,1551,38314.2471.8647,4161.7282.1751,064
4,4982,9951,29821,2796.03910,6961,4562.106982
4,0052,8421,31626.717.10.37811,2391.6322.4431,025
3,7602,9901,38141.16515.88316.8963.4863.4261,474
3,0862.4081,07033,53814.04812,2103.3812,591 1.308
2.6482.22598847,47122.74514,7694,255■ 3,9731 ,729
1.9891.55671539.98018.56612,5663,6843.549 '1.615
1,4221,53563326,84412.5738,9022.0232.1731,173
81476435516.3827.1566,3471.0291.114736
79971832915.0106.0376.4037381.066766
29.022.421.050.957.049.044.341.935.2
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עלייה ותקופת לידה יבשת לפי היהודית, האוכלוסייה  ב/18. לוח
TABLEB/18. JEWISH POPULATION, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)19481969)
שנה 0Endוף of year

לידה יבשת
עלייה 8ותקופת XI 194819511954I960196419681969

Continent of Birth
and Period

of Immigration

מוחלטיםמספרי tAbsolute Numbers

כולל 892,239,1772,434,8322,496,438GRAND!,716,6781,404,3921,826,0091,911סך TOTAL

253,661357,707478,913715.893881,4901,070,6151,124,546SRAELישראל

חו'ל 463,0171,046,6851,047,0961,195,2961,357,6871,364,2171,371,892BORNילידי ABROAD 
הכל TOTALסך

הכל סך 57,768288,759290,615299,804308,887311,690314,686Asiaאסיה Total

1947 עד 55,35353,68151,65048,14445,99643,55942,914Immigratedעלו up to 1947
1954 עד 19482,415235,078238,965228,873221,979214,096212,18519481954
1960 עד 195522,78721,74420,89820,68519551960
1964 עד 1961. 19,16818,28318,12219611964

1965+14,84920,7801965 +

הכל סך 12.23698,823119,950226,909334,233350,082355,063Africaאפריקה  Total

1947 עד 7,3547,1806,9666,4786,1055,7185,649Immigratedעלו up to 1947
1954 עד 19484,88291,643112,984108,729105,915102,477101,67519481954
1960 עד 1955111 ,702108,642104,858104,07519551960
1964 עד 1961113,571109.556108,75119611964

1965+
27,47334,9131965+

 393.0/36.59,10.5636,531668,583714,567702445702,143ZuropeAmerica.אירופהאמריקה Total
הגל סך

1947 עד 318,340306,891293,631267,517249,909232,456228,140mmigratedעלו up to 1947
1954 עד 194874,673352,212342,900309,489291,670273,842269,42019481954
1960 עד י1955 

91,57784,573
__88,4 ,15

79,006
8| 871

77,885
on coi

19551960
|Q£ 1 /Q£A 1 04ק עד 1yo1

1965+___357270
OKI, JO 1

~ 46TT7
I7O1 17O*r

1965 +

aencagesPercאחוזי

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

35.425.531.437.439.444.045.1Israelישראל

8.120.619.015.713.812.812.6Asiaאסיה

1.77.07.911.914.914.414.2Africaאפריקה

54.846.941.735.031.928.828.1EuropeAmericaאירופהאמריקה

חו'ל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0BORNילידי ABROAD 
TOTALסךהכל '

1947 עד 82.335.133.627.022.320.620.2Immigratedעלו up to 1947
1954 עד 194817.764.966.454.145.643.342.519481954
1960 עד 195518.915.815.014.819551960
1964 עד 196116.315.415.119611964

1965 +



5.77.41965 +
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לידה ארץ ל0י לארץ, חוץ ילידי יהודים  ג/19. לוח
TABLEB/I9. JEWS BORN ABROAD. BY COUNTRY OF BIRTH

)19481969)
שנה Endסוף of year

הלידה 8ארץ XI
1948

19511954I960196419681969Country of Birth

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

TOTAL

AsiaAfrica 
Total

Turkey
Iraq
Yemen, SouthernYemen
Iran

 Morocco, Algeriaf
Tunisia

Libya
Egypt
Other countries

EuropeAmerica 
Total
U.S.S.R., Poland, Rumania
Bulgaria, Greece
Other countries

1,371,892 1,364,217 1,357,687 1,195,296 1,047,096 1,046,685 463,017

669,749 661,772643. /20 526,7134 /0.56S 387,582

43,809
115,439

58,594
50.013

286,012

42.958

11 6,468
59,129

48,550

281,011

43,187
120,575

60.871

45,043
265,544

40,792

123.867

62.002
. 37.382

158,773

38,215

128,701

64,141

29,267
63,960

70,004

10,701

9,043
40,743
131,759

64,177 16,276

25.064 3,934
46.026 5.3S5

31,059 31,179 30.625 31.216
34,135 34.170 35,098 34,969

50,688 48,307 42,177 37,712

32,351 3I.S74 1,256
22,160 19,853 4,650

31,770 28.386 18.789

702.143 702,445 7/4,567 668.583 636.53/ 659,(03 393,0/3

501,018 502.751

43,437 44,199

157,688 I 55.495

513.149

46.893
154,525

471,256
49,095
148.232

437,922
52,556
146,053

455,175 271,976

54,223 21,821

149,705 99,216

הכל סך

 אסיהאפריקה
הכל סך
טורקיה
עירק

תימן דרום תימן,
אירן

אלג'יריה/ מרוקו'
טוניסיה

לוב
מצרים

הארצות יתר

 אירופהאמריקה
הכל סך

רומניה פולין/ ברהמ/
יוון בולגריה'
הארצות יתר

.Percentages .

הכל ■100.0100.0סך 100.0 '100.0100.0100.0100.0'TOTAL

47.448.548.8AsiaAfrica/.244!37.039/.5/אסיהאפריקה
הכל tTotalסך
3.43.23.13.2Turkey"2.33.93.7טורקיה
2.012.612.310.48.98.58.4Iraqסירק

תימן דרום ,3.56.16.15.24.54.34.3Yemenתימן, Southern Yemen
0.82.42.83.13.33.63.6Iranאירן

אלנייריה' .I.I4.46.113.319.620.6מרוקו, 20.8Morocco, Algeria,
Tunisiaטוניסיה

6.33.03.12.62.22.32.3Libyaלוב
S2.5Egypt.1.01.92.12.92.62מצרים

הארצות 4.12.73.03.23.13.63.7Otherיתר countries

 84.963.060.855.952.651.551.2EuropeAmericaאירוםהאמריקה 
הכל Totalסך

רומניה פולין' ,.58.843.541.839.437.836.836.5U.S.S.Rברה"מ, Poland, Rumania
יוון ,4.75.25.04.13.43.33.2Bulgariaבולגריה' Greece
הארצות 21.414.314.012.411.411.411.5Otherיתר countries
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וגיל מיו לידה, ארץ לפי ".ל, ו ח ילידי יהודיס  ב/20. לוח

TABLE B/20.JEWS BORN ABROAD, BY COUNTRY OF BIRTH, SEX AND AGE

)31 XII 1969)

Country of Birth

Age גיל

65+ 4564 3044 1529 014 הכל סך
Total

לידה ארץ

הכל 0Totalך

הכל 1,371,89177,774327,485329,485470,175166,971TOTALסך

 אסיהאפריקה
הכל סך

669.74957,436224,329192,106146,75349, /25Asia  Africa 
Total

43,8091,5419,83712,98714,1935,251Turkeyטורקיה
9115,43914337,99040,43925,74311,124Iraqירק

תימן דרום ,58.59424813,82519,68618,6536,182Yemenתימן' Southern Yemen
50,0135,78517,90014,2009,0833,045Iranאירן

אלג'יריה' ,286,01243,073109.54271,53950,23511,623Moroccoמרוקו' Algeria,
Tunisiaטוניסיה

31,05959410,15810,0707.6012,636Libyaלוב
34,13592510.8099,7459,7782,878Egyptמצרים

הארצות 50,6885,12714,26813,44011יתר ,4676,386Other countries

 אירופהאמריקה
הבל סך

702,14320,340(03,156137.379323.4221/7,846Euorpe  Ameirca 
Total

רומניה פולין' ,.501,01810,33568,58688.262242,65091,185U.S.S.Rברהמ' Poland,
Rumania

יוון ,43,437975.91911.53017.6628,129Bulgariaבולגריה' Greece
הארצות 157.6889,90828.65137,58763.11018,432Otherיתר countries

הכל סך
זכרים :run

39,765 680,497167,076156,847 .

Males

234,532

Thereof:

82,177TOTAL

 אסיהאפריקה
הכל 0ך

335,48829,488114,97794.60472,37824,041Asia  Africa 
Totol

21,3687965,0236.5096,8632.177Turkeyטורקיה
58,8857419,85820.41012.8735,670Iraqעירק

תימן דרום 28.9311206,9009,7439.0323,136Yemen,SouthernYemenתימן'
25,5242,9979,6066.8224,5121,587Iranאירן

אלגייריה' ,143,59122,14455,853מרוקו' 35.02324,8155,756Morocco. Algeria,
Tunisiaטוניסיה ■'

15.0202825,1144,6813,6171,326Libyaלוב
16.8454575.4754.7824,9071,224Egyptמצרים

הארצות Other'25,3242.6187.1486,6345.7593,165יתר countries

 אירופהאמריקה
. הכל סך

345,00910,27752,09962,243162,154J8.2J6Europe  America 
Total

רומניה פולין' ,.244,9295,14034.69038,946120,29345,860U.S.S.Rברה''מ' Poland.
Rumania

יוון .21,235502,9945,4978,801בולגריה' 3,893Bulgaria, Greece
הארצות. 78,8455,08714,41517,80033,0608,483Otherיתר countries
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משפחתי מצב מיו, גיל, לפי ומעלה, 15 בגיל האוכלוסייה  ב/21. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE B/21. POPULATION AGEDIS + , BY AGE, SEX, MARITAL STATUS

AND POPULATION GROUP
)1968)

ל ני
Age

FemalesנקבותMalesזכרים

הכל סך
Total

רווקיט
Single

לארווקיס
NonSingle

אחוז
הרווקים

Single

הכל סך
Total

רווקות
Single

לארווקות
NonSingle

אחוז
הרווקות
X

Single

Drיהודי sJev

הכל סך
TOTAL
1519

841,154

135.787

262,981

1 35,436

580,173

351

31.2

99.7

846,132

127.959

189,788

121,266

656,344

6,693

22.4

94.8

20  24115,11391.75923.35479.7108.12846,99661,13243.5

25  2970.54118.50052.04126.270,0868.04762.03911.5

30  3468,8464,92863.9187.271.1882,95968.2294.2

35  3965,0992,48762.6123.870,2901.60068.6902.3

40  4463,7972,26961.5283.673.6631.28572.3781.7

45  4969,1952.08067.1153.068,8561,22967,6271.8

50  5454,6371.45853.1792.759.3721.17058,2022.0

5S 5965.6341.38164.2S32.164.3851.40262.9832.2

60  6453,1531,05152.1022.047.4921.17946,3132.5

65+81,3521,63279.7202.084.7132,65582.0583.1

nJew1(<)Noלאיהודים(0

הכל סך
TOTAL

1519

84,466

16.597

32,119

16,448

52.347

149

18.0

99.1

82,514

15.316

21,701

13.341

>O,8I2

1.975

26.3

87.1

20  2413.79810,4053.39375.412.5344.7467,78837.9

25  2911,7093,5158.19430.010.5441.3729,17213.0

30  349,6837298.9S47.59.2795938,6866.4

35  4412.97325612.7172.013.23348512.7483.7

45  547.2622627.0003.68.2543377.9174.1

55  645,7461785.5683.16.5143146.2004.8

65 +6.6983266,3724.96,8405146.3267.5

(1) Excl. Ease Jerusalem.
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FAMILIES משפחות

במשפחה גפשות מספר לפי /(1) המשפחות  ב/22. לוח
TABLE B/22.FAMILIES(1), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY

)Averages 19611969 (ממגצעיס

Number of Persons
in Family 1969 1968(2) 1967 1966 1965 1963 1961 נפשות. מספר

גמשפחה

TOTAL

I

2

■ 3

' 4 ,

S'

6

7+

Including single ;

persons ;

Excluding single 1

persons

sandsThouםאלפי

הכל *576.6סך 625.5453.9670.1702.9737.2742.8

158.372.469.975.7.,83.9 _87.486.9

. 2106.6124.4128.2134.9146.0158.2160.7

3105.6113.2124.4122.3126.3131.2'.134.6

4132.5; 134.4142.9141.3146.6148.3'145.7

569.270.873.171.878.284.284.2

636.237.638.442.242.042.443.0

7 +68.272.477.081.979.985.587.7

ממוצעגודל. lyofFamמשפחה iageSize5A,v e r

3.93.83.93.93:8כוללבודדיט .■3.8_,. 3.8

נודדים כולל .אינו .,. 4.24.24.24.24.24.2

:Li"

intאחוזים agesPer c

הכלי" 100.0100.0100.0100.0100.0100.0106.6TOTALסך

110.111.610.711.311.911.811.7J■■ "■■/■.■

218.519.919.6
V

20.120.821.521.6
<: ■.  , /

2 '■■

318.318.119.018.318.017.818.13

4, 23.021.521.821.1. ,20.920.119.64

512.011.311.2 .10.7 .II. 111.4"11.35 ^

66.3. 6.05.9 :6.36.0 .5.8: 5.8; , ., 6. .

7 י+ 11.811.611.812.211.311.611.97+

(1) Not including institutions.

)2) As from 1968, Incl. East Jerusalem.
מוסדות. כולל אינו (1)

ירושלים. מזרח כולל ב1968 החל (?)
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במשפחה נפשות ומספר אוכלוסייה קבוצת לפי M המשפחות  ב/11. לוח

TABLE B/23.FAMILIES (1). BY POPULATION GROUP AND NUMBER OF PERSONS
IN THE FAMILY

(Averages 19671969 (ממוצעים

Number of
Persons in the

Family

I 969

משפחות
לאיהוזיות(2)
NonJewish
Families(2)

משפחות
יהודיות
Jewish
Families

1968

.משפחות
לאיהודיוח(2)
NonJewish
Families(2)

משפחות
יהודיות
Jewish
Families

1967

משפחות
לאיהודיות
NonJewish
Families

משפחות
יהודיות
Jewish
Families

נפשות מספר
במשפחה

dאלפים sThousa n

הכל 647.5.5S4668.169.1674.668.2TOTALסך

79.94.082.05.483.23.71ו

2146.65.4150.57.7153.77.02

3120.95.4124.56.7128.26.43

4139.96.7141.07.3138.96.84

572.65.676.47.876.08.25

635.96.135.27.235.87.26

7+57.722.258.527.058.828.97+

Including single
persons

Excluding single
persons

Average Size of Family
6.0 3.6 5.8

6.3 3.9 6.2

3.6

4.0

הממוצע המשפחה גודל
5.9 3.6

6.2 4.0

בודדים כולל

בודדים כולל אינו

igesPercenאחוזים t

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

112.37.112.37.812.35.51

221.79.7225II. 122.810.22

318.79.718.69.719.09.43

421.612.121.110.620.69.94

511.210.211.411.311.312.15

65.5M.I5.310.35.310.66

7+9.040.18.839.28.742.37+

(I) Not including institutions.
)2) Incl. East Jerusalem.
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לידה יבשת במשפחה, נפשות מספר לפי ,(*) היהודיות המשפחות ב/24. לוח
המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLE B/24. JEWISHFAMILIES(1), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY, HEAD

OF FAMILY'S CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

)Average 1969 (ממוצע

Number
of Persons
in Family

עלו;  אמריקה אירופה ילידי
Born inEuropeAmerica 

Immigrated:

Since מאז
1948

Up to עד
1947

הכל סך
Total

עלו:  אסיהאפריקה ילידי
Born inAsia Africa 

Immigrated:

Since H?s
1948

Up to עד
1947

הכל סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
Born

כל
המשפחות

All
Families

מספר
נפשות
במשפחה

TOTAL
Thousands
194.2 138.0 332.2 208.9 28.8 237.7

אלפים
104.7 674.6 | הכל סך

הכל סך
אחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

ntage s

100.0
Per c<

100.0TOTAL
112.316.58.010.77.614.115.713.01
222.815.814.514.514.530.932.429.82
319.021.713.713.313.822.020.123.23
420.624.817.020.316.521.820.722.64
511.313.514.517.714.18.28.28.35
65.33.610.8(8.6)11.01.9(2.2)1.86
7+8.74.121.514.922.5I.I(0.7)(1.3)7+

משפחה 3.63.34.74.24.72.92.82.9Averageגודל size of
family(2)ממוצ5(2)

(1) Not including institutions. (2) Incl. single. נודדים. כולל (2) מוסדות. בולל אי1ו (V

יישוב וצורת במשפחה נפשות מספר לפי ,(1) המשפחות  ב/25. לוח
TABLE B/25. FAMILIES (1), BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY AND TYPE OF SETTLEMENT

(Average_l969:jmKm) ■ J

Number
of

Persons
in

Family

TOTAL

כפרים
Villages

יהודימ
Jews

הבל סך
Total

קיבוצים
Qibbu

מושבים
Mosha

אחרות ערים
Other Towns

יהודים
Jews

הבל סך
Total

חיפה
Haifa

אביב ותל
יפי

Tel Aviv
Yafo

ירושלים
Jerusalem

כולל
מזרח ים מזרח

Incl.
E. Jer.

ים
Excl.
E.Jer.

כל
המשפחות

All
Families

)2)

מספר
נפשות
במשפחה

Thousands
I 1.0 48.6 33.7 2S.I 365.6 J79.I 65.8 124.2 53.6 66.3

אלפיס
742.8 הכל סך

eאחוזים snt agPer ce
הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

1(3.9)(5.3)11.713.415.414.811.68.68.73.747.8ו

221.621.924.427.927.121.121.514.613.211.4(17.7)2
318.114.815.619.119.820.020.413.511.810.2(16.6)3
419.615.917.419.122.321.421.822.212.612.0(17.8)4
511.3II. 111.09.210.011.911.915.711.612.2(12.2)5
6. 5.86.95.84.8(3.8)5.95.9(6.9)(2.5)9.9(7.6)6
7+11.916.010.45.15.411.19.823.4(0.5)39.0(24.2)7+
3.84.33.63.23.33.93.84.92.45.84.7Averageגודל

sizeמשפחה of
family(3)ממוצעינ)

(1) Not including institutions.
)3) (ncl. single.

(2) Incl. East Jerusalem. ירושלים. מזרח כולל (2) מוסדות. כולל אינו (1)
בודדים. בולל (3)
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טבעית תנועה ג. פרק
בגירושין והגיל בנישואין הגיל חישוב בעת
מני במכונות) הניקוב כרטיסי מתוך (שנעשה
שבת של ביולי ב1 הוא הלידה שתאריך חים
האירוע שאם מכאן, בטופס. שצויינה הלידה
במחצית חל גירושין) (נישואין, הדמוגרפי
בין להפרש שווה הגיל אזי השנה' של השנייה
חל האירוע ואם האירוע לשנת הלידה שנת
שווה הגיל אזי השבה' של הראשונה במחצית
כאמור, שמניחים' (כיוון שנה פחות זה להפרש
מתייחם והגיל ביולי ב1 הוא הלידה שתאריך
בתאריך לאדם שמלאו השלמות השנים למספר

האירוע).
המופי גילים הפרשי אלד. אי כי להעיר יש
תוצאה שהם הנמנע מן לא ג/0נ, בלוח עים

מכניות. מטעויות
הנוסחה: לפי חושב בנישואין הממוצע הגיל

+ 0.5

כאשר:
גיל = x

.* בגיל הנישאים מספר =fx
האח ההולדת ליום מתייחס שהגיל מאחר
שמלאו השלמות השנים למספר כלומר רון,
שנה. חצי הממוצע לגיל להוסיף יש לאדם,
להם שמלאו אלה כל את כולל 21 גיל . לדוגמה
הגיל לכן שנד.; 22 להם מלאו וטרם שנה 21

.21.5 הוא שלהם הממוצע
מתוך חושב בנישואין: "מתוק!" ממוצע גיל

לנוסחה: בהתאם הגיל לפי הנישואין שיעורי
£xrx
XrT

+ 0.5

כאשר:
גיל =x

מספר : x בגיל סגולי נישואין שיעור  rx
הזכרים אוכלוסיית חלקי הכלות) (או החתנים

גיל. באותו הנקבות) (או
נישואין גיל מקבלים זה חישוב ידי על
ההבדלים השפעת נוכתה ממנו אשר ממוצע
באוכלוסייה. שונות קבוצות בין הגילים בהרכב
הנוסחה. פי על חושב האנדוגמיה מדד

ae

me

כאשר:
היו והכלה החתן שבהם הנישואין מספר  a
לידה). ארץ אותה (למשל, קבוצה מאותה

וגירושין נישואין
יחסבריפ הגייית

ארץ על הפרט מוצא. ויבשת לידה ארץ
לראשונה לטופס הוכנס והכלה החתן של לידה
מבוססת 1965 עד 1952 בשנים .1952 בשנת
לפי  חו"ל ילידי לגבי מוצא: לפי החלוקה
ערה. לפי  ישראל ילידי ולגבי לידה יבשת
ילידי של המוצא מבוסס 1966 בשנת ההל
בגירושין, האב. לידת יבשת לפי ישראל
השנים בכל מבוסס ישראל ילידי של המוצא

עדה. על
מתייחס זה פרט בנישואין, מש9חתי. מצב
לגבי הנישואין. לפני האחרון המשפחתי למצב
שלפני המשפחתי למצב מתייחס מתגרשים,

האחרונים. נישואיהם

מקירות
בקרב וגירושין נישואין על הסטטיסטיקה
הגי שבתעודות מהפרטים מתקבלת היהודים
הנישואין תעודות מילוי והגירושין. שואין
מי נישואין; לעריכת המורשים ידי על נעשה
דין בתי ידי על  הגירושין תעודות לוי

גירושין. לאשר המוסמכים רבניים
המרכזית ללשכה מעביר הדתות משרד
העתקי כל אתי לשנה, אחת לסטטיסטיקה,
המפורט העיבוד לצורך שברשותו התעודות

והמתגרשים. הנישאים הרכב של
על מבוססים המוסלמים לגבי הנתונים
המתקבלים וגירושין נישואין תעודות העתקי
ולגבי השרעיים, הדין מבתי הדתות במשרד
נישואין. לערוך המורשים הנוצריםמהכמרים
נישואין של הכולל המספר על הנתונים
ג/2 ג/1, בלוחות המובאים 1969 לשנת וגירושין
לעיבוד בהתאם ויתוקנו ארעיים הם וג/3

האישיים. הטפסים של הסופי
גם הסטטיסטיקה כוללת 1958 שנת מאז

בנגב. הבדוים בקרב הנישואין את
התנועה את כוללים אינם זד. בפרק הנתונים

ירושלים. במזרח הטבעית
על מפורטים נתונים וכן המקורות פירוט
ני 1962 עד 1960 בשנים יהודים של נישואין
194 מס' המיוחדים הפרסומים בסדרת תנים

המבוא). בסוף רשימה (ראה
חישוג שיטית

הם וגירושין, נישואין של השיעורים
הממוצעת. האוכלוסיה של נפשות ל1,000

בתוגה המקוריים בטפסים הגיל. חישוב
וחודש.. יום ציון בלי בלבד הלירה שנת לרוב
הלידה. שנת את רק בכרטיסים מנקבים לכן
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תוש בקרב המקרים את כוללים אינם אך ראל
של הפטירות בחו"ל. השוהים ישראליים בים
במרכיבי נכללו לא ארעיים ותושבים תיירים

ב1964. החל האוכלוסיה גידול
וביונייולי 1948 בשנת הפטירות מספרי
אולם המלחמה, חללי את כוללים אינם 1967
הם האוכלוסייה גידול מקורות על ב/2 בלוח

בחשבון. הובאו
התק קרבנות גם זה בפרק נכללו מאידך
ני השפעתם אחרות. בתקופות שאירעו ריות,
הגיל בקבוצות הצעירים, הגברים בתמותת כרת

ו1969. 1968 בשנים ו2024 1519
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 "יהודים, לא לידות של המפורטים בודים

בנגב. הבדוים את לים
מספר קטן ב1960< החל לידות על בלוחות
שמשלי כיוון ידועים, לא פרטים עם המקרים
מתוך הלידה בהודעת החסרים הפרטים את מים

התושבים. כרטסת
חישוב שיטות

נפשות ל1,000 הם ופטירות לידות שיעורי
הממוצעת. האוכלוסייה של

האוכלו כל של תינוקות פטירות שיעורי
סייהושלהלא=יהודיםהםל1,000_לידות_חנ.;_
חושבו היהודים של תינוקות פטירות שיעורי
של תינוקות (כולל חיים תינוקות ל1,000

חודשי. תמותה לוח לפי עולים)
לידות ל1,000 הם מת לידות של השיעורים
מת לידות שיעורי מתייחסים 1938 עד חי.
עד 1938 ובשנים ערים ל18 היהודים בקרב
לכל מתייחסים הם מ1949 ערים; ל29 1948

הארץ.
ילדים של הממוצע המספר הוא כולל פריון
החישוב: שיטת חייה. בימי תלד שהאשה
גיל לפי סגוליים לידה שיעורי מחשבים תחילה
לאימהות הלידות (מספר הנדונה בשנה האם
של הממוצעת באוכלוסייה מחולק מסוים בגיל
השי את מסכמים כן אחרי , גיל) באותו נקבות
הפריון את נותן וזה גיל לפי הסגוליים עורים
על חושבו הסגוליים השיעורים אם הכולל.
נעשה שזה כפי שנים, חמש של גיל קבוצות
השיעורים סכום את מכפילים כלל, בדרך

בחמש. הסגוליים

בן בחירת אילו זוגות של הצפוי המספר = *
מקרית. היתה זוג בת או זוג

הקטן (המספר הכלות או החתנים הכל סך = m
מחשבים שלגביה מהקבוצה שניהם) מבין ■י
האפשרי המקסימום הוא (זה המדד את
יהיו הזוג בני שני שבהם של;נישואין  ;;

קבוצה). מאותר,
של החישוב שיטת על יותר מפורט הסבר
ליש הסטטיסטי בירחון ניתן האנדוגמיה מדד

.1959 נובמבר חברה,  א' חלק ראל,

ותמותה ילודה
והסברים הגדרות

הלימוד שנות מספר על בלוח לימוד. שנות .

לימוד שנות 8 עד 1 הקבוצה כוללת ההורים של
הקבוצה עממי", ספר "בית שציינו אלה את גם
תיכון", ספר "בית כוללת לימוד שנות 12 עד
"בית כוללת ומעלה לימוד שנות 13 הקבוצה

גבוה". ספר
לאחר מת שנולד תינוק מת; לידת
ואשר שבועות 28 לפחות של הריון תקופת

מאמו. העובר היפרד לפני קרה המוות
מקורית

והתמותה הילודה על המפורטים הנתונים
"הוד בטופסי המופיעים הפרטים על מבוססים
ו"הודעה פטירה" "הודעת חי", לידת על עה
מרשם לחוק בהתאם מת". עובר לידת על
למוסד האחראי על מוטל 1965  האוכלוסין
היילוד, הורי על או  הלידה אירעה שבו _במקום_אחר_ 1המיי_ל.דת._אם_אירעה הרופא
הותנה" הפנים למשרד ימים עשרה תוך 'למסור
48 תוך פטירה על הודעה חובת הלידה. על:
למוסד האחראי על חלה הפטירה מזמן שעות
את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו
שהיה מי ידי על  רופא ובאין המוות דבר
מובא המקורות פירוט הפטירה. בזמן נוכח
בסוף רשימה (ראה 268 מס' מיוחד בפרסום

המבוא).
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
חתומות חולים בבתי קרו שלא פטירה מקרי

רופא. ידי על הן גם
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
ביש ארעיים ותושבים תיירים בקרב המקרים
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בהודעת הנתונים והפטירה הלידה תאריך
של הלידה שנת רק שרשומה במקרים הפטירה.
של ביולי ב1 נולד שהוא מניחים הנפטר,

שצויינה. הלידה שנת
מוות סיבות

משמש מוות סיבות על לנתונים כמקור
לנתונים בנוסף המכיל, הפטירה, הודעת טופס
הרפואית, התעודה את הנפטר, של דמוגרפיים
המוות סיבות המוות. סיבת את המפרטת
מחלות, של הבינלאומי "הסיווג לפי מוינו
 שמינית מהדורה מוות'/ וסיבות פציעות
50 בעלת b הבינלאומית הרשימה לפי ולווחו
גיל מין, לפי נפטרים  ג/38 (לוח הסעיפים
הוכנס השמינית המהדורה לפי הסיווג וסיבה).

.1969 בשנת לראשונה
קודמות בשנים לנתונים השוואה לצורך
הסיווג סעיפי תורגמו ג/39ג/48) (לוחות
השביעית. המהדורה של b לרשימה החדש
במבנה שחלו עקרוניים שינויים עקב אולם
הסעיפים כל את לתרגם היה ניתן לא הסיווג,
המתיי לסעיפים הדבר נוגע בעיקר במדוייק;
המוקדמת הילדות של מוות לסיבות חסים
בלוח לכן השביעית), במהדורה 1356 עד 1348)
הסעי תרגום ג/41 בלוח ביחד; ניתנו הם ג/38

בקירוב. נעשה פים
תחלואה

ממאירות שאתות
הוא ממאירות שאתות על הנתונים מקור
בהי המבוצע סרטן' מקרי של המרכזי הרישום
ממו למחלות ביחידה ב1960, החל ארצי, קף
בשיתוף הבריאות, שבמשרד ושיקום שכות
הנתונים בסרטן. למלחמה האגודה עם פעולה
מלבד העור, של ממאירות שאתות כוללים אינם
בלתי שאתות כוללים אך העור, של מלנומה

העצבים. מערכת של ממאירות
מידבקות מחלות

הרופאים הודעות על מבוססים הנתונים
מחלות מקרי על הנפתיות הבריאות ללשכות
ההודעות החוק. לפי הודעה המחייבות מידבקות
בחומרת קשורה השלמות .ומידת שלמות, אינן
מח על הנתונים הביקורת. ובאפשרות המחלה
בסיכום. נכללו לא ומלריה שחפת מין, לות
בלוחות מובאים ומלריה שחפת על הנתונים

נפרדים.
1957 עד ממזון הרעלות על מספרים
מקרים עבור רק הודעות יסוד על התקבלו

המצב. של שלמה תמונה נתנו ולא בודדים
קולקטי הודעות מתקבלות ב1958 החל
ההו על בנוסף המחלה התפרצויות על ביות

הבודדים. המקרים על דעות

יהיה גיל שבכל הנחה מתוך יוצאת זו שיטה
לבנות שהיה כפי פריון שיעור אותו לאשה
בחשבון להביא בלי הנדונה, בשנה גיל אותו

התמותה. את
חושבו 19 עד גיל בקבוצת השיעורים
גיל ובקבוצות 19 עד 15 בגיל נשים ל1,000
.49 עד 45 בגיל נשים ל1,000 ומעלה 45
ל1,000 חושב הלידות הכל סך של השיעור

.49 עד 15 בגיל נשים
הממו המספר הוא גלמי תחלופה שיטור
חייה במשך לאשה שתיוולדנה בנות של צע
ידי על מתקבל הוא בתמותה). להתחשב (בלי
בממוצע כי ב0.485, הכולל" ה"פריון הכפלת

נקבות. הן הנולדים מכלל 48.5'^
את בחשבון מביא נקי תחלופה שיעור
הוא לכן ,49 לגיל עד הנקבות של התמותה
הגלמי. התחלופה משיעור במקצת נמוך תמיד
1959 עד 1957 בשנים לידות של העיבודים
נערך השנים וביתר ,50^, של ממדגם נעשו

כולו. החומר על העיבוד

תמותה לוחות
הגי הרכב סמך על חושבו התמותה לוחות
האוכ של הגילים והרכב הנפטרים של לים

לוסייה.
המין לפי הסגוליים התמותה שיעורי מתוך
מסוים בגיל הנפטרים (מספר mx  והגיל
מחש גיל), באותו ממוצעת אוכלוסייה חלקי
התמותה. לוחות של הערכים יתר את בים
קבוצת בכל התמותה ששיעורי מניחה זו שיטה
הנדונה, בשנה באוכלוסייה שנמצאו ומין, גיל

להבא. גם יתמידו
הבאים: הערכים מובאים התמותה מלוחות
נבחרים בגילים בחיים הנשארים מספר  U

נולדים. 1,000 מתוך
בתחילת שנמצא אדם, של ההסתברות = q*
הבא. לגיל יגיע בטרם למות מסוים, גיל

0

שהיא נבחרים בגילים החיים תוחלת = ex
אדם יחיה שעוד הממוצע השנים מספר

.(x) מסוים לגיל שהגיע
הלאיהודים, של התמותה לוח חישוב לשם
התינוקות פטירות מספר מה במידת הוגדל
השוטפת; מהסטטיסטיקה הידוע הלאיהודיים,
בשאר בנידון. שנערכו חקירות סמך על זאת
הפטי על המצויים בנתונים השתמשו הגילים

לעיל). (ראה הסתייגות לגביהם שיש רות,
שיטה באותה נעשה בלידות האס גיל חישוב

לעיל. המובא בנישואין כמו
לגיל חשיבות יש שבהן הפטירות לגבי
פי על אותו מחשבים התינוקות, של המדויק
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התאבדויות
נחשב להתאבדות' ניסיון אין ,1967 מאז
רק מהמשטרה נתקבלו ולכן פלילית עבירה
נתונים שנה. באותה התאבדויות על נתונים
המיוחדים, בפרסומים הופיעו בנושא מפורטים

המבוא). בסוף רשימה (ראה ו282 115 מסי
מלריה

הודעות על מבוססים מלריה על הנתונים
העוקב הבריאות למשרד הנשלחות מיוהדות
את ומשלים מאמת ומקרה, מקרה כל אחרי

לפרסום. ומוסרם הנתונים
המאושפזים החולים

על מבוססים המאושפזים החולים על נתונים
בתיההולים ממלאים שאותם חולים, כרטיסי
בסט חולים. מבית המשתחרר חולד. כל עבור
בארץ, החולים בתי כל נכללים זו טיסטיקה
נפש לחולי מוסדות יולדות, מחלקות להוציא

חסות. ומוסדות ומפגרים
כל סך של אומדנים היגם בלוח הנתונים
משולבת: שיטה לפי המחושבים האשפוזים,
ו,},0!^! שכיחות לאבחנות .n%5 של מדגם
על בפרסומים ראה פרטים, נדירות. לאבחנות
המאוש החולים של האבחנתית הסטטיסטיקה

פזים.

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 הכרטסות על 1963 בשנת והחל
ארעיים ל1969 הנתונים הנפתיות. הבריאות
במזרח אלה לרבות ללאיהודים, גם ומתייחסים

ירושלים.

שחפת
"שנתגלו" השחפת מקרי על הנתונים
הנמסרות הודעות על מבוססים השנה במשך
פנייה שפנה חולה כל על הבריאות ללשכות
חולים בית או מרפאה פרטי, רופא אל ראשונה
סבל לא החולה כי מכך להסיק אין בארץ.
המס כי וייתכן לארץ בחוץ כן לפני מהמחלה
חדשות הידבקויות שאינם מקרים כוללים פרים

ממש.
מתייח רפואי בפיקוח המקרים על הנתונים
המרכזית הכרטסת על ומבוססים שנה לסוף סים
ושי ממושכות למחלות ביחידה אשר שחפת של

הבריאות. במשרד קום
במצב מקרים כוללים אינם בלוח המספרים

כ"נרפא". שהוגדר

ומים9רפ

מייחדים אבחנתית(129)פרסומים המאושפזיםהחוליםשלסטטיסטיקה
(9)1950 בשנת מוזת (1959)סיבות

(14)(1951 !1952) בישראל השיניים ורופאי (1961)(138)הרופאים מתת סיבות
(\ e;/f\סטטיסטיקה_אבח1תית_

(1960)

_של_
(17)
(47)

(1951 ;1952) מוות סיבות
(1953 ;1954) מוות סיבות

(49)(19501953) אשפוז של (1962)(159)סטטיסטיקה מוות סיבות
(63)(1955) מוות אבחנתית(169)סיבות המאושפזיםהחוליםשלסטטיסטיקה
בישראל(75) אמהות ותמותת פרינטלית (1961)תמותה

עד(174)(19501954) 1958) בישראל מסרטן 1961)התמותה

(79)(1956) מוות (1963)(177)סיבות מתת סיבות
(84)(1957) מוות אבחנתית(181)סיבות המאושפזיםהחוליםשלסטטיסטיקה
(86)(1954) אשפוז של (1962)סטטיסטיקה

(95)(1958) מוות (1964)(191)סיבות מוות סיבות
(100)(1955 ;1956) אשפת של (1947(194)סטטיסטיקה בישראל יהודים של 1962)נישואים ער

(107)(19501957) בישראל מסרטן אבחנתית(204)התמותה המאשופזיםהחוליםשלסטטיסטיקה

המאושפזים(110) החולים של אבחנתית (1963)סטטיסטיקה

(1957)(220)(1965) מוות סיבות
(112)(1959) מוזת אבחנתית(226)סיבות המאושפזיםהחוליםשלסטטיסטיקה

היהודים(115) בקרב להתאבדות תסיונות (233)התאבדויות
(1964)

(1966) מודת סיבות
(19491959)

על(246) סטטיסטיים נבחרותלוחות מידבקות מחלות
(125)(1960) מוות (19601965)סיבות

ו

המאושפזים(128) החולים של אבחנתית אבמנתית(263)סטטיסטיקה המאושפזיםהחוליםשלסטטיסטיקה
(1958)(1965)

VITAL STATISTICS 58



וו חלק  ופריון נישואין (32)
חלק  בישראל המשפחות (36)

בלבי) (אנגלית וו חלק  בישראל המשפחות (39)
המפקד נתוני הערכת (40)

ו חלק לקט;  המפקד של עיקריים נתונים (42)
ודיאגרמות לוחות 

 וו חלק לקט;  המפקד של עיקריים נתונים (43)
מפות

1967 והדיור האוכלוסין מפקד
ו חלק  ירושלים מזרח
וו חלק  ירושלים מזרח

(1965 ;1966) טבעית תנועה (268)
(1967) מתת סיבות (271)

בישראל להתאבדות ונסיונות התאבדויות (282)
(196011966)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (287)
(1966)

המאושפזים החולים של אבחנתית סטטיסטיקה (295)
(1967)

(1968) מוות סיבות (302)
(1967 ;1968) מבעית תנועה (318)

1961 (הדיור האוכלוסין מפקד
ו חלק  ופריון נישואין (26)

59 טבעית תנועה



SUMMARY TABLES סיכום לוחות

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

TABLE 0/1. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE,
INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS . ' . ., _

)19511969)

פטירותריבוי
חי.גירושיןנישואיןשנה מתתינוקותטבעיפטירותלידות לידות
YearMarriagesDivorcesLive BirthsDeathsNaturalInfantStillbirths

IncreaseDeaths

berמוחלטיםמספרים sut eISIu mAbsol

195116.8492,51750,5429.86640,6762,060

195514,7422.15650,68610,53240,1541,891

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

196719,9892,14264,980(1)17,64347,3371,685861

§ 1968

1969

23,159

24,650

2,381

2,367

69,911

73,666

18,689

19,767

51,222

53,899

1,731

1,733

844

.815

שיעורים

, . ■

Rates

195111.41.7" 33.86.627.240.8

19558.51.229.26.123.137.3 ^
19607.81.026.65.720.931.312.8

1961 7.20.925.15.819.329.113.7

19627.40.924.66.018.632.613.4

19637.70.925.06.118.927.514.4

19647.80.925.76.319.428.213.8

1965790.925.86.319.527.413.8

19667.90.825.56.319.226.112.7

19677.50.824.2(1)6.617.625.9■13.3

§ 19638.20.825.56.818.324.812.1

19698.80.826.27.019.223.5II. 1

(1) Excl. war casualties. מלחמה. חללי בולל איני (1)
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי טטירות, חי, לידות גירושין, נישואיו,  ג/2. לוח
(יהודים) מת ולידות

TABLE C/2. MARRIAGES. DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE,
INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (Jews)

)19511969)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

טבעי ריבוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live
Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

שנה
Year

649

577

589

602

582'

673

699

729

655

633

633

612

Absolute Nu

1.704

1,369

1,225

1,063

1,265 ,■

I, OS I

1,176

1,167

I. 121

1,052

1.098

1.090

mber s

34.762

33,370

34,577

32,697

32,195

33,647

35,435

36,840

37,280

35,025

38.315

39,947

מוחלטים מספרים
8,437

8,969

10,404

11,022

12.060

12.737

13,708 ;

14,471

14,709

(1)15,656

16,663

17,750

43.249

42,339

44,981

43,719

44,255

46,384

49.143

51,311

51,989'

50.681

54,978 "

57.697

2,373

2,050

2,091

1,919

2,029

2,118

2,105

2,197

2,126

2,015

2,272

2.212

15,556

13,530

14,467

14,049 י

14,738

16,035

17,222

18,097

18.599

18,188

20.622

22,138

1951

1955

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

§ 1968

*1969

ateשיעורים s,

1951 ,11.81.8 .32.7.6.426.339.2,
/

15.0

19558■71.3 ..27.2.5.821.5 .32.4
t

13.6

I9607.7I.I23.95.518.427.2
/
t
t13.0

19617.21.022.55.716.824.3
1

13.7

19627.31.021.85.915.9§28.31
1

13:1'

19637.61.622.06.015.922.5'j14:5

19647.81.622.4■6.2 16.124.0
:

14.2

19658.01.022.66.416.222.71HO.

19668.00.922.46.316.121.7
1

12.6

19677.70.9,21.5(1)6.614.920.812.5

19688.60.922.86.915.920.3II.S

.19699.00.923.47.716.219.010.6

'1) Excl. war casualties. מלחמה. חללי כולל אינו (1)
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תינוקות פטירות טבעי/ ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/3. לוח
(לאיהודים) מת ולידות

TABLE C/3. MARRIAGES, DIVORCES, LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE.
INFANT DEATHS AND STILLBIRTHS (NonJews)

)19511969)

מת לידות
Stillbirths

פטירות
תינוקות

Infant Deaths

טבעי ריבוי
Natural
Increase

פטירות
Deaths

חי לידות
Live Births

גירושין
Divorces

נישואין
Marriages

שנה
Year

Absolute Numbers מוחלטים מספריט

19511.2931447.2931,3795,914356

19551.2121068.3471,5636,784522

19602,06511911,0211,6499,372529131

19611.77410411,1501.6419,509535154

19622,1008712.1011,64110,460575172

19632,28313513,1071,68811,419585 .186

19642,01610814,4011.78312.618614176

גנב19652,18610614,8351.79013,045644

19662.063III15.1591,87313,286634199

19671.80112714,2991.98712,312633228

1968§2.53710914,9332.02612,907633211

*19692,57715515,9692,01713,952643203

Ratesשיעורים

19518.30.946.58.837.848.8..

19556.7 0.646.08.637.462.5י

19608.80.550.37.S42.848.011.9

19617.30.449.37.342.048.013.8

19628.2.0.350.66.943.747.514.2

19638.5 ■0.648.86.342.544.614.2

19647.2 :0.451.4,6.445:042.612.2

19657.50.450.76.144.6.43.4 :■15.0

19660.449.56.143.4 '41.813. H

19675.0.444.96.238.744.315.9

1968§7.70.345.16.139.042.414.1

19697.5י 0.446.45.940.5 .40.312.7
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תינוקות פטירות טבעי, ריבוי פטירות, חי, לידות גירושין, נישואין,  ג/4. לוח
(לאיהודים) דת לפי מת, ולידות

TABLE C/4. MARRIAGES, DIVORCES. LIVE BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, INFANT

DEATHS AND STILLBIRTHS, BY RELIGION (NonJews)
)19651969)

nVOTDריגוי
מתלידותתינוקותטבעיפטירותחילידותגירושיןנישואיןודתשנה
ReligionYear andMarriagesDivorcesBirthsLiveDeathsNaturalInfantllbirthsSti

IncreaseDeaths

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

1.5758811.5151,31410.201537187
1,26911311,3091,4299.880521181

§ 1.8349311.7641,48410.280506184
1.91013012.6431,46511,178514178

Moslems נ?רסל1זים

1965
1967
1968

.1969

Christians נוצרים
19654401,9443461,5985722
196737621.7323721.3605731
1968§4261.7603651,3956212

*196939351.8543741.4806212

ואתריס דרוזים
Druzes and others

1965171181.3761301.2465013
1967156121.2581861.0725516
1968277161.4091771.2326515
.1969274171.472 1781.2946713

Ratesשיעורים

Moslems רסלמים
19657.60.455.56.349.246.66.2
19675.60.549.66.343.346.16.0
1968§6.20.449.56.243.343.05.6
.19697.70.550.95.945.040.76.2

34.56.128.429.311.3
29.36.323.032.917.9
29.26.123.135.2(6.8)
30.16.124.033.47.0

0.0

0.0

7.8
6.4

§5.9
6.4

Christians נוצרים
1965
1967
1968
.1969

ואחרים דרוזים
Druzes and others

19655.80.647.14.442.636.39.4
19674.90.439.95.934.043.812.7
1968§8.40.543.15.437.746.110.6
.19698.10.543.45.238.245.59.5
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ונפה מחוז לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  .5 /j לוח
TABLE C/S. LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY DISTRICT

AND SUBDISTRICT

)1969)

מוחלטים מספרים שיעורים
Absolute NumbersRates

ונפה Districtפטירותלידותפטירותלידותמחוז and SubDistrict
תינוקותפטירותחיתיבוקותפטירותחי
LiveDeathsInfantLiveDeathsInfant
BirthsDeathsBirthsDeaths

TOTAL

Jerusalem District

Northern District
Zefat SubDistrict
Kinneret SubDistrict
Yizreel SubDistrict
Akko SubDistrict

Haifa District
Haifa SubDiscrict
Hadera SubDistrict

Central District
Sharon SubDistrict
Petah TiqwaSubDistrict
Ram I a SubDistrict
Rehovot SubDistrict

Tel'Aviv District

Southern District
Ashqelon SubDistrict
Beer Sheva SubDistrict

Not Known .■.

Jews

19.0

20.6

7.2

6.6

23.4

27.5

1,090

133

17,750

1MB

יהודים

57,697

6,456

6,4061,496III26.46.217.3
1,5442872630.15.616.8
1.0262141227.05.711.7
2,2615604326.16.519.0
1.5564353023.36.519.3

7.6273,31212119.98.7;5.8 

6,0232.5488519.48.314.1
1,6047643621.710.322.4

11.3873,39524423.97.221.4
2,2577593021.47.213.3
4.2011,203.. 9224.97.221.9
1,8185035224.56.8 .28.6
3,110930" . 7024.37.322.5

17,1666,49730020.47.8/7.5

8.65S1,44218130.3 5./.20.9 ■
3,8336516428.24.816.7
4,81779111732.15.324.3

60

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

נפת_רתובות^

אביב חל מחוז

הדרום מחוז
אשקלון נפת

שבע באר נפת

ידוט לא

NonJews לאיהודים

הכל 15,9692,01764346.45.940.3TOTALסך

ירושלים .מחוז 16630' 732.8 "5.9(42.1)Jerusalem District
הצפון 9,1991,127Cמחוז 35646.35.738.8Northern District

' יזרעאל נפת :3,28741112944.75.739.2Thereofמזה: Yizreel S.D.
עכו 5,29065521247.96.040.1Akkoנפת S.D.

חיפה 3,07641114545.66.247.1Haifaמחוז District
המרכז 1,7481998045.75.345.8Centralמחוז District

אביב תל 263701333.39.049.4Telמחוז Aviv District
הדרום Southern(27.0)1,5161534156.55.8מחוז District

ידוע לא
1

27
1

Not known
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יישוב צורת לפי תינוקות, ופטירות פטירות חי, לידות  ג/6. לוח
TABLE C/6.  LIVE BIRTHS, DEATHS AND INFANT DEATHS, BY TYPE OF SETTLEMENT

)1969)

Type of Settlement

מוחלטים מספרים
Absolute NumbersשיעוריםRates

לידות
חי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

לידות
תי
Live
Births

פטירות
Deaths

פטירות
תינוקות
Infant
Deaths

יישוב צורת

Jews

Rural Typesof Settlements

23.47.219.0TOTAL

23.37.4/8.9Urban Types of Settlements

27.37.019.9Jerusalem :

14.89.518.2Tel AvivYafo '

17.88.917.1Haifa

25.26.819.1Other towns \

26.76.718.8Urban settlements

19.1 5.4 24.6

יהודים

1,090 17,750 57,697

959 16.195 S0.830

112 1,438 5,625

102 3,563 5,591

61 1,771 3,563

452 6,331 23,703

232 3,092 12,348

131 1.495 6.853

1.3433702624.56.819.4Villages <

3,0335936523.84.721.4Moshavim '

2.357427. 3728.05.115.7Qibbuzim

1201053(8.9)(8.6)(25.0)Institutions and farms

1460Not Known

JewsNonלאיהודים

15,9692,017.64346.4.S840.3TOTAL

1.6952145539.75.132.4Nazareth and Shefar'am

1,7003709439.7(8.8)(55.8)Mixed. settlements(l)

1,1071405447.06.048.8Urban settlements

9,9941.12637847.85.537.9Villages(2)

1,4711406056.85.540.8Bedouins in the Negev

2272Not known

הכל סך

יישוב צורות
עירוניות

ירושלים

אביביפו תל

חיפה

הערים יתר

עירוניים יישובים

יישוב צורות
כפריות

כפרים

מושבים

קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע לא

הכל סך
ושפרעם נצרת

מעורבים0) יישובים

עירוניים יישובים

כפריםנ2)

בנגב כדוים

ידוע לא

לאיהודים של ופטירות לידות זו בקבוצה נכללו לזה נוסף ורמלה. לוד עכו, חיפה, ת"איפו, ירושלים, הם: המעורבים היישובים (1)
בגליל. בדוים בולל (2) יהודים. של אחרים ביישובים

0) Mixed settlements are: Jerusalem, Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Lod and Ramla. This group includes births and deaths of
NonJews in Jewish settlements. (2) Including Bedouins in Galilee.
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MARRIAGES AND DIVORCES

מגורימ ונפת מחת לפי ומתגרשימ, גישאיט ■ ג/7. לוח
וגירושיו נישואיו

TABLE C/7. PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY DISTRICT AND SUBDISTRICT OF
RESIDENCE

)1968)

District and
SubDistrict

Persons Marrying Personsנישאים Divorcing (1) מתגרשים

Grooms
כלות
Brides

Rates שיעורים(2)
בעליט

Husbands
נשים
Wives

Rates (2) שיעורים

חתנים
Grooms

כלות
Brides

בטלים
Husbands

. נשים
Wives

ונפה מחוז

1jewיהודים

הכל 20,62220,6228.68.62,2722,2710.90.9TOTALסך

ירושליס 2,0962,0309.18.82162180.90.9Jerusalemמחוז District

הצפון S8.4/761780.70.7Northern.2.0462,026.8מחוז District
צפת 4284178.88.247500.90.9Zefatנפת SubDistrict

בנרת .2952857.77.525190.6נפת 0.5Kinneret
SubDistrict

יזרעאל 7707579.08.850550.60.6Yizreelנפת SubDistrict
שנו 5535678.48.654540.80.8Akkoנפת SubDistrict

חיפה I7S3.249.if38.53663960.91.0Haifa.3מחוז District
חיפה 2,6052,6608.58.63213421.0ClHaifaנפת SubDistrict
וזירה נפת .5705897.78.045540.60.7Hadera SubDistrict

המרכז 3,9934.0048.58.63203340.70.7Centralמחוז District
השרון 9208968.88.665740.60.7Sharonנפת SubDistrict

תקוה פתח e61171340.70.8Petah.1,3691,4158.3נפת Tiqwa
SubDistrict

רמלה 6526388.98.753520.7נפת 0.7Ramla SubDistrict
רחובות 1,0521,0558.48.485740.70.6Rehovotנפת

77/7 8:6~~8j __8409001.0/_0
SubDistrict

T&l ^\^ District . אביב תל מחוז
הדרום 2,0932.0317.67.41971810.70.6Southernמחוז District
אשקלון 9351,0147.17.763810.50.6Ashqelonנפת

SubDistrict
שבע באר 1,1581,0178.17.11341000.90.7Beerנפת Sheva

SubDistrict
ידוע 1017015765Notלא Known

JewsNonלאיהורים

הכל 2,5372,5377.77.71091090.30.3TOTALסך

ירושלימ lerusalem(0.2)(0.2)35497.09.811מחוז District
הצפון 1,4311,4527.57.667650.30.3Northernמחוז District

יזרעאל נפת :5685748.18.229230.40.3Thereofמזה: Yizreel S.D.

עכו 7868027.47.631370.30.3Akkoנפת S.D.

חיפה 5275048.07.723240.30.3Kaifaמחוז District
הנלרכז Central(0.2)2732677.47.21090.3מתיז District

אגיג תל Tel(0.6)(0.4)53506.86.535מחוז Aviv District
הדרום Southern(0.2)(0.2)1981857.77.255מחוז District

ידוע 2030Notלא known

(1) By district of residence at date of divorce.
)1)Per 1,000 persons in the average population.

הגירושין. בעת מגורים נפת לפי (.)
הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2)
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מגורים יישוב צורת לפי ומתגרשים, נישאים  ג/8. לוח
TABLE C/8. PERSONS MARRYING AND DIVORCING, BY TYPE OF SETTLEMENT

OF RESIDENCE

)1968)

Type of Settlement

Person! Divorcing (1) מתגרשים
Rates(2)Dn1spjy

נשים
Wives

בעלים
Husbands

נשים
Wives

בטלים
Husbands

Persons Marrying

Rates(2)[^|1J^B7

כלות
Brides

חתנים
Grooms

כלות
Brides Grooms

יישוב צורת

TOTAL

Urban Types of
Settlements

Jerusalem

Tel AvivYafo

Haifa

Other towns

Urban settlements

Rural Types of
Settlements

Villages

Moshavim

Qibbuzim

Institutions and farms

Not Known

Jews

0.9 0.9 2,272 1,271

1.0

1.0

1.3

1.3

0.9

0.8

0.5

1.0 2.063 1.962

I.I

1.3

1.3

0.9

0.7

0.6

201

479

258

794

331

142

0.6 0.4 29

0.3 0.4 39

0.9 0.8 71

(0.2) (0.2) 3

67

200

471

244

761

286

153

36

49

65

3

157

יהודים

8.6 8.6 20,622 20,612

8.6 8.6 18,334 /8.218

9.2 9.6 1.838 1.917

9.7 9.7 3,656 3.683

8.7 8.7 1,735 1.727

8.3 8.2 7,516 7,427

8.0 7.7 3,589 3,464

8.1 8.4 2,220 2,304

6.6 7.4 356 395

6.6 6.4 840 801

12.0 13.1 1.003 1.093

1.7 1.2 ■ 21 15

68 100

הכל סך

יישוב. צורות
עירוניות

ירושלים

אביביפו תל

חיפה

הערים יתר

עירוניים יישובים

יישוב צורות
כפריות

כפרים

מושבים

קיבוצים

וחוות מוסדות

ידוע לא

JewsNonלאיהודיט

הכל 2,5372,5377.77.71091090.30.3TOTALסך

ושפרעם Nazareth(0.2)3013287.48.11090.2נצרת andShefar'am

(3) מעורבים 3163167.87.928320.70.8Mixedיישובים Setllements (3)

עירוניים Urban(0.4)(0.4)1921738.67.711יישובים settlements

(4) 1,5141.4937.57.465620.30.3Villages(4)כפרים

בנגב Sedouins(0.2)(0.2)1941838.17.655בדוים in the Negev

ידוע 2044לא
Motknown

ג/6 ללוח (1) הערה ראה (3) הממוצעת. האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (2) הגירושין. בעת המגורים יישוב צורת לפי (1)
בגליל. בדוים כולל (4)

(1) By type of settlement of residence at date of divorce. (2) Per 1.000 persons of the average population. (3) See note (1)
to Table C/6. (4) Including Bedouins in Galilee.
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(יהודים) משפחת* ומצב גיל לפי נישאים,  ג/9. לוח
TABLE C/9. PERSONS MARRYING, BY AGE AND MARITAL STATUS (Jews)

)19521968)

Brides כלות

ידוע לא
Not

Known

אלמנות
Widows

גרושות
Divorced

רווקות
Single

הבל סך
Total

Grooms חתנים

ידוע לא
Not י

Known

אלמנים
Widowers

גרושים
Divorced

רווקים
Single

הכל סך
Total

וגיל שנה
Year and

Age

1968

מוחלטים umberssoluteמספרים NAb

הכל 20,62218,3211,3239116720,62218,6351,15776466סך

TOTAL
Up to /9 S.9S4.S935/S22'633633עד

Up to 17 52521,5671,5652עד

18'1671671,8511,8465

194144142.5362,524822

202410.79710.7325744/0,83710,63317422a

201,1561,1532■13,1263,098243

212,3192,3097123,1993,1623223

222,7872.7798_2,2392, 1993163

232.4672,4521411,3891,343433

( 242.0682,03926218848314481

25295.1224,873222216/,6821.4282202212

251,5721,53734156151442'32

261,2271,17946113873374145

279218833532962385233

287927345134248(974362
2961054056131190142426

30 341,7031,378296209593334221317

35396734192143193681381546214

404438013018058.1225167123547

4549288841177892384691965

50^54_ 197_._:30_
01

69
77

93
■ 133' ~~

5
7' "

174
209

18
,, |6

52
. .51

101
137

3 
5 5559

6064210
.^1

646. 1535154829/7?"3
6569172319149110861884

707411621797'35629

973121110ן75+83

ידוע 109לא
1752

Not known

גיל . eerממוצע' age A gAv

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

196528.626.039.457.123.921.635.350.5

196728.025.439.758.123.921.835.452.4

196827.625.139.658.823.821.836.352.6

diaחציוניגיל n AgeMe

195226.925.738.155.121.921.030.343.0

195526.125.035.653.921.620.830.045.6

I96025.724.936.558.121.721.0 .31.348.9

196525.624.837.258.821.020.633.551.6

196724.824.237.059.822.021.533.554.0

196824.524.037.060.022.021.633.854.6
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(לאיהודים) וגיל משפחתי מצב דת, לפי נישאים,  ג/10. לוח
TABLE Cp0 PERSONS MARRYING, BY RELIGION, MARITAL STATUS AND AGE

)NonJews)
)19561968)

Groom, Bridesהתנים כלות

וגיל הדתותשנה כל
All Religions

נוצריםמוסלמים

Christians

דרוזים
ואחרים
Druzes
and
others

הדתות כל
All Religions

מוסלמיות

Moslems

נוצריות

Christians

דרוזיות
ואחרות

Year and
Ageהבל סך

Total

מזה:
רווקים
Thereof:

הכל סך

Total

מזה:
רווקות
Thereof:
Single

Druzes
and

others

Absolute Numbers
1T> W 1,834 2,440 2,537

206 132 98S
87 43 434
84 51 382
35 38 169
S9 178 645
25 39 168
12 41 146
9 33 130
6 38 116
7 27 85
6 71 141
2 18 56
2 18 29
 10 22
2 12 23
 13 II
3 24 41
2 14 13
I 7 3

  2

 2
  I

Average Age
20.8 22.0 20.5
20.0 22.9 20.5
19.5 22.5 20.8
20.1 22.8 20.8
19.2 23.2 20.6

1.316
564
513
239
858
228
195
169
154
112
/20
72
46
28
31
24
56
23
4

19.4
18.8
18.8
18.9
18.4

Median Age
20.7
20.9
21.2
22.0
22.3

18.9
19.2
19.9
19.7
19.7

19.9
19.9
19.7

1,323
564
517
242
882
232
199

172
160
119
218
76
49
32
37
24
68
29

1 968

277

39
12
12
15

142
28
28
31

25
30
72
27
18
13

9
5
9
10

2
I

426

I

99
10

12
30
22
25
176
21
34
47
44
30
91
28
12
6

3
5
3

I

מוחלטים מספרים
1,834 2,426 1,537

164
18
65
81
928
117
148
215
227
221
52S
159
138
89
85
54
128
38
20
8
9
3
2
9

205
30
78
97

/,/59
153
188
273
272
273
7SS

202
183
147
134
89

209
64
18
10
2

205
30
78
97

/,/69
155
188
276
274
276
773
207
190
149

138
89
228
76
33
16

10
6
7
13
I

ממוצע גיל

חציוני גיל
19.1
19.5
20.0
20.1
19.8

22.0
22.8
22.9
23.9
23.5

25.8
26.3
27.3
27.7
28.2

22.7
23.5
23.8
24.0
24.1

195623.1
196024.0
196524.424.1

196724.724.4
196824.524.3

הכל סך
TOTAL

UPu I9M
Up to 17 עד

18
19

2024
20
21
22
23
24

2529
25
26
27
28
29

3034
3539
4044
4549
5054
5559
6064
65 +

ידוע לא
Not known

195625.324.827.625.020.8

I96025.725.328.524.520.9

196525.925.125.428.723.621.020.7

196726.325.325.628.825.721.220.7

196825.925.225.329.624.520.920.6
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(יהודים) (1) הכלה וגיל החתן גיל לפי נישאים,  ג/11. לוח
TABLE C/ll. PERSONS MARRYING, BY AGE OF BRIDE AND GROOM(i) (Jews)

)1968)

הכלה, Brideeגיל ofAg

החתן גיל
Age of Groomסר

לא
ידוע+1920242529303435394044454950545559606465הכל
TotalNot

Known

total הכל 20,6225,95410,8371,4825933682512381742091541557סך

Up to 19 ___63351011661עד

202410,7974,0006,5092621521313
25295,1221,1933,190660677113
30341,70320582845816539511

1

35396733314621417181226
4044380832511098674173___

45492881101944856051171_

5054197117143742513383
5559238124.2032565547165

6064210_1288294175388
12622237799139ן65+3711

Not known ידוע 111ו1033לא

(1) For unusual differences of age see introduction to this chapter. זה. לפרק מבוא ראה בלתירגיליט גיל הפרשי בדבר (1)

הנישואין לפני הגלה ושל החתן של משפחתי מצג לפי נישאימ,  ג/12. לוח
(יהודים)

TABLE C/12. PERSONS MARRYING, BY MARITAL STATUS OF BRIDE AND GROOM
BEFORE MARRIAGE (Jews)

)19521968) :

של משפחתי מצב
Absolute Numbers מוחלטים ercentages'מ0פרימ

Marital Status of Bride
הכלה ושל החתן

1952I95SI960196519681952I9601968
and Groom

הכל 14,15413,53014,46718,09720,622100.0100.0100.0TOTALסך

עט: רווק
רווקה
גרושה
אלמנה

12,223
650
327

10,461
651
173

11.593
554
132

15,092
494
91

17,851
383
70

77.3
4.1
2.1

81.1
3.9
0.9

87.0
1.9
0.3

Groom single with :

bride single
bride divorced
bride widowed

עם: גרוש
רווקה
גרושה
אלמנה

699
463
349

594
540
236

555
526
196

642
579
209

631
496
183

4.4
2.9
2.2

' 3.9
3.7
1.4

3.1
2.4
0.9

Groom divorced with :

bride single
bride divorced
bride widowed

עם: אלמן
רווקה
גרושה
אלמנה

280
245
577

155
217
397

116
233
398

131

262
43a

136
267
502

1.8
1.6

. 3.6

0.8
1.6
2.7

0.7
1.3
2.4

Groom widowed with :
bride single
bride divorced
bride widowed

ידוע(1) 341106164159103Notלא Known(l)

(1) The marital status of at least one partner not known. הזוג. מבני אחד של לפתות משפחתי מצב ידוע לא (1)
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(יהודים) הכלה ושל החתן של מוצא יבשת לפי נישאים,  ג/13. לוח
TABLE C/13 PERSONS MARRYING, BY BRIDE'S AND GROOM'S CONTINENT OF ORIGIN (jews)

)I9551968)

מדד
אנדוגמיה

Endogamy
Index

יבשת
מוצא

ידועה לא
Continent
of Origin
Not Known

)I)

מאסיהאפריקה jnnמאירופהאמריקה ]nn
Groom fromGroom from
AsiaAfricaEuropeAmerica

הכל גלהבלהכלהכלהסך
Totalמאירופהמאסיהמאירופהמאסיה

אמריקהאפריקהאמריקהאפריקו!
Bride fromBride fromBride fromBrjde from

Asia■Europe*AsiaEurope
AfricaAmericaAfricaAmerica

שנה
Year

umbersu te NAbsol

6,4661810.81

6,245490.79

6.214560.78

5,91580.76

6.06560.7S .

6.29650.73

6,873100.71

7,329
1

0.70

6,5612.0930.73

6,9282,2010.74

7.0132.0510.71

8,1841,9940.69

מוחלטים מספרית

Percentages
48.4

43.2

43.1

42.1

41.2

39.3

39.9

40.5

41.0

42.2

43.4

43.9

1,001

1.329

1,370

1.273

1,335

1.424

1,369

1,340

1.089

1,071

1,138

1,416

7.5

9.2

9.5

9.1

9.1

8.9

8.0

7.4

6.8

6.5

7.1

7.6

581

673

723

777

855

1,042

1,216

1,425

1,121

1.160

1,360

1,597

4.3

4.7

5.0

5.5

5.8

6.5

7.1

7.9

7.0

7.1

8.4

8.6

(2) 195513,5305,301

195914,4866.190

196014,4676,104

1961.M0496,076

196214,7386,477

196316,0357,268

196417,2217,754

196518,0978.002

196518,0977,233

196618,5997,239

196718,1886.626

196820,6217.431

אחוזים

(2)1955100.039.8

1959100.042.9

1960100.042.4

1961100.043.3

1962100.043.9

1963100.0.4S3

1964100.045.0

1965100.044.2

1965100.045.2

1966100.044.2

1967100.041.1

1968100.039.9

ובולגריה יוון נכלליס ב1955 (2) במבוא). הסגר (ראה ידוע' ב"לא בישראל נולד שאביהס ישראל ילידי נכללו מ1965 (1)
באסיהאפריקה.

(1) Since 1965 Israel born whose father was born in Israel are included in "notknown" (See explanation in the introduction).
)2) In 1955, Greece and Bulgaria were included in Asia Africa.
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(יהודים) הכלה ושל החתן של עלייה ותקופת לידה לפי!>בשת נישאים,  ג/14. לוח

TABLE C/14. PERSONS MARRYING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION

OF GROOM AND BRIDE (Jews)

)1968)

ויבשת . הכלה של עלייה ותקופת Immigrationלידה of BrideContinent of Birth and Period of

Israe1ישראל

AsiaAfricaeAmericaאסיהאפריקר rOfאירופהאמריקה
מלד

לידה יבשת

עלייה ותקופת
טי
הכל
Tnfalסל

הכל

הכלה אבי
יליד:

< Father
n:

Bride'
Born i

n
■ ו
י

:Immigratedעלו:

הנל

:Immigratedעלו:
אבדו
Continentגמיה of Birth and Period

הוזתן של
1 otai

a)לאלאהנללאאירופהאסיה
bnco■
gamy

of ImmigrationofGroom

TotalידועאמריקהאפריקהישראלTotal19551961עד 19551961עדTotalידוע+ Indexידוע+
IsraelAsiaEuropeNotUp toI960NotUp toI960Not

AfricaAmericaKnown1954Known'1954Known

הכל(1) 954Hi5,9412,8551,944.)3,7811,411|20,6227,3849621,8844,3881487,242סך 9831790.45TOTAL (1)

6392.5008490S620145117261,661988336;6,3303,75453ישראל 249880.37Israel
יליד: הוזתן 1אבי

|Groom's father born in:

975568166102289II1751073131623112957ישראל 28170.14Israel

1.1806831013821964337אסיהאפריקה
/

229613891587853 1890.26AsiaAfrica

4,0492,4232581521,9971637712705047.101,246771219אירופהאמריקה 198580.37EuropeAmerica

ידוע 1268063185319לא
\

1431126107 54Not known

8672231,05356S265,6592,7561,1401,688.7567S319213,/8,209אסיהאפריקה 132140.63AsiaAfrica
:Immigratedעלו:

1954 5,0221,427171841398173,1712,19647846235421232106עד 7670.45Up to 1954

195519601,57225236114966U84315373482141365934 4210.2019551960
1961 +1,54416615896021,26323528773381132770 1420.421961 +'" '
ידוע 712219II1לא

[

4I1
102II18813 4Not known

394./4404126149153,6211,548'7592081931,3203869,/6,077אירופהאמריקה 602770.43iuropeAmerica
:1Immigratedעלו:

1954 ולו541*3עד 9 7""148137"""887 *25459304836661,8841,125432 286410.27Up to 1954 ,

195519608702312820180381401922_557156204 183140.1719551960
1961 +1,59930129322301014456236051,154258752 131130.421961 +
ידוע 673034231041142696לא 29Not known

V

1

(1) Including continent of birth not known. ידועה. לא לידה יבשת בולל (.)



רווקות' כלות ושל רווקים חתנים של וחציוני ממוצע גיל ג/15. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE C/15. AVERAGE AND MEDIAN AGE OF SINGLE GROOMS AND BRIDES. BY

CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

)19601968)

הכל סך
Total

ישראל
Israel

אסיהאפריקה
AsiaAfrica

אירוסהאמריקה
EuropeAmerica

תקופה
Period

)1)
הבל סך
Total

Immigrated: עלן;
הכל סך
Total

Immigrated: עלן;

Up to עד
1954

1955
I9601961 +Upto "IB

1954
1955
I9601961 +

Gr oom s

Average Age
ם י ב ת ח

ממוצע גיל

1960196226.424.825.725.725.4.29.028.7'29.7
196526.024.825.725.925.228.128.2.28.0
1967. 25.424.625.525.725.1 25.026.426.227.8 25.1
196825.124.625.325.424.8 25.125.725.3.26.8 25.1

ממוצע 'AgeAverage"Corrected"מתוקן"גיל

1960196226.627.026.428.226.626.926.428.8
196526.626.7 .26.526.327.026.525.928.2
196726.326.526.125.926.9 25.826.3 .25.528.6 26.5
196826.126.225.825.526.5 25.926.125.2;28. 1 27.0

Medianחציוניגיל Age

1960196225.024.224.724.724.427.127.427.5
196524.824.124.825.124.226.726.826.6
196724.223.824.624.724.1 24.424.524.1 .26.3 23.8
196824.023.724.324.524.0 24.223.823.5,24.7 23.5

ridesBלותנ

Averageממוצעגיל Age

1960196222.021.721.321.121.524.123.624.9
196521.621.621.421.321.622.020.9.23.2
196721.821.421.721.722.0 21.022.422.0 .23.6 22.0
196821.8 .21.221.822.022.0 21.122.722.623.4 21.9

מתוקןגיל 'AgeAverage"Correctedממוצע

1960196222.223.021.721.422.622.221.824.2
196522.422.821.921.522.622.421.424.2
196722.623.321.921.423.4 21.622.321.424.1 23.0
196822.623.121.721.223.3 21.622.221.324.0 22.6

iMedianחציוניגיל Ag

1960196220.921.220.120.320.022.124.422.8
196521.121.620.920.920.820.519.521.8
196721.521.421.321.520.821.221.921.722.4 21.6
196821.621.121.521.820.921.322.222.322.4 21.5

(1) The average and median ages for I960 1962 are averages of the
data for each of those years.

1962 עד 1960 לשנים והחציוגי הממוצע הגיל (!)
הבודדות. השנים של הנתונים ממוצע הינו
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האשה ושל הבעל של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי מתגרשים, ג/16. לוח
(יהודים)

TABLEC/I6. PERSONS DIVORCING, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION
OF HUSBAND ANDWIFE (Jews)

)1968) i

1

האשה של עלייה ותקופת לידה Periodיבשת of Immigration of WifeContinent of Birth and

AsiaAfricaEuropeAmerica"אפריקהאסיIsarelישראל איריפהאמריקה

ותקופת לידה יבשת הכל"י..
■JQtaj

עלו:Originמוצא |Immigrated::טלוImmigrated:לאContinent of Birth and Period

הגעל של לאמילא"ראירופהאסיהנירעלייה
ofידוע Immigration of Husband

הכל
Total

אפריקה
Asia

אמריקה
Europe

הכל
Fotal

עד
Up to

1955
I960

1961 ידוע+
Not

הכל
Total

עד
Up to

1955
I9601961 ידו>5+

Not
Not

Known

AfricaAmerica1954
1

Known1954Known

הכל 2,27257723234576145615013817928536III241406TOTALסך

487307/1219565517J21138012/292Israelישראל

:Originמוצא:

.19911496184939532352642אסיהאפריקה 31

AsiaAfrica

28819316177161222785481061אירופהאמריקה

EuropeAmerica

77810278246053451271201369429II72אסיהאפריקה
AsiaAfrica

:Immigratedעלו:

1954 5067860183772924931550345651עד
Up to 1954

195519601441064121286726126331
1955 I960

1961 +98668819II571421
1

1961 +
Not known ידוע 3086219667312לא

002/6842120895915132743412,/אירופהאמריקה '90218232EuropeAmerica

:Immigratedעלו:

1954 656132379572511092450361354772עד
Up to 1954

195519601001621410|54741940141

19551960

1961 +191II3822__17826101339
1961 +

ידוע |5599לא 554165246

Not known

ידועה לא לידה 5יבשת

[
2132;Continent ofBirth Not Known

3י
r

y
£7

5

/



עלייה ותקופת לידה יגשת לפי בישראל, שנישאו (0 מתגרשיט אחוז  ג/17. לוח
האשה ושל הגעל של

TABLE C/17. PERCENTAGE OF PERSONS DIVORCING (1) MARRIED IN ISRAEL,

BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HUSBAND AND WIFE

)19601968)

לידה I960196519671968יבשת
Continent of Birth and

עלייה Periodותקופת of Immigration

Husbandsבעליס

הכל 76.474.283.7סך 78.9TOTAL

98.097.897.9ישראל 98.0Israel
:Originמוצא:

97.799.3100.0אסיהאפריקה 98.7AsiaAfrica
98.296.896.5אירופהאמריקה 97.6EuropeAmerica

78.381.18S.Sאסיהאפריקה 80.2AsioAfrico
:Immigratedעלו:

1954 88.590.6עד 88.1Up to 1954
1955196078.582.5 79.319551960

1961+37.964.9 43.21961 +

72.666.975.4אירופהאמריקה 69.2EuropeAmerica
:Immigratedעלו:

1954 83.887.0עד 85.1Up to 1954
1955196048.076.5 61.919551960

1961+22.045.8 33.31961 +

Wivesנשים

הכל 76.476.283.7סך 78.9TOTAL

98.398.498.4ישראל 97.4Israel
:Originמוצא:

98.0100.0100.0אסיהאפריקה 98.9AsiaAfrica
98.697.697.4אירופהאמריקה 96.3EuropeAmerica

78.581.785.6אסיהאפריקה 80.5AsiaAfrica
:Immigratedעלו:

1954 87.391.1עד 87.7Up to 1954
1955196080.982.6 78.419551960

1961 +56.670.1 63.41961 +

70.663.273.1אירופהאמריקה 67.7EuropeAmen'co
:Immigratedעלו:

1954 80.3.8S2עד 82.6Up to 1954
1955196051.074. 1 70.619551960

1961+24.448.3 39.0

I

1961 +

(1) Of total persons divorcing.
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(יהודים) נישואין תקופת אורך לפי גירושין,  ג/18. לוח

TABLE C/18. DIVORCES, BY DURATION OF MARRIAGE (Jews)

)19511968)

Duration
of Marriage

אתוזיס
) Percentages

1968 1967 1965 I960 1955 1951

מוחלטימ מספרימ
Absolute Numbers'

1968 1967 1965 I960 1955 1951

תקופת אורך
נישואין

TOTAL

Up to 4 years

Under I year

I year

2 years

3 years

4 years

59 years

5 years

6 years

7 years

8 years

9 years

1014 years

IS 19 years

I 00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2,272 2,015 2,197 2,091 2,050 2,373

42.0 42.9 40.1 45.0 49.0 58.2 926 841 852 942 964 1,309

6.4 7.8 7.2 12.9 10.3 17.6 142 153 152 270 208 396

8.7 9.9 10.4 10.6 11.4 13.4 191 194 222 221 230 302

11.6 9.3 8.8 9.0 10.2 11.5 256 182 186 188 204 258

8.5 9.4 7.7 6.6 7.9 8.2 188 184 164 139 157 185

6.8 6.5 6.0 5.9 9.2 7.5 149 128 128 124 185 168

22.1 22.0 22.0 21.5 28.7 19.6 489 429 466 448 i77 434

6.4 5.8 6.1 5.9 7.4 7.7 142 114 129 123 149 174

5.0 5.2 4.7 4.3 6.4 4.7 III 101 _ 100 89 130 105

4.1 4.1 4.3 3.7 5.8 2.7 90 80 91 77 .116 59

3.0 3.2 3.1 3.5 5.5 2.3 66 62 66 74 III 49
j

3.6 3.7| 3.8 4.1 3.6 2.2 80 72 80 85 ; 71 47

13.3 12.3 /3.8 /7.7 9.6 9.1 293 240 293 369 /93 204

9.4 /0.8 12.5 6.7 5.6 6.0 208 212 266 139 113 135

הכל סך

שניט 4 עד

משנה mns

שנו! 1

. שניט .2

שנים 3

שנים 4

שנים 9 עד 5

שנים _s

שנים 6

שנים 7

שניט 8

שנים 9

שנה 14 עד 10

שנה 19 עד 15

ומעלה שנה 2016014419124823613.2 12.0 11.6 9.1 7.1 7.1 28620 years and over

ידוע 392725770Vot'131לא known

אורך חציון
הנישואין תקופת

3.95.15.85.86.2' 6.3Median of
duration of
■marriage
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(יהודים) האשה ושל הבעל של קודם משפחתי מצב לפי ג/19.מתגרשים, לוח
TABLE C/19. PERSONS DIVORCING, BY PREVIOUS MARITAL STATUS OF HUSBAND AND

WIFE (Jews)

. (19551968)

של קודם משפחתי מצב

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

Previous Marital Status of
האשה ושל הבעל

1955I960196519681955I96019651968
HusbandandWife

; הכל סך .2,091 2,0502,1972,272100.0100.0100.0100.0TOTAL

. סם: רווק
רווקה
גרושה
אלמנה

t

1 '.323 1,302
114 114
47 47

: 1,470
: 125
' 36

'1,604
85
22

65.4
5.7
2.4

65.5
5.6
2.3

67.6
5.8
1.7

71.9
3.8
1.0

Husband single with:
wife single .
wife divorced
wifewidowed

עם: גרוש
רווקה
גרושה
אלמנה

102 112
146 113

64 62

120
179
47

138
139
48

5.6
5.7
3.2

5.0
7.2
3.2

5.5
8.2
2.2

6.2
6.2
2.2

Husband divorced with:
wife single
wife divorced
wife widowed

עם: אלמן
רווקה
גרושה
אלמנה

47 68
71 54
107 118

38
65
94

37
66
93

3.4
2.7
5.9

2.3
3.5
5.4

1.7
3.0
4.3

1.7
3.0
4.0

Husband widowed with:
wife single
wife divorced
wifewidowed

ידוע(1) 70לא 602340Not Known (1)

(1) See note (1) to table 0/12. ללוחג/12. (.) הערה ראה (1)

(יהודים) לזוג 18 מגיל למטה ילדים מספר לפי מתגרשים,  ג/20. לוח
TABLE C/20. PERSONS DIVORCING, BY NUMBEROF CHILDREN UNDER 18 TO COUPLE (Jews)

' (19551968)

ילדים Absoluteמוחלטינמספריםמספר NumbersאחוזיםPercentagesNumber of
195519601965196719681955I960196519671968Childrentoלזוג Couple

הכל 2,0502,0912,1972,0152,272100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

ילדים 1,1621.1821,2161.0791,18959.157.255.653.552.6Childlessבלי I

155151655450158428.025.025.324.925.81ילד child
ילדים 21832522772953189.312.212.714.714.12 children '

ילדים 344727971912.23.53.63.54.03 children ,
ילדים 415263934420.81.21.81.71.94 children
ילדים 56141519130.30.70.70.90.65 children 

ומעלה ילדים 665716240.30.20.30.81.06 children and more

ידוע 832410לא


IINot known'

ילדים הכל 6381,889Total.)622,/1,1751.440סך number
of children

(י) ילדים 1.51.61.71.81.7Averageממוצע number of
children(i)

(1) Per divorcing with children.
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NATALITY AND MORTALITY ותמיתח ילודה

מין לפי ושלישיות, תאומיט ולידות מת ולידות חי לידות  ג/21. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE C/21. LIVE BIRTHS AND STILLBIRTHS, AND BIRTHS OF TWINS AND TRIPLETS,
BY SEX AND POPULATION GROUP

)19481969)

ושלישיות תאומימ לידות
Births of Twins and Triplets

אוזוז
יילודיפ
מתים
Percent
Stillborn

אוזוז
יילודים
זכרים
Percent
Male
Born

הכל סך
Total

Stillbirths מת לידות

אחוז
זכרים
Percent
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הגל סך
Total

Live Births חי לידות

אחוז
הזכרים
Percent
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

הבל סך
Total

WET

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
195245,13123,32321,80851.770739031755.250151.63.5
195344,36422,65421,71051.168040227859.148850.92.3
195441,04621,22319,82351.758135622561.342253.13.4
195542,33921,98420,35551.957733923858.848854.32.6
195643,41 122,44720,96451.761036025059.050149.52.2

195744,81723,08021,73751.571939932055.554249.82.9
195842,87221,96920,90351.266237129156.047350.21.8

195944,59923,05521,54451.762437125359.5463SO.I2.1
I96044,98122,98521,99651.153933225756.446749.33.1

196143,71922,50221,21751.560233227055.144550.32.2
196244,25522,69221,56351.358233424857.443951.43.6

196346,38423,99822,38651.767335531852.749451.92.1
196449,14325,45123,69251.869937532453.650152.24.4

196551,31126,42024,89151.572938134852.346751.93.0
19665I989~~26,61725;372 51.265537028556.544148.51.0
196750,68126,06724,61451.463331731650.1 434^47.7 3;8
1968§54,978§28,266§26,71251.463332830551.848950.42.5
196957,69729,62728,07051.3612331281' 54.1

onJewלאיהודים sN

19579,7155,0324,68351.871462564.8..

195810,4845,4045,08051.5104525250.0..

195910,5715,4455,12651.5112

196011,8116,124 .5,68751.8132745856.1..

196111,8366,0585,77851.2154797551.3..

196212,8326,6976,13552.2172987457.0..

196313,1076,6916,41651.01989410447.5'13650.8

196414,4017,3817,02051.3176938352.813942.4

196514,8357,7967,03952.622212110154.514748.8

196615,1597.8537,30651.82041079752.5. 13746.5

196714.2997,4206,87951.9228117III. 51.315654.3

196814,9337,7567.17751.92111189355.919150.9

196915,9698,2147,75551.42031099453.7
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,(19261968) האם לידת יבשת לפי יהודיט, של תחלופה שיעורי  ג/22. לוח
(19551968) דת לפי לאיהודימ, ושל

TABLE C/22. REPRODUCTION RATES OF JEWS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH

)19261968), AND OF NONJEWS, BY RELIGION (I955 1968)

 תחלופה שיעור
יהודים

Reproduction
Rate 
Jewsשנה

Year

 תחלו0ה שיעור
יהודים

Reproduction
Rate 
Jews

תחלופה Reproductionגלמישיעור RateGross

שנה
Year

לאיהודיםJewsיהודים
NonJews

גלמי
Gross

נקי
Net

גלמי
Gross

נקי
Net

ישראל
Israel

אירופהאסיה
הבל סך
Total

:Thereofמזה:
אפריקה
Asia
Africa

אמריקה
Europe
America

מוסלמים
Mos
lems

נוצרים
Chris
tians

192619271.871.4219491.661.532.17 1.731.55
!

192819301.621.3319501.891.752.76 1.911.59
1

19311.501.1819511.951.813.06 1.731.54
..

. 19321.351.0719521.931.793.02 1.631.48

19331.231.0819531.881.772.74 1.561.39

19341.291.0819541.741.662.75 1.401.28

19351.321.1319551.771.672.77 1.381.283.553.952.42

19361.271.0919561.771.682.73 1.351.273.543.932.29

19371.141.0219571.761.672.64 1.371.263.393.872.23

19381.191.0719581.651.572.40 1 .321.203.554.042.18

19391.090.9819591.691.622.56 1.351.133.584.112.10

19401.171.03I9601.701.632.50 1 .321.203.884.562.24

19411.060.9419611.631.572.35 1.311.16■ 3.704.202.38

19421.201.0719621.601.542.27 1.261.13§3.834.522.20

19431.581.4219631.631.572.24 1.341.163.794.382.23

19441.671.4419641.661.602.22 1.381.244.104.782.31

19451.721.6119651.681.632.23 1.411.264.074.782.30

19461.671.5419661.651.592.17 1.351.194.004.692.11

19671.551.502.04 1.311.163.594.181.94

19681.631.582.09 1.381.283.734.341.97
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האם גחיי, חי לידת מספר לפי M כולל פריון  ג/23. לוח
TABLE C/23. TOTAL FERTILITY(i), BY LIVE BIRTH ORDER DURING LIFE

OF MOTHER
)19481968)

פריון
גולל

הימספר Birthלידת OrderLive

שנה
YearTotal23456+ ;

Fertility ....

דיט 5Je:יהי w

19483.0781,33088942216397177 ■

19493.4321,39811062509:185101177 I

19503,9011,2841 <238629273159318 :

19514,0141,3161.182598312 !192414

19523,986 '1,2091,188596316 ■'204467

19533.6801.1461,146587325 I210466 \

19543.5889861,049584314 '
(

206449

1955 3.6449661,037591347 ,'
212491

19563,655954974580357 I256534 '

1957 '3,617961931561344 ;266554

19583,396872897529317 ;227554

19593.494890880 .535319 \247623

I9603,495913877538314 ;237616

19613.370886853520303220583

19623,304870840512289 '206587

19633,357880875520296200586

19643.430924884 545290י :202585

 19653.467 .933879 577.302 ; 201 '575

19663,392902876590291191542

19673.200835833567294175496

19683,364823863656' 336193493 ;

.■Jewsלאיהודימ ■ Non

19587.312726793853862 /8663,212

19597,373829735762831 |8743,342 ,

I9607,992938842832; 893 j9243.563 i

19617,6319077647987618273,574

19627,8928938317908108143,754 ,

19637,8169178617897727443,733 \

19648,4501,0889248728018123,953 ;

19658.420973964863797 .8224.001 '

1966.8,2099918778767877723.906 /
19677,3618508338067607003,412

19687.7028418278428247803.588

(1) Per 1.000 women  see introduction to this chapter, זה. ל9רק מבוא ראה  נשים ל1,000 (1)
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האט גחיי חי לידת ומספר האם גיל לפי חי, לידות  ג/24. לוח
TABLE C/24. LIVE BIRTHS, BY AGE OF MOTHER AND LIVE BIRTH ORDER IN MOTHER'S LIFE

)1968)

Age ofMother

ממוצע
ילדים

Average
No. of
children

Live Birth Order חי לידת מספר

6+
הכל סך
Total
0)

האם גיל

Absolute Numbers מוחלטים מספריט
Jewsיהודים

הכל 54,978I5.84S14.3919,8754,9332,7666,9802.9TOTALסך

19 3.4552,7585897415151.2Upעד to 19

24 עד 2019,3949,7026,4932,116732214811.72024
29 עד 2515,1402,5095,0273.6201.7589931.1712.92529

34 עד 3010,6796251,7902,9931,6039742,6564.23034
39 עד 354,9731934019217334832,2255.53539
44 עד 401,103426913982886826.54044
ומעלה 45180745671517.745+
ידוע' 549187469Notלא known

wsNonJeלאיהודים

הכל 14,9332,0401,9321,8571,7271,5375,7225.0TOTALסך

19 95364424246II351.4Upעד to 19

24 עד 203,9399421,1029325852441002.62024
29 עד 254.0583084416427918281,0254.32529

34 עד 303.164831051782513462,1806.83034
39 עד 351,84042284671901,5548.33539

44 עד 40735157710166739.24044

ומעלה 45199434291739.345+
ידוע 452426לא

1

 12**lot known

Ratesשיעורים

wsJeיהודים

הכל 94.627.424.917.18.54.811.9TOTALסך

19 27.422.04.70.60.10.00.0Upעד to 19

24 עד 20187.193.862.820.57.12.10.82024
29 עד 25218.736.472.952.525.514.417.02529
34 עד 30150.98.925.442.422.713.837.73034
39 עד 3570.92.85.713.210.56.931.83539
44 עד 4015.00.60.91.9LI1.29.34044
ומעלה 452.70.10.10.10.10.12.245+

כולל 60.340.190.49TOTAL).3.360.820.860פריץ FERTILITY

ws0nלאיהודים .J eN

הכל 231.131.830.129.026.924.089.3TOTALסך

19 65.444.216.63.20.80.20.4Upעד to 19

24 עד 20313.675.688.674.847.119.58.02024
29 עד 25392.730.042.962.377.280.599.82529
34 עד 30351.79.311.619.828.138.7244.23034
39 עד 35249.55.73.86.29.612.4211.83539
44 עד 40125.62.71.21.21.72.7116.14044

ומעלה 4541.90.80.60.80.42.037.345+

כולל 77.00.840.830.840.820.783.59TOTALפריק FERTILITY

0) Incl. birth order not known.
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האם של או האב של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי חי, לידות  ג/25. לוח
(יהודים)

TABLE C/25. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S OR FATHER'S CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

)19511968)

לידה יבשת
FathersאבותMothersאמהות

Continent of Birth and
עלייה ותקופת

1951195519671968195519671968
Period of Immigration

Absolute Numbers מוחלטים מספריט

הכל 43,24942,31950,68154,97842,33950,68154,978TOTALסך

4,7995,53412,568/4,3244.25711,26212,895Israelישראל
אסיהאפריקה יליד: 8781,0782,6213,2252,0432,397Fatherהאב born in: AsiaAfrica

1,5162,2727,1708,1996,5267,430EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע ולא ישראל ,2,4052,1842.7772,9002,6933,068tsraet and

not known
18.50122,71229.14830,82022,28129,04030,803AsiaAfricaאסיהאפריקה

1947 עד :3.0652,2849088523,0641,5031,462mmigratedעלו: up to 1947

1948  1954

{

15,60516.213

(

17,15717,84019481954
1955  1960

1961 +
14,97620,204

{
12,581

6,335
7,285

18,980
[10,2725.921

5,320
19551960
1961 +

ידוע 46022454135237108260Notלא known

19,77114.0118,8979,8/315,4309,869/0,8/6EuropeAmeircaאירופהאמריקה
1947 עד 8.9815,8001.035924עלו:

(
7 1or2,2232.122Immigrated: up to 1947

1948  1954

i
4,2874,704

/,IC3
5.0145,43619481954

1955  1960
1961 +

10.4298,087
{3,514

1,490
2,618{

8,124
{2,557

1.21 1

1.882
19551960
1961 +

ידוע 361124617712175165Notלא known

הלידה 464Continent'of~78826821371510/יבשת Birth
ידועה Notלא Known

sntagאחוזים ePer ce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

13.124.926.010.222.623.7Israel/./;ישראל
אטיהאפריקה יליד: 2.02.55.25.94.14.4Fatherהאב born in: AsiaAfrica

3.55.414.214.913.013.7EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע ולא 5.65.25.55.25.55.6Israelישראל and

not known
43.053.757.656.153.0S7.856.5AsiaAfricaאסיהאפריקה

1947 עד :8.25.91.81.67.43.02.7Immigratedעלו: up to 1947
1948  1954

1

30.929.634.333.019481954
1955  1960

1961 +
34.847.8

{
24.9...6

'33
45.6

{
20.511.0

9.8
19551960
1961 +

45.933.2/7.517.936.8/9.6/9.8EuorpeAmeircoאירופהאמריקה
1947 עד :21.714.02.01.717.34.54.0Immigratedעלו: up to 1947

1948  1954

{

8.58.610.010.119481954
1955  1960

+1961
24.219.2

f
7.019.5 ■! 2.8

I 4.8{
5.1

2.3
3.4

19551960
1961 +
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(יהודים) האס לידת ארץ לפי חי, לידות  ג/26. לוח
TABLE C/26. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S COUNTRY OF BIRTH (Jews)

)19511968)

האם לידת 19511955I96019631965196619671968Mother'sארץ Country
of Birth

הכל 43,24942.33944,98146,38451,31151.98950,68154,978TOTALסך

4,7995.5348,0879.80911.793/2.248/2,56814,324Israelישראל

13,10214,68613,815/3.58413,658/3.826/2.90313.437Asiaאסיה

2.0931.5791,4461,3661,3391,3061,2011,351Turkeyתורכיה
ולבנון 803684602647600632561Syriaסוריה and Lebanon

3,9246.1805.6475.7045.7445,7445.2655,334Iraqעירק
ועדן 4,8724.0873,6553.3553,3103,2503,0813,011Yemenתימן and Aden

1,1821.7181.9441,8882.0022,1522,0442.113Iranאירן
אחרות 2284385216246637427511,628Otherארצות Countries

5,3998,026/3,07814.677/6.99316.825/6,24517,383Africaאפריקה

וטנג'יר 6,9878,77310.79710,69910.39611.089Morocco)מרוקו and
2.555 /4,735Tangier

וטוניפיה I2.5992,7542.7912,7972,7202.920Algeriaאלג'יריה and Tunisia
1,6472,1432,0881.8852,0391,9561,9192.009Libyaלונ

וסודן 1,1151,0841,3281,1571.2291,2371,0991.225Egyptמצרים and Sudan
אחרות 826476108137136III140ארצות Other Countries

9.49213,6489,5/97,7107.9468.2078,0648.843Europe/אירופה

המועצות .1,352460536685827889929993U.S.S.Rברית
7,6304,1892,5491.6941,5401.4791,3391.480Polandפולין
3,7863,8272.9662,5122.7152,9142,8113,051Rumaniaרומניה

20514212813410610010996Yugoslaviaיוגוסלביה
ויוון 1,438731837724778759721751Bulgariaבולגריה and Greece

ואוסטריה 1.9221.375806543509560705804Germanyגרמניה and
Austria

1,480957447247220227221268Czechoslovakiaצ'בוסלובקיה
1.080803586419399380350411Hungaryהונגריה

אחרות 5991,164664752852899879989Otherארצות Countries

ואוקיאניה 279363482588905858833970Americaאמריקה and Oceania

.136134139213214214U.S.Aארחיב
61113233412371331Argentinaארגנטינה

אחרות 82116216280273288Otherארצות Countries

ידוע 7882/616256821Not/לא Known
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(יהודים) האס וגיל עלייה תקופת לידה, יבשת לפי חי, לידות  ג/27. לוח
TABLE C/27. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF

IMMIGRATION AND AGE (Jews)

)19601968)

אירופהאמריקהאסיהאפריקה
AfricaAsiaAmericaEurope

ותקופה הבלגיל ישראלסך
Age and
Period

Total
)1)

Israelהבל סף
Total

הכל:Immigratedעלו: סך
Total

:Immigratedעלו:

(2)Up toעד
1954

1955
I9601961 +(2)Upto 19

1954
1955
I960

1961 +

מוחלטים1968 berמספרים st eNu mAbs o 1 u

הכל 54,97814,31430,81017,0657,285סך 6,3359,8135,6281,4902,618

TOTAL

Up to 19 3,4551,1101.869820654עד 38347320593 ,172

202419,3945,5799.6585,1222,574 1,9124,1502,3676641,076

252915,1404,2778,6(54,7662,002 1,8132,2451,137362728

303410,6792,5586.3233,7161,193 1,3961,7971,098251440

35394,9736823.3702,046656 65492065495168

40441,10398805488167 1472001462330

45+18061519631 22231823

ידוע .54לא 1429II8 8531

Not known
ממוצע 27.326.327.928.327.0גיל 27.927.127.626.426.5

Average age

Ratesשיעורים

_ הכל 79.3137.3129.9140.0155.555.847.261.584.5_44*סך

TOTAL1
Up to 19 27.413.957.973.639.158.834.347.219.836.7עד

2024187.1153.3230.3212.1230.9277.1164.1163.0135.9191.2

2529218.7191.9245.4228.5253.9287.5189.8177.8187.5213.7

3034150.9135.0187.1171.0211.4222.699.889.4112.9129.2

353970.962.5104.694.0123.3131. 134.130.545.549.4

404415.012.029.927.633.335.45.27.16.16.0

45 +2.7(1.5)6.96.96.07.40.60.6(0.4)(0.5)

גולל Totalפריון Fertility

196019623.412.675.034.696.152.352.352.40

19643.432.844.574.275.172.562.442.89

19653.472.884.584.245.172.602.492.83

19663.392.784.474.174.992.532.502.83

19673.202.694.173.884.682.442.392.63

19683.362.854.31 '4.074.802.642.582.88

19683.362.854.314.075.10 4.492.642.583.13 2.54

(1) Incl. continent of birth not known.
)2) Incl. period of immigration not known. ידועה. לא לידה יבשת כולל (1;

ידועה. לא עלייה תקופת כולל (2)
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(לאיהודים) ודתה האם גיל לפי חי, לידות  ג/28. לוח
TABLE C/28. LIVE BIRTHS, BY MOTHER'S AGE AND RELIGION (NonJews)

)19551968)

Mother's Age

Religion דת

ידוע לא
Not Known

דרוזית
ואחרת
Druze

and other

נוצרית
Christian

מוסלמית הכל סך
Total

האם גיל

1968

TOTAL

Up to 19

2024

2529

3034

3539

4044
45 +

Not known

Average age

TOTAL

Up to 19

2024

2529

3034

3539
4044

45+

Absolute Number!

41 1.404 1,756

מוחלטים מספרים

11,732 14,933

4

11

4

3

18

Rates

68

330

385

343

179

78

18

3

29.4

217.2

42.5

295.8

380.7

381.8

245.2

128.7

36.4

95379982

3.9393,079519

4,0583.165504

3.1642,430388

1.8401,460201

73560551

1991729

45222

28.828.928.3

שיעורים

231.1266.8123.8

65.478.628.9

313.6342.8209.7

392.7438.2239.0

351.7404.5184.5

249.5302.3109.9

125.6164.732.1

41.957.07.3

1968

הכל סך
19 עד

24 עד 20

29 עד 25

34 עד 30

39 עד 35

44 עד 40

ומעלה 45
ידוע לא

ממוצע גיל

הכל סך
19 עד

24 עד 20

29 עד 25

34 עד 30

39 עד 35

44 עד 40

ומעלה 45

Total Fertility כולל פריון
19557.258.154.986.741955

19607.999.314.617.881960

19637.829.034.607.421963

19648.459.864.767.911964

19658.429.874.747.611965

19668.219.694.357.421966

19677.368.634.016.531967

19687.708.944.067.561968
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חי לידת ומספר האס לידת יבשת אוכלוסייה, קבוצת לפי חי, לידות  ג/29. לוח
הא0 בחיי

TABLE C/29. LIVE BIRTHS, BY POPULATION GROUP. MOTHER'S CONTINENT OF BIRTH
AND LIVE BIRTH ORDER IN MOTHER'S LIFE

)1968)

Population Group
and Mother's

Continent of Birth

חי קידת Birchמספר OrderLiveממוצע
ילדים
Average

הגל .Noסך
Total123456789+of
(1)children

אוכלוסייה קבוצת
לידת ויבשת

האם

כולל 34,5933.4GRAND*69,91117,88516,32311,7326,6604,3033,2464,8סך TOTAL

הכל 54,978I5.84S14,3919,8754,9332,7661,9861,7722,7X11.9/ewsיהודיטסך Total

הבל סך  14.3245,5664,5692,676849282146115742.1Israelישראל  Total

יליד: האם Mother'sאבי father born

3,2251,241947616263863322152.2אסיהאפריקה
in:
AsiaAfrica

8,1993,3682,7471,4703611175733182.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
ידוע ולא 2,900957875596225795660412.4Israelישראל andnot known

 אסיהאפריקה
הכל סך

עלו:

30,8206,3306,6515,4783.5582,2971,7382.5642,0973.6AsiaAfrica Total

Immigrated:
1954 17,0653,4433,6323,2702,0411,2519161,2831.1753.6upעד to 1954

1955  19606,3351,1351,2471,1327665204126414573.819551960
1961 +7,2851,7051,7391,054738'5194086364593.51961 +
ידוע .135473322137לא 246Notknown

EuropeAmericaאירופהאמריקול^~ 
הכל 9,8133,9383,1671.720S2518610292492.1Totalסך

:Immigratedעלו:
. 1954 5,6281,9991,6971,2193741327175442.2Upעד to 1954

1955  19601,490622495256682610822.019551960
1961 +2,6181,276954234812821931.81961 +
ידוע 774121II2Notלא known

ידועה לא לידה /21II4/Iיבשת
;2

Continent of Birth

 14,9332,0401,9321,8571,7271,5371,2602,0912.3715.0לאיהודים
Not Known

NonJews  Total
הכל סך
11,7321,4601,3821,4091,3311,2171,0221,7272,0905.2Moslemsמוסלמים
1,756388368268211157107144III3.7Christiansנוצרים

ואחרים 1,4041821771771841631292171704.9Druzesדרוזים and others
ידוע 411053123Islntלא Icnnwn

jesPercentaאחוזים

הכל 24.77.06.4TOTAL.100.025.723.516.99.6£סך

100.028.926.318.09.05.03.65.14.1lewsיהודים

100.013.813.012.511.710.48.514.116.0NonJewsלאיהודים

(1) Incl. birth order not known. ידוע, לא לידה מספר בולל (1)
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ומספר עלייה תקופת לידה, יבשת לפי האס, בחיי לידות ממוצע  ג/30. לוח
(יהודים) נבחרות גיל בקבוצות האם של לימוד שגות

TABLEC/30.AVERAGE NUMBER OF LIVE BIRTHS IN MOTHER'S LIFE, BY CONTINENT OF BIRTH,

PERIOD OF IMMIGRATION AND MOTHER'S YEARS OF SCHOOLING IN SELECTED
AGE GROUPS (JEWS)

)1968)

לידה יבשת
לימוד Yearsשנות of Schooling

Continent of Birch and
עלייה הכלותקופת סך

Total01891213 +
Period of Immigration

TOTAL

Israel

AsiaAfrica
Immigrated:
Up to 1954
19551960
1961 +

EuropeAmerica
Immigrated:
Up to 1954
19551960
1961+

TOTAL

Israel

AsiaAfrica
Immigrated:
Up to 1954
19551960
1961 +

EuropeAmerica
Immigrated:
Up toI 954
19551960
1961 +

2529Ageגיל

2.94.73.32.31.9

2.22.92.21.9

3.44.73.42.52.0

3.24.63.32.42.0
3.75.13.82.72.2
3.54.63.4 .2.61.9

2.2(3.8)2.S2.2/.9

2.3(5.0)2.72.32.0
2.3(4.0)2.52.32.1
1.9(2.0)2.11.91.7

3034Ageגיל
4.26.44.32.92.7

3.14.23.63.02.7

5.06.54.63.22.8

4.86.44.43.12.9
5.36.74.93.43.2
5.26.34.63.32.6

2.84.53.12.62.6

3.0(5.1)3.42.82.8
2.7(3.8)3.02.72.6
2.2(4.0)2.52.12.2

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה
עלו:

1954 עד
19551960

1961 +

אירופהאמריקה
עלו:

1954 עד
19551960

1961 +

הכל סך
ישראל

אסיהאפריקה
עלו:

1954 עד
19551960

1961 +

אירופהאמריקה
עלו:

1954 עד
19551960

1961 +

3539Ageגיל

הכל S23.53.0TOTAL.5.57.4סך

4.53.43.2Israel(5.2)3.8.ישראל

6.37.45.74.02.9AsiaAfricaאסיהאפריקה
:Immigratedעלו:

1954 6.27.45.53.73.0Upעד to 1954
195519606.67.46.34.4(3.0)19551960

1961 +6.67.45.94.5(2.4)1961 +

3.46.33.73.33.0EuropeAmericaאירופהאמריקה
:Immigratedעלו:

1954 4.13.53.4Up(7.1)3.7עד to 1954

195519603.1(3.7)3.62.92.719551960
1961 +2.5(8.0)2.S2.62.11961 +
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וגיל מין אוכלוסייה, קבוצת לפי פטירות,  ג/31. לוח
TABLE C/3I. DEATHS, BY POPULATION GROUP, SEX AND AGE

)1969)

NonJewsלאיהודיטJewsיהודים

שיעוריםמוחלטיםמספריםשיעוריםמוחלטיםמספריםגיל
AgeNumbersAbsolute

0)lumbersAbsoluteRates
0)

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

total הכל S.9,8057,9456סך 7.91.1039145.4 6.3

064744316.3 22.732531843.9 41.9
13529LI 1.324243.6 3.3
221140.6 0.815121.8 2.1
320140.6 0.81560.9 2.0
415II0.5 0.687I.I 1.1

0 47385114.0 5.538736710.8 10.5
5 964360.3 0.538220.8 1.3
101457460.4 0.52390.4 1.0
151922660: 0.5 1.728140.9 1.6
2024262590.5 2.223121.0 1.7
2529108400.6 1.51580.7 1.2
3034114590.8 1.720II1.2 2.0
353913280LI 2.014101.4 .1.9
40441881381.9 3.029132.2 5.1
45493202423.4 4.623193.8 5.1
50543973315.7 7.319226.2 6.4
5559 .7806379.6 11.853369.8 16.5
60641,22177816.0 22.5623913.2 23.9
65691,3991,05628.0 36.7705220.3 ; 27.3
70741,2951,08245.8 56.1927440.6 57.4
75791,1091,06876.4 86.3625660.0 56.7
8084753857119.1 119.8685769.3 80.4
8589 '430581204.3 197.0353498.8 94.9
90+208278220.3 233.74059141.5 136.8

Not known ידוע 462לא


(1) Per 1,000 average population of respective sex and age. המתאימים. ובגיל במין הממוצעת האוכלוסייה של נפשות ל1,000 (!)
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(יהודים) וגיל לידה יגשת מין, לפי פטירות,  ג/32. לוח
TABLE C/32 DEATHS, BY SEX, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Jews)

)19671969)

FemalesנקבותMalesזכרים
לאאירופהאסיהלאאירופהאסיה

Ageהכל הכלידועאמריקהאפריקהישראלסך ידועאמריקהאפריקהישראלסך
TotalIsraelAsiaEurope.NotTotalIsraelAsia.EuropeNot

AfricaAmericaKnownAfricaAmericaKnown

1 9 6 9

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

4,619 2,381

2_

22
8
153
2712
214
3415'
5417
5171
86148
101222
215396
260485
390621
339699
775921

2ן

הכל סך
TOTAL9,8051,5132,7695,488IS7,94s936

0647644111443442

1 4919016866
5 96456623632
10145749624638
1519226157491916042
2024262115796355920
252910834522024015
30341142656325910
3539132177441809
404418820719713816
45493201412917612428
50543971113425113317
555978027201551163726
60641,22151305864177829
65691,3996842990021,05645
70741,2955739584031,08243
75 +2.500877821,62652.78487

ידוע ן4226לא

Not known

19671969Averageממוצע
שיעורים ,Rates

הכל סך
TOTAL7.42.68.014.86.21.86.911.9

022.922.9XX17.917.9XX

1 40.90.9XX0.70.7X
5 90.4 .0.5(0.4)X0.30.30.3X
10140.40.5(0.4)(0.2)0.30.40.4X
15191.51.30.91.60.50.50.6(0.3)
20242.02.41.72.20.50.50.60.4
25291.51.51.32.00.50.50.5(0.4)
30341.61.31.61.80.80.61.00.8
35391.91.52.01.9LII.II.S0.8
40442.82.42.92.81.81.51.91.9
45494.43.95.04.13.22.73.43.2
50547.16.87.66.95.44.95.85.3
555911.612.613.011.09.37.412.38.3
606421.120.821.521.015.415.318.414.3
656935.638.439.433.826.926.635.223.2
707456.255.462.353.745.341.952.742.7
75+111.779.9117.7111.1106.775.9108.3108.0
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ומין גיל לפי תינוקות, פטירות  ג/33. לוח
TABLE C/33. INFANT MORTALITY. BY AGE AND SEX

)19491969)

Age of Infant

Rates שיעוריט

1969 1968 I 96S I960 1955 1950 1949

מוחלטים ממפרים
Absolute Numbers

1969

M.
סךהכל
Total

התינוק גיל

TOTAL

Total Less than /
Month

06 days

727 days

Not known

Total More than f
Month

I month(i)

2 months

3 months

4 months

5 months

6 months

7 months

8 months

9 months

10 months

11 months

Not known

הו םי Jewsדי

הכל 1,09064744351.746.232.427.022.720.319.0סך
פחות הכל 75745929822.122.7/6.7/6.3/5.213.813.1סך

מחודש

ימים 6 עד 064639625014.614.311.412.913.011.6.M2

ימים 27 עד 710961487.58.45.33.42.22.21.9

ידוע 22לא

חודש הבל 0ך
ומעלה

5.55/85/4529.623.5/5.710.77.56.55.9

חודש(1) 17750274.34.13.02.31.61.51.4

חודשים 26539264.13.72.72.0I.II.I1.2

וזודשיט 35327264.13.02.51.51.30.90.9

חודשים 43613183.02.51.81.20.70.70.6

חודשים; 53220122.72.01.70.90.80.60.6

חודשים 6

 7וזודשיט ~

24

12
12

, 7

12

.5
2.6

2 S

1.9

1 g
I.I
t .y

o.e0.40.50.4
UK. 1 II 1 1

חודשים 8862■ 2.11.5

1 .A

0.8

 U.O 

0.7

0.4"

0.4

0.3

0.4

.0.2

0.1

חודשים 910462.41.50.60.40.30.20.2
חודשים 10441.50.90.40.40.30.10.1

חודשים 119450.90.80.40.20.10.20.2
ידופ 312לא

הכל סך
לא
643

הו י

325

דים
31862.54a.o43.4

Jews

42.4

Non

40.3TOTAL

פחות הכל סך
מחודש

255/2810715.4/6.816.816.614.7Total Less thon /
Month

ימים 6 עד 018097839.011.410.311.011.306 days

ימים 27 עד 75531246.45.46.55.63.4727 days

חודש הגל סך
ומעלה

408/9721147./3/.226.625.825.6Totat More than
1 Month

(1) 2859 days. ימיט. 59 עד 28 (0
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(יהודים) מין לפי ממוצע, חיים אורד ג/34. לוח
TABLE C/34. AVERAGE LENGTH OF LIFE, BY SEX (Jews)

)19301969)

נקבותזכריםשנהנקבותזכריםשנה
YearMalesFemalesYearMalesFemales

1930193259.962.7195768.071.4
1933193559.561.8195869.572.5
1936193860.864.5195970.272.3
1939194162.364.6I96070.773.5
1942194464.165.9196170.573.6

194965.267.9196270.872.8
195066.369.5196370.872.9
195167.270.1196470.272.9
195266.769.8196570.573.2
195368.070.5196670.973.7
195467.670.5196770.473.6
195569.472.1196869.873.4
195667.970.9196969.573.3

ומין אוכלוסייה קבוצת לפ* ,(ex) גבחרים בגילים חייפ תוחלת ג/35. לוח
TABLE C/35. EXPECTATION OF LIFE AT SPECIFIED AGES (gx), BY POPULATION

GROUP AND SEX

)19491969)

Ceהודי! wsJלאיהודים
NonJews

גיל
Age

זנריםFemalesנקבותMalesוכרים
Males

נקבות
Females

1949196019651968196919491960196519681969
ממוצע
1969

Average
1967

065.270.770.569.869.567.973.573.273.473.368.671.2
565.468.267.766.766.367.470.869.970.069.767.470.2
1060.963.562.861.861.562.765.965.065.164.862.765.5
IS56.258.658.057.056.657.961.060.160.259.958.060.7
2051.553.953.2S2.452.153.156.155.255.355.053.455.9
2546.949.148.548.047.648.451.350.350.550.248.851.2
3042.244.443.743.443.043.746.545.545.645.344.146.3
3537.539.639.038.838.339.041.740.740.840.539.741.6
4032.834.934.334.133.734.437.035.936.035.735.037.0
4528.330.329.829.529.129.832.331.331.331.030.632.3
5023.825.825.325.224.825.527.826.826.826.526.327.9
5519.721.621.121.020.621.423.522.522.422.222.323.8
6016.017.817.217.116.717.319.518.418.318.218.720.0
6512.814.413.813.713.413.615.714.814.614.515.616.6
7010.011.510.910.710.610.212.611.611.311.312.612.5
757.78.78.58.38.27.69.98.88.68.510.610.2

91 טבעית תנועה



לפי ,0*) חיים נולדים 1,000 מתון נבחרים בגילים בחיים נשארים ג/36. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת

TABLEC/36. SURVIVORS AT SPECIFIED AGES OUT OF 1,000 PERSONS BORN ALIVE (1,,)
BY POPULATION GROUP AND SEX

)19301969)
לאיהודים

JewsNonJewsיהודים

נרים נקבותז
eנקבותalesMזכריםגיל saMalesFemales
Age

1930
1932

19491960196519681969
1930
1932

1949I960196519681969Average ממו5ע
19671969

01,0001,0001,0001,0001,0001,0001.0001.0001.0001,0001,0001,0001,0001,000

5886925964970974974888937969977979981947946

10878919961968972972881933967976977980942943

15872914959965969969875930966974976978938940

20862908954961961962868926964972974975932935

25849901950956949951859921961970971973924932

30840895945951942944848914957967969970917928

35828888939946933936833908953963965966907922

40811880932937924927817899946956958961899915

45790867921924913913799887937946950952881905

50758849905907892892780867921929936936860887

55719814875876862860741833897904912909826856

60658758824827813811703794857865871867769813

65573671746747733725630732780795807800690743

70482553634628621603546639697694704695599657

75353404508477470455446488572557563552461542

נבחרים^), בגילים נפשות 1,000 מבין שנים, חמש תון נפטרים  ג/37. לוח
ומין אוכלוסייה קבוצת לפי

TABLEC/37. PERSONS DYING WITHIN FIVE YEARS, OUT OF 1,000 PERSONS
ATSPECIFIEDAGES(q;); BYPOPULATrON' GROU?"AN[TSEX~

)19301969)
:ודים

JewsNonJewsיהודים
נקבותזכרים

emנקבותalesMזברימגיל a 1e sFMalesFemales
Age

1930
1932

19491960196519681969
1930
1932

1949I960196519681969
Average ממוצע

19671969

075 114363127271126322 24 31205556

57 103223742 1 2254

105 63232742 1 1253

156 125598842 2 2275

209 155512II1153 2 3394

256 !055871282 3 4374

309 1556981874 4 44106

358 2081091019106 7 7698

4016 261213131522139 II 1092010

4520 4117182223242215 18 16172520

5041 5134353436524025 27 27283935

5570 8558565757524645 44 44476851

60115 1299497991071037974 81 677710487

65176 159150159153168134126127 127 128131132116

70269 267198240243246183237201 196 180205279174
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causes of 0**™ מוות סיבית
,15+ בגיל תמותה ושיעורי (י) וסיבה גיל מין, לפי פטירות,  ג/38. לוח

(יהודים) לידה ויבשת סיבה לפי
TABLE C/38. DEATHS, BY SEX. AGE AND CAUSE(i) AND DEATH RATES AT

AGES 15 AND OVER, BY CAUSE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)
)♦1969)

am Ages הגילים מזה:כל
תינוקות
למטה

ומעלה 15 בגיל
Aged 15 and over

בי ברשימה מספר
Number in B List

מהדורה

הכלסיבה נ.;.סך

משנה
Thereof:הכל סך

Total

אסיה
אפריקה

אירופה
מהדורהCauseאמריקה

שמינית
שביעית
(בקירוב)

TotalM.F.Infants
under(2)

Asia
Africa

Europe.
America

Eighth
Revision

Revision

1 Year(appro
ximate)

"מוחלטיםמספרים Ratשיעורים
Absolute Numbersper 100,000 ל

הכל 17,7509,8057,9451,090950.9847.34,484.2TOTALסך

Cholera1.5חולירע

2110.1Typhoidטיפואיד fever2.4
חידקית 64220.30.6Bacillaryדיזנטריה dysentery3.6

'ואמוביאזיס and amoebiasis

המעיים 934548551.92.32.6Enteritisדלקת and other4.in 40
אחר diarrhoealושלשול diseases

מערבת של 45369שחפת


2.63.63.4Tuberculosis of5.1

.הנשימה respiratory system
אחרת 2918II1.71.52.8Otherשחפת tuberculosis6.2

Plague7.IIדבר

Diphtheria8.8קרמת

Whoopingשעלת cough9.9

עי גרון Streptococcalדלקת sore10.7
ושנית throattfסטרפטוקוקוס scarlet fever
מנינגוקוקוס ע*י 3211זיהום


Meningococ. inf.II.10

חריף ילדים/ 211שיתוק
0.10.2

Acute poliomyelitis12.13

Smallpox13.14אבעבועות

107340.10.2Measles14.15חצבת

בהרות ■טיפוס Typhus and other15.1618
אחרת rickettsiosesוריקטסיוזיס

Malaria16.19מלריה

ותוצאותיה 6510.30.70.1Syphilisעגבת and sequelae17.3

הזיהומיות המחלות 1095752214.85.16.5Allכל other infective and18.12,20
האחרות והטפיליות

? 1 1 r1 C?QC7A *y1778109.0327,0
parasitic diseases

1 Qy ■

ממאירות/ שאתות
המערכת של כולל

3,11 1כ ,3.17t9/Onaiignant neoplasms,
including neoplasms

1 7.

הלימפטית .of lymphatic and
haematopieticוההמטופויטית tissue

ממאירות בלתי 7643333.83.06.6Benignשאתות neoplasms and20.22

מוגדרות neoplasmsובלתי of
unspecified nature

16476889.610.712.6Diabetesסברת mellitus21.23

בויטמינים 8440.40.30.7Avitaminosesמחסור and22.in 58

אחרות חסר otherומחלות nutritional
deficiencies

דם 208121.21.21.2Anaemias23.24חוסר

העוצבה 342212151.01.30.9Meningitis24.26דלקת

פעיל שגרוני/ 3I20.10.20.1Activeחום rheum. fever25.27

כרוני הלב/ 2288814013.213.919.8Chronicשגרון rheumatic26.28
heart disease

דם לחץ 1698485יתר


9.912.212.9Hypereensive disease27.32.33
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,15+ בגיל תמותה ושיעורי (1) וסיבה גיל מין, לפי פטירות, ג/38. לוח
(המשך) (יהודים) לידה ויבשת סיבה לפי

TABLE C/38. DEATHS, BY SEX, AGE ANDCAUSE (1) AND DEATH RATES AT

AGES 15 AND OVER, BY CAUSE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews) (Cont.)
)* 1969)

All Aj'es הגילים ומטלהמזה;כל 15 ב'בגיל ברשימה מספר
Agedתינוקות 15 and overin B ListNumber
מהדורהלמטה

הכלסיבה סך
Total

.r
M.

נ.
F.

משנה
Thereof:
Infants

הכל סך
Total

אסיה,
אפריקה
Asia

אירופה
אמריקה
Europe

Causeמהדורה
שמינית
Eighth

שביעית
(בקירוב)
Seventh

under(*)AfricaAmericaRevisionRevision
1 Year(appro

ximate)

Ratesמוחלנויטמספרים שיעורים
Absolute Numbersper ל100.000

נדומית לב 4,9693.0041,965290.2206.9513.4Ischaemicמחלת heart disease28.29,in 30
אחרות לב 498236262628.133.936.2Otherמחלות forms of heart29.31

disease
הדם כלי של 2,4521,1411,310143.0155.0206.4Cerebrovascular30.25מחלות

diseaseשבמוח
50282232.64.12.8Inlfuenza31.34שפעת

ריאות 3061711356813.316.217.2Pneumonia32.35דלקת
(כרובית סמפונות 2301428813.319.714.4Bronchitisדלקת (chronic33.in 36,58

מוגדרת) andולא unspecified), ■

וגבחת emphysemaבפחת and
asthma

עיכולי 7451234.34.06.7Pepticכיב ulcer34.37
תוספתן II650.60.50.7Appendicitis35.38דלקת

אחרת וחסימה 85463984.45.06.2Intestinalבקע obstruction36.39
המעיים andשל hernia
הכבד 10775326.28.47.5Cirrhosisשחמת of liver37.42

ונפרוזיס 10754536.28.47.5Nephritisנפריטיס and38.43
nephrosis

הערמונית עיצוב 7979יתר
: '"1 

4.64.37.5Hyperpl. of prostate39.45
הפלה

של אחריט 17171.0סיבובים
 0.2 

2.00.3
Abortion 
Other complications

__40.
41.""4*^

ומשכב לידה ן/ ofהריו pregnancy, child
birthהלידה and the puer

מולדים 3472081392572.22.52.9מומים
perium

Congenital anomalies42.47
בלידה' הילוד 341105136341פציעות .Birth injury, difficult43.4851

מסובכת labourלידה and other
עם אחרים anoxicומצבים and hypoxic

חמצן conditionsמיעוט
של אחרות 22213488222Otherסיבות causes of44.in 5256

פרינטלית perinatalתמותה mortality
מוגדרות' בלתי 5483062421729.736.038.3Symptonsסיבות and ill45.57

definedתסמינים conditions
האחרות המחלות 1,7438548893896.4105.5138.0Allכל other diseases46.41,44,58

רכב ע''י 340240100217.718.318.6Motorתאונות vehicle47.59a
accidentsממונע

האחרות התאונות 4302391912320.420.827.7Allכל other accidents59c,in59d 48.
ופציעה לדעת 176103739.75.916.0Suicideאיבוד and selfinlfict49.59b

edעצמית injuries
החיצוניות הסיבות 3893809422.216.712.2Allכל other external50a.in59d
האחרות causesהמוגדרות

לא חיצונית 10561445.87.65.9Unspecifiedסינה external50b.59e
causeמוגדרת

() List B Eighth Revision. (2) Incl. Israel born. ישראל. ילידי כולל (9 שמינית. מהדורה בי רשימה (1)
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(יהודים) סיבה לפי תמוהה, שיעורי  ג/39. לוח
TABLEC/39 DEATH RATES, BY CAUSE (Jews)

)19501969)

ממוצע
Average1950I96019671968.1969Causeסיגה

19501969C)

תושבים ל100/000 Ratesשיעורים per 100,000 Population

הכל 624.2647.7552.7662.6692.2720.2TOTALסך

הנשימה1. מערכת של שחפת
* 6 6

14.8 ■3.83.02.91.81 . Tuberculosisof respiratory system
אחרות2. צורות .0.40.20.21.22\שחפת, Tuberculosis, other forms
הצורות3. כל .0.61.20.60.30.20.23עגבת, Syphilis and sequelae
הבטן4. .0.41.40.10O.I4טיפוס Typhoid fever
.5חולירע5. Cholera
הצורות6. כל .1.53.30.90.40.20.36דיזנטריה, Dysentery, all forms
ספטית7. גרון דלקת שנית, .7. Scarlet fever and streptococcal

סטרפטוקוקוס soreע*י throat
0.62.9אסכרה8.

8. Diphtheria
.0.4I.S0.19שעלת9. Whooping cough
מנינגוקוקוס10. עי .0.30.40.30.20.10.10זיהום Meningococcal infections
.0IIדבר11. Plague
.0.41.60.10012צפדת12. Tetanus
ילדים13. 3.418.30.20שיתוק

0.1[3. Acute poliomyelitis
.14אבעבועות14. Smallpox
.0.81.50.70.20.10.415חצבת15. Measles
(אפידמי)16. הבהרות .16טיפוס Typhus, epidemic
(אנדמי17. הבהרות 04טיפוס ו

17. Typhus, endemic and un
מוגדר) 0.1specifiedובלתי

טיפוס18. של אחרות .18צורות Other forms of typhus and
אחרות ומחלות otherהבהרות rickettsial diseases

קרציות עיי
.0.22.019מלריה19. Malaria
עי20. שנגרמו אחרות .3.86.63.43.22.94.420מחלות All other diseases classified

טפילים או asחידקים infective or parasitic
ממאירות21. .100.977.0101.6118.4119.0126.621שאתות Malignant neoplasms
ממאירות22. בלתי .6.59.36.34.65.23.122שאתות Benign and unspec. neoplasms

מוגדרות ובלתי
.3.96.92.84.06.26.723סוברת23. Diabetes
דם24. .0.91.70.60.9LI0.824חוסר Anaemia
הדם25. כלי של .71.557.960.091.990.099.525ליקויים Vascular lesions affecting

המרכזית העצבים centralבמערכת nervous system
שלא26. המוח קרוס .1.93.41.9I.I0.91.326דלקת Nonmeningococcal meningitis

מנינגוקוקוס ידי על
שגרוני27. .0.40.90.40.2O.I0.127חום Rheumatic fever
הלב28. .10.19.88.69.49.19.228שגרון Chronic rheumaticheart disease
הכלילי29. העורק .119.258.0117.0160.4165.3177.429מחלת Coronary disease and angina

הלב pectorisותעוקת
הקשורות30. אחרות לב .22.530.716.321.623.125.630מחלות Other arteirosclerotic and

הלב שריר ובהתנוונות degenerativeבטרשת heart diseases
אחרות31. לב .12.68.211.812.312.714.031מחלות Other heart diseases
דםגבוה32. בלחץ .6.12.15.47.67.68.532מחלותלבהקשורות Hypertension with heart disease
ציון33. בלי גבוה, דם .5.56.84.44.64.43.333לחץ Hypertension without mention

לב ofמחלת heart disease
.1.20.80.31.22.034שפעת34. Influenza
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(המשך) (יהודים) (1) סיבה לפי תמותה, שיעורי  .39/* לוח
TABLE C/39. _ DEATH RATES, BYCAUSE 0) (Jews) (Cont.)

)19501969)

ממוצע י

Averageסיבה
19501969

1950I96019671968(1) 1969Cause

ל000 תושגיםשיעורים 100,ner 100.000 Population
ריאות33. .20.325.114.614.412.913.0Pneumonia35דלקת סימפונות36. .3.31.52.04.34.83.8Bronchitis36דלקת .37
.38

והתריסריון הקיבה ניב
התוספתן דלקת

3.1
0.7

2.1
1.6

3.2
0.6

3.4
0.4

3.5
0.5

3.9
0.4

Ulcer of stomach and duodenum
Appendicitis

37.
.38 המעיימ39. וחסימת בקיע 4.85.04.04.74.65.0intestinalשבר, obstruction and39.

והמעיים40. הקיבה דלקת
ילודים) של לשלשול (פרט

12.834.38.23.53.84.1
hernia
Gastritis, duodenitis. enteritis
and colitis, except diarrhoea

40.

of newborn
הכבד41. של וחריף צהוב 0.50.90.60.30.20.1Acuteניוון and subacute yellow41.

.42

.43
הגבד שחמת
הכליות דלקת

4.3
6.3

3.4
6.6

4.3
4.5

5.6
4.9

5.7
4.7

4.3
4.3

atrophy of liver
Cirrhosis of liver
Nephritis and nephrosis

42.
.43 .44

.45

.46

.47

השתן בדרכי אבניט
הערמונית של עיצוב יתר
לידה הריון, של סיבוכים

הלידה ומשכב
שמלידה מומים

1.3
3.8
1.5

15.3

1.4
4.6
3.3

18.6

1.8
4.2
1.5

16.4

0.9
2.5
0.6

11.9

1.2
3.0
0.5

13.5

I.I
3.2
0.8

14.1

Urinary calculi
Hyperplasia of prostate
Complications of pregnancy,
childbirth and puerperium
Congenital malformations

44.
.45
.46

.47
.48

.49

בזמן הילוד של פציעות
פגות) ציון (ללא הלידה

פגים של הלידה בזמן פציעות

6.4 ^

0.3

3.4

2.7

1.9

2.2

' 2.0

1.7

Birth injuries without mention
of immaturitiy
Birth injuries with mention of

48.

.49

;50 וצמיקתהריאהאתרי תשניק
פגות) ציון (ללא חלידה

■ 4.6 2.93.0_ 2.4. 


immaturity
B_e* n4r9lQcnh wia and 3t6I6C50. rOSt natal 1l5pN)'Xljs__<Hlu_o_tc1^^ 
tasis without mention of

הריאה51. וצמיקת תשניק
פגיט אצל

, 1.32.74.95.8
immaturity
Postnatal asphyxia and atelec51.
tasis with mention of

ילודים52. אצל זיהום מוזלות
פגות) ציון >(ללא 35.3

10.63.91.72.2
23.6

immaturity
Infections of newborn (excl.
tetanus) without mention of

52.

ילודים53. אצל זיהום 5.01.50.80.5מחלות
immaturity
Infections of newborn (excl.53.
tetanus) with mention of

הילודים54. של אחרות מחלות
פגות) ציון (ללא ■

II. 13.51.92.2
immaturity
Other diseases of early infancy,
without mention of

54.

ילודיס55. של אתרות מחלות
פגים

16.51.61.31.7
immaturity
Other diseases of early infancy55.
with mention of immaturity

121פגות56. ,10.07.2_ 5.4Immaturity, unqualified56.

רוח57. מחלת בולל (לא ,25.232.518.119.623.222.1Senilityזיקנה (without mention of57
בלתי סיבות זיקנה) .(psychosisשל illdeifned and
ידועות ובלתי unknownמוגדרות causes

האחרות58. המחלות 56.054.150.769.172.471.2Allכל other diseases58.

החיצוניות59. הסיבות 47.454.936.846.061.358.5Allכל external causes59.

(1) B List Seventh Revision; the diagnostic classification was
changed in 1969; see explanations in the introduction.

1969 בשנת שביעית; מהדורה בי רשימה (1)
במבוא. הסבריטראה האבחנתי; הסיווג שונה
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אוכלוסייה קבוצת לפי ובלידה, בהריון הקשורות אמהות פטירות  ג/40. לוח
TABLE C/40. MATERNITY DEATHS, BY POPULATION GROUP

)19501969)

19501955I9601965196619671968.1969

Jewsיהודים
מוחלטים 3531262127151219Absoluteמספרים numbers
ל1,000 0.960.730.570.410.520.300.220.33Ratesשיעורים per 1,000 live

חי birthsלידות
NonJeלאיהודים ws
מוחלטים 44946Absoluteמספרים numbers
ל1/000 0.270.260.630.270.37Ratesשיעורים per 1,000 live

חי birthsלידות

(יהודים) נבחרות סיבות לפי תינוקות, תמותת  ג/41. לוח
TABLE C/41. INFANT MORTALITY, BY SELECTED CAUSES (Jews)

)19501969)

Cause (1)♦ 1969 1968 1967 1966 1965 I960 1950 סיבה

TOTAL

Absolute Numbers

1,090 1,098 1,052 1,121

מוחלטים מספרים
1,167 1,21s ..*" 1 הכל סך

Rates(2)שיעורים;2)
הסיבות 46.2226.9522.7421.5620.8019.9718.89ALLכל CAUSES

המידבקות המחלות 4.480.650.370.690.280.290.48Allכל infectious diseases

ריאות ,3.972.531.541.311.160.95דלקת 1.16Pneumonia and
סימפונות bronchitisודלקת

והמעיים הקיבה 7.802.181.131.100.850.870.81Gastroenteritisדלקת

מלידה 4.545.374.483.814.124.574.45Congenitalמומים
malformations

הלידה בזמן 2.232.512.692.751.92פציעות

I 3.6C
C Ql

Birth injuries

ובדומה הנשימה 1.812.313.163.793.73שיתוק
71.כ

Asphyxia, etc.

אצל זיהום 5.042.261.561.061.141.18Infectionsמחלות of newborn
ילודים

ובלתי אחרות 16.36סיבות :9.147.817.067.606.89י 6.0aAll other S illdefined
causesמוגדרות

הסיבות 25.84כל ;18.7616.9016.0015.7515.08. 14.21All neonatal causes(3)
הניאונטליות(3)

הקשורים המקרים 7.657.217.567.626.62All"10.94בל cases with ment.
ofבפגות(4) immaturity (*)

השיפורים חיים. תינוקות ל1/000 חושבו 1967 בשנת וכן 1900 עד 1950 לשנים השיעורים (2) ג/38. בלוח (י) הערה ראה (י)
תינוקות של המוות סיבות כל מתוך נבחרו המקרים (4) מלידה. מומים בולל (נ) חי. לידות ל1,000 חושבו 1965 1969 לשנים

היחידה. האבחנה היא 'פגות' בהם המקרים בתוספת ממומים) (חוץ בלוח שנזכרו
(1) See note (>) in Table C/38. (2) The rates for the years 19501960 and 1967 were calculated per 1,000 infant population.
The rates for 1965 1969 per 1,000 live births. (3) Including malformations. ■ (4) These cases have been collected
from all the aforementioned causes of neonatal death (except malformations), in addition to those deaths for which
immaturity was the only diagnostic indication.
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מין, ל9י נבחרים, מיקומים של ממאירות שאתות של חדשים מקרים ג/42. לוח
ל100,000) (שיעורים וגיל לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצת

TABLE C/42. NEWLY DETECTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS OF SELECTED
SITES, BY SEX, POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Rates per 100,000)

)Summary 19601966 (סיכוט :

ומין מיקום יבשתלידה,
Ageגילמספרים

Continent of Birth,
Site snd Sex

מוחלטים
Absolute
Numbers

הכל סך
Total0141524253435444554556465+

Jewsיהודים
מוחלטים smbeמספרים rte NiAbsoli

ג1) הכל 17,8767486939002,2864,9397,33510,548TOTAL(l)סך

13,3414133693537291,8333,6515,761Malesזברים
14,5353353245471.5573.1063,6844.786Femalesנקבות

atesRשיעורים

הכל 188.2715.1128.9348.41125.53291.46595.091,237.22TOTALסך

178.0316.2129.9938.7782.14214.38564.55138.40Malesזכרים
198.7713.9327.8057.67166.91369.97628.991,097.10Femalesנקבות

זגרים 88032.3515.1327.7S38.799ישראל /.48171.25458.90968. /4Israel  Males

:thereofמזה:
321.116.860.8329.8590.06Stomachקינה

והחלחולת הגס 592.190.140.802.2616.0111.0574.62101.32Colonהמעי and rectum
551.920.200.452.2924.6697.00101.32Lungהריאה

291.1137.31129.46Prostateהערמונית
השתן 331.280.040.600.455.7211.0522.39118.20Bladderשלפוחית

ממאירה 1033.832.985.392.262.2913.8114.9245.03Malignantלימפומה l/mphoma
1394.884.514.193.615.722.7626.1250.66Leukemiaלוקמיה

90334.8912.5525.9152.97142.68283.96492.747S5.S2Femalesנקבות
:thereofמזה:

260.950.461.137.9632.8559.26Stomach_קיבה
והחלחולת הגס י391.52המעי 0.05 0:21" 2.746.79 32:85 23;8864.19Colon.and. rectum 

1696.600.8514.1661.15106.15113.15128.39Breastהשד :

391.520.210.466.7923.8862.0549.38Uterusהרהט
361.380.250.851.837.935.3147.4529.63Ovaryהשתלה

ממאירה 371.521.221.270.461.132.6532.8514.81Malignant■לימפומה lymphoma
863.182.901.913.203.405.317.3044.44Leukemiaל^^יה

 2.84J151.1120.0732.00J5.6873.35223.114J/.731.053.46AsiaAfircaאסיהאפריקה  Males
.זכרים

:thereofמזה:
י321קיבה 16.080.201.413.4317.9243.48165.31Stomach

והחלחולת הגס 1538.210.801.412.8116.1322.0563.21Colonהמעי and rectum
43021.810.235.3137.6385.06171.79Lungהריאה

20511.370.234.9326.46145.05Prostateהערמונית.
השתן 20611.510.200.474.3716.1347.8986.71Bladderשלפוחית

ממאירה 1467.822.965.176.346.879.4120.1622.69Malignantלימפומה lymphoma
לוקמיה ■1467.383.624.372.824.379.8615.7539.71Leukemia

2,569139.5623.8529.9253.62131.91244.08407.79623.76Femalesנקבות
:thereofמזה:

21611.270.350.211.656.3113.6834.8188.88Stomachקיבה
והחלחולת הג0 1558.540.350.211.884.7310.5929.8460.85Colonהמעי and rectum

48526.611.6911.0546.0766.2068.3862.46Breastהשד
24713.700.424.0018.9336.6345.3832.03Uterusהרחם
945.110.351.052.358.2012.3611.8113.61Ovaryהשחלה

ממאירה 985.612.813.793.534.105.7416.1617.62Malignantלימפומה lymphoma
129לוקמיה .6.656.313.162.595.057.9414.9225.62Leukemia

VITAL STATISTICS 98



מין, לפי נבחרים, מיקומיט של ממאירות שאתות של חדשיס מקריט  ג/42. לוח
(המשך) ל100,000) (שיעורים וגיל לידה יבשת אוכלוסייה, קבוצות

TABLE C/42 NEWLY DETECTED CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS, OF SELECTED
SITES, BY SEX, POPULATION GROUP, CONTINENT OF BIRTH AND AGE (Rates per 100,000)

)cont.) (Summary 19601966 (סיכום

Ageגילמספרים
הכלמוחלטים Continentסך of Birth,

מיקוםומין לידה, AbsoluteTotal0141524253435444554556465+Siteיבשת and Sex
Numbers

Jewsיםיהוד
מוחלטים teמספרים NumbersAbsol u

 594.77EuropeAmerica./8.474374.4724.9133.1046.0389.64220.11624.44אירופהאמריקה Males
זכרים

:thereofמזה:
1,30954.921.250.441.528.7619.6496.02269.31Stomachקיבה

והחלחולת הגס 94942.531.772.288.7625.0264.16198.44Colonהמעי and rectum
1.30055.240.620.441.526.2528.54110.76232.96Lungהריאה

53124.580.832.6925.58169.73Prostateהערמונית
השתן 56126.200.440.382.2915.1147.03117.75Bladderשלפוחית

ממאירה 28112.633.113.971.905.009.4022.9737.43Malignantלימפומה lymphoma
לוקמיה ■

40517.186.232.214.184.5911.5824.7170.51Leukemia

339.39Females./9.8/2405.40/6.5431.3770.02/96.9/437.36740.74נקבות

:thereofמזה:
78533.400.452.637.0116.5145.29172.45Stomachקיבה

והחלחולת הגס 1,03046.210.662.736.2510.8036.6885.04173.14Colonהמעי and rectum
2,596116.311.321.8218.7489.26164.79205.57195.12Breastהשד
69831.583.2915.9241.5462.4068.02Uterusהרחם

67930.121.323.643.6215.1641.2053.8463.90Ovaryהשחלה
ממאירה 22910.700.912.302.84לימפומה 9.56"17.3637.79Malignant lymphoma

27611.682.652.272.302.4610.2618.8743.28Leukemiaלוקמיה

wלאיהודים sNonJe
מוחלטים eמספרים NumbersAbsolut

הכל 1.2261286985109164228441TOTALסך

7958848436193148314Malesזכרים

431402142487380127Femalesנקבות

Ratesשיעורים
הכל 64.0913.8019.9936.4773.21167.90290.53543.95TOTALסך

81.1718.2226.5036.2985.01202.77383.51771.67Matesזכרים

46.189.0012.8036.6662.24137.73200.57314.60Femalesנקבות

79881.1718.2226.4936.2185.00202.77383.50786.14Malesזכרים

:thereofמזה:
727.350.551.686.9621.8046.6488.40Stomachקיבה

והחלחולת הגס .323.26055המעי 0.841.3917.4423.3229.48Colon and rectum
13413.681.689.7521.8085.51201.44Lungהריאה

171.73הערמונית ■2.1812.9527.02Prostate
השתן 333.3613.0810.3656.50Bladderשלפוחית

ממאירה .70לימפומה 7.142.696.627.699.7528.3410.3629.48Malignant lymphoma
596.024.972.763.372.7813.0315.5429.48Leukemiaלוקמיה

43/46.179.00/2.6036.6562.23137.72200.573/4.59Femalesנקבות

:thereofמזה:
242.571.7417.5537.15Stomachקיבה

והחלחולת הגס 212.241.742.597.5412.5319.81Colonהמעי and rectum
/ 444.714.366.4826.4130.0819.81Breastהשד

424.501.7510.3732.0725.0712.39Uterusהרחם
151.600.220.600.873.885.652.5012.38Ovaryהשחלה

ממאירה 373.961.351.214.366.483.7710.0232.20Malignantלימפומה lymphoma
363.852.921.823.499.0713.202.502.47Leukemiaלוקמיה

0) Incl. 231 malesof age not known and
196 females of age not known.
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תושבים) ל10,000 (שיעורים נבחרות מדבקות ימחלות ג/43. לוח
(יהודים)

TABLE C/43. SELECTED INFECTIOUS DISEASES (Rates per 10,000 Population)

)Jews)

)19501969)

ממוצע

Averageמחלה
19501950I960196519661967§1968.1969Disease
1965(1)

6.114.81.30.30.30.20.1XDiphtheriaקרמת
0.20.20.10.10.10.1O.I0.1Brucellosisברוצלוזיס

בצילרית ,12.38.812.18.810.68.89.99.7Dysenteryדיזנכוריה bacillary
נגיפית כנד ,8.610.314.59.37.77.610.210.8Hepatitisדלקת infectious
מזיהוט מות ,0.30.30.20.30.50.60.60.5Encephalitisדלקת epidemic
המוח קרום 0.20.80.10.20.10.10.20.2Cerebrospinalדלקת
מנינגוקוקוס meningitisע*י

מזון 4.56.19.610.414.613.78.4Poodהרעלות poisoning
28.47.36.07.6Measles(2)12.0(2)55.5138.230.3חצבת

(אנדמי) הבהרות 2.05.40.80.20.30.20.20.3Typhusטיפוס (endemic)
הבטן 2.26.01.20.80.80.60.90.9Typhoidטיפו6 fever

0.20.90.10.20.10.10.2O.ILeptospirosisלפטוספירוזיס
0.85.50.30.10.20.10.20.2Paratyphoidפרטיפוס fever
XXXXXXXXTetanusצפדת

חוזרת ■0.1X0.1XX0.1Xקדחת xRelapsing fever
9.111.910.63.11.82.34.21.9Scarletשנית fever
5.40.60.4Pertussis(2)0.3(2)0.1(2)28.156.323.5שעלת

ילדים 3.114.30.1XX0.1X0.1Poliomyelitisשיתוק

(1) Includes cases of NonJews.
)2) Only cases of the age group 04 were notifiable.

לאיהודים. כולל (1)
בהודעה. חייבים היו 04 בגיל שקרו מקרים רק (2)

ההדבקה מקומ לפי מלריה, מקרי  ג/44. לוח

TABLE C/44. MALARIA CASES, BY PLACE OF INFECTION

)19491969)

1949
(1)

19501955I96019651966196719681969

הכל 22סך 91 842 1,09131201317' 23': TOTAL
ו

מזה:
 חדשים מקרים
מקומית הדבקה

בחול שנדבקו מקרים
שנגרפו מקרים

דם עירוי עי

1

3019
1

12
1

1622
1

Thereof:
New Cases  Indigenous
Infection

Imported Infection
Induced

(I) Data for this year are incomplete. שלמים. אינם זו לשנה הנתונים (1)
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אוכלוסייה, קבוצת התהליז/ פעילות המחלה, איתור לפי 45.שחפת, /a לוח
לידה ויבשת גיל

TABLEC/45. TUBERCULOSIS, BY LOCALIZATION. STAGE OF ACTIVITY. POPULATION GROUP
AGE AND CONTINENT OF BIRTH

(1968)

Population Group,
Age and Continent

of Birth

לריאות מחוץ שחפת
Extrapulmonary

בהשגחה
Under
Obser
vation
Only

בטיפול
Under
Treat
ment

הגל סך
Total

ריאות שהפת
Pulmonary

רגועה
ובלומה
Quies
centand
Arrested

פעילה
Un
stable

הכל סך
Total

הכל סך
Total

אוכלוסייה' קבוצת
לידה ויבשת גיל

TOTAL
Jews
NonJews

Cases under Supervision
943 419 1,362 11,384
804 358 1.162 10,604
139 61 200 780

Cases Newly Discovered(i)
JEWS TOTAL 32 96 128 727
Age: 0 42 2 1

514 2 18 20 23
1529 2 16 18 53
3044 8 22 20 123
4559 12 22 34 254
60+ 8 16 24 273

Continent of Birth
Europe 22 38 60 409
Asia I 19 20 113
Africa 4 21 25 164
Israel 3 14 17 32
Other£not known2 4 6 9
NONJEWS  4 12 It 37

TOTAL
Age: 01411 2 1

1544 2 9 II 12
4559 I 2 3 II
60+  13

1,134
833
301

378
8
17
63
61
95
134

194
42
91

37
14

53

5
28
13

7

בפיקוח מקרים
12,518 13,880
11.437 12,599
1,081 1,281

שנחגלו(') מקרים
1,105

9
40
116
184
349
407

603
155
255
69
23

90

6
40
24
20

1,233
11

60
134
214
383
431

663
175
280
86
29

106

8
51

27
20

הכל סך
יהודים

לאיהודים

יהודיםסךהכל
4 עד 0 גיל:
14 עד 5
29 עד 15
44 עד 30
59 עד 45
ומעלה 60
הלידה יבשת

אירופה
אסיה

אפריקה
ישראל

ידוע ולא אחר
לאיהודים
סוהכל

14 עד 0
44 עד 15
59 עד 45
ומעלה 60

גיל:

ריאות שחפת 120) המחלה

(l) In addition to new
aggravation of the disease

התחדדות מקרי 131 נרשמו  בטיפול לריאות ומחוץ פעילה ריאות שחפת של חדשים למקרים נןסף (1)

לריאות). מחוץ ו11
cases of unstable pulmonary and extrapulmonary tuberculosis under observation 131 cases of
were registered (120 pulmonary and II extrapulmonary).

(יהודים) (1) להתאבדות ונסיונות sivmnnn  A6/< לוח
TABLE C/46. SUICIDES AND ATTEMPTED SUICIDES(i) (Jews) (1949 1969)

1969 1967 1966 1965 I960 1950 1949

SUICIDES
Thereof: Males

ATTEMPTED SUICIOES
Thereof: Males

Absolute Numbers
209 161

126 104

774
216

166
100

704
283

175

109

708
281

174
93

628
261

מוחלטים מספרים
141 114
85 80
114
53

104

59

Rates per 10.000 Jews Aged 15 Years and Over ומעלה 15 בגיל יהודים ל10/000 שיעורים

התאבדויות
זכרים מזה:

להתאבדות נסיונות
זכרים מזה:

1.771.811.421.071.010.991.22SUICIDESהתאבדויות

2.402.111.511.351.231.281.47Malesזכרים

1.091.481.330.790.800.700.97Femalesנקבות

להתאבדות 1.611.465.124.404.224.52ATTEMPTEDנסיונות SUICIDES

1.451.324.233.423.332.53Malesזכרים

1.771.616.025.395.116.50Femalesנקבות

0) Including some cases of NonJews; since 1967
they were not included in the rates.

1967 בשנת ההל לאיהודים; של אחדים מקרים כולל 0)
השיעורים. בחישוב נכללו לא הם
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. ואבחנה גיל מין, ל3י מאוש3זי0,  ג/47. לוח
(1967)

מספר
זכריםברשימת '

ב"ח
Numberהכלאבחנה הכלנקבותזכריםסך גילנקבותזכריםסך

[otalMalesemalesTotal FMalesmalesFe in
H List

ו

014514

הכל מוחלטיםסך מספרים
מוחלטים 120,272מספרים 114,980 235,2527,570 120,272 114,980 235,25213.646 10,782

שיעורים
מוחלטים מספרים

995.7
חושבים ל000'10 שיעורים
109.1 ג.3,032 1,026.5 '*.S5559.2 1

Absolute Numbers
ידי117 על שנגרמו נלוזלות

טפילים או חיידקים
9,8075.9733,83441.550.232.7180.380.544.0

1 2
3 4

שחסת
עגבת

1.317
95

803
65

514
30

5.6
0.4

6.7
0.5

4.4
0.3

; 0.10.2
5

6
הבטן טיפוס

וזיהומים פרטיפוס
257
310

148
148

109
162

. I.I
| 3

1.20.90.41.52.4

אחרות 1מסלמונלות .21.420.12.41.2

כולל8 לא דיזנטריה,
אמיביאזיס

9766323444.15.32.951.422.33.3
/32אסכרה10

IIחריף ילדים ר169שיתוק
0

1.0
0

0.1
0

Q ו| c

0.1


של12 מאוחרות תוצאות
ילדים שיתוק

6643363282.82.82.8
1 ג.
3.1

0.3
1.7

0
8.0

13

14
נגיפית כבד דלקת י

(אנדמי) הבהרות טיפוס
1,208

57
800
33

408
24

5.1
0.2

6.7
q 3

3.53.17.58.3
1832

18
19

ממאירות שאתות
הקיבה של

החלחולת של

9,593
632
291

4,706
312
135

4.887
320
156

40.6
2.7
1.2

39.5
2.6

u.z

41.7
2.7
1 3

2.3
0.2
5.4

0.5
6.6

הריאה22 של 1776__J08,X68_3.35.11.4~

24
25

~~ השד של
(כולל הרחם של

1,200
374

241,176
374

5.1
\.b

0.210.0
7 "y

__

הצוואר)

5563292272.32.81.92.1לוקמיה29 2.3י
ממאירות3334 בלתי .8,2801,9806.30035.016.653שאתות 89.7 מוגדרות3536 בלתי 1,3355627735.6476שאתות S

0.08.4

אלרגיות3738 3,1111,6161,49513.213.612.820.9מחלות
1.2

23.7
2.0
10 9 2.0161,0489688.58.88.39.86.8קצרתהסימפונות37

אנדוקריניות,3941 מחלות
הדט ומחלות מטבוליות

6,4502.7773,67327.323.331.349.823.412.2

388803081.60.72.6תירוטוקסיקוזיס39 0.83.9^_2,5521,3121,24010.811.010.6סוכרת40
העצבים4251 מערכת מחלות

התחושה ואברי
17,3838,9088,47573.674.872.4189.863.925.4

של43 הדם בכלי 3,3921,7921,60014.415.0137tfליקויים 7 המרכזית העצבים מערכת

9124564563.93.84.07.17.9פזילה46 2,2641.0881,1769.69.110.01.6nירוד47 ? הרשתית48 6./\.4382521861.81הפרדת
U.J

התיכונית50 האוזן 1,7369767607.38.26.5112.4דלקת
0.3
26.4

0.2
3.8 הפטמי והזיז
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TABLE C/47. HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX, AGE, AND DIAGNOSIS

(1967(

MalesנקנותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+014S141544456465 +

Absolute NumbersTOTAL

33,41817,015 28,4686,985 5,37710,04353,89027,04114,829Absolute Numbers

10,000 populationRates per
694.52,333.8 1,246.8745.3 2,217.7425.21,094.71,194.71,892.4Rates

48.650.1 32.667.3 142.234.121.929.631.1Infectious and Parasitic
Diseases

4.527.6 15.40.93.79.710.7Tuberculosis
0.32.4 1.30.20.70.4Syphilis

1.3 0.22.7 0.82.00.50.3Typhoid

0.70.3 0.23.8 22.31.30.50.50.5Paratyphoid and other
Salmonelloses

3.5 0.717.6 21.51.80.71.5I.IDysentery (excluding
amoebiasis(

0_ __ _0Diphtheria
00.4 0.80Acute poliomyelitis

2.20.8 6.57.12.6.Late effects of
poliomyelitis

.e92.2 1.86.1 3.26.22.32.91.0Infectious hepatitis

0.30.3 00.4 0.50.10.10.1Typhus (endemic(

12.6250.7 82.51.1 7.32.618.1107.3177.8Malignant Neoplasms
0.214.2 8.31.06.415.4of stomach

0.29.3 2.20.24.26.1of rectum

0.544.0 10.65.26.0of lung

3.2 4.830.229.5ofי breast
 1.59.111.2of uterus (incl. cervix(

I.I13.2 4.10.7 1.20.40.84.28.8Leukemia

19.026.6 22.35.8 13.46.965.4110.129.1Benign Neoplasms
3.024.2 6.90.1 6.50.45.913.617.0Unspecified Neoplasms
10.026.3 14.712.2 13.49.012.616.714.5Allergic Diseases
5.126.2 13.60.8 4.49.512.411.3Bronchial asthma

11.870.6 40.520.1 49.411.322.557.579.7Endocrine, Metabolic and
Blood Diseases

0.52.2 1.70.1 0.12.65.16.6Thyrotoxicosis
5.749.6 23.1 2.74.525.346.1Diabetes

41.4318.5 113.941.5 128.236.239.7109.0306.0DiseasesofNervous System
and Sense Organs

0.7151.2 25.70.31.020.5134.2Vascular lesions of
central nervous
system

3.410.9 _9.62.20.3Strabismus
1.469. 1 20.30.70.7I9.S85.0Cataract
1.54.8 5.60.1 0.1I.I4.23.5Detachment of retina
5.03.2 2.013.4 84.37.04.51.01.0Olitis media and

mastoiditis
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(ממשך) ואבחנה גיל מין, לפי מאושפזיס,  A7h לוח
(1967)

זכריסמספר
ברשימת
ב"ח

אבחנה
הכל סך
Total

זכרים
Hales

הכלנקבות סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

גיל
Number

H List014514

מוחלטים מספרים
. Absolute numbersחושבים ל10/000 שיעורים

הדם5263 מחזור 26,17915,02611,153110.8126.295.213.0מחלות 3.124.2
(חריף5253 הלב שיגרון

וממושך)
הכלילי העורק מחלת

3,4081,4641,94414.412.316.63.2 21.6

541 2,0247,8964.12850.966.335.2
הגפיים60 של 1,0724486244.53.85.3דליות

התחתונות
1,7761,1925847.510.05.0טחורים61 הנשימה6469 כלי מערכת 23,84014,1609,680100.9118.982.6385.5מחלות 1,049.6122.6

שפעת64 מצויה' 4,3042,8881,41618.224.212.1107.7גזלת 241.819.8

הצורות)65 ריאות(כל 6,3043,7282,57626.731.322.0108.7דלקת 486.416.2 השקדים68 של יתר 6.4643,4722,99227.428.225.5118.0גידול 3.174.7 והאדנוידיב
העיגול7076 כלי מערכת .28,61017,73410,876121מחלות 1148.992.8166.6 787.262.7
והתריסריון7071 הקיבה 2,7141,98672811.516.76.20:2כיב 0

(חריפה72 התוספתן דלקת
וממושכת)

3,1601,7841,37613.415.0II.76.4 3.120.2
מעיים73 8,3846.5441,84035.554.915.764.9שבר 137.125.2 V74והמעייפ הקיבה 5.9473,4532,49425.229.021.375.2דלקת 614.35.4 X75מרה ואבני מרה כיס 2,7047201,98411.46.016.9דלקת השתן7780 דרכי '7,2173,8813,336מחלות 30.532.628.516.9 18.918.3
נפרוזיס77 1,1777853925.06.63.38.9נפרטיס' 3.110.9 הצורות) (בל
השתן79 בדרכי 2,3361,48884810.012.57.20.8אבנים 1.6 X8I הגבר85; של המין אברי 2,8642,864מתלות


12.124.011.2 12.41.9

X8Iהערמונית של עיצוב 2,2562,2569.524.0יתר זכרים)8184 (כולל השד 33,9074833,859143.60.4288.9tfמחלות נ אברי8688 של אחרות ומחלות
האשה של המין

תנוחתהרחם82 ושינוי 1,024צניחה
1,0244.38.7__

14,09114,09159.6120.3הפלות8788
עור89 4,2432,4651,77818.020.715.227.1חלות 51.016.0 ועצמות9092 שרירים 6,3903,6232,76727.030.423.611.0חלות 4.616.0

8405842563.64.92.20.3בקעהדיסקוסהביןחוליתי90 מלידה9394 3,6562,2021,45415.518.512.440.7ומים 167.732.5 הדם93 כלי מערכת 8714184533.73.53.910.2של 46.74.5 המוקדמת95 הילדות 1,2966326645.55.35.70.8וזלות 244.7
מילה97 2132130.91.83.1רית 12.03.4 96;X98מוגדרות בלתי 16,5368,6737,8rf>70.072.667.73.0חלות 98.948.3 ידועות ובלתי
חיצוניות99 24,342Iסיבות 16,9367,40'103.063.2 142.:155.6 129.!I03.S
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TABLE C/47. HOSPITALIZED PERSONS, BY SEX, AGE, AND DIAGNOSIS (Com.)

(1967(

"MalesנקבותFemales

AgeגילAge
Diagnosis

1544456465+0145141544456465+

Rates per 10,000 population

44.93I2.S615.113.011.016.6188.1 40.253S.ODiseases of Circulatory
System

9.214.99.514.331.9 15.610.0Rheumatic heart disease
)acute and chronic(

10.4188.8384.880.2 1.8274.7Coronary disease
2.112.27.49.7 7.2S.OVaricose veins of lower

extermity
11.421.913.910.4 5.77.0Haemorrhoids
50.944.8123.8679.7258.9112.024.2 34.075.9Diseases of Respiratory

System
12.90.33.3122.857.6. 12.62.5 3.72.0Common cotd and

inlfuenza

10.08.335.7331.591.713.79.1 2.627.2Pneumonia (all forms(
7.770.476.90.7 9.1Hypertrophy of tonsils

and adenoids
106.2211.8281.1536.186.736.2127.0 67.9192.3Diseases of the Digestive

System
13.641.043.90.80.115.1 5.015.2Ulcer of stomach and

duodenum
18.97.99.71.713.77.3 16.92.0Appendicitis (acute and

chronic(
35.193.2124.029.616.06.028.7 ■ 9.541.5Hernias
14.86.88.6491.152.36.94.9 7.316.9Gastroenteritis, colitis. etc.
2.617.323.835.5 ■ 12.269.6Cholecystitis, cholelithiasis

32.543.473.023.528.520.242.9 21.854.8Diseases of the Urinary
System

3.67.66.66.85.83.6 I.I6.1Nephritis, nephrosis
)all forms(

13.724.523.41.016.6 7.011.3Urinary calculi
3.946.5184.9Diseases of Male Genital

System
0.240.1171.8Hypertrophy of prostate
0.20.72.13.1148.5 595.754.3Diseases of Breast (inci.

Male) and Other
Diseases of Female
Genital System

24.5 57.921.2Prolapse and malposition
of uterus

.9.3 276.9Abortions
21.515.827.439.320.38.418.8 14.913.2Diseases of the Skin
33.248.438.210.98.311.945.3 16.662.6Diseases of the Musculo

skeletal System
5.4M.I5.30.34.2 2.44.0Hernia disci
6.96.84.6138.2..29.213.65.5 7.22.4Congenital Malformations
1.30.50.161.29.44.70.9 1.50.2of Circulatory System
264.60.3_ 0.2Diseases of Early Infancy
1.20.2'Circumcision

64.1100.9116.783. i62.050.587.3 62.290.5III defined and Unknown
causes

182.6101.699.968.992.351.947.963.3. 156.2External Causes
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אוכלוסייה וקגוצת גיל מין, לפי תושבי0, ל10,000 אשפוז שיעורי  AS,/< לוח

TABLE C/48 HOSPITALIZATION RATES PER 10,000 POPULATION, BY SEX,

AGE AND POPULATION GROUP

1967)(1952 

הכלשנה למך י eג A g

YearTotal
0145141544456465 +

Jewsיהודים

eזכרים s■ " Mai

19526332.4645354664798001,288
19556592.688. 7344534638481,313
19577332.7517255425259261,636
I9608333,3889325675581,0851,906
19659083.1461.0095386481,2002,178
19669483,4711,1515796331,2322,280
1967

V

9663,0321,1095596941,2472,334

alesFenrנקבות

19527842,2014063498838701,050
19558402.3055543369979031,049
19578972,1965323981,0869591,344
I9601,010. 2.5186984411.1841,1261,625
19651,0082,3977794201.1071,1481.777
1966

 1967 ■

1,064.
1,026 

2.567
8י22

807
.745

418
425*

1.139
1.095

1,239
1,195

1,969
1,892

Males

NonJews לאיהודים
זכרים

35790S288187364500731
5021.673434294479594858
6482,669 5692735431,0831,314י
6502,8546233054999401,442
5712,4705942404469601,200

1957
1960
1965
1966
1967

Females נקבות

1957333602199129459435378
19604481,361319164548579412
19656341,888423196856665929
19666421,810411227840816919
19675671.6473891807177771,008
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הגירה תנועות ד. פרק
כלולים התיירים בין t האוויר דרך במעבר נוסע

סיור. באניות מבקרים גם
השוהים מטוסים, נוסעי  במטוס במעבר
התעו בשדה מטוסם שהות בזמן במעבר בארץ
תחנת מאותה הארץ את לצאת עליהם פה.
יומי כ"ביקור זו קבוצה הוגדרה בעבר גבול.

במטוס".

מקורות
דרך עוברים המדינה את והיוצאים הנכנסים
התנועה עיקר הגבול. ביקורת מתחנות אחת
התעופה נמל חיפה' נמל התחנות: דרך היא
דרך גם ניכרת תנועה היתד. 1967 יוני עד לוד.
את העובר אדם בירושלים. מנדלבאום מעבר
אחת בכל נערך יום ומדי שאלון ממלא הגבול
והיוצ הנכנסים מספר על דוי'ח אלה מתחנות
ומהשא היומי מהדו"ח העתקים לסוגיהם. אים
לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה מתקבלים לונים
הגירה. תנועות על הסדרות להכנת בסיס והם
והאויר הים דרך והיוצאים הנכנסים כל סך
המופיע מזה במקצת שונה זה' בפרק המובא
י"ד, לפרק מבוא ראה תחבורה' על בפרק

וקשרי/ "תחבורה
בכוח והעולים העולים מספר על הנתונים
על הנתונים יתר כמו מתקבלים לארץ הנכנסים
הנתונים הגבולות. ממשטרת ההגירה, תנועות
לעולים או לעולים מעמדם ששינו המבקרים על
לעלייה הנפתיות מהלשכות מתקבלים בכוח

הפנים. משרד של ומרשם
ממלאים הפנים משרד או הגבול משטרת
רישום "שאלון בכוח העולה או העולה עבור
לידה, ארץ הבאים: הפרטים את הכולל עולה"
תאריך אזרחות' בחו"ל, קבוע מגורים מקום
בחו"ל יד משלח משפחתי' מצב מין' לידה'
שאלון מתוך המשפחה. לראש הנלווים ומספר

העולים. תכונות על העיבודים נערכים זד,
מאי עד מינואר בכוח עולים על הנתונים
לתו מתייחסים כ3,600) היה (שמספרם 1969
הא במשרדים לטיפול שנרשמו ארעיים שבים

העלייה. לקליטת המשרד של זוריים
אלה עולים. אזרחים גם כלולים העולים בין
ישראליים לאזרחים שנולדו ילדים לרוב הם
במש מעמד על בלוחות בחו"ל. שהותם בעת

הבודדים. בין כלולים הם פחה

ואומדן חישוב שיטות
כוללת הגירה תנועות של הלוחות בכל
אוקיאניה. את גם "אירופהאמריקה" הקבוצה
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והסברים הגדרות
קבע לישיבת לארץ הנכנס אדם הוא טולה

הכניסה. חוק לפי או השבות חוק לפי
שנכנס אדם הוא לעולה מעמדו ששינה תייר
הגיש בארץ ובהיותו תייר של במעמד לארץ
כונתה 1968 עד עולה. של מעמד וקיבל בקשה
גם וכללה משתקעים תיירים בשם זו קבוצה

לעולים. מעמדם ששינו ארעיים תושבים
באשרת לארץ שנכנס אדם הוא בכוח עולה
משרד שהתקין החדשות בתקנות בכוח. עולה
מחודש שהופעלו לישראל כניסה בדבר הפנים
הזכאי כ"אדם בכוח" "עולה הוגדר 1969 יוני
חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת
לישראל להיכנס ורוצה תש"י1950, השבות,
חודשים". 3 על העולה לתקופה בה ולשהות
אדם הוא בכוח לעולה מעמדו ששינה תייר
בקשה הגיש בארץ ובהיותו כתייר לארץ שנכנס

בכוח. עולה של מעמד וקיבל
בקביעות בישראל הגר אדם הוא יוצא תושב
שליחות עסקים' ביקור, למטרת לחו"ל ויוצא
ה"יורדים". גם ביניהם כלולים ,. אחרת מטרה או
הינו כי המצהיר תושב הוא מצהיר יורד

לצמיתות. הארץ את עוזב
העי שנה. מעל בחו"ל השוהים תושבים
בחו"ל השוהים התושבים תכונות על בודים
בשנת שיצאו התושבים עבור ניתנים שנה מעל
בשנים יצאו '1967 סוף עד חזרו ולא 1963
(פרט 1968 סוף עד חזרו ולא 1966 עד 1964
ים וצוותי שירות בדרכון נוסעים לדיפלומטים'
ולא ב1967 שיצאו תושבים עבור וכן ואוויר),

.1968 סוף עד חזרו
מחובר יוצא תושב של לטופס חוזר. תושב
לארץ שיבתו ובעת היוצא. לתושב הנמסר תלוש
תאריך מתוך הגבולות. לביקורת מוסרו הוא
נערך זה, בתלוש המופיעים והחזרה היציאה

בחו"ל. התושבים של השהות על העיבוד
לאיהודים הם מיוחדים רשיונות בעלי
בירו מנדלבאום מעבר דרך נכנסו או שיצאו
מיוחד רשיון לפי בירדן, קצר לביקור שלים

.(1967 יוני (עד
לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא ארעי תושב
לעבודה חודשים משישה למעלה של לשהות

וכוי. ללימוד זמנית,
באשרת לארץ הנכנס חוץ אזרח הוא תייר
או ארעי תושב או עולה אינו ואשר תייר
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שהוא בהכרח זה אין אולם מטרתו, ארץ כעל
ארץ. באותה לשהות ממשיך

יורדים
יציאתם בזמן המצהירים התושבים מספר
>"יור לצמיתות אותה עוזבים שהם הארץ את
היורדים ממספר נמוך הוא מצהירים"), דים
מספר על כלשהי לתמונה להגיע כדי למעשה.

כדלקמן: אומדנים נערכו המלא, היורדים
כ"יור הוגדרו '1951 עד 1948 לתקופה ביחס א.
דיפלו לשליחים, (פרט התושבים כל דים"
באותה הארץ את שיצאו ותלמידים), מטים
(כלומר' 1952 סוף עד אליה חזרו ולא תקופה

הארץ). מן משנה למעלה נעדרו
אומדן נערך 1960 עד 1952 לתקופה ביחס ב.
היוצאים התושבים מספר על המבוסס גולמי
של הממוצע השהייה זמן על וכן והחוזרים

לארץ. מחוץ החוזרים התושבים
מורכב שנה לכל האומדן 1961 בשנת החל ג.
שאר ומאומדן המצהירים היורדים ממספר
החי לישראל. לחזור לא העתידים היוצאים
על נעשה היוצאים שאר אומדן של שוב
עד חזרו שלא הנידונה השנה יוצאי בסיס
באחוזי בהתחשב האומדן. עריכת מועד
הקוד השנים יוצאי של בחו"ל ההישארות
האומ התאמתות אחרי מעקב ייערך מות,
ובמידת החוזרים למספר בהתאם האלה דנים

בעתיד. תיקונים ייעשו הצורך
נכנסים תיירים

1957 ממאי ארץ, לפי תיירים על הנתונים
_של_0/?50._ ועדסוף1960עובדולפי~מדגם 

,250/0 של מדגם לפי העיבוד נערך 1961 בשנת
20^, של מדגם לפי 1967 יוני עד 1962 משנת
על הנתונים .50^, של מדגם לפי 1967 ומיולי
מדגם על מבוססים בארץ התיירים של השהות

.200/0 של
הנכנסים התיירים גיל

 זוג בת או ילד  לתיירים מהנלוים חלק
עבורם המשפחה. ראש של דרכון באותו מגיעים
עבורם חסר ולכן נפרד טופס ממלאים לא
12,233 היה שמספרם הילדים גיל. על הפריט
הזוג ובנות 14 עד 0  הגיל לקבוצת הוספו
יחסית חולקו 11,300 היה שמספרן התיירים של

ומעלה. 15 הגיל קבוצות בין
הגיל רשום היה לא להם תיירים, כ600'7

הגילים. כל בין יחסי באופן חולקו בטופס,

יוצאים תיירים
פי על חושבה בארץ התיירים של השהות
הכניסה תאריך לפי המלויק' הימים מספר

ושנה). חודש (יום' היציאה ותאריך

ההפרש פי על חושב הגירה בתנועות הגיל
לארץ, הכניסה שנת לבין הלידה שנת בין
הכניסה. ובחודש הלידה בחודש להתחשב מבלי

עולים
את המנדט, תקופת לגבי כולל, ד/3 לוח
שנשארו התיירים ואת המעפילים את העולים,
נרשמו אם בין לארץ, כניסתם שנת לפי בארץ
התיירים לאו. אם ובין המנדט שלטונות ידי על
כמשתקעים. נרשמו בה בשנה נכללו המשתקעים

חוזרים תושבים
לארץ בחוץ השהות חישוב ,1960 שנת מאז
של והשנה החודש בין ההפרש על מבוסס
התו  מחודש" "פחות השיבה; ושל היציאה
 "חודש" חודש. באותו וחזרו שיצאו שבים
הלאה. וכן הקודם, בחודש שיצאו התושבים
קבוצות לפי חושבו והחציונים הממוצעת השהות

אלו.
הממו השהות חושבה ו1969 1960 לשנים
הכני ותאריך היציאה תאריך מתוך בחו"ל צעת
הביניים לשנות ושנה). חודש (יום, המדוייק סה
הממוצעת השהות מבוססת 1968 עד 1961
ממוצעת שהות של הערכים אותם על בחו"ל

ו1969. 1960 השנים עבור שנתקבלו

היוצאים התושבים גיל
או ילד  היוצאים לתושבים מהנלווים חלק
ראש של דרכון באותו יוצאים  זוג בת
גיל על הפריט חסר לעיתים עבורם המשפחה,
בשאלוןרישוםתושביוצא.הילדים_שמספרם_
ובנות 14 עד 0 הגיל לקבוצות הוספו 973 היה
חולקו 482 היה שמספרן התושבים של הזוג
המקרים ומעלה. 15 הגיל קבוצות בין יחסית
שמספרם בטופס, כלל, רשום היה לא הגיל בהם
הגילים. כל בין יחסי באופן חולקו ,7,250 היה

שנה מעל בחו"ל. השוהים תושבים
הטופס בין אינדיבידואלית הקבלה נערכה
תושב "רישום הטופס לבין חוזר" תושב "רישום
חזרו לא התושבים מבין אילו לוודא כדי יוצא"
בהקבלה קשיים בגלל יותר. או שנה כעבור
גם בחו"ל" השוהים "התושבים בין כלולים
אפש היתד. שלא אלא שחזרו, תושבים מספר

לזהותם. טכנית רות
"רי בטופס פרטים חסרים שהיו במקרים .

עלייה, ושנת לידה ארץ על יוצא" תושב שום
כרטסת מתוך האפשר, במידת הושלמו הם

הפנים. משרד של התושבים
לארץ מתייחסת ד/18 בלוח המטרה" "ארץ
ישראל את יציאתו בעת התושב הודיע שעליה
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פרסומים

. (1965) בישראל התיירות (206)

(1966) בישראל התיירות (237)

(1967) בישראל התיירות (254)

(1968) בישראל התיירות (291)

(19661968) לישראל העלייה (308)

(1969) בישראל התיירות (319)

טכניים פרסומים
בישראל העונתיות (15)

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

אחרים מוסדות עם בשיתוף הלשכה פרסומי
1952) בישראל התיירות של סטטיסטיקה (2)

לתיירות הממשלתית החברה עם בשיתוף ,(1955

מיוחדים פרסומים

פאלק (מרכז (19481953) לישראל העלייה (60)
בישראל) כלכלי למחקר

סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות (78)
(19481957)

(1958) סטטיסטית) (סקירה בישראל התיירות (91)

(1959) בישראל התיירות (105)

(1960) בישראל התיירות (122)

(1961) בישראל התיירות (133)

(1962) בישראל התיירות (149)

(1963) בישראל התיירות (163)

(1964) בישראל התיירות (188)
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SUMMARY TABLES סיכום לוחות
אשרה סוג לפי ויגצאימ, נגגסים  ר11, ליח

TABLE D/l. ARRIVALS AND DEPARTURES, BY CATEGORYOF VISA
)19481969)

חושב

עולהשנה
isnn

* Residentארעי
Temporaryתייר

מעבר
במטוס

YearImmigrantהבל יו!ודי0סך ResidentTouristTransitמזה:

TotalThereof.'JewsWby Plane

Arrivalsנכנסים
(2)194819691.298,0591,188,6841,175,01291,2433,185,856292,325

(2) 1948101.8255.5435.42S4,533
1949239,42410,3869,45822,208
1950169,72020,03118,58433,122343
1951174,01416,81716.28539,3981 1,738
195223,40815,41914,99296634,3 118,214
י1953 10,38821,26020,8131.09037,0857,285
195417,48522,64222.22)1,71139.390983
195536,32727.31026,8402,03449,899593
195654,99629,59029JI72,29942,6151.063
195771.10035,25934,9812,57142,3423,205
195826,09337,99137,6162.99268,1004,066
195923,04543.11142,8032,73585,1043,990
I96023,64451.25650.8783,860117,6626.488
196146,65065.85865,1405,287159,6247.211
196259,60074,74874.1296,395183,7019,484

' 196362,15692.69291.7967,947218,46018,953
196452.45679.53479,1107.738251,62424,468
196528,79587,47186,9547,827296,49333.635
196613,610103,026102,1518,070328,07736,898
196712,27594,87394,27610,647291,16838,089
196818,156121,237120,22111,783431,96637,405
1969(3)32,892132,630(>) 13 1,2225,296408,97438,209

Departuresיוצאים
"(2)194819691,412,074__l ,391,23197.9023,0?6,M5_ __296,663

(2) 19484,1493,9422,486
194917.46117,01719,083
195030,01829,18331,156252
195126,67625,88636,06011,701
195229.40428,5631.30032.6648,206
195334,74533,8281,28635.6267,293
195430,89729,9881,43237,896S76
195534,32133.4841,93048.125531
195641,95041.0912,37642,0241,065
195748,25547,5441,98338,9623,202
195852,05051,4632,59465.9643,914
195954,95 154,3932,83781,6134,045
196063.30562.6063,435112,4596,507
196175,91475,0034,993155,4217,427
196286,15885,2436.160177,46310,196
1963103,474102,2067,734211,06820,673
196489,63788.9828.570246,77525,264
196597,13196,2188,457290,37233,667
(966115,840114.5329,701326,32936,880
1967108,564107.23811,235278,90438,107
1968128,142126,22710,044425.37938,130
19691 39,032(4)136,59411,835400,23638,627

(!) Included among tourists till 1951. (2) As from 15 V 1948.
PJIncluding 9,619 potential immigrants.
)V See note (*) to Table D^2.

.15 v 1948 מאז (2) התיירים. בין כלולים 1951 עד (0
בכוח. עולים 9,619 כולל (נ)
י/2. ללוח 0 הערה ראה (4)
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האשרה וסוג ויציאה כניסה דרכי לפי ,(0 ויוצאים נכנסים  ד/2. לןח
TABLE D/2. ARRIVALS AND DEPARTURES (1), BY MODE OF ENTRANCE AND

DEPARTURE AND CATEGORY OF VISA
)1948 1969)

Category of Visa ינשה
Land

אוויר
Air

ים
Sea

הכל סך
Total האשרה hd

TOTAL

Immigrant
Resident^)
Special permit(3)
Tourist and temporary
resident

Transit by plane

TOTAL

Resident

Special permit(3)

Tourist and temporary
resident

Transit by plane

TOTAL

lmmigrant(4)

Resident^)

Temporary resident(4)

Tourist

Transit by plane

Arrivals

3,589,692465,204

418.3633,560
739.8265,620

87.853
2,139,178368.171

292.325

Departures
3,472,886194,079

863.2155,590

88,105

2,313,008100.384

296.663


Arrivals

535,3443.188

24.932

114.379219

4,71555

353.1092,9M

I5V I 948 I 969

767.898
440.242

767.898

1,321,524

541,513

780,01 I

1 9 6 9

79,469

7,960

18,032

526

52,951

38,209 

נכנסים
(1)6,144,025

1,277,104

1.188,684
87.853

3,277.104

292.325

יוצאים
(1)4,990,809

1,412,074

88,105

3,193,967

296.663

נכנסים
618,001

32,892

132.630

5,296

408.974

38,209

הכל סך
עולה

תושב(2)
מיוחד(3) רשיון

ארעי ותושב תייר

במטוס מעבר

הכל סך
תושב

מיוחד(נ) רשיון
ארעי ותושב תייר

במטוס מעבר

הכל סך
עולה(4)

חושב(2)

ארעי(4) תושב
תייר

במטוס מעבר

Departuresיוצאים

הכל 589,73069.220517,2453,265TOTALסך

(^139.03218.265120,375392Residentתושב(2)

ארעי(4) 11.8351.68610.08762Temporaryתושב resident(4)

400.23649,269348.1562,811Touristתייר

במטוס 38,627מעבר
38,627


Transit by plane

(.) Incl. mode of entrance and departure not known in 1948.

)2) Excl. movement of potential immigrants who numbered
1,375 on arrival and 2,460 on departure.

)J) Through June 1967.

)*) In 1969 a new category of visa was formed  potential
immigrant. see introduction.

.1948 בשנת ידועות לא ויציאה כניסה דרך כולל (1)

בכניסה: היה שמספרם בכוח/ עולים של תנועה כולל לא (2)
.2,460 וביציאה 1,375

.1967 יוני עד (3)
בכוח, עולים  חדש אשרה סוג נוצר 1969 בשנת (4)

מבוא. ראה
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IMMIGRANTS עולים

(יהודים) שנה לפי משתקעי0, ותייו*י0 עולים  ד/3. לוח
TABLE D/3. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY YEAR (Jews)

; (18821969)

משתקעים ותיירים עוליט
Tourists SettlingImmigrants and

שנהשיעורעוליםשנהשיעורטוליםשנה

YearImmigrants
)1)

Rate
)2)

YearImmigrants
)1)

Rate
)2)

Yearהכל סך
Total

עוליט
Immigrants

משתקעים
Tourists

שיעור
Rate
)2) Settling

המדינה קום Beforeלפני Establishment of the Stateהמדינה קום 3fמאז the State Since Establishment

18821,328,423 (3)19481,294,02634,397
55■70000 Z1969

482,857 1919193445,167177
101,823 (3)1948101,8199229

14 V 1948239,576 1949239,076500266

1.806  191932193566,472206170,249 1950169,405844154

8,223 1920135193629.59580175,095 1951173,9011,194132

8,294 19211151937j 0,6292724,369 195223,375994 ,17

11,326 195310,3479798
8,685 1922104193814,67536

18,370 195417,471899 ;12
8,175 192391193931,19572

37,478 195536,3031,175 .24

1 3,892 1924146194010,6432356,234 195654,9251,309 135

34,386 192528519414.5921071,224 195769,7331,49141

13,855 19269319424.206927,082 195825,9191,16315

3 Q34 |92720/~94S"10106320_ _23,8?5 (95922,98790813

24,510 196023,4871,02313
2,178 192814194415.55230

47,638 196146,5711,067 ;25
5.249 192934194515,25928

61,328 196259,4731,855■■■ 30

4.944 1930 30194618.7603264.364 196362,0862,278 :30

4.075 193124194722,0983654,716 196452,1932,52325

12,553 1932691 1 4817,1657330,736 196528,5012,23514

37.337 1933177
14V 4815,730 196613,4512,2797

14,327 196712,2372,0906

20,544 196818.0872,4578

ועולים Immigrantsעולים and potential immigrants 27,804בכרה 196932,6795,12515

Immigrants 24,61823,0601,558עולים :10

immigrants בכוח potential13.1869,6193,5675עולים

האוכלוסייה של יהודיים תושבים ל1,000 המשתקעים והתיירים העולים מספור (2) בארץ. שנשארו ותיירים מעפילים כוללי (1)
.15.5.1948 מאז (נ) הממוצעת.

(1) Including visaless immigrants and tourists who remained in the country. (2) Number of immigrants and tourists
■ ■ ■ _ settling per 1,000 Jews of the average population. (3) As from 15 V 1948.
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(יהודים) לידה יבשת לפי משתקעים, ותיירים עולים  Ah לוח
TABLE D/4. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY CONTINENT OF BIRTH (Jew.)

)19191969)

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאחוזיםPercentage

אירופהאסיהאירופהאסיההקופה
Periodהכל ידועאמריקהאפריקהסך הכללא אמריקהאפריקהסך

TotalAsiaEuropeNot knownTotalAsiaEurope
AfricaAmericaAfricaAmerica

grants1mm i

100.010.489.6
100.054.745.3

100.049.750.3

100.078.121.9
100.069.130.9
100.035.864.2

100.060.639.4

100.053.546.5

.I0C014.485.6

100.047.352.7

100.049.650.4

100.071.128.9

100.071.628.4
100.075.124.9

100.088.711.3

100.092.97.1

I 00.086.713.3

100.042.557.5

100.044.355.7
100.033.266.8
100.029.071.0

100.047.352.7

100.078.521.5
100.069.330.7
100.041.858.2

100.047.352.7

100.044.056.0

100.067.232.8
100.073.926.1

100.046.553.5

100.057.2■42.8

SettlingTourists

עולים
1919 14V 1948452.15844,809385.06622,283

15V 194819691,294,026696,670577,60519,751

15V 19481951684,201330,456334,97118,774
1952195451.19339,97811,18723

19551957160,961110,71449,630617

1958196072,39325,92646,4607

1961  1964220,323133,56186,74314

19651969104,95556,03548,609311

15 V31 XII 1948101,81912,93177,03211 ,856
1949239,076110,780123,0975,199
1950169,40583,29684,6331,471
1951173,901123,44950,204243
195223,37516,7256,6473
195310,3477,7602,57413

195417,47115,4931,96612

195536,30333,7362,5625
195654,92547,6177,3053
195769,73329,36139,763609
195825,91911,49014,4281

195922,9877,63515,3484
I96023,4876,80116,6842
196146,57121,99924,5657
196259,47346,67712,7933
196362,08643,05419,0284
196452,19321,83130,362

196528,50113,47615,025

196613.4515.9147,537

196712,2378,2224.015

196818.08713,3574.7246
(1)196932.67915,06617,308305

23,06013,1549.85452מזה:עולים
Thereof: mmigrants

משתקעים תיירים

.I5.V1948 196934,39712,80521,169423100.037.762.3

(2) 19695,1251,3143,75556100.025.974.1

כעולים 1.5585111.03116100.033.166.9מזה:
Thereof:as Immigrants

(! ) Incl. potential immigrants.
)2) Incl. tourists who changed their status to potential immigrants.

בכוח. עולים כולל (0
בכוח. לעולים מעמדם ששינו תיירים כולל (2)

113 הגירה תנועות



(יהודים) ומין גיל עלייה, תקופת לפי משתקעים, ותיירים עולים  ד/5. לוח
TABLE D/5. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY PERIODOF IMMIGRATION

AGE AND SEX (Jews)

)I94SI969)

אחוז
הזנרימ
Percent
of

Males

גיל
חציוני
Median
Age

Age גיל

65+ 4564 3044 1529 014 סךהבל
Total

עלייה תקופת
Period of

Immigration

Absolute Numbers

Immigrants
49.9 24.9

S0.2
50.4
51.3
49.0
49.1
48.2
48.3
48.7

26.2
21.4
21.6
29.1
23.4
23.1
23.5
23.3

57,867

28.853
2,074
S.I 27
3.719
11.299
6,795
1,494
1,125

To urist s Settling
.47.1
45.7
44.0

31.3
25.2
32.1

4,503
458
238

227,158

114,633
7.546

25,806
15,699
42,735
20,739
5,656
4,718

6,607
692
281

255,353

143,882
8,533
31,294
16.152
39.384
16,108
4,937
3.572

6,658
698
250

Percentages

מוחלטים מספרים
עולים

344.839 402,691 1,294,026

199,369
14,579
36,989
13,214
50,089
30.599
11.418
6,191

192.226
18,424
61,684
23,578
76,638
30,141
8,638
7,059

684,201
51,193
160,961
72,393

220,323
104,955
32,679
23,060

26.819.817.64.5
mm !grants

24.949.9
29.421.216.84.326.250.2
28.516.714.74.121.450.4
23.019.516.03.221.651.3
18.322.321.75.229.1 >49.0
22.817:919.45.123.449.1
29.315.419.96.523.148.2
35.515.417.64.623.548.8
27.315.820.85.023.348.7

משתקעים תיירים
11,728 4.540 34,397
2,723 424 5,125
553 120 1,558

אחוזים
עולים

31.3 100.0
28.3 100.0
36.0 100.0
38.3 100.0
32.5 100.0
34.8 100.0
28.9 100.0
26.9 100.0
31.1 100.0

Tourists Settling משתקעים תיירים
47.1
45.7
44.0

31.3
25.2
32.1

13.2
9.2
16.5

19.4
13.8
19.5

19.7
14.0
17.4

34.4
54.5
38.3

13.3
8.5
8.3

100.0
100.0
100.0

(1)19481969

(1)19481951
19521954
19551957
19581960
19611964
19651969

(2)1969
מזה:עולים
Thereof:
Immigrants

(1)19481969
(3)1969

כעולים מזה:
Thereof: as
Immigrants

(1)19481969
(1)19481951

19521954
19551957
19581960
19611964
19651969

(2)1969
עולים :nrn

Thereof:
Immigrants

(1)19481969
(5)1969

בעולים מזה:
Thereof: as
Immigrants

(1) Since 15V 1948.

)2) Incl. potential immigrants.
<3) Incl. tourists settling who changed

their status to potential immigrants.

1SV מ1948 (<)

בכוח. עולים כולל (2)
ששינו משתקעים תייריס כולל (3)

בכוח. לעולים מעמדם
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(יהודים) ומין לידה יבשת גיל, לפי עולים, ד/6. לוח
1ABLE D/6 IMMIGRANTS, BY AGE, CONTINENT OF BIRTH AND SEX (JeWs)

)1961  1969)

מוחלטים Absoluteמספרים Numbersאחוזאחוזים

הזכריםאסיהאסיהכלגיל
Percentאמריקהאירופהאפריקהאמריקהאירופהאסריקההיבשות!1)

Age
AllAsiaEuropeAmericaAjiaEuropeAmericaMales

Africa

1961 1 969
הכל סך
TOTAL325,278189,596135,357100.0100.048.8

0 14106.77977.67029.01341.021.5.SI5

152980,68850,41930.17526.622.348.4

304455,49229,03126.40515.319.644.2

456463.47425,29138.14313.428.3.49.6

65+18.0946,88511,1803.78.346.0

Not known ילוט 751300441לא

1 968
הכל סך
TOTAL18,08713,3574,724100.0100.048.6

0 146,2284,6651,55934.933.0.SI3

15295,3613,9821,37929.829.247.2

30442,6952,07861515.613.143.9

45642,9091.95695314.720.249.7

65+8816682135.04.548.2

Not known ידוע 1385לא

1 9 6 9

הכל סך
TOTAL32,67915,06611,5165,772100.0100.0100.048.8

0 148,6384,6252.3511.57331.120.927.4S2.7

152911,4184,9553,3513.02033.329.952.546.8

30444,9372,4611.64477916.614.6I3.S46.3

45645,6562,2842,99433915.426.75.948.6

65+1.494543883403.67.90.749.3

Not known ידוע 53619831321לא





: Immigrantsreofעוליםמזה :The

הכל סך
TOTAL23,06013,1548,5121,342100.0100.0100.048.7

0147,0594.3942.01265133.924.248.552.9

15296,1913,7281,99743828.724.132.646.9

30443,5722.2141,18816417.114.312.244.3

45644,7182.1292,5008316.430.16.248.5

65+1,12550660563.97.30.548.4

395183210~~

V) Intl. continent of birth not known
)2) Ind. potential immigrants.
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משפחה גודל במשפחה, מעמד לפי משתקעיט, ותיירים עולימ  ד/7. לוח
(יהודים) לידה ויבשת

(19611969)

עולים<
1961  19691 9681 969

במשפחה מעמד
הכל סך
Total

0)

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הבל סך
Total

(<)

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

בכוח ועולים עולים
Immigrants and Potential Immigr.

משפחה וגור?
הכל סך
Total
(])

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

אירופה
אמריקה
Europe
America

הכל 325,278189,596135,33713,08713,3574,72432,67915,06617,308סך

משפחה 72,53ראשי 136.24936,2493,7072,7319766,5833,106 ■3,445

208,336135,65372,47511,3999,4851,91416,8358,9537.675נלווים

44,41117,69426,6332,9811,1411,8349,2613,0076,188'בודדים

לפי משפחה ראשי
המשפחה גודל

22,9018,23114,6521,1126774352,5028861,600_2_נפשות

נפשות 317,2315.73811,486, 7364682681,336, 547 .781

נפשות 412,6635,2317,4286054211841,201542655

נפשות 56,4454,5261,91543236864666406256

ויותר נפשות 613,29112,52376882279725878725153

ממוצע משפתה גודל
בודדים) (כולל

283.52.22.73.41.72.12.51.8

ממוצע משפחה גודל
בודדים) (ללא

3.94.73.04.14.53.03.63.93 ב.

בבות. לעולים מעמדם ששינו משתקעים תיירים בולל (2) ידועה. לא לידה יבשת כולל (1)
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TABLE D/7. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY STATUS IN FAMILY,

FAMILY SIZE AND CONTINENT OF BIRTH (Jews)

(1961  1969(

Tourists Settling משתקעים תיירים
1969

:nmStatus in Family and Size
הכל ofבעוליםסך Family
TotalThereof:
(2<As

Immigrants

1968 1961  1969

Immigrants
1969

עולים מזה:
Thereof: Immigrants

אירופהאפיה
אמריקהאפריקה
AsiaEurope
AfricaAmerica

הכל סך
Total
(■)

TOTAL

Family heads

Accompanying persons

Single

Family Heads b y

Size o f Family

2 persons

3 persons

4 persons

5 persons

6 persons and more

Average size of family
)incl. single)

Average size of family
)excl. single)

1,558

148

213

102

30

2.4

5,125 2,457 21,909 9,854 13.154 23,060

497

777

324

82

48

26

17

2.6

321 2.887 2,313 2.862

1,197 3,851 1,581 13,959 2,214 1,731

197

59

35

30

2.7

1,747

505

342

293

2.8

1.007

601

479

145

81

2.2

3.3

772

705

2.9

4.0

5.186

555 5.063 5.327 8.561 13.914

3.960

1.784

503 1.108

500 980

382 528

786

2.5

3.7

(1) Incl. continent of birth not known. (2) Incl. tourists settling who changed their status to potential immigrants.
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(יהודים) ומין יד משלח לפי משתקעים, ותיירים עולים  ד/8. לוח
(19611969)

1961196919681969

יד משלו!
זנריס
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

(י) הכל סך
Total(i)

עולים מזה:
Thereof: immigrants

tror
Males

נקנות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל 158,736166,5428,7859,30215,93416,74511,23711,823סך

6416.833.3,7414.9082,335./70,03730.684.5,495מפרנסים

מפרנסים 75.156125.6634,7477.4097,96412,4355,6069.197לא

ידוע 3,54.510.1955432521.137569723291/לא

מפרנסים

חופשיים' מקצועות 9.7527,6695374461,9291,455889718בעלי

ודומיהם טכנייט מדעיים'

(אדמיניסטרטורים) 9.2788.0044785168891,267662730טבהלימ
ופקידים

וזבנים סוכנים 8.0291.129573521,05711678687סוחרים'

י ודומיהם דייגים 9436846386107510חקלאים'

ומקצועות בתחבורה 2,70917114292592521120עובדים

קשר

במחצביס בבנייה' 2,9027199116421412עובדים

ובמכרות

אתרים ועובדים מלאכה 29.18710.0371.3354241.9375671,703520בעלי

בחרושת

ובידור ספורט שירותים' 3.3642.517142156251245200195עובדי

מקצועיים בלתי 3.8731,018143342615424153עובדים

בכוח. לעולים מעמדם ששינו תיירים בולל (2) בכוח. עולים בולל (1)
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TABLED/8. IMMIGRANTS AND TOURISTS SETTLING, BY OCCUPATION AND SEX (Jews)

(1961 1969)

1961196919681 969

Occupation
נקבותזכריםנקבותזכרים

(2) הכל סך
Total (2)

עולים :nar
Thereof: Immigrants

MalesFemalesMalesFemalesזכרים
Males

נקבות
Females

זכרים
Males

נקבות
Females

10,11211,7971,1181,3392,3412,784686872TOTAL

4,7272,989555380/.0578/8338247Homers

3,8997,713393874(.0471,817258576NonEarners

1,4861.095170852371499049Not Known

Earners

1,9091.504258197■ 472405125119r rOlcSSIOnal, SCiendTIC,
technical and related workers

6651,036711371283023884*I Q m 1 n 1SL rat 1VG a CXCwUllVC, r

managerial and clerical
workers

873 .4583218115613Traders, agents and salesmen

205603111258136Farmers, fishermen and related
workers

104762292122Workers in transport and
communication occupations

76
1

81516Construction workers.
quarrymen and miners

7012017117153426017Craftsmen, production process
and related workers

1261202013384213ISServices, sport and
recreation workers

68157116
10י

י
Unskilled workers

(>) Incl. potential immigrants. (2). Incl. tourists who changed their status to potential immigrantt.
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מין לפי ומעלה, 15 בגיל משתקעים ותייריט עוליפ ר/9.ד לוח
(יהודים) משפחתי ומצג

TABLE D/9. IMMIGRANTSANDTOURISTS SETTLING, AGED 15+,
BY SEX AND MARITAL STATUS (Jews)

)19611969)

Sex
ידוע לא
Not .

known

אלמנים
Widowed

גרושים
Divorced

נשואים
Married

רווקים
Single

הכל סך
Total

מין

19611969

IMMIGRANTS

MALES

FEMALES

TOURISTS SETTLING

MALES

FEMALES

Immigrants

Males

Females

Tourists Settling ,

Males

Females

90

287

19

30

3

13

II

9

2,6*8

15,900

547

I ,558

139

739

60

157

1,001

3,426

■. 282

424

62,895

63,514

4,384

5,154

1963

SO

177

30

42

2,952

 3,067

523

634

37,119

31,583

3,605

3,443

2,443

2,276

362

338

103,773

114,710

8,847

10,609

5,587

6.272

986

1,180

. . עולים
זכרים
נקבות

משתקעים תיירים
זכרים
1קבות

עולים ■
זכרים

נקבות

משתקעים תיירים
זכרים

נקבות

גבות ועולים עולים

11,3855,105זכרים

1969

5,87512925422

mmigrants and Potential
Immigrants .

Males
12.6405,0375,944329I.29S35Femalesנקבות

■ עולים מזה:

7.5052,7944.40698196IIזכרים
Thereof: Immigrants

Males
8,4802,6484,4742271,12110Femalesנקבות

משתקעים תיירים.
. 2,1341,18477874917זכרים

Tourists Settling

Males
2.5821,2609281102786Femalesנקבות

לעולים מעמדם שינו מזה:

62226925337576זכרים

Thereof: changed their
Status to Immigrants

Males
. 831242נקבות ..363461764Females
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(יהודים) המגורים ויבשת לארץ בחוץ יד משלח לפי בכוח, ועולים עולים לוחד/10.
TABLE D/IO. IMMIGRANTS .AND POTENTIAL IMMIGRANTS, BY OCCUPATION ABROAD AND

CONTINENT OF RESIDENCE (Jews)
)1969)

Occupation
Abroad

עולים מזה:
Thereof:
Immigrants

אירופה
אמריקה
Europe
America

ITDR
אפריקה
Asia
Africa

בכוח ועולים עולים
Immigrants and Potential

Immigrants

אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה
Asia
Africa

הכל סך
Total

)0

יד משלח
בתול

TOTAL

Earners
NonEarners
Not Knoivn

Earners

Engineers and measurers
Scientific workers
Humanities and social
sciences workers

Physicians
Nurses and midwivcs
Chemists and other medical
workers

Teachers and instructors
Religious workers
Judges and lawyers
Artists and authors
Managers (administrators)
Clerks
Merchants, agents and salesmen
Farmers, fishermen and related
Transport and communication
workers

Building, mine and quarry
workers

Textile workers
Clothing manufacturers
Leather manufacturers
Wood workers
Metal workers
Machinery workers
Fine mechanics workers
Electricity workers
Printing and bookbinding

workers
Food workers
Other industrial workers
Cooks and waiters
Cosmeticians
Other services. sports
and recreation workers

Unskilled workers

Non Earners
Housewives
Children under 13 years
Students over 14 years
Supported and others

12,366 10,687 20,603 12,057 32,679

4,589
7.269
S08

316
76
143

154
119
97

205
18
53
152
43
838
366
28
126

89

166

2.167
2,999
1,750
353

2,652
7,529
506

53
3
II

14
44
13

95
18

22
15

495
507
57
105

54

127

2,146
3,639
1,505
239

7,534
11,956
1,113

536
168
315

292
196
153

694
229
83
300
103

1.433
600
37
171

108

180

3,096
4,313
3,967
580

3.031
8,434
592

69
6

23

60
53
21

127
20
6
29
30

586
573
59
113

58

134

2,248
3.813
2.1 19

254

10,574
20,399
1,706

605
174
338

3S2
250
174

822
251
89
329
133

2,023
I. 173

96
284

166

10729782668
731291440286 390
24070'170■ 69157
16094669462

6121401937
423160263153231
169631066172
3229322983178
10546594342

8421632050

10223792260
6716511433

30410420098156
12533923064

315

5.34S
8,132
6.088
834

הכל סך
מפרנסים

מפרנסים לא
ידוע לא
מפרנסים

ומודדים מהנדסים
הטבע מדעי עובדי

והחברה הרוח מדעי עובדי

רופאים
ומיילדות אחיות

מקצועיים ועובדים רוקחים
ברפואה

ומדריכים מורים
דת עובדי

דין ועורכי שופטיס
וסופרים אמנים

(אדמיניסטרטורים) מנהלים
פקידים

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ומקצועות עובדים.בתחבורה

במחצבים בבנייה, עובדים
ובמכרות

טכסטיל עובדי
הלבשה עובדי

עור עובדי
עץ עובדי

מתכת עובדי
י מכונאות עובדי

עדינה מכניקה עובדי
חשמל עובדי

וכריבה דפוס עובדי

מזון עובדי
תעשייה עובדי יתר
ומלצרים טבחים
קוסמטיקה עובדי

ובידור ספורט שירותים, עובדי יתר

מקצועיים בלתי עובדים
מפרנסים לא
בית עקרות

13 גיל עד ילדים
14 גיל מעל תלמידים

ואחרים נתמכים

(*) Incl. continent of birth not known.
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residents תושבים
מגורים יבשת לפי ארעי, לישיבת נכנסים  ד/11. לוח

TABLE D/ll. TEMPORARY RESIDENTS ARRIVING, BY CONTINENT OF RESIDENCE
)19611969)

מגוריט 19611965196819691961196519681969יבשת
Continent of
Residence

מוחלטים PercentagesאחוזיםNumbersAbsoluteמספרים

הכל 8,920100.0100.0100.0100.0TOTAL(1)5,2877,82711,783סך

1203575665402.34.64.86.1Asiaא6יה

946אפריקה 79268383717.910.15.89.4Africa

2.3013.0223,8203,31943.638.631537.3Europeאירופה

ואוקיאניה 1.9073,6566.7044,20336.246.756.947.2Americaאמריקה and Oceania
ידוע 131021לא

Not known

(1) As from 1969 excluding temporary residents who entered
the country as potential immigrants  see introduction.

התושבים מבין אלה את כולל לא 1969 ביוני החל (1)
מבוא. ראה  בכוח בעולים לארץ שגבגסו הארעיים

חזרה ותקופת יציאה תקופת לפי תושבים, תנועת  ד/12. לוח
TABLE D/12. MOVEMENT OF RESIDENTS, BY PERIOD OF DEPARTURE AND RETURN

;(I94B 1969)

תקופת
יציאה

Period of
Departure;

נל
חזרהתקופו 1Period of Return

היוצאים
All

Departing

IS V 1948
31X111969

15 V
1948
3IXII
1962

1963196419651966196719681949

טרם
חזרו

Not Yet
Returned

הכל סך
TOTAL

1,412,074477,21192,69279,53487,471103,02694,873121,237132,630(1)223,390

Up to עד
 1961

544,096418,1046,8794,1383.5172.6291,8952.1881,880102,866

196286,15858,8708,8963,7791,8431.1647855783999,844
1963103.474

76,7578,8063,7812,2401,1369566079,191

196489,637' 
62,4549,6414,3352.2881,4408968,583

196597,13168,38510,7134,9382,6401,4119,044
1966115,84081,78312.8955,6202,92412,618
1967108,56470.76914,9286,29816,569

1968128,14292.65515,71819,769
1969139.032102,44636,586
ידוע לא

Not known
24716035730416216723251



(1) The breakdown in this column includes 1,680 residents who
returned. but for whom the year of departure is not known.

שחזרו/ תושבים 1/680 כולל הטור פירוט (0
יציאתם. שנת ידועה לא pr
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בחו"ל שהות אורד לפי חוזרים, תושבים  ד/13. לוח

TABLE D/13. RESIDENTS RETURNING, BY DURATION OF STAY ABROAD

)19601969)

Duration of
Stay Abroad

1969 1968 1967 I 96S I960 1969 1968 1967 1965 I960 שהות אורך
בתויל

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאחוזיםPercentages

הכל '51,25687,47194,873121,237132,630100.0100.0סך 100.0100.0100.0TOTAL

מחודש 8,21115,55015,28224,58829,70116.117.816.120.322.4Underפחות 1 month

חודש 113,32230,21532,62044,34748.39526.134.734.536.736.51 month

חודשים 210,06714,00213,66515.23915,07619.716.1< 14.412.611.42 months

חודשים 35,1666,0335,7815.9016,27710.16.96.14.94.73 months

חודשים 42,5372,5873,0392.7843.0895.03.03.22.32.34 months

חודשים 51,5291,5521.9251.8412,0343.01.82.01.51.55 months

חודשים 8 עד 62,5992.8153,7583.9384.2915.13.2: 4.03.23.268 months

חודשים 11 סד 91,5552,3923,4494,2604,8863.0■ 2.73.63.53.7911 months

.2,6644.8216,5897,5197.7555.25.51■קונה 7.06.25.91 year

ומעלה 3.4217.2008,59810,58811,0776.78.39.18.88.42■שנתיים years and over

ידוע 18530416723249XXXXXNot■לא known

שהות אורך גלמוצע
(ימים)

178212237230224XXXXXAverage length of
stay (days)

שהות זזציון
(ימים)

72586054S3XXXXXMedian stay
)days)
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emigrants and residents staying abroad > . . בחו"לז השוהים ותושבים טרדים
(אומדן) ירידה ושגת אוכלוסייה ק3וצת לםי חי1רר*ם, ד/4ג. לוח

TABLE D/14. EMIGRANTS, BY POPULATION GROUP AND YEAR OF EMIGRATION
)Estimate)
)19481969)

Thousands אלפים

שנה

Year

היורדים גל
(אומדן)(1)

Emigrants
)Estimate) מצהירים(1) Declaringיורדים Emigrants

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

שיעור
Rate
tf) .

הבל סך
Total

יהודים
Jews

לאיהודים
NonJews

15V 1948 1969114.6102.195.96.2

15V1948  3 1 XII 19481.2

19497.47.03.33.20.1

195010.07.94.33.90.4

1951I0.S7.07.67.30.3

195213.58.411.110.70.4

195313.07.98.78.30.4

19547.54.45.85.30.5

19556.43.73.93.50.4

195611.46.26.25.90.3

195711.45.9. 6.46.00.4

t9s811.71.87.77.50.2

19599.84.77.1 6.90.2

I9608.84.27.26.90.3

. . 1961 ■ :6.53.04.13.90.2

19629.03.93.73.50.2

19638.0' 3.42.72.40.3

19647.53.02.12.00.1

19657.52.91.81.60.2

19668.53.22.2(.90.3

19679.53.52.72.40.3

19638.02.9§2.01.6§0.4

19697.52.61.51.2' 0.3

ל היורדים (2) זה. לפרק מברא ראה  1960 עד לאומדנים מזו השונה חדשה, בשיטה הלכנו 1961 מאז היורדים כל אומדני C1),
הממוצעת. האוכלוסייה של תושבים 1,000

1) Estimates on all emigrants since 1961 were compiled by a new method, which differs from thac used until I960  see intro
duction. (2) Emigrants per 1,000 inhabitants of the average population.
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לידה יבשת יציאה, שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/15. לוח
(יהודים) עלייה ותקופת

TABLE D/15. RESIDENTS WHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE, BY YEAR OF DEPARTURE
CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

)19631967)

Continent of Birth and
Period of Immigration

Year of Departure יציאה שנת

1967
(2)

19641966
(2)

1963

י (1)

1967
(2)

19641966
(2)

1963

(1)

לידר, יבשי;
עלייה ותקופת

מוחלטים אחוזיםמספרים
nbersAbsolute NurPercentages

הכל 10,94734,04419,6a4103.0100.0100.0TOTALסך

2.82110,8207,05626.632.136.8Israelשראל

15+ בגיל :1,4385.7033,96913.616.920.7thereofמזה: aged 15 +

6812.4231.4316.47.27.5Asiaאסיה

1947 עד :822911460.80.90.91947Immigratedעלו: Up to
1948 19543379625833.53.13.61948 1954

1955 196083169910.90.60.61955 I960
1961  19641225522351.21.81.41961  1964

1965 +2531620.81.01965 +
ידוע 57193214לא




■ Not known

5.711.910.2Africa./1,6644.0131.950.אפריקה

1947 עד :27114650.30.40.31947Immigratedעלו: Up to
1948 19541927764522.02.52.71948 1954

1955  19603571,0224493.73.22.61955  I960

1961  19649401,4045359.74.53.31961  1964

1965 +4092301.31.31965 +
ידוע 148283219לא

Not known

אמריקה .5.434/6,4478,707SIאירופה, 348.845.SEurope, America and
Oceania ואוקיאניה

1947 עד :1.0563.1151,53511.710.39.81947Immigratedעלו: Up to
1948 19541,5174,2632.26716.914.114.41948 1954

1955 19601,1202,2771,13712.47.67.31555 I960

1961  19649263,994I.4J510.313.29.21961  1964

1965 +1,0897593.64.81965 +
ידוע 8151,6891,594לא




Not known

ידועה לא לידה 347341540XXXContinentיבשת of Birth
Not Known

1947 עד :242347XXX947Immigratedעלו: Up to
1948  1954473849XXX1948 1954

1955 1960382220XXX1955 I960

1961  1964573335XXX1961  1964

1965 +1934XXX1965 +
ידוע 181234355XXXNotלא known

(<) Did not return until the end of 1967.

)2) Did not return until the end of 1968.
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לידה וארץ יציאה שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים ד/16. לוח
(יהודים)

TABLE D/16. RESIDENTSWHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE, BY YEAR OF DEPARTURE

AND COUNTRY OF BIRTH (Jews)

)19631967)

Country of Birth

Year of Departure יציאה קונת

1967
(2)

19641966
(2)

1963

0)
1967
(2)

19641966
(2)

1963

(1)

לידה ארץ

TOTAL

/sroef

Asia

Turkey

Iran

Iraq

Other countries

Africa

Morocco. Algeria and
Tunisia

Other countries

EuropeAmerica

U.S.S.R.

Poland

Rumania

Germany and Austria

Czechoslovakia

Hungary

Other countries of
Europe

America

Not Known

100.0

36.8

7.5

I.S

2.0

2.2

1.8

10.2

7.5

~ T7~

45.5

4.4

9.5

8.7

4.4

1.3

2.0

7.1

8.1

אחוזים
Percentages

100.0

32.1

7.2

1.7

2.1

1.8

1.6

11.9

8.6

48.8

3.6

11.9

8.7

4.8

1.5

2.5

7.1

8.7

100.0

26.6

6.4

1.3

1.7

1.7

1.7

15.7

13.1

2.6

51.3

4.7

14.3

9.5

5.7

1.4

2.6

7.8

5.3

מווזלנזים o^seo
Absolute Numbers

19,684 34,044

7.056

1,431

291

377

418

345

1.950

1,439

187

8.707

837

1,832

1,658

836

246

385

1,354

1.559

540

10.820

2.423

564

728

600

531

4.013

2,901

I. 112

/6,447

1,208

4,000

2,921

1,612

527

839

2,389

2.951

341

10,947

/2,82

/68

143

185

178

175

/,664

1,390

274

5,434

495

1,512

1,005

607

150

278

823

564

347

הכל סך
ישראל

אסיה

טורקיה

אירן

עירק

הארצות■ יתר

אפריקה
אלג'יריה מרוקו,

וטוניסיה

הארצות יתר

אירופהאמריקה
המועצות ברית

פולין

רומניה

ואוסטריה גרמניה

צ'בוסלובקיה

הונגריה

אירופה ארצות יתר

אמריקה

ידוע לא

/(■)See note (1) to Table D15.
)2) Did not return until the end of 1968.

ד/15. ללווז (>) הערה ראה CO

.1968 סוף עד חזרו לא (2)
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(יהודים) ומין גיל יציאה, שנת לפי ומעלה, שנה בחו"ל ששהו תושבים  ר/17. לוח
TABLE D/17. RESIDENTS WHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE. BY YEAR OF

DEPARTURE, AGE AND SEX (Jews)
)19631967)

Age and Sex

Year of Departure יציאה שנת

1967

(2)

19641966
(2)

1963

(1)

1967
(2)

19641966
(2)

1963

(1)

ומין גיל

מוחלטים מספרים
Absolute Numbers

אחוזים
Percentages

הכל 10,94734,04419,684100.0100.0100.0TOTALסך

0142,4818,1344,76723.424.024.3014

15  293.17610,261 .6,49430.230.333.115  29

30  442,6308.0754,75723.223.824.430  44

45  641.9665,8402,781.18.217.214.245  64

65 +5041,5767785.04.74.065 +

ידוע 190158107XXXNotלא known

חציוני 28.927.927.1XXXMedianגיל age

זכרים :5.98618,300I0.8IS100.0100.0100.0Thereofמזה: Males

0 141,3934,3602,59923.823.924.10 14

15291.7995,6083.64030.630.8■ 33.915  29

30  441,3904.3992,64723.624.124.630  44

45641.0513,107I.S0318.017.013.945  64

65 +2357663804.04.23.565 +

ידוע 1186049XXXNotלא known

חציוני 28.227.727.1XXXMedianגיל age

(1)See note(I)toTable D/I5.
)2) Did not return until the end of 1968.

ד/15. ללוח (1) הערה ראה 0)
.1968 סוף עד חזרו לא (2)
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(1) מטרה וארץ יציאה שנונ לפי ומעלה, ישנה בחו"ל ששהו תושבים  ד/18. לוח
TABLE D/18. RESIDENTSWHO STAYED ABROAD ONE YEAR OR MORE, BY YEAR OF DEPARTURE

AND COUNTRY OF DESTINATION^)

)19631967)

יציאה Yearשנת of Departure
Country of Destination

. מטרה ארץ
1963(96419661967 ■1963196419661967

(3)(נ)(2)(3)(3)"(2)י

מוחלט אחוזיםיםמספרים
ersAbsolute Percentages>1וחםח

הכל 10,94734,04419,684100.0100.0Iסך 00.0TOTAL

3936864.54.44.4A.;436אסיה sia

1345422381.41.71.7Turkeyטורקיה

■אירן 1016313271.02.02.0fran

הארצות 2012201212.10.70.7Otherיתר countries

2258485572.3אפריקה .2.7■ 2.7Africa

אפריקה 1054492591.11.41.4UnionofSouthדרום Africa

הארצות 1203992981.21.31.3Otherיתר countries

4,62114,3957,87647.445.645.6Europeאירופה

ואוסטריה S3Germany.4651,6819554.85.3גרמניה and Austria

1524843121.61.51.5Switzerlandשוויץ

המאוחדת .3721.489'הממלכה 1,0623.84.74.7United Kingdom

1,8324,2202,07118.813.413.4Franceצרפת

4541,4416724.64.64.6Italyאיטליה

הארצות ■1,3465,0862,804יתר 13.816.116.1Other countries

ואוקיאניה 4,459/4.9028,93845.847.347.3Americaאמריקה and Ocednia

4222.1431,4494.36.86.8Canadaקנדה

.3,3569,4886,05934.530.130.1U.S.Aארה"ב

1445262031.51.71.7Brazilברזיל

1421,1665111.53.73.7Argentinaארגנטינה

הארצות 3951,5797164.05.05.0Otherיתר countries

ידוע 1,2062,5061.627XXXNotלא Known

0) Refers to the country stated by resident as destination.
)2) Did not return until the end of 1968.
)3) See note (2) to Table D/15.

יציאתו. בעת עליה הודיע שהתושב לארץ מתיהם (■)

.1968 סוף עד חזרו לא (2)
ד/15. ללוח (2) הערה ראה (נ)
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tourists תיירים
כניסה ודרכי מגורים ארץ לפי נכנסים/ תיירים  ד/19. לוח

TABLE D/19. TOURISTS ARRIVING, BY COUNTRY OF RESIDENCE AND MODE OF ENTRANCE
)1968 ; 1969)

Country of Residence

9 6 9

יבשה
Land

אייר
Air

Sea ים
:nar
ביקור
באניות
סיור

Thereof:
Visits by
Cruising
Ships

הבל סך
Total

הבל סך
Total

i 968

:nm
ביקור
באניות
סיור

Thereof:
Visits by
Cruising
Ships

הכל סך
Total

מגורים ארץ

Absoluteמוחלטיםמספרים Numbers

הכל 431,96627,692408,97452,95123,996353,10V2,91סך 4TOTAL

Asia/05./16,43648217,7153,19060013.474אסיה
3.493305,2761,7613283,48530Turkeyטורקיה
5.84415.48513525.3446Iranאירן

1.9643842,0341,0011521,033Cyprusקפריסין
1.41931,024762392721Japanיפן

אחרות 3,711643,896217952.685994Otherארצות countries
5.4/46b13.5226936512,81118Africa/אפריקה

אפריקה 9,234489,290204549,0788Unionofדרום South Africa
אחרות 6.180184,232489II3,73310Otherארצות countries

205,13523.273191,13139.90620.358149.8441.381Europeאירופה
21,59322017.7511,04512116,425281Scandinaviaסקנדינביה

המאוחדת 57,46011,20849.31412.7279,81036,371216Unitedהממלכה Kingdom
14,390343,10,7941.7882928.896110Netherlandsהולנד
8.3063156,7185862566.05775Belgiumבלגיה
43,1503,54049,4019,0053,02540,30096Franceצרפת
2.194791.0693459068935Spainספרד

6.316162Italy..10.6231,2338.2801,802776איטליה
13,8551,22711.7452.4919059,16787Switzerlandשוויץ
5,3433.30412,36415Germany'16.0042.51117.722גרמניה

4.5623654.2216974073,42797Austriaאוסטריה
614282026135527Czechoslovakiaצכיסלובקיה

2,21094,95962274,897Rumaniaרומניה
43028774310514622Yugoslaviaיוגוסלביה

6,1731,9294,9862,9391.0801.99255Greeceיוון
אוזרות 3.5712642.5775052111.929143Otherארצות countries

יS34.188.2193אמריקה /79.7288.SI42729170.826388Americo
14,95629915.80097931914.696125Canadaקנדה

הברית .156.6323.087148,4736,3532.240141.918202U.S.Aארצות
2.388432.02992601,937Mexicoמקסיקו

5,864405.908600255.29216Argentinaארגנטינה
3.565293.358158163.1982Brazilברזיל

992592112010801Urogvayאורוגואי
889387647II80326Chileצ'ילי

אחרות 2.933282,363165482,18117Otherארצות countries
6.497/025,993465I/I5.47454Oceaniaאוקיאניה
5.703905.369394944.94926Australiaאוסטרליה
זילנד 79412624711752528Newניו Zeland
ידוע 26523588518313368012Notלא Known

gesPercent.אחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך
3.81.84.36.12.53.836.3Asiaאסיה

3.60.23.31.30.33.60.6Africaא5ריקה
47.584.846.975.685.342.647.8Europeאירופה

ואוקיאניה 45.113.245.517.011.950.015.3Americaאמריקה and Oceania

129 הגירה תנועות



וגיל מגורים ארץ לפי ,(1) נכנסים תיירים  ד/20. לוח
TABLE D/20. TOURISTSARRIVING (1), BY COUNTRY OF RESIDENCE AND AGE

)1969)

מגורים הכלארץ סך
Total

Ageגיל

Country of Residence

01415293044456465 +

הכל 384,97821,651100,48384,666134,59943,579TOTALסך

7594,2075,3904,6281.131Asia.;71/15/אסיה

טורקיה :4.9484021,2861,3671,608285thereofמזה: Turkey

■5,4838281,035אירן 1 ,8491,324447Iran

13.4578113.6713.3704,5561.049Africaאפריקה,

אפריקה דרום מזה:

אירופה

9,236

170,773

433

8,583

2,376

5 /,148

2,017

40,117

3,541

53,495

869

/7,430

thereof: Union of South
Africa

Europe

סקנדינביה :17.6305495,3733,1866,2372.285thereofמזה: Scandinavia

המאוחדת 39,5042,17310,8967.97813,8924,565Unitedהממלכה Kingdom

הולנד ;10,5022453.2252.2523,3821,398Netherlands

6,4623861,7871.5172,163609Belgiumבלגיה

46,3763,44915.65210.86812,5083,899Franceצרפת

9795628037320763Spainספרד

3071.8802,4052,333585Italy~7,504איטליה

10,8403103.7602,5953,290885Switzerlandשוויץ

14.4184464,7754,4853,783929גרמניה Germany

3,8141759459581,241495Austriaאוסטריה

4.932992751.0422,605911Rumaniaרומניה

3,9061391,2851.369915198Greeceיוון

76,99910,11039,72834,50769,39623.2J8America/אמריקה

קנדה :15,4817863.8143,6285,7361,517thereofמזה: Canada

הברית .146,2338,58432,58027,23357,71120.125U.S.Aארצות

5,8832041,2081.1822.575714Argentinaארגנטינה
3,3421767748231,254315Brazilברזיל

5,8822731,6061.1792,26954SOcean/aאוקיאניה

ידוע 752115113103255166Notלא Known

(l) Excl. visits by cruising ships. סיור. באניות ביקור כולל לא 0)
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בישראל שהות אורד לפי ,>.) יוצאים תיירים ד/21. לוח
TABLED/2I.TOURISTS DEPARTING(i) BY LENGTH OF STAY IN ISRAEL

)19611969)

Length of Stay 1969 1968 1967 1966 1965 1963 1961 שהות אורך

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

TOTAL 376,524 397,858 256,775 287,886 253,751 190,775 142,078

ס"ה מחודש /פחות /0,868151,077203.907235,145209.232330,059297.482Under / month  Total
ימים 5 29.31546,18266.62875,81354,49854,65251.157Upעד to 5 days

ימים 9 עד 620,48727,96935.34445,55244,23771,80464,47069 days
ימים 19 עד 1039.23749,22666.00174,32174.135140.194119.3271019 days
ימיט 29 עד 2021,82927,70035,93439,45936.36263,40962.5282029 days

ומעלה /04439.32949.68452,63047.44367.62/79,0,/3חודש // month and over

חודש 118,45722,77428.09429,08626.91440.85545.7061 month
חודשים 24,8796,0578,9199,9617.89111,9271 3,3242 months
חודשים 32,0522,4943,2083,3993,1004,0295.4363 months
חודשים 41,2961,5301,6961.7421,7831,9152.7604 months
חודשים 57921,0751,2291,3561,3651,6551,9255 months

הודשימ 8 עד 61,4001,8052,2112,0092,2302,6153.02468 months
חודשים 11 עד 99761,1151,2271,5501,5702.2352.388911 months

9081,7592.5682,8512,0801.7803,8521שנה year
ומעלה 2847205426765106105962שנו/ייט years and over

ידוע 166369150III1001783/Notלא known
(ימים) ממוצעת Averageשהות stay (days)

התיירים 31312928292631Allכל tourists
מחודש IIII1010II1313Underפחות 1 month
שהות 15141413141516Medianחציון stay
(days)(ימיט)

הכל סך

TOTAL

Percentages

100.0 100.0 100.0 100.0 10.00 100.0

אחוזים

100.0

סיה  מחודש 78.179.380.481.781.583.079.0Underפחות 1 month  Total
ימים 5 20.724.326.326.421.213.713.6Upעד to 5 days

ימים 9 עד 614.414.713.9.IS817.218.117.169 days
ימיט 19 עד 1027.625.826.025.828.935.331.71019 days
ימיט 29 עד 2015.414.514.213.714.215.916.62029 days

ומעלה 920.719.6/8.3/8.517.021.01./2חודש month and over
חודש 113.012.0II. 110.110.510.312.21 month

חודשים 23.43.23.53.53.13.03.52 months
חודשים 31.51.31.21.21.2(.01.53 months
חודשים 40.90.80.70.60.70.50.74 months
חודשים 50.60.60.50.50.50.40.55 months

חודשים 8 עד 61.00.90.90.70.90.60.868 months
חודשים 11 עד 90.70.60.50.50.60.60.6911 months

0.60.91.01.00.80.41.01שנה year
ומעלה 0.20.40.20.20.20.20.22שנתיים years and over

הכל סך

(1) Excl. visits by cruising ships. סיור. גאוניות ניקור כילל לא (0
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לאומית והוצאה הכנסה ה. פרק

את מייצג זה זרם הציבורית. הצריכה
ושירותים סחורות על השוטפות הוצאותיהם
הר (הממשלה, הציבורי הסקטור מוסדות של
הוא .(3) הלאומיים) והמוסדות המקומיות שויות
נטו הקניות ואת לעובדים התשלומים את כולל
מקומיים ממפעלים קניות דהיינו: הסקטור, של
של השוטפות קניותיהם בניכוי לארץ ומחוץ
הסקטור מוסדות מאת בית ומשקי מפעלים
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.
ברוטו הערך הינה גולמית מקומית השקעה
הלאומי ההון למלאי המתווספים הנכסים של
את.ההוצאה כוללת והיא האומה של המקומי
השינויים ערך את וכן קבועים נכסים לרכישת

במלאי. הפיסיים
כוללת קבועים בנכסים הגולמית ההשקעה
קבו נכסים של העצמי והייצור הרכישות את
מכונות אזרחיים, עפר ועבודות (מבנים עים
שלא פרטיים מוסדות מפעלים, ידי על וציוד)
קבו נכסים הציבורי. והסקטור רווח למטרות
נ'יזיכרנכ^לים"יבסעיף"זה"רקיאט"הם' "עים"בלתי

י המדינה. בתחומי נמצאים
מבטא במלאי השינוי ערך במלאי. ההשקעה
בסוף במלאי הפיסיים השינויים של הערך את
חומרי כולל המלאי תחילתה. לעומת השנה
מבנים (להוציא העיבוד בתהליך מוצרים גלם,
אשר הקמתם בתהליך למגורים, ושלא למגורים,
וכן קבועים) בנכסים הגולמית בהשקעה נכללים
ידי עיל המוחזקים המוגמרים המוצרים את

הציבורי. הסקטור ובמחסני המפעלים
את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יצוא
לחוץ שנמכרו והשירותים הסחורות של ערכם
שירותי אספקת מוצרים, כוללים: הם לארץ.

אחרים. ושירותים ביטוח שירותי תובלה,

(*) הגדרות
השוקף) במחירי הגולמי הלאומי התוצר
הפחתת (לפני השוק במחירי התוצר ערך הוא
קבועים) הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות
המסופקים הייצור לגורמי ליחסו ■שיש

בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על
מקומית והשקעה צריכה על ההוצאה לסיכום
יצוא בתוספת ציבורית) והן פרטית (הן ברוטו
של נטו והכנסה ושירותים סחורות של נטו

לארץ. מחוץ המתקבלת ייצור, גורמי
השוק במחירי הגולמי המקומי התוצר
השוק במחירי הגולמי הלאומי מהתוצר .שונה
של נטו ההכנסות את כולל הוא שאין בכך,

לארץ. מחוץ ייצור גורמי
הייצור גורמי במחירי הנקי הלאומי התוצר
(לאחר הייצור גורמי במחירי התוצר ערך הוא
הון נכסי על בלאי עבור ההפרשות הפחתת
המסופקים הייצור לגורמי ליחסו שיש קבועים)
בערכו זהה זה תוצר הארץ. תושבי ידי על

הלאומית. להכנסה

ההכנסות סיכום היא הלאומית ההכנסה ■
ידי על המסופקים הייצור לגורמי המגיעות

ישירים; מסים לפניהפחתת הארץ, תושבי
נחש הלאומית וההכנסה התוצר באומדני
הרי ותקבולי הריבית תשלומי כהעברה, בים
שלא והמוסדות הציבורי הסקטור של בית

. רווח. למטרת
מבטא זה זרם הפרטית. הצריכה
בית משקי של השוטפת ההוצאה ערך 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 השוטפת1 ההוצאה
קרקע רכישת להוציא ושירותים, מוצרים שת
של אישיים חפצים כוללת ואינה ובניינים

עולים.

האו"ס: תדריך על מבוססות ההגדרות (*)A System of National Accounts and Supporting Tables, U.N. Studies in
Methods Series F, No. 2 Rev. 2, NewYork 1964.
החוץ. סחר על נטו מסיס כוללת שאינה בכך האו"מ מהגדרת שונה להלן הנהוגה השוק במחירי התוצר הגדרת (2)

הלאומיים. המוסדות של בלבד מקומית לצריכה ההוצאה כולל (3<
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חק בתוצרת המסווגים והשירותים הסחורות
ב"סיווג הסיווג יחידת זאת, לעומת לאית.
העיק פעילותו לפי ה"מפעל" היא האחיד"

ף). רית
התוצר בסיווג מגורים. בתי על בעלות
על "בעלות מיוחד סעיף כלול הלאומי
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 ודרכי הנתוניט מקור
שיטות בשתי מתקבל במשק התוצר ערך
ושיטת הלאומית" ה"הוצאה שיטת עיקריות:
ה"הוצאה אומדן לפי הלאומית". ה"הכנסה
ההוצאה סיכום ע"י התוצר מתקבל הלאומית"
הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה, לצריכה
של הערך ובניכוי ליצוא המופנים והשירותים
אומדן מתקבל מאידך, ושירותים. סחורות יבוא
התשלומים של כסיכום הלאומית" ה"הכנסה
ומשכורת עבודה שכר דהיינו: ייצור, לגורמי
דירה. ושכר ריבית רווח, כגון: הון, ותשואות
אומדן בין זהות קיימת מושגית, מבחינה
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". ב"טעויות הלאומית ההכנסה בצד
מס' לפרסום במבוא ניתן מתודולוגי תיאור
רשי (ראה המיוחדים הפרסומים בסדרת '153

המבוא). בסוף מה
תיקונים הוכנסו הקודם לשנתון בהשוואה
מעודכ בנתונים שימוש המשקפים באומדנים

המדידה. בשיטות ושיפור נים

את כולל זה זרם ושירותים. סחורות יבוא
מחוץ שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
והיצוא היבוא מרכיבי של ההגדרות לארץ!
של המקובלות ההגדרות עם כלל בדרך זהות

(י). הבינלאומית המטבע קרן
הלאומית, בחשבונאות התוצר של הסיווג
.(2) הכלכלה" ענפי של האחיד ה"סיווג לעומת
ענפי לפי התוצר סיווג בין הבדלים קיימים
הכל ענפי של האחיד" ה"סיווג לבין הכלכלה
לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה הנהוג כלה
מקשיי ונובעים שוליים הם אלה מהבדלים חלק

עקרוניים: הם וחלק מדידה
והמוסדות המקומיות הרשויות הממשלה,
היא אלה גופים של הפעולות הגדרת הלאומיים.
ה"סיווג לפי הלאומית. בחשבונאות יותר רחבה
שירותי כלל בדרך זה סעיף מקיף האחיד",
אחרים, שירותים ואילו בלבד, אדמיניסטרציה
מסווגים וכדומה, סעד בריאות, חינוך, כגון:
חולים בתי לדוגמא: האחרים. הכלכלה בענפי
הבריאות שירותי בענף מסווגים ממשלתיים
בענף  המקומיות הרשויות של ספר ובתי
החשבונ במסגרת זאת, לעומת חינוך. שירותי
שירותים כלל, בדרך נכללים, הלאומית אות
המקו הרשויות הממשלה' של בפעולות אלה
ניתנים הם אם אלא הלאומיים' והמוסדות מיות

עסקי. בסיס על

לטיפול בדומה רווח. למטרת שלא מוסדות
הפעילות מסווגת הלאומיים ובמוסדות בממשלה
לאלה (פרט רווח" למטרת שלא ה"מוסדות של
התו בסיווג אחת במסגרת מפעלים) המשרתים
מחול זאת, לעומת הלאומית. בחשבונאות צר
ענפי בין האחיד" ב"סיווג אלה שירותים קים
המוסדות לפעילות בהתאם השונים, השירותים

סעד). (כגון

הלאומית בחשבונאות החקלאות. ענף
התפוקה בין כהפרש בחקלאות התוצר מתקבל
של המדידה בסיס על החקלאית, והתשומה

Balance of Payments Manual, International Monetary Fund, Third Edition, July I96I Washington D.C. (<)

המבוא. בסוף ,1981 והדיור האוכלוסין פרסומי ראו; O
הפעילות, לסיווג בהתאם השונים ענפיו בין מחולק אלא אחת, סיווג ליחידת כלל בדרך נחשב אינו הקיבוץ (<)

וכדומה. חקלאות תעשייה, דהיינו:
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ממוס הממשלה, ממשרדי שנתקבלו נתונים ה.
על שונים גדולים וממפעלים ציבוריים דות

השנה; במשך השקעותיהם היקף
השקעה נכסי של ומחירים כמותיים נתונים ו.

■  בחקלאות.
הצריכה אומדני קבועים. במחירים אומדנים
ישיר, באופן נתקבלו קבועים במחירים הפרטית
הערכים ניכוי ע"י או כמויות, נתוני סמך על

מתאימים. מחירים במדדי
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
הכמו השינויים עלולים 1964 במחירי או 1955

בלוחות, המופיעים לשנייה אחת משנה תיים
בסיס .על המתקבלים מהשינויים שונים להיות

הקודמת. השנה במחירי שקלול
מובאים לחינוך הלאומית ההוצאה אומדני
לבריאות הלאומית ההוצאה ואומדני י"ט בפרק

: בפרקכ/

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
החקלאות בענף נקי. ורווח חכירה ודמי דירה
הנובעת ההכנסה הכל סך של אומדן מתקבל
הקנויה התשומה אומדן החסרת של בדרך
אומדנים נערכים כן החקלאית. התפוקה מאומדן
שכר תשלומי לגבי החקלאות, בענף נפרדים,
הרווח מרכיב ואילו חכירה, ודמי ריבית עבודה,
תשלומים החסרת לאחר כשארית מתקבל הנקי
מהענף. הנובעת ההכנסה הכל סך מאומדן אלה

כוללים: החשבונות ,1967 ביוני החל
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

הלאומית ההוצאה
המזון צריכת פרטית. לצריכה ההוצאה
התוצרת של שיווק נתוני בסים על מוערכת
מזון מוצרי של ושיווק ייצור נתוני החקלאית,
על ההוצאה המתאימים. והמחירים תעשייתיים
נאמדת מזון) למוצרי (פרט תעשייתיים מוצרים
הדיווח קנייה, מס נתוני של בסים על בעיקר
סחר של והםטטיםטיקה התעשייתי הייצור על

החוץ.
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.

הממ ההוצאה ציבורית. לצריכה ההוצאה
של ניתוח בסיס על נאמדת לצריכה שלתית
וחוקי הכללי החשב "דוח"ותביצועשל
המת משלימים נתונים בתוספת התקציב,
של לצריכה ההוצאה האוצר. ממשרד קבלים
נאמדת הלאומיים והמוסדות המקומיות הרשויות
ניתוח מתוך המתקבלים נתונים בסיס על
נוסף פירוט תקציב. והצעות כספיים דוח"ות
הפרסומים בסדרת ,153 מם' בפרסום ניתן

המבוא). בסוף רשימה (ראה המיוחדים

על: בעיקר מבוסם האומדן גולמית. השקעה
ציוד (מכונות, השקעה נכסי של יבוא נתוני א.

חיים); ובעלי
בכמויות התעשייתי הייצור על דיווח ב.

ובערכים!
וגמר התחלות של שנתיים רבע אומדנים ג.

; הבנייה
בביצוע למגורים הבנייה על כספיים נתונים ד.

השיכון; משרד
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פרסומים

ישראל של 1 הלאומי. וההוצאה ההכנסה (153)
(19501962)

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (165)
עד 1952) המוסף) והערך התפוקה (התשומה,

(1963

 המקומיות הרשויות של וההוצאה ההכנסה (235)
של הלאומיים החשבונות לצורכי כלכלי ניתוח

(1962/631964/65) ישראל

1950) ישראל של הלאומית וההוצאה ההכנסה (314)
(1968

טכניים פרסומים

בלבי) (באנגלית . 1951 ישראל כלכלת סקר (1)

1955/561956/57 הממשלה והוצאות הכנסות (2)

אחרים פרסומים

ישראל של הציבורי הסקטור חשבונות
בלבד) (באנגלית . (1948/491954/55)

מיוחדים פרסומים

ב1950 ישראל כלכלת (1)

של הלאומית ההכנסה של ארעיים אומדנים (29)

*(1952 !1953) ישראל

של הלאומית ההוצאה של ארעיים אומדנים (44)

*(1952 ;1953) ישראל

. ישראל של הלאומית ההכנסה (57)

*(19501954) ישראל של הלאומית ההוצאה (74)

המקומיות, הרשויות של וההוצאות ההכנסות (104)

של הלאומיים החשבונות לצרכי כלכלי ניתוח
(1957/58 ;1958/59) ישראל

המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (1511

החש לצרכי כלכלי ניתוח (1959/601961/62)
ישראל של הלאומיים בובות
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במקורות ושימושים מקורות  ה/1. לוח
(19521969)

שוטפים במדןירימ  ל'"י מיליוני

195219531954(95519561957195819591960

במקורות השימושים הכל 1,4121,7962,3882,9653,5984,0894,5845,1935,860סך

פרטית לצריכה 562.4632,7673,094^7911,0241,3261,5761,870ההוצאה

ציבורית!1), לצריכה 190242311423669607663741823ההוצאה

מקומית גולמית 3564015157077409101.0051,1השקעה 41,211

(3) ושירותים(2) סתורות 75129236256311390412304627יצוא

ליצוא תמיכות
38264167105

המקורות הכל 1,4121,7962,3882,9653,5984,0894,5845,1935,860סך

(3) ושירותים(4) סהורות ינוא 3204165687339209479721,0141,178פחות:

היבוא על נטו מסים 18284088122176168237263פחות:

גולמי מקומי תוצר
השוק) (במחירי

1,0741,3521,7802,1442,5562,9663,4443,9424,419

ייצור לגורמי תשלומים פחות:
(נ) (5) נטו בחו''ל

111716151319242626

תוצרלאומייגולמי
השוק) (במחירי

1,0631,3351,7642,1272,5432,9473,420£3,914,373

המקומי הייצור על עקיפים מסים 79121172171198279376424493פחות:

המקומי לייצור תמיכות
2711303367747888

בלאי 69110147174214253283316362פתות:

נקי לאומי תוצר
הייצור) גורמי (במהירי

9151,1311,4561,8142,1642,4822,8353,2543,626

הלאומית ההכנסה
גורמי במחירי הנקי הלאומי (=התוצר

(ל''י) לנפש הייצור)

5706858621.0361,1841,2861,4171.5781.713

היסוד). וקרן קק"ל היהודית, (הסוכנות רווח למטרת שלא לאומיים מוסדות של מקומית לצריכה ההוצאה גולל (1)

המוחזקים השטתים עט ישראלים של עסקות בולל (3) ישראליים. ייצור לגורמי מחול הכנסות כולל לא פו''ב; יצוא (2)

ישראל בנק הציבורי, הסקטור של ריבית בולל לא (5) זרים. ייצור לגורמי תשלומימ בולל לא סי"ף; יבוא (4) צהל. ע'"י
השילומים. וחברת
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TABLE E/l RESOURCES AND USES OF RESOURCES

(19521969(
L. Million  at Current Price.

1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961

7,1119,24410,86412,62814,50115,65516,61520,93724,096TOTAL USES OF RESOURCES

3.647

/ /{/e

4,408

| 339

5,245

1 5g6

6.087

1,743

7.136

2,173

7.909

2,627

8,113

3,599

9,244

4399

10,707

5009

Private consumption expenditure

General government consumption I,vl 3

1.5682,0962,3072,9303.0772.6052,0393,1643,832

expenditure(l)
Gross domestic capital formation

7331.3571,6951.8342,0722,4192,6933,8944.269Exports of goods and services(2) (3(

1484431344395171236279Subsidies on exports

7,1119,24410,86412,62814,50115,65516,61520,93724,096TOTAL RESOURCES

1,4352,5682,9273,4123.5003,5904,1136.1597,073Less: Imports of goods and services(4)(3(

33933635442S489484412665971Less: net taxes on imports

5,3376,3407,5818,79110,51211,58112,09014,11316,052GROSS DOMESTIC PRODUCT
(AT MARKET PRICES(

548439505681118126191Less: net factor payments to abroad(5)(3

5,28{6,2567,5448,74110,45611,50011,97213,98715,861GROSS NATIONAL PRODUCT
(AT MARKET PRICES(

634

73

721

93

850

133

980

153

1,071

176

1,256

203

1,261

205

1.433

271

1,674

280

Less: Indirect taxes on domestic
production

Subsidies on domestic production

4386237488539901,1051,1901,3191,483Less: Depreciation allowances

4,2845,0106,0797,0618,5719,3429,72611,50612,984NET NATIONAL PRODUCT
(AT FACTOR COST(

1,9562.1902,5552.8503,3453,5533,5824,1004,512NATIONAL INCOME
)= Net national product at
factor cost) per capita (I.L.(

)I) Incl. the domestic consumption expenditure of National nonprofit Institutions (The Jewish Agency, the Jewish National
Fund, ett). (2) Exports f.o.b.; excluding factor payments from abroad. (3) Incl. transactions of Israelies with the
Territories Administered by the l.D.F. (4) Imports c.i.f.; excluding factor payments to abroad. (5) Excluding

interest of the Public Sector, the Bank of Israel and the Shilumim Corporation.
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במקורות ושימושיט מקורות ה/2. לוח
(19521969)

קבועים במחירים

1959 1959 1958 1937 1956 1955 1954 1953 1952

At 1955 Prices (IL. Million) ל"י) (מיליוני 1955 במחירי
7,505 4,213 3,790 3,489 3,292 2,965 2,649 2,272 2,281

3,815 2,227 2,028 1,841 1,720 1,576 1,458 1,268 1,225

1,104 549 528 512 608 423 365 312 297

1,695 919 841 783 669 707 574 515 615

891 518 393 353 295 259 252 177 144

7,505 4,213 3,790 3,439 3,292 2,965 2,649 2,272 2,281

1,929 1.140 1,064 948 956 821 763 693 679

5,576 3,073 2,726 2,541 2,3362;I 44 1,886 1,579 1,602

46 26 23 17 12 15 17 20 13

5,530 3,047 2,703 2,524 2,324 2,129 1,869 1,559 1,589

במקורות השימושים הכל סך
פרטית לצריכה ההוצאה

(י) ציבורית לצריבה ההוצאה

מקומית גולמית השקעה

(3) (2) ושירותים סחורות יצוא

המקורות הכל סך
(3) ושירותים;4) סחורות יבוא פחות:

גולמי מקומי תוצר
השוק) (במחירי .

ייצור לגורמי תשלומים פחות:
(נ) (5) נטו  בחו"ל

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

שנה לעומתבל ■קודמתה אחוזים

במקורות השימושים הכל 0.30.416.611.911.06.08.611.2סך

פרטית לצריבה 15.08.19.17.010.29.8_3.5_7.5ההוצאה

ציבורית לצריכה ההוצאה 3.95.117.015.943.715.83.14.0

מקומית גולמית השקעה 14.916.311.523.25.417.07.49.3

(3) (2) ושירותים סתורות יצוא 30.922.942.42.813.919.711.331.8

המקורות הכל סך
(4) (3) ושירותים סחורות יבוא

0.3

 8.0

0.4

2.1

16.6

10.1

11.9

7.6

11.0

16.4

6.0

0.8

8.6

12.2

11.2

7.1

גולמי מקומי תוצר
השיק) (במחירי

גולמי לאומי תוצר
השוק) (במחירי

4.2

4.7

1.4

1.9

19.4

/9.9

13.7

13.9

9.0

9.2

8.8

8.6

7.3

7.1

12.7

12.7

לנפש גולמי לאומי תוצר 3.84.517.19.94.52.83.49.3

לנפש פרטית לצריבה 0.00.812.34.34.41.36.46.5ההוצאה

לנפש המקומית הגולמית ההשקעה 20.18.58.918.99.610.83.76.0

ה/1. ללוח (3) הערה ראה (3) ה/1. ללוח (2) הערה ראה ליצוא; תמיכות כולל (2) ה/1. ללוח (1) הערה ראה (1)
ה/1. ללוח (5) הערה ראה (5) ה/1. ללוח (4) הערה ראה יבוא; טל נטו מסים בולל (4)
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At Conscant Prices

TABLE E/2. RESOURCES AND USES OF RESOURCES
(19521969(

1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 I960

TOTAL USES OF
RESOURCES

Private consumption
expenditure

General government
consumption expenditure(l)

Gross domestic capital
formation

Exports of goods and
services (2) (3)

TOTAL RESOURCES

Less: imports of goods and
services (") (3)

GROSS DOMESTIC PRODUCT
(AT MARKET PRICES)

Less: net factor payments
toabroad (3)(3)

GROSS NATIONAL
PRODUCT (AT MARKET
PRICES(

At 1964Prices(IL. million)

19,091 17,086 14,182 13,582 13,472

8,809 7,775 6,860 6,765 6,584

3,792 3,397 2,938 2,086 1,926

3,206 2,785 1,916 2,469 2,945

3.284 3,129 2.468 2.262 2.017

19,091 17,086 14,182 13,582 13,472

6,260 5,644 4.219 3.862 3,882

12,831 11,442 9,963 9,720 9,590

164 108 116 81 56

לי) (מיליוני 1964 במחירי
12,628 11,378 10,297 9,234 8,162

6.087 5,497 4,999 4,526 4.080

1,743 1,695 1,524 1,379 1,178

2,930 2,425 2,341 2,124 1.780

1,868 1,761 1.533 1.305 1.125

12,628 11,378 10,397 9,334 8,163

3.837 3,371 3,154 2,743 2,221

8,791 8,007 7,243 6,591 5,942

50 44 92 95 46

12,667 11,334 9,847 9,629 9,534 8,741 7,962 7,151 6,496 5,896

Percent Change from Previous Year

8.814.311.49.411.06.7, 0.84.420.511.7TOTAL USES OF
RESOURCES

6.910.910.510.010.78.22.71.413.313.3Private consumption
expenditure

6.717.010.511.22.810.58.340.815.611.6General government
consumption expenditure

5.019.310.23.620.80.516.222.445.415.1Gross domestic capital
formation

26.316.017.514.96.18.012.19.126.85.0Exportsof goods and services
(2) c3)

8.814.311.49.411.06.70.84.420.511.7TOTAL RESOURCES

IS.I■23.515.06.913.81.20.59.233.810.9Imports of goods and services
>4< (3)

6.610.99.910.59.89.11.42.514.812.1Gross Domestic Product
(atmarket prices)

6.610.210.411.49.89.1I.I2.215.111.8Cross National Product
{atmarket prices)

3.86.65.67.15.55.51.5 I.I11.49.0Gross National Product
per capita

4.17.35.75.86.34.60.11.99.710.5Private Consumption
Expenditure per capita

2.215.45.50.416.02.818.324.940.612.2Gross Domestic Capital
Formation per capita

(1) See note (1) to Table E/l. (2) Incl. subsidies on exports; see note (2) to Table E/l. (3) See note (3) to Table E/l.
)4) Incl. net taxes on imports; see note (4) to Table E/l. (5) See note (5) to Table E/l.

139 לאומית והוצאה הכנסה



(1) קבוצה לפי פרטית, לצריכה ההוצאה  ה/3. לוח
(19521969)

שוטפים במחירים  ליי מיליוני

195219531954195519561957195819591960

וטבק משקאות 321.8423.9517.8612.4724.6823.1940.51,034.11.147.3מזון,

אישיים וחפצים הלבשה 68.8106.4167.9202.2227.2242.6280.1287.9320.3הנעלה,

76.798.2128.6171.7227.0253.6281.3324.0374.8דיור

וקרח מאור בית, לצורכי 16.421.228.131.736.745.156.264.969.6דלק

בית למשק וציוד 62.366.386.091.3109.4143.9164.3193.0221.8ריהוט

בית משק 30.037.246.053.761.473.384.297.9112.5החזקת

ובריאות אישי 70.4104.8128.4146.0164.6181.4204.2^51.288.23טיפול

וקשר 35.047.463.674.685.9110.9126.6141.8180.5תחבורה

ושעשועים 51.661.279.392.3103.9128.0160.6191.3229.3בידור

92:7"71.77שירותיםשונים~ "122:5"I56.2~ 175:6"199:6~230:7273:4276.1

8.43.64.35.39.912.013.714.915.2שונות

מלאי התאמת פחות:
9.67.910.816.917.719.8

לצריכה ההוצאה הכל סך
מקומית פרטית

793.91,023.51,332.31,586.61,882.12,167.32,485.92,784.93,131.8

נטו  זרים של צריכה 2.94.76.310.712.210.923.220.337.9פחות:

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

791.01,023.81,326.01,575.91,869.92,156.42,462.72,766.43,093.9

שיובאו הצריבה מוצרי את ב1967' החל פרטית לצריכה ההוצאה גוללת לא התשלומים במאזן שהונהג לשינוי בהתאם (1)
משינוי בעיקר הנובעים וטבק" משקאות "מזון, הסעיף של האומדן בשיטת תיקונים הוכנסו ואילך 1962 בשנת (2) עולים. ע"י
מהאומדן. ב0/"1 דהיינו לערך, מיליון 14 של בהפחתה אלה תיקונים מתבטאים זו בשנה מתוצרתם. החקלאים של הצריבה בהערכת

השונים. לסעיפים לסווגו היה ניתן שלא ירושלים מזרח מצריכת חלק השאר, בין כולל, (3)
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TABLE E/3. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY CATEGORY OFEXPENDITURE (1)

(19521969)

IL. Million  at Current Prices

196119621963196419651966196719681969

)2(

1.312.81.523.91.761.51,945.52. 174.02.398.82,552.82.773.53,010.6Food, beverages and tobacco

374.9432.6493.7560.4659.0739.4709.4930.71,105.6Clothing, footwear and personal
effects

448.8570.0742.8891.61 ,078.61.177.61,220.81.333.61.486.6Housing

81.291.7104.0115.4128.2140.1157.7172.4183.9Household fuel. light and ice

263.9354.5415.9518.5586.4571.8464.9732.01.120.7Furniture, furnishings and
household equipment

133.9159.0182.1205.9243.1279.2292.8331.0356.2Household maintenance

229.9286.9341.9393.3461.1582.8584.1692.8^631.1Personal care and health

225.3311.3401.0495.5554.3624.4631.1771.2916.6Transportation and communication

281.3349.4420.3509.6598.5696.9698.5816.7878.1Recreation and entertainment

33 II3930470.8567,8748.7808.0855.4926.41 ,076.6

15.417.418.519.518.417.8)3(33.5)3(82.6)3(89.6Miscellaneous

18.628.422.430.734.537.638.1m 45.853.0Less: inventory adjustment

3,679.94,466.35,330.16,192.3.7,21S87,999.28,162.99,475.410,864.3TOTAL DOMESTIC PRIVATE

CONSUMPTION EXPENDITURE

33.058.684.9105.679.590.650.2231.0I57.SLess: consumption of non residents
 net

3,646.94,407.75,245.26,086.77,136.37,908.68,112.79,144.410,706.8TOTAL PRIVATE CONSUMPTION

EXPENDITURE

)1( In accordance with the change in the Balance of* Payments, the private consumption expenditure does not include
consumption goods imported by immigrants since 1967. (2) As from 1962 the method of estimating the item "food,
beverages and tobacco" has been revised, chielfy because of the change in the estimationof farmers' consumption of their own
produce. These revisions amount to a deduction of IL. 14 million, about I "/a of the estimate. (3) Includes i.a.. part of

the consumption in East Jerusalem. which could not be classified into the various items.
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(*) קגוצה לפי פרטית, לצריכה התוצאה ה/4. לוה
(19521969)

קבועים במחירים  ל"י מיליוני

1952195319541955195619571958195919591960

1935 eבמחירי sAt I9S5 Pric1964 במחירי
וטבק משקאות 520.0532.2586.0612.4669.9700.5786.1852.4,347.41,395.2מזון,

אישיים וחפצים הלבשה 99.3121.2202.2הנעלה, f 174.1222.9221.9247.5261.4331.4367.5

124.5139.4153.5171.7192.0208.9225.9247.9610.8667.6דיור

וקרח מאור בית, לצורכי 23.425.029.631.735.233.139.742.768.773.9דלק

בית למשק וציוד 76.473.191.591.3106.5133.1148.3170.2233.7261.0ריהוט

בית משק 49.546.748.953.758.564.471.281.5138.3157.3החזקת

ובריאות אישי 77.084.394.0104.8113.3123.7127.6136.8252.3270.9טיפול

S87.793.5100.0231.6267.6.64.961.066.574.676תחגורהוקשר

ושעשועים 74.874.485.892.396.4108.1127.0149.5272.3317.4בידור

שונים 108.9112.6130.3156.2158.3167.9183.2206.4392.9402.6שירותים

12.14.24.55.39.510.511.412.325.325.3שונות

מלאי התאמת פחות:


9.67.59.314.114.623.325.9

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

מקומית
של צריכה פחות:

נטו  זרים

1,230.8

5.4

1,174.1

6.6

1,464.7

7.2

1,586.4

I0J

1,731.5

11.4

1,850.5

9.1

2,047.3

19.2

.2,Z4t5

19.1

3,881.4

66.7

4,180.4

100.3

ההוצאה הכל סך
פרטית לצריכה

1,225.41,267.5I.S75.9 1,457.51 1,710.11,841.'2,018.11,227.43,814.74,080.1

ה/3. בלות (2) הערה ראה (2)

ה/3. ללוח (3) הערה ראה (3)
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TABLE E/4. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE. BY CATEGORY OFEXPENDITURE (1)

(19521969)
IL, Million  at Constant Prices

1961)2(196219631964I96S1966196719681969

1,506.4

409.4

1 667 91,788.7

500.4

1,945.5

560.4

2,030.4

627.7

2,094.8

653.3

At 1964 Prices

448.3785.5 612.3910.0Clothing, footwear and
personal effects

.7IS7765.8824.8891.6954.91.022.71,121.0 1,077.91, 164.9Housing

84.994.5103.9115.4127.2136.0158.5 145.6169.2Household fuel. light and ice

299.9368.7421.75I8.S571.2536.1764.2 436.01,171.3Furniture, furnishings and
household equipment

174.8181.6196.2205.9218.5226.5250.3 228.0263.5Household maintenance

294.9329.1362.8393.3416.6443.6491.6 457.0528.8Personal care and health

307.3

357.8

444.5

346.3

399.3

481.9

420.5

446.0

526.6

495.5

509.6

567.8

504.6

560.3

660.2

514.0

599.0

630.6

610.9 505.8

679.3 579.3

697.3 657.3

712.4Transportation and
communication

712.2

788.2Other services

25.618.618.519.518.417.8)3(67.6 )3(30.3)5(78.5Miscellaneous

22.932.223.530.732.733.640.3 33.547.1Less: inventory adjustment

4,598.35,069.85,586.66,192.36,657.36,840.87,924.9 6,888.28,911.1TOTAL DOMESTIC PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

72.070.889.5105.673.375.7149.9 28.597.7Less: *consumption of non
residents  net

4,526.34,999.05,497.16,086.76,584.06,765.17,775.0 6,859.78,814.4TOTAL PRIVATE
CONSUMPTION
EXPENDITURE

/)1(See note (1) to Table E3.
(2) See note (2) to table E/3.
(3) See note (3) to Table E/3.
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וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה לוח^ה/5.
TABLE E/S. CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO,

BY CATEGORY AND GROUP

)19631969)

A■

שוטפים במחירים י ל" .ILמיליוני Million  at Current Prices

1963196419651966196719681969

ההוצאה הבל 1.550.51,720.61,916.12,099.82,238.32,433.02,633.7Totalמך Expenditure on Food

מזון1 טל

ודגנים קמח 221.1234.3249.5263.4280.9294.9301.0Flourמוצרי* and flour products

וצריו ומ 345.3390.5447.7506.2530.4609.7647.9Meatבשר and meat products

" 55.060.871.979.373.782.887.5Fishדגימ5

י 77.881.488.9102.5118.0120.7130.5Eggsניצי!

149.9165.1186.5212.1234.0243.3261.3Milkחלב..!נמוצריו and milk products

55.160.762.869.275.083.186.1Edibleשמנ$מאכל oils

טריים 233.0262.4279.9317.6312.7336.7385.5Freshפירות fruit

טריים 161.5179.4213.9220.5254.2274.6325.0Freshירקות vegetables

ומוצריו 120.8137.3148.0148.2160.9171.0177.2Sugarסוכר and sugar products

וקקאו ,51.757.862.763.367.972.677.0Teaתה;'קפה coffee and cocoa

מעובדים וירקות קללות
'ושונות

79.390.9104.3117.5130.6143.6154.7Processed fruit and .
vegetables and
miscellaneous

ההוצאה סך1הכל .

משקאות 'על
5'.. ■

;23.8130.4151.4162.9167.1186.5207.4Total Expenditure on
Beverages

קלים למשקאות ■

חריפים .'משקאות
';£8 .

42.6
81.2

40.3
90.1

50.0
101.4

59.1
103.8

61.9
105.2

72.4
114.1

78.9
128.5

Soft drinks
Alcoholic drinks

 ההוצאה הכל מך
טבק ט?9ל

|;
ההוצאה הכל :^ך

■ י מזון, על $
וטבק משקאות |

96.0104.3117.4148.1160.2168.0184.6Total Expenditure on
Tobacco

1,770.31,955.32,184.92,410.82,565.62,787.53,025.7TOTAL EXPENDITURE
ON FOOD. BEVE
RAGES AND
TOBACCO

התאמה(1) פחות: 78.89.810.912.012.814.015.1Less: adjustment(l)

ההוצאה הכל סך
משקאות מזון, על

(מותאם) וטבק

1,761.5< I.945.J2,I74.(2,398.82,552.82,773.53,010.6TOTAL ADJUSTED
EXPENDITURE ON
FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

(1) Adjustment for expenditure included
in other items of national accounts.

בסעיפים הכלולות הוצאות חשבון על התאמה (1)
הלאומיים. החשבונות של אחרים
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וקבוצה סוג לפי וטבק, משקאות מזון, על לצריכה ההוצאה ה/6. לוח

TABLE E/6. CONSUMPTION EXPENDITURE ON FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO,

BY CATEGORY AND GROUP

)19631969)

1964 במחירי  לי .ILמיליוני Million  at 1964 Prices

1963196419651966196719681969

ההוצאה הכל 942.82.071.32,160.2Total,/850.5./1.577.01.720.61.779.1סך Expenditure on Food
מזון על

ודגניט קמח 225.2234.3240.5246.9258.5266.9272.1Flourמוצרי and lfour products

ומוצריו 357.5390.5403.5443.1456.6486.7533.8Heatבשר and meat products

56.060.863.966.361.468.871.8Fishדגים

76.881.483.387.589.591.897.6Eggsביצים

ומוצריו ISI3165.1168.6172.0177.9184.8194.9Milk.חלב and milk products

מאכל 55.060.762.665.769.776.379.5Edibleשמני oils

טריים 226.0262.4267.0281.7306.8330.8318.5Freshםירות fruit

טריים 172.8179.4181.6183.6195.2213.6.22S9Freshירקות vegetables

ומוצריו 121.6137.3146.7135.9144.1156.2159.2Sugarסוכר and sugar products

וקקאו קפה ,51.557.863.063.467.972.576.7Teaתה, coffee and cocoa

מעובדים וירקות 83.390.998.4104.4115.2122.9130.2Processedפירות fruit and
vegetablesושונות and

miscellaneous

ההוצאה הבל 24.7130.4144.1/37.5/36.3151.2165.5Total/סך Expenditure on
משקאות Beveragesעל

קלים 43.140.344.846.848.154.158.3Softמשקאות drinks

חריפים 81.690.199.390.788.297.1107.2Alcoholicמשקאות drinks

ההוצאה הכל 28.2146.8Total//.7.4117.3/24//96.0104.3סך Expenditure 011

טבק Tobaccoעל

ההוצאה הכל 1,797.71,955.32,040.62,105.32,201.22,350.72,472.5TOTALסך EXPENDITURE

מזץ, על
וטבק משקאות .

ON FOOD. BEVER
AGES AND TOBACCO

התאמה(1) :I2.3Less()9.09.810.210.511.011.7פחות: adjustment(l)

ההוצאה הכל 788.71,945.51,030.42,094.82,192.21,339.02,460.1TOTAL,\סך ADJUSTED

משקאות ,pro על
(מותאם) וטבק

EXPENDITURE ON
FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

(1) /Seenote (1) to Table E5.
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. .. תעשייתיים(.1) מוצרים על ה/7.ההוצאה,לצריכה ?לוח ■י;

TABLE E/7. CONSUMPTION EXPENDITURE ON INDUSTRIALGOODS (1)

)19631969)
IL. Million ליי מיליוני

1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963

At Current Prices שוטפים במחירים

הכל .1,245.71,479.51,679.21,780.71,650.32,307.42,979.0סך TOTAL

90.7102.5119.2132.1127.9173.4216.2Footwearהנעלה
370.1414.5486.4545.9530.5695.1816.8Clothingהלבשה

אישיים 32.943.453.461.451.062.272.6Personalחפצים effects
198.5235.3282.2283.7228.5327.6408.6Furnitureריהוט

ביו1 למשק 217.4283.2304.2288.1236.4424.4712.1Householdציוד equipment
בית משק 54058.366.177.382.4105.2116.4Nondurableצורכי household

אישי וטיפול 25.931.238.046.449.154.669.1קוסמטיקה
goods

Personal care
ומכשירים תרופות

רפואיים

אישיים תחבורה נלי

47.5

88.4

53.2

116.2

62.0

103.7

74.2

88.3

83.0

70.6

93.8

131.3

103/7

200.4

Medical products and
appliances

Personal transportation

וצרכי עיתונים 70.082.996.9114.6126.4140.0154.0ספרים,
equipment

Books, newspapers and
Stationeryכתיבה

בידור 31.839.348.750.946.057.265.5Recreationמוצרי goods

18.519.518.417.818.542.643.6Miscellaneousשונות

At 1964 Prices 1964 במחירי

הכל 1,270.51,479.51,606.71,600.01,451.12,068.72,700.7TOTALסך

וחפצים הלבשה .ootwear:500.4560.4627.7653.3612.3785.5910.0הנעלה, clothing and
personalאישיים effects

בית למשק וציוד ,421.7518.5571.2536.1436.0764.21,171.3Furnitureריהוט furnishing and
household equipment

בית משק 54.553.363.969.771.287.496.0Nondurableצורכי household
goods

ותרופות 73.884.493.9103.1109.6124.5148.1Personalקוסמטיקה care. medical
products and appliances

אישיים תחבורה 91.4116.296.481.764.6115.5165.9Personalכלי transportation
equipment

וצרכי עיתונים ,74.882.989.093.6100.7108.0114.6Booksספרים, newspapers. and
Stationeryבתיבה

בידור 35.439.346.244.739.149.153.5מוצרי .Recreation goods

18.519.518.417.817.634.541.3Miscellaneousשונות

/(1)See note (1) to Table E3 ה/3. ללוח (1) הערה ראה (1)
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רווח למטרות שלא פרטיים מוסדות של לצריכה ההוצאה  ה/8. לוח
TABLE E/8. CONSUMPTION EXPENDITURE OF PRIVATE NONPROFIT INSTITUTIONS

)19631969)
IL. Million ל*י מיליוני

1963196419651966196719681969

TOTAL

Health institutions
Education and culture
institutions

Welfare and religion
institutions

Trade unions. political
organizations. etc.

A t Current Prices
I ,045.2 904.0 837.4 823.0

שוטפים במחירים
725.2 554.9 465.9

192.6219.4253.9336.1.323.4348.0378.3
130.3173.5226.6259.7284.6316.2360.6

73.7f 83.8112.6117.9f 125.2
244.7306.3 .

69.378.2114.611 1.5114.6

הכל סך
בריאות מוסדות

וחרבות חינוך מוסדות

ודת סעד מוסדות

מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

1964 ices1964במחירי PrAt

הכל 518.2554.9637.5620.1646.9687.1777.1TOTALסך

בריאות 207.7219.4224.4240.3249.5264.4276.3Healthמוסדות institutions
ותרבות חינוך IS7.5173.5191.6202.0217.5236.0265.5Educationמוסדות and culture

institutions
ודת סעד .79מוסדות Ff 83.890.792.6f 97.3Welfare and religion

221.5235.3institutions
מקצועיים, ארגונים
וכוי פוליטיים

73.9I 78.287.187.3[ 89.4Trade unions. political
urg<1n1£acionA, €1C.

ציבורית לצריכה ההוצאה  ה/9. לוח
TABLE E/9. GENERAL GOVERNMENT CONSUMPTION EXPENDITURE

)19631969)

IL. Million ליי מיליוני

1963196419651966196719681969

TOTAL

Government(l)
Local authorities(2)
National institutions(3)

TOTAL

Government(l)
Local authorities(2)
National institutions{3)

A t Current Prices שוטפים במחירים
5,008.7 4,399.3 3,598.6 2,626.7 2,1 72.6 I ,743.2 I ,586. I

1,322.01,419.61,755.12,122.63,068.03,813.94.377.8
217.5270.3358.3436.9467.0' 515.7561.0
46.653.359.267.263.669.769.9

At 1964 Prices 1964 במחירי
3,792.0 3,397.0 2,937.7 2,086.4 1,925.9 1,743.2 1,695.3

1,411.21,419.61,568.11 .706.62,541.12,971.53,342.3
234.4270.3303.7329.4353.8378.2400.3
49.753.354.150.442.847.349.4

הכל סך
ממשלה(1)

מקומיות(2) רשויות
לאומיים(נ) מוסדות

הכל סך
ממשלה(1)

מקומיות(2) רשויות
לאומייפ(3) מוסדות

היהודית' הסוכנות (3) וקיבוצים. מושבים של המוניציפליות וההוצאות דתיות מועצות כולל (2) לאומי. לביטוח המוסד כולל (1)
בלנד. מקומית צריכה  היסוד וקרן קקל

(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 Keren Hayesod  domestic consumption only.
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הייעוד ענף לפי המקומית, הגולמית ההשקעה  ה/10. לוח
(19521969)

ליי מיליוני

1952195319541955195619571953195919591960ענף

שוטפים במחירים

הכל 3SS9400.5515.4707.3739.8910.01,004.71,114.11,211.2.סך

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים

326.7375.6479.5636.5700.5870.4941.3/.036.21,125.5

וייעור 27.738.952.998.1110.6124.5148.1139.6128.2חקלאות

מים(1) 30.749.156.430.526.829.235.340.656.8מפעלי

ומחצבות מכרות חרושת'

עפר(2) ועבודות לגבייה |67.477.1ציוד 103.3
75.3109.6106.2160.0207.4189.2

48.656.049.351.237.439.3חשמל(3)

וקשר00 תחבורה 37.635.741.967.574.3143.6110.2121.0161.0הובלה,

ושירוחיס 36.041.445.675.488.2118.2136.3153.1202.1מסחר

127.3133.4179.4241.1235.0299.4300.2337.1348.9דיור

במלאי 29.224.935.970.839.339.1563.477.985.7השינוי

1955ricesI9S5במחירי PAt1964במחירי

הכל 68.6783.3841.2919.11.694.51,780.2<615.2514.7574.4707.3סך

המקומית הגולמית ההשקעה
קבועים בנכסים

וייעור חקלאות

568.2

45.9

484.0

48.7

536.0

56.8

636.5

98.1

6.3.3.2

98.7

7S0.0

106.5

788.0

122.8

8S7.3

115.4

1,598.3

203.2

1,674.8

186.2

(1) מים 57.569.862.630.523.624.528.832.559.178.5מפעלי

ומחצבות מכרות חרושת,

עפר(2) ועבודות לבנייה ציוד

חשמל(3)

129.1101.3/ 108.7
75.3

48.6

102.6

51.5

93.7

43.3

135.0

43.6

173.0

31.1

334.5

59.6

296.2

60.9

וקשד(4) תחבורה הובלה,

ושירותים מסחר

דיור

71.6

55.4

208.7

49.8

48.4

166.0

44.7

51.1

212.1

67.5

75.4

241.1

70.0

77.3

209.5

127.4

98.4

256.2

93.6

M2.0

252.2

100.9

124.2

280.2

183.2

235.2

523.5

240.6

298.6

513.8

במלאי 5.433.353.26I.S96.2105.4?.47.030.738.470.8השינוי

עפר. בעבודות המועסק מקורות חב' של ציוד כולל (2) מים. של ואספקה בשאיבת המועסק מקורות חב' ציוד כולל (1)
בענף כלולה תחבורה בכלי ההשקעה כל א. (4) וחלוקה. מסירת וקוי כוח תחנות הקמת עבור החשמל חב' של ציוד בולל (3)

. ומטוסים. אוניות יצוא בניכוי ב. וקשר"; תחבורה "הובלה,

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE 148



IL. Million

TABLE E/IO. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION. BY INDUSTRIAL USE

(19521969(

Branch 1969 1968 1967 1966 1965 I9M 1963 1962 1961

TOTAL

Cross Fixed Domestic Capital Formation

Agriculture and forestry

Water projecti(l)

Manufacturing, mining and quarrying

Construction Equipment^)

Electricity(3)

Transport and communication(4)

Trade and services

Dwellings

Changes in inventories

At Current Prices

1,547.72,095.82,307.22,930.33,077.02,604.72.039.13.1 41.53,832.2

/,475.91.970.92,264.22.748.52,934.42.487.01,987.12.879.53,7/0.2

130.9146.2138.6159.5157.8146.1157.7171.0193.6

71.7113.7129.194.172.769.966.158.443.3

/ 253.0
280.7 י

56.3 J

359.0

53.5

402.5

57.1

383.2

62.5

290.9

22.5

229.0

6.9

469.7

61.5

673.0

73.1

47.975.658.555.095.0102.166.890.4118.9

243.4292.2337.3612.4598.6482.8415.3743.8896.6

255.0317.3400.0500.2587.8585.5513.0627.3777.2

474.0688.9728.2867.7976.8787.2532.3657.4934.5

91.8/24.9103.0181.8142.6117.752.0284.0122.0

At 1964Price .

2,123.92,341.02,424.92,930.32,945.02,468.91,915.62,785.53,206.3TOTAL

2,017.32,205.42,3/9.92,748.52.807.92.353.6/,860.82.5.30./3.098.4Cross fixed Domestic Capital formation

176.4164.5145.6159.5147.8129.6133.4139.8154.7Agriculture and forestry /

91.5126.1134.894.169.866.762.951.836.2Water projects(l)
t

310.8371.4402.5368.8275.8214.0403.5548.4Manufacturing, mining and quarrying
■ 359.7

.M54.757.160.621.26.351.958.8Construction Equipment(2)

67.8' 83.560.855.091.597.163.078.197.6Electricity(3)

351.2311.6346.2612.4576.2456.7389.1652.7 .764.9Transport and communication^)

343.6357.5423.4500.2562.9556.8485.2564.0656.1Trade and services

627.1790.0 :783.0867.7930.3749.7506.9588.3781.7Dwellings

/06.6/35.6105.0/8/.S137.1.//J3J4.8255.4/07.9Changes חיו /nventones

(1) Incl. equipment of the Mekofot Company employed for water supply. (2) Incl. equipment of the Mekorot Company
employed in construction works. (3) Incl. equipment of the Electric Corporation employed in errecting power stations
"id transmission I'"". (4) a. The entire capital formation in vehicles is included in the Transport and Communication
branch; b. Excl. export of ships and aircraft.
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הייעוד ענף לפי קבועים, בנכסים המקומית הגולמית ה/11.ההשקעה לוח
הנכס סוג ולפי
(19521969)

ל*י מיליוני

819521953195419551956נף ,195719581959 19591960י

^ שוטפים במחיריס
הכל 326.7636.5סך 479.5 375.6700.5870.4741.31,036.21,125.5

הנכס סוג
.. ,. <,

..  ,ע8ר וקבודות 238.3462.5מנניט 3S3.I 274.7, 477.1J96.5628.67/9.6750.3 .

מגורים 127.3241.1נתי 179.4 133.4235.0299.4300.2337.1348.9

למגורים שאינם 43.082.8בניינים 58.7 49.099.6116.3150.7178.2188.9

. אחרות בנייה 68.0138.6'עבודות 115.0  92.3' י142.5180.8177.7" 204.3212.5 . ;

. 88.4174.0מגונותוציוד 126.4 . 100.9.223.4■ 273.9.312.7■ 316.6375.2

תחבורה 13.9,35.8.גלי 19.2 . ..10.1,40.686.5.. 62.556.2107.4

יי אחר וציוד 70.2מכונות ■1 30.5 " 99.4 י 8.33171.2168.1223.9244.6262.1 ■

בעליחייס במלאי 4.37.7■שינוי , 7.8 ,.. 7.511.619.3., .26.3. 15.8' 5.7 \ ..
, שוטפים ,.נמחיריט

הנכס וסוג ייעוד ■ענף
■■. . וייעור: ייiחקלאות .T 'ייי,י *

עפר ו9בודות 16.677.1מבנים 35.2 23.982.188.7103.9100.093.2

: וציוד 11.12i.Oמכונות י י 17.7 '; 15.0'■ 28.535.844.2■ 39.6;35.0  ■■

מים י.מפעלי ;'■■
עפר ועבודות 28.729.0מבנים 54.6 46.025.528.330.837.051.5

, וציודי1) I5..2.0.מכונות 1.8 3.1.  1.30.94.5:■ 3.6:.5.3 . ■

ומחצבות מגרות וורושת,
עפר(2) ועבודות 12.121.8מבנים 27.0 11.323.023.440.3 56.961.5

וציוד(3) 55.376.3מגונות 65.8

עפר ועבודות לבנייה .;ציוד 53.586.682.8119.7150.5127.7

וציוד(4) מכונות
~ "~ ..חשמל . ~,r ■, ■.  יי יי י:

עפר ועבודות 1616מבנים ■' ;24.5"l5.'413.9" 18.918.4' י

וציוד(5) 32.0t3L533.9.37.318.520.9מכונות
י. יי c י,; .יי

וקשר תוזבורה הובלה,
עפר ועבודות 22.417.3מבנים 18.9 23.716.544.431.045.633.1

וציוד :\1.3מכונות 14.4 ,  3.8 ... 1.9'. 17.2. 12.7. 16.719.2 .205 ..■;.
תתבורה(6) 13.935.8כלי 19.2 10.140.686.562.556.2107.4

 ושירותים1 ■ממחר '*■ י .  "* י

. עפר,. ועבודות 31.2מבנים t59.6 , 38.0 36.470.596.91 437י108.5124.1 1:. ■..
וציוד 'V8.מכונות *15.8 7.6 5.0■17.721.327.829.058.4 >

..:. ' . ■ מגורים.. Cבתי 'c , .
;! י " ~

עפר ועבודות 127.3133.4179.4241.1235.0299.4300.2337.1348.9מבנים

1964 במחירי

הכל 568.2484.0536.0636.5633.2750.0788.0857.31,598.31,674.8סך

הנכם 70ג
בנייה ועבודות מבנים :391.4348.4405.7462.6בניינים, 420.0502.9517.5■ 584.91,100.21,092.6,

אחרות
תחבורה כלי ציוד, 176.8135.6130.3173.9213.2247.1270.5272.4498.1582.2מכונות,

בעליחיים מלאי יושינוי

19521954 בשנים (3)  החשמל. בענף עפר ועבודות מבנים בולל 19521954 בשביס (2) ה/10. ללוח (1) הערה ראה (1)
ה/10. ללוח (3) הערה יאה (5) ה/10. ללוח (2) הערה ראה (4) וחשמל. בנייה' בענפים וציוד מכונות כולל

ה/0נ. ללוח (4) הערה ראה (6<
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IL. Million

TABLEE/ll. GROSS FIXED DOMESTIC CAPITAL FORMATION,BY INDUSTRIAL
USE AND BY TYPE OF ASSET

(19521969(

Branch 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961

TOTAL

By Type of Asset
Building and Construction Works /

Dwellings
Nonresidential buildings
Other construction works 1

Machinery and Equipment

Transport equipment
Machinery and other equipment
Change in livestock inventory

Ind ustrial Use and Type of Asset
Agricultureand Forestry
Building ahdco'nstructibn works ;

Machinery and equipment
Waterprojects T ; "  J" i

Building and construction works
Machineryand equipment(l)

Manufacturing, mining and quarrying
Building. and construction works(2) '. '
Machinery and equipment^) j

Building equipment and construction works
Machinery and equipment(4)

Flectricity ■ !
Building and construction works
Machinery and equipment(5) \

Transport and Communication
Building and construction works '
Machinery and equipment 1

Transport vehicles(6) ;

Trade and Services
Building and construction works
Machinery and equipment

Dwellings <■

Building and construction works /

A t Current Prices

3,710.2 2,879.5 1,987.1 2,487.0 2,934.4 2,748.5 2,204.2 1,970.9

2.120.7 1.678.3 1.345.4 /.488.9 /.977.8 /.768.9 1.484.2 1,312.0

934.5 657.4 532.3 787.2 976.8 867.7 728.2 68.9£
567.1 490.3 401.6 501.8 549.9 475.8 366.5 292.6
619.1 530.6 411.5 399.9 451.1 425.4 389.5 330.5

/.J89.5/ ,201.2
383.7 354.0

1.199.0 843.1

6.8 4. I

64/.7
128.7
500.0

13.0

798./
184.3
612.6

1.2

956.6
275.7
678.8
2.1

979.6
356.5
620.7

2.4

720.0 658.9
190.3 167.9
529.5' 481.4

0.2 9.6

At Current Prices

73.1 61.5 6.9 22.5 62.5 57.1 53.5 56.3

1,475.9.

961.3

474.0
229.2
258.1

514.6
168.6
335.4

10.6

85.1
45.8

93.3
52.9

98.4
40.2

104.8
54.7

97.5
60.3

92.1
54.0

94.4
63.3

98.7
72.3

96.9
96.7

65.7
: 6.0

102.0
,11.7

110.4
18.7 .

77.5
16.6'

60.2
12.5

60.1
9.8

57.8
 ■ 8.3

47.0
11.4

33.4
9.9

82.0II 1.7
169 0 1

139.2 .

219.8
173.8
228.7

IS4.8
228.4

92.8
198.1

76.4
152.6

122.7
347.0

126.6
546.4

171.0

24.3
23.6

26.4
49.2

28.0
30.5

32.3
22.7

41.6
53.4

43.5
58.6

32.1
34.7

34.3
56.1

60.8
58.1

51.7
23.1
168.6

73.8
50.5
167.9

103.3
43.7
190.3

161.6
.94.3
356.5

220.4
102.5
275.7

193.6
104.9
184.3

190.8
95.8
128.7

290.6
, 99.2
354.0

376.9
136.1
383.7

178.5
76.5

215.9
101.4

■L

276.7
123.3

351.2
149.0

426.5
161.3

419.6
165.9

361.6
151.4

'427.6
199.7

491.7
285.5

474.0688.9728.2867.7976.8787.2532.3657.4934.4

1964 Pricesac
1

2.017.32.205.42,319.92,748.52,807.92,351.61,860.82,530.13,098.4TOTAL

Type of Asset
1,265.61.498.91,588.61.768.91.879.11.597.11.264.61.491.51.769.7Building and construction works

751.7706.5731.3979.6928.8756.5596.21.038.61.328.7Machinery. equipment. transport
equipment and change in livestock
inventory

)1( See note (1) to table e/W. (2) In the years 19521954 building and construction works are included in the branch
Electricity". (3) In the /ears 19521954 include. machinery and equipment in the "Building" and "Electricity" branches

(<)Seenote(2)toTableE/ 10. (5)Seenote(3)toTableE/ 10. (6)Seenote(4)totable E/10.
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המקומיות הרשויות הממשלה, של השוטפות וההוצאות ה/12.ההכנסות לוח
(1) הלאומיים והמוסדות

שוטפיט במחירים לי/ (19521968)מיליוני

19521953195419551956195719581959

כלכלית רגיפעילות מרכוש 1111151634515881הכנסה

הציבורי החוב ריבית'על 1016262937414966פחות:

עקיפים 97150212289345467553668מיסים

המקומי הייצור (424)(376)(279)(198)(171)(172)(121)(79)על

היבוא(2) (244)(177)(188)(147)(118)(40)(29)(18)על

הברות על ישירים 312203738435154'מיסיס

בית משקי על ישירים מיסים
רווח למטרת שלא ומוסדות

4961109146186252280304 .

לאומי ביטוח בעד (82)(72)(65)(52)(39)(21)(3)(2)תשלומים

אחרים(3) ישירים (208)(187)(134)(107)(88)(58)(47)מיסיט

בית ממשקי שוטפות העברות
רווח למטרת שלא וממוסדות

79121721252938

שוטפות 15722734248687$7979221,079סך_הכ?_הכנסות

לצריכה 190242311423669607663741ההוצאה

;תמיכות 27116366105124152

מקומי (78)(74)(67)(33)(30)לייצור

ייליצוא (3)(8)(26)(41)(67)

(7)(9)(12)(25)(30)ליבוא©

בית למשקי שוטפות העברות
רווח למטרות שלא ולמוסדות

2435476174106134165

שוטפות הוצאות הכל 2143043695478098189211.058סך

שוטף 5777276122221121עודף

בסיס על היא כאן הניתנת ליבוא ותמיכות יבוא על מיסים של ההצגה (2) בלבד. נלקומיות הוצאות  הלאומייט במוסדות (1)
בולל לא (3) ליבוא. תמיכות פחות יבוא על מיסים היינו נטו, בסיס על ה/1 בלוך אלה נתונים מופיעים זאת לעומת ברוטו,

ישירים. כמיסים ולא הוגדרוכהלוואות אשר חובה, וחיסכון קליטה מלווה
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TABLEE/12. CURRENT RECEIPTS AND EXPENDITURES OF GOVERNMENT,
LOCAL AUTHORITIES AND NATIONAL INSTITUTIONS (1(

)I9S21968(IL. Million, At Current Prices

I96019611962196319641965196619671968

89101122152178216265. 299342Income from property and
enterpreneurship

89113171242292312337409492Less: Interest on the public debt

7609751.0871.2231.4461,5991.7671,7092.125Indirect taxes

)493()634()721()850()980()1,071()1,256()1,261()1,433(. On domestic production

)267()341()366()373()466()528()511()448()692(On imports (2(

637797150208242224198."1

3554165176548011.0201.2331,2991.566Direct taxes on households and
private, nonprofit institutions

)105()127()145()162()180()251()321()339()398(Contributions to National
Insurance

)250()289()372()492()621()769()912()960()1.168(Other direct taxes (3(

4656698093113150162195Current transfers from households
and private^ nonprofit institu.
tions

1,2241.5121,7212,017MM2,8783,3023,2583,987TOTAL CURRENT RECEIPTS

8231,0151.3391,5861,7432,1732.6273,599.4,399Consumption expenditure

197223172183228258325413533Subsidies

)88()73()98()133()153()176()203()205()271(On domestic production

)105()148()44()31()34()43()95()171()236(On exporu

)4()2()30()19()41()39()27()37()26(On imports (2(

2012423123754445967579111,085Current transfers to households
: and private nonprofit institut
tions

,2211,480 11,8232,1441,4153,0273,7094,9236,017TOTAL CURRENT EXPENDITURE

332102127191494071,6652,030 CURRENT SURPLUS

)1( In NationalInstitutionslocal expenses only. (2) Taxes and subsidies on imports are given above separately, i.e. on gross
basis. whereas these data appear on table E/l on net basis. i.e. taxes less subsidies on imporu. (3) Excluding Absorption

Loan and Compulsory Saving, which were defined as loans and not as direct taxes.
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הלאומית וההכנסה הנקי המקומי התוצר י ה/13. לוחו

כלכלי ענף לפי הייצור, גורמי גמחירי
(19521969) . י 1 

י. 1 . י 1

ליי מיליוני

כלכלי" ענף ■■■./(95219531954195519561957195819591960

. . ודיג ייעור חקלאות,
ז

16371385410י971281762002443

; ומחצבות מגרות 184חרושת,

<
256325399471538623731845

; ציבוריים ושירותים בנייד.
ותש^ל) (מים

92112142179199245282311332

ן י וקשר 'תחבורה 131159190216וווי6381 252281

| . . , ונב0י; ביטוח. כספימ,
; דלאניידי

133"י21293849597083104

י. מגורים(1) בתי 'בעלותיסל, י44567396129142156 י180 208

י ומוסדות צינורי סקטור
! רווח למטרות שלא

*I י275360440486539'214'54 619665

אחריט.... ושירותים 3J2'365426480546603656"192247מסחר.

/ הנקי המקומי התוצר
יי גורמי"הייצור במחירי
! התאמה) (לפני

8471,1231,4521,7792,1272,4672,8163,1853,530

/ . מלאי(2) התאמת ■'פחות: " 2936 י32 8913

| בלאי(3) התאמת ■:....■.'1026..383451. ■ 6063. 59,68

! הנקי המקומי התוצר
i הייצור גורמי במחירי
: (מותאם)

8371,0971,4141,7162,0462,3752,7453,1173,449

! לגורמי תשלומים 3חות:
. נטו  לארץ בחוץ ייצור

II17161513''19'24י 26 26

■■■■■■ והשמטות 895158113131.126114163203טעויות

הלאומית ההכנסה
הלאומי (התוצר
גורמי במחירי הנקי

הייצור)

9151,1311,4561,8142,1642,4822,8353,2543,626

הנהוגות המלאי הערכת משיטות בתוצאה ההון, תשואות באומדני הכלולים ההון והפסדי רווחי חשבון על התאמה (2) זקיפה. (1)
חידוש. במחירי הבלאי אומדני לבין מאזן נתוני לפי הבלאי אומדני שבין ההפרש חשבון על התאמה (3) המפעלים. ידי על
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TABLE E/13. TOTAL NET DOMESTIC PRODUCT AND NATIONAL INCOME

AT FACTORiCOST, BY MAJOR ECONOMIC BRANCH

(19521969(

IL. Million

196119621963196419651966196719681969Economic Branch

467533643678703746849919990Agriculture, forestry and
fishing

1,0411,2761.5311,8092,0972.1002.2652,8513,412Manufacturing, mining and
quarrying

4175576429071,0329287991,0151,342Construction and public
utilities (water and
electricity(

3354165026087418688961.0611.166Transportation and
communication

172226295353455529566699792Finance, insurance and
real estate

252314423516630664685754852Ownership of dwellings(l(

7699181.0761.2611,6352,0502.2122,3722,587General government and priy.
ate nonproift institutions

7739371,122 .711
600

848
710

949
815

960
822

1,090
952

1.284
1,056

Trade and Services

4,2265,1776,2347,4438,8519,64910.05411,71313,481NET DOMESTIC PRODUCT
AT FACTOR COST (BEFORE
ADJUSTMENT(

5712428484992137057Less: Inventory adjustment(2(

79177213253301328342398458Depreciation adjustment (3(

4,0904,8765,9937,1428,5019,2299.69911.24512,966NET DOMESTIC PRODUCT
AT FACTOR COST
(ADJUSTED(

548439505681 118126191Less: Net factor payments
to abroad

24821812531126194145387209Errors and omissions

4,2845,0106,0797,0618,5719,3429,72611,50612,984NATIONAL INCOME (=NET
NATIONAL PRODUCT AT
FACTOR COST(

)1( Imputation. (2) Adjustment for capital gains and losses included in the estimates of returns to capital, as a result of the
systemsof inventory evaluation employed by enterprises. (3) Adjustment for the difference between depreciation estimate!

based on balancesheet data and estimates at replacement cost.
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חיים רמת ר. פרק

1968/69 המשפחה הוצאות סקר

לרשות העומדת ההכנסה היא פנויה הכנסה
מן הישירים המיסים ניכוי לאחר המשפחה

הכוללת. ההכנסה
ישירות המוטלים המיסים הם ישירים מיסיס
וביטוח ביטחון היטל הכנסה, .מס ההכנסה: על

לאומי.

תרומות כוללות אחרים בית למשקי העברות
במשקי שוטפות כספיות ותמיכות בכסף ומתנות
בחוץ אם ובין בארץ אם בין אחרים, בית

לארץ.

או המצרך של המלא המחיר היא הוצאה
המשפחה ידי על למעשה ששולם כפי השירות,
במזומן שולם אם בין  המוכר עם שהוסכם או
לעיתים כולל המחיר באשראי. נקנה אם ובין
כגון: ברכישה, הקשורות נוספות הוצאות גם
לעומת התקנה. או הובלה דמי קומיסיון, ריבית,
לשיעורין תשלומים בהוצאה נכללים לא זאת
או החקירה, חודש לפני שניקנו מצרכים עבור
לא כן כמו בעתיד. קניות חשבון על מקדמות
פיקדון אש"ל, (כגון: מוחזרות הוצאות נכללות

וכוי). בקבוקים, על

במחיר המוצר את המשפחה קיבלה אם
נלקחה בהנחה, כלומר השוק, ממחיר נמוך

למעשה. ההוצאה רק בחשבון

מן מוצרים משך אשר עצמאי של במקרה
המשפחה, לשימוש או הפרטי לשימושו העסק
שבו במחיר שווים את להעריך התבקש הוא

לעסק. עלו הם

הוצאות כל את כוללת לתצרוכת ההוצאה
בי בטחון, היטל הכנסה, למס פרט המשפחה;
בית למשקי והעברות חסכונות לאומי, טוח

אחרים.

בסקר לתצרוכת ההוצאות השוואת לצורך
שנאמרו כפי לתצרוכת ההוצאות עם הנוכחי
קלות התאמות מספר נערכו 1963/64 בסקר
.1963/64 בסקר ששימשו הגדרות לפי ו/3 בלוח
להג בהתאם ההוצאות ניתנו האחרים בלוחות
אלו הגדרות פירוט .1968/69 סקר של דרות
הטכ הפרסומים בסדרת 31 מס' בפרסום נמצא
(ראה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ניים

המבוא). בסוף רשימה

נת העירונית המשפחה תקציב על נתונים
שנערך 1968/69 המשפחה הוצאות בסקר קבלו
בתקופה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י
הסברים .1969 ואוגוסט 1968 ספטמבר שבין
המשפחה הוצאות סקרי לגבי מפורטים
148 מסי בפרסום הופיעו ו1959/60 1956/57
הוצ סקר ולגבי המיוחדים הפרסומים בסדרת
(ראה 200 מס' בפרסום 1963/64 המשפחה אות

המבוא). בסוף רשימה
לחקור היא המשפחה הוצאות סקר מטרת
נתונים ולקבל העירונית המשפחה תקציב את
על צריכה, דפוסי על למחקרים בסיס שישמשו
על והרכבה, התזונה רמת על ביקוש, תחזיות
לעיד וכמובן והרכבם, והחיסכון ההכנסה רמת

0/ לצרכן. המחירים מדד של "הסל" כון
המש כל את הפעם כללה הסקר אוכלוסיית
אוכ בארץ. העירונית האוכלוסייה של פחות
בהם שיש יישובים ב76 מתגוררת זו לוסייה
בעלי יישובים שהם או ויותר, תושבים 5,000
2,000 בין מונה שאוכלוסייתם עירוני אופי
אלה ביישובים המשפחות תושבים. ל5,000
העירו המשפחות מכלל לערך %82d מהוות
המשפחה הוצאות סקר אוכלוסיית בארץ. ניות
.הסקרים של מאלו איפוא רחבה 1968/69
משפחות גם נכללו שהפעם בכך הן הקודמים
לא שראשיהן ומשפחות עצמאים שראשיהן
העירו היישובים כל שנכללו בכך והן עבדו;
תושבים 10,000 בני היישובים רק ולא ניים

הקודמים. בסקרים שהיה כפי ויותר
והסברים הגדרות

חולק המשפחה תקציב ושימושים. מקורות
כול השימושים ולשימושים. להכנסה בלוחות
אח בית למשקי והעברות ישירים מיסים לים
אחד כל וחיסכון. לתצרוכת הוצאות רים,
עצמו בפני נחקר הנ''ל התקציב ממרכיבי
להלן (ראה שונות חקירה בשיטות ולעיתים

החקירה). שיטות
הכספית ההכנסה סך היא כוללת הכנסה
להלן), הכנסות" ב"סקר הגדרה (ראה הכוללת
זקופות הכנסות כלומר בעין; הכנסות בצירוף
וכן עצמית שבבעלות וברכב בדיור משימוש
העסק מן עצמאי ע"י שנמשכו המוצרים ערך
ממעבידו שכיר ע"י שנתקבלו או פרטי לשימוש

תשלום. ללא

,1970 ינואר ,1 מס' כ"א, כרך ; מחירים של לסטטיסטיקה ירחון : ראה המדד סל של האחרון העידכון לגבי ף<
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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הוצ לבית' וציוד ריהוט רכישת כגון: יומי),
בשאלון נרשמו אלד. פרטים וכד/ לחינוך, אות
בשאלון החקירה. חודש גמר עם שמולא מיוחד
וחם המשפחה הכנסות על נתונים גם נתקבלו
הוותק המשפחה, (גודל תכונותיה ועל כונותיה,

וכד'). ההשכלה, בארץ,

זקיפות
אחיד" "מס של שהתשלום מאחר אחיד, מס .
לתשלום מתחלק הכללית העובדים להסתדרות
מיםי עבור ולתשלום חולים קופת שירותי עבור
"בריאות", לסעיף התשלום מן חלק נזקף ארגון,
הזקי מקדמי ארגון. למיסי נזקף הנותר והחלק

המס. לשכת של טבלאות נקבעו.לפי פה
לאומי וביטוח בטחון היטל הכנסה, מם
עליהן שהיה למה בהתאם המשפחות לכל נזקפו
ולפי עליהן שדיווחו כפי הכנסותיהן לפי לשלם
הטב עלפי נערכה הזקיפה המשפחות. הרכב
לביטוח והמוסד הכנסה מם נציבות של לאות

י לאומי.
הדירה שכר כסכום נאמדו לדיור ההוצאות
עם יחד המשפחות, ע"י ששולמו הרכוש ומימי
המשפחה שבבעלות דירות של התצרוכת ערך
כשווי מוגדר זה תצרוכת ערך מפתח. בדמי או
המוש ההון על האלטרנטיבית והריבית הפחת
דירה לכל בנפרד חושב התצרוכת ערך קע.
נאמד הפחת כאשר מפתח, בדמי או שבבעלות
בצורה נאמד הריבית ושער המבנה לגבי רק
.(*) הקרקע וערך המבנה ערף לגבי דיפרנציאלית
כאן גם פרטית. בבטלות למכונית הוצאות _

 ההחזקה,העו=י מלבדהוצאות נלקחובחשבוןר י
האלטרנטיבית והריבית הפחת של הזקופים כים

המושקע. ההון על
המשפחה. שקיבלה הלוואות על ריבית
פרעון של הכולל הסכום על דיווחו המשפחות
הקרן מהחזרת בחלקו המורכב סכום הלוואות,
נערכה ריבית. מתשלום ובחלקו ההלוואה על
הנחשבת הקרן החזרת בין שהפרידה זקיפה
שהוא הריבית תשלום ובין לחיסכון מושגית
המקדמים הון. שירותי צריכת עבור תשלום
מתוך חושבו המרכיבים שני בין להפרדה

.1963/64 החסכון סקר ממצאי
ההון על הריבית ערך זקופות, הכנסות'
מו ערך וכן פרטית ובמכונית בדירה המושקע
נתקבלו או העסק מן עצמאי ע"י שנלקחו צרים
נזקפו  תשלום ללא ממעבידו שכיר ע"י

כהכנסה.

המשפחה בנכסי נטו הגידול הוא חיסכון
החוטפת ההכנסה מן הנובע הסקר, שנת במשך
הפנויה ההכנסה מן הלק אותו כלומר שלה;
לא ואף לתצרוכת המשפחה ע"י הוצא שלא

אחרים. בית למשקי. הועבר
המשפחה של החיסכון. הוא חוזי חלסכון .

פרמ בו נכללים חוזי. הסדר באמצעות הנעשה
לקופות תשלומים מצטבר, חיים לביטוח יות
(חלק משכנתאות ופירעון ותגמולים פנסיה

. הקרן).
הם אלה מובהקים. חדפעמיים תקבולים
כגון: המשפחה, רכוש את המגדילים תקבולים
מתנות ופרסים, הגרלות מגרמניה, פיצויים
. י וכר; בכסף,
הם אלה לאנזובהקים. חדפעמיים תקבולים
המש רכוש את מגדילים שאינם התקבולים כל
פדיון כגון: הרכבו, את משנים רק פחה,'אלא
העבו ממקום פיצויים תשלום ביטוח, פוליסת

וכוי. דה

מקורות
של מדגם מחקירת התקבלו בסקר הנתונים
אחת כל שנחקרו עירוניות משפחות כ2,400
1968 ספטמבר שבין בתקופה חודש במשך
שיטת של תיאור להלן (ראה 1969 ואוגוסט

החקירה).
צרכ כ"משפחת הוגדרה החקירה יחידת
אנשים קבוצת כלומר: בית, משק או נים"
ואוכלים הדירה באותה השבוע רוב הגרים

ביחד. ביום אחת ארוחה לפחות
 מגו דירת כיחידתהדגימהלשימשה המדגםל

שימשו: המדגם לבחירת כמסגרת רים.
שנחקרו אדם כוח סקרי של תתמדגמים א.

ב1967/68.
ב שאוכלסו חדשות דירות רשימת ב.
החקי הסתיימה שכבר לאחר 1968/69

האדם. כוח בסקרי רה
החקירה שיטת

הוצאותיהן כל את רשמו, שנחקרו המשפחות
לרישום ב"פנקס חודש במשך ביומו יום מדי
הלשכה פוקדי של ועזרתם בהדרכתם יומי"
משפחה כל ביקרו אשר לסטטיסטיקה, המרכזית
הפו קיבל כך על. נוסף לערך. ימים ל3 אחת
פרטים  המשפחה תשובות פי על  קד
מצרכים על כולד, האחרונה בשנה הוצאותיה על
תמיד לא לכן (ואשר רחוקות לעיתים הנקנים
לרישום 'בפנקס טובה בצורה לקבלם י אפשר

המרכזית הלשכה של הטכניים הפרסומים בסדרת 29 מם' בפרסום ראה הוקיפה שיטת של יותר מלא תאור ף)
■ ■ . . לצרכן". המחירים "מדד לסטטיסטיקה,
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עירוניות שכיריפ משפחות ה3נסות
שנה 14 מגיל הבית משק בני כל את וכוללת

ומעלה.
דהיינו: צרכנים" כ"משפחת מוגדר בית משק
אחת בדירה קבוע באופן הגרים אנשים קבוצת
כראש משותף. הוצאות תקציב להם ויש
האדם נחשב הבית משק ראש או המשפחה
המשפחה מתכונות חלק העובד. ביותר המבוגר
וותק לידה' יבשת כגון: בלווחים המופיעות
תכונות עפ"י נקבעות השכלה ורמת גיל בארץ'

המשפחה. ראש

יחידת אף היא זה בפרק החקירה יהידת
המת הכנסות סקר נתוני זאת, לעומת העיבוד.
עיבוד ליחידת מתייחסים י'' בפרק פרסמים
יום לפחות כשכיר שהועסק פרט, והיא שונה
ראה נוספים (הסברים החקירה בתקופת אחד

יי). לפרק במבוא
נערך שבמסגרתו אדם, כוח סקר המדגס.
התושבים אוכלוסיית את מייצג הכנסות, סקר
ובו ומעלה) שנה 14 >בני במדינה המבוגרים
מבוגרים, אלף כ15 שנד. רבע בכל נכללים
שהן לערר' משפחות אלפים לששת המשתייכים
ב1969 במדינה. המשפחות מכלל אחד כאחוז
הכנסותיהן. על גם אלו ממשפחות כרבע נחקרו

הנונוניס עיביד שיטות

באוכלוסייה המשפחות כלל על אומדנים
במקדם מהסקר הנתונים הכפלת ידי על התקבלו
נלקח למשפחה, ניפוח כמקדם (משקל). ניפוח
כוח מסקרי המשפחה ראש של הפרט משקל
משקל י'). פרק ראה קביעתו' דרך (על אדמ
את בחשבון שהביא תיקון' בגורם הוכפל זה
אדם כוח לסקר הכנסות סקר בין הקיים הנפל
הי הכנסות' על לדווח מסירוב כתוצאה (נפל
מה כ,/100 שהיקפו וכד')' המשפחה עדרות
לכל בנפרד יישוב צורת לכל וחושב משפחות

שנה. רבע

מתוך הכנסה נתוני עם השוואה
1968/69 המשפחה הוצאות סקר
למש הממוצעת השנתית הכספית ההכנסה
משפחה הוצאות סקר לפי עירונית שכירים פחת

 המת מההכנסה לערך %12n גבוהה 1968/69
הראוי מן .1969 הכנסות סקר נתוני לפי אימה
שני נתוני מהיחסים אליה שהתקופה לציץ
1969 הכנסות סקר נתוני זהה. אינה המקורות
נתוני ואילו 1969 לראשית בממוצע מתייחסים
במ מתייחסים 1968/69 המשפחה הוצאות סקר
קיים כלומר, .1968 ספטמבר לראשית מוצע

בסקרי זד.נתקבלו בפרק המובאים הנתונים
,1965 מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות'
המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי במסגרת
י': בפרק מפורטת הגדרה (ראה לסטטיסטיקה

ותעסוקה). אדם כוח
וכן הכנסות סקר ממצאי של נוסף פירוט
הסקרים נערכו לפיהן השיטות של מפורט תיאור
בפרסום פורסמו בהם, הנהוגות ההגדרות ושל
1965 לשנים נתונים המכיל ,283 מס' מיוחד
ליר במוסף פורסמו לשנה.1968 נתונים .1967

.1969 '7 מס< הסטטיסטי חון

והסגריס הגדרית

הכס ההכנסות כל כוללת: כספית הכנסה
הורדת לפני הבית משק של השוטפות פיות
של מהכנסות מורכבת היא למיניהם.' הניכויים
במשק אחרים מפרנסים ושל המשפחה ראש
(כולל ונוספת עיקרית שכירה מעבודה הבית
עבור תשלום '13 כגון:.חודש התוספות כל
ומעבודה וכד') בונוסים פרמיות, נוספות, שעות
דבי ריבית, מרכוש, מהכנסות וכן עצמאית,
של ופנסיות מתמיכות שוטפות והכנסות דנדות

הבית. משק בני כל

כגון: חדפעמיים תקבולים נכללים לא
ועוד. מגרמניה פיצויים פיטורין, פיצויי ירושה,
הנובעות הכנסות עבור זקיפות נעשו לא כמו"כ
של אחרים סוגים או עצמי בדיור משימוש,

בעין. הכנסות

מקורות
הנ מתיחסים אליה האוכלוסייה האוכלוסייה.
היהו השכירים משפחות כל את מקיפה תונים
ואת ויותר תושבים 2,000 בני ביישובים דיות
בלבד, שבערים הלאיהודיות השכירים משפחות
בה כמשפחה מוגדרת שכירים משפחת כאשר
קואופראטיב חבר או שכיר הוא המשפחה ראש
האוכלוסייה השבועיות. העבודה תכונות "לפי
קט בכפרים המתגוררות משפחות כוללת אינה

במוסדות. או בקיבוצים במושבים. נים,

ארבע נערך הכנסות סקר הסקר. תקופת
כל נחקר רבעשנתי סקר בכל בשנה. פעמים
במשך הכנסותיו על ומעלה, שנד. 14 מגיל פרט,
של בחודש שנסתיימו האחרונים, החודשים 12
לשנה שהנתונים מכאן הפוקד. של ביקורו פני
ראשית של להכנסה בממוצע מתייחסים מסויימת

שנה. אותה

הבית משק היא והעיבוד החקירה יחידת
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המת הסטטיסטיות הסדרות מן מתקבלים מזון
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אימות

מלאי על נתונים כולל נוספת, אינפורמציה
ייצור למיניהם, קמחים ייצורי מזון, מצרכי
ממשרד מתקבלת וכוי חלב מוצרי ושיווק
מועצות החקלאות, משרד והתעשייה, 'המסחר
מוסדות מזון, תעשיית מפעלי ושיווק, ייצור

וכוי. סעד

הערכים תישוב
המזון ואבות (קלוריות) האנרגטי הערך
עיקריים) וויטמינים ומינרלים שומן (חלבון,
הממוצע כולל המזונות מסל מצרך לכל מחושבים
לוח על מבוססים החישובים ליום. לגולגולת
הארץ. למזונות מסוימת בהתאמה (י), ביןלאומי

דיור תנאי
ממוצעים הינם הדיור צפיפות על הנתונים
כוח בסקרי שוטפת מחקירה המתקבלים שנתיים
במדינה המשפחות לכלל מתייחסים והם האדם
ארגונו הסקר, מבנה על למוסדות). (פרט
ותעסוקה. אדם כוח י7' פרק ראה  וביצועו

הגדרות

החדרים כל נכללו בדלרה. החדרים מספר
המשפחה למגורי המשמשים החדרים וחצאי
מטבח, החדרים: במניין נכללו לא הנשאלת.
חדרים מרפסות, שימוש, בית אמבטיה, הדר
בלבד עםקיםאולעבודה לצרכי המשמשים
על הנתונים לגבי לדיירים. המושכרים וחדרים
בחש הובאו קיבוצים, הכוללים הדיור, צפיפות
ע"י תפוסים שהיו חדרים רק בקיבוצים בון
לא ומעלה). 18 (בני המבוגרים המשפחה בני
בקיבוצים, ציבור ובנייני ילדים בתי נכללו

וכדי. תרבות אולמי אוכל, חדרי כגון:
הדיור) צפיפות =) לחדר הנפשות מספר
הגרות הנפשות מספר חלוקת ידי על חושב
התפוסים החדרים הכל בסך בדירה כלל בדרך

המשפחה. בני ידי על
עבורה לקבל שאפשר הסכום הוא דירה ערך
עורך שכר תיווך, הוצאות כולל תימכר, אם

וכוי. דין

קיימא בני מוצריפ על בעלות
והסגרים הגדרות

זו הגדרה קיינזא. בני מוצרים על בעלות
נמצא ברקיימא שמוצר הבית משקי את כוללת

שני בין לערך חודשים ארבעה של הפרש
המקורות. _

המשפחתית ההכנסה בגובה ההפרש את
במידה להסביר ניתן הסקרים שני בין .השנתית
שיטת החקירה. בשיטות הבדלים ע"י רבה
משפחה הוצאות בסקר הכנסות של החקירה
הכנסות, בסקר אשר מזו יותר מעמיקה הינה
המשפחה הוצאות בסקר שהאינפורמציה מאחר

המשפחות. תקציבי במסגרת נאספת

המזונות מאזן
הגדרות

לפיד. פקטו) (דה נוכחת ממוצעת אוכלוסייה
הממוצע המספר הוא במאזן, החישובים נעשים
הנסקרת בשנה למעשה שנמצאו האנשים של
ירושלים); מזרח כולל (מ1968 המדינה בתחום
אליה בתקופה בארץ ששהו התיירים לכך, אי
התו ואילו זה במספר נכללים המאזן מתייחס
בו. נכללים אינם ממנה שנעדרו הקבועים שבים
ומהיבוא) המקומי (מהייצור המזון נטו. מזון ,
אחרי ז.א. המטבח סף על הצרכן לרשות העומד
בניאדם, לצרכי שימשו שלא הכמויות ניכוי
שסופקו הכמויות וכן וכוי לזרעים למספוא, כגון
מופיעים מהם שנוצרו המוצרים אם לתעשייה,
הפחת ניכוי ללא אבל מיוחדים, בסעיפים במאזן

ובישולו. האוכל הכנת תוך שנוצר

.מקירות

המתכונת לפי נערך לישראל המזונות מאזן
למזון הביןלאומי הארגון ידי על שנקבעה
המאוחדות, האומות של (פ.א.או.) וחקלאות
הארץ. של המיוחדים לתנאיה מסוימת בהתאמה
בפרוטרוט מתוארים המאזן עריכת דרכי ■

(ראה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בפרסומי
המבוא). בסוף רשימה

מתייחס (1967/68) תשכ"ח לשנת המאזן
אוכלוסיית לרבות הישראלית, לאוכלוסייה

ירושלים. מזרח
המוח לשטחים מישראל שהועברו המזונות
"יצוא" בטור במאזן נרשמו צה"ל ידי על זקים .
 לישראל מהשטחים שהועברו אלה ואילו

"יבוא". בטור

החקלאית. לשנה מתייחסים הנתונים
החקלאי מהייצור המזון כמויות על נתונים
האוכ גודל הנסקרת, בשנה שנוצרו והתעשייתי
במוצרי חוץ וסחר במדינה הממוצעת לוסייה
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מקורות
שהתקבלו תוצאות על מבוססים האומדנים
בני מוצרים על השוטפת החקירה במסגרת
אדם, כוח לסקר לשנה אחת המצורפת קיימא,
נחקרו זו במסגרת יוליספטמבר. בחודשים
האוכלוסייה כלל את המייצגות משפחות כ5,000

ומוסדות. קבוצים לאוכלוסיית פרט בארץ
הגדרה (ראה הבית משק היא החקירה יחידת

הכנסות). בסקר לעיל

עומד שהמוצר הבית משקי את וכן בבעלותו
שייך אינו הוא אם אף קבוע, באופן לשימושם
בעלות למשל, כך בית. משק לאותו חוקית
פרטית מכונית גם כוללת פרטית מכונית על
הבית משק מבני לאחד חוקי באופן השייכת
בבעלותו נמצאת שאינה פרטית מכונית וגם
עומדת אלא הבית משק מבני אחד של החוקית
שכיר בגון: פרטיים לצרכים הקבוע לשימושו
העבודה. שעות לאחר המפעל רכב את המקבל

פרסומים

.סקר(200) (1963/64) המשפחה הוצאות
(1963/64)סקר(217) חיסכון
עירונייםסקר(225) ביישובים הביתית המים צריכת

(1963/64)
(1964/65)סקר(239) חיסכון
(1966)סקר(241) דיור תנאי
(253)(1963/64) מווו צריכת דפוסי
(19651967)סקרי(283) הכנסות
סקר(290) (1968/69) המשפחה הוצאות

מוקדמות תוצאות 

טכניים פרסומים

המשפחה תקציב סיווג (31)

 1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי
של ב' משלב נתונים  ו חלק  דיור תנאי (16)

המפקד
חלק היישובים, ספר  ביישובים דיור תנאי (23)

המפקד של ב' משלב נתונים  v
וו חלק  דיור תנאי (31)

מיוחדים פרסומים

השנים בעשרים ישראל בארץ החיים רמת (7א')

(1953) האחרונות
(1951) בישראל התזונה רמת (7ב')

תשי"ד) עד (תש"י בישראל המזונות מאזן (35)

שכירים משפחות של התזונה ורמת מזון צריכת (101)

(1956/57) בישראל עירוניות
הפיס מפעל כלפי הציבור עמדת (117)

(1959/60) עירוניות משפחות הוצאות סקר (123)

(1960) נתמכות משפחות הוצאות סקר (130)

!1956/57 ;1950/51) המשפחה הוצאות סקרי (148)

(1959/60

תוצאות  1963/64) המשפחה הוצאות סקר (175)

ראשונות)
(1963) הדיור תנאי סקר (180)

(1963/64) נתמכות משפחות תקציבי על סקרים (199)

אחרים. פרסומים

Levels of Nutrition in Israel (1963 1964); The Ministry of Education and Culture and The
Central Bureau of Statistics  Jerusalem, 1966.

FAO, Food Composition Tables for International Use, Rome 1964
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survey of family expenditure 1968/69 ■ . 1968/69 המשפחה היצאות סקר

עירונית, למשפחה חודשי בממוצע והחיסכון ההוצאה ההכנסה, ו/1. לוח .;.
; , המשפחה ראש של בעבודה המעמד "לפי

TABLE F/l. AVERAGE MONTHLY INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN י

FAMILY,BY EMPLOYMENT STATUS OF HOUSEHOLD HEAD ,... '
■ (1968/69) ..  . ;

Employment Status בעבודה מעמד

הכל סך
Total

עצמאייםשכירים
Self

שייכים לא
העבודה לכוח

Employees
EmployedNot in

Labour Force

(אלפים) העירונית באוכלוסייה 614.2103.2משפתות 395.8115.2Families in urban population (thous.)
במדגם 2,431406משפחות 1 ,576449Families in sample

ממוצע משפחה 3.74.0גודל 3.92.5Average sizeof family י
למשפחה 1.31.5מפרנסים 1.50.4Earners per family ■

.ILלי

כוללת 1,005.81,256.8הכנסה 1,093.2' 478.9. 1TOTAL INCOME
זקופה 105.9121.9מזה: 110.376.3.Thereof: imputed

בקואופ. ומחברות שבירה 645.5151.0מעבודה 924.4132.4From wages and salary and member
ship in cooperative '

עצמאית 159.8909.1■מעבודה 6.013.8From selfemployment
ותמיכות קצבות 77.956.5מפנסיות, 38.0234.4From pensions, allowances and

assistance

למשקי והעברות ישירים DIRECTמסים TAXES TRANSFERS TO
הכל אחריםסך 168.2267.5בית 182.629.2OTHER HOUSEHOLDS TOTAL

ישירים 146.4239.2מסים 158.6121.5Direct taxes
אתרים בית למשקי 21.828.3העברות 24.07.7Transfers to other households

 סךהכל  926.21,040.1הוצאותלתצרוכת 1,016.1 .517.4^CONSUMPTIONEXPENDITURE 
TOTAL

. . 256.3290.0מיין 274.8164.2Food
. ופירות ירקות 66.075.4מזה: 70.243.3Thereof: vegetables and fruit

. , . י.. ■ * י 39.147.5בשף 42.121.7Meat
י. . .( 28.2.32.7עופות 28.8. 22.3 ,Poultry . . ■ .■

ומוצריו 25.628.5חלב 27.217.7Milk and dairy products
126.2149.0דיור 128.099.8Housing

הבית ומשק הדירה 56.262.1החזקת 59.739.1Dwelling and. household maintenance
ולמטבח לבית וציוד 68.262.9ריהוט 80.132.2Furniture, household equipment and

■kitchen utensils
והנעלה 89.2101.3הלבשה 99.344.4Clothing and footwear

39.352.3בריאות 40.623.0Health
ותרבות 44.651.8חינוך 51.215.5Education and culture ■

ושעשועים 78.294.1בידור 88.229.8Recreation and entertainment
ושירותים סיגריות 154.0164.0תחבורה, 178.162.3Transportation,cigarettes and services

והובלה נסיעות 70.969.8מזה: 84.0.27.2Thereof: Travel and transport
57.865.4שירותים 66.421.3Services

ותרומות ארגון 14.113.2מיסי 16.37.2Organization dues and donations

הכל סך  80.7221.1חיסכון 69.611.8SAVING  TOTAL
חוזי 25.230.6מזה: 30.03.9Thereof: Contractual

. ערך 21.824.3בניירות 23.314.7In securities
36.635.6בנדל"ן 39.726.7In real estate
37.5204.7עסקי 3.73.2Business

מובהקים חדפעמיים 28.352.2תקבולים 25.3 17.2Significantnon recurrent receipts
מובהקים לא חדפעמיים 21.122.7תקבולים 8.127.0Other nonrecurrent receipts
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עירונית, למשפחה חודשי בממוצע וחיסכון הוצאה ן/2.הכנסה, לוח
המשפחה גודל לפי

TABLE F/2 AVERAGE MONTHLY INCOME. EXPENDITURE AND SAVING PER. URBAN
FAMILY, BY FAMILY SIZE

)1968/69)

Numberof Persons in Family במשפחה נפשית מספר
הבל סך
Total

123456+

העירונית באוכלוסייה משפתות
(אלפים)

במדגם משפחות

614.2

2,431

67.1

249

141.6

550

114.5

466

131.6

528

70.9

287

8S.S

351

Families in urban population
)thousands)

Families in sample

ממוצע משפחה 3.71.02.03.04.05.07.7Averageגודל size of family

למשפחה 1.30.41.41.4I.S1.51.7Earnersמפרנסים per family

.ILל'י

כוללת 1,005.8458.6867.81.142.71,307.31,093.0947.1TOTALהכנסה INCOME

:105.982.194.6117.7136.4108.278.8Thereofמזה:זקופה imputed
ומחברות 645.5181.5428.7788.5916.0758.2666.9Fromמעבודה wages and salary and

בקואופרטיב
עצמאית 159.833.3193.5157.4203.6179.8123.8מעבודה

membership in cooprative
Fromself employment
Fftr tintfAn £ 31 1Ab^q fid* AC jRM*_?_ ותמיכות קצבות ■77.9146.2126.357.437.637.367.2מפנסיות' 1 vin pens.* allowances oc 05SI!

והעברות ישירים 148.268.9141.4207.2245.5140.389.4DIRECTמסים TAXES AND TRANS

אחרים בית FERSלמשקי TO OTHER HOUSE
HOLDS

ישירים 146.441.6136.3180.7226.2149.176.9Directמסים taxes

אחרים בית למשקי 21.827.325.126.519.317.212.5Transfersהעברות to other households

 לתצרוכת CONSUMPTIONהוצאות EXPENDIT

הכל סך
מזון

926.2443.4759.61,007.61,167.51,019.21,015.8URE  TOTAL

256.3107.9192.7248.7294.6317.3374.1Food

ופירות ירקות :66.024.048.764.976.582.599.4Thereofמזה: vegetables and fruit

39.111.530.238.446.349.756.1Meatבשר

28.210.723.228.633.035.236.0Poultryעופות

ומוצריו 2S610.119.225.532.332.532.4Milk.חלב and dairy products

126.200.1122.5133.8150.9125.1105.6Housingדיור

הבית ומשק הדירה 231.348.458.967.162.760.4Dwelling!56החזקת and household
maintenance

ולמטבח לבית וציוד ,68.224.560.389.283.762.668.1Furnitureריהוט household equip
ment and kitchen utensils

והנעלה 89.243.261.898.6106.0104.1118.4Clothingהלבשה and footwear

39.319.436.045.048.343.135.7Healthבריאות

ותרבות 44.614.419.4S3.273.3S6.644.4חינוך
TQ ")

Education and culture
ושעשועים בידור

ושירותים סיגריות תחבורה'
78.2
154.0

24.6
73.0

69.5
137.6

90.1
174.3

102.7
224.8

82.2
149.0

IO.A
113.8

Recreation and entertainment
Transport, cigarettes and serv.

והובלה נסיעות :70.927.771.975.9100.665.256.3Thereofמזה: travel and transport
57.830.242.268.192.260.037.4Servicesשירותים

ותרומות ארגון 14.15.011.415.816.116.517.1Organizationמיסי dues and don
ations

הכל סך  חסכץ
חרזי 1 מזה

80.730.4105.878.090.4S3.987.3SAVINGS  TOTAL

25.27.518.628.439.324.424.5Thereof: Contractual

ערך 21.810.726.224.637.513.33.0Inבביירות securities

64.034.045.243.7In■36.61.224.8בנדל"ו real estate
עסקי

מובהקי חדפעמים תקבולים
37.516.264.517.726.638.351.8Business

28.320.4 42.2 14.341.030.06.5Significant nonrecurrent
recepits

תדפעמים תקבולים
מובהקים לא

21.18.6 12.033.529.9II. 524.1Other nonrecurrent
receipts
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עירונית, למשפחה חודש* בממוצע וחיסכון הוצאה הכנסה, ו/3. לוח
המשפחה ראש של העלייה ושנת הלידה יבשת לפי

(1968/69)
ל'י

Asiaאסיהאפריקה Africa

כולל סך
Grand
Totalהכל Upסך to 1948עד

1955+
Total19471954

(אלפים) העירונית באוכלוסייה 614.228.8משפחות 220.7123.268.7
בסקר 2.431IIIמשפחות 888492285

ממוצע משפחה 3.73.6גודל 4.74.84.9
למשפחה 1.31.3מפרנסים . 1.41.5. 1.3

כוללת 1,005.8982.4הכנסה 796.5828.3662.0

זקופה 105.9103.2מזה: 71.875.851.4
■ בקואופרטיב ומחברות שבירה 645.5688.9מעבודה 580.8600.6500.2

עצמאית 159.8121.9מעבודה 84.094.150.1
ותמיכות קצבות 77.954.2מפנסיות/ 53.353.153.4

בית למשקי והעברות ישירים 168.2159.3מסים 97.999.070.2 הכל סך  אחרים
ישירים 146.4139.3מסים 82.183.555.S

אתרימ ביו? למשקי 21.820.0העברות 15.815.514.7

הכל סך  לתצתכת 926.2893.6הוצאות 818.1849.4730.6
_ . . 256:325671'מזון 280.5 ~ 293.2 268.0 

ופירות ירקות 66.066.6מזה: 73.679.665.4
.■בשר 39.140.6 43.543.5■44.6
28.223.0עופות 28.632.524.1

ומוצריו 25.625.7חלב 24.225.521.2
126.2119.1דיור 94.091.587.9

הבית ומשק הדירה 56.257.9החזקת 48.349.142.8
ולמטבח לבית וציוד 68.249.2ריהוט 60.961.564.9

והנעלה 89.2114.3הלבשה 93.090.5■ 88.8
39.336.3בריאות 30.732.525.1

ותרבות 44.638.1חינוך 29.533,319.0
ושעשועים 78.273.0בידור 66.972.953.4

ושירותים סיגריות 154.0136.1תחבורה' 101.3III.)69.4
והובלה נסיעות 70.970.5מזה: 47.550.1* .33.2

57.838.7שירותים 35.742.821.8
ותרומות ארגון 14.113.5מיסי 13.013.811.3

הכל סך  80.766.2חיסכון 31.845.87.7

חוזי 25.222.9מזה: 18.319.114.9
ערך 21.85.3בניירות 7.48.66.0

36.614.7בנדל''ן 28.241.99.5
37.536.4עסקי 20.719.915.6

מובהקים חדפעמיי0 28.310.6תקבוליט 10.1 10.39.7
מובהקים לא חדפעמייט 21.120.5תקבולים 15.414.914.1
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TABLE F/3, MONTHLY AVERAGE OF INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER. URBAN

FAMILY, BY CONTINENT OF BIRTH OF HOUSHOLD HEAD

(1968/69(
IL.

line I ישראל

לא
יהודיט
Non
Jews

יהודים
Jews

EuropeAmerica אירופהאמריקה

1955+
1948
1954

Upto1^
1947

0ךהכל
Total

Families in urban population (thousands)
Families in survey
Average size of family
Earners in family

TOTAL INCOME

Thereof: imputed
From wages and salary and membership in
cooperative

From self employment
From pensions. allowances and assistance

DIRECT TAXES AND TRANSFERS TO OTHER
HOUSEHOLDS  TOTAL

Direct taxes
Transfers to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

Food
Thereof: vegetables and fruit

Meat
Poultry
Milk and dairy products

Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture, household equipment and kitchen utensils
Clothing and footwear
Health
Education and culture
Recreation and entertainment
Transportation, cigarettes and services
Thereof: traveland transport

Services
Organization dues and donations

SAVING  TOTAL

Thereof: Contractual
In securities
In real estate
Business
Significant nonrecurrent receipts
Other nonrecurrent receipts

11.8
47
6.0
1.2

39.6

673.6

21.2

77.9
311
3.S
1.4

601.2 1,230.0

56.6
227
2.7
1.2

899.5

128.0
S07
3.0
I.I

1,040.4

119.3
451
2.8
1.2

229.0 157.1 200.1 241.6

1.095.0 782.8 883.7 1,152.7

104.8 I 12.1 83.1 146.9

303.8
1,185
2.9
1.2

1,301.1 1,116.5

124.1150.7116.685.6138.452.5
643.6722.1578.2625.8876.2386.8

220.0259.6231.3108.8150.194.2
103.6131.299.255.550.057.4

208.3

181.2207.7174.3141. 1210.431.8
27.133.9.2S816.018.67.8

970.2

238.8264.0231.4202.4253.3274.3
60.767.758.949.566.069.4
36.539.634.334.635.252.7
29.630.031.125.323.415.2
26.128.225 .522.923.622.6
143.1174.5127.9112.7157.478.8
59.268.456.945.466.839.8
69.081.658.965.389.839.7
86.1105.878.960.792.674.0
46.155.741.237.339.818.5
52.569.S45.033.459.925.5
.8S595.087.361.588.538.0
175.2221.6142.7150.8232.076.5
70.096.861.675.5113.348.0
68.890.954.3.5S084.79.1
14.716.613.513.314.98.5

113.5

29.035.525.024.032.76.4
' 31.443.822.425.427.57.2

44.321.249J80.837.512.8
5X360.371.88.633.30.8

40.941.943.233.834.51.5
23.023.726.1 14.429.36.0
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עירונית, למשפחה חודשי בממוצע וחיסכון הוצאה ,noiDn ו/4. לוח
בחודש לתצרוכת הוצאה קבוצת לפי

(1968/69)

*

(ליי) בחודש לתצרוכת הוצאה קבוצת

הכל סך
Total

Up to 399 400599600799עד

(אלפים) העירונית באוכלוסייה 614.296.876.0103.9משפוזות
במדגם 2,431384299418משפחות

ממוצע משפחה 3.72.13.23.9גודל
למשפחה 1.30.51.01.2מפרנסים

כוללת 1,005.8291.0560.1770.8הכנסה

זקופה I0S9■42.465.879.4.מיה: י

בקואופרטיב ומחברות שכירה 645.5103.3338.2מעבודה .. 496.0
עצמאית 159.832.556.6113.6מעבודה

ותמיכות קצבות 77:9108.084.969.7מפנסיות'

אחרים בית למשקי והעברות ישירים 168.212.346.787.6מסים
הכל סך

ישירים 146.410.939.474.4מטים
אחרימ בית למשקי 21.81.47.313.2הענרות

הכל סך  לתצרוכת 247.7'926.2הוצאות . 493.8683.7

~ 256.3מורן 104.8 ;186.2235.2
ופירות ירקות .66.024.746.6מזה: 61.1

39.114.2בשר 26.835.0
:28.214.222.4עופות 26.3

ומוצריו 25.612.419.323.8חלב .
..126.2דיור ■61.590.2111.2

הבית ומשק הדירה 56.221.637.646.0החזקת
ולמטבח לבית וציוד 68.26.427.237.2ריהוט .

והנעלה 89.29.635.858.2הלבשה
39.311.825.132.2בריאות

ותרבות .44.63.512.8חינוך 25.4
ושעשועים 78.25.622.545.8בידור

ושירותים סיגריות ■.,154.0תחבורה' 19.146.980.4
 והובלה נסיעות 70.97.1מזה: .19.431.4 ■

57.85.615.030.4שירותים
ותרומות ארגון 14.13.89.512.1מיסי

הכל סך  pD0n80.710.38.350.0 .

חתי 25.22.79.015.3מזה:
ערך 21.83.84.25.4בניירות

36.64.425.118.5בנדל*ן
. 37.55.13.86.2עסקי

מובהקים חדפעמים 28.38.010.931.9תקבולים
מובהקים לא חדפעמים 21.1015.916.9תקבולים
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TABLE F/4. MONTHLY AVERAGE INCOME, EXPENDITURE AND SAVING PER URBAN

FAMILY, BY CONSUMPTION EXPENDITURE GROUP PER MONTH

(1968/69(

Comsuption Expenditure Group per Month {IL.(

1,500+ 1,2001.499 1,0001,199 800999

Families in urban population (thousands)
Families in sample
Average size of family
Earners per family

TOTAL INCOME

Thereof: imputed
From wages S salary 81 membership in cooperative
Fromselfem ptoyment
From pensions. allowances and assitance

DIRECT TAXES AND TRANSFERS TO OTHER
HOUSEHOLDS  TOTAL

Direct taxes
Transfers to other households

CONSUMPTION EXPENDITURE  TOTAL

Food
Thereof: vegetables and fruit

Meat
Poultry
Milk and milk products

Housing
Dwelling and household maintenance
Furniture, household equipment and kitchen utensils
Clothing and footwear
Health
Education and culture
Recreation and entertainment
Transportation, cigarettes and services
Thereof: travel and transport

Services
Organization dues and donations

SAVING  TOTAL

Thereof: Contractual
In securities
In real estate
Business
Significantnon recurrent receipts
Other nonrecurrent receipts

92.979.478.087.2
3683IS307340
4.24.14.24.0
1.41.41.61.8

2,073.4

501.8

444.3
57.S

1,937.3

330.2

1,391.1

261.1

224.6
36.5

1,295.6

44.0

1.122.4

177.0

153.2
23.8

1,065.9

69.8

955.7

100.1115.6138.6210.3
636.7730.71.006.5,304. 1

133.7206.7158.4433.0
73.259.666.180.0

121.4

105.5
15.9

881.2

276.2302.9332.3378.7
73.079.587.296.4
41.248.552.160.0
31.531.033.440.3
22.430.532.535.9
118.0138.9154.1222.2
53.668.376.095.7
59.677.4107.5175.0
86.2113.0133.2203.5
38.543.257.971.1
40.8.5S771.7110.6
77.891.6113.7203.0
114.7157.9230.2455.1
50.070.1110.2222.2
41.156.285.0180.6
15.817.019.022.4

49.4

25.225.836.665.2
n.%23.620.475.9
31.642.256.087.8
20.055.128.1151.6

 18.221.743.047.4
11.98.032.841.9
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יהודים שכירים למשפחת חגדשי, בממוצע והכנסה הוצאה .5/1 ל1ח
(1) ומעלה תושבים 10,000 בני ביישובים

TABLE F/5. MONTHLY AVERAGE INCOME AND EXPENDITURE PER FAMILY OF
JEWISH EMPLOYEES IN SETTLEMENTS WITH 10,000 INHABITANTS AND OVER(0

)1956/571968/69)

ראשית הוצאה 1956/571959/601963/641968/69Mainקבוצת Expenditure Group

במדגם 1121,5821,480Familiesin;6.6141משפחות sample
ממוצע משפחה 3.93.83.93,9Averageגודל size of family
למשפחה פרנסים 1.31.41.5Earnersמ per family

.ILל'י

כוללת 7031,114Totalהכנסה income
כוללת כספית 2723786141,002Grossהכנסה annual money income

Atשוטפיםגמווירים Current Prices

הכל סך  לתצרוכת 3134176721,017CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE 
TOTAL

ופירות) ירקות (בולל 122152205274Foodמזון (ind. vegetables and fruit)
364897128Housingדיור

הבית ומשק הדירה 26344860Dwellingהחזקת and household maintenance
לבית וציוד 22356279Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 364466100Clothingהלבשה and footwear

ובידור תרבות חינוך ,365493183Healthבריאות, education. culture and
entertainment

ושירותים סיגריות 274290176תחבורה,
ותרומות ארגון 78II16Organizationמיסי dues and donations

Percentagesאחוזים

הכל סך  לתצרוכת ■100100100הוצאות 100CONSUMPTION EXPENDITURE 
TOTAL

ופירות) ירקות (כולל ~מזון T936~31 ~ 27 Food (ind. vegetablesandfruit)
12121413Housingדיור

הבית ומשק הדירה 6Dwellingר88החזקת and household maintenance
לבית וציוד 7898Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 12111010Clothingהלבשה and footwear

ובידור תרבות חינוך, .,II1314בריאות, 18Health, education. culture and
entertainment

ושירותים סיגריות .,■91013תחבורה, 16Transportation, cigarettes and services
ותרומות ארגון 2222Organizationמיסי dues and donations

1968אוגוסטבמחירי 1969ספטמבר
969 PricesAt September 1968 . August

הכל סך  לתצרוכת S54474£831,017CONSUMPTIONהוצאות EXPENDITURE 
TOTAL

ופירות) ירקות (כולל 196227250274Foodמזון (incl. vegetables and fruit)
90.109130128Housingדיור

הבית ומשק הדירה 47556460Dwellingהוזזקת and household maintenance
לבית וציוד 31446679Furnitureריהוט and household equipment
והנעלה 505977100Clothingהלבשה and footwear

ובידור תרבות חינוך, ,7293117183Healthגריאות, education, culture and
entertainment

ושירותים סיגריות '5674118תחבורה, 176Transporation, cigarettes and services
ותרומות ארגון 12121416Organizationמיסי dues and donations

(1) By the 1963/64 definitionof commodities. .1963/64 של המוצרים הגדרת לפי (!)
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ידי על שנקנתה נבחרים מזון מצרכי של הממוצעת הכמות ♦6A לוח
עירונית משפחה

TABLE F/6. AVERAGE QUANTITY OF SELECTED FOOD COMMODITIES

BOUGHT BY URBAN FAMILY

)1956/571968/69)

אחרת צוין לא אם ליום/ לנפש Gramsגרמיפ per person per day, unless otherwise stated

המצרך

10/000תושביםומעלה שכיריםיהודיםביישוביםבני
Jewish Employees in Settlements
with 10,000 Inhabitants and Over

כל
האוכלוסייה
העירונית

Total Urban
PopulationFood Commodity

1956/571959/601963/641968/691968/69

בסקר 6,6141,1121,5821.4802,431Familiesהמשפחות in survey

ממוצע משפחה 3.93.83.93.93.7Averageגודל size of family

למשפחה 1.21.31.41.51.3Earnersמפרנסים per family

בצק ומוצרי דגנים לחט*

אחיד לחם מזה:

391

99

356

80

322

80

271

70

261

66

Bread, cereals and pastry
products

Thereof: Standard bread

וחלה לבן '■175157לחם 1299895White bread

3526362827Flourקמח

ומקרונים .1498אטריות 66Noodles and Macaroni

1217161617Riceאורז

2322304845Meatבשר

וקפוא) בקר(טרי בשר :ma

עופות

18

42

18

62

27

68

36

67

34

66

Thereof: Beef (fresh and
frozen)

Poultry

2928262726Fishדגים

ים ודגי קרפיונים .19מזה: ,..., 19161616Thereof: Carp and sea ifsh

פילה 43532Frozenדג ifsh ifllet

ומלוחים משומרים 66543Saltedדגים and conserved

14910IIIIMargarineמרגרינה

75433Butterחמאה

1821222221Oilשמן

ובו') מעוקר (מפוסטר/ ניגר חלב

גבינות

207

20

167

17

160

22

136

25

129

23

FJuid milk (pasteurised, ecc.)

Cheese

(יחידות) 4447444442Eggsביצים (units) י ■

4855554947Sugarסובר ' ".
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incomeof urban employees families  י ■. עירוניות שכירים משפחות הכנסית
הכוללת, הכספית והכנסתן יהודיות שכירים משפחות ו/7. לוח

ברוטו שנתית הכנסה קבוצת לפי
TABLE F/7. JEWISH URBAN EMPLOYEES FAMILIESAND THEIR TOTAL MONEY INCOME,

BY ANNUAL GROSS INCOME GROUP ,

)19651969)

1969

שנתית הכנסה קבוצת
(ל"י) 19651966196719681969ברוטו

גודל
משפחה
. ממוצע
Average
Size of

מספר
מפרנסינ
ממוצע
Average
*lumber

Gross Annual
income Group (11.)

Familyof
Earners

(לי). ממוצעת 7.8009.400הכנסה 8,7009,600 .10,500XX.Average income (IL.)

(ליי) הציונית 6.9007,700הכנסה 7,4008,5009.200XXMedian income (IL.)
לורנץ של איהשוויון 0.3040.362מקדם 0.3260.339' 0.316XXLorenz inequality

coefficient
(אלפים) משפחות הכל 299.4364.6סך 329.6389.0406.0X, XTotal families (thousands)

 המשפחות 100.0100.0אחוז 100.0100.0100.03.y1.4PERCENTAGE OF
הכל FAMILIESסך  TOTAL

1,999 4.55.7עד 4.85.53.92.90.6Up to 1,999
2.0002,9994.85.3 4.23.42.72.7I.I2.00&T 2.999
3,0003.9997.86.3 6.24.93.23.91.23,000 3,999
4,0004,99911.67.4 9.46.45.53.91.24.000 4.999
5.0005,99911.49.5 10.26.76.43.81.15,000 5,999

. 6.0007.99922.418.2 21.218.919.64.21.26,000 7,999
8,0009.99913.414.2 13.715.916.14.01.48,000 9,999
10,00012,49910.710.5 12.013.814.24.01.510,00012,499
12,500^14:9996;1~8;9 6.8~8.69.13.91.712.50014,999
15,00019,9995.28.0 6.99.711.54.01.915,00019,999
20,00024.9991.63.4 2.84.05.23.92.020,00024,999

25,000 +0.52.6 1.82.22.63.72.025.000 +
 ההכנסה PERCENTAGEאחוו OF הכל 100.0100.0סך ioo'.o100.0100.0XXINCOME  TOTAL

1,999 0.80.7עד 0.80.40.3XXUd to 1.999
2,000 2,9991.61.4 1.21.00.6XX2,000 2,999
3,000 3,9993.52.4 2.51.8I.IXX3.000 3.999
4,000 4,9996.83.6 4.92.72.4XX4,000 4,999
5,000 5.9998.05.6 6.54.03.4XX5.000 5.999
6.000 7,99919.913.5 16.813.513.1XX6,000 7.999
8,000 9.99915.413.6 14.114.813.8XX8,000 9.999
10,00012.49915.212.6 15.314.315.1XX10,00012.499
12,50014.99910.613.1 10.710.212.0XX12,50014,999
15,00019,99911.414.7 13.620.919.0XX15,00019.999
20,00024.9994.87.9 7.1■12.011.0XX20.00024.999

25,000 +2.010.9 6.54.48.2XX25.000 +
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עירונית, יהודית שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה  י/8. ליח
המשפחה גודל ולפי המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE F/8 AVERAGE GROSS ANNUAL MONEY INCOME PER URBAN JEWISH EMPLOYEES
FAMILY, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD

OF FAMILY AND SIZE OF FAMILY

)I96SI969)

1969

לידה המשיבשו!
מספר
נפשות

מספר
Continentמפרנסים of Birch and

של עלייה ותקופת
משפחה; ראש

19651966196719681969
פחות

(אחוזים)
Families

ממוצע
Average
Number

ממוצע
Average
Number

Period of Immigration
of Family Head ;

Sire of Family
משפחה Percen)גודל

ofof
tages)PersonsEarners

<'!'IL.

המשפחות 7,8008,7009,4009,60010,500100.03.91.4ALLכל FAMILIES

לידה יבשת
עלייה ותקופת

Continentof Birth and
Period of Immigration

6,2006,8006.7007.7008,30041.64.91.5AsiaAfricaא6יהאפריקה

1947 עד :7,8008.5009,2009.4009,1005.24.81.6Immigratedעלו: up to' 1947

194819546.2007.1007.0007.9008,70023.44.8I.S19481954

19551960
5,500 j5,700 j6,1007.0007.9007.04.91.419551960

1961 +5.4006,3006,9006.05.21.31961 +

8,6009,90011,10010,90012,00046.73.11.4EuropeAmericaאירופהאמריקה

1947 עד :0.40012.50013,50012.80013,10017.13.11.4Immigratedעלו: up to 1947

194819547.9008.90010,30010.40011.10018.93.31.319481954

19551960r7.400/
9.7009,70012,2005.33.01.419551960

1961 +
6.900J

6.9008,7009.5005.42.91.41961 +

ישראל 9,40010.60011.00011,40011,90011.73.61.4Israelילידי Born

במשפחה נפשות
Persons.in Family

4,7005,8005,4005.8007,7005.0XX1ן

26.9007,6009.5008.2009,10019.1XX2

38.2009.3009.30010.20011,00022.6XX3

48.8000.4001.10011,30012,10025.1XX4

58.3008,9009.90010,20010.80012.5XX5

67.0007,7008,6008,7009.7005.6XX6

76.6007.3006.7008,3009.3004.2XX7

85.6007,2007.0008.8008.6002.6XX8

(■<9 +6.7007,6007.0008,7009.0003.3XX9+(l)

(l) Average sizeof family in this group is 10.3.
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע כוללת שנתית כספית הכנסה ו/9. לוח
ההכנסה מקור לפי

TABLE F/9. AVERAGE GROSS ANNUAL MONEY. INCOME PER URBAN EMPLOYEE'S FAMILY,

BY SOURCE OF INCOME

.' ' (19671969)

19671963

1969

ההכנסה מקור
בל

השכירים
Total

!Employees

שכירים
יהודיים
Jewish

Employees

Source of Income

, 9,3009,60010,40010,500TOTALסךהכל(ל"י) (IL.)

הכל סך  ההכנסה מקור
■' *u ' 111 m

100.0 100.0100.0100.0SOURCE OF INCOME  TOTAL

שכירה 92.494.093.093.0Fromמעבודה employed work

המשפחה ראש של "75.676.1מזה: 75.775.8Thereoffof family head

המשפחה ראש אשת .10.210.7של 10.010.2of family head's wife

,אחרים מפרנסים 6.67.27.37.0ofשל other earners

עצמאית 3.71.61.91.9Fromמעגודה selfemployed work

ודבידנדות רבית 0.50.40.40.8Fromמרגוש, property. interest tf dividenc

ומענקים תמיכות 3.44.0מפנסיות,
■. 4.34.3From pension, assistance and grant
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עירונית, שכירים למשפחת בממוצע (ל"י) כוללת שנתית כספית הכנסה  ו/10. לוח
המשפחה ראש של הלימוד ושנות גיל המשפחה, גודל לפי

TABLE F/IO. AVERAGE GROSS ANNUAI/MONEY INCOME (IL) PER URBAN EMPLOYEES

FAMILY, BY SIZE OF FAMILY, AGE AND YEARS OF STUDY OF HEAD OF FAMILY

)1969)

מספר

משפחה גודל
ראש וגיל
המשפחה

המשפחות
(אחוזים)
Families
)per

centages)

גודל.
משפחה
ממוצע
Average
Size of
Family

מפר
נסים
ממוצע
Average
Number
of

Earners

לימוד שבות מספר
of Family Head

המשפחה ראש של
Years of StudySize of Family

and Age of Head
of Family

הבל סך
Total01458912I3 + ■

הכל 100.04.01.410,4006,4007,8008,30011,60014,800TOTALסך

נפשות
במשפחה

Persons in
Family

4.9X1.07.70C(3.800(3,900)4,40011.4008,500ו
י

218.8X1.39.I0C4,3005,9006,50010,40013.6002

322.2X1.4II.00C5,4006.9008.70011,90014.3003

424.7X) 1.4I2.I0C6.4008,5009.40012.40017.3004

512.6X10.600 1.46,9006,9008,90012,00016.6005

(6+16.8X(י) 1.79.40C7,90010,1008,60010,90013.4006+0)

ראש גיל
המשפחה

Age of Head of
Family

14248.13.4(3,500) 7.700 1 .5(5,800)7,4008,3007.000H 24

253424.53.9(5.300) 10.300 1.3(7.700)7.40011.20014,3002534

354422.54.810,600 1.46.2007.6008,70012.60016.40035 +4

455422.34.311.800 1.67.60010,1009.80013.00017.0004554

556418.43.210,400 1.56,3007,0008.20012,60015.3005544

65 +4.22.5(6,400) 7,700 1.2(3.700)5.2008,50012.90065 +

(') Average size of family in this group is 7.6
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המזונות מאזן

תשכ"ט המזונות, מאזן  ו/11. לוח
אחרת צוין לא אם טונות,

לתעשייה
שלא ושימוש
אדם בני לתזונת
For Industry S
Not For Human
Consumption

)1)

ההספקה
המנויה
Available
Supply

יכוא
Imports

יצוא
Exports

במלאי שינוי
Change
in Stock

ייצור
. Production

מצרך

155,80041,450 '26.650279,200449.80055,750
81401י320
375375.

+ 3,1006,10027,40018,200


 15


280295

114,6009,8506,200110,95017.418
356+ 1360500720

3,438+ 601002003,4781.950

22,630+7,20030,400128,935113,96514,050
1,850 75209


1,716



3,300 2216,70710,228620
550+ 150.(4) 453,3753,73010

8,050+ 1.1503.8001333,233225
5,800+2.6502903,44060
950+ 100101.1501,990

4.52,2.50+ 3,00096,800(6)6.450358,90027,050

53,000. + 32113.000


39,6793.950

821.400750,07693572,2591,800
263.400242,21810121.283,550
36,800 24,56512,235300 
56,50023,98032,520800
117,800+ 12018,90098,7805,445
5,950 י1,000 501507,050^_
80,400+ 90859230079,20050,475
128,400+9,9004,500 3.025 .117,025375
19,800 1644,15015015,9643,240

450+ 100447797
 .י787787.

36,15956,199
1001,750
1502,250

4.850
2,2495.674

1,965 18,075
1,650
2,100
4,850
3.425

כולל סך
ומוצריהם דגנים

חיטה
שועל משיבולת קווקר

פנינה גריסי
נקי אורז

מקולפת כוסמת

ועמילנים אדמה תפוחי
אדמה תפוחי

אדמה תפוחי קמוז 7

קורנפלור

ודבש סוכר
סוכר
דבש

שמןואגוזים גרעיני קטניות,
יבשות מאכל קטניות

שומשמין
מקולפים בטנים

חמניות
, מקולפים אגוזים 

ירקות(5)
סירות
בננות

הדר פרי
■ זהב תפוחי

אשכוליות ■ .
לימונים

אחר הדר פרי
ומלונים אבטיחים

למאכל זיתים
ענבים

נשירים פירות
שונים פירות

למאכל צימוקים
אחרים מיובשים פירות

מיבוא ומשומדים

בשר

משקל
קרקס

למאכל הניתנים וכוי פנים חלקי
הנ"ל החיים מבעלי
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FOOD BALANCE SHEET

TABLEF/II. FOOD BALANCE SHEET, 1968/69

Tons, unless otherwise stated

Perלגולגולת^)הספקד Capita Supplies(2(

מזון
לשנה(נטו) ליוםק'ג גרם

מס8ר
ליוםהקלוריות חלבון

(גרם)
ליום שומן
Commodity(גרם)

FoodKg.Gramsליום
Protein perFat per Diy

(net)per Yearper DayCalories per
Day

Day (grams)(grams)

2,91789.7100.9GRAND TOTAL

1.06734.74.4Cereals and Cereal Products

(3)299,943
401

104.5
0.1

286.3
0.3

1,002
1

33.54.3Wheat
Oats, lfakes

3750.10.31Pearl barley

18.2006.317.3621.20.1Rice, milled

2950.10.31
Buckwheat, hulled

71/.60./Potatoes and Starches

93,53232.689.3631.50.1Potatoes

7200.30.830.1Potato flour

1.5280.51.45

Cornflour

374_Sugar and Honey

99.91534.895.3369Sugar

1.7160.61.65

Honey

874.1S.IPulses, Oil Seeds and Nuts

9,6083.39.0311.90.3Pulses.edible, dry
3,7201.33.6210.71.8Sesame seed

3,0081.02.7150.71.2Groundnuts, shelled

3.3801.23.390.50.8Sunflower

1,9900.71.9II0.31.0Nuts, shelled

33I.8S0II 5.6316.7703.50.6Ve*eta6/es (5(
1641.4/.8Fruit

35.72912.434.0230.30.1Bananas
Citrus Fruit

70,45924.667.4220.40.1Oranges

20,7337.219.7S0.1
Grapefruit

11,9354.211.530.1Lemons

31.720II. 130.490.20.1Other citrus fruit
93.33532.589.0120.30.1Watermelons and sugar melons

7.0502.56.870.10.7Olives, edible

28,72510.0' 27.4170.20.1Grapes

116.65040.6II 1.2540.60.3Deciduous fruit
12.7244.412.180.10.3Miscellaneous fruit

7970.30.82Raisins, edible

7870.30.82__Other dried and
preserved fruit, imported

25020.218.1Meat

56,19919.653.71178.09.1Beef, fresh and frozen
1.7500.61.630.20.2CarcassSheep and goats

2,2500.82.230.3■0.2WeightLambs and kids

4.8501.74.7170.51.7Other meat
5.6742.05.580.90.4Offal and other edible parts

of above mentioned animals
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(המשך) תשכ"ח המזונות, מאזו  .11/1 לוח

אחרת צוין לא אם טונות/

ושימוש לתעשייה
לתזונת שלא

ייצורמצרך
במלאי שינוי
Change

יבואיצוא
ההספקה'
המצויה

אדם בבי
For Industry 8t

Production
in Stock

ExportsImportsAvailableNot for Human
SupplyConsumption

(1)

מנוקה) בלתי (מרוט 86,9501,80085,150עוף
. ;  מיבוא משומר . 3163501,0771,043



+68,747ביצים ' 941,0593,50071.094(7)7,408

דגים
שלם) (משקל וקפואים 22,200_21,9001,100800טריימ

(פילה) +קפואים 79_2,8392,760
ושונים מלוחים 153


4,178■4,331

ומוצריו ךןלנ
בקר 421,366חלב ,'■ 0421,366247,714

... צאן חלב ;49,300 ;. 49.30021.875
. מלא אבקת.חלב / 5507501,000800500
רזה תלג 775אבקו! 700," 377,0008.4386,200
רזה רכה 5,9710,5,971גבינה

שמנה רכה 1גבינה 3.542 ;013,542
מלוחה 865גבינה 2S■890_ .
87960819גבינה"מותכת

ואחרות קשות +6.397גבינות 134501346,347200 *
10,660010,660שמנת
8,66508,665לבן

ויוגורט לבנייה 17,850אשל,


0
17,850



. ושומנים שמנים
למאבל מזוקקים צמחים 56,000(8)שמני 3004,80051,50019,500

23,23733022.907375מרגרינה
2,907חמאה 29265

3,134142

:, ■שונות
קקאו ואבקת 6,5367251735,984שוקולדה,

12,8961,60033511,631ממחקימ
4,391885823,588ריבות

חיטה, קמח (?) .2,870/000 הממוצעת: האוכלוסייה (2) ולזרעיט. חייפ בעלי לתזונת בהן שהשתמשו וכמויות פחת בולל (1<
מתוק תירס לשימורים, אפונה דלעת, בולל (5) ליצוא. חלווה לייצור ששימשה כמות (*) אחוז. 78.1 המיצוי שיעור
שזוקקו שמנים בולל (8) דגירה. ביצי (ל) טריות. עגבניות במונחי מיבוא עגבניות רסק כולל (6) ■ופופקורן.

המרגרינה. במפעלי
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TABLE F/ll. FOOD BALANCE SHEET, 1968/69 (Cont.(

Tons, unless otherwise stated

לגולגולת(2) T\?D9nPer Capita Supplies(2(

מזון
(נטו)
Food

לקונה ליוםק'ג גרם
מס6ר

הקלוריות
ליום

Calories per
Day

ליום \nbn
(גרם)

ליום שדמן
Commodity(גרם)

(net)
Kg.

per Year
Grams
per DayProtein per

Day (grams)
Fat per D3y
)grams)

85.15029.781.49910.06.3Poultry (dressed not drawn(
1,0430.4I.I30.30.2Preserved, imported

63,68622.260.8686.76.3

/52.70.4Fish
21,2007.721.191.80.2Fresh and frozen (round weight(
2,7601.02.720.4Frozen (fillet(
4,3311.54.140.50.2Salted and miscellaneous

21513.511.9Milk and Milk Products
173,65260.S165.81015.65.1Cow's milk
27,4159.626.319I.I1.2Sheep and goat's milk
3000.10.3I0.10.1Milk, whole. dried

2,2380.82.280.8Milk, skim. dried
5,9712.15.850.9Cheese, soft. skim milk
13,5424.712.9201.7I.ICheese, soft. whole milk
8900.30.820.20.2Cheese, salted
8190.30.820.20.1Cheese, processed

6,1472.15.8201.61.5Hard cheese and other
10,6603.710.1180.31.6Cream
8,6653.08.250.30.2Leben
17,8506.217.0140.70.8Eshel, lebenia and yogurt

44450.JOils and fats
32,000II. 130.426930.4Vegetable oils. refined, edible
22,5327.921.615617.9Margarine
2,9921.02.7192.2Butter

820.31.7Miscellaneous
5,9842.15.8290.31.7Chocolate and cocoa powder
11,6314.111.243Sweets
3,5881.33.610Jam

(1) Including waste and quantities used for animal feeds and seeds. (2) Average population 2,870.000. (נ) Wheat lfour.
extraction rate 73.IX■ (4) Quantity used for the production of halva for export. (5) Including pumpkins. peas for
canning, sweet corn and popcorn. (6) Including imported tomato puree in termsof fresh tomatoes. (ל) Eggsfor hatching.

)*) Incl. fats reifned in margarine factories.
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ליום לגולגולת קלוריות . 12/1 לוח
TABLE F/12. CALORIES PER CAPITA PER DAY

)1949/50  1968/69 : תשנט עד (תש~י

תשיימצרך.
1949/50

תשטו
1954/55

תשך
1959/60

תשכ''ד
1963/64

תשכ"ה
1964/65

תשכ''ו
1965/66

תשכז
1966/67

תשכח
1967/68

תשכט
1968/69Commodity

הכל 2,6102,8602,7722,8312,8192,8472,9202,9322,927TOTALסך

ומוצריהם 1,2601,3511,1571,0581,0331,0271,0671,0691,067Cerealsדגנים and cereal
produces

אדמה תפוחי
ועגלילניס

י98 9077777272737271Potatoes and
starches

ודבש 184255311359365362364367374■סובר :Sugar and honey

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

6211485989110210110187Pulses. oil seeds .

and nuts

72717170Vegetables;656967646ירקות

(כולל פירות
ומלונים) אבטיחים

105' 102147165166171177173164Fruit (including
watermelons and

.._j
sugar melons)

.9587143206בקור 21023C235241250Meat

61597389869C878388Eggsביצים

, .58271816דגים 1717161815Fish

ומוצריו 208ל£2219720119(197229חלב 203215Milk and milk
products

ושומנימ 343400406418424שמנים י 429442':445444Oils and fats

.82שונוח ,68' """7784) ■ 848) 848(82_■ Miscellaneous ,
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ליום לגולגולת חלבון ו/13. לוח
TABLEF/ I3. PROTEIN PER CAPITA PER DAY

)1949/501968/69 ; תשכט עד (תשי
Gramsגרמים

Commodityתשכטתשכיחתשבזתשכיותשכהתשכדתשךתשטותש"י 1949/501954/551959/601963/641964/651965/661966/471967/681968/69מגרך

הכל 83.988.885.186.985.287.889.088.989.7TOTALסך

חיים מבטלי :32.229.834.0.39.239.140.941.341.643.1Thereofמזה: from Animals

7.47.011.817.117.118.819.219.420.2Meatבשר

4.64.55.56.66.66.96.66.46.7Eggsביצים

7.14.03.02.93.02.9272.92.7Fishדגים

ומוצריו 13.114.313.712.612.412.312.812.913.5Milkחלג and milk
products

ומוצריהם 41.445.539.735.634.534.134.934.734.7Cerealsדגנים and cereal
products

ועמילנים אדמה 2.22.11.71.71.61.61.51.61.6Potatoesתפוחי and starches

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

3.26.14.04.84.44.95.04.84.1Pulses, oil seeds
and nuts

2.93.13.53.03.03.63.53.53.5Vegetablesירקות

(בולל 1.81.82.12.32.32.42.52.42.4Fruitפירות (including water
ומלונים) melonsאבטיחים and sugar

melons)

ושומנים שמנים
0.2שונות

0.1
0.30.10.30.30.30.30.30.3

Oils and fats
Miscellaneous

Grams

ליומ לגולגולת שומן  .14/1 לוח
TABLE F/14. FAT PER CAPITA PER DAY

)1949/501968/69 ; תשגט עד (תשי
גרמים

תשבטתשכחתשכזתשכותשכהתשבדתשךתשטותשי
1949/501954/551959/601963/641964/651965/661966/671967/681968/69מצרך

הכל 73.982.286.794.195.097.699.6100.7100.9TOTALסך

ומוצריהם י.S45.74.84.44.34.24.4■.דגנים 4.44.4Cereals and cereal
products

ועמילנים אדמה 0.10.10.10.10.10.10.10.1Potatoesתפוחי and starches'
שמן גרעיני קטניות,

ואגוזים
ירקות

2.9

0.2

5.7

0.4

5.0

0.4

5.6

0.5

5.1

0.4

6.2

0.7

5.4

0.6

5.5

0.6

5.1

0.6

Pulses, oil seeds
and nuts

Vegetables

(בולל 1.11.01.42.02.12.22.32.11.8Fruitפירית (including

ומלוניב) watermelonsאבטיחים and
sugar melons)

6.96.210.314.715.016.516.817.318.1Meatבשר

.4.44.35.26.3ביצים 6.26.56.36.06.3Eggs

3.30.90.60.40.40.50.50.50.4Fishדגים

ומוצריו 9.311.611.810.810.910.911.311.611.9Milkהלב and milk
producu

ושומנים 39.045.446.347.648.948.250.351.150.53שמנים its and fats

1.30.90.81.71.61.61.61.51.7Miscellaneousשונות

179 חיים רמת



ליום לגולגולת ומינרלים ויטמימס ו/15.; לוח
TABLE F/15 VITAMINS AND MINERALS PER CAPITA PER DAY

)1949/50 1968/69 tsrn 7P "'8m)
Miligrams, if not otherwise stated אחרת צוין לא OX מיליגרמימ'

מצרך

a ויטמין
(יחידות
בינ

לאומיות)
Vit. A
)Inter
national
Units)

תיאמין
(b ו (ויטמין
Thiamin
)Vit. Bl)

ריבופלבין
Riboflavin

ניאצין
Niacin

יזומצה
אסקורבית
(C (ויטמין
Ascorbic
acid

)Vit. C)

סידן
Calcium

ברל
Iron

Commodity

3,1951.921.7913.412685015.01949/50תש'"י

3,2482.032.1612.71341,09217.01952/53תשיג

3,6031.921.4113.713492616.01954/55חשט'"ו

3,9621.841.7014.614088115.51957/58תשיוז

3.7741.801.7514.614988215.21959/60תש'ך

3,9751.661.5315.613075215.2תשכ"ד ;1963/64

4,0061.581.6415.212881515.01964/65תשכ"ה

4,105תשכיו .1.651.6516.412979415.21965/66

4,1141.681.7216.513382415.91תשכז 966/67

4,0991.671.7716.513083115.71השכ"ח 967/68

תשכט הכל 4,0441.641.7016.213483215.9TOTALסך 1963/69

ומוצריהם דגנים

ועמילנימ אדמה תפוחי

0.93

,0.07

0.62

0.03

5.2

I.I7

236

6

7.1

0.5

Cereals and cereal
products

Potatoes and starches

שמן גרעיני קטניות,
ואגוזים

16"0.100.030.8


591.3Pulses, oil seeds
and nuts

■1,4900.150.121.36355ירקות 1.7Vegetables

, (כולל פירות
ומלונים) אבטיחים

בשר

820

220

0.15

0.10

0.10

0.15

1.0

6.0

6258

II

1.5

1.8

Fruit (including water
melons and sugar
melons)

Meat

5410.0s0.160.1ביצים


271.3Eggs

20.010.010.4רגיס


50.1Fish

ומוצריו חלב

ושומנים שמנים

466

487

0.080.470.32368' 0.4Milk and milk
products

Oils and fats

20.01שונות
70.2Miscellaneous
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HOUSING

לחדר נפשות מספר לפי (י), היהודיות המשפחות .16/1 לוח
TABLE F/16 JEWISH FAMILIES(i). BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM

}Averages 19591969 (ממוצעים

דיור

הנפשות 7Numberלחדרמספר of Persons per Roon
מספר

שנה
Year

המשפחות
Number of
Families

בל
המשפחות

All Families

פחות
מאחת
Under
One

1.00
1.99

2.00
2.99

3.00
3.99

חציון+4.00
Median

אחוזים
1959499,600100.06.137.034.010.712.22.20
I960505,700100.06.640.931.710.310.52.08
1961530,900100.07.846.727.79.48.4I.S9
1962553,000100.07.446.827.59.88.51.91

1963577,200100.09.349.025.19.27.41.81

1964582,900100.09.4S0.324.98.37.11.81

1965602,300100.010.652.922.77.36.51.75

1966417,300100.012.753.521.57.64.71.70

1967647,700100.014.253.921.16.14.71.66
1968668,100100.015.554.820.25.73.81.63
1969674,600100.016.355.119.45.63.61.61

1(2)1969640,900100.016.955.419.25.62.91.60

(■) Excluding institutions; including qibbuzim.
)2) Excluding institutions and qibbuzim.

קיבוצים. כולל מוסדות; כולל אינו CO
וקיבוצים. מוסדות גולל אינו (2)

לידה י3שת לחדר, נפשות מספר לפי ,(1) היהודיות 17h.המשפחות לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLEF/ I7. JEWISH FAMILIES(i), BY NUMBER OF PERSONS PER ROOM, CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY

)Percentages)
. (Averages 1961 : 1969 (ממוצעים

אסיהאפריקה אירופהאמריקהילידי ילידי
Bornילידיכל in Asia AfricaBorn in Europe America

נפשות מספר
לחדר

המשפחות
ah

ישראל
IsraelImmigrated: :Immigratedעלו; Numberעלן; of Persons

per Room
.FamiliesBornUp to 1948עך Upמ to מ1948עד

1947Since 19481947Since 1948

1961

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מאחת 7.810.03.23.113.67.01.6x3פחות than 1.00
1.99 עד 1.0046.758.133.125.861.352.01.001.99
2.99 עד 2.0027.722.832.230.121.731.82.002.99
3.99 עד 3.009.45.015.520.02.16.13.003.99

ומעלה 4.008.44.116.021.01.33.14.00 and over

1969

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

מאחת 8.029.718.4Less(68)16.313.8פחות than 1.00

1.99 עד 1.0055.161.549.741.458.265.01.001.99
2.99 עד 2.0019.415.625.331.510.514.02.002.99
3.99 עד 3.005.63.910.812.6(0.9)(1.5)3.003.99
ומעלה 4.003.65.2(7.4)6.5(0.7)(ID4.00 and over

(0 Excluding institutions; including qibbuzim.
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עירוניים, בישוביט הדייר שבבעלות דירות עבור ממוצע דירה v/18.ערך לוח
(יהודים) הדירה גודל לפי

TABLE F/18. AVERAGE VALUE OF DWELLING OWNED BY THE TENANT,
BY SIZE OF DWELLING (Jews)

)1969)

היישוב Typeצורת of Settlement

הדירה Sizeעריםעריםתלאביבגודלי of Apartment
, החדרים) הכל(מספר יסך Number)חדשותותיקותחיפהיפוירושלים of rooms)

TotalJerusalemTel AvivHaifaVeteranNew
Yafotownstowns

המשפחות 9אתת 10017II4419Percentage of Families

הכל ■סך 34.4 26.431.628.325.021.0TOTAL

(22.6)ו 10.111.8(9.5)9.9(5.9)1

223.9 19.024.918.817.2M.I2
335.8 28.435.030.327.422.23
4 +(71.4) 46.7 '55.6(50.2)43.138.14+

הדירה ערן וקבוצות יישוב צורת לפי הדייריט, שבבעלות הדירות .19/1 לוח
TABLEf/19. DWELLING OWNED BY TENANTS, BY TYPE OF SETTLEMENT

AND GROUPS OF VALUE OF DWELLING

■ _ . (1969)



היישוב Typeצורת of Settlement

 סךהגל
Total '.י

ירושלים
Jerusalem

אביב תל
יפו
Tel Avivr
Yafo

 חיפה 
Haifa

ערים
ותיקות
Veteran
Towns

ערים
חדשות

New
Towns

המשפחות אחוז.

(אלפים) הדירות הכל סך

100

369.7

9

64.3

17

69.4

II

39.6

44

161.0

1;

35.4

PERCENTAGE OF FAMI
LIES

Total dwellings(thousands)

(ליי) הדירה (באחוזים)ןנרך ingsדירות, (percentages)DwellValueofDwelling (IL.)

9,999 9.51.53.75.611.415.7Upעד to 9,999
10,00014,99913.18.99.27.912.8 21.310,00014,999
15.00019.99919.214.711.920.821.321.615,000 19.999
20,000  24,99915.915.815.718.116.613.520,000  24,999
25,000  29,99914.415.319.417.112.812.025,000  29,999
30,000  39.99916.221.621.014.0J5.512.330,000  39,999
40,000  49,9996.37.810.310.15.62.040,000  49,999
50,000  59,9992.85.55.63.92.00.550,000  59,999

60,000 +2.68.93.22.52.0I.I60,000 +
ממוצע דירה 26.434.431.628.325.021.0Averageערך value of dwelling

ל"י) .IL)(אלפי Thousand)
חציוני דירה 22.627.927.424.321.318.0Medianערך value of dwelling

ל"י) .IL)(אלפי thousand)
הדירה ערך של תקן 11.311.510.011.210.69.8Standardסטיית deviation of value

of dwelling
ערך של יחסית תקן 0.430.330.320.400.420.46Relativeסטיית standard deviation

ofהדירה value of dwelling
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ownership of durable COOD^ קיימא בני מוצרים על בעלות

יישוב, צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (0 המשפחות י/20. ^וח
אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

TABLE F/20. FAMILIES(■) POSSESSING DURABLE GOODS. BY TYPE OF SETTLEMENT,

HEAD OF FAMILY'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION GROUP
)19581969)

המשפחות היישובכל בעבודה1צורת ץעמד
All FamiliesType of SettlementtusEmployment Sta

לכוח אינםשייכים
מזה:

משפתות

ותקופה העבודהמוצר
In

שייכיט
לאיהודיותלכות

Commodity and Periodאחוזיםאלפים
per_כפריתעירוניתForceLabouהעבודה

Thereof:
NonJewish

ThousandscentagesUrbanRuralNot
In

Families
עצמאיםשכירים
EmSelfLabour

ployeesEmployedForce

ואפייה לבישול מכשיר
Gas range for cooking and baking

אחו
Families

מכלל ו

of All
המשפחות

Percentage out
II 195816835.039.314.134.143.318.7

VIIIX I96030659.364.036.162.86I.S31.2

VIIIX 196552785.589.260.487.093.260.130.9
VIIIX 196755684.387.261.287.087.668.638.8

VIIIX 196859985.587.469.188.287.970.946.2
VIIIX 196961788.089.977.690.789.574.362.6

ואפיה לבישול חשמלי מכשיר
Electric range forcooking and baking

VIIIX 196926137.238.829.839.240.623.815.9

Electric refrigerator חשמלי מקרר
II 195816434.038.413.032.343.022.4

VIIIX I960242 ■46.851.722.447.252.630.2

VIIIX 196547977.6§80.246.378.484.5S9.08.2
VIIIX 1967546 ■82.987.049.284.086.572.917.4

VIMX 196860085.689.750.187.688.573.220.0
VIMX 196962188.693.655.290.788.679.826.8

™<>=' מערבל
VIIIX 1962539.210.1(4.0)9.011.3(5.2)

VIIIX 19648614.416.05.013.719.5(7.6)

VIMX 196510917.719.18.417.024.18.2
VIIIX 1967§14321.823.67.722.527.510.2

VIMX 196815321.823.011.923.125.911.0

VIIIX 196918526.428.116.327.731.713.4

Electric washing כביסה מכינת
machine חשמלית

II 1958449.19.85.79.410.1(3.7)
VIIIX I9608215.816.313.417.017.3(5.0)

VIIIX 196517628.5§28.626.928.637.19.7ao
VIIIX 196720931.832.525.934.536.413.67.3

VIIIX 196824735.236.028.738.739.514.710.0

VIIIX 196927138.740.131.243.142.713.7II. 0

Vacuum cleaner אבק שואב
VIWX 1963528.79.64.08.212.0(41)
VIIIX 19646110.311.5(3.0)9.714.25.2

VIMX 19658513.815.0(5.6)12.919.4(6.8)

VIMX 196711918.119.76.418.422.610.3

VIMX 196813519.220.111.819.326.09.3
VMIX 196914821.222.612.721.326.612.7
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יישוב, צורת לפי בגיקיימא, מוצרים שברשותן (0 המשפחות ו/20. לוח
(המשך) אוכלוסייה וקבוצת המשפחה ראש של בעבודה מעמד

TABLE F/20. FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS, BY TYPE OF SETTLEMENT,
HEAD OF FAMILY'S EMPLOYMENT STATUS AND POPULATION GROUP (cont.)

)19581969)

המשפחות היישובכל בעבודהצורת מעמד
All FamiliesType of SettlementtusEmployment Sta

מזה:

לכוח משפחותאינםשייכים
לא

ותקופה שייכיםהעבודהמוצר
יהודיות Commodity and Period

אחוזיםאלפים
per_כפריתעירוניתForce

(n

Labour
לכות
העבודה

Thereof:
ThousandsUrbanRuralNot

Non
centagesJewish

Inעצמאיםשכירים
Families

EmSelfLabour
ployeesEmployedForce

sewing machine תפירה מכונת
VIIIX 196926337.639.127.238.144.425.516.8

Telephone טלפון
VllIX 196921731.033.910.732.334.320.9(3.4)

TV Set ■ טלוויזיה מקלט
VIIIX 1965142.42.72.14.02.4
VIIIX 1966223.43.7(1.7)3.64.4(3.5)
VIIIX 1967324.95.1(3.3)4.86.92.0(4.8)
VIIIX 19687410.511.0(6.1)10.115.7(4.7)6.9
VIIIX 1 96921030.031.519.331.535.815.110.8

Gramophone פטיפון
VIII 19596011.813.06.012.413.2(4.9)

VIIIX I9607213.915.46.515.313.9(4.4)
VIIIX 196513722.223.413.522.727.5§(8.4)
VIIIX 196716124.425.714.826.028.7II 5
VIIIX 196817925.627.013.828.230.08.6(1.5)
VIIIX 1969 18826:8  28;417.629.7 __ mri9 0/y yi

Tape recorder רשמקול
\h±) _

VIIIX 1963193.23.51.83.05.3
VIIIX 1964233.94.5(0.9)■, 3.95.2(1.6)
VIIIX 1965416.77.4(1.8)6.210.0(2.5)
VIIIX 1967609.210.1(2.0)9.810.8(4.3)
VIIIX 1968649.29.7(4.3)9.512.5(3.0)
VIIIX 19698211.612.46.112.713.9(4.0)(1.7)

Radio (ind.  (כולל רדיו
transistor) טרנזיסטור)

VIIIX 196963089.790.690.092.293.074.881.4
Camera מצלמה

VIIIX . 196917424.826.613.728.127.08.0
Private car . סרטית. מכונית

VIIIX 1962234.14.6(1.9)3.66.9
VIIIX 1964416.97.7(3.1)6.211.7
VIIIX 1965477.78.0§(5.5)7.112.3
VIIIX 19678513.314.26.314.216.8(4.6)(3.8)
VIIIX 19689213.113.59.413.119.8(3.4)(3.4)
VIIIX 196911013.914.88.915.117.5(3.7)(3.2)

Commercial מסחרית מכונית
vehicle VIIIX 1968' 172.42.24.21.27.617

VIIIX 1969284.14.05.42.710.8(2.6)

(1) Excluding Institutions and qibbuzim:
)2) For new definition see Introduction.

ומוסדות. קיבוצים כולל אינו C1)

במבוא. חדשה הגדרה ראה (2)
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לידה יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (י) יהודיות משפחות  ו/21. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת

TABLE F/21. JEWISH FAMILIES(i) POSSESSING DURABLE GOODS, BY CONTINENT
OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF FAMILY (Percentages)

)19581969)

אסיהאפריקהיליד אירופהאמריקהילידי■
Born in Asia AfricaEurope AmericaBorn in

.
Immigrated Immigratedעלן עלן

ילידיכל
ותקלפה כלגלישראלהמשפחותמוצר

Commodity and PeriodAllIsrael
.המשפחות מאזעדהמשפחותמאזעד

FamiliesBornAll19471948All19471948

FamiliesUp toSinceFamiliesUp toSince
1947194819471948

ואפייה לבישול גז המשפחותאחוזיםמכשיר liesAllמכלל Fame out olPercentag
Gas range for cooking and baking

II 195838.251.314.031.010.248.960.937.0

VIIIX I96064.575.943.065.038.475.382.369.0

VIIIX 196590.195.885.089.684.492.493.991.3

VIIIX 196788.290.3§85.686.085.689.690.489.0

VIIIX 196889.289.688.986.289.289.489.089.7

VIIIX 196990.691.190.983.491.290.287.592.1

ואפייה לבישול חשמלי מכשיר
Electric range for cooking and

baking
VIIIX 196939.442.140.237.040.737.944.433.5

II 195837.144.08.221.853.251.468.234.7
VIIIX I96051.164.917.336.713.368.682.856.1
VIIIX 196583.689.466.984.664.493.496.491.4
VIIIX 196788.592.078.390.477.395.297.393.8
VIIIX 196892.494.587.191.286.596.097.395.2
VIIIX 196994.996.790.689.990.797.597.597.6

Mixer מערבל
VIIIX 196210.016.9(2.3)(8.0)(1.4)13.422.46.1
VIIIX 196415.532.2(3.9)(11.9)(2.6)20.430.013.7
VIIIX 196519.235.94.9(12.1)3.925.236.817.0
VIIIX 1967§21.838.09.020.17.931.440.725.4
VIIIX 196824.140.99.415.08.631.042.723.6
VIIIX 196929.046.411.6(16.9)10.837.246.730.7

Washing machine כביסה מכונת
II 19589.919.8.3.1(7.7)(2.1)12.015.98.2

VIIIX I96017.326.68.520.06.220.926.715.7
VIIIX 196530.746.522.839.620.332.739.627.8
VIIIX 196733.847.730.342.129.233.537.331.0
VIIIX 196837.850.536.141.035.535.841.832.1

VIIIX 196941.556.941.043.040.737.241.434.4

Vacuum cleaner אבק שואב
VIIIX 19639.49.8(IS)(3.9)(1.0)14.519.910.0
VIIIX 1964II. 111.1(1.2)(3.3)(0.9)18.124.913.4
VIIIX 196514.917.4(2.7)(6.8)(2.0)22.729.717.7
VIIIX 196719.58.3(4.9)(10.6)4.330.936.727.3
VIIIX 196821.227.3(4.7)(6.9)4.432.339.527.8
VIIIX 196923.326.98.0(7.3)8.133.841.728.4

ewing machine תפירה מכונת
VIIIX 196939.799.634.445.832.843.751.238.7
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יבשת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן (1) היהודיות ו/21.המשפחות לוח
. (המשך) (אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה

TABLEf/21. JEWISHFAMILIES (1) POSSESSING DURABLE GOODS, BY CONTINENT OF BIRTH
AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEADOF FAMILY (Percentages) (Cont.)

)19581969)


אירופהאמריקהילידיאסיהאפריקהילידי
Born in Asia AfricaBorn in Europe America

כל
המשפחות

ילידי
ישראל

Immigrated Immigratedעלן עלן
ותקופת מוצר

Commodity and ?er\06AllIsraelבל
עד

עדכל
FamiliesBornהמשפחות

, 19471948המשפחות19471943
All

Families
Up to
1947

Since
1948

All
Families

Up to
1947

Since
1948

iiies המשפחות מכלל Percentageאחוז out of Al 1 Fam
Telephone (.Cont)טלפון י (המשך)

VliIX 196933.848.912.411.4 (19.2)45.734.7 61.7
Television set טלוויזיה מקלט

VIMX 19652:4(3.1)(1.9)(1.8)(15)
VIMX 19663.4(4.3)3.5(3.5)§02)(3.6) (1.7)
VllIX 1 9674.9(5.5)(5.2)5.0 (7.4)4.44.7 §3.8
VIIIX 196810.911.710.610.4 (12.1)10.89.8 12.4
VIMX 196931.938.726.325.9 28.434231.1 38.6

Gramophone פטיפון
VIMX 195912.817.38.98.4 (11.8)14.510.7 19.0
VIIIX I96015.122.89.59.4 (9.5)17.214.2 20.5
VIMX 196524.129.519.519.6 18.926.021.4 32.S
VIMX 196726.531.618.418.0 21.631.429.6 34.4
VIMX 196828.237.219.520.0 15.932.527.9 39.6
VIMX 196933.840.518.618.9 (16.4)34.232.0 37.4

Tape recorder רשמקול
VII IV /Qg33;5C.Q/ ■ 7\^ Y 11 1S\ 17O J

VIMX 19644.2
O.O

7.8
(I.')
)2.2)

(1 .5) (3.0)
(1.7) (5.3)

4.0
4.9

3.4 ■ 5.1
4:3 5.9

VllIX 19657.210.34.23.8 (6.9)8.68.3 9.1
VIMX 19679.913.85.95.4 . (9.8)12.012.2 11.8
VllIX 196810.012.96.86.5 (8.3)11.811.7 12.1
VIMX 196912.718.98.38.0 (10.0)14.113.8 14.7

Radio רדיו
(inci. transistor) טרנזיסטור) (בולל

VIMX 196989.790.187.487.7 85.693.1 93.0 93.3

Camera י מצלמה
VIIIX 196927.342.813.913.5 (16.5)32.930.6 36.2

Private car פרטית מכונית
VIIIX 19624.4§2.56.13.3 9.8
VIIIX 19647.414.9(1.7)(1.4) (3.8)9.96.4 14.8
VIIIX 19658.220.6(1.8). (1.3)9.96.3 14.9
VllIX 1967§14.124.7§(5.1).4.5 (H3)18.715.1 14.2
VllIX 196814.127.6(6.2). 5.9 (8.3)16.7126 23.3
VIMX 196915.032.25.65.4 (7.3)17.313.3 23.4

Commercial vehicle מסחרית מכונית
VllIX 19682.53.41.91.7 3.62.62.2 3.4
VllIX 19694.35.92.92.74.8. 4.3 5.7

(1) Excluding institutions and qibbuzim. ומוסדות. קיבוצימ כולל אינו (1)
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קיימא, בני נבחרים מוצרים שברשותן חו"ל ילידות יהודיות משפחות  ו/22. לוח
(אחוזים) המשפחה ראש של עלייה ותקופת לידה יבשת לפי

TABLE F/22. JEWISH FAMILIES BORN ABROAD POSSESSING SELECTED COMMODITIES OF

DURABLE GOODS, BY CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION OF HEAD OF

FAMILY (Percentages)
)1969)

Commodity

Period of Immigration עלייה תקופת

1961 + 19551960 19481954 Up to על
1947

כל
המספחות

All
families

המוצר

אסיהאפריקה ילידי
Born in Asia Africa

ואפיה לבישול גז 90.988.492.291.886.7Gasמכשיר range for cooking and
baking

ואפיה לבישול חשמלי 40.237.038.049.740.0Electricמכשיר range for cooking and
baking

חשמלי מקרר
מערבל

90.689.993.189.283.6Electric refrigerator ■
11.6(16.9)11.8(11.3)(6.5)Mixer

כביסת 41.043.041.743.733.1Washingמכונת machine
אבק Vacuum(7.0)(8.3)8.4(7.3)8.0שואב cleaner

תפירה 34.445.833.932.928.4Sewingמכונת machine
Telephone(8.3)14.2(19.2)12.4טלפון

טלוויזיה Television(15.9)26.328.428.825.3מקלט set
חשמלי 16.024.723.0Electric(16.4)18.6פטיפון gramophone

Tape(8.4)(9.6)7.4(10.0)8:3רשמקול recorder
Radioו.87.485.689.587.481רדיו

טרנזיסטור) .incl)(כולל transistor)
(9.5)(11.9)15.0(16.5)13.9מצלמה Cameraי

פרטית Private(5.6)6.0(7.3)5.6מכונית car

מסחרית Commercial(3.0)2.9מכונית vehicle

אירופהאמריקה ילידי
Born inEuropeAmerica

ואפיה לבישול גז 90.287.591.594.692.7Gasמכשיר range for cooking and
baking

ואפיה לבישול חשמלי 37.944.438.319.925.1Electricמכשיר range for cooking and
baking

חשמלי .97.597.5מקרר 97.597.597.9Electric refrigerator
37.246.732.928.723.5Mixerמערגל

כניסה 37.241.438.031.322.4Washingמכונת machine
אבק 33.841.728.431.725.7Vacuumשואב cleaner

תפירה 43.751.241.335.030.8Sewingמכונת machine

Telephone(17.8)45.761.739.631.3טלפון
טלוויזיה 34.238.633.725.125.4Televisionמקלט sec
חשמלי 34.237.431.141.628.0Electricפטיפון gramophone

Tape(14.8)(17.8)14.114.712.7רשמקול ^^^0^^^^
טרנזיסטור) (בולל 93.193.393.0.9S291.3Radioרדיו (incl. transistor)

32.936.231.636.222.1Cameraמגלמה

פרטית Private(99)(116)17.323.414.4מכונית car

מסחרית 4.85.75.2Commercialמכונית vehicle
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של היד משלח לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן המשפחות אחוז  .23/1 לוח
המשפחה ראש

TABLE F/23 PERCENTAGE OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS, BY OCCUPATION
OF HEAD OF FAMILY

'(I 969)
מנהלים,אדמיבעלי

סוחרים
בתחבורה, שירותיםעונדים עובדי

ובחרושתניסטרטוריממקצועות ובידורבבנייה ספורט

המוצר
וסוכניםופקידיםחופשייםסךהכל

TradersחקלאיםWorkers Workersווו inCommodity
TotalProfesAdministrative,FarmersTransportation,Services, Sport

sionalManagerial andnBuildingand
WorkersClericalWorkersAgentsand IndustryEntertainment

המשפחות 100101376359אחוז .PercentageofFamilies

לבישול גז 88.090.392.788.585.191.189.6Gasמכשיר range for cooking
andואפיה baking

חשמלי 37.243.443.042.729.840.032.6Electricמכשיר range for
ואפיה cookingלבישול and baking
חשמלי מקרר

מערבל
33.597.297A9|t073488.489.4
26.455.647.829.514.620.8II. 1Mixer

כביסה 38.755.551.039.834.942.030.1Washingמכונת machine
אבק 21.240.740.521.411.816.011.6Vacuumשואב cleaner

חפירה 37.644.152.641.728.837.33X3Sewingמכונת machine
31.064.862.431.28.821.814.0Telephoneטלפון

טלוויזיה מקלט
חשמלי פטיפון

30040.044.232.5\b.b31 123 2
26.854.545.223.120.023.318.2

1 C16VISION Set

Electric gramophone
9.29.4Tape(4.4)11.625.121.711.6רשמקול recorder

(כולל 89.793.894.191.191.892.489.5Radioרדיו (incl, transistor)
טרנזיסטור)

M4Camera.24.855.349.124.712.819.5מצלמה
פרטית 9.13.13irvate(5.8)13.944.323.213.5מכונית car

מסחרית 4.82.5Commercial(6.7)9.4(4.0)(3.0)4.1מכונית vehicle

מספר לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן המשפחות אחוז  ו/24. לוח
במשפחה הנפשות

TABLE_F/24^=.PERCENTAGE.OFFAMILIESPOSSESSINGDURABLEGOODSV
BY NUMBER OF PERSONS IN FAMILY

)1969) .

הכל סף
Total

123456+Commodity

המשפחות 100102218201218Percentageאחוז of Families

ואפיה לבישול גז 88.065.687.589.993.691.789.8Gasמכשיר range for cooking and
baking

לבישול חשמלי 37.218.730.937.344.244.641.5Electricמכשיר range for cooking and
bakingואפיה

חשמלי 88.674.691.294.594.990.878.8Electricמקרר refrigerator
26.411.922.032.242.932.411.6Mixerמערבל

כביסה 18.935.955.259.349.6Washing(63)38.7מכונת machine
אבק 21.211.721.124.734.423.17.2Vacuumשואב cleaner

חפירה 37.617.133.737.143.149.339.7Sewingמכונת machine
31.021.832.237.044.234.911.8Telephoneטלפון

טלוויזיה 22.332.343.040.726.7Television(8.0)30.0מקלט set
חשמלי 26.811.019.630.942.931.818.6Electricalפטיפון gramophone

6.414.318.217.18.1Tape(4.4)11.6רשמקול recorder
טרנזיסטור) (בולל 89.776.589.190.093.693.190.5Radioרדיו (incl. transistor)

14.332.843.734.111.9Camera(7.2)24.8מצלמה
פרטית Private(7.1)9.417.125.717.2(4.6)13.9מכונית car
מסחרית Commercial(3.7)(5.7)7.5(3.9)(2.3)4.1מכונית vehicle
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היישוב צורת לפי בניקיימא, מוצרים שברשותן המשפחות אחוז ו/25. לוח
F/25. PERCENTAGE OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS,

BY TYPE OF SETTLEMENT
)1969)

Towns and Urban Settlements אירוניים ויישובים Q11B

יישוביםJerusalemירושלים

כפרייםbnלאכוללכולל

הכלהמוצר RuralCommodityאחרחיפהאביבמזרחמזרחסך

Totalירושלים
Incl. East

ירושלים
Excl.

יפו
TelAvivHaifaOthersettle

ments
JeruEastYafo

salemJerusalem

המשפחות 891081795310Percentageאחוז families

ואפיה לבישול בז 89.285.692.886.787.790.977.6Gasמכשיר range for cooking baking

לבישול חשמלי 38.036.444.640.447.536.029.8Electricמכשיר range for cooking and
baking

ואפיה
חשמלי 92.483.394.894.295.892.955.2Electricמקרר refrigerator

27.526.131.833.037.624.316.3Mixer

כביסה 39.543.650.530.047.640.531.2Washingמכונת machine
22.115.318.626.130.520.612.7Vacuum cleaner

p'IK3Kill/
תפירה S43.437.527.2Sewing.38.838.141.740מכונח. machine
f v r ^a f m 1m Imtim

טלפון
טלוויזיה מקלט
חשמלי פטיפון

רשמקול
טרנזיסטור) (כולל רדיו

33.330.737.046.S55.025.810.7Telephone
31.124.726.932.742.629.919.3Television set
27.825.831.129.833.426.617.6Electirc gramophone
12.211.412.814.216.2II. 16.1Tape recorder
89.779.286.790.893.290.790.0Radio (incl. transistor)

26.122.427.327.935.124.713.7Cameraמצלמה

פרטית 14.413.115.618.218.812.78.9Privateמכונית car

4.01.2(3.9)(3.1)4.55.4Commercial vehicle

שנות מספר לפי קיימא, בני מוצרים שברשותן המשפחות אחוז  .26/) m*
המשפחה ראש של הלימוד

F/26. PERCENTAGE OF FAMILIES POSSESSING DURABLE GOODS,
BY YEARS OF STUDY OF HEAD OF FAMILY

(1969)

Commodity 13 + 912 58 14
המשפחות כל
All families

(■)
המוצר

Percentage of Families

Gas range forcookingandbaking
Electric range for cooking and
baking

Electric refrigerator
Mixer
Washing machine
Vacuum cleaner
Sewing machine
Telephone
Television set
Electric gramophone
Tape recorder
Radio (incl. transistor)
Camera
Private car
Commercial vehicfe

13

88.7
40.8

97.8
59.1
54.1
45.2
.4J4
67.9
37.6
S3.0
25.5
92.5
57.7
43.2
)3.1)

29

90.6
42.2

96.1
39.1
47.0
30.S
43.3
46.2
39.0
35.0
16.4
91.8
38.2
20.0
6.6

35

91.3
38.2

88.9
16.0
36.7
13.4
38.6
19.1
28.4
19.0
7.2

91.9
13.1
5.8
4.2

10

88.2
28.9

78.8
(7.0)
23.9
(6.7)
29.6
(6.2)
20.0
15.4
(4.1)
90.3
7.6

67.0
22.0

61.4

15.1
(20)
16.8
(25)
9.0
(6.4)
(2.0)
71.3

100

88.0
37.2

88.6
26.4
38.7
21.2
37.6
31.0
30.0
26.8
11.6
89.7
24.8
13.9
4.1

המשפחות אחוז

ואפיה לבישול גז מכשיר
לבישול חשמל מכשיר

ואפיה
חשמלי מקרר

מערבל
כביסה מכונת
אבק שואב

תפירה מכונת
סלפון

טלוויזה מקלט
חשמלי פטיפון

רשמקול
טרנזיסטור) (כולל רדיו

מצלמה
פרטית מכונית
מסחרית מכונית

(.) Incl. families for which the
of headof family is not known.
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התשלומים מאזן ז. פרק

הון תנועת חשבון .

בהת שחלו השינויים את משקף ,זה חשבון
בחשבון המדינה. של החוץ ובנכסי חייבויות
הב הסקטורים לפי הפרדה .קיימת ההון תנועת
מר מונטריים מוסדות ממשלתי, פרטי' אים:
הסקטור אחרים. מונטריים ומוסדות כזיים
עסקות של וההרכב ההיקף את משקף הפרטי
הסקטור פרטיים. גורמים ע"י שבוצעו פיננסיות
ע"י שבוצעו ההון עסקות את כולל הממשלתי
הוא פירעונן מועד אשר הלוואות הממשלה.
בעוד הארוך, במועד נכללות משנה למעלה
עד הוא סילוקו מועד אשר פיננסיות שתביעות

הקצר. במועד נכללות שנה
את. משקפים המונטריים המוסדות סקטורי
ובנקים המרכזי הבנק ידי על שבוצעו העסקות
השי את כוללות אלה עסקות שונים. מסחריים
הסי הסכמי ביתלות חוץ, מטבע ביתרות נויים
הבינלאומית,, המטבע קרן עם עסקות לוקין,
הלוואות וכן חוץ גורמי של. בפקדונות שינויים

חוץ. לתושבי שניתנו

האזורי התשלומים מאזן
הכלכליות העסקות את מסכם זה מאזן
של קבוצות מספר ובין ישראל בין שבוצעו

הן: הללו הקבוצות ארצות.
אלסקה, את גם כולל  וקנדה ארה"ב א.

פנמה. תעלת ואזור הוואי
הארצות: את כולל השטרלניג אזור ב.
הדו המאוחדת, הממלכה איסלנד, .אירלנד,
מעבר בריטיים שטחים הבריטיים, מיניונים

השטרלינג. גוש חברות שאר וכל לים .

פעולה לשיתוף (הארגון oecd אזור ג.
איטל אוסטריה, הארצות: את כולל כלכלי)
הפדרלית, הרפובליקה  גרמניה בלגיה, יה,
לוכסנבורג, יפן, יוון, הולנד, דנמרק,
צרפת, פורטוגל, פינלנד, ספרד, נורבגיה'
הקשורות והארצות טורקיה שוויץ, שוודיה,
לשעבר). מושבות או (מושבות אלה לארצות
אשר הארצות את כוללת אינה זו קבוצה
ארה"ב, דהיינו אחרות בקבוצות כבר נכללו

ואיסלנד. אירלנד אנגליה'
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והסברים הגדרות

המתכונת לפי נערך 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
כוללים הנתונים ,1967 בשנת החל
בוצעו אשר הכלכליות העסקות של הערכות
ותוש ירושלים) מזרח (כולל ישראל תושבי בין

צה"ל. ע"י המוחזקים השטחים בי
התש מאזן לדו"ח עיקריים חלקים שלושה
חשבון ושירותים' סחורות חשבון : לומים

הון. תנועת וחשבון חדצדדיות העברות

ושירותים סחורות חשגון
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
הסחורות סחר על בנתונים כלומר, פו"ב.
וביטוח הטענה הובלה, על הוצאות כלולות לא
הובלה על והתשלומים התקבולים מטענים.
נפרדים בסעיפים נכללים מטענים וביטוח
חשבון סחורות. וביטוח בהובלה המוגדרים
בסיס על ניתן 1957 עד ושירותים סחורות

פו"ב. בסיס על ואילך 1958 ומשנת סי"ף

חדצדדיות העכרות השכץ
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

אחרים. פרטיים גורמים ע"י העברות

BALANCE OF PAYMENTS



תושבי ע"י שנרכשו ישראליות מניות וכן בחו"ל
חו"ל.

ולסוף לתחילת היתרות בין השינויים אין
באותה חוץ בחובות העלייה את מייצגים שנה
חלק התשלומים. במאזן שנרשם כפי שנה
דצמבר וסוף 1968 דצמבר סוף שבין מהתוספת
שנת לפני שהתקבלו מחובות נובע למשל, ,1969
שנת של בדו"ח יותר מאוחר נרשמו אבל 1969

.1969

מקורית

התשלומים במאזן הנכללים הנתונים
מש של מרוכזים דיווחים על מבוססים
המתקבלים נתונים ועל ממשלתיים, רדים
הכלכליות: העסקות את המבצעים מגורמים
גור של הדיווחים אחידות חוסר החיצוניות.
חשבונות בסגירת ופיגורים שונים מים
מכריח אשר למצב מביאים' ומאזנים, כספיים
כדי סעיפים מספר לאמוד קרובות לעיתים
לכן מראש. קבועים במועדים הדיווח את להגיש
בדיקות עיבודים, עובר התשלומים מאזן
זה דבר פרסומו, אחרי נוספים ותיקונים
בדו"ח פעם מדל המוכנסים השינויים את מסביר
פעם מדי מוכנסים כן, כמו התשלומים. מאזן

בעקבותשינויבהגדרות תיקונים

הארצות: את כולל הסובייטי האזור ד.
גרמניה המועצות, ברית בולגריה, אלבניה,
מונגוליה, הונגריה, העממית, הרפובליקה 
צפון צ'כוסלובקיה, פולין, העממית, סין ■

ורומניה. וייטנאם צפון קוריאה, ;

את כולל ממוין: ובלתי אחר אזור ה.
וקרן האו''ם (כמו הבינלאומיים המוסדות
הוז שלא ארצות וכן הבינלאומית) המטבע
מיון ללא עסקות או דלעיל באזורים כרו

ארץ. לפי

חוץ במטכע המדינה הוכות
סק לפי מתחלקות חוץ במטבע התחייבויות
התחייבויות ופרטי, ממשלתי. ,. משקיים טורים
להתחייבויות מתייחסות הממשלתי , הסקטור
הסקטור התחייבויות הממשלה. של ישירות
האוצר, שבערבות הלוואות כוללות הפרטי
למטבע ל"י להמרת האוצר בערבות הלוואות
אחרות והלוואות חובות וכן הפירעון בזמן חוץ

האוצר. של שהיא כל ערבות ללא
פירעונן; מועד לפי ההלוואות מחולקות כן
חמש עד בינוני מועד אחת, שנה עד קצר מועד

שנים. מחמש ארוך ומועד שנים
שפירעונן התחייבויות _^א_ין_הנתוני^_כולל^ם
ת ~פרטיו חברות שהופצויע"י~ חוב איגרות בל"י,

פרסומימ

מיוחדים פרסומיס
של הביךלאומיים י התשלומים מאזן אומדני (71)

(1956 ;1957) ישראל

r1957 ;1958)) ישראל של התשלומים מאזן (89)
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הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכום  ז/1. לוח
TA3LEG/I SUMMARY ESTIMATES OF GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS

)I9521969)
S Million דולר מיליוני

19521955I960196319641965196619671968
§

1969

הכל סך
עסקות

TOTAL

TRANSACTIONS

S923.11,527.11,659.31,724.21,944.42,290.72,467.82,970.7Credit.394.6453זגות

.394.6453.5921וזונה 11,527.11,459.31,724.21,944.62,290.72,467.83,970.7Dedit

סחורות
ושירותיט(0

Goods and
services^)

86.5143.9336.3576.8619.2710.7832.2908.41,146.81,256.2Creditזבות

I.86S02,149.8Debit.393.1426.6668.51,018.81,184.01,223.81,272.51,439.9חונה

חד העברות
צדדיות

Transfer pay
menu

191.72I5.S318.1352.7337.6330.5295.0538.6448.3189.1Creditזכות

.0.55.17.012.710.49.27.7חובה 17.613.610.9Debit

הון Capitalתנועת move
ments

116.494.1268.7S93.6675.5665.8817.4843.7872.7.I.22S4Creditזבות

17.7226.8£חונה 495.6464.9491.2637.6818.6553.3756.8Debit

והשמטות טעויות
נטו

Net error! and
omissions

4.027.017.2Creditזבות

1.04.120.8חונה


26.814.635.953.2Debit

(I) c.i.f. basis for 1952 1957: exports and imports
were recorded as f.o.b. since 1958.
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S Million

הכללי התשלומים מאזן אובדני ז/2.סיכוט לוח
TABLE G/2.GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMERY

)1968 ; 1969) דולר מיליוני

§19681969

 זכות .ramנטו.■חובה■זבות.זכותנטו זכות
CreditDebitNet CreditCredit, DebitNet Credit

הכל 2,467.8סך 2,467.82,970.72,970.7TOTAL

(9 עד 1) ושירותים 8.2(1.146.87סחורות 1,865.6 "I.2S6.22, /49.8893.6'Goods and Services (I through 9)
סחורות סחר .1649.0339.4 988.4746.51. 152.1405.61. Merchandise

פו'"ב) בסיס .onf.o.b)(על basis)
מונטרי לא זהב .2 2. Nonmonetary gold

סחורות וביטוח הובלה .370 240.4 29.879.742.237.53. Freight and merchandise
(3.2 פלוס 3.1)insurance (3.1 plus 3.2)

הובלה 3.166.7.40.8 2S975.738.037.73.1 Freight
ביטוח 3.23.50.4 3.94.04.20.23.2 Insurance

■ אחרת הובלה .487.041.7 123.786.3141.855.54. Other transport
נסיעה דמי 4.154.338.6 15.749.617.132.54. 1 passenger fares
חבירה דמי 4.215.17.4 , 22.516.7. 24.57.84.2 charter hires
נמל שירותי 4.312.232.2 44.413.751.938.24.3 port disbursements

שובות 4.45440.7 46.16.348.342.04.4 other
אחר ביטוח .564.8 10.7 75.570.078.08.05. Other insurance
חוץ נסיעות .6101.733.7 68.089.668.221.46. Travel

מהשקעות הכנסה .765.470.5 135.972.5152.379.87. Investment income
(7.2 פלוס 7.1)(7.1 plus 7.2)

ישירה השקעה 7.129.4 29.425.725.77.1 Direct investmenc
אחרת השקטה 7.265.441.1 106.572.5126.654.17.2 Other investment

לנמ"א ממשלה .832.6333.1 365.727.4423.3395.98, Government. n.e.c.
אחרים שירותים .976.13.1 73.084.291.97.79. Other services

חדצדדיות 44S3434.7.העברות 13.6489.110.9478.2Transfer Payments (10 plus 1 1)

(11 פלוס 10)
פרטיים לגורמים העברות .10448.3441.7 6.6489.17.9481.210. Private (10.1 through 10.5)

(10.5 עד 10.1)
אישיים פיצויים 10.110. 1 Personal restitutions.

142.5142.5מגרמניה 136.7136.7from German/
אישיים ם. 10.2פיצויי 10.2 Personal restitutions

6.8מאוסטריה '  0:8  "0.80.8from Austria u ,_.

ידי על העברות 10.310.3 Institutional remit
במזומן 162.6162.6מוסדות 179.1179.1tances in cash
פרטיות העברות 10.4.10.4 Personal remittances

י 130.8128.2במזומן 2.6158.71.5157.2■ in cash '
בסחורות העברות 10.511.67.6 4.013.86.47.410.5 Transfers in kind
ממשלתיות בין העברות .11

7.0 7.0■ 3.03.01 1. Government .

וזהב הון 872.7319.4תנועת 553.3/.225.4756.8468.6Movements of Capital and
(17 עד 12) Monetaryמונטרי Cold (12 through 17)

ארוך למועד פרטי הון .12163.0. 38.7 124.3190.4131.958.512. Private longterm■
(12.9 עד 12.1)(12.1through .I2.9)

ישירה השקעה 12.148.716.0 32.764.233.830.412.1 Direct investment
in)(בישראל) Israel) :

ערך בניירות 12.210.610.6 17.117.112.2 Israeli common stocks
iישראליים

בחויל השקעה 12.32.7 2.5 5.2, : 7.75.02.712.3 Investment abroad
:י הלוואות 12.469.320.0 49.363.445.617.812.4 Loans

מסחרי אשראי 12.520.77.2 13.521.213.28.012.5 Trade credits
ויבוא יצוא מבנק 12.63.5 3.59.02.76.312.6 Eximbank ' (

ממשלת הלוואות 12.73.2 1.2 ' 4.41.44.63.212.7 U.S. loans (Cooley
קולי, (קרן ארה"ב .Fund, DLF. other)

■ . ובדי) פיתוח
העולמי הבנק 12.84.31.3 3.06.44.42.012.8 Accounts with

ופיתות IBRDלשיקום
אחר 12.912.712.722.622.612.9 Other
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(המשך) הכללי התשלומים מאזן אומדני סיכוס ז/2. לוח
TABLE G/2. GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY (Cont.)

)1968 ; 1969)
s Million דולר מיליוני

§ 19681969

נטוruinזכות נטוחובהזכותזכות זכות
CreditDebitNet CreditCreditDebitNet Credit

קצר למועד פרטי הון .13163.3193.730.4148.4215.467.013. Private shartterm capital

(13.3 עד 13.1)(13. t through 13.3)

הלוואות 13.144.043.9O.I37.954.6 16.713.1 Loans

מטהרי אשראי 13.2119.3126.06.7110.5151.9 41.413.2 Trade credits
והתחייבויות נכסים 13.323.823.88.98.913.3 Other assets and

■אחרים liabilities

ארוך למועד ממשלתי הון .14379.3155.4223.9368.1213.5154.614. Government longterm

(14.6 עד 14.1)capital (14.1 through 14.6)

מלווה איגרות 14.1181.9103.978.0183.8120.563.314.1 Independenc 8t develo

והפיתוח pmentהעצמאות bonds
ויבוא יצוא מבנק 14.24.15.00.97.74.92.8

| 3 c
14.2 Eximbank

ממשלת הלוואות 14.348.010.837.238.324.8.1J31". j w>3. wvvernincni 1o3ns

הברית .14.3.1)ארצות plus 14.3.2)
(14.3.2 פלוס 14.3.1)
מקרנות הלוואות 14.3.1. 48.07.840.238.321.017.314.3.1 Development

Loanהפיתוח Fund AID

מקרנות הלוואות 14.3.2_3.03.03.83.8 .14.3.2 Agric. Trade
עודפיס של Developmentהתמורה and

Assistantחקלאיים Act
אחרות הלוואות 14.4145.333.0112.3138.359.478.914.4 Other loans
מסחרי אשראי 14.5,0.70.71.8 1.814.5 Trade credits

לשיקום העולמי הבנק 14.62.02.02.12.114.6 Accounts with IBRD

(הלוואות) (Loans)ופיתוח

קצר למועד ממשלתי הון .1513.88.45.477.177.00.1.15. Government shoreterm
(15.2 פלוס 15.1)capital (15.1 plus 15.2)

הלוואות 15.16.25.80.470.769.01.71 5. 1 loans

מסחרי אשראי 15.27.62.65.06.48.0 1.615.2 Trade credits

מרכזיים מונטריים מוסדות .16101.919.382.6370.51.8368.7l6.Central monetary institutions
(16.6 עד 16.1)(16.1 through 16.6)

הבינלאומית המטבע קרן 16.1' 45.045.016.1 Accounts with IMF

pn מטבע יתרות 16.293.993.9298.4: 298.416.2 Foreign currency
balances

זהב 16.30.10.116.3 Gold
הנובעות יתרות 16.48.08.00.40.416.4 Bilateral balances

מסחריים מהסכמים
פקדונות 16.511.411.4 ■26.726.716.5 Deposits
הלוואות 16.6

7.87.81.8 1.816.6 Loans

מונטריים מוסדות .1751.452.20.870.9117.246.317. Other monetary institu
(17.6 עד 17.1) tionj(l7.lאתרים through 17.6)
חוץ מטבע יתרות 17.141.941.991.191.117.1 Foreign currency

balances
זהב 17.2_117.2 Gold

פקדונות 17.346.046.0 ■66.1_66.117.3 Deposits
הלוואות 17.45.45.42.92.917.4 Loans

ערך ניירות 17.5.2.32.31.91.917.5 Securities
אחר 17.6

8.08.0


26.126.117.6 Other

נסו והשמטות טעויות .18
35.935.9

53.253.28. Net Errors end Omissions
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האזוריים התשלומים מאזני אומדני סיכומ ז/3. לוח
(19641969)

דולר מיליוני

השטרלינג אזור
Sterling Area

הובה
Debit

זנות
Credit

וקנדה ארה"ב
U.S.A. and Canada

חובו!
Debit

זכות
Credit

הכל סך
Total

חובה
Debit

זבות
Credit

1964

349.4733.957.9194.974.5161. 1

269.8450.196.6163.8S4.I70.2
337.610.4136.44.920.00.2
210.6146.016.4

27.073.366.5

1965

1966

13.6 24.1

§1963

1969

פויב סחורות
שירותים

זזדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות/ עסקות
נטו והשמטות טעויות

404.0723.767.2192.789.7154.9
306.7500.1114.1172.960.474.3
330.59.2138 525.4

174.6191.137.0

17.2145.316.7

פו"ב
.סחורות
שירותים

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, ■עסקות
נטו והשמטות טעויות

474.6729.881.6201.9103.9154.1

357.6542.7130.1194.874.184.1
295.07.7131.225.5

179.877.948.3

פויב

26.8

■סחורות
שירותים

חדצדדיות העברות
הון תנועת

רבצדדיות, עסקות
נטו והשמטות טעויות

533.1672.8

16/

95.3

. יו

180.4119.9148.5
375.3767.1136.3229.370.999.1
538.617.6266.42.0.56.'0.4
25.147.864.7 י
14.6_134.165.0

פוב י0תורות ■

■שירותים
חדצדדיות להעברות

הון לתנועת
רבצדדיות, ■עסקות

נטו והשמטות טעויות

649.0988.4126.0218.7123.1231.5
497.8876.6195.6.■ 357.587.4121.7
+48.313.6220.22.032.70.9
319.4230.1109.1

35.9193.71.8

פויב
■סחורות
שירותים

. חדצדדיות <העברות
הון תנועת

רבצדדיות, ■עסקות
נטו והשמטות טעויות

746.51.152.1146.9273.6145.2240.6
509.7997.7191.1446.090.6128.3
489.110.9259.231.4
468.6360.618.4

53.2_238.283.3

פויב ■סתורות
שירותים

חדצדדיות העברות
הון ותנועת

רבצדדיות, עסקות
נטו והשמטות טעויות ;
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TABLE G/3. REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS SUMMARY

(19641969(
S Million

oecd סובייטיאזור ממויןאןוראזור ובלתי אוזר
AreaOECCSoviet AreaOther and Unallocated

Area

JVDTחובהזכותחובהזבותחובה
CreditDebitCreditDebitCreditDebic1

1964

152.6301.914.815.549.660. SGood! 1 ....
f f.o.b. basisServices J 89.0169.40.93.329.243.4

180.40.82.90.81.6Transfer payments
34.70.213.3Capital movements
15.45.812.6Multilateral settlements.

net errors and omissions

1965

178.0267.516.914.052.294.6Goods ן ....
f f.o.b. basis

Services J 101.0198.62.14.429.149.9
(55,3393.61.31,7Transfer nnvn1£n££

97.93.447.8Capital movements
123.66.415.8Multilateral settlements.

net errors and omissions

1966

224.9266.422.414.041.893.4Goods / , L . ■

A f.o.b. bastsServices J 126.5206.71.74.625.252.5
133.51.94.04.81.3Transfer payments
69.83.412.8Capital movements

79.71.988.7Multilateral settlements.
net errors and omissions

1967

250.3242.518.116.249.585.2Goods 1 ,L '
/ f.o.b. basisServices j 130.2356.61.20.836.781.3

183.60.42.531.712.3Transfer payments
5.90.835.3Capital mo/ements

29.50.6_25.6Multilateral settlements.
net errors and omissions

§1968

258.5398.818.518.2122.9121.2Goods 1/ f.o.b. basis
Services J 162.6279.80.71.251.5116.4

177.10.918.372TrA1\sf€t n5hvm£nt*
7.S4.016.3Capital movements

88.81.268.4_Multilateral settlements.
net errors and omissions

1969

303.9489.722.723.1127.8125.1Goods 1 . ., . l f.o.b. basisService! J 177.2311.42.21.948.6110.1
177.60.83.520.96.6Transfer payments
85.11.35.8Capital movements
58.1

4.938.7Multilateral settlements.
net errors and omissions
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האזוריים. התשלומים/ מאזני ■> .4 At לוח
(1969 (סיכגט.

דולר מיליוני

השטרלינג אזור
Sterling Area

נטו זכות
 Net
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

וקנדה ארהיב
U.S.A. and Canada

נסו, זכות
Net

'Credit
חובה
Debit

זכות
Credit

הכל סך
Total

נטו זכות
Net

Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

סעיף

 133.1

95.4

14.7

368.9

240.6

6.0

235.8 381.6 719.6 338.0 893.6

145.2 126.7

20.7 7.9

273.6

13.5

146.9 . 405.6

2,149.8 1,256.2

1.152.1 746.5

21.4 37.5 42.2 79.7

75.738.037.721.112.58.618.15.113.0

4.04.20.20.31.0^0.72.60.91.7

86.3141.855.5 31.242.0י 10.88.118.09.9

70.078.08.04.63.41.240.851.210.4

89.668.221.444.820.824.06.47.7 1.3

72.5152.379.843.589.245.72.09.97.9


25.725.7


14.714!7

1.2

72.5126.654.143.574.531.02.08.76.7

27.4423.3395.923.1239.7216.6 .1:7 2M19.7 

י84.291.97.7 /22.537.414.910.914.13.2

489.110.9 ;478.2259.2


259.2 31.4


31.4

489.17.9481.2259.2259.231.4


31.4

136.7136.7

0.8

10.9

19.7

 10.9

 19.7

0.8  0.8

143.8 

110.9 

4.5

179.1143.8

157.2110.9

7.44.5

3.0

0.8

 179.1

1.5

6.4

3.0

158.7

13.8

ושירותים סחורות
(9 עד 1)

ויבוא יצוא סחורות: .1
פו"ב) (לפי

מוניטרי לא זהב .2

סחורות וגיטוח הובלה .3
(3.2 פלוס 3.1)

הובלה 3.1

ביטוח 3.2

אחרת הובלה .4

אחר ביטוח .5

חוץ נסיעות .6

מהשקעות הכנסה .7
(7.2 פלוס 7.1)

ישירה השקעה 7.1

השקעה_אחרת .7.2

לנמ''א ממשלה, .8

אחרים שירותיפ .9

חדצדךיות העברות
" (11 פלוס 10)

פרטיים לגורמים העברות .10
(10.5 עד 10.1)

אישיים פיצויים 10.1
מגרמניה

אישיים פיצויים 10.2
מאוסטריה

מוסדות ע"י העברות 10.3
במזומן

פרטיות העברות 10.4 י ■ י
במזומן .■

מוסדות הטברות.ע*י 10.5
בסחורות ופרטים

ממשלתיות בין העברות .11
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$ Million

TABLE G/4: REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS I

(1969 Summary(

ממוין ובלתי אחר אזור
Other £> Unallocated Area

Item
נטו זבות
Net
Credit

חובה
Debit

זכות
Credit

סובייטי אזור
Soviet Area

נטו זבות
Net
Credit

nnin
Debit

nOT
Credit

oecd אזור
OECD Area

נטו זבות
Net
Credit

חובה
Debit Credit

GOODS AND SERVICES
)I through 9)

I. Merchandise: exports and
imports (both f.o.b.)

2. Nonmonetary gold

3. Freight and merchandise
insurance (3.1 plus 3.2)

3.1 Freight

3.2 Insurance

4. Other transport

5. Other insurance

6. Travel

7. Investment income
)7.1 plus 7.2)

7.1 Direct investment

7.2 Other

8. Government, n.e.c.

9. Other services

TRANSFER PAYMENTS
)10 plus II)

10 Private (10.1 through
I0.S)

10. I Personal restitutions
from Germany

10.2 Personal restitutions
from Austria

10.3 Remittances by
institutions in cash

10.4 Personal remittances
in cash

10.5 Personal and institu.
tionaf transfers in kind

I t. Government

 S8.8

2.7

9.8

16.5

IS.I

0.7

0.7

2.2

235.2

I25. I

2.2

1.710.3

0.50.5

15.211.5

4.4

3.2

2.2

174.4

127.8

12.0

12.0

3.7

13.018.95.9

12.312.3


3.63.6

8.78.7

43.143.1

19.9■ 18.41.5

20.96.6.M3

20.9

 15.1

3.9

0.4

0.2

0.5

0.4

3.5

0.3

3.2

25.0

23.1

 0.5

3.2

24.9 320.0 801.1 481.1

22.7 185.8 489.7 303.9

0.5

4.6

 0.8

20.0 25.1

24.0(8.25.80.50.5

I.I1.80.7

42.866.323.50.50.3

24.623.41.2

24.620.54.10.80.3

27.040.9 13.9



6.26.2 .

27.034.77.7


2.6119.1116.5


30.521.29.30.40.8

177.$0.8176.8


3.5

177.6


177.63.5

136.7


136.7


0.8


. 0.8

9.3


9.3


26.226.20.3

 4.6

0.8 
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(המשך) האזוריים התשלומים מאזני ♦4/t לוח
(1969 (סיכום

דולר מיליוני

נטו זכות

ארה''בסעיף
הכל השטרלינגוקנדהסך אזור
TotalU.S.A. andSterling Area

Canada

(17 עד 12) מונטרי וזהב הץ 468.6360.618.4תנועות

(12.9 ער 12.1) ארוך למועד פרטי הון .1258.515.710.6

(בישראל) ישירה השקעה 12.130.418.35.5
ישראליים ערך בניירות 12.217.113.71.0

בחו"ל השקעה 12.32.72.0O.I

הלוואות 12.417.8 1.03.0

מסחרי אשראי 12.58.09.30.4

ויגוא ליצוא מבנק 12.66.36.3

ארה"ב ממשלת מלוות 12.73.23.2

ופיתוח לשיקוט העולמי הבנק 12.82.0

אחרימ והתחייבויות ננסים 12.922.619.70.8

(13.3 עד 13.1) קצר למועד פרטי הון .13 67.08.810.3
הלוואות 13.116.74.53.3

מסחרי אשראי 13.241.49.40.6
אחרים והתחייבויות נכסים 13.38.95.16.4

(14.6 עד 14.1) ארוך למועד ממשלחי הון .14154.6125.2O.I
ופיתוח העצמאות מלווה איגרות 14.163.361.1



ויבוא ליצוא מבנק 14.22.82.8

ארה"ב ממשלת הלוואות 14.313.513.5

אחרות הלוואות 14.478.948.2. 

~1475אשראימסחרי 1.80.4O.I
ופיתוח לשיקום העולמי הבנק 14.62.1;" 

(15.2 פלוס 15.1) קצר למועד ממשלתי הון .15O.I3.91.7

הלוואות 15.11.71.01.0

מסחרי אשראי 15.21.64.90.7

(16.6 עד 16.1) מרכזיים מונטריים מוסדות .16368.7254.015.9

הביןלאומי המטבע קרן 16.145.0

חוץ במטבע יתרות 16.2298.4227.315.9

י זהב 16.3
 ~

מטחריים להסכמים בקשר יתרות 16.40.4

פקדונות 16.526.726.7

הלוואות 16.61.8."^~*

(17.6 עד 17.1) אחרים מונטרייס מוסדות .1746.331.60.6

חוץ מטבע יתרות 17.191.166.00.3

זהב 17.2

פקדונות 17366.135.10.3

הלוואות 17.42.90.7

ערך ניירות 17.51.9


אחר 17.626.1

(נטו) והשמטות טעויות רבצדדיות, 53.1238.283.3עסקות
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$ Million

TABLE G/4. REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS (Cont.)
1969 Summary(

Net Credit

אחר אזור

oecd אזור
אזור
ממויןסובייטי ובלתי

1c0 m

Other and
OECD AreaSoviet

Area
Unallocated

Area

1.3 85.15.8MOVEMENTS OF CAPITAL AND MONETARY GOLD
)12 through 17(

 23.5 1.3
4.6

12. Private longterm capital (12.1 through 12.9)
\j 1 ^j 1 v&rt ■ nu a* ♦ ■man t tin 1^f*4a \\  1 1.2

 2.412.2 Israeli common stocks
 1.40.612.3 Investment abroad
 13.91.912.4 Loans
 1.7I2.S Trade credits

12.6 Eximbank
.12.7 U.S. government loans

2.012.8 Accounts with IBRD
 3.7

12.9 Other assets and liabilities

 38.99.013. Private shortterm capital (13.1 through 13.3(
 6.32.613.1 Loans
 29.61.813.2 Trade credits
 3.04.613.3 Other assecs and liabilities

 31.62.1.14.Central government longterm capital (M.I through M6(
 2.214.1 Independence and Development Bonds
__ ■14.2 Eximbank

,14.3 U.S. Government loans
 30.7. 14.4 Other loans
 1.314.5 Trade credits
 

2.114.6 Accounts with IBRD

 2.00.315. Government short term capital (15.1  15.2(
 0.315.1 Loans
 2.30.315.2 Trade credits

1.3 51.049.116. Central monetary institutions (16.1 through 16.6(
'45.016.1 Accounts with IMF

 51.63.616.2 Foreign currency balances
_16.3 Gold

 1.3 1.20.516.4 Bilateral balances
___ __16.5 Deposits
 1.8


16.6 Loans

 15.931.217. Other monetary institutions (17.1 through 17.6(
 16.88.617. 1 Foreign currency balances

____17.2 Gold
 29.11.617.3 Deposits
 3.617.4 Other Loans
__1.917.5 Securities
 26.117.6 Other

4.9 58.138.7MULTILATERAL SETTLEMENTS, NET ERRORS AND
OMISSIONS
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חיץ במטבע המדינה ז/5.לחובות לוח ■

TABLEG/5. .FOREIGNEXCHANGE OBLIGATIONS OFTHE STATE

)19541969)

'■'.' ?.

דולר מיליוני שנה/ Endסוף of Year, $ Million

19541955I960196419651966196719681969

הכל 409.7450.2646.11,049.81,225.71,320.41,556.01,902.12,213.6TOTALסך

ישירים הובות .1353.5398.3553.8790.4894.6964.1/,209.81,536.41.725.61 . Direct Obligations

ארוך מועד 1.1310.2341.9506.2774.8872.7958.61.209.11,536.11,704.9I.I Long term
(1.1.2 פלוס 1.1.1)(I.I.I plus 1.1.2)

מלווה אגרות 1.1.1166.1198.3388.6498.6531.8542.8717.8795.3884.2I.I.I Independence
ופיתוח Development^עצמאות

Bonds

אחריס 1.1.2144.1143.6117.6267.2340.9415.8491.3740.8820.71.1.2 Other

בינוני מועד 1.233.141.633.715.17.40.410.41.2 Intermediate
term

קצר מועד 1.310.214.813.90.514.55.10.70.310.31.3 Short term

ערבויות .256.251.925.4123.4134.6/53.7/51.1121.6129.62. Guaranteed

. חוב לתשלום ■.Cb/(gations

ארוך מועד 2.112.811.711.3104.21i0.8136.6141.4114.8120.82. 1 Long term

בינוני מועד 2.225.823.911.618.212.3II. 19.76.88.82.2 Intermediate
_ _   term

קצר מועד 2.317.616.32.51.01.16T0^2.3 Shortterm

להמרת בערבות .3_59.6118.9176.7185.9184.7236.9264.13. Guaranteed of

Convertibilityמטבע

ארוך מועד 3.1 .23.840.163.469.877.5123.1168.63.1 Long term

בינוני מועד 3.213.122.120.132.436.626.3 25.23.2 Intermediate
term

קצר מועד 3.322.756.793.283.770.687.570.33.3 Short term

■, התחייבויות .47.317.119.816.7/0.47.4.4.34. Non Guaranteed
ללא פרטיות

ערבות
Private 06/1'gations

ארוך מועד 4.10.44.84.84.34.03.63.34.1 Long term

בינוני מועד 4.20.30.8_4.2 Intermediate

term

קצר מועד 4.36.611.515.012.46.43.81.04.3 Short term
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 חוץ סחר ח. פרק

סוגים לפי והיצוא היבוא הוצגו זה 'בשנתון
לפי (אגרגציה סיט"ק סיווג של משנה וסוגי

ספרות). ושתי אחת ספרר.
ישראל של החוץ סחר על מפורטים נתונים
הקודמות, השנים עם בהשוואה 1969 בשנת
לסיווג בהתאם והיצוא היבוא של פירוט כולל
בפרסום הופיעו ארצות, ולפי סחורות לפי בט"נ,
לירחון רבעשנתי ובמוסף 307 מס' מיוחד
ינואר ,4 מס' חוץ סחר של לסטטיסטיקה
11יצוא חלק יבוא; ו חלק ,1969 דצמבר

זה). מבוא בסוף רשימה (ראה
הייעודים לפי גם מסווגים היבוא נתוני .3
היבוא פריטי את מחלק זה סיווג הכלכליים.
לאחר מיד הסחורות של הראשוני הייעוד לפי
השימוש המכס. ידי על ושחרורן ארצה יבואן
מיי שונה מיובאות סחורות מספר של הסופי
ומעוב מעובדות בלתי סחורות הראשוני. עודן

לייצור". ב"תשומות נכללו דות,למחצה
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 א' בנספח ניתנים

.1963 אוגוסט '8 מסי חוץ, סחר  גי 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 י היבוא .7
גם מסוימים, במקרים שכולל' (insurance, freight
מקומיות הוצאות סבלות. והוצאות רציף דמי
בשנת הסתכמו היבוא, בערך .שנכללו אלו,'
ב18.1 1969 ובשנת דולר מיליון ב13.3 1968
free on) f. o. t>. 115n נרשם היצוא דולר. מיליון

והסברינז הגדרות

הנחקרת האוכלוסייה
בפרק המובאים ישראל של החוץ סחר נתוני
ארצות עם בסחורות למסחר מתייחסים זה

לים. שמעבר
את כוללים אינם והיצוא היבוא נתוני
צה"ל ידי על המוחזקים השטחים עם המסחר
ורמת סיני וצפון עזר, רצועת ושומרון, (יהודה
גולמיות הערכות שהם אלה, נתונים הגולן).
מש מתאים, פירוט לגביהן קיים ושלא בלבד
ח/1, בלוח הכלליים במספרים רק תקפים
9 סעיפים גם (ראה המסחרי המאזן
זה). בשנתון כ"ד ופרק להלן ו15
בתחנות ההעברות גם נכללות לא בנתונים
מארצות יבוא סחורות של הישראליות המכס
המוחזקים לשטחים והמיועדות לים שמעבר
שמקורן לים שמעבר לארצות יצוא סחורות ושל

המוחזקים. בשטחים

הסחורות סיווג
שני לפי מתפרסמים והיצוא היבוא נתוני
האחיד הבינלאומי ה"סיווג ; סחורות של סיווגים
s. i. t. c.  מתוקן  (םיט"ק המסחר" של
של הבינלאומי התעריף . Revised)ו"םיווג (1)

.<?) (B. t. N:  (בט"נ בריסל"
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 .:ל
עם בט"נ סיווג על מבוסם הוא שגם ף), הנוכחי
היצוא סחורות פירוט הישראלי. לסחר התאמות
"סיווג פי על מוצג הישראלית בסטטיסטיקה
הסעיפים חלוקת את הכולל ,(*) היצוא" סחורות
היצוא לצורכי בהתאם בט"נ סיווג של הראשיים

הישראלי.

Standard International Trade Classification. Revised, United Nations Statistical Office, New York. 1961 (1)

Nomenclature for the Clasification of Goods in Customs Tariff. Customs Cooperation Council, Brussels, 1955 (2)

.1961 בדצמבר 21 מיומ ,1238 מס' התקנות קובץ והפטור, המכס תעריף צו (3)
תשכ"ח. ירושלים והבלו, המכס אגף האוצר,' משרד והתעשייה, המסחר משרד היצוא", סחורות "סיווג ■ 11)
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המוחזקים בשטחים ישראליים תיירים י של
התש מאזן של השירותים בחשבון המשתקף

ז'). פרק (ראה לומים
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
ח/12) (לוח ליבואן" לדולר ממוצע "תשלום .11
ישר בלירות היבואן הוצאות הכל סך פירושו
סי"פ יבוא ערך (ז"א היבוא עבור אליות
מחולק היבוא) מסי וכל ישראליות בלירות
כוללים: יבוא על המסים בדולרים. היבוא בערך
הנגבים קנייה ומם חובה תשלומי מכס,
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 (כגון: יבוא למוצרי
הוצאות הכל בסך הנכלל המסים ערך
לגביות מתייחס ישראליות בלירות היבואן
לפיכר המיובאות. הסחורות על בפועל המסים
המסים סך כולל בפיקדון, שחרורים של __במקרים

 ההתחייבויותשלהיבואניםבמכס אותך רק
.(8 סעיף (ראה 31 ו0> 1969 עד סולקו אשר

של תמצית מביאים וח/14 ח/13 הלוחות .12
הסקר .1965/66 לשנת יבוא ייעודי סקר .ממצאי
וכוונתו תשומהתפוקה ממחקר כחלק נערך
ענפי לפי היבוא הקצאת על נתונים לקבל היתד,

הסופיים. השימושים ולפי הייעוד
סוחרים ידי .על היבוא חלוקת על הנתונים
נתקבלו היבוא, מוצרי נועדו להם הענפים לפי
של היבוא חלוקת מדגמי. שדה סקר ידי על
לענף בהתאם נעשתה סוחרים שאינם יבואנים

הישיר. היבואן משתייך לו הכלכלי.
לפי המחקר ממצאי מוצגים ח/13 בלוח
ייצורם) מקור לפי מוצרים (סיווג המקור ענף
הוא המיון ח/14 בלוח העיקריים. והשימושים
צריכה העיקריים. והשימושים הייעוד ענפי לפי
מוסדות ושל ממשלתית פרטית, צריכה כוללת

רווח. למטרת שלא
ומיסים" סי"פ ב"ערך המופיעים היבוא מסי
קנייה. ומס חובה תשלומי מכס, דמי כוללים

לגורמי העמלה ודמי ההנחה ניכוי לפני (board
חוץ.

גם מופיע ז') פרק (ראה התשלומים במאזן
יבוא ערך .f. o. b. בסיס על המוצרים יבוא
במאזן מופיע שהוא כפי סחורות ■ של ויצוא
ידי על המאזן להגדרות מותאם התשלומים,
חפצים כגון: עסקות של החוץ, סחר מנתוני ניבוי
מס דוגמאות ותיירים, דיפלומטים של אישיים
וכד' קולנוע סרטי מוחכר, ציוד זהב, חריות,
מערך המקומיות ההוצאות ניכוי ידי על וכן
יבוא מסתכם האלו ההתאמות לאחר היבוא.
מיליון ב988 (f. o. b. בסיס (על מוצרים
ב1969. דולר מיליון ו1,152 ב1968 דולר
ב649 הסתכם ההתאמות אחרי מוצרים יצוא
דולר מיליון ו747 ב1968 דולר מיליון

ב1969.

ייבוא
special) המיוחדת לשיטה בהתאם נרשם היבוא .8
באופן העובר היבוא הכל סך שהוא (system
ותיקון) החלפה לצורכי (כולל המכס דרך ישיר
אחרות, במילים ערובה. ממחסני והשחרורים
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)

_ הפרטיםהנוגעיםליבואהסחו^ אויתר והכמותל .

בתאריך שנרשמו לאלה התאימו לא רות,
המספרים תוקנו פיקדון, נגד בפועל השחרור
שפורסמו ,1968 לשנת היבוא נתוני השנה. בסוף
המשלו כל. לגבי זה בשנתון תוקנו 20 בשנתון
ושהחש פיקדון, נגד שוחררו היבוא שבעת חים
מספרי .1969 שנת במשך סודר הסופי בון
מתוק זה בשנתון המובאים 1969 לשנת היבוא
נגד ששוחררו המשלוחים אותם לגבי נים
הפיקדונות, .31x111969 עד שחוסל פיקדון
התאריך עד ואשר 1969 שנת במשך שניתנו
הערך, הערכת לפי נרשמו חוסלו, לא הנ"ל
בעת במכס שנעשתה 'הפרטים, ויתר הכמות

השחרור.
לזרם מתייחס ברוטו" היבוא הכל "סך .9
בסך המכס. ידי על ששוחרר המיובאות הסחורות
מהשטחים הסחורות יבוא נכלל לא הזה הבל
והשומרון, (יהודה צה"ל ידי על המוחזקים
הוא הזה היבוא אומדן סיני)! וצפון עזה רצועת
דולר מיליון ו13.3 ב1968 דולר מיליון 13.5
הקניות ערך את כולל אינו זה אומדן ב1969.
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ובי ההדר פרי לגבי אלה. סחורות של דוסופי
היצוא ערך על הסופיים הנתונים למאכל, צים
החשבונות של סופית הסדרה לאחר מתקבלים
המס הסטטיסטיים. הנתונים תיקון המאפשרים
,1968 לשנת עד וביצים הדר פרי יצוא על פרים
על הנתונים כולם. תוקנו זה, בשנתון המובאים
כן תיקון; עדיין טעונים ב1969 ביצים יצוא

.1969 לשנת הדר פרי יצוא נתוני יתוקנו
היתר: בין נכללים היצוא" הכל ב"סך .18

מהגרים ידי על יוצאו אשר אישיים חפצים
הארץ: את שעזבו

בחבילות הנשלחות המתנות ערך אומדן
דואר;

ומטוסים. אניות

היצוא": הכל ב"סך נכללים אינם .19

על הנשלחים מטוסים של וחלקים מנועים
נציגיהן או לסניפיהן מקומיות חברות ידי

לארץ! בחוץ
קודם יובאו אשר סחורות של משלוחים
תיקונים החלפה' למטרות הוחזרו אך לכן
הכו תחת מופיעים אלה משלוחים וכד'.

מוחזר"! "יבוא תרת
ערובה! ממחסני יצוא

,(stores) אחרות סחורות ,(bunkers) דלק
המ ,(dunnage) ומילוא (ballast) זברית

בישראל: ומטוסים לאניות סופקים
חוקי. הילד בעלות מטבעות יצוא

מקירות
המו הטפסים משמשים הנתונים במקורות .20
או היבואנים ידי על המכס לשלטונות גשים
ויצוא). יבוא (רשימוני םוכניהם או היצואנים
סיכו כמקורות משמשים מסוימים במקרים
מוסדות, ידי על הנערכים מינהליים מים
מוצרים: קבוצות של החוץ סחר את המרכזים
נתו לפי נרשמים יהלומים של ויצוא יבוא
במשרד היהלומים מאגף המתקבלים נים

והתעשייה; המסחר
לפי ;נרשמים ומטוסים אניות ויצוא יבוא

, התחבורה ממשרד המתקבלים נתונים
סיכומים לפי נרשמים דלק ויצוא יבוא

האוצר; במשרד הדלק במינהל הנערכים
המת סיכומים לפי נרשם הדר פרי יצוא

הדר פרי לשיווק מהמועצה קבלים

היתר: בין נכללים, היבוא" הכל ב"סך .13
עולים: של אישיים חפצים

תיירים ידי על יובאו אשר אישיים חפצים
בחזרה: נלקחו ולא

בחבילות המתקבלות המתנות ערך אומדן
דואר:

ומטוסים; אניות
יבואן אחרי אשר סחורות של משלוחים
מחוץ ונתקבלו לארץ לחוץ הוחזרו ארצה

בשנייה. לארץ

נטו": היבוא הכל ב"סך נכללים אינם .14
מקומיות לחברות ציוד של החזרה משלוחי

, לביצוע בו השימוש אחרי אחרות, מארצות
קבלניות: עבודות

ערובה; למחסני יבוא
,(stores) אחרות סחורות ,(bunkers) דלק
המסו ,(dunnage) ומילוא (ballast) זברית
בחוץ ישראליים ומטוסים לאניות פקים

לארץ:
(פרטי חוקי הילך בעלות מטבעות יבוא
ו72.01.2000). 72.01.1000 המכס תעריף

יצוא

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 לחוץ הסחורות
צורתן אשר חוץ מתוצרת סחורות או בארץ,
נוסף עיבוד ידי על גדל ערכן ו/או שונתה
סחורות יצוא נכלל לא זה בערך בישראל.
צה"ל. ידי על המוחזקים לשטחים מישראל
ב1968 דולר מיליון 51.1 הוא זה יצוא אומדן

ב1969. דולר מיליון ו67.4
ברר "ליצוא מתייחס נטו" היצוא הכל "סך
מורכב מוחזר" "יצוא המוחזר. היצוא בניכוי טו"
אשר לארץ מחוץ סחורות החזרת ממשלוחי
מתייחסים אחרת, צוין לא אם לכן. קודם יוצאו
דהיינו ברוטו", ל"יצוא "יצוא" על הנתונים כל

מוחזר". "יצוא ניכוי ללא יצוא
החקלאות מוצרי יצוא של ניכר חלק .17
אין ולכן קונסיגנציה בסיס על מבוצע הטריים
בעת המכס שלטונות בפני המוצהרים הערכים
המכירה ערך את תמיד מייצגים המשלוח
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השינוי איןי בהםי  בנ?קרימ  סחורות. ויצוא יבוא
את לייצג' ■ יכול סחורות של הממוצע בערך
אחידות חוסר בגלל  .יהמוצר במחיר השינוי
אינפורמציה בגללחוסר או הסחורה בהגדרת
באינדיק משמשים' החוץ, סחר בנתוני מספיקה
המחי ומדדי המחירים במחיר לשינוי טורים
לארץ. בחוץ המתפרסמים. מוצרים של רים
המדדים של והכיסוי השיטות של מלא תיאור
לישראל הסטטיסטי לירחון בי בנספח מופיע

.1963 ,8 מסי חוץ, סחר  חלק"ג'

■ . ווישוב שיטות
והכמויות י?£ ר י ח מ /ה י מדד

הקודמת. השנה בסיס על מחושבים המדדים .21
השנה של משקלים לפי .חושבו הכמות מדדי
המשק לפי מדדיהמחירחושבו ואילו הקודמת
הסדרות כאשר השוטפת; התקופה של,. לים.
על ומוצגים משורשרים המדדים בזו. זו תלויות

.1961 = 106 בסיס
של ממוצע כערך מחושבים המחירים מדדי
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פרסומים..

סי  (1964) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (183)
הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים, כימים

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

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

היצוא  (1965) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (202)

היבוא (1965) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (203)

סיבו  (1966) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (230)
סחורות לפי והיבוא היצוא כלליים: מים

היצוא  (1966) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (231)

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

סיכו  (1967) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (250)
ארצות לפי סחורות יבוא כלליים! מים

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

היצוא  (1967) 111 חלק ישראל, של החוץ סחר (252)

סיכו  (1968) ו חלק ישראל, של החוץ סחר (277)
ארצות לפי סחורות יבוא כלליים: מים

היבוא (1968) וו חלק ישראל, של החוץ סחר (278)

היצוא (1968) ווו חלק ישראל, של החוץ סחר (279)

(1969) ישראל של החוץ סחר (307)

טכניים ■פרסומים

וסחו ארצות לפי (פירוט ישראל של החוץ סחר (6)
1958 רות)

היצוא סחורות קטלוג (16)

היצוא סחורות סיולג r251

מיוחדים פרסומים
(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, של 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)
הסחורות לפי והיבוא היצוא כלליים: סיכומים

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

הארצות לפי
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החוץ סחר מאזן  ח/1. לוח
(19491969)

. שנה
Year

ברוטו יבוא
Gross 15ו0קודו}

מוחזר יבוא
Returned Imports

נטו יבוא
Net Imports

ברוטו יצוא
Gross Exports

מוחזר יצוא
Returned
Exports

(1)(2)(3)(4)=(2)(3)(5)(6)

דולרים אלפי

י1949 253.0891,183251,90628,495..

1950302,0321.707300,32535,147. .

1951383,7442,062381,68244,754. .

1952324.0491,788322,26143,489

1953282.0862,157279,92957,636

1954290.3423,094287,24866,300

1955336,8382,385334.45389,056

1956378,4262,833375,593107,135634

1957434.9362,107432,829141,2531.126

י1958423,1062,176 420,930140,6171.515

1959429,9692,678427,291178,7662,383

1960502,6787,032~ 4957646"""21676055;329 

1961591,9868.074583,912 245,280 .6,198

1962634.5348,312626,222279,1977,794

1963672,086 .10,099661,987351,49413,209

1964837,49121.991815,500372,35020.549

1965832,24421,288810,956429,59123.496

1966834,94021,133813,807503,44426,518

(נ) 1967775,05020,939754,111554,45337 208

(2)1967777,05020,939756,111567,87337,208

§(1)19681,115.14127,5921,087,549639,21937.114

§(2)19681,128,62727,5921,101.035690,30537,114

(1)19691,319.09128.1171,290,974723,76940,533

(2)19691.332,43428,1171,304,317791,19840,533

צה"ל. ע'י המוחזקים השטחים 9ט הסחר כולל (2) צהל. עי המוחזקים השטחים עם הסחר את כולל לא (י)
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TABLE H/l.  BALANCE OF FOREIGN TRADE

(19491969(

נטו יגוא
Net Exports

על היבוא עודף
היצוא

Excess of Imports
over Exports

באחוז היצוא
מהיבוא

Exports as £5
of Imports

Trade per Capita לגולגולת המסחר

יבוא
Imports

יצוא
Exports

הגירעון
המסחרי

Trade Deficit

(7)=(5)(6((8)=(4)(7)(9)=(7) : (4)(10)00(12)

Dollars

27214

28209

30225

27174

35135

51119

51141

58147

72152

70141

85122

100134

§110§159

118I5S

142136

142187

158158

181§128

18886

19382

215§173

233159

237211

261192

דולרים

241

237

255

201

170

170

192

205

224

211

207

234

§269

273

278

329

316

§309

§275

§276

388

392

448

453

11.3

11.7

11.7

13.5

20.6

30.0

26.6

28.4

32.4

33.0

41.3

42.6

40.9

43.3

51.1

43.1

50.1

58.6

68.6

70.2

55.4

59.3

52.9

57.6

S thousand

223,411

265,178

336,928

278,772

222,293

200,948

245,397

269,092

292,702

281,828

250,908

284,370

344,830

354,819

323,752

463,699

404,861

336,881

236,866

225,446

485,444

447,844

607,738

553,652

28.495

35,147

44,754

43,489

57,636

86,300

89.056

106,501

140,127

139,102

176,383

211.276

239,082

271,403

338,285

351,801

406.095

476,926

517.245

530.665

602.105

653,191

683,236

750.665

(1) Excl. trade with the Territories Administered by the I.D.F. (2) Incl. trade with the Territories Administered by
the I.D.F.
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והיצוא היבוא וערך המחיר הנפח, מדדי  ח/2. לוח
TABLE H/2.  INDEXES OF VOLUME, PRICE AND VALUE OF IMPORTS AND EXPORTS

)Base: 1961 = 100 (הבסיס:
(19551969)

חליפין תנאי
Terms of
Trade
)1)

Exports יצוא

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Volume

Imports יבוא

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Volume

שנה
Year

100

100

97

107

99

96

100

101

104

102

104

109

107

108

_IO7_

Indexes

37

44

57

56

73

88

100

114

143

152

175

205

226

261

295_

מדדים

541055735105

58III6440III
611197349115

681067250113

701037372102 .

82103 ,858999

100100100100100

no9810711699

11599114139103 ■

140101142147103

137103141163107

135105141180114

125105131201112

179103184236III

207108223254116

1955

1956

1957

1958

1959

I960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Percentage of Annual change קודמתה לעומת שנה כל השינוי' אחוז

19567612146190

19575715234293

1958IIII222210

1959 .4324510327
I96015015243203
196122y19121124
1962102716 1141

1963517204253 ■

1964222 .25606_2

1965221114153 .

1966 120107175

1967707122102
19684324017 1151

19691652185131

(!) Export price index divided by import price index. היבוא. מחירי במדד מחולק היצוא מחירי מדד O
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כלכלי ייעוד לפי יבוא, ומדדי עיקריים, ענפימ לפי יצוא, מדדי  ח/3. לוח

TABLE H/3.  INDEXES OF EXPORTS. BY MAIN BRANCHES
AND INDEXES OF IMPORTS. BY ECONOMIC DESTINATION

)Base: 1961 = 100 > o>oin)

)196619691

1969

ערך
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

§1968

עיר
Value

מחיר
Price

נפח
Vo
lume

1967

עיר
Value

מחיר
Price

n5]
Vo
lume

1966

עיר
Value

מחיר
Price

lume

TOTAL

Agricultural

Thereof:
Citrus fruic

Industrial

Industrial (except
diamonds)

Diamonds

£xporc, ,צוא

295 116 254 261 III 236 126 112 201 205 114 ISO

189 94 201 181 90 201 172 94 183 152 99 153

226 .94 240 218 89 245 211 94 223 184 99 l86

332 122 272 288 116 248 244 117 208 224 118 190

314 105 299 265 101 262 226 103 219 195 105 186

361 145 248 326 136 239 275 136 203 270 133 203

הכל סך

חקלאי

הדר פרי מזה:

תעשייתי

(פרט תעשייתי
ליהלומים)

יהלומים

Imports יבוא

הכל 179103184207108223TOTALונו135105141115105סך

תצרוכת 166120198143117167212113240265116308Consumerנבטי goods

ישירה) (consumption(לצריכה

לייצור תשומות
גלם) (חומרי

148103153139104144192102195212107226Production inputs
)raw materials)

השקעה 87106938210687131105138170III188Investmentנכסי goods
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סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
(19661969)

דולרים אלפי

tיבוא s1mpo r

משנהסמל וסוג סוג

19661967§19681969

הסחורות ■834,940כל 755,0501,115,1411,319,091

חייט0 ובעלי 2///7./0;21,383/מזון /,498131.623

חיים00 172282153בעלי '123

בשר01 ועיבודי 28.06017,95920,55621,464בשר

02 וביצימ חלב 2.7862,1313,6125,029מוצרי

דגים03 ועיבודי 2.8532,9873,1253,480דגימ

דגנים04 ועיבודי 63,76153,21865,42068,259דגנים
טחונה בלתי חיטה 21,0478,36622,81526,868מזה:
טחון בלתי 12,07010,3637,4386,890תירס

וירקות05 5,837.7,2235,7057,077פירות

הדר פרי מזה:

משומרים 6547073041.085פירות

סובר06 ועיבודי 5,6475.9528,8929,072סוכר

תבלינים07 קקאו, תה, ,.8,6309.36610.948קפה, 12.370

ומוצריהם
קפה 4.7955,2215.9025,727מזה:

חיים08 לבעלי 3,1042.1522.6394,042מזון

שונים09 מזון 427441446707עיבודי

וטבק1 S235.64/7.006.4,5624משקאות

476437587808משקאות11

טבק12 ועיבודי 4,0864,0865.0546,198טבק

מעובדים2 בלתי 987497937027חומרים ~ /07.626/06;402
למאכל ניתנים שאינם

מעובדים21 בלתי ועורות פרוות 3.9573,4754.1784,343שלחים,

שמן22 וגרעיני שמן אגוזי שמן, 33.69832,62230,32624,727זרעי

סינתטי23 גומי כולל מעובד, בלתי 5.9755,2227,1667,394גומי
שנית מופק וגומי

י ושעם24 עציט נסורת 14,19112,64519,56224.367עצים,

מעובד או מעוצב עץ 7.7795,64411,35014,858מזה:

פשוט
נייר25 ופסולת עץ 5.2626,2466,8557,438ציפת

מעובדים26 (שאינם טקסטיל 18.91615,80920,81318,460סיבי

ופסולת לחוטים)
כותנה 6,1014,6795,0223,071מזה:

6,3456,0878,1147,973צמר

גולמיים27 ומינרלים גולמיים 13.06813,60114,31714,689דשנים

מתכתיים28 וגרוטאות 5092971,4771,201מחצבים

החי29 מן מעובדים בלתי 2,9133,1102,9323783חומרים
הצומח ומן

סיכה3 שמני מינרלי, 58.89155,86263,16071,812דלק

דומים וחומרים

32
33

פחם ולבני קוקס פחמי פחם,
נפט ומוצרי נפט

333
58.558

275
55,587

ft

394
62,765

488
71,321

3
/01גזים34
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$ Thousand

TABLE H/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION

(19661969(

Code
No. Section and Division

Exports

1969 §1968 1967

יצוא

1966

00
01
02
03
04

05

06
07

08
09

11

12

21
22
23

24

25
26

27
28
29

32
33
34

ALL COMMODITIES

Food and Live Animals

Live animals
Meat and rneat preparations
Dairy products and eggs
Fish and fish preparations
Cereals and cereal preparations
Thereof: wheat. unmilled

maize, unmilled
Fruit and vegetables
Thereof: citrus fruit

fruit preserves
Sugar and sugar preparations
Coffee, tea. cocoa, spices 8t
manufactures thereof
Thereof: coffee
Feeding stuff for animals
Miscellaneous food preparations

Bevearges and Tobocco

Beverages
Tobacco and tobacco Manufactures

Crude Materials. inedible

Hides, skins and fur skins, undresse
Oils seeds. oil nuts and oil kernels
Crude rubber. incl. synthetic and
reclaimed
Wood, /umber 3nd cork
Thereof: wood. shaped or simply

worked
'ulp and waste paper
etxtile ifbres (not manuf. into yarn)
waste
Thereof: cotton

wool
Crude fertilizers A crude minerals
Metalliferous ores and scrap
Crude materials, animal and vegetable

*liners/ Fuels. Lubricants and Related
Materials

Coal, coke and briquettes
Petroleum and petroleum products
3ases

723,769

IS4.036

27.978

639,219

140.023

23.581

554,453

/30,226

22,009

503,444

/13,992

9521.3991.750' 1.863

4698437751.073

3.9055.1092,99/2,351

958331503

231288450694

1177

102,817118,151126,433138,144

79,38489,52293.64396,632

19,74625,24626,99633,495

694717736861

1,4851.1711,3561,610

1,102766765773

2.2451.1253,1794,257

1.1851.3652,0222,680

8671.227/,337/,780

8671.2261,3321,777

053

22.645

15211012

2,2391,8372,0752.320

8204236

4430


3430

4524127140

8,67410.4168.50010,043

4.8386.5145,2476,679

504334867I.42S

5,1214.9067.2477,792

4.4141,9891.3882,550
2,1292,7924,1495.085
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
(1966  1969)

Imports

1969

7.038

86,449

34.687
24,391

169

t 6,213

12,339

2,790

60C
261

16,960

12,430

452,87 I

6,392

§1968

7,833

72,384

29,231
20,468

127

5,671

9,130

2,193

655
258

13,181

11,938

377,667

6,049

דולרים אלפי

יבוא

1967 1966

משנה וסוג סוג

7.867

52,3,59

23,029
16,263

י 95

3,945

6,351

1,579

241

175
9,361

7,563

257,482

3.876

6,85/

218118176434
4,0865,5015,2914,176
2,5472,2482,3662,428

48.010

20,058
13,955

153

4,181

6,047

1.393

205
560

8,438

6,975

268,157

3.877

2,330
9,662

2.277
10,991

5,073
11,090

5,547
10,323

13,66515,73620,95324.156

21,31818,55430,96141,611

14,083
808

2,405

16,999
953

2,431

19,448
1.222
4.515

26.759
1,312
5,891

144,683142,683186,999219.697

138,883137,920180.555210,550

ומן החי מן ושומנים שמנים
הצומח

החי מן ושומניט שמנים
הצומח מן ושומנים שמנים

הצומח ומן החי מן ושומניט שמנים
ושעוה דונג כולל עיבוד, בתהליך

הצומח ומן החי מן

כימיקלים

ותרכובותיהם כימיים יסוד חומרי
אורגניים כימיקלים מזה:

גולמיים וכימיקלים מינרלי זפת
טבעי ומגז מנפט מפחם/

גוון, נותני וחומרים צביעה חומרי
לבורסקאות צביעה חומרי

ורוקחות רפואה מוצרי

ותכשירי מיבושם תמצית, שמני
וצחצוח ניקוי טואלט,

מעובדים כימיימ דשניט
פירוטבניים מוצרים

,פלסט?בם,_צלולוזה_מחודשת' חוממם
מלאכותיים שרפים

א. מ. ב. ל. ומוצרים, כימיים חומרים

מסווגות מעובדות סחורות
חומרים לפי

א. מ. נ. ל. עור עיבודי עור,
מעובדות ופרוות

א. מ. נ. ל. גומי, מוצרי
ושעם עץ עיבודי
לרהיטים) (פרט

ומוצריהם קרטון נייר,

טקסטיל מוצרי ואריגים, מטווים
דומים ומוצרים גמורים

טקסטיל חוטי מזה:
כותנה בדי

אחרים טקסטיל בדי

מתכתיים, אל מינרלים מוצרים
א. מ. נ. ל.

למחצה ויקרות יקרות אבנים מזה:

סמל

41
42
43

51

S2

53

54

55

56
ל5

_58_

59

61

62
63

64

65

66
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TABLE H/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION (Com.)

(19661969)
$ Thousand

Exportsיצוא
Section and Division

1 Code

19661967§19681969

No.

5.4397/04,071 3,)29Animal and Vegetable Oils and Fats4

g739 22Animal oils and fats41

5,4326494,024 3,095Vegetable oils and fats42

548 12Animal and vegetable oils and fat43
processed. and waxes of animal an
vegetable origin

43.09149.5/658.347 55,898Chemicals5

6.5579,05813.298 10,435Chemical elements and compoundsSI

4,4795,5839,228 6,825Thereof: organic chemicals
33Mineral tar 8c crude chemical! from52

coal. petroleum tf natural gas

768572608 597Dyeing, tanning and colouringS3
materials

2.4923,1464,851 3,735Medicinal and pharmaceutical prod54
ucts

1.3161.6061.691 1.923Essential oils and perfume materials;55
toilet. polishing ift cleansing prepara
tions

12,81313,73914.659 13,839Fertilizers, manufactured56

542II 40Pyrotechnic product!57

1.8991,9772,701 3,914Plastic materials. regenerated58
cellulose. artificial resins

17.23819.37620,525 21.415Chemical materials St product!, n.e.c.59

27/.3J6275,330373,79/ 335.783Manufactured Goods Classified Chiefly
by Mateirals

6

1.0331,9442.344 1,396Leather, leather manufactures, n.e.c.61
and dressed furs

10.0759.78013.815 10,906Rubber manufactures. n.e.c.62

7.2568.3607.90S 7.696Wood and cork manufactures63
)excl. furniture(

1.8032.0182,017 2,139Paper, paperboard and manufactures64
thereof

25,49027,44337,185 31.070Textile yarn. fabrics, madeup article!6S
and related products

17,51715,43723.319 19.309Thereof: textile yarn and thread
4.2715,9764,241 4.470cotton fabrics
2.9764,6847,468 5.SI0textile fabrics, other than

cotton fabrics
194,565198.350258.031 233.798Nonmetallic mineral manufactures66

n.e.c.

189,992193.620254.382 229,857'hereof: precious 8t semiprecious
stone!
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(המשך) סיט"ק של משנה וסוג סוג לפי ויצוא, יבוא  ח/4. לוח
(19661969)

Imports

1969

385,420

163,147
100,511

21,440
8.050

39,809

121,762
77.102
25,917
17.432

59,046

1,453

5,016
183

1,940
1,833

1,859
29,345

20.199

19,251

11,424

§1968

300.557

117,774
68.221

12,026
7,407

28,475

I 14,562
47,573
10,221
55.694

41,530

817

2.648
64

3.772
3.758

1,030
20,030

12,865

13,169

17,245

דולרים אלפי

יבוא

1967 1966

משנה וסוג סוג

41,71137,36476,06592,663
10,0819,09115,13121.424
19.85319,20743,30746,656
2,8812,0913,9989,357

21,75118,34927,11731,768
11,0418,10112,66914,502
6,1866,0659,10810,409
9,1707.65213,36020,714

161.494

10,609

186,336

80.890
45,501

54,824
45,652

10,392
5,449

9,526
5,101

14,62717,245

59,945
31,858
13.530

: .12,733

61.018
22,466
9,711
28.175

34,2/830,/36

540540

2,416
28

1.726
40

892
886

1.787
1,777

. 247
15,587

463
14,504

9,4278,849

י 14,50811,076

8,/47

ופלדה ברזל
וזויתונים מטילים, מוטות, מזה:
אוניברסליים ופחים לוחות

ואביזרים צינורות שפופרות,
אלברזליות מתכות

נחושת מזה:
חמרן

א. ני. נ. ל. מתכת, מוצרי

הובלה וציוד מכונות

חשמליות מכונות למעט מכונות,
ומכשירי חשמליות מכונות

שונים חשמל
חשמלי כוח מכונות מזה:
חשמל לחלוקת ציוד

קשר מכשירי

להובלה ציוד
בדרבים הנע מנועי רכב מזה:

טייס כלי י
כלישייט

שוניפ מעובדים מוצרימ

מוצרים סניטריים, ואביזרים מוצרים
וחימום לתאורה ואביזרים

ואביזרים רהיטים
יד ארנקי טיול, אביזרי

י דומים ופריטים
הלבשה דברן

לפרוות) (פרט הלבשה מזה:

הנעלה דברי
מדעיים מקצועיים, מכשירים

אופטי, ציוד בקרה, ומכשירי
ושעוניפ לצילומ ציוד

רפואה מדע, ומכשירי כלים מזה:
וכוי. אופטיקה

א. מ. נ. ל. שונים, מעובדים מוצרים

מוינו שלא ועיסקות סחורות
לסוגיהם

סמל

67

68

69

71
72

73

81

82
.83

84

85
86

89
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$ Thousand

TABLE H/4.  IMPORTS AND EXPORTS, BY S.I.T.C. SECTION AND DIVISION (Cent.)

(19661969(

Code
No. Section and Diviiion

Exports

1969 §1968 1967

יצוא

1966

67

68

69

71
72

73

61

82
83

84

85

69

Iron and steel
Thereof: bars. rod!, and angles

universal plates and sheets
tubes, pipes £ fitting!

Nonferrous metals
Thereof: copper

aluminium
Manufactures of metal, n.e.c.

Machinery t\ Transport Equipment

Machinery, other than electric
Electric machinery. apparatus St

appliances
:^0^/0^י7 electric power machinery

equipment for distributing
electricity
telecommunication
apparatus

Transport equipment
Thereof: road motor vehicle:

aircraft
ships and boats

Miscellaneous Manufactured Articfes

ianitary, plumbing, heating 8,

lighting fixtures and fittings
Furniture and fixtures
Travel goods. handbags £ similar
articles
Clothing
Thereof: clothing (except fur

clothing)
Footwear
'rofessional, scientific St controlling
instruments, photographic S optical
goods, watches and clocks
Thereof: scientific. medical, optical

etc. apparatus
Miscellaneous manufactured articles,
n.e.c.

Commodities and Transactions
not Claisiifed According 10 Kind

2,8882.5772.3342,037

II10449
437IS17

2.8702,3002,1921,986

14.68312.97215,21619,300

13,34011,82413,61217,668

1,2461,0851,5661,492

13.56311.88631,22831,157

36,405

10.775
9,444

.f052
914

4,100

4,336

26.J07

6,671
5,578

693
422

1,924

5,793

35.602

5,922
3,140

426
442

897

3J66

14,218

4,004
1,607

456
211

357

8,607
2.139
2.122
4,329

26.540
1,942
7,070
17,497

14.258
2,594
8.238
3.351

16.186
3,922
6.282
5,890

28,39536.46747.16863,075

206247226223

214
61

215
132

612
199

1.590
160

16,053
15.262

21,124
19,461

29.091
27.147

39,789
38,303

66
490

172
881

526
1.162

1,280
1.386

298677543875

11.30513.69615,35218.597

3.442
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אזור לפי והיצוא, היבוא  ♦5/n לוח
TABLE H/5.  IMPORTS AND EXPORTS, BY AREA

)19651969)
S Thousand דולרים אלפי

 Area י 1969 §1968  1947 1966 I 96S אזור

Importsיבוא

מוחלטים NumbersAbsoluteמספרים

הכל 832,244834,940775,050115,1411,319,091מך 1TOTAL

Euorpe/;472.324454,364426.677694,037805,2אירופה
י . המשותף 201.508200.014185,048320,353397,256Commonהשוק Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 244,312223,360204,356336,573362,619Freeאזור Trade Area (E.F.T.A.)
קומקון 16,53017,81919,80022,04625,388Comecoirארצות Countries

אירופה ארצות 9.974I3,i7l17,47315,06519,948Otherיתר Countries of Europe
וקנדה הגרית 74201,720255,940319.376United),217.252227ארצות States and Canada
ואפריקה אסיה 57.24457,23754,08/51,08464,903Asiaארצות and Africa

אחרות ,85.42496ארצות /6592,572114,080129,601Other Countries

tagםאחוזי esPerce n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

56.854.455.162.261.1Europeאירופה
המשותף 24.223.923.928.730.1Commonהשוק Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 29.326.826.430.227.5Freeאזור Trade Area (E.F.T.A.)
קומקון ,2.02.1ארצות 2.62.01.9Comecon Countries

אירופה ארצות 1.21.22.31.41.5Otherיתר Countries of Europe
וקנדה הברית 26.127.226.023.024.2Unitedארצות States and Canada

ואפריקה אסיה .6.8ארצות 6.97.04.64.9Asia and Africa

אחרות 910.29.8Other.//5.//10.3ארצות Countries

sExportיצוא
מוחלטיםי eמספרים NumbersAbsolut

הכל סך 429,591503,444554.453639,219723,769TOTALי

83355,872389,352Europe),264,747.3/2,977334אירופה
המשותף' 121,628143.162159,761173,199188,542Commonהשוק Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר ר 102.050119,700127,8021אזו 33,879144,283Free Trade Area (E.F.T.A.)
קומקון 16,89022,46618,09918,60922,650Comeconארצות Countries

אירופה ארצות 24,17927,64928,52130,18533,877Otherיתר Countries of Europe
וקנדה הברית 68,98484,22898,536/31,610/52,552Unitedארצות States and Canada

ואפריקה אסיה 4,454/40,690Asia//78,0/985,33096,329ארצות and Africa

אחרות ,/17,84120,90925,40537,2834ארצות /75Other Countries

tים,אחוז agesPeree n

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

.61.662.260.355אירופה 753.8Europe
המשותף 28.328.428.827.126.1Commonהשוק Market

(א.פ.ט.א.) החופשי הסחר 23.723.723.120.919.9Freeאזור Trade Area (E.F.T.A.)
קומקון 3.94.53.32.93.1Comeconארצות Countries

אירופה ארצות 5.65.55.14.74.7Otherיתר Countries of Europe
וקנדה הברית 16.1/6.717.720.621.1Unitedארצות States and Canada

ואפריקה אסיה 8.2/6.917.417.919.4Asia/ארצות and Africa

אחרות 4.14.24.65.85.7Otherארצות Countries
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S Thousand

ויעד קנייה ארץ לפי ויצוא, יגוא  ח/6. לוח
TABLE H/6.  IMPORTS AND EXPORTS. BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION

)19671969)
דולרים אלפי

Country
Exports

1969 §1968 1967

Import . יבוא

1969 § 1968 1967
ארץ

TOTAL

Europe

Common Market

Italy
Belgium

8t Luxembourg
Germany, F. R.
Netherlands
France

Free Trade Area
)E.F.T.A.)

Austria
Denmark
United Kingdom
Norway
Portugal <

Finland
Sweden
Switzerland

Other Countries of
Europe

Ireland
Bulgaria
U.S.S.R.
Hungary
Yugoslavia
Greece

. Spain
Poland
Rumania
Other countries

Ajio

Iran
Burma
Hong*Kong
Turkey
Japan
Malaysia, Federation
Singapore
Cyprus
Other countries

713,769 639,219

.389.3S2 3SS872

188,542

11,124
45,205

64,061
31.026
37,126

6,615
5.712
74.850
3.481
1,542
6,652
11.401
34,030

56,527

106,423

19.757
5

33.886
2,012
30,417
7.634
3,354
3.778
5.580

173.199

8,190
43,819

58.094
32,742
30,354

144,283 /33.879

6,055
4,743
74.856
3,025
540

4,649
10,176
29,835

48.794

86.329

15,701
862

25,127
3.626
24.210
5.543
5.848
3.481
1,931

554,453

334. /83

//59,76

9,364
36,331

59.257
31.143
23,666

/27.802

5,680
5,290

70,371
3,740
527

5.198
9,545
27.451

46.620

1,319,091

805,2//

397,256

70.203
48.138

155.360
71.710
51.845

362.6/9

11.073
7,183

245.594
3.437
2.996
10,914
31,687
49.735

45,336

71.892

10,543
4

21,130
6.085

21.161
1,686
5,908
2.648
2.727

33,687

2.732
12

1.952
4.756
18,953

230
2,201
1.332
1.519

1,115,141

694,037

320.353

55,430
42,551

115,703
52,730
53,939

336.573

6.545
4.846

230.890
30,949
2,655
9,453
15,128
36,107

37.111

20.128

1,249
2

986
2.336
12.665

45
1,538
745
562

.77S050

426.677

185,048

26,911
26.630

62.859
35.557
33.091

204.356

3,634
3.759

146.414
2,634
2.967
7,379
10,279
27.290

37.273

7346887205741.439790
2,5031,9591.6241,9928442.203
55256725622341

7,9286.1614,8516,3877.55/4,902
12.3108,85711.2279.31211,3386,895
2.5162.5503.1376,4369,15212.191

1.3152,3373.6229,416 ■5.63410.943
2.6321,0581443,524II

5.86410,73117.6135.S2310.09514.896
9192,2032.1423,2332,7263.706

26.998

1,302
I

649
3.039
19,330

572
1,030
675
400

הכל סך
אירופה

המשותף השוק
איטליה

ולונסמבורג נלגיד,

פ. ר. גרמניה
הולנד
צרפת

הסחר אזור
החופשי

א.) ט. פ. (א.
אוסטריה

דניה
המאוחדת הממלכה

נורבגיה
פורטוגל
פינלנד
שבדיה
שווייץ

ארצות יתר
אירופה

אירלנד
בולגריה

המועצות ברית
הונגריה

יוגוסלביה
יוון

ספרד
פולין

רומניה
אחרות ארצות

אסיה

אירן
בורמה

הונגקונג
תורכיה

יפן
פדרציה מלאסיה,

סינגפור
קפריסין

אחרות ארצות

219 חוץ סחר



(המשך) ויעד קנייה ארץ לפי ויצוא, יבוא  ח/6. לוח
TABLE H/6.  IMPORTS AND EXPORTS, BY COUNTRY OF PURCHASE

AND DESTINATION (Cont.)
)19671969)

,S Thousand דולרים אלפי

ExportsיצואImportיבוא
Countryארץ

1967§196819691967§19681969

27,08330,95631,21624,43728,12534,267Africoאפריקה

2,8691,8151,8351.6323.5753,307Ugandaאוגנדה
1,4562.0931,6993,3744,9594,286Ethiopiaאתיופיה

3,4494,6184,403825447Gabonגבון
6391.8351,9403,8801,9481,907Ghanaגאנה

אפריקה 3,3285,2395,7913,9965,6568,183Southדרום Africa
השנהב 1,9192,8482,1596841,273806Ivoryחוף Coast

279425192447טנזניה 1.1551.443Tanzania
.ליבריה _9581,56430815923Liberia .

8514332,5382,1172,577Nigeriaניגריה
1,5411,176.7922,5122,6792,950Kenyaקניה

אחרות 11,5189.93510,8084,9844,6947,838Otherארצות countries

2/7,555277,685345,578104,835140,264/62,467Americaאמריקה

הצפונית 201,961256,302319,78599,117132,434153,683Northאמריקה America

הברית 198,095247,529309,32689,9351ארצות 19,349135,713U.S.A.
2413624095818241,131Mexicoמכסיקו
3,6258,41110,0508,60112.26116,839Canadaקנדה

המרכזית 3712/35482,1262,0442.973Centralאמריקה America

2820III654498Guatemalaגואטמלה
'7101828556402,045פנמה Panama

14M1167380348CostaRicaקוסטהריקה
אוזרות 2581822541,039980482Otherארצות countries

הדרומית .5,22321,17025,245/אמריקה 3,5925,7865,8/7South America

1,8723,4494,433134215211Uruguayאורוגואי
11,49613.45613,3605251.3812,346Argentinaארגנטינה
'7632,1792,8121,3672,3321,787ברזיל Brazil

1766351.385833820776Venezuelaונצואלה
'3577922.321279109260,פרו Peru

410380574100317118Colombia'קולומביה
אחרות 149279360354612313Otherארצות countries

3,9393,0644,0032,8783,8265,460Oceaniaאוקיאניה

2,9322,9193,7002,8323,5555,298Australiaאוסטרליה
זילנד 1,00714730346271139Newניו Zealand

בלתי 72.79889,26999,396/6,22824,80325,800Unclassifiedארצות Countries
מסווגות
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S Million

נבחרות סחורות קבוצות לפי יצוא,  ח/7. לוח
TABLEH/7. EXPORTS, BY SELECTED GROUPS OF COMMODITIES

)19491969)
דולרים מיליוני

194919501955I96019651966196719681969

הכל 28.535.189.1216.6429.6503.4SS4.S639.2723.8TOTALסך

חקלאי 86.595.0107.9112.91/8.0Agricultural/.18.1/7.034.263יצוא Exports

:Thereofמזה:

הדר 18.016.831.646.671.274.785.388.49I.SCicrusפרי fruit

וירקות פירות
טריים

00.21.34.46.53.68.79.7Fresh fruit tf
vegetables

00.210.75.03.95.12.92.2Eggsביצים

M6Other.0.10.22.24.55.99.913.912.9אחר

תעשייתי 10.418.154.91S3.S343.1408.4.44t6S26.3.60S8Industrialיצוא Exports

:Thereofמזה:

מלוטשים 5.28.820.260.9153.7189.5193.0229.3253.5Polishedיהלומים diamonds

והלבשה 0.43.95.518.240.244.951.962.880.6Textileטקסטיל tf clothing

מזון 2.82.63.414.832.734.836.943.555.6Foodstuffתעשיית industry

0.40.52.910.424.724.936.042.845.1Chemicalsכימיקלים

ופלסטיקה 002.78.810.812.312.514.419.1Rubberגומי tf plastic

0.30.12.97.014.019.228.832.4.3S9Miningמחצבים products

.1.32.217.333.467.082.887.5101אחר 1116.0Other
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עיקריות יעד וארצות נבחרות ©תורות קבוצות לפי יצוא,  ח/8. לוח
(1968 ; 1969)

91.3

39.3

0.8
4.5

21.3
4.4
8.4

43.2

3.0
3.1

21.1
2;3

4.2
5.7
3.9

6.3

88.3

41.3

0.6
. 45

21.9
6.2
8.1

39.5

2.9
2.0
20.5
1.8

3.3
5.4
3.6

6.5

דולרים מיליוני

חקלאי .יצוא Agricultural Exports

יעד ארץ

כולל סך
Grand Totafהגל סך

Total
הדר פרי .ma

Thereof: Citrus Fruit

§19681969§1968 '1969§19681969

118.0

49.6

2.6
5.'

24.1
4.8
12.9

5).9

3.7
3.1

26.7
2.3

4.4
.S9
S.I

11.9

112.9

49.6

2.1
4.8

24.3
6.7
11.7

46.7

3.5
2.1

25.1
1.9

4.3
5.6
4.1

14.4

723.8

188.4

II. I

45.2

64.1
31.0
37.1

144.3

6.6
5.7
74.8
3.5
6:6
11.4
34.0

310.7

639.2

/73.4

8.4
43.8

58.1
32.8
30.3

133.7

5.9
4.7
74.9
3.0

4:6"
10.2
29.8

266.9

15.719.82.52.40

119.3135.71.7I.I1.2I.I
5.04.30.10.1 .00
5.7' 8.20. 10.10

25.133.90.2_0.2
7.64.91.00.70.30.3
11.36.93.33.82.63.2
9.212.21.4I.I

24.230.40
2.12.600
5.83.40.3 r■00.30
5.610.90.10.1
12.316.81.91.00.70.7
3.53.80.20.1
10.114.91.51.41.21.0
3.62.00.10_

2.5 (.0 4.8 2.2 80.4 65.2

הכלי סך

המשותף השוק

מזה;
איטליה

ולוכסמבורג בלגיה

ר.פ. גרמניה/
הולנד
צרפת

א.) ט. פ. (א. החופשי הסחר אזור

מזה:
אוסטריה

דניה
המאוחדת הממלכה

■נורבגיה
^פינלנד
שבדיה
שוויץ

אחרות עיקריות ארצות

אירן
הברית ארצות

אתיופיה
אפריקה דרום

קונג הונג
הונגריה

. יוגוסלביה
יוון
יפן

ניגריה
י סינגפור

50רד
קנדה

קפריסין
רומניה
תורכיה

הארצות יתר
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TABLE H/8.  EXPORTS, BY SELECTED GROUPS OF COMMODITIES AND MAIN
COUNTRIES OF DESTINATION

(1968 ; 1969(
3 Million

תעשייתי Industrialיצוא Exports

:Thereofמזה:

יהלומיםהבלסר חקלאותטקסטיל. כימיקלים,תרופותמוצרי
Tor91מזוןוהלבשהמלוטשים Countryוצבעיםומצרכי of

PolishedTextilesAgricultural andChemicals,Destination
Diamondsand ClothingFood ProductsMedicaments 8t Paints

§ 19681969§19681969§19681969§19681969§19681969

526.}605.8229.3253.562.880.655.6 43.542.845.1TOTAL

123.8138.861.968.29.6/2.913.8 9.6/5.6/6./Common Market

Thereof:
6.38.50.81.00.30.50.6 0.41.01.8Italy
39.040.125.730.00.90.80.9 0.510.46.2Belgium

Bt Luxembourg
33.839.911.314.26.69.24.5 2.41.02.2Germany F.R.
26.126.216.915.1.1.3I.I4.3 ' 3.82.03.1 'Netherlands
18.624.27.27.90.51.33.5 2.51.22.8France

86.992.329.030.711.615.322.9 19.311.07.2Free Trade Area(EFTA(

Thereof:
2.42.90.40.60.81.00.3 0.50.31.0Austria
2.62.60.10.20.40.80.3 0.30.20.1Denmark
49.848.18.15.75.77.318.5 14.99.75.2United Kingdom
1.11.2000.40.40.5 0.4O.I0.2Norway
0.32.2000.51.50.1 0.600.1Finland
4.65.50.20.32.32.12.3 1.40.20.1Sweden
25.728.920.123.71.52.20.9 1.20.30.2Switzerland

252.5298.8/23.0/38./34.144.8/2.4 9.611.715.0Other Main
Countries

13.217.4001.92.70.8 0.61.21.3Iran
117.6134.672.775.816.625.13.9 3.32.12.7U. S. A.
4.94.2

0.70.80.2 0.20.80.9Ethiopia
5.68.10.10.22.43.80.5 0.21.2I.SUnionofSouth Africa
24.933.924.733.500.20 000.2Hong Kong
6.44.21.20.20.3 0.60.81.0Hungary
8.03.10.90.51.5 0.81.30.5Yugoslavia
7.8II. 10.91.91.0 0.61.02.7Greece
24.230.421.724.S0.10.20.1 0.200.1Japan
2.12.60.80.60 00.40.7Nigeria
5.53.40.400.1 0.10.20.2Singapore
5.510.8000.100.1 0.10.6LISpain
10.415.83.84.04.05.41.6 1.20.30.3Canada
3.33.70.60.70.6 0.80.20.5Cyprus
8.613.51.61.91.7 0.90.60.8Rumania
3.5i0




1.90.80 01.00.5Turkey

63.175.9/5.4/6.57.57.56.5 5.04.56.8Other Countries
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Tons

היעד ארץ לפי הדר, פרי >ציא  ח/9. לןח
TABLE H/9.  EXPORTS OF CITRUS FRUIT, BY COUNTRY OF DESTINATION

)19671969)
טונות

יעד 1968§ארץ

1 969
Country of

1967
הכל סך
Total

שמוטי
Shamouti

אפילים
Late

Oranges

אשכוליות
Grape
fruit

לימונים
Lemons

זנים
אחרים
Other

Varieties

Destination

הכל 677,812737,159705,520380,707158,073137,44818,18411,048TOTALסך

המשותף 297,502347,324306.778/29,55484,42589.3623,181256Commonהשוק Market

בלגיה :33,07738,97231.11910,87412.0557.85927358Thereofמזה: Belgium

ר.פ. ,160,347188,771175,37493,60241,87939,7567859Germanyגרמניה, F.R.

43,67150,74129,79214,2969,5995.412346139Netherlandsהולנד

■57,07563,92163,89810,782צרפת 20,89229,7402,484
France

החופשי הסחר אזור
א.) ט. ם. ,57Z2/3,34661,14147./336.867337,62233(א. /204,0285,936

^ז) Tarde
Areo (E.F.T.A.)

אוסטריה :21,94024,62623,22317,2194,1581,80051Thereofמזה: Austria

23,99414,49123,23217,3742,1331,5307221,473Denmarkדניה

המאוחדת 181.203191.832165,33999,08830.21332,6241.0532.361Unitedהממלכה Kingdom

16,67913,71617,06311.4614.144698305455Norwayנורבגיה

28,47424,82131,94724,8603,9582.163966פינלנד
Finland

_42,056שבדיה 38 515__42,403__3I,32I___6.388_2,1758791,640Sweden '

26,05926,08028,35812,02310,1476.130527Switzerlandשוויץ

ארצות יתר
0,8694.118)30,57731.82738,784/6,18/6,920696אירופה

Other Countries
ofEurope

יוגוסלביה :11,73218,09522,1976,8315,1121629,570522Thereofמזה: Jugoslavia

5.2358,7988,0044,983121,2321,777Polandפולין

5,9/45,3788.0444,1043.8754520Asiaאסיה

377145686334248104Africaאפריקה ..'

4646531America.)6.57613,99117.31815.758אמריקה

קנדה ■6.5764,2697,6536,5281.125מזה: Thereof: Canada

גלתי 09732.3391.49016055634Unclassifiedארצות Countires

מסווגות
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כלכלי ייעוד לפי יבוא,  ח/10. לוח
TABLE H/IO.  IMPORTS.BY ECONOMIC DESTINATION

)19581969)$ Million

כלכלי 19681969Economic§195819651967ייעוד Destination

הכל 423.1832.2775.1I.Iסך 15.11.319.1TOTAL

תצרוכת נכסי
ישירה) (לתצרוכת

48.682.776.4111.31*0.3Consumer Goods (for direct con
sumption)

שוטפת לצריכה תצרוכת 40.156.757.972.879.0Nondurableנכסי goods ,

מזון 42.5Food■29.135.233.337.7מצרכי

אחרים 11.021.524.635.136.5Otherמצרכים

נניק"מא תצרוכת 8.526.018.538.561.3Durableנכסי goods

(חומריגלם) לייצור 298.4570.8568.2773.1894.5Productionתשומות Inputs (row materials)

בחקלאות לייצור 27.934.151.951.050.2inputsתשומות in agriculture

בתעשייה לייצור 186.6422.8420.4587.96S0.5Inputsתשומות in industry

כבישים ולסלילת לבניין 17.517.47.715.518.7Buildingחומרים and road construction
materials

סיכה וחומרי 40.353.255.462.869.9Fuelדלק and lubricants

כלים ואביזרים/ חילוף חלקי
שוטף לשימוש ומכשירים

26.143.232.855.976.8Spare parts. accessories, tools

השקעה 76.1178.7/30.5230.7282.5Investmentנכסי Goods

לחקלאות 6.65.24.86.49.2Agriculturalציוד equipment

לחשמל לבניין/ לתעשייה/ ציוד
ולמים

41.888.749.0109.4157.4Industrial, building. electrical
and water equipment

ציוד תעבורה/ תחבורה/ כלי
וחלקיהם לתקשורת

22.365.457.489.381.0Transport 2nd communications
equipment and parts thereof

ומטוסים אניות :5.833.534.157.632.0Thereofמזה: ships and aircraft

לשירותים למסחר/ ציוד
אחרים ולענפים

5.419.419.325.634.9Equipment for business, ser
vices and other branches
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עיקריות קנייה וארצות כלכלי ייעוד לפי יבוא, ח/11. לוח

(1968 ; 1969)
דולרי0 מיליוני

Consumer Goods ; תצרוכת נכסי

בניקיימא
Durable

1969 § 1968

שוטפת' לצריכה
NonDurable

1969 § 1968

הינוא כל
Total Imports

1969 § 1968

קנייה ארץ

61.3

33.2

7.9

0.3

18.3

3.1

3.6

9.8

2.6

0

0.1

0.3

2.7

■ 0.4

0.6

0

11.6

38.5

21.9

4.9

0.1

11.2

2.4

3.3

6.3

0.10.3

0.30.5

3.04.8

0.10.1

0

00
0.61.2

2.22.9

4.76.7

00

2.3

0

0.1

0.2

1.5

0.2

0.4

0

5.6

79.1

17.3

4.2

1.3

6.0

2.9

2.9

10.7

0.2

1.3

5.5

0.8

0.2

0:1

0.6

2.0

30.9

0.1

11.1

10.0

0

0.3

1.0

2.6

1.4

0.2

1.8

2.5

20.2

1,115.11,319.172.8

320.3397.3;5.9

55.470.23.2

42.648.10.5 י

115.7155.45.6

52.771.73.3

53.951.93.3

7.3

0.4

0.5

4.0

0.5

0.1

0

0.4

;.*

25.9

0

11.7

6.7

0.2

1.2

1.5

0.9

0.1

2.6

1.0

23.7

362.6

404.0

3.7

13.4

309.3

4.4

5.8

4.8

11.2

19.0

10.1

17.6

4.7

155.2

336.6

6.611.1

4.87.2

230.9245.6

30.93.4

2.73.0

9.510:9

15.131.7

36.149.7

322.9

2.9

13.5

247.5

4.6

5.2

6.2

8.9

12.7

8.4

10.7

2.3

135.3

הכל סך
המשותף השוק

איטליה מזה:

ולוכסמבורג בלגיה
פ. ר. גרמניה

 הולנד
צרפת

הוזופשי הסחר אזור
א.) ט. פ. (א.
אוסטריה מזה:

דניה

המאוחדת הממלכה
נורבגיה

פורטוגל
פינלנד

" שבדיה
. .  שוויץ

אחרות עיקריות ארגות
אוסטרליה מזה:

ארגנטינה

הברית ארצות
גאבון

י אפריקהי דרום

הונגריה

יוגוסלביה
יפן

קנדה
רומניה

תורכיה

הארצות יתר
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S Million

TABLE H/H. IMPORTS, BY ECONOMIC DESTINATION AND MAIN COUNTRIES
OF PURCHASE
(1968; 1969(

לייצור השומות
גלפ) (וזמרי

Production Inputs
)Raw Material)

נכסי
Goods

השקעה
Investment

Country of Purchase

§ 19681969§ 19681969

773.1896.3210.7282.4TOTAL

215.2250.467.396.4Common Market

36.039.111.319.1Thereof: Italy

37.341.34.65.3Belguim S Luxembourg

63.580.335.450.7. German/, F. R.

42.857.74.37.9.. Netherlands

35.632.011.713.4France

225.1267.497.860.5Free Trade Area (E.F.T.A.(

5.29.20.81.4Thereof: Austria

2.53.11.52.3Denmark

171.8191.052.144.2United Kingdom

1.82.028.60.6Norway

ZS2.800Portugal

9.210.40.20.4Finland

10.712.33.517.5Sweden

21.430.8N.I14.1Switzerland

230.7266.861.699.6Other Main Countries

2.83.500.1Thereof: Australia

1.72.200.1Argentina

181.6202.256.994.SUnited States

4.64.4Gabon

4.75.40.40.1South Africa

4.63.50.30.3Hungary

7.18.20.10.1Yugoslavia

7.311.63.03.3Japan

7.89.20.30.3Canada

7.214.30.S0.8Rumania

1.32.30Turkey

102.1II7J4.0M s,Otner Countries
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(*) בל"י ליבואן לדולר ממוצע ותשלום יבוא מסי  ח/12. לוח
(1968 ; 1969)

ל'מסים י)(אלפי
היגואערך

הכלכלי הייעוד
היבוא של

Value of Imports
)$ 1.000)

0ךהכ?
Taxes

מסיט
Total

מנם
Custom Duty

חיבה תשלומי
Surcharges

§ י19681969§19681969§19681969 §19681969

מוחלטים מספרים
הכל 7iiA.iiS3,2409*322!0,3?4*1,115,1411,319,091.450,95532,72$סך

תצרוכת 111,339140,354:316,497442,527217.920283,2601,4211,628נכס*
שוטפת 167,016166,998136,620133,4321,4081,619;72,82579,076לצריגה

מזון 37,73642,534105,267.96,11587.78084,8729131,023מזה:

קיימא 149,481275,52981.300144,828139'38,51461.278בני

לייצור 773,112896,280231,166314,541/99,959255,2306.7687,634תשומות
12,024"50,99550,38218,825לחקלאות 3,1493,3601,034364
587,875680,516151,499205.413134,306165,6735.1847,071לתעשייה'

מזון לתעשיית 27,28127,25846,33243.4151,7992,094^84,55091,634מזה:
15,41618,681לבניין ;31,51238,04126,68932,3763688

62,77969,9223,0563,7303,0543,730ילק

חילוף 55,95776,78036,27455,33332,76150,091182191חלקי

השקעה 03,292175,65772,6.38125,6287/60/'230,690282.457גכסי
6,4149.22710323879217לחקלאות

109,395157.43331.39951,52627.95143,5174429לתעשייה
89.24580.96759.009104,10136,62669,5292023לתחבורה

אניות בלי 28,86346.05758,983104,00636,60269,4442020מזה:
י ומטוסים
ושירותים 25.62634,82912,78119,7927,98212,36578למסוור

הכל סך
אחוזים

100.0 . 100.0100.0100.0(00.0100.0100.0100.0

תצרוכת 10.0/0.648.647.444.442.717.217.5נכסי
nswo 6.56.025.717.927.920.817.017.4לצריבה

מזון 3.43.216.210.317.912.811.111.0מזה:
קיימא 3.54.6.23.029.516.621.80.20.1בני

לייצור 9./69.367.935.533.740.838.481.98תשומות
4.63.8:0.11.30.60.512.53.9לחקלאות
52.751.6.23.322.027.424.962.875.9לתעשייה

מזון לתעשיית 7.66.94.22.99.46.521.822.5מזה:
1.41.44.84.15.44.94.50.1לבניין
.5.65.30.50.40.60.6דלק

חלוף .5.05.85.65.96.7חלקי 7.52.22.0

השקעה 20.721.415.918.8/4.818.90.90.6נכסי
0.60.70000לחקלאות

9.811.9.4.85.55.76.60.50.3לתעשייה
8.06.1לתחבורה 9.111.27.510.50.20.2.י

אניות בלי 9.111.27.510.50.20.2;2.63.5מזה:
/וםטוסימ

ושירותים 2.32.62.02.11.61.90.10.1למסחר

ישראליות' בלירות מסים) (כולל היבוא ערך חלוקת ע"י נתקגל לדולר הממוצע התשלום (2)
בדולרים. היבוא בערר

זה. לפרק במבוא 11 סעיף ראה (1)
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TABLES H/12. IMPORT TAXES AND THE AVERAGE PAYMENT OF IMPORTER
PER ONE DOLLAR IN IL.(1)

(1968 ; 1969(

Taxes (IL. thousand)ממוצע תשלום
בל"י ליבואן לדולר
Average Payment

of Importer per One Dollar
in IL.

()

Economic Destination
of Imports

קניה מס

Purchase Tax

(נטו) קרנות
Funds (Net)

§19681969§19681969§19681969

TOTAL

Consumer Goods
Nondurable
Thereof: Food

Durable goods

Production Inputs
For agriculture
For industry
Thereof: For food industry

For building
Fuel
Spare parts

Investment Goods
For agriculture
For industry
For transport
Thereof: Excl. ships and

aircraft
For commerce and services

Absolute Numbers
4.21 4.08 1,523

6.65
S.6I
5.76
8.00

3.85
3.74
3.80
3.80
5.54
3.55
4.22

4.12
3.53
3.83
4.78
5.76

4.07 4.00

Percentages

7,4656.34
7,4655.79
7,4656.29


7.38

9.988.J80
8,2753.67

18,2633.76
18.2633.82

5.54
3.55


4.15

_3.95
3.52
3.79
4.16
5.54

1,797

14.432
14.432
14,432

16.229
4.640

20.869
20,869

261,808

150.174
19,482
2.755

I 30,692

61.665
25

50.932
12

5,657

5.051

49.969
21

7.980
34,549
34.542

7,419

153,975

82.724
14,556
2,142
68,168

40,668
2

32,878
19

4,455
2

3.331

30,583
24

3.404
22.363
22,361

4.792

100.0100.0100.0100.0TOTAL

53.757.4803.1295.9Consumer Goods

9.57.4803.1. 29S9Nondurable
1.4I.I803.1295.9Thereof: Food

44.349.9 .Durable goods

26.423.6903./395.9Production Inputs
00258.2328.0For agriculture

21.419.51,161.3723.9For industry
001, 161.3723.9.Thereof: For food industry

2.92.2For building
0_Fuel

2.21.9
Spare parts

19.919.1Investment Goods
00For agriculture

2.23.0For industry
14.513.2__For transport
14.513.2_Thereof: Excl. ships and

aircraft
3.12.8

For commerce and services

(1) See paragraph 11 jn the introduction to this chapter. (2) The average payment per U.S Dollar was obtained by
dividing theinport value in IL.. incl. taxes, by the inport value in U.S. Dollars.
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סופי ושימוש מקור ענף לפי סי"פ, היבוא ■ערן
(1965/66)

יבוא ייעודי סקר
ח/13. לוח

ל'"י מיליוני

סופי שימוש

ליצור תשומות
Investment Goods

מיפים כולל
Incl. Taxes

מיסים ללא
Excl. Taxes

1.943.5

233.1

צרינו!
Consumption

מיסיס כולל
Incl. Taxes

ללאמיסים
Excl. Taxes

הכל סך
. Total

מיסיט כולל
fncl. Taxes

ללאמיסים ■

Excl. Taxes

מקור ענף

1,730.5

223.2

491.0

5.8

309.6

4.4

3,100.7

264.8

2,582.0

252.9

 וירקות פירות ■3.66.82.95.60.30.3

ודיג) לול (כולל חיים 9.99.90.20.29.39.3בעלי

ומעורבת אחרת 56.881.42.17.053.672.0חקלאות
ומחצבות 513.7513.6__513.7513.8מכרות

גלמיים) יהלומים (בולל
שמן מוצרי דגים' 139.2153.872.880.960.765.9!גשר'

חלב ומוצרי
סוכר' משקאות' 49.5101.825.160.822.937.6שימורים'
ל.נ.מ.א. ומזון סיגריות

בצק ומוצרי מאפיות 2.82.91.31.31.41.5טחנות'

ואריגה "115.8טוויה 126:13.75.0109.9118.0
והלבשה 8.611.71.73.06.27.4סריגה

נגרות בסיסיים' עץ 71.8108.07.111.060.789.8מוצרי
ובניין רהיטים

ומוצריו 55.869.72.23.652.363.3נייר
לאור והוצאה 12.913.310.210.32.62.7הדפסה

והנעלה 11.213.00.40.810.011.3עור
ופלסטיקה 21.628.92.03.518.823.8גומי

כימיים ומוצרים בסיסית 142.6157.915.617.0120.1132.9כימיה

דלק 21.0זיקוק 24.51.41.919.622.5
ומוצריו מלט קרמיקה, 19.236.74.19.512.923.6זכוכית'

מתכת ומוצרי בסיסית 314.2345.818.922.0243.7268.0מתכת
227.4253.89.316.032.336.7מכונות

155.1219.024.245.652.174.5ציודחשמלי.
. הובלה 279.1414.046.396.488.1113.4כלי

ל.נ.מ.א. תעשייתיים' 63.888.525.138.915.220.9מוצרים
ל.נ.מ.א. 33.554.628.644.90.91.2מוצרים'

הכל סך

ומספוא דגנים תעשיה' גידולי

רווח. למטרת שלא מוסדות וצריכת הממשלה צריבת פרטית' צריכה כולל (י)
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SURVEY OF IMPORT DESTINATIONS

TABLE H/13. VALUE OF IMPORTS C.I.F., BY BRANCH OF ORIGIN AND FINAL USE

(1965/66(
IL. Million

UseFinal

מסתריהשקעה Branchידועלאמלאי
InvestmentCommercial StockNot Knownof Origin

מיסים מיסיםללא מיסיםכולל מיסיסללאמיסיםכוללמיסיםללא כולל
Excl. TaxesIncl. TaxesExcl. TaxesIncl. TaxesExcl. TaxesIncl. Taxes

456.5540.927.128.058.397.3TOTAL

__20.720.84.65.1Industrial crops, cereals and
fodder

: 0.40.9Fruit and vegetables
0.30.30.10.1Livestock (incl. poultry and

fishing(

II2.4Other and mixed agriculture
Mining and quarrying

)incl. raw diamonds(
. 3.84.51.9■. 2.5Meat, fish. oil and dairy

products
0.10.11.43.3Preserves, beverages. sugar,

cigarettes and food n.e.s.
' 0.10.1Mills, bakeries and pastry

products
0.10.10.10.22.02.8Spinning and weaving
0.20.2. 0.5I.IKnitwares and clothing

. 1.2.1.40.20.22.65.6Basic wood products furniture
and building carpentry

1.32.8Paper and its products
0.10.3Printing and publishing
0.80.9Leather and footwear
0.81.6Rubber and plastics
0.80.86.17.2Basic chemicals and chemical

products
0.00.1Oil refining
1.61.80.61.8Glassware, ceramics. cement

and its products
39.S41.01.01.0II. 113.8Basic metal and metal products
178.9193.26.97.9Machinery
73.487.75.411.2Electrical equipment
141.7192.90.40.42.610.9Transport vehicles
I9.S22.14.06.6Industrial products. n.e.c.
0.10.23.98.3Goods, n.e.s

(!) Incl. consumption of private, public, government and nonprofit institutions.

231 חוץ סחר



סופי ושימוש ייעוד ענף לפי היבוא, ערך  ח/14. לוח

(1965/66)

ל*י מיליוני

סופי שימוש

לייצור תשומות
Investment Goods

מסים כולל
Incl. Taxes

ללאמסים
Excl. Taxes

צריבה
Consumption

מסים כולל
Incl. Taxes

מסים ללא
Excl. Taxes

הכל סך
Total

מסים כולל מסיט ללא
Incl. Taxes Excl. Taxes

ייעוד ענף

1,943.6 1,730.5 491.0 309.6 3,100.7 2,582.0 הכל סך

ומספוא דגנים תעשייה/ 7.77.74.44.4גידולי
וירקות 3.33.42.82.9פירות

ודיג) לול (כולל חיים 26.226.317.417.5כעלי

הדר 16.4I6.S15.315.4פרי
ומעורבת אחרת 25.325.95.15.5חקלאות

ומחצבות 34.235.915.216.1מכרות

שמן מוצרי דגים/ 110.6114.7106.9110.6בשר';
חלב ומוצרי

סוכר/ משקאות/ 73.5109.566.0101.7שימורים/
ל.נ.מ.א. ומזון סיגריות

בצק ומוצרי מאפיות 134.0141.9130.4138.2טחנות'

ואריגה 124.6129.3113.3117.8טוויה

והלבשה 44.750.737.843.5סריגה
נגרות בסיסיים/ עץ 77.3107.3י81.8112.1מוצרי

ובניין רהיטים
ומוצריו 32.234.0_35.637.5נייר

לאור והוצאה 17.020.59.412.2הדפסה
והנעלה 21.025.419.423.8עור

: ~ 49.738.343.8'43:9גומיופלסטיקה
כימיים ומוצרים בסיסית $83.693.4.91.3101כימיה

דלק 151.0151.0146.4146.4זיקוק
ומוצריו מלט קרמיקה, 27.935.017.323.7זכוכית/

357.8357.9357.8357.9יהלומים

מתכת ומוצרי בסיסית 170.4183.6153.5166.2מתכת
33.140.7_41.952.3מכונות

חשמלי 62.681.555.572.8ציוד
הובלה 94.2127.088.3120.2בלי

הארחה/ עסקי מגורים/ 18.527.6_40.953.7מבני
וחקלאות תעשייה

65.466.625.927.0חשמל
38.944.44.16.8מסחר(2)

ותעבורה תחבורה 203.5269.934.338.3שירותי

ציבורית 125.6145.179.993.61.52.1צריכה

ושירותי אישיים 12.415.37.29.2שירותים
והארחה אוכל
פרטית 229.7397.4229.7397.4צריבה

ל.נ.א.מ. ייעוד 68.7111.512.316.5ענפי

רווח. למטרת שלא מוסדות וצריכת הממשלה/ צריבה פרטית' צריכה בולל (1)

ידוע. לא בשימוש מסוזרי מלאי בולל (2)
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TABLEH/14. VALUE OF IMPORTS, BY BRANCH OF DESTINATION

(1965/66(

IL. Million

Branch of Destination

Final Use

ידוע לא
Not Known

נלסיט כולל
Incl. Taxes

ללאמסיט
Excl. Taxes

השקעה
Investment

מסיס כולל
Incl. Taxes

ללאמסים
Exl. Taxes

TOTAL 1

Industrial crops. cereals and fodder
Fruit and vegetables
Livestock (incl. poultry snd fishing)
Citrus fruit
Other and mixed agriculture
Mining and quarrying
Meat, fish. oil and products

Preserves, beverages. sugar, cigarettes
and food n.e.s.

Mills, bakeries and pastry products
Spinning and weaving
Knitwares and clothing
Basic wood products, furniture carpentry
and building

Paper and paper products
Printing and publishing
Leather and footwear
Rubber and plastics
Basic chemicals and chemical products
Oil refining
Glass, ceramics. cement and its products
Diamonds

Basic metals and metal products
Machinery
Electrical equipment
Transport vehicles
Residential, boarding industry and
agricultural buildings

Electricity
Commerce^)
Transportation and traffic services

Public consumption
Personal and eating and boarding services

Private consumption
Destination branches n.e.c.

125.1

0.3

0.7

0.2

92.3

85.4

0.3
0.7

S4.4

540.9

3.3

0.5
8.8
I.I

20.4
19.5
3.4

7.6

2.7

456.5

3.3

0.5

8.8

20.2
18.7

3.0

7.4

3.63.7


10.811.00.50.5

6.87.10.10.1

4.54.8


3.43.5

768.3

1.61.6

5.65.9

7.7. 8.1

4.64.6 .
10.010.70.60.6

16.817.20.10.2
8.510.90.30.7

6.88.00.30.7

5.76.60.20.2
22.426.1

39.539.6
7.29.027.628.6

169.1231.50.10.1

44.149.30.10.1

5.26.1

2.0

(<) Incl. private, government and nonprofit institiutions consumption.
)2) Incl. commercial stock for unknown use.
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מחירים ט. פרק
והשירותים המצרכים מדגם

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 בהירת המדד. לוסיית
לייצג ויכולתם המשפחה בתקציב חשיבותם לפי
מצרכים של רחבות קבוצות של מחירים מגמות

דומים.

איסוף ושיטת העסקים מדגם
המחירים

והשירותים המצרכים כ1,000 של מחיריהם
1,200 של במדגם חודש כל נרשמים הללו

עירוניים. יישובים ב34 ועסקים חנויות
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
שהמרד להבטיח הנועדת כללים מערכת פי
שינויים ולא בלבד מחירים שינויי ישקף

המצרכים. ואיכות בכמות

המדד חישוב

בחנו שנרשמו מצרך לכל המחירים פי על
 מדד_השינוי יותהשונותמחושבלגביכלמצרך
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
פרסו רשימת (ראה 29 טכני בפרסום כמפורט

■■ זה). מבוא בסוף מים

השנתיים המדדים
(לוחות לשנה משנה במדד השינוי אחוז
הממוצע השנתי המדד פי על חושב ט/3) ט/2!
המדדים של 'אריתמטי כממוצע שהתקבל
של השינוי אחוזי שקלול כי יצוין, החודשיים.
אינו הבסיס תקופת במשקלי והענפים הקבוצות
הכללי, במדד השינוי אחוז את בהכרח נותן
הבסיס. לתקופת ביחס היא ההשוואה כן אם" אלא

לצרכן המחירים מדד
והסברים הגדרות

ושימושיו המדד מטרת
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
משייפים במדד שהשינויים כך אקויוולנטיות.

בלבד. מחירים שינויי
להצמדת בעיקר משמשים ומרכיביו, המדד
היוקר תוספת לקביעת ומשכנתאות, ערך ניירות
המחירים מגמות ולניתוח השכר לתעריפי

במשק.

המדד אוכלוסיית
לסחורות מתייחס 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

למדידה.
המרי המצרכים של הסיווג המצרכים, סיווג
תצרוכת קבוצות לפי הוא המדד סל את כיבים
מצרך כל של ההשתייכות נקבעת בו ט/2) (לוח

השימוש. לסוג בהתאם לקבוצה ושירות
של הסיווג לפי גם המדד מחושב לכך נוסף
המצרכים של ייצורם נסתיים בהם המשק ענפי

ט/3). (לוח

מקורות
והחשיבות ערך, משקלי הם המירו משקלי
לאחוז שווה המדד ב"סל" סעיף לכל הניתנת
הוצאות מכלל הבסיס) (בתקופת עליו 'ההוצאה
הוצאות הרכב את המדד. שבמסגרת המשפחה
מקבלים הבסיס בתקופת לתצרוכת המשפחה
בסיס על במדד המשפחה. הוצאות על מהסקרים
המש הוצאות סקר לפי המשקלים נקבעו 1964

.1963/64 לשנת פחה

,200 מס' מיוחד פרסום ,"1963/64 המשפחה הוצאות "סקר ראה עריכתו ושיטות הסקר ממצאי סירוט בדבר O
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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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

.1965 בינואר
עדכון הסתיים 1969 בדצמבר כי יצויין,
המייצג "סל", מחירי ומדידת המדד, של נוסף
העי האוכלוסייה כל של הצריכה הרכב את
אוגוסט  1968 ספטמבר בתקופה: רונית
המשפחה") הוצאות ב"סקר שנתקבל (כפי 1969
חדשה: בסיס לתקופת ביחס 1970 בינואר החל

.100.0 = 1969 שנת

המדדים קישור
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
יחס הסדרות. בשתי 1959 לינואר המדד שבין
ניתן לכף בדומה הכללי. למדד 2.753 הוא 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 לצורף .(100.0=1959 לינואר
המדד שבין ביחס החדשה בסדרה המדדים
הוא זה יחס .1964 בשנת החדש למדד הקודם

 הכללי. למדד 1.347

למגורים 33נייה תשומה מחירי מדר
והסברים הגדרות

ושימושו המדד מטרת
השינויים את לשקף היא המדד מטרת
של קבוע "סל" לקניית הדרושות בהוצאות
בתי לבניית המשמשים ושירותים חומרים
של הבנייה הוצאות הרכב את והמייצג מגורים,
התשו ו"סל" הואיל מסוימת. בתקופה הקבלנים
משתקפים קבוע, הוא נמדדים שמחיריו מות

בלבד. מחירים שינויי במדד
בנייה, חוזי להצמדת כבסים משמש המדד
בבנייה ההשקעות מערך מחירים שינויי לניכוי

וכוי.

מצרכים של ממוצעים מחירים
נבחרים

תל מחירי הם המחירים 1959 עד ט/4. לוח
המחיר ארצי. ממוצע הוא המחיר ומאז אביב
של אריתמטי כממוצע כלל בדרך חושב השנתי
ירקות של השנתי המחיר החודשיים. המחירים
של משוקלל כממוצע מ1960 חושב ופירות
המאור השיווק כמויות לפי החודשיים המחירים
אח עונתיים מצרכים לגבי השוטפת. בשנה גן
אריתמטי כממוצע השנתי המחיר חושב רים
שווקו. בהם בחודשים החודשיים המחירים של
תמיד להקפיד ניתן לא הממוצע המחיר בחישוב
לחו מחודש התצפיות ומדגם הפרטים זהות על
מסוימים הבדלים ייתכנו ולכן לשנה, ומשנה דש
לבין המצרך של המחירים מדד מהלך בין

בלוח. הממוצע במחיר השינויים

מיוחדות מדידה בעיות
ופירות ירקות

ובצרי בשיווק הגדולים העונתיים השינויים
בכך, במדד משתקפים והירקות חפירות של כה
המשקלים והן זה בסעיף המצרכים "סל" שהן
לחודש מחודש משתנים השונים הפריטים של
חודש. לכל האופייני הצריכה להרכב בהתאם
קבוע זאת עם נשאר כולו הסעיף של המשקל
של וחפירות הירקות סל לחודש. מחודש
ופרי ירק כל של ומשקלו חודש כל
מן שנתקבלו נתונים סמך על נקבעו בו הכלול
פי ועל המשפחה הוצאות בסקר המשפחות
המאורגן השיווק כמויות של העונתיות דפוסי

שנים. שלוש במשך

דיור
גם שהוא לצרכן הנכס שירותי של מחירים
ידי על במדד נאמדים נכס אותו של בעליו
על הרבית בתוספת הנכס של הפחת אומדן

בו. המושקע ההון
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 "הריבית").
מדגם על המבוסס שנתי רבע בסקר נמדדים

שנה. רבע כל שאוכלסו דירות מחירי של
המדד עדכון

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
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העבו שירותי של משקלם עבודה. שירותי
בהתאם נקבע הבסיס בתקופת לסוגיהם דה
כפי הקבלנים ידי על למעשה ששולם לשכר
שירותים במחירי השינויים בסקר. שנתקבל
בתעריפי השינויים פי על בעיקר נמדדים אלה
ידי על הנקבעים הנלווים ובתשלומים השכר
המ העץ, הבנייה, בענפי העובדים הסתדרויות
אינם הרשמיים בתעריפים השינויים וכוי.' תכת
המשולם בשכר החלים לשינויים תמיד זהים
דרך כה עד פותחה שלא כיה; אך למעשה,
העבו במחירי השינויים למדידת יותר מתאימה
השכר בתעריפי השינויים משמשים בבנייה דה
כאינ נלוות) הוצאות כולל מרכיביהם כל (על

דיקטור.
עצמי בציוד השימוש הוצאות עצמי. ציוד י
הוצאות אומדן ידי על המדד ב"םל" מיוצגות
השינויים הבסיס. בתקופת זה ציוד של הפחת
פי על נאמדים אלה בהוצאות לתקופה מתקופה

בשוק. חדש ציוד במחירי השינויים

מדדים וקישור המדד עידכון
שנת בסיס על כאמור, מוצג, הנוכחי המדד
1968 דצמבר עד 1964 מינואר .100.0 = 1968
בשנת הבנייה את שאיפיין "סל" מחירי נמדדו
הבסיס: לתקופת ביחס הוצג והמדד ,1961
ועד 1950 מיולי כן, לפני .100.0 = 1964 ינואר
יולי למחירי ביחס המדד חושב '1964 ינואר
הנ'יל הבסיסים על המדדים .100.0 = 1950
לקשר ניתן מעשיות למטרות ט/5. בלוח מוצגים

הבאה; בשיטה הנ"ל הסדרות שלוש בין

ינואר בסיס על שחושב המדד מספרי את א.
1950 יולי הקודם לבסיס לקשר ניתן 1964
הקודם המדד שבין ביחס הכפלתם ידי על
כלומר ,1964 בינואר זה מדד לבין לו

הכללי. המדד לגבי ב6.68

לבסיס לקשר ניתן הנוכחי המדד מספר את ב.
שבין ביחס הכפלתם ידי על 1964 ינואר
לכל בממוצע זה מדד לבין הקודם המדד
המדד לגבי ב1.259 כלומר ,1968 שנת

הכללי.

כפלילה תשומה מחירי מרד
והסברים הגדרות

ושימושיו המדד מטרת
לסוגי בהתאם תתמדדים מ6 מורכב המדד
בינעירוני, אספלט כביש השונים: הסלילה
מצע, עפר, עבודות עירוני, אספלט כביש

נושאת. ושכבה תשתית

המדד אוכלוסיית
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 והוצאות וכוי) שבילים הכנת
האופ ופרסומת ולשיווק ופיקוח לתכנון בנייה,

■ בלבד. לבונים ייניות

מקורות
המדד משקלי

של ההוצאות הריב פי על נקרע המדד "םל"
הכלולים שונים, ושירותים חומרים על קבלנים

המדד. במסגרת
נמדד שמחירו הנוכחי, המדד של ה"סל"
100.0 = 1968 שנת בסים על ,1969 ינואר מאז
ההוצאות "סקר ממצאי על מבוסס נקודות,
בשנת נערך זה סקר מגורים". בתי לבניית
כ150 של התשומות הרכב נחקר ובו ,1968
1966 יולי בין נסתיימה שבנייתם פרוייקטים

.1967 ליוני
נקבעו במדד השונים הסעיפים משקלי
התשומה ב"םל" היחסית לחשיבותם בהתאם

כולו.
והשירותים החומרים מדגם

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

דומים. ושירותים חומרים
איסוף ושיטת העסקים מדגם

המחירים
מדגם אצל לחודש אחת נרשמים המחירים
חומרים המספקים ויצרנים סיטונאים כ190 של
כדי הארץ. אזורי בכל לקבלנים ושירותים
בלבד מחירים שינויי ישקף שהמדד להבטיח
כל אצל חומר כל של המחירים נאספים
החומר, של ומפורטת קבועה הגדרה לפי ספק
והמסירה). האשראי המכירה, תנאי גם (הכוללת
לספקים המופנה בשאלון מפורטת זו הגדרה

הדואר. באמצעות
המדד חישוג

בעיקר מעוררים מיוחדות מדידה בעיות ,

הקב .שבבעלות ציוד ושירותי עבודה שירותי.
לנים.
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והוצ "הדפסה לענפים פרט מקומיים ליעדים
נמצאה טרם (בראשון, ו"יהלומים" לאור" אה
הנכללים המוצרים מחירי למדידת סבירה דרך
מיועדת השני הענף של תפוקתו ואילו בו;
מייצג נמדדים שמחיריו התפוקה "סל" ליצוא).
נתונה' בתקופה הענף של התפוקה הרכב את
ובכמות באיכות ושירותים מוצרים כולל והוא
מבט במדד השינויים זה, באופן משתנות. בלתי
הרא השיווק בשלב בלבד מחירים שינויי אים

בארץ. שון
של ניכוי הוא המדד' של העיקרי שימושו
המחושבות תעשייתית, תפוקה ערד סדרות
לסדרות אלו של והפיכתן שוטפים, במחירים

י קבועים. במחירים ערך

המדד אוכלוסיית
השייכים המפעלים כל מוגדרים כ"תעשייה"
כפי ומחצבות" ו"מכרות "חרושת" לסדרים
מקביל באופן הכלכלה". ענפי ב"סיווג שהוגדרו
ל"סיווג בהתאם מוגדר בתעשייה משנה ענף גם

הכלכלה". ענפי
והשי המוצרים כל נכללים המדד במסגרת
מפעל כל ידי על והנמכרים המיוצרים רותים
תעשייתי למפעל נמכרים הם אם בין תעשייה,
לסקטו או לענפים נמכרים הם אם ובין אחר
המשמשים ביניים מוצרי בארץ. אחרים רים
כלולים אינם מפעל, באותו הייצור להמשך
נמכר. אינו התפוקה של זה שחלק היות במדד,

מקורות
המדד משקלי

בינואר החל נמדדים שמחיריו התפוקה "סל"
מייצג נקודות, 100=1968 שנת בסיס על 1969
התעשייה של המשווקת התפוקה הרכב את
המשווקת, התפוקה ערך על נתונים ב1965.
ממפקד נתקבלו משנה, וענפי ענפים לפי
אלה, נתונים .1965 והמלאכה התעשייה
ידי על ישירות המיוצאת התפוקה ערך בניכוי
המדד. משקלי לחישוב כבסיס שימשו התעשייה,
החשיבות את מבטאים הענפים משקלי
התפוקה בערך ענף כל של (באחוזים) היחסית
ענפי של המשקלים ואילו כולה, התעשייתית
הח את מבטאים וכוי מצרכים קבוצות משנה,
המשנה ענפי של (באחוזים) היחסית שיבות

ענף. כל של השיווק בערך וכוי

והשירותים המוצרים מדגם
סוגי כ000'1 של מחיריהם נמדדים במדד
מייצגים ושירותים כמוצרים ושירותים. מוצרים
גדולה היחסית שחשיבותם מוצרים במדד נכללו
שאף מוצרים, וכן ענף; כל של התפוקה בערך, (
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השינויים את לשקף נועד תתמדד כל
חו של קבוע "סל" לקניית הדרושות בהוצאות
והמייצג בסלילה המשמשים ושירותים מרים
המתאים הסלילה סוג של ההוצאות הרכב את
ממוצע שהינו הכללי המדד הבסיס. בתקופת
השינוי את משקף תתהמדדים של משוקלל
כולו. הסלילה ענף "סל" של התשומות במחירי
על בחוזים להצמדות כבסים משמש המדד
מחירים שינויי לניכוי סלילה, עבודות ביצוע

וכוי. בסלילה ההשקעות מערך

המדד אוכלוסיית
של ההוצאות כל נכללות המדד במסגרת
קבלנים הם אם בין בארץ' הכבישים סוללי
הם אם ובין בסלילה העוסקים משנה וקבלני
ציבור' ומוסדות משרדים של כבישים מחלקות
דרך נמצאה שלא הוצאה סעיפי למספר פרט
כן כמו ריבית). (כגון מחיריהם למדידת סבירה
כבישים סלילת עבודות על הוצאות נכללות לא
שאינן עפר עבודות מבטון; חנייה ומגרשי
יסודות חפירת (כגון כבישים בסלילת קשורות
מיוחדות הנדסיות ועבודות לבניינים) עמוקים
הנחת (כגון הכביש על בתחבורה הקשורות

רמזורים).

מקורית
המדד משקלי

הוצאות הרכב פי על נקבע המדד "סל"
הכלו שונים, ושירותים חומרים על הקבלנים
מאז נמדד שמחירו ה"סל"< המדד. במסגרת לים
נקו 100.0=1966 ינואר בסים על ,1966 ינואר
בסלילה" הוצאות "סקר ממצאי על מבוסס דות,
התשומות הרכב נחקר ובו ,1965 במשך שנערך
בשנים נסתיימה שסלילתם פרויקטים 31 של
במדד השונים הסעיפים משקלי .19631964
חומר כל של היחסית לחשיבותו בהתאם נקבעו

המדד. שבמסגרת ההוצאות בסך שירות או
והשירותים החומריים מדגם

העסקים ומדגם
ההוצאה סעיפי של במחירים התנודות
של המחירים שינויי ידי על מיוצגים השונים
מקו ב80 הנאספים ושירותים חומרים כ60

הסלילה. לענף לערך, אספקה, מות

התעשייה ת8ו?ת של פיטונייפ מחירים מדד
מקומייפ ליעדיפ

והסברים הגדרות

ושימושיו המדד מטרת
על המחירים שינויי השפעת את מודד המדד
התעשייה ענפי ידי על המשווקת התפוקה ערך



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" ב"תנאי החלים השינויים ההשפעה,של
החקלאי" "המשק של (1) (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
נתקבלו החקלאי" "המשק להגדרת כיסוד
"חקלאות "0" בסדר המוגדרות הפעילויות כלל
הכל ענפי של האחיד בי'סיווג ודיג" ייעור
צמצומן כדי תוך חקלאיות, כפעולות (2) 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
תיםהנמכרים^על^די_חברות.אלה_ו_לא_ההוצאות

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. מעניני אינן עצמם לבין הבודדים
לעסקות איפוא מוגבלות במדד קות'הנמדדות
אלה וגם ל"לאחקלאים", "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 לכר, בהתאם מסחריים. שוק במחירי
שנו התוצרת החקלאית התפוקה מחירי במדד

תנודות גדולה' כה אינה היחסית חשיבותם כי
של מחירים תנודות לייצג יכולות מחיריהם

דומות. מוצרים קבוצות
איסוף ושיטת העסקים מדגם

המחירים
נאס השונים והשירותים המוצרים מחירי
במדגם מפעלים. כ800 של מדגם אצל פים
חשיבות בעלי ה"גדולים", המפעלים רוב נכללו
קטנים מפעלים וכן הענף! של התפוקה בערך

מפעלים.זה. סוג כמייצגים
המתקב המחירים הם המדווחים המחירים
בדרך הראשונה, בעסקה היצרן ידי על לים
הם אלה מחירים החרושת. בית בשער ■ כלל
כוללים ואינם קנייה, מסי הכוללים שוק, מחירי

סובסידיות.
המוגדרים למוצרים מיוחסים המחירים
שאלונים גבי על נאספים והם רב, בפירוט

בדואר. ליצרנים המופנים
המדד חישיג

מתקבל .משנה ענף כל של המחירים מדד
ענפי של מחירים מדדי של משוקלל כממוצע
כממוצע המשנה ענף של בענף! הכלולים משנה
מוצרים קבוצות של מחירים מדדי של משוקלל
הוא התעשייה ענפי כל של הכללי המדד וכוי.
הענ של המחירים מדדי של משוקלל ממוצע

פים.

המדד עדכון
שנת בסיס על כאמור, מוצג, הנוכחי המדד
_1968_=100.0._מעואר_1961_עד_דצמבר_1968_
התעשייה תפוקת את שאפיין "סל" מחירי נמדדו
לתקופת ביחס הוצג והמדד ב1962/63?
למטרות .100.0=1963 שנת ממוצע הבסיס:
המוצ הסדרות שתי בין לקשר ניתן מעשיות,
ידי על שונות .בסיס תקופות על ט/8 בלוח גות
המדד שבין ביחס החדש המדד מספרי הכפלת
זה יחס י, 1963 שנת לבל בממוצע והחדש הישן

.1.138 הכללי המדד לגבי היה

כחקלאות ותשומה תפוקה מדד.מחירי
והסגרימ הגדרות

ושימושיו המדד מטרת
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

ידי על מחושבים הסחר בתנאי השינויים התשומה, מחירי לבין התפוקה מחירי בין כיחס מוגדרים הסחר" "תנאי 0)
תפוקה מחירי מדד
תשומה מחירי מדד ■ 

לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה ,2 מס' ,1961 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי סדרת ף)
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מתבסס המחירים רישום הפריטים. אופי לפי
ימי של במדגם משווקים מדגם אצל תצפיות על

וקנייה. מכירה

המדד חישוב

המדדים וקישור המדד עידכון
בחקלאות והתשומה התפוקה מחירי מדד
חקלאית (שנה 1959 אוקטובר מאז נערך
המדד חושב תש"ךתשכ"ו בתקופה תש"ך).

.100.0 = תשי"ט בסיס על
בחודש והחל המדד עדכון נערך בתשכ"ו
מוצג תשכ"ז) חקלאית (שנה 1966 אוקטובר

.100.0 = תשכ"ו בסיס על המדד
ב'יסל" חלו אשר הניכרות התמורות נוכח
מבחינת הקודם ה"סל" לעומת המעודכן המדד
וכד/ המדידה שיטות המייצגים הפריטים מדגם
למדד ישיר המשך המעודכן במדד לראות אין
על תשי"טתשכ"ו בשנים ופורסם חושב אשר
ניתן מעשיות למטרות אך תשי"ט=100.0, בסיס
המדד הכפלת ידי על המדדים שני בין לקשר
הממוצע המדד את המבטא במקדם המעודכן
מקדם תשי"ט=100.0. בסיס על תשכ"ו לשנת
מחירי של הכללי המדד לגבי הוא זה קשר
מחירי של הכללי המדד לגבי ,1.365 התפוקה

.1.497 התשומה

ההדריפ בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
והסברים הגדרות

ושימושיו המדד מטרת
ההדרים בענף ותשומה תפוקה מחירי מדד
של הכללי למדד במקביל המודד ענפי מדד הוא
השינויים את בחקלאות ותשומה תפוקה מחירי
עבור בלבד ההדרים" "ענף שמקבל במחירים
השינויים לעומת ידו, על המיוצר התפוקה "סל"
תשומוו/יו, "סל" עבור משלם שהוא במחירים
מחד התפוקה הרכב את מייצג ה"סל" כאשר
הבסיס בתקופת מאידך התשומות הרכב ואת

תשכ"ו. שנת  המדד של
להיות הם המדד של העיקריים שימושיו
המ הענף של והשיווק הייצור לערכי דפלטור
הפיכתם לצורך שוטפים, במחירים בוטאים
בחי לסייע העשוי כמדד וכן ריאליים, לערכים
ההדרים. ענף של והריווחיות הסחר תנאי שוב

המדד אוכלוסיית
פרי יצרני כל הוגדרו הדרים" כ"ענף
עם יחד פרדסים. לעיבוד חברות כולל ההדר,
כך בלבד, פרי כמייצר ה"פרדסך הוגדר זאת
טרקטו בעל (כגון: ייצור גורמי בעלי שבתור

במלאי, שינויים גם וכן עצמית לצריכה עדה
נכללת לא בחקלאות התשומה מחירי ובמדד

העצמית. העבודה

המדד משקלי
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

ט/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 וכו'), יצוא תעשייה, מיים,
התוצרת לכמות הצמודות בסובסידיות שנתקבלו

המשווקת.
משקלי לקביעת ששימשו ההוצאות, ערך
שילם אשר ההוצאות כל את כוללים התשומה,
החקלאי למשק מחוץ לגופים החקלאי המשק
שימשו אשר ושירותים חומרים מוצרים, עבור
מבנים על ההוצאות הנ"ל. התפוקה ייצור לצורך
לפי נאמדו ברקיימא וציוד מכונות חקלאיים,
כלל על המחושב החידוש) (ערך הפחת ערך
ערך לפי ולא בחקלאות הנדון והציוד המבנים

הבסיס. בתקופת שלהם הקניות
והשירותים החומרים מדגם

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

הנמדדים המחירים
אינם החקלאי, המשק שמקבל התפוקה, מחירי
מחושבים מחירים אלא מסחריים שוק מחירי
אחרות, והשלמות סובסידיות אחד מצד הכוללים
כגון שונים ניכויים מהם מנוכים שני ומצד
מחירי אחרות. שיווק והוצאות תיווך הוצאות
הקרוב השיווק לשלב מתייחסים אלה תפוקה
בשער המשק, (בשער החקלאי למשק ביותר

וכוי). 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,
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פורסמו הסקר תוצאות תשכ"ו. בשנת הפרי
(יולי, 6 מס' מחירים של לסטטיסטיקה בירחון

.4353 בעמי (1968
(ראה המדד "אוכלוסיית" להגדרת בהתאם
(כגון: שתים ייצור גורמי משקל נקבע לעיל),
שכירה שירותי לפי וכוי) מכונות טרקטורים,
המשנה ענף ידי על אלה כלים של חכירה או
גורמי של הפחת ערך לפי ולא הבסיס, בשנת
שו באופן נמדדים לכך, במקביל הנ"ל. הייצור
מחירי ולא כלים, של ושבירה חכירה מחירי טף

להפעלתם. התשומות ומחירי הכלים קניית
הנמדדים המחירים

נמד ההדרים ענף של התפוקה מחירי במדד
לבית הכניסה בשער ההדר פרי מחירי דים

האריזה.
הכל סך חלוקת ידי על מחושבים המחירים
סוג מכל הדרים" המשנה "ענף שמקבל הפדיון
הכניסה בשער וכוי) אשכוליות (שמוטי, תוצרת
הפדיון התוצרת. כמות הכל בסך האריזה לבית
בניכוי הפרדסן של התקבולים, כל את כולל
מבית הפרי הובלת בניכוי האריזה, הוצאות
וכוי. קומיסיון בניכוי לנמל, או לשוק האריזה
הייעו לכל הנשלח הפרי את כוללות הכמויות
מחירי במדד וכוי. תעשייה שוק, יצוא, דים:
מחירי נמדדים הדרים" "גידול של התשומה

הספקים. אצל התשומות של השוק

המדדים חישוב
ההדרים בגידול ותשומה תפוקה מחירי מדד
תשכ"ז_.על_בס?ס1תשכ1;ו=_ בשנת. החל מחושב
אחת ומתפרסם שנתי הוא המדד נקודות. 100.0

העוקבת. השנה של בפברואר ב15 לשנה

הוא וכר) מים מכון חקלאיות, ומכונות רים
של התחום הדרים". משנה ל"ענף מחוץ נמצא
לבית הכניסה שער הוא הדרים"י משנה "ענף
במס נכללים אינם האריזה שבתי כך האריזה,

המדד. אוכלוסיית גרת
והשירותים המוצרים אוכלוסיית מבחינת
הדרים גידול של התפוקה מחירי מדד מתייחס
ואילו הענף, של הפרי תפוקת לכל עקרונית
מתייחם המשנה ענף של התשומה מחירי מדד
ואשר הפרי לייצור שימשו אשר התשומות לכל
זאת, עם אחרים. מענפים ההדרים לענף הועברו
פרדס של לעיבוד המשמשות התשומות אין
שתשומות מייוון המדד, ב"פל" נכללות צעיר
של שוטף לייצור ולא להשקעה מכוונות אלה

תפוקה.

מקורות
התפוקה מדד משקלי

בהת נקבעו ההדרים" "ענף תפוקת משקלי
לבית הכניסה (בשער השיווק ערך על במס
תשכ"ו. היא הבסיס, בשנת התוצרת של האריזה)
הב בשנת ההדר פרי תוצרת של השיווק ערך
התוצרת כמויות הכפלת ידי על נאמד סיס
הארי לפני התוצרת במחירי בתשכ"ו ששווקה

זה.

התשומה מדד משקלי
הדר, פרי בייצור השונות התשומות ערך
התשומות משקלי לקביעת ^אשר^שימש_כבסיס
נאמדלפי"תוצאותשלסקרמיוחדבו השונות,
על והקיבוצים פרדסים לעיבוד החברות נחקרו
ובקטיף בעיבוד ההדרים גידול הוצאות הרכב

פרסומימ

התעשייה תפוקת של הסיטוניים המחירים מדד (22)
מקומיים ליעדים

בסלילה התשומה מחירי מדד (24)

לצרכן המחירים מדד (29)

המשפחה תקציב סיווג (31)

טכניים פרסימים סדרת

המייעצת הועדה דו"ח  לצרכן המחירים מדד (5)

 בחקלאות ותשומה תפוקה של מחירים מדדי (11)
המייעצת הביןמשרדית הועדה דו"ח

דו"ח  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)
המייעצת הציבורית הועדה
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CONSUMER PRICES לצרכן מחירים
לצרכן המחירים מדד  ט/1. לוח

TABLE I/I.  CONSUMER PRICE INDEX
)19481969)

שנה
ממוצע
שנתי

Monthחודש

YearAnnual
Averageי

IVVVIVIIVIIIIXXXIXIIווווו

=הבסיס: 100Base: IX 1951

194889777982868991939494939696

194991979797989492908987858584

195085848484848483838485858689

19519790. 92939496959698100103105107

1952153113120132144ISO157162165169173175178

1953196181182184187191197200201205207208212

1954220214216217217218214217222227227228228

1955233228228229230230232233231239238236239

1956248238239244246249249244247260259248ISO

1957264254259,261265270258264269268268267263

1958173267269268272276267274274280280273274

101.6 102.1 101.9 I 00.1

105.1 105.8 106.2 104.1

114.6 113.1 112.2 110.7

126.3 124.9 124.0 122.7

132.6 131.9 129.4 128.4

138.5 137.1 135.9 134.4

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

119.9 118.5 117.5 119.1 120.3

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(1)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

1965107.7103.7104.2106.3107.2109.4108.9108.1106.9108.3109.4110.0110.1

1966116.3II 1.5112.7114.6116.7117.2116.8117.1115.8117.5118.5117.9118.7

1967118.2118.6117.5118.0119.8120.1118.8117.91 16.8116.7117.6118.1118.9

1968120.7120.0119.9120.8121.9121.7120.4120.8119.7120.2121.0120.7121.2

1969123.7121.8121.5123.2124.0123.3124.5124.6122.2123.0124.5125.4125.9

(1) The index of I 1959 with
base: IX 1951 = 100wai 275.3.
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קגוצות לפי לצרכן, המחיריט במדד השינויים  ט/2. לוח
TABLE 1/2.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX, BY GROUPS

"'' ■ *" (19641969)

 קבוצה ■

משקל
ממוצע
Average

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent Change on a Year Earlier

Group
Weight
1964

196419651966196719681969

1

הכללי +1,000.0המדד 5.1+ 7.7+ 1.4 + 8.0+ 1.1+ 2.5GENERAL INDEX

ירקות בלי המדד
ופירות

920.7+ 5.3+ 7.6+ 1.7 + 8.5+ 2.4+ 1.6The Index excluding
vegetables ztxd fruit

ירקות (בלי מזון
ופירות)

ומוצרי דגניפ לח0,
בצק

ודגימ עוטות נשר,

245.8

40.7

87;3

+ 0.9

+ 0.6

+ 1.2

+ 8.6

+ 1.6

+ 15.1

+ 3.0 + 5.7

+ 1.5 + 1.8

+. I.I + 3.5

+3. /

+ 0.4

+ 8.3

+ 0.3

+ 0.3

 0.2

Food (exd, Vegetables
and Fruit)
Cereals, bread and
' dough products
Meat* poultry and fish

ומרגרינה■ +8.40.0שמנים 0.2+ 2.3 + 5.0 0.1+ 0.2Fatsand margarine

חלב ומוצרי .31חלב I+ 0.7+ 12.0+ 7.6 +11.3 0.7+ I.IMilk and dairy products

16.3ביציט 0.7+ 7.5+ 12.4 +10.30.00.0Eggs

ריבה לסובר,
וממתקיט
משקאות

16.9

14.3

+ 0.8

+ 0.7

+ 1.2

+ 4.0

+ 1.3 + 2.6

+ :3.8 +13.9

+ 1.3

 0.1

+ 0.8

+ 0.5

Sugar, marmalade and
sweets

Beverages

מזון מצרכי
לביתשונימ ארוחותמחוץ

12.8

J8.0_

79.3

+ 0.2

+ 3./

+ 0.6

+ 8.3

+ I.I '+ 1.8

+ 2.5 +.10.2

'+ /.8 +2.7

+ 0.9

+ 0.4

+ 0.4

+ 1.2

^+'11.6

Miscellaneous food
products

Meals away from home

+ 8.5 ופירות ירקות 1.1Yegetablesand'Fruit'

+'49.6+23.3/דיור 10.2 /.9 + 7.5+'4.7+ isHousing

שבורה +12.0דירה 3.1+ 2.4+ 37.7 + 16.5+ 2.7+ 1.6Rented dwelling

ודמי דירות מחירי
. מפתח
רבוש ממי

132.8

4.8

+26.5

0.0

+ 11.2

0.0

 '5.5 + 7.1

+ 0.2 +'0.7

.+ S2

' 0.0

+ 2.6

0.0

Prices of dwellings and
key money 

Property taxes

הדירה +86.9החזקת 4.1+ 8.6+ 3.6 +13.9+ 2.7+ 1.6Household Maintenance

ומים דלק חשמל,

של ושיפור החזקה
והחצר הבית

בית משק צורכי
י שונימ ■

כללית ארנונה

30.1

17.7

10.1

9.7

0.0

+ 5.8

+ 0.5

+ 0.3

+ 3.6

+ 13.9

+ 3.8

+ 0.1

.+ S4 + 5.6

 1.9 +12.1

+ 4.5 +10.1

+ 10.6 .. +4S.8

+ I.I

+ 4.8

+ 3.5
f

0.0

+ 0.1

+ 4.6

+ 0.7

+ 0.9

Electricity, fuel and
water ■

Maintenance and repairs

Miscellaneous household
utensils ■  *

Municipal taxes .

בבית +18.4עזרה 15.9+ 18.9+ 1.8 +15.3+ 4.3+ 1.9Housemaids

הדירה +0.9ביטוח 32.7+ 11.8+ 7.7 5.5.+ S4 '+ 2.5Insuranceof dwelling

prices 242,



(המשך) קבוצות לפי לצרכן, המחירים במדד השינויים ט/2. לוח
TABLE 1/2.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX, BY GROUPS

)Cont.)
)19641969)

קבוצה

משקל
ממוצע
Average
Weight
1964

קודמת שנה לעומת שינוי אחוז
Percent Change on a Year Earlier

Group

196419651966196719681969

וציוד ריהוט
לבית

97.J+ 1.3+ 3.0+ 3.4 0.8 1.8+ 2.0Furniture and Household
Equipment

+.38.3ריהוט I2■+ 3.5+ 2.1 2.7 2.4+ 2.2Furniture

חשמלי +31.5ציוד 0.3+ 1.7+ 2.8 1.9 3.0+ 1 6Electrical equipment

לבית ציוד
ולמטבח

15.2+ I.I+ 3.7+ 3.1 1.2 0.3+ 1.8Home and kitchen
equipment

וקישוט מיטה כלי
לדירה

12.5+ 3.5+ 4.0+ 9.2+ 8.2+ 0.6+ 3.1Bedding and home
. decorations

והנעלה +98.7הלבשה 1.6+ S.I+ 8.2+ 2.2+ 1.8+ 1.9Clothing and Footwear

+75.8הלבשה 1.4+ 4.S+ 6.2+ 2.5+ 1.2+ 2.0Clothing

+22.9הנעלה 2.0+ 6.9+ 14.8+ 1.5+ 3.3+ 1.9Footwear

+41.3בריאות 4.4+ 6.9+( 2.9+ 4.6+ 3.5+ 0.8Health  ,

חולים קופת שירותי
פרטי רפואי שירות

21.8

5.4

+ 2.4

+ II.S

+ 1.5

+9.9 *

+ 12.9

+ 10.3

+ 4.5

+ 3.6

+ 0.5

+ 2.6

 2.6

+ 2.1

Sick Fund services

Private medical services

שיניים +9.8ריפוי 8.4+ 17.9+ 15.5+ 5.2+ 9.6+ 5.3Dentists' fees

רפואי וציוד +4.3תרופות 0.7+ 6.2+ 8.6+ 5.2+ 2.7+ 3.2Medicaments and
medical equipment ,

תרבות חינוך,
ובידור.

88.6+ 5.5+ 6.7+ 9.4+ 2.1+ 1.7+ 3.4Education, Culture and
Entertainment

+32.0חינוך 4.9+ 5.8+ 7.5+ 1.8+ 1.00.0Education

ובידור +56.6תרבות 5.8+ 7.2+ 10.4+ 2.5+ 2.0+ 5.3Culture 'and entertain
ment 

ודואר +76.3תחבורה 2.8+ 10.6+/(. 0+ 2.3 .+ 0.3+ 2.3Transportand Posts

+71.2תחבורה 3.0.+ 10.9+ 9.2+ 1.9+ 1.5+ 2.6Transport

דואר +5.1שירותי 2.1+ 6.9+36.7+ 7.412.70.0Postal services

+36.0שונות 0.9+ 4.3+ 17.9+ 1.5+ 3.2+ 2.1Miscellaneous

וטבק +14.10.00.0סיגריות 25.8+ 2.90.00.0Cigarettes and tobacco

אישיים +19.1שירותים 2.5+ 7.5+ 13.8+ 0.4+ 4.8' + 3.3Personal services

ושעונים 2.8תכשיטים 0.6+ 5.1+ 7.7+ 2.1+ 10.5' + 4.5' Jewellery and watches .
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המשק ענפי ל3י לצרכן, המחירים במדד השינויים ל ט/3. לוח
TABLE 1/3.  CHANGES IN THE CONSUMER PRICE INDEX, BY ECONOMIC BRANCHES

)19641969)

קודמתאחוזמשקל שנה לעומת שינוי
Earlieronממוצע a YearPercent Change

Average.Branchענף
Weight196419651966196719681969
1964

הכללי +1,000.0המדד 5.1+ 7.7+ 8.0+ \.t+ 2.1+ 2.5GENERAL INDEX

תוצרת בלי הכללי +895.2המדד 5.9+ 7.1+ 8.6+ 1.5 + 2.3 .T I.OGeneral Index excluding
agriculturalחקלאית produce :

חקלאית +104.8תוצרת /./+ 11.8+ 3.3+ 3.7+ 0.3+ 7.7Agircultural Produce

ופירות +,71.8ירקות 2.9+ 8.3+ 2.2+ 1.9, 1.6+ 12.6Vegetables and fruit
חייט בעלי ותוצרת 30.2דיג 0.8+ 16.3+ 5.0+ 7.7+ 3.7 1.6Fish and livestock products

+2.8אחר 15.5+ 7.1+ 10.1+ 5.4+ 5.8+ 0.8Other

תעשייה 49מוצרי IS+ 1.3+ 4.8+ 6.4+ /.8+ 1.7+ ISIndustrial Products

מזין +220.3תעשיית 1.4+ 5.6+ 6.8+ 2.4+ 3.0+ 0.6Food industry
ומוצריו +55.9בשר 4.1+ 11.4+ 2.9+ 0.6+ 10.5+ 0.1Meat and its products
ומוצריו +31.1חלב 0.6+ 11.8+ 11.3+ 7.6 0.7+ I.IMilk and its products
המזון +133.3יתר 0.7+ 2.1+ 7.4+ 1.9+ 0.7+ 0.6Other foods

ומוצרי +80.1הלבשה 0.8+ 3.5+ 6.4+ 3.4+ 1.2+ 2.2Clothing and textile
productsטקסטיל

+37.2רהיטיו: I.I+ 3.7+ 2.2 2.7 2.4+ 2.3Furniture
עור,_ הנעלהומוצרי .29.1+ 2.1+ 6.9+ 13.5+ 1.6+ 2.8+ 1.9Footwear and leather

ופלסטיק ■גומי '_ .
products. rubber and
plastic

מכונות, +67.7מתכת, 0.8+ 2.2+ 3.1 0.9 0.7+ 2.9Metal products, machines,
וחשמל הובלה .vehiclesבלי electrical goods

מוצרים +30.3תעשיית 0.2+ 2.4+ 8.9+ 3.1+ 0.7+ 0.3Manufacture of chemical and
נפט ומוצרי petroleumכימייט products

לנמיא שונות, +26.8תעשיות 3.8+ 6.5+ 7.7+ 1.4+ 3.2+ 3.1Miscellaneous industries.
n.e.s.

; לצריכה יבוא +מוצרי 1.5+ 7.5. Imported goods for direct
consumptionסופית

ודיור בנייה +158.4+22.2שירותי 11.0+ 8.3 2.1+ 4.8+ 2.8Building and Housing $^ןץז^$

ומיט +20.40.0חשמל 5.2+ 7.7+ 7.3+ 1.5+ 0.1Electricity and Water

+46.9תחבורה,הובלה 1.3+ I4.S+ 10.7+ 2.4+ 0.1+ 1.8Transport, Communication ant
Postsודואר

+151.9שירותים 6.9+ 8.8+//. 9+ 2.4+ 2.6+ 2.2Services

ציבוריים +72.1שירותים 5.0+ 7.3+ 12.5+ 2.2+ 2.7+ 0.4Public and business services
ועסקיים

אישיים +79.8שירותים 8.0+ 9.9.+M3+ 2.6+ 2.6+ 3.8Personal services

ומסים +1&2.ביטוח /.9+ 2.2+2S.I+ 6.5+ /.3+ ISinsurance and Taxes

prices 244



גבחרים מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים  ט/4. לוח
TABLE 1/4.  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES

)19491969)
.ILולי

יחידהמצרך

אביב תל
Tel Aviv

<

הארץ Wholeכל Country
UnitCommodity

19491959196119621963196419651966196719681969

אחיד 0.06לחם 0.210.230.290.380.380.380.380.380.380.38kg.Bread,standardקג

לבן ,Bread.■0.110.290.320.390.470.470.470.470.470.470.47לחם white

לבן ,Flour"0.090.280.280.330.410.410.430.430.430.450.45קמח white

0.180.650.750.881.001.001.131.231.281.281.28Noodlesאטריות

(2)(1) Rice"0.100.960.690.730.730.731.301.311.311.301.30אורז <1)(2)

טרי(1) בקר .Beef..0.746.157.007.147.387.658.719.539.459.7010.23בשר fresh (1)

קפוא(1) בקר 0.48בשר
4.704.915.326.106.306.356.38Beef, frozen (1)

שחוט עוף בשר
ומרוט

1.032.812.752.752.912.903.493.343.444.093.90Poultry, slaugh
tered tf dressed

קרפיוניפ
מקומיים

קפואים, דגים
פילה(1)(8)

0.60

0.25

2.00

1.88

2.00

2.11

2.22

2.16

2.33

2.14

2.24

2.23

2.57

2.53

2.83

3.37

2.85

3.41

2.85

3.52

2.8S

3.72..

Carp, local

Fish, frozen,
fillet (1) (8)

Sausage..0.795.575.605.605.805.86נקניק(1) (1)

מלוחים 0.170.630.71דגים


1.261.36


..Salcherring

Margarine..0.281.171.151.151.151.151.151.301.401.401.40מרגרינד,(1) (1)

Oil(l)"0.321.221.161.161.181.161.161.161.161.161.16שמן(1)

פרות(4) 0.11חלב 0.400.420.420.420.420.470.500.600.600.60literCow'sליטר milk(4)

מקומית 1.64חמאה ,2.404.004.204.504.505.506.006.005.526.00kg.Butterקג local

כחושה גבינה
רכה(5)(6)

0.251.071.200.920.960.961.081.321.321.321.32Cheese, lean
)skimmed milk)
)5) (6)

שמנה, גבינה
(5)(ל) רכה

0.311.301.401.501.701.701.521.601.601.601.60"Cheese, fat
)wholemilk)(5)(7)

0.05לבנייה(5) 0.120.140.150.160.160.170.200.210.210.21bottlelebeniaצנצנת (sour
milk) (5)

א'0) סוג 0.30ביצים, יחידות 100.80(3)1.060.800.800.800.870.971.101.101.10lOunitsEggs, grade A(l)

0.11שעועית(0 0.570.760.920.99(3)0.55קג
kg.Beans (1)

Sugar..0.080.790.660.660.660.660.670.670.680.690.72סוכר(1) (1)

מקומית(1) ,Jam>.0.220.900.931.031.101.171.261.341.391.391.41ריבה local (1)

0.691.801.691.701.701.701.802.202.402.402.40Sweetsסוכריות
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(המשך) גבחרימ מזון מצרכי של ממוצעים קמעוניים מחירים ט/4. לוח
TABLE. 1/4:  AVERAGE RETAIL PRICES OF SELECTED FOOD COMMODITIES (Cont.)

)1949196?)
.ILליי

יחידה..מצרך,

אביב תל
Tel Avivהארץ 'בל Whole Country

UnitCommodity
 194919591961196219631964196519661967,19681969

. t . 0.32חלווה. 1.771.801.801.902.502.702.902.903.003.06kg.Halvaק'ג

1.13ח.ה(1) "6.196.108.909.209.109.509.509.609.509.50"Tea (1)

טחוו(1) ,Coffee"0.738.678.008.758.808.808.939.009.109.109.10קפה ground(l)

0.497.688.007.907.807.807.908.108.008.008.10Cocoaקקאיט) (1)

0.030.120.140.150.150.160.160.170.17ימלח
"Salt

אדמה Potatoes"0.040.250.320.290.360.410.400.470.560.570.53תפוחי

00.370.610.630.620.640.870.780.940.94l.llTomatoes\.0עגבניות

0.100.530.750.731.020.901.05l.ll1.061.051.20"Cucumbersמלפפונים

 Carrots"0.080.340.400.470.480.510.630.610.680.630.71גזר

Beetroot"0.290.310.440.420.460.560.520.630.560.70סלק

Eggplant"0.060.290.360.460.500.500.730.650.680.670.84חצילים

Cabbage"0.060.250.340.380.470.410.570.550.580.580.76כרוב

כרובית
0.350.460560.700.610.780.710.920.801.04"Cauliflower

יבש ;בצל *'0.450.360.320.420.500.610.530.600.650.57"Onions, dry

0.20בננותו *0.800.730.780.780.961.271.190.991.171.22"Bananas

 0.520.740.761.070.840.981.080.890.971.06Grapesענבים.

: Watermelons"0.180.230.280.280.330.320.430.390.450.45אבטיחים..

שמוטי ,tr0.180.280.310.310.320.370.490.500.510.55Oranges■.תפוזים,
ShamoutL

אפילים ,Oranges"0.230.460.450.360.420.550.550.570.540.59תפוזים, late

■■ . 0.230.370.370.390.450.470.560.560.570.58Grapefruitאשכוליות

0.390.480.470.580.690.710.800.810.880.94Lemonsלימונים

אמריקני. אורז ואילך 1965B בורמי; אורז (2) חופשית. במכירה הוא המתיר ואילף מ1959 ;1958 עד בקיצוב המחיר (0
בבקבוקים. מפוסטר לחלב  ואילך מ1959 בבדים; לחלב הוא המחיר 1958 עד (4) חופשית. במכירה המחיר (3)
גרם; 100 של בחבילות 1961 טד (8) טב9י. חלב למוצרי  ואילך מ1959 חלב; מאבקת עשוי למוצר הוא המחיר 1958 עד (5)
גרם. 250 של בחבילות מ1965 גרם; 100 של בחבילות 1964 עד (7) גרם. 250 של בחבילות ואילך מ1962

ארוז. ב1966 התל (8)

(1) Ration price till 1958; as from 1959  free market price. (2) Rice from Burma; as from 1965  American rice.
)3) Free market price. (4) Till 1958 price was for unbottled milk; as from 1959  for bottled pasteurized milk.
)5) Till 1958 prices were for milk powder products; as from 1959  for natural milk products. . (6) Till 1961 in packages
weighing 100 gr.; as from 1962  in packages weighing 250 gr. (7) Till 1964  in 100 gr. packages; since 1965  in

250 gr. packages. (8) As from I 966 packed.
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prices of inputs in building ■ בבניית תשומת מחירי

למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד  ט/5. לוח
TABLE 1/5.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING

)1951  1969)

Monthחודקממוצע
שנתישנה
YearAnnual

Average1וווווIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

: =הבסיס 100.0Base: 1 VII 1950

1951125.1
116.0118.0 127.0 139.5

1952211.3160.4 214.0231.7 232.0235.9235.9236.5239.9

1953275.8239.9239.9250.9258.4 258.4280.1294.2 281.9300.6300.6300.6303.7

1954353.6306.4343.9352.4356.5 352.4356.5358.1 353.5363.1363.1365.6371.6

1955393.4377.4377.2377.2377.1 377.7379.1383.7 381.7419.2
a

421.6422.2427.2

1956451.7427.2427.4444.9450.1 444.9459.4461.1 460.4461.1461.1461.1461.1

1957474.2468.9468.9468.9468.9 468.9468.7477.4 477.2477.9481.7481.5481.1

1958479.4480.6479.5479.5478.5 481.1475.6481.5 482.9480.1478.8478.4476.3

1959484.8475.4479.3481.0483.4 484.1482.9487.9 484.6488.0489.3490.0491.4

I960510.9491.1491.1502.0503.1 503.8513.5520.9 521.0521.4520.8521.3521.3

1961557.0521.5538.8540.7550.8 550.4554.3568.1 565.3571.4572.2574.7575.3

1962627.2576.2599.7618.0617.9 618.6618.3650.4 627.9650.3650.3649.6649.0

1963660.8655.3662.7659.7660.1 660.1660.6662.1 662.1661.2661.2662.5.661.9

100.0הבסיס :Base: 1 1964 =

1964103.9100.0100.3100.4100.7 100.7102.8108.2 108.1105.5105.9107.2. 107.5

1965II 1.5107.9108.4109.1110.3 110.0112.4.IIS4 114.6115.1II 1.2II 1.6II 1.6

1966120.5113.3116.7119.1119.6 119.5122.4125.2 125.0123.0120.6120.6120.5

1967120.5120.5120.4120.4120.3 120.3120.3120.5 120.5120.4120.5120.7121.6

1968125.9122.612X9123.0124.2 123.3128.0131.7 131.6128.2124.7125.2125.4

Base: 1968 = 100.0 : הבסיס

1969102.199.899.999.9100.2 100.1103.1106.8 106.2104.4101.9102.3103.3
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תתקבוצות לפי למגורים, בבנייה תשומה מחירי מדד  ט/6. לוח
TABLE 1/6.  PRICE INDEX OF INPUTS IN RESIDENTIAL BUILDING, BY SUBGROUPS

)1967196?)

SubGroup

Base: הבסיס
1968
. 100.0

1969

המשקל
Weight
1968

Base הבסיס;
1964 = 100

1968 1967

המשקל
Weight
I 1964

i1s1:1pnn

THE GENERAL INDEX

Quarry Marble and Porcelain Products

Mining products
Marble and porcelain products

Cement. Hong, Silicate and Their Products

Cement and its products
Ytong and silicate products

Iron and Metal Products
Round buildingiron
Profiles, tin and metal products

Wood and Other Ataterials
Wood
Other materials

Plumbing Materials
Sanitary and central heating,
plumbingmaterials 

Materials for electrical installation

Wages
Building workers
Other constructionworkers

Supervision, management and servic>

Transportation
Hired transportation
Own transportation

Equipment and $7001
Hiring of equipment
Own equipment
Tools

A11$ce7/aneous
Taxes and insurance
Office maintenance

102.3 1,000.0 . 125.9

103.0

|03.2
102.0

101.6

58.3

47.7
10.6

117.6

112.3

117.5
94.9

/07.8

I20.S

109.6

II 1.7
102.8

106.4

107.3

101.9
102.1
102.1

100.7

/01.8
103 0
100.9

/04.7
104.9
104.5
104.4

101.2
101.8
100.5

9.5

SOLS
376.6
68.2

S6.7

/7.1
7.4
9.7

29.8
16.2
9.6
4.0

21.8
11.7
10.1

135.7

136.2
135.1
137.7

140.3

120.3
122.1
115.9

112.4
101.6
113.9
109.3

121.5
121.5
121.5

118.4

130.7
129.2
132.1

137.3

115.4
115.3
115.9

109.2
96.0
110.5
108.1

/20.4
118.0
125.3

1,000.0

63.0

43.5
14.5

136.5

124.8106.6108.0114.0101.6
11.7104.2106.13.6102.6

85.6/06.6/§J6./90.2./0J4
68.0104.8114.663.9105.8
17.6113.7§121.926.3104.3

96.3115.2.I2S2/03.3 */00.7
70.3116.4§127.659.1100.9
26.0112.2118.644.2100.4

68.5118.4/24.7 ■60.4164.5
55.9, 118.4;122.250.9104.0

12.6

479./
339.7
73.7

65.7

20.4
14.6
5.8

27.3
1.7

20.9
4.7

23.3
15.9
7.4

הכללי המדד

שיש מחצבה, חומרי
וחרסינה

מחצבה חומרי
חרסינה ומוצרי שיש

סיליקט איטונג, צמנט,
ומוצריהם
ומוצריו צמנט

וסיליקט איטונג מו?רי

מתכת ומוצרי ברזל
לבנייה עגול ברזל

מתכת ומוצרי פחים פרופילימ,

אוזרים וחומרים עץ
9ץ

אתרים חומרים

אינסטלציה חומרי
סניטרית אינסטלציה חומרי

מרכזית והסקה
חשמלית אינסטלציה חומרי

עבודה שכר
בניין פועלי

על העובדים אחרים פועלים
הבניין

ושירותים ניהול פיקוח' צווח

הובלה
שכורה הובלה
עצמית הובלה

עבודה וגלי ציוד
ציוד שכירת
עצמי ציוד
עבודה כלי

שונות
וביטוח מסיט

משרדים החזקת
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INPUTS IN ROAD CONSTRUCTION בסלילה..... תשומה מחירי
הסלילה סוג לפי בסלילה, תשומה מחיר* מדד  ט/7. לוח

TABLE 1/7.  PRICE INDEX OF INPUTS IN ROAD CONSTRUCTION, BY TYPE of ROAD
CONSTRUCTION

)19661969)

1966196719681969Itemסעיף

 100 :Baseהבסיס: 1 1966 *

הכללי 102.6101.6108.3IIהמדד 1.5GENERAL INDEX

ביןעירוני אספלט 101.1100.0108.2IIכביש 1.9Interurban asphalt road

עירוני אספלט 104.1103.0108.0110.6Urbanכביש asphalt road

עפר 104.8104.8112.0IIS.OConstructionעבודות works

102.8101.3107.5111.1Subbaseמצע

103.6102.6107.5109.8Base

נושאת 103.2102.6107.6109.5Bearingשכבה course

PRICES OF INDUSTRIAL OUTPUT

מקומיים, ליעדים התעשייה תפוקת של סיטוניים מחירים
ראשי ענף לפי

TABLE 1/8. WHOLESALE PRICE INDEX OF INDUSTRIAL OUTPUT
MARKET. BY MAIN BRANCH

)19671969)

התעשייה תפוקת מחיר*

מדד  ט/8. לוח

FOR THE DOMESTIC

:Baseהמשקל בסיס:
1963 = המשקל100.0

הבסיס:
Base:

ראשי WeightWeight1968Mainענף Branch

19631968 1 19671968
 100.0
1969

הכללי 1,000113.8IIהמדד 1.21,000102.1GENERAL INDEX

ומחצבות 21114.2מכרות 110.216102.2Mining and quarrying

262114.8מזון 112.2247101.0Food

97114.9טקסטיל 115.0118101.2Textiles

40109.1הלבשה 106.830103.3Clothing

ורהיטים ומוצריו עץ
ומוצריהם קרטון נייר,

71110.6 107.769102.2Wood, wood producu and furniture

25104.3 103.323101.0Paper and paper products

ומוצריו 24128.4עור 123.420103.0Leather and leather producu

ופלסטיקה גומי 29100.0מוצרי 99.23499.9Rubber and plastic products

נפט ומוצרי כימיים 53115.9מוצרים 111.56499.9Chemical and petrol producu

אלמתכתיים מינרלים 72IIמוצרי 1.2 110.071102.2Nonmetallic mineral producu

בסיסית 34121.4מתכת 113.335104.1Basic metal

מתכת 59119.8מוצרי 114.174105.8Metal producu

83102.3מכונות 103.357102.6Machinery

חשמלי 41114.1ציוד 108.946102.7Electrical equipment

הובלה 77122.1כלי 119.584103.5Vehicles

12119.0IIשונות 1.212102.9Miscellaneous
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PRICESOF INPUT AND OUTPUT IN AGRICULTURE גחקלאוו! ותשומח r\pMt> >vno

. ,r■'..
ראשיות קבוצות לפי בחקלאות, ^ותשומת תפוקה של מחירים לוחט/9.ל.מדז*י
TABLE 1/9.  PRICE INDEXES OFINPUT'AND OUTPUT IN AGRICULTURE, BY MAIN GROUPS

)1) (1966/671968/69 תשמיט עד (תשכז

ראשית קבוצה
המשקל

, בתשכ'ו
Weight in

1965/66

1"van
' 1966/67

תשכיח

1967/68'

תשכ"ט
י 1968/69

Main Group

1965/66הבטיס = 100.0 = תשכ"ו :Base:

תפוקה מהירי §1,000.0מדד 104.3 §99.0110.3INDEX OF OUTPUT
PRICES

וגן שדה 103.5§256.7גידולי §104.1107.2Field and Garden Crops

שדה 125.199.9גידולי 96.7103.0Field crops

אדמה ותפוחי ירקות ■113.9§104.9  §109.7 108.4Vegetables and potatoes

17.7120.5שונות 120.5129.5Miscellaneous

חיים בסלי 09.5|§455.1תוצרת §98.8112.0Livestock Produce

99.8§95.8בשר 95.9105.0Meat

119.7§125.6עופות 97.9115.8Poultry

בריכות 19.4104.6דגי 100.4108.8Pond fish

108.2§116.9חלב 100.8110.5Milk

09.3|§91.9ביצים . , 100.5*I 18.4Eggs

י 4.481.1"דבש 85.4 70.8Honeyי

שונות 1.1.1 ..§139.6. Miscellaneous

מטעים 38.4§55.9./תוצרת 88.9 _105.2Produce of Fruit Plantations

הדר 152.3104.4פרי /00.2114.8Citrus Fruit

תשומה מחירי מדד ;

וזרעים מספוא

1,000.0

342.5

110.8 103.0

114.3 100.5

M4.I

120.3

INDEX OF INPUT
PRICES

Feeding stuff and seeds

והדברה דישון 72.9108.2חומרי 103.0109.5Fertilizers and pesticides

. ושמנים דלק השמל, 90.4102.5מים, 102.3102.7Water, electricity, fuel and oils

חילוף 45.9108.9מכונות'וחלקי ' 102.7115.4Machinery and spare parts ■ '

אריזה, וחומרי ציוד עבודה, 54.5106.5כלי 103.11 10.4Tools, equipment and packing
materials

ותיקונים בניין 16.1105.7חומרי 100.9108.7Materials for building and repair

חקלאי לשימוש 350.0IIשירותים 1.5 105.8112.8Services for agricultural use

עבודה שכר 268.2IIמזה: 1.5' 105.9II 1.9Thereof: wages

וביטוח 27.7מסים .106.6 101.8111.1Taxes and insurance

(1) Agricultural year. חקלאית. שנה (1)
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ראשיות קבוצות לפי הדרים, בגידול ותשומה תפוקה של מחירים ט/10.מדדי לוח
TABLE 1/10. PRICE INDEXES OF OUTPUT AND INPUT IN CITRICULTURE, BY MAIN GROUPS

)1)(1966/67 1968/69 תשכט עד (תשכז

ראשית קבוצה

המשקל
בתשכ"ו
Weight
in 1965/66

תשבז
1966/67

תשכיח
1967/68

תשכט
1968/69

Main Group

1965/66הבסיס = 100.0 = :Baseתשכיו

תפוקה מחירי 1,600.0104.4מדד 100.2II 4.8INDEX OF OUTPUT PRICES

556.1105.5שמוטי 97.0112.1Shamouti

147.1119:3אשכוליות 111.4128.4Grapefruit

164.281.6ולנסיה 100.9103.9Valencia

41.4124.9לימונים 89.0148.3Lemons

91.2105.2אחר 105.6113.7Other

תשומה מחירי 1.000.0109.2מדד 105.7109.9INDEX OF INPUT PRICES

■ 5.5103.3שתילים 100.3107.4Saplings

והדברה זיבול דישון/ 92.4106.8חומרי 103.2106.9Fertilizers, manure and pesticides

133.5102.2מים 102.2102.2Water

בנייה וחומרי ציוד עבודה/ 32.6108.9כלי 103.3112.1Tools, equipment and building
materials

עבודה 497.1111.0שכר 106.7.111.3Wages

חקלאי לשימוש שירותים
עבודה) שבר (ללא

151.6109.8 106.1112.3Services for agricultural uso
)excl. wages)

וביטוח 27.1116.4מסיט 110.5116.5Taxes and insurance

כלליות 60.2108.4הוצאות 107.0109.2General expenses

(1) Agricultural year.

251 מחירים

חקלאית. שנה (1)



ותעסוקה אדם כוח י'. פרק

שנעדרו עובדים וכו'. בכתב או אישית פנייה
אחרת' עבודה חיפשו וגם מעבודתם זמנית . .

מועסקים. כבלתי נחשבים
יי תתקבוצות: משתי מורכבת זו קבוצה

בארץ. פעם אי שעבדו אלה .1

בארץ. עבדו שטרם אלה .2

מועסקים: הבלתי של הסיווג שונה ב1967
האחרונים החודשים ב12 שעבדו אלה .1

בארץ.
האח החודשים ב12 עבדו שלא אלה .2

בארץ. רונים

הם האזרחי הטבודה לכוח שייכים אינם
"מו היו שלא ומעלה)' שנה 14 (מגיל האנשים
הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי או עסקים",
בלתי תלמידים' בית' עקרות נכללו זו בקבוצה
מרנטה מפנסיה' החיים אנשים לעבודה' מסוגלים
בשבוע אחת שעה אפילו עבדו שלא וכו/
בשירות החיילים זו בקבוצה נכללו .כן הקובע
ע"י זו קבוצה יוצגה 1966 סוף (עד סדיר
עליה הנתונים מ1967 החל קבועה. כרטסת
השאלונים באמצעות חקירה ע"י מתקבלים

בשדה).
הכלכלי בענף נכלל מועסק כל כלכלי. ענף 

עבד בו המוסד' או המפעל משתייך שאליו
או המוצר לפי נקבע הענף בשבוע_הקובע.
המוסדאם העיקרי"שלהמפעליאו השירות "

כלכליות פעולות בכמה עוסק המוסד או המפעל
הסופי המוצר קובע מחלקות' לפי להפרידן שאין
שייך. הוא ענף לאיזה העיקרי השירות או
פעי לענף בהתאם סווגו בקבוצים המועסקים

לותם.
הסיווג. לפי הוכן הכלכלה ענפי של הסיווג
והות המאוחדות האומות ארגון של הבינלאומי
ענפי "סווג (ראה הישראלי. המשק לצרכי אם
מפקד פרסומי בסדרת 2 מסי פרסום הכלכלה"

.(1961 והדיור האוכלוסין

ידי על המבוצעת לעבודה מתייחם יד משלח
במקצוע להתחשב בלי עבודתו; במקום הנחקר

כעת. בו עוסק אינו אבל למד שאדם
שהוכן היד משלחי סיווג על מבוסם הסיווג
לצרכי והותאם הבינלאומי העבודה ארגון ע"י
יד" משלחי "סיווג (ראה הישראלי המשק
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 3 מסי פרסום

.(1961 והדיור

ותעסוקה אדם כוח

; אדם כוח סקרי ■

. . וזגדרית

האנ כל הם האזרחי העבודה לכוח השייכים
"מועסקים" שהיו ומעלה' שנה 14 מגיל שים,
ההג לפי הקובע בשבוע מועסקים" "בלתי או

להלן. המפורטות דרות
שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים א.
תמורת כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת
העובדים כל אחרת! תמורה או רווח שכר,
בענפים ובין בשירותים (3יל בקיבוצים
במוסדות ואנשים משפחה בני אחרים);
למעלה הקובע בשבוע תשלום ללא שעבדו
מעבו זמנית שנעדרו אנשים שעות; מ15

הרגילה. דתם
קבו; משלוש מורכבת "המועסקים" קבוצת

משנה: צות
שעבדו עובדים הם מלאה עבודה טבדו .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
לש שעות מ35 פחות כרגיל' היא' מלאה
אחד לכל וגננות. מורים רופאים' כגון: בוע'

ממקצועות^אלונקבעה,ההגדרהשל^עבודה__
הרפו במוסדות שנהוג כפי וחלקית, מלאה
עוב קבוצות ב1967 וכר.החל החינוף אה'
אם רק מלאה" ב"עבודה נכללים אלה דים
במשרד, הן יותר' או בשבוע שעות 35 עבדו

בה. הקשורות בעבודות והן ,

שעבדו עובדים הם חלקית עבודה עבדו .2
(פרט החקירה בשבוע שעות 34 עד מ1
עד הנתונים לגבי לעיל שצויינו למקרים

.(1966

עובדים הם הרגילה מעבודתם זמנית נעדרו .3
הקובע השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו
מזג שביתה' מילואים' חופשה' מחלה' לרגל "■

זמנית עבודה הפסקת או מתאים לא אוויר 1

יום). 30 (עד

כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים בלתי ב.
וחיפשו אחת) שעה (אפילו הקובע בשבוע
כגון: שבוע' באותו פעיל באופן עבודה
שירות של העבודה בלשכת רישום ע"י
ע"י או אחרת' עבורה לשכת או התעסוקה
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על הרגילות לשאלות נוספו שונים בסקרים
בשטח מיוחדים נושאים על שאלות האדם כוח

והכלכלי. החברתי
1967 של העיבודים ובשיטות בשאלונים
על השלכה להם שיש שיפורים מספר הוכנסו
הבלתי וחלקית, מלאה עבודה העובדים הגדרת
נתוני העבודה. לכוח שייכים ושאינם מועסקים
הגדרות לפי גם רטרואקטיבית עובדו 1966
העבודה כוח תכונות לגבי השוואה לצורך הנ"ל

הכלכלי. הענף לפי והמועסקים
פירוט וכן הסקרים של מפורטות תוצאות
למצוא אפשר והסברים הגדרות של יותר רב

לסקרים.. המוקדשים בפרסומים

מאמצע (בפועל החדש והנזדגם המסגרת
שנתון ראה הישנה הדגימה שיטת לגבי ;1968
ברשימות ליקויים עקב .(240 עמ' 20 מס'
הנובעים הישן, למדגם ששימשו הבוחרים,
הוחלט וכוי, מדויקות לא כתובות עדכון, מחוסר
המש מדגם מוצא ממנה המסגרת את להחליף
הרשויות של הדירות לרשימות ולעבור פחות

. כללית. ארנונה לצרכי המקומיות
ראשון בשלב שלבים. בשני מוצא המדגם
בכל דירות.  שני ובשלב יישובים דוגמים
הבית, משקי כל נחקרים במדגם הנכללת דירה
בשני חקירה פעמים: 4 בקביעות, בה הגרים
נוספים רבעים לשני הפסקה עוקבים, שנה רבעי
ביישובים עוקבים. רבעים בשני חקירה ושוב
כפ קיבוצים, (כמו: ארנונה רשימות אין' בהם
במום וכן ירושלים מזרח מושבים, קטנים, רים
הדגימה במסגרות משתמשים היישובים) דות

כה. עד נהוגות שהיו
בסקר הדרגתי: היה החדשה לשיטה המעבר
מבוסס אחד פנל נכלל 1968 יוליספטמבר
פנלים ושני משפחות) (כ1,500 הארנונה על
ובםקר משפחות), (כ000'4 הישנה בשיטה
כל לראשונה נחקרו 1969 אוקטוברדצמבר

הארנונה. ממסגרת הפנלים ארבעת
הדגימה שיטת על יותר מפורט הסבר
מיוחד לפרסום במבוא ראה הנהוגות, והמסגרות

י"די"ז. עמודים 305

כ6,000 הקיף האדם כוח מסקרי אחד כל
תקופה אותה שנמצאו במדינה מהמשפחות
התושבים כולל הגיאוגרפיים, גבולותיה בתוך
ארעיים. ותושבים משנה פחות בחו"ל השוהים
ב1968 החל זה בפרק אדם כוח סקרי (נתוני
אחרת). צוין אם פרט ירושלים מזרח את כוללים
בבתיהן רואיינו סקר לכל שנבחרו המשפחות

הלשכה. מטעם פוקדים ידי על

253 ותעסוקה אדם כוח

הבנייה עובדי לפיו הסיווג; שונה 1961 ב
כפקידים. מסווגים והמחסנאים נפרדת קבוצה הם
בעבודה מעמד לפי הסיווג בעבודה. מעמד

הבאות: לקבוצות המועסקים את מחלק
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 להעסיק בלי עצמם,
בקואופ חברים  קואופרטיבים חברי
המשתתפים שיתופיות באגודות או רטיבים

שיתופי. במושב וחברים ברווחים,
בקיבוצים שעבדו אנשים  קיבוצים חברי
מועמדים קיבוצים' חברי כולל: שכר, ללא
ובק בקיבוצים הגרים חברים קרובי לחברות,

■■ הכשרה. בוצות
שעבדו אנשים  תשלום ללא משפחה בני
משפ בעסקי הקובע בשבוע יותר או שעות 15

כספית. תמורה ללא חותיהם,

מקורות
הלשכה ידי על מבוצעים אדם כוח סקרי
בשנים .1954 בשנת החל לסטטיסטיקה המרכזית
לשנה. אחת הסקרים נערכו 1956 עד 1954
בשנת והחל סקרים שני נערכו 1957 בשנת
עריכת שנה. בכל סקרים ארבעה נערכים 1958
רמה חישוב מאפשרת שנה מדי סקרים ארבעה
האדם כוח ושל התעסוקה של ממוצעת שנתית
העונתיות על מה מושג קבלת ומאפשרת במדינה

השנה. במשך
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

הנחקרים הנושאים
תעסוקה, על שאלות כללו הסקרים שאלוני
העבודה, שעות העבודה, חיפוש אופן אבטלה,
בעבודה. והמעמד היד משלח הכלכלי, הענף



וכן חודש בכל להם ששולם והשכר (משרות)
והמדדים בחודש לעובד הממוצע השכר את

אלה. נתונים לגבי
מוגדר' (משרות) השכירים מספר
הכל כסך הלאומי' לביטוח, לדיווחים בהתאם
קואופר חברי כולל שכר, המקבלים העובדים
משבורת; המקבלים עובדים י ובעלים טיבים
ותל שכירים שאינם קיבוצים חברי כולל ולא
חקלאיים מקצועיים, לאחיות' ספר (בבתי מידים
ביטחוניים שירותים עובדי שכר' המקבלים וכר)

בית. ועוזרות
מע אצל משרות במספר עבד אשר עובד
הללו' המעבידים של בדיווח ייכלל שונים בידים
זו סדרה נתוני בין להפרש הסיבות אחת וזו

אדם. כוח מקרי לנתוני

נוספות' שעות הפרשים, כולל ברוטו שכר י

אינו ובונוסים! עשרה" שלוש "חודש משכורת
שה סוציאליות והוצאות נלווים תשלומים כולל
קרנות לטובת העובד לזכות מפריש מעביד

שונות.

הכלכלי הסקטור
עיקריים: סקטורים לארבעה סווגו המפעלים
נכללים זה בסקטור רווח. למטרות פרטי
שו כיחידים, פרטיים אנשים בבעלות מפעלים
במפעלים בע"מ. ואגודות חברות או תפויות
הזכויות. רוב הפרטיים לאנשים יש זה1 בסקטור
למטמת_מוח.,בס_קטור_זה_נכל:_ פרטב_שלא 
באגודות כלל בדרך המאוגדים מפעלים לים
בתי העברית, האוניברסיטה כגון: עותומניות,
בעלי אחרים ומוסדות מקצועיים איגודים כנסת,
ספר ובית מלבן כגון: רווח' למטרות שלא אופי

"אורט".
של מייסודם הן העותומניות האגודות
הסקטור את מייצגים שאינם פרטיים אנשים

ה"הסתדרותי". או ה"ציבורי"

שיתו אגודות נכללים בסקטור הסתדרותי.
קיבוצים' הכללית, להסתדרות המסונפות פיות
הכלליתומפעלים הסתדרות ה בבעלות מפעלים

רוב'הזכויות. יש הכללית להסתדרות בהם

המקו השלטון נכללים זה בסקטור ציבורי.
מפעלים הלאומיים' המוסדות הממשלה' מי'
בהם אחרים ומפעלים הנ"ל המוסדות בבעלות

יותר, או הזכויות מן 50o/o אלה למוסדות
סמך על נקבע המפעל סווג אליו הסקטור
בחברות מפעל. באותו העיקריים. הזכויות בעלי

מדגמים' על מבוססים .שהאומדנים היות
שהיו מהמספרים מד. במידת לסטות הם עלולים
הדגי מ"טעות כתוצאה מלא ממפקד מתקבלים
ביחס ניכרת להיות עלולה זו סטייה מד,".
בנוסף זאת כל  באוכלוסייה קטנות לקבוצות

 תשובה. לטעויות
נב לנתונים דגימה טעויות אומדני להלן

אדם.) כוח סקר מתוך חרים

הדגימה טעויות אומתי

אחוזים
מספרים
מוחלטים
באלפים

העבודה כוח תכונות

לכוח השייכים.
האזרחי ,rrajrh 4.70.5י
לכוח שייכים אינם

 האזרחי עבודה ,.ה 4.70.6
. 4.80.5מועסקים

חלקית עבודה 3.22.1עבדו

. מועסקים 2.84.0בלתי

צויינו הדגימה מטעות קטנים אומדנים .

. בסוגריים. בלוחות

העיבוד שיטת

הנתו מנופחים הנהוגה' השקלול שיטת לפי
קבוצת לפי אדם כוח מסקרי .המתקבלים tm_
היישוביהמיךוקבוצתהאוכלוסייה צורת הגיל'

ע"י: נעשה הניפוח
המתק האינדיוידואליות הרשימות ספירת .1
יישוב, צורת גיל' קבוצת בכל במדגם ■.בלות 

אוכלוסייה. וקבוצת מין
חלוקת ע"י מתקבל כרטיס כל של משקלו .2
במספר קבוצה לכל הדמוגרפי האומדן 

קבוצה. באותה במדגם המקרים
את משפרת יחס" "אומדן של זו שיטה ;

■■  י י ■ האומדנים.
לפי המדגם נתוני שוקללו 1964 סוף עד
עמי 20 מסי שנתון (ראה יותר. פשוטה שיטה

, . . .(241 .

הלאומי הביטוח ממקורות ושכר תעסוקה
הגדרות

מאפ המעבידים בדיווחי הרשומים הנתונים
השכירים מספר של האומדנים חישוב שרים
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הכנסות פ?רי מתוף ומשכורת שכר
מאז שוטף באופן הנערכים הכנסות, בסקרי
נתונים התקבלו אדם, כוח סקרי במסגרת 1965
מועסקים של וממשכורת משכר הכנסות על

ומעלה.' שנה 14 מגיל
י/25 לוחות מתייחסים שאליה האוכלוסייה
עי וביישובים בערים מועסקים מקיפה וי/26
ומשכורת משכר הכנסה להם שהיתר. רוניים,
בחודש שנסתיימו האחרונים החודשים ב12

הפוקד. ביקור שלפני
וצורת הנתונים איסוף שיטת של פירוט
לפרק במבוא מופיע הכנסות סקרי של המדגם

החיים". "רמת  ו'
ההכ סקרי נתוני שולבו עיבודים' לצורך
והכלכליות הדמוגרפיות התכונות עם נמות
אדם. כוח בסקר מועסקים אותם על שנתקבלו
בפרק וי/26 י/25 בלוחות העיבוד יחידת
בעוד ו'. שבפרק בלוחות המופיעה מזו שונה זה
ראש שבו הבית משק היא היחידה ו' שבפרק
מתייחסים זה שבפרק הרי שכיר' המשפחה
אחד יום לפחות כשכיר שהועסק לפרט הנתונים

בשנה.

הגדרות

מוגדרת ומשכורת משכר ברוטו הכנסה
למיםים' כלשהם ניכויים לפני כספית כהכנסה
הועסק בהם העבודה מקומות מכל וכד'' מלוות
ביקור שלפני החודשים ב12 כשכיר הנחקר
הכס התוספות כל את כוללת ההכנסה הפוקד.
עבור תשלום '13 חודש משכורת כגון: פיות
זקיפות נערכו לא ועוד. פרמיות נוספות, שעות

וכד'. רכב דירה' על מבעלות

האומדניט חישוג שיטת י

הת באוכלוסייה השכירים כלל על אומדנים
ניפוח במקדם הסקר נתוני הכפלת ע"י קבלו
לפי האוכלוסייה כל בין כמנה שחושב (משקל)'
לבין יישוב וצורת גיל מין, אוכלוסייה, קבוצת
אותן לפי ואחרים) (שכירים הנחקרים מספר
זה ניפוח מקדם הכנסות. סקר מתוך תכונות
הכנסות סקר בין הנפל את אף בחשבון מביא

מ: מורכב זה נפל אדם. כוח לסקר
הכנסו על נחקרו שלא מקרים אותם כל א.
או הפוקד ביקור בעת היעדרות בשל תיהם

השאלון. על להשיב סירוב
היו בהם (שאלונים) מקרים אותם כל ב.
על כלשהם פרטים ידועים, בלתי או חסרים,

עבודה. תשומת על או הכנסה
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בדרך הסקטור נקבע בע"מ וציבוריות פרטיות
שהבעלים ההצבעה מניות לאחוז בהתאם כלל
אגודות כגון אחרים בתאגידים בהן. מחזיקים
היה הקובע הקריטריון עותומניות או שיתופיות
אח מיוחדות זכויות או מנהלים למנות הזכות
זכו שוויון של במקרה התאגיד. תקנון לפי רות
סדר לפי העיקרי הסקטור נקבע במפעל יות
ו"פרטי". "הסתדרותי", "צבורי", הבא: העדיפות
נעשה המפעלים בעלות על הנתונים איסוף
הרשות החברות, מרשם אינפורמציה פי על
בריתות היהודית, הסוכנות ממשלתיות, לחברות
אר של גג ומוסדות הקואופרציה של הפיקוח

ומלאכה. תעשייה גוני

חישוב ושיטות מקורות

של והתעסוקה השכר על הסטטיסטיקה
עם פעולה בשיתוף נעשית השכירים העובדים ,

מבוססים אלה נתונים לאומי. לביטוח המוסד
המדווחים מעבידים מסגרת מתוך מדגם על
כוללת זאת מסגרת הלאומי. הביטוח לסניפי
שכירים עובדים ..המעסיקים המפעלים כל את
1964 עד 1961 נתוני לעיל). שצויינו לאלה (פרט
שנ בעוד ב1961 שהוצא מדגם על מבוססים
שהחל חדש מדגם על מבוססים 1965 תוני
מעודכנת מסגרת מתוך והוצא 1965 בינואר

.. .1964 למרס

מ000'4 מורכב 19651969 בשנים המד):ם
עובדים 75 המעסיקים אלה כל לערך. מפעלים
כ כולל שהמדגם כך בוודאות, נלקחו ומעלה
בחשבון לקחת יש (משרות). השכירים של 00/0ר
קטנה מובהקות בעלי נתונים ולכן דגימה טעות

בסוגריים. מופיעים
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
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 ממוצעחודשים בין היחס
את מהווה הישן המדגם לפי והממוצע החדש
השנים נתוני על שהפעלתו השרשור, מקדם
1964 נתוני הנתונים. השוואת מאפשרת הקודמות
מקדמי לפי מחדש חושבו הישן המדגם של
לנתוני במקביל בלוחות ומוצגים אלד. שרשור

. . י הישן. המדגם לפי 1964



בסקרי שמדווחת כפי המועסק של הכנסתו
מקומות מכל להכנסה מתייחסת הכנסות'
הסקר. בתקופת כשכיר הועסק בהמ העבודה
מטה כלפי להטיה לגרום עשויה זו עובדה
בנתוני שכיר" ל"משרת הממוצע . בשכר

לאומי. ביטוח
לפי הממוצעת השנתית ההכנסה בחישוב ד.
שעבדו מועסקים אף נכללים הכנסות סקר
נתוני לעומתם' בלבד. החקירה משנת בחלק
הלאומי הביטוח ממקורות והמשכורת השכר
לפיכך, בנפרד. חודש כל עבור מחושבים
נכללים מהשנה חלק רק שעבדו מועסקים
בחודשים רק הלאומי הביטוח במקורות
להקטנה לגרום עשויה זו עובדה שעבדו,
סקר לפי הממוצעת השנתית ההכנסה בנתוני

לאומי. ביטוח לנתוני בהשואה הכנסות
משפחות דיווחי על מתבסס ההכנסות סקר ה.
זה מסוג אחרים למקרים בדומה ולכן,
בנוסף בו, קיימות ובעולם, בארץ שנעשו
העלולות חשיבה טעויות דגימה, לטעויות
של מקורן נתוניו. מהימנות על להשפיע
המוע באידיווח הוא אלו תשובה טעויות
.על דיווח העבודה? מקומות כל על סקים
בן ידי על מסויים בית משק בן הכנסות
זכרון מתוך נתונים ציון אחר? בית משק
טעויות ועוד. משכורת תלוש באמצעות ולא
הבי במקורות קיימות אינן זה מסוג תשובה
מתוך המעבידים מדווחים בהם הלאומי, טוח

מינהליים. רישומים

תערי3י~שכ^.מעכורה__

חקלאות, בעבודות היומי השכר תעריפי
האקדמאים, של השכר דרגות וכן ובניין תעשייה
בשירות מנהלי בדירוג והמועסקים המורים
נציגי בין נקבעו ציבור, ובמוסדות המדינה
העובדים של הארציים והאיגודים המעבידים

ענפים. באותם השכירים
1969 לשנת בתעריפים מעטים שינויים חלו
295 ע"ע ,20 בשנתון שפורסמו אלה לעומת
לוחות בפרסום צורך היה לא ולכן 304 עד

זה. בשנתון שנית אלה
הבאים: השינויים חלו

מסי שנתון ,297 עמי י/38, (לוח הנעלה א.
הרמות בכל היסוד לשכר 3O/O תוספת :(20

המקצועיות. .
לסוג תוספת שם): 298 (עמי יציקה מתכת .ב.
16.45 הוא ל1968 היסוד שכר :3 אי א'
 (1968) יוקר ותוספת יסוד ושכר ל''י

ל"י. 24.31

%10d הוא הנ"ל מהסיבות הנפל היקף
מהנפשות.

ממקו השכר נתוני עם השוואה
הלאומי הביטוח רות

לפי שנים בסדרת והמשכורת השכר השוואת .■

דיווחי ולפי הכנסות בסקרי המועסקים דיווחי
נתוני כי מראה' לאומי, ביטוח מנתוני המעבידים
מהשנים. אחת בכל יותר גבוהים הלאומי הביטוח
בין יסודיים הבדלים ממספר נובעת זו תופעה

הסדרות. שתי
ביטוח נתוני מתייחסים שאליה האוכלוסייה א<
ה3 סקרי של לזו בדיוק זהה איננה לאומי
את מקיפים לאומי ביטוח נתוני נסות.
היישוב צורות בכל השכירים אוכלוסיית
לשכירים המתייחסים הכנסות סקרי לעומת

בלבד. עירוניים ביישובים
קבו כוללים לאומי ביטוח נתוני אין מאידך,
בית עוזרות כגון באוכלוסייה, מסויימות צות
נמוכות שהכנסותיהם יזומה, עבודה ועובדי
נתוני אין כן כמו מהממוצע. כלל בדרך
הבי מערכת עובדי כוללים לאומי ביטוח .

בסקרי הנכללים קואופרטיבים וחברי טחון
הכנסות.

הנתו מתייחסים אליה בתקופה הבדלים יש ב.
הביטוח במקורות הסדרות. משתי נים
לפי החודשיים הנתונים מסוכמים הלאומי,
בממוצע מתייחסים הם ולפיכך הלוח' שנות
בסקך>^כנסות לאמצעהשנה.לעומת_זאת,_
חודי ל23 ושנה שנה כל נתוני מתייחסים
בינואר שנחקרו משפחות לדוגמא: שים.
השנתיות הכנסותיהן על דיווחו '1969
מש ואילו 1968 ינוארדצמבר בתקופה
על דיוחו 1969 בדצמבר שנחקרו פחות
1968 דצמבר בתקופה השנתיות הכנסותיהן
נתוני מתייחסים לפיכך, .1969 נובמבר עד
1968 ינואר לתקופה 1969 של הכנסות סקר
שנת לראשית ובממוצע 1969 נובמבר עד
מתייחסים הכנסות סקר שנתוני מכאן הלוח.
חודשים בשישה המוקדמת לתקופה בממוצע

לאומי. שלביטוח מזו לערך
להכנסה מתייחסים  לאומי ביטוח נתוני ג.
של ולא שכיר משרת של ומשכורת משכר
הביטוח שלפי כיוון זאת עצמו. השכיר
הש כל על בנפרד מעביד כל מדווח הלאומי
אילזאת, מסויים, בחודש שהעסיק כירים
אחד, עבודה ממקום ביותר המועסק שכיר
פעמים מספר המעבידים בדוחות מופיע
זאת, לעומת עו"ד). מורים, רופאים, (כגון:
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מאגף מתקבלים יזומה עבודה על הנתונים
העבודה. במשרד התעסוקה

מזרח בנתונים נכללת 1967 באוקטובר החל
ירושלים.

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
כוללים הנתונים 1960 בשנת החל אחר. במפעל
אחד, מיום פחות שארכו והשבתות שביתות גם
שביתות כוללים אינם אולם משעתיים, יותר אך

וחלקיות. האטה

מת מ1966 זה בשנתון המופיעים הנתונים
עצמם המפעלים מן שנתקבלו לפרטים ייחסים
אך ההשבתות; או השביתות התקיימו בהם
בשיטת מההבדל גם מושפעים שהשינויים ייתכן

הדיווח.

היוקר תופפת

חישוב ושיטות מקורות

הסתדרות בין היוקר תוספת להסכמי בהתאם
התע בעלי התאחדות לבין הכללית העובדים
ומרכיביו לצרכן המחירים מדד משמשים שייה
השכר. לתעריפי היוקר תוספת לחישוב כבסים

על הללו הצדדים בין הוסכם השנים במשך
היוקר תוספת של החישוב בדרך מספר שינויים
החישוב במועדי וכן המדד, מרכיבי פי על

והתשלום.

החודשית היוקר תוספת בלוח מובאים להלן
המחירים ומדד לעובדים'שכירים המקסימלית
ביולי 15  1952 בינואר 16 בתקופה לצרכן
שניתנה המצטברת היוקר תוספת זוהי .1957
ער ומעלה ל"י 80 של חודשי שכר על לעובד
1957 ביולי 15 ועד מאז ;1953 בדצמבר 15
ל"י 125 של חודשי שכר על התוספת ניתנה

ומעלה.

יזומה ועבודה רשומה אבטלה

הגדרות

פנה אשר אדם כל נחשב עבודה כדורש
לחודש אחת לפחות ונרשם העבודה ללשכת
דורש כל נחשב כמובטל עבודה. קבלת לשם
אחד אבטלה יום לפחות לו שנרשם עבודה

בחודש.

ידי על מחושב מובטלים" של יומי "ממוצע
במשך האבטלה ימי של הכולל המספר חלוקת
באותו האפשריים העבודה ימי במספר החודש

חודש.

בחודש הממוצעים האבטלה ימי מספר
הכולל המספר חלוקת ידי על מחושב למובטל
המוב במספר החודש במשך האבטלה ימי של

חודש. באותו הרשומים טלים
נרשמו אשר האנשים מוגדרים כרשומים
לשם בשנה אחת פעם לפחות העבודה בלשכת

עבודה. קבלת
למקום עובד שליחת פרושה לעבודה הפניה
הזמנת סמך על שליחה מכתב באמצעות עבודה

מעסיק.
יזומה" בעבודה מועסקים של יומי "ממוצע
ימי של הכולל, המספר חלוקת ידי על מחושב
אפ עבודה ימי במספר החודש במשך עבודה

חודש. באותו שריים

מקורות

1959 מרם עד רשומה אבטלה על הנתונים
בלשכות עבודה דורשי של רישום על מבוססים
העבודה" ל"מרכז מסונפות שהיו העבודה
החל המיעוטים. ביישובי העבודה ובלשכות
של הרישום גם בנתונים נכלל 1954 בינואר
בפיקוחו שהיו העבודה בלשכות לאיהודים
לא ב1959 החל העבודה. משרד של הישיר
(5/8) המוגבלים את העבודה לשכות רשמו
החל בשבוע. ימים 5 רק למעשה עבדו אשר
גם העבודה דורשי במספר נכללו 1961 בשנת
להם נרשמה ולא ללשכה שפנו עבודה דורשי

אבטלה.
רי על הנתונים מבוססים 1959 אפריל מאז
של העבודה בלשכות העבודה דורשי שום
כוללים אינם אלה נתונים התעסוקה. שירות
לסטודנטים, המיועדות העבודה בלשכות רישום
על הנתונים בית. ועוזרות ימאים אקדמאים'
ניתנים (17 עד 14 (גיל לנוער העבודה לשכות

בנפרד.
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ל"שכר ביחס מחושבת היוקר תוספת
שהש שכר לאותו ביחס כלומר היסודהחדש",
היוקר תוספת בצירוף 1956 בסוף העובד תכר
נקודות 249 לפי ב31.12.1965 נהוגה שהיתה
.(100=1951 ספטמבר (הבסיס: המדד של
הוותק תוספת על גם שולמה זו יוקר תוספת
היוקר תוספת שולמה 1964 ינואר עד והמשפחה.
למטה בלוח הנקובים בשיעורים זה לשכר ביחס
שכר למקבלי לחודש' ל"י 500 של לתקרה עד
יומי. שכר למקבלי ליום ל"י 20 או חודשי'
1964 מינואר הנוספות היוקר תוספות לגבי
החדש" היסוד "שכר תקרת הועלתה ואילך
ומ20 חודשי' שכר למקבלי ל"י ל700 מ500

יומי. שבר למקבלי ל"י ל28

ר ויק י ה תוספת שיעורי
* היוקר|£ תוספת
/. י (ל"י)ת המקסימלית

התקופה
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

1963ב16 28.9144.505.78בינואר

1964מ16 33.6177.407.10בינואר
a22באוקטובר61964;37נף16 205.40
1965מ16 38.5211.708.47בינואר
1966מ16 47.8276.8011.07בינואר
1970מ16 51.8304.8012.19בינואר

היוקרמדד תוספת
המקסימליתהמחיריםהתקופה

לצרכן (ל"י)י

1952מ16 1075.60בינואר

1952מ16 12016.00במרס
1952מ16 13225.60באפריל
1952מ16 14435.20במאי
1952מ16 15745.60ביולי
1952מ16 16552.00בספטמבר
1952ט16 .175בדצמבר 60.00
1953מ16 182במרס .65.60

1953מ16 19172.80ביוני

1953מ16 20180.80בספטמבר

1953מ16 20889.55בדצמבר
1954מ16 21699.55במרס
1954מ16 107.05'222בספטמבר

1954מ16 228114.55בדצמבר

1955מ16 231118.30בספטמבר

1955מ16 236124.55בדצמבר

1956מ16 239128.30במרס

1956מ16 249140.80ביוני

לתוספת בנוסף משלמים 1966 באוגוסט החל
שכר בעלי לעובדים התייקרות" "מענק יוקר
להם המעבידים' משלמים המענק את נמוך.
לביטוח המוסד ידי על המענק סכומי מוחזרים

המדינה. אוצר מכספי לאומי'
על בכללים מספר שינויים חלו השנים במשך
בשנת המענק. ובסכומי המענק משתלם פיהם
עובד אינו זוגו שבן נשוי, למפרנס שולם 1969
לחודש, ל"י 500 עד והכנסתו ילדים' לו ושיש
לעובד היומי המענק לחודש. ל"י 24 של מענק
ל"י ב0.96 מסתכם ל"י' 20 עד היומי ששכרו

ליום.

נערך שהוא כפי היוקר תוספת חישוב
לצרכן המחירים ממדד נבדל האחרונות בשנים

~בעיקר~בנקודותאלו:

ממוצעים על מבוסס היוקר תוספת חישוב .1
ושל לצרכן המחירים מדד של תקופתיים
שנתיים) או שנתיים' חצי (ממוצעים מרכיביו
ומת נערך לצרכן המחירים שמדד בעוד

חודשי. כמדד פרסם
במוע כוללים אינם היוקר תוספת חישובי .2
ופירות" "ירקות סעיף את. שונים דים
זה סעיף בהם נכלל כאשר אחרים ובמועדים
העונ (בגלל שנתי כממוצע תמיד נכלל הוא

שבמהלכו). הניכרת תיות
היוקר תוספת לחישוב מוכנס הדיור סעיף .3
לצרכן. המחירים שבמדד מזה שונה בהרכב
כולל היוקר תוספת לחישוב הדיור "מל"
בעת מהווים שאינם מרכיבים אותם רק
המשפחות של הכנסות גם אחת ובעונה

העצמי. מרבושן דירותיהן בעלות
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פרסומים

(1967 עד 1965) והשבתות שביתות (257)

(1967) אדם כוח סקרי (273)

(1968) אדם כוח סקרי (305)

1961 מפקד פרסומי
הכלכלה ענפי סיווג (2)

יד משלחי םיוזג (3)
העבודה כוח תכונות ו: חלק  העבודה כוח (9)
הכל הענף לסי המועסקים, והרכב (השבועיות)
נתונים  בעבודה והמעמד יד משלח כלי,

המפקד של ב' משלב
ההשתקעות riDipn :1v חלק  היישובים ספר (18)
הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב,
והענף העבודה בכוח ההשתתפות בעברית,

המועסקים של הכלכלי
העבודה כוח תכונות וו: חלק  העבודה כוח (21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב
משלב נוספים נתונים ווו: חלק  העבודה כוח (24)

המפקד של ב'

בחו"ל יד משלח :1v חלק  העבודה כוח (27)

עבודה חיי לוחות (37)

הערכה סקרי (40)

מיוחדים פרסומים
(אוגוסט בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)

(1952

ארעיים) (סיכומים (1954 (יוני אדם כוח סקר (25)

(1953 11954) עבודה שכר של סטטיסטיקה (38)

(1954 (יוני אדם כוח סקר (56)

(1955 (נובמבר אדם כוח סקר (61)

(1956 (יוני אדם כוח סקר (68)

(1957) אדם כוח סקרי (82)

(1962) אדם כוח סקרי (152)

(1961 עד 1955) אדם כוח סקרי (162)

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (171)
(1963) לאומי לביטוח המוסד

(1963) אדם כוח סקרי (176)

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (192)
(1964) לאומי לביטוח המוסד

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

מנתוני שכירים עובדים של ושכר תעסוקה (245)
(1966) לאומי לביטוח המוסד
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אדם כיח סקרי
והמין האזרחי הע3ודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה י/1. לוח

... (1969 עד 1960 ממוצעים ;^ 1955) .  '

האזרחי .העבודה כוח
מועסקים

עבודה עבדו
מלאה

FullTime

הכל סך
Total 1

הכל סך
Total

אינפ
העבודה ככוח
האזרחי

Not in Civilian
Labour Force

כוח
העבודה
האזרחי
Civilian

Labour Force ■

הכל סך

Total
שנה

 האוכלוסילה אלפיםכל
. ,}0 1955,178.5631.2547.3631.2585.7457.2

I960,391.9735.8656.1735.8701.8537.6
1965,727.4912.4815.0912.4879.2684.6

(2) 1966,793.5543.4850.!943.4873.9676.3
1967,838.7926.9911.8926.9830.7588.8
1968,928.1969.9958.2969.9910.9692.8
1969,977.8990.1987.7990.1945.8740.1 "

אחוזים
1א 1955100.053.646.4100.092.872.4

1960100.052.947.1100.095.473.1
"■ 1965100.052.847.2.100.0.96.475.0
(2) 1966100.052.647.4100.092.671.7

1967100.050.449.6100.089.663.5
1968100.050.349.7100.093.9 71.4
1969 .100.050.149.9100.0ך 95.574.8

 אלפימגברימ
XI 1955594.4476.3118.1476.3443.0366.5

1960700.2546.7153.5546.7521.9429.4
1965866.6659.4207.2659.4637.3532.4

(2) 1966899.3. 6721 ./..227.2672.1623.2520.0
1967922.2664.8257.4664.8598.0461.5
1968963.9692.6271.3692.6655.0540.4
1969;89.2696.6292.6696.6670.4573.6

אחתים
XI 1955100:0""80.119.9^(00.0.93.077.0

1960100.078.121.9100.095.578.6
1965100.076.123.9100.096.780.8

(2) 1966100.074.725.3100.092.777.4
1967100.072.127.9100.0 90.069.4י
1968100.071.828.2100.094.678.0
1969100.070.429.6100.096.282.3

 אלפיםנשים
XI 1955584.1154.9429.2154.9142.790.7

I960691.7189.1502.6189.1179.9108.2
1965860.8253.0607.8253.0241.9152.2

(2) 1966894.2271.3622.9271.3250.7156.3
1967916.5262.1654.4262.1232.7127.3
1968964.2277.3686.9277.3255.9152.4
1969988.6293.5695.129.5.5275.4166.5

אחוזים
XI 1955100.026.573.5100.092.158.6

1960100.027.372.7100.095.157.2
1965100.029.470.6100.095.660.1

(2) 1966100.030.369.7100.092.457.6
. 1967100.028.671.4100.088.848.6
1968100.028.871.2100.092.355.0
1969100.029.770.3100.0 .93.856.7

עבדו" ויטרם בארץ" 8עמ אי יעבדו לפי מועסקים הבלתי סווגו 1966 עד (י)
.1967 בנתוני שהוכנסו לשינויים בהתאט תוקנו 1966 נתוני (2)
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LABOUR FORCE SURVEY

TABLE J/l. POPULATION AGED 14 AND OVER,BY CIVILIAN LABOUR FORCE CHARACTERISTICS
AND SEX

(XI 1955; Averages 19601969(

Year

C i v i I i a n Labour Force
Unemployed (י) מו08קים נלתי Employed

ב12 בארץ עבדו לא
האחרונים החודשיט
Didnot Work in

Israel LastI2Months

ב12 בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
Last 12 Months

הכל סף
Total

זמנית נעדרו
מעבודתם

Temporarily
Absent from Work

עבודה עבדו
חלקית

PartTime

XI 1955
I960
1965
I966()
1967
I 968
1969

XI1955
I960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

XI 1955
I960
1965:
1966 (2)
1967
1968
1969

XI 1955
I960
1965

1966(2)
1967
1968
1969

XI 1955
I960
1965
1966 (2)
1967
1968
1969

9.9
6.5
7.4
19.3
30.5
23.4
22.1

1.6
0.9
0.8
2.1
3.3
2.4
2.2

5.5
(3.4)
(3.5)
11.3
15.1
II. I

11.3

1.2
)0.6)
)0.5)
1.7
2.2
1.6
1.6

)4.4)
)3.1)
)3.9)
8.0
15.4
12.3
10.8

 ThousandsTotal Population
45.535.6
34.027.5
33.225.8
69.550.2
96.265.7
59.035.6
44.322.2

Percentages
7.25.6
4.63.7
3.62.8
7.45.3
10.47.1
6.13.7
4.52.3

 ThousandsMales .

33.327.8
24.821.4
22.118.6
48.937.6

 66.851.7
37.626.5
26.214.9

Percentages
7.05.8
4.53.9
3.32.8
7.35.6
10.07.8
5.43.8
3.82.2

ThousandsFemales 
12.27.8
9.26.1
II. 17.2
20.612.6
29.414.0
21.49.1
18.17.3

Percentages

24.8
39.6
50.5
49.9
61.1
49.9
51.2

3.9
5.4
5.6
5.3
6.6
5.1
5.2

19.4
27.9
34.4
32.6
46.2
34.8
31.3

4.0
5.1
5.2
4.8
7.0
5.0
4.5

5.4
11.7
16.1
17.3
14.9
15.1
19.9

<0 Up to 1966, the unemployed were classified by "ever worked in Israel" and "not yet worked"
") Data for 1966 were corrected according to some changes introduced in 1967.
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103.7
124.6
144.1
147.7
180.8
168.2
154.5

16.5
16.9
15.8
15.6
19.5
17.4
15:5

57.1
64.6
70.5
70.6
90.3
79.8
65.5

12.0
11.8
10.7
10.5
13.6
11.6
9.4

46.6
60.0
73.6
77,1
90.5
88.4
89.0

30.03.57.95.0(2.9)XI 1955
31.76.24.93.2(1.7)1960

29.16.44.42.8(1.6)1965

28.46.47.64.63.01966 (2)

34.55.711.25.45.81967
31.95.47.73.34.41968
30.46.76.22.53.71969



האזרחי העבודה כוח תכונות לפי ומעלה, 14 בגיל היהודית האוכלוסייה י/2. לוח
והמין

(1969 עד 1960 ממוצעים ; <0 1955)

האזרחי העבודה כוח
מועסקים

עבודה עבדו
מלאה

FullTime

הכל סך
Total

הכל סך
Total

אינם
העבודה בכוח

האזרחי
Not in Civilian
Labour Force

כוח
העבודה
האזרחי
Civilian

Labour Force

הכל סך
Total

431.0
507.0
626.9
621:0
539.1
621.8
663.2

73.8
74.5
74.5
71.3
63.2
70.7
73.8

342.1
400.6
479.2
469.7
415.7
474.7
501.9

78.6
80.7
80.4
77.5
69.5
77.7
81.3

88.9
106.4
147.7
151. I

123.4
147.1
161.3

אלפיםהאוכלוסייהכל 
583.7490.1583.7542.3
680.3577.8680.3653.7
841.2731.7841.2810.5
870.2764.0870.2808.8
853.3820.8853.3770.1
879.3839.7879.3828.1
899.1863.4899.1858.9

אחוזים
54.445.6100.092.9
54.145.9100.096.1
53.546.5100.096.3
53.246.8100.092.9
51.049.0■ 100.090.3
51.148.9100.094.2

51.049.0100.095.5

אלפיםגברים 
434.9106.5434.9405.5
496.0137.0496.0478.4
595.8192.6595.8576.1
606.4212.3606.4565.6 .

598.0240.8598.0544.1
610.8248.36/0.8580.5
613.9266.1613.9591.6

אחוזים
 80.319.7100.093.2
■ 78.421.6100.096.4
75.624.4100.096.7
74.026.0100.093.3
71.328.7100.091.0
71.128.9100.095.0
69.830.2100.096.4

נשים אלפים. 
148.8383.6148.8136.8
184.3440.8184.3175.3
245:4539.1245.4234.4 

263.8551.7263.8243.2
255.3580.0255.3226.0
268.5591.4268.5247.6
285.2597.3285.2267.3

1,073.8
1,258.1
1.572.9
1,634.2
1,674.1
1,719.0
1,762.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

541.4
633.0
788.4
818.7
838.8
859.1
880.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

532.4
625.1
784.5
815.5
835.3
859.9

י 882.5

0ג1955
1960
!965
1966>*<

1967
1968
1969

1955XI
1960
1965 .
1966(2)
1967
1968
1969

1955*\
1960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

1955XI
1960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

1955XI
1960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

אחוזים
XI 1955100.027.972.1100.091.959.8

1960100.029.570.5100.0. 95.157.7
1965100.031.368.7100.095.560.2

(2) 1966100.032.367.7100.092.257.4.
1967100.030.669.4100.088.548.4
1968100.031.268.8100.092.254.8
1969100.032.367.7100.093.756.6

ו/1. ללוח (י) הערה ראה (1)
ו/1. ללוח (2) הערה ראה (2)
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TABLE J/2. JEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY CIVILIAN LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS AND SEX

(XI 1955; AveragesI960 1969(

Year 12 ב בארץ עבדו לא
האחרונים החודשים
Did notWork in

Israel Last l2Months

CtviIia n Labour Force

Unemployed (י) מועסקים בלתי

ב12 בארץ עבדו
האחרונים החודשים
Worked in Israel
Last 12 Months

הכל סך
Total

Employed

זמנית נעדרו
מעבודתם'
Temporarily

Absent fromWork

עבודה עבדו
חלקית

PartTime

XI 1955

I960
1965
1966 (2)
1967
1968
1969

XI1955
I960
1965
1966 (2)
1967
1968
1969

XI1955
I960
1965
1966 (2)
1967
1968
1969

XI1955
I960
1965
1966 (2)
1967
1968
1969

XI1955
I960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

XI 1955
I960
1965
1966(2)
1967
1968
1969

Total Population  Thousands
87.623.741.432.39.1

II 1.735.026.621.25.4
135.448.230.723.77.0
140.847.061.443.617.8
172.358.783.253.529.7
158.847.551.229.521.7
146.349.440.219.121.1

Percentages
15.04.17.15.51.6

16.45.23.93.10.8
16.15.73.72.80.9
16.25.47.15.02.1
20.26.99.76.33.4
18.15.45.83.32.5
16.25.54.52.22.3

Males  Thousands
44.918.529.424.6(4.8)
54.023.817.615.3(2.3)
64.432.519.716.6(3.1)
65.830.140.831.09.8
84.244.253.939.614.3
72.833.030.320.79.6
S9.829.922.311.910.4 ■

Percentages
10.34.36.85.7(1.1)
10.94.83.63.1(0.5)
10.85.53.32.8(0.5)
10.85.06.75.11.6
14.17.49.06.62.4
11.95.45.03.41.6
9.74.93.61.91.7

Females  Thousands
42.75.212.07.7(4.3)
57.711.29.05.9(31)
71.015.711.07.1(3.9)
75.016.920.612.68.0
88.114.529.313.915.4
86.014.520.98.812.1
86.519.517.97.210.7

Percentages
28.73.48.15.2(2.9)
31.36.14.93.2(17)
28.96.44.52.9(1.6)
28.46.47.84.73.1
34.45.711.55.56.0
32.05.47.83.34.S
30.36.86.32.63.7

(1)Seenote(1)totable J/l.
)2)Seenote(2)to tablej/l.

263 ותעסוקה אדם כוח



אוכלוסייה וקבוצת מין יישוב, צורת ל3י האזרחי, העבודה כוח  י/3. לוח
(1969 עד 1960 ממוצעים 1*1 1955)

עירוניים. ויישובים ערימאחרות
Other Towns and Urban

Settlements

Jews יהודים | Total הכל סך

חיפה
Haifa

אביביפו תל
Tel Aviv

Yafo

ירושלים .

Jerusalem
הגל סך
Total ומין שנה

135.8
279.9
415.4
446.1
442.9
456.0
475.8

50.2
50.2
51.3
51.3
48.8
48.6
48.9

146.1
215.3
307.7
326.0
321.7
329.3
337.8

78.5
77.5
75.8
74.8
70.6
70.2
69:5

39.7
64.6
107.7
120.1
121.2
126.7
138.0

196.5
287.9
429.4
459.8
462.0
475.9
£49.3

50.0
50.2
51.2
51.1
48.6
48.4
48.7

155.7
222.5
320.2
338.3
339.2
347.6
356.5

78.7
77.4
76:0
74.9
71.1
70.7
69.9

40.6
65.4
109.2
121.5
122.8
128.3
139.8 

 הכל אלפיםסך
143.063.5
146.961.9
156.381.0
162.382.4
155.982.0
162.782.4
!60.282.4

אוווזים
53.154.5
52.451.4
51.353.6,
53.353.0
51.451.7
53.250.4
52.749.7

 אלפיםגברים
107.248.8
110.046.3
113.257.3
113.959.1
110.059.1
112.059.0
108.957.6

אחוזים
80.783.8
78.877.1
75.176.9
75.876.9
73.575.4
74.373.3
72.770.5

 אלפיםנשים
35.814.7
36.915.6
43.123.7
48.423.3
45.922.9
50.723.4
51.324.8

54.1
52.0
67.5
72.3
65.4
83.7
84.9

53.5
51.7
51.6
53.7
47.1
46.1
45.0

38.6
37.8
45.2
46.9
43.5
57.8
59.4

76.9
_74.4_
6914
70.0
62.9
64.7
63.3

15.5
14.2
22.3
25.4
21.9
25.9
25.5

XI1955631.2
I960735.8
1965912.4
1966948.4

(2) 1967926.9
1968969.9
1969990.1 1

XI195553.6
I96052.9
196552.8
196653.1

(2) 196750.4 ;

196850.3
196950.1

476.3
546.7
659.4
676.2
664.8
692.6
696.6

80.1
_7B.I
76.1
75.S
72.1
71.8
70.4

154.9
189.1
253.0
272.2
262.1
277.3
293.5

XI1955
I960
1965
1966

)2) 1967
1968
1969

XI 1955
l?60_.
1965
1966

)2) 1967
1968
1969

XI1955
I960
I 965
1966

)2) 1967
1968
1969

אחוזים
\\ 195526.530.426.225.220.921.5

196027.3 .28.526.225.922.923.4
196529.433.927.931.026.126.7
196630.637.631.429.727.127.7

(2) 196728.631.529.928.525.926.8
1968 .28.8 28.132.828.326.127.0
1969 . . 29.726.933.229.527.428.3

מזרח כולל ב1968 החל שיבויימירושלים.(1) מטסר חלו ב1967 החל (2 #דר/ 5יח "חייל**כממרי רלוירן*. nw*1
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TABLEJ/3. CIVILIAN LABOUR FORCE.BY TYPE OF SETTLEMENT, SEX AND POPULATION GROUP

(XI 1955; Averages I960 1969(

Year and Sex
אחרים כפריים יישובים
Other Rural Settlements

Jew. יהודים [ Total הכל סך

קיבוצים
Qibbuzim

מושבים
Moshavim

1955XI
I960
1965
1966
1967(2)
1968
1969

1955XI
I960
1965
1966
1967(2)
1968
1969

1955XI
I960
1965
1966
"967(2)
1968
1969

1955XI
I960
1965
1966
1967(2)
1968
1969

1955XI
I960
1965
1966
1967(2)
1968
1969

57.8
36.4
29.3
20.2
17.9
19.4
18.5

50.8
51.2
51.2
50.6
44.5
46.8
44.1

43.4
26.1
20.4
13.8
13.0
13.7
13.2

76.4
73.3
69.9
67.5
63.8
65.2
61.8

14.4
10.3
8.9
6.4
(4.9)
5.7
5.3

1  ThousandsTota
51.190.6
54.678.7
50.780.6
51.274.6
51.066.9
52.870.2
52.869.1

Percentages
93.448.4
91.645.2
87.247.7
87.647.6
85.644.8
85.845.2
84.743.7

 ThousandsMale! 
30.171.8
29.764.7
26.666.3
25.962.5
26.357.4.
27.759.5
26.759.1

Percentages
92.676.7
91.374.5
85.877.3
83.078.4
82.875.6
84.775.4
80.673.6

 ThousandsFemales

21.018.8
24.914.0
24.114.3
25.312.1
24.79.5
25.110.7
26.110.0

Percentages

32.4
53.8
46.9
45.8
43.7
42.2
44.4

57.5
64.7
63.1
60.9
56.0
53.9
56.0

24.1
35.7
30.6
29.6
29.3
29.0
28.4

82.S
83.2
79.8
76.5
72.9
72.1
69.9

8.3
18.1
16.3
16.2
14.4
13.2
16.0

30.594.620.125.3XI 1955

45.091.916.029.0I960
45.488.917.231.81965

44.392.815.732.91966
38.088.712.9(24.6)1967(2)
34.787.114.027.91968
41.489.312.925.81969

(<) Since 1968, includes East Jerusalem.
"Labor Force Surveys".

(2) As from 1967 changes were made in the labour forcesurveystee introduction,
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. ומין גיל לפי האזרחי, העבודה כוח  Ah לוח
TABLE J/4. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND SEX

)Averages 1960 1969 ממוצעים ;<01955)

Year and Sex

Age Group גיל קגוצת

65+ 5564 3554 1834 1417
הכל סך
Total ומיך שנה

Total  Thousands אלפים  הכל סך
XI 1955631.239.8258.7258.556.817.4XI 1955

1960735.837.7283.3314.479.520.91960
1965912.472.2334.73S2.7117.235.61965
1966946.471.2356.7356.6124.439.5£196

(1) 1967924.9 (1)62.8353.7349.3123.937.21967י
1968969.969.9377.1358.1131.5 '33.31968
1969990.1 61.3386.9365.5137.039.41969י

5ercentagesאחוזים
וא 195553.637.256.861.750.520.5XI1955

196052.926.8 .56.663.152.520.7;960
196552.8 :32.857.062.858.822.31965
196653.1 31.358.163.457.923.81966י

(1) 196750.426.954.862.155.421.41967(1)
196850.328.355.1.62.354.918.31966
196950.125.253.963.156.620.21969

ThousandsMalesגבריםאלפים 
<0 1955476.3 :23.7186.0204.147.515.0XI 1955

1960546.7 23.3201.1239.465.917.01960י
1965659.443.5225.9263.695.730.71965

י 1966676.242.5236.7263.2 "99.933.91966
(1) 1967664.836.9 ;235.7259.1100.832.31967(1)

1968692.641.2251.7264.2106.429.11968
1969696.636.6250.6266. 1109.533.81969

Percentagesאחוזים
XI 195580.142.280.996.482.338TXII955
י 196078.132.1 ..79.596.384.335.51960

.■ . 196576.138.176.296.47 91.039.71965
: 196675.5 136.076.196.590.341.11966 י

(1) 196772.130.771.795.486. 137.11967 (■)
196871.8 .32.472.595.386.532.61968
196970.429.268.695.489.035.01969

 ThousandsFemalesאלפיםנשים 

XX 1955154.9 116.172.754.49.3(2.4)XI 1955
; 1960189.114.482.275.013.6(3.9)1960

1965253.028.7108.889.1;■ 21.5(4.9)1965
1966272.228.7120.093.4' 24.55.61966

י (1) 1967262.125.9118.090.223.1(4.9)1967(1)
1968277.328.7125.493.925.1(4.2)1968
1969293.524.7136.399.427.55.61969

Percentagesאחוזים
וא 195526.531.732.226.217.0(5.1)*/1955
. 196027.321.133.230.118.5(7.3)I960
196529.427.137.530.922.9(6.0)1965
196630.626.339.632.223.56.71966

(1) 196728.623.037.231.021.2(5.6)1967 (1)
196828.824.037.2■ ■31.521.6(4.5)1968
196929.721.038.733.123.05.71969 .י

/(1)Note (2) to Table J3. י/3. בלוח (2) הערה ראה (1)

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT 266



עלייה תקופת לידה, יבשת מין, לפי האזרחי, העבודה כוח  י/5. לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE J/5.CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX. CONTINENT OF BIRTH, PERIOD OF IMMIGRATION
AND POPULATION GROUP

)Averages 19601969 ממוגעימ ;XI 1955)

העבודה

אוכלוסייה, קבוצת
'It 11 Mil
(אלפים)
Civilian

Population Group,

לידה/ Percentagesאחוזיםיבשת
Labour

Continent of Birth,

עלייה ForcePeriodתקופת of Immigration

thousands)and!ומין Sex

*\ 19551960(1)1967 1 1966196819691969

הכל .סך S2.9 53.650.4 53.150.350.1990.1TOTAL

הכל סך  ;יהודים 54.1 54.451.0 53.851.150.9899.1Jews  Total

ישראל \ילידי 49.7 51.843.4 48.945.344.6213.9Israel born

הכל אסיהאפריקהסך 49.7ילידי 48.950.1 51.850.350.5305.5Born in AsiaAfrica  Total
1947 עד 53.6עלו 52.955.0 52.051.451.530.6Immigrated up to 1947

1954 עד 194849.2/ 47.9/52.2 53.253.554.0171.219481954
1960 עד 195546.8 50.045.846.358.619551960

1961 .45מאז 1 48.844.044.245.7Since 1961

 אירופהאמריקה 58.5ילידי 58.255.9 58.355.456.0379.7Born inEuropeAmerica 
הכל Totalסך

1947 עד 62.8עלו 61.761.1 62.259.759.8145.3Immigrated up to 1947

1954 עד 194855.1/ 54.4154.1 56.653.354.9148.319481954
1960 עד 1955 52.4 54.454.452.742.819551960

1961 מאז 51.0 56.151.752.143.3Since 1961

41.5לאיהודים 45.444.7 46.343.442.391.0No.nJews ,
78.1גברים 80.172./ 75.571.870.4696.6Males
הכל סך 78.4יהודים 80.371.3 74.971.169.8613.9Jews  Total

ישראל 62.5ילידי 64.952.5 57.653.951.7125.1Israel Born
הבל אסיהאפריקהסך 77.2ילידי 77.374.8 76.975.374.6226.9Born in AsiaAfrica  Total

1947 85.2עלועד 81.583.0 83.780.580.524.8Immigrated up to 1947

1954 עד 194876.0 / 76.3 /77.7 78.478.779.S129.0J9481954
1960 עד 195569.2 72.469.867.041.319551960

1961 67.7מאז 72.9'66.164.331.8Since 1961

 אירופהאמריקה 84.4ילידי 86.478.7 82.678.178.5261.9Born in £uropeAmerica 
הכל Totalסך

1947 עד 89.1עלו 91.086.2 87.184.082.7104.4Immigrated up to 1947
1954 עד 194880.3/ 81.2{77.5 81.277.179.0102.719481954
1960 עד 195568.2 76.069.669.026.119551960

1961 71.5מאז 79.572.672.328.7Since 1961

75.4לאיהודים 78.180.1 82.078.075.882.7NonJews
27.3נשים 26.528.6 30.628.829.7293.5Females
הכל סך 29.5יהודים 27.930.6 32.631.232.3285.2Jews  Total

ישראל 36.8ילידי 27.434.1 40.036.637.388.8Israel Born
הכל אסיהאפריקהסך 21.8ילידי 20.225.4 26.425.026.278.6Born in AsiaAfrica  Total

1947 עד 19.2עלו 21.823.9 19.820.520.45.8Immigrated up to 1947
1954 עד 194822.2 / 19.9/26.2 26.726.827.342.219481954
1960 עד 195524.8 28.323.226.316.719551960

1961 מאז 24.1 26.724.125.713.9Since 1961

 אירופהאמריקה 32.5ילידי . 29.833.3 34.433.334.311.8Born in EuropeAmerica
הכל Totalסך

1947 עד 34.1עלו 31.234.7 35.834.235.040.9Immigrated up to 1947
1954 ער 194831.3/ 28.3/31.6 33.530.732.545.619481954
1960 עד 195536.6 33.839.938.416.7I95SI960

1961 מאז 31.7 34.232.833.614.6Since 1961
7.2לאיהודים 11.88.4 9.68.57.883NonJews

/(.) See note (2) to Table J3. י/3. ללוח (2) הערה ראה 0)
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(יהודים) עלייה ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי האזרחי, העבודה כוח י/6. לוח
TABLE J/6. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH

:''; ''"' 'AND PERIOD OF IMMIGRATION (Jews)

. ,. , ,..._..."_,,.._._..... . . . (Average 1969 ?X7aaJ

Percent in Labour Force העבודה לכוח השייכים אחוז

Immigrated Since 1955 מאז עלו Immigrated Up to 1954 עד עלו

אירופה,
אמריקה
ואוקיאניה
Europe,
America

and Oceania

אפיה
'ואפריקה
Asia

and Africa

vילידי "   אירופה, ■"

אמריקה.אסיהישראל
Born in'ואוקיאניהואפריקה 
IsraelAsiaEurope, י

and AfricaAmerica
and Oceania

: הכל סך
Total

הכל מך
(אלפים)
Total

)Thousands)

קבוצת
ומין גיל

Age Gup
and Sex *

52.4

(15.4)

52.3

68,0

62.9

22.8

45.4

25.7

50.5

55.3

44.3

(17.6)

57.2

.X

58.9

67.8

63.4

24.7

53.6

(43.2)

59.0

61.2

46.1

(11.8)

44.6 50.9

\__J0.7^.S 65.8__^. 80.8_ _J 79.7___

(195)

55.9

98.3

93.4

42.0

36.0

(11.5)

48.6

* 46.4

(29.9)

(6.2)

(26.1)

67.4

92.7

79.3

(34.7)

26.1

(25.2)

34.4

23.5

(10.6)

(25)

X

71.2

96.4

92.6

40.1

33.7

X

47.3 .

41.2

31.2

)8.5)

X

78.3

95.7

84.0

)22.6)

26.2

X

37.6

24.5

)10.7)

)2.1)

24.924.7

54.452.3

64.667.2

58.151.4

20.918.4

. 69.351.7

, 27.027.4

65.456.5

95.894.7

90.1X

36.2X

37.3

22.0

47.9

42.5

(12.4)

X

32.3

22.6

43.1

35.7

24.5

6.2

הכל, סך
TOTAL

899.1

1417 52.3

1834338.3

3554339.8

5564131.4

65+37.3

י גברים 

Males
6I3.9L ■_■!.

141729.2

1834206.3

3554242.3 .;

5564104.3

65+31.8

נשים
Females

285.2

141723.1

1834132.0

355497.5

556427.1

65+5.5
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ומין גיל לימוד, שנות לפי האזרחי, העבודה י/7.כוח לוח
TABLE J/7. CIVILIAN LABOUR FORCE, BY YEARS OF SCHOOLING, AGE AND SEX

)Averages 1968 ; 1969 (ממוצעים

ומין לימוד שנות
Years of Schooling and Sex

הכל סך
(אלפים

' Total
)Thousand

גיל לפי העבודה, לכת השייכים אחוז
Percentage in Labour Force, by Age

19681969
הכל סך
Total

141718343554

1

556465+

; total הכל סך.
(■■  י

(1)969.9(2)990.150.125.253.963.156.620.2

0.66.3 ;66.025.5X28.433.728.8(7.7)

1478.173.650.0X45.864.758.020.0

58340.7, 345.955.040.657.564.060.523.1

912335.0352.249.717.654.671.363.630.0

] 13+
t

137.0144.666.1X58.884.379.238.3

Males 692.6696.670.429.268.695.489.035.0גברים

0. ...45.4_■ . .44.0 . ■63.4X77.788.074.9(19.5)

1465.6 61.179.1X87.296.186.2(32.1)

58 .266.2266.078.949.279.896.790.936.2

912221.6229.561.418.761.096.292.345 2

13+84.0■ ■ 90.273.5X60.994.592.8.6.6

Females 3277.3293.529.721.038.733.223.05.7שים

020.922.011.6X13.517.0(8.9)(21)

1412.512.517.9X(16.2)24.7(19.4)5.7

5874.579.927.430.830.129.325.4(5.8)

912113.4122.736.716.446.945.631.5(11.4)

13+53.054.456.6X56.967.6(47.8)X

הלימוד שנות שמספר איש 7,800 בולל (2) 9,800'גברים. מהם ידוע' לא שלהם הלימוד שנות שמספר איש 12,800 כ># (1)
גבריט. 5,800 מהם ידוע' לא" שלהם .

0) Includes 12 800 persons whose number of years of schooling is not known, thereof, 9.800 males. (2) Includes 7 800
persons whose number of years of schooling is not known, thereof 5,800 m',les.
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גיל לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכוו* (1) נשואות י/8;נשים לוח
אוכלוסייה וקבוצת

TABLE J/8. MARRIED(i) WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE AND POPULATION GROUP

.)Averages19571969 ממוצעים ;XI 1955)

Year and
Population Group

Thereof: Age Group גיל קבוצת מזה:

5564 3554 1834

הכל סך
14+ בגיל
Total

Aged 14+

שנה
אוכלוסייה וקבוצת

1961
1963
1965
1966
1967
1968
1969

*/1955
1957
1958
1960
1961

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969

הבשיב WomenAllהגשואותכל Married

Thousandsאלפים
142.5, 53.173.712.5
151.953.778.415.9
140.8 י 52.072.713.9
145.152.075.615.4
144.153.373.0'7.5(2)
154.059.475.417.0 . ,

166.163.081.418.7

;  אחוזים .Percentages
21.723.225.416.8
24.426.329.016.4
23.526.226.917.3
24.926.929.3: 13.8
24.627.429.316.4
24.526.529.518.5
25.625.628.821.2
25.526.428.020.9
26.026.529.221.0
25.325.728.5146(2)
25.726.628.621.1
27.228.430.422.3

יהודיות :מזה: JewishThereof

Thousandsאלפים

138.251.271.712.2
147.054!075.413.5
148.252.2. 76.615.6
138.250.771.713.6
142.751.174.415.2
142.052.771.817.2(2)
151.258.473.916.7
163.662.280.118.4

1961
1963
1965
1966
1967
1968
1969

V

XI 1955
1957
1958
I960
1961

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969

Percentagesאחוזים
XI 195522.924.526.517.7XI1955

195726.028.6■ 30.417.21957
196026.829.730.919.0I960
196126.129.8. 30.617.21961
196326.129.330.819.31963
196427.628.830.322.31964
196527.429.6 ■'29.621.81965
196628.130.030.921.91966
196727.429.1.30.2I7;3(2)1967
19682B.J30.730.822.41968
196930.832.7 32.923.71969

(1) The data until 1963 include widows and divorced.
)2) In 1967 the group includes aged 55 and over.

וגרושות. אלמנות כוללים 1963 עד הנתונים (1)

ומעלה. שנה 55 בנות כוללת הקבוצה ב1967 (2)
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גיל, קבוצת לפי האזרחי, העבודה לכוח השייכות יהודיות נשים  .9/, לוח
(<) הילדים ומספר הצעיר הילד גיל משפחתי, מצב

TABLE J/9. JEWISH WOMEN IN CIVILIAN LABOUR FORCE, BY AGE GROUP. MARITAL STATUS.

AGE OF YOUNGEST CHILD AND NUMBER OF CHILDREN(i)

)1969)

Thousands העבודותאלפים לכוח השייכות אחוו
, גיל קבוצת לפי

Percent in Labour Force, by
Age Group

הנשים בל
היהודיות

All
Jewish
Women

שייכות
.לכוח

הענודה
In Labour
Force

הכל סך
Total

1434354445 +

כולל SGRAND.882.5285.232.338.035.823סך TOTAL

251.7114.245.443.679.149.3Singleרווקות

630.8171.027.131.332.922.0NoivSingleלארווקות

ילדים S90.626.960.543.421.4Have.336ללא no children

ילדים 294.380.427.326.529.026.4Withעם children

הצעיר הילד Ageגיל of youngest child

0 192.419.721.422.3(16.6)X0 1

1 476.120.326.628.9(21.3)X2 4

5 973.422.630.733.431.1(24.0)5 9

101352.417.834.043.136.4X1013

הילדים0) dumberמספר ofchildren (0

1

71.225.135.236.337.6(28.3)1

2101.032.031.729.136.6(30.7)2

3+122.123.319.116.921.2(20.9)3+

0) Children aged up to 13 in household.
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עבודה, כוח ותכונות מין לפי ומעלה, 14 בגיל הלאיהודית האוכלוסייה  ♦lO/< לוח
עבודה ויישוב כלכלי ענף מין> לפי ומועסקים,

(1966  1969 (ממוצעים

1969
מזרח בולל לא
ירושלים
Excl. East
Jerusalem

מזרת כולל
ירושלים
Incl. East
Jerusalem

1968
מזרח בולל לא
ירושלים
Excl. East
Jerusalem

מזרוז כולל
ירושלים
Incl. East
Jerusalem

1967 1966
העבודה, כוח הבובות

בלבלי ענף
העבודה ויישוב

Thousandsאלפים
159.6164.6209.1'171.6215.3" 176.0

73.873.690.6; 76.7 ■91.076.9
85.891.0118.594.9124.399.1
וך\65.640.682.8 173.S
.8.2. 13.0 . .7.8. .(5.6)(4.1)(3.1)

65.660.682.871.186.973.8

25.625.025.6;25.323.423.2
9.89.513.7;11.416.813.9
12.99.715.5, 14.617.0. 15.6
י(1.0)(0.8)(0.5) (0.7)(0.7)(0.4)
(4.8)(4.9)8.15.68.46.0
(4.0)(3.4)5.2(4.2)6.2(4.9)
8.07.313.69.314.39.7 '
,י5.45.49.2 6.99.77.1

. (26)(1.9)(4.4)(2.4)(4.6)(2:6)
(0.1)(O.I)(0.1)

34.336.245.435.6 ■41.431.1
31.124.337.135.245.142.3
(0.2)(0.1)(0.3)(0.3)(0.4)(0.4)

80.883.4104.887.0109.289.3

66.366.881.869.582.769.7
14.516.623.017.526.519.6

58.153.974.5!64.078.866.7
י8.212.97.3 5.5(3.9)(3.0)

66.7 78.8 44.0 74.5 53.9 58.1

21.021.021.120.919.118.9
9.58.913.010.915.913.1
12.99.715.514.617.015.7
(0.5)(0.8)(1.0)(0.7)(0.7)(0.4)
(4.3)(45)7.8, 5.37.85.5
(3.9)(3.4)5.1(4.1)6.1(4.8)
6.05.610.97.512.18.2
(3.7)(4.1)7.0; 5.58.16.1
(2.3)(1.5)(3,9);(2.0)(4.0)(2.1)

(0.1). (0.1)(0.1)

28.631.039.2'
1

י 30.435.726.2
29.322.835.033.342.840.2
(0.2)(0.1)(0.3)(0.3)(0.3)(0.3)

הכל סך  האוכלוסייה
תכונות

. האזרחי העבודה לכוח שייכים ■
האזרחי העבודה לכוח שייכים אינם

,י מועסקים
. . .. מועסקים. בלתי ■

הכל סך  מועסקים
הכלכלי הענף

; ודיג ייעור חקלאות,
ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה
/ ציבוריות) עבודות (כולל בנייה
סניטריים ושירותים מים ,bntm

וביטוח בנקאות מסחר,
י וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,
■ הבל סך  שירותים

ועסקיים ציבוריים
ובידור אישיים

ידוע לא
העבודה יישוב

מגוריו ביישוב עבד
מגוריו ליישוב מחוץ עבד

ידוע לא

הכל גבריםסך
\ . י" וח תכ"ונ י
י האזרחי העבודה לכוח שייכים

האזרחי העבודה לכות שייכים אינם

, מועסקים
; מועסקים בלתי

הכל סך  מועסקים
הכלכלי הענף

ודיג ייעור חקלאות,
ומחצבות) מכרות (בולל תעשייה
\ ציבוריות) עבודות (כולל בנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,
' וביטוח בנקאות מסחר,
י וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

הכל סך  שירותים
י ועסקיים ציבוריים

ובידור אישיים
ידוע לא

: העבודה יישוב
מגוריו ביישוב עבד

מגוריו ליישוב מחוץ עבד
ידוע לא

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT 272



TABLE J/IO. NONJEWISH POPULATION AGED 14 AND OVER, BY SEX AND LABOUR FORCE
CHARACTERISTICS, AND EMPLOYED PERSONS, BY SEX, ECONOMIC BRANCH AND SETTLEMENT

OF WORK

(Averages 1966 1969(

Labour Force Characterist
Economic Branch

S settlementof Work

I 969

מזרה בולל לא
ירושלים
Exd. East
Jerusalem

מזרח כולל
■ ירושלים
Incl. East
Jerusalem

1968
מזרח בולל לא
ירושלים
Excl. East
Jerusalem

מזרח בולל
ירושלים
Incl. East
Jerusalem

1967 1966

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0POPULATION  TOTAL

C har acteristi cs

46.344.743.444.742.343.7In civilian labour force
53.7
88.8

55.3
82.3

56.6
91.4

55.3
92.7

57.7
95.4

56.3
96.0

inoc 1 n civilian laDOu r force

Employed
11.217.78.67.3(4.6)(4.0)Not employed

100.0100.0100.0100.0100.0100.0EMPLOYED  TOTAL

Economic Branch
39.1 41.230.935.627.031.5Agriculture, forestry and fishing
14.9
19.6

15.7
16.1

16.5
18.8

16.0
20.6

19.3
19.6

18.8
21.3

Industry (Incl. mining and quarrying)
Construction (incl. public works)

(0.8)
(7.4)

(12)
(8.2)

. (1.2)
9.9

(10)
7.9

(0.8)
9.6

(0.6)
8.1

Electricity, water S sanitary services
Commerce, banking and insurance

(6.0)(5.6)6.3(5.9)7.2(6.6)Transport, storage tS communication
12.212.016.413.016.513.1Services  Total
8.28.8II. 19.611.29.6Public and business
(4.0)(3.2)(5.3)(3.4)(5.3)(3.5)Personal 8t entertainment
XXXXXXNot known

52.559.855.050.247.842.3

Settlement of Work

In settlement of residence
47.5
X

40.2
X

45.0
X

49.8
X

52.2
X

57.7
X

Not in settrement of residence
Not known

100.0100.0100.0100.0100.0100.0MALES  TOTAL

82.080.178.079.875.778.0In civilian labour force
18.019.922.020.224.322.0Not in civilian labour force
87.680.791.192.295.295.7Employed
12.419.38.97.8(4.8)(4.3)Not employed

100.0100.0100.0100.0100.0100.0EMPLOYED  TOTAL
Economic Branch

36.338.928.432.624.328.4Agriculture, forestry and fishing
16.316.617.517.020.219.7Industry (Incl. mining and quarrying)
22.118.020.822.821.523.5Construction (incl. public works)
(0.9)("■4)(1.3)(I.I)(0.9)(0.6)Electricity, water 8t sanitary services
(7.4)(8.5)10.58.49.98.3Commerce, banking and insurance
(6.7)(6.3)7.0(6.4)7.8(7.2)Transport, storage £ communication
10.310.314.511.715.412.3Services  Total
(6.4)(7.5)9.48.510.39.1Public and business
(3.9)(2.8)(5.1)(3.2)(5.1)(3.2)Personal 8t entertainment
XXXXXXNot known

Settlement of Work
49.457.752.947.745.539.5n settlement of residence
50.642.347.152.354.560.5slot in settlement of residence
XXXXXXNot known

273 ותעסוקה אדם כוח



ומין אוכלוסיית קבוצת כלכלי, ענף לפי המועסקימ, י/11.■ לוח
"(1969 עד 1960 ממוצעים 1*1 1955)

חקלאות,כל
תעשייה

מכרות בנייה(כולל
עבודות (כולל

מיט חשמל,
ושירותים

מסחר,
בנקאות

ודיגהמועסקים ובימותסניטרייםציבוריות)ייעור *

,AllAgriculture,ConstructionElectricity,Commerceשנה
EmployedForestry(incl.Water andBanking
Personsand FishingPublicSanitaryand

Quarrying)Works)ServicesInsurance

א?פיס  המועסקים כק
585.7102.2127.054.311.978.6
701.8121.1(1)162.265.0(5.786.3
873.9107.4227.475.617.6113.3
830.7104.1203.863.018.5111.6
910.9101.7236.773.019.3120.6
945.899.1 .246.776.918.3122.0
858.975.7229.959.917.6113.6

אחוזים
100.017.621.99.32.013.5
100.017.323.29.32.212.3
100.012.326.18.72.013.0
100.012.624.67.62.213.5
100.011.226.08.12.113.3
100.010.526.28.2(1.9)12.9
100.08.926.87.0(2.1)13.2

אלפים  גברים
443.083.3104.953.011.159.2
521.993.5(1)134.063.315.162.9
623.281.6179.973.716.378.1
598.082.5165.661.417.076.3
655.080.6191.770.218.083.5
670.475.1195.475.316.680.9
591.656.0 .179.558.315.973.1

אחוזים
100.018.923.912.02.513.5
100.017.925.712.22.912.1
100.013.129.011.92.612.6
100.013.827.710.32.812.8
100.012.329.310.82.812.8
100.011.329.311.3(2.5)12.1
100.09.530.59.9(2.7)12.4

אלפים  נשים
142.718.922.0(1.3)(0.8)19.4
179.927.628.2(1.7)(0.6)23.4
250.725.847.5(1.9)(1.3)35.2
232.721.638.2(1.6)(1.5)35.3
255.921.145.0(2.8)(1.3)37.1
275.424.051.3(1.6)(1.7)41.1
267.319.750.4(16)(1.7)40.5

אחוזים

1955XI
1960
(י)1966
1967
1968
1969

יהודיםמזה:

1955
1960.

1966(l)
1967
.1968
1969

יהודיםמזה:

1955\\
1960
(י)1966
1967
1968
1969
יהודיםמזה:

1955XI
1960
19660)
1967
1968
1969

יהודיםמזה:

1955\\
1960
1966(.)
1967
1968
1969
יהודיםמזה:

XI 1955100.013.315.5(1.0)(0.6)13.7
1960100.015.415.7(1.0)(0.3)13.0

(1) 1966100.010.319.0(0.8)(0.5)14.1
1967100.09.316.5(0.7)(0.6)15.2
1968100.08.317.6(1.1)(0.5)14.6
1969100.08.718.7(0.6)(0.6)15.0

יהודים 15.2(0.6)(0.6)100.07.419.0מזה:

.1/< מסי ללוח (2) הערה ראה (1)
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TABLEJ/I !.EMPLOYED PERSONS. BY ECONOMIC BRANCH POPULATION GROUP S SEX

I960I969O))XI 1955; Averages
Servicesשירותים

בריאות,שירותיםתחבורה,
מעד,ממשלתיים,הובלה, שירותיםחינוך,

וקשר וכויציבורייםאחסנה משפט ידועאישייםדת, לא
Transport.הבל NotYearוגידור.Healthומינהלייםסך
Storage andTotalGovernmentEducation.PersonalKnown
Communi■*and PublicWelfare,Services

__ j
cationsAdmin.Religion.and

Entertainment
istrationJudiciary. etc.

ThousandsPersons All Employed
36.0171.4123.348.1('*.3)XI 1955

(1)43.5206.455.6* 198.6 ,52.2(1.6)I960
57.5272.0202.569.5(3.1)1966 (1)

61.2266.862.7A' ,137.3 ,66.8(1.7)1967
66.3290.872.4143.774.7(25)1968
72.6306.876.5151. 179.2(34)1969
66.4292.573.1144.874.6(3.3)Thereof: Jews

ssPercentag
6.229.521.28.3XXI 1955
6.229.57.914.17.5XI960
6.631.323.38.0X1966 (!)
7.332.27.616.58.1X1967

7.332.08.015.88.2X1968
7.732.68.116.18.4X1969
7.834.28.616.98.7XThereof: Jews

 ThousandsMales
33.494.977.617.3(3.2)XI 1955

(1)41.0110.745.947.4 ,17.4(14)I960
52.2139.0110.828.2(2.4)1966 (1)

55.7138.549.063.5 ,26.0(1.0)1967
59.9149.356.663.429.3(18)1968

64.4160.161.367.131.7(2.6)1969
58.3148.058.062.327.7(2.5)Thereof: Jews

Percentages
7.621.617.64.0XXI 1955
7.921.38.8* ,9.1 ,3.4XI960
8.422.417.84.5X1966 (1)
9.323.38.210.7 ,4.4X1967
9.222.88.79.74.4X1968
9.623.99.210.04.7X1969
9.925.19.810.64.7XThereof: Jews

 ThousandsFemales
(2.7)76.S45.730.8(I.I)XI 1955
(2.5)95.79.7, * 151.2. 34.8(0.2)I960
5.3133.091.741.3(07)1966 (1)
5.5123.313.7, * ,73.840.8(0.7)1967
6.4141.515.880.345.4(07)1968
8.2146.715.284.047.5(0.8)1969
8.1144.515.182.546.9(0.8)Thereof: Jews

Percentages
(1.9)54.032.321.7XXI 1955
(1.4)53.25.4, * ,28.519.3XI960
2.153.236.716.5X1966 (1)
2.455.35.931.817.6X1967
2.555.46.2'31.417.8X1968
3.053.45.530.617.3X1969
3.054.25.730.917.6XThereof Jews

0)Seenote(2)totable 5/1.
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ומין כלכלי ענף לפי שכיריט, מועסלןיס  י/12. ליה
TABLE J/12. EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND SEX

)Averages I960  1969 ממוצעיט ; XII955)

Thousands אלפים

Economic Branch and Sex 1969 1968 !967 1965 I960 XI 1955 ומין כלכלי ענף

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Industry (incl. mining and
quarrying)

Construction (incl. publicWorks)

Electricity, water and sanitary
services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage and
communications

Services  Total

Public and business

Personal and entertainment

Not known

Thereof: Males

Agriculture, forestry and ifshing

Industry (incl. mining and
quarrying)

Construction (incl. public works)

Electricity, water and sanitary
services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage and communi
cations

Services  Total

Public and business

Personal and entertainment

Not known

363.9472.6634.4.58S6649.5689.1

38.046.045.639.338.337.4

86.3121.9180.0159.5187.2199.8

45.555.678.953.361.264.9

11.715.215.418.419.318.1

23.037.758.756.858.963.6

23.828.039.337.943.448.3

136.4166.6214.5219.0239.1254.1


138.9180.1181.3196.0208.7

27.734.437.743.145.4

(2.9) (2.1) (1.4)  (2.0) (1.6) (4.2)

487.8 463.2 420.3 461.6 3S9.7 284.S

31.9 33.4 35.2 40.1 40.8 34.8

158.0 151.3 129.9 145.9 102.5 71.8

44.354.076.651.858.563.4

10.914.614.216.917.916.4

18.127.638.536.038.239.4

21.425.834.333.937.941.5

80.093.0110.3115.8124.5135.0


85.699.0102.1108.9117.8


7.411.813.715.617.2

(3.2)(1.4)(1.2)(0.8)(1.5)(2.2)

הכל סך .

ודיג ייטור חקלאות,

ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה

ציבוריות) עבודות (בולל בנייה

סניטריים ושירותים. מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,

וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

הבל סך  שירותיט

ועסקיים ציבוריים

ובידור אישיימ

ידוע לא

גבריט מזה:

ודיג ייעור חקלאות,
ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה

ציבוריות) עבודות (כולל בנייה

סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,

וקשר אחסנה הובלה, חוזבורה,

הכל סך  שירותים

ועסקיים ציבוריים

ובידור אישיים

ידוע לא
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אוכלוסייה וקבוצת מגורים יישוב צורת כלכלי, עגף לפי מועסקים,  י/13. לוח
TABLE J/13. EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH, TYPE OF SETTLEMENT OF RESIDENCE

AND POPULATION GROUP
)Average 1969 (ממוצע

כלכלי ענף
הכל סך
Total

ירושלים
Jerusalem

אביב תל
יפו

Tel Aviv.

חיפה

Haifa

ויישובים אחרות ערים
עירוניים

Other Towns and
Urban Settlements

מושבים

Moshavim

קיבוצים

Qibbuzim

כפריים יישובים
אחרים

Other Rural
SettlementsEconomic Branch

כולל
ים מזי
Incl.

כולל לא
יט מזי
Excl.

East
Jeru
salem

East
Jeru
salem

Yafo
הכל סך
Total

יהודים מזה:
Thereof:
Jews

הכל סך
Total

מזה:יהודים
Thereof:
Jews

Thousandsאלפים

הכל 945.879.166.0152.478.9471.9452.443.966.7סך 52.918.0TOTAL

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך 100.0100.0TOTAL

ודיג ייעור 5.04.766.637.3(0.8)(0.5)(1.1)(12)10.5חקלאות, 36.7(24.0)Agriculture, forestry and ifshing

ומחצבות) מכרות (כולל 14.3(8.0)26.217.216.227.921.832.132.2תעשייה 18.3(16.7)Industry (incl. mining and
quarrying)

ציבוריות) עבודות (כולל 16.1(09)8.28.27.96.78.08.98.3בנייה (1.5)(4.7)Construction (incl. public works)

סניטריים ושירותים מים (1.3)(0.5)2.12.2(2.5)(2.6)(1.7)(1.8)1.9חשמל, (0.3)(3.6)Electricity, water and sanitary
services

וביטוח בנקאות (6.8)(4.1)12.913.612.720.918.012.512.6מסחר, (0.1)(7.8)Commerce, banking and insurance

וקשר אחסנה הובלה, (5.9)(2.7)8.113.37.87.8(6.6)7.77.3תחבורה, (4.7)(4.6)Transport, storage and communi.
cations

הכל סך  .שירותים 32.650.753.833.335.631.632.217.218.3 38.438.6Services  Total

ועסקיים 24.240.845.022.528.224.825.314.315.0ציבוריים 11.933.1Public and business

ובידור (3.3)(2.9)8.49.98.810.87.46.86.9אישיים 26.5(5.5)Personal and entertainment

□
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ומין יד משלח לפי המועסקים, י/14. לוח
(1969(1) עד 1960 ממוצעים ; 1א 1955) :

חקלאים,
דייגים
ודומיהם
Farmers,

Fishermen and
Related
Workers

סוכנים
וזבנים
Traders,
Agents and
Salesmen

מקצועות (אדמיבעלי מנהלים
מדעיים'בל ניסטרטורים)חופשיים,

דומיהטהמועסקים ו ופקידיםטכניים
AllProfessional,Administrative,

EmployeeScientiifc, TechExecutive,
Personsnical £ RelatedManagerial, 81

WorkersClerical Workers

שנה

אלפים
*/ 1955 הבל 585.761.292.166.299.9סך

1960701.8. 79.498.163.7119.6
1965879.2113.3145.769.9108.9
1966878.2119.5142.574.4102.1
1967830.7117.7135.873.199.4
1968910.9120.4149.381.796.4
1969945.8128.6159.879.593.5

XI 1955 443.030.568.748.680.9נברים
I960511.9 .43.6 71.8_ 45.292.7
1965637.358.893.349.683.3
1966626.5.63.390.252.377.5
1967598.063.485.552.279.0
1968653.063.793.458.476.7
1969670.469.998.954.171.3

וא 1955 142.730.723.417.619.0נשים
1960179.935.826.318.5. 26.9
1965241.954.552.420.325.6
1966251.756 252.322.124.6
(967232.754.350.320.920.4
1968255.956.755.923.319.7
1969275.458.760.925.422.2

אחוזים

^ 1955 הכל 100.010.415.811.317.1סך
1960100.011.314.19.117.1
1965100.013.016.78.012.5
1966100.013.716.38.511.7
1967100.014.316.48.912.0
1968100.013.316.59.110.7
1969100.013.717.0.8.5 .10.0

xi 1955 100.06.915.511.018.3גברים
I960100.08.413.8.  ■ 8.717.8
1965100.09.314.87.913.2
1966100.010.214.58.412.4

_. . 1967100.010.714.4. 8.813.3
1968100.09.814.49.011.8
1969100.010.614.98.210.8

וא 1955 100.021.516.412.413.4נשיס
1960100.019.914.710.314.9
1965100.022.621.78.410.6
1966100.022.420.88.89.8
1967100.023.421.69.08.8
1968100.022.221.99.27.7
1969100.021.422.29.28.1

זה. לפרק מבוא ראה בסיווג שינויים בדבר (י)
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TABLE J/14. EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION AND SEX

(XI I95S; Averages 19601969(1((

מלאכהעובדים עובדיבעלי
אחריםנבנייד.(0<בתחבורה שירותים,ועובדים

קשר ומכרותומקצועות ובידורבחרושת(1)מחצבות ידועספורט it£
Workers inConstructionCraftsmen,Services,Year
Transport andWorkers(l),ProductionSport it1^101ixnowf n

CommuQuarrymenProcess 4 RelatedRecreation
nicationsand MinersWorkers(l)Workers

Thousands

34.6168.961.2(16)Total XI 1955

33.7217.887.7(1.8)I960
43.8.jr.* f. . Bit.99.76.71965

42.7214.5 72.2105.5(4.8)1966
44.3191.6 58.4104.65.81967

46.9225.4 66.7116.97.21968
50.0234.4 69.0122.28.81969

34.1148.5 . 30.3(14)Males XI 1955

32.3194.0 . 40.6(17)I960
42.2171.9 84.647.46.21965

41.4176.3 72.049.1(4.4)1966

43.0160.6 58.350.95.11967

44.8189.5 66.655.46.51968

48.2193.0 68.858.37.91969

(0 5)20.4 _30.9(0.2)Females XI 1955

(1.4)23.8 47.1(0.1)I960
(1.6)34.7 _52.3(0.5)1965

(13)38.2 (0.2)56.4(0.4)1966

(1 3)31.0 (0.1)53.7(0.7)1967

(2.1)35.9 (0.1)61.5(0.7)1968

(1.8)(0.2)41.463.9(0.9)1969

Percentages
6.029.010.4X■ Total XI 1955

4.831.112.5X.I960
s.o0 723 7.H4X1965

4.98.324.512.1X1966
5.47.123.212.7X1967
5.27.424.912.9X1968
5.37.425.013.1X1969

7.733.76.9XMales XI 1955
6.237.37.8XI960
6.713.427.27.5X1965
6.711.628.37.9X1966
7.39.827.18.6X1967
6.910.329.28.6X1968
7.310.329.18.8X1969

(0.4)_14.221.7XFemales XI 1955
(0.8)_13.226.2XI960
(0.7)14.421.6X1965
(0.5)(0.1)15.222.4X1966
(0.6)(01)13.423.1X1967
(0.8)14.124.1X1968
(0.7)(0.1)15.123.2X1969

(!) For changes in classification, see introduction to this chapter.
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ומין עלייה תקופת לידה, יבשת יד, משלח לפי היהוז'ייפ, המועסקיפ י/15. לוח

(1968 . 1969 (ממוצעימ

1 968

עלו  אירופהאמריקה ילידי
Born in EuropeAmerica

Immigrated

1961 + 1955
I960

1948
i954

עד
Up to
1947

עלו  אסיהאפייקה ילידי
Born in AsiaAfrica

Immigrated

1961 + 1955
I960

1948
1954

עד
Up to
1947

ילידי
ישראל
Israel
Born

הכל סך
Total

אלפים
Thou
sands

ומין יד משלח

אלפים
(1)828.174.328.0165.747.638.5140.2146.144.443.3

אחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

115.614.122.0(6.7)6.2(5.6)(5.9)17.413.222.217.4

146.517.821.3(15.1)11.8(8.8)(7.2)27.319.616.413.1

74.89.14.5(11.5)8.0(6.9)(6.8)12.614.0(9.6)(6.7)

71.28.78.6(6.2)10.9(6.114.76.66.1(5.3)(7.1)

42.35.26.2(7.3)5.7(4.4)(2.9)5.25.7(2.6)(1.5)

50.06.13.6(11.2)10.018.7(7.4)4.45.3(35)(4.4)

211.525.723.324.029.432.336.217.824.926.734.1

109.013.310.5(18.0)18.017.218.98.711.213.715.7

*לפים!
580.5106.222.7126.135.827.7101.0104.027.829.2

הכל סך

הכל סך
מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי

 ודומיהם טכניים
ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

וזבנים סוכנים סוחרימ,

ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים

ובמכרות במחצבות בבנייה, עובדים

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

ובידור ספורט שירותים, עובדי

גברים מזה:

הכל סך

הכל סך
מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי

ודומיהם טכניים
ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

60.7

90.9

100.0

10.6

15.8

100.0

16.5

15.0

100.0

(4.9)

(14.5)

1

100.0

4.9

10.2

^וזים

100.0

(3.4)

(8.5)

100.0

(5.1)

(72)

100.0

13.9

28.6

100.0

10.4

17.8

100.0

18.8

(13.7)

100.0

(13.9)

(12.4)

וזבנים סוכנים (7.3)(8.8)12.211.8(6.5)(7.6)8.5(11.5)51.79.05.0סותרים,

ודומיהט דייגים (8.3)(6.6)6.45.8(17.5)12.117.3(7.2)55.89.7.1.1.1חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה (1.9)(4.0).7.07.7(3.6)(5.3)7.2(8.8)40.37.09.5עובדים

ובמכרות במחצבות בבנייה, (6.5)(5.7)6.17.4(10.4)(11.6)13.2(13.9)49.98.75.9עובדים

אחרים ועובדים מלאכה בעלי
בחרושת

ובידור ספורט שירותים, עובדי

176.2

48.5

30.7

8.5

32.5

(4.5)

26.9

(12.3)

32.2

11.7

34.1

(12.2)

36.1

(13.6)

20.9

(4.9)

30.8

8.3

34.6

(7.8)

40.2

(9.5)

גברים. 6,500 מהם ידוע, לא ידם שמשלח מועסקים 7,200 כולל (1)

גברים. 7,800 מהם ידוע, לא ידם שמשלח מועסקים 8,800 בולל (2)
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TABLEJ/15. JEWISH EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, CONTINENT OF

PERIOD OF IMMIGRATION AND SEX

(Averages 1968; 1969(

BIRTH,

1 969

Occupation and Sex
הכל סך
Total

ילידי
ישראל
Israel
Born

עלו  אפריקה אסיה ילידי
Born in AsiaAfrica

Immigrated

עלו  אירופהאמריקה ילידי
Born inEuropeAmerica

Immigrated

אלפים
Thou%

עד
Up to
1947

1948
1954

1955
I9601961 +

עד
Up to
1947

1948
1954

I95S
I960

1961 +

TOTAL

TOTAL

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

Thereof: Males

TOTAL

41.6 41.3 145.7 143.4

100.0 100.0 100.0I 00.0

18.3 22.9 14.5 16.7

14.1 17.5 20.7 23.4

7.1 7.6 13.3 11.5

5.8 5.6 6.6 7.5

1.6 2.3 5.9 5.2

3.8 3.4 4.7 4.6

34.9 27.2 22.4 17.2

14.4 13.5 11.9 8.9

.27.9 2S7 101.7 103.3

Thousands

(2)858.9198.629.71(3.253.641.8

Percentages

100.0100.0100.0100.0100.0100.0

124.214.621.88.27.45.16.4

156.718.422.111.911.410.36.6

72.68.54.612.48.25.65.5

70.48.38.46.810.113.09.5

44.95.36.99.15.33.72.0

50.66.03.38.510.89.07.6

217.425.623.523.429.432.741.3

113.413.39.419.717.420.621.1

Thousands
29.S 38.8 123.3

Percentages

24.2 117.2 591.6

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTAL

66.811.416.97.55.74.26.114.211.319.915.3Professional, scientific. technical
and related workers

96.016.415.610.810.19.55.830.319.714.013.0Administrative, executive. mana
gerial and clerical workers

47.88.24.712.58.74.45.510.611.07.16.6Traders, agents. and salesmen

52.49.010.87.010.614.010.46.96.36.66.9Farmers, ifshers and related
workers

43.17.410.811.37.04.72.77.08.33.72.1Workers in transport and
communications

50.58.75.610.414.412.410.66.36.75.45.7Construction workers. quarrymen
and miners

176.930.331.626.032.135.943.620.227.934.541.3Craftsmen, production process
and related workers

50.38.64.014.511.414.915.34.58.88.89.1Services, sport and recreation
workers

(1) Including 7,200 employed persons
}}) Including 8,800 employed persons
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בעבודה ומעמד כלכלי עגף לפי למועסק, בשבוע העגודה שעות ממוצע  י161, לוח
TABLE J/16. AVERAGE WORK HOURS PER WEEK PER EMPLOYED PERSON,

BY ECONOMIC BRANCH AND EMPLOYMENT STATUS

)Averages 19601969 (ממוצעים

בשבוע עבודה שעות
למועסקלמיליונים) בשבוע עבודה שעות ממוצע

oer
\U 41/ 1^

Work HoursAverage Weekly Work Hours

Week (millions)per Employed Person

בעבודה ומעמד כלכלי 1969Economicענף Branch
and Employment St3tus

196719681969I96019671968בליעם
נעדריםנעדרים(0(><

\ 1WithWithout
AbsentAbsent

המועסקים 38.0740.233.640.040.342.5ALL(32.0834.462כל EMPLOYED PERSONS

ודיג ייעור 3.984.033.8739.238.239.739.0■חקלאות, .40.6Agriculture, forestry A fishing

מכרות (כולל .8.139.8410.4341.9ו/עשייה 39.941.642.344.2Industry (incl. mining 2nd
(quarryingומחצבות)

עבודות (כולל 2.423.013.2240.438.541.341.944.3Constructionבנייה (incJ. public
(worksציבוריות)

ושירותים מים 0.750.810.7639.740.641.841.342.8FJ**^^r'1/'1f1vחשמל, WSlf^r And SanttirV
servicesסניטריים

וביטוח בנקאות ,4.635.185.2045.341.543.042.644.1Commerceמסחר, banking and
insurance

אחסנה הובלה, ,2.462.773.0843.040.341.742.445.4Transportתחבורה, storage and
communicationsוקשר

הכל סך  9.6610.7211.3936.736.236.937.140.0Servicesשירותים  Total

ועסקיים 7.278.008.5036.536.437.137.340.6Publicציבוריים and business

ובידור 2.392.722.8937.435.836.436.438.2Personalאישיים Sc entertainment

שבירים :27.5339.038.239.540.042.4Thereof(3)22.3625.66מזה: Employees

ודיג ייעור ,1.481.501.4337.837.539.138.540.4Agricultureחקלאות, forestryS fishing

מכרות (כולל 6.387.808.4941.640.041.742.544.4Industryהעשייה (incl. mining and
(quarryingומחצבות)

עבודות (כולל 2.072.532.7339.938.841.342.044.2Constructionבנייה (incl. public
(worksצלבוריות).

ושירותים מים 0.740.810.7539.540.541.841.342.9Electricity,waterחשמל, and sanitary
סניטריים ■services

וביטוח בנקאות ,2.262.392.6042.639.840.641.042.8Commerceמסחר, banking and
insurance

אחסנה הובלה, '.1.541.802.0342.5הוזבורה, 40.641.442.045.0Transport, storage and
communicationsוקשר

הכל סך  7.858.759.3935.635.936.637.039.9Servicesשירותים  Total

ועסקיים 6.637.277.8336.336.637.137.540.8Publicציבוריים and business

ובידור 1.221.481.5632.332.434.234.436.0Personalאישיים 81 entertainment

(1) Including employed person;
)2) Incl. in 1969 0.12 million
)3) Incl. in19690.1 I million

is temporarily absent from work. מעבודחס. זמנית שנעדרו המועסקים בולל 0)
hours in branch not known. ב1969. שעות מליון 0.12 ידוע לא בענף כולל (2)
hours in branch not known. ב1969. שעות מליון 0.11 לאירוע בענף בולל (3)

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT 282



ומין אוכלוסייה קבוצת בעבודה, מעמד לפי המועסקיפ,  י/17. לוח
TABLEJ/17. EMPLOYED PERSONS, BY EMPLOYMENT STATUS. POPULATION GROUP AND SEX

)Averages 19651969 ממוצעים ; XI 1955)

משפחה בני
תשלוט ללא

Unpaid Family
Member!

קיבוצים חברי
Members of
Qibbuzim

עצמאיים מעבידים,
קואוס' וחברי
Employers,

SelfEmployed
and Members
of Cooperative

שבירים
Employees

המועסקים כל
All Employed

Persons

ומין שנה
Year and Sex

Thousands

48.833.7
47.640.3
46.741.4
46.938.6
48.040.4
47.641.1
47.634.7

29.08.8
24.58.0
23.29.0
23.88.5
25.09.2
23.78.5
23.85.2

19.824.9
23.132.3
23.532.4
23.130.1
23.031.2
23.932.6
23.829.4

131.9
156.9
156.9
159.6
173.0
168.0
148.8

119.3
143.2
143.6
145.4
157.6
150.4
131.6

12.6
13.7
13.3
14.2
15.4
17.6
17.2

368.9
634.4
628.9
585.6
649.5
689.1
627.8

284.5
461.6
447.4
420.3
463.2
487.8
431.0

84.4
172.8
181.5
165.3
166.3
201.3
196.9

אלפ>
(1)585.7
879.2
873.9
830.7
910.9
945.8
858.9

(1)443.0
637.3
623.2
598.0
655.0
670.4
591.6

(1)142.7
241.9
250.7
232.7
255.9
275.4
267.3

To"' הכל סך
XI 1955

1965
1966
1967
1968
1969

Thereof: Jews יהודים מזה!
Males גברים
XI1955

1965
1966
1967
1968
1969

Thereof: Jews יהודים .'/Jfif
Females Q*pj
XI1955

1965
1966
1967
1968
1969

Thereof: Jews יהודים מזה;
'"י הכל סך

^ 1955

ni.ig!אחוזים esPe rc>

100.063.222.68.45.8

1965100.072.217.85.44.6

1966100.072.018.05.34.7

1967100.070.519.25.64.7

1968100.071.319.05.34.4

1969100.072.917.85.04.3

Thereof: Jews יהודים 100.073.117.35.54.1מזה:

Males נברים
XI1955100.064.427.06.62.0

1965100.072.422.53.81.3

1966100.071.823.13.71.4

1967100.070.324.34.01.4

1968100.070.724.13.81.4

1969100.072.822.43.51.3

Thereof: Jews יהודים 100.072.822.34.00.9מזה!

Females נשים
XI1955100.059.58.914.017.6

1965100.071.55.79.513.3

1966100.072.45.39.412.9

/967100.071.06.19.913.0

1968100.072.86.09.012.2

1969100.073.16.48.711.8
100.073.66.58.911.0

(1) See explanations in the introduction to this chapter Incl. 2,400 employed
persons whose employment status is not known, thereof 1,400 males.
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ומין לימוד שנות יד, משלח לפי המועסקיט/  י/18. לוח

(1968 ; 1969 (ממוצעים

לימודשנות

יד ומשלח מין
י הכל סך

Total
0145891213 +

אלפיט
ThousandsאחתיםPercentages

1 9 6 8

הכל 8.13S.I35.214.6*910.9100.07(1)סך

ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים, מקצועות 4.925.269.3(0.4)(0.2)120.4100.0נעלי

ופקידים (אדמיניסטרטורים) 16.364.018.4(I.I)(0.2)149.3100.0מנהלים

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ובמכרות במחצבות בבנייה, עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי

81.7
96.4
46.9
66.7
225.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

6.4
21.6
2.4
10.9
4.6

11.0
13.4
(7.2)
17.5
9.2

42.8
34.8
51.8
53.8
48.5

33.9
27.2
36.4
16.0
34.7

(5.9)
(3.0)
(2.2)
(1.8)
3.0

ובידור ספורט שירותים, 116.9100.016.011.7עובדי .42.126.9(3.3)

655.0/00.06.79.4.3S432.912.6גברים

טכניים מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם

ופקידים (אדמיניפטרטורים) מנהלים

63.7

93.4

100.0

100.0

(0.1)

(0.2)

(0.2)

(1.5)

(4.1)

20.4

22.9

57.2

72.7

20.7

וזבנים מובנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ובמכרות במחצבות בבנייה, עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי

58.4
76.7
44.8
66.6
189.5

100.0
.100.0

. 100.0
100.0
100.0

(6.8)
20.2
(2.4)
10.9
4.3

12.3
14.6
(7.5)
17.6
9.5

40.9
35.3
52.6
53.8
48.0

33.1
26.8
35.3
16.0
35.2

(6.9)
(3.1)
(2.2)
(1.7)
3.0

ובידור ספורט שירותים, 55.4100.013.115.247.7עובדי ■20.8(3.2)

255.9100.08.04.726.741.019.6נשים

טכניים מדעיים, חופשיים, מקצועות בעלי
ודומיהם

ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

56.7

55.9

100.0

100.0

(0.3)

(0.2)

(0.6)

(0.3)

(5.9)

9.6

27.7

75.4

65.5

.(M5)

וזבנים סוכנים סוחרים,
ודומיהם דייגים חקלאים,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ובמכרות במחצבות בבנייה, עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאכה בעלי

23.3
19.7
(2.1)
(0.1)
35.9

100.0 :

100.0
X
X

100.0

(5.5)
26.9
X
X

)6.2)

(76)
(8.8)

(7.4)

47.4
33.0
X
X

51.2

36.0
28.6
X
X

32.1

(3.5)
(2.7)
X

)3.1)

ובידור ספורט שירותים/ 61.5100.0עובדי *18.68.737.132.3(3.3)

גברים. 6,500 מהם ידוע, לא ידם שמשלח מועסקים 7,200 כולל 0)

גברים. 7,900 מהם ידוע' לא ידם שמשלח מועסקים 8,800 כולל (*)
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TABLE J/18. EMPLOYED PERSONS, BY OCCUPATION, YEARS OF SCHOOLING AND SEX

(Averages 1968; 1969(

Sex and Occupation

Years o f Schooling

13+ 912 58 14
הכל סך
Total

אחוזים
אלפים

Thousands

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

Mates

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

Females

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, spore and entertainment workers

1 9 6 9

(2)945.8100.06.87.634.935.814.?

128.6100.0(0.2)(0.2)4.525.110.0

159.8100.0(0.2)(0.9)IS. 364.319.3

79.5.I0D07.09.145.433.4(5.1)
93.5100.020.211.335.829.8(2.9)
50.0100.0(2.7)(65)46.940.8(3.1)
69.0100.010.716.855.615.5(14)
234.4100.04.99.448.334.43.0

(2.3)

(2.4)

27.2

22.3

42.9 IL7 15.9 100.0

47.9 15.2 12.2 100.0

122.2

670.4/00.06.48.838./33.3/3.4

69.9100.0(0.1)(0.2)(3.7)23.672.4

98.9100.0(0.2)(13)19.656.222.7

54.1100.0(7.0)10.645.131.2(6.1)
' 71.3100.019.312.635.629.1(3.4)
48.2100.0(2.9)(6.7)47.839.9(2.7)
68.8100.010.716.855.615.5(14)
193.0100.04.89.747.534.93.1

58.3

275.4/00.07.94.527.141.718.8

58.7100.0(0.3)(0.3)(5.5)26.9(67.0)

60.9100.0(0.1)(03)8.477.214.0

25.4100.0(6.6)(6.0)46.138.2(3.1)
22.2100.023.0(7.2)36.531.9(14)
(1.8)100.0__XXX
(0.2)100.0XXX
41.4. 100.0(5.6)(8.1)51.831.9(2.6)

63.9100.019.38.538.431.611M

(*) Incl. 7,200 employed persons whose occupation is not known, thereof 6,500 males.

)2) Incl. 8,800 employed persons whose occupation is not known, thereof 7,900 males.
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לימודים, יד, משלח כלכלי, ענף ל3י חלקית, בעבודה מועסקים  .19/* לוח
ומין בעבודה מעמד

(1969 (ממוצע

חלקית מועסקים הבל סך
Total PartTime 4<6ץ10קוזו£

נשים
'r Females

גברים
Males

הבל סך
Total

הבל סך
Total

אוזוזים
Percentages

0)
אלפים

Thousands

ולימודים יד משלח בלבלי, ענף

Thousands

89.0 65.5

83.0 48.0

Percentages

100.0

14.7

9.9

)0.5)

)0.2)

13.3

)20)
59.4

36.0

23.4

100.0

22.4

19.9

10.0

(3.3)

9.9

(6.0)

28.5

21.7

(6.8)

אלפים
154.5

131.0

אחוזים

100.0

17.9

14.2

4.5

(1.5)

11.9

3.7

46.3

29.9

16.4

100.0100.0100.0

18.713.322.6

12.39.414.5

8.8(6.7)10.4

17.321.914.0

(2.2)(4.5)(0.5)

3.89.0

13.320.68.0

23.614.630.0

16.3

X

154.5

131.0

154.516.3

27.527.7

21.88.8

7.09.1

. (2.3)(12.8)

18.315.0

5.77.8

71.323.2

46.020.2

25.331.9

154.516.3

28.822.4

19.011.9

13.617.1

26.728.5

(3.3)(6.7)

5.98.6

20.58.7

36.229.6

154.5X100.0100.0100.0

20.3X14.017.511.7

123.8X86.082.588.3

בשבוע חלקית בעבודה המועסקים
כלל בדרך חלקית בעבודה המועסקים מזה:

נלבלי ענף
הכל סך

ודיג ייעור חקלאות
ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה
ציבוריות) עבודות (כולל בנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,
וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,

הכל סך  שירותים
ועסקיים ציבוריים

ובידור אישיים

יד משלח
הכל סך

ודומיהם טכניים מדעיים, חופשיים' מקצועות בעלי
ופקידים (אדמיניסטרטורים) מנהלים

וזבנים סוכנים סוחרים,

ודומיהם דייגים חקלאימ,

קשר ובמקצועות בתחבורה עובדים
ומכרות מחצבים בבנייה' עובדים

בחרושת אחרים ועובדים מלאנה בעלי
ובידור ספורט שירותים, עובדי

הכל סך
לימודים

לומדים
לומדים לא

יד. משלח ובכל עגף בכל חלקית המועסקים (1)
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TABLE J/19. PARTTIME EMPLOYED, BY ECONOMIC BRANCH. OCCUPATION, EMPLOYMENT

STATUS, SCHOOLING AND SEX

(Average 1969(

Economic Branch, Occupation and Schooling

חלקית המועסקים שכירים
Total Part Time Employed

נשים
Females

גברים
Males

הכל סך
Total

שבירים
Employees

אחוזים
Percentages אלפים

Thousands

Parttime employed per week

Thereof: generally parttime employed

Econo m ic B ran ch

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Industry (incl. mining and quarrying)

Construction (incl. public works)
Electricity, water and sanitary services

Commerce, banking and insurance

Transport, storage and communications

Services  Total

Public and business

Personal and entertainment

Occupation

TOTAL

Professional, scientific. technical and related workers

Administrative, executive. managerial and
clerical workers

Traders, agents and salesmen

Farmers, fishermen and related workers

Workers in transport and communications

Construction workers. quarrymen and miners

Craftsmen, production process and related workers

Services, sport and recreation workers

Schooling

TOTAL

Attending school

Not attending school

Thousands

56.5 44.5

100.0

30.7

18.8

(3.7)

(3.0)

(0.7)

(6.7)

36.4

Percentages

100.0

10.5

89.5

אלפים
101.0

Percentagesאחוזים

100.0100.0100.0

9.817.9(3.5)

13.820.09.0

5.611.8(0.8)

(2.3)(4.8)(0.3)

8.2(6.8)9.3

(3.1)(4.0)(2.3)

57.234.774.8

40.428.250.0

16.8(6.5)24.8

100.0100.0

24.316.0

15.711.8

(2.8)(1.7)

9.618.0

(2.1)(3.9)

(4.8)(11.0)

12.319.5

28.418.1

אחוזים

100.0100.0

12.415.1

87.684.9

14.6

14.6

26.3

7.0

8.7

7.9

12.9

6.4

22.6

19.4

37.2

14.6

21.6

11.1

16.1

27.2

7.1

8.1

6.5

30.7

X

X

101.0

101.0

9.9

13.9

5.6

(2.3)

8.2

(3.1)

57.5

40.6

16.9

101.0

24.4

15.8

(2.8)

9.6

(2.2)

(4.9)

12.4

28.5

101.0

11.6

81.7

(I) Parttime employed in each branch and occupation.
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■■.. לאומי לביטוח המוסד ממקורות וש3ר תעסוקה

לחודש, שכיר למשרת שכר וממוצע ממוצע חודשי שכר (משרות), שכיריט  י/0ג. לוח
כלכלי ענף לפי

(19611969 (ממוצעים

. (כולל בנייה
ציבוריות) עבודות
Construction

)incl.
Public Works)

(כולל העשייה
 ומחצבות) מכרות
Industry (incl.
Mining and
Quarrying)

ייעור
ודיג

Agriculture,
Forestry
and Fishing

(אלפים) שכירים משרות
1961,532.452.4146.660.4

1962574.750.2,163.066.0
1963615.550.3; 177.776.2
1964653.649.0. 189.880.5

(2) 1964622.642.9' 178.472.5
1965641.741.1178.673.5
1966638.938.6/ 173.162.3
1967620.637.21/64.548.6
1968676.938.6 187.552.8
1969.723.539.8:. 206.056.2

לחודש השבר לירות)סך /(מליוני

1965305.911.6/ 82.136.0
1966^362.812.993.234.8
1967;353.512.388.427.1
1968;398.113.2: 105.930.8
1969445.213.8/ 124.136.0

(ל"י) לחודש שכיר למשרת השכר ממוצע
1961275143278260
1962317164310313
1963354189; 349357
1964: 398220392411

(2) 1964406257396414
1965477283460490
1966568334' 538559
1967570332538558
1968588342565583
1969615348602641

לעומת השינוי הקודמתאחוז השנה
שכירים משרות

19653.14.20.11.4

19660.46.13.115.2
19672.93.65.022.0
19689.13.71 14.08.7
19696.93.1i 9.96.4

השכר לחודשממוצע שכיר למשרת
1965, 17.810.516.218.4
196619.118.017.014.1

19670.30.8. 0.10.2

19683.23.05.14.5
1969. 4.61.86.69.9

.1965 שנת מדגם לפי משורשרים נתונים (2) בית. עוזרות כולל לא (1)
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EMPLOYMENT AND WAGES FROM NATIONAL INSURANCE INSTITUTE SOURCES

TABLE J/20. EMPLOYEES (Posts) AVERAGE MONTHLY SALARY AND AVERAGE

SALARY PER EMPLOYEE'S POST PER MONTH, BY ECONOMIC BRANCH

(Averages 19611969(

שירותיםשירותים
אישייםציבוריים
ובידורועסקיים
PublicPersonal
andServices

Businessand Entertainment
Services(1)

תחבורה,מסחר,
הובלה,בנקאות
וקשרוביטוח אחסנה

Commerce,Transport,
Banking ancStorage and
InsuranceCommunications

מים חשמל,
ושירותים
סניטריים
Electricity.
Water and
Sanitary
Services

1961
1962
1963
1964
1964(2)
1965
1966
1967
1968
1969

1965
1966
1967
1968
1969

1961
1962
1963
1964
1964(2)
1965
1966
1967
1968
1969

1965
1966
1967
1968
1969

Employees' Posts (Thousands)

9.653.933.4152.923.2

9.8S9.236.7164.052.8
10.360.539.2173.827.5

10.764.740.9189.828.0
10.765.044.3182.925.9
11.667.348.0196.924.7
12.367.448.4209.627.2

12.266.747.8217.526.1
12.869.550.9235.829.0

13.874.452.8249.930.6

illion)Total salaries per month (IL. M

7.333.729.397.88.1

9.039.736.8125.810.7
9.140.236.4129.910.0
9.843.741.1142.1II.S
10.849.144.7153.912.8

onthly salary per employee (IL.)Average m

485295345298204
487330383356223
513382430386251

566420493423282
562438488420288
635501610497329
737589760600392
745603762597382
767629803603397

783660846616418

Employees' posts
4.6 7.7
10.1 6.4
4.0 3.8
11.3 8.4
5.2 5.9

Percent Change on a Year Earlier

8.4
0.8

1.3
6.4
3.8

3.5
0.0

0.9
4.1
7.2

(<) Excl. domestic help. (2) Chained data according to the 1965 sample.
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8.4
6.0
0.4
4.4
7.9

per employee's postAverage salary

12.814.224.218.113.91965
16.117.624.620.719.11966
1.02.40.20.42.71967
3.14.36.10.94.11968
2.04.84.72.25.21969



מפורט כלכלי עגף לפי שכיר, למשרת ממוצע ושכר (משרות), שכירים  י/21. לוח

.  .; " . . ■ ■ . (1965^1969) . . .  ■■'..

השכירים הממוצעמספר (אלפים)לחודש(משרות)
כלכלי ענף .

Monthly Average Number of Employees (thousands)

19651966196719631969 :

כולל 641.7638.9620.6676.9723.5סך

ודיג ייעור 41.138.637.2חקלאות, .38.639.8

הכל סך  178.6/73.4/64.5/87.5206.0תעשייה

ומחצבות 4.34.35.35.7;4.5מכרות
וטבק) (כולל.משקאות 23.624.324.027.6מזון .28.6

23.622.320.623.224.7טכסטיל
9.28.98.611.412.8הלבשה

ורהיטים ומוצריו 13.912.510.410.911.2עץ

לאור והוצאה הדפסה ומוצריהם, קרטון י15.4נייר, 16.816.217.618.4

וכימיקלים פלסטיק גומי, 18.017.216.418.820.7מוצרי.עור,

אלמתבתייט מינרלים 10.19.47.97.78.0מוצרי

יהלומים 6.77.99.98.89.1תעשיית

מתכת ומוצרי מתכת של בסיסית 19.518.015.918.922.2תעשייה

ואלקטרוני חשמלי ציוד 14.714.214.117.821.6מכונות,
תובלה 16.314.613.216.319.4כלי

שונות 3.02.8תעשיות .3.03.23.6

סךהכל  73.562.948.652.856.2בנייה

62.152.939.742.846.6בניין
ציבוריות ועבודות 11.410.08.910.09.6כבישים

סניטריים שירותים מים, 11.6/2.3/2.2/2.813.8חשמל,

הכל סך  67.367.866.769.574.5מסחר

43.243.443.546.349.2מסתר
ניידי דלא ונכסי ביטוח 24.1בנקאות, 24.423.223.225.3

48.048.547.850.952.8תחבורה

י  הכל מך  ציבוריים 196.92/0.7217.5235.8249.8שירותים

מקומיות ורשויות 84.689.393.197.6102.6ממשלה

. 51.858.563.770.873.3חינוך:

31.231.8.30.934.235.9בריאות
דין עורבי דת, 29.330.729.833.238.0סעד,

הבל פך  אישיים 24.727.526.129.030,6שירותים
ספורט 5.57.06.67.88.2בידור,

(י) 19.220.519.521.222.4אחר

בית. עוזרות כולל לא (י)

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT 290



TABLE J/21. EMPLOYEES (Posts),AND AVERAGE WAGES PER EMPLOYEE'S POST,
BY DETAILED ECONOMIC BRANCH

(19651969(

Economic Branch

(ל*י) לחודש שביר למשרת ממוצע שכר
Monthly Average Wage per Employee's Post (IL.)

1969 1968 1967 1966 1965

GRAND TOTAL

Agriculture, Forestry and Fishing

Industry  Total

Mining and quarrying
Food (incl. beverages and tobacco)
Textiles

Clothing and made up textiles
Wood, wood products and furniture
Paper, cardboard and their products,
printing and publishing

Leather, rubber. plastic and chemical products
Nonmetalic mineral products
Diamond industry
Basic metal industry and metal products
Machinery, electrical and electronic equipment
Transport equipment
Miscellaneous manufacturing

Construction  Total
Building

Roads and public works

Electricity, Water and Sanitary Services

Commerce  Total

Trade
Banking, insurance and real estate

Tarnsport

Public Services  Tbto/

Government and local authorities
Education
Health

Welfare, religious and legal

Personal Services  Tctat

Entertainment and spore
Other (1)

477568570588.6IS

283334332342348

460538538565602

6177787449081,020

42243849049252S

406483482506529

287328320343370

430499512526575

537647641667712

511584597627657

521622627675703

445514466553600

481554549565580

450534550547602

495601611649688
377425388498556

490559558583641

473536531550600
584684677725839

783

846

6/6

627

577
724

560

418
542

373

767

803

603

613

558

723
543

397
510

356

745

762

597

613

551

724

519

382
513

337

737

760

600

610

562
709

526

396

564

339

635

501589603629660
449526536549593
601702730790790

6/0

497

508

471

560

441

329
438
297

'1) Excl. domestic help.
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1סקטור כלכלי ענף לפי (משרות), שכירים  י/22. לוח
(19671969)

ציבורי
Public

סקטור

הסתדרותי
Histadrut

פרטי
Private

למטרות שלא
רווח
Non
Profit

למטרות
רווח
For
Profit

הבל סך
Total

בלבלי ענף

אלפים
620.6249.739.211614.2IS3

אתוזים
100.0100.0100.0100.0100.0

6.05.9. (0.5)10.64.7
26.550.6(1.3)20.46.5
7.88.415.04.7
2.0_(02)5.5
10.815.7(1.5)15.54.1
7.73.413.011.2

35.08.493.123.861.5
4.27.63.61.51.8

אלפינו
676.9278.940.0123.9234.1

9.111.72.06.48.7

אחוזים
100.0100.0100.0100.0100.0

5.74.8(0.6)10.05.3
27.751.0§(2.3)21.97.3
7.88.514.64.7
1.9(0.1)(0.3)5.2

10.315.1(1.7)'14.73.7
7.53.413.310.7

34.89.5§92.023.461.0
4.37.6§ 3.41.82.1

אלפיט
723.5303.945.5130.8243.3

6.99.013.85.63.9

אחוזיט

1967

הכל סך

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות,

ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה
ציבוריות) עבודות (כולל בנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,
וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,
ועסקיים ציבוריים שירותים

ובידור אישיים שירותים

1968

הכל סך
1967 לעומת שינוי אחוז

הכל סך
ודיג ייעור חקלאות,

ומחצבות) מכרות (כולל תעשייה
ציבוריות) עבודות (בולל גנייה
סניטריים ושירותים מים חשמל,

וביטוח בנקאות מסחר,
וקשר אחסנה הובלה, תחבורה,
ועסקיים ציבוריים שירותים

ובידור אישיים שירותים

1969

הכל סך
1968 לעומת שנוי אחוז

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0סך

ודיג ייעור 10.65.3(0.4)5.54.3חקלאות
ומחצבות) מכרות (בולל 22.38.3(0.5)28.551.5תעשייה
ציבוריות) עבודות (כולל 7.88.514.14.9בנייה
סניטריים ושירותים מים 5.3(0.4)(0.1)1.9חשמל,

וביטוח בנקאות 14.64.2(1.8)10.314.6מסחר, 

וקשר אחסנה הובלה, 7.33.111.711.5תחבורה,
ועסקיים ציבוריים 34.510.693.824.658.7שירותים

וגידור אישיים 4.27.3שירותים .3.51.71.8
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TABLE J/22. EMPLOYEES (POSTS), BY ECONOMIC BRANCH AND SECTOR

(19671969(

Sector

Economic branch הכל סך
Tocal

פרטי
Private

הסתדרותי
Histadrut

ציבורי
Public למטרות

רווח
For
Profit

למטרות שלא
רווח
Non 
Profit

1967

TOTAL

TOTAL

Agriculture, forestry and fishing
Industry (inch mining and quarrying)
Construction (incl. public works)
Electricity, water and sanitary service
Commerce, banking and insurance
Transport, 510^$0 and communications
Public and business services
Personal services and entertainment

1968

TOTAL

Percent change on 1967

TOTAL

Agriculture,, forestry and fishing
Industry (incl. mining and quarrying)
Construction (incl. public works)
Electricity, water and sanitary services
Commerce, banking and insurance
Transport, storage and communications
Public and business services
Personal services and entertainment

1969

TOTAL

Percent change on 1968

Thousands

Percentages

100.040.26.318.834.7

100.039.5(0.5)33.126.9
100.076.8(0.3)14.48.5

100.043.436.020.6
100.0(2.5)97.5
100.058.9(0.9)27.013.2
100.017.631.850.6
100.09.616.812.760.9
100.072.85.46.S15.3

Thousands

Percentages

100.041.25.918.334.6

100.034.9(0.6)32.132.4
100.075.9(0.5)14.59.1
100.044.834.221.0
100.0(1.4)(3.3)95.3
100.060.5(10)26.212.3
100.018.532.449.1
100.011.315.912.360.5
100.073.05.07.614.4

Thousands

Percentages

100.042.06.318.133.6TOTAL

100.032.7(0.5)34.732.1Agriculture, forestry and fishing
100.075.9(0.1)14.29.8Industry (incl. mining and quarrying)
100.046.032.821.2Construction (incl. public works)
100.0(1.7)4.194.2Electricity, water and sanitary services
100.059.7(II)25.513.7Commerce, banking and insurance
100.018.029.053.0Transport, storage and communications
100.012.917.112.957.1Public and business services
100.072.85.27.314.7Personal services and entertainment
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טור וסק כלכלי ענף ל3י שכיר, למשרת ממוצע שכר י/23. לוח
TABLE J/23. AVERAGE WAGE PER EMPLOYEE'S POST, BY ECONOMIC BRANCH AND SECTOR

.י (1967  1969)

j

קי Dר ו Sector!נז
Privateפרטי

כלכלי הכלענף סך
Total

למטרות
רווח
For

שלא
למטרות
רווח
Non

הסתך
,רוהי

Histadrut

ציבורי

Public
Economic Branch

■    , Proift. Proift,
.

1967

הכל 570438S87628סך 632TOTAL

ודיג ייעור 275(597)332334חקלאות, 370Agriculture, forestry and fishing
ומחצבות) מכרות (כולל י494]538תעשייה (538)778 627ndustry (incl. mining and quarrying)
ציבוריות) עבודות י,558458בנייה(כולל 693 601Construction(incl. public works) .
סניטריים ושירותים מימי 745חשמל,

" 758 ' ■ (282)Electircity, water and sanitary services
וביטוח. בנקאות (603)603586מסחר, ■746 572Commerce, banking and insurance 

וקשר אחסנה הובלה, 762551729תחבורה, 933Transport, storage and communications
ועסקיים ציבוריים 597485590603שירותים, 663Public and business services
י י ובידור אישיים 382365521375שירותים 467Personal $^^1^5 and entertainment

1963

1967 לעומת שינוי י3.24.7אחוז 5.82.2 2.7Percent change on 1967

הכל 588511621642סך 649TOTAL

ודיג ייעור 293(571)342340חקלאות, 388Agriculture, forestry and fishing
ומחצבות) מכרות (כולל י565521תעשייה (452)813 643Industry (incl. mining and quarrying)
י ציבוריות) עבודות (בולל י583489בנייה י 708 *■ 629Construction (incl. public works)
. סניטריים ושירותים מים (495)767חשמל, 788 . (279)Electricity, water and sanitary services

וביטוח בנקאות 885(567)629600מסחר, 579Commerce, banking aird insurance
וקשר אחסנה הובלה, .808568תחבורה, 785  980Transport, storage and communications
ועסקיים ציבוריים 603507tשירותים 625603 656Public and business services

ובידור אישיים 405§520§397383שירותים 439Personal services and entertainment

1969

1968 לעומת שינוי 4.66.70.54.2אחוז 4.3Percent change on 1968.

הכל 15£545613669סך 477TOTAL

ודיג ייעור 298(713)348327חקלאות, 409Agriculture,forestry. and fishing
ומחצבות) מכרות (כולל 602555.515847תעשייה 683Industry (incl. mining and quarrying)

■ ציבוריות) עבודות (כולל 641520בנייה


826. 691Construction (incl. public works)
. סניטריים ושירותים מים (526)783חשמל,

812 (218)Electricity, water and sanitary services
ובטוח בנקאות 819(665)660651מסחר, 595Commerce, banking and insurance

וקשר אחסנה הובלה, 846593החגורה,


819 1.054Transport, storage and communications
ועסקייפ ציבוריים 616536624620שירותים 669Public and business services

ובידור אישיים 418416442415שירותים 430Personal services and entertainment
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WAGES AND SALARIES ACCORDING TO
INCOME SURVEYS

מתוך ומשכורת שכר
הכנסות סקרי

גיל לפי עירוני, לשכיר ומשכורת משכר ממוצעת שנתית הכנסה  י/24. לוח
לימוד ושנות

TABLE J/24. AVERAGE ANNUAL INCOME FROM WAGE AND SALARY OF URBAN
EMPLOYEE, BY AGE AND YEARS OF SCHOOLING

)19651969)

196519661968גיל

1969
Employees
)Percentages)

שכירים
(אחוזים)
(1969)

Age and

לימוד הכלושנות סך
Total

גברים
Males

נשים
Females

 Yearsof Schooling

.ILלי

ממוצעת שנתית הכנסה
ומשכורת משכר

4,8005.4006,3006.6007,6004.400100.0Average Annual Income
from Wage and Salary

Ageגיל

14242,2002,6003,2003,4003.8003.00025.91424

ן34^25
7,3007,6008,400'.5.50022.72534

3514
5,6006.00).

8,1008.2009,4005.20019.03544

4534" י ן
7,500. 8,3009,100 '5,50016.94554

5564
5,9006.500[

6.9007.5008.1004,90612.45564

65+3.5004,3004,5004,6004.7003,5003.165+

לימוד Yearsשנות of Schooling

0 ן.
3.700 .4,1004,8003.0005.50

14
3,3003.600|

4.400 i5.2005,7002.9006.514

584,1004.5005,1005.4006.2003,10032.558

9125.0005,8006.7007.0008,2004.50037.5912

13+7,2008,4009.3009,40011.4006,20018.013+
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לידה, יבשת לפי עירוני, לשכיר ומשכורת משגר ממוצעת שנתית הכנסה י/15. לוח
יד ומשלח עלייה תקופת

TABLE J/25. AVERAGE ANNUAL INCOME FROM WAGE AND SALARY PER URBAN

EMPLOYEE, BY CONTINENT OF BIRTH AND OCCUPATION

)1968 ; 1969)

השכירים

תקופת לידה, יבשת
1968

(אחוזים)1969
EmployeesContinent of Birth, Period of

יד ומשלח הכלעלייה Percentages)Immigrationבשיםגבריםסך and Occupation

TotalMalesFemales(1969)

. עירונים שכירים הכל 627.5670.0466.5203.5100.0Totalסך Urban Employees (thousands)
.ILל'י(אלפים)

משכר ממוצעת שנתית 6,3006,6007.6004,400Averageהכנסה Annual Income From
ומשכורת ■

wages and Salary

ותקופת לידה Continentיבשת of Birth and Period of
Immigrationעלייה

הבל סך  6.3006,7007.8004,40096.3Jewsיהודים  Total

הכל סך  5.1005,7006.4003.50033.7AsiaAfricaאטיהאפריקה  Total

1947 עד :7.0006,8007.4004,0003.5Immigratedעלו: up to 1947

194819545.3005,9006,6003,70019.119481954

195519604.5005,2006,1003,0006.719551960

ואילך 1961 4,0004,6005,2003,1004.9Sinceמ 1961

הכל סך  7,7008.1009,3005,20037.1EuropeAmericaאירופהאמריקה  Total

1947 עד :9.4009,40010,6006,10012.1Immigratedעלו: up to 1947

194819547,5007.7008.9004,70015.319481954

195519606,2007.7008,9005,700S.O19551960

ואילך 1961 6.0006.5007,3004,6004.7Sinceמ 1961

ישראל 5,8006.1007,5004,20025.5Israelילידי born

הכל סך  יהודים 4.7004.7004.8004,0003.7NonJewsלא ■ Total

יד Occupationמשלח
חופשיים 7.7009.20011,8005.80015.2Professionsמקצועות
ופקידים ,7.6007.9009,7005.20020.9Executiveמנהלים managerial and

clerical workers
וזבנים סוכנים .4,6005,4006,4004.0002.3Traders,agentsסוחרים, and salesmen

דייגים 3,4004,2004,4001.8002.5Farmersחקלאים, and fishermen

וקשר תחבורה 7,6008.6008.8004.5004.9Workersעובדי in transport and
communications

ומכרות מחצבים בנייה, 5,9006,7006,7006.9Constructionעובדי workers. quarrymen
and miners

וחרושת מלאכה ,5,5005,8006,4003,00027.6Craftsmenבעלי production process
workers

שירותים 4.1004,3005,7003,00012.8Servicesעובדי workers

ידוע 6.6008,1008.5005,3000.9Notלא known
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REGISTERED UNEMPLOYMENT רשומת אבטלה

שירות של למבוגרים העבודה בלשכות מובטלים של יומי ממוצע  י/26. לוח
למובטל לחודש ממוצעים אבטלה וימי נפה מחוז, מדור, מין, לפי התעסוקה,

TABLE J/26. DAILY AVERAGE OF UNEMPLOYED IN ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX, SECTION, DISTRICT. SUBDISTRICT AND AVERAGE MONTHLY

UNEMPLOYMENT DAYS PER UNEMPLOYED
)19641969)

196419651966196719681969
C)

AveragDailyיומיממוצע

הכל 3,3993,1007,93013,5255,7092,395TOTALסך

Sexמין

1.8711.7835,54210.0343,8841,376Malesגברים
1.5284172,3883,4911.8251,019Femalesנשים

Sectiמדור o n

חופשיים מקצועות 575914024312760Liberalבטלי professions
6146981,4952,2991,328550Clerksפקידים

בתעשייה 2562499701.580422141Industryעובדים
ציבוריות ועבודות בבנייה 1561377851,49742192Buildingעובדים and public works

בתחבורה 115154425644287113Communicationsעובדים
אוכל ובתי מלון בבתי 597517632415273Hotelsעובדים and restaurants

מקצועיים בלתי 2.1421,8283,9396,9382,9721,366Unskilledפועלים workers

ונפה Districtמחוז andSub~Dist rict

$32288532911654354Jerusalemירושלים

Northernהצפון
170879516210756Zefatצפת
6151861247542Kinneretכנרת

5144457041,087646230Yizreelיזרעאל

2732704791,220517166Akkoעכו

Haifaחיפה

3444191,1852.201976387Haifaחיפה

136177321716269123Haderaחדרה

Centralהמרכז
131107291400179106Sharonהשרון

תקוה 1101155121,02125471Petahפתח Tiqwa
13212630037112155Ramlaרמלה

157161455547340153Rehovotרחובות

אביב 4694981,7773.4991,002318Telתל Aviv

Southernהדרום
269220645782349199Ashqelonאשקלון

שבע 307236548484220135Beerבאר Sheva

Monthly Average Unemployment Days per Unemployed למובטל בחודש אבטלה ימי ממוצע
הכל 4.04.06.67.14.93.2TOTALסך

2.63.76.76.94.83.2Malesגברים

4.54.46.57.65.23.3Femalesנשים

(<) Since October 1967, incl. East Jerusalem.
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העבודה בלשכות בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו עבודה דורשי י/27. לוח
לחודש רישום וימי מחוז מדור, מין, לפי התעסוקה, שירות של למבוגרים

TABLEJ/27. WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE DURING THE MONTH
AT ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SEX,
. . SECTION, DISTRICT AND REGISTRATION DAYSPER MONTH  . 

: (Monthly Averages 19641969 חודשיים (ממוצעים

1964196519661967 ... 1 9681969

הכל '27,90327,980סך 37,876'55,78839,15927,174TOTAL■' ■

; מיו
. ; 

: sSex"
,. 17,61717,52526.20042,13326,941.16,212Malesגברים.

.10,28610,45511,675נשים 13,65512,21810,962emates

י Sectionמדור

מקצועות.חופשיים '■בעלי 287295409S68,, 414'265Liberal Professions

" . י 2,6062,9713.8804.9233,8592,498Clerksפקידים ■'

בתעשייה '2,2142,1513.5145,0402,8201,847Industryעובדים

ציבוריות ועבודות בבנייה .1,8921,8293,6095,3282,700IJ74Buildingעובדים and public works

בתחבורה 7588661.3461,9511,322858Communicationsעובדים

אובל ובבתי מלון בבתי 4495877641.083854624Hotelsעובדים and restaurants

מקצועיים בלתי 19,69719,28124,35336,89027,19019,908Unskilledפועלים workers

Districtמחוז

2,1601,9642,5213,6364,1323,059Jerusalemירושלים

. 6.1305,8227,22711,367.8,8375,261Northernהצפון

■ _4,1114,2915,5659,8196,2043,833Haifaהיפה

4.9665.1437,32710,3006,9565,213Centralהמרכז

אביב 5.9716.2748,63812,3267.6765,858Telתל Aviv

4,5654.4866,5978,3405,3543,950Southernהדרום

לחודש רישום Registrationימי Days
per'Month

ימים 06,4887,7847,4547,31410,1708,684Odays

ימים 6 9ד 117,37716,52719.63430,28022,28016,1341 to 6 days

ימים 12 עד 7" 2,4832,1835,3228,5323,3461,3177 to 12 days

ימים 18 עד 139898852.7204,2251,38451213 to 18 days

ומעלה ימים 195666012,7455,4371,97952719 days and 0^4^
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התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  י/28. לוח
ומין גיל קבוצת לפי

TABLE J/28. PERSONS REGISTERED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGES OF THE
EMPLOYMENT SERVICE. BY AGE GROUP AND SEX

)19651969)
Age גיל

65+ 5S 64 54 3544 2534 1824
הכל סך
אחוזים
Total 

Percentages

רשומים
Persons

Registered

Year
שנה

All R<
1.9

: 1.8
1.3
1.2
1.2

Males
3.0

. 2.6
1.8
1.8

. 1.8 .

sd Pe
7.7
7.6
6.7
7.1
5.9

9.8
9.3
8.3
9.3
7.8

12.6
11.7
9.9
10.5
9.3

12.4
11.5
10.1
10.9
.9.6

16.4
15.4
13.0
14.6
13.0

14.6
H.I
12.9
14.3
12.2

21.6
21.4
17.8
20.5
17.7

22.6
22.6
19.6
22.2
19.1

39.8
42.1
51.3
46.1
52.9

37.6
39.9
47.3
41.5
49.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

הרישומים כל
142,412
166,879
183,866
174,250
155.707

גכרים
85,916
108,011
116,319
109,145
87,851

1965
1966
1967
1968
1969

1965
1966
1967
1968
1969

Femalesנשים
196556,496100.043.3" 20.219.012.7, 4.40.4
196658,868100.046.319.317.711.9'4.40.4
196757,547100.060.114.113.19.23.20.3
196865,105100.053.917.715.09.8330.3
196967,856100.057.116.214.19.03.20.4

התעסוקה, שירות של למבוגרים העבודה בלשכות רשומים  י/29. לוח
* ומין לידה יבשת לפי

TABLE J/29. PERSONS REGISTERED IN THE ADULT LABOUR EXCHANGESOF THE
EMPLOYMENT SERVICE, BY CONTINENT OF BIRTH AND SEX

)19651969)

Year

Continentof Birth לידה יבשת
אירופה
אמריקה
Europe
America

אסיה
אפריקה

■ Asia
Africa

ישראל
Israel
)1)

 הכל סך
אחוזים ■

Total 
Percentages

רשומים
Persons
Registered

הרשומים כל . ■   ■ .  PersonsA 1 1 Registered

1965142,412100.017.953.029.11965
1966166,879100.019.653.826.61966
1967183,866100.019.0. 62.918.11967
1968174,250100.025.254.320.51968
1969155,707100.0.26.054.819.21969

Malesגברים .
196585,916100.018.953.627.51965 :

1966108,011100.021.153.926.01966 ..;
1967126,319100.021.860.817.4967
1968109,145100.026.953.819.3968
196987,851100.026.255.018.8969

Femalesנשים
196556,496100.0"16.452.031.61965
196658,868100.016.853.529.71966
196757,547100.012.667.519.91967
196865,105100.022.355.322.41968
196967,856. ■ 100.025.7 54.719.61969

(!) Israel born include also nonJews. לאיהודים גם כוללים ישראל ילידי (.)

299 ותעסוקה אדם כוח



בחודש אחת פעם לפחות שנרשמו העבודה דורשי של חודשי ממוצע  י/30. לוח
ומחוז מין לפי ,(*) לנוער התעסוקה שירות של העבודה בלשכות

TABLE J/30. MONTHLY AVERAGE OF WORKSEEKERS WHO REGISTERED AT LEAST ONCE
A MONTH AT YOUTH LABOUR EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE(i), BY SEX

AND DISTRICT

)19601969)

ומחוז I960196119621963196419651966196719681969מין
Sex and
District .

הכל 7,8517,3727,2787,6008,9169,4118,3256,702TOTAL'4,9166,304מך

2,5363,3264.0633,778.3,7833,9935,3875,1944.6693,754Boysנערים
.2,3802,9783,7883.5943,4953,6073.5294,2173,6563בערות 148Girls

District מחוז,
5175948287457027117268371.013780Jerusalemירושלים
Northern.3907471,0101.008,0421.0701,2941,4478971,086הצפון
8229761,2321,175,0509701,0861,037859844Haifaחיפו!

9401,3131,6871,628,6171.9102,1082.1881.4891,581Centralהמרכז
אביב 1,7542.1262,2801.844.6811,6782,2572,3773,4571,445Telתל Aviv
493548814972.1861,2611,4451.5256101,166Southernהדרום

(1) As from 1963 data do not include pupil workseekers
during the summer vacations.

תלמידים כוללים הנתונים אין ב1963 החל (ג)
הקיץ. חופשת בזמן עבודה שדרשו

relief work , יזומה עבתה

העובדים וסוג מחוז לפי יזומה, בעבודה המועסקים של יומי ממוצע  י/31. לוח
TABLEJ/3I. DAILY AVERAGE OF EMPLOYED PERSONS IN RELIEF WORK, BY

DISTRICT AND TYPE OF WORKERS
)19601969)

ע"י המועסקים
ומחוז מלאשגה יום עובדים

Working FullTime
(1) ומוגבלים קשישים

Aged andHandicapped (1)
המשקם

Employed by
Year and District

Hameshakem

19605,0996,7194,229I960
19612.4166.5744.8711961
19622,5886,8635.4901962 '
19632.7276,0875,8891963
19642,3175.3885.8271964
19652,2924.8225,6131965
19663.8304,6035.41 11966
196712,6355,1435,2381967
19685.2455.9755,1821968

הכל סך 19691.5424,4645,8551969 TOTAL

139126593Jerusalemירושלים
1.3131,189676Northernהצפון
18596947Haifaחיפה

11.055925Centralהמרכז
אביב 54651,707Telחל Aviv
661.0331,007Southernהדרום

(1) The work day is 5 hours only. בלבד. שעות 5 בן הוא עבודה יום (!■<
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של העבודה לשכות דיד שנעשו לעובדים הזמנות של חודש* ממוצע  .32/< לוח
מדור לפי התעסוקה, שירות

TABLE J/32. MONTHLY AVERAGE REQUESTS FOR WORKERS THROUGH LABOUR
EXCHANGES OF THE EMPLOYMENT SERVICE, BY SECTION

)19651969)

19651966196719681969Sectionמדור

הכל 29,39125,67124,19629,76730,354TOTALסך

חופשיים מקצועות 294216159228237Professionsבעלי

2,1951,4831.1121,8082,058Clerksפקידות

3,2302.7982.8323.2443,308Industryתעשייה

2,5072,7882.1842,1252.309Buildingבנייה

ותחבורה 441280315400463Transportהובלה and communications

1,2941,1591,3901.067912Servicesשירותים

מקצועיים 19,43016.94716.20420.89521,067Unskilledבלתי Workers

ונפה מחוז לפי לעבודה, הפניות של חודשי ממוצע  י/33. לוח
TABLE J/33. MONTHLY AVERAGE OF REFERRALS TO EMPLOYMENT VACANCIES,

BY DISTRICT AND SUBDISTRICT .
)19651969)

ונפה 19651966196719681969Districtמחוז and Sub  District

הכל 28,45729,93044,50936,88028,003סך TOTAL

ירושלים 9842.8883.6842.936lerusalem,/1.938מחוז District

הצפון Northernמחוז District

1.3831.4941,7751,4931.155Zefatצפת
512597948707506Kinneretכנרת

1,9172,1353,0362.7581,730Yizreelיזרעאל

1,5701.6323,0782.7701.696Akkoעכו

חיפה Haifaמחוז Oistr/'ct

2.5132,3834,1693.4982.482Haifaחיפה

1.3921,3512,4441.5431.053Haderaחדרה

המרכז Centralמחוז District
1.3461,4222,0881.7461.369Sharonשרון

תקוד. 1.7432.0543.0342.2841.810Petahפתח Tiqwa
433443878805674Ramlaרמלה

1,5861.6012.2441,9431,525Rehovotרחובות

אביב תל 7,4107.1779,7/28,0896,933Telמחוז Aviv District

הדרום Southernמחוז District
2.0722.5364.3662.7521.983Ashqelonאשקלון

שבע 2.6423.1713,8492.8082.151BeerShevaבאר
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STRIKES AND LOCKOUTS . והשבתית קוביתית

שאבדו עבודה וימי ומושבתיט (*),שובתיט והשבתות שביתות  לוחי/34.
TABLEJ/34.STRIKES AND LOCKOUTS(i), STRIKERSANDLOCKEDOUTANDWORK DAYS LOST

(19601969)
שביתות עבודהשובתים ימי
שאבדוומושבתיםוהשבתות

, Strikesשבה and Strikers andWork DaysYear

LockOutsLockedjOutLose

196013514.42049.368I960
196112526.184122,897; 1961
196214437.588241.8221962
196312686.475128.0011963
196413647.168100,9121964
196528890,210207,5611965
196628685,953147,8461966
196714225,05858,2861967
196310042.14671,7891968
1969 ■11444,496102,1621969

(') Excl. slow down strikes and part time strikes, in
1969  30 such strikes were registered.

חלקיות/ ושביתות האטה שביתות בולל אלנו C'J
כאלו. שביתות 30 נרשמו ב1969

סקטור סיבה, לפי שאבדו, עבודה וימי (1) השבתות שביתות,  י/35. לוח
(אחוזים) כלכלי וענף

TABLE J/35. STRIKES, LOCKOUTS(')ANDWORK DAYS LOST, BY CAUSE, SECTOR AND
ECONOMIC BRANCH (Percentages)

)1968 ; 1969)

19681969

עבודהשביתות עבודהשביתותימי ימי
שאבדווהשבתותשאבדווהשבתות
Strikes andWork DaysStrikes andWork Days
LockOutsLostLockOutsLost

הכל סך 100.0100.0(2)100.0100.0TOTAL
Causeסיבה

אחריפ 3S026.138.649.9Wage.שברעבודהותשלומים rates and other payments
עבודה הסכמי איחתימת או 6.0הפרה ,10.07.0LIWork agreements broken ■ 

or not signed
שכר 15.01.57.91.6Withholdingהלנת of wages

עובדים 13.02.9I0.S3.7Dismissalsפטורי of workers
והשבתות אחרות 59.536.043.7Other(31.00(0סיבות causes and lockouts

Sectorסקטור
35.437.631.634.6Privateפרטי

.IIהסתדרותי 19.46.16.4Histadrut
53.553.062.359.0Publicציבורי . ■  ' הכלכלי Economicענף Branch

ודיג ייעור 8.15.20.10.0Agricultureחקלאות/ forestry and fishing
ומחצבות) מגרות (כולל 35.448.725.410.0Industry(incl.miningandתעשייה quarrying)
ציבוריות) עבודות (גולל S0.1Construction.2.00.03בנייה (incl. public works)
סניטריים ושירותים מיט חשמל, .1.80.3Electricity,water S sanitary services

וביטוח בנקאות ..מסתר/ 2.0O.I2.68.1Trade, banking and insurance
וקשר אהסנה הובלה, ,9.10.621.18.8Transportתחבורה; storage and

communications
ועסקיים ציבוריים 42.445.437.770.6Commercialשירותים and public services
ובידור אישיים 1.00.07.02.1Personalשירותים and entertainment services

(1) Most strikes in this item were caused by speciifc
occupational disputes. (2) See note to Table, J/34.

בעיות רקע על הן זה בסעיף השביתות עיקר (1)
י/34. ללוח הערה ראה (2) ספציפיות. מקצועיות
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עבודה וימי ומושבתים שובתים ומן, אורך לפי; ,(1) והשבתות שביתות  י/36. לוח
(אחוזים) שאבדו

TABLE J/36. STRIKES AND LOCKOUTS('), BY DURATION, NUMBER OF STRIKERS AND
LOCKEDOUT AND WORK DAYS LOST (Percentages)

)1968 ; 1969)



19681969

שביתות
והשבתות
Strikes and
LockOuts

עבודה ימי
שאבדו

Work Days
Lost

שביתות
והשבתות
Strikes and
LockOuts

עבודה ימי
שאבדו

Work Days
Lost

הכל 100.0100.0100.0100.0TOTALסך

Duration ofStrik e or LockOut

2to 6 hours
6 hours to one day
2 to 3 days
4to 6 days
7to 9 days
10 to 14 days
15to24 days
25 to 49 days
50 days and over

29.08.021.91.4
23.034.318.417.3
19.08.431.627.6
11.012.59.68.3
4.01.59.716.1
6.014.64.412.7
5.011.60.90.1
2.08.61.716.2
1.00.51.80.3

ההשנתה או השביתה אורך

שעות 6 עד משעתיים
אחד יום עד שעות מ6

ימים 3 עד 2
ימיס 6 עד 4
ימים 9 עד 7
ימים 14 עד 10
ימים 24 עד 15
ימים 49 עד 25
ויותר יום 50

Number of Strikers and Lockedout

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

ומושבתים שובתים מספר

6.00.37.00.3
7.00.74.40.4
15.00.710.50.5
17.04.620.21.8
22.010.212.33.1
10.08.618.49.5
8.020.59.76.6
6.09.37.022.8
9.045.110.555.0

5עד1
10עד6

20עד11
50עד21
100עד51
200עד101

עד 201300
500עד301
ומעלה501

Workdays Lost

Up to 10 days
II 20 days
21 50 days
51  100 days
101200 days
201300 days
301400 days
401 500 days
501 I.000 days
1,001 and over

11.00.19.60.1
8.00.24.4O.I
17.00.814.90.5
14.01.511.41.0
11.02.313.22.4
7.02.420.25.8
4.02.10.90.4
6.03.53.51.9
6.06.67.913.4
16.080.514.074.4

שאבדו עבודה ימי

ימיט 10 עד
ימים 20 עד 11
ימיט 50 עד 21
ימים 100 עד 51 י

ימים 200 עד 101
ימים 300 עד 201
ימים 400 עד 301
ימים 500 עד 401

ימים 1,000 עד 501
ומעלה 1,001

(1) /Seenote to Table J34.
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חקלאות יא. פרק

האזורים ..םמליף) יבול הערכת אזור
הטבעיים הדרים

3 '4 מזרחי עליון גליל  חולד.
5 ,6 '7 '8 '9 ,10 שאן בית  כנרת
11 '12,13,14 מערבי תחתון גליל  יזרעאל
15 '16 '17 ,18 .19 '20 יעקב זכרון  חיפה
21 חדרה
22 '23 '24 '28 שרון
25 '26 '27 לציון ראשון  רחובות
29 '30 ,31 '32 '33 ,34 '35 ,36 והדרום אשקלון
ברוטו שטח על מחושב לדונם ממוצע יבול

זרוע.

מקורות

מבוססים הנתונים וירקות, שדה גידולי שטח
המרכזית הלשכה של עונתיים מפקדים על
ושני שדה גידולי מפקדי שני  לסטטיסטיקה

■ ירקות. מפקדי
נקודות של עדכון ע"י מתקבל מטעים שטח
המתקבלת שוטפת לאינפורמציה בהתאם מוצא,
מקצועיים. ומאירגונים החקלאות ממשרד בעיקר
יא/5 בלוחות המובאים ההדרים שטח נתוני
ארצית הדרים כרטסת על מתבססים ויא/6
אלף כ407 המכסה בלשכה' לאחרונה שהוקמה
בפר מתוארים והממצאים הקמתה >שיטת דונם
הוקמה שהכרטםת כיוון .(316 מס' מיוחד סום
שלא '1967/68 משנת האריזה בתי רישומי ע"פ
שכלל להניח יש הצעיר, השטח כל את כללו
אלף ב420 בישראל כיום מסתכם ההדרים שטח
הקודם' מהשנתון' שונה זה נתון לערך! דונם
להו היה ניתן הכרטסת הקמת שבתהליך כיוון
ציות, בור, שטחי הדרים, שטח מכלל ציא
התאמה נעשתה כן כמו וכד'. חלקות בין דרכים

שנעקר. השטח על
המינ מהנתונים מתקבל דגים בריכות שטח

החקלאות. משרד של הליים
פיתוח מנהל מאת מתקבל יער נטוע שטח

הקרקע.
האומדנים שדה. גידולי של ממוצעים יבולים
משקים של עונתי סקר על בעיקר מבוססים

לפחות. דונם 10 המגדלים

הסטטיסטיקה של והמתודולוגיה המקורות
בפירסום ב1964 במפורט תוארו החקלאית
לסטטיס המרכזית הלשכה של 21 מס' טכני
המקו של תמציתי תיאור מובא להלן טיקה.
מאז שחלו השינויים ושל המתודולוגיה של רות'

.1964

ודיג. ייעור חקלאות, כולל: החקלאות ענף
מתשכ"ח ירושלים מזרח את כוללים הנתונים

ואילה
בעיקר מספר' שינויים הוכנסו זה בשנתון
לבוטנים נוגעים בהם שהחשובים סיווג' שינויי
בלוח הבוטנים שטח הופיע לפנים י ומקשה.
כעת שדה. בגידולי נכלל הייצור ואילו הירקות
בגידולי ייצורם וגם הבוטנים שטח גם מופיעים
בעל המקשה ושטח המקשה ייצור שדה.
שטח ואילו שדה, גידולי תחת קודם. הופיעו
שניהם כעת, יברקות. נכלל בהשקיית המקשה
"ירקות, הראשית בקבוצה כתתקבוצה מופיעים

ומקשה. אדמה תפוחי
ההופכות חקלאיות, שנים הן בלוחות השנים
צוין לא אם העברי, הלוח שנות את בערך

אחרת.
מעיגול נובעים בלוחות קטנים הפרשים .

המספרים.

יא/12) ער יא/1 (לוחות ויגולימ שטח
הגדרות

ברוטו". המעובד ל"שטח מתייחס שטח
דגים, ובריכות רבשנתיים גידולים של במקרה
של במקרה הפיסי. לשטח המעובד השטח שווה
כמספר הפיסי השטח נרשם שנתיים גידולים
עובד (או השנה במשך נזרע שהוא הפעמים

נע). כרב של במקרה
תעלות פנימיות, דרכים כולל ברוטו, השטח

וכוי.
השטח (או הזרוע לשטח מתייחסים הנתונים

שנקצר. לשטח ולא המעובד)
השקיית נכללת השנתון בלוחות בעלשלחין.
מובא העזר השקיית של פירוט בבעל. עזר

לישראל. הסטטיסטי הירחון בלוחות
נת יא/4) (לוח הדרים יבול הערכת אזורי
כדלהלן: הטבעיים האזורים צירוף ע"י קבלו

.89 ע"ע א/2, לוח ראה (*)
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אלה מדדים במסגרת שיטתי באופן נאספים
סוחרים עם בהתייעצות בעיקר נאמדים

ומומחים.

החקלאי הייצור מדדי
נוסחת לפי כלל בדרך נתקבל הכמות מדד

לספיר:

* ?a Qn

QoZ P0

:כאשר

1מחיר P■בסיסשנת

Qoהבסיסשנתכמות =
השוטפתהשנהכמות ;Qn =

שימשו 1961/62 עד 1948/49 בתקופה
ולתקופת הבסיס, במחירי 1948/49 מחירי
.1967/68 מחירי שימשו 1968/69 עד 1961/62
מתקבל והוא 9ש מסוג הוא המחירים מדד

הכמות. במדד הערך מדד חלוקת ע"י
נתונים קיימים לא שלגביהם פריטים, עבור
כדי מתאים מחיר במדד משתמשים פיסיים,
במחי לערך שוטפים במחירים הערך את להפוך
משמ קבועים במחירים והערכים קבועים רים

הכמות. מדד לקבלת אז שים
שמובאים כפי ההדרים מדדי בין הפרשים

השקלול. משיטות נובעים ט/10 ובלוח כאן
החק הייצור של המחיר מדדי בין הפרשים
התפוקה של המחיר מדד לבין כאן המובאים לאי
מחירים,  ט' בפרק שמובא כפי החקלאית,
המחירים מדדי בהגדרה. משוני בעיקר נובעים
החקלאי, הייצור לכל מתייחסים כאן המובאים
רק מתייחסים ט', בפרק המחירים מדדי ואילו
מחיר מדד כך, על נוסף הנסחרת. לתוצרת
שמדד בעוד הייצור, לשנת מתייחס הייצור

השיווק. לתקופת מתייחס התפוקה מחירי

גו הקשורות וםדרות המאורגן השיווק
יא/25) עד יא/19 (לוחות

הגדרות

בזמן כלל בדרך נרשם המאורגן השיווק
לתוצרת פרט החקלאי, ע"י התוצרת מכירת

לשוק. מופנית כשהיא רק הנרשמת מאוסמת,

יא/18) עד יא/13 (לוחות הייצור וערד ייצור
הגדרות

צריכה המשווקת, התוצרת כל את כולל ייצור
החי. באינוונטר שינויים ותוספת במשק עצמית
השקעה" נכסי "תפוקת כולל אינו זאת לעומת
הלוחות, ברוב שהובא כפי הייצור, להלן). (די
בלוח ואילו להלן) (ראה ביניים תוצרת גם כולל
ביניים תוצרת עם הייצור מובא י"א/18

ובלעדיה.
בנקודת היצרן במחירי ניתן הייצור ערך
עבור הסיטונאי, השוק שהיא הראשונה, המסירה

מהתוצרת. ניכר חלק

ויא/17). יא/16 (לוחות ייעוד
שהופ החקלאית התוצרת מקומית: לצריכה
בישראל, האוכלוסייה ע"י ישירה לצריכה נתה

עצמית". "צריכה להוציא
חקלאית תוצרת של היצוא הוא ישיר יצוא

טריה.
המסו תוצרת כל כולל מקומית" "לתעשייה
לאחר המיוצאת תוצרת לרבות לתעשייה, פקת

תעשייתי. עיבוד
הנצ לתוצרת מתייחסת עצמית" "צריכה

ומשפחתו. המשק בעל ע"י רכת
נכנסת אשר תוצרת היא ביניים" "תוצרת
שעורה (כגון החקלאי הייצור לתהליך שוב
חיים). בעלי להזנת המשמשת מקומי מייצור

והש החי באינוונטר שינויים כולל שונות .

עודפים. מדת

חישוב ושיטות מקורות
רב מספר על מבוססים האומדנים ייצור.

מקורות. של
בשר עוף, בשר פירות, ייצור של האומדנים
על בעיקר מבוססים ודגים ביצים חלב, בקר,
(ראה בו" קשורות וסדרות המאורגן "השיווק
גבוהה, מהימנות בעלי אלה, לנתונים להלן).
צריכה הפרטיות, המכירות של אומדנים מוסיפים

ביניים. ותוצרת עצמית,
שני פי על בעיקר נאמד שדה גידולי ייצור
לדונם הממוצע היבול הכפלת (א) מקורות:
השיווק. ממועצות נתונים ו(ב) הזרוע בשטח
לחי המשמשים המחירים רוב הייצור. ערך
מחירי "מדד מסדרת מתקבלים הייצור ערך שוב
 ט' פרק (ראה בחקלאות" והתשומה התפוקה
שאינם משניים מוצרים של המחירים מחירים).
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לכל מתיחס ההדרים ענף חשבון עזר. למשקי
המשקים.

התפוקה היא מחקלאות הנובעת ההכנסה
מענפים הקנויה התשומה פחות החקלאית
ופיצויים מיוחדות סובסידיות בתוספת אחרים,
כל של הכנסתם את מהווה והיא טבע, פגעי על

בחקלאות. שעסקו הייצור גורמי
(להוציא החקלאי הייצור ערך היא התפוקה
השקעה". נכסי "תפוקת בתוספת ביניים) תוצרת
במטעים ההשקעה היא השקעה נכסי תפוקת
וכדי בניקוז קרקע, בהכשרת בייעור, צעירים,
בזה כלול לא החקלאות. ענף ע"י המבוצעים
החקלאי. בייצור שנכלל החי באינוונטר השינוי

והשי החומרים סך היא הקנויה התשומה
אחרים מענפים הענף ידי על שנקנו רותים

והפחת. ומיבוא בישראל
את רק כולל י שכר הייצור. גורמי הכנסות
של הזקוף השכר ולא שכירה לעבודה התשלומים
חכירה ודמי ריבית וכו'. קיבוץ חברי עצמאיים,
לגורמים המעשיים התשלומים את רק כוללים

החקלאות. לענף מחוץ.

חישוב ושיטות מקורות

החקלאות ענף חשכונות
ויא/27) יא/26 (לוחות

פיתוח ממנהל מתקבלת השקעה נכסי תפוקת
ניקוז קרקע, הכשרת לייעוד' (בייחם הקרקע
עיבוד הוצאות של נורמטיבי חישוב וע"י וכדי)

צעירים. מטעים

גלובלי באומדן מתקבלות הקנויות התשומות
תוך העיקריים, התשומה מסעיפי אחד לכל
תשומה, כל על המצויים בנתונים מירבי שימוש
הרו בתי ע"י ומכירתן תשומות של יבוא כגון
קניות; וארגוני ייצור ומועצות מסחר בתי שת,
ועוד. המים מנהל סקרי כגון מינהליים נתונים
המלאי שיטת לפי חידוש במחירי מחושב הפחת

המתמיד.

כפי השכר סדרות על בעיקר מבוסס שכר
למוסד המעבידים דיווחי מסיכומי שמתקבלות
ותע אדם כוח  י' פרק (ר' הלאומי לביטוח
שאינם העובדים שכר אומדן נוסף לזה ! סוקה)

הלאומי. בביטוח מבוטחים
מתקבלים דמיחכירה חכירה, ודמי ריבית
ריבית על הנתון ישראל. מקרקעי ממנהל בעיקר

היישובים מאזני על ומתבסס גלמי הוא

חלב, ירקות, פירות, של המאורגן השיווק
ידי על שיווק הוא ודגים ביצים, עוף, בשר
מכי (לרבות ייצור ומועצות מורשים סיטונאים
לכל היצרנים) ע"י מורשות ישירות רות

הייעודים.
את כוללת לתעשייה וירקות פירות אספקת
נובעת היא אם להתחשב מבלי האספקה בל

המאורגן. מהשיווק
לרבות הייצור, כל זיתים. ושמן זיתים ייצור

עצמית. וצריכה פרטיות מכירות
שחי היא מטבחיים בבתי חיים בעלי שחיטת
בפי הנמצאים המטבחיים בבתי חיים בעלי טת

הווטרינרי. השירות. קוח

חישוב ושיטות מקורות

מאורגן שיווק על הנתונים וירקות. פירות
מכל חודש מידי נאספים ופירות ירקות של
אספקת על הנתונים המורשים. הסיטונאים
מפקד על מבוססים לתעשייה, וירקות פירות

בדבר. הנוגעים המפעלים כל של שנתי
מאגף חודש מידי מתקבלים הנתונים דגים. .

החקלאות. משרד של הדיג
יא/20, בלוח המאורגן השיווק נתוני הדרים.
במועצה מקורם ולתעשייה למאכל .לייצוא,
עצמית צריכה על נתונים הדר. פרי לשיווק
משלים. אומדן ע"י מתקבלים פרטיות ומכירות
סקר פי על נאמד הייצור זית. ושמן זיתים
.מומחי עם בהתייעצות הבד, בתי של שנתי.

החקלאות. ומשרד הזיתים מועצות
השיווק נתוני וביצים. עוף בשר חלב,
החלב מועצות של מדיווחים מתקבלים המאורגן

והלול.
הנתונים מטבחיים. בבתי חיים בעלי שחיטת
בתי כל של חודשיים דו"חות על מבוססים
הטי לפי שנשחט ראש בל המפרטים המטבחיים 

את לאמוד כדי המשקל. וקבוצת המין פוס,
הרא מספר את מכפילים שנשחט, החי המשקל
במשקל משקל קבוצת בכל שנשחטו שים
שנאמד כפי בקבוצה, החיים בעלי של הממוצע

החקלאות. משרד עם בהתייעצות

יא/32) עד יא/26 (לוחות מחקלאות הכנפה
הגדרות

מתייח ויא/27 יא/26 לוחות האוכלוסייה.
(פרט המשנה ענפי חשבונות הענף. לכל סים
פרט היהודיים, למשקים מתייחסים להדרים)
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בשימוש בהתחשב המקומי לייצור נטו היבוא
במלאי. ובשינויים בפחת הזנה, לצורך שלא
החקלאי הייצור סדרות הם העיקריים המקורות
של חלקיים ונתונים הלשכה של החוץ וסחר

החקלאות. משרד
לוק חיים בעלי סוג לפי הצריכה בחלוקת
הצריכה ונורמות המספוא סוג בחשבון חים

השונים. החיים בעלי של לראש

על הכלליים הנתונים מים. צריכת
משרד של המים מנציבות מתקבלים מים צריכת
סטטיסטיים סיכומים מכינה אשר החקלאות,
הצר כל ידי על המוגשים חודשיים מדו"חות

כנים.
בחק במים השימוש של החלוקה אומדן
הלשכה ע"י נעשה השונים' הענפים לפי לאות,
נציבות עם בהתייעצות לסטטיסטיקה המרכזית
החקלאות. משרד של שונים ומומחים המים
על הנתונים הם זו לחלוקה העיקרי הבסיס
ואומד השונים הגידולים של המושקה השטח

לדונם. הממוצעת המים צריכת על נים
של הסיווג לפי ניתן היישוב צורות סיווג
שונה והוא הנתונים את המספקת המים, נציבות

בלשכה. המקובל מזה
הנתונים הצומח. להגנת הדברה חומרי
הצומח להגנת המחלקה ידי על נמסרים
רשימות סמך על בעיקר החקלאות, משרד של

מנהליות.

החלב רפת לגבי חיים. בעלי מספר
מוצא נקודת הוא לאומדן העיקרי הבסיס
לחקר המכון של מדגמי מסקר שנתקבלה חדשה
רפת לגבי הנתונים החקלאי. המשק רווחיות
רישומים על בעיקר מבוססים והצאן הבשר
שאינוונטר בעוד החקלאות משרד ע"י שבוצעו
דגירה' סטטיסטיקות סמך על בעיקר נאמד הלול

החקלאות. משרד עם ובהתייעצות

מבוססים הנתונים חקלאיות. מכונות
ב1952 החקלאיות המכונות מפקדי על
המיכון ממחלקת שוטפים נתונים ועל וב1962

החקלאות. משרד של

מתקב ורווח עצמי להון לעבודה, התמורה
החכירה ודמי הריבית השכר, חיסור ידי על לים

מחקלאות. הנובעת מההכנסה

מדדים
החשבון מרכיבי של והמחיר הכמות שינויי
הערך באומדן שימוש ע"י חושבו יא/26) (לוח

קודמת. שנה במחירי
הקנויות התשומות של והכמות המחיר מדדי
בהתאם שונות בשיטות חושבו יא/27) (לוח
במידת בנמצא. שהיו והנתונים הנדונה לתקופה
קבועים במחירים הכמות מדדי חושבו האפשר,
עד 1952 בתקופה 1955 (בסיס בסיס שנת של
עד מ1961/62 1963/64 בסיס ;1961/62
כשלא .(1966/67 מאז קודמת ושנה ,1965/66
הד חומרי כגון פריט, לכל ברור מחיר קיים
מדדי מתבססים וכד', הובלה מיסים, ברה,
 ט' בפרק המופיעים אלה על המחירים

מחירים.

עד יא/28 (לוחות המשנה ענפי השכונות
יא/32)

החשבו חלב. ורפת לול סוכר, סלק כותנה,
המכון ע"י הנערכים סקרים על מבוססים נות
עם בשיתוף החקלאי המשק רווחיות לחקר
החשבונות לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
.0) המכון ע"י שנתית מתפרסמים המפורטים
.(2) השיטות על תמציתי פרסום הוצא כן כמו
החש התבססו 1967/68 לשנת עד הדרים.
המר הלשכה של מיוחדים מחקרים על בונות
מתבססים 1969 בשנת החל לסטטיסטיקה. כזית
חשבון פרטי המכון. מחקרי על התשומה נתוני
בסוף רשימה (ראה הלשכה ע"י פורסמו ההדרים

המבוא).

יא/39) עד יא/33 (לוחות ייצור אמצעי
חישוב ושיטות מקירות

בעלי להזנת נבחרים מספוא בסוגי השימוש
הוספת ע"י מתקבלת הכללית הצריכה חיים.

ד,  א פרסומים סדרות הלול. ושל החלב רפת ענפי ושל כותנה גידול של סוכר, סלק גירול של הרווחיות (1)
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה עמ בשיתוף החקלאי המשק רווחיות לחקר המכון

The Profitability of Various Farm Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65. ()
Institute of Farm Income Research in Cooperation with the Central Bureau of Statistics,
Tel Aviv, 1967.
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פרסומים

תשכ"ו) עד (תשכ"ג ההדרים ענף חשבונות (224)

(1962/631967/68) ההדרים ענף חשבונות (284)

(1969) בישראל ההדרים מטעי (316)

טכניים פרסומים

.* בישראל חקלאית סטטיסטיקה (21)

אחרים פרסומים

ביניים (דו"ח 1969/70 לעונת הדר פרי יבול תחזית
ירושלים הדר, פרי לשיווק המועצה עם בשיתוף ארעי),

.1970

מיוחדים פרסומים

(1949/50) תש"י החקלאות מפקד (8)
ומי הדרוזים הערבים, של המשקים  אי חלק

אחרים עוטים

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

1952) מחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (48)
* כרכים) (שני ,(1954

(תש"ך) הירקות שטחי מפקד (108)

בישראל מהחקלאות הנובעת הלאומית ההכנסה (165)
עד 1952) המוסף והערך התפוקה (התשומה,

((1963

בישראל. כלכלי למחקר פאלק מרכז עם בשיתוף .
בלבד. אנגלית ..
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AREA AND CROPS ויבילים שטח

מעובד שטח  *"א/1. לוח
TABLEK/l. CULTIVATED AREA

)1948/491969/70 ; תשל עד Be'n)

Thousand Dunams דונמים אלפי

השיל
1969/70

תשביט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכיז
1966/67

כיה תש
1964/65

§

תשך
1959/60

תשטיו
1954/55

תש"י
1 949/50 \

תשיט
1948/49

TOTAL

thereof: irrigated

Field crops (1)

Area in preparation^)

Vegetables, potatoes.
melons and pumpkins (1)

Fruit plantations

Fish ponds

Miscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
flowers. etc.)

Total

thereof: irrigated

Field crops

Area in preparation(2)

Vegetables, potatoes.
melons and pumpkins

Fruit plantations

Fish ponds

Miscellaneous (auxiliary
far.ns, nurseries,
flowers. etc.)

All

4,231

1,711

2,750

30

366

853

54

178

Farming
4,132 4,136 4,138

1,662 1,616 1,588

2,674 2,704 2,725

30 25 25

342 321 . 306

853 852 849

55 57 59

178 177 174

4.07S4,128

1,3051,508

2,8562,732

2525

264301

722835

4961

159174

Je w

3.346

1,668

2,104

30

281

723

54

154

sh Farming
3,262 3,28/ 3,273.

1,621 1,576 1,548

2,036 2,075 2,081

30 25 25

263 248 233

724 723 722

55 57 59

154 153 153

3,278

1,473

2,105

25

224

710

61

154

3,330

1,277

2.30S

25

208

600

49

143

המשקים כל
3,590 2,480 1,650

890 375 300

.2,607 1,797 1,094

25  

263 190 106

515 377 י 355

37 22 15

143 94 80

יהודי משק
2,965 /,790 /.3/0

873 366 292

2.149 1.273 877

25  

209 108 66

413 297 275

37 22 15

132 90 77

הכל סך
בהשקיית מזה:

(י) שדה גידולי
(2) הכנה שטח

אדמה' תפוחי ירקות,
(י) ומקשה מלונים

מטעים

דגים בריכות
עזר, (משקי שונות

וכוי) פרחים משתלות,

הכל סך
בהשקייה מזה;

שדה גידולי
הכנה(2) שטח

אדמה, תפוחי ירקות,
ומקשה מלונים

מטעים
דגים בריכות

 עזר (משקי שונות
וכוי) פרחים משתלות,

rminלאיהודימשק gh Fa■JewisNon

הכל /3406906257458508658558708857010סך

בהשקייה :8917283540404143thereofמזה: irrigated

שדה 217524458551627644629638646Fieldגידולי crops

אדמה' תפוחי ירקות,
ומקשה מלונים

408254567773737985Vegetables, potatoes.
melons and pumpkins

ruit=8080102122126127129129130מטעים plantations

עזר, (משקי שונות
וכוי) פרחים משתלות,

3411162021242424Miscellaneous (auxiliary
farms, nurseries,
flowers etc.)

הבאה. בשנה לזריעה שהובנו חדשים שטחים (2) מבוא). (ראה החדש מהסיווג נובעים הקודם השנתון לעומת השינויים (1)
0) The changes since the last Abstract are due to the new classification (see introduction). (2) New areas which were

prepared for sowing in the following year.
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Thousand Dunams

(0 בהשקייה המעובד השטח  *"א/2. לוח
TABLEK/2. CULTIVATED AREA UNDERIRRIGATION (1)

)1948/491969/70 ; הש'ל עד vvri)
דונמים אלפי

תש"ט
1948/49

תשטיו
1954/55

תש"ך
1959/60

תשכיה
1964/65

תשכיז
1966/67

תשביט
1963/69

1969/70 \<vr

הבל סך
Total

משק
יהודי
Jewish
Farms

משק
לאיהודי
NonJewish

Farms

הכל §3008901,305סך 1,508§1,616§ 1 ,6421,7111,66843TOTAL

שדה(2) 663184845185695926156123Fieldגידולי crops(2)

תפוחי ?רקות'
ומקשה אדמה

5318419821223524827024030Vegetables,
potatoes, melons
and pumpkins

6726766679Fruit§661§624§150285493מטעים plantations

דגיט; 1537496157555454Fishבריכות ponds

(משקי שונות
משתלות, עזר,
ובו') פרחים

16668193949596951Miscellaneous
)auxiliary farms,
nurseries,
flowers. etc.)

(1) See note (1) to Table 1.

)2) Does not include area under auxiliary irrigation.
.1 ללוח (1) הערה ראה (0

עזר. בהשקיית שטחים כולל איננו (2)

Thousand Dunams

המטעים שטח  >"א/3. לוח
TABLE K/3. AREA OF FRUIT PLANTATIONS

)1948/491969/70 ; תשיל עד (תשיט
דונמים אלפי

*1969/70 תשיל

משקמשקהשביטתשביחתשביהתשיךתשטיותשיט
הכל1948/491954/551959/601964/651967/681968/69 לאיהודייהודיסך

§TotalJewish*IonJewish
FarmsFarms

הכל 852853853723130TOTAL§835§355515722סך

4184204204155Citrus§0|4§125195328הדרים

,8184152גרעיניים 5759. 59581Pome fruit
15202937363534277Stoneגלעיניים fruit

מאבל 366574645147452718Tableענבי grapes
יין 12354152575859581Wineענבי grapes
5142123222120200Bananasבננות
1371331231141091071062482Olivesזיתים

ושקדים 231728373839אגוזיים '345Nuts and almonds
ומובטרופיים ,4815212528271Subtropical fruit

אחרים 142840404443433310Otherמטעים fruit
plantations
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היישוב וצורת (.) אזור זן, לפי ההדרים, שטח י"א/4. לוח
TABLE K/4. CITRUS AREA, BY VARIETY, REGION(>) AND TYPE OF SETTLEMENT

)1968/69 ; (תשנט

וצורת אזור(')
יישוב

הבל Totalסך
שמוטי

Sha
mouti

אפילים
Lates

אשכי
ליות
Grape
fruit

לימונים
Lemons

טבוריים
Navels

אחרים
Others

Region(') and Type
of Settlement דונם אלפי

Thousand
Dunams

אחוזים
Per

centages

דונם lX221.981.065.515.510.612.6Thousand.407(2)אלפי Dunams

ercentages'אחוזים

הכל 407.1100.0100.0100.0ICO.O100.0100.0100.0TOTAL(1)סך

Regionאזור

עליון גליל  חולד,
מזרחי

4.5I.I


0.74.91.93.50.4Hula  Eastern
Upper Galilee

שאן בית  16.74.10.10.620.59.14.30.4Kinneretכנרת  Bet Shean

תחתון גליל  יזרעאל
מערבי

11.42.80.12.111.57.46.20.4Yizre'el  Western
Lower Galilee

יעקב זכרון  14.63.62.54.06.17.68.71.8Haifaחיפה  Zikhron
Ya'akov

36.69.011.46.26.65.45.66.1Haderaחדרה

154.738.044.134.322.428.417.267.0Sharonשרון

לציון ראשון  95.723.525.230.515.67.116.912.8Rehovotרחובות  Rishon
LeZiyyon

והדרום .72.917.916.621.612.433.137.6IIאשקלון 1Ashqelon and South

יישוב Typeצורו! of Settlement

עירוניים ויישובים 149.836.841.933.831.320.621.827.2Townsערים and urban
settlements

39.99.810.18.97.67.18.814.6Villagesכפרים

140.934.635.542.220.744.332.041.6Moshavimמושבים

ומושבים קבוצים
שיתופיים

70.817.411.714.337.523.833.915.2Quibbuzim and
Collective Moshavim

5.71.40.80.82.94.23.51.4Othersאחרים

0) Yield estimation regions (see introduction).
)2) Total citrus area is estimated at about 420,000 dunams

)see introduction).

■ מבוא). (ראה יבולים הערכת אזורי 0)
לערך דונם ב420,000 נאמד ההדרים שטח הכל סך (2)

מבוא). (ראה
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נטיעה ותקופת זן לפי ההדרים, שטח י"א/5. לוח
Table K/5. CITRUS AREA, BY VARIETY AND PLANTING PERIOD.

)1968/69 ; (תשב''ט

אחרים
Others

טבורים
Navels

לימונים
Lemons

אשכוליות
Grapefruit

אפילים
Lates

שמוטי
Shamouti

הכל סך
Total

הנטיעה תקופת
Planting Period

Thousand Dunams דונם אלפל

11.6 10.6 15.5 65.5 81.0 '1ט W407.1

By Variety (Percentages)

3.1 2.6 3.8

3.3

3.2

1.7

3.6

4.5

0.3

2.8

3.6

4.4

2.3

1.9

16.1

(אחוזים) זן לפי

19.9 54.5 100.0

100.068.014.712.21.5

100.057.821.011.24.0

100.043.218.727.35.5

100.045.826.015.94.3

100.059.723.37.13.1

100.058.120.711.22.0

total הכל סך

total הכל סך

Up to 1949 עד

19501957

19581961

19621964

19651966

19671968

By Planting Period

100.0 100.0 100.0

נטיעה תקופת לפי

100.0 100.0 100.0 100.0

22.527.916.516.89.0 :2.724.5

י , 29.631.431.220.630.9 ;31.331.4

26.020.724.544.137.6 35.215.0י

15.513.120.415.317.7 .25.4 ■18.8

5.05.56.02.24.1. 4.47.6

1.41.4 .1.41.00.7.1.02.7

total הכל .סך

Upto 1949ns

19491957

19581961

19621964

■ 19651966

■' 19671968

מבוא). (ראה לערך דונם ב420,000 נאמד ההדרים שטח הכל סך C)
)1) Total citrus area is estimated at about 420,000 dunams (see introduction).
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(י) שדה גידולי מעובד שטח י"א/6. לוח
. TABLE K/6. CULTIVATED AREA OF FIELDCROPS 0)

)1948/491968/69 תשכט; עד v"vn)
דונמים Thousandאלפי Dunams

תשיך
1959/60

§

תשכיה
1964/65

תשכז
1966/67
§

תשכיח
1967/68

§

1968/69השביט

Crop גידול
תשיט
1948/49

הכל סך
Total

משק
יהודי
Jewish
Farms

משק
לא
יהודי
Non
Jewish
Farms

כולל 1,094.0.2.8SS92,731.92,725.22.704.22,673.9638.1סך 2,035.8GRAND TOTAL

חורף 687.31,917.31,835.11,964.41,943.71.92גידולי 1.5542.1 /,379.4Winter Crops

658.71בעל(2< ,768.01.684.61.832.81.823.71,809.2542.0 1 267.2Unirrigated (2)

(2) 28.6149.3150.5131.6120.0112.20השקייה 112.2Irrigated (2)

קיץ 406.79.38.6896.8760.8760.57J2.496.0גידולי 656.4Summer Crops

369.7603.7529.3330.2311.2272.693.0בעל 179.6Unirirgaced

37.0334.9367.5430.6449.3479.8476.83.0Irrigatedהשקייה

psteחורףגידולי rCr oW i n

הכל פך  823.71.809.21,267.2542.0Unirrigated,/684.61,832.8,/658.71,768.0בעל(2< (2)  Total

302.5593.3719.8936.81,020.51,127.3769.4358.0Wheatחיטה

155.4596.3521.0433.4385.0252.995.6157.3Barleyשעורה

שועל 9.110.42.73.52.64.14.1שיבולת


Oats

לגרעינים Pulses.38.666.848.544.033.150.239.610.6קטניות for grain

סוכר ,15.718.915.012.10.911.2.סלק Sugar beet

לשימורים אפונה
9.39.29.89.67.86.41.4Peas for canning

חורפי חריע
6.826.77.815.93.23.2


Safflower, winter

120.9356.8262.5313.1284.2283.0279.43.5Hayשחת

ירוק 1.81.85.44.56.76.60.1Green(3.8)מספוא fodder

2.430.131.332.733.237.737.7תחמיצים


Silage

זרוע .6.95.98.89.412.012.0(2.0)מרעה Pasture.sown

ירוק 12.981.838.718.410.011.311.3זבל


Green manure

7.70.80.20.70.80.8(נ)11.1>4)שונות


Miscellaneous

הכל 6120.0/12.2112.20Irirgated./28.6/49.3150.5/3השקייה(2)סך (2)  Total

סוכר סלק
38.061.652.947.534.034.0


Sugar beet

ירוק '27.7105.688.277.471.9מספוא 77.S77.50Green fodder

ירוק 0.95.70.71.30.60.70.7זבל


Green manure
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(המשך) שדה גידולי המעובד השטח  י"א/6. לוח
TABLE K/6. CULTIVATED AREA OF FIELDCROPS (1) (Cont.)

)1948/491968/69 ; תשכט עד (תשט
Thousand Dunams דונמים אלפי

Crop

1968/69

בישקיב!
לא
יהודיים
Non
Jewish
Farms

משקים
יהודיים
Jewish
Farms

תשכ"ט

.תשכ''זתשכהו1ש"ךתשיט תשכ"ח
1948/491959/60I964/6S1966/671967/68סר

הבל


Total

גידול

ץ קי pseגידולי rCr oSum m

Jnirrigated■369.7603.7519.3330.2311.2272.6/79.693.0בעל

לגרעיבים 43.955.9270.990.181.057.850.47.4Sorghumמורגום forgrain

לגרעיניט 66.17.32.41.71.00.70.40.3Maizeתירס for grain

לגרעינים 4.922.121.317.724.722.918.24.7Pulsesקטניות for grain

כותנה
7.114.8. 46.435.537.337.30Cotton

8.7.38.132.240.230.532.74.023.6Tobaccoטנק

4.226.838.420.527.144.126.417.7Sunflowersחמניות

32.238.116.612.48.89.60.29.4שומשומין .Sesame

קיצי ,4.20.10.6Safflowerחריע summer

0.70.1I.I0.2"5.6שתת .0.50.5Hay

ירוק 17.66.53.52.81.52.92.9Greenמספוא fodder

8.01.91.71.51.01.01.0Silageתחמיצים

שחור 174.1399.0126.695.899.163.138.225.0Cultivatedכרב fallow

.0.20.10.20שונות 0.8





Miscellaneous

37.0.3.34.9367.5430.6449.3479.8476.8השקייה '3.0Irrigated

לגרעיניפ 0.15.231.77.211.27.97.9Sorghumסורגום for grain

לגרעינים 0.312.35.85.75.08.48.4Maizeתירס for grain

לגרעינים קטניות
0.80.50.41.00.30.3Pulses for grain

98.0159.7247.7266.1290.1290.1Cottonיכותנה

0.850.541.537.428.432.229.517Groundnutsבוטנים

5.82.74.28.08.0Sunflowers(5)(5)חמניות

שחת
10.96.39.313.214.014.0

Hay

ירוק 30.2128.3101.996.697.4.97.797.30.4Greenמספוא fodder

.תחמיצים 8.46.410.311.411.011.0■ Silage

זרוע 3.412.97.1Iמרעה 1.3.IQ69.69.6Pasture, sown

ירוק 1.30.10.1זבל
 Green manure

7.50.72.00.80.50.5Miscellaneous(6)0.9שונות

בשונות. כלול (5) לסיבים. פשתה (4) שיפון. (3) בבעל. נכללת חורפית עזר השקיית (2) מקשה. כולל אינו בוטנים, כולל (0
אורו. דונם 2,005 כולל 00

(1) |ncl. groundnuts, excl. melons and pumpkins (2) Winterauxiliary irrigation is included with "unirrigated" (3) Rye.
)<) Flax for fibre. (5) Included in "Miscellaneous". (6) Incl. 2,005 dunams rice.
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יישוב צורת לפי ,(1) שדה גידולי מעובד שטח  י"א/7. לוח
TABLE K/7. CULTIVATED AREA OF FIELDCROPS (.), BY TYPE OF SETTLEMENT

)1968/69 ;v1vr\)

דונמים Thousandאלפי Dunams

יהודי Jewishמשק Farms

גפרים,
משקיישוביםמוסדות

הכל לאיהודיעירונייםחינוךסך
הכלTotalגידול סך

Total
קיבוצים

Qibbuzim
מושבים

Moshavim

ומחקר
Edu cat
ional 4

ושונים
Villages,
Urban

Non
Jewish
Farms

Crop

ResearchSettl
Institutesements

and Other

כולל 2,673.92,035.81,089.2699.227.2220.2638.1GRANDסך TOTAL

הבעל 2,081.91,446.9785.8477.818.0165.3435.0UNIRRIGATEDגידולי

הכל CROPSסך  TOTAL

וקטניות 977.8543.9296.59.2/28.2538.3Cereals/.5/6,/דגנים and Pulses for
grainלגרעינים

חיטה :1.127.4769.4449.2222.87.689.8358.0thereofמזה: Wheat
252.995.632.434.20.428.6157.3Barleyשעורה

לגרעינים 57.850.426.620.60.62.67.4Sorghumסורגום for grain
לגרעינים 73.257.935.616.30.55.415.3Pulsesקטניות for grain

ושמן תעשייה 46.878.647.223.30.77.368.2Industrial/צמחי and Oil Crops
כותנה :37.337.329.47.00.60.20Thereofמזה: ח0^00
סוכר 12.10.9פלק


0.9011.2Sugar beet

32.74.13.90.228.6Tobaccoטבק
44.126.413.48.50.14.417.7Sunflowersחמניות
3.23.21.02.200חריע


Safflower

גס 343.7340.2/59.4/54.77.8/8.33.5Roughageמספוא
שחת :283.4279.9121.4136.46.016.13.5thereofמזה: Hay
38.738.727.010.01.50.2תחמיצים


Silage

ירוק 50.11.0./311.38.7.//זבל


\^^ז0 Manure

שחור 50.210.525.0Cultivated./38.226.0/.63כרב fallow

השלחין .592.0589.0303.4221.49.3גידולי 54.93.0IRRIGATED CROPS 
הכל TOTALסך

וקטניות 16.5/6.57.32.30.96.0Cerealsדגנים and Pulses
forלגרעינים grain

לגרעינים סורגום :7.97.95.41.20.31.0thereofמזה: Sorghum
for grain

תעשייהושמן 364.5361.8245.667.25.243.82.7Industrialצמחי and Oil Crops
כותנה :290.1290.1219.437.82.930.0thereofמזה: Cotton
סוכר 34.034.015.316.01.41.3Sugarסלק beet

32.229.56.911.70.910.02.7Groundnutsבוטנים

נס 209.8209.450.11SI.S5.24.60.4^ougnageמספוא
שחת :14.014.03.58.50.21.8thereofמזה: Hay

ירוק 175.1174.835.2134.92.62.10.4Greenמספוא manure
11.011.07.52.80.20.6Silageתחמיצים

זרוע .9.69.63.95.30.20.1Pastureמרעה Sown

(1) Includes groundnuts. excludes melons and pumpkins.
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עיקריים שדה גידולי של ממוצעים יבולים  י"א/8. לוח
TABLE K/8. AVERAGE YIELDS OF MAIN FIELD CROPS

)1948/491968/69 ; תשכט עד (תשיט
Kg/Dunamקג/דונם

גידול
יהודיים Jewishמשקים Farms

משקים
לאיהודיים
תשב''ט

NonJewish
Farms

.1968/69

Crop
תש"ט
1948/49

תש''י
1949/50

תשט"ו
1954/55

תש~ך
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תשכ''ח
1967/68

תשכ"ט
1968/69

(י) בטל 751059080245185חיטה' 195(2)40Wheat, unirrigated (1)

(י) בעל 1401108065215135שעורה, 160(2)50Barley, unirrigated (!)

נעל לגרעינים/ 607585235170245סורגום 195(2)30Sorghum for grain,.
unirrigated .

י לגרעינים, סורגום
נהשקייה

XX270485510470 520XSorghum for grain,
irrigated

בעל חורפי/ שחת
עזר) השקיית (כולל

320230230170365375 310290Hay, winter. unirrigaced
)tncl. auxiliary irrigation)

9509001,0501,1501,7001.830מספוא,בעל 1,8900Green fodder. unirrigated

בהשקיית 5,5006,0005,1006,4007,2007,415מספוא, 7,4050.Green fodder, irrigated 

ושלחין בטל 95חמניות/ 55658090120י 10590Sunflower, unirrigated
and irrigated

בעל 405040654550חריע' 50XSafflower, unirrigated

סוכר(3) XX3,6854,4504,2755,635סלק 4.6301,555Sugar beet (3)

בעל סיבים, .XX0כותנה, X5055 55XCotton lint. unirrigated

 בהשקייו? סיבים, XX95100130130כותנה, 120XCotton lint. irrigated

בעל גרעינים, XXXX9095כותנה, 95XCottonseed, unirrigated

בהשקייה גרעינים, X\175160215200כותנה, 185XCottonseed, irrigated

הלאיהודי במשק ואילו בהשקייה היהודי במשק (3) בנגב, הקשה הבצורת לרגל מאוד בכלובים יבולים (2) עזר, בהשקיית כילל 0)
בלבד. בבעל

(1) Incl. auxiliary irrigation. (2) Very low yields owing to heavy drought in the Negev.
irrigated. in nonJewish farming unirrigated only.

(5) In Jewish farming
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יישוב צורת לפי מקשה, מעובד שטח  י"א/9. לוח

TABLE K/9. CULTIVATED AREA OF MELONS AND PUMPKINS, BY TYPE OF SETTLEMENT

)1948/49 1968/69 : (תש'טתשכט

Thousand Dunams דונמים אלפי

Year

and Type
of Setclement

Thereof: Irrigated שלחין כ?זה1

דלעת
קוחט?
kins

מילונים
Sugar
Melons

אבטיחים
Water
melons

הכל סך
Total

דלעת
Pump
kins

מלונים
Sugar

Melons

אבטיחים

Water
melons

הכל סך
Total

שנה

יישוב וצורת

1948/49

1949/50

1954/55

1959/60

1964/55

1966/67

1967/68

1968/69 TOTAL

Jewish Farms

Qibbuzim

Moshavim

Educational and
research institutes

Villages, urban
settlements and
and others

NotJewish Farms

37.333.43.9


61.448.511.01.91.8


1.30.5

59.037.320.51.212.52.09.80.7

62.737.624.11.018.69.48.20.9

84.458.225.40.915.18.45.90.7

80.052.127.40.412.46.55.50.4

81.556.224.80.613.46.66.30.5

0.9

0.7

8.9 11.9 21.9 1.2 23.9 73.6 98.7

יהודי 98.9.;/67.451.514.91.021.7משק

18.914.74.2קיבוצים


3.51.52.0

33.525.57.20.813.88.15.0מושבים

ומחקר חינוך 0.70.30.400.40.20.2מוסדות

0.2

0.2 

4.0

0.2

0.2

0.2

3.1

9.0 22.1

14.3

31.3

תש"ט

. תש"י

תשט"ו

תש"ך

תשכ'"ה

תשכ"ז

תשב"ח

הכל סך תשב'ט

כפרים,יישובים
ואחרים עירוניים

לאיהודי משק
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(*) אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח  *"א/10. לוח
TABLE K/IO. CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES (!)

)1949/501968/69 ; תשכ"ט עד (תשי

Thousands Dunams דונמים אלפי

1967/68תשכ"ט 

משקתשכיחחשכ'"זתשכ"התשיךתשט"ותשייגידול
1949/501954/55

e

1959/60
£

הבל1964/651966/671967/68 יהודימך
Croלאיהוד p

999§
TotalJewishNon

Jewish
Farms

Farms

הכל 129.1203.8200.9216.0226.4238.7243.4196.347.1TOTALסך

אדמה [23.150.9תפוחי 42.9/"50.544.1 48.048.3 I47.50.8Potatoes'

הבל 106.0152.9158.0165.5182.3190.7195.1148.846.3Vegetablesירקותסך  Total

330.033.128.330.738.344.035.48.6Tomatoes.ג3עגבניות
לתעשייה 19.314.35.0Thereof:forמזה: Industry

11.517.124.926.831.328.425.321.53.8Cucumbersמלפפונים
6.110.310.910.913.212.211.611.40.2Carrotsגזר

וגמבה 3.75.48.210.812.613.813.812.01.8Peppersפלפל and gamba
יבש 4.925.415.816.918.015.720.511.98.6Dryבצל onions .
.2.84.4.חצילים 4.0,5.96.16.07.9.6.21.8Eggplants
4.43.97.77.99.39.18.06.31.7Marrowsקישואים

4.85.76.36.36.07.65.94.31.6Cabbageברוב
■כרובית 4.36.5.7.36.35.67.46.44.42.0Cauliflower

2.53.92.43.43.94.13.42.90.5Beetמלק
2.04.03.14.55.14.54.02.41.6Radishesצנון

3.93.5אפונה(2) .3.82.84.02.22.51.51.0Peas(2)
4.71.82.21.81.71.61.801.7Okraבמיה
0.21.30.10.20.20.20.20.2Sweetבטטות potatoes

ירוק 2.26.32.52.21.92.74.21.52.7Greenבצל onions
0.80.61.42.12.13.24.02.71.3Lettuceהסה

0.50.60.60.30.50.40.4Lubiaלוביה
V)>30.40.60.50.30.30Leek(3)לוף
31.00.60.50.70.70Turnips<(?)(נ)לפת
30.40.50.61.41.40Celery)>3<(3)סלרי
0.82.13.32.12.91.71.01.00Horseפוליפ beans
,0.50.61.22.42.62.02.21.40.7Radishesצנונית red
.0.50.40.8קולורבי 0.70.40.40.50.51Kohlrabi

(ארטישוק) 3.34.74.76.66.40.2Artichokes(3)(3)קנרס
'1.42.95.73.84.05.5שום 4.62.12.6Garlic

פטרוזליה שמיר, 0.81.21.20.90.90Parsleyג)>2)(2)שורש, and dill
4.54.36.75.57.57.68.55.43.1Beans(4)ש9ועית

שדה 9!0.10.31.11.31.21.61.20תות ■0.3Strawberries
0.30.10.40.60.50.40.40.4Spinachתרד

6.811.64.55.53.66.52.92.80.1Miscellaneousשונות

(1) Excl. melons, pumpkins and groundnuts.
)2) Excluding peas for canning.
)3) Included in miscellaneous.
)4) Including lubia.

ובוטנים. מקשה כולל אינו (1)
לשימורים. לאפונה פרט (2)

שונים. בירקות כלול (3)
לוביה. כולל (4)
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יישוב צורת לפי ,(.) אדמה ותפוחי ירקות מעובד שטח  י"א/11. לוח
TABLE K/l I CULTIVATED AREA OF VEGETABLES AND POTATOES('), BY TYPE OF SETTLEMENT

Th"""d Du"am, (.968/69 (תשט; י אלפידינמים

יהודי FarmsJewishמשק

גידול
הגל סך

הכל סך
מושביםקיבוצים

מוסדות
חינוך
ומחקר

גפרים,
יישובים
עירוניים
ואחרים

משק
לאיהודי
NonCrop

Total
Total

Qibbu
zim

Mosha
vim

Educa
tional 8tVillages,

Urban.
Jewish
Farms

ResearchSettle. 8l Instit.Others

הכל סך
אדמה תפוחי

243.4196.329.0127.01.838.547.1TOTAL

48.347.5IS 321.80.79.70.8Potatoes

הכל סך  I48.S13.7105.2I.I28.846.3Vegetables/.95/ירקות  Total

44.035.45.325.50.24.48.6Tomatoesעגבניות

לתעשייה :19.314.34.68.5O.I1.25.0Thereofמזה: for industry

25.321.50.216.20.15.03.8Cucumbersמלפפונים

11.611.44.34.40.12.50.2Carrotsגזר
וגמבה 13.812.00.77.90.13.41.8Peppersפלפל and Gamba

יבש 20.511.90.910.300.78.6Dryבצל onions
7.96.20.54.900.71.8Eggplantsחצילים

קישואים
כרוב

8.0
5.9

6.3
4.3

0.1
0.1

4.8
3.3

0
0.1

1.5
0.8

1.7
1.6

Marrows
Cabbage

6.44.40.33.60.10.42.0Cauliflowerכרובית

סלק
צנון

אחרים ירקות

3.42.90.11.800.90.5Beets

4.02.401.700.71.6Radishes

44.330.21.220.80.47.814.1Other vegetables
(')יירו. Excluding melons. pumpkins and groundnuts.

מיניפ לפי ,(*) יער נטוע שטח  >"א/12. לוח
TABLE K/l 2. AFFORESTED AREA(i), BY SPECIES

)1948/491968/69 ; השכ'ט עד (תשיט
י*ו.סוף 1'י "61 IV.UIIUI til 1 GdThousand 5רח3חנ1ס

הבל סך
Totalאקליפטוסמחטניים

אתרים
וכוי) Year(שיטה ConiferousEucalyptusOthersשגה

(2)(Acacia etc.)

53השיט

691949/50הש"י

1951954/55השט"ו

25211975581957/58תשי"ח

27913088611958/59תשייט

29914192661959/60השיר
ו

32615599721960/61תקוכיא

347168106731961/62תשכיב

367181III751962/63תשכיג

394201115781963/64השכיד

417218118811964/65השכיה

440237120831965/66השביו

46225S121861966/67חשביז

496284122901967/68תשביח

522303123911968/69(3)תשכיט

המיועד פוטנציאלי קרקע שטח לערך דונם ו250,000 טבעיים יערות דונם כ000'350 במדינה נמצאים יער הנטוע לשטח נוסף (1)
של דונם אלף 108 מזה (3) דונם). 7 שווה נטיעות קימ 1 מודד: (לפי והדרכים הכבישים בצידי נטיעות כולל (2) לייעור.

אחרים. של דונם אלף ו14 קקיל של אלף 400 הממשלה,
(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: I km. = 7 dunams).
)3) Thereof: 108 thousand dunams of the Government, 400 thousand of the J.N.F. and 14 thousand belonging to others.
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ומחיר, כמווג ומדדי שוטפיט במחירים החקלאי הייצור ערן .

ביניים) תוצרת (כולל ראשית קבוצה לפי
השכ"ט)  (תש"ט

וערכו החקלאי הייצור
לוחי"א/13.

זתשט"ותשי"דתשי"גתשי"בתשי"אתש''יתש"ט תשי"טתשי"חתשי"זהשט" ראשית 1948/491949/501950/511951/521952/531953/541954/551955/561956/571957/581958/59קברצה

< במחירים לירות)(מיליוניטוטפיםערך
הכל 331.8377.4482.7576.6681.5713.0'44.456.371.0155.0223.3סך

36.3217.1220.4286.1331.03S3.I367.7)22.829.638.098.1גידולים
שדה 6.59.912.937.246.776.674.3103.4128.4116.8130.0גידולי

אדמה תפוחי 5.68.311.128.036.543.250.060.666.372.567.1ירקות,
ומקשה
הדר 6.97.58.616.031.167.362.675.487.7100.0106.2פרי

הדרים) (להוציא 3.23.14.314.818.926.329.342.142.857.958.7פירות
ב.צ.ב. ■0.60.81.12.13.03.74.24.65.85.8גידולים 5.7

חיים 21.626.732.956.887.0114.6157.0/96.6245.7328.4345.3בעלי
ותוצרתם

באינוונטר ושינויים 5.26.67.212.319.329.352.176.697.9136.2146.0בשר
החי
7.28.210.520.232.341.2.46.555.962.374.178.6חלב

6.77.99.313.320.226.736.339.658.884.485.2ביצים
1.62.33.05.77.99.411.612.014.517.517.3דגים

ותוצרתם, חיים 0.91.72.85.37.48.010.612.512.216.118.2בעלי
ב.צ.נ.

במות 1948/49')(100מדד =

הכל 100132138170184221241286315366424סך
100/3/128184202251242296330336382גידולים

שדה 100142115222235317314398502448531גידולי
אדמה תפווזי 100171175241266282291325337366375ירקות,

ומקשה .

הדר 100109122116138186167186188194239פרי
הדרים) (להוציא 1008884159166213178294284372422פירות

ב.צ.נ. גידולים
חיים 100/33149/56/6519024027.5300399468בעלי
ותוצרתם

באינוונטר ושינויים 100129125121135158260373388583686בשר
החי
100122138160176204225238254293343חלב

.100134160151ביצים 151170212216264370437
100169206219219256312312325350369דגים

ותוצרתמ היים בעלי
מחירב.צ.נ. =מדד 100)(1948/49 =

הכל 10097116206274340354381412419380סך

10099131234296380400423440462422גידולים
שדה 100I0C172259306373365399394402377גידולי

אדמה תפוחי 10087114207244274306332351353319ירקות,
ומקשה
הדר 100100103200327525547590673744642פרי

הדרים) (להוציא 100110162289353384518448470488433פירות
ב.צ.נ. 100גידולים

ותוצרתם חיים 10093/02/69244280302.330379381342בעלי
באינוונטר ושינויים 10098110196274258387395485449409בשר

החי
10094106175253281286327340351319חלב

. 1008787ביצים 132199234256272331340290
1008492161229231234240281310291דגים

ותוצרתם חיים בעלי
ב.צ.ג.
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AGRICULTURAL PRODUCTION AND VALUE

TABLEK/ I3. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION, AT CURRENT PRICES, QUANTITY
INDEX AND PRICE INDEX, BY MAIN GROUP (incl. intermediate produce)

(1948/491968/69(

Main Group תשכיט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכיז
1966/67

תשב"ו
1965/66

תשכה
1964/65

תשכיד
1963/64

תשכיג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשכיב
1961/62

תשכא
1960/61

תשיך
1959/60

TOTAL

Crops
Field Crops
Vegetables, Potatoes,
Melons and Pumpkins

Citrus
Fruit (excl. citrus)

Crops, n.e.c.
Livestock and
livestock products
Meat and changes in
livestock inventor/

Milk
Eggs
Fish
Livestock and livestock
products, n.e.c.

TOTAL

Crops
Field crops
Vegetables, potatoes.
melons and pumpkins

Citrus
Fruit (excl. citrus)
Crops n.e.c.

Livestock and Livestock
Products
Meat and changes in
livestock inventory

Milk
Eggs
Fish
Livestock and livestock
products. n.e.c.

Value at Current Prices (IL. million)
1,882.3 1,755.1 1,614.8 1,426.2 1,354.8 1,254.4 1,161.3 965.2

1.099.9 1.004.7 930.4 809.4 780.6 697.7 66/75/ 3.0
273.8 263.1 275.4 209.2 235.8 2IS.5 162.7 160.7
204.S 172.7 154.7 153.8 138.6 130.3III. I 93.8

384.4 382.5 317.1 268.6 240.3
213.1 170.0 170.5 166.2 154.3
24.2 16.4 12.7 11.6 11.5

782.4 7J0.5 684.4 6/6.8 574.2

195.4 245.6 144.6
146.4 131.7 104.9
10.1 10.5 9.1

556.6 499.6 452.2

359.5 345.2 297.1 264.2 255.0 248.9 221.7 193.3

193.1 184.3 166.3 150.1 131.5 121.9
158.0 146.5 154.2 135.2 130.5 131.0
41.8 45.8 39.5 41.5 33.8 32.S
30.0 28.6 27.2 25.8 23.3 22.4

Quantity Index
104 100

106 100
106 100
116 100

(1967/68 = 100)

99 87 8S

99 84 84
108 82 97
91 90 86

96 100 89
113 100 117
140 100 77

102 100 100

103 100 98

77
99
85
90

87

71
88
93

87

83

84

82
93
88

64
96
75
88

112.6 107.6
116.0 108.5
27.3 22.5
22.1 20.2

כמות מדד
75 71

7/ 64
69 73
84 80

965.2 865.0 749.8

513.0 448.6 38/.1
160.7 152.6 117.1
93.8 78.3 68.1

144.6 II 1.6 110.7
104.9 98.5 78.7
9.1 7.6 6.5

452.2 4/6.5 368.7

193.3 172.1 151.8

65
75
80

81

79

46
73
76

81

74

103 100 97
101 100 114
91 100 89
104 100 96

8177798389
10191104105100
7172808090
7982778195

107.6 95.4 84.5
108.5 109.3 93.7
22.5 19.7 18.7
20.2 20.0 19.9

Quantity Index

532 491 440
454 430 382
598 622 483
404 373 391

223
750

214
619

254
450

6/5 556 501

988 838 744

434 375 361
552 555 470
481 425 394

Price Indexמחירמדד= 100)(1967/68Price Index

385396409778885919393100103TOTAL

438458496809384939694100103Crops
37337841384908893989710098Field crops
311375416687685939999100102Vegetables, potatoes.

melons and pumpkins
634755941839880899193100105Citrus
54649843885103901039985100IIIFruit (excl. citrus)

7280837584100100106Crops, n.e.c.
340346340748384879/91100/02Livestock 81 Livest. Products
392395376768182898888100101Meat and changes in

livestock inventory
325354344727984869193100102Milk
298294294738786859292100107Eggs
2962892926983899210197100100Fish

9094101too9599100101Livestock and livestock
products. n.e.c.
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ביניים) תוצרת (כולל החקלאי הייצור כמות  יא/14. לוח
תשכט) עד (תשט

אחרת צוין לא אם טונות/ אלפי
הבל Totalסך

תשכ"טתשביחתשכיזתשכיח■תש"ךתשטיו.תשייתשיט
1948/491949/501954/551959/601964/651966/671967/631968/69

גידולים
שדה גידולי

לגרעינים וקטניות 55.087.5121.696.3294.73/1.7230.0204.2דגנים
21.227.036.041.3150.1221.6175.0155.8חיטה

20.036.942:126.667.456.024.520.5שעורה
■ 3.04.011.115.667.023.920.716.4סורגום
10.819.632.412.810.210.29.811.5אתרים.

ושמן תעשייה צמחי
סיבים 2.210.721.528.533.039.2כותנה

גרעינים 4.016.935.448.052.961.0כותנה
סוכר ■סלק . 21.0169.0294.6289.3247.9214.6
0.30.819.217.013.512.910.612.4בוטנים
0.61.52.31.71.72.21.92.2טבק

0.41.50.52.63.82.13.25.8המניות
1.31.83.85.88.87.68.07.5אחרים

גם מספוא
■ 40.653.291.178.5109.1137.1113.1139.9שחת

ותחמיציט ירוק 373.0495.0866.01,596.01,538.01,400.01,447.01,494.3מספוא
■ י''מ) (מיליון זרוע 5.415.013.09.914.914.814.2מרעה

49.2;340.855.862.0160.0204.0166.0..48קש
דונם) (אלפי ירוק 15.326.4/04.586.839.519.710.612.0זבל

אדמה תפוחי 119.0207.0329.0430.0517.1527.8585.2677.5ירקות,
ומקשה
80.0/25.5209.0296.2306.7.342.4381.544.3.0ירקות

אדמה 26.035.382.081.8108.793.4109.6114.6תפוחי

■13.046.238.052.0101.792.0מקשה 94.1119.9

הדר 70.0392.0609.6878.31,081.01,265.31.178.1ג272.7פרי

אחרים 39.234.057.8145.4249.4314.0275.7304.8פירות

Aגרעיניים 7
26.9 1
10.6 /73.295.583.892.0

/.5.26.4Oגלעיניים
27.543.345.836.4

מאכל 10.69.514.031.146.142.234.635.6ענני

■ 7.27.411.021.634.259.837.344.8ענבי'יין

3.52.017.034.344.050.544.053.0בננות:
..10.73.82.86.8זיתים' 10.524.5?"521.1

ואגוזים שקדים.
אחרים

2.04.96.314.1
0.8 ו
'*' I

1.3
16.9

1.8
18.9

2.0
19.8

ותוצרתם חיים בעלי
' 7.59.827.081.4116.7133.3139.7143.0בשר

עוף 5.07.416.345.774.089.089.293.5נשר
. בקר 2.01.96.225.130.930.535.234.3בשר
צאן 0.50.52.74.97.08.08.48.6בשר
אחר 1.85.74.85.86.86.6(י)(■)נשר

ליטר) (מיליון 86.0105.1192.1317.8367.4428.7442.7456.0חלב

בקר 78.892.2159.0277.3322.6380.2393.8408.3חלב
צאן 7.2/2.933.140.544.848.548.947.7חלב

יחידות) (מיליון 242.5330.0503.51,114.01,296.01,402.01,224.01,218.8ביצים

3.56.611.013.919.122.924.521.9דגים

ותוצרתם' בעליחיים
שונות'
. 52.51.91.9.;0.8/.0.50.40דבש

מ3) (מיליון אורגני י0.40.60.12.2זנל 2.02.12.22.2

החקלאי. בייצור כלול לא (!)
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TABLEK/ I4. .VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION (INCL. INTERMEDIATE PRODUCE)

(1948/491968/69(
Thousand Tons, unless Otherwise Stated

משק :Thereofיהודימזה: Jewish Farms

חשכזו/שכהתש"ךתשטותש*יתשיט ■n"3vnתשכיט
1948/491949/501954/551959/601964/651966/671967/681968/69

CROPS
FIELD CROPS

43.768.7/06.4'83.6248.0255.9182.1 203.0Cereals and Pulses for Grain
16.519.728.835.0132.9199.8142.3 161.3Wheat

17.028.636.221.039.724.013.0 12.5Barley

0.51:810.415.566.022.916.2 20.2Sorghum
9.718.631.012.19.49.2. 10.6 9.0Others

Industrial and Oil Crops
_2.210.621.5. 28.439.2 33.0 Cotton line

4.016.935.447.961.0 52.8Cottonseed
21.0169.0267.3255.7197.2 224.1 Sugar beet

0.30.719.016.413.112.111.9 10.1Groundnuts
00.20.20.1. 0.30.3 0.3Tobacco

0.41.50.52.53.11.44.2 2.3Sunflower

0.21.23.04.77.16.16.1 . 6.5Others
Roughage

40.553.091.078.2108.5135.8138.5 111.9Hay

373.0495.0866.01.595.01.538.01,399.01,492.0 1.446.0Green fodder and silage
5.415.013.09.9. 14.9 14.2 14.8Pasture, sown (millionF.U.(

40.029.946.652.6/28.0/66./134.3 /47.8Straw

15.326.4124.586.839.5/9.712.0 10.6Green Manure {1 .000 dunams(

104.0150.9291.4391.4435.9446.1580.3 502.7VEGETABLES, POTATOES,
MELONS AND PUMPKINS

71.1101.0185.0268.2265.7294.7382.0 .33/8Vegetables

25.434.581.080.3107.092.1■ 113.2 103.3Potatoes

7.515.425.442.963.259.385.1 62.6Melons and Pumpkins

272.7270.0392.0602.8868.41,070.11,165.1 1,251.4CITRUS

28.926.151.6132.8230.2272.8274.2 256.4OTHER FRUIT

"{
9.0

Pome 1י111זז
5.66.236.397.5/29.8/23.5 /25.2Stone Fruit

7.8/2.628./40.936.228.7 30.1Table Grapes

7.27.4//.02/.634.2.?9.844.8 37.4, Wine Grapes

3.52.017.034.344.050.553.0 44.0Bananas

3.8/.41.01.6.3.58.07.3 3.5Olives

0,{£} '"Almonds and Nuts
1.93.810.9/0.214.1Other

LIVESTOCK AND
LIVESTOCK PRODUCTS

7.29.124.574.6110.3126.6136.0 132.4MEAT
5.07.316.245.473.588.593.0 88.7Poultry meat
1.91.75.522.529.229.032.6 33.3. Cattle meat
0.30.21.72.74.35.05.6 5.5Sheep and goat meat
1.14.03.34.14.8(י)(י) 4.9Other meat

80.196.6178.0298.6345.7404.4430.6 417.9MILK (million litres)
75.287.5152.0267.83/3.6370.9398.6 384.3Cow's Milk
4.99./26.030.832./3.3.532.0 .3.3.6Sheep and Goat's Milk

237.5324.0495.01,102.01,283.01,389.01,205.8 1,211.0EGGS (million units)
3.56.510.813.418.822.521.4 24.0FISH

MISCL. LIVESTOCK AND
LIVESTOCK PRODUCTS

0.50.40.50.8/.52.5(.9 /.9Honey
0.30.50.91.8/.8/.92.0 2.0Organic Aatnure(million m3)

(.) Not included in agricultural production.
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ביניים) תוצרת (כגלל החקלאי הייצור ערד  לוחי"א/15.
תשכ''ט) עד (תש"ט

שוטפים במחירים לירות/ מיליוני
הכל Totalסך

תשכ"טתשכ''חתשב"זחשכ"התש"ךתשט"ותש"יתשייט
1948/49 ■1949/5019547551959/601964/651966/671967/681968/69

כולל 44.456.3377.4749.81,354.81,614.81,755.11,882.2סך

22.829.6220.4381.1780.6930.41,004.71,099.9גידולים

שדה 6.59.974.3117.1235.8275.4263.1273.8גידולי
לגרעינים וקטניות 2.63.925.420.474.288.371.365.6דגנים

י1.11.37.79.0חיטה 41.6.63.453.448.5
0.71.38.24.6J35i2~55.95.0שעורה
,סורגום 0.10.2.2.0. 2.7,13.45.44.83.9
0.61.17.54.15.77.07.28.2אחרים

העשייה 6101.8120.1125.9136.9./220.05./0.5צמהי
סיבים 4.423.049.264.470.877.6כותנה,

גרעינים 0.72.6r"6.49.613.615.7כותנה,
סוכר 1.28.919.018.415.513.8סלק

0.10.29.19.814.714.111.714.3בוטנים
. .0.2טבק י0.73.2 2.85.4. 7.66.67.6

י0.10.1חמניות 0.42.0' 3.4' 3.04.75.1

י0.10.2,אהרים 1.12.53.73.02.92.9
גס .2.74.125.540.2JOמספוא 655.956.862.6

1.01.66.26.28.914.7.14.318.9שחת

■ ותחמיצים ירוק 1.72.416.931.939.938.439.641.0מספוא
זרוע .0.22.42.11.82.8מרטה 2.82.7

. 0.50.61.83.48.610.89.08.5קש
ירוק 50.70.40.20.2./0.10.11.7זבל

אדמה תפוחי 5.68.350.068.1138.6154.7172.7204.5ירקות,

. ומקשה
2.2/2.310148.5;//.48.899/.4.25.73.5ירקות

אדמה J22.828.528.8.312.111.822.//./תפוחי
0.21.34.87.4.17.119.721.227.1מקשה

הדר 6.97.563.6110.7240,3317.1382.5384.4פרי

אחרים י3.2פירות 3.129.378.7154.3170:5170.0213.1
גרעיניים
05גלטיניים {

0.87.237.0"■' I
17.4 \

63.8
19.9

67.9
20.6

84.4
28.4

מאכל ענבי .0.8 10.87.0/2.319.517.1/4.716.2
יין 613.8.//0.40.42.85.78.911.9ענבי

0.50.38.614.324.922.225.227.6בננות
.0.80.5זיתים 1.24.27.918.07.816.4

ואגוזים שקדים
אחרים

0.2 {..0.42.55.2
3.51
.' J

5.8
11.9

7.3
14.8

8.1
18.2

שונים 0.60.84.26.511.512.716.424.2גידולים

החיים 21.626.7157.0368.7574.2684.4750.5782.4בעלי

ותוצרתם
3.74.748.5146.42J2.8284.1341.2352.7בשר,

טוף 3.14.130.271.8135.9161.7198.3205.3בשר
בקר 0.50.511.054.587.087.4102.7104.2.בשר
צאן 0.10.14.19.318.221.824.125.2בשר

אחר 3.210.811.713.216.118.0(י)..(י)בשר
החי באינוונטר 1.41.9.3.55.42.113.04.16.8שינויים

7.28.246.584.5131.5166.3184.3193.1חלב
בקר 70.2;6.67.338.272.4114.4144.3160.6חלב
צאן 0.60.98.212.117.122.023.722.9חלב

4.77.936.393.7130.5154.2146.5158.0ביצים
545.841.8.?1.62.311.618.733.83דגים

ותוצרתם, 0.91.7בעליחיים .10.619.923.327.228.630.0
שונות

הייצור.החקלאי. בערך כלול אינו (<;
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TABLE K/15. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION (INCLUDING INTERMEDIATE PRODUCE)
(1948/491968/69(

IL. Million, at Current Prices

יהודי משק ewishמזה: FarmsThereof:

זתשביהתש"ךתשטיותשייתשיט תשכיטתשג"חתשני
1948/491949/50"1954/551959/601964/651966/671967/681968/69

41.651.2353.2709.11,276.21,666.9 1,516.31,781.3GRAND TOTAL

20.925.6205.6340.4726.0948.5 860.31,031.4CROPS

5.68.267.5110.1214.3244.7 247.9256.1FIELD CROPS

2.13.222.2/7.863.864./ 74.759.4Cereals and Pulses for Grain
0.91.06.27.737.449.6 57.644.7Wheat
0.61.17.13.78.13.0 5.43.2Barley

00.11.92.713.24.7 5.23.8Sorghum
0.61.07.03.75.16.7 6.57.7Others
0.20.4/6.647.892.3//5.7 /08.2/26.5Industrial and Oil Crops

4.423.049.270.7 64.377.6Cotton 1ווו1

0.72.66.413.6 9.615.7Cottonseed
1.28.916.913.6 16.012.4Sugar beet

0.10.29.09.514.311.1 13.213.7Groundnuts
00.40.50.51.2 1.21.5Tobacco

0.10.10.41.92.83.5 2.03.8Sunflower
0.10.51.42.22.0 1.91.8Others

2.74./25.440.250.556.7 55.862.3Roughage

1.01.66.26.28.914.2 14.618.7Hay
1.72.416.931.939.939.6 38.440.9Green fodder and silage

0.22.42.11.82.8 2.82.7Pasture, sown
0.40.4/.52.97.08.0 8.97.6Straw
0.10./1.71.50.7'0.2 0.30.2Green Alanure

5.26.644.661.8118.6149.3 132.2176.2VEGETABLES, POTATOES.
MELONS AND PUMPKINS

3.94.929./44.085.4/06.7 96.7/28.2Vegetables

/.//.2/2.011.622.228.2 22.528.5Potatoes

0.20.53.56.211.014.4 12.9/9.4Melons and Pumpkins

6.97.562.6109.5237.6378.3 313.7380.2CITRUS

2.62.526.972.5144.1160.0 . 153.9195.0OTHER FRUIT

{י' ."83.2Pome Fruit " {0.76.936.079.625.9Stone Fruit

■■ 0.80.76.4. //./17.312.8 /4.6/3./Table Grapes
0.40.42.85.78.911.6 11.913.8'Wine Grapes

0.50.38.614.324.925.2 22.227.6Bananas
0.30.20.51.13.33.4 7.67.4Olives

£ } '"7.5Almonds and Nuts

0' 1
0.6

0.21.74.310.2/6.6Others

0.84.1 ■6.411.416.2 12.624.0OTHER CROPS
20.825.6147.6348.7S50.I718.4 656.0749.8LIVESTOCK AND LIVESTOCK

PRODUCTS

3.74.644.6134.1233.3322.6 267.93.3.3.8Meat

3.14.130.071.4135.1197.3 161.0204.4Poultry meat
0.50.5 .10.049.983.497.2 83.2

16.2 14.1
11.9 9.6

99.2
16 8

Cattle meat
Sh66n and 0t\jiT mA■**

0.1
■ (י)

0
(י)

2.7
1.9

5.2
 7.6

1 1.5
8.313.4Other meat

/..31.73.25.31.13.6 /2.9 6.6Changes:י in Livestock Inventory

6.87.743.580.5125.8175.1 157.6183.8MILK

6.47.037.070.8112.7/58./ /4/.9/*7.5Cow Milk .

0.40.76.59.713.217.1 /5.7 16.3Sheep'י end Goat's Milk

6.67.835.893.0129.7145.5 153.3156.9EGGS

1.62.311.318.132.844.8 38.440.6FISH

0.81.59.117.721.526.9 25.828.3MISCL. LIVESTOCK AND
LIVESTOCK PRODUCTS

(<) Not included in the value of theazricultural oroduction.
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ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות  י"א/16. לוח
תשכיט) (תשכיח;

; אחרה צוין לא אם טונות' אלפי

תשכ"ט

(י)Productionייצור שיווק
תשכ''ח
יהודי1967/68 משק

Jewish Farms

לאיהודי משק
NonJewish
' Farms

הכל סך
Total

מקומית לצריבה
For Local

Consumption

שדה גידולי
לגרעינים וקטניות 22.1204.26.6/.230.0182דגנים

175.0142.313.5IS5.83.0חיטה

24.513.07.520.5שעורה

. שועל 0.50.60.6שבולת

20.716.20.216.4סורגום


2.53.403.41.0תירס
ב.צ.נ. 0.40.40.4דגנים

לגרעינים 6.46.20.87.12.6קטניות

ושמן תעשייה צמחי
סיבים 33.039.239.2כותבה,

גרעינים 52.961.061.0כותנה,

סוכר סלק ■
247.9197.217.4214.6

10.611.90.512.4בוטנים .3.8
1.90.31.82.2טבק

3.24.21.65.85.6חמניות
0.400.50.60.1שומשומין

לשימורים 655.4אפונה '0.86.2

0.80.50.5חריע

0.30.20.10.20.2אחרים

גם מספוא
113.1138.51.4139.9שחת

ירוק 1,264.71,312.12.11,314.2מספוא
.182.3תחמיצים 180.1


180.1

י"מ) (מיליון זרוע 14.814.2מרעה


14.2


166.0134.314.9149.2קש

דונם) (אלפי ירוק .זבל 10.612.0


12.0


ומקשה אדמה תפוחי 432.8..585.2580.397.2677.5ירקות,

S382.0./38ירקות .:61.0443.0260.7

אדמה 09.61/תפוחי 13.21.41 14.6 .83.2

מקשה
אבטיחים

94.(85.1 .34.8119.988.9
61.161.326.287.564.2

31.222.1מלונים ..8.530.623.1

1:81.70.11.81.6דלעת

1,265.31,165.113.01,178.182.7הדרים

אחרים 275.7274.230.6304.8191.9פירות

83.890.61.492.082.8גרעיניים

55.068.2I.I69.361.8תפוחים
27.521.20.221.420.0אגסים

1.31.20.11.31.0חבושים

S36.426.3.45.83.3.03גלעינייפ
16.315.30.916.213.2אפרסקים

16.610.00.910.95.8משמש

12.77.61.69.27.2שזיפים

0.20.1דובדבנים


0.10.1

מאכל 34.628.76.935.624.3ענבי

יין 37.444.844.8ענבי

44.0S3.053.039.0בננות
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TABLE K/16. VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL
(1967/68; 1968/69(

Thousand Tons unless Otherwise Stated

1968/69

Marketing (1

עצמית בינייםצריכה תוצרת
ישירלתעשייה שונותHomeIntermediateלייצוא

For IndustryFor DirectConsumptionProduce1 MSCdlttllCOUS

(?)Export

FIELD CROPS

/29.20.62.565.4Cereals and Pulses for Grains
127.52.522.8Wheat

0.420.1Barley
_0.6Oats
_16.4Sorghum

1.3||Maize .

0.4Other.Cereals n.e.c.
t K0.63.9Pulses for Grain

Industrial and OH Crops

18.221.0
Cotton lint

40.64.016.4Cottonseed
214.6

Sugar beet
1.06.50.40.7Groundnuts

2.2Tobacco
0.10.1Sunflower

0.4_0Sesame
5.70.5Canning peas

0.4_0.1Safflower
0.10

Others

Roughage
139.9Hay

0.51,313.7Green fodder
180.1Silage
14.2

Pasture, sown (million F.U.(
__/49.2Straw

/2.0Green Manure (1,000 dunams(

108.748.361.0I9.S6.9VEGETABLES. POTATOES,
MELONS AND PUMPKINS

/0/.724.540.09.36.8Vegetables
5.05.013.97.5Potatoes
2.0/8.87.1 .3.00./Melons and Pumpkins

16.55.01.8Watermelons
2.02.32.0/./0.1Sugarmelons

0.10.1
Pumpkins

359.9697.538.0CITRUS
84.96.118.33.20.4OTHER FRUIT

2.90.95.20.2Pome Fruit
2.80.83.80.1Apples
0.10.1LI0.1Pears

0.30Quinces

5.00.94.10./Stone Fruit
1.31.60.1Peaches
3.30.81.0Apricots
0.40.11.50Plums

0Cherries
6.70.44.20Table Grapes

44.60.2Wine Grapes
13.1


0.9


Bananas
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי, הייצור כמות י"א/16. לוח
תשב"ט) גתשכ"ח;

אחרת צוין לא אם טונות/ אלפי
<

תשב"ט

(י)Productionייצור שיווק
תשכ"ח
יהודי1967/68 משק

Jewish Farms

לאיהודי משק
NonJewishהכל ~p.

Total

מקומית לצריכה
' For Local

FarmsConsumption

ואגוזים 81.70.32.02.0./שקדים
1.71.40.31.71.7שקדיס
 0.20.30.3פקן <0.3
י ;.9.57.3/3.821.18זיתים

ב.צ.נ. ואחרים :■18.9/5.24.6סובטרופיים 19.89.4
4.85.2אבוקדו

5.21.7
1.9תמרים 1.8'2.12.1י
..3.82.3גוייבות r33.62.4

ומנגו אפרסמון 1.00.90.90.8אנונה,
1.9I.I0.81.9I.Iרימון

, 1.40.3I.I1.40.5תאבים
2.82.01.43.40.1חרובים

ב.צ.נ. ופירות '1.31.3שסק ' ' 0.1 ■1.41.0

החי באינוונטר ושינויים בשר

39.7136.07.0143.072.3./בשר
 עוף 89.293.00.593.562.0בשר
בקר בשר .35.232.61.734.33.9

כבשים 1.9'5.14.11.05.1בשר
עזים 3.41.52.03.52.4בשר
אחר 6.84.81.8בשר .6.62.1

החי באינוונטר שינויים

ליטר) (מיליון 442.7430.625.4456.0149.9חלב

בקר 39.3.8398.69.7408.3/47.3חלב
גבשים 9.715.04.219.22.2/חלב

. י ■ עיזים 29.2/7.011.528.5חלב .6.4

יחידות) (מיליון 1,224.01,205.813:01,218.8950.1ביצים
מאכל 1,115.2ביצי .1,082.313.01,095.3950.1
דגירה 123.5■08.8123.5/ביצי

24.521.40.521.917.9דגים

10.49.5__,0.3'10.2מדגה
אגמים 1.71.91.80.8דייג 

ימי 12.69.10.59.77.6דייג
במרחקים 9.06.5דייג *6.55.6

התיכון בים 6:80.40.30.70.6חופי
התיכון בים עליונים 1.50.80.3מים I.I0.2י

התיכון בים 1.01.00.9'0.9מכמורת
סוף ביט 0.40.40.40.3מכמורת

שונות ותוצרתם, חיים בעלי
.1.91.90דבש 1.91.2

מ3) (מיליון אורגני '2.22.00.12.2זבל 
0.40.30.10.40.2צמר

הפרנוית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל (1)
התעשייה. באמצעות יצוא גולל (2)
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TABLE K/16. VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (Cont.)
(1967/68; 1968/69(

StatedThousand Tons. unless Otherwise

1968/69

Marketing (1)

עצמית בינייםצריכה תוצרת
(2) לתעשייה
For Industry

ישיר לייצוא
For Direct
Export

Home
Consumption

Intermediate
Produce

שובות
Miscellaneous

0__Almonds and Nuts
_Almonds
0

Nuts

12.01.0Olives

0.63.92.73.2O.ISubtropical and Other Fruit n.e.c.
3.40.1Avocado

_0.20.1Dates
00I.IO.IGuyava

0.10Annona, persimon and mango
0.20.60Pomegranate

0.50.4Figs
0.13.2Carobs


0.4




Loquat and fruit n.e.c.

MEAT AND CHANGES IN
LIVESTOCK INVENTORY

58.22.510.1Meat '

22.52.56.5Poultry meat
29.90.5Cattle meat
1.71.5■Sheep meat
0.11.0_Goat meat
4.00.6Other meat

Changes in Livestock Inventory

238.144.823.2MILK (million litres(

230.827.09.2Cow's Milk
7.2 '1.88.0Sheep Milk
0.1


16.06.0


Goat's Milk

36.4128.0104.3EGGS (million units(

17.2128.0Table Eggs
19.2104.3

Hatching Eggs

2.80.40.8FISH

0.300.5Pond Cu'ture
1.00./Lake Fisheries
1.5
0.5
0.1

0.4
0.4

0.2! Marine Catch

0zInshore
0,9;Pelagic in Mediterranean
00.1_Trawl in Mediterranean
0 .00.1

 ■Trawl in Red Sea

LIVESTOCK AND LIVESTOCK
.PRODUCTS MISCL.

0.60./Honey
2.2 ■Organic Manure
0./0.1Wool

(1) Incl. Organized marketing and estimate of private sales.
)2) Incl. exports through industry.
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תשב'ט). (תשכ"יז; ייעוד לפי החקלאי, הייצור ערך  י"א/17. לוח
  . שוטפים במחירים ל"י, מיליוני

תשב''ט

תשכיח
שיווקProduction(1)ייצור

1967/68
יהודי משק

Jewish Farms

לאיהודי משק
NonJewishהכל סך

Total

מקומית לצריכה
For Local

FarmsConsumption

כולל 1,781.3101.01,882.2/.1,755סך <718.6

הכל סך  1,004.71,031.4גידולים 68.51,099.9339.7

שדה .263.1256גידולי 117.7273.813.0
לגרעינים וקטניות S265.63.3<.71.359.4דגנים

53.444.73.848.50.8וזימה
5.93:21.85.0שעורה

שועל 0.20.30.3שבולת
4.83.80.13.9סורגוט
0.91.21.2p.sתירס

ב.צ.נ. 0.60.60.6דגנים
ב.צ.נ. לגרעינים 5.45.60.56.22.0קטניות
ושמן תעשייה Z5.9126.510.5136.99.7/צמחי

סיבים 70.877.677.6כותנה,
גרעינים 15.7_13.615.7כותנה,

סוכר ,15.512.41.413.8סלק .

11.713.7.0.614.34.4בוטנים
6.61.56.17.6טבק

4.73.81.35.14.9חמניות
0.600.80.8O.Iשומשומין

לשימורים 1.51.30.2אפונה ,1.5
0.30.20.2ווריע
0.50.30.10.40.3אחרים

גס 56.862.30.262.6מספרא
14.318.70.218.9שחת

ירוק _34.836.10.136.1מספוא

4.94.8Z.4.8תחמיצים
זרוע 2.82.7:2.7מרעה

9.07.70.88.5קש
ירוק _0.20.20.2זבל

ומקשה אדמה תפוחי 172.7176.228.3204.5136.5ירקות,

23.0/28.320.3148.594.6/ירקות
אדמה J0.328.821.6.28.528תפוחי

219.47.727.120.3./2מקשה
11.911.74.814.512.1אבטיחים
מלונים ■8.97.32.810.17.7
0.50.500.50.5דלעת
381.5380.14.2384:427.5הדרים

אחרים 170.0195.018:1213.1157.7פירות
67.9גרעיניים 83.27.284.477.2
תפוחים 46.561.40.962.356.3י
21:021.30.221.520.4אגסים

0.40.50.10.60.5חבושים
20.6.2J92.528.421.9גלעיניים
10.314.80.815.613.1אפרסקים
5.55.40.55.93.2משמש
4.55.51.26.75.4שזיפים

0.20.20.20.2דובדבנים
מאכל li211.4.14.7/3.03.2ענבי
יין ,11.6/3.813.8ענבי

25.227.627.620.4בננות
ואגוזיים 7.37.50.68.17.9שקדים

6.55.60.66.26.2שקדים
0.81.9פקן


1.91.7
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TABLE K/17. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (1967/68; 1968/69)
IL. million. at Current Prices

1968/69

Marketing (1)
עצמית ביביםצריכה תוצרת

ישירלתעשייה שונותHomeIntermediateליצוא

For IndustryFor DirectConsumptionProduceMiscellaneous

(VExport

476.3430.887.3160.19.1GRAND TOTAL

210.8406.835.8104.52.3CROPS  TOTAL

112.150.81.396.SFIELD CROPS
40.80.70.720.1Cereals and Pulses for Grain
40.30.76.7Wheat
0.14.9Barley
__0.3Oats

3.9Sorghum
0.40.3Maize
. __0.6Other Cereals

0.73.4Pulses for Grain
71.350.10.6.J2Industrial and 017 Crops
36.041.6■Cotton lint
10.51.04.2Cottonseed
13.8_Sugar beet
I.I7.50.50.8Groundnuts
7.6_Tobacco

0.10.1Sunlfower
0.60Sesame
1.3_0.1Canning peas
0.20Safflower
0.10Others

62.SRoughage
18.9Hay
36.1_Green fodder

4.8Silage
2.7Pasture, sown
8.SStraw

0.2Green Manure

33.614.514.43.52.0VEGS., POTATOES, AND MELONS

31.69.3/0./0.92.0Vegetables
1.31.32.71.9Potatoes
0.73.91.60.60Melons and Pumpkins

3.10.90.3Watermelons
0.6' 0.80.70.30Sugarmelons

000Pumpkins
33.2313.710.0'citrus
30.214.310.10.50.3OTHER FRUIT

2.60.8"3.60.2Pome Fruit
2.60.72.60.1Apples
00.10.90.1Pears
0.1_0Quinces
3.30.62.S00.1Stone ^1/1*1

1 21.20.1Peaches
1.80.50.4Apricots
0.3O.I0.90Plums

0Cherries
3./0.2I.S_0Table 0^1x5
/3.70.1Wine Grapes

6.80.4
0.2Almonds and Nuts

Almonds


0.2



Pecan Nuts
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(המשך) ייעוד לפי החקלאי היצור ערן  >"א/17. לוח
תשכיט) ..(תשכיח; . .; .

שוטפים במחירים ליי, מיליוני
תשכ"ט

תשכ''ח . .
שיווקProductionייצור

1967)68
יהודי לאיהודימשק משק

NonJewishהכל סך
מקומית לצריכה
, . For Local

Jewish Farms
Farms

TotalConsumption

7.87.49.016.48.5זיתים
ב.צ.נ. ואחרים 618.2/0.4./14.816.6סובטרופייפ

6.27.47.42.4אבוקדו
3.44.54.53.8.תמרים
0.90.70.4I.I0.8גוייבות

ומנגו אפרסמון .1.11.3אנונה, 1.31.2
, 0.60.50.30.80.5רימון
0.60.50.10.60.2תאנים
0.40.30.20.60,חרובים

ב.צ.נ. ופירות שסק ■.1.51.60.21.81 .4

שונים 16.424.00.224.25.0גידולים,
ושתיליט בוי צמחי פרחים, 11.9/8./0.118.2. '4.3

נוי וצמחי .9.9פרחים 15.90.116.04.3
2.02.2שתילים 2.2

וכוי יער תפוקת ירקות, ■זרעי ■ 4.55.8O.I6.00.7
ירקות '2.62.90.13.0זרעי

 . '0.60.8אתרוגים 0.80.2
יער .תפוקת 1.32.1.0.12.20.5

ותוצרתם החיים בעלי 750.5749.832.5782.4378.9כל

י 341.1333.818.9352.7165.4בשר
עוף ■198.3204.4בשר 0.9205.3135.8
בקר 102.799.2.5.0104.2בשר 11.8

כבשים' 15.612.83.216.06.0בשר
עיזימ 8.54.05.2בשר 9.26.3
אחר 16.113.44.618.0בשר 5.5

החי באינוונטר 4.16.60.26.8שינויים

184.3183.89.3193.164.5חלב
בקר 160.6167.52.7170.260.1חלב

כבשים .13.410.6חלב 2.413.01.7

עיזים 10.35.74.29.92.7חלב

: 146.5156.9I.I158.0110.6ביצים
מאכל ■125.1/./7.5124.0/;ביצי 110.6
דגירה '29.032.9ביצי 32.9' 

 45.840.61.241.835.7דגים
22.6מדגה 23.713:7■212

אגמים .2.4דיג 2.4: 2.4~ : 1.0

ימי ■14.5...20.8דיג 1.215.7; 12.5
במרחקים ...14.2דיג 9.9.. ' . 9.9.8.5

התיכון בים 2.11.20.92.11חופי .8
התיכון ביט עליונים :2.21.0<מים 0.31.3.0.2

התיכון ביט .■1.61.7.מכמורת ■ 1.7■ ■1.5
סוף בים .0.6מכמורת 0.7. . 0.70.5

שונות ותוצרתם, חיים ■28.6בעלי 28.3.. 1.8 .30.02.6
3.93.6.03.62.3.דבש

אורגני זבל 18.317.3 1.5■ 18.7

ב.צ.נ ותוצרתם חיים 6.37.40.37.4בעלי '0.3
בקר ■2.62.7יצוא 2.7

אפרוחים יצוא 2.7. 4.04.0■ 

.צמר 0.90.6■ 0.30.90.3

הפרטית. המכירה ואומדן מאורגן שיווק כולל (1)
. . התעשייה. באמצעות ייצוא כולל (2)
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TABLE K/17. VALUE OF AGRICULTURAL PRODUCTION, BY DISPOSAL (Cont.)

(1967/68; 1968/69)
IL. Million, at current prices

1968/69

Marketing (1)
עצמית ביניםצריכה תוצרת

ישירלתעשייה שונותHomeIntermediateלייצוא

For IndustryFor DirectConsumptionProduce
■Miscellaneous

(z)Export
7.20.7■Olives

0.35.61.40 0.5Subtropical and Other Fruit n.e.c.
4.90.1Avocado
0.50.2Dates

000.30 Guyava ■

0.10Annona, persimon and mango
0.10.20 _Pomegranate

0.20.2_Figs
0.1 0.5Carobs ~ ':■

0.4 
Loquat and fruit n.e.c.

1.713.5 4.0OTHER CROPS
11.7 2.2Flowers, Seedings etc
11.7'Flowers and garden plants

_ 2.2Seedlings
1.7(.8 /.8Vegetable Seeds. ForestOutput, etc.

1.2 1.8Vegetable seeds
0.6Citron

1.7 Forest Output
265.524.051.76.8 S5.7LIVESTOCK AND

LIVESTOCK PRODUCTS
156.88.122.3_MEAT

49.38.112.1Poultry meat
90.9I.S Cattle meat

5.34.7Sheep meat
0.22.7Goat meat

11.11.4Other meat
6.8 Changes 1/1 Livestock Inventory

104.215.0 9.4MILK
98.38.6 3.1Cow's Milk

5.8I.I 4.4Sheep Milk
0./5.3 1.9Coat's Milk

7.412.5 27.SEGGS
2.012.5Table Eggs

5.4 27.5Hatching Eggs

4.20.71.2FISH

0.600.9Pond Cu/ture
1.30.1Lake Fisheries

2.30.70.2 Marine Catch
0.80.6Distant waters
0.200.1'Inshore
I.I0Pelagic in Mediterranean
0.100.1Trawl in Mediterranean
0.10.1 Trawl in Red Sea
0.37.80.5 18.8LIVESTOCK 8, PRODUCTS MISCL.

I.I0.2Honey
 18.8Organic Manure

0.36.70.3Livestock and Products. n.e.c.
2.7'Export of cattle
4.0Export of dayold chickens

0.3


0.3 Wool

(I) Incl. organized marketing and estimate of private sales.
)2) Incl. exports through industry.
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וערכו החקלאי הייצור י"א/18. לוח
תשכיט) (תשביח;

אם טון/ (אלפי אחרת)ייצור צוין לא
(Thousand Tons,Productionהייצור ליי)ערך (מיליון

unless Otherwise Stated)

1967/68תשבי nתשכ'"ח1968/69תשביט במחירי תשכח
1967/68atI967/68 Pirces

AABAB

כולל XXXX1,755.11,605.4סך

יהודי XXXX/,666.9/,526.8משק

XXXxגידולים 948.5856.4'י'

ותוצרתם חיים XXXX718.4670.4בעלי

לאיהודי XXXX88.378.6משק
XXXX56.250.0גידולים

חייםותוצרתם XXXXבעלי 32.128.6

הגידולים XXXX1,004.7906.4כל

שדה XXXX263.1172.1גידולי

לגרעינים וקטניית 230.0/59.8204.2131.971.351.4דגנים
175.0154.7155.8133.053.447.5חיטה

24.50.420.50.45.90שעורה 1

20.716.44.8סורגום

9.84.711.55.57.13.7אתרים

ושמן תעשייה XXXX/25.9120.6צמחי

סיבים 33.033.039.239.270.870.8כותנה
גרעינים 52.935.061.044.613.69.0כותנה

סוכר 147.9247.9214.6214.615.515.5סלק

10.610.312.411.711.711.3בוטנים

1.91.92.22.26.66.6טבק
'3.2חמניות, 3.15.85.74.74.7
8.07.37.56.83.02.8אחרים

גס XXXX56.80.1מספוא
. 113.1139.914.3שחת

ותחמיציט. ירוק 1,447.02.41,494.30.639.60.1מספוא

י"מ) (מיליון זרוע י14.814.2מרעה 2.8

9.29.0♦./166.0קש
דונם) (אלפי ירוק 10.612.00.2זבל

ומקשה אדמה תפוחי 585.2567.2677.5657.7172.7169.5ירקות

381.5373.6443.0433.7123.0122.3ירקות

אדמה 109.6102,1114.6107.128.526.6תפוחי
94.19LS1/9.91/6.921.220.6מקשה
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TABLE K/18. AGRICULTURAL PRODUCTION AND VALUE

(1967/68 ; 1968/69(

Production Value (IL. million(

במחירי תשכיטתשכיחתשכט במחירי תשכ"ט
it 1967/68 Prices1968/69 ! 1968/69 at 1968/69 Prices

|
BB

1,829.11,670.91,882.2I.7U.IGRAND TOTAL

1.731.21,581.5.Z78/.3/.629.7Jewish Faming

997.1899.71,031.4932.2Crops
734.1681.8749.8697.SLivestock 81 livestock produces

98.089.4101.092.4NonJewish Farming

66.S61.468.463.3Crops
31.528.032.529.1Livestock tf livestock products

1,063.7961.11,099.9995.4ALL CROPS

279.9185.0273.8177.2FIELD CROPS

64.4 .44.465.645.5Cereals and Pulses for Grain

47.540.948.541.8Wheat

4.90.15.00.1Barley

3.93.9Sorghum
8.13.48.23.6Others

145.8/40.6136.9/31.7Industrial and Oil Crops

84.084.077.677.6Cotton lint

15.711.515.7, 11.5Cottonseed
13.213.213.813.8Sugar beet

13.612.914.3I3.SGroundnuts
7.67.67.67.6Tobacco
8.88.75.15.0Sunlfower

2.92.72.92.7Others

. 6/.4062.60Roughage

17.718.9
Hay

41.004f.O0Green fodder and silage

2.72.7
Pasture, sown (million F.U.(

8./8.5Straw

0.20.2
Green manure (thousand dunams(

200.0196.7204.5201.0VEGETABLES, POTATOES,
MELONS AND PUMPKINS

143.8/43./148.5147.6Vegetables

29.827.928.826.9Potatoes

26.325.727./26.5Melons and Pumpkins
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(המשך) וערכו החקלאי בייצור י"א/18. לוח
השכ"ט) (תשכ"ח;

  טון, (אלפי אחרת)ייצור צוין לא אט
Production (Thousand ליי),*70/7 (מיליון הייצור ערך
unless Otherwise Stated)

1967/68תשכ n"תשב1968/69תשב''ט
Prices

תשכ"ח במחירי ח
I967/68 at 1967/68

A 1ABAB

הדר 1,265.31,265.31,178.11,178.1382.5382.5פרי

אחרים 275.7273.1304.8301.6170.0169.6פירות

83.883.892.0,92.067.967.9גרעיניים
■;. . 45.845.836.4גלעיניים .■,. 36.420.620.6

מאבל 34.634.635.635.614.714.7טנבי
יין 37.337.344.8ענבי .44.811.611.6'

.44.044.053.053.025.2בננות 25.2

9.59.521.121.17.87.8זיתים

ואגוזיים 1.81.82.02.07.37.3שקדים
.18.916.319.8אחרים.. 16.614.814.5 .

שונים 16.412.6גידולים
ושתילים נוי צמחי 11.99.9פרחים, <

יער תפוקת ירקות .4.52.7ורעי
שונים וגידולים

ותוצרתם חיים בעלי 750.5699.0כל

החי באינוונטר ושינויים 345.2345.2...בשר

./139.7139.7143.0143.034בשר 1341.1
עוף בשר ■89.289.293.593.5198.3198.3

בקר 35.235.234.334.3102.7102.7בשר
צאן 8.48.48.68.624.124.1בשרי

■ אחר 6.86.86.66.616.116.1בשר

באינוונטר^חי 4.1.4.1שינויים

ליטר) (מיליון 442.7419.6456.0432.8184.3174.7חלב
בקר 393.8385.0408.3399.1160.6IS7.7חלב
צאן 48.934.647.733.723.717.1חלב

יחידות) (מיליון 1,224.01,134.81,218.81,114.5146.5123.0ביצים

24.524.521.921.945.845.8דגים

שונים ותוצרתם, חיים 28.610.2בעלי

1.91.91.91.93.93.9דבש
מ3) (מיליון אורגני 2.2זבל.


1.2


18.3



ב.צ.נ, ותוצרתם חיים 6.36.3■.בעל

ביניים, תוצרת כולל a הערה:
ביניים. תוצרת כולל אינו  b
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TABLE K/18. AGRICULTURAL PRODUCTION AND VALUE (Cont.)
(1967/68; 1968/69(

million)Production Value (1L.

תשכיח במחירי השכ"טהשכ"טתשכט במחירי
1967/68 Prices1968/69 at1968/68 at 1968/69 Prices

ABAB |

368.6368.6384.4384.4CITRUS FRUIT

192.3191.9213.1212.6OTHER FRUIT

75.475.484.484.4Pome Fruit

17.317.328.428.4Stone Fruit

15.215.216.216.2Table Grapes

14.014.013.813.8Wine Grapes
29.829.827.627.6Bananas

16.8/6.816.416.4Olives

8./8./8.18.1Almonds and Nuts
/5.715.318.2/7.7Others

22.918.924.220.2OTHER CROPS

17.114.9/8.216.0Flowers, seedings, etc.

5.84.06.04.2Vegetable seeds. forest Output
and other crops

765.6709.9782.4726.6LIVESTOCK AND
LIVESTOCK PRODUCTS

356.2356.2359.5359.SMEAT AND CHANGES IN
LIVESTOCK INVENTORY

349.4349.4352.6152.6Meat
208.3208.3205.3 '205.3Poultry meat
100.9100.9104.2104.2Cattle meat
24.424.425.225.2Sheep and goat meat
15.815.818.018.0Other meat

6.86.86.86.8Changes in Livestock Inventory

189.7180.2193.1183.7MILK (million litres(
/66.6/63.S170.2167.1Cow's milk
23./16.622.916.6Sheep and Goat's milk

148.3120.8158.0130.4EGGS (million units(

41.641.641.841.8i FISHERIES

29.8II. 130.011.3
\

"LIVESTOCK AND
^LIVESTOCK PRODUCTS

3.93.93.63.6AHoney
Organic Manure (million m3( /8.718.7

7.17.17.67.6Livestock and Livestock products.
n.e.c. \

Note: A  Including intermediate produce;
B  Excluding intermediate produce.
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organized marketing י מאורגן שיווק
ומקשה אדמה תפוחי ירקות, של מאורגן ושיווק ייצור  י"א/19. לוח

TABLE K/19 PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETING OF VEGETABLES, POTATOES,
MELONS AND PUMPKINS

)1948/491968/69 ; תשכט עד (תש''ט
Tonsטונות

1968/69תשכ''ט

משקתשכיחתשכ"זתשכיהתשיט
לאיהודי
Non

1948/491964/651966/671967/68גידול
הכל סך

משק
יהודי

Crop

TotalJewish
Farms

Jewish
Farms

הכל סך  119,000517,100527,800585,200677,500580,30097,100PRODUCTIONייצור TOTAL

80,000306,700342,400381,500443,000382,00061,000Vegetablesירקות
אדמה 26,000103,70093,400109,600114,600113,2001,400Potatoesתפוחי

13,000101,70092,00094,100119,90085,10034,700Melonsמקשה and pumpkins

מאורגן ORGANIZEDשיווק MARKE
TING

הכל 71,263351,181356,101408,898499,883436,53963,344TOTALסך

5224,707250.601285,300336,073292,89543.178Vegetables./50,0ירקות
13,86775,98288,800105,206142,481126,93015,551Tomatoesעגבניות

8,87225,81527,82431,65434,25827,7886,470Cucumbersמלפפוניט
4,30919,42520,41225,97927,80426,5361.268Carrotsגזר

וגמבה 2,0039.15312,27115,60017,9001פלפל 5,4872,413Peppers and Gamba
יבש 1,06017,43823,49321,43326,09025,574516Dryנצל onions
3,01011,96212,19212,61115,42013,0802,340Eggplantחצילים
1,7858,7519,7089,34410,8578.8422,015Marrowsקישואיט

3,2568,7607,8769,6519,0176,9242,093Cabbageכרוב
2,2334,4893,9384,5314,4783,896582Cauliflowerכרובית

1,4904,8034,7425,0464.7193,864855Beetsסלק
2,4455.7735,3497,4135.3233,5751,748Radishצנון

1301913743613853769Sweetבטטות potatoes
43864752455232520Okra(י)במיה

ירוק 3,8553.2243,2403.5011,9271,574Green(2)בצל onions
105363605555Horseradishחזרת
9168462773721Sorrelחמציץ
7503.4343,3504,2204,4624,263199Lettuceח0ה
6254375284344295Leek(י)לוף
1,0421,5011,7801,6301,236394Turnip(י)לפת
1788015507042,0872,076IICeleryסלרי

,5273,8694,0933,8074.2193.0071,212Radishצנונית red
6041,3531,1751,5471.073941132Kohlrabiקולורבי
8204.9665,7505,4395,413.2.9202,493Legumesקטניות
1,5472,8873,8233,6243,613IIArtichokes(י)קנרס
3822251822052032Rhubarb(י)ריבס
9311,4912,2561,5271,233294Garlic(י)שום

2309061,3787511,05099456Parsleyשורש,שמירופטרו1יליד
תירס ,'. 3942,1802,6423,1033,3953,230165Maize

שדה 368871,4201,8101,6071.490117Strawberriesתות
__ תרד '2708246517427227166Spinach

ירקותישונים 1,6434,0042,0921,9281,7121.586126Miscellaneousי

אדמה 14,4758I.2S667,83476,45487.15787,1תפוחי IS42Potatoes

6,77545,21837,66647.14476.65356,52920,124Melonsמקשה
6.13330,99224,94931,93960,37541,62918,746Watermelonsאבטיחים
64214,22612,71715,20516,27814,9001.378Sugarמילוניפ melons

(!) Included with miscellaneous. (2) Included with dry .גחסוחס יבש. בבצל בלול (2) בשונות. נכלל 0)
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וערכו הדר פר* "*ור  *"א/20. לוח
TABLE K/20. PRODUCTION AND VALUE OF CITRUS FRUIT

)1967/68 ; 1968/69 ; תשכט (תשכ'ח;

יזן מיו

טונות) (אלפי כמות
Quantity (Thousand Tons)

Value (1l. Million) לירות) (מיליוני ערך

תשביח במחירי
At 1967^68 Prices

השביט
שוטפים Kindבמחירים and Variety

תשביח
1967/68

תשביט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכט
1968/69

1968/69
At Current Prices

בולל dסך TotalGran

הכל 1,165.31,178.1382.5368.6384.4TOTALסך

שמוטי זהב: :684.6593.3209.2176.9187.0Orangesתפוחי Shamouti
218.3228.166.288.687.1Lateאפילים oranges

264.8263.471.868.773.3Grapefruitאשכוליות
42.936.816.014.115.4Lemonsלימונים

אחר הדר 954.856.519.220.521.6Otherרי citrus fruit

xpoליצוא> rtsFor E

הכל 737.9697.53/2.9300.7313.7Totalסך

שמוטי זהב: :447.5369.6182.7150.9160.8Orangesתפוחי Shamouti
107.7156.954.178.977.2Lateאפילים oranges

149.5139.159.555.459.4Grapefruitאשכוליות
18.415.010.38.58.7Lemonsלימונים

אחר הדר ■14.916.8פרי 6.37.17.6Other citrus fruit

For Consumption למאכל
הכל 69.6S2.720.323.623.4Totalסך

שמוטי זהב: :20.725.24.25.14.7Orangesתפוחי Shamouti
S3.1Late.10.315.42.43אפילים oranges

8.610.02.12.52.2Grapefruitאשכוליות
6.26.72.52.83.1Lemonsלימונים

אחר הדר 23.825.39.19.610.3Otherפרי citrus fruit

dustrלתעשייה yFor 1 n

הבל 420.7359.93S.S30.233.2Totalסך

שמוטי זהב: :IS316.1Oranges.200.7182.516.8תפוחי Shamouti
95.350.68.24.45.1Lateאפילים oranges

101.4108.78.28.89.9Grapefruitאשכוליות
emons.14.110.61.20.91.3לימונים

אחר הדר 9.37.5I.I0.90.8Otherפרי citrus fruit

Home Consumption and Private Sales פרטית ומכירה עצמית צריבה

הכל 4.2Total//.*■/36.938.013.7סך

שמוטי זהנ: :15.716.05.55.65.3Orangesתפוחי Shamouti
5.05.21.51.61.7Lateאפילים oranges

5.35.52.02.11.8Grapefruitאשכוליות
4.34.42.02.12.4Lemonsלימונים

אחר הדר 6.86.92.82.83.0Otherפרי citrus fruit
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המאורגן ושיווק0 (1) פירוונ ייצור י"א/21.^ לוח
TABLE K/21. PRODUCTION AND ORGANIZED MARKETINGOFFRUIT(1)

)1948/491968/69 ; תשכיט עד (תש"ט
Tons

TOTAL

Pome and stone
fruit(2)

Table grapes
Wine grapes
Bananas
Other fruit

. טובות

1968/69תשכ''ט

תשכ"חתשבוחשט'ותש"ט מין
הכל1948/491954/551966/671967/63 סך

משק
יהודי

משק
לאיהודי

Kind

TotalJewishNonJewish
FarmsFarms

ucייצור t 1o nProd

28,50055,000289,545266,250283,6502*6,90016,750

5.2006,700138,845129,550128,400123,5004,900

10,60014,00042,20034,60035,60028,7006,900
7,20011 ,00039,75037,35044,80044,800

3,50017,00050,50044,00053,00053,000

2,0006,30018,25020,75021,85016,9004,950

OrganizedMarketing (3) מאורגן(3) שיווק

הכל סך
(2) וגלעיניים גרעיניים

מאכל ענבי
יין ענני
בנגות

אחרים פירות

הכל 23,57242,366229,180240,867226,995216,96010,035TOTALסך

גרעיניים .BISPome/1.1262,83672.72289,60172,26671,45פירות Fruit

עץ '1,0882,75856,07965,41052,86052,150תפוחי 710Apples
387815,92123,22718,69518,62075Pearsאגסיט

V(")72296471168130Quinces)חבושים

2,6821.51732,86735,44726,59424,2442,350StoneFruit,פירותגלעיניימ(2) (2)
6113,74013,03612,22211,552670Peachesאפרסקים

15610,49813,6478,4247,934490Apricotsמשמש
2,6821,3008,4918,6475,8744,6841,190שזיפים ■Plums

1381177474Cherries><<(4)דובדבנים'

מאבל ,2610,28628,80528,00024,337/8,652/,9ענבי 5,685Table Crapes

". יין 'I4S44.80044,800.6,91310,90939,51537ענבי iWne Grapes

2,86814,28647,17339,94747,98947,989בננות
Bananas

אחרים 10,727/1,0099,824U8SOther§8572.5328,098פירות Fruit

פקן
אבוקדו

150350350Pecan nuts
3,1974,4804,9574,957Avocados

9571,5111,4261,426Datesתמרים
1,7131,5621,7581,148610Guyavasגויבות

אפרסמון !780595595אנונה' Annona, Persi
ומנגו .mon and Mango

6601,169875545330Pomegranatesרימון
,5096631526868200Figsתאנים fresh
72250503020Carobsהרובים

71073070525Loquatsשסקופירותב.8.נ. and
fruit. n.e.c.

בתקופת למעשה ששווקו לכמויות מתייחסים המאורגן השיווק נתוני (3) שקדימ. להוציא (2) ולזיתים. הדר לפרי פרט (1)
אחרים". ב"פירות כלול (0 התוצרת. נתקבלה ייצור שנת מאיזו להתהשב בלי חקלאית) (שנה ספטמבר  אוקטובר

(1) Excluding citrus fruit and olives. (2) Excl. almonds. (3) Figures on organized marketing refer to quantities actually
marketed during OctoberSeptember (agricultural year) irrespective of the crop year in which the produce originated.

)4) Included in "Other Fruit".
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Tons

תעשייה למפעל* וירקות פירות אספקת  י"א/22. לוח
TABLE K/22. SUPPLY OF FRUJTV\ND VEGETABLES TO FACTORIES

)1960/611968/69 ; תשכט עד (תשכא

תשכט
מתוכנןמתוכנן

מקומיתשכיחחשבי?תשכיהתשביאגידול Cropליצואלשיווק
הבל1960/611964/651966/671967/68 PlannedPlannedסך

TotalFor Localfor
MarketingExports

הדר פרי
שמוטי זהב: הפוווי

83,390
64,114

223,358
121.731

308,540
179.030

422,168
204,620

362,142
182.504

18,808
9,150

343,334
173,354

CITRUS FRUIT
Oranges: Shamouti

1,14327.81420,66595,30151.8951,70850,187Lateאפילים oranges

12,98857,94489,076102,260109.6396,566103,073Grapefruitאשכוליות

Lemons■5,05710,84216,68314,20210,5199949,525לימונים

334,1301,5993,36892589836Clementinesקלימבטינות and
Mandarins

ומנדרינות
אחר הדר 558971,4872,4776,6603016,359Otherפרי citrus fruit

POME AND STONE גרעיניים
3,3244,3518,0218,4767,6424,8492,793FRUITוגלעיניים

עץ תפוחי
אגסים

חבושים
אפרסקים
מישמיש

1.646
9
13

547
6

1.542
293
74

923
1,215

2.501
97

1

841
3,935

2,090
176
4

731
4,420

2,816
47

1

1,120
3,265

2,450
47
1

1,001
■ 963

366

119

2,302

Apples
Pears
Quinces
Peaches
Apricots

1.1033046461,0553933876Plumsשזיפים

..35,10045,27050,68544,00051,300ענביםמ)
GRAPES(I)

1,028בננות
BANANAS

לכבישה 2,3403,9774,3676,3044,420OLIVESforזיתים PICKLING

אחר פרי
גויאבית
תאנים(2)

264
154
110

170
15

155

127
30
97

166
3

163

211
3

208

73
1

, 72

138
2

136

OTHER FRUIT
Guyava
Figs(2)

ירקות
אדמה תפוחי

30,15753,83960,33882,508,MS50647,70367,803VEGETABLES

2,25710,3831.8353.2845,0272.9702.057Potatoes

13.89616,47126.04245,54267.96721,76846.199Tomatoesעגבניות

3.7704,1444,6164.2236,5806.447133Cucumbersמלפפונים

1.5914,9458,9879.05411,5381,24810,290Carrotsגזר

וגמבה 4531,6371.5935.0755,0931,6053,488Peppersפלפל and gamba

יבש 1.1203,7924,9577883,8811,8522,029Dryנצל onions

2494214075805791Eggplants_חצילים

1,5621,6907042.11386683630Cabbageכרוב

110163114289209III98Caulilfowerכרובית

895539119971,531726805Beetסלק

3,9706.6075,7275,9585,6755,65421Peasאפונה

1070355539435Asparagusאספרגוס

9457327117177177ב^יה
Okra

32821242525חזרת
Horse radish

לוף
לפת

16358682380481646770Leeks

3391932952727
Turnips

ושמיר פטרוזיליה
פטריות

107
22

18
34

82
95

293
60

431
57

98
55

333
2

Parsley and dill
Mushrooms

13255933754926Garlicשום

5444569621.1411,689920769Beansשעועית

שדה 135673771071025Strawberriesתות

קלחים 3271,5141.737I.8463.0852,373712Maizeתירס

432224333131שונות(3)

9909181,3039831,9573151,642SUGARמלונים MELONS

(1) Including grapes for wine, alcohol and raisins.
<2) Except figs for drying. (3) Radish, Marrow and Spinach.
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זית ושמן זיתיט ייצור י"א/23. לוח
TABLE K/23. PRODUCTION OF OLIVES AND OLIVE OIL

)19491969)
Thousand tons טובות אלפי

שנה
Year

המשק Allכל FarmsThereof: NonJewish Farms לאיהידי משק מזה:

Olivesזיתים
זית שמן
Olive Oil

Olives ןין(י0
זית שמן
Olive Oil הכל סך

Total

לכבישה
For

Pickling

לשמן
For Oil

הכל סך
Total

לכבישה
For

Pickling

לשמן
For Oil

194910.72.58.22.05.9 1.0 6.91.5

19503.82.61.20.3I.I 1.3 2.40.3

1951 .2.72.00.70.20.8 1.0 1.80.2

195214.54.510.02.49.6 1.8 11.42.3

195313.52.910.62.58.5 1.6 10.12.0

195421.53.5f8.04.014.6 . 1.7 16.33.2

19552.82.00.80.20.8 : . 1.0 1.80.2

195625.05.020.04.215.4 2.6 18.03.2

19577.04.03.00.62.5 2.0 4.50.4

195817.95.412.52.911.0 2.0 13.02.6

19598.05.42.60.52.0 2.0 4.00.4

I9606.84.82.00.52.0 3.2 5.20.5

1961 .20.86.814.02.112.8 2.4 15.21.9

19624.83.81.00.21.0 1.9 2.90.2

196313.07.45.61.45.3 2.9 8.21.3

196421.08.312.72.811.5 3.0 14.52.6

196510.56.14.41.04.3 2.7 7.01.0

196610.96.84.11.04.0 2.8  6.81.0

196724.58.915.63.013.5 3.0 16.52.6

19689.55.93.6 .0.93.0 3.0 6.00.8

*196921.19.112.02.6■ 10.8 3.0 13.82.3
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וביצים חלב ייצור י"א/24. לוח

TABLE K/24.  PRODUCTION OF MILK AND EGGS

)1948/491968/69 : תשכ'ט עד vvn)

תשכט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשבה
1964/65

תשיך
1959/60

תשטו
1954/55

תשיי
1949/50

תשט
1948/49

TOTAL

Jewish Farming for.

Organized marketing

Private sales

Rearing

Homeconsumption

NonJewish Farming

Cow's Milk (Million Litres) ליטר) (מיליון בקי ibn
408.3 393.8 322.6 277.3 159.0 92.1 78.7

398.6 384.3 313.6 267.8 152.0 87.5 75.2

366.7 353.1 284.3 215.4 108.8 64.1

4.9

9.2

4.9 4.7 5.7 5.8

8.8 8.5 11.5 7.0

2.4

3.5

17.8 17.5 16.1 35.2 30.4 17.5

9.7 9.5 9.0 9.5 7.0 4.7

48.8

8.4

3.0

15.0

3.5

Eggs (Million Units) יחידות) (מיליון ביצים
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הכל סך

יהודי משק

מאורגן לשיווק

0רטית למכירה

לגידול

עצמית לצריבה

לאיהודי משק

הכל 242.5330.0503.51,114.01,296.01,224.01,218.8TOTALסך

יהודי 205.8Jewish./237.5324.0495.01,101.51.283.01,211.0משק Farming

מאכל Tableביצי Eggs for 

מאורגן 176.6257.2337.7489.3789.2716.3824.5Organizedלשיווק marketing

פרטית 10.34.939.589.177.6119.0125.6Privateלמכירה sales

ליצוא
4.4342.2198.6151.917.2Export

עצמית 39.748.387.6115.0115.0115.0115.0Homeconsumptionלצריכה

דגירה Hatchingביצי Eggs for

מקומי fלשימוש
79.7,89.2104.3Local use

10.9 J13.625.865.9

22.9ליצוא J19.619.2Exports

לאיהודי ionJewish*5.06.08.5/2.513.0/3.0/3.0משק Farming



מטבחייס בבתי חיים בעלי שחיטת  י"א/25. לוח
TABLE K/25. SLAUGHTERING OF LIVESTOCK IN SLAUGHTERHOUSES

.(I95& 1969)

סוג

(טונות) משוער וזי משקל
Estimated Live Weight (Tons)ראשיט

Heads

1969

Kind

195819601965196719681969

כולל 13,63427,73730,64331,65637,54636,449174,133GRANDסך TOTAL 1

הכל 8,98422,61בקרסך 126,53824,32531,31030,05977,613CATTLE  TOTAL

ומעורב 7,80020,09824,38025,31430,00929.10771,7690urebredגזעי and Mixed

ומגבירות 1,5696,1327,5937.9479,8497.96918,126Cowsפרות and heifers

ושוודים 4,6008,92113,96514,76917,71019,14240.213Bullsפרים and oxen

זכרים בקר, 1,3703.5171,4911,6921,1618433,735Youngבני stock, male

נקבות בקר, 2611.5281,3319061,2891,1539,695Youngבני stock. female

מקומיים .1.034גזעים 2.347/,2258681,251834.S430Local Breeds

'870.1,345741657זכרים 7764942,735Male

1641,0024842114753402,695Femaleנקבות

ISO1669330)143(1)50118424Importsיבוא

109837491221826119Maleזכרים

4178184213292305Femaleנקבות

הכל סך  1,3201,0741,1781,6802,0412,44957,378SHEEPצאן AND GOATS 
TOTAL

9797879901,3591.5441,69142,727Sheepכבשים.

,3161742943613714667,842Matureמבוגרים male

,283269147ISO1741693,796Matureמבוגרות female

3803445498489991,05631,089Lambsטלאים

. 34/287188186/351062,480Goatsעזים

,1991581179885811,611Matureמבוגרים male

,921123328168306Matureמבוגרות female

501738603417563Kidsגדיים

3536265212,171Import/יבוא(') (1)

כנשים

i
753335259,600Sheep

עזים
■ ' ■60291272,571Goats

ו 3,3304,0522,9273,6514,1953,941Iאחרים 39,132OTHER

(1) From the administered territories. המוחזקים. מהשטחים (V
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NCOME FROM AGRICULTURE מחקלאות rwnn

התשומה וערד התפוקה ערד המוסף), (הערך הנקי המקומי התחגר י"א/26. לוח
החקלאות גענף הקנויה

TABLE K/26. NET DOMESTIC PRODUCT (Value Added). VALUE OF OUTPUT .

AND VALUE OF PURCHASED INPUT IN AGRICULTURE

)1965/661968/69 ; תשכ'ט עד (תשכו

לי) (מיליון שוטפים במחירים ערך
Value at Cuarent Prices (IL. Million)

לתשכ'"ט מתשכח השינוי אחוז
Percentage Change from

1967/68 to 1968/69

תשכחתשבזתשכ"ו
1965/66

§
1966/67
§

1967/68
§

תשבט
1968/69

כמות
Quantity

מחיר
Price

ערך
Value

התפוקה הכל סך
החקלאית

(להוציא החקלאי ייצור

1,351.21,530.51,668.31,773.0+ 3.0 +3.2+6.3TOTAL AGRICULTURAL
OUTPUT

1.294.61,460.91,605.41,722.1+3.1 . +4.1+7.3Agric. Production (excl.
(י) ביניים) (^(intermediateproduceתוצרת
צמחיים +726.0827.0906.4995.4גידולים 3.6 +6.0+9.8Crop products

ותוצרתם חיים 568.6634.0699.0726.7+2.4בעלי +1.6+ 4.0Livestock and animal
products

השקעה נכסי 57.569.662.950.9+0.4תפוקת 19.419.1Production for investment

התשומה(2) הכל סך 658.7707.1786.7822.7+3.4פחות: +/./+ 4.5Less :Total Purchased /nput(2)
(קניות Purchases)הקנויה From Other

אחרים) (Sectorsמסקטורים

הנקי המקומי +693.5823.4881.5950.3התוצר 2.6 +S.I+7.8NET DOMESTIC PROD

במחירי UCTבחקלאות IN AGRICULTURE

הייצור ATגורמי FACTOR COST

המוסף) VALUE)(הערך ADDED)

מיוחדות 13.83.09.410.3Xסובסידיות X+9.6Special subsidies and
טבע פגעי על compensationופיצויים for

damage by nature

הנובעת 707.2826.4890.9960.6Xההכנסה X+7.8INCOME ORIGINATING

(3) החקלאות INAGRICULTURE(3)ענף

עבודה 200.8201.0208.0213.6Xשכר X+2.7Wages and salaries
חכירה ודמי 48.054.058.063.0Xרבית X+8.6Interest and rent

ולהון לעבודה 458.4571.4624.9684.0Xהתמורה X+9.4Returns to ownwork anc
והרווח .capitalעצמיים, and profit

הנובעת ההכנסה אומדני (נ) יא/28. בלוח נמצא הקנויה התשומה פירוט (2) יא/18. בלוח נמצא זה נתון של פירוט (1)
למטרות שלא ממוסדות הנובעות ההכנסות נוספו הנזכר שבלוח היא לכך הסיבה ה/13. בלוח המופיעים מאלה שוניס כאן המופיעים

לוח. לשנות החקלאיות השנים של הנתונים הותאמו כן כמו החקלאות. ענף את רווח,המשרתים
(1) Details are given in Table K/18. (2) Details of purchased inputs are given in table K/28 (3) The estimates of 0תז00י!1
originating appearing here differ from those given in Table E/13. This is due to the fact that the figures in the latter table
include the incomes originating in nonprofit institutions serving agriculture. In addition. the data for the agricultural years

have been adjusted co a calendar year basis.

345 rvmVpn



אחרים מסקטורים החקלאות ידי על הקנויות התשומות ♦"א/27._ לוח
מחיר) ומדד כמות מדד (ערך,

(19521968/69)

לוח Calendarשנת Yearחקלאית שנה

תשיז19521953195419551956
1956/57

חשי"ח
1957/58

תשייט
1958/59

תשך
1959/60

תשניא
1960/61

קבוצה

ליי) (מיליוני שוטפים במחירים ערך
הכל 60.392.2130.5154.8193.8224.5268.3297.0337.4349.1סך

10.524.132.445.663.175.099.6112.0140.9138.0מ6פוא
6.79.412.815.518.322.327.530.034.433.6מים

אריזה 5.19.118.716.219.520.320.424.124.722.1חומרי

5.05.09.39.812.413.315.716.316.916.3דשנים
4.45.57.59.111.012.714.716.416.918.8הובלה

וכלים תיקונים 4.05.46.37.49.711.313.515.114.418.6חלפים,
וחשמל סיכה שמני 2.63.54.45.35.67.37.98.89.310.6דלק,

והחי הצומח להגנת 1.62.23.13.65.17.99.19.610.813.2הומרים

וממשל 2.63.33.84.96.97.17.79.210.712.9ממשלה
זרעים וניקוי מיבוא 1.22.43.34.34.03.73.74.24.14.5זרעים

שונים 1.52.02.73.13.64.04.95.26.06.4שירותים
13.518.524.327.732.137.040.342.745.651.0בלאי

שונות 1.61.81.92.32.52.63.33.42.73.1הוצאות

JQuantity(100=1955)כמותמדד Index

הכל 6779100114124MlIS4174174סך

497480100116135170188245239מספוא
677690100112no126130144133מים

אריזה 6278113100113115120143150131חומרי

706198100126125137141145138דשנים
. . . 687689100116125145167175192הובלה

וכלים תיקונים 869498100109124131146135150חלפים,
וחשמל סיכה שמן 899295100104noIII125131142דלק,

והחי הצומח להגנת 677390100137201225237275330חומרים
וממשל 828182100133123135159174183ממשלה

זרעים וניקוי מיבוא 43577810091817983S382זרעים

שונים 748193100114123133149166172שירותים

909296100106117123128134142גלאי
שונות 86105861001009811511893101הוצאות

IndexPrice=1955)(100מחירמדד

הכל 587693100no117123125124130סך

477289100119122129131126127מספוא
657991100105130141148154163מים

אריזה 5072102100106109105104102105חומרי
738497100101109117118118120דשנים

728092100104112112108107108הובלה
וכלים תיקונים 637787100119123139139144167חלפים,

וחשמל סיכה שמני 567286100102124133134134141דלק,

והחי הצומח להגנת 678597100104109112113109112חומרים

וממשל ..100ממשלה

זרעים וניקוי מיבוא 659699100101107109117114126זרעים

שונים 648195100101106119113116120שירותים
547392100109114118120123130בלאי

שונות 797296100109116124125127131הוצאות

ל1961/62. אחורנית תיקון עם ב1962/63, ההובלה סעיף על חדש אומדן ע"ס מתוקן מספר (1)
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TABLE K/27. INPUTS PURCHASED BY AGRICULTURE FROM OTHER SECTORS

(Value, Quantity Index and Price Index)

(19521968/69(

Group

Agricultural Year

תשכיט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכז
1966/67

תשכיו
1965/66

תשביה
1964/65

תשכיד
1963/64

תשב'ג
1962/63

תשכיב
1961/62

תשכיב
1961/62

i ces (IL. mient PratCur rValue
412.8.C)4lo3473.1493.2§578.2§6S8.7§707.1§786.7822.7TOTAL
151.8151.8167.2157.8195.6230.7§240.0§262.3280.8Feedingstuffs
42.542.545.239.4§48.8§61.1§54.9§62.459.5Water
30.930.942.146.355.161.971.082.080.4Packing material
19.919.922.823.228.030.332.939.438.5Fertilizers
24.4(1)24.4<)33.637.4 (42.346.852.8§54.856.7Transport
24.724.723.231.533.234.536.044.145.4Spare parts. repairs and tools
11.511.512.716.617.618.820.821.822.9Fuel, lubricants and electricity
17.117.117.3§20.5§24.8§28.8§38.9§42.744.5Plant and animal protection

materials
14.614.616.315.315.316.517.017.918.4Government
5.45.44.7§3.83.43.63.64.24.7mported seeds and

seed cleaning
7.47.410.410.412.513.9§17.1§18.321.2Services, miscellaneous
62.862.871.383.995.2103.4109.8120.3132.6Depreciation
3.33.36.37.16.48.412.316.517.1Miscellaneous expenses

במות =מדד 100)(1967/68Xit y 1nd cQuant
1856771§73§83§91§*7§100101TOTAL
24773747188102§106§100. 101Feedingstuffs
152899078§88§100§90§10094Water
13350686877859310078Packing material
15682727486868710099Fertilizers
200536067738090§10097Transport
176676788898989100100Spare parts. repairs and tools
145576381868695100, 101Fuel, lubricants and electricity
3905046§54§66§73§98§100' 104Plant and animal prot. mater.
187849386868595100103Government
86172155§13112110390100; 110Imported seeds and

seed cleaning
1834858667478§95§100105Services, miscellaneous
153677582889297100102Depreciation
9129404541. 5375100104Miscellaneous expenses

מחיר =מדד 100)(1967/68IndexPrice
144788586889193100103TOTAL
135808685848686100106Feedingstuffs
180778080889898100101Water
145757584878993100126Packing material
12462817982899610099Fertilizers
11684102102106106107100' 106Transport
189837881848791100103Spare parts. repairs and tools
15093939494100100100104Fuel,lubri cans and electricity
122808889889393100100Plant and animal protection

materials
9899999910910010099Government

146747269678296100102Imported seeds and
seed cleaning

131849886919798100IIIServices, miscellaneous
. 148777985909394100109Depreciation

154709595959599100100Miscellaneous expenses

(1) Revised figure according to new transport estimate carried out for 1962/63 with correction for 1961/62.
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היישוב וו*ק לפי בשלחיו, כותגה גידול חשבון י"א/28. לוח
TABLE K/28 IRRIGATED COTTON GROWING ACCOUNT, BY PERIOD OF ESTABLISHMENT

OF SETTLEMENT
)1964/65  1967/68 ; תשכ'ח עד (תשכה

תשכ"ל:תשכ*ותשכ"ה
1964/651965/661966/671967/68

דונפ) (אלפי הכללי 129.5151.5197.3222.7Totalהשטח area (Thousand dunams)

(מ"ק/לדונם) המים 522614462472כמות Quantity of water (m3/dunam)

■ (ק"ג/לדונם) סיבים 123119113125יבול .Yield of lint (kg/dunam)

(קג/לדונם) גרעינים 206194181199Yieldיבול of seed (kg/dunam)

התפוקה1, ערך
לדונם ל'"י

364344331

 11. ^ק Dun
3641. Value of output

327309295313Lintסינים

37353651Seedגרעיניט

י2. הישירה .1972081952022התשומה Direct input

; 119132122127בעיבוד ' Cultivation

; 32313332Harvestבאסיף

34322830Ginningבניפוט

חוזר להון 12131213Interestריבית on working
capital

.3(12) גולמית .1671361361623יתרה Gross surplus (12)

.1112II114פחת(40. Depreciation(l)

כלליות5. .192019195הוצאות General expenses

להון6. לעבודה, המורה
[3(4+5)] ולניהול

1371041061326. Returns to labour,
. capital and manage
ment[3)4+5)]

אי(2) Calculationחישוב A(2)

עבודה7. .414342427הוצאות Labour costs

.99998ריבית8. interest '

.9[6(7+8)] .875255819רווח/הפסד Profit/Loss [6(7+8)]

1 Calculationחישוב.בי(3) 6(3)

.10: . עבודה .353535340הוצאות Labour costs

.11; . .55551ריבית Interest

.12[600+11)] .9764669312רווח/הפסד Profit/loss[6(10+11)]

בתשכ''ה, ל"י 25 של ליום זקוף שבר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (2) שערוך. לפי ההשקייה רשת על פחת (1)
של זקופה ריבית ששולם. השכר לפי שכירים של העבידו! הוצאות בתשב"ח. ל"י 33 ושל בתשכ"ז ל"י 32 של בחשכ"ו> ל"י 30 של
שכר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (3) מצטבר. פחת גילוי ואחרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה רשת על 8"/
שכירים של העבודה הוצאות בתשב"ח; ל"י 26.4 ושל בתשב"ז ל"י 25.6 של בתשכ"ו' ל"י 24 של בתשכ"ה; ל"י 20 של ליום זקוף

מצטבר. פהת ניכוי ואתרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה רשת על 4"/ של זקופה ריבית ששולם; השכר לפי
(1) Depreciation on irrigation net according to replacement value. (2) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 25
in 1964/65, IL. 30 in 1965/66, IL. 32 in 1966/67 and IL. 33 in 1967/68; hired labour at actual cost; interest on irrigation net and
participation in gins at depreciated replacement value is imputed at 3"/^. (3) Imputing a daily wage for selfemployed
of IL .20 in 1964/65. IL. 24 in 1965/66, IL. 25.6 in 1966/67 and IL. 26.4 in 1967/68; hired labour at actual cost; interest on the assets

at depreciated replacement value is imputed at 4'/,.
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שוטפים במחירים סוכר סלק גידול חשבון י"א/29. לוח
TABLE K/29 SUGARBEET GROWING ACCOUNT AT CURRENT PRICES

)1964/65  1968/69 ; תשבט עד (תשבה

תשכ"טתשכח12vnתשכותשכה
1964/651965/661966/671967/681968/69

דונם) (אלפי הכללי S2.I48.052.349.728.2Totalהשטח area (Thousand dunams)
לדונם) (טונות בשדה אשרשים 5.15.75.25.16.0Yieldיבול of beets in the field (con

per dunam)
"k הסוכר, 15.515.714.313.514.2Sugarתכולת content. 0o/

לדונם קג הפוכר 700795660609804Sugarיבול yield kg per dunam
לדונם מ'"ק המים 377525440443446Waterכמות cbm per dunam

לדונם .DunamILלי per
התפוקה ערך .2943503342823581נ. Value of output
282338289275353Beetאשרשים

וקדקדים 1212375Leavesעלים and tops
מלחמה פיצויי

42


War compensation

ישירה תשומה .21962152112132032. Direct input
117135138137136Cultivationבעיבוד
6059545648Harvestבאסיף

חוזר להון 1921192019Interestריבית on working capital

(12) גלמית יתרה .3

ופחת כלליות הוצאות .4

98

24

135

27

123

25

69

28

155

27

3. Gross surplus (12)

A General exDenses and denreeia'* **" * 1■■*I HI **A |fr\*l ■4~W9 Bl 1 W \JG ^ 1C tl O

tion

ולניהול להון לעבודה, המורה .57410898411285. Returns to labour, capital and
(34)management (34)

(1) א' Calculationחישוב A(<)

העבודה הוצאות .6951089192876. Labour costs

שוטף בהשבון עודף/גרעון .73273223687, Surplus/deficit on current ac

(36)count (36)

הפעיל ההון על ריבית .8665658. Interest

ולניהול לעבודה המורה .96810293351239. Returns to labour and manage

(3(4 + 8))ment(3)4+8) )

(7(4 + 8)) רווח/הפסד .10 "2762573610'. Profit/loss (7 )4+8))
ב'(2) Calculationחישוב B()

עבודה הוצאות .1182927679781 1. Labour costs

שוטף בהשבון עודף/גרעון .12
(311)

164347 107712. Surplus/deficit on current ac
count (31 1)

הפעיל ההון על ריבית .133333313. Interest

ולניהול לעבודה תמורה .1471105953812514. Returns to labour and manage

(3(4 + 13))ment(3)4+13))

(12(4 + 13)) רווח/הפסד .15 111319414715. Profit/loss(l2(4+ 13))

בתשכז, לי 31 של בתשכו' לי 29 של בתשבה# ל*י 24 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (1)
רשת על 8'/ לפי זקופה ריבית ששולם; השכר לפי השכיריפ של העבודה הוצאות בתשבט. לי 33 ושל בתשבח ליי 32 של
ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של העבודה הוצאות (2) מצטבר. פחת ניכוי ואחרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה
הוצאות בתשכט; לי 26.4 ושל בתשבח לי 25.6 של בתשכז, לי 25.6 של בתשבו' לי 23 של בתשבה' לי 19.20 של
מצטבר. פחת ניבוי ואחרי שערוך לפי והשתתפויות ההשקייה רשת על 40/0 לפי זקופה ריבית ששולם; השגר לפי השכירים של העבודה
(1) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 24 in 1964/65, IL. 29 in 1965/66, IL. 31 in 1966/67. IL. 32 in 1967/68 and
IL. 33 in 1968/69; hired labour at actual cost; interest on irrigation net at depreciated replacement cost is imputed at ax.
)2) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 19.20 in 1964/65, IL. 23 in 1965/66, IL. 25.6 in 1966/67; IL. 25.6 in 1967/68;
and 11.26.4 in 1968/69; hired labour at actual cost; interest on the assets at depreciated replacement cost is imputed at4;^.
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IL.million

שוטפים במחירים ההדרים ענף חשבון  י"א/30. לוח
TABLE K/30. CITRUS ACCOUNT AT CURRENT PRICES.

)1963/641968/69 ; תשכט עד (תשכ'ד ליי מיליוני

תשב"ט
לי/דונט
IL/dunam
1968/69

תשכיט
1968/69

תשכיח
1967/68

תשכז

1966/67

תשכ"ו
1965/66

תשכה
1964/65

תשב'ד
1963/64

הענף Sectorחשבון Account

הד1. .195.4240.3268.6317.0382.5384.41,000ערךהתפוקהשלפרי Value of fruit output
י 149.8195.0219.4256.9312.9313.7816Export(l)ליצוא(1)

לתעשייה מקומי, 45.645.349.260.169.670.7184Localלשוק sales for consump
ושונו עצמית tionלצריכה and industry, home

consumption and mtscel
laneous

משלוח2, אריזה, .70.084.399.6114.2128.5119.43112הוצאות Cost of packing and
אריזה לבית transportוהובלה to packing house

77.090.7103.1114.9107.4280Exportליצוא
מקומי .7.38.9IIלשוק 113.612.031Sold locally for consu
mptionולתעשייה and industry

ביציאה3. הפרי .125.4156.0169.0202.8254.0265.06893ערך Value of fruit, exgrove
(12) (12)מהפרדס

קטיף4. .19.324.627.230.933.730.7804הוצאות Cost of picking
.534) העץ על הפרי .106.1131.4141.8171.9220.3234.36095ערך Value of fruit on tree (34)
עיבוד6. .57.266.879.793.294.899.82606הוצאות Cost of cultivation
בחשבון7. 48.964.662.1עודף .78.7125.5134.53497. Surplus ח0 current

(56) accountשוטף (56)
רשת8. מטע, .9.016.712.917.119.521.5568פחת Depreciation of grove,

וציוד irrigationהשקייה net and equip

ורווח9. להון 39.953.949.261.6106.0113.0293תמורה
ment

9. Returns to capital and
(78)profit (78)

והון (2) רכוש
פעיל

Assets(2) and Active
Capital

המשוערך1. .502.0586.3684.6960.11,030.11,072.22,7921הרכוש Assets at undepreciated
(פרדסים, מופחת replacementהבלתי value
וציוד, השקייה ,groves)רשת irrigation net
חוזר) והון אריזה בתי and equipment, packing

houses and working

(הרכוש2. הפעיל ■370.8436.5515.6766.5859.2838.6ההון 2,184
capital)

2. Active capital (assets at
פחת למעט depreciatedהמשוערך replacement

.valueמצטבר) incl. working capital]

ההכנסה Calculationחישוב of Income
מפרדסנות OriginatinginCitriהנובעת culture

קטיף1. בעיבוד, 62.477.590.3104.4Iמעבודה 08.1lll.lXI, From labour in cultiva
בגיל פרדסים  .tionואריזה picking and packing

הנבה bearing groves
.2 בעיבוד .10.510.79.37.53.92.2X2מעבודה From labour in cultiva

צעירים tionofפרדסים nonbearing groves
ורווח3. להון .39.953.949.261.6106.1112.5X3תמורה Returns to capital and

נובעת4. הכנסה 112.8142.1148.8173.5218.2225.8Xסה"כ
proift

4. Total income originating
inמפרדסנות citriculture

(1) f.o.b. (2)Excl. value of land. קרקע, ערך ללא (2) פו"ב. ()
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שוטפים במחירים החלב, רפת חשבון י"א/31. לוח
TABLE K/31. DAIRY FARMING ACCOUNT, AT CURRENT PRICES

)1965/661968/69 תשכט עד (תשכו

תשכיו
1965/66

תשכיז
1966/67

תשכיח
1967/68

תשכיט
1968/69

בקר יחידות מספר
למשק שנתי בממוצע

20.322.927.0 20.5Number of Cattle Units, Annual
AuA r/f#A hit f Ejmpn\

בקר ליחידת .ILליי per Cattle Unit
f^vvrogE, per fOifji

התפוקה ערך .11,8451.8412,093 1 ,9241. Value of output

ישירה תשומה .21,2661,2371.407 1,2842. Direct input

קנוי 735745872מזון 795Purchased feeding stuffs

מהמשק 289258219מספוא 249Farm produced feeding
stuffs

התשומה 242234316יתר 240Other Inputs

(12) גולמית יתרה .3579604686 6403. Gross surplus (12)

פחת .4706368 65' 4. Depreciation

כלליות הוצאות .5727779 755. General expenses

לעבודה להון, המורה .6
13(4+5)] ולניהול

437464539 5006. Returns to capital,
)abour and manage
ment[3)4+5)]

א'(1) חישוב
עבודה הוצאות .7525507463 487

Calculation A(l)

7. Labour costs

בחשבון עודף/גרעון .8
(37) שוטף

5497223 1538. Surplus/Deficit on
current account (37)

(67) להון תמורה .9884376 139. Capital. returns (67)

ריבית .10174171180 17310. Interest

לעבודה(610) תמורה .11263293359 327II. Labour return (610)

(117) רווח/הפסד .12262214104 16012. Profit/Loss (117)

ב'(2) Calculationחישוב 8(2)

עבודה הוצאות .13423408371 39313. Labour costs

בחשבון עודף/גרעון .14
(313) שוטף

156196315 24714. Surplus/Deficit on
current account (313)

(613) להון תמורה .151456168 10715. Capital return (613)

ריבית .16878690 8616. Interest

לעבודה(616) תמורה .17'350378449 41417. Labour return (616)

(1713) רווח/הפסד .18733078 2118. Profit/Loss (1713)

בתשביוז ליי 33.0 בתשביז, ליי 32.0 בתשכו, ליי 30.0 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות 0)
פחת ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על 80/0 של זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שבירים של עבודה הוצאות בתשביט; ליי ו34.0
26.4 בתשביז ליי 25.6 בתשנ"ו, ליי 24.0 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות (2) מצטבר.
לאחר המשוערך הרכוש על 4ל4 של זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שכירים של עבודה הוצאות בתשכיט ליי ו27.2 בו/שכיח

מצטבר. פחת ניכוי
(1) Imputing Daily Wage imputations for selfemployed were IL. 30.0 in 1965/66. IL. 32.0 in 1966/67. IL.33.0 in 1967/68
"and IL. 34.0 in 1963/69; hired labour at actual cost; interest on assets at depreciated replacement value is imputed at 8%.
)2) Daily Wage imputations for selfemployed wereIL24.0 in 1965/66. IL 25.6 in 1966/67, IL26.4 in 1967/68 andIL. 27.2 for
1968/69; hired labour at actual cost; interest on assets at depreciated replacement value is imputed at 4/£.
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הלול ענף חשבון י"א/32. לוח
TABLE K/32. POULTRY FARMING ACCOUNT

)1964/65 1967/68 ; תשכיח עד (תשכה

תשכ"ח
1967/68.

תשכ"ז
1966/67

תשכ''ו
1965/66

תשב^ה
1964/65

At Current Prices  IL. per Ton of Food מזון לטונה ל"י  שוטפים במחיריט

468526514554Output value

360395376393Direct input2.
266270269283Feeding stuffs
60826272Breeding material
34434538Other inputs

108131138161Gross surplus (12)3.
20171620General expenses4.
25262523Depreciation ■5.

638897118Returns to labour.6.
capital and management
]3(4+5)]
Calculation A (1)

7. Labour costs
8. Interest
9. Profit/Loss [(6(7+8)]

Calculation B (2)

10. Labour costs
I I. Interest

12. Proift/Loss
]6 (10+11)]

103110101101

27242021

6746244

84898282

141210'II

35 13525

התפוקה ערך .1

הישירה התשומה .2

מזון
רבייה המרי
התשומה יתר

(12) הגולמית היתרה .3

כלליות הוצאות .4

פחת .5
להון לעבודה, תמורה .6
[3(4+5)] ולניהול

א'(!) הישוב
עבודה הוצאות .7

ריבית .8
רווח/הפסד[(7+8)6] .9

ב'(2) חישוב
עבודה הוצאות .10

ריבית .11
רווח/הפסד .12

[6(10+11)]

Percentagesאחוזים

המוצר לפי 100100100100Outputערךהתפוקה, Value, by Produce .

מאכל ביצי .37343737aא. Table eggs

עוף בשר .46464647bב. Poultry meat

ושונות רבייה ביצי .17201716cג. Hatching eggs and
miscellaneous

33ל''י ושל בתשכ"ז, ל"י 32 של בתשב''ו, ליי 30 של בתשכ"ה, ל"י 25 של זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות (ג)
מצטבר. פחת ניבוי לאחר המשוערך הרכוש על 8"/. של זקופה ריבית ששולם; השכר לפי שבירים של עבודה הוצאות בתשכ"ח.
בתשב"ז, ל"י 25.6 של בתשב"ו, ל"י 24 של בתשכ"ה, ל"י 20 של ליום זקוף שכר בהנחת עצמאיים עובדים של עבודה הוצאות (2)
ניבוי אחרי המשוערך הרכוש על 4"/ של זקופה ריבית ששולם; השבר לפי שכירים של טבודה הוצאות בתשב"ח; ל"י 26.4 ושל

מצטבר. פחת
(1) Imputing a daily wage for selfemployed of IL. 25 in 1964/65, IL. 30 in 1965/66, IL. 32 in 1966/67 and IL. 33 in 1967/68; hired
labour at actual cost; interest on assets at depreciated replacement value is imputed at $"/>. (2) Imputing a daily wage for
selfemployedof IL. 20 in 1964/65,IL.24 in 1965/66,IL.25.6 in 1966/67 andIL.26.4 in 1967/68; hired labour at actual cost; interest
on assets at depreciated replacement value is imputed at 40y.
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MEANS OF PRODUCTION
חיים בעלי מספר  י"אי/33. לוח
TABLE K/33. NUMBER OF LIVESTOCK

)19481969)

ייצור אמצעי

שנה Endofסוף Year

משק
לאיהודי יהוד Jewishמשק harms
NonJewish חיים FarmsLivestockבעלי

194819501955I96019651963 I 196719691969

47,735בקר 33,58084,1001 85,450177,110,20S6 10 198,710213,06027,300CATTLE

לחלב Dairyבקר Cattle
25,645פרות 19.06536,50063.10068.30080,700 Cowsו79.60083.500

6.200מבכירות 4,5408,00018.50019,50023,750 22.50024,500Heifers
15,100עגלות 9,61528.20045.20032.30042,000 39,50044.500127.300Calves
380פרים 360300200160(60 160160Bulls

לבשר 410בקר II, 100'58,45056.85059,000 56,95060,400JBeef Cattle

(אלפים) POULTRY(thousands)עופות

מטילות 2.912תרנגולות 1,4263,1007.5006.8006,300 6.7006,300250Laying hens
ברווזים 15אווזים, 211708001.1001,500 1,4001,600Geese, ducks and
הודו turkeysותרנגולי

*SHEEPצאן GOATS

37,000כבשים 22,00090,0001 17.000124,000121.500 127,000115,50079.000Sheep

גזעיות 15.000עזים 4,90045.00032.00028,50028,500 29,00026.0007,500Goats, improved breed

מקומיות עזים  102,000Goats, local

עבודה WORKבהמות ANIMALS

ופרדות 8.900סוסים 5,0001 3,50016,50013.50012,000 12,50011.5002,500Horses and mules

5,600המורים 2.3005,0005,000Donkeys

גמלים 
 

10,000Camels

19,000דבוריות 23,00038,00047,00065,00073,000 72,00058,000(1)800BEEHIVES

(1) Except primitive hives. פרימיטיביות. לכוורות פרט (1)

עיקריות חקלאיות מכונות  י"א/34. לוח
TABLE K/34. MAIN AGRICULTURAL MACHINERY

)19481969)
ש:ה Endסוף of Year

194819501955I96019621965196719681969Machineryמבונה

6802,6004,0707,4258,91511,11013,15514,54516,320TRACTORSטרקטורים

זחליים
אופניים

400
280

1,115
1.485

1,680
2,390

1,825
5.600

1.875
7.040

1.810
9.300

1.785
11,370

1.785
12,760

1.e35
)1)14.485

Crawler
Wheel

625635GRAIN(2)675(2)780(<2606109409751,025קומביינים

לגרעינים
עצמית בהנעה

נגררים
270
340

400
540

505
470

555
470

580
(2)200

575
(2)100

565
(2)60

585
(2)50

COMBINES
Selfpropelled
Drawn

מכבשים
כותנה קטפות

175405730845
so

985
135

1,125
205

(2)1,015
246

(2)955
282

>2)"0
319

BALERS
COTTON PICKERS

(1) Including 815 oneaxle tractors.
)2) The decrease is due to replacement
of low by high capacity machines.
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בעלות מכונות של מהמחזור בהוצאה מקורה הירידה (:)

גבוה. הספק בעלות במכונות והחלפתם במוך הספק



חיימ בעלי נבחריסלהזנת מספוא בסוגי השימוש י"א/35. לוח
תשב"ט)  (תשי"ב

טונות אלפי

Grainsגרעינים

סובין
Brain השנה

הכל סך
Total

שעורה
Barley

תירס
Maize

סורגים

Sorghum

וזיטד!

Wheat

גרעינים
אוזרים

Other Grains

123.558.04.545.013.03.033.4(1)תשי"ב

174.0115.024.08.025.02.044.9(3)תשייג

143.280.411.715.932.03.258.5תשייד

215.262.722.591.630.08.454.1תשטיו

232.385.222.189.735.00.354.2תשט''ז

297.689.488.792.826.50.254.5תשי"ז

.383.984.9תשי''ח 68.1207.123.00.852.7

412.274.780.7246.110.00.762.5תשייט

473.684.9137.9233.817.0תשיך .


61.5

497.880.4124.0252.420.021.066.8תשניא

496.475.9172.9227.418.22.060.1תשכיב

492.0101.3185.7201.13.9תשכ"ג


65.7

תשב"ד ■553.7123.9190.0225.42.811.670.8

תשניה 571.2127.8169.3236.132.75.366.3י

610.8123.9158.6305.622.7תשבו


68.3

660.0154.8144.0354.66.6חשב"ז


' 74.7

617.0117.5103.8.385.310.4השכיח


88.5

תשכ"ט

המקור
מקומי מייצור

648.0

65.0

79.5

14.2

96.9

0.7

441.1

19.6

30.5

' 30.5


93.5

583.065.396.2421.5מיבוא


הייעוד
..179.5לרפת 58.075.644.11.8

411.3ללול


20.3370.620.4


אחרים חיים 57.221.51.026.48.3לבעלי


ובו'. אנטיביוטי חומר ויטמינים, בישול, מלח סידן, זרחתי, דוסידן כגון: למספוא, תוספות כולל (1)

מיובש. סחיט במונחי  ורטוב מיובש  הסחיט בל כולל (2)
לגרעינים. כתחליף אלפים ב7 ובתשי"ד קטניות טונה אלפים ב10 בתשי"ג השתמשו לכך נוסף (3)
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TABLE K/35. USE OF SELECTED KINDS OF FODDER FOR ANIMAL FEEDING

(1951/52 1968/69(
Thousand tons

כוספות
Oilcakes

דגים nap
ובשר

Fish and
Meat
meat

מחצגים
וויטמינים(1)
Minerals
and

Vitamins(')

חרובים
Carobs

מולסות
Molasses

של סחיט
סוכר(2) סלק

Sugar
beet

Pulp ()

גרעיני
כותנה
Cotcon
seed

פתיתי
זהב תפוחי
מיובשים

Orange
Chips

Year

37.26.98.0__1951/52

36.59.6M.O
1952/53

41.89.94.5
1953/54

64.110.07.3
1954/55

68.113.25.31.91955/56

77.714.010. 1


3.0


1956/57

106.824.410.2


4.7


1957/58

127.417.39.56.1


2.61958/59

123.515.69.00.59.3


4.21959/60

144.612.41.30.513.3 2.61960/61 .

157.510.4I.I6.012.22.61961/62

160.69.122.01.66.210.22.52.41962/63

186.810.424.31.59.716.93.54.41963/64

183.914.430.01.57.016.67.14.61964/65

192.611.930.41.99.515.814.15.81965/66

214.213.337.52.318.918.315.49.01966/67

187.212.535.92.38.214.113.014.31967/68

197.920.036.02.75.210.915.0♦9.81918/69

Source
From local production

From imports

Use
For cattle

For poultry

For other livestock

(■) Includes feed supplements such as bicalcium phosphate, calcium, salt, vitamins. antibiotics etc.
)2) Includes all pulp, dried and wet. in terms of dried pulp.
<J) In addition 10 thousand tons of pulses were used as a substitute for grain in 1952/53 and 7 thousand in 1953/54.

355 mxVpn



החקלאי במשק מיס תצרוכת  י"א/36. לוח
TABLE K/36. WATER CONSUMPTION IN AGRICULTURE

)1948/49  1968/69 תשגט; עד (תשט
Million Cubic Meters מעוקבים מטרים מיליוני

תשכיטתשכחתשכ"זתשב"ותשכהתשכיבתשךתשי"חתשט"ותש"יתש'ט 1948/491949/501954/551957/581959/601961/621964/651965/661966/671967/681968/69Disposalייעוד

(1)

הכל 2573327601,0001,0601,1251,0951,2651,1151.16S1.235TOTALסך

שדה 4555219315335370350420355410405Fieldגידולי crops

,355811813012011090110100120120Vegetablesירקות'
אדמה potatoesתפוחי 8t

melonsומקשה

103114216315370405440515455525505Fruitמטעים plant.

דגים 6292163185183180160160150150145Fishבריכות ponds

(2) 713445552605560556060Miscl.(2)שונות

(1) First estimate. (2) Auxiliary farms. nurseries, flowers etc. וכוי. פרחים משתלות, עזר' משקי (2) ראשון. אומדן (1)

יישוב וצורת מקור שימוש, לפי כללית, מים תצרוכת  י"א/37. לוח
TABLE K/37.TOTAL WATER CONSUMPTION, BY SOURCE, USE AND TYPE OF SETTLEMENT

)19581968/69)
Miiion Cubic Meters מעוקבים מטרים מיליוני

לו Calendarתשבת Yearתקציב Budgetשבת Year

(1)1958(1)1960(1)196119621964/651966/671967/681968/69

1,2741,3381,2871,3731,329

101

1,474
§124

1,411

119$
. 1,537

115

TOTAL
Thereof: SaltWater

Source
Self supply
Wells
Surface water

From suppliers
"Mekorot"
Others
Use

Domestic

Industry

Agriculture  Total

617547570544557
427377. 410391406
190170160153151
756782904867980
627639754725823
129143ISO142152

196197184174199210212231

46545655 .55616670
1,0321,0871,0471,1441,0751,2031,1331,236

הכל סך
מלוווים מים מזה:

הספקה מקור
עצמיים מקורות

בארות
עיליים מים
אוזרים מקורות
מקורות חברת
אחרים ספקים

שימוש
ביתי

תעשייתי
הכל סך  חקלאי

AgricuItur al Consumption, by Type ofSettlement (2) יישוב(2) צורת לפי חקלאית, תצרוכת
ויישובים 87788479ערים 80Towns and urban
. settlementsעירוניים

5555635962Moshavotמושבות
338308357328373Moshavimמושבים
519507544523560Qibbuzimקיבוצים

וחוות 5142484548Institutionsמוסדות and farms
מיעוטים 10II141517NonJewishכפרי villages

8474938496Otherאחרים

(!) Rough estimate. (2) See Introduction. מבוא. ראה (2) גולמי. אומדן 0)
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החקלאי במשק דשנימ צריכת  >"א/38. לוח
TABLE K/38. CONSUMPTION OF FERTILIZERS IN AGRICULTURE

)1) (1953/54  1969/70)
Tonsטונות

תכולה
נטודשן

Net
1953/541959/601964/651966/671967/681968/691969/70Fertilizer

Content§9

מזינים MutrientsPlantיסודות

N10,70016,90022,80024,65028.30026,85027,650NITROGENOUSחנקניים

P2O57,45014,60011,250iזרחניים 0,65011,80012,30013,950PHOSPHATE

K2O2,2502,1502,9504,7006,4506,6509,500POTASHאשלגניים

FertilizersNitrogenousדשנים
חנקניים NFertilizers^דשנים
גפרתי 20.542,06070,83074,06067,61072,70566,16566,135Ammoniumאמון

sulphate
סידני חנקתי 218,8405,00017.77516,51017,61511אמון ,56011,990Calcium Ammonium

Nitrate
465006202,5003,0005.3006,5006,485Ureaשתנה

מימית 202,8706,50011,15515.15517.90019,560Aqueousאמוניה Ammonia
אחר נוזלי 1004502502,3252,6902,8003,195Otherדשן liquid

Fertilizers

זרחניים P2O5Phosphate/"דשנים Fertilizers
רגיל 14.51737,47541,25521,9801סופרפוספט 3.25011 .0508,2805,465Superphosphate,

.singleאבקי powdered
רגיל 18SIסופרפוספט 5,68045,14013,190Superphosphate,

Singleמגורטן
granulated

מועשר ,2225,080Superphosphateסופרפוספט
.enrichedאבקי

powdered
מועשר ,212229,27018,47535032,33553,805Superphosphateסופרפוספט

י .enrichedמגורען
granulated

משולש ,40435,0005,870Superphosphateסופרפוספט
triple

אשלגניים XK2OPotashדשנים Fertilizers
גפרתי 48501.1301,5659501,1209851.205Potassiumאשלגן Sulphate
כלורי 60623.7102.6203.5706,7109.4609,89514.000Muriateאשלגן

מורכבים 205Complexק^דשנים Fertilizers

מגורען
K2O

ISIS06.0656,9303.2704,375Granulated
3.1257,1851.630Granulated§12120מגורען
102001,135Granulatedמגורען
0927420465385480Granulatedמגורען
1647085Granulatedמגורען
I2.Sנוזלי 12.501151,0752.100§4.3953,7953.405Liquid
82401809651,5951,7101,970Liquidנוזלי
101052050455035Liquidנוזלי

אשלגן 13146הנקת
500Potassium Nitrate

(1) Fertilizer /ear: July I June 30. ביוני. 30 עד ביולי 1 דשנים; שנת (1)
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הצומח להגנת הדברה גחומרי שימוש  י"א/39. לוח
TABLE K/39. PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION

)19521969)
אחרוו צוין לא אם ,Tonsטונות' unless Otherwise Seated

התומר

הדברה חומר
הפעיל
Active

Ingredient

19521955I9601964196519661967

(1)

1968

(1)

1969Type of Pesticide

חרקים Insecticidesקוטלי

כלוריים Chlorinatedפחמימנים Hydro
carbons

ט. ד. Techn.50160ד. 12012010012014010020D.D.T.

ולינדן כלורי שש Techn.4.525בנזן 151010101051Benzene Hexachlo
ride and Lindane

2^40בלורדן 
133Chlordane

Techn.115אלדרין 251010101051Aldrin

Techn,330דיאלדרין 401275331Dieldrin

Techn.40אנדרין 875SO90705020Endrin

Techn.60טוכספן 504040403025Toxaphene

.w/;50מטוכסיבלור p.1515 2515151515101Methoxychlor

תיודאן
 

8010012012016090Thioden

אורגניות Organoזרהות Phosphorus

50XE.C.200פרתיון 420025030050040040Parathion

Techn.160מלתיון 756060506050Malathion

20Xגוזתיון E.C.110 150180200250250130Gusathion

60%דיאזינון E.C.20 6075120120Diazinon
40% W.P.

SOXפוספאמידון E.C._20 706060707560Phosphamidon

.357■סיולאן E.C.90130Cyolane

/40J.נובאקרון E.C.I250(1) 40(1)
Nuvacron

60;אזודרין 70 E.C.JAzodrin

בוטניים חרקים Botanicalקוטלי Insecticides

ioox1פירטרום 0.50.50.50.50.50.5Pyrethrum

ניקוטין 202גכרת 130.50.56.5233Nicotine Sulphate

מינרליים 3Mineralמנים Oils

ושמנים ריסוס 800שמני 6,000 4,000,500,2001,2001,4002,6003,500Citrus 8t Dormant
Sprayחורפיים Oils

ארסניות Arsenicalsתרכובות

עופרת ioox1030ארסנט 1532123
Lead arsenate

400400קריאוליט 230150150170120100120Cryolite

פלואוסיליקט 9971035נתרן 227080100150150150Sodium Fluosilicate

הסידן .80XW.Pארסנט
 

40202590305Calcium Arsenate

אחרים חרקים Otherקוטלי Insecticides

25%W.P.20בלורובנזולט 80859090100100Chlorobenzolate

דיניטרו Techn.12תרכובות 101010101515Dinitro Compounds

.XW.P&טדיון
35 303035303020Tedion

I8^W.P.25קלתן 606565404530Kelthan

2syow.p._605030202020Morocide(2)מורוסייד(2)

(1) Incl. quantities supplied to the territories administered by the l.D.F.
)2) From1966 W.P. 50X

המוחזקים. לשטחים שסופקו כמויות כולל (1)
.50^ w.p.  מ1966 (2)
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Tons. unless Otherwise Stated

(המשך) הצומח להגנת הדברה בחומרי שימוש  י"א/39. לוח
TABLE K/39. PESTICIDES USED FOR PLANT PROTECTION (Cont.)

)I9S21969)
אחרת צוין לא אפ טונוו:,

החומר
הדברה הומר

הפעיל
Active19521955I960196419651966196719681969Type of Pesticide

Ingredient

פטריות Fungicidesקוטלי

Techn.1,2003,0002,000600600600600500500Sulphurגפרית
קליפורני 400Lime■1,2003060120150200300400מרק Sulphur
נחושת Techn.70100100757550100150250Copperגפרת Sulphate

אחרות נחושת 100903080150250270300Otherתרכובות Copper
Compounds

6S^W.P.2560180300300300350300250Dithiocarbamatesדיתיוקרבמטים
כספיות A202530303030354025OrganoMercu'תרכובות rials

אורגניות
^50קפטן W.P.35404050605050Captan

קרויברן 9syc123335533Quinoneהולדות Derivatives
.soyבנלאט


15Benlate

עשבים Herbicidesקוטלי
..2.440x728404045504050502. 4. D.

א. פ. ס. .A15404550605050M.C.P.A'™מ.
.2.4.550X21520253035402.4.5.T.ט.

חומצת %50טריכלורו


2325642Trichloracetic Acid
החומץ
60606060807075Dalapon^85דלפון

הנתרן 60%40758090120150200Sodiumכלורת Chlorate
153040Arsenites_35%ארסונטים
פ. ס. .Techn.3550606060SO40P.C.Pפ.

sox10515253570100Aminotriasoleא:;ינוטריאזול
OX205070ICO120130150Simazineסימזין

9.2Z30Endothalאנדותאל
טריאזול אמינו 35406080100120Simazineכימזין

W.P.Aminotriasole
soxw.p.5456060Bromacilברומאסיל
^50דיוריד E.C.







70Diuron

איוד Fumigantsחומרי
דיברומיד 100x51060404050505050Ethyteneאתילן Dibromide
ברומיד OOZI2256060606075100Methylמתיל Bromide

סולפיד די ooz130200250300350350300Carbonכתמן Disulphide
ד. .l%0010222510D.Dד.

633Formaldehydeפורמאלדהיד
505iנמגון


40758080808590Nemagon

נברנים Rodenticidesקוטלי

(קג) ooya25352025304050Strychnine(kg)\סטריכנין
(קג) קומרין .Technתרכובות


506060758080100Cumarin

Compounds(kg)
Techn.0.S0.50.50.50.50.751Antuאנטו

ההליום Techn.0.546Thalliumגפרת Sulphate
אבץ Techn.10.50.50.50.50.50.3Zincזרהית Phosphide

.Technפלואוצטאמיד
1

3561015Fluocetamide

Miscellaneousשונות

Techn.+7,0008,000שמניםקוטלי 10,000 10,000 10,000 10,000 14,0003.000OilsHerbicidal
.P.C.Pעשבים

.Technמטאלדהיד


304050606070Metaldehyde
(<) Calculated on 40'/, basis. m'A לפי מחושב C)
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תעשייה י"ב. פרק
תע פעולה מבצעת אחד, במקום הנמצאת לית
מחלקה נפרדים. חשבונות ומנהלת אחת שייתית
עצמה, בפני יצרנית יחידה שהיא פירמה, של

נפרד. כמפעל נחשבת
לשש מסווגים המפעלים הבעלות. צורת
המשפטית. הבעלות לצורת בהתאם קבוצות
אינם ואשר קיבוצים בבעלות הנמצאים מפעלים
בהתאם סווגו נפרדת משפטית כיחידה רשומים
 דהיינו עצמו, הקיבוץ של הבעלות לצורת

שיתופית. אגודה
בגל המופיעים העובדים כל הם שכירים
אגודות חברי וכן לשכירים התשלום יונות
קיבוצים חברי 1968 בסקר התל שיתופיות.
מקבלים אינם אד קיבוצי, במפעל העובדים
התע ובסקרי במפקד כבעלים. נחשבים שכר,
העובדים בין נכללו הם ו1967 1966 שייה
המבצעים עצמאיים נכללים לא השכירים.

למפעל. בקבלנות עבודות
חושב והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד
חודשים בארבעה כממוצע השכירים מספר

הנחקרת. השנה במשך נבחרים
באופן הקשורים השכירים כל הם פועלים
בחומרים הפיסי לטיפול הייצור, לתהליך ישיר
עוב הם אם בין הציוד, להחזקת או ובמוצרים,
בשכר או יומי, בשכר חודשית, במשכורת דים

קבלני.
ובני הבעלים השכירים, הם מועסקים

שכר. ללא העובדים המשפחה
השעות את גם כוללים למעשה עבודה ימי
חלוקתן ידי על לימים שתורגמו הנוספות
(שהן במפעל הנהוגות העבודה שעות במספר
היעדרות ימי כוללים אינם t (8 כלל בדרך
ואף וכד') מחלה חופשה, ימי (כגון בתשלום
משפחותיהם. ובני בעלים של עבודה ימי לא

מח חופשה, ימי הם בתשלום היעדרות ימי
ע''י לפועלים שולם שעבורם וכד' חגים לה,

המפעל.
השנה ימי כל הם אפשריים עבודה ימי
חג וימי (שבתות מוכרים מנוחה ימי למעט

רשמיים).
התשלומים כל הם ומשכורת עבודה שכר
כגון: לשכירים, התשלום בגליונות המופיעים
וכד')' משפחה ותק, (יוקר, תוספות יסוד, שכר
ומשכורת פרמיות בונוסים, נוספות, שעות שכר
והמלאכה התעשייה ובסקרי במפקד ."13" חודש
קיבוץ, לחברי זקוף שכר נכללים ו1967, 1966

361 תעשייה

הגדרות
והמלאכה התעשייה מפקד נתוני האוכלוסייה.
י"ב/7) עד י"ב/4 (לוחות 1965/66 לשנת
המפעלים כל את הכוללת לאוכלוסייה מתייחסים
לענפים השייכים ויותר, מועסקים 5 המעסיקים
כפי ו"חרושת" ומחצבות" "מכרות העיקריים
(ראה: התעשייה" ענפי ב"סיווג שהוגדרו
,3 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד פרסומי
למטרות שלא הפועלים למפעלים פרט ,(1966
הקי לצורכי הפועלים קיבוציים ומפעלים רווח

בלבד. בוץ
לשנים והמלאכה התעשייה סקרי אוכלוסיית
התע מסקר המפקד. של לזו זהה 1967") 1966
של מוסכים מהאוכלוסייה הוצאו 1968 שייה
י"ב/1 לוה ישראל. ורכבת התחבורה חברות
האוכלוסייה לכל המתייחסים נתונים גם כולל
מעסיקים שאינם עצמאיים, לרבות התעשייתית

שכירים.
המופיעים והמלאכה התעשייה סקרי נתוני
למפעלים מתייחסים י"ב/7 עד י"ב/1 בלוחות

ויותר. מועסקים 5 המעסיקים
עד י"ב/9 (לוחות התעשייה מדדי נתוני
לפחות המעסיקים למפעלים מתייחסים י"ב/14)

אחד. שכיר
ועל תעשייה מוצרי ייצור על הנתונים
מתיי וי"ב/16) י"ב/15 י"ב/8, (לוחות חשמל

והמלאכה. התעשייה מפעלי לכל חסים
לענפי מסווגים המפעלים ענפים. לפי הסיווג
התעשייה" ענפי ל"סיווג בהתאם התעשייה

הנ"ל.
סווגו התעשייה, ובמפקד התעשייה בסקרי
העיק לפעילותם בהתאם ענפים לפי המפעלים
מפעל שאותו שייתכן כך הדו"ח, בשנת רית
המפ סיווג שונות. בשנים שונים לענפים סווג
(על ואילך ב1964 החל התעשייה במדדי עלים
בסקר סיווגם את חופף (100=1963 בסיס:
תיקו תוך ,1962/63 לשנת והמלאכה התעשייה
מהמפעלים השאלונים קבלת עם שהוכנסו נים

.1964 בתחילת
התעשייה מפקד נתוני הנחקרת. התקופה
מתייחסים והמלאכה התעשייה וסקרי והמלאכה
והמלאכה התעשייה סקר נתוני תקציב; לשנת
והשמל, תעשייה ומוצרי התעשייה מדדי ,1958

לוח(0. לשנת מתייחסים
יחידת גם (שהיא הליווח יחידת מפעלים.
כלכ כיחידה המוגדר "המפעל" היא החקירה)

.2 עמ' הסבר, הערות ראה (1)
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ערך את כולל (לא בחומליהם אחרים אנשים
הע את שהזמינו למפעלים השייכים החומרים
לצרכיו ייצר שהמפעל המוצרים ערך בודות);
אינו המפעל. ע"י ששולמו ובלו קניה מס י, הוא

יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל;
של הפדיון כסך מוגדרת גולמית תפוקה
המוצרים במלאי השינוי ערך בתוספת המפעלים
מיסים כולל דהיינו שוק, במחירי הגמורים,
יצוא. ותמריצי סובסידיות כולל ולא עקיפים
בין כהפרש מוגדר מפקדי מוסף ערך
לפי חומרים. צריכת לבין י הגולמית התפוקה
הוצל המפקדי המוסף הערך כולל זו הגדרה
עקיפים מיסים ולמשכורת, עבודה לשכר אות
ביטוח, פרסומת, כגון כלליות הוצאות פחת, נטו,
של הרווח ואת אחרים עסקיים ושירותים ריבית

המפעלים.
מודד התעשייה במדדי התעשייתי הייצור
המיוצר קבועים, במחירים המוסף, הערך את

מענפיה. אחד ובכל כולה בתעשייה

מקורות
(לוחות והמלאכה התעשייה סקרי

י"ב/7). עד י"ב/1
וב והמלאכה התעשייה בסקרי הנתונים
ישירות התקבלו 1965 והמלאכה התעשייה מפקד

מהמפעלים.

עד י"ב/9 (לוחות התעשייה מדדי
י"ב/14)

מתקבלים, התעשייה מדדי חישוב לצורכי
לפ המעסיקים מהמפעלים נתונים חודש, מדי
(ראה המדדים במדגם שנכללו אחד, שכיר חות
מהנתו חלק ואומדן"). חישוב "שיטות להלן:
התע הייצור מדד חישוב לצורכי הדרושים נים
להלן: (ראה אחרים ממקורות גם מתקבל שייתי

תעשייה"). מוצרי "ייצור

י"ב/18) (לוח תעשייה מוצרי ייצור
המוצרים של הייצור כמויות על הנתונים
המתקבלים חודשיים דו"חות על מבוססים
ממשרד  גולמי נפט הבאים: מהמקורות
 כותנה וחוטי לסוכר) (פרט מזון הפיתוח;
משקאות בדים, והתעשייה? המסחר ממשרד
בתשלום החייבות אחרות וסחורות משכרים
כל לגבי הדו"חות והבלו. המכס מאגף  בלו
מתקבלים התעשייתי הייצור של הסעיפים יתר

מהמפעלים. ישר

וכד' חשבון רואי דין, לעורכי תשלומים לא אך
השנים עבור הנתונים המפעל. שכירי שאינם
כוללים אינם 1968 ועבור בכלל ועד 1964 עד

קיבוץ. לחברי זקוף שכר
העבודה בשכר נכללים לא התעשייה במדדי
משכורת (כגון ושנתיים חדפעמיים מענקים
תקופות עבור שכר והפרשי ("13" חודש

קודמות.
המפעל הוצאות הן נוספות עבודה הוצאות
מופיעות שאינן שכירים, בהעסקת הקשורות
תשלומים כגון: התשלום, בגליונות כלל בדרך
מם לאומי, ביטוח ("מבטחים", שונות לקרנות
תש פנסיה, ודמי פיטורין פיצויי וכד'), מקביל
או מטבח החזקת על הוצאות בעין, שכר לומי
העוב של הסעה הוצאות העובדים, עבור מזנון

וכיו"ב. עבודה בגדי דים,

נום עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר
ע"י מחושב למעשה עבודה ליום ממוצע  פות
הנוס העבודה והוצאות השכר הכל סך חלוקת
השכי של למעשה העבודה ימי הכל בסך פות
נוכו 1960/61 לשנת היומי השכר בחישוב רים.
לא שעבורם קיבוצים חברי של העבודה ימי

שכר. על דווח
מחלוקת מתקבל נקוב יומי עבודה שכר מדד
עבודה ימי במדד הפועלים של עבודה שכר מדד
עבודה ימי הם (אלה הפועלים של בתשלום
עבו ימי למעט בתשלום, היעדרות וימי למעשה
שכר). קבלת ללא שעבדו קיבוצים חברי של דה
מתקבל ''ריאלי" יומי עבודה שכר מדד
לצרכן. המחירים. במדד הנקוב המדד מחלוקת
ימי על המפעלים של הדיווח קשיי מפאת
לאור" והוצאה "הדפסה בענף בתשלום עבודה
עבור הריאלי והמדד הנקוב המדד מתפרסם לא

זה. ענף
כוללת שוטפים', במחירים חומרים, צריכת
אריזה, חומרי גלם, חומרי של העלות את
של עלות וחשמל, דלק מים, עזר, חומרי
בחומריו המפעל, עבור שנעשתה קבלנית עבודה
אחזקה עבודות על הוצאות וכן אחרים ע"י הוא
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

ערך כולל: שוטפים, במחירים פדיון
שניתנו הסחורות וערך שנמכרה התוצרת
מעבודות הכנסות המפעל! מתוצרת לעובדים
או מפעלים עבור שבוצעו תיקונים) (כולל
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אינדיק באמצעות השינויים את מודדים שייתי,
משקפים בהם שהשינויים בהנחה, שונים טורים
מובאים זה בשנתון המוסף. בערך השינויים את
לפי 1969 עד 1961 לשנים חודשיים ממוצעים

.100=1958 הבסיס:
התעשייה מדדי מחושבים 1964 בינואר החל
ועבור חדשה משקלים מערכת חדש, מדגם לפי
הקודמים במדדים מאשר יותר רחבה אוכלוסייה
לפי מחושבים ואילך 1964 מדדי .(19581963)
פרסום לצורכי אך ,100=1963 ממוצע הבסיס:
ממוצע דרך 100=1958 לבסיס משורשרים הם
החדשים המדדים כל מחושבים תחילה .1963
המשקלים סמך ועל 100 = 1963 הבסיס: לפי
1963 במדדי מוכפלים הם מכן ולאחר החדשים,
השר פעולת .100 = 1958 בסיס על הקודמים
הראשיים הענפים עבור בנפרד נעשתה שור
התע לכל המשורשר המדד לכן התעשייה: וכל
של המשוקלל לממוצע בדיוק שווה אינו שייה
הראשיים. הענפים של המשורשרים המדדים

סקר ממדגם כתתמדגם הוצא החדש המדגם
המפעלים מספר .1962 והמלאכה התעשייה
הסתכם הוצאתו, בזמן החדש במדגם שנכללו
אחוזים כ60 העסיקו אלה מפעלים ב1,450.
במסגרת שנכללו במפעלים השכירים מסך

המדדים.
ידי על חודש מדי מעודכן החדש המדגם
באותה נערכת ההוספה חדשים. מפעלים הוספת

המקורי. המדגם הוצא בה שיטה,
(על התעשייה למדדי המשקלים מערכת
התעשייה סקר לפי נקבעה (100 = 1963 בסיס
משוק התעשייתי הייצור מדדי .1962 והמלאכה
במחירי בסקר המפקדי המוסף הערך לפי ללים
הפד לפי משוקללים הפדיון מדדי ייצור: גורמי
בו יהלומים", "תעשיית לענף פרט בסקר, יון
יהלומים יצוא נתוני לפי המשקל נקבע
של השכר מדדי הסקר; תוצאות לפי ולא
של העבודה שכר לפי משוקללים הפועלים
לא הפועלים של (השכר בסקר השכירים כל
האחרים המדדים עבור בסקר). בנפרד נחקר
זהים שנושאיהם וכוי), הפועלים (השכירים,
נתוני לפי המשקלים נקבעו המחקרים, בשני

הסקר.
.0) בלוחות מתפרסמים המשקלים

הנתונים מהימנות

התוצאות גם נתונות סטטיסטי סקר בכל כמו
כדלקמן: מספר למגבלות זד. בפרק המובאות
התעשייתית; האוכלוסייה של מלא לא כיסוי .1
נעשו שבו במפקד פחות חמורה זו תופעה
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י"ב/16) י"ב/15; (לוחות חשמל
לישראל החשמל מחברת מתקבלים הנתונים
כוח תחנות שברשותם תעשייתיים וממפעלים

ומעלה. קו"ט 300 של רשום הספק בעלות

ואומדן חישוב שיטות
(לוחות והמלאכה התעשייה סקרי

י"ב/7) עד י"ב/1
מדג סקרים הם והמלאכה התעשייה סקרי
בכלל ועד 1964 עד שנערכו הסקרים מיים.
שכירים. המעסיקים המפעלים לכל התייחסו
מפעלים; כ4,000 במדגם נכללו 1958 בסקר
כללו 1965 לשנת עד האחרים הסקרים מדגמי
התעשייה מפקד מפעלים. כ3,000 כלל בדרך
לכל התייחס 1965 לשנת נערך אשר והמלאכה
העסיקו שלא העצמאיים זה ובכלל המפעלים
נת מהמפקד כאן המובאים הנתונים שכירים.
היתה החקירה בו גם אשר השני משלבו קבלו

מפעלים. כ000'6 כלל והמדגם מדגמית
במדגם נכללו! 19661968 לשנים בסקרים
5 המעסיקים מפעלים 2,400 לבין 2,200 בין
14 המעסיקים המפעלים ויותר. מועסקים
במתכונת ו1968 1966 בשנת נחקרו מועסקים
שטח". "מדגם שיטת לפי ביותר, מצומצמת
במפעלים והמועסקים המפעלים מספר אומדן
לשנת מועסקים) 14 (המעסיקים אלה

י"ב/1. בלוח כלול ,1968/69
בוודאות נכללו לעיל שנזכרו המדגמים בכל
ואילו ומעלה מסויים מגודל המפעלים כל
קט בהסתברויות נדגמו יותר הקטנים המפעלים
להיכלל מפעל של הסתברותו כאשר מ1, נות
שייך. הוא אליו ובענף בגודלו תלויה במדגם
במדגם להיכלל מפעל של הסתברותו כלל בדרך

יותר. גדול שהמפעל ככל יותר גדולה
עד האוכלוסיות הבדלי את לצמצם כדי
של רבשנתית סדרה הצגת ולאפשר למינימום
לק המתייחסים נתונים בשנתון הובאו נתונים
ויותר מועסקים 5 המעסיקים המפעלים בוצות

בלבד.
עד י"ב/9 (לוחות התעשייה מדדי

י"ב/14)
השינויים את מודדים התעשייה מדדי
בפדיון התעשייתי, בייצור חודש מדי החלים
העבודה, ובשכר בתעסוקה שוטפים), (במחירים

הבסיס. לתקופת בהשוואה
מן לקבל אפשרות אין מעשי שבאופן מאחר
בערך השינויים על חודשי דיווח המפעלים
התע הייצור של המדד חישוב לצורכי המוסף



זקיפות. נעשות ועבורם מלאים שאלונים
הנ מוחלפים הסקר של הסופיות בתוצאות
ישירות שדווחו בנתונים הזקופים תונים
הארעיות. התוצאות סיכום לאחר מהמפעלים

שחושב נתון כל לגבי חלות דגימה טעויות
הנתונים של הדגימה טעויות מדגם. סמך על
היות למדי, קטנות הן בשנתון המופיעים
גדולות קבוצות עבור ניתנים כאן שהנתונים
רב מספר ידי על המיוצגות אוכלוסייה של

במדגם. מפעלים של

.4

הקיי המפעלים כל לגילוי מיוחדות פעולות
. מים. .

מתשובות הנובעות ועיבוד השבה טעויות .2
טעויות שבשאלון, לשאלות ברורות לא
וטעויות הפוקד ידי על התשובות ברישום
הניקוב הסימול, הביקורת' בתהליך החלות

הנתונים. של והליווח
הסקר לסיום שנקבע בתאריך מלא. לא דיווח .3
אחוז נותר הארעיות התוצאות וסיכום
נתקבלו טרם שמהם מפעלים של מסוים

פרסומים
היישוב לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים

והמלאכה התעשייה אטלס
ב' משלב מוקדמים נתונים
ב' משלב כלליים נתונים

ב' משלב מפורטים נתונים
המזון תעשיית

ועור הלבשה טקסטיל, תעשיות
מוצרים רהיטים, ותעשיית עץ ומחצבים, מכרות

אלמתכתיים מינרליים
וכימיקלים פלסטיקה גומי, מוצרי תעשיות

לאור, והוצאה הדפסה וקרטון, נייר תעשיית
שונות ותעשיות יהלומים תעשיית

מכו מתכת, מוצרי מתכת, של בסיסית תעשייה
הובלה וכלי ואלקטרוני חשמלי ציוד נות,

(4)
(5)
(6)
(ל)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

אווריט פרסומימ

(בהוצאת (1955 (אוגוסט בתעשייה עבודה שכר .
התע בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות

שייר.).

(בהו (1955 שנת (סוף בתעשייה סוציאליות זכויות *

בעלי והתאחדות הכללית העובדים הסתדרות צאת
התעשייה).

מיוחדים פרסומים

(1952) בתעשייה העבודה שכר של סטטיסטיקה (16)
א' חלק ,(1952) החרושת מפקד (26)

ב' חלק (1952) והתעשייה החרושת מפקדי (41)
(1961) היהלומים בתעשיית והציוד התעשייה סקר (119)

(19551960) והמלאכה התעשייה סקרי (156)
(1961 ;1962) והמלאכה התעשייה סקרי (178)

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1963) והמלאכה התעשייה סקר (207)
(1964) והמלאכה התעשייה סקר (219)

(1966) העבודה עלות סקר (280)

טכניים פרסומים

בתעשייה והתעסוקה הייצור מדדי (10)
בישראל העונתיות (15)

1965 והמלאכה התעשייה מפקד
א' משלב מוקדמים נתונים (1)

הענף לפי בתעשייה, והמועסקים המפעלים (2)
התעשייה ענפי סיווג (3)

ואילך. 364 עמ' ,196819 בשנתון ראה 1963 עד 1959 לשנים המדדים משקלי תיאור ף)
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surveys of industry and crafts והמלאכה התעשייה סקרי

גודל קבוצת לפי ומועסקים, מפעלים  י"ב/1. לוח

TABLE L/l. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY SIZE GROUP

)1967/68; 1968/69)

1967/68.1968/69

גודל קבוצת
במפעל) המועסקים (מספר

Size Group
)Number of Employed

Persons in Establishment) מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

הכלגי) (')21,458230.9TOTALסך

ויותר מועסקים 5 המעסיקים Establishmentsמפעלים Engaging 5 Emp.
loyed Persons and Over

הכל 5,986179.46,478202.6TOTALסך

592,70518.42,80718.6S 9

10141,00512.41,05512.21014

15195569.467011.31519

20243307.53768.22024

25292486.92877.72529

304949218.956721.53049

509935525.238326.35099

10029921837.022937.2100299

300+7743.710459.6300+

(!) The datum relates to the entire industrial population including זה ובכלל התעשייתית האוכלוסייה לכל מתייחס הנתון (!)
establishmentsof selfemployed who do not engage employees. שבירים. מעסיקים שאינם עצמאים של מפעלים
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ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים מחוז לפי ומועסקים, מפעלים  י"ב/2. לוח
TABLE L/2. ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY DISTRICT

)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)
)1967/68)

מספרים
Numbers

מוחלטים
Absolute

אחוזים
Percentages

מפעליםמחוז
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

מפעלים
Establish

ments

מועסקים
Employed
Persons

District

הכל 5,986179.4100.0100.0TOTALסך

3689.26.25.1Jerusalemירושלים

35616.55.99.2Northernהצפון

81932.813.718.3Haifaחיפה

העיר חיפה/ :65322.310.912.4Thereofמזה: Haifa, Town

!91632.615.318.2Centraהמרכז

אביב !3,29072.354.940.3Teתל Aviv

העיר אביביפו' חל :2,38545.839.825.5Thereofמזה: Tel AvivYafo, Town

23716.04.08.9Southernהדרום

בעלות צורת לפי ומועסקים, מפעלים  י"ב/3. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE L/3.  ESTABLISHMENTS AND EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF LEGAL ORGANIZATION
)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

)*I 968/69)

אחוזיםמוחלטיםמספרים
NumbersAbsolutePercentages

בעלות מפעליםצורת
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

מפעלים
Establish
ments

מועסקים
Employed
Persons

Type of Legal Organization

הכל 6,478202.5100.0100.0TOTALסך

אחד אד0 1,72117.126.58.4Singleבבעלות owner

שותפים מספר 1,61819.224.99.4Partnershipבבעלות

פרטית מניות 2,580113.039.955.7Privateהברת limited company

ציבוריות מניות 19638.33.118.9Publicחברת limited company

שיתופית(1) 27811.44.35.8Cooperativeאגודה society(l)

ידוע) לא (כולל 853.51.31.8Otherאחר (incl. not known)

(1) Incl. establishments owned by qibbuzim which
are not registered as a separate legal unit.

ושאינם לקיבוצים השייכים מפעלים כולל (1)
נפרדת. משפטית כיחידה רשומים

INDUSTRY 366



עבודה, שכר שכירים, של למעשה עבודה ימי מועסקים, מפעלים, י"ב/4. לוח
מפקדי מוסף וערן גולמית תפוקה נוספות, והוצאות משכורת

ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE L/4.  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)

)19581968/69)

שנה

Year
)t)

מפעלים
Establishments

מועסקים
Employed
Persons
)1.000)

עבודה ימי
של למעשה
שכירים
(מיליונים)
ManDays
Worked by
Employees
)Millions)

סבודה# שבר
משכורת

עבודה והוצאות
נוספות

ליי) (מיליוני
Wages, Salaries

and Other
Labour Expenses
)IL. Million)

גולמית תפוקה
ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Gross Output
)IL. Million

at Market Prices)

מוסף ערך
מפקדי

ליי (מיליוני
שוק) במחירי
Census Value

Added(IL Million
at Market Prices)

19584,381106327.3342.41.488.1695.8

1959/604.662117.530.1407.71.757.8811.6

1960/614.719126.932.4467.12,053.0924.7

1961/625.140142.837.8590.62.610.51.212.0

1962/635.494156.541.3719.43.433.61.53 1.2

1963/645.835169.344.1874.14.134.21.837.8

1964/655.998178.846.31.050.94,958.02.215.9

(2)1965/667.165189.247.31.286 95,764.72.585.3

1966/676.600179.944.71,373.05.813.52,591.9

§1967/685,986179.443.91,397.4.6.27S22.733.2

.1968/696.478202.550.91.638.37.935.33.483.9

שנת בין בסדרה אירציפות קיימת (2) תקציביות. לשנים הם הנתונים מ1959 הלוח. לשנת מתייחסים ל1958 הנתונים (1)

.196819 בשנתון יג לפרק במבוא ניחן לבך הסבר ;1965/66 שנת לבין 1964/63

(1) Data for 1958 refer to the calendar year; as from 1959  data are for budget years. (2) There is a break between the

data for 1964/65 and 1965/66; see explanation in the introduction to chapter M in Statistical Abstract of Israel No. 19  1968.
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ראשי ענף לפי למעשה, עבודה וימי מועסקים מפעליט,  י"ב/5. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

(1960/61 1968/69)

מפעליםי
מועסקים

ראשיסמל ענף
Establishments00(סר) Totalלכל (1,(

1960/611965/661967/68*1968/691960/611965/661967/68.1968/69

הכל13 4,7197,1655,9866,478126.9189.2202.6סך 179.4

:ו ומהצגות 638356772.7.3.94.4מכרות 3.8

4,6567,0825,9306,401124.2185.3.198.1חרושת23 I7S6

וטבק)!1)2021 משקאות (כולל ;8111,006מזון 87780520.227.930.6 29.4

.409559500542טקסטיל22 14.425.128.8 23.5

2975284555584.59.19.6הלבשה23 9.2

ורהיטים24 מוצריו 4688095235528.013.010.6עץ' 9.9

ומוצריהם25 קרטון 711241311142.43.33.7נייר/ 3.4

לאור26 והוצאה 2403632953945.77.58.0הדפסה 7. 1

ומוצריו27 236302283עור 2293.04.23.7 3.6

ופלסטיק28 גומי 981961702013.46.18.1מוצרי 5.8

1522031971967.38.38.5בימיקלים(1)29 8.1

אלמתכתיים30 מינרלים 2313582312928.711.18.6מוצרי 8.2

יהלומים(2)31 1782833133755.47.210.0תעשיית 9.3

מתכת32 של בסיסיה 667578973.44.04.9העשייה 3.7

מתכת33 46471857974612.416.217.9מוצרי 14.6

2433673393555.39.711.4מכונות34 9.3

ואלקטרוני35 חשמלי 1832812222645.18.311.4ציוד 8.6

הובלה36 35768254148512.721.318.5כלי 19.0

שונות39 1522231961962.33.03.8תעשיות 2.9

"מזון''. בענף בלולים הם מ1962/63 ואילו "כימיקלים" בענף 1961/62 עד נבללו' מאכל שמן וזיקוק בייצור העוסקים מפעלים (1)
הענף. של המיוחד הארגוני מהמצב הנובע מלא לא ניסוי בגלל מטה בלפי מוטים זה ענף אומדני (2)
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TABLE L/S.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND MANDAYS WORKED,
BY MAJOR BRANCH

(Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)
(1960/611968/69(

PersonsEmployedשבירים של למעשה עבודה ימי
(מיליונים)

Mandays Worked by Employees
)Millions)Major BranchCode

No.

שכירים מזה:
Thereof: Employees

)1,000)

1960/611965/661967/68.1968/691960/611965/661967/68.1968/69

121.7181.8194.6 173.632.347.543.950.9TOTAL1 3

2.73.94.3 3.80.71.01.01.2Mining and Quarryingי

119.0/77.9190.3 169.831.646.542.949.7Manufacturing2 3

19.226.829.8 28.54.96.87.17.6Food (incl. Beverages and
Tobacco) (1)

2021

14.024.528.6 23. 13.76.46.27.5Textiles22

4.08.38.9 8.5,..2.12.12.3Clothing and madeup textiles23

7.312.09.7 9.21.93.12.32.6Wood, wood products and
furniture

24

2.43.13.6 3.30.60.80.81.0Paper, cardboard and their
. products

25

5.57.2

3.8

6.0

7.6 6.9

3.4 3.3

7.3 5.7

1.6

0.7

0.9

2.0

1.0

1.6

1.8

0.8

1.5

2.1

0 9

Printing and publishing26

27

28

2.7

3.41.9

^*?irixncr 411Q ic&tner proGUCiS

Rubber and plastic products

7.28.28.4 8.01.92.22.12.2Chemicals(l)29

8.510.88.3 8.02.22.92.02.2Nonmetallic.mineral products30

5.26.99.5 8.91.41.82.22.5Diamond industry(2)31

3.34.04.9 3.60.9I.I0.81.2Basic metal industry32

11.915.517.0 14.13.24.03.54.3Metal products33

5.09.411.0 9.01.22.52.32.8Machinery34

4.98.1II. 1 8.51.52.12.12.9Electrical and electronical equip35
ment

12.320.517.8 18.43.35.44.64.8Transport equipment36

2.22.83.4 2.80.60.70.70.9Miscellaneous manufacturing39

(1) Establishments engaged in the production and distilling of edible oils were included in "Chemicals" until 1961/62; as from
1962/63 they are included in "Food". (2) The estimates of this branch are biased downward because of its particular
state of organization.
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חומרים צריכת נוספות, עבודה והוצאות משכורת עבודה, שכר  י"ב/6. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים ראשי ענף לפי גולמית, ותפוקה

(1960/611968/69)

ראשי;סמל ענף

נוספות עבודה והוצאות משבורת עבודה' שבר
Wages, Salaries and other Labour Expenses

ל"י) (מיליוני הבל סך
Total (IL. Million)

(ליי) למעשה עבודה ליום ממוצע
Average per ManDay Worked (IL.)

1960/611965/661967/68.1968/691960/611965/661967/68.1968/69

הכל13 1.397.41,638.314.631.9?.467.11,286סך 27.032.2

ומחצבותו 20.948.5;.15.644.248.859מכרות 42.850.9

451.51.242.71.348.61.579.214.531.9חרושת23 26.731.8

2021(1) וטבק) משקאות (בולל 65.7171.0208.7219.6I3.S29.6מזון 25.229.1

50.5146.5155.7195.313.625.8טקפטיל22 22.726.1

10.234.137.245.29.617.7הלבשה23 16.219.4

ורהיטים24 מוצריו 24.579.168.878.813.230.3עץ' 25.430.8

ומוצריהם25 קרטון 9.522.927.632.515.433.1נייר' 27.733.1

לאור26 והוצאה 24.261.967.576.715.437.1הדפסה 31.435.9

ומוצריו27 8.121.020.322.011.724.2עור 21.923.7

ופלסטיק28 גומי 13.542.948.5מוצרי
i

62.215.033.2 27.032.1

36.174.287.393.919.342.1בימיקלי0(1)29 34.442.0

אלמתבתייט30 מינרלים 37.990.876.780.817.038.4מוצרי 31.135.9

יהלומים(2)31 16.743.361.977.012.328.0תעשיית 24.531.0

מתכת32 של בסיסית 15.736.634.650.218.141.8תעשייה 34.240.6

מתכת33 43.2108.3110.4140.413.831.2מוצרי 27.132.6

18.768.778.2105.418.734.2מכונות34 27.537.6

ואלקטרוני35 חשמלי 18.457.271.695.612.433.4ציוד 27.233.1

הובלה36 52.6168.7176.1182.216.437.9בלי 31.238.1

שונות39 6.015.717.521.411.224.8תעשיות 22.024.3

י"ב/5. ללוח (2) הערה ראה (2) י'ב/5. ללוח (1) הערה ראה (1)
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TABLE L/6. WAGES, SALARIES AND OTHER LABOUR EXPENSES. MATERIALS CONSUMED
AND GROSS OUTPUT, BY MAJOR BRANCH

(Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)
(1960/611968/69(

חומרים *'י)(מיליוניצריכת
תפוקה
ליי (מיליוני

:ולמית
שוק) במחירי

ConsumecMaterialsOutputGross
(IL. Million)■!.ill,.,. ar(IL.Cods rices)naricet rniliion atMajor Branch

No.

1960/611965/661967/68*1968/691960/611965/661967/68.1968/69

1,129.43,179.43,541.94,559.52,052.05,764.76,275.27,935.1TOTAL1 3

/6.651.756.966.943.5/70.0156.1181.4Mining and Quarrying/

1,112.83.127.73,485.04.492.62,008.55.594.76.119.17,753.9Manufacturing2 3

292.0900.51.079.11.172.3474.41,318.21 ,605. I| J24.3rOOu ^inCI.dcyg rages ana
tobacco) (1(

2021

122.3400.4367.2502.8218.3674.5661.2906.0Textiles22

37.8108.7107.7134.158.2170.6176.5227.5Clothing and madeup textiles23

56.9185.5162.0191.0101.4319.5272.3342.5Wood,wood products and furniture24

31.769.685.7109.151.8124.6154.0202.4Paper, cardboard and their pro25
ducts

30.065.270.384.868.4165.9172.0214.3Printing and publishing26

21.547.351.954.333.980.284.889.8Leather and leather products27

35.6101.8105.7181.465.8204.8228.6357.8Rubber and plastic products28

120.7161.8201.8259.0192.7351.6429.3537.6Chemicals )<(29

58.6146.3167.3140.3156.4367.8339.3358.2Nonmetallic mineral products30

62.4224.5345.9460.379.3293.2440.5613.9Diamond industry (2(31

33.293.284.9143.256.8179.7161. 1264.5Basic metal industry32

71.7192.7190.8296.3142.9367.7386.0562.2Metal products33

36.4II 1.4119.2282.390.0276.2269.3365.5Machinery34

34.6117.3127.1197.266.9227.7261.3409.7Electrical and electronical equip35
ment

55.3177.1189.9236.4126.4416.5413.6480.7Transport equipment36

12.124.428.547.824.956.064.497.0Miscellaneous manufacturing39

(1) See note (1) to Table L/5. (2) See note (2) to Table US.
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ראשי ענף לפי מפקדי, מוסף ערד י"ב/7. לוח
ויותר) מועסקים 5 המעסיקים (מפעלים

TABLE L/7.  CENSUS VALUE ADDED BY MAJOR BRANCH
)Establishments Engaging 5 Employed Persons and More)

)1960/61  1968/69)

ראשיסמל ענף

מפקדי מוסף ערך
שוק) במחירי ל"י/ (מיליוני
Census Value Added

)IL. Million at Market Prices)Major Branch
Branch
Code
No.

1960/611965/661967/68"1968/69

1 הכל3 2,585.3סך 924.72,733.23,483.9TOTAL1 3

iומחצבות /מכרות 18.4 26.999.2114.5Mining end Quarrying1

2,467.0חרושת:23 897.82.634.03.369.4Manufacturing2 ■

2021.

22

משקאות (גולל מזון
וטבק)(1<

טקסטיל

417.7 182.4 .

274.1 96.0

526.0

294.0

552.0

403.2

Food (incl. beverages and
tobacco)(l)

Textiles

2021

22

23 .

24

25

16

הלנשה

ורהיטים מוצריו עץ/

ומוצריהם קרטון/ גייר'

לאור והוצאה הדפסה

61.8 20.4

134.1 44.5

55.0 20.1

100.7 38.4

68.7

110.3

68.4

101.7

93.5

151.5

93.3

129.5

Clothing and madeup
textiles

Wood, wood products
and furniture

Paper, cardboard and
their products

Printing and publishing

23

24

25

26

27

2tf

ומוצריו עור

ופלסטיק גומי מוצרי

32.8 12.4

103.1 30.2

32.9

122.9

35.5

176.4

Leather and leather pro
ducts

Rubber and plastic pro

27

28

189.8בימיקלים(1)*2 72.0227.5278.6Chemicals (<)29

30

31

אל מינרלים מוצרי
מתכתיים

יהלומים(2) תעשיית

221.5 97.8

68.7 16.9

172.0

94.6

217.9

153.6

Nonmetallic mineral
products

Diamond industry (2)

30

31

מתכת32 של בסיסית 86.4תעשייה 23.976.2121.3Basic metal industry32

מתכת32 174.9מוצרי 71.6195.1265.9Metal products33

164.8מכונות34 54.1150.1191.3Machinery34

35

36

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

M0.5 33.1

239.4 71.2

134.1

223.7

212.4

244.2

Electrical and electronical
equipment

Transport equipment

35

36

שונות39 31.7תעשיות 12.835.849.3Miscellaneous manufac
turing

39

(1) See note(1) to Table L/ I .
)2) See note PJ to Table L/5.

י*ב/1. ללוח (1) הערה ראה (1)<

ייב/5. ללוח (2) הערה ראה (2<
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INDUSTRIAL PRODUCTS תעשייה מוצרי

(כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ב/8. לוח
TABLE L/8. PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities)

)19601969)

Product Unit
)5)

1969 1968 1967 1965 I960 היחידה
(5)

MINING AND QUARRYING
Crudeoil
Natural gas
Copper ore
Quartz sand (marketing)
Ball and fire clay
Salt (marketing)

. Potash

FOOD (INCL. BEVERAGES
AND TOBACCO)
Flour
Standard
Other(l)

Oats (quaker)
Starch (cornflour)
Starch (except cornflour)

Biscuits
Waflfes
Noodles
Matzot andmatzot flour

Preserves and juices
Preserved fruit
Jams and marmalades
Citrus concentrates
)1:41:6)

Natural citrus juice(2)
Citrus fruit drinks
Fruit squashes
Citrus syrup
Syrup ofother fruits
Grape iuice

Glucose

Preserved vegetables
Tomatoes
Peas
Other vegetables

Pickled vegetables
Cucumbers
Cabbage
Other vegetables

Mil. L
Mil. m3
1,000 t

t
1.000 t

t
1.000 t

1.0001

114 130
142.1

10.7 10.3
51,517 47.031
10.4 7.9

153

109.3
9.5

35,292
110.8

67,058 65,489 57.081
548 599 492

234 148 וןיליןןל'
72.5  :>יליוןמ3
8.3 5.8 ט' אלף

39,905 24.463 ט'
39.3 25.3 ט' אלף

54,790 37.220 ט'
481 136 ט' אלף

ט' 82708710094אלף
154182203213228
285230276273343

3,0562,2422,3783.1753,531
991863682522638

5,6407,0198,9469.0039.578
1,9073.5904,1665,0245,871
7,0817.0328,0637,9798.149
6,4187,5348,2847,5237,747

53,867 50,857 42,313 27.215 6.687
4.572 5.008 4,814 4.476 4,857

1.000 L 23.591 26,157 17,549 13,275 4,591 ל' אלף

19.14640,17549,19373.38373.371
19.21639,93937,99847,28456,770
2,4324.0214,8815,0805,928
5.03813,10514,44016,49116,372
3,5212,6211,5131,3831,944
147282451§383729

3,692 3,918 3,554 3.287 1,991

38,397 28,889
27,154 17,641
3,819 4,298
7,424 6,950

7,713 3,983
4,381 3,325
610 530

2,722 128

14,883 11,420 7.559
5,777 4,081 1,463
4,556 2,031 2,275
4,550 5.308 3,821

4,673 4.416 2,472
4,045 3,879 1,948
581 449 350
47 88 174

ומחצבות מכרות
גולמי נפט
טבעי גז
נחושת

(שיווק) קוורץ חול
חרסית

(שיווק) מלח
אשלג

, (כולל מזון
וטבק) משקאות

קמח
אחיד קמח

0) אחר קמח
(קוואקר! שועל שיבולת פתיתי

(קורנפלור) תירס עמילן
לתירס) (פרט עמילן

ביסקוויטים
וופלים
אטריות

מצות וקמח מצות

ומיצים שימורים
משומרים פירוח

ריבותוקונפיטורות
הדר פרי תרביזי
(1:41:6)

(2) טבעי הדרים מיץ
הדר פרי משקה

מפירות קל משקה
הדר פרי סירופ

ם אחרי מפירות סירופ
ענבים מיץ

י גלוקוזה

משומרים ירקות
עגבניות
אפונה

אתרים ירקות

כבושים ירקות
מלפפונים

כרוב
אחרים ירקות

(1) Including flo
משומר. טבעי מיץ וכן סוכר) תוספת בלי או (עם מפוסטר טבעי מיץ בולל (2) מצות. לאפיית קמה כולל (1)

.ur used for baking matzot. (2) Pasteurized juice (with or without sugar) and preserved natural
juice including.

373 תעשייה



(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ג/8. לוח
TABLE L/8. PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19601969)

מיצר
היחידה

(5<
I9601965196719681969

UnitProduct

(המשך) FOODמזון (Cont,)
כבושיפ 2,194זיתים '03,6835,0654,281t 4,995Pickled Olives

ומוצריו Milkחלב and milk products
מפוסטר 84.2הלב ל' 107.8110.7117.4MilLביליון 125.4Pasteurized milk
מעוקר 2,637חלנ ל 4,3896,1617,839I.000Lאלף 9.618Sterilized milk
פתוח 7,7264,1993.9223,9464,331Unbottledחלב standard milk

מקומית 2,496חמאה 3,2353,9222,903tט 2,905Local butter
חמוצה 6,7929,2138,5529.2789,623Sourשמנת cream

קלה 475417346353277Sweetשמנתמתוקה cream
לקצפת m708665755890Creamשמנת for whipping

רכה 11,01516,54218,38219,16119,870Softגבינה cheese *
מלוחה 1,0601,4561,9152,3732,422Saltגבינה cheese
2,6294,0124,2384,5315,144Hardגבינהקשה cheese

מותכת 839625803868976Boiledגבינה cheese
'6,0007,270לבן 7,326" fLeben

ואשל "6,85111,43112.79824,492לבנייה / 27,737Lebeniaand Eshel
/6741,448יוגורט 1,407" 1Yoghurt

Sugarסוכר
לבן 21.708סוכר  '36,94031,34825,15822,240 Refined sugar

(מולסה) סוכר 9,655פסולת "18,26520,21515,73112,815Molasses
9,23416,11718,28314,02610,664Dryפולפהיבשה pulp

Chocolateשוקולדהוממתקים and sweets
2,1034,1104,3295.0405,054Chocolateשוקולדה

למריחה 152663719685762Chocolateשוקולדה spread
8,27711,27711,06711.87812,202Sweetsממתקים
1,6371.7181,9311.9231,858Halvaחלווה

582552561643657Cocoaאנקתקקאו powder .

נמס 2697178779521,003Instantקפה coffee

Oilsשמנים
14,02616,64920,18722,53623,424Margarineמרגרינה

מזוקקיט בלתי 11,03224.4807.68014,35517,848Unrefinedשמנים oils
(export)(יצוא)

מזוקקים 31,23231.76033,22033,42837,870Refinedשמנים oils
אדמה 806185210235Peanutאגוזי

2,8621,006795619675Cocoanutקוקוס
כותנה 4,3151,1331,0761.4432,858Cottonזרעוני seed

1,474217132126328Sunflowerחמניות seed
54210218331158Saflfowerחריע seed
21,53028,80730,38730,31133,185Soyaסויה
תירס .205243204263Maize
"13דקלים Palm
Niger"27ניגר
151182184184168Oliveזית

הדר מפרי אתרי 134205273584401Essentialשמן Citrus oils
2,9913.114Tehina§1,2811,9531,973טחינה
5831מיונית 2681,376§1,2771,592Mayonnaise

131כוססה ט' אלף
ו

1862081901,0001 214Oil cake
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור  י"ב/8. לוח
TABLE L/8. PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19601969)
ך 

מוצר
היחידה
(י)

I9601965196719681969
Unit
)5<

Produce

משכרים ALCOHOUCמשקאות BEVERAGES

(שיווק) 15,81512,978לףל'יין 14,03713,22613,5491,0001Wine (marketing)

20.83823,796יבירה 28.10628.96531,671Beer

(שיווק) 8771.645עראק 1.4561,5731,743"Arrack (marketing)

לכ 387703אלף 6286697411,0001a

(שיווק) 1,6453,066אלףל'ברנדי 3.4163.2553,6471.0001Brandy (marketing)

לכ 6461,231אלף 1.3691,3081.4701.000 la

(שיווק) אחרים 1.5111,892אלףל'ספירטיס 1,7742,4422,9711.000 1Other spirits (marketing)

לכ 9061.072אלף 8881,5741,9791,0001a

טבק TOBACCOמוצרי PRODUCTS

2.5633.236טיסיגריות 3.1163,3473,690tCigarettes

7.5464,005קגסיגרים 16.67714.89615.568kgCigars

מקטורת 14.0707,594טבק 18.72616.83816.097Pipe tobacco

9,878)32.607טומבק 47.22557,902 ■60.609Tombac

הרחה m17.53040.762טבק 42,535 43,47240.115Snuff

טקסטיל
חוטים

כותנה 0.44923.628טיחוטי 21.699 23.31324.065t

TEXTILES

Yarn
Cotton yarn

סרוק צמר 1.4482.908חוטי 2,7813.8354.077Combed wool yarn

מנופץ צמר חוטי
ויגוניה) (בולל

1,6611.986 2.6412.8122,682Carded wool yarn
)incl. vigone)

(נ) Fabricsבדים (3)

כותנה 7.5839,047*בדי 10,74810,75111,575Cotton fabrics

6.6258.154ארוגיט 9,2069.56710.311Woven fabrics

(להלבשה סרוגים
עליונה)

(להלבשה סרוגים
תחתונה)

סרוק צמר בדי

*

B

75

883

322

90 93

803 1.449

235 237

137

1.047

266

192

1.072

201

Knitted fabrics (outer
garments)

Knitted fabrics (under
garments)

Fabricsof combed woo!

4124יארוגים 4016IIWoven fabrics

סרוגים

1

281211 197250190Knitted fabrics

{}) After undergoing finishing processes (such as bleaching,
dyeing, making up etc.).
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(המשך) (כמויות) תעשייה מוצרי ייצור י"ב/8. לוח
TABLE L/8. PRODUCTION OF INDUSTRIALPRODUCTS, (Quantities) (Cont.)

)19601969)

המוצר
היחידה

(5)
I9601965196719681969

Unit
)5)

Product

(המשך) TEXTILESטקסטיל (cont.)

(כולל מנופץ צמר 9847938701,0981,247eFabricsט'בדי of carded wool (incl.
מעורב) וצמר vigoneויגוניה and mixed wool)

סינתטיים 6471,7722,4893,1734,366Syntheticבדים fabrics
6471,6312,3202ארוגים 8984,044"Woven
141169275322Knittedסרוגים

מלאכותיים Manmade"488891539604580יבדים fabrics
אצטת) .rayon)(זהורית, acetate)

מגוממים 2321,1181,4072,2793,295Gummedבדים fabrics
שרמז J?77835262145"Charmeuseבדי fabrics

סיזל) (רפיה, אוזריט ,2629484762Otherfabrics(rafifaבריס sisal)

WOODעץ

לבוד 3D40,14788.32375,90181,20994,315Plywoodעץ
ובידוד ציפוי 2,6982,3881,4491,4541,4271,000m2Platingאלףמ2לוחות and insulating
וצלוטקס) sheets(מווניט (masonite and

celotex) .

וקרטון PAPERANDנייר CARDBOARD

עיתון 5,8038,48314,77013,25011,294cNewsprintטינייר
והדפסה בתיבה Writing■■12,44618,79623,96626,63730,037ינייר and printing paper

אוזר Other"7,97313,40114,74120,27818,607.נייר paper
4,8668,7639,75012,93814,222קרטון

"
Cardboard

גומי RUBBERמוצרי PRODUCTS

4076127301,0151,2381,000Tyresאלףצמיגים
9,94313,74012,78518,14621,841tט'

3444904406005231,000Innerאלףאבובים tubes
9171,2191,16414841,318cטי

CHEMICALSכימיקלים

23,39331,12630,33433,51130,311tAmmoniaטיאמוניה
גופרתי 73.91277,75067,73078,88681,010Ammoniumאמון sulphate

גופרתי 9,3663,8891,2572,0462,167Potassium"אשלגן sulphate
גז Ethylenegas"8,60011,72622,40019,485אתילן

זרחו/י 9,1551דוסיזץ 3,29913,46012,04810,255"Dicalcium phosphate
גופרתית1000/0 ט'חומצה 1561661881851,000אלף tSulphuric acid \00"a/
הנקנית(4/"100) 1,59715,52416,28016,61216,296tNitricט'חומצה acid (100X)

זרחתית Phosphoric"5,8568,9449,92611.19412,521"■חומצה acid
412,9053,9623,9934,254Sulphuric//חמרןגופרתי/"7.7 aluminium 7.1yo

IVכלור
9,36710,4221 3,6931 3,927"Chlorine

זרחתיים If1,0239122,3832,526Phosphoricמלחים salts
(סודהקאוטטית) מאבל 9,59912,37615,7581נחר 6,020Caustic soda

היפוכלוריט a5,6686,0267.0017,350"Sodiumסודיום hypochlorit
160/ טיסופרפוספטים 821071191411501,000אלף tSuperphosphates l6/£

6,4278,18618,61315,715tPolyethyleneטיפוליאתילן
כלוריד 3,6156,0197,8998,519Polyvinylיפוליויניל chloride
קרבונט Potassium"5721,56116641,680פוטסיום carbonate

פיח

1

6,3338,84512,58212,022Soot
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(המשך) (כמויות) תעשיית מוצרי ייצור י"ב/8. לוח
TABLE L/8. PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS (Quantities) (Cont.)

)19601969)

מוצר
היחידה
(5<

I9601965196719681969
Unit
)3)

Produce

(המשך) CHEMICALSכימיקלים (cont.)

פורמאלדהיד ל'פנול אלף
6092644683881,000 LPhenol formaldehyde

6362,4122,7543,362tParaifnט'פרפין

סיכה שמני
6.14515.31818.84324,553"Lubricating oils

(שיווק) מעובה נפט 30,28670.95875,44381.78185,886Liquifiedגז petroleum gas
)marketing)

מפוגל Methylated..4233995201,0531,045ווכוהל alcohol

(4) צבעים Paints(4)"7.04012.05110,98615.05217,006י

ודטרגנטים סבון
t ft IC AftQ6.024

2.809
6,533

2,812

Soap and detergents

כביסה סבון
תמרוקים 1.5212,6922,481Toiletסבון soap

סבון 3752,0432,2772.3332,623Powderedאבקת soap

סבון Soap.*3997021,1901.2451.100יפתיתי flakes

נוזל Synthetic"9.45612,26510,43010.74311.686ידטרגנטסינתטי detergents liquid

Synthetic"6.117.9.15110.81612.32114.190דטרגנטסינתטיאבקה detergents
powder

סינתטימוצק m1.0362,9864.1064,5254.547..Syntheticדטרגנט detergents solid

(בקופסאות) אלףגפרורים
גרוס

5107728491.000
Gross

Matches (in boxes)

מינרלים NONMETALLICמוצרי MINERAL

PRODUCTSאלמתכתיים

איטונג 87,54698,33360.21493.08537.427m3Ytongמ3חומרי

שטוחה 2,5583,3002,1983.3622,703l,000m2Plateאלףמ2זכוכית glass

83,377111,66571,00582,47287,188No.Toiletיחיאסלות bowls

רחצה Wash"61.62389,78057,05073.46686,450קערות basins

מטבח 70,54055,89048,64145,15843,174Kitchenיקערות sinks

מזוגגים קיר 21,78731,50623,89531,50236,3021.000Glazedאלףאריחי tiles

טימלט 8061.2608051,1071.3121,000אלף tCement

סיליקט 000Silicate.)10,7469.6045,311אלףלבני bricks

מסיליקט 2,5414.7671,2362,0802,453>.<בלוקים
"

Silicate blocks

מתכת METALPRODUCTSמוצרי

מאומלות 22.71525,84514,93618.70122.002No.Enameledיחיאמבטיות bath tubs

ומסמרות 3,1444,0362,2443.4923.602tNailsטימסמרים and rivets

חשמלי ELECTRICALציוד EQUIPMENT

חשמל 65,33657.27233,49550,32459.209No.Electricityיחימוני meters
59.6108.2123.7156.4171.41.000Accumulatorsאלףמצברים

הובלה TRANSPORTכלי EQUIPMENT

נוסעים 3,3362,6043.3314,767No.Passengerיחימכוניות cars

מסחריות 4.8203.3005.2525,837Commercialימכוניות vehicles

387144395426ChassisBusesשלדותאוטובוסים

(>) In establishments engaging 15 employees 2nd over.
)5) t= tona; L=litre;No.=Number;U. = litrealcohol.
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(י) ויותר) אחד שכיר המעסיקים (מפעלים התעשייה מדדי

(מדדים) ראשי ענף לפי 1השכיריט, התעשייתי הייצור י"ב/9. לוח

(100.0 = 1958 ממוצע  (הבסיס

(19611969)

סמל

תעשייתי Industrialייצור Production

ראשי משקליםענף
Weights196119621963196419651966196719681969
1963

הכל13 100.00149.1168.8192.7219.7241.7245.1237.4305.6.35S6סך

ומחצבות1 4.26172/842102S33/433;313371392מנרות

95.74148168/92218239242234303354חרושת23

וטבק)2021 משקאות (כולל 16.45125135143162172183193220238מזון

.11.44160188214246271טקסטיל22 285268345393

2.88140160181212264272268348407הלבשה23

ורהיטיס24 מוצריו 6.23144182219260299306285403477עץ,

ומוצריהם23 קרטון 2.59153169201236250265293350361נייר,

לאור26 והוצאה 4.13150158180202220242285323338הדפסה

ומוצריו27 155164170190183162199225ונו1.65טור

ופלסטיק28 גומי 4.00160186225271301312310448547מוצרי

8.26153171193222261287.301384437כימיקלים29

אלמתכתיים30 מינרלים 7.99137159182197207193144182203מוצרי

יהלומים31 3.07192244304313335373350426444תעשיית

מתכת32 של בסיסית 2.95175202227242261242202294349תעשייה

מתכת33 6.51137161186209219210179246296מוצרי

34. 4.30158173209233247224193279332מבובות

ואלקטרוני35 חשמלי 3.66175199240271306291246421677ציוד

הובלה36 8.07152170187220229204202285372בלי

שונות39 1.56193173184226242223248333403תעשיות

שורשיו הם ,100.0 = 1958 בסיס על הצגתם לשמ חדש. ומדגם הדשה משקלים מערבת על המדדים מבוססים ב1964 התל (1)

.1963 ממוצע דרך הקודמים למדדים
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INDEXES OF INDUSTRY (Establishments Engaging One Employee and More) (1)

TABLE L/9. INDUSTRIAL PRODUCTION AND EMPLOYEES,

BY MAJOR BRANCH (Indexes)

(Base: Average 1958 = IOO.Cn

(19611969(

Employeesשבירים

Major BranchCode
.Noמשקלים
Weights196119621963196419651966196719681969
1963

100.00129.5142.8IS5.0163.0.I6S4162.3153.6176.6196.7TOTAL13

2.02120/281391461st147139147160Mining andQuarryingי

97.98130143/56164166163IS4/77/98Manufacturing23

15.14120127135143140142145162174Food (incl. beverages and tobacco)2021

13.39144164188195200197177214247Textiles22

3.95136159171181193198205242273Clothing and madeup textiles23

7.13133153166172175160144159173Wood, wood products and furniture24

1.90130137141149159161159182194Paper, Cardboard and their25
Products

4.58118128135142149155148158166Printing and publishing26

2.36115142152151165159156179193Leather and leather products27

3.05137157175187199189171219251Rubber and plastic products. 28

4.61120128138149150148144153167Chemicals29

6.81112126126128127114919194Nonmetallic mineral products30

4.15156165210212176230280280294Diamond industry31

2.76138147144141142131121136149Basic metal industry32

7.37126137154164162163141172195Metal products33

4.45134143154160168157139173193Machinery34

4.11145160176192193179158206278Electrical and electronical35
equipment

10.34141163173190204189180216247Transport equipment36

1.83148142143149145150146179210Miscellaneous manufacturing39

(1) Since 1964, the indexes are based on a new set of weights and a new sample. In order to present them on the bare
1958 = 100.0 they have been linked to the previous indexes through the average of 1963.
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ראשי ענף לפי הפועלים, של למעשה עבודה וימי הפועלימ מספר  י"ב/10. לוח
(מדדים)

(100.0 = 1958 ממוצע (הבסיס:
(19611969)

סמל
sWorkeפועלים

ראשי משק>יטענף
WeightsLI96I196219631964196S1966196719681969

1963

100.00129.4143.1155.6163.8164.8140.9152.2177.0197.5סךהכל13

ומחצבות1 1.801171/9127129130123121130141מכרות

98.2013014415716516616215317a/99חרושת23

וטנק)2021 משקאות (כולל 15.24118126134142138140142161172מזון

22. . .13.70148169194202208203טקסטיל 181222257

4.27135159171183193198207246280הלבשה23

ורהיטי:!24 מוצריו 7.73133151162169170154138133167פץ,

ומוצריהם25 קרטון 1.84131142145154161163161184197נייר,

. לאור26 והוצאה 4.27125140149160166173166178188הדפסה

ומוצריו27 2.56117146158157171163161187199עור

ופלסטיק28 גומי 2.92.136156177189202191173229263מוצרי

3.79118125136146147146143152166כימיקלים29

אלמתבת"ם30 מינרלים 6.87112125125127126110878992.מוצרי

4.60155165211212176232282280293תעשייתיהלומים31

מתגת32 של בסיסית 2.64136143139135135123113129Mlתעשייה

מתכת33 .7.54125137153164מוצרי 161161138172196

94)4.46135143154159165153134171מכונות34

וני35 ואלקטר חשמלי 3.97144159174189186172148199272ציוד

36    הובלו: ■9.85131.149163179190174כלי 166202228

שונות39 1.95150144143149145148140175208תעשיות
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TABLE L/IO. WORKERS AND MANDAYS WORKED, BY MAJOR BRANCH

(Indexes)

(Base: Average 1958 = 100.0)

 (19611969(

הסיעלים של למעשה ענודה byימי WorkersManDays Worked
Maior BranchCode

משקלים
Weights196119621963196419651966196719681969 .

No.

1963

100.00132.0145.0158.6169.7170.8165.8201.6 181.0 152.0TOTAL13

/.90125131140144147136163 M8 /32Mining andQuarryingי

98. /0132145159170171166202 132 1S2Manufacturing23

14.44123130139151145147184 167 146Food (incl. beverages and tobacco)2021

13.78149167191203211207265 225 182Textiles22

4.11135157170183187186258 238 198Clothing and madeup textiles23

7.86133153165176179164176 162 143Wood,wood products and furniture24

1.88131139152166170174207 190 168Paper, cardboard and their products25

4.51130140154170177182196 189 172Printing and publishing26

2.62121151162171189173219 215 167Leather and leatherproducts27

2.97136156176194208200260 223 171Rubber and plastic products28

3.86116124132141144146160 149 140Chemicals29

6.93114128130137136116102 97 86Nonmetallic mineral products30

4.60158179220220177234292 281 258Diamond industry31

2.68143151148145146123146 134 112Basic metal industry32

7.50124137154165162158193 169 134Metal products33

4.46138144158165171155193 170 131Machinery34

3.94

10.05

144

140

155

154

162

173

183

190

178

199

168

183

236 185 140

236 210 169

Electrical and electronical
equipment

Transport equipment

35

36

1.91153141144155151151198 176 141Miscellaneous manufacturing39
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ראשי ענף לפי פועלים, ושל שכירים של (1) עבודה שכר  ♦ll/i"♦ לוח
(מדדים)

(100.0 = 1958 ממוצע (הגסיס:
(1961  1969)

סמל

שבירית של עבודה שבר Wages and Salaries of Employees

ראשי משקליםענף
Weights196119621963196419651966196719681969
1963

הכל13 100.00158.1192.4234.9.27S9320.1361.7349.4490.7סך 421.1

ומחצבות1 2.95165217267324374J97424549מכרות 493

97.0515a192234274318360347489חרושת23 419

משקאותוטבק)2021 (כולל 14.13147175207243276324343428מזון 384

12.18161197250289335383352520טקסטיל22 441

2.63156186221250290336348529הלבשה23 437

ורהיטים24 מוצריו 6.26157206250292333350321464עץ, 338

ומוצריהם25 קרטון 1.96165195236274317376382509נייר, 453

לאור26 5.39151175205240296370368446הדפסהוהוצאה 410

ומוצריו27 2.00142186215252319329327478עור 417

ופלסטיק23 גומי 3.2517021426317375406384572מוצרי 496

י6.23153כימיקלים29 182224268314357361445 403

מיגרליםאלמתגתיים30 7.64143204מוצרי H 178234268282225274 249

יהלומים31 332355351526607795נ4.2318024תעשיית 701

מתנת32 של בסיסית 3.4118021724257306325291421תעשייה 360

מתכת33 283316350309474;6.7915718823מוצרי 393

\4.38168מכונות34 195285344369328536 435

ואלקטרוני35 חשמלי 3.8917921125S31736540036566Sציוד 485

הוגלה36 '11.23175223כלי 265336413448432665 5S6

שונות39 תעשיות

1 ■

1.45171\T20:236239280373458

נוספות. עבודה הוצאות כולל לא (1)
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TABLEL/ll.WAGES AND SALARIES (1) OF EMPLOYEES AND OF WORKERS, BY
MAJOR BRANCH (Indexes)

(Base: Average 1958  100.0)

(1961 1969)

פועלים של עבודה ofשכר WorkersWages

Major BranchCode
משקלים
Weights196119621963196419651966196719681969

No.

1963

100.00155.1187.8227.9267.4307.1345.3333.5409.3478.5TOTAL13

2.95/58/93233260292302353420467Mining andQuarrying
י

97.05ISS188228268308347333409479Manufacturing23

14.13143170201235264309324367411Food (incl. beverages and tobacco)2021

12.18162196246287331376341434516Textiles22

2.63150183216250285329344441539Clothing and orade*up textiles23

6.26155198239279315326297363434Wood, wood products and furniture24

1.96

5.39

161

161

196

188

237

■ 220

279

. 26S

310

322

371

408

376

414

448

460

505

500

Paper, cardboard and their
products

Printing and publishing

25

26

2.00146194226269332336336440500Leather and leather products27

3.25167210256316379411386522603Rubber and plastic products28

6.23143171209247288338349389427Chemicals29

7.64139171197227'258264205236264Nonmetallic mineral products30

4.23178241335355351532611704794Diamond industry31

3.41181213234249294306271344404Basic metal industry32

6.79153182232272300331291379456Metal products33

4.38165193239279333347305426534Machinery34

3.89

11.23

175

158

202

192

243

242

297

301

339

363

369

389

332

379

463

498

640

597

Electrical and electronical
equipment

Transport equipment

35

36

1.45174172193226225256264341427Miscellaneous manufacturing

1

39

(1) Excl. other labour expenses.
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ראשי ענף לפי "וריאלי'/ נקוב לפועלי), יומי עבודה שכר  י"ב/12. לוח
(מדדים)

(100.0 = 1958 ממוצע (הבסיס:
(19611969)

סמל
בקוב  לפועל יומי עבודה Wager'sשכר Nominal Daily■Worke

ראשי ענף
196119621963196419651966196719681969

הכל13 159.6סך 144.8 130.3 117.1182.3211.7223.1229.9241.3

ומחצבות1 178מכרות 162 144 124194221256265275

23,■ 159חרושת 144 130 117182212222 229241

וטבק)2021 משקאות (בולל 155מזון 143 130 116179207218216221

143טקסטיל22 130 119 109158182190195197

139הלבשה23 128 117 111155181178191215

מוצריוורהיטים24 '164עץ, 148 133 119184211222239261

ומוצריהט25 קרטון 167נייר, 155 140 123186222235248258

לאור(2)26 והוצאה 158הדפסה 144 134 122185.. ■.■

ומוצריו27 157עור 139 129 121175198205210232

ופלסטיק28 גומי 162מוצרי 143 132 119184209232243242

177בימיקלי290 159 138 121201234247260266

אלמתכתיים30 מיגרלים 166מוצרי 151 133 י 120191226231243260

יהלומיט31 166תעשיית 155 137 114201233241256278

מתכת32 של בסיסית 175תעשייה 161 142 128204239241257278

מתכת33 170מוצרי 154 136 123190217224. 234244

177מכונות34 156 136 120.202233242259282

ואלקטרוני35 167ציודחשמלי 153 132 120196226243. 259282

הובלה36 157כלי 140 125 112181212220234251

שונות39 153תעשיות 142 124 111162188203212236

הכל. בסך כלולים 19661969 לשנים האומדנים (2) נוספות. עבודה הוצאות כולל לא (י)
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TABLE L/I2.WORKERS DAILY WAGE (1), NOMINAL AND "REAL". BY MAJOR BRANCH
(Indexes)

(Base: Average 1958  100.0)

(1961 1969)

יומישבר "Wage"ריאלי*לפוטלגבודה Dailys "ReaWorker
M3jor Branch

Code

196119621963196419651966196719681969

No.

105.9107.6112.3117.6124.8134.2139.3140.4143.8TOTAL13

;/3119126131/33140160/62/64Mining andQuarrying1

106/07112117I2S134138140143Manufacturing23

114123131136,132132ווו105107 ■Food (incl. beverages and tobacco(2021

9898101105108115118119118Textiles22

1019799103106115III116. 128Clothing and madeup textiles23

107110115121126134138146155Wood, wood productsand furniture24

ווו

110

116

ווו

120

ווו

123

116

127

126

140147151154Paper, cardboard and their
products

Printing and publishing(2(

25

26

110107108116120125128128139Leather and leather products27

119126132145148144Rubberווו107109' and plastic products28

110114123131138149154 '159159Chemicals29

109. 110.117123130143144148155Non .metallic mineral products30

103113 120122138148150156166Diamondי industry31

116118125129139152150157166Basic metal industry32

112119125130138140143146Metalווו products33

109112121130138148151158168Machinery34

109109119123134144152158168Electrical and electronical
equipment

35

101103108116124135137143149Transport equipment36

101103110113III119126129141Miscellaneous manufacturing39

C) Excl. other labour expenses. (2) Estimates for 1966 1969 were included in the total.
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(מדדים) ראשי ענף לפי 13.הפדיון, /a"* ליח
TABLE L/13. GROSS REVENUE, BY MAJOR BRANCH (Indexes)

)Base: Average 1958 = 100.0 = 1958 ממוצע : V>VM)

)19651969)

סמל

Grossהפדיון Revenue

Code
No. ראשי ענף

משקלים
Weights

19651966196719681969
Major Branch

1963

הכל13 100.00345.1362.6364.1476.5578.6TOTAL13סך

ומחצבות1 2.29559602581736848Miningמכרות and Quarrying1

973134/358360472574Manufacturing23חרושת23

2021

22

(כוללמשקאותוטבק) מזון

טקסטיל

24.65

10.70

304

316

330

322

361

318

398

426

451

501

Food (incl. beverages and
tobacco)

Textiles

2021

22

23

24

25

26

הלבשה

ורהיטים מוצריו עץ,

ומוצריהם קרטון נייר,

לאור הדפסהוהוצאה

2.66

5.57

2.50

2.74

339

358

383

329

360

354

411

382

362

316

451

495

473

435

581

578

565

542

637

619

Clothing and madeup
textiles

Wood, wood products
and furniture

Paper, cardboard and
their products

Printing and publishing

23

24

25

26

ומוצריו27 1.63228218204266305Leatherגור and leather products27

ופלסטיק28 גומי 3.45371393399577740Rubberמוצרי and plastic products28

5.60268310כימיקלים29 ,333435504Chemicals29

30

31

מינרלים מוצרי
אלמתכתיים

(1) יהלומים תעשיית

7.01

7.43

270 .

641

259

'804

196

779

255

1,102

305

1.217

Nonmetallic mineral
products

Diamondindustry (1)

30

31

32

33

בסיסית תעשייה
שלמתכת
מתכת מוצרי

3.42

5.13

482

366

427

365

399

329

591

489

734

642

Basic metal industry

Metal products

32

33

4.44349314272396488Machinery34מכונות34

35

36
1

ואלקטרוני חשמלי ציוד

הובלה כלי

3.28

6.40

465

388

481

388

428

399

768

592

1,243

868

Electrical and electronical
equipment

Transport equipment

35

36

שונות39 1.10318329382520688Miscellaneousת9שיות manufacturing39

(1) Indexes are basedon export data. יצוא. נתוני על מבוססים a>vmn (1)
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בתעשייה, לפועל בתשלום היעדיות וימי למעשה עבודה ימי י"ב/14. לוח
ראשי ענף לפי

TABLE L/14MANDAYS WORKED AND DAYS OF PAID ABSENCE PER WORKER
IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

)19671969)

ראשי ענף

למעשה עבודה ימי
ManDays Worked

בתשלום היעדרות ימי
Days of Paid Absence

Code
No. האפשריסמל העבודה מזמן כאחוז

As Percentage of Possible WorkTime
Major Branch

196719681969196719681969

הכל13 84.987.186.94.03.63.5TOTAL13סך

ומחצבות1 94.08.19.77.0Mining/.87.392מכרות and Quarrying1

84.987.086.84.03.53.5Manufacturing23חרושת23

משקאות2021 (כולל מזון
וטבק)

83.784.686.94.2' 3.53.2Food (incl. beverages
and tobacco)

2021

86.987.889.34.03.63.3Textiles22טקסטיל22

23

24

25

28

הלבשה

ורהיטים מוצריו עץ,

ומוצריהם קרטון נייר,

לאור והוצאה הדפסה

82.0

90.2

91.4

94.0

82.8

91.3

90.5

96.9

78.8

91.5

92.3

95.3

1.3

2.2

5.8

3.1

1.0

2.0

4.7

2.6

1.2

2.9

5.2

4.0

Clothing and madeup
textiles

Wood, wood products
and furniture

Paper, cardboard and
their products

Printing andpublishing

23

24

2S

26

27

28

29

ומוצריו עור

ופלסטיק גומי מוצרי

כימיקלים

84.5

87.8

87.4

94.6

86.9

87.0

90.6

87.2

86.0

1.4

6.2

8.2

1.0

5.0

7.4

1.4

4.9

6.8

Leather and leather
products

Rubber and plastic
products

Chemicals

27

28

29

30

31

מינרלים מוצרי
אלמתכתייט

יד.לומים(1) תעשיית

81.8

76.0

89.9

83.2

91.1

83.0

6.84.74.4Nonmetallic mineral
products

Diamond industry(l)

30

31

32

33

בסיסית תעשייה
מתכת של
מתכת מוצרי

82.3

83.9

86.3

83.9

86.5

85.5

9.4

3.8

9.1

2.8

8.8

2.9

Basic metal industry

Metal products

32

33

82.584.384.35.22.92.6Machinery34מכונות34

ואלקטרוני35 חשמלי 85.385.277.84.7ציוד 3.73.8Electrical and electro
n1c3l AAuinniifnt

35

הובלה36 83.889.087.84.35.25.2כלי
III^M1 w*^W(|^l*lw*lef

Transport equipment36

שונות39 84.383.478.23.02.21.7Miscellaneousתעשיות
manufacturing

39

(1) Estimates for paid absence for 19671969
are included in the total.

19671969 לשנים בתשלום היעדרות לימי האומדנים (1)
הבל. בסך כלולים
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electricity י חשמל

לישראל החשמל חברת ידי על חשמל והספקת ייצור  י"ב/15. לוח
TABLE L/15. PRODUCTION AND SUPPLY OF ELECTRICITY BY THE ISRAEL ELECTRIC

CORPORATION

)19501969)

Unit 1969 1968 1967 1965 I960 1955 1950 היתירה

enerationGצור

1002304107201,0021.0121.012MWnstalled generating
capacity(l)

5431,2582.2054.0614,6325.3275,903MillionGeneration
KWH

110242420720789882944MWAnnual load
peak

1933936361.0911,2041,3261.4621,000 tFuel consumption

מגו"ט

מיליון
קוט"ש
מגו"ט

ייצור גושר
(נ) מותקן

ייצור

עומס פסגת
שבתית

בדלק שימוש

מסירה קווי
נמתח והלוקה

גבוה

1,8012,9824,7706,8267,5077,7878,121kmHVTransmissionקמ
S distribution
lines

במתח חלוקה קווי
נמוך

1.8673,0304,5655,4685,7045,8505,938kmLVקמ Distribution
lines

טרנספורמטורים
לחלוקה

1,6133,0504,8316,8767,6478,0778.519No.Distributionמספר power
transformers

הטרנס הספק
פורמטוריט

לחלוקה

:2145449921,7282,0352,2072,401מו"א MVACapacity of dtstri
bution trans
formers

חשמל ,lesElectricityמבירות Sa

הכל מיליוןמך
קוט"ש

4641,0471,as73,4503,968§4,6165,068Million
KWH

TOTAL "

(2) Industry"1413026691,2101,2591,5501,715תעשייה (2)

מים Water"1,1041,187§117336430840980שאיבת pumping

1,9622.166Others§2064097581,4001,729אחרים

(1) Consuצרכנים mers(l)

צרכנים 179324551759אלףמספר .8218508821.000Number of consu .

mers

בעימ. לירושלים הציבורי והשירות החשמל חברת נתוני נכללו לא 19481955 בשנימ הערה: גע"מ. לישראל החשמל חברת המקור:
תעשייתי. תעריף לפי המשלמים תעשייתיים לא לצרכנים מכירות גולל (2) השנה. בסוף (!)

Source: Israe !Electric Corporation Ltd. Note: The figures for the years 1948 1955 do not include the data relating to the
JerusalemElectric 81 Public Service Corporation Ltd. (1) At the end of each year. (2) Incl. sales to nonindustrial

. consumers who pay according to the industrial tariff.  ,
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ראשי ענף לפי בתעשייה, חשמל צריכת  י"ב/16. לוח
TABLE L/16. CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN INDUSTRY, BY MAJOR BRANCH

)19641969)
ק .illionKWH.טשמיליוני M

ראשיסמל 19641965196719681969Majorענף Branch
Code
No.

הכל13 60.5TOTAL1<,1,106.51,225.31,284.51,534.71סך 3

1
ומחצבות 3S9/57.9Mining/§.29.5/§20.3/§85.0§מכרות and Quarrying1

חרושת23 V.02I.S§/,/05.0§fי ,155.0S /,395.81,502.6Manufacturing23

וטבק)(1)2021 משקאות (כולל 187.9193.1206.2227.9240.8Foodמזון (incl. beverages and
tobacco) C)

2021

'טקסטיל22 160.2175.0173.2206.6236.0Textiles22

י 3.33.83.34.34.3Clothingהלנשה23 and madeup textiles23

ורהיטיט24 מוצריו ,30.933.933.538.244.6Woodעץ, wood products and
furniture

24

ומוצריהם25 קרטון ,48.145.866.676.584.3Paperנייר' cardboard and their
products

25

לאור26 והוצאה .8.18.69.1IIהדפסה 112.5Printing and publishing26

ומוצריו27 6.37.37.58.77.3Leatherעור and leather products27

ופלסטיק28 גומי 40.842.747.560.786.0Rubberמוצרי and plastic products28

198.7249.2295.1374.8373.0Chemicals29כימיקלים29

אלמתכתיים30 מינרלים 188.6188.0139.9170.4172.4Nonmetallicמוצרי mineral products30

יהלומים31 5.04.66.67.58.8Diamondתעשיית industry31

32

33

בסיסית תעשייה
מתכת של
מתכת מוצרי

§49.4

31.3

§48.1

44.5

§48.3

56.6

§60.1

70.5

64.2

80.9

Basic metal industry

Metal products

32

33

12.613.911.414.417.3Machinery34מכונות34

35 ואלקטרוני. חשמלי 13.312.216.618.420.6Electricalציוד and electronical
equipment

35

הובלה36 38.443.0Transport§29.8§26.7§29.1§כלי equipment36

שונות39 7.97.63.87.36.6Miscellaneousתעשיות manufacturing39

בעלות כוח תחנות שברשותם תעשייתיים מפעלים ונתוני תעשייה במפעלי החשמל צריכת על לישראל החשמל חברת נתוני המקור:
קירור. בתי גולל (1) ירושלים. במזרח החשמל חברת כולל אינו ומעלה, קרט 300 של רשום הספק

Source: Data of Israel Electric Corporation on electricity consumption in industrial establishments and industrial establishments
owning power stations with a registered capacity of 300 kw. or more, not including the Electric Corporation in East Jerusalem.

).) Incl. cold storage.
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בינוי ג. " י ק ר פ

מקורות
בנייה וגמר בנייה התחלת על

מדווחים:

באר אשקלון'' אשדוד,  מקומיות רשויות
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 חברות 15
השיכון! משרד ■

ציבו עבודות מחלקת  העבודה משרד
 ■. ■ ריות!

< אחרים ממשלה משרדי
, היהודית הסוכנות

גבוה; לחינוך מוסדות
לדיווח פרט  הארחה ובתי תעשייה מפעלי
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
והתע המסחר משרד דיווח משמשים: אלה
בע"מ התיירות תעשיית פיתוח וחברת שייה
הארחה' ובתי תעשייה מפעלי שמות על
הפיתוח מתקציב הלוואה בבקשת שפגו
עי מודעות עיתונות, קטעי בנייה' לצורכי
מאו שבאמצעותם שונים ופרסומים תונות
הניב הארחה ובתי תעשייה מפעלי תרים

להיבנות. עומדים או נים

מדווחות הבנייה אישור על
שהן: ובנייה, לתכנון ועדות
בישנים, אשרי, אילת,  מקומיות ועדות
הגלבוע, לכיש, גת, יבנה, גן גדרה,
הד המרכז, התחתון, הגליל המרכזי, הגליל
חוף הכרמל' חוף זבולון, הדרומי, השרון רים,
מטה לודים,. יזרעאלים, טובים, השרון,
הגליל, נוף הגליל, מרום מנשה, יהודה,
חפר, עמק הירדן, עמק סומכי, נצרת,
שרו שקמים, שפרעם, שמעונים, שורקות,

הנגב. ותמררמת נים

בינוי

כגייר,

פיזיים נתונים א.

והסגרים הגדרות
היסודות. חפירת התחלת  הבנייה התחלת
שהוחל דירה או בניין שטח  בבנייה
הנקוב. במועד נסתיימה טרם אך בבנייתם,
הטכני במובן נגמר הבנייהכשהבניין גמר
הוחל שכבר או תפקידו את למלא ומוכן

שלו. השטח ממחצית ביותר השימוש
המרפ החיצוניים, הקירות את כולל שטח

לעמודים. שמתחת הבנוי והשטח סות
במבנה חדרים מערכת או חדר  דירה
חדרי כוללת ל,יא לדיור. המיועד ארעי או קבוע
או מהרחוב נפרדת גישה לה ויש שירות
הבניין. בתוף אחרות דירות עם משותף משטח
אורחים' חדרי שינה, חדרי  דיור חדרי
ששט וכדומה, הולים ילדים, חדרי אוכל, חדרי
 שירות חדרי כולל אינו ויותר. מ"ר 6 חם
הולים וכן רחצה חדרי שימוש, בתי מטבחים,
מספר מ"ר. 6 עד ששטחם אחרים וחדרים

שירות. חדרי כולל אינו בדירה החדרים
מיקום, (קביעת הבנייה תיכנון  יזמה

עליה. ופיקוח ושטח) סטנדרד
הממשלה, ביזמת הבנייה  ציבורית בנייה
והחב המקומיות הרשויות הלאומיים' המוסדות

הנ"ל. המוסדות של המלאה בשליטתם רות
לבנייה מחוץ הבנייה כל  פרטית בנייה
הסק של הבנייה את גם כוללת היא הציבורית.

ההסתדרותי. טור
השטח שבו בניין  למגורים חדש בניין
משטח ויותר אחוז 75 מהווה למגורים המיועד
בניין, קיים לא שעליו מגרש על והנבנה הבניין
לא שממנו הרוס בניין של יסוד גבי על או
בבניין לשמש היכולים קירות כלל נשארו

החדש.

הבנייה ייעודי
השו הבנייה ייעודי על מפורטים הסברים
רשי ראה  304 מיוחד בפרסום מופיעים נים
לבניינים מתייחסים הנתונים המבוא. בסוף מה
ידי על קיימים,אם לבניינים ולתוספת חדשים
לא החדרים. מספר או השטח גודל הוספת
במבנים פנימיים שינויים תיקונים, נכללים

בשימוש. ושינויים
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לאחר וחצי שנה במשך שנה מחצית בכל
הפי אומדן את מבטלים הנדונה' המחצית תום
הנתו הוספת ידי על מחצית לאותה הקודם גור
אומדן ידי ועל יותר מאוחר שהתקבלו נים

בעתיד. הפיגורים של מחדש
הבנייה לנתוני שנוסף הפיגור, אומדן
מסר אחוזים ב4 הסתכם ,1969 לשנת הפרטית
בגמר. והן בהתחלה הן הפרטית' הבנייה כל

הפרטית הבנייה וגמר התחלת אומדני
וגמר' התחלה על מדווחות שאינן בוועדות
לתכנון בוועדות הבנייה אישורי על המבוססים

הבאות: להנחות בהתאם חושבו ובנייה,
לידי באה שאינה המאושרת הבנייה אחוז

ביותר. קטן הוא ביצוע
שבה שנה באותה החלה המאושרת הבנייה

אושרה.
לאחר שנה  הסתיימה המאושרת הבנייה

אושרה. שבה השנה

כספיים נתונים ב.
בבתי המקומית הגולמית ההשקעה

ם מגורי
מגורים בבתי הגולמית המקומית ההשקעה
הדירות מלאי לערר ברוטו התוספת את מייצגת
את כוללת אינה הגולמית ההשקעה למגורים.
היא אולם הבניינים' הוקמו עליה הקרקע ערך
בהקמת הקשורות ההוצאות יתר כל את כוללת
הפיתוח' הוצאות את כן וכמו למגורים הבניינים

וכוי. רווחים מתח מסים,

חישוב ודרכי מקורות
(בשנים הפרטית בבנייה ההשקטה ערך
(בשנים הציבורית ובבנייה (1962 עד 1960
הכפלת ידי התקבל.על למגורים (1961 עד 1960
הת שטח (ממוצע הבנייה של הפיזיים הנתונים
בכל למ"ר ממוצע במחיר הבנייה) וגמר חלה

בנייה. של סוג
מחיר לעיל. פורט הפיזיים הנתונים מקור
למגורים השונים הבנייה לסוגי למ"ר ממוצע
במשרדי שנאספו נתונים סמך על התקבל
בחי שונים. ומקבלנים השיכון במשרד הטאבו'
משנת למגורים הפרטית הבנייה השקעת שוב
ידי על משופרת שיטה הופעלה ואילך, 1963
בנייה וגמר התחלה לשטחי נפרד משקל מתן

שנה. רבע בכל

שמש' בית אופקים'  מיוחדות ועדות
נתיבות, עילית, נצרת רמון, מצפה ירוחם,

ושלומי. שדרות ערד,

ואומדן חישוב שיטות
הנתונים סיכום

וחש דינים על מבוסס הבנייה נתוני סיכום
הכפילויות ניפוי תוך השונים, מהמקורות בונות
הרשו ידי על בדיווח לעיל). המקורות (פירוט
פיגור! קיים הבנייה וחברות המקומיות יות
מהן המתקבלים הנתונים לסיכום מוסף לפיכך,
בעתיד שיגיעו שבפיגור הנתונים על אומדן

להלן). ראה הפיגורים, אומדן חישוב (דרך
מדוו אינן שעדיין ובנייר" לתכנון הוועדות
נתונים מספקות בנייד.' 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
את גם הבנייה סיכום כולל 1967 ביולי החל

ירושלים. "במזרח הבנייה
של הבנייה את כולל אינו הבנייה סיכום
הבנייה את וכן צה"ל' של הביטחון' משרד

חוקית. הבלתי

(*) הפיגור אומדן
וחב המקומיות מהרשויות מהנתונים חלק
במידת למנוע' כדי בפיגור. מגיע בנייה רות
ביקורות נערכות הדיווח פיגור את האפשר'
למגורים הבניינים עבור רביע כל בסוף דיווח
עבור השנה מחצית כל ובסוף גדולים ביישובים
מו הדיווח ביקורת שיטת למרות הבנייה. יתר
שנתיים של בפיגור להגיע מהנתונים חלק סיף
השנה במשך מתרכזת הפיגור כשמרבית לערך,

מחצית. כל שלאחר הראשונה
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 להאדמה 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

הבנייה. ומחברות המקומיות מהרשויות המתקבלים הפרסית הבנייה על לנתונים ר? מתייחם הפיגור אומדן (י)
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שעליה חם, אספלט שכבת הוא עליון ציפוי
פוליה. או עדשיה, סומסומיה, מפזרים

המסעה רוחב את כולל (נזטרים) הדרך רוחב
כולל רכב, כלי לתנועת המשמש הדרך וחלק

שוליים. כולל אינו וחניונים. רחבות

מקורות
התחלה על המדווחות המקומיות הרשויות.
עבודות ביצוע על גם מדווחות בנייה' וגמר
משרדי השיכון? ומשרד מע"צ ציבוריות:
הקרן ן היהודית הסוכנות אחרים; ממשלה
חברת בנייה? שלוש.חברות לישראל; הקיימת

מים. מפעלי מקורות;
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. ממשלה ומשרדי חברות
גם 1967 ביולי החל כולל הנתונים סיכום

ירושלים. במזרח שבוצעו העבודות את

בגגייה עגולה והוצאות שכר שכירימ,
ציבוריות וגעגודות

חודשית סדרה בעריכת הוחל 1968 בשנת
העבודה והוצאות השכר השכירים, מספר של

הציבוריות. והעבודות הבנייה בענף
מייצג ממדגם ישירות מתקבלים הנתונים
על הנתונים שכירים. המעסיקים קבלנים של
מתקבל עבודה ימי ומספר השכירים מספר
והוצאות השכר על והנתונים קבלנים מכ250
הדיווח קבלנים. כ70 של מתתמדגם העבודה
ומסמ לשכירים התשלום גליונות על מבוסס

קבלנים. של אחרים כים

הגדרות

מישהו אצל עבדו אשר אנשים הם שכירים
כסף בשווה או בכסף תמורה וקיבלו אחר
או יומי בסיס על מחושבת כשהתמורה (שכר),

קבלניות. בקבוצות חברים כולל לא חודשי,
שהשכיר עבודה ימי הם למעשה עבודה ימי
או כסף עבורם וקיבל עבודתו במקום ביצע
גם כולל למעשה עבודה ימי מספר כסף. שווה
מתורגמות כשהן הנוספות העבודה שעות את

עבודה. לימי

הציבורית בבנייה הגולמית ההשקעה טרך
באמצעות נתקבל ואילך 1962 משנת למגורים
עבודות של הפיזיים הביצוע שלבי ניתוח
כספיים למונחים אלה שלבים תרגום הבנייה.
להוצאות דיור. ליחידת ההוצאה בעזרת נעשה
הוצאות הוספו הנדונה בתקופה הנ"ל הבנייה

וכדומה. כלליות הוצאות הפיתוח'
משרד ידי על סופקו הנ"ל הנתונים רוב

היהודית. והסוכנות השיכון

ציגוליות עגודות .

הגדרות

עבודות התחלת היא העבודה י התחלת
סלי של למטרות החציבה או החפירה היישור'

ביוב. או מים צינורות הנחת דרך' לת
משרד של שאינן בעבודות העבודה. גמר
העבודה קבלת עם נקבע העבודה גמר השיכון,
או קבלנית) (בעבודה העבודה מזמין ידי על

עצמי). (בביצוע הסופית המדידה עם
העבודה השיכוןגמר משרד של בעבודות
בסי הקבלן. עם הסופי החשבון גמר עם נקבע
"מקורות" ובחברת במע"צ הגמר נתוני כום
העבודה של חלקי ביצוע גם בחשבון נלקח

הנדונה. העבודה כל גמר רק ולא

הדרך: סוג
אזורית. בין ארצית לתנועה משמשת ראשית 

בין ומקשרת ראשי מכביש יוצאת אזורית
ראשיים. כבישים

יישוב. לנקודת מובילה גישה
אזורי או ראשי כביש בין מקשרת מקומית

גישה. דרך לבין
(ערים, יישוב נקודת בתוך עוברת פנימית

ועוד). מושבות

הדרך: מבנה
חציבה, חפירה, ידי על נבנית עפר דרך

ותעלות. שיפועים וסידור מילוי
כורכר כגון: יציב, מחומר מורכב מצע
כשקרקע בעיקר נבנה והוא מחצבות פסולת או

לניקוז. הזקוקה כבדה אדמה היא היסוד
הכבי סוגי לכל הבסיסית השכבה תשתית.
כורכר. או אבן, שברי גויל, אבן הבנויה שים
שעליה הכביש, שכבת היא נושאת שכבה
של מתערובת ובנויה רכב כלי תנועת עוברת

שונות. שיטות לפי באספלט אגרגטים
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ברוטו השכר את כוללות העבודה הוצאות
לביטוח בתשלומים המעסיק של חלקו ואת
לקרנות למבטחים, בניין, פועלי לקרן לאומי,
כן וכמו וכר חולים לקופת ותגמולים, פנסיה
על שולמו אם והפנסיה הפיצויים תשלומי את

המעסיק. חשבון
תשלומי כוללות: אינן העבודה הוצאות
אח הוצאות כן וכמו לעבודה נסיעה דמי אש"ל,
הוצאות כגון: שכירים בהעסקת הקשורות רות
מוע מזנון, מטבח, החזקת על עבודה' בגדי על
והכשרת גיוס ספורט, מתקני ספרייה, דון,

וכר. לעובדים דיור עובדים,

ברוטו התשלומים כל הוא עבודה שכר
התשלום בגיליונות המופיעים הניכויים) (לפני
שכר ומקדמות. שבר הפרשי כולל לשכירים,
מש יוקר, תוספת יסוד, שכר כולל: העבודה
מיוחדים, עבודה תנאי עבור תוספת ותק, פחה,
נוס שעות עבור תשלומים מקצועית, תוספת
,"13 "משכורת הבראה, דמי פרמיות, פות,
ימי (עבור בתשלום היעדרות ימי עבור שכר
וכוי). השתלמויות מילואים, מחלה, חג, חופשה,
אש"ל, תשלומי כולל: אינו העבודה שכר
ופנסיה. פיצויים תשלומי לעבודה, נסיעה דמי

פרמומיפ

(1967 .עד. 1965) בישראל הבנייה (259)

(1968 עד 1966) בישראל הבינוי (304)

תשכ"ח עליסודיים 0פר בתי מיבני סקר (312)

טכניים פרסומים

דו''וז  למגורים בבנייה תשומה מחירי מדד (17)
המייעצת הציבורית הוזעדה

בסלילה התשומה מחירי מדד (24)

מיוחדים פרסומים

(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)
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BUILDING

Sq. m. thousand

י ייעוד לפי הבנייה, שטח י"ג/1. לוח
TABLEM/I. AREA OF BUILDING, BY PURPOSE

)19491969)

ננ>יה

מ'"ר אלפי

משק מבני .
חקלאי

NonResidential
Farm Buildings

)2) ,

מבני
צינור
Public

Buildings
)1)

תעשייה
Industry ;

הארחה,
עסקים

ומשרדים
Hotels,

Commercial and
Oiffce Buildings

מגורימ
Residential

הבל סך
Total

שנה
Year

Former Series (3)■ . :  .
Building Completed

28 40
27 51
91 104

257 325 ' 347
98 292 491
75 303 401

Building Begun

26
47
104
109
198
164

749
1,197
1,846
1,947
1,729
2,430

(3) קודמת סדרה
בנייה גמר

843
1.323
2,145
2.985
2.808
3,373

בנייה התחלת

1949
1950
1955
1960
1961
1962

19552.116 י, :1,7898995143
19602,8351,777 .214404282148
19613,8412,645275451388 . .,82
19624,0422,98215644336497

New Series (Whole Country) (4)
Building Completed

358
218
170
174
175
191

140
139
172
140

,424
375
392
403
460
547
807
504
614
520

374
551
456
476
560
587
510
288
324
312

Building Begun

(4) הארץ) (כל חדשה סדרה
בנייה גמר .. ■

134 2.195 3.485
233 2,029 3,406
194 2,739 3,951
110 2,915 4,078
206 2,964 4,365
274 3,125 4,724
298 3,116 4.871
206 2.381 3,518
324 1,987 3,421
183 2,451 3,606

בנייה התחלת

1960
1961

1962
1963
1964
1965
1966

§ 1967
§ 1968
*1969

I9603,4332,077259464365268
19614.4192,954305506477177
19624,6743.288182553447204
19634,5493,160214542456177
19645,6093,752315720628194
19654,7323,089330437768108
19663,4212.057246288654176

§19672,8 IS1,650176233560196
§19683,8222,390218335738141
*19694,8213,558178370563152

היהודית. וה0וכנות הציבוריות העבודות מחלקת השיכון, אגף ידי על שנבנו ציבור מבני נבללו לא 1957 עד 1949 בשניס (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 בכל היהודית והסוכנות הממשלה ידי על הציבורית הבנייה את כללה הקודמת הסדרה (3)
הסדרה (4) בנייה. וגמר בנייד, התחלת על מדווחות שאינן ולבנייה לתכנון ועדות בתחומי הפרטית הבנייה עיקר את כללה
בנייה. וגמר התחלת על מדווחות לא שעדיין אלה כולל ולבנייה, לתכנון הוועדות בתחומי הארץ בכל הבנייה את כוללת החדשה
(1) For the years1949 1957 public buildings builtby the Housing Division, the PublicWorks Department and the Jewish Agency
are not included. (2) Data in the previous seires 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 over the country
and most of the private building; not including most of the private building in tha 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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ייעודי) לפי הבנייה, שטח מדדי  י"ג/2. לוח
TABLE M/2. INDEXES OF AREA OF BUILDING, BY PURPOSE(i)

)19601969)

עסקים הארחה,
משקמבניומשרדים מגני

הכלשנה חקלאיצינורתעשייה,Hotelsמגוריםסך

YearTotalResidentialCommercialIndustryPublicNonResidental
and OiffceBuildingsFarm Buildings
Buildings

Base: 1960 > 100 הנסים:

ננייה CompletedBuildingגמר

1960100100100100100100

196198921741478861

19621131251451229247

19631171338212795 ■49.

1964125135154150108'49

196513614220415712953

196614014222213619039

§19671011081547711939

§196898912428714548

*196910311213783123'39

(1) New series  see note (<) to Table M/l.

395 בינוי

ננייה .Begunהתחלת B.u i 1 di n g

1960100100 .100100100.100

196112914211810913166

19621361587011912276

196313315283 ■117125 66

196416318112215517272

19651381491279421040

196610099956217966

§19678279685015373

§ 115847220253ווו1968

*1969140171698015457

יג/1. ללוח (*) הערה ראה  חדשה סדרה (1)



ויוזם מחוז לפי ושטח, דירות למגורים: י"ג/3.בנייה לוח
 (19671969)

דירות
Dwellings

(1) מר) (אלפי שטח
Area (Sq.m.Thousand) (1)

מחוז
1967§1968*I 9691967§1968.[969

Building Completed

2,451 1,987 2,381 25,870

הבנייה גמר

22,530 27,900

3,2101,7102,420245148236

4,4803,0404,410387268405

2,8703,5503,480261324327

5,6903,6904,290499 .355455

8,3907,0208,900758658841

3.2603,5202,370231234 187י

כולל סך

ירושליט
הצפון
חיפה

המרכז

אביב תל
הדרום

661 619 783 9,150 9,420 12.570

2,0607709701254875

2,3601,4002,29013694166'
1,0101,3701,5306293112

2,2401,35093013997.67

1,8701,1801,47012583104

3,0303,3501,960196204137

ציבורית בנייה

ירושלים
הצפון

י חיפה

המרכז

אביב! חל
הדרום

פרטית 790,/368,;598,)15.33013,11016.720בנייה

1.1509401,450120100161ירושלים

2.1201,6402.120251174239הצפון ■
1.8602,1801,950199231215חיפה

3.4502,3463,360360258388המרגז

אביב 6,5205,8407,430633575737תל ■

230170410353050הדרום ,

ולשירותים. נוספים לחדרים. לדירות, השטח (1)
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TABLE M/3. RESIDENTIAL BUILDING: DWELLINGS AND AREA.
BY DISTRICT AND INITIATING SECTOR

(19671969(

דירות
Dwellings

(1) מ"ר) (אלפי שטח
Area (Sq. m. Thousand) (1)

District
81967§1968.1969§1967§1968.1969

Building Begun הבנייה התחלת

GRAND TOTAL

Jerusalem

Northern

Haifa

Central
Tel Aviv

Southern

3.S58

3SI

400

569

615

1.344

279

2,390

310

337

334

441

792

176

1,650

116

323

240

276

517

178

36,050

3,440

4,000

6,080

5,860

13,580

3,090

24,190

3,310

3,260

3,586

4.140

7,950

1,950

18,980

1,20b

3,800

2,830

2,750

5.910

2.490

Public Building

Jerusalem

Northern

Haifa

Central

Tel Aviv' ' ;".

Southern

1.094 665 636 13,500 8.420*' 9.130

4501,9901,41034165116

2.2301,4901,910 158118160

1,5101 ,4202,890101108231

' 9001,1301,9006686152

1,8608702,870128' 61233

2,2801,5202,520149127202

9.750,15.77022,5501,014I.72S2.464 Pirvate Buifdatg

7561.320" 2,03082145235Jerusalem

1.5701,7702,090 '165219240Northern
1,3202.1603.190139226338Haifa

1,8503,0103.960210355463Central
4,0507,08010,7103897311,111Tel Aviv

210430570294977Southern

(l) Area of dwellings, additional rooms and services.
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יוזם לפי וחדרים ויוזם, גודל לפי דירות, למגוריה: בנייה >"ג/4. לוח
TABLE M/4. RESIDENTIAL BUILDING: DWELLINGS, BY SIZE AND INITIATING

SECTOR, AND ROOMS, BY INITIATING SECTOR

)19671969)

בנייה בניידגמר התחלת
Building CompletedBuilding Begun■

חדרים
SI 967§ 1968♦1969§ 1967§ 1968♦1969

Dwellingsדירות

כולל 27,90022,53025,87018,98024,19036,050GRANDסך TOTAL

אחד 6304804203704303601חדר room

חדרים 26,5304,7604,2504,2003,4103,9202 rooms

חדרים 317,41014,33015,91012,04014.72021.9603 rooms

ומעלה חדרים 43,3302,9605,2902.3705.6309,8104 rooms and more

ציבורית 509,2308.420/3,500Public),12,5709,4209בנייה Building

אחד 14013011090130901חדר room

חדרים 23.3801,9001,5501,6801.0201,2902 rooms

חדרים 38,7307,3006,7407,0605.9809.6203 rooms

ומעלה חדרים 4320907504001.2902,5004 rooms and more

פרטית nVote'5,33013.110/6.7209.75015.77022.550/בנייה Building

אחד 4903503102803002701חדר room

חדרים 23,1502,8602,7002.5202,3902,6302 rooms

חדרים 38,6807,0309,1704,9808.74012.3403 rooms

ומעלה חדרים 43.0102.8704,5401.9704,3407,3104 rooms and more

Rooms חדרים

בדירות הכל 79,60064,90078,48054,33074,0501סך 14,620TOTAL IN
DWELLINGS

ציבורית 34,38026,22026,47026,19024,88041,590Publicבנייה building

פרטית 45.22038.68052,01028.14049,17073.030Privateבנייה building

נוספיםט) 5,4504,6205,9405,2306,2306,290ADDITIONALחדרים
ROOMS(l)

(1) In private building, by Amidar for large families
and by the Jewish Agency in qibbuzim and moshavim.

מרובות למשפחות עמידר ע"י הפרטית/ בבנייה (1)
בהתיישנות. היהודית הסוכנות ידי ועל ילדים
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ומחוז (מ''ר) הדירה שטח לפי למגורים, ציבורית בבנייה דירות י"ג/5. לוח

TABLEM/5. DWELLINGS IN PUBLIC RESIDENTIAL BUILDING, BY AREA
OF DWELLING (sq. m.) AND DISTRICT

)19671969)

הדרום
Southern

אביב תל
Tel Aviv

המרכז
Central

וזיפה
Haifa

הצפון
Northern

ירושלים
Jerusalem

הכל סך
Total

(מר) הדירה שטח
Area of Dwelling (sq. m.)

eteשנגמרודירות d1n gi 1_om piDwell

1967

total הכל סך
Up to 50 עד

12.5701,0602,3601,0102,2401,8703,030
2,540580710230■ 320130570

51604,3404207604201,0403701,310
61703.320730650210540700490
71902,110320190150; 310630510
91+26010303040150

§1968

total הכל 9,4107701,4001,3701,3501,1803,350סך
Up to 50 ,1.33024027020עד 7010720
51602,6601803904403401201,190
61703,000200310560440530960 .
71502,310140390350500520410
91 +120104070

1969

total הכל 9,1509702,2901,5309301,4701,960סך
Up to 50 88011022010017040240עד
SI 601,42060500150170 .110430
61703.550180720800290770790
71903,000510780480\ 300480450
91 +30011070' 7050

ingsשהתחילודירות BegunDwell
1967

total הכל סך
Up to 50 עד

9,2304502,2301,510900,l8<02,280
1,3509046011018050460

51601.67090360330260190440
61703,64080640820, 260860980
71902,370190720250200690 320
91 +200507080

§1968

total הכל סך
Up to 50 עד

8,4201,9901,4901,4101,1308701.520
43010013060. 801010

51606301404020180120130

61702,790200550620460430130
71904.0601,170750720410300710
91 +5103802010 .100

1969

total הכל 13,5001,4101,9102,8901,9002,8702,520סך
Up to 50 3401205030405050עד

SI 6036060306010200
61703.530290510790670670600
71907.7807601.2101.9401,0401.4301,400
91 +1.4902408010090710270
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ייעוד לפי ושטה, דירות למגורים: ציבורית במיה י"ג/6. לוח

(19671969)

דירות
Dwellings

(1) מיר) (אלפי שטח
Area (sq. m. thousand) (1)

1967§1968*19691967§1968*I969

בניי ngהגמר CompletedBu i 1d i

כולל 12,5709,4209,150783611461סך

הכל סך  .5,8703,4103,050לעולים 326204195

ייעוד

חדשים עולים 4,5302,7101,910251155126קליטה

מעברות .15070חיסול 103

ארעי 100שיכון 4

מושביט 560110220412627הי/יישבות:

630420920241642קיבוצים

מחוז

750300320421624ירושלים

1,270480830643050הצפון

510250500271735חיפה

1,400540520843935המרכז

אביב 350110250תל 21816

1,5901,730630הדרום 889435

בנות: דירות
אחד 7010060חדר

חדרים 22.4501,230800

ומעלה חדרים 33.3502,0802,190

הכל סך 6.7006,0106.100457415466לאחריים

לבניין החיסכון 2.8602,5502,090211182156מפעל

פיתוח באזורי ותיקים 910840שיכון ,1,3206059100

עוני משכנות 1,7401,5701,70010296113חיסול

צעירים לזוגות 800620330473619שיכון

אחרת 390430660374278בנייה

והשירותים. הנוספים החדרים הדירות, שטח (1)
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TABLE M/6. PUBLIC RESIDENTIAL BUILDING: DWELLINGS AND AREA, BY PURPOSE

(19671969(

דירות
Dwellings

מ"ר)(1) (אלפי שטת
Area (Sq. m. Thousand)(l)Purpose and

§1967. §1968.1969§1967§1968.1969
District

1הבנייההתחלת d 1 n g BegunBu i

9,2308.42013.5006366651,094TOTAL BUILDING

3,2002.8307,6/0206215607For Immigrants  Total

Purpose

1,7102,2207,080106156561Absorption of new
immigrants


Clearing of ma'abarot

100ATemporary housing

480

1,010

300290AS34

210240401012qibbuzim

District

280770740205957Jerusalem

950320820612465Northern

5606301,7203948138Haifa

3904701,3102937104Central

2003801,3701326117Tel Aviv

8202601.6504421126Southern

Rooms in Dwelling

50110301 room

1.2504803002 rooms

1,9002,2407.2803 rooms ane more

6,0305,5905.890430450487For Otnert  Totol

2.2801,9701.520162158123Saving (or housing scheme

1.0501.6101,51081122118Housing for veterans in
development areas

1,8301.3401,47011994103Slum clearing

54012045033833Housing for young couples

3305509403568110Other building

(1) Area of dwellings, additional rooms and services.
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ציבור למבני לתעשייה, ולמשרדים, לעסקים להארחה, הבמיה י">1ך.שטח לוח
מחוז לפי חקלאי, משק ולמבני

TABLE M/7. BUILDING AREA OF HOTELS, BOARDING HOUSES, COMMERCIAL AND OFFICE
BUILDINGS, INDUSTRY AND CRAFTS, PUBLIC BUILDINGS, AND NONRESIDENTIAL FARM

BUILDINGS, BY DISTRICT

(19671969)
Sq.m. Thousand מ"ר אלפי

הבנייה גמר הבנייהשטח התחלת שטח
Area CompletedArea Begun

Districtמחוז

§1967§ 1968*I 969§1967§1968*1969

הארחד עסקיםבתי ,ialCommer >Hotels,
cומשרדים e Buildingstt Offi

הכל 206324183nt218178TOTALסך
Jerusalem.626351710722ירושליס
201929261717Nothernהצפון
152225II1521Haifaחיפה

363028421822Centralהמרכז
אביב 8618843544572Telתל Aviv
433923261624Southernהדרוס

YIndustתעשייה r

הכל 238324312133335370TOTALסך
8241841916Jeruslaemירושלים
393589413667Nothernהצפון
384742317561Haifaחיפה
5249706978109Centr3lהמרכז

אביב 9410343305852Telתל Aviv
576610586965Southernהדרוס

ציבוו BuildingsPublicמבני

הכל 504614520SiO738563TOTALסך
4243723599102Jerusalem;ירושלים
85951059610280Nothern:הצפון
9586477313663Haifa'חיפה

12097143129126114Centralהמרכז
אביב 882027314315499Telתל Aviv
74918084121105Southernהדרום

משק Farmsidentiחקלאימבני alNonR e
ngsBu ■I di

הכל ti141152TOTAL\139172140סך
7251720206Jerusalemירושלים
555627742634Northern^הצפון
1212101759Haifaחיפה

.435761המרכז, 556085Central
אביב __חל .7161Tel Aviv
222218292417Southernהדרום
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הפרטית, בבנייה שנגמרו (0 מגירים בנייני של הבנייה משן  >"ג/8. לוח
הבניין שטח לפי

TABLE M/8. DURATION OF CONSTRUCTION OF PRIVATE RESIDENTIAL

BUILDINGS COMPLETED(i), BY AREA OF BUILDING

)19671969)

Size Groups
)Area of Building

in Sq. m.)

(חודשים) בנייה משך
Duration of Building (Months)

לבניין חציוני
Median per
Building

ממוצק
לבניין

Average per
Building

שטח
ממוצע
לבניין
(מ'ר)
Average
Area per
Building
)Sq. (.ודו

שטח
הבניינים
(מ*ר)
Area of
Buildings
)Sq. m.)

בניינים
Buildings

גודל קבוצת
במ*ר) הבניין (שטח

TOTAL

1491 
299150
499300
699500
999700
,4991.000 1

,9991.5001
2.000+

13.4 14.7

13.99.9
14.213.3
15.013.5
13.112.5
13.012.3
14.513.8
17.415.8
21.220.8

1967

951 1,093,080

14.650109
36.040212
44.570381
83,280608
199.340856
239.8101.224
109.8801.690
365.5103.730

1,150

134
170
117
137
233
196
65
98

הכל סך
149עד1

299עד150
499עד300
699'עד500
999עד700
1,499עד,0001
1,999עד'5001
ומעלה,0002

TOTAL

I 149
150 299
300 499
500 699
700 999
1.0001.499
1,5001.999
2.000+

11.4

12.1
10.3
11.7
10.3
10.9
11.0
14.9
16.8

13.9

16.6
13.7
15.1

11.4
12.0
12.3
18.0
17.2

1968

845

116
214
466
608
835

1.208
1.713
3,457

993,659

17,916
29.782
48.306
101,574
201.151
289,832
94,233
210,865

1,176

154
139
119
167
241

240
55
61

הכל סך
1149 עד

150299 עד
300499 עד
500699 עד
700999 עד
,00011,499 עד
,50011,999 עד
ומעלה0002,

1969

הכל 1,3981,245,87989111.510.6TOTALסך

1149 13015,14011614.79.31עד 149

150299 14229,61320912.09.8150עד 299
300499 10741.51938810.79.2300עד 499
500699 222135,3346109.49.4500עד 699
700999 323270,28983710.010.0700עד 999
,0001,499 עד 1306371.9091,21511.511.51.0001.499
,5001,999 עד 1931 56.4671.68213.012.01.5001,999
ומעלה000, 275225.6033,00817.414.82.000+

למגורים החדשים הבניינים שטה הכל מסך אחוז 80 מעל מכסים הנתונים כפריים. ביישובים למגורים מהבבינים הלק כולל איבו (0
הפרסית. בבנייה שנבנו

(1) Excl. part of residential buildings in rural settlements. Data cover more than 80 percent of the area of new
residential buildings privatety built.
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בבניין קומות מספר לפי למגוריס, (1) הפרטית הבנייה שטח  י"ג/9, לוח
TABLE M/9. AREA OF PRIVATE(i) RESIDENTIAL BUILDING, BY NUMBER OF

FLOORS IN BUILDING

)19661969)

Year
Floors in Building בבניין קומות

5+

סןהכל
Total

שנה

Building Completed
2941966
2881967
245I968§
2451969

building Begun
1751966
1471967
280I968§
5101969

Building Completed
1966
' 1967
I968g
1969

24.1
26.3
24.7
(9.6

\"r.Sq. m. thousand

75371437
90299380
100300 .305
112415422

70291283
77203191

100405415
165473617

1Percentagesוזים

6.130.335.7
8.227.434.8
10.030.230.7
9.033.333.9

46
36
44
52

38
33
66
94

3.8
3.3
4.4
4.2

הבנייה גמר
19661,223
19671,093

§ 1968994
1969£1,24

הבנייה התחלת
1966857
1967651

§ 19681,266
19691,859

הבנייה גמר
1966100.0
1967100.0

§ 1968100.0
1969100.0

הבנייה nVnnnBuilding Begun
1966100.04.48.234.033.020.41966
1967100.05.111.831.229.322.61967

§ 1968100.05.27.932.032.822.1I968§
1969100.05.08.925.433.227.51969

/(1)Seenote (1) to Table M8. י"ג/8. ללוח (1) הערה ראה (1)

ייעוד לפי בבנייה, השטח  >"ג/10. לוח
TABLE M/10. AREA UNDER CONSTRUCTION, BY PURPOSE

)19671969)
End of year; Sq. m. Thousand "m אלפי שנה; בל סיף

ציבוריתסךהכל סרטיתבנייה בנייה
TotalPublic Buildingrate BuildingPri

Purpose'ייעוד
§1967§1968.1969§1967§1968.1969§1967§1968.1969

4,4034,8046,0191,811סךהכל 1,7332,2472,6702,W33,771TOTAL
2,3732,7763,8831,030מגורים 1,0341,5131,3391,6962,370Residential

עסקים 50539939443הארחה, 2333482356361Hotels. commercial Sc

officeומשרדים buildings
35636742523תעשייה 3034326344391Industry

ציבור 1,0051,1291,172629מבני 586658419500514Public buildings
חקלאי משק 16413314536מבני 60910497136Nonresidential

farm buildings
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וייעוד יוזם מחוז, לפי מגוריט, בבתי מקומית גולמית השקעה י"ג/11. לוח

TABLE N/ll. GROSS DOMESTIC CAPITAL FORMATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS,
BY DISTRICT, INITIATING SECTOR AND PURPOSE

IL. Million, at Current Prices
(19661969)

שוטפים במחירים לי, מיליוני

וייעוד יוזם 19681969§19661967מחוז/
Purpose

כולל 787.2532.3K1A934.4GRANDסך TOTAL

84.451.173.2127.4Jerusalemירושלים

76.788.484.0121.0Northernהצפון
91.871.194.5140.4Haifaחיפה

156.095.3106.4158.8Centralהמרכז
אבינ 288.9172.4239.3315.8Telתל Aviv

89.454.060.071.0Southernהדרום

פרטית 524.4377.3501.0695.0Privateבנייה Building

48.738.355.780.8Jerusalemירושלים

34.954.553.278.0Nothernהצפון

67.150.667.898.4Haifaחיפה

105.376.088.5129.3Centralהמרכז
אביב 246.4147.5213.2276.7Telתל Aviv

22.010.422.631.8Southernהדרום

ציבורית ISS0/56.4239.4Public.262.8בנייה Building

35.712.817.546.6Jerusalemירושלים

41.833.930.843.0Northernהצפון
24.720.526.742.0Haifaחיפה

50.719.317.929.5Centralהמרכז
אביב 42.524.926.139.1Telתל Aviv

67.443.637.439.2Southernהדרום

הבל סך  119.654.044.896.1Forלטולים Immigrants  Total

חדשה(1) קליטה

והתיישבות מעברות חיסול

95.4

24.2

32.8

21.2

30.9

13.9

80.8

15.3

Absorption of new
immigrants(l)

Clearing of ma'abarot and
settlement

הכל סך  143.2101.0IIלאחרים 1.6143.3For Others  Total

לבניין חיסכון 73.242.642.250.3Savingמפעל for housing scheme

צעירים וזוגות ותיקים שיכון

עוני משכנות חיסול

39.2

23.3

30.2

20.7

26.1

31.2

40.0

32.3

Housing for veterans and
young couples

Slum cleaning
אחרת(2) 7.57.512.120.7Otherבנייה building(?)

(1) Incl. temporary housing.
ילדים. מרובות למשפחות הדרים ותוספת למיעוטים שיכון (2) ארעי. שיכון כילל 0)

(2) Housing for minorities and additional rooms for large families.

405 בינוי



ורוחג מבנה דרן סוג מחוז, לפי ושטחן, אורכן דרכיט, סלילת "ג/12. י לוח
TABLE M/12. CONSTRUCTION OF ROADS, THEIR LENGTH AND AREA, BY DISTRICT, TYPE

OF ROAD, STRUCTURE AND WIDTH
)19661969)

סלילה Roadsגמר CompletedסלילההתחלתRoads Begun

19661967§1968196919661967§19681969

Length(.km)(ק'מ)אורך

הכל 307.1182.1256.3300.4324.6259.5268.9278.3TOTALסך

Districtמחוז

26.315.132.624.334.722.735.235.6Jerusalemירושלים
103.544.860.023.2105.380.460.236.3Northernהצפון
19.012.660.424.311.335.965.044.4Haifaהיפה

62.126.225.721.549.927.625.718.4Centralהמרכז
אביב bn33.422.838.027.337.919.237.747.1Tel Aviv

62.860.639.6179.885.573.745.196.5Southernהדרום

Typeסוג

8.615.054.026.938.541.855.435.7Mainראשי

28.9Iאזורי 1.09.316024.972.19.318.6Regional
9.29.720.27.719.220.211.8Local.מקומי

84.629.928.1150.489.036.023.168.7Accessגישה

175.8IIפנימי 6.5144.799.4172.290.4155.9143.5Inner

Structureמבנה

100.534.515.919.293.397.118.523.0Earthז1פר

.20.3מצע 0.43.53.13.6Subbase
15.513.63.71.0השתית '0.3Base

נושאת 103.171.0153.136.2111.1103.2156.230.1Bearing■שכבה course
עליון 67.762.683.8245.0113.458.290.6224.9Sealingציפוי coat

(מטרים) Widthרוחב (Meters)

2.9 37.930.134.719.650.821.838.027.1upעד to 2.9

4.9 עד 335.824.040.4149.345.729.640.8II 1.734.9
5.9 קד s74.032.217.723.990.588.920.335.855.9
6.9 עד 641.827.452.542.570.443.652.337.866.9
9.9 עד 795.150.640.138.650.525.341.625.479.9
ומעלה 1022.517.870.926.5 16.745.375.940.510 and over

ט'ו)שטח .thousand)(sq(אלפי Area.תו

הכל 1,817.91,112.8I.S48.I1,527.41,738.31,693.11,992.81,647.3TOTALסך

Districtמחוז

155.094.5145.4119.6204.0114.6255.8186.4Jerusalemירושלים
538.4233.1362.6106.5505.8379.9333.2215.0Northernהצפון
96.8154.1301.7166.458.8419.2696.0456.2Haifaחיפה

415.1178.3232.8166.7340.0242.2153.5100.8Centralהמרכז
אביב 240.6159.6214.5200.1273.4162.7301.8275.3Telתל Aviv

.372.0הדרום 293.2291.1768.1356.3374.5252.5413.6Southern

Structureמבנה

639.8199.2180.8105.1511.4478.5131.8138.9Earthעפר

123.62.414.38.125.0Subbaseמצע

91.897.32.423.44.91.7Baseתשתית

נושאת 597.9506.3890.6239.7632.1885.11,233.2196.5Bearingשכבה course

עליון 364.8307.6460.01,182.6563.3324.6602.81.310.2Sealingציפוי coat
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ומבנה דרד סוג מחוז, לפי ושטחן, אורכן דרכים, הרחבת  י"ג/13. לוח
TABLEm/13.WIDENING OF ROADS, THEIR LENGTH AND AREA, BY DISTRICT, TYPE OF ROAD

AND STRUCTURE

)19661969)

Roads Begun סלילה התחלת

1969 §1968 1967 1966

Roads Completed סלילה גמר

1969 §1968 1967 1966

Length(.km)(קמ)אורך

הכל 222.1287.1260.7149.9183.6317.0228.8189.3TOTALסך

Districtמחוז

715.217.18.75.018.023.313.5lerusalemל3ירושלים
51.065.184.155.140.296.278.769.3Northernהצפון
15.29.153.018.014.29.230.818.5Haifaחיפה

49.320.437.821.523.534.928.031.8Centralהמרכז
אביב 52.614.321.120.328.29.917.723.0Telתל Aviv
50.3163.647.626.372.5148.850.333.2Southernהדרום

Typeסוג
76.3142.368.023.965.2143.149.320.5Mainראשי
31.950.953.149.233.848.460.384.5Regionalאזורי
9.45.58.82.53.811.43.61.0Localמקומי
35.838.950.61.630.346.042.211.8Accessגישה
68.750.180.272.750.568.173.471.5nnerפנימי

Structureמבנה
S.O1.20.15.00.7Earthעפר
2.80.8Subbaseמצע

Baseתשתית
נושאת 195.4266.8222.121.5IS9.0288.0189.923.9Bearingשכבה course
עליון 23.915.937.4128.424.523.238.2165.4Sealingציפוי coat

מ*שטח thousa(i<ר)(אלפי n(sq . m .Area

הכל 1,401.6סך 1,255.11,560.8806.51,044.51,660.51,328.41.055.8TOTAL

Districtמחוז
21.464.489.346.320.5118.3182.764.2lerusalemירושלים
264.7388.8394.4309.0188.5434.0462.1406.6Northernהצפון
99.162.9514.589.9124.534.9210.596.3Haifaחיפה

252.997.0174.9112.499.5165.8147.0181.4Centralהמרכז
אביב 291.494.1136.866.6163.643.558.485.9Telתל Aviv
325.6694.4250.9182.3447.9864.0267.7221.4Southernהדרום

Structureמבנה
10.07.20.510.04.3Earthעפר
11.23.6Subbaseמצע

Baseתשתית
נושאת 117.91.303.3,שכבה 11,379.9120.5903.71 .536.21,127.9135.9Bearing course
עליון 126.088.3173.7686.0140.3110.7196.2919.9Sealingציפוי coat
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וקוטר מחוז לפי (ק"מ), מיס צינורות הנחת  י"ג/14. לוח
TABLE.M/ I4. INSTALLATION OF WATER PIPES (km.), BY DISTRICT AND DIAMETER

)19661969)

הנחההנחהגמד
CompletedInstallationInstallation Begun

1966§1967§196819691966§1967§19681969

הכל 664.3483.0673.2563.0672.2584.4614.5638.1TOTALסך

Districtמחוז

69.045.143.440.653.631.057.268.2Jerusalemירושלים
180.3161.4230.187.7214.1192.5233.087.3Northernהצפון
66.061.5.78.168.752.478.457.564.3Haifaחיפה

98.395.9115.1112.1104.2108.4120.5120.3Centralהמרכז
אביב 44.132.024.836.147.220.420.641.9Telתל Aviv
206.687.1181.7222.8200.7153.7125.7256.1Southernהדרום

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

2 79.165.1183.068.182.995.0174.172.8Upעד to 2

7 עד 3310.0206.1272.7241.6298.5248.7257.1299.237
10 עד 8175.4146.3146.5153.9189.1165.0109.0160.18 10

. ומעלה 1199.865.071.0104.4101.775.774.3106.011 +

וקוטר מחוז לפי (ק"מ), גיוב צינורות הנחת י"ג/15. לוח
TABLE M/15. INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES (km.), BY DISTRICT AND DIAMETER

)19671969)

הנחה הנחהגמר התחלת
Installation CompletedInstallation Begun

1967§ 196319691967§19681969

הכל 134.1161.4122.4137.5170.4157.0TOTALסך

Districtמחוז

.11.320.84.415.6ירושלים 28.127.2Jerusalem
18.222.19.914.815.813.6Northernהצפון

20.731.613.237.127.413.3Haifaחיפה
27.633.450.232.452.449.5Centralהמרגז

אביב 30.339.531.122.732.537.2Telתל Aviv
IS2Southern.26.014.013.614.914.2הדרוס

(אינצ'ים) Diameterקוטר (inches)

4 3.12.63.93.02.44.1Upעד to 4
652.259.543.743.563.561.56

12 עד 852.969.047.559.364.672.7812
25 עד 1420.520.621.123.525.312.51425
100 עד 265.49.76.28.214.66.2 '26100

CONSTRUCTION 408



ציבוריות ובעבודות בבנייה עבודה והוצאות שכר שכירים, י"ג/16. לוח

TABLE M/16.  EMPLOYEES, WAGES AND LABOUR EXPENSES IN BUILDING

AND IN PUBLIC WORKS

)Averages 1968 ; 1969 t^s^v:):)

יחידה

מספרים

Numbers

מוחלטים
Absoluce

מדדים
= 100

Indexes
I 1968

Unit

1968196919631969

עבודה וימי Employeesשבירים and ManDays
. Worked

הכל סך 49.255.8106.3120.6ThousandsEMPLOYEESאלפיםשכירים TOTAL

12.413.9101.6114.0Monthlyחודשיים

it36.841.9108.0123.0"Dailyיומיים

של למעשה עבודה ימי
בחודש יומיים שבירים

709.2838.2108.5128.2Mandays worked of daily '

employees per month

עבודה Wagesשבר

לחודש הכל ל'סך .29,24035.718111.6136.3ILאלפי
thousand

TOTAL PER MONTH

שכיר של לחודש ממוצע
חודשי

889926104.2108.5IL.Monthlyל'י average per monthly
employee

שכיר של עבודה ליום ממוצע
יומי

25.727.3106.2112.9**Daily average per daily
employee

עבודה Labourהוצאות Expenses

לחודש הכל ליסך .37,22045,233110.9134.8ILאלפי
thousand

TOTAL PER MONTH

שכיר על לחודש ממוצע
חודשי

1.0691.118104.8109.5IL.Monthlyלי average per monthly
employee

יומי שכיר על ליום 33.835.5104.6109.9Dailyממוצע average per daily emp
loyee
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'I

בקווים נוסעים מהולכת פדיון : D^muw
מיוחדות בנסיעות נוסעים מהולכת קבועים,

אחרים. ומשירותים וטיולים
מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון רכבת;

ומשירותים. מטענים
מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון תעופה:
כגון אוויר נמלי ומשירותי ודואר, מטענים

וכוי. נוסעים חנייה, נחיתה, אגרות
מהובלת נוסעים, מהולכת פדיון ספנות:

אניות. ומהחכרת מטענים
(כגון: בסיסיים נמל משירותי פדיון נמלים;
למט שירותים וכוי) רציף דמי ניתוב, אגרת

לנוסעים. ושירותים פריקה) (טעינה, ענים
מברקה, דואר, משירותי פדיון דואר;

וכוי. טלפון שירותי
שיטת לפי מחושב התפוקה מחירי מדד
"סל" נבחר משנה ענף בכל כאשר לספייר
מחיריהם אשר מייצגים שירותים של מייצג

שוטף. באופן נבדקים

עבודה ושכר תעסוקה ג.
תעופה המשנה בענפי המועסקים. מםפר
בחו"ל. בסניפים המועסקים כלולים לא וספנות
ברוטו הסכומים את כולל עבודה שכר
עבור לעובדים המעבידים ידי על שולמו אשר
בענפי הדו"ח. בתקופת שנעשתה עבודה.
של שכרם כלול לא וספנות תעופה המשנה

בחו"ל. סניפים עובדי
לשכר בנוסף כוללות עבודה הוצאות
פנסיית לקרנות המעביד תשלומי גם עבודה
דמי השוואה, ולקרן לאומי לביטוח ותגמולים,
אנשי של רפואיות הוצאות אש"ל, ביגוד,
ראה ההגדרות של יתר פירוט וכוי. צוות
בסוף רשימה (ראה 297 מסי מיוחד פרסום

המבוא).

ונמליפ ספנות
הגדרות

Gross ברוטו (תפוסה כוללת תפוסה
(במידות האניה נפח (Registered Tonnage
תפוסה=100 טון 1 של ביחידות המבוטא נפח)

מעוקב. רגל
.(Net Registered Tonnage) נטו תפוסה
מסים, תשלום לצורך האניה של המשא נפח
להובלת המעשית היכולת את מבטא אינו
מהתפוםה שהופחת לאחר מתקבל אלא מטען,

וקשר תחבורה י"ד. פרק
עגודה ותשומת תפוקה מדדי

הגדרות

ענפים א.
באו נוסעים להולכת חברות אוטובוסים:
קבו עירוניים ובין עירוניים בקווים טובוסים
פרטית בבעלות אוטובוסים כולל אינו עים.
ומפעלי מוסכים וכן עובדים להולכת המשמשים
זה משנה בענף האוטובוסים. חברות של תחנות

הכרמלית. כלולה
מזנון לשירותי פרט ישראל רכבת רכבת;

הכרמלית). את כולל (לא וסדנאות
להולכת אזרחיות ישראליות חברות תעופה;
אוויר. נמלי ולהפעלת באוויר ומשאות נוסעים
ושי נסיעה סוכנויות אוירונים, בדק כולל לא

מטאורולוגי. רות
נוסעים להולכת ישראליות חברות ספנות:
אינן דיג אניות באניות. בים משאות ולהובלת

כלולות.
שירותי לאספקת ומפעלים חברות נמלים:
נמלים, מנהלות לאניות, שירותים כגון נמל

וכוי. אור מגדלי
דואר, סוכנויות דואר, בתי כולל דואר:
שירותיי וטלגרף, טלפון שירותי חבילות, דואר

וכוי. הנדסה

י ן ו י ד פ ב.
התק את בולל שוטפים במחירים הפדיון
בענף המפעלים או החברות כל של בולים
הדו"ח בתקופת ניתנו אשר שירותים עבור
עבור התשלום בוצע בו במועד להתחשב מבלי
התקבולים את גם כולל הפדיון אלה. שירותים
באותו שונות פירמות בין שנעשו מעסקות
דהיינו השוק' במחירי ניתן והוא משנה, ענף
יוצא סובסידיות. כולל ואינו מיסים כולל הוא
תעופה המשנה בענפי הפדיון הוא הכלל מן
הנסיעות מס בפדיון נכלל לא בהם וספנות,
לאוצר ישירות הנוסעים ידי על המשולם

הבנקים). (באמצעות
ידי על מתקבל קבועים במחירים הפדיון
מחירי במדד שוטפים במחירים הפדיון ניכוי
מתקבל בתעופה המשנה. ענף של התפוקה
ישיר חישוב ידי על קבועים במחירים הפדיון
במדד ניכוי ידי על ולא הכמויות מדד של

המחירים.
התחבורה בענפי העקריים הפדיון מרכיבי

הם:
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אוטובוסים

חב של דיווחיהם סמך על הוכנו הלוחות
האוטובוסים. רות

הת האוטובוסים של המסחרית המהירות
בשלוש הלשכה ע"י שנערך שוטף מסקר קבלה

האחרונות. השנים

כבישימ

עבודות מחלקת מדיווחי הנתונים מקור
המקו והרשויות העבודה, במשרד ציבוריות

מיות.
מיוחדים סקרים על מבוסס י"ד/16 לוח
לסטטיס המרכזית והלשכה מע"צ ע"י שנערכו

ו1968. 1965 ,1963 בשנים טיקה

המנועיים הרכב כלי
אגף של הרכב בכרטסת הוא הנתונים מקור
טרקטורים, כוללים אינם הנתונים הרישוי.
כלי ומשטרה), (צבא ביטחון רכב גרורים,
זמניים, רשיונות בעלי חוץ אזרחי של רכב
חוד משלושה פחות השוהים תיירים של רכב
וכדומה. או"ם רכב דיפלומטי, רכב בארץ, שים
במרס ל31 מתייחסים 1965 שנת עד הנתונים
31 ל מתייחסים הם מ1965 ואילו שנה בכל
1960 לשנת בנתונים שנה. בכל בדצמבר
רשיונם שתוקף רכב כלי כלולים לא ואילך

משנה. למעלה פג
פרסום ראה ההגדרות של יתר פירוט
המבוא). בסוף רשימה (ראה 289 מס' מיוחד

לאעירוניים ככבישים תנועה
כביש בקטעי תנועה נפחי

נבחרים
המ תנועה ספירות הוא הנתונים מקור
המוצבים מכניים במונים הלשכה ע"י בוצעות
מספר את והמונים לאעירוניים בכבישים
שני כל קטע. באותו העוברים הרכב צירי
נספרים אין אחד. רכב לכלי מתורגמים צירים

וקטנועים. אופנועים
שבוע שנה, לרבע אחת נעשית הספירה
הוא ליממה רכב כלי וממוצע פעם, בכל
פירוט השנה. במשך ספירות ארבע של ממוצע
נתונים וכן שנה, רבעי לפי נתונים של יתר
למצוא ניתן הרכב סוג לפי ההתפלגויות על

התחבורה. מדור של פנימיים בפרסומים

לנוסעים, העיליים המבנים נפח הכוללת
גם נמדד הוא המכונות; וחללי מיכלים לצוות,
מעוקב. רגל 100 = טון 1 של ביחידות כן
בין תקנות לפי נעשית התפוסה מדידת

לאומיות.
אשר בטונות משקל (Dead Weight) מעמס
במים עמוסה היא כאשר לשאת יכולה האניה
ואשר הסטנדרטי ציודה על נוסף מלוחים
עליה המסומן המעמם לקו עד האניה מוריד

בקיץ. לנסיעה

מקורות

ותנועת והפתקה הטעינה על הנתונים
רישום דוחו"ת על מבוססים בנמלים האניות
לשנים הנתונים הארץ. בנמלי הנערכים יומיים
שהגיעו לאניות מתייחסים ,1960 עד 1951
בכל שהפליגו לאניות מ1961 ואילו שנה, בכל
תאריכי לפי כלולים והנוסעים המטענים שנה.

לעיל. כאמור הפלגתן או האניות עגינת
הים בדרך הנוסעים מספר בין הבדלים יש
המספרים לבין זה בפרק המתפרסמים והאוויר
הגירה". "תנועות  ד' בפרק המתפרסמים
נובעים ההבדלים הים, בדרך לנוסעים ביחס
על המבוססים זה, בפרק שהנתונים מכך
תנועות כוללים אינם הנמלים, רשות דיווחי
המבו ד', בפרק שהנתונים בעוד צוות אנשי
כוללים הגבולות, משטרת דיווחי על ססים
ובכניסתם הראשונה בהפלגתם צוות אנשי

האחרונה.
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
ובכניסתם הראשונה בנסיעתם צוות אנשי

לארץ. האחרונה

אזרחית תעופה

על הוכנו האזרחית התעופה על הלוחות
ועל לוד התעופה נמל של התנועה יומני סמך
חברת ושל "אלעל" חברת של דוחו"ת סמן

"ארקיע".

וטלפון דואר

ידי על רוכזו והטלפון הדואר על הנתונים
הדואר. משרד
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■ . . . דרכימ תאונת .
אותו סטטיסטי בדו"ח הוא הנתונים מקור
תאונת כל עבור ישראל משטרת ממלאת
ידה. על ונחקרת הנרשמת נפגעים עם דרכים
נפ עם דרכים תאונות כוללים אינם הנתונים
בלבד, צבאיים רכב כלי מעורבים בהן געים
רכב מעורב בהם תאונות כוללים כן אולם

רגל. הולך או אזרחי, רכב עם צבאי

גהגיפ
ךהגדר1ת מקור

על מתקבלים הנהגים מצבת על הנתונים
של הנהגים כרטסת מתוך שנערך עיבוד ידי

התחבורה. במשרד הרישוי אגף
הנהגים אוכלוסיית הנהגים.' אוכלוסיית
רשיונות בעלי הנהגים כל את כוללת
ישראל במדינת הוצאו אשר אזרחיים נהיגה
האוכלוסייה ב31.12.69. בתוקף היו ואשר
צבאיים נהיגה רשיונות בעלי כוללת אינה
נהיגה רשיונות בעלי כוללת אינה וכן בלבד,
החזיקו אשר נהגים או בלבד, ביןלאומיים

בלבד. זמניים רשיונות 31.12.69 בתאריך
בעל ומעלה 16 מגיל אדם כל הוא נהג
בתוקף היה אשר ישראלי אזרחי נהיגה רשיון

ב31.12.69.
סוגי את קובעת הרשיון דרגת הרשיון. דרגת
מאחר לנהוג. הרשיון בעל מורשה בהם הרכב
במספר נהיגה המרשית רשיון דרגות שקיימות
הרשיון, דרגת לפי בלוחות, נכללו רכב, סוגי
לסוגים בהתאם פעמים מספר הנהגים מן חלק
לנהוג. מורשים הם בהם הרכב כלי של השונים
נרשמה 1968 שנת עד הרשיון. הוצאת שנת
נהג באם לראשונה. הרשיון הוצא בה השנה
ושינה מסוימת מדרגה נהיגה רשיון בעל היה
הרשיון הוצאת שנת נחשבה הרשיון, דרגת את

הרשיון. הוצאת כשנת המקורי
השנה היא הרשיון הוצאת שנת ב1968 החל
לנהג כלומר, מסוימת. מדרגה רשיון הוצא בה
השנה נחשבת שלו הרשיון דרגת את שהחליף
הוצאת כשנת הרשיון דרגת את החליף שבה

הרשיון.
השונים הרכב סוגי להגדרת רכב. סוגי
בסוף רשימה (ראה 289 מסי מיוחד פרסום ראה

המבוא).

הארצי י ז א ר ט מ ו ל י ק ה

מקורות

השנתי הארצי הקילומטראז' של האומדנים
דלק תצרוכת סקר על מבוססים 1961 מאז
הקילו שאומדני בהנחה .1961 בשנת שנערך
לא סוג מכל לרכב הממוצע השנתי מטראז'
לשנים האומדנים התקבלו השנים, במשך השתנו
כלי מספר הכפלת ע"י ,(1965 שנת (עד הבאות
השנתי בממוצע סוג מכל האזרחיים הרכב
סוג לאותו הממוצע השנתי בקילומטראד

רכב.

והנתונים 1966 בשנת תוקנו אלו ממוצעים
מתוקנים ממוצעים על מבוססים שנה באותה
מבחן על מבוססים 1968 לשנת הנתונים אלו.
קילומט סקר ביצוע לקראת שנעשה מוקדם

ארצי. ראד

קילו מסקר התקבלו 1969 לשנת נתונים
באפ החל שוטף באופן שנערך ארצי מטראז'

.1969 ריל

חישוב שיטות

הרישוי" ב"תחנות נערך אשר זה בסקר
כלי של השנתיים המבחנים, מבוצעים בהן
הקי על הרכב כלי של נהגיהם נשאלו הרכב,
ליום שקדמו ובשנה בחודש שביצעו לומטראז'
רכב סוג עבור שנתקבלו הממוצעים המבחן.
באותה האזרחית הרכב במצבת הוכפלו מםויים
את נתן שלמה שנה פני על והסכום תקופה,
גם כולל זה אומדן השנתי. הקילומטראז' אומדן

וקטנועים. אופנועים של קילומטראד
(אשר הלאעירוני הקילומטראז' אומדן
וקט אופנועים של קילומטראז' כולל אינו
לא בכבישים תנועה מספירות מתקבל נועים)
ידי על מתקבל האומדן לעיל). (ראה עירוניים
וקט אופנועים (ללא הרכב כלי מספר הכפלת
הספירה בשבוע בקטע עברו אשר נועים)
קטעי בבל הקילומטראז' וסיכום הקטע באורך
לשנה ניפוח תוך הלאעירוניים הכבישים
כל את מקיפים אין שעדיין מאחר שלימה.
אין התנועה, בספירות הבינעירוניים הכבישים
הלא הקילומטראז' אומדן את מייצג זה נתון

במלואו. עירוני
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פרסומים

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

(1961) משאיות סקר (145)
(1962) בישראל הדרכים תאונות (150)

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

(1963) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות (172)
במרס 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (185)

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

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

(1965
(1965) בישראל נפגעים עם דרכים תאונות (209)

(1966) נפגעים עם דרכים תאונות (234)
בדצמבר 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (248)

(1966
תחבורה בענפי עבודה ותשומת תפוקה מדדי (256)

(1967 עד 1963) נבחרים
בדצמבר 31 ליום (מצבה המנועיים הרכב כלי (261)

(1967
(1966/67) משאיות סקר (269)

(1967) נפגעים עם בדרכים תאונות (270)
(31.12.68 ליום (מצבה המנועיים רכב כלי (289)

(1 1968) בישראל נפגעים עם בדרכים תאונות (293)
התאונות בישראל נפגעים עם בדרכים תאונות (294)
כביש קטעי לפי עירוניים לא בכבישים

(11 19641968)
נתונים התעבורה, בענפי ותשומה תפוקה (297)

תפעוליים פיסיים
ונתונים ותפוקה תשומה בישראל התחבורה (317)

(1969) פיסייםתפעוליים

מיוחדים פרסומים

(מאי בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (2)
(1950 דצמבר עד

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (11)
(1951 ; 1952)

של סטטיסטיקה בישראל(28) הדרכים תאונות
(1953)

תשי"ד) עד (תש"ח ישראל דואר (30)

בישראל הדרכים תאונות של סטטיסטיקה (45)
(1954)

1952) ממונעים רכב בכלי מטענים הובלת (46)
ו1954)

(1954/55 8 1955/56) ישראל דואר (54)
(1955 ; 1956) 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)

בכבישים והתנועה מנועי לרכב דלק תצרוכת (137)
(1961)

(1961/62) ישראל דואר (141)
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INDEXES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT עבודה ותשימת ת0וקה מדדי

נבחרים בענ3>0 עבודה ותשומת תפוקה מדדי  >"ד/1. לוח
TABLE N/l. INDEXES OF OUTPUT AND LABOUR INPUT IN SELECTED

. BRANCHES

)Base : 1963 = 100.0 (הבסיס:

(19641969)

דואר
Posts

נמלים
Ports
C)'

ספנות
Shipping

תעופה
Aviation

רבגת
Railway

אוטובוסימ
Buses

שנה 1

Year

Revenue. at Current Prices שוטפים במחירים הפדיון
1964117.6104.7104.9112.7109.7121.3

(965141.6129.2125.0134.0122.4145.6
1966154.7127.0136.7139.2125.3203.5
1967151.2133.8152.1141.2141.9223.9
1968§ 174.0142.6231.4200.0185.2§ 167.3
1969185.6152.6248.6222.1§192.8342.5.

במחי 1963הפדיון atיי 1963 PricesRevenue,
1964116.6103.7113.0106.2
1965120.7101.4140.6II 1.2
1966119.681.7§ 154.6108.6
1967112.383.5§ 174.3121.2
1968128.989.0247.4153.7

1969136.594.8267.0§156.1

(2) Personsמועסקים (2)Employed

1964107.9101.6105.7126.0108.3106.4
1965117.6105.4115.5143.9107.3118.6
1966122.4103.5119.5134.8103.7123.8
1967120.5102.5126.5126.9109.2119.8

1968129.4103.3145.4118.1123.2122,3

1969135.0102.1172.3117.7133.4129.8

(2) עבודה הוצאות הבל ensesסך onLabour (2)Total Exp

1964122.8121.5114.8. 123.4122.9116.0
1965160.2149.0137.3168.2142.0153.9

1966185.5165.4163.5170.2144.6202.8
1967§ 192.4159.7§ 170.2166.4149.398.3
1968208.3167.8205.3183.8163.0214.2
1969225.1168.0242.8209.8183.3230.7

srsmo (2)שכר Personלמועסק (2)Average Wage per Employed
1964114.1125.8106.498.4114.2109.7

1965136.8147.2117.0133.9133.3130.3
1966149.7159.0136.3144.9139.8163.2
1967154.6154.3136.6151.7137.7163.5

1968159.2160.1146.9142.8172.3

1969165.8161.4147.9145.6173.9

הנתונים הקואופרטיבים; חברי ואת השכירים העובדים את בוללים האוטובוסים על הנתונים (2) תקציביות. לשנים הם הנתונים (1)
בלבד. בארץ העובדים את בוללים והתעופה הספנות ענף על

(1) The data are for budget years. (2) Data on buses include both employees and cooperative members; data on shipping
and aviation include only those working in Israel.
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shipping . . . ספנות

האניה סוג לפי הסוחר, צי של והמעמס התפוסה האניות, י"ד/2. לוח
TABLE N/2. SHIPS, TONNAGE AND DEAD WEIGHT OF THE MERCHANT FLEET,

BY TYPE OF SHIP

End of Year
(19561969)

שנה סוף

1969 1968 1967 1966 1965

(0
1960 1956

ShipsofNumberאניותמספר
הכל 3050103103106113109TOTALסך

נוסעים 4586544Passengerאניות ships
מעורבות 22מהן:

thereof: mixed (passen
ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)

משא 22417575798479Cargoאניות ships

צובר אניות :1315172022thereofמהן: bulk ships
קירור 99101413Refrigeratingאניות ships

44II1312II13Tankersמיבליות
זר בדגל :9IIIIII13thereofמהן: under foreign

Hag

TOTAL

Passenger ships
thereof: mixed (passen
ger and cargo ships)

Cargo ships
thereof: bulk ships

Refrigerating ships
Tankers
thereof: under foreign
lfS

' TOTAL

Passenger ships
thereof: mixed (passen
ger and cargo ships)

Cargo ships
thereof: bulk ships

Refrigerating ships
Tankers
Thereof:under foreign

lfag

G rossTonnage (2) כוללת(2) nDIDfl
1,220,552 1,077,316 932,078 875,260 834,960 288,387 135,731

23.842 32,020 41,920 67,240 86,948 42,730 33,91241,920 67,240 86,948
  19,708

42,730
19,684

794,354 743,577 623,459 537.790 496,918 204.727 67.292
537,461 466,139 352,049 281.448 220.759  
89,304 94,074 61,334 49.920 49,923  
313.052 207.645 205,365 220,310 201.171 40.930 34.527
313.052 207,645 203.951 206,219 187.080  

Nettonnage (2) נטו(2) noiDn
760,526 650,257 557,470 523,770 498,410 168,781 77,680

11.547 15,985 21.231 35,339 46.270 24,051 19,16435,339 46.270
 10.931

24,051
11.901

487.613 446.233 370.235 318.474 295.339 120,301 38.024
342.788 290,364 215,608 173,195 I 38.094  
50.795 53.538 34.290 27,830 27,830  

210,571 I34.S0I 131.714 142.127 128.971 24.429 20.492
210,571 134.501 130.826 I 33.867 120,711  

הכל סך
נוסעים אניות

מעורבות מהן:
ומשא) (נוסעים

משא אניות
צובר אניות מהן:

קירור אניות
מיכליות

זר בדגל מהן:

הכל סך
נוסעים אניות

מעורבות מהן:
ומשא) (נוסעים

משא אניות
צובר אניות מהן:

קירור אניות
מיכליות

זר בדגל מהן:

Weightמעמס(2) (2)Dead

הכל 174.919374,179,111,5541,224,261סך 1,360,5131,619,0471,948,534TOTAL

נוסעים 19,70220,38831,07017.66910.3927.5875.1963assengerאניות ships
מעורבות :13,47113.371thereofמהן: mixed (passen

ומשא) ger(נוסעים and cargo ships)
משא .102,359291,982695.031780,602932,8781אניות 155.1281,280,700Cargo ships

צובר אניות :322.874437,761566.881779.094933,246thereofמהן: bulk ships
קירור 51,70853.50063.312102.152101.233Refrigeratingאניות ships

52.85261,809333.745372,490353.931354,180561.405Tankersמיכליות
זר בדגל :312.855351.600351.741354,180561.405thereof_מהן: under foreign

lfag

(JJ Since 1963 includes data on Israeli ships under foreign lfag.
)2) See definitions in the introduction to this chapter.

זר. בדגל ישראליות אניות על נתונים כולל ב1963 החל (1)

זה. לפרק במבוא הגדרות ראה (2)
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גיל לפי הישראליות, הסוחר אניות  י"ד/3. לוח
TABLE N/3 ISRAEL MERCHANT SHIPS, BY AGE

)19561969)
שנה Endסוף of Year

1956I9601964גיל(ג)
(2)

19651966196719681969Age(l)

TOTAL

Up to 2 years

3 4

5 9

1014
1519
20 years and over

Number o f Ships
109 113 (04 103 103 93

10 12 8 14 29 21

10 14 28 21 5 18

50 49 39 42 46 34
29 29 25 24 19 16

8 8 5 2 I I

2 I I . 3 3

האניות מספר
30

10

הכל סך
שבים 2 עד

4 עד 3

9 עד 5
14 עד 10
19 עד 15

ומעלה שבה 20

e(2)Tonnכוללת(2)תפוסה agGross

הכל 135,731288,387709,031834,960875,260932,0781,077,3161,220,552TOTALסך

שבים 2 52,638117,560181,364256,193174,597149.208233,761271,924Upעד to 2 years

4 עד 310,026113.720168,25762.351181,363230,870179,450204,1303 4

9 עד 511,28717,337285,319409,522384,352392.870472,026457,9865 9

14 עד 1010,0069,14849,85682,630131,208138.181159,620256.6681014

■ 19 עד 1512,2837,1872,4242,4243,74015,96727,42723,0761519.

ומטלה שנה 2039,49123,43521,81121,840


4,9825,0326,76820 years and over

(1) By year of completion of the ship.
)2) Since 1963 includes data on Israeli ships under foreign flag.

האביה. גניית גמר שנת לפי (1)
זר. בדגל ישראליות אניות כולל ב1963 החל (2)

בספנות עבודה ותשומת פדיון י"ד/4. לוח
TABLE N/4. REVENUE AND LABOUR INPUT IN SHIPPING

שוטפים במחירים
■<'w>* 1y wI.At Current Prices

19631965196719681969

ספנות 99999Shippingחברות Companies

ל'י00 (אלפי פדיון הכל 263,466353,045371,926527,081585,006TOTALסך REVENUE (IL. Thous.) (1)
ו ו

מטען 185,150246,061263,081390,094434,671Fromמהובלת Freight

נוסעים 38,65253,80632,57323,29322,920Fromמהולכת Passengers

אניות 19,98546,62369,884105,935118,731Fromמהחכרת leasing of Ships

19,6796,5556,4827,7598,684Fromמשונות miscellaneous

עבודה הוצאות הכל 38,19764,24363,55370,22480,126TOTALסך LABOUR EXPENSES

ל"י) .IL)(אלפי thousand)

יבשה 7,97012,91212,92813,98315,765Landעובדי workers

ים 30,22751,33150,62556,24164,361Seaעובדי workers

ממוצעות עבודה 772902.1,0131,2021,375Averageהוצאות labour expenses per
(ליי) לחודש emoployedלמועסק person per month(IL.)

4,1245,9335,2344,8704,855EMPLOYEDמועסקים PERSONS
1

יבשה 9241,2709549591,027Landעובדי workers

ים 3,2004,6634,2803,9113,828Seaעובדי workers

ישראלים :2,5343,0892,8362,4502,300Thereofמזה: Israelies

(1) tncl. revenue from fuel freight. דלק. מהובלת פדיון בולל (1)
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PORTS גמלים

Budgec Year

הנמלים של עבודה ותשומת פדיון  י"ד/5. לוח
TABLE N/5. REVENUE AND LABOUR INPUT IN PORTS

)1963/541968/69)
תקציב שנת

1968/69 1967/68 1966/67 1965/66 1964/65 1963/64

IL. thousand
REVENUE AT CURRENT
PRICES

105,358119,282155,673TOTAL

8.1158.50510,617Thereof: from basic port
services

REVENUE AT 1963 PRICES

91,298101,863129,189TOTAL

6,4406,7508.426Thereof: from basic port
services

4,9285,1895,855EMPLOYED PERSONS

19G3f64Indexes  Base:

ליי אלפי

102,927 92,161 84,075

5,298 5,053 4.442

93,485 89,314 84,075

5.129 5,053 4,442

5,097 5,148 4,752

■ 100.0 הבסיס:  מדדים

שוטפים במחירים פדיון
הכל סך

בסיסיים נמל משירותי מזה:

1963 במחירי פדיון
הכל סך

בסיסיים נמל משירותי מזה:

מועסקים

שוטפים במחירים פדיון

הכל 100.0109.7122.4125.3141.9185.2סך

REVENUE AT CURRENT
PRICES

TOTAL

בסיסיים נמל rom:100.0113.8119.3182.7191.5239.0משירותי basic port services

לנוסעים 100.0117.8113.5124.875.882.5Fromמשירותים services for passengers 

100.090.0102.1121.8158.3304.3

למטענים 100.0110.7123.4121.5139.8180.1Fromמשירותים freight services

100.0108.6121.6121.7140.4181.3

100.0152.6159.1118.4128.0156.8fromמאחסנת storage

100.091.6152.9147.3144.496.6Fromמשונות miscellaneous

1963 במחירי פדיק
הכל 100.0106.2IIסך 1.2108.6121.2153.7

REVENUE AT 1963 PRICES

TOTAL

בסיסיים נמל 100.0113.8115.5145.0152.0189.7Fromמשירותי basic port services

נוסעים S69.1From.100.0117.8110.7104.463משירותי services for passengers

שונים 100.090.0100.5110.2143.2275.4Fromמשירותים miscellaneous services

למטענים 100.0106.7110.9105.8119.6150.5Fromמשירותים freight services

משינוע :100.0105.1109.7106.1120.3151.5Thereofמזה: from marine services

100.0137.7135.298.6106.6130.6fromמאחסנה storage

למועסק ממוצע 100.0114.2133.3139.8137.7142.8Averageשכר wage per employed
person

ממוצע  עבודה הוצאות
למועסק

100.0113.5132.3139.5136.7132.3Average labour expenses per
employed person
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ונוסעיס מטענים בנשפך), דלק מיכליות (למעט אניות תנועת י"ד/6.. לוח
(1) זו בתנועה ישראל דגל של וחלקו הארץ בנמלי

TABLE N/6. MOVEMENT OF SHIPS (Excl. Oil inBulk Tankers), FREIGHT AND PASSENGERS

IN ISRAEL PORTS AND THE SHARE OF THE ISRAEL FLAG IN IT W
)19511969)

1951 ,19651966196719681969

האניות nsnrnen t of ShipsMove m

(2) האניות 2,190כל 1,3702,3102,920 2,3723,106ALL SHIPS (2)
חיפה(3) נמל
אביב תל נמל

1,725 1,168
208 106

1,8221,740 1,5451,784Haifa Port(3)
Tel Aviv Port יפו 196נמל 96 Yafo Port אשדוד 7נמל 4371,099 7611,235Ashdod Port אילת נמל

האניות של נטו התפוסה
ס.י.נ.) (אלפי שהפליגו

54 
4,589 2,440

51
4,838

81 66
5,064 4,530

87
5,161

Elat Port
NET REGISTERED TONNAGE
 OF SHIRS DEPARTING

חיפה(3) נמל
אביב תל נמל

3,856 2,026
323 259

4,1573,334 3,3393,328
(thousand N.R.T.)
Haifa Port(3)
Tel Aviv Port

יפו נמל
אשדוד נמל

276 155
20 5891,572 1,0741,668

Yafo Port
Ashdod Port

אילת 114נמל 92158 117165Elat Port מחויל Shipsהאניות from

האניות 1.784מספר 1,2031,9392,034 1.727
abroad

Number of ships ט.ר.נ.) (אלפי נטו 4,001תפוסתן 2,0804,3513,857 3,652N.R.T. (thousand)

המטענים inviin)תנועת לדלק 1פרט
טונות) (אלפי יפריקה L

2,473 1.5892,6103,391 2,4033,556UNLOADING (thousand tons) היפה 2,173נמל 1,3202.2872.418 1,9202,556Haifa Port אביב תל 137נמל 176' ■Tel Aviv Port יפו נמל
אשדוד נמל

90 93
19 267881 420873

Yafo Port
Ashdod Port

אילת 5692נמל 63127Elat Port
טונות) (אלפי 1,836טעינה 2182,0292,900 2,3232,956LOADING (thousand tons)

היפה 1.567נמל 1931,6281,185 1,2671,087Haifa Port אביב הל נמל 1_ Tel Aviv Port
יפו 33נמל 24

_ ' Yafo Port אשדוד 4נמל 2591,431 8391,588Ashdod Port
אילת 232נמל 142284 217281Elat Port

הנוסעים(4) gerתנועת Traffic(4)Passe n

הכל סך  257,100נוסעים 114,745238,373169,237 142,045144,524PASSENGERSTOTAL
132,049מגיעים 93,691115,99689,916 70,61576,944Arriving
125,051מפליגים 21,054122,37779,321 71.43067;580Departing

ישראל דגל של Shareחלקו of Israel Flag (percentages) (אחוזים)
הכל המטעניםסך 40.9תנועת 18.142.738.8 45.236.1FREIGHT MOVEMENTTOTAL

51.1פריקה 18.957.0. 47.5 57.042.6Unloaded
27.3טעינה 12.424.228.5 ; 33.028.3Loaded הכל הנוסעיםסך 32.230.438.3תנועת 37.138.5PASSENGER TRAFFICTOTAL
34.4מגיעים .. :33.440.1 40.540.0Arriving 29.827.736.3מפליגים 33.736.7

פריקה כולל (3) הארץ. נמלי בין אניות מעבר כולל (2) זה. לפרק במבוא הסבר ראה (1) בישראל. הנמליט רשות המקור:
זה. לפרק מבוא ראה סיור; באניות ביקור כולל ב1963 החל (4) בעכו. הנוזלים פריקת במתקני

Source. Israel Ports Authority. (I) Explanations see in the introduction "> 'Ms chapter. (2> Including visits betwen
Israel ports. (3) Including unloading at the liquid bulk ^1^ Pi"" " Akko <4> As from 1963 including vi5its on

cruisers; see introduction to this chapter.
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CIVIL AVIATION
אזרחית תעופה

האווירית הפעילות  הישראליות התעופה חברות  י"ד/7. לוח
TABLE N/7. ISRAEL AVIATIONCOMPANIES AIR OPERATION

)19501969)

Unic 1969 1968 1967 1965 I960 1950 היחידה

TOTAL SINGLE FLIGHTS (1)
International
Local

TOTAL FLIGHT DISTANCE
International
Local

Distance ol international revenue lfights

TOTAL HOURS FLOWN
International
Local

TOTAL REVENUE HOURS FLOWN
International
Local

TOTAL PASSENGERS
In international flights
In local (lights

TOTAL REVENUE PASSENGERS
In international flights
In local flights

Revenue passenger km.: international
local

TOTAL CARGO AND MAIL IN IN
TERNAT1ONAL FLIGHTS

Thereof revenue: mail
cargo(2)

Revenue ton km.

475מספר
3.86S
1,864
2.001

6,173
3.184
2.989

6,497
3,692
2.805

8,249
4.661
3,588

9,293
5,498
3,795

number
w

ק"מ אלפי
*

1,771
8,935
7,873
1,062

17,799
16.195
1,604

20,180
18,271
1,909

25,996
23,780
2,216

29,986
27,851
2,135

thousand km.

ק"מ 1,6917,53115,45517,68022,97226.8S9thousandאלפי km.

6,560שעות
21,555
17,250
4,305

29,535
23,467
6,068

32,946
26,005
6,941

44,057
§ 33,849
10.449

54,247
39,583
14,664

hours

6,250שעות
20,371
16,261
4,110

28,272
22,416
5,856

31,864
25.032
6,832

42,734
§ 32,447
10,276

52,502
38,058
14,444

hours
B

15,514מספר
140,577
46,717
93,860

492,044
306,014
186,030

542,159
361,185
180,974

746,924
489.716
257,208

785,035
490,075
294,960

number

14.699מספר
195,830
111,440
84,390

468,958
288,336
180,622

516,044
340,098
175.946

707,896
463,325
244,571

730,662
451,780
278,882

number

49,676413,452אלפים
26.168

1.331,378
50,382

1 .600,697
47.507

2,262,414
82,165

2,220,981
80,642

thousand

§2,7887,79012,618טונות 13,90118,754tons

טונות

מליונים

50
278
6

240
2,199

47

483
6,556
150

524
11,304

193

§640
§ 12,184

259

670
16,888
284

tons

millions

בודדותמ) טיסות הכל סך
בינלאומיות
מקומיות

הטיסות מרחק הכל סך
בינלאומיות

מקומיות

בתשלום הבינלאומיות הטיסות מרחק
טיסה שעות הכל סך

בינלאומיות
מקומיות

בתשלום טיסה שעות הכל סך
בינלאומיות
מקומיות

נוסעים הכל סך
בינלאומיות בטיסות
מקומיות בטיסות

בתשלום נוסעים הכל סך
בינלאומיות בטיסות
מקומיות בטיסות

בינלאומיות בטיסות בתשלום: קימ נוסע
מקומיות בטיסות

ודואר מטענים הכל סך
בינלאומיות בטיסות

דואר בתשלום: מזה
מטען(2)

בתשלום ק"מ טון

c

(1) A single international flight is a flight in one direction; a local flight in both
directions, i.e. from the start airport and back.

)2) Including excess cargo of passengers.

בשני מוגדרת אחת מקומית טיסה אחד; בכיוון כטיסה מוגדרת אחת בינלאומית טיסה (0
וחזרה. היעוד לנמל המוצא מנמל דהיינו כיוונים'

נוסעים. של עודף מטען בולל (2)



גתעופו* עבתה ותשומוג וגפוקה  לוח>"ד/8.
TABLE N/8. OUTPUT AND LABOUR INPUT IN AVIATION

)19641969)

o
CN
3

o
$
u
z
D
Z
o
u
D
<

Oa.
in
Z
>

Unit 1969 1968 1967 1966 I 96S 1964 היחידה

TOTAL REVENUE AT CURRENT PRICES

From passengers.

From cargo and mail

From other services

TOTAL REVENUE AT FIXED PRICES

From passengers

From cargo and mail

TOTAL EMPLOYED PERSONS

In aviation companies

At air ports

AVERAGE MONTHLY WAGE PER
EMPLOYED PERSON

In aviation companies

At air ports

uתפוקה input

ל"י .133,752159,382174,281193,899295,059316,951Lאלפי thousand

107,512129,4101 38.850149.796233,372232.315

16,07019,00620,52330.10137.53453,917" ■

10,17010,96714,90814,00224,15430,719י*

ל*י 144,152179,267198,792224,114316,980340,432L.thousandאלפי

m118,510150,727161,165180.275258,268256,100

M15,47319,32922,68230,04735,52154,503

inputLabourתשומת

.2,2452,4532,5372,6873,0863,660noמספר

1,8031,9772,0662,2072,5203,019

442476471480566641

.7858621,0091,0061,0991,090ILליי

8609351,0971.0901,2061,188

476559619620627632

שוטפים במחירים פדיון הכל סך
נוסעים מהולכת

ודואר מטענים מהובלת

אתרים משרותים

קבועים במחירים פדיון הכל סך
נוטעים מהולכת

ודואר מטענים מהובלת

מועסקים הכל סך
תעופה בחברות

תעופה בשדות

בחודש למועסק ממוצע שכר

תעופה בחברות

תעופה בשדות

עבודה הוצאות הכל ל"יסך .45,45353,741IL§25,40730,39336,18837,669אלפי thousandTOTAL LABOUR EXPENSES

תעופה 22,43926,72132,39933,830בחברות '.§40,84148,522In aviation companies

תעופה 2,9683,6723,7893.8394,6125,219At*בשדות air ports



ומחו"ל לחו"ל  ודואר מטענים גוסעים, מטוסים, תגועת  י"ד/9. לוח
TABLE N/9. INTERNATIONAL AIR TRAFFIC OF PASSENGERS, FREIGHT AND MAIL

)19491969)

19491950I96019631964I96S1966196719681969
0)

שנחתו מטוסים 7,3708,844§2,2052.2722,9263.8794.4114,7654,9045.739מספר .Aircraft landing

נוסעים הכל 91,871116,642223,420461,428481,615554,423659,259703,3571,067,3101,114,818TOTALסך PASSENGERS

69,66182.796111הגיעו .602228,682234,424265.577308,326345,327537,197566.6S4Arrived

530,113548.164Departed'22,21033.846111,818222,746247.191288,846350,933358.030המריאו

(טונות) מטענים הכל 4591,9463,5167,3858,2749,77111,37715,97420,43126,296TOTALסך FREIGHT (tons)

4,3484,3216.6507,93612,452Unloaded(2)§2931.4101.4862,8543,553נפרקו(2)

(^)1665362,0304,5314,7215,4237.0569.32412,49513,844Loadodהוטענו(2)

0?'ג) דואר הכל 129,675241,176522,132857,2481,011,8431,075,1171,158,4661,229,2261,497,5361,770,698TOTALסך MAIL (kg.)

71,088167,349320,591469,832554,483620,098661,176721,554813,253987,867Arrivedהגיע

58,58773,827201,541387,416457.360455.019497,290507,672684,283782,831Dispatchedנשלח

(I) Since 1963, including tourists on oneday tours. (2) Excluding mail.
cs

דאר. כולל לא (2) יום. של לביקור תיירים כולל ב1963 החל (0 tJ■



POSTS AND COMMUNICATION ותקשורת דואר
(1) ותקשורת דואר  י"ד/10. לוח

TABLE N/IO. POSTS AND COMMUNICATION (1)

)1948/491969/70)

1948/491950/511960/611965/661966/671967/681968/691969/70Unitהיחידה

דואר POSTALשירותי SERVICES
וסניפים דואר 64114155159173176178No.Postמספרבתי oiffces and branches

דואר Postal"77218276290285299321יסוכנויות agencies
נע דואר 6292931323435Mobileקווי pose office

נע לדואר הקשורות Localities"550543547559564582נקודות served by mobile
post offices

שכורים דואר 15.928.029.931.835.038.71,000Rentedאלפיםתאי post office boxes
לחו"ל(2) שנשלחה הדואר קגבמות .1,4181,545kg§1,2561,2651,324=אלפי 1,000Mail sent abroad(2)

אויר בדואר :Thereof"433489§169317308352מזה; by air mail
לחו"ל שנשלחו החבילות 171312322232172312321,000Numberאלפיםמספר of parcels sent abroad

אויר בדואר :Thereof"41110103119127128.מזה: by air mail

TELEPHONESטלפון
המרכזית 80.2219.3285.2331.1385.3417.01,000Capacityאלפיםקיבול of exchanges

מחוברים ישירים 10.917.167.9171.7209.4244.5290.7332.9Connected.קוים trunk lines
ממתינות 11.012.019.564.239.335.336.744.9Standing.בקשות applications
טלפון 18.431.1122.5270.2316.9358.5419.1474.8Telephones*מכשירי

הטלפון כבלי ק"מאורך 2.13.18.112.013.515.017.71,000אלפי km.Length of telephone lines
הטלפון תילי Length"1371797611.8912,5513,0933,468אורך of telephone wires

טלפון TELEPHONEשיחות CALLS
ישיר בחיוג עירוניות ובין מקומיות

בינלאומיות)3)
4y n ffffyXff44363.8255.9629.0675.3750.633541 ,058.6CPulses 106 to** V US '(m

0.914.641.6107.51אלפים 38.9 ■§197.1316.3683.81.000
^U^AI 4*1 U III Ld U 1 Will L 1 U 1 1 n ^41 14

International)')
נכנסות :5.920.959.478.6117.9174.4369.2Thereof*מזה: Coming in '

TELEGRAMSמברקים(נ) (3) :

שנשלחו 6169951,1261,4561,2981,4671,4511,4671,000Telegramsאלפיםמברקים dispatched ■

לחו"ל :M347471455545519646672676Thereofמזה: abroad
מחו"ל(3) שנתקבלו m84מברקים '429444579559709718691"Telegrams received from abroad

טלקס tTELEX.CALLSשיחות ,

דקותבינלאומיות 1165265719851,1261,3471אלפי ,000 min.International
פ.מ.בארץ אלפי .2.5134,2084,3245,0657,6918,642C.P. 1,000Local

חבילות למעט (2) שנה. בל של במר0 31 ליום הנתונים' ויתר השנתית הדואר לפעילות מתייחסים ומברקים טלפון שוזות הדואר, במות על הנתונים תקציב;, שנות 0)
בלבלים. אוניות כולל (3<

(l) Budget years; data on mail sent abroad, telephone calls and telegrams refer to the yearly postal activity, the other data  to 31 III of each year. (2) Excl. parcels.
)3) Incl. calls to ships at sea.

z
o
5cy
z

ou
Q
2
<

o
a.
1/1

<a:



ובתקשורת בדואר עבודה ותשומת פדיון  *"ד/11. לוח
TABLE N/lI. REVENUE AND LABOUR INPUT IN POSTS AND COMMUNICATIONS

)1963  1969)

Unit 1969 1968 1967 I 96S 1963 היחידה

Revenue at current prices שוטפים במחירים הפדיון

TOTAL

Postal Services

Philatelic Services

Telegraph Services

Telephone Services

Thereof: installation fees

Miscellaneous

IL. thousand 415,140 §323.979 §271,377 176,546 111,115

52.300 §■49.756

7,580 10,311

30.656 §24,250

287,901 §230.1 17

23,451 §23.730

*36,703 §9,545

Labour Input

§45.348 32.724 26.053

6.916 5.002 4.618

§22.215 16.475 9,490

§191,793 118,930 77.925

§16.278 15,990 9,228

§5.105 3.4153,I 29

עבודה תשומת

לי אלפי הכל סך

דואר שירותי

הבולאי השירות

המברקה שירותי

טלפונים שירותי

התקנה דמי מזה:

שונות

מועסקים ממוצע
לחודש

10,42512,36212,48512,75413,528numberAVERAGEמספר NUMBER 01=
EMPLOYED PERSONS
PER MONTH

Permanent■■6.8577.6386.6609.4109,877'קבועים

.3.5684,7243.8253.3443,651יארעיים Temporary

שכר הכל לייסך .47,86873,96793,706101,007108,023ILאלפי thousandTOTAL WAGES

עבודה

38,83357,81לקבועים 176.25486,07392,044..To permanent workers

IS979..To.9,03516.15617.45214.934לארעיים temporary workers

הוצאות הכל סך
עבודה

59,52091,6051 18,009127,480137,297..TOTAL LABOUR EX
PENSES

■לקבועים .49,42173.45198.187110.333118,955<.To permanent workers

mלארעיים m10,09918,15419.82217.14718.342..To temporary workers

עבודה שכר ממוצע
לחודש לעובד

j626660666IL.Average'38349לירית monthly
wage per worker

עבודה הוצאות ממוצע
לחודש לעובד

*.476615788833846Average monthly labour
expenses per worker

423 וקשר תחבורה



רכבת
(*) ישראל רכבת תפעול  י"ד/12. לוח

(1949/501968/69)'

1949/501955/561960/611963/641964/65היחידה

הרחבה המסילה אורך
הסטנדרטית(2)

290403420427427ק''מ

השלוחות(2) 156186237261265אורך

בתשלום נטו 5201,3771,9493,3843,149אלפיםטון. י

נטו 39,881136,703216,098323,867328,820טוןק"'מ

הנוסעים 1,0083,3914,3864,9995,061מ0פר

37.730246,117350,388403,501411,013"נוסעק"מ

פדיון(3) הכל ל"יסך 6925,41811,80517,33919,700אלפי

מטענים 4903,3726,12310,15811,924ימהובלת

נוסעים 1561,8974,7175.9696,314*מהולכת

אחרים(<) 461499651,2121,462*ממקורות

תפעולי) הוצאות הכל 7917,35011,55118,51620,467סך

9בודה(5) הוצאות 11,40813,864מזה:

לתודש)(5) (ממוצע מועסקים ..מספר
1,5921,617

לחודש(5) למועסק ממוצע 461579ל"שגר

בשימוש לקמקו נטו 138414515578770אלפיםטוןק''מ

מטען לטון ממוצע .96ווו7799ק"ממרחק 104

בשימוש לק''מקו ..אלפיםנוסעק"מ
1,0471,0161,1701,191

לנוסע ממוצע 3773808181ק'נומרחק

נטו לטוןק"מ ממוצע 1.222.292.643.203.30אגורותפדיון

לנוסעק"מ ממוצע 00.410.771.351.481.54דיון

נבללז לא (3) התקופה). (סוף שנה בל במרס 31 תקציב; שנות (2) הרכנת. הנהלת של החודשייס הדוד1ות מתוך לקוחים הנתונים (1)
הנתונימ (5) וכוי. קרונות השכרת החסנה, דמי סחורות, השהית מדמי הכנסות כגון (■>) לגורמיחוץ. עבודות על והוצאות פדיון

קלנדריות. לשניט מתייחסים
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RAILWAYS

TABLE N/12. ISRAEL RAILWAYOPERATION (1)
(1949/501968/69(

Unic 1969/70 1968/69 1967/68 1966/67 1965/66

Length of railway line,
standard gauge(2)

Length of sidings(2(

Revenue net tons

Net ton  km.

Number of passengers

Passenger km.

TOTAL REVENUE (3)

Freight revenue

Passengers revenue

Revenue from other
sources (4(

TOTAL OPERATIONAL
EXPENSES(3)

Thereof: Labour expenses

Number of employed persons
(monthly average)(5)

Average wage per employed
person per month (5)

Net tonkm. per km. line in use

Average distance per I ton freight

Passengerkm. per km. line in use

Average distance per passenger

Average revenue per net tonkm.

Average revenue per passengerkm.

km.

thousand

IL. thousand

IL.

thousand

km.

thousand

km.

agorot

505

283

477

285

477

283 282

464

270

3,330 3.080 2,346 2,256 2,568

434,824 401.655 293,080 305,386 321,203

4,007 4,062 4,056 4,401 4,867

341,464 342,366 §337,741 357,777 393,869

21,71222,02124,68126,88028,928

1 3.03412,972§14.30316.94719.420

7,3467,5317.5447,5477,238

1,3321,518§2,8342,3862,270

29,56826,842§27,84428,77134,084

17,00318.86218.22319,13819,161

1.6781,6471,6311,6441,625

679733711738744

692658614842861

126135125130131

1.1421.037§884865S62

8181838485

3.804.20§4.94.04.3

1.902.102.22.02.1

)1( The data obtained from the monthly reports of the Railway management. (2) Budget years; for March, 31 each year
(end of period). (3) Excl. revenue and expenses on works for external factors. (4) E.g. payment for delay. storage,
lease of wagons, etc (5) Data refer to calendar years.
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BUSES איטוגוסים

(1) האוטובוסיפ של והוצאות פדיון תנועה,  י"ד/13. לוח
TABLEN/ I3. TRANSPORT BYBUSES, REVENUE AND EXPENSES OF BUSES (1)

)19511969)

(1)1951היחידה I9601965196719681969'Unit

1.4222,1452,7803,120מספראוטובוסים 3.0043,288no.Buses (yearly average)
שנתי) (ממוצע
ישיבה 46,62588,508122,737140,976ימקומות 135,757147,905"Seating capacity

שנתי) yearly}(ממוצע average)
מקומות של 33414445"ממוצע 4545Averages seats per bus

לאוטובוס

ק"מקילומטרז'(2< 88.00013,795230,067292,548אלפי §261.670 £243,0)km. (.000Kifometrage(2)

הפדיון הנל לירותסך 13,58180,623219,2835269,375אלפי 234,040287,355 jIL. 1,000TOTAL REVENUE
שוטפ.)(נ)(4) AtCurrent)(במחירים Prices)(3)(4)
קבועים בקוימ "מנסיעות "189,664226,246 203,391236,051" "From regular tines

מיוחדות r*מנסיעות it26.46540,019 27.22847,447..From, special tirps and
journeysוטיולים

ושונות 3,1543,110מחבילות 3.4213,856"From parcels and
miscellaneous

ממוצע, 16.461.395.3102.9אגורותפדיון 96.398.2agorotRevenue per buskm.
לאוטוק"מ

הפדיץ הכל לירותסך 186,888198,342אלפי §173,980211,331IL. 1,000TOTAL REVENUE

(1963 At)(במחירי 1963 Prices)
קבועים 161,416168,461בקויס §152,050(75,764From regular lines trips

מיוחדות 22,83527,280מנסיעות §19.07632,343From special trips and
journeysוטיולים

ושונות ~מחבילות ,.2,6372,601 §2,8543,224From parcels and
miscellaneous

(>) 8,635§7,846מפטרמועסקים 8,0459,010no.EMPLOYED
PERSONS(4)וי

הקואופרטיב 4,8295,321חברי 5,2585,433Members of co
operative

3.0173.314שכירים 2,7873,577**Wageearness

EXPENSESהוצאות
הוצאות הכל לירותסך 1אלפי 18,236166.107 §153,752 141.992L. 1,000Total labour

expensesעבודה(4) (4)

למועסק מנלוצע 1,139§977§ליריתשכר 1,1041,183IL.Average monthly wage
perלחודש employed person

לחבר ממוצע 1.448§1,269§שבר 1,3821,516.'Aver. month. wage per
לחודש cooperativeקואופרטיב member
לשכיר ממוצע 644§1(5שכר 576678..verage wage per

Awage earner

משנת הציבוריים. האוטובוסים שירותי בל נבללים מ1960 ו'המקשר''). *דן" ("אגד", הגדולות החברות 3 רק נבללו 1959 עד (1)
1961 משנת ואילו קבועים לקווים רק מתייחסים הנתונים 1960 שנל/ עד (2) ירושלים. במזרח אוטובוסים חברות גמ כולל 1968
כולל  1962 בשנת ההל (■*) ומנקו. גיטחון בול כולל הפדיון (3) 'וטיולים. מיוחדות נסיעות דהיינו, קבועים, לא לקווים גט

ה"'ברמליול".
1) Up to 1959, only the 3 large companies ("Egged", "Dan", "Hamekasher") have been included. As from I960, all public bus
services are included. As from 1968, bus companies of East Jerusalem are included too. (2) Until I960, data on kilometrage
cover only regular lines and as from 1961 also irregular lines, i.e. special trips and excursions. (3) Revenue includes defence

stamps and manco. (4) As from 1962, incl. "Carmelit".
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אוטובוסים של מסחרית מהירות  י"ד/14. לוח

TABLE N/14.  COMMERCIAL SPEED OF BUSES

(1967 1969)

. Km/hקמש

השינוי אחוז
1969

1968 לעומת
1967

0)
19681969Percentage

Change
i969 as

Against 1968

הכל עירונייםסך 18.918.617.84.4URBANקווים LINES  TOTAL

אביביפו 18.118.217.06.6Telתל AvivYafo

+20.318.219.4חיפה 6.5Haifa

+17.219.219.9ירושלים 3.6Jerusalem

אחרות 21.919.918.09.6Otherערים towns

פרבריים 28.526.026.00.0SUBURBIALקווים LINES

בץעירוניים S48.12.9INTERURBAN.47.849קווים LINES

במועדם נפקדו שלא הקווים פקידת וריכוז המלחמה בעת בספירה ההפסקה עקב מוטים להיות עשויים 1967 לשנת האומדנים (!)
העונתיות. מן הנובעות ההטיות את שהיזק דבר השנה, של האחרונים בחודשיים

(I) The estimates for 1967 may be biased as result of the interruption of the enumeration during the war and enumeration
of lines which were not enumerated in time in the last months of the year, which may have emphasifed the seasonal bias.
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roads כבישים

(1) החזקה סוג לפי ורוחגן, שטחן הסלולות, הדרכים אורן  י"ד/15. לוח
TABLE N/15. LENGTH, AREA AND WIDTH OF ROADS, BY TYPE OF MAINTENANCE(i)

)19611969)
שנה כל במרס 31il III of Each Year

1961196419651967החוקה
§

1968
§

j 1969Maintenance

(ק"מ) Length(.km)אורך

הדרכים 6.6757,7017,8798,5188,838כל ■9,086ALL ROADS

בלבד 3,0733,1293,1433.1733,2703.273Governmentממשלה only

ורשויות 744756790830909985Governmentממשלה and local

מקומיות


authorities

מקומיות 2,7553,5903,7154,109רשויות .4,3164,612Local authorities

1,6592,0542,1312.3122,5472.661Municipalitiesעיריות

מקומיות 6349711,0391,1401,1681,294Localמועצות councils

אזוריות 462564544657601657Regionalמועצות councils

0103227231406343216Privateרטית

מיר) (אלפי Areaשטח (thousand m2)

הדרכים 28.54041,49445,18648,50950,330ALLכל ROADS

בלבד 15,27016.70316,65816,62017.85918.599Governmentממשלה only

ורשויות .3,3383,4783,8714,3165,087ממשלה 5.861Government and
localמקומיות authorities

מקומיות 13.57518,35919,99122,81724,19825,870Localרשויות authorities

9,34311.90712,87814,56215,91816,333Municipalitiesעיריות

מקומיות 2,5414,3904,7625,3215.7626.351Localמועצות councils

אזוריות 1,6912,06323502,9342.5182,981Regionalמועצות councils

4829519761,8631.365839Privateפרטית

(מטריט)רוחב AverageWidthממוצע (metres)
הדרכים 5.05.35.45.55.7ALLכל ROADS

בלבד S35.55.7Government.5.05.35.3ממשלה only

ורשויות 4.54.64.95.25.65.9Governmentממשלה and
localמקומיות authorities

מקומיות 4.95.15.45.55.65.6Localרשויות authorities

5.65.86.06.36.26.1Municipalitiesעיריות

מקומיות 4.04.54.64.94.94.9Localמועצות councils

אזוריות 4.5Regional(4.2)3.73.74.34.5מועצות councils

.4.74.2פרטית 4.24.64.03.9Private

(1) Data on length and area of roads were obtained from the
Public Works Department and from the local authorities.

ממע''צ התקבלו הדרבי0 ושטח אורך על הנתונים (1)
המקומיות. ומהרשויות
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ובהשתתפותה הממשלה שבהחזקת הכבישים  י"ד/16. לוח
TABLE N/16. HIGHWAYS MAINTAINED BY THE GOVERNMENT AND WITH

GOVERNMENT PARTICIPATION

Budget year
(1961/621969/70)

תקציב שנת

1969/70 1968/69 1967/68 1966/67 1965/66 1961/62

Road Length (km.) (ק*מ) הכבישים אורך

TOTAL MAINTAINED
BYTHE GOVERNMENT
AND BY LOCAL
AUTHORITIES

Asphalt paved
Non asphalted

Maintained only
by Government
Asphalt paved
Non asphalted

Maintained by
Government and by Local
Authorities

Asphalt paved
Non asphalted

בהחזקת הכל סך
ובשי הממשלה

3,8173,9584,003. גנו,4,0384§4,003

רשויות תוף
מקומיות
אספלט עם
אספלט ללא

3,094
723

3,682
276

3,833
170

3,850
153

§3,944
94

4,036
97

בלבד הממשלה ידי 3,2703.273'3.0733,1683,1733.173על

אספלט עם
אספלט ללא

2,676
397

3.012
156

3,092
81

3.113
60

3,223
47

3,299
44

הממשלה ידי 0ל
רשויות בשיתוף

מקומיות

744790830830§768560

אספלט עם
אספלט ללא

418
326

670
120

741
89

737
93

§721
§47

807
53

Mainten an ce and Co nstruction Expenditure
)I L. thousan d)

וסלילה החזקה הוצאות
ל"י) (אלפי

בהחזקת הכל 105,627112,660TOTAL(1)14,26063,18064,44488,600סך MAINTAINED BY

ובשי THEהממשלה GOVERNMENT
AND BY LOCAL רשויות AUTHORITIESתוף

מקומיות

הממשלה ידי על 9.95011,22515,84623,51519,95021,130Governmentהחזקה maintenance
onlyבלבד

בטיחות(2) ואביזרי .2.0103.7092,8781,9382,3142שיפורים 120Repairs and security
implements (2)

ושיקום 03,42041.95939,78658,17558.41649,461Constructionלילה and repair

בשיתוף הממשלה ידי 11.3748.209Joint(3)3007501.7461.277על government and local
מקומיות רשויות authorities maintenance

of existing roads

כבישים ושיקום 13.57331,740Joint(3)6005,5374.1883,695סלילה government and local
הממשלה ידי על authoritiesחדשים construction
מקומיות רשויות andבשיתוף repair of new roads

(1) Such as: fences. bicycle paths, lights, etc.;
inch repairs were almost nonexistent until 1961/62.

)2) Incl expenses on military access roads.

וכוי; תאורה אופניים, שבילי ביטחון' גדרות בגון: (1)
.1961/62 עד בוצעו שלא במעט זה מסוג פעולות

בטחונית. גישה כבישי סלילת על הוצאה כולל (2)
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המסעה ורוחב סוג לפי הביןעירוניים, הכגישיט אורד  י"ר/17. לוח

TABLE N/17. DISTRIBUTION OF KM ON INTERURBAN ROADS, BY TYPE AND WIDTH OF ROAD

)1963 ; 1965 ; 1968)

■Kmק''מ

הכל סך
(מטרים)רוחב ofהמסעה Road (m.)Width

Total3.00
3.99

4.00
4.99

5.00
5.99

6.00
6.997.007.01

9.99
10.00

13.99
14.00KOI

20.9921.00

Type of Road

1963

הכל 2,9981,2995745015374aIt23TOTALסך

1.417285303294471עורקיים 291322Trunk

1.168743190170461531Regionalאזוריים

4132718137204Localמקומיים

הכל 3,076469866548סך

1965

600 4T914402 526TOTAL

1.55667260225567עורקיים 3388322 516Trunk

1,15529544726116אזוריים 12537 1Regional

365מקומיים .1071596217 163
 1.  . . Local

הכל 3,223386813SIסך 3

1968

812 55212374 886TOTAL

1.63657212190760עורקיים 2877304 836Trunk

1,18623642926334אזוריים 21036 5Regional

401931726018מקומיים 552\ Local

0

0 י

y
z
כ

8
ם
>

O0.
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<
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MOTOR VEHICLES המנועיים הרכב כלי

(0 הרכב סוג לפי מנועייט, רכב כלי  י"ד/18. לוח

TABLE N/18. MOTOR VEHICLES, BY TYPE OF VEHICLE (ו)

(1951 1969(

הרכב 196019651966196719681969Typeof(2)1951סוג Vehicle

הכל 34,10369,580171,034180,983193,104209,781239,480TOTALסך
פרטיות 9.57823,98080,22688,82996.565109,807131,312Privateמכוניות cars

13,58221,45341,34845,03247,28649,84657,568Trucks(3)משאיות(3)
1,4192,3943,2113,3893.5913,7153.982Busesאוטובוסים

1,2392,4772,5962,7022,6922,8333,209Taxisמוניות
מיוחדי) 3948151,3981,5211,7611,6971.913Specialרנב service vehicles (4)

וקטנועים 7,89118,46142,25539,51041,20941,88341,496Motorcyclesאופנועים andmotor scooters

שנה. בכל בדצמבר ל31 הרכב מצבת נערכת 1965 משנת החל שנה. בכל במרס ל31 הנתונים מתייחסים 1964 עד (1)

ותומך. גורר רכב כולל (3) משנה. יותר פג רשיונם שתוקף רכב כלי כוללים אינם הנתונים 1960 בשנת החל (2)
ובו'. סניטריות מכוניות אמבולנסים, כגון (4)

(1) Till 1964 the data refer to March 31 each year. From 1965 they refer to December 31 each year. (2) From 1960 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.

הרכב סוג לפי המנועיים, הרכב כלי של הייצור ושנת הממוצע הגיל  י"ד/19. לוח
TABLEn/19. AVERAGE AGE AND YEAR OF PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES,

BY TYPE OF VEHICLES

)19671969)

ייצור הכלשנת סך
מכוניות
פרטיות

משאיות
מוניותאוטובוסים

מיוחד רכב
Specialאופנועים Year of ProductionTotalPrivate(0BusesTaxisServiceMotorcycles

CarsVehicles

הממוצע Average(שנים)הגיל Age (years)
31 XII 19676.75.46.46.57.48.77.5
31 XII 19686.65.36.47.05.77.57.5
31 XII 1969

1

5.74.96.27.23.77.77.5

הייצור שנת 31לפי XII 1969gy Year of Production
total הכל 239,480131,31257,5683,9823,2091,91341,496סך
Up to 1948 7,0831.9841,6111911133.805עד

1949  19505.8442,0553.3201171080262
1951  195615.9897,3235.5004815141921.979
1957  I96026,80112,9246.154901832726.467
1961  196590.42450,32720.3511.53935667917.172
1966  196853.46630.88812.0317309294788.410

1969 +39.87325.8119,0511951.316993.401

(1) Including tractors and semitrailer combinations. ותומר. גורר רכב כולל (1)
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TRUCKS משאיות

ייצור ושנת דלק סוג מורשה, מטען לפי (1) משאיות  >"ד/20. לוח

TABLEN/20.TRUCKS(i), BY LOAD CAPACITY, TYPE OF FUEL AND YEAR OF PRODUCTION

)19671969)

Type of Fuel
and Year

of Production

Load Capacity Groups (Tons) (טונות) מורשה מטען קבוצות

20.0+ 15.019.9 10.014.9 6.09.9 3.05.9 1.02.9
0.9 עד

Up to 0.9
כל

המשאיות
All Trucks

דלק סוג
ייצור ושבת

ALL TRUCKS
Gasoline
Fuel oil

ALL TRUCKS
Gasoline
Fuel oil

1967

667 . 78 762 4,318 5,134 10,834 25,493 47,286
22 9 16 207 3,701 10,738 25,427 40,120
645 69 746 4,111 1,433 96 66 .7,166

1963

723 82 731 4,387 4,945 11,604 27,374 49,946
19 8 14 148 3,520 11,506 27,316 42,531

704 74 717 4,239 1,425 98 58 7,315

1969

המשאיות כל
בנזין
סולר

המשאיות כל
בנזין
סולר

המשאיות 57,56831,14114,3885,1295,14580993858ALLכל TRUCKS

49,16931,08614,2933,61213913719Gasolineבנזין

8.39955951,5175,00679691סולר . .839Fuel oil

1950 4,4811,7567251,471431422234Upעד to 1950

3,6821,7457041,20816234Gasolineבנזין

799II21263415401930Fuelסולר oil

1956 עד 19515,5002,5251,65771041569911519511956

4,6312,5191,63444526214Gasolineבבזין

0869623265ולר 389678IIIFueloil

1900 עד 19576,1542,2441,5139611,145139714519571960
4,2392,2281,47648940312Gasolineבנזין

1,91516374721,1051366143Fuelסולר oil

1965 עד 196120,35111,3244,9791,2492,039418243171961 1965
17,27111,3094,96893842328Gasolineבנזין

3,08015II3111,99741522309Fuelסולר oil

1968 ער 196612.0318,7202,240469422621710119661968
11,3188,7172,2383471321Gasolineבנזין

713321224096017100Fuelסולר oil

ואילך 19699,0514,5723,27426869379191461969 +
Gasoline?8,0284,5683,27318421בנזין
1,02341846917819146Fuelסולר oil

(1) Including tractor and semitrailer combinations. ותומך. גורר רכב כולל (1)
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TRAFFIC ON NONURBAN. HIGHWAYS לאעירונ"ם בכבישים njmn

נבחריט כביש בקטעי יומי תנועה נפח של שנתי ממוצע  י"ד/21. לוח
TABLE N/21. ANNUAL AVERAGE OF DAILY TRAFFIC VOLUME

ON SELECTED HIGHWAY SECTIONS
)19631969)

Thousand vehicles רכב כלי אלפי
הכביש מס'
No of.הקטע תיאור

בק~מ ד,קטע
Section196319651966196719681969

Description of Highway
Section

Highwayin km.

אביב001 Jerusalemירושליםלטרוןתל  Latrun  Tel
Aviv

הגיא00103 הקסטלשער 9.522.86.67.110.4Mountראש Castel  Sha'ar Hagay
נשר00104 בי''ח צומת  הגיא 22.842.07.05.97.1Sha'arשער Hagay  "Nesher"

factory Junction
רמלה00106 רחובות המסילה 45.448.95.98.510.815.214.2I5.BRailwayמפגש crossing Rehovot

יפו שער Ramla  Jaffa Gate
יפו)צומת00107 (שער 48.952.96.910.512.013.315.217.5Zerifinצריפין (Jaffa Gate)  Bet

דגון Dagonבית junction
משמר00108 צומת  דגון בית 52.954.117.220.817.924.028.429.2Betצומת Dagon junction  Mish

marהשבעה HaShiv'a junction
אזור00109  השבעה משמר 54.156.912.916.920.721.924.227.3Mishmarצומת HaShiv'ajunction 

Azor

Oilתלאביבנתניהחיפד Telכביש Aviv  Netanya  Haifa
ברוךהרצליה01107 7.912.914.222.423.222.828.228.1Telתל Barukh  Herzeliya
נתניה01110 דורהצומת 28.132.312.715.415.017.018.1Doraצומת junction  Netanya

junction
Oil I Iגבעת נתניהצומת 32.347.36.68.57.210.413.6Netanyaצומת junction  Giv'at

Olgaאולגה junction
011 iikאולגהצומת גבעת 47.350.36.47.1Giv'atצומת Olga junction  Ha

fll 1 ■ 5
חדרה עוקף כביש

56.685.332938.449
dera detour

M\ 1^ 1 טירה3 בנימינהמסעף צרכ7ת
junction

תקוה012 חדרהפתח Haderaכביש  Petah Tiqva 
ראם Ramlaרמלהצומת  Re'em junction

כנות01201 ראםצומת 0.0צומת 5.55.86.15.87.89.7Re'em junction  Kannot
junction

בילו01203 תלנוףצומת 9.814.85.05.45.86.16.27.7TelNofצומת junction  Bilu junc

רמלה01204  בילו .14.821צומת 53.43.13.74.4Bilu junction  Ramla
לוד01210 התעופה S45.87.4Lod.30.031.54.65.6לודלשדה  Lod airport
סבא01215 9.8§11.0;43.952.66.5פתבפר §11.0 (§7.98.4Petah Tiqwa  Kefar Sava
בית01217 רעננהצומת 53.069.85.46.04.96.67.5Ra'ananaמסעף junction  Bet Lid

junctionליד
הרואהצומת01219 כפר 77.582.53.24.14.44.34.56.3Kefarמסעף Haro'e junction 

Haderaחדרה junction

רעננהראשלציבנר013 Ra'ananaכביש highway  Rishon
אשקלון LeZiyyon  Yavne 

Ashqelon
השומר01303 תל גההמסעף 1צומח 1.313.56.810.612.615.718.721.1Geha junction  Tel Hasho

mer junction
משמר01306 מסוביםצומת 17.721.29.919.120.821.327.930.6Mesubimצומת junction  Mish

marהשבע HaShiv'a junction
השבעהצומת01307 משמר 21.227.45.67.310.19.911.414.1Mishmarצומת HaShiv'a junction

Palmahimפלמחים junction
אשדוד01310 זכאימסעף בן 41.644.9S.I5.312.38.19.2Benממסעף Zakay junction  Ashdod

junction
יד01314 אשקלוןמסעף 28.432.1Ashqelon..66.976.2מסעף junction  Yad

Mordekhayמרדכי junction
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נבחרים כביש בקטעי יומי תנועה נפח של שנת* ממוצע  י"ד/21. לוח
(המשך) רכב) כלי (אלפי

TABLEN/21. ANNUAL AVERAGE OF DAILY TRAFFIC VOLUME
ON SELECTED HIGHWAY SECTIONS (Thousand Vehicles) (Cont.)

(19631 969)
Description of Highway

Section

Tel Aviv  Petah Tiqwa
Geha jun.  Beilinson jun.
Beilinson jun.  PetahTrqva
detour

free way to Haifa
To Fureidis junction
To Atlit
Haifa  Akko Nahairyya
Rosh HaNiqra

CjiryatBialik jun. Akko jun.
Akko  Nahariyya
North, high. Rosh HaNiqra
Akko  Zefat  Rosh Pinna
Akko  Ahihud
Ahihud jun.  Farod jun.
Zefat jun.  Rosh Pinna jun.
Haifa  Nazareth  Tiberias
Haifa Bay jun.  Yagur jun.
Haemeq jun.  Yoqneam jun.
Nahalal junction  Nazareth
Nazareth  Golani junction
Poriyya junction  Tiberias
Pa rod highway  Afula 
Hadera

Parod jun.  Golani jun.
Golani jun.  Kefar Tavor
Kefar Tavor  Afuta
Afula  Megiddo junction
Megiddo jun.  Iron jun.
GanShemu'el  Hadera

AshqelonRe'em junction 
Nahshon

Ashqelon junction  Hodaya
Mal'akhi jun.  Re'im jun.
Re'im jun  Nahshon jun.
Be'er Sheva highway 
Pelugot jun.  Ahim jun.

Be'er Sheva  Mishmar Ha
Negev

Mishmar HaNegev  Pelugot
junction

Pelugot jun.  Mal'akhi jun.
Be'er Sheva  Dimona 
Sedom

Nevatim jun.  Dimona jun.
Dimona junction  Sedom
Elat highway

Sedom Elat  En Gedi h.w.
Gelilim highway  Herzeliy
yaRa'anana

Coast highway  Herzeliyya
Herzeliyya  Ra'anana
Bene Beraq  Tel HaShomer
Barllan University jun.  Tel
Hashomer

1969 1968 1967 1966 1965 1963
בק"מ הקטע
Section
in km.

הקטע תיאור
הכביש מסי
No. of
Highway

30.0 28.4 28.0 28.8 21.1
24.2 17.9 24.2 25.4 22.2

7.6
8.1

11.4 9.3 8.6 3.2
7.2 5.8 5.3 3.8
7.2 .. I.I

2.32.43.1
2.02.02.5
1.21.61.8

8.6
.4.1

2.1

15.8
16.1

5.2
4.6

7.4 8.4
9.4 9.7

47.263.6
63.677.5

10.220.2
21.728.7
39.541.8

21.729.7
29.753.2
74.582.6

8.7 8.3 7.2 7.2 6.4 5.0 3.510.2
6.5 5.7 5.0 5.5 4.2 2.8 13.217.8
4.0 2.8 2.4 2.5 2.7 .. 25.236.0
2.0 .. I.I 1.5 .. .. 39.554.5
2.5 2.2 1.9 .. 2.3 .. 63.569.0

0.021.60.30.30.5
.. 21.632.0I.I0.91.4
.. 32.047.91.31.00.82.0
.. 50.459.83.33.13.73.83.8
1.3 59.879.52.03.03.53.53.7

4.8 5.3 5.2 4.6 3.8 86.489.4

2.6 .. .. 1.6 2.0 3.9 0.013.2
8.4 7.3 7.4 5.8 5.4 3.8 15.820.0
1.6 1.4 1.7 20.035.2

5.7 5.4 4.0 3.9 4.5 .. 0.014.8

3.7 3.0 2.6 2.4 2.0 .. 14.851.5

4.9 4.3 3.9 .. 3.2 .. 51.564.5

2.4 1.7 1.5
1.9 1.4 1.4

0.6 0.5

1.4 1.9 0.7 0.035.4
.. 35.469.7

69.777.0

7.8 7.1 7.1 8.0 7.3 4.7 0.0 2.0
5.1 5.5 5.2 5.7 4.0 2.7 4.0 7.0

4.3 5.1 4.9 5.5 5.6 2.5 5.6

ת''אפ'"ת כביש
בילינסון גההמסעף צומת
עוקף בילינסוןכביש מסעף

פת
לחיפה מהיר

לפרדיס המסעף עד
עתלית עד

חיפהעבונהייה בביש
הנקרה ראש

ביאליקעבו קרית מסעף
עכונהריה

הנקרה הצפוןראש בביש
פינה עכוצפתראש

אחיהוד  עבו
פרור אחיהודצומת מסעף
פינה ראש צומת  צפת

חיפהנצרתטבריה בביש
יגור המפרץצומת מסעף
יקנעם העמקמסעף מסעף

נהללנצרת צומת
גולגי נצרתצומת

פוריהטבריה בי"ח מסעף
פרודעפולהחדרה בביש

גולני פרודצומת צומת
תבור גולניכפר צומת

תבורעפולה כפר
מגידו עפולהצומת

עירון מגידוצומת צומת
שמואלחדרה גן

ראםנחשון אשקלוןצומת

אשקלוןהודיה צומת
ראם מלאכיצומת מסעף
נחשון ראמצומת צומת
שבעצומת באר בביש
אחים פלוגותצומת
הנגב שבעמשמר באר

פלוגות הנגבצומת משמר

מלאכי פלוגותמסעף צומת
שבעדימונהסדום באר

דימונה נבטיםמסעף מסעף
סדום דימונהכביש מסעף

אילת 
גדי סדוםאילתעין בביש

כבישגליליםהרצליהרעננה

התוףהרצליה כביש
הרצליהרעננה

השומר כרקתל בני כביש
בראילן אוניברסיטת צומת

השומר תל

014
01408
01409

20
20  01
20  01
021

02104
02106
02109

023
02301
02302
02307
024

02402
02404
02406
02408
02410
032

03201
03202
03203
03205
03206
03210

071

07101
07103
07104

081

08101

08102

08103
083

08301
08302

08303
III

11101
11103

142
I 4202
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עיקריים רכב סוגי לפי ,(1) הארצי הקילומטראז' אומדן  י"ז/22. לוח
TABLE N/22. ESTIMATED KILOMETRAGE(i), BY MAIN TYPES OF VEHICLES

)19631969)
ק"מ .Kmמיליוני Million

רכב 19631964196519661968.1969Typeסוג of Vehicle

הכל(2) ;,2סך 742,6313,1303,3254,1195,231TOTAL(2)

:Thereofמזה:

פרטיות 9251,2031,5801,7792,1682,458Privateמכוניות cars

6367538037441,1031.670Truks(3)משאיוח(3)

197212244257314350Busesאוטובוסים

182185200215229293Taxisמוניות

וקטנועים 424Motorcyclesאופנועים and motor sco
oters

ותומך. גורר ורכב מסחרי רבב טנדרים, כולל (נ) מיוחד. רבב בולל (2) זה. לפרק מבוא ראה  הנתונים מגבלות (1)

(') For limitation of data  see introduction. (2) Incl. special service vehicles. (3) Incl. commercial vehicles,

tractors and semitrailer combination.

השבוע ימי לפי לאעירוני, קילומטראז'  י"ד/23. לוח
TABLE N/23. NONURBAN KILOMETRAGE,BYWEEK DAYS

)19621969)
ק*מ .8Kmיליוני Million

בשבוע 1962196419651966196719681969Weekהיום Day

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

TOTAL | 2,595.9 2,182.7 1,969.8 1,986.0 1,758.3 1,522.7 1,086.8

435 וקשר תחבורה

הכל סך

Percentagesאחוזים

א' 16.015.714.415.815.415.515.5Sundayיום .

ה' עד בי 15.415.115.314.915.115.014.9MondayThursdayימים
יומי) daily)(ממוצע average)

וי 13.213.212.512.812.813.013.1Fridayיום

9.210.711.911.711.811.611.4Saturdayשבת



ROAD ACCIDENTS דרכים תאונות

מעורבים רכב וכלי נפגעים נפגעים, עם דרכים תאומת  >"ד/24. לוח

TABLE N/24. ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, CASUALTIES AND VEHICLES INVOLVED

)I9SI1969)

UP

z
o
$y
z
כ
r
x.
o
u
Q
z
>

2
z>

1969 1968 1967 1966 1965

שנתי וממוצע
Annual
Average
19651969

שנתי ממוצע
Annual
Average
19601964

שנתי ממוצע
Annual
Average
19551959

שנתי ממוצע
Annual
Average
19511954

Accidents with casualcies

TOTAL CASUALTIES

Deaths
Seriously injured (1)

Slightly injured

Vehicles involved in accidents
with casualties

Accidents with casualties

TOTAL CASUALTIES

Deaths
Seriously injured (1)
Slightly injured

Vehicles involved in accidents
with casualties

Absoluteמוחלטיםמ0פרים Numbers

4,0866,9729,58211,37111,35611,23410,82611,19712,243

5,1888,83012,793,IS8<015,47415,54515,03915,78417,459

199183257371336297378407439
1,2731,7852,1562,6752,6182,5822,5442,6313,000
3,7166,86210,38012,81312,52012,66612,11712,74614,019

5,4939,30113,86816,80216,55216,6571 6,08916,46918,243

Rates per 100,000 Population (2)

420 398 394 427 442

(2) תושבים 100,000 ל שיעורים

416 418 364 254

322461558580603591547561599

121011141313!41415

79939497102989394103

231358452468488486440453481

626 585 586 632 645 615 605 486 341

נסגעים עם תאונות

נפגעים הכל סך
הרוגים

קשה(נ) פצועים
קל פצועים

נפגעים עם בתאונות מעורבים רכב גלי

נפגעים עם תאונות

נפגעים הכל סך
הרוגים

קשה(ג) פצועים
קל פצועים

נפגעים עם בתאונות מעורבים רכב כלי

(1) Hospitalized 6 days or more.
)2) Rates refer to the average population of each year

יותר. או ימים 6 חולים בבית לטיפול נשאר (1)
שנה. לגל הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים השיעורים (2)



נסיעה, ק"מ למליון דרכים בתאונות המעורבים מנועיים רכב כלי י"ד/25. לוח
רכב סוג ולפי תאונה סוג לפי

TABLE N/25. MOTOR VEHICLES INVOLVED IN ROAD ACCIDENTS PER ONE MILLION KM/TRIP,
BY TYPE OF ACCIDENT AND TYPE OF VEHICLE

)1961  1969)

תאונה וסוג שנה
כולל סך
Grand
Total

רכב
32

ויותר גלגלים 4 רכב
Vehicles with 4 Wheels and more

Year and Typo

of Accident

גלגלים
Vehicles
with 23
Wheels

)1)

הבל סך
Total

מוניות
Taxis

משאיות
Tracks

אוטו
בוסים
Buses

מכוניות
פרטיות
Private
Cars

רכב
מיוחד
Special
Service
Vehicles

19616.35.15.84.88.04.43.61961

19625.95.95.74.68.14.23.31962

19636.14.85.94.87.64.23.31963

19645.84.35.94.87.94.13.21964

19655.63.64.35.96.63.20.6I96S

19665.04.93.94.85.72.90.51966

(2)19683.73.13.93.34.62.60.71968(2)

הכל סך 19693.57.72.73.32.54.S2.70.71969 TOTAL

בנוסע פגיעה בלי הכל סך
הרכב כלי בתוך

3.37.62.43.12.53.02.70.7Total excl. injury of pass
anger inside vehicle

הכל סך  2.04.21.52.11.61.71.80.5Collisionsהתנגשויות  total

נע רבב 0.5With'1.73.71.21.61.21.31.4עם moving vehicle

עומד רבב 0.10.1עם


0.1


With parking vehicle

דומם עצם 0.10.2עם
0.1


With obstruction

לא שנעצר רכב עם
חניה לשם

0.30.30.30.40.30.30.3


With vehicle stopped
notfor parking

רגל הולך 0.92.30.70.90.61.00.80.2Overrunningדריסת of pedestrian

בתוך בנוסע פגיעה
רבב כלי

0.1


0.30.2


1.5


njury of passanger inside
vehicle

0.20.80.20.10.10.1התהפכות


Turning over

0.10.20.1החלקה


Sliding

ידוע ולא 0.1אחר


0.1


0.10.2
Other and not known

(1) Motorcycles and motor scooters.
)2) Based on estimated kilometrage data.

וקטנועים. אופנועים (1)
בלבד. אומדן שהם קילומטראג' נתוני על מבוסס (2)
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לפי נפגעים, התאונה; וסוג יישוג לפי נפגעים, עם דרכיט תאונות י"ר/26. לוח
התאונה וחומרת בדרן השימוש סוג גיל,

TABLE N/26. ROAD ACCIDENTS WITH CASUALTIES, BY SETTLEMENT AND TYPE
OF ACCIDENT; CASUALTIES, BY AGE, TYPE OF USE OF ROAD AND DEGREE

OF INJURY
)19671969)

1969

19671968
הכל הרוגימסך

Fatal

פצועים
קשה

פצועים

קל
TotalSeriouslySlightly InjuriesInjuredInjured

יישוב לפי ,nuwnAccidents, by Sectlement

הכל 10,82611,19712,2432,420סך 4009,422TOTAL

אביב תל 3,0972,914מזה: .3,158535 482,575Thereof: Tet Aviv
853720832180חיפה 21631Haifa

.666ירושלים 94696789 22856Jerusalem

תאונה סוג לפי Accidents,byתאונות/ Type
of Accident

הכל 10,82611,19712,2432,420סך 4009,423TOTAL

רבב עם 3,5193.4144,221730התנגשות no3.381Collision with moving
vehiclesנע

רכב עם 90292482189התנגשות 9723Collision with parking
vehiclesעונ?ד(1) (1)

עצם עם 28026729990התנגשות 18191Collision with an
obstructionדומם

רגל בהולך פגיעה או 4,1704,5074.6911,073דריסה 2063,412Overrunning or collision
with a pedestrian

בתוך בנוסע 52554766134פגיעה 627njury of passenger
רכב insideבלי vehicle

839753830234התהפכות 30566Turning over
26925023341החלקה 3189Sliding
32253527963אחר 12204Other

גיל לפי ,Casualtiesנפגעיט, by Age

הכל 17,4593,000(15,7844(3)15,039(2)סך 43914,019TOTAL

(14 עד 0) 2,3252,5332,617489ילדים 702,058Children(0M)
(64 עד 15) 11,72812,2282,241מבוגרים . 28711,112Adults(1564)
ומעלה) 65) 876922246קשישים 80707Old (45+)

סוג לפי ,Casualtiesנפגעים, by Type
בדרך ofהשימוש Use of Road

הכל 15,03915,78417,4593,000סך 43914,018TOTAL

1,9982,1282,795404נהגים(2) 662,324Drivers(2)
אופנועים© 2,0731,9792,043405רוכבי 271,611Drivers of motorcycles(2)

5,3335.8696,671885נוס8ים(2) 1145,672Passengers (2)

אופניים 838850810146רוכבי 13651Riders of bicycles
רגל 4,4394,8004,9941,132הולכי 2153,647Pedestrians

15815814528אחר 4113Other

קשה פצרעיט 9 הרוגים, 3 ברלל (3) ידוע. אינו שגילם בפגעים 110 בולל (2) חניה. לשם לא שבעצר רכב עם התנגשות כולל (1)
ידוע. אינו שגילם קל פצועים ר142 קשה פצועים 24 הרוגים, 2 בולל (4) ידוע, אינו שגילם קל פצועים ו89

(1) Incl. collision with vehicle stopped not for parking. (2) Inct. t 10 injured persons whose age is not known. (3) Incl.
3 fatal injuries, 9 seriously injured and 89 slightly injured whose age is not known. ■ (4) Incl. 2 fatal injuries, 24 seriously

injured and 142 slightly injured whose age is not known.
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DRIVERS

הרשיון ודרגת (.) הרשיון הוצאת שגת לפי ,(<) נהגים  י"ד/27. לוח
TABLE N/27.DRIVERS (1), BY YEAR OFLICENSING (2) AND TYPE OF LICENSE

End of Year (19671969)

>חנים

שנה סוף
לנהוג forLicensedרשאי

באופנועים
משאברכבו/או ברכב

ומשאבקטנועים משקלפרטי בעל
הרשיון הוצאת שנת
Year of Licensing

הבל סך
Total

בתלת ו/או
אופנועים
Motorcycles

טון 4 עד
כולל משקל
Private Car

מעל כולל
טון 4

Trucks with
במונית
Taxi

באוטובוס
Bus

בגורר
Semitrailer

and/or Motorand TruckMore Than 4
Combination

Scooterswith 4 TonTon Gross
and/orGross WeightWeight

Tricycles

1967

total הכל 86,199סך 311,757289,419109,32527,49117,4327,149

1968

total הכל 93,616סך 346,223323,622115,67729,58318,3297,761
1969

total הכל 100,474סך 387,904365,754123,89731,27119,0348,702
Up 10 1959 34.437.סד 111,064108,56964.00521.32513.6976,171
1960196216,644 51.19649,11318,8554.3762,479956

19637,694 27,59126,2058.4931,574832343
19647,820 28.09126.3326,6091.158573333
19657.840 31,22229.1735.852921432306
19667.676 36.65034.0006,114713331224
19675.018 27,42025.3883.8222077496
19685,964 34,44530.9494,254914055
19695.217 . 34.68230,6873.774722526

Not known ידוע 2,159לא 5,5435.3382.119834551192

מתאים אינו הרשיון דרגות בעלי סיכום (2) בלבד. ניידות חקלאיות ומכונות טרקטורים לנהוג המורשים נהגים כולל לא (0
רכב. של סוגים במספר לנהוג מורשים הנהגים מן מפני.שחלק הכללי הכל לסך

(1) Excl. drivers licensed to drive tractors and combines only. (2) Drivers with all types of licence סי< not י""* "P ">
the total, because some drivers are licensed to drive more than one type of vehicle.

וגיל הרשיון הוצאת שנת לפי נהגים,  י"ד/28. לוח
TABLE N/28. DRIVERS, BY YEAR OF LICENSING AND AGE

)31 XII 1969)

הרשיון הוצאת הכלשנת גילסך ouקבוצת pAge G r

Year of Licensing
Total
(!)

18 עד
Up to 18

1924253435444554556465 ידוע+ לא
Not Known

total הכל 395,4218,93875,145112,52085,39554,60830,7678,25619,792סך
Up to 1959 111עד ,622857920.09135,33826.09718.0344,8137.085
1960196251,908261.15922.49712,2817.5683,8401.1053,432

196327.95383.25611 .6386.1513,6911,5994341.176
196428,46845,31910,6175.9113,5371.5403751,165
196531,72348,41811.1796.0343.3211.4093361.022
196637,5571314,00211,2276.1293.3611.3892561.180
196728.27073312,4087.3413.9532.046807166816
196836,1092,64916,1668.6954.6432.256879217604
196936,2435.41614.1627.9773.9422.0367582391,713

Not Known ידוע 5.568לא


1761.2581.0136955123151,599

(1) Incl. 7,517 drivers licensed to drive tractors
and agricultural machinery only.

בטרקטורים לנהוג המורשים נהגים 7/517 כולל (0
בלבד. חקלאיות ובמכונות
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ושירותים מסחר טו.

כוללת זו תקופה אם בעסק, הנהוגה אחרת
הכספים. משנת חודשים שישה לפחות

וכד'), משרד (חנות, כיחידה מוגדר העסק
פעי מתנהלת בה בלבד, אחד במקום הנמצאת
סיטוניות פירמות של מחלקות מסחרית. לות
נחשבו וקמעוניות סיטוניות פירמות של וסניפים
של מחלקות בסקר. נפרדות חקירה ליחידות
הוגדרו לא כלבו) (בחנויות קמעוניים עסקים
היתה אם גם בסקר' נפרדות חקירה כיחידות

נפרדת. חשבונות הנהלת עבורן
ובני בעלים שכירים, כוללים מועסקים

שכר. ללא בעסק העובדים משפחה
בעסק השכירים כל של ממוצע הם שכירים
התש בגיליונות המופיעים וקבועים) (ארעיים
הדו"ח, בשנת נבחרים חודשים ארבעה של לום
מחודשים באחד בלבד אחד יום עבדו אם גם
שכר תמורת עובדים בעלים גם נכללים אלה.
אגודות חברי שהם והעובדים מניות בחברת

שיתופיות.
הסחורות כל ערך הן העסק בבעלות מכירות
הן הדו"ח בתקופת מכר שהעסק העסק בבעלות
והחזרות, הנחות בניכוי באשראי, והן במזומנים
עקי מסים (כולל .שילמו שהקונים המחיר לפי
נכללו לא סובסידיות). כולל לא אך פים
שנת לפני שנמכרו סחורות עבור תקבולים
שנמכרו סחורות חשבון על מקדמות או הדו"ח

הדו"ח. תקופת אחרי
כל ערד הן עמילות דמי תמורת מכירות
ע"י שנמכרו אחרים של בבעלותם הסחורות
או חרושת בתי של חשבונם על (למשל, העסק
היא המכירות ערך הגדרת אחרים). סוחרים
זה שערך רק הקודם, בסעיף שצוינה זו כמו

עמילות. דמי גם כולל
(המ התמורה הם (קומיסיון) עמילות דמי
המכירות)' מערך מסויים כאחוז לרוב חושבת
בבעלותם סחורות מכירת עבור העסק שקיבל
מסחריות. עסקות תיווך בעד או אחרים, של

הם הדו"ח שנת בסוף לקוחות של חובות
סוף עד שהצטברו הלקוחות של החובות יתרת

קודמות. משנים חובות כולל הדו"ח, שנת

והקמעוני הסיטוני המסחר

תוצאותיו אשר '1968/69 המסחר סקר
הראשונה' הפעם זו מקיף' זה, בפרק מובאות
והקמעוניים הסיטוניים המסחר עסקי כל את
שכירים). מעסיקים שאינם אלה (כולל בארץ
על שנערך מסוגו הרביעי הסקר הנו זה' סקר

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי

והסברים הגדרות

העוסקים עסקים כוללת הסקר אוכלוסיית
סוכנים כולל וקמעונאים, (סיטונאים במסחר
ענפי ב"סיווג שהוגדרו כפי מסחריים), ומתווכים

.(*) הכלכלה"

ענפים לפי הסיווג
סוכנויות (כולל עסקים הם סיטוניים עסקים
סחורות, בקניית עיסוקם שעיקר מסחריות)
מידי במישרין גדולות, בכמויות כלל בדרך
מכירתן ובריכוז אחרים מסיטונאים או היצרנים
לסיטונאים או למוסדות ליצרנים, לקמעונאים,
לשימושם בודדים לצרכנים לא אך אחרים,
נכללים הסיטוני במסחר הביתי. או האישי,
והמועצות והתנועתיים האזוריים הקניות ארגוני

חקלאית. תוצרת לשיווק
במ העוסקים עסקים הם קמעוניים עסקים
וכן ביתית או אישית לצריכה מוצרים כירת
אינו אם אף לציבור' המוכר מסחרי עסק כל
מכוניות (כגון: וביתית אישית לצריכה מוכר

וכד'). עבודה כלי משרדיות, מכונות משא'

סחורות קבוצות לפי הסיווג
קבוצות לפי הסיטוני במסחר העסקים סיווג
הסחורות סיווג על בעיקר, מבוסס, סחורות
בהתאם נעשה והוא ,(2) האו"ם ידי על המומלץ
עס בעסק. הנמכרות הסחורות קבוצות לתיאור
אחת סחורות מקבוצת יותר המוכרים קים
(מבחינת העיקרית הסחורות קבוצת לפי סווגו

מוכרים. הם אותה המכירות), ערך
העסקים רוב לגבי מתיחסת, הסקר תקופת
שנתית לתקופה או הכספים לשנת הנחקרים,

לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ,2 מס' ,1961  והדיור האוכלוסין מפקד פירסומי סדרת הכלכלה", ענפי "סיווג (י)
.1967 יוני ירושלים,

International Standard Industrial Classiifcation, Statistical papers, Series M, No. 4, Rev. 1, (=)
United Nations publications, 1958.
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הבעלות צורת לפי הוגדרה הבעלות צורת
העסק. של המשפטית

נעשה מחתות לפי העסקים סיווג ומחוז. טיר
כתובת פי על האדמיניסטרטיביים, המחוזות לפי

העסק.
נעשה סקטורים לפי העסקים סיווג סקטור.
למטרות העסק. על העיקרית לבעלות בהתאם
הבעלות ג1). סקטורים ל6 העסקים סווגו הסקר
לזכויות בהתאם נקבעה העסק של העיקרית
ההצבעה, מניות רוב (בעלי בעסק העיקריות

וכד'). מנהלים למנות הזכות בעלי

1968/69 סקר עריכת שיטת

של חדש מדגם חקירת על התבסס הסקר
סיטו פירמות של המדגם פירמות. כ3,500
קמעוניות ופירמות שכירים המעסיקות ניות
מתוך הוצא ויותר מועסקים 5 המעסיקות
מס פירמות כ500'8 שהכילה בסיסית כרטסת

חריות.
שכירים מעסיקות שאינן סיטוניות פירמות
מועסקים 5 עד המעסיקות קמעוניות ופירמות
שכי מעסיקים שאינם קמעוניים עסקים (בולל
נפרד. שטח" "מדגם באמצעות נחקרו רים)
מובאות והן חוברו המדגמים שני תוצאות
הכל הסך על הנתונים זו מסיבה זה. בפרק
לסק בניגוד בענף' העסקים לכלל מתייחסים
המעסיקים אלה רק שכיסו הקודמים, רים

שכירים.

הנתונים מגבלות
המתבסס סקר כל. כמו זה' סקר תוצאות
מהמם מה במידת לסטות עלולות מדגם' על
כתוצאה ידועים, הבלתי ה"אמיתיים'/ ספרים
של תשובה טעויות קיימות כן דגימה. מטעויות

המדווחים.

המאורגן הקמעוני המסחר .

והסברים הגדרות

חנויות: של קבוצות 3 כוללת האוכלוסייה
מסח לפירמות השייכות "שרשרת" חנויות א.
יותר או שלוש שבבעלותן ותעשייתיות ריות
והמוכרות, שונים במקומות נפרדות, חנויות
(כגון: סחורות של אחיד סוג כלל, בדרך

וכוי). גז דלק, הנעלה, הלבשה, מזון,

בשנת שנרכשו הסחורות ערך הן קניות
מחירי לפי באשראי, והן במזומנים הן הדו"ח,
והובלה אחסנה דמי מסים, כולל הרכישה,
הסחורות ערר בניכוי העסק), ע"ח (שנזקפו
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
יתרת הם הדו"ח שנת בסוף לספקעז חובות
סמך על והן הישירים (הן לספקים החובות
הספקים ע"י לניכוי שנמסרו העסק של שטרות
הדו"ח, שנת סוף עד נצטברו אשר לבנקים),
החובות אחוז קודמות. משנים חובות כולל
ביחס חושב הסחורות קניית מערך לספקים
העסק, ידי על שנקנו הסחורות ערך הכל לסך
של בבעלותם הסחורות מכירת ערך בתוספת

העמילות. דמי פחות אחרים,
כולל העסק, בבעלות המלאי ערד מלאי.
אצל קירור, (בבתי אחרים אצל מוחזק מלאי גם
וערך וכר) ערובה במחסני אחרים, סוחרים
של בבעלותם מלאי כולל לא בדרך. הסחורות
העסק, בבעלות שאינן סחורות דהיינו אחרים,
ספירת בשעת ובמחסגיו בעסק נמצאו אם גם י

המלאי.
מתק הסיטוני במסחר המלאי מחזוריות
בבע הסחורות מכירת ערך חלוקת ע"י בלת
של הממוצע השנתי המלאי בערך העסק לות

העסק. בבעלותי סחורות
מת הקמעוני במסחר המלאי מחזוריות
הסחורות מכירת ערך חלוקת ידי על קבלת
העסק בבעלות המלאי בערך העמק בבעלות
מחזוריות של פירושה הדו"ח. שנת בסוף
מתחדש בשנה פעמים כמה היא: המלאי
בעסק. המכירות להיקף ביחס בממוצע המלאי
הסכו כל הוא (ברוטו) שנתי עבודה שכר
הני לפני התשלום, בגיליונות המופיעים מים
משפחה (יוקר, תוספות יסוד, שכר כגון: כויים,
פרמיות נוספות, שעות עבור תשלומים וכוי),
לשכירים ששולם עבודה שכר כולל וכי/

לעסק. מחוץ העובדים
ההוצאות כל הן נוספות עבודה הוצאות
מופי שאינן ומשכורת עבודה לשכר הקשורות
כגון: התשלום, בגיליונות כלל בדרך עות
ביטוח (מבטחים, שונות לקרנות העסק תשלומי
תשלו פנסיה, דמי פיטורין, פיצויי וכר), לאומי

וכר. סחורות בצורת מים

.1966 ירושלים, ,2 מס' ,1965 והמלאכה התעשייה מפקד בפירסומי ראה סקטורים לפי הסיווג מקורות על פרטים (1)
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מ"ו, עמ'
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ממם  חלקית או מלא  (הפטורות שלהם
נוסעים מכוניות מלבד הארץ' מתוצרת קניה)
חשמליים מקררים טלוויזיה, מקלטי חדשות,

כביסה. ומכונות

את גם כוללים הנתונים נוסעים. מכוניות
ממס חלקית, או מלא הפטורות, המכירות

קנייה.
יולי עד חשמליים. ומקררים טלוויזיה מקלטי
המכי את במלואן כוללים הנתונים אין ,1969
החל קניה; ממס חלקית, או מלא הפטורות, רות
הפטורות המכירות גם כוללים הם 1969 ביולי

ממס.
הנתונים ,1969 בינואר החל כביסה. מכונות
קנייה. ממס הפטורות המכירות את גם כוללים
סחורות לאספקת מתייחסים אלה נתונים
למכירתן ולא ומיבוא) מקומי (מייצור לשוק
עקב מהאספקה שונה להיות היכולה לצרכנים,
הסוחרים. אצל הנמצא הסחורות במלאי שינויים

לצרכו שוטפים במחירים העין אומדן שיטת
נוס עבורמכוניות מקומי. מייצור מוצרים
לפי מפורטים נתונים קיימים לגביהן אשר עים,
אגף של הכלכלית המחלקה של בלוחות סוגים
האלה הנתונים לפי הערך נקבע והבלו, המכס
לצרכן. למחיר עד המחירים" "מתח בתוספת
הכפלת ע"י הערך נאמד טלוויזיה מקלטי לגבי
ממוצע במחיר המקומי לשוק המסופקות הכמויות
במשך קנייה במס בשינויים (בהתחשב לצרכן
(פני אנטנה להרכבת הוצאות ותוספת השנה),
לצרכן. במחיר כלולות שאינן חיצונית) או מית
המחיר בעזרת האומדן נערך המוצרים, ליתר

לצרכן. הממוצע

סוגים: משני הם מיבוא מוצרים

ערך את כוללים הנתונים מסחרי. יבוא א.
מסים בתוספת (סי"ף) הנמל בשער המוצרים
ו"מתח אחרים תשלומים קנייה), ומס (מכס
המקובל לצרכן), למכירתם (עד המחירים"
רשמי לגבי מקומי. מייצור דומים במוצרים
מתח נזקף מיובאים, כולם כמעט שהם קול,
הוכפלו טלוויזיה מקלטי לגבי מוערך.
לצרכן, ממוצע במחיר המיובאות הכמויות

אנטנה. של ההתקנה הוצאות כולל
חוזרים. תושבים ושל עולים של יבוא ב.
שווה זה מיבוא מוצרים של לצרכן הערך
חל מיסים (בתוספת הנמל בשער לערכם
תושבים ע"י המיובאים המוצרים לגבי קיים

חוזרים).

ב"ברית המאוגדות שיתופיות צרכניות ב.
בערים (הצרכניות הצרכנית" הקואופרציה
הקו של פיקוח ב"ברית פיתוח), ובאזורי
ובאר בע"מ" העובדת החקלאית אופרציה

ותנועתיים. אזוריים קניות גוני
סוגים חנות .באותה המוכרות כלבו חנויות ג.
נפרדות במחלקות סחורות של שונים
בית לכלי לרהיטים, להנעלה, (להלבשה,
כל עבור נפרדים חשבונות ומנהלות .וכד')
הקוראות חנויות בסקר נכללו לא מחלקה.
שו סחורה סוגי המוכרות "כלבו" לעצמן
עם מחלקות לפי מאורגנות אינן אך נים,
בסך מחלקה. לכל נפרדת חשבונות הנהלת
1969 שנת בסוף זו, סידרה כיסתה הכל
מהן: מכירה) (מקומות חנויות 1,186
52 של בבעלותן "שרשרת" חנויות 747
למכי מסחריות תחנות 295 (כולל פירמות
393 ומוצריו); דלק של קמעונית רה
שיתופיות אגודות ב27 המאוגדות צרכניות
ותנועתיים; אזוריים קניות ארגוני וב7
8 של בבעלותן כלבו, מסוג חנויות 467
עסקו 403 החנויות, 1,186 מתוך פירמות.
עצמי, בשירות 205 (מהן מזון במכירת
כלבו). בחנויות למזון המחלקות כולל
(סוכנו חנויות גם נכללו החנויות במספר
למכור בלעדית זכות מהפירמה שקיבלו יות)
של בלעדיות סוכנויות כגון: סחורותיה,
ניתן (כאשר וכד' להלבשה חרושת בתי

עליהן). פרטים לקבל היה
("המסחר לעיל ראה המכירות הגדות

והקמעוני"). הסיטוני
קבוטים. במחירים המכירות טרד מדד
בירחון פורסמו המדד עריכת שיטת על הסברים
(מוספים). 4 מס' ,1968 לישראל, הסטטיסטי

מקורות

סחורות קבוצות לפי המכירות על הנתונים
חודש מידי הנשלחים משאלונים מתקבלים
הוספת הסקר. לאוכלוסיית השייכות לפירמות
בנתוני משתקפות חנויות וסגירת חדשות חנויות

הסקר.

בניקיימא צריכה מוצרי אספקת
והסברים הגדרות

המ הייצור לגבי מתייחסים, הכמות נתוני
מהמפעל, הסחורות יציאת של לשלב קומי,
מהמכס. המטען שחרור של לשלב היבוא ולגבי
עולים של היבוא את גם כוללים הנתונים
הקניות את כוללים ואינם חוזרים, ותושבים
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הארחה שירותי

והסבריט הגדרות

עסקים כ580 כוללת הסדרה אוכלוסיית
פנסיונים, מלון, (בתי ההארחה שירותי בענף
בתי כמחצית וכד'). נופש כפרי מרגוע, בתי

לתיירים. מומלצים הם הארחה
מהימנות על והסברים 1969 לשנת נתונים
בסוף רשימה (ראה 219 בפרסום הופיעו הנתונים

המבוא).
מיטה לפחות בהם שיש החדרים הם חדרים
שכורים חדרים כולל לאורחים, המיועדת אחת
אכ לשם פרטיים מבתים ההארחה בית ידי על
משרד, חדרי צוות, חדרי כולל: לא אורחים. סנת
הנתונים וכיו"ב. מחסנים אולמות, אוכל, חדרי

ל31.12.69. מתיחסים
ההארחה בבתי הקבועות המיטות הן מיטות
ההארחה בית ידי על השכורות המיטות וכן
בחודש). שבועיים במשך (לפחות פרטיים מבתים

מיטות. כשתי נחשבת כפולה מיטה
הקבועות המיטות מספר הן אפשריות לינות
היו ההארחה בתי בהם הימים מספר כפול

הנידונה. בשנה פתוחים

בבית אחד לילה של שהות למעשה. לינות .

מיטות, שתי בן בחדר אחד אורח של הארחה
"קומפלט" בדירת או כפולה, מיטה עם או
אורחים של לינות (כולל אחת כלינה נחשבת
שכורים בחדרים ההארחה בית ידי על שאוכסנו

י פרטיים). בבתים

למעשה הלינות הכל סך הוא התפוסה אחוז
מחולק הנידונה, בשנה הפתוחים ההארחה בבתי
הנ"ל. ההארחה בבתי האפשריות הלינות בסה"כ
בבית שנרשם ילד, לרבות אורח, אורחים.
לילה לפחות בו ושהה חודש באותו ההארחה
בו ונרשם ההארחה בית את שעזב אורח אחד.
האורחים במנין נחשב חודש, באותו שנית
כלולים כן כמו נכנסים. אורחים כשני החודשי.
בחדרים ההארחה בית ידי על שאוכסנו אורחים

פרטיים. בבתים שכורים

משפחה ובני בעלים שכירים, מועסקים.
הארחה בבתי שכר; ללא ההארחה בבית שעבדו
המאוי המשרות מספר את גם כולל בקיבוצים
שאינם ומתנדבים הקיבוץ חברי ידי על שות

שכר. מקבלים

.  האומדנים מקורות
רוב של (בכמויות) האספקה על הנתונים
הדו"חות על מקומי.מתבססים מייצור המוצרים
הכל המחלקה של קנייה מס חיוב על החודשיים
משרד נתוני על והבלו, המכס אגף של כלית
ועל חדשות נוסעים מכוניות לגבי התחבורה
טלוויזיה, מקלטי לגבי המפעלים של דו"חות

כביסה. ומכונות ביתיים חשמליים מקררים
הסטטיסטי על מתבססים יבוא על הנתונים

סחורות. יבוא של קה

1969 המ3ולת חנויות סקר
והסברים הגדרות

מכולת, חנויות כוללת הסקר אוכלוסיית
שרוב חנויות למעט קמעוני, במסחר העוסקות
(כגון בלבד אחד מוצר ממכירת נובע פדיונן
אחרות, סחורות ממכירת או קטניות) או חמוצים
בסקר נכללו לא כן כמו ובשר. ירקות כגון
ומכולות שק"ם וחנויות סופרמרקטים צרכניות,
לאחר ונסגרו 1968/69 התקציב בשנת שפעלו

■ .1969 אוגוסט
לחודשים מתייחמים הנתונים הסקר. תקופת
נערכה בהם ,1970 ינואר  1969 דצמבר

הפקידה. .

וש משפחה בני בעלים, כוללים מועסקים. /

כמועסק הפקידה. בתקופת בחנות שעבדו כירים
או מלאה במשרה הועסק אם בין אדם נחשב

שעות.ביום. מספר .רק
רגיל): (שירות המוכר של בשירות חנויות י

הסחורה מרבית את מקבל .הלקוח שבהן חנויות, ■

מהחנווני.

הלקוח שבהן חנויות, עצמי: בשירות חנויות
הקנייה ובסוף בעצמו, הסחורה רוב את לוקח

החשבון. את החנוני לו עורר

הסקר עריכת .שיטת
הורכב המדגם מדגמית. בצורה נערך הסקר

מקורות: משני
המעסיקים עסקים הכולל שטח(נ), מדגם (א)

מועסקים. 4 עד
המעסי עסקים הכולל ,0) הרשימות מדגם (ב)

מועסקים. מ4 למעלה קים
החומר איסוף עסקים; 234 כלל המדגם

פוקדים. ע"י נעשה

והקמעוני"). הסיטוני ("המסחר לעיל הסבר ראה ג1)
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, נתונים מקור
הדרך מורי מפקד סמך על נתקבלו הנתונים
מחלקת ידי על '1969 בראשית שנערך בישראל'
המר הלשכה בסיוע התיירות במשרד ההדרכה

לסטטיסטיקה. כזית

1967/68 צי3ור ויחפי הפרסום ענף מ3ל,ד

והסגרים הגדרות

שעיקר פירמות, כוללת המפקד אוכלוסיית
למט הפועלות ציבור' ויחסי בפרסום עיסוקן
883 לענף השייכות דהיינו: בלבד, רווח רות
לפי .(2) הכלכלה ענפי בסיווג שהוגדר כפי

המפקד: באוכלוסיית נכללו לא זו הגדרה
דו ולשכות הממשלתית העיתונות לשכת א.

המקומיות. הרשויות של מות
שעיקר עסקים' כגון: לפירסום' עזר שירותי ב.
וכיו"ב, בדפוס בצילום, בגרפיקה' עיסוקם

אחרים. לענפים השייכים
מסחר, תעשייה' מפעלי של פרסום מחלקות ג.

וכד/ שירותים
מודעות בקבלת גם העוסקות סוכנויות ד.
היא שלהן הפעילות עיקר אבל לעיתונים'
סוכ כתיבה, למכשירי חנויות כגון: אחרת,

וכד'. ביטוח סוכני תיווך, פיס' נויות
אופנה ותצוגות תערוכות ומעצבי מארגני ה.

עצמאיות. ודוגמניות
הפיר רוב לגבי מתייחסת, המפקד תקופת
ולגבי 1967/68 התקציב לשנת שנחקרו, מות
בני הנהוגה אחרת, שנתית לתקופה  השאר
6 לפחות הכוללת הפירמה, של החשבונות הול

הנ"ל. התקציב משנת חודשים
ומשכורות, עבודה שכר שכירים, מועסקים,
לעיל הגדרות ראה נוספות. עבודה והוצאות

והקמעוני"). הסיטוני ("המסחר
כוללות ומשכורת עבודה לשכר פרט הוצאות
והוצ פרסומת בצינורות שימוש עבור הוצאות
ואינן ושירותים חומרים סחורות, עבור אות
והוצאות המשרד של אחזקה הוצאות כוללות

וכד'). דירה שכר ריבית' (כגון: כלליות
של שירותים עבור ברוטו' תקבולים פדיון.
כולל ובאשראי, במזומן מהלקוחות' הפירמה
לצינורות כך אחר מעבירה שהפירמה תשלומים
וכדי), רדיו קולנוע, בתי (עיתונות, הפירסומת

הפירמה. של עמלה ודמי אחרים לעסקים

ההארחה בבית שעבדו העובדים שכירים.
שכר, וקיבלו הדו"ח בחודש אחד יום לפחות
בבית שעבדו מניות ובעלי משפחה בני כולל

שכר. תמורת ההארחה

בגליונות המופיעים הסכומים עבודה. שכר
יסוד, שכר כולל הדו"ח, חודש עבור התשלום
דמי פרמיות, משפחה), ותק, (יוקר, תוספות
אם ובין העסק ידי על שולמו אם (בין שירות,
משותפת) מקופה העובדים בין לחלוקה הועברו

וכיו"ב.

חד מהשכרת מלינות, ברוטו פדיון פדיון.
אחרים משירותים ופדיון פרטיים, בבתים רים
לינה, ללא ביום משהות כגון: לינות שאינם
ממש מארוחות' שבוטלו, להזמנות מפיקדונות
וימי ומכנסים ממועדונילילה, מברים, קאות,

וכדו'. מבריכות עיון,

הועברו אם (גם שירות דמי גם כולל הפדיון
וכן סעד היטלי העובדים), בין ישירה לחלוקה
ארוחות, (בעד מהעובדים שהתקבלו תשלומים

ותמריצים. סובסידיות כולל לא וכדו'). דיור

מקורות

על הנתונים לתיירים. מומלצים הארחה בתי
הארחה בית מכל מתקבלים ולינות אורחים
המלון בתי ל"התאחדות חודשי דיווח באמצעות
עבודה שכר תעסוקה, על הנתונים בישראל".
ישירות חודש מדי בלשכה מתקבלים ופדיון
בתי הארחה. בתי כ120 של מייצג ממדגם
במדגם. כולם נכללים וא א1 בדרגות הארחה

מתקבלים הנתונים אחרים. הארחה בתי
של מייצג ממדגם ישירות, חודש מדי בלשכה

הארחה. בתי כ80

מבתי חלק של בדיווח פיגור של במקרים
על המתבססות זקיפות עבורם נערכות ההארחה,

ההארחה. בתי משאר שהתקבל הדיווח

ףרף מורי מ3ל,ך

והסברים הגדרות

מוסמכים דרך מורי כוללת המפקד אוכלוסיית
ממזרח דרך מורי ל115 פרט בישראל,

ירושלים.
עדיפותו פי על נקבע המועדף ההדרכה סוג

הדרך. מורה של

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ,1961  והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי הכלכלה, ענפי סיווג (*)
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הפדיון הכל סך ישיבה; למקום ממוצע פדיון
בבתי הקבועים. הישיבה מקומות למספר מחולק

הנידונה. בשנה בלבד, הפתוחים הקולנוע

מקורות
ומקומות הקולנוע בתי מספר על הנתונים
מהתאח מתקבלים יישובים, לפי בהם, הישיבה
החברים הקולנוע בתי (על הקולנוע בתי דות
המקומיות ומהמועצות מהעיריות בהתאחדות),

בהתאחדות). חברים שאינם קולנוע בתי (על
מתקב קולנוע, כרטיסי מכירת על נתונים

המקומי. השלטון מאוצר לים

געיתונות מודעות

הגדרות

ידי על כלל, בדרן מוגשות, מסגרת מודעות
בנקים, מסחר, בתי (מפעלים, עסקים בעלי
מתפרסמות הן ומוסדות. וכד') ביטוח חברות

במסגרת. לרוב
באותיות קצרות, מודעות הן לוח מודעות
פרטי, איש ידי על לרוב המתפרסמות קטנות,
מסווגים במדורים ומופיעות עסק בעל או
מרוהטים", "חדרים למכירה", "דירות (כגון:

וכד'). "מכוניות"
מתייחסים הנתונים בעברית. יומית עיתונות
דבר, אמר, הבאים: היומיים העיתונים ל15
הספורט, חדשות הצופה, המודיע, היום, הארץ,
על מעריב, למרחב, יוםיום, אחרונות, ידיעות
כלולים כן כמו שערים. שער, העם, קול המשמר,
בלבד) מסגרת מודעות (לגבי נתונים זו בקבוצה
שמופיעים עיקריים שבועונים ל4 המתייחסים
לאשת הזה, העולם במחנה, העברית: בשפה

הקולנוע. ועולם
מתייחסים הנתונים בלועזית. יומית עיתונות
אל אויקלט, הבאים: היומיים העיתונים ל9
ידיעות נואםטרא, ויאצה פוסט, ג'רוזלם אנבא,
ל'אינפור פארטריבונה, ישראלסקי חדשות,

קוריער. ונוביני נייעם לעצטע מסיון,
מסגרת למודעות מתייחס המודעות שטח
מספר לפי דהיינו באינץ/טור, נמדד והוא בלבד,

עתון. של טור בכל האינצ'ים
אלה מודעות  המסגרת מודעות סיווג
.(*) המודעה נושא לפי קבוצות, ב16 מסווגות

כולל אחר. ומפרסום בחוצות מפרסום פדיון
כגון; בחוצות פרסום עבודות עבור תקבולים
ובעלונים, באוטובוסים פרסומת שלטידרכים,
מפעולות פדיון וכן פרסומת ממוצרי פדיון

ציבור. יחסי בתחום
פרסומת. בצינורות שימוש עבור הוצאות
פרסומת לצינורות הפירמה של תשלומים
במזומן וכדי), קולנוע בתי רדיו, (עיתונים,

ללקוחות. שניתנו שירותים עבור ובאשראי,

המפקד עריכת שיטת

המפקד, עריכת שיטת על מפורטים הסברים
חישוב ושיטת החומר איסוף שיטת המסגרת,
לישראל, הסטטיסטי הירחון ראה האומדנים,

(מוספים). 2 מסי ,1970

קולנוע כתי

והסגרים הגדרות

הקולנוע בתי כל את כוללת האוכלוסייה
כולל רווח, למטרת הפועלים בארץ המסחריים
נכ לא עונתית. הפתוחים קייצים קולנוע בתי
(אף צבא ובמחנות בקיבוצים קולנוע בתי ללים
סרטים והקרנת כרטיסים) בהם נמכרים אם
שאין וכדו', במועדונים במוסדות, ספר, בבתי
קולנוע ובתי הרחב, לקהל כרטיסים מכירת בהם

השנה. כל במשך פעלו שלא

מקומות הכל סך ישיבה; מקומות מספר
הצופים. לקהל המיועדים הקבועים, הישיבה

קולנוע; לבית ממוצע ישיבה מקומות מספר
לסך מחולק הקבועים הישיבה מקומות הכל סך
עונתית. הסגורים כולל הקולנוע, בתי הכל

בדצמבר. 31 ל מתייחסים הנתונים

שנמ הכרטיסים, הכל סך הכרטיסים. מספר
לבתי המקומיות והמועצות העיריות ידי על כרו

הנידונה. בשנה שיפוטן, שבתחום הקולנוע

ממכפלת מתקבל כרטיסים ממכירת פדיון
הנידונה, בשנה שנמכרו הכרטיסים מספר

במחיריהם.

הפדיון הכל סן לקולנוע: ממוצע פדיון
הנידונה. בשנה הקולנוע, בתי למספר מחולק

הלשכה (מוספים), 12 מם' ,1968 לישראל, הסטטיסטי בירחון פורסמו המסגרת, מודעות סיווג על הסברים (■י)

לסטטיסטיקה, המרכזית
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מוע מספר הוא הישירים המועסקים מספר
קשורה שעיקר'עבודתם דצמבר, בחודש סקים
או יחידות מנהלי כגון: למחשב, ישיר באופן
מנתחי תכנון, צוותות ראשי מקצועיים, טומציה
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 וכר. תשלום ללא חופשה מילואים'
הבטחון; מערכת של במוסדות המועסקים
מפעילי נקבניות, , זעירים במחשבים המועסקים
קלטפלט, עובדי מתאמים, קונבנציונלי, ציוד
ועובדי פקידים בקרה, ועובדי עזר ציוד מפעילי
(כגון: המחשב ליחידות הקשורים אחרים מינהל
שעבודתם עובדים המחשב), ספרן עיתוי, פקידי
המוסד, עובדי אינם אך במוסד למחשב קשורה
או חוץ), (עובדי קבלנית בעבודה עוסקים אלא
המח בשירות המשתמש אחר במוסד העובדים
המשתמשים המדענים נכללים לא כן כמו שב.

והחינוך. המחקר במוסדות במחשבים
שכר הוא דצמבר בחודש עבודה שכר
למועסקים ששולמו ברוטו ומשכורת עבודה
בגיליונות המופיעים לעיל), הגדרתם (לפי
יסוד, משכורת כגון: דצמבר, בחודש התשלום
שעות משמרות), משפחה, (יוקר, תוספות

וכד'. נוספות
כגון: נוספות עבודה הוצאות נכללו לא
ופי פנסיה לקרנות לאומי, לביטוח הפרשות
דמי רכב, בהחזקת השתתפות מקביל, מס צויים,
הוצאות אש"ל, מקצועית, ספרות דמי הבראה,

משכורת. והפרשי עובדים להסעת

לסי בהתאם סווגו הסקר נתוני כלכלי. ענף
.(2) הכלכלה ענפי של האחיד ווג

פי על נעשה מחוזות לפי הסיווג מחוז.
המחשבים המחשב. מותקן בו המוסד כתובת
אביב. תל במחוז סווגו הביטחון מערכת של

המו משתייך אליו הסקטור קביעת סקטור.
עליוף). העיקרית לבעלות בהתאם נעשתה סד

ותחזוקה שכירות דמי ותחזוקה. שכירות דמי
רא למשמרת ,1969 דצמבר לחודש בדולרים,
תש גם כוללים השכירות דמי בלבד. שונה

מקורות
המת חודשי דיווח על מתבססים הנתונים
בישראל". המפרסמים מ"איגוד בלשכה קבל

המדדים חישוב שיטת
(השינוי שחלו התנודות את משקף המדד
בעיתונות המודעות פירסום ברמת באחוזים)
ההש הבסיס הבסיס. בתקופת הרמה לעומת
מודעות שטח הכל סך הוא המדד לחישוב וואתי
.1965 בשנת הלוח מודעות ומספר המסגרת

לחישוב בסיס כשנת נקבעה 1965 שנת
הראשונה השנה היתה שזו מאחר המדדים
הפרסום על מלאים נתונים מצויים לגביה
הפרסום היקף כי לציין יש ברם, בעיתונות.
הפר ידי על ניכר באופן הושפע 1965 בשנת
לרשויות לכנסת, הבחירות במסגרת סומים
גם הכללית. העובדים ולהסתדרות המקומיות
שנים היו לא ו1967) 1966) הבאות השנתיים
והמלח המיתון בשל הפרסום, מבחינת יציבות
התנודות בניתוח בזה להתחשב יש ולכן מה,

הנ"ל. בשנים בפרסום

אלקטרוניים מחשכים

>1) והסברים הגדרות

מפ מוסדות, כוללת השנתי הסקר אוכלוסיית
שירות לשכות וכן אחר מסוג יחידות או עלים,
מחשב בהם שמותקן "מוסדות") (להלן עיסקיות
בהם מוסדות מספר בעבר. מותקן שהיה או
אחת פירמה של בבעלות שהם מחשב, מותקן
למוסדות נחשבים שונות, בכתובות נמצאים אך

בלוחות. נפרדים

לקלוט המסוגל מתקן הוא אלקטרוני מחשב
הוראות לפי פעולות סידרת לבצע אינפורמציה,
הנתונים עם יחד שבתוכו, בזיכרון הנאגרות
פעולות, על לחזור רגע, באותו בו המעובדים
ולפלוט הצורך במידת פנימיות הוראות לשנות
קריאים. מסמכים בצורת התהליך תוצאות את
להנהלת קונבנציונליות מכונות נכללים: לא
שולחן מחשבי ,(IBM 6400 (כגון חשבונות

וכיו"ב. (Desk Computers)

,7 מס' ,1970 לישראל, הסטטיסטי בירחון פורסמו ,1970 האלקטרוניים המחשבים סקר של המפורטות התוצאות (<)
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה (מוספים),

לעיל. (1) הערה ראה (2)

לעיל. (1) הערה ראה (3)
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$ 7,000  17'999 "בינוניים" מחשבים .24
לחודש

ויותר $ 18'000 "גדולים" מחשבים .7
לחודש

(הדגם), הסוג מאותו מחשבים ששני ייתכן
זיכ יחידות מספר או שונה היקפי ציוד עם אך
שונות. גודל בקבוצות מסווגים יהיו שונות' רון
בדיקה סמך על תוקנו ל1967/68 הנתונים

זעירים. מחשבים עם מוסדות לגבי חוזרת

הסקר עריכת שיטת
בהזמנתו נערכים הסקרים הסקר, מסגרת
אינפורמציה לעיבוד הישראלי האיגוד של
מותקן בהם המוסדות רשימת (איל"א).
שנערך מהסקר הורכבה מחשב מותקן) (היה
מחשבים' המשווקות מהחברות הקודמת' בשנה
המסחר משרד של מוצרים ליבוא מרשיונות
והבלו המכס של יבוא מרשימוני והתעשייה'

בעיתונות. ומהודעות

החקירה שיטת
שנשלחו שאלונים מתוך נתקבלו הנתונים

שבמסגרת. המוסדות כל אל בדואר

למחשב. הצמוד ההיקפי הציוד עבור לומים
המוסד בבעלות הוא המחשב בהם ביחידות
בהתאם והתחזוקה השכירות דמי נזקפו
אחדים מחשבים לגבי המקובלים. לתעריפים
החישוב נערך. לזקיפה בסיס להם נמצא שלא

הנוסחה: לפי

קנייה מדמי 200^,
12

תחזוקה דמי
1969 לדצמבר

מס כוללים לא והתחזוקה השכירות דמי
כלולים לא כן כמו קניה. ומס מכס שירותים,
מפיתוח מחשבים עבור ותחזוקה שכירות דמי

הבטחון. מערכת של המחשבים ועבור עצמי

ששולמו החודשיים והתחזוקה השכירות דמי
הסתכמו 1969 לדצמבר המחשבים 136 בעד
לאר מוינו המחשבים ף). דולר אלף ב673
והתחזוקה השכירות דמי פי על גדלים בעה

אחת: למשמרת

לחודש $ 1,999 עד "זעירים" מחשבים .63

$ 2,000  6'999 "קטנים" מחשבים .42
לחודש

עצמי. מפיתוח ומחשבים הכמהין מערכת של המחשבים כולל לא ג1)
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פרסומים

(1966/67) המסחר סקר (275)

(1968) בישראל התיירות (291)

(1967/68) ומשקה אוכל שירותי מפקד (298)

(1967/68) המסחר סקר (299)

(1969) בישראל התיירות (319)

טכניים פרסומים

ישראל של בתיירות ומגמות עונתיות (30)

האישיים והשירותים המסחר של ארצי סקר (164)
(1962)

התעשייתית התוצרת של השיווק צינורות סקר (198)
(1963/64) המקומית

(1963/64) הסיטוני המסחר סקר (211)

(1966) המסחריות המכבסות מפקד (229)

(1966) בישראל התיירות (237)

(1965/66) המסחר סקר (238)

(1967) בישראל התיירות (254)
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י7 הסיטוני המסחר

גמסחר ומלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקים, ט"ו/1. לוח
וענף סחורות קבוצת לפי הסיטוני,

י , (1968/69)

סמל
Code
No.

וענף סתורות קבוצת

עסקים
Establishments

מועסקים
נ<6ץ10קוח£
Persons

לי) (מיליוני מכירות
Sales (IL. Million)

הכל סך
Total

מזה:
עסקיט

המעמיקים
שכיריט
Thereof :

Establish
ments
with

Employees

הכל סך
Total

בבעלות
. העסק
On Own
Account

עמילות דמי תמורת
Commission Sales

הכל סך
Total

1"o '*i

III
c

המסחר סךהכל
הסיטוני

3.5032,60325,4968,431.34,515.23,916.2148.4

עיקריות סווורות קבוצות
חקלאיים גלם 7640530406.8214.7192.03.1חומרי

וכימיקלים מתכות 4263363,1981,607.71,013.0594.822.6מינרלים,

בניין וחומרי 2882161,299628.9270.6358.39.8עץ

רבב ובלי ציוד 3823283,245780.9377.0403.919.3מכונות,

אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים וחומרים

10789533148.370.078.32.9

חשמליןם מכשירים רהיטים,
בית וכלי

3012112,202506.0443.163.03.4

קונפקציה הלבשה, טקסטיל,
והנעלה

4852872.035719.7506.7212.96.8

וטבק משקאות 9877899,2242,447.41.133.61,313.864.9מזון,

ל.נ.מ.א. בסחורות סיטוני 3802542,472284.0216.967.26.4מסחר

מעורבות בסחורות סיטוני מסחר
העיקרית הסחורה ציון ללא
וארגוני כלליים (סיטונאים

קניות)

7153758901.7269.7632.09.2

משנה ענפי

במזון600 פניט 4443003.539686.4673.912.51.0סיטונאי

(פרט601,609 אחרים פנים סיטונאי
וסוחריםתעשיינים למזון)

9384163.220620.7617.23.50.2

4464103,498480.3477.13.20.2סיטונאיםקמעונאים602

2012011,901468.7457.111.50.6סיטונאיםיבואנים603

בדלק604 45451.303726.4726.30.10סיטונאיםיבואנים

605,606,
607

כולל ויצואנים יבואנים
יבואניםיצואנים

4594594,2591,250.51,201.948.53.0

ומתווכים608 9307326,9402,942.8164.42,778.4113.1סוכנים

60Xלשיווק ומועצות קניות ארגוני
חקלאית תוצרת

40408361,255.6197.11,058.530.4
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WHOLESALE TRADE

TABLE 0/1. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES, PURCHASES AND INVENTORY

IN WHOLESALE TRADE, BY COMMODITY GROUP AND BRANCH
(1968/69(

Commodity Group and Branch

העסק בבעלות מלאי
Inventory Owned by

Establishment

nviitnn
המלאי

Turnover
of

Inventory

שנתי ממוצע
ליי) (מיליוני

Annual Average
)IL. Million)

קניות
Purchases

hg /1/
c Eo

o._

11

E o
B gc

a o

Q 3
c n.i e£g2

a

TOTAL WHOLESALE TRADE

Main Commod ity Groups

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. ifnished textiles and leather goods
and footwear

Food, beverages and tobacco

Wholesale trade in commodities n.e.c.

Wholesale trade in mixed commodities, without
indicating the main commodity (general wholesalers
and buying groups)

Minor Branches
Local food wholesalers

Other local wholesalers (except in food) and jobbers

Wholesalers  retailers

Wholesalers  importers

Petroleum importers  wholesalers

Importers and exporters, inc..impo rtersexporte rs

Agents and brokers

Buying groups and agricultural produce marketing
boards

11.0 410.3 8.8 3,776.9 10.3

11.8196.910.922.49.6

8.2710.99.486.811.7

11.2242.68.219.413.9

10.4310.66.963.26.0

9.460.56.96.510.8

10.3374.18.132.413.7

10.1445.15.175.76.7

5.01,002.65.749.223.0

10.8173.013.142.55.1

25.1260.618.012.521.6

6.6577.58.428.223.9

15.85S3.I15.051.212.1

12.2410.012.763.37.5

10.8399.412.5 .39.311.6

9.5456.313.457.512.6

13.01,033.46.9134.19.0

4.5147.83.622.07.5

20.7199.515.914.713.4
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נוספות ע3ודה והיצאות עבודה שכר שכירים, עסקים,  ט'יו/2. ל1ח
וענף סחורות קבוצת לפי הסיטוני, במסחר

TABLE O/2. ESTABLISHMENTS, EMPLOYEES, WAGES AND OTHER LABOUR EXPENSES
IN WHOLESALE TRADE, BY COMMODITY GROUP AND BRANCH

)1968/69)

Commodity Group

and Branch

הוצאות X
עבודה
נוספות
משכר
עבודה ■

Other 1
Labour '

Expenses as
Percentagei
of Wages j

(ברוטו) עבודה שכר
ל'י'י אלפי

Annual Wages
)gross) (L. Thousand

שבתי ממוצע
לשכיר
Annual

Average per
Employee

הכל סך
. שנתי
Annual
Total

שבירים
(ממוצע
שנתי)

Employees
)Annual
Average)

עסקים
המעסיקים
שכירים
Establish
ments
with

Employees

סחורות קבוצת
וענף ■

סמל
Code
No.

TOTAL

Main Commodity
Groups

Agricultural raw materials
Minerals, metals and
chemicals

Wood and build. materials
Machines, equipment and
vehicles

Metal products, packing
and electric materials

Furniture, electrical equip
mentand household
utensils

Textiles, clothing. finished
textiles and leather go
ods and footwear

Food, beverages and tobao
CO

Wholesale trade in com
modities n.e.c.

Who)seale trade in mixed
commodities without in
dicating the main com
modity (general whole
sal ers and buyinggroups)

Minor Branches

Local food wholesalers
Other local wholesalers
)except in food) and
jobbers

Wholesalers  retailers
Wholesalers  importers
Petroleum importers 
wholesalers

Importers and exporters*
incl. importersexporters
Agents and brokers
Buying groups and agric
ultural produce market
ing boards

14.7

12.7

13.5

16.1
27.0

8.7

7.913.3
10.213.5

9.310.9
9.713.4

8.113.6

9.515.4

8.4

7.816.2

7.414.0

9.121.1

9.0

9.1
8.9

189,100 21,831 1,603

404423.472
3362,90529.622

2161,0099,427
3283,04229,535

894163,389

2111,87417,861

11,976

36,322

56,985
7,435

1,418

4,043

6.287
836

287

7898,15763,543

2541,84613,697

537226,567

3002,90221,7017.514.1
4161,88815,1828.07.9

4102,82920,4967.215.7
2011,74316.0579.213.4
451,30314,90511.413.8

459

732
40

הכל סך

סחורות קנוצות
עיקריות

חקלאיים גלם תומרי
וכימיקלים מתכות מינרלים,

בניין וחומרי עץ
רכב וכלי ציוד מכונות,

אריזה כלי מתכת, חפצי
חשמליים וחומרים

חשמליים מכשירים רהיטים,
בית וכלי

הלבשה, טקסטיל,
והנעלה קונפקציה

וטבק משקאות מזון,

בסחורות סיטוני מסחר
לנ.מ.א.

בסחורות סיטוני מסחר
ציון ללא מעורבות,
העיקרית הסחורה
כלליים (סיטונאים
קניות) וארגוני

משנה ענפי

במזון סיטונאיפנים
(פרט אוזרים סיטונאיפנים
וסוחריםתעשיינים למזון)

סיטונאיםקמעונאיס
סיטונאיםיבואנים

בדלק מיטונאיםיבואנים

כולל ויצואנים, יבואנים
יבואניםיצואניט
ומתווכים סוכנים

ומועצות קניות ארגוני
חקלאית תוצרת לשיווק

600
601;609

602
603
604

605 ;606
607
608
60X
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גודל, קבוצת לפי הסיטוני, במסחר ומכירות מועסקים עסקים,  ט"ו/3. לוח
י  וסקטור בעלות צורת מחוז,

TABLE O/3. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS AND SALESIN WHOLESALE TRADE.
BY SIZE GROUP, DISTRICT. TYPE OF LEGAL ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHIP

)1968/69)

מועסקיםעסקים
EmployedמבירותSales

EstablishmentsPersons

אחוזיםמיליוניאחוזיםמספריםאחוזיםמספרים
ליימוחלטיםמוחלטים
AbsolutePercenAbsolutePercenPercen

NumberstagesNumberstagesIL. Milliontages

3.503100.025,496100.08,431.3100.0TOTALסךהכל

המכירות גודל Salesקבוצת SizeGroup in Estab
ליי) (אלפי 1624.62491.01.70lishmentבעסק (IL. Thousand)

M מ 3309.46892.720.40.2Underפחות 25
25  9973220.91,6706.5123.01.525 99
100 _ 24953315.21,9197.5189.12.2100 249
250  49960317.23,24112.7431.95.1250  499 ,

500  99947913.73,61914.2639.07.6500  999
1,000  1,99937610.74,60318.11,228.714.61,0001,999
2.000  4,9991363.92,4009.41 .025.512.22.000  4,999
5.000  9,9991273.65,22820.52.624.131.15,000  9,999
10,000  49,999250.71,8787.42,147.825.510.000  49,999
50,000 +50.000+

ומחוזות ראשיות Mainערים Towns and Districts

Townעיר
מזרח (כולל 1835.21,2374.9282.53.4Jerusalemירושלים (incl. East

(Jerusalemירושלים)
אביב^יפו 2,05158.615.10859.65,882.769.8Telתל AvivYafo

47913.74.43617.41,334.715.8Haifaחיפה

Districtמחוז
העיר) (כולל 1885.41,2444.9284.43.4Jerusalemירושלים (incl. the town)

2637.51.4045.5.24S82.9Northernהצפון
העיר) (כולל 55715.94,76918.71,463.316.6Haifaחיפה (incl. the town)

2366.71,8597.3382.14.5Centralהמרכז
העיר) (כולל אביב 2.12960.815,55961.05,948.870.6Telתל Aviv (incl. the town)

1303.76612.6166.92.0Southernהדר\ם

בעלות Typeצורת of Legal
Organization

אחד אדם של 1.87153.46,66326.1978.411.6Singleבבעלותו Ownership and
פרטית Privateושותפות Partnership

פרטית מניות 1,20434.412,05047.34.428.152.5Privateחברת Limited Company

ציבורית מניות 8S2.41,3275.2884.510.5Publicחברת Limited Company
שיתופית(קואופרטיב) 3379.65,07619.91,741.320.7Cooperativeאגודה Society

ידועה) לא (כולל 60.23801.5399.04.7Otherאחרת (incl. not known)

Typeסקטור of Ownership
(sector)

3.09988.518,89074.15,444.264.6Privateפרטי

מסונף 501.44821.9507.06.0Cooperativeשיתופי affiliated to
Histadruthלהסתדרות

190.53031.2415.04.9Qibbuzקיבוצי
3159.04,80218.81,324.715.7hlistadruthהסתדרותי

50.11230.560.40.7Nationalלאומי
150.48913.5680.18.1Governmentalממשלתי
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. , הקמעוני המסחר

במסחר עבודת ושכר מלאי קניות מכירות, מועסקים, עסקיט,  ט"ו/4. לוח ן

ענף ל3י הקמעוני,
(1968/69)

ממל
Code No,

עסקים
Establishments

מועסקים
Employed Persons

מבירות
ל"י) (מיליוני

Sales
)IL. Million)

ענף
הכל סך
Total

עסקימ מזה:
המעסיקים
שכירים
Thereof:
Establish
ments

with
Employees

הכל סך
Total

שבירימ מזה:
שנתי) (ממוצע
Thereof:
Employees
)Annual
Average)

הכל61 סך .30,1525,95964,34517,7492,630.6

6IX;6IO14.9802,05429,8135,385916.9מזון

צרכניות 2.5262,526263.8'382382מזה:

והנעלה62 הלבשה 6.8441.54114.2213,841395.9טקסטיל,

נשים620 גברים, לבגדי חנויות מזה:
מיטה וכלי למגבות וילדים,

1,6843113,680IJ54135.3

בלבד622 נשים לבגדי 9344082.45699151.2חנויות

לנעליים624 5492071,18937340.3חנויות '

ורהיטים63 בית 3.2018096,5091.893262.0צרכי

לציוד631 חנויות מזה:
וגז חשמלי

7282781,745720100.4

לרהיטים636 7512471,67659285.2חבויות

עבודה64 בלי חקלאי, ציוד גביין, חומרי
רכב וכלי

1,7207305,0752,917682.0

645; למכונות648 חילוף לחלקי חנויות מזה:
למכוניות, וחנויות ולמבוניות
אחרים תחבורה ובלי אופנועים

3881541,005572201.5

גז649 ומכירת דלק 2642642.1541,969382.4תחנות

אחר65 קמעוני ומסחר כלבו 3.4078258,7273,713373.6חנויות

650
651

בלבו חנויות מזה:
מכשירי עיתונים, לספרים, חנויות

משרד וצרכי כתיבה

43
1,041

43
191

2.097
2,253

2,097
661

185.7
55.2

לתמרוקים652 חנויות מרקחת, בתי
אופטיקה לצרבי וחנויות

7183001,53448032.3

במבוא. הגדרה ראה (1)
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RETAIL TRADE

TABLE O/4.  ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONS, SALES, INVENTORY PURCHASES

AND WAGES IN RETAIL TRADE, BY BRANCH

(1968/69(

Branch

הוצאות 0/o

עבודה
נוספות

עבודה משבר
Other
Labour

Expenses as
Percentage
of Wages

שנתי עבודה שבר
ל"י אלפי  (ברוטו)

Annual Wages (gross)
IL. Thousand

בממוצע
לשכיר

Average per
Employee

הבל סך
Total

העסק בבעלות מלאי
ב31.3.69

Inventory Owned by
Establishment
at 31.3.69

מחזוריות
המלאי

Turnover of
Inventory

C)

הכל סך
(מיליוני
ל'י)
Total

)IL. Million)

קניות
(מיליוני
ל"י)

Purchases
)IL. Million)

TOTAL

Food

Thereof: Cooperative stores

Textiles, clothing and footwear

Thereof: shops for men's, women's and
children's clothing, towels and
bedding

Women's clothing shops

Shoe shops

Hardware and furniture

Thereof: electrical and gas
appliance shops

furniture shops

Building materials. farm equipment,
tools and vehicles

Thereof: automobile and machineparts
dealers, motor vehicles, motor
cycle and other Vehictesshops

Petrol filling stations and gas

Department stores and miscellaneous
retail shops

1,915.0320.57.697.85.516.1

744.451.217.826.7S.O20.3

211.715.916.614.86.320.7

265.399.93.617.74.611.6

78.629.43.S6.45.614.0

35.414.73.03.43.410.9

30.313.33.01.74.65.3

180.153.04.611.25.9H.I

66.016.35.54.56.218.4

63.613.36.14.17.011.8

460.640.913.719.76.814.4

10.9 7.2 4.1 9.0

Thereof: department stores
book and stationery shopes
and news paper stands

Pharmacies, optical and cosmetic
shopes

8.6 4.3 2.1 4.6

14.2

7.0

107.0

273.77.544.713.97.116.5

264.475.44.722.56.117.2

139.528.925.213.96.620.0
30.79.44.73.85.814.9

19.6

(I) See definition in the introduction.
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מחוז, גודל, קבוצת לפי הקמעוני, במסחר ומכילות מועסקים עסקים,  ט"5/1. לוח
וסקטור בעלות צורת

TABLE 0/5. ESTABLISHMENTS, EMPLOYED PERSONSAND SALES IN RETAIL TRADE, BY SIZE
GROUP, DISTRICT, TYPE OF LEGAL ORGANIZATION AND TYPE OF OWNERSHIP

)I968/69)

עסקים .
מועסקים
EmployedמבירותSales

EstablishmentsPersons

אחוזיםמיליוניאחוזיםמספריםאחוזיםמספרים
ליימוחלטיםמוחלטים
AbsolutePercenAbsolutePercenPercen
NumberstagesNumberstagesIL. Milliontages

הכל t30.6100.0TOTAL,30,152100.064,345100.02סך

בעסק המכירות גודל ל'י)קבוצת Thousand)Size(אלפי Group Sales in Establishment (1L.

10 מ 4,57415.26,2119.727.31.0Underפחות 10
10  247,45124.711.04717.2130.15.010 24
25  498.33527.615,02023.3298.511.325 49
50  99.5.99019.913.01620.2410.115.6.■ SO 99
100 2492,5938.67,22211.2353.013.4100 249
250  499 .4631.52.1293.3(56.25.9250 499
500  9994121.42,5343.9299.511.4500 999

1,000  4.9993061.04,8867.6600.922.81,0004,999
5,000  9,999180.11.1331.8124.44.75,000 9,999
10,000+100

ft
1,1471.8230.78.810,000+

ומחוזות ראשיות Mainערים Towns and Districts

Townעיר

3.45511.56,79510.6221.84.6Jerusalemירושלים ■ י

ירושלים) מזרח .incl)(כולל East Jerusalem)
אביביפו 7.44224.717.42327.1845.916.9Telתל AvivYafo

3.16610.57,19111.2318.06.3Haifaחיפה

Districtמחוז
העיר) (כולל 3.46011.56,82010.6225.88.6Jerusalemירושלים (incl. the town)

3,84712.87,78112.1248.79.5Northernהצפון
העיר) (כולל 4,81616.010.466חיפה '16.3415.815.7Haifa (incl. the town)

4.60615.39,15214.2410.016.0Centralהמרכז
העיר) (כולל אבינ .11,35737.725.71740.0תל 1,133.443.1Tel Aviv (incl. the town)

2,0666.94.4096.9196.97.1Southernהדרום

י בעלות Typeצורת of Legal Organizatior

אחד אדם 29,20896.954,28084.41,513.057.5Singleנבעלות Ownership and
פרטית Privateושותפות Partnership

פרטית מניות 4721.65.6538.8718.627.3Privateהברת Limited Company
צינורית מניות 560.21,1831.899.03.8Publicחברת Limited Company

(קואופרטיב) 4131.43,1394:9298.211.3Cooperativeאגודהשיתופית Society
ידועה) לא (בולל 309001.80.1Otherאחרת (incl. not known)

.Typeסקטור of Ownership (Sector)

29,70098.559,91893.12,181.882.9Privateפרטי

מסונף 3861.32.6384.1266.010.1Cooperativeשיתופי affiliated to
Histadruth.להסתדרות

601803.40.1Qibbuzקיבוצי
240.14980.831.01.2Histadruthהסתדרותי

30900.11.80.1Nationalלאומי
330.11.1831.8146.65.6Governmentalממשלתי
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LARGE SCALE RETAIL TRADE המאורגן הקמעוני המסחר
סחורות קבוצת לפי ,(1) מאורגן קמעוני במסחר מכירות  ט"ו/6. לוח

TABLE O/6.  SALES OF LARGE SCALE RETAIL TRADE(i), BY COMMODITY GROUP

)19651969)

Commodity Group 1969 1968 1967 1966 I 965 סחורות קבוצת

ליי) (אלפי שוטפים במחירים thousand)Pricesהמכירות (IL.CurrentSales at

הכל 860,2261,020,319TOTAL§574,908683,022744.604סך

209,917242,664262,565288.061327,936Foodמזון

למזון, סרט אחרות סחורות
הכל סך

והלבשה טקסטיל

364.991

80.039

440,358

76,342

482,039

76,960

572,165

101,662

692,383

124,213

Nonfood, Total

Textiles and clothing

10,18212,23112,75615,59616.586Footwearהנעלה

בניקיימא(רהיטים, מוצרים
§ וכוי) חשמליים מכשירים

ומטבח בית כלי

11.175

12,181

12.868

15,387

15,075

15.552

30,870

20,138

60.185

25,893

Durable goods (furniture,
electric appliances etc.) §

Household and kitchen
utensils

ומוצריו 154,353214,221229,060254,032296,381Petroleumדלק and its products

ביתי לשימוש 40,03341.95645.96548.77750,164Gasגז for cooking

וכד' דשנים .eed:47,06853,59569,55476.05986.429מספוא, fertilizers etc.

§ 9,96013,75817,11725,03132,532Miscellaneousשונות
commodities §

at)מדדי current prices) קבועים) (במחירים המכירות
Base: 1964  100 : הבסיס

IndexesSale

הכל 142.5167.1TOTAL§109.8117.7124.3סך

106.5116.6123.6131.9146.0Foodמזון

למזון, פרט אחרות סחורות
הכל סך

והלבשה טקסטיל

II 1.7

II 1.4

118.3

100.3

124.7

96.8

148.5

126.7

179.0

151.8

Nonfood, Total

Textiles and clothing

112.3118.1121.6143.5150.9Footwearהנעלה

בניקיימא(רהיטים, מוצרים
§ וכוי) חשמליים מכשירים

ומטבח בית כלי

142.5

130.5

158.9

158.7

191.2

159.8

399.9

202.3

763.4

257.7

Durable goods (furniture,
electric appliances etc.) §

Household and kitchen
utensils

ומוצריו 112.3123.3122.9141.8165.5Petroleumדלק and its products

ביתי לשימוש 114.1119.2131.0139.0143.0Gasנז for cooking

ובד' דקנים 100.5IIמספוא' 1.3141.4138.8154.6Feed,fertilize rs. etc.

§ 106.9140.7171.8244.5310.7Miscellaneousשונות
commodities §

(') Cooperatives. chain stores and department stores.
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ובלבו. 'שרשרתי חנויות צרכניות/ (1)



נגייק"מא צריכה מיצר* אספקו!

המקומי לשוק נבחרים בניקיימא צריכה מוצרי אספקת  ט"ו/7. לוח ז1

(19631969)

(יתירות) Quantityכמות (Units)

ומיבוא מקומי מייצור
From Local Production and \mpoT\s

91 9 6

מוצר

הכל מך
Total

המקומי הייצור
הבל מסך באחוז
Loca) Production
as Percentage

out of the Total
196319641965196619671968

§ הדשות נוסעים 11,65415.5939,856מכוניות 11,3488,78916,87124,76319.0

4,7994,2772,454קטנועים 2.8232,7561.1022,880


טלוויזיה 1,87311,4128,062מקלטי 8,2436.27392,751192,63534.5

רדיו 25,94128,04521,472מקלטי 27,587I5.0&515,72217,95323.0

טרנזיסטור 36,89124,24659,989מקלטי 44,518122,485215,601219,733


קול 10,89413,71914,317רשמי 16,3511 3,480, 15,819

32,94830,18834,375םטיפוניס 37.15617,690I 11,922
52,6370

1,579פסנתרים 1,6418641,378'i,3S3


חשמליים 61,31657,49247,061מקרריס 59,77336.812§49,57154,80195.5

כביסה 23,64828,18030,918מכונות 37.41723,03033,58149,93350.7

לבישול גז 9,5097,8266,426תנורי 7.8145,211, 5,981

לבישול גז של 43,86949,15132,823כיריימ 39,76226,220I 31,124

44,098(<)

לבישולי) וגז וזשמל תנורי
..(1,113)(986)(2,405)(2,635)

ביתיים אוויר מזגני
כ"ס 3 עד

9,0969,8299,069 10,251§7,729§10.81116.66191.7

שמש 13,872(12,76516,08דורי 12,7309.400§11,25511,121><)

פיירסייד חימום 33.92648,55524,377תנורי 46,43641,72765,81474,000C)

תפירה 12.71213,46310.655מכונות 11,9057,68611,19614,68852.5

מזון 29,674מערבלי 37.39023,14128,52633,95029.2

אבק 23,43718,57914,18916.54218,3634.6שואבי

בלבד. חשמל על תנורים בולל לא (2) מקומי. מייצור אחוזים ל1000/0 קרוב (י)
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SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS

TABLE 0/7. SUPPLY OF SELECTED DURABLE CONSUMER GOODS TO THE LOCAL MARKET

(19631969(

במחירים לצרכןערך' לי)שוטפים (אלפי
Value, at Current Consumer Prices (IL. thousand)

Commodity

1963196419651966196719681969

125,618167.578 ,136.085118.223207,699 101.293320,000New passenger cars§

9,3108.3575.3874,7552,204 5.398£.624Motor scooters

2.29626.81420,74818,369167.932 9.182370.668Television receivers

Radios ן

16,38414.83916,47412,25415,783 12,79916.007
Transistor radios J

5,8257.2248,2608,5931 5.338Tape recorders ן
10,068 |21.054

5,6454.6975.1505,931I 2,841Phonographs J

3. 192Pianos

69.72069,05772.61458,744§60.476 45,62168,501Refrigerators

18.82025.87936.87735,55535,876 25,73754,926Washing machines

Gas stovesfor cooking ן

19,59024,28021.06420,85218,431 17,88620.749

Gas ranges J

Electric and gas stoves
for cooking (2)

12.67315.42316,40714.995§16.757 §12,81425,291Air conditioners
domestic up to 3 H. P.

7.0598.6046.8107.4906,480 5,4596.672Solar heaters

3,6055,3015.6652.4376.581 4,1738.880Petroleum heating stoves

4,8525,2174.3844,3194.541 3.0355.875Sowing machines

. .
Mixers

..■.
Vacuum Cleaners

(1) Almost l00/£ of local production.
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grocery shops surveys (1) המכולת חנויות סקי
השירות, צורת ל3י החנות, ושטח גיל, לפי מועסקיט מגולת, חגויות  ט"ו/8. לוח

פתיחה ושנת גודל קבוצת עיר, מחוז,
TABLEO/8. GROCERY SHOPS, EMPLOYED PERSONS BY AGE, AND AREA OF SHOP,
BY TYPE OF SERVICE, DISTRICT, TOWN, SIZE GROUP AND YEAR OF OPENING

)1969)

החנות שטח
Emplo/edמועסקיט Personמחסן שטח (כולל

צמוד)
AreaofShop (incl.

Ageקבוצת Group Attachedניל
(Storeroomחנויות

Shopsהכל הגלסך סך
(אלפי

ממוצע
לחנות

1
Total35 עד

Up to365555+(מ"ר
Total

(מר)
Average

35(thousandper
tn2)Shop(m2)

הכל 6.63911,1521,9506,0463,156183.417.6TOTALסך

השירות Typeצורת of Service

(שירות המוכר של 6,41310,6781,8185,7803,080I70.S26.6Salesmanבשירות service (regular
(serviceרגיל)

עצמי 2264741322667612.956.9Selfבשירות service

Townעיר

מזרח (בולל C46!.0S!20473214823.327.5Jerusalemירושלים (Incl. East Jeru
,slorr;ירושלים)
אביב 1,0151,6841161,05651224.524.2Telתל Aviv

6581.35619858857017.426.4Haifaחיפה

Districtמחוז

והדרום 1.2861,87a4021,26620238.529.9Jerusalemירושלים and Southern
והמרמ אביב 3,1155,5566603,1441,75283.826.9Telתל Aviv and Central

והצפון 2,2383,7268881,6361,20261.127.3Haifaחיפה and Northern

המועסקים Numberמספר of Employed
'נוזנות Persons in Shop

12,5602.5605481,40460863.124.71

23,6767,3521,0323.9962,324105.228.62
3+4031,24037064622415.037.33+

(מ"ר) החנות Areaשטח of Shop (m2)
מ20 ,1.8802,98426.5פחות 14.1. less than 20

20302,7084,51265.424.22030
מ30 +2,0513,65691.544.630יותר

העסק פתיחת Yearשנת of Opening of the
Establishment

1948 9141,4469268267222.124.2Upעד to 1948

194919591,9653,3642781,9701,11652.726.819491959
196019672,9264,7841,0122,79098284.628.919601967
והלאה 19687261,34256847829621.229.21968+

ידוע 108216126902.825.8Notלא known

למכירת דוכנים וכן וכדומה משקאות המרצים, קטניות/ בעיקר המוכרות וחנויות שק"ם חנויות סופרמרקטים, צרכניות, בולל לא (1)
מכולת. נ?צרכי

(') Excluding cooparatives, chain stores, department stores, Shekem stores and stores selling mainly pluses, pickles.
beverages and the like.
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HOTELS AND BOARDING HOUSES הארחה שירותי

דיגה לפי ,(.) הארחה בתי  ט"ו/9. לוח
TABLEO/9HOTELS(1). BY CLASS

)1969)

הבל"י.
Total

לתיירים מומלצים הארחה בתי
Tourist Approved Hotelsבתי

הכל
Total

א + 1 א דרגות
Classes Al + A

ב + 1 ב דרגות
Classes Bl + B

+ג ג1 דרגות
Classes C + C

הארחה
אחרים
Other
Hotels in

Al
א
A

ב1
B1

ב
B

ג1
C1

ג
C

(2) הארחה 289בתי 581143289 3637 81292Hotels(2)

14.369חדרים(2) 18,3592.5432,6663,663 2,179875 2,4433,990Rooms(2)

לבית חדרים ממוצע
הארחה(2)

49.7 31.6181.683.341.2 60.523.6 30.213.7Average number of
rooms per hotel(2)

28.549מיטות(2) 37.2884,9375,0627,441 4,3221,790 4,9978,739Beds(2)

(אלפים) 1,624.7לינות 5,698.3,050.0924.1,172.7 621.6196.1 660.31,073.6Nights spent
)thousand)

אפשריות לינות
(אלפים)(3)

?.097.9 11.824.6,734.21,675.9476.6 1,480.0 2,359.8 1.371.42,726.7Possible nights spent
)thousand) P)

(אלפים) 1,352.0אורחים 1,663.4270.5323.3298.6 206.660.4 192.6311.4Guests (thousand)

ליי) (אלפי פדיון
הכל סך

74,955 178.206 193,24041,47549.87211.90415,034Revenue(IL.thousand)
total

שנתי פדיון ממוצע
הארחה) לבית
לי) (אלפי

616.6 332.65,353.9,296.1399.0100.95I.SAverage annual re
venue per hotel
)IL. thousand)

שנתי פדיון ממוצע
ליי) (אלפי למועסק

21.2 20.026.519.319.313.911.8Average annual re
venue per employed
person (IL.thousand)

של שנתי ממוצע
מועסקים

8,41 1 9.6802,8312,1452,5808551,269Average annual num
ber of employed
persons

שכירים 7.764מזה: 8,6932,8282.1382,194604929Thereof: employees

לחדר מועסקים 0.6ממוצע 0.61.20.90.50.30.3Average number of
employed persons
per room

ברוטו עבודה(4) שכר
הכל סף ליי), (אלפי

50,230 54.42522,57513,81511.3682,4724.195Gross wages(<) (IL.
thousand). total

עבודה(<) שכר ממוצע
(לי) לשכיר חודשי

524542669538432327367Monthly average wage
)<)per employee(IL.)

פתוח. המלון היה בהם הימים מספר כפול המיטות מספר (3) השנה. בסוף (2) נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי (1)
עבודה. לשכר נוספות הוצאות כולל לא 0)

(1) Hotels, pensions, resthouses and recreation camps. (2) At end of year. (3) Number of beds multiplied by number
of days on which the hotel was open. (4) Excl. other labour expenses.
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נבחרים ויישוגימ דרגות לפי ,(1) ההארחה בבתי ותפוסה ליגות  ט"ו/10. לוח

TABLE O/IO.  NIGHTS SPENT AND OCCUPANCY INHOTELS (1), BY CLASS

AND SELECTED SETTLEMENTS

)1969)

ממוצע
Guestלינות

האורחים של המגוריט יבשת לפי ליבוךנ,
Nights Spent, by Continent of Residence of

gs 1Averageמחו"ל Foriegnersאורחיט

?JoNights
Spent per
Guest

הגל סך
Totalהכל סך

Total
אמריקה
America

אירופה
Europe

אחר
Other

ישראל
Israel

Thousands

1,411.4 312.9 1,296.8 1,603.6 3,213.3 4,6147 3.4

אלפים
50.8

TOURISTAPPROVEDמומלצים

הכל סך HOTELSלתיירים,  TOTAL

Classesדרגות
60.53.91,050.0969.1618.2281.369.680.9Al

55.12.9924.1763.2441.0232.489.8160.9Aא

1344.73.0621.6400.2170.5188.840.9221.3Bt

49.03.91,172.7658.7221.1370.667.0514.1Bב

44.03.4660.3327.7121.3175.031.4332.6ג1

j40.63.2196.194.431.448.714.2101.7C

אחרים הארחה 39.43.41,073.6204.3.869.3בתי .Other hotels

Percentagesאחוזים

הארחה בתי

נבחרים ישוביט

הארחה בתי
מומלצים

50.83.4100.069.534.728.06.830.S
Selected Settlements

TOURISTAPPRO.VED

הכל סך HOTELSלתיירים,  TOTAL

46.63.4100.088.150.427.99.811.9Jerusalemירושלים

ירושלים מזרח :36.03.3100.094.944.941.18.95.1Thereofמזה: East Jeru
salem

אביביפו, 66.84.0100.092.953.529.410.07.1Telתל AvivYafo

54.72.8100.071.240.321.69.328.8Haifaחיפה

.53.8אילת 2.5100.0 .44.619.021.83.855.4Elat

55.64.9100.058.76.748.13.941.3Ashqelonאשקלון

56.51.7100.049.126.816.95.450.9Be'erבארשבע Sheva

48.64.7100.079.633.044.12.520.4Herzeliyyaהרצליה

40.62.7100.035.718.218.52.061.3Tiberiasטבריה

40.73.1100.035.312.519.63.264.7Nahariyyaנהריה

50.55.8100.056.49.145.02.343.6Netanyaנתניה

39.33.1100.034.114.115.84.265.9Zefatצפת
טבעון 43.16.1100.035.512.515.08.064.5Qiryatקרית Tiv'on

(!) Ind. hotels, pensions, resthouses, and recreation camps. נופש. וכפרי מרגוע בתי פנסיונים, מלון, בתי כולל (1)
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census of guides ירן מורי מפקד

המועדף ההדרכה וסוג עיקרי עיסוק גיל, מין, לפי מוסמכים דיד מורי  ט"ו/11. לוח

TABLE 0/11. QUALIFIED GUIDES, BY SEX, AGE, MAIN OCCUPATION AND PREFERED TYPE

OF TRAINING

)III 1969)

הכל פעיליםפעיליםסך לא
TotalActiveNot Active

הכל 1,5471,413134TOTALסך

Sexמין

1,3281,23494Maleזכר

21917940Femaleנקבה

Ageגיל

24 12811612Upעד to 24

2529180165152529

3034246221253034

3544409375343544

45 +4344052945+

ידוע 15013119Notלא known

עיקרי Mainעיסוק Occupotion

דרך 543S3I12Guideמורה

סטודנט ,18116714Teacherמורה, student

חופשי מקצוע ,1199821Clerckפקיד, liberal proffesion

334323IIDriversנהג

ידוע ולא 37029476Otherאחר and not known

המועדף ההדרכה Preferredסוג Type of Guiding

העדפה אין
424


No preferance

חול תושבי
693


Visitors from abroad

הארץ תושבי
296Israelies
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ציבור ויחסי הפרסום ענף מ3קד

ומחוז פדיון, גודל קבוצת לפי ופדיון, הוצאות מועסקים, פירמות,  ט"ו/12. לוח

(1967/1968)

פדיון
ל"י) (אלפי

Receipts
)IL. tousand)

ממוצע
למועסק
Average
per

Employed
Person

הכל סך
Total

הוצאות
עבודה
נוספות
באחוז
משבר
עבודה
ומשכורת
Other
Labour
Expenses

as

Percentage
of Wages

andSalaries

ל''י) (אלפי הוצאות
Expenses (IL. 1000)

עבודה שכר מזה:
נוספות והוצאות
עבודה לשכר
Thereof: Wages

andOther Labour
Expenses

ממוצע
שנתי
לשכיר
Annual
Average
per

Employee

סךהבל
Total

הגל סך

Total

מועסקיט
PersonsEmployee

מזה:
שביריפסךהבלפירמות

FirmsTata/Thereof:
Employees

62.6 41,528.8 11.3 7.4 4,290.4 36,001.0 582 663 118 הכל סך

ליי) (אלפי בפירמה הפדיון גודל קבוצת

49 316255.12.311.6763.012.3עד

50 992899791,763.9315.14.06.21,992.920.1

100 24925102863,333.1511.46.08.43,968.138.9

250 4991699944.571.9576.16.19.95,369.954.2

500 999993935,801.4800.68.68.36,771.272.8

1,0001.999341393,880.2445.311.410.34,183.2102.0

2.600+616716716.057.91,586.89.515.718,480.5110.7

niran ■עיר

ומחוז העיר II4333988.5146.94.4.11.81,157.126.9ירושלים
הדרומ

העיר 1056493,117.3375.67.715.53,830.968.4זזיפה,

המרכז .313II227.442.73.99.3284.021■מחוז e

אביב תל 9855148931,669.83,725.27.610.836,256.865.8מחוז

אביביפו, תל 8954248531,479.53,698.17.610.836,040.966.5מזה:
ה3יר

#
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CLASSES OF THE ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS BRANCH

TABLE O/I2. FIRMS, EMPLOYED PFRSONS, EXPENSES AND RECEIPTS, BY RECEIPTS

SIZE GROUP AND DISTRICT

(1967/68(

פרסומת צינורות לפי Receiptsאחוזים)פדיון' by Advertising Media (Percentages(

הבל קולנועעתונותסך רדיובתי
פירסום
בחוצות

יחסי
ציבור

פירסום
אחר

TotalPressCinemaRadioPostersPublic
Relations

Other
Advertising

TOTAL 8.5 3.6 10.4 17.2 7.2 53.1 100.0

Size Group Receipts of Firm (IL. thousand)

*§<

100.062.48.53.86.65.013.7Up to 49

100.065.99.73.19.61.210.5SO 99

100.0Sl.l12.34.512.75.114.3100 249

100.063.07.55.67.81.614.5250 499

100.063.710.511.98.31.44.2500 999

100.0SI.S6.516.812.3
12.91.0001.999

100.045.44.727.411.35.65.62,000+

Town and District

100.053.711.62.82.3_29.6Jerusalem town and
Southern District

100.036.915.30.317.430.1Haifa. town

100.0S2.I16.26.020.4


5.3Central

100.054.86.119.59.94.15.6Tel Aviv District

100.054.76.119.69.94.15.6thereof: Tel AvivYafo,
town
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. ...יי .. ■ .,...■ קולנוע גתי
לפי לכרטיס, ומחיי פדיון כרטיסים, ישיבה, מקומות קולנוע, בוגי  ט"ו/13. לוח

נבחרים ויישובים מחוזות
(1968 ;1969)

י פודיון

ויישוב מחוז

קולנוע בתי
Cinemas

f1) .

.. ישיבה מקומות 
Seats
0)

שנמכרו כרטיסיט
(אלפים)

Tickets Sold :

)thousands)

הכל מך
(אלפיל"י)

Total
)IL. thousand)

196819691968
!

196919689691| 19681969

; כולל ,279סך 275; 194,022190,89249,774.4169.54495,617.889.097.S

 והדרום ירושלים מחוזות
הבל סך

JO5035,13435,13410,190.69,120.817,360.916,180.6

1515ירושלים י11,74611,7463:938.0 3,679.1 8,064.37,828.0

שגע 996,7016,7011,919.71,697.53,169.22,908.4באר

היישובים 262616,68716,6874,332.93,744.26,127.45,444.2יתר

הכל סך  הצפון 8,29018.2903,295.02,787.74,859.54,364.3)2626מחוז

553,3243,324598.0520.41,067.5933.9נהריה

ה"שוביפ 212114,96614,9662,697.02,267.33,792.03/430.4יתר

הבל סך  חיפה /585740,31639,3מחוז 68,031.46,764.115,344.9I3.303.S

262520,38919,3894.944.94,262.610,725.19,518.9היפה

היישובים 323219.92719,9273,086.52,501.54,619.83,784.6יתר

הבל סך  אביב תל 737156.91555,67420,514.318,541.445,036.243,289.3מחוז

אביביפו 393930.03330,03312,182.411.176.729,535.229,138.8חל

ים 554,0814,0811,569.41,443.32,673.72,545.7בת

553,5153,5151,035.2893.62,368.82,066.7גבעתיים

755.4344,1931,263.11.227.81,749.61,724.5הרצליה

665,2285,2281,726.31,515.13,016.32,744.4חולון

גן 887,0907,0901,852.51,605.73.969.73,655.3רמת

היישובים 331,5341,534885.4679.21,722.91,313.9יתר

הכל סך  המרכז 727/43,36742.4787,743.16.9S5.513,016.3//,9J9.8מחוז

543,0542,405587.5555.7991.4943.8לוד

654,6143,6741,391.21,305.82,752.82,589.5נתניה

תקוה 777.4597,4591,276.81,180.52,268.72.201.1פתח

לציון 773,9113,91ראשון 1912.9770.2.1,401.81,186.5

היישובים 474824.32925,0293,574.73,143.35,601.65,038.9יתר

שנה. בל בסוף המצב לפי עונתית, סגורים קולנוע בתי כולל (י)
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CINEMAS

TABLE O/I3. CINEMAS, SEATS, TICKETS, REVENUE AND PRICE PER TICKET,

BY DISTRICTS AND SELECTED SETTLEMENTS

(1968; 1969(

Revenue

!

District and Settlement

לקולנוע ממוצע
ליי) (אלפי
Average per
Cinema (IL.
thousand)

למקום ממוצע 

(ליי) ישיבה
Average per Seat :

)IL.)

ממוצע מחיר
(ליי) לכרטיס
Average Price

!perTicket (IL.)
1 j

196819691968196919681969

342.7324.0492.8466.71.922.02GRAND TOTAL

347:2 ■323.6494.1460.51.701.77Jerusalemand■Southern districts  Total

537.6521.9686.6666.42.052.13Jerusalem

352.1323.2472.9434.01.651.71Be'er Sheva

235.7209.4367.2326.31.411.45Other Settlements

/86.9/67.8265.7238.61.47I.S7Northern District  Total

213.5186.8321.1280.91.781.79Nahariyya

180.6163.3253.4229.21.411.51Other Settlements

264.6233.4380.6338.41.911.97Haifa District  Total

412.5380.7526.0490.92.172.23Haifa

144.4. 118.3231.8189.91.491.51Other Settlements

6/6.9609.7791.3777.52.192.33Tel Aviv District  Total

757.3749.7983.4973.62.422.61Tel AvivYafo

534.7509.1655.2623.81.701.76Bat Yam

473.8413.3673.9584.62.292.31Giv'atayim

249.9344.9322.0411.31.381.40Herzeliyya

502.7457.4577.0524.91.751.81Holon

496.2456.9559.9515.52.142.28Ramat Gan

574.3438.0,123.1856.5 11.931.94Other Settlements

/80.8168.4300.1281.5/.681.72Central District  Total

198.3235.9324.6392.41.681.70Lod

458.8517.9596.6704.81.971.98Netanya

324.1314.4304.2295.11.781.86Petah Tiqva

200.2169.5358.4303.41.531.54Rishon Leziyyon

119.2105.0230.2201.31.571.60Other Settlements

(<) Incl. cinemas seasonally closed, by situation at end of each year.
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ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

בעיתונות מודעות ט"ו/14. לוח
TABLE O/I4.  ADVERTISEMENTS IN THE PRESS

)19651969)

,. בעיתונות מודעות

Type of Newspapers
and Advertising Subjects

Indexes מדדים
Base : 1965 = 100 בסיס:

1969 1968 1967 1966

חודשי ממוצע
(אלפים)
Monthly
Average

)thousands)

I 96S

העיתונות סוג

המודעות ונושאי

(באינץ'/טור) מסגרת מודעות שטח
Display Advertisements Space (inches/column)

TOTAL

Type of Newspapers
Daily Hebrew newspapers

Daily foreign languages
newspapers

Major weeklies

Advertising Subject
Food, cigarettes. cleaning
materials

Cosmetics, hygiene

Clothing and footwear

Automobils and fuel

Hotels, cafes, travel,
domestic and abroad

Household equipment. radio,
television etc.

Cinema, theatres, impressarios

Private schools. courses

Publishers

Banks, finance. insurance

Government, municipalities

Building

Family announcements

Help and positions wanted

Political parties and institutions

Chain stores. office equipment
and miscellaneous

130.8

134.3

99.3

242.2

147.5

97.S

99.0

82.5

155.8

128.5

77.5

77.2

73.0

113.4

126.8

86.5

86.0

84.6

110.7

122.6

5.0138.9135.1188.597.8

7.9115.997.4125.957.2

8.794.979.9II 1.651.7

12.591.275.579.792.0

190.9

86.8

140.6

127.9

162.8

163.0

93.1

152.4

332.5

85.1

100.2

101.5

91.0

|23.5

122.4

109.2

127.7

78.0

132.1

192.3

14.1

87.7

53.6

69.3

103.4

112.6

98.5

III. I

64.0

126.5

63.9

10.2

67.2

84.3

93.3

118.8

112.4

94.8

100.5

88.9

103.4

70.0

14.8

85.0

230.6

177.7

45.6

7.3

17.0

13.4

23.4

9.4

5.9

9.5

20.7

10.9

12.8

6.5

31.6

35.4

■ הכל סך
העיתונות סוג

בעברית יומית עיתונות

בלועזית יומית עיתונות

עיקריים שבועונים

המודעות נושא

ניקוי חומרי סיגריות' מזון'

היגיינה קוסמטיקה'
והנעלה הלבשה
ודלק מכוניות

נסיעות קפה' בתי מלון' בתי
ופנים חוץ

וכד' טלוויזיה רדיו' נית' ציוד

אמרגנים תיאטרונים' קולנוע'
קורסים ספר' בתי

מולים
ביטוח פיננסים' בנקים'

עיריות ממשלה'
בנייה

משפחתיות

עבודה וביקוש הצע
ומוסדות מפלגות

ציוד "שרשרת*' חנויות
ושונות משרדי

מודעווו. AdvertisementsNumberלוחמספר of Classified

הכל 18.6103.880.7150.4124.8TOTALסך

בעברית יומית 15.4106.084.0167.2251.8Dailyעיתונות Hebrew newspapers

בלועזית יומית 3.293.764.671.196.7Dailyעיתונות foreign languages
newspapers
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electronic computers אלקטרוניים מחשבים

וסקטור מחוז כלכלי, עגף לפי אלקטרוניים, מחשביט  ט"ו/15. לוח
TABLE O/I5.  ELECTRONIC COMPUTERS, BY ECONOMIC BRANCH, DISTRICT

AND TYPE OF OWNERSHIP

)19621969)

31מספר בו^ המחשבים שברמספר ממוצע
Numbersהמוסדות of Computersלמועסקמספר עבודה
שברשותם
מחשב

>llon 31 )
המועסקים
הישירים!2)

בדצמבר(ג)
(לי)

Number of
Institutionsהכל סך

זעירים מזה:
Thereof: Mini

Number of
Directly

Average Wage
per Employed

with
Computer

TotalComputers
C)

Employed
Persons(2)

Person
jn December^)

)IL.)

19" הכל 66TOTALסר 1962
196310121963
196417261964
196523351965
196638561966

§ 1967598016605930I967§
§ 1968729924868946I968§
1969107158631)0231,0081969

בלבלי conomic;ענף Branch

מים בנייה' ,3033251001,152Industryתעשייה/ construction.
waterוחשמל supply and

electricity
דלאניידי ונכסי 69462931Commerceמסחר and real

estate
9211596967Banksבנקאות
4444998Insuranceביטוח

והובלה 662561.062Transportationתחבורה
ממשלה II175264946Government1שירותי
מקומיות 5557888Localרשויות authorities
הביטחון 919Defenceמערבת System
ומחקר 122291041,007Educationחינוך and research
וסעד 33113898Healthבריאות and welfare

עסקיות שירות 121922271.080Businessלשבות services
טכני bureauxוייעוץ and technical

consultants

Districtמחוז

12164237961Jerusalemירושלים
444Northernצפון
182717109976Haifaחיפה
1013458964Centralמרכז

אבינ 5690315921,035Telחל Aviv
783271,049Southernדרום

Type of Ownership סקטור
4157233351,048Privateפרטי

1725151441,040Histadrutהסתדרותי
מעורב וציבורי 71410711,036Nationalלאומי S mixed public

מקומי 5557888Localשלטון authorities
375715416976Governmentממשלתי

0) Not including Defence System.
)2) Not including Defence System and minicomputers.

הבטהון. מערכת כולל לא (1)
זעירים. ומחשבים הבטחון מערכת כולל לא (2)
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כספים ט"ז. פרק

אשראי יתרות

סך את מראים בלוחות המובאים הנתונים
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

האגו לנתוני פרט ישראל, בנק המקור:
שנתקבלו ב1954, לאשראי השיתופיות דות

העבודה. ממשרד

"י הל של החליפין שערי
נוספים, שערים כוללים אינם בלוח הנתונים
בעד רשמיות פרמיות מתן ידי על שנוצרו

שונות. בעסקות חוץ מטבע

וזהב זר למטבע השחור השוק שערי
ממקורות לקוחים אלה לסדרות הנתונים
היומית, מהעיתונות  רשמיים בלתי שונים
ועל פרטיים, וממקורות המקצועית מהעיתונות
יחסית. נמוכה אלה מקורות של מהימנותם כן

על מבוסס בציריך השוויצי הפרנק שער
היש הלירה של הציבור) (ע"י מכירה שערי
בלירות המצומצם המסחר עקב בציריך. ראלית
משערי בהרבה הקנייה שערי גבוהים ישראליות,

.(%30a (בערך המכירה
משוקללים. אינם בלוח והמדדים הממוצעים

3נקאייפ מוסףות

והאגודות הבנקים מאזן
לאשראי השיתופיות

הבנקאות של המאזנים סיכום הינו הלוח
למשכנתאות הבנקים (מאזני. בישראל המסחרית
לרבות כלולים) אינם הדואר בנק וכן ולהשקעות
לא זה בסיכום בארץ. הפועלים הזרים הבנקים
הבנקאיים. המוסדות בין ההדדיות היתרות נוכו

471 כספים

כפ2יים נכסים

תשלום אמצעי
במטבע מזומנים הם הציבור בידי מזומנים
הבנקים בקופות מזומנים פחות במחזור ישראלי

המסחריים.

פקדונות הם דרישה לפי הציבור פקדונות
פקדו (למעט הציבור בידי דרישה ולפי עו"ש
הבנקים של עזר חברות פקדונות הממשלה), נות

לפרעון. העומדות והמחאות ופקודות

קצובים לזמנים פקדונות הוא משנה כסף
במט"ח. קצובים ולזמנים עו"ש ופקדונות

תשלום אמצעי אספקת בלוח הממוצעים
חודש. כל של האחרון ליום נתונים על מבוססים
השוטפת השנה סוף נכללו הממוצעים בחישוב
המשקל. במחצית אחת כל הקודמת, השנה וסוף
הסדרות בכל השנתיים הממוצעים חושבו כך

חודש. סוף של הנתונים על המבוססות
אמצעי את הנתונים כוללים 1967 ביוני החל
השט תושבי שבידי ישראלי במטבע התשלום

צה"ל. ידי על המוחזקים חים

מאזני של ישראל בנק סיכומי המקור:
לאשראי. והאגודות הבנקים

(עו"ש) ושב עובר פקדונות מחזור
עו"ש פקדונות של השנתי המחזור שיעור
במטבע פקדונות פי על מחושב דרישה ולפי
החיובים בלבד. המסחריים בבנקים ישראלי
חוזיים חשבונות על משיכות כוללים אינם
מחו הממוצעים הפקדונות סכומי דביטוריים.

חודש. כל לסוף נתונים לפי שבים
הינה: החישוב נוסחת

לחשבונות החיובים
החשבונות סכום = המחזור שיעור

הבנקים, על המפקח  1954 עד המקור:
ישראל. בנק  ואילך מ1954 האוצר; משרד
הבנקים באמצעות שטרות תיווך
השטרות כל יתרת את כוללים הנתונים
והאגודות המסחריים הבנקים ידי על שתווכו
הם השטרות אם בין לאשראי השיתופיות

לאו. אם ובין המתווכים המוסדות בערבות

ישראל. בנק המקור:
FINANCE



ערף ניירות
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 לםפייר מדד כל
ערך כאשר השונים, בנערות השערים שינויי
מהווה נייר מכל הסחירה הכמות של השוק

בממוצע. זה נייר של משקלו את
שינויי את מסכמים המשורשרים המדדים
ארובות תקופות במשך בניירות שחלו השערים

מחודש.

השינויים החישוב! שיטת שונתה ב1960
השיטה לפי הם:'א. השיטות שתי בין העיקריים
ממשל מלווה איגרות במדד כלולות לא החדשה
זר במטבע הנסחרות חוב ואיגרות ',3O/O תי
הניירות משוקללים החדשה בשיטה ב. בלבד.
שלפי בעוד בבורסה' הנסחרת הכמות כל לפי
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 מסיווג מהותי באופן
חברות של מניות לסטטיסטיקה. המרכזית
כפי המקרקעין, מניות כלולות.בין אינן מטעים
משפיעות בשעריהן והתנודות הבורסה, שנוהגת
הרגילות. המניות לשערי הכללי המדד על רק
המד חישוב שיטת של מפורטים תיאורים
החישוב, שיטות שתי בין השינויים ושל דים
רשימה (ראה 13 מס' טכני בפרסום ניתנים

המבוא). בסוף

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

חברות, פרטים, 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
להעביר חייב הוא כי בלבד, סוכן כעין הבנק
המפקיד. ידי על המוגדרות למטרות הכספים את
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.

המוסדות והוצאות הכנסות
הבנקאיים

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
והא הבנקים לרווחי המתייחסים הנתונים,
מוסדות של הנקי הרווח את מביאים גודות,
הם הכנסה. על למיסים הפרשה לפני אלה
המוסדות ע"י שהופרשו רווחים. גמ. כוללים

סמויות. .לקרנות

למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום
והשקעות

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

המפקיד. הכוונת לפי הלוואות
המא בערכם מופיעים וההתחייבות הנכסים
צמודים שהם במידה רק משוערכים והם זני
ונכסי י בניינים הסעיף בהערכת הדולר. לשער
מהבנקים שחלק המגבלה גם דלאניידיקיימת

סמלי. בערך סעיף.זה רושם

בנק וסיכומי ישראל בנק מאזן המקור:
. . הכספיים. המוסדות מאזני של ישראל
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תקופה במשך הניירות את למכור לא חייבויות
ניירות, של הון כוללים הנתונים (ג) מוגדרת).
בתנאי הבורסה, שליד החופשי בשוק הנסחרים
הם (ד) בבורסה. אותם לרשום התחייבות שיש
במטבע הנסחרים ערך ניירות כוללים אינם

בלבד. חוץ

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
שיעור והסוכנים. הבנקים ידי על והמכירה
בהון. המחזור חלוקת ידי על מתקבל המחזור
במחירי הם והמחזור ההון על הנתונים
מעליית נובע בהם מהגידול חלק כן על ; השוק

הבורסה. מהתרחבות ולא השערים

הכרות
הח בע"מ החברות מספר את מראה הלוח
רשם אצל שנרשמו החדש ההון ואת דשות
היחידות מספר את מראה הוא אין החברות.
ההון את או לפעול' שהחלו החדשות הכלכליות

ונפרע. הונפק שאמנם החדש
בהתאם נעשה כלכלה ענפי לפי המיון
הצ היא עליה החברה, של העיקרית למטרה
בתזכיר מופיעה שהיא וכפי רישומה בעת הירה
אשר כחברות המוגדרות בית, חברות החברה.
ולבנות מגרש לרכוש היא העיקרית מטרתן

כלולות. אינן בית,

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
ליר בנספח מצוי הנתונים על נוסף הסבר

.11 מס' י"ד, כרך בי, חלק הסטטיסטי, חון
ותזכירי החברות רשם דו"חות המקור:

החברות.

ניכוי לאחר נטו, ניתנות בלוח התשואות
ניכוי ולאחר 250/0 של בשיעור הכנסה מס
התשואות 0/0ר,0. של בשיעור רכישה עמלת

הצמדה. הפרשי כוללות אינן
התשו חושבו בה השיטה של מפורט תאור
חוב'/ איגרות של "התשואות בפרסום ניתן אות
בסוף רשימה (ראה 27 מם' טכני בפרסום

המבוא).
משקיעים לפי ערך, 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 דו"חות
על נתונים הגמל). וקופות הביטוח חברות
מאת התקבלו חו"ל משקיעי של השקעות
אינפורמציה ידי על והושלמו המנפיקות החברות
משקי האוצר. במשרד זר מטבע על מהמפקח
הוא כלומר, כשארית' התקבלו אחרים עים
לבין בבורסה הרשום ההון סך בין ההפרש
ביתר המפורטים המשקיעים בידי המוחזק ההון
האחרים" ה"משקיעים כי לציין ראוי הטורים.
אחזקה, חברות גם אלא דוקא בית משקי אינם
ומסחריות תעשייתיות חברות וכן אם חברות

אחרות.

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
המחזור ושיעור הון

את מראים בלוח ההון ערך על הנתונים
אשר השוק, במחירי החוב ואיגרות המניות ערך
אינם אלה נתונים בבורסה. בהם לסחור ניתן
הסיבות עקב בבורסה הרשום ההון עם זהים
רשום אינו אשר הון כוללים הם (א) הבאות:
הרשום ההון בין הבדל כל אין כאשר בבורסה,
אשר סטוק של אמיסיה (כגון רשום שאינו לזה
הם אין (ב) בבורסה), רשום ממנה חלק רק
לא למעשה אשר בבורסה, רשום הון כוללים
הת יש כאשר (כגון, מסחר בו שיהיה ייתכן

פרפומים

טכניים גיסומיט

ערך ניירות מדדי (13)

חוב איגרות של התשואה (27)
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FINANCIAL ASSETS כספ"ם גגסים

תשלום אמצעי אספקת  ט"ז/1. לוח
TABLE P/l. MONEY SUPPLY

)19541969)
ליי .ILמיליוני Million

שנה
Year

אמצעי
תשלום

משנה וכסף
Money
Supply
and

Quasi Money

Money Supply חשלום Quasiאמצעי Money משנה כסף

הכל סך
Total

בידי מזומנים
הציבור

Currency Held
by the Public

הציבור פיקדונות
ויתרות דרישה לפי
אחרות קרדיטוריות
Demand Deposits of
the Public and Other
Credit Balances

הכל סך
Total

פיקדונות
קצובים לזמנים
Time Deposits

פיקדונות
חוץ במטבע

Deposits in Foreign
Currency

)1)

AverageAnnuשנתיממוצע a

1954402328140188735122

1955491395165230956332
19565724652012641078126

195769755823032813910138
195882564224939318312459
1959980724267457257140117
19601,181820287532361162199

19611,493970340630524190334

19622.0451,126380746910176734
19632,5761,4744919831,101197904

19642,9281,6795821.0971,2492171,032

19653.2831,8266441.1811,4572411,216

19663,6691,9637121,2501,7062931,413
19674,6522,3449121,4322,3096591,650
19686,3462,8211,0621,7593,5251.2852.240
19697,5493,012IJ561.8574.5361,7372,800

כל YearEndשנהסוף of

1954435348146202865432
19555244201722471047628
19566375172282891208832
195773257723134615611343
195887566025140321512689

19591,040726260466314148166

19601,314880300581433177256
19611,580969344625611182429
19622,3041.2574098471,048189859

19632,7801.6095251.0841,170209961

19643,0811,7075901,1171.3732321,141
19653,5091,8996571,2421,6102591,351
19663,9132.0087511,2571,9054161,489

19675,5932,5399661,5733.0549412.113
19686,9692,8981,0911,8074,0701,5662,504
19698.1292,9701,1291.8415.1591,9283.231

(1) Including demand deposiu and fixedterm deposits;
excluding government accounts.

קצובים; ולזמנים דרישה לפי פיקדונות כולל 0)
הממשלה. חשבונות כולל אינו
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הציגום של דרישה לפי ופיקדונות עו"ש חשבונות של שנתי מחזור  ט"ז/2. לוח
בבנקים

TABLE P/2. ANNUAL TURNOVER OF CURRENT ACCOUNTS AND DEMAND DEPOSITS
OF THE PUBLIC■ WITH BANKS

)19501969)

. שנה
Year

ממוצע השכונות dud
Average Total Deposits

"לחשבונות החיובים
Debits to Deposits .

השט/י המחזור שיעור
החשבונות של

Annual Rate of Turnover

1956
ל"י מיליוני

83

IL. Million
643'7.8

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

1965 '1,04322,16421.3

19661,10424,05321.8

1967 ■1,27723.60418.6

19681,56227,72117.8

19691,66833,12919.9

השיתופיות והאגודות הבנקים באמצעות שתווכו השטרות יתרת  ט"ז/3. לוח
לאשראי

TABLEP/3 BROKERAGE OF BILLS BY BANKS AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES
; (19631969)

End 61Year; |il. Million ל"י מיליוני שנה; סוף

שנה
Year

הכל 0ך
Total

המוסדות בערבות
Guaranteed by Institutions

המוסדות בערבות שלא
. Not Guaranteed

by Institutions

1963 .434.0266.0168.0

196413.0£464.9148. 1

1965773.6 '612.5161. 1

19661,021.0878.2142.8

1967742.3724.517.8

1968645.9644.7"1.2

1969753.8753.8. 
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ושל המסחריים הבנקים של שנוכו) ושטרות (הלוואות אשראי יתרות ל ט"ז/4. לוח
(י) כלכלי ייעוד לפי לאשראי, השיתופיות האגודות

TABLE P/4. OUTSTANDING LOANS AND BILLS (DISCOUNTED) BY COMMERCIAL BANKS
AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES, BY ECONOMIC DESTINATION (1)

)1954196?)

ליי מיליוני ; שנה Endסוף of Year; IL. Million

19541958196019651966196719681969

הכל 4,1664,847TOTAL§31866392924882,6583.417סך

מקומיות 132937197245364436529Localרשויות authorities

ציבוריים 9915134136175210222Publicשירותים services

כספיימ(2) Financial?25732§78090142|?3מוסדות institutions (2)

היהודית הסוכנות
הלאומיות והקרנות

(3)I313203234597856The Jewish Agency and
the national funds

95213265417461559636713Agricultureחקלאות

641832656317488851.0681.306Industryתעשייה

374775131193264322329Building('<בנייה

395683121134178237290Commerceמסחר

71519798288102123Transportתובלה

אחרים 236289Other§7172992122174שירותים services

ואנשים מלאכה בעלי
פרטיים

C)236390214238278312387Artisans and private
persons

ובלתי אחר ייעוד
ידוע

7814160177263§271274Other destination and not
known

הממשלה מפיקדונות אשראי כולל לישראל. החקלאות בנק לרבות וזרים, מקומיים מסחריים ובנקים לאשראי שיתופיות אבודות (1)
הבנקים בין לאשראי פרט נוכה, המדווחים המוסדות בין האשראי (2) מסים). לתשלום הלוואות (לרבות הלוואות למתן והציבור
ולתיקונן. דירות לרכישת הלוואות גם 'בנייה בסעיף נכללו ב1954 (4) פיקא. את כולל (3) עצמם. לבין המסחריים

פרטיים'. ואנשים מלאכה 'בעלי לסעיף אלה הלוואות הועברו השנים ביתר
(1) Credit cooperative societies and local and foreign commercial banks. including the Israel Bank of 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 reporcing institutions were deducted, except credit transactions of the commercial banks between them
selves. (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".

477 כספים



IL. per U.S.S

הישראלים הלירה של הרשמי החליפין שער  ט"ז/5. לוח
TABLE P/5. OFFICIAL EXCHANGE RATE OF THE ISRAEL POUND

,(19481969)... ; . .

■ ■■."■.■ ארהב של לדולר ל*י

Period תקופה
, >/■ ..  ; .j. ...

י או יחיד שער
אי שער

Single Rate or
Rate A

בי שער
Rate B 

גי שער
Race C

די שער
Rate ס

. Up to 18 IX 1949 7V; 0.248 1/ ;  )

/ 19 IX 1949  17 II 1952; 0.357 i
1 ■

'  7 1

: 1811 1952  18 V 1953■' 0.357 '0:714 /1.006

  . 19V 1953 31X111953 ■ ~...  0.357  \ .0.7141.000.. 1.800

11 1954 911 19621.800; 

1011 1962  18X1 19673.00 ; . , 

As from 19X1 1967! ^nn .■3.50 ,,/ ..,   ..

השחור ובשוק החופשי גשוק חליפין שערי  .6/t"v ל1ח
: TABLE P/6. FREEAND BLACK MARKET EXCHANGE RATES

)I950I969) /

(ל'י) ממוצעים חליפין שערי i

Average Exchange Rates (IL.) ;
Indexes מדדים

שנה
Yearנת''ד דולר

Investment
Dollar

של דולר
ארה"נ

השחור בשוק
אביב תל של
U.S. Dollar at

Tel Aviv
Black Market

החופשי wevr
בציריך
לפרנקים
שווייציים
Zurich Free
Rate for

Swiss Francs
; (1)

של דולר
ארה'"ב

U.S. DollarGold

החופשי השער
בציריך
לפרנקים
שווייציים

. Zurich Free
Rate for

Swiss Frances
)1)

19500.7040.16228.7040.5427.75
19552,3030.56093.8890.6495.92
19562.5110.576102.36106.3798.67

1957'2.5180.693102.65109.70118.71

19582.3810.69297.07101.72103.59
19592.6520.700108.12111.94104.79

I9602.4530.668100.00100.00100.00

19612.5700.684104.771)1.99102.39
19623.2070.726130.74136.70108.68
19633.2190.837131.231 34.93125.30

19643.2730.818133.431 37.33122.46

19653.3640.865137.14150.09129.50
19663.1503.3380.862136.08147.35129.05
19673.3403.5040.900■ 142.84159.43134.74
19683.7633.6860.9421 50.25174.21141.03

19694.3483.9000.941158.98196.68140.87

(1) Data are based on the exchange rate of IL.,
sold by the public in Zurich.

הציבור ע"י המגירה שערי על מבוססיפ הנתונים (1)
בציריך. הישראלית הלירה של
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banking institutions בנקאיים מוסדות
ישראל בנק של וההתחייבויות הנכסים סיכום  ט"ז/7. לוח

TABLE P/7. STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE BANK OF ISRAEL
. (19541969)

End of Year ;IL. Million ' ליי מיליוני שנה; כל סוף
: ( t

1954I9601965196719681969

הכל סך  2021,0862,8584,3815,173נכסים .1.441ASSETS  TOTAL

 ■ 2זהב .'II167161160 161Gold _ .
הבינלאומית המטבע בקרן זהב ;

3879(1)79 79Gold quota in the I.M.F.

חוץ במטבע 1.283(2)523721,7242,262נכסים 2.080Assets in foreign currency
בינ כספיים במוסדות 121723השתתפות 18Participation in international finan

"לאומיים cial institutions

סילוקין חשבונות .52537IS 16Clearing accounts
זרים ולבנקים למדינות הלוואות '373468 61' Loans to foreign countries and banks

במט"ח חובות לפרעון מקדמה .57 _Advances for repay of loans in
foreign currency ■

בלי שנוכו 4שטרות '1574246. 171 256,.Bills Discounted in IL. .

במט"ח שנוכו שטרות :426516335 1 194Bills discounted in foreign currency

לממשלה Advancesמקדמות to government
ארעיות II !76370820 690 provisional

מועד ארוכות 0)91 j(3)2520)170(3)3801,307 305 long term
אוצר 41שטרי .7069138117 113*Treasury bills

אחרים ערך ניירות .
0


2545 27Other securities

מקבילים Mutuallyחשבונות offsetting accounts
מזון עודפי  !13417211867 78.; food surplus . .

דוקומנטריים אשראים 49.1347888 62 documentary credits
ערבויות  .22113270277 275 guarantees

בל"י חליפין קרנות  ,37
 

 exchange funds in IL.

אחרים ■חשבונות ;0
1

43 24Other accounts

הכל סך  202התחייבויות .1,0862,8584,3815,173 4,441LLABILITIES  TOTAL
מילואים וקרן הבנק II20202020הון 20Capital and reserve fund

במחזור ומעות כסף 159שטרי 13166879991.166 1,124Notes and coins in circulation

של: במט"ח Deposits;פיקדונות in goreign currency of:
בינלאומיים כספיים מוסדות  :1

23161 3 international financial institu

בחול בנקאיים מוסדות (2)105  foreign bankinginstitutions
בישראל בנקאיים מוסדות 

{
878 ן

1 1,924
1,620 J

 Israeli banking institutions

נקובים בנקאיים מוסדות 1749651,601Accountsפיקדונות of banks denominated
inבמט"ח foreign currency

וכספיים בנקאיים מוסדות Accountsפיקדונות of banking and financial
בלי: institutionsבישראל in Israel in IL:
קצוב לזמן 96335310310 420 fixed term

עוש בחשבון 32162287402415 477 demand deposits

והמוסדות הממשלה Governmentפיקדונות and National Institu
'tionsהלאומיים: deposits:
במט"ת 707853639 II in foreign currency
3152258בלי 16 in IL.

סילוקין 9101012חשבונות IIClearing accounts
מקביליים(4) חשבונות


205419466432 416Mutually offsetting accounts(4)

אחרים. 0397חשבונות 19Other accounts

(<) The credit in the I.M.F.. was made use of at the
level of the participation in gold. () Reclassined.
0 Incl. land bills. (<) See assets.

בזהב. ההשתתפות בגובה נוצלה הבינלאומית המטבע בקרן הזכות (0
נכסים. ראה (>) מקרקעין. שטרי כולל (נ) מחדש. מוין (2)
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(!) לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים מאזני t"o/8;סיכום לוח

(19541969)

ל"י מיליוני שנה; סוף

1954196019651966

הכל סך  761.92,038.06,388.97,332.0נכסים

וכסף זהב מטילי 13.417.033.331.5מטבע,

במעבר 1.00.60.7..(4)סכומימ

ישראל בבנק ות המוחזק 31.5398.01,580.21.646.2יתרות

בישראל  אחריפ בנקאיים במוסדות 67.328.090.288.9יתרות

בחו*ל 69.7100.0243.9294.6

ברוטו): קונסורציאליות הלוואות (כולל והאגודות הבנקימ מאמצעי אשראי
אוצר שטרי

לממשלה הלוואות
קונסורציאליות הלוואות למתן אחרים'ופיקדונות בנקאיים למוסדות הלוואות

■ דניטוריים. חוזרים וחשבונות יתר משיבות  יקראלי במטגע לציבור הלוואות
שנה במשך לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 

משנה למעלה לפירעון קצובים לזמנים הלוואות 

6:0
7.1
11.0

186.31

;8.0
28.0
198.0
230.0
50.0

56.0
110.3
473.4
363.4
137.7

52.4
90.4
!064
655.5
400.1
142.4

■pn במטבע לציבור 9.335.0305.5298.4הלוואות

שנוכו. 25.665.080.962.1שטרות

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 

69.5
1 8.1
12.4

233.0
.49.0
17.0

476.8
53.3
7.2

526.6
57.1
9.5

הנזילות להוראות (7)1 סעיף לצורף שאושרו מוסדות של מפיקדונות
התחייבויות) (ראה מוסדות פיקדונות.של כנגד חוץ במטבע לאוצר

שלישי צד ומפיקדונות ולמעבידים) לחברים (הלוואות התגמולים קופות מפיקדונות
'8.3
5.3

20.0
10.0

31.0

356.2

18.2
80.8

.493.0

18.1

86.6

בישראל עזר: בחברות  השקעות
ישראל ממשלת של בניירות.ערך 
אחרים ישראליים ערך בניירות 

בחו"ל עזר ובחברות מחוז'ל ערך בניירות 

.4.9
■ 19.7
:2.8
,2.3

*9.0
57.0

> 44.0
13.0

70.4
106.6
110.5
21.9

91.6
109.2
121.4
25.5

אחריט ניידי דלא ונכסי 5.328080.286.0בניינים

התחייבויות) (ראה וביו"ב הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות של 139.2316.01,398.21,673.3התחייבויות

אחרים 57.953.0133.3164.6חשבונות
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TABLE P/8. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS AND CREDIT

COOPERATIVESOCIETIES(1)

(19541969(
End of Year; IL. Million

196719681969

9,109.110,957.112,977.2TOTAL ASSETS

37.838.346.1Currency, gold and silver

1.41.62.3Sums in transit

2.306.32,776.33,189.8Balances held with the Bank of Isarel

53.658.849.0Balances held with other banking institutions  in '"Ml

401.5548.2870.8 abroad

Credit from resources of banks and credit cooperatives (incl. gross consortial loans(:
44.969.5114.2Treasury bills
144.3191.4212.9Loans to the Government
108.2146.7147.4Loans to other banking institutions and deposits earmarked for consortial loans
955.71,270.91,262.5Loans to the public in Israel currency  overdrafts and current debitory accounts
516.2585.0727.0 short term loans (up to 1 year(
170.7216.7163.7 medium and long term loans (over 1 year(

389.2370.8437.3Loans to the public in foreign currency

121.0166.3148.3Bills discounted

Loans from or against deposits (excluding consortial loans(:
617.3737.1700.3of the Government for  garnting of loans from the Development Budget(2(
57.342.946.8 granting of loans to tax debtors (see Liabilities(
9.713.713.1 granting of loans to importers (3) (see Liabilities(

641.3821.11.098.2institutions approved for the purpose of Sec. 1(7) of the liquidity regulations
. institutions to the Treasury in foreign currency (see Liabilities(
80.887.0110.6Provident funds (loans to members and employers) and from third party deposits

127.6179.8239.4Investments  in subsidiary companies in Israel
263.2350.5430.2 in Israel Government bonds
207.1399.8381.7 in other Israel securities
42.155.050.9 in foreign securities and subsidiary companies abroad

91.3115.9132.3Bank premises and other immovable property

M59.91.399.51,864.6Liabilities of customers for documentary credits, guarantees, endorsements, etc . (see
Liabilities(

260.5'424.4537.9Other accounts
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(*) לאשראי השיתופיות והאגודות המסחריים הבנקים מאזני סיכוס  ט"ז/8, לוח
(המשך)

(19541969)
ל"י מיליוני שנה; סוף

1954I9601965£196

הכל 761.92,038.06,388.97,352.0התחייבויותסך

עבור: יתרות.המוחזקות
בישראל בנקאיים 49.230.087.599.3מוסדות
בחו"ל בנקאיים 27.54.061.399.7מוסדות

המטרה פירוט ללא הלוואות ולמתן קצוב ולזמן דרישה לפי הממשלה 27.124.037.522.5פיקדונות
התחייבויות: כנגד ופיקדונות חיסכון פיקדונות קצונ, ולזמן דרישה לפי הציבור פיקדונות

דרישה לפי לפירעון ושב עובר  ישראלי במטבע 196.3570.01,212.11.227.4פיקדונות
שנה במשך לפירעון קצובים, לזמנים 17.855.0r 19.2

} 12.0
149.2 משנה יותר כעבור לפירעון קצובים, לזמנים 24.143.0

מאושרות תוכניות לפי חיסכון חשבונות 71.0201.1245.9
מוכרת' 'השקעה עבור תגמולים קופות חשבונות 

69.07.43.1

התחייבויות כנגד פיקדונות 12.08.026.721.1

(פזק) חוץ למטבע צמודים 52.0611.6731.3פיקדונות
(פת"ח) חוץ תושבי של  חוץ במטבע 65.0401.7397.9פיקדונות

(תמימ) מטבע מעבירי תושבים של 7:2.0250.6237.9

(נתד) דיבידנדה תמורת ערך ניירות 12.415.9
. התחייבויות כנגד 7.632.09.010.6

אחרים 24.028.038.726.9

הלוואות: למתן פיקדונות
הפיתוח מתקציב הלוואות למתן  הממשלה 70.9232.0451.6515.5פיקדונות

נכסים) (ראה במסים לחייבים הלוואות למתן 8.149.053.357.1
נכסים) (ראה ליבוא(נ) הלוואות ממתן הנובעים 12.417.07.29.5

הנזילות להוראת (7) 1 סעיף לצורך שאושרו מוסדות) (של 20.0.358.2499.7פיקדונות
גכסים) (ראה לאוצר הלוואות ממתן הנובעים חוץ במטבע מוסדות של י8.310.018.2פיקדונות 18.1

שלישי צד ופיקדונות ולמעבידים לחברים הלוואות למתן התגמוליט קופות S331.081.487.1.פיקדונות

קונסורציאליות הלוואות למתן 26.238.0107.6101.1פיקדונות
ישראלי במטבע  לפירקון העומדות והמחאות 4.411.029.329.3פקודות

חוץ במטבע 0.77.027.418.8

בישראל אחרים ומוסדות מבנקים  6.13.015.938.8הלוואות
בחו''ל מבנקים 13.311.0178.8205.6

חוב 46.964.7_איגרות
הונייט חוב שטרי

שמורה וקרן חבר דמי מניות, 25.583.0375.0398.6הון
ננסים) (ראה וכיוב הסבות ערבויות, דוקומנטרי, אשראי בעד לקוחות לחשבון 139.2316.01,398.21,673.3התחייבויות

אחרים 56.087.0250.9295.8חשבונות

 בהעדר (2) ולמשכנתאות. להשקעות בנקים כולל אינו החקלאות, בנק גם 1969 ועד בארץ הפועלים זרים בנקים סניפי לרבות (1)
קצובים. לזמנים הממשלה מפיקדונות ל*י) מיליוני כמה של (בגודל אחרות הלוואות הפיתוח להלוואות צורפו מפורטים, גתונים
בנקאיים. במוסדות היתרות עם כלול (4) האמריקני. המענק ומכספי והתעשייה המסחר משרד השילומים, חברת באמצעות יבוא (3)
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TABLEP/8. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF COMMERCIAL BANKS AND CREDIT

COOPERATIVESOCIETIES (1) (Cont.(

)19541969(
End of Year; IL. Million

1967

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)

 securities against dividends(NATAD)
 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)

Deposits (of institutions) approved for the purposes of Sec. I (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

Loans  from banks and other institutions in Israel
 from banks abroad

Debentures
Capital Debentures
Share capital, membership fees and reserve fund
Liabilities o/a of customers for documentary credit, guarantees, endorsements, etc. (see Assets)
Other accounts

12,977.2 10,957.1 9,109.1

85.287.974.0
79.8214.2309.7
10.823.457.3

1,529.81.758.01,789.7

520.1864.1903.5

406.2682.4.I.00S4
0.60.0
15.112.112.9

1.018.71.259.21.618.9
616.8651.1828.1
399.1491.0611.9

27.832.349.7
9.427.166.4
13.32.96.2

615.8729.1668.1
57.342.946.8
9.713.713.1

I. 121.8

113.0

839.3

87.4

655.7

81.1

114.677.2135.7
40.348.041.4
27.739.448.8

182.8191.9214.8
178.5156.2218.0

114.3161.7
31.545.344.2

421.2442.5387.8
1.459.91,399.5.864.6
386.0577.1725.5

)1( Including the offices of foreign banks active in Israel; and untill 1969 the Israel Agricultural Bank. 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) Included in banking institutions' balances.
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ושל;האגודות (1) המסחריים הבנקים של ורווחים הוצאות הכנסות, ט"ז/9. לוח
לאשראי השיתופיות

TABLE P/9. INCOME, EXPENDITURE AND PROFITS OF COMMERCIALBANKS(1)

AND OF CREDIT COOPERATIVE SOCIETIES

)19661969)
ל''י .ILמיליוני Million

1966196719681969I

הכל 463.8530.4648.1839.1INCOMEהכנסותסך ■TOTAL

ישראל בבנק מפיקדונות ריבית
אחרים בנקאיים ובמוסדות

h 100.2112.8 :148.4186.8Interest on deposits held with the
Bank of Israel and other banking
institutions '

שטרות וניכיון הלוואות על .ריבית 195.5. 242.2 .287.1374.7Interest on loans and bills dis
counted ■'

נטו ערך ניירות מעסקי הכנסות
ודיבדנדים) ריבית (כולל

30.842.975.4113.4Net income from bonds (incl.
interest and dividends)

אחרות והכנסות 1עמלות 137.3132.3 .137.2164.2Commission andother income

הכל 433.3500.1596.6הוצאותסך .. 764.1EXPENDITURE  TOTAL ;

ומשכורת 153.6156.9168.7198.0Wagesשבר and salaries ■

מינרליות 53.150.159.468.4Administrativeהוצאות expenses

הציבור פיקדונות על 135.7196.0285.73S9S!ntcrsstריבית paid on depos'f* of the
public |

הממשלה פיקדונות על 28.528.528.433.3ריבית
\

Interest on Government deposits

בנקים של פיקדונות על 9.08.56.911.0Interestריבית paid to deposits in banks

אג"וו על 1.45.31.921.8Interestsריבית on debentures ;

שטרות וניכיון הלוואות על i1ריבית 13.616.118.911.2Interest paid on loans and bills
discounted j

שירותים בעד ששולמו עמלות
בנקאיים

■ 7.06.35.04.0Commission paid for banking ser
vices . ■

פחת

(2) אחרות הוצאות

הכל סך  רווחים

6.4.7.1 :

■.je 7

7.6
\A \

8.9
■Atf

Depreciation " '

25.3

2.3*2

34.3

1 T1, 1

53.9

IO.U

79.4; ..PROFIT  TOTAL

תפעולי 30.530.351.575.0Operationalרווח profit

(נטו): הון Netרווחי capital gaines:

נכסים 0.30.31.53.5Fromממכירת sale of assets

הצמדה 2.85.31.62.1Devaluationרווחי Surplus

נכסים משיערוך .8.31.60.8Revaluation of assets

פעמיות חד 1.2Nonrecurrentהוצאות expenditure

לפיתוח יעד ב*ק כולל 1968/69ייאיבר ובשבים לישראל, החקלאות בנק את כולל לא בארץ; הפועלים זרים בנקים של סניפים כולל (1)
להפרשי בקשר שנעשו והוצאות תרומות הכנסה)/ למס (פרט שונים מסיט רעים, לחובות הפרשה כולל (2) בע"נז. חקלאי

הצמדה.
(1) Incl. branches of foreign banks active in Israel; excl. the Israel Bank of Agriculture, and in 1968/69 the Yaad BankforAgricul
tural Development Ltd. (2) Inch bad debt reserves, various taxes (except income tax), donations and expenses connected

with linkage .differentials,
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ולהשקעות למשכנתאות הבנקים מאזני סיכום  ט"ז/10. לוח
TABLEP/IO. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF MORTGAGE AND

INVESTMENT BANKS

)19661969)
ל"י מיליוני שנה; Endסוף of Year; IL. Million

1966196719681969

הכל סך  3,322נכסים
t

3,8204,7825,447ASSETS TOTAL

נננקיט ופיקדונות 274278156Cashמזומנים and deposits in banks

קצר לזמן 174203249264Shortהלוואות term loans

ארוך(1) לזמן 8579661.0181.148Longהלוואות term loans(l)

הממשלה פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

9941,1091,5111,609Loans from Government deposits
earmarked for loans

אחרים פיקדונות מתוך הלוואות
הלוואות למתן

517545635843Loans from other deposits
earmarked for loans

לממשלה 4945668491.027Loansהלוואות to the Government

השקעות

ניידי דלא ונכסי בניינים

83

15

85

/6

131

|9

95

18

Investments

Buildings and immovable property t m mr ftVw J / ■■ m mm

מקבילים 106138153173Parallelחשבונות accounts

אחרים 56149139134Otherחשבונות accounts

הכל סך  3,3213,8204,7825,467LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

28212358Depositsפיקדונות

תכניות לפי שהופקדו חסכונות
מאושרות חיסכון

96919596Savings deposited according to approved
saving schemes

הלוואות למתן הממשלה 1.0031,1251,5661,687Governmentפיקדונות deposits earmarked for
loans

הלוואות למתן אחרים 537578676924Otherפיקדונות deposits earmarked for loans

י 158102125136Loansהלוואות

חוג 6738711,1611,328Debenturesאיגרות

נפרע 443473574602Paidupהון capital

82110122139Fundsקרנות

מקבילים 106138153173Parallelחשבונות accounts

אחרים 195312287324Otherחשבונות accounts

(1) Including consortial ,$ווב10
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SECURITIES ערך ניירות
0) אביב בתל בבורסה חוב איגרות לשערי מדדים  ט"ז117. לוח

() (100=1960 ממוצע : (הבסיס .

TABLEP/ II.PRICE INDEXES OF DEBENTURES QUOTEDON THE TEL AVIV STOCK
EXCHANGE(i) (Base: Average I960 =I00) (2)

Anuai Averages (19501969) שנתיים ממוצעים

חוב איגרות
צמודות לא
Nonlinked
Debentures

Linked Debentures צמודות חוב איגרות
לדולר בחציין
למחירים ובוזציין
Combined to

Dollar and to the
Consumer Price

Index

המחירים למדד
לצרכן
To the

Consumer Price
Index

V VJB0!>
To Foreign
Exchange
Rate

הבל, סך
" Total

שנה
Year

102.3
96.3
100.5

Old Method

100.3 I00. I

ישנהשיטה
32.032.0
85.385.3
100.299.9

1950
1955
1960

חדשה Newשיטה Method
1960100.0100.0100.0100.0100.0
1961103.4104.1107.6102.898.1
1962138.0148.0123.1129.8106.9
1963147.8160.2127.4137.4111.9
1964159.0172.5137.2H9.6116.0
1965171.2184.5148.4160.8119.3
1966176.5180.7157.8164.6123.2
1967180.5185.7161.6168.2125.7
1968187.4205.0164.8174.7129.7
1969192.8228.9168.6187.5122.2

(i)I he method ot computing the data was altered in I960. See
explanations in the introduction to this chapter. (2) By new method.

ראה הסברים ב1960. שונתה החישוב שיטת (1<

חדשה. שיטה לפי (2) זה. לפרק במבוא

(1) אביב בתל בבורסה מניות לשערי מדדים  ט"ז/12. לוח
(100 = 1960 ממוצע : (הבסיס

TABLEP/ I2. PRICE INDEXES OF SHARES QUOTEDON THETEL AVIV STOCK EXCHANGE(i)
Anuai Averages(Base: Average 1960=100) (19501969) שנתיים ממוצעים

בכורה muo
Preference

רגילות Ordinaryמניות Shares
שנה

הכל סך
Total

וביטוח ומסחרמקרקעיןכספים להשקעהתעשייה חברות
YearSharesFinance andRealIndustry andInvestment

InsuranceEstateCommerceCompanies

ה ישנ Oldשיטה Method
195050.825.4
195590.055.0
I960108.2102.1

חדשה Newשיטה Method
1960100.0100.0100.0100.0100.0100.0
1961105.6121.2146.0133.8108.1136.5
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
1968160.4126.6212.5122.694.9146.7
1969175.8134.8227.3107.6117.2146.5

(1)See notetoTableP/l I. טז/11. ללוח הערות ראה (1)
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(אחוזים) חוב איגרות לשערי תשואה שיעורי  ט"ז/13. לוח
TABLE P/13. RATES OF YIELDS TO QUOTATIONS OF DEBENTURES (Percentages)

Average1 (.9671969) ממוצעים

196719681969Redemptionפירעון

 לדולר צמודות חוב 3.04.11.9DEBENTURESאיגרות LINKED TO THE U.S.

הכל DOLLARסך  TOTAL

שנים 2 תוך 25.0Redeemedנפרעות within 2 years

שנים 25 תוך 3.44.00.6Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלה שנים 5 תוך 5.75.03.1Redeemedנפרעות within 5 years and over

למדד צמודות חוב 5.16.25.1DEBENTURESאיגרות LINKED TO THE

הכל סך  לצרכן .C.P.Iהמחירים  TOTAL

שנים 2 תוך 5.98.66.2Redeemedנפרעות within 2 years ,

שנים 25 תוך 4.85.86.0Redeemedנפרעות within 25 years

ומעלה שנים 5 תוך 4.75.14.8Redeemedנפרעות within S years and over

ברירה לפי חוב DEBENTURESאיגרות BY CHOICE

הצמדה של 2.92.21.2Onבהנחה assumption of linking

הצמדה אי של 7.27.56.8Onבהנחה assumption of not linking
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משקיעים קבוצת לפי אביב, בתל רשומים!בבורסה ערן' ניירות  ט"ז/14. לוח
השוק) ערך (לפי

(19671969)
■ ליי מיליוני

הערך נייר סוג

הכל סך
הערך ביירות
הרשומים .

בבורסה
Total

Securities
Registered at

Stock
Exchange

בידי בישראל. משקיעים

סךוזגל
Total

הממשלה
Government

t

בנקים
מסחריים
Commer

cial
Banks
0)

מוסדות
כספיים
אחרים
Other
Financial
Institutions

חברות
ציבוריות
להשקעה
Public

' Investment
Companies

)2) 

1967
. הכל 3,007.6סך 2,278.924.9408.815.7241.9

904.2649.624.9מניות
{

60.67.3118.1

■ . חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 875.7401.618.90.626.8אגרות

. י לצרכן המחירים למדד צמודות 
ברירה") (בולל

למדד ובחציין לדולר בחציין צמודות 
1,134.1

64.3

1,134.1

64.3

7326.4

IS

7.0

0.8

. 93.9

3.0

צמודות לא 29.229.2


1.00.0O.I

1968
הכל i3,347.029.2568.928.2245.3.3,990מך

962.4743.029.267.38.1154.3מניות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 891.5467.3אגרות


18.81.028.0

לצרכן המחירים למדד צמודות 
"ברירה") (כולל

למדד ובחציין לדולר בחציין צמודות 
2,040.5

52.8

2,040.5

52.8


480.0

1.8

18.5

0.6

. 61.5

1.4

צמודות לא 43.443.41.0. 0.0O.I

1969
הכל 4,656.54,068.332.9737.289.9327.5סך

1,080.8810.832.678.840.2144.4מניות

חוץ במטבע נסחרות או צמודות  חוב 839.7541.50.324.235.285.6אגרות

חוץ למטבע צמודות 208.3X0.317.019.6מזה:

חוץ במטבע 631.4Xנסחרות
7.235.266.0

לצרכן המחירים למדד צמודות 
"ברירה") (כולל

לצרכן המחירים למדד צמודות מזה:

2,654.2

1,145.4

2,654.2

1,145.4

633.3

96.6

14.2

■ 4.1

94.7

82.4

לפי המתירים למדד צמודות
ברירה

למדד ובתציין לדולר בחציין צמודות 
1,508.8

40.5

1 ,508.8

40.5


536.7

0.5

10.1

0.3

12.3

2.1

צמודות לא 41.341.3


0.4' 0.7

לישראל* הכלכלית החברה "פי.אי.סי, וחברת ישראליות חברות כולל (2) בישראל. הפועלים זרים בנקים כולל (1)
. .' זרה. כחברה הרשומה
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TABLE P/14. SECURITIES REGISTERED IN THE TEL AVIV STOCK, BY GROUPS

OF INVESTORS (At Market Value)

(19671969(
IL. Million

Held by Investors in Israel

בידי
ביטוח משקיעיםחברות

קרנות
נאמנות
Trust
Funds

הפועלות
בישראל
Insurance
Companies
Active

גמל קופות
Provident
Funds

משקיעים
אחרים
Other

Investors

בחול
Held by
Investors
Abroad

Type of Security

in Israel

1967

29.228.4737.2792.8728.7TOTAL

20.93.222.7391.9254.6Shares

4.814.187.5248.9474.1Bonds and debentures linked to or dealt in
foreign currency

3.010.1572.7121.0


 Linked to C.P.I. (Incl. optionally debentures(

0.50.253.84.1
 Linked half to Dollar and half to C.P.I.

. 0.00.70.427.0


_ Unlinked

1968

32.9§56.0988.71,412.6643.>TOTAL

24.74.214.1440.5219.4Shares

4.414.298.6299.4424.2Bonds and debentures linked to or dealt in
foreign currency

3.436.3835.1624.1
 Linked toC.P.I. (Incl. optionally debentures(

0.40.240.48.0 Linked half to Dollar and half to C.P.I.

: 0.0I.I0.640.5
 Unlinked ,

1 969
155.467.51,227.81,450.1568.2TOTAL

35.07.342.9429.6270.0Shares

53.621.1101.7219.8298.2Bonds and debentures linked to or dealt in
foreign currency

5.1XXXXThereof: Linked to foreign currency

48.5XXXXDealt in foreign currency

65.637.6541.5767.3 Linked to C.P.I.(Incl. optionally debentures(
by "choise"(

13.87.2777.4163.9


Thereof: Linked to C.P.I.

51.830.4264.1603.4


Optionally debentures

0.236.50.9 Linked half to Dollar and half to C.P.I.

1.21.35.232.5


 Unlinked

(I) Incl. foreign banks active in Israel. (2) Incl. Israeli companies and P.E.C., registered as foreign company.
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\.
1 ושיעור סחיר הון מחזור, אביב: גתל ערן לניירות הבורסה  ט"ז/15. לוח

הנייר סוג לפי ,(*) השנתי המחזור
TABLE P/15 THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE: TURNOVER, MARKETABLE CAPITAL

AND ANNUAL RATE OF TURNOVER, BY TYPE OFSECURITY(1)

IL. Million  at Market Prices (19601969) השוק במחירי  ליי מיליוני
המחזור קזי9ור .

שנה
המחזור
Turnover

ממוצע סחיר הון
Average

Marketable
Capital

(אחוזים) השנתי
Yearly Rate
of Turnover
)Percentages)

Year

הניירות(2) Allכל Securities(2)
196063.6383.916.6I960
196178.8556.414.01961

1962116.0826.213.81962

1963270.61,235.921.91963

1964259.01,546.716.61964
1965. 135.71,638.38.31965

1966105.41,716.96.21966

1967108.21,901.45.71967
1968249.42,750.49.01968

1969272.93.348.98.11969

Sharesמניות

i96037.574.650.3I960

196145.6173.026.11961

196267.6246.126.91962

1963231.9579.740.01963

1964216.9806.626.61964

196589.4789.511.31965

196656.9701:08.11966

196752.1694.17.51967

1968110.1770.114.21968

1969103.9820.912.71969

חוב Linkedאיגוות Bonds and
Debenturesצמודות

196026.527159.7I960

196133.2347.7. 9.51961

196246.8540.68.51962

196337.8617.56.11963

196441.2702.45.81964

196544.9814.05.51965

19£647.7984.34.91966

196755.41,178.94.71967

1968139.01,951.37.11963

1969169.12,503.46.81969

הבורסה, שליד החופשי בשוק הנסחרים ערך ולניידות אביב תל בבורסת בהם לסתור ביתן אשר הערך לניירות מתייחסים הנתונים (1)
בלוח. מפורטים שאינם צמודות לא חוב ואיגרות מלוות כולל (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 counter on condition
that they will be registered on the stock exchange. (2) Including loans and nonlinked debentures not detailed in the table.
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COMPANIES , חביות
0) כלכלי ענף לפי עצמי, חברות הון ושל חברות של ומחיקה רישום  ט"ז/16. לוח

,TABLEP/16. REGISTERING, STRIKING OUT AND OWN CAPITAL OF COMPANIES

BY ECONOMICBRANCH (1)

)19651969)

שגה
הכל סך
Total

חקלאות
Agricul
ture

תעשייה
Indus
try

בינוי
Const
ruction

מסחר
וכספים
Com
merce

and
Finance

תחבורה
Trans.
porta
tion

שירותים
צבוריים
Public
Services

שירותים
אישיים
Personal
Services

Year

anieחברותרישום sCom perin g oR egis t

19651.61548386184673121III921965

19661.4014342215651978109741966

19671.0501433210409561201091967

19681.65818453220528961961471968

19692.12433606295703812062001969

tnieחברותמחיקת sg out ofCom p:Striki n

196541934102441781818251965

196667833222492902931241966

19674887149571991927301967

196861822165852403238361968

1969311575331389 ;26 ..251969

1965

1966

1967

1968

1969

Registering of Own Capital
of Companies (IL. Million)

לי) (מיליוני עצמי הון רישום

183.34.129.9, 26.899.814.92.95.1

353.73.0243.25.181.53.913.33.6

243.20.953.58.3154.07.35.813.4

833.61.4393.85.0325.474.517.016.4

254.14.0142.512.459.614.03.218.4

1965

1966

1967

1968

1969

עצמימחיקת להון י)(מיליוני
es (IL. Million)

t of Own
Compan i

i n g o u
i tal of

Stri k
Cap

196513.00.66.40.75.00.00.10.11965

196613.80.43.22.66.00.60.40.61966

196730.61.87.83.115.50.20.81.41967

196810.60.23.30.93.00.70.32.21968

196913.74.54.80.43.50.10.20.21969

(1) Excl. data on house property companies and on
increasing of capitalof old companies.

491 כספים

בית חברות על נתונים כולל לא (1)
ותיקות. חברות של הון הגדלת ועל



הפירוק יוזם ולפי (*) הכלכלה ענפי לפי ,(1) בע"מ חברות פירוק  ט"ז/17. לוח
TABLE P/17. WINDING UP OF LIMITEDCOMPANIES(1), BY ECONOMICBRANCHES (2) ,

; AND INITIATOR ■ ■

(1965, 1969)

הכל בינויתעשייהחקלאותסך '
מסחר■ "
וכספים

תחבורה
Trans

שירותים
ציבוריים

שירותיים
אישיים שנה

TotalAgriculIndus. ConstportaPublicPersonalYear
turetryructionand Financeservices

 התהליך הבלתחילת Begingin.סך g of Process  Total
1965451181364020514 19 191965
1966784 ■.■1724784"35935 19 231966

/ 1967784 .302888420362 66 : 511967
19689664824717530361 77 551968
1969 "644 י' 231709421961  37 201969

vהרשםביזמת eRegistrar'sinitiat i

196529810742615113 II  131965
1966631112045430325 ' l'4 20 1966
1967582 212016215455, . 52 371967
19687474018214123051 60 431968
1969441151345614950 27 101969

8Voluntaryרצון(3)פירוק (3)
196591633II32 6 31965
19668721722337 5 1 "1966'
1967923379282 5 81967
196811442215493 12 91968
196914044123564 6 61969

צופירוק פי משפטעל Bבית y. Court Order
1965622293221 2 31965
196666426823321966
196'/iiu613J.)ג * 61967
196810544319247 5 31968
1969634"15IS147 4 4.1969

 התהליך הכלסיום :Endסף of Process Total '

1965419341024417825 18 181965
1966678332224929024 31 29I96i
1967 488 ■ י . 149 ■ 57 .' 19930 27 ■ 19 .1967
1968 618 <■ ; 22 ■ .'.16585 ■.24036 38 321968

1 l?69_311,1.75 .3313825 26, 9196?

vהרשםביזמת eRegistrar'sinitiat i

1965'28725 723410619י " 16 151965 ;

1966433 .251313118420 20 221966
196738851214215722 24 171967

. 1968563221358022736 35 281968
19692875632813125 26 91969

Voluntaryמרצון(3)פירוק (3)
ו1965 9209626וו 2 31965
1966235887 171024 II 61966
19677221513326 3 11967
1968371949 2 31968
196916646 .  1969

צופירוק פי משפטעל Byבית Court Order
10ו19652110 f 1965
I1966'4ן1966104
19672813210; 2  11967 .

196813II14. __ | 11968
1ו196986  1969

(1) Excluding house property companies.
)2) By uniformcalssifi cation of economic branches, 1961.
)3) Incl. voluntary winding up by creditors.

בית. חברות כולל אינו (1)
.1961 הכלכלה ענפי של האחיד הסיווג לפי (2) .

. נושים.,.. של מרצון פירוק כולל (ג)
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המקומיות והרשויות הממשלה .י*.ז. פרק

חובות רק כולל י"ז/4 לוח הממשלה. חוב
חוץ למטבע הצמודים החובות תקציביים.
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
החליפין שער לפי משוערכות הערבויות
; החדש.

הכללי. החשב של דוח"ות המקור.
הממשלה והוצאות הכנפות

ולהוצאות להכנסות מתייחסים הנתונים
כספי מחזור של הגדול הרוב שהינן תקציביות,
סוגי שני עוד קיימים להן נוסף הממשלה,

ותקבולים: תשלומים
סכומים הן המיועדות ת וההוצאו ההכנסות א.
חוץ ממקור אותם מקבלת ממשלתית שיחידה

מסוים. שירות עבור
כספיות בחלקן הן לתקציב שמחוץ הפעולות ב.
במשנהו) אחד כספי נכס (המרת 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 מםויימים 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 ומהמוסר הארנונה מקרן כהלוואות
מסים, הן ההשוואה מקרנות ההכנסות אף לאומי.

מראש. קבוע אינו שיעורן כי אם
(אם נרשמות מגרמניה מהשילומים' ההכנסות
ניכוי אחרי להם) מחוצה ואם התקציב בחשבונות

השילומים. חברת הוצאות
אלה בלוחות וההוצאות ההכנסות של המיון
הכנסות של כלכלי מיון בעיקרו. מינהלי הוא
הכנסה  הי בפרק מופיע הממשלה והוצאות

לאומית. והוצאה

האוצר של וההתחייבויות הזכויות
בעיקרו מורכב המדינה אוצר של המאזן
האוצר של המוניטריות וההתחיבויות מהזכויות
בנכסים השקעותהמדינה את כולל אינו והוא
לא לכן ניידי); ודלא דניידי (נכסי מוחשיים
בכבישים, שהושקעו הסכומים אותם כל נכללים
גם 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:
מעס 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"2/1. 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"ז/4. י"ז/3 בלוחות ניתן
יתרת הן הממשלה של ישירות העברות
ישיר, באופן העניקה הממשלה אשר ההלוואות
על שניתנו ההלוואות הפנקסי. לערכן בהתאם
אינן כספיים מוסדות באמצעות הממשלה ידי

כלולות.
הפנקסי, בערכן רשומות במניות השקעות
למעשה שילמד, הממשלה אשר הסכום כלומר:
פעולת כל נעשתה לא שרכשה'. המניות עבור
נקוב שערכן במניות הפיחות, עקב שיערוך
אותן של שערים שינוי ועקב חוץ במטבע

בבורסה. הרשומות מניות
מיוחדת הפקדה היא חובות לתשלום קרן
ומלווה העצמאות מלווה איגרות פידיון לצורך
בבנק מיוחד בחשבון מופקדת הקרן הפיתוח.
שער לפי משוערכת והיא חוץ במטבע ישראל

החדש. החליפין
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במקורות תלויה כלשהי פעולה לרשום ציבים
הכנסה מתור 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

הון. וחשבונות השקעות לבין
הרשו של התקבולים את כוללות ההכנסות

זה: בכלל השנה' במשך המקומיות יות
פיתוח. לצורכי שונים מלוות (א)

ולקונסולידציה.' גרעון להקטנת מלוות (ב)
קודמות. שנים ע"ח תקבולים (ג)

של התחייבויות ההכנסות כוללות כן כמו
וכן למעשה התקבלו לא עדיין אם גם הממשלה
ותוקצבו קודמות בשנים שהתקבלו הכנסות

השנה.
ההכ כלל את כוללות הסופיות ההכנסות
שהתקבלו והכנסות לסוגיהן מלוות פחות נסות

קודמות. בשנים
על נרשמות המקומיות הרשויות הוצאות
שלא הוצאות רשומות דהיינו צביר, בסיס
הני השנה ע"ח חיוב היה ורק עדיין שולמו
לפרעין תשלומים גפ כוללות ההוצאות דונה.

הבאות. לשנים והעברות הלוואות של קרן
בתקציב ההוצאות הן שוטפות הוצאות
והוצאות קרן לפרעון הוצאות פחות הרגיל

חדפעמיות.
עו כוללים ביניים וגרעונות נזינזון :יתרות
שטרם פיתוח במפעלי זמניים וגרעונות דפים

הסתיימו.

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 מורים
משרתים הם בהם המוסדות אם רק כלולות
ההכנ כלולות לא כן המקומית. לרשות שייכים
הכספיות והפעולות הדת שירותי וההוצאות, סות
במוע המאוגדים ביישובים מקומיים ועדים של
בחשבו המופיעות לדת הוצאות האזוריות. צות
בלבד תמיכה הן מקומיות רשויות מספר של נות

הדתית. במועצה
המ הרשויות והוצאות הכנסות על הנתונים
הכספיים הדו"חות סיכום ע"י התקבלו קומיות
מתכונת לפי בנויים אלו שדו"חות למרות שלהן.
ההכנסות בסיווג מלאה אחידות עדיין אין אחידה
באיכות מסויימת במידה הפוגם דבר וההוצאות,

הנתונים.

ב1 המתחילות תקציב שנות הן השנים
במרס. 31 ב ומסתיימות באפריל

ומינהל הכללי החשב דו"חות המקור.
המדינה. הכנסות

הכנסה מ0 תקכולי . 
לגבייה מתייחסים י"ז/8 בלוח הנתונים
המס בשנת התחשבות ללא התקציב, בשנת
כוללים התקבולים אלה. סכומים שולמו שעבודה
פיקדונות וגם במזומנים המס תשלומי את גם

מם. לחייבי הלוואות ממתן שנבעו בבנקים
שהיתה זו היא וחברות שכירים בין ההבחנה
הוא זה' לפי "עצמאי", הכנסה. מס באגף נהוגה
מעסק נובעת מהכנסתו רבע שלפחות. אדם,
עצמאי. מהם שאחד עובדים זוגות וכן עצמאי
ער נכללו קואופרטיבים וחברי חברות מנהלי
ואילר 1956/57 ומשנת השכירים עם 1955/56
מהשנים בחלק כלולים קיבוצים העצמאים. עם
החל העצמאיים. עם אחרות ובשנים החברות עם
גם מעצמאים המם נתוני כוללים ב1961/62
בין סופרים עמלות ועל ריבית על הכנסה מס
עד עצמאיים. או שכירים היו ההכנסה מקבלי אם
בודדו לא והם קטנים אלה סכומים היו 1961/62

נפרד. בסעיף
המדינה. הכנסות על הממונה המקור:
קנייה גמס ההייגות הטהורות ערד

המס חיובי חלוקת ידי על התקבל האומדן
סחורה. כל על החלים המס בשיעורי ברוטו

המדינה. הכנסות על הממונה המקור:
המדינה עוכרי ■

המדינה' נשיא את כוללים אינם הנתונים
מורים המדינה' מבקר הכנסת' חברי שרים,
נמל עובדי דואר' סוכני הכנסת' משמר וגננות,
מקומיים ארעיים עובדים קיים)' היה עוד (כל יפו
בחו"ל' והקונסולריות הדיפלומטיות בנציגויות
בצבא אזרחיים ועובדים קבע בצבא חיילים

צבאיים. ובמפעלים
נציבות של הדוחו"ת על מבוססים הנתונים
העובדים כל את מקיפים והם המדינה שירות
המדינה. שבשירות וארעיים) זמניים (קבועים'

המקומיות הרשויות כפפי ■

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
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פרסומים

(1961/62) בישראל המקומיות הרשויות (155) מיוחדים פרסומים

י64'1963' בישיאל המ?ומיות הישייות >208< (1951/52) בישראל עיריות של סטטיסטיקה (31)
(1965/66) בישראל המקומיות הרשויות (228)
(1966/67) בישואל המקןמיןת הרשויות (258) (1952/531954/55) בישראל העיריות (64)

(1967/68) בישראל המקומיות הרשויות (285) המקומיות הרשויות והכנסות הוגאות (104)

(1968/69) בישראל המקומיות הרשויות (310) (1957/58 ;1958/59)

טכניים פרסומים המקומיות הרשויות של וההוצאות ההכנסות (151)

(1955/56 ;1956/57) הממשלה והוצאות הכנסות (2) (1959/601961/62)
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assets and liabilities of the treasury האוצר והתחייבויות זכויות

האוצר של מוניטריות והתחייבויות זכויות ריכוז י"ז/1. לוח
TABLE Q/l. CONSOLIDATED STATEMENT OF THE TREASURY'S MONETARY

ASSETS AND LIABILITIES

(19671969)

31 III Each Year; IL. Million לי מיליוני שנה; כל במרס 31

1969 1968 1967

Assets זכויות

Current assets

loans granted

Investments in securities

Loan fund

Investment in Bank of Israel shares

Amounts not yet classified as loans or
investments

Government investments in assets in creation

Stock

TOTAL

Commercial agreements

שוטפות 671.8827.2653.1זכויות

שניתנו 3,445.53,709.33,803.3הלוואות

במניות 988.91,081.71,188.2השקעות

(הפקדות) חובות לתשלום 50.250.250.2קרן

ישראל בנק של מניות בהון 20.020.020.0השקעה

או כהלוואות נקבעו טרם אשר סכומיט
בהשקעות

התהוות בתהליך בנכסים הממשלה השקעות

557.6

636.2

706.3

689.3

1,154.3

707.1eation

73.1248.8255.2מלאי

הכל 6,443.37,332.87,831.4סך

מסחר 36.034.916.7הסכמי

Liabilitiesוי5ויוי)החח

שוטפות 756.51,171.91התחייבויות ,482.7Current liabilities

פנים: Internalמלוות debts:

הפנקסני 3,460.34,704.76,074.9Bookהסכום value

לצרכן המחירים מדד עליית עקב גידול

לבניין חיסכון במפעל ערך גידול

(1)pn מלוות

250.4

6.9

3.786.8

247.6

7.0

5,168.1

335.6

7.0

5,724.7

Increase due to rise in the Consumer's
Price Index

Compensatory value to depositors in
saving for housing projects

Foreign debts(l)

הכל 8,260.911,299.313,624.9TOTALסך

מסחר 15.28.99.9Commercialהסכמי agreemencs

1,265.21,473.81,868.8Guaranteesערבויות

Source: Accountant General's Report. הכללי. החשב דו"ח המקור:
וליום 31.3.1968 ליום ,31.3.1967 ליום הסכומים תקציבית. כהכנסה בחלקם שנרשמו psV בחוץ שוטפים חובות כלולים (1)

בהתאמה. לי מיליוני ו1.3 2.1,3.1 הינם 31.3.1969
(1) Including current debts abroad previously registered as budgetary income. The amounts for 31 III 1967,31 111 1968 and 31 111 1969

are IL. 3.1 million, 2.1 and 1.3 respectively.
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האוצר של שוטפות והתחייבויות זכויות י"ז/2. לוח
. (1968; (969)

ליי מיליוני שנה; בל גמרס 31

, ' 19681969

היתרה
במאזן

Position in
Balance
Sheet

זכויות 1

מוניטריות
Monetary
Assets

.היתרה 
במאזן

Position in
Balance
Sheet .

זכויות
מוניטריות
Monetary 
Assets

Assetsזכויות

תקציביות פעולות
I

budgetary activities

לחייבי הלוואות למתן פיקדונות
הכנסה מם

55.1 55.148.748.7Deposits for loans to income
tax debtors

ממשלתיים, מו01ניט מימון
ומקדמות חוזר הון

Financing of Government
stores, revolving funds and
advances

ומפעלים מחסניפ
174.8ממשלתיים ■/121.9 ■108.769.6

Government stores and
undertakings

ומקדמות חוזר הון IRevolving funds and advances

חובה eIS.24.624חיסכון *!6.2Compulsory Saving

השיכון 35.683.5משרד
Ministry of Housing account

לבניין 73.1חיסכון


67.5
Saving for Housing Scheme

שוטפות פיננסיות Currentפעולות financial transactions

בארץ 64.864.883.583.5Accountsבבנקים in banks in Israel

בחול 88.488.4120.2120.2Accountsבבנקים in banks abroad

זמניות 97.998.448.048.6Temporaryהשקעות investments

44.946.584.183.9Debtorsחייבים

ישראל בבנק מזומנים
ובמעבר

315.8315.8170.7 .170.7Cash in Bank of Israel and in
transit

שונים ופסיכים 49.411.749.4OH.7Miscellaneousאקטיבים assets and
liabilities

הכל S653.1TOTAL.1,024.4827.2880סך

הכללי. החשב דוח המקור:
י*ז/5. בלוח פירוט ראה (2) ,1968 למרץ היתרה (1)
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TABLE Q/2. CURRENT ASSETS AND LIABILITIES OF THE TREASURY

(1968; 1969(
31 III Each Year; IL. Million

1969

התחייבויות
מוניטריות
Monetary
Liabilities

היתרה
במאזן

Position in
. Balance

Sheet

1968

התחייבויות
מוניטריות
Monetary י

Liabilities

היתרה
במאזן

Position in
Balance
Sheet

תקציביות פעולות
Liabilitiesהתחיבויות

Budgetary activities

התקציב ביצוע חשבון על תביעות
שנתקבלו) (שירותים

הכנסה של קרדיטוריימ חשבונות

339.0

128.6

339.0583.9

109.9

583.9Claims on account of budget
)services received)

Credit accounts of revenue

הכנסה(2) על הוצאה עודף

הכנסה מס לחייבי הלוואות

375.6

55.1


810.9

48.7

Surplus of expenditure over
revenue(2)

Loans to income tax debtors

ממשלתיים מחסנים
חוזר והון

Government stores and
revolving funds

קרנות

השיכון משרד

21.0

35.635.6

23.4

83.583.5

Funds

Ministry of Housing account

לבניין 73.173.167.567.5Savingחיסכון for Housing Scheme

שוטפות פיננסיות Currentפעולות financial transactions

pxn בנקים

לארץ pru זכאים

252.5

54.2

262.1

54.2

132.9

311.5

139.3

311.5

Banks in Israel

Creditors abroad

. חשבון  ארהב ממשלת
מזון עודפי

זכאים

83.9

41.7

83.9

41.7

50.1

40.2

50.1

40.2

U.S. Gov't  food surpluses
accounts

Creditors

265.9264.3190.4188.7Amountsהפקדות deposited with
Government

שונים ופסיביס 18.0Miscellaneous(1)49.418.049.4אקטיבים assets and
liabilities

הכל 1,024.41,171.9880.51,432.7TOTALסך

Source: Accoununt General's Report.

)1) Position for March 1968. (2) For breakdown seeTable R/5.
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(1) כלכלי עגף לפי הממשלה, של ישירות והלוואות השקעות  >"ז/3. לוח
TABLE Q/3. DIRECT INVESTMENTS AND LOANS OF THE GOVERNMENT,

BY ECONOMICBRANCH (1)

)1968 ; 1969)
מילי שנה; כל במרס ל*י11; 31.ני III Each Year; IL. Million

במניות הלוואותהשקעות
Investments In SharesLoan?

)2)
1968196919681969

הכל 1,091.6I.IB5.73,438.13,701.0TOTALסך

מקומיות 2.815.8Localרשויות authorities
לאומייט מוסדות

470.3514.4National institutions
ט אוזרי 1.014.276.3129.0Otherמוסדות institutions

3.72.726.129.2Agricultureחקלאות
ומחצבות 145.4220.076.376.8Miningמכרות and quarrying

'140.7122.6תעשייה 96.9148.6Industry
ומיט 189.1203.5761.5693.3Electricityandחשמל water

65.569.91,373.31,510.9Constructionבנייה
וביטוח בנקאות .373.4מסחר, 360.9. §77.2153.2Commerce, finance and insurance

וקשר 152.9172.5449.1399.3Transportתחבורה and communications
אישיים 27.930.7Personal§6.3\.6שירותים services
ידוע ולא אתר 13.812.20.40.9Otherענף branch and not known

היה 31 3.69 וליום 31.3.68 ליוס סכומו אשר הבנקאיים המוסדות באמצעות הממשלה ידי על שניתן האשראי את גולל אינו (1)
בנכסים והשקעות מהשקעות או בהלוואות נקבעו טרם אשר סבומיט כולל (2) בהתאמה. ל"י מיליוני ו1,906,1 1,628.6

; : אגוז. ובן התהוות, בתהליך
(x) Excluding zovernment loan* through ban!'.■*;; ■^:.tutions to ci. ...ounis ■><'■ J' i" '*>s a"d 3' "I 1969 are "" 1.6286 and
1,906.1 million respectively. (2) Include amounts not yet classified as loans or investments and investments '" Msets ln

creation and debentures.

(*) סוג לפי הממשלה, חוגות י"ז/4. לוח
TABLE Q/4. GOVERNMENT DEBTS, BY TYPE(1)

)1956  1969)
מיליוני שנה; בל במרס 31ליי31 ill Each Year, IL; Million

החוב 1956I9601965196719681969Typeסוג of Debt

הכל 10,1881§1.0842,1655,7347,585סך 1,800TOTAL

הכל סך פנים 4009612.5683,8085,0286,075Internalחובות Debt  Totof
לדולר(2) צמודים
למדד(2) צמודיט

הצמדה ללא

65
44

291

151

224
586

366
1,280
922

374
2,325
1,109

350
3,330
1,347

475
3,788
1,812

Dollar linked(2)
C.P.I. linked(2)
Non linked

חוץ חובות
בל"י לפירעון

חוץ חובות
זר(3) במטבע

5b

628

292

9/2

656

2,5/0

732

3,045

819

§4,341

798

4,927

External Debt Repayable
in IL.

External Debt Repayable in
Foreign Currency(3)

תקציבי. לחוב כשוטפות תחילה שנרשמו התחייבויות מהפיכת בחלקו נובע בסכומים הגידול שוטפות. התחייבויות בולל אינו 0)

מהתאריכים. אתר בכל החליפין שער לפי מחושב בל''י הערך (3) לצרכן. המחירים במךד או החליפין בשער לשינויים מותאם 09
(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

תקציביים גירעונות או ועודפים הוצאות הכנסות,  י"ז/5. לוח
TABLEQ/5. INCOME. EXPENDITURE AND BUDGETARY SURPLUSES OR DEFICITS

)1948/491968/69)
IL. Million לי מיליוני

התקציב שנת
Budget Year

הכנסות 
Income

הוצאות
Expenditure

עודף(+)או
() גירעון

Surplus (+) or
Deficit()

עודף(+)או
מצטבר0) () גירעון

Cumulative Surplus (+)
or Deficit(((1)

1948/4928.9(1)275+ 1.4+ 1.4

1949/5092.9(1)93.80.9+0.4

1950/51150.1(1)149.4+0.7+ 1.1

1951/52196.2209.012.8 11.7

1952/53295.5287.6+7.93.8

1953/54402:2396.7+ 5.5+ 1.7

1954/55661.4(2)653.5+7.9+9.S

1955/56805.9816.610.7'1.2

1956/57978.01,049.871.873.0

1957/581.121.41.132.310.983.8

1958/591,377.21,298.8+78.55.4

1959/601.480.91,514.733.339.2

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

1964/453;655.O3.676.021.0+ 177.0

/I96S664.386.14.397.811.8+ 165.2

1966/674,471.54.855.5384.0218.8

1967/686,359:36.516.1156.8375.6

1968/697.427.17.862.4435.3810.9

Source: Accountant General's Report.
)1) Does not include the entire defence budget.
)2) Including IL. 25.1 million of foreign exchange equalization fund.

הכללי. החשב דוח המקור:
במלואו. הביטחון תקציב את בולל אינו 0)

שעריס. הפרשי קרן של ליי מיליון 25.1 כולל (2)
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הממשלה והוצאו* הגנסות

הממשלה ו?כנסות  לוחי"ז/6.
(1965/661970/71)

ל''י מיליוני
למעשה הכנסה
Actual Income

;  ■ . ההכנסה וטעיף :התקציב Iסוג

; : /

i ; . 

1965/661966/671967/68§ 1968/69

כולל(1) 6,516.17,862.4§4,397.84,855.5סך

השנה במשך תקציבי ,384.0■8.//גירעון 156.8435.3

הכל סך  רגיל 2,643.5,788.923,331.34,761.9תקציב

הכנסה 1,203.51,497.1|1,056.2163.6מס

רכוש< I.מס 16.7126.181.6160.7 

ארנונה לקרן העברה 32.644.9■46.750.4פוזות:
מקרקעין שבח 14.612.3,8.714.2מס

עיזבון 5.24.04.36.4מס

גללי  423.9340.7368.9551.2מכס

דלק על 124.7168.8190.8206.9

טבק על  67.785.096.5100.8בלו

. י משקאות 33.728.926.934.8
מלט 47.733.527.640.1

: ■ שונות ' 0.20.2. 0.201 .

קנייה 385.9306.1320.5472.7מפ
הרץ נסיעוי; 24.626.125.9c30.5מס
שעשועים 5.4555.86.6מס

מסמכים) (על הכנסה בולי 41.060.3מס .59.871.1

ביטחון 52.960.167.076.9בול
אחוזה ספרי 19.111.913.117.1מס

י י . : י רכב כלי  ואגרות רשיונות 29.142.245.853.7דמי
משפט) בית קנסות כולל (אינו אחרים 22.730.029.131.7י

:.  הדואר ממפעלי 57.677.3 89.3104.6.

העסקיים המפעלים מיתר 10.126.136.7■46.9

 ■ < חוץ למלוות והמחלקה ישראל בנק .54.9;34.5רווחי 45.476.2
העסקיים) מהמפעלים לריבית (פרט 137.9146.5161.6167.7ריבית

הנאצים ורדיפות המלחמה לנכי תגמולים למימון 30.0העברה

■" r קודמות שנים תקציבי ט*ח 6.44.35.67.5'החזרות
שערים והפרשי יתר 2.72.40.7מס

יל .י 1. .' י סווארות מדמי :\הפרשים 1.4" .  '
משפט) בתי קנסות (בולל 40.342.8178.787.3שונות

. הפיחוו! לתקציב העברה 105.021.0.25.019.2פחות: ..

פיתוח מתקציב 703.9העגרה
.., . r,. קודמות משנים הלוואות ,3.0.0.7גביית .  ..

י ביטחון 295.6258.7מלווה

הכל סך חובות ותשלום פיתוח 391.8343.7/2.108.81.650.4,/תקציב

הפיתוח מלווה חוץ(2); 240.2221.0628.5158.5מקורות

והצפונית המערבית מאירופה 112.4127.9127.0143.9הלוואות
 אמריקניים) בדולרים (לפירעון מארה'ב 116.1125.6105.7438.2הלוואות :

כבישים ולפיתוח נמלאשדוד לשיקום הבינלאומי מהבנק ;41.4מלווה 30.82.3

ישראליות בלירות לפירעון ארה"ב ממשלת .70.263.7מלוות 19.0121.2

מזון עודפי לרכישת ארה"ב ממשלת ומענק
באות) שנים עיח נטו מקדמות (כולל מגרמניה 33.11.02.21.4שילומים

באות שנים ע"ח בשילומים נטו שימוש 66.52.9פחות:
~
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GOVERNMENT INCOME AND EXPENDITURE

IL. Million

TABLEQ/6. GOVERNMENT INCOME

(1965/661970/71(

Budget Section and Revenue I t >

ההכנסות אומדן
Estimate of Income

1970/71 1969/70

GRAND TOTAL (1)

Budgetary Deficit During the Year <:

Ordinary Budget  Total ■■

Income Tax
Property Tax

Less: Transfers to war risk insurance (Arnona) '
Land Betterment Tax
Inheritance Tax
Customs  general

 fuel
Excise Tax  tobacco

 beverages ' :

 cement

 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 persecutions
Refunds on account of former years' budgets
Surtax and exchange rate adjustments .

Surpluses from haulage fees
Miscellaneous (including court fines) ;

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 f.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

11,234.8

7.567.0

10.0

440.0

2.342.S

1,025.5

9,031.5

5.958.0

1.828.02,393.0
194.0220.0
54.560.0

17.026.0 .

5.59.0
625.0832.0
228.0265.0
116.0125.0
36.530.0
49.065.0
530.0.75S0
38.052.0
5.52.0
81.0108.0
90.099.0
20.529.0
61.068.0
43.048.1
117.0141.9
53.764.9
50.050.0
150.0183.0

15.0

30.2171.2
20.020.0
1,348.61,459.8

300.0

/,892.0

967.8
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(המשך) הממשלה הכנסות  >"ז/6. לוח
(1965/661970/71)

ליי מיליוני
למעשה הכנסה
Acctual Income

ההכנסה וסעיף התקציב סוג
1965/661966/671967/68§ 1968/69

(המשך) חובות ותשלוט פיתוח תקציב

לאומי לביטוח מהמוסד פנים(2): 128.7122.490.6124.9מלוות

הארנונה 42.634.131.234.2מקרן

הפיתוח O.I6.16.4מרשות

שיכון 0.00.0מלווה

תש''ך פיתוח 64.756.7מלווה

מועד קצר מלווה

ישראל מבנק מלווה

74.1

105.0

125.4
462.6 .363:6

י בארץ, מבנקים 4.3מלוות


אמיסיות תקבולי _)119.2הפקדת 118.3

קליטה 147.0169.5170.945.6מלווה

חסכון מלווה

(קרן) הלוואות חשבון על גבייה אחרות: 82.792.7134.1258.3הכנסות

הדואר ממפעלי  בהשקעות והשתתפות 11.523.429.839.0פחת

ומיחידות התחבורה ממפעלי 5.19.411.919.4

אחרות משקיות

הרגיל מהתקציב 105.021.0.2S019.2העברה

רגיל לתקציב 703.9העברה

ורדיפותהנאצים המלחמה לנכי תגמולים למימון 30.0העברה
.

ישראל מבנק מקדמות
262.0580.0

: הבל סך עסקיים 3S0.8338.99/9.21,014.8מפעלים

\ 23.122.925.227.3רכבת

הרכבת בהוצאות הרגיל התקציב 17.89.013.013.2השתתפות

הדואר 178.4237.2262.1338.2מפעלי

לבניין החיסכון 64.418.81.728.9מפעל

הפיתוח 67.151.061.461.5רשות

תעופה נמלי


13.518.9

(מזון)(3) המסחרי החשבון



542.3526.8

בלי כלומר: ברוטו, נרשמות מועד, קצר למלווה פרט המלוות, כל (2) .מיועדות. והכנסות לתקציב שמחוץ פעולות כולל אינו (1)
תוקצב זה סעיף של הגדול רובו (3) מלוות. להשגת שהוצאו סכומים נוכו זאת לעומת חשבונם. על השנתי הפדיון את לנכות

ב1967/68. לראשונה
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TABLE Q/6. GOVERNMENT INCOME (Corn.)

(1965/661970/71(
IL. Million

ההכנסות אומדן
Estimateof Income

1969/701970/71
Budget Section and Revenue Item

Development Budget and debt repayment (Cont.(

159.0505.6Internal loans (2): from National Insurance Institute

56.060.0From War Risk Insurance (Arnona) Fund

10.032.5From Development Authority
*Housing Loans

Development Loan I960

§950.0. 650.0
Shore Term Loan

Loan from the Bank of Israel

Loans from Banks in Israel

JDeposits of emission receipts

22.07.0Absorption Loan

400.0Saving Loan

400.0367.0Other revenue: Collections on account of loans (capital(

39.064.2Amortization and participation in investments  from postal enterprises

16.820.5 from transport andother

enterprises

20.020.0Transfer from Ordinary Budget

1.348.61.459.8Transfer to Ordinary Budget

Transfer for gratuities to Invalids of war and Nazi prosecutions

600.0650.0Advances from the Bank of Israel

/./81.5/,325.3business Enterprises  Total

30.333.6Railways

11.510.0Participation of Ordinary Budget in railways' expenditure

360.0435.0Postal enterprises

40.027.0 .Saving for Building Scheme

69.6106.0Development Authority

19.623.7Airports

650.5690.0Trade accounts(food) (3(

(1) Excluding extrabudgetary transactions and earmarked income. (2) All loans. except shortterm loans. ire registered
without deducting redemptions during the year. On the other hand. expenditure connected with the raising of new loans has
been deducted. (3) Most of this item was fim allocated in 1967/68.
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הממשלה הוצאות לץ לוח,?"ז/7* .;■■.:

(1965/661970/71)
לי מיליוני

Expenditureההרצאה Actuaלמעשה

ההוצאה וסעיף התקציב סוג
1965/661966/67. 1967/68 .1968/69
§§ :§§

כולל(1)(2) סך   .4,397.8 

?

4,855.56,5K.I7,862.4

....:. הגל. סך רגילך 2.620.73,141תקציב ;24,020.5.4J9I4

 ומבקר.המדינה הממשלה חברי המדינה/הכנסת, 12.0I4;313.514.1נשיא

.. . הממשלה ראש  26.529:073.493.2משרד

העלייה לקליטת I.I
.יי ■■  האוצר. 76.175.775.181.4

הביטחון 850.0984.01,384.01,907.0
". יי י הבריאות 146.4158.9156.1131.6

הדואר 0.5i 0.50.50.5
הדתות 14.4.!1e221.5 .21.9

.. ;.... ■ .; AH64.970'8)66.0החוץ
והתרבות החינוך 389.6457.3402.4374.0

. י  ■  החקלאות 29.1!38;334.938.8
והתעשייה המסחר 37.3140;326.125.2

י ' יי י י " ■ י "■■ המשטרה; 77.1'9612108.0120.0
, ........ המשפגזלט.. 18.818:319.321.5

הסעד 54.361 .'562.543. f
העבודה.., 74.299.7110.291.7

הפיתוח ל.2.62.62.32
■■■■ ■■■.■ ^השיכון:  ;■..;.0.43!l3.12.7

התחבורה 12.4141039.315.7
י ■■■.;. ;.■  ■ ■■.■■. י י התיירותז 8.3 9.77.07.9י

הפנים ... 1 0.8. .8.99.1(4)175.9

...., משרדים של הפחתות בסעיפי הכנסות עודפי 0.90.72.40.3פחות:

■■■■■ ■.■ ■. ■ ■ .■■' ..;■■..■■ 1 300.9343.4406.75166ריבית

לי ... ■ " . ..,. ופיצויים יי38.9פנסיות ' 43.7 44.3 ■52.0

.  :. " ספר ולנפגעי רדיפותיהם לנכי בנאצים, המלחמה. לנכי 928.625.9^22.326תגמולים

;.,■.■ :....■ דרכים תאונות 5.16:57.11למניעת 0.7 

לאומי לביטוח למוסד  35.542.160.570.5העברות

עסקיים) מפעלים הכנסות (ראה לרכבת 17.89:013.013.7

בע"מ ישראל למספנות 2.01.5,1.5

צי''ם של נוסעים אניות להחזקת 2.9

מועברת) הוצאה (בולל המקומיות לרשויות 77.267:878.342.7

חוץ שוקי לרכישת  11.870:4153.2240.0הענקות

המחירים הוזלת לשם 188.7191.4211.7238.1

4.411.815.710.8שונות

מיוחדים) ('תקציבים מפורטות בלתי 8.1131.3388.0325.4הוצאות

כללית 4.1רזרבה
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!)..Million

TABLE Q/7. GOVERNMENT EXPENDITURE
)1965/661970/71 ,י(

Budget Section and Expenditure Item
Budget

1970/71

תקציב

1969/70
§

GRANDTOTAL(1) (2)

Ordinary Budget  Total

President of the State, Knesset, Cabinet Ministers and State Comptroller

Prime Minister's Office
MinistryofImmigration

 Finance
" Defence
Health
 Communications and Posts
Religious Affairs
Foreign Affairs
 Education and Culture
Agriculture

,: .  Commerce and Industry
 Police
 Justice
Social Welfare
Labour
Development
 Housing
 Transport
 Tourism
Interior

Less: Income surplus from participation of other ministries

Interest

Pensions and compensations

Gratuities to invalids of war and Nazi persecutions and border casualties

To prevent road accidents

Transfersto National Insurance Institute

to railways (see revenue of business enterprises)

to Israel Shipyards Ltd.

 to maintaining Zim passenger ships

to local authorities (including transferred expenditure)

Subsidies opening of new markets

 for reducing prices

Miscellaneous

Unspecified expenditures ("Special Budgets")

General reserve

11,234.8

7,567.0

17.0

9,031.5

5,958.0

16.1

(3)85.676.3
15.519.5
89.099.0

2,490.03,762.4
191.3209.2
0.50.5

21.022.2
77.083.4
450.0524.3
46.149.6
48.054.2
127.1145.5
25.527.0
59.060.6
97.087.6
3.33.3
7.26.6
17.622.3
12.012.4
16.516.1

585.0925.0

5io65.0 '

30.034.0

12.5


76.5122.3

12.011.0

r 4.9

1 " 1 :
204.0239.3

280.0299.0

269.0269.0

10.010.0

425.0232.5

100.854.3
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(תמשך) הממשלה הגצאוז* י"ז/7. לוח
(1965/661970/71)

ל*י מיליוני

Actual Expenditure למעשה הוצאה

1968/69
§

1967/68 1966/67 1965/66
ההוצאה וסעיף התקציב סוג

הכל חובותסך ופירעון פיתוח 1,399.81,352.11,573.12,095.5הקציב

הערבה) ופיתוח לחקלאים שיבון (בולל :59.5rחקלאות אחרים גופים ע"י מימון סחות:

5.י|49.26

הארצי המים 73.553.357.25מפעל r.i
ומלאכה 161.4'25.841.2155.7תעשייה

ומחצבות .18.4מכרות 27.977.988.0
40.914.419.924.8חשמל ■

(נטו) הבאות השנים עח נוגרמניה בשילומימ 11.52.9התאמה:שימוש 

142.0IIתחבורה 3.3137.81713
(נטו) הבאות השנים ע*ח מגרמניה בשילומיט שימוש ■52.2התאמה:

106.1143.5122.7116.6יואר
327.2194.0129.9257.3שיכון

אחרים גופים ע"י מימון 82.9פחות:
הכלקונליזת לרשויות 15.210.832.729.7הלוואות

וממשלתיים ציבוריים למוסדות "51.858.974.489.1בניינים

נפט וקידוחי נפט io3162.קווי '

שונים ומפעלים 24.635.5תיירות .55.258.7
מחזור .10.039.6דמי ■

והפיתוח העצמאות מלווה איגרות לפירעון 0.9קרן

קודמות משנים הפיתוח תקציב הוצאות לכיסוי תשלומים ■3.0

חובות 677.5(5)391.9400.9475.3פירעון
_^■1_רזרבה

מיוחדים .I2S6251.112.9106.7תקציבים I
תקציבי(6) חוזר והון מלאי

15.029.43.6

הכל(2) עסקייםסך 377.3362.2922.5975.4מפעלים

S&40.937.838.34רכבת
הדואר 200.7236.2262.1338.2מפעלי

ישראל "מקרקעי 67.165.061.461.5מנהל
לבניין החיסכון 68.523.220.025:1מפעל

התעופה 12.518.9_נמלי
(מזון)() המסחרי החשבון

528.2491.2

שהועברו סכומים כוללות העסקיים המפעלים של ההוצאות (2) מיועדות. מהכנסות והוצאות לתקציב שמחוץ פעולות בולל אינו (1)
הלוואות^ותשלום ובתור ולפחת, לפיצויים לפנסיה, הפרשות ריבית, עודפים/תמלוגים, בתור הפיתוח, ולתקציב לתקציבהרגיל בהכנסות
מהכללת נובעת המוגדלת ההוצאה (4) השידור. רשות בתקציב והשתתפות אטומית לאנרגיה הועדה הוצאות כולל (3) חובות.
בארץ אמיסיות בחו'ל, פיתוח מלווה פדיון הקדמת עקב נקבעה המוגדלת ההוצאה (י) המדינה. בתקציב תהמקומיות לרשויו המענק
' מתוקצב. בלתי ברובו היה 1966/67 עד (6) ישראל. לבנק חוב ותשלוט
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**. Million

TABLE Q/7. _ GOVERNMENT EXPENDITURE (Cont.)

)1965/661970/71)

Budgetתקגיג

1969/701970/71
Itemtur endiP*Exando nct iSeBudget

1,892.02.342.5Development Budget and Debt Repayment  Total

32.6\ 46.2Agirculture (incl. rural housing and development of Arava region)
Less: financing by other authorities

51.557.9National Water Project
168.5147.0Industry and crafts
17.332.7Mining and quarrying
46.92.0Electricity

Adjustment: use of reparations on accountof future years (net)
131.6151.4Transport

"^~Adjustment: use of reparations on account of future years (net)
120.0107.0Posts
328.2626.0Housing

.~Less: financing by other institutions
21.517.0Loans to local authorities
91.4119.2Buildings for public and government institutions
.75.317.0Oil drillings and pipelines
34.840.3Tourism and various establishments

Revolving fund
Fund for redeeming Independence and Development Bonds

5.0Payments for coverage of Development Budget Expenditure from previous years
717.0939.0Debt repayment
45.434.7Reserve ' ■

~~Special Budgets
5.05.0Stock and budgetary working capital(>)

1,181.5/,325.3Business Enterprises  Totol(2)

41.843.6Railways
360.0435.0Postal enterprises
69.6106.0Israel Land Authority
40.027.0Saving for Building Scheme
19.623.7Airports

650.5690.0Trade accounts (food) (6)

(1) Excluding excrabudgetary transactions and expenditure from earmarked income. (2) The expenditure of business enter
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 "' the Atomic
Energy Commission and participation in the Broadcasting Authority budget. <*) The enlarged expenditure is a result of e/ie
inclusion of the grant to the local authorities in the state's budget. (5)The enlarged expenditure was caused by tne
advanced redemption of the development loan abroad, emission in Israel and repayment of the debt to the Ba"k o( Israel.
)') Until 1967/68 mostly not budgeted.
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המשלם מעמד לפי הכנסה, מס תקבולי  י"ז/8. לווז יי

TABLE Q/8. INCOME TAX RECEIPTS. BY STATUS OF TAXPAYER
)1949/501969/70)

שנה
Year

הכל סך
Total

שכירים
Employees

עצמאים
Self

Employed
C)

חברות
Companies

הכל סך _

Total
שכירים

Employees

עצמאים
; Self
;Employed
; 0)

nrbn
Companies

ל*י .ILמיליוני MillionאחוזיםPercentages

1949/504.4 9.31.2 3.7100.047.339.812.9

1951/5215.4 32.23.7 13.0100.0!47.840.5
i

11.6

1953/5438.7 76.715.3 22.7100.050.529.619.9

. 1954/55509 119.121.9 46.2100.042.738.818.4

1955/5658.1 152.942.1 52:7100.038.034.527.5

(2)1956/5775.2 178.837.0 66.6100.042.137.320.6

1957/58.'115.0 247.044.4 87.6100.046.635.518.0

1958/59114.2 261.952.7 95.0100.043.636.320.1

1959/60127.1 284.054.4 102.6100.044.836.119.2

1960/61142.2 319.865.3 112.2100.044.535.120.4

1961/62169.0 380.580.8 130.7100.044.434.321.2

1962/63214.8 498.6104.4 179.4100.043.136.020.9

1963/64 278.1 678.7163.7 236.9100.041.034.924.1

1964/65367.7 875.6216.3 291.6100.042.033.324.7

1965/66446.7 1,056.1243.6 365.8100.042.334.623.1

1966/67584.8 1,163.6216.2 362.6100.050.331.218.6

(3)§l967/68628.8 1,184.2192.5 362.9100.053.130.616.3

(3) §1968/69729.5 1,497.1287.9 479.7100.048.732.119.2

(3) §1969/70874.1 1,886.9430.0 582.8100.046.330.922.8

המדינה. הכנסות מינהל המקור:
בסך מגן יהב תשלומי נכללו לא ב1956/57 (2) לסופרים. תגמולים על הכנסה ומס מריבית הכנסות גלולות ב62;1961 i,nn (1)

בטחון. היטל כולל (נ) לתקציב. מחוץ שנרשמו ליי, מיליון 30.8
(1) As from 1961/62 including income from interest and income tax on authors' royalties. (2) The figures for 1956/57 exc|ude

IL. 30.8 million of Defence Levy receipts which were not recorded in the budget. (3) Incl. defence |evy,
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סחורות קבוצת לפי הסחורה, מערד המכס ואחוז (1) ממכס הכנסות  י"ז/9. לוח
TABLE Q/9. CUSTOMS REVENUE (1) AND PERCENTAGE OF CUSTOMS DUTY FROM

THE VALUE OF MERCHANDISE, BY PRODUCT GROUP
il. Million (1968/69; 1969/70) לי מיליוני

1968/691969/70

ששולם מערךהמכס ששולםאחוז מערךהמכס אחוז

הסחורהCustomsקבוצה CustomsהסחורהGroup
■■ PaidPercentage

Paid
Percentage

of Valueof Value

הסחורות 538.814.7707.714.5ALLכל COMMODITIES
מוצרים חיים, בעלי .147.946.647.847.1,1. Live animals. animal

חייט productsמבעלי
צמח ומוצרי צמחים .242.511.746.210.92. Vegetables, vegetable

products
ושומנים שמנים .30.72.60.93.23. Oils and fats

משקאות מוכנים, מזון צרכי .455.072.964.862.14. Prepared foodstuffs.
וטבק חומץ alcoholicכהליים, beverages,

vinegar and tobacco
מחצבתיים(') מוצרים .56.616.68.92.95. Quarry products(!)

הכימיות התעשיות של מוצרים .614.56.417.56.46. Chemical industry products
וחומרים מלאכותיים שרפים .714.714.420.516.27. Artificial resins and plas

וסינתטי, טבעי גומי ticפלסטיים, materials, natural and
ומוצריהם syntheticפקטיס rubber, factice

and their products
ועורות שלחים .82.46.52.15.28. Raw hides and skins

קש שעם, עץ, פחם עץ, .931.230.641.533.49. Wood and charcoal, cork,
strawומוצריהם and their products

נייר, לייצור חומרים .1012.611.616.312.710. Materials for paper
ומוצריהם קרטון .productionנייר, paper, card

board and their products
טקסטיל ומוצרי טקסטילים .1110.05.116.27.5! 1. Textiles and textile products

מטריות, ראש, כיסוי הנעלה, .123.043.44.747.412. Footwear, headwear. um
ומניפות מלאכותיים .brellasפרחים artiifcial flowers

and fans
מגבס, מאבן, מוצרים .1310.340.913.338.013. Stone, plaster. cement,

מאסבסט, .asbestosמצמנט, ceramics and
ומזכוכית glassמקרמיקה products

יקרות, אבנים פנינים, .140.90.1I.I0.114. Pearls, precious stones,
ומוצריהן, יקרות preciousמתכות metals and
מטבעות תכשיטים, theirחיקוי products, immita

tion jewels, coins
ומוצריהן פשוטות מתכות .1532.77.745.47.915. Base metals and their

products
מכניים, ומכשירים מכונות .16114.217.3169.618.716. Machines and mechanical

וחלקיהם חשמלי .appliancesציוד electrical equip
4ment and parts thereof

וחלקיהם, טיס כלי רכב, כלי .1780.530.6124.827.517. Vehicles, aircraft and parts
הקשור וציוד שיט .thereofכלי vessels and

associatedלהובלה transport equip.
לאופטיקה, ומכשירים כלים .1813.214.318.712.518. Optical, photographic.
לרפואה, לקולנוע, .cinematographicלצילום, medical
מוסיקה מכשירי Sשעונים, musical instruments tf

partsוחלקיהם thereof, clocks and
watches

וחלקיהם תחמושת נשק, .190.12.019. Arms and ammunition
and parts thereof

מעובדים שונים, מוצרים .2010.749.513.941.420. Miscellaneous manufac
tured articles

אמנותיות יצירות .210.021. Works of art
שונים סובין .2235.040.633.534.722. Various goods

(1) in 1968/69 Excluding customs on liquid fuel
and gas which were included in 1969/70.

שנכלל וגז נוזל דלק על מכס כולל לא 1968/69 בשנת (0
.1969/70 בשנת
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ברוטו מס וחיוב* קנייו? במס החייבות (1) הסחורות ערן אומדן .10A"v לוח
TABLEQ/10. ESTIMATEOFTHE VALUE OF COMMODITIES^) SUBJECT TO PURCHASE TAX

AND GROSS TAX DUE

.  . (1968/69)
ליי .ILמיליוני Million . 

י סחורות קבוצת

הסחורות ערן
במס החייבות
Value of
Goods
Subject

מס חיובי
ברוטו

Gross Tax
Due

המס שיעור
הממוצע
באחוזים
.Rate of
Average

Tax

Commodity Group

to TaxPercentages

הכל 2,690.4541.120.1TOTALסך

155.329.418.9Beveragesמשקאות

והלבשה 649.7118.2בדים/חוטים .18.2.Cloth, yarn and clothing :

י  מנעלים עור' 45.35.211.5Leatherמוצרי products and footwear

ותמרוקים ניקוי 139.117.012.2Detergentsתכשירי and cosmetics

; אישי לשימוש 64.67.611.8Goodsסחורות for personal use :

: . ואופטיקה צי/רם 24.45.823.8Photographicצרכי and optical instruments
.

. נגינה וכלי 159.841.025.6תקליטים
1

Recordsand.musical instruments

! ביתי לשימוש 83.1Iסחורות 1.013.2Goods for domestic use ;

■ ביתי לשימוש 216.872.433.4Equipmentמכשיריס for domestic use

48.07.415.4Furnitureרהיטים
!

בנייה 370.464.317.3Buildingחומרי material ■

i

לאריזה וסחורות 197.923.411.8Paperנייר and goods for packing

משרד 73.38.912.1Officeצרכי equipment and stationery .

שונים 114.820.918.2Goodsסחורות'לשימושים for various uses ;

וחלקיהם רכב 235.790.038.2Vehiclesכלי and their parts

98.99.910.0Servicesשירותים

וגרעונות אישי 13.38.76.5Personalיבוא import and deficit

Source: Director of State Revenue.

)!) Based on wholesale prices.
המדינה. הכנסות מינהל המקור:
סיטוניים. מחירים בסיס על (1)
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government employees המדינה ",בדי

מינוי ותנאי משרדים לפי המדינה, עובדי מצבת  י"ז/11. לוח
TABLEQ/ll  GOVERNMENT EMPLOYEES, BY MINISTRIES AND TERMS OF APPOINTMENT

)I9651969)
שנה כל במרס 3131 Ml Each Year

1969

מזה:

הכל196519671968המשרד ארעייססך
Thereof:

Ministry
TotalTemporary

0)

הכל סך
הכל סך מדינה(2) עובדי

54,83659,40564,69166,5067,877TOTAL

46.40949,41525 /,82553,0157.877Government Emp/0yees(2)  Total

המדינה נשיא 252524264President'sלשכת Office

11916417118015Knessetהכנסת

המדינה מבקר 44545345145712Stateמשרד Comptroller's Ofifce

הממשלה ראש 9751.032IJ7I388Prime(3)1.340משרד Minister's Ofifce

האוצר 6.6716.6506.7386.906855Ministryמשרד of Finance

הבטחון 1,4371.4921,5851,58486Ministryמשרד of Defence

הבריאות 8,1058.6349,0439.269912Ministryמשרד of Health

ברפואה 35777738מתמחים
Interns

הדואר 10.15011.01611.72612.1152.179Ministryמשרד of Posts

הדתות 42745345243678Ministryמשרד of Religious Affairs

החוץ משרד
בארץ עובדים

Ministry for Foreign Affairs
49047447348234Local employees

בחו"ל 358435426411Employeesעובדים abroad

והתרבות החינוך 2,0522.1492.214456MinistryofEducation(1)1,501משרד 8c Culture
החקלאות 2,0632,9193.0673.354354Ministryמשרד of Agriculture

והתעשייה המסחר 9582681.01592828Ministryמשרד of Commerce
8t Industry

(אזרחים) המשטרה 257268396409294Ministryמשרד of Police (Ofifce staff)

המשפטים 1.1091.1791,2151,28593Ministryמשרד of Justice

144148156164Judgesשופטים

5972101143Stagiaiמתמחים res
הסעד 1.3301,5431.6751.58083Ministryמשרד of Social Welfare

העבודה 3,5503,8173,9453.764988Ministryמשרד of Labour

הפיתוח 1631641751699Ministryמשרד of Development

הפנים 64163067864260Ministryמשרד of the Interior
העלייה לקליטת משרד

10012Min. of Immigrant Absorption

השיכון(5) 82076084881595Ministryמשרד of Housing(S)

התחנורה Ministryמשרד of Transport
הראשית 1,1491,2601.3101.463232Headהלשכה Office

אחרות andומחלקות other departments
2.1422,1492,172330Railwaysרכבת

ישראל מקרקעי 540465514487180Israelמינהל Land Directory

התיירותי) 187213234251100Ministryמשרד of Tourism(S)

הכל סך  ישראל 8.4279,94312.86613.491משטרת


Israel Police Force  Total

ונוטרים(7) 7,7759,2381שוטרים 1.75912,214
Policemen, supernumerary
constablesf?)

(סוהרים) הסוהר בתי 6527051,1071.277שירות


Prison staff (warders)

בנציגויות מקומיים עובדים החינוך/ במערכת הוראה עובדי כולל אינו (2) מקצועיים. בדירוגים ארעיים 733 כולל לא (י)
השידור שירות טובדי (נ) לאומי. לביטוח המוסד ועובדי התעסוקה שירות עובדי הבטחון' משרד ביחידות עובדים בחול'
כלולים היו שלא לגננות ועוזרות שרתים מזכירים' 330 לרבות (>) ב1966. השידור לרשות הממשלה ראש ממשרד הועברו
בחלקם (י) הממשלה. ראש במשרד נבלל 1964 עד (>.) העבודה. במשרד נבלל 1962 עד (5) הקודמות. השנתיים בדוחות

מדינה. עובדי
0) Excl. 733 tempoarry employed by gradation. (*) Excl. teachers in the educational institutions and local employees
in embassies abroad, employees in the Ministry of Defence uniu Employment Service and National Insurance Institute.
(נ) Broadcasting Service workers have been transferred from the Prime Minister'sOffice to the Broadcasting Authority in 1966.
)4) 1"'I 330 secretaries. janitors and assistants to kindergarten teachers not included in previous years. (5) Until 1962
included in the Minister of Labour. (<>) Until I964 included in the Prime Minister's Office. (') Partly. government employeas.
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וסוהרים ושוטרים המקצועי הדירוג לפי המדורגים, מדינה .עובדי י"ז/12. לוח
TABLE Q/12. GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO PROFESSIONAL GRADE

AND POLICEMEN AND PRISON WARDERS"
31m Each Year (1955  1969) שנה כל במרס 3!

1969 1968 1967 1965 1960 1955

TOTAL
Doctors 81 medical graduates
Veterinary surgeons
Medical laboratory workers
Pharmacists
Judges (1)
Jurists
Stageurs
Misc. science graduates(2)
Auditors at State
Comptroller's Ofifce

Engineers(3)
Educational staff (4)
Social workers(5)
Nurses(6)
Journalists
Technicians(7)
Musicians(8)
Office mech. workers
Research workers

TOTAL

Inspector General
CommanderCommis. of
Prisons

Deputy Comander
Ass. Com. Manag. Chief
Chief Superintendent,
Superindent

Superintendent, Senior
Ass. Superintendent
Chief Inspector,
Ass. Superintendent

Inspector, Ass.* Insp.
Sergeant Major, Warder
Sergeant Major
Sergeant Warder, Serg.
Corporal, Warder Corp.
Lance Corpor., F.Warder(')
Constable, Warder
Temp. add. Const.
Supernumerary
Watchmen'in settlements

Professional Government Employees מקצועיים מדיבה עובדי
10,913

941
75
462
85
240
360
143

,1,090
299

1,787
862

74
4,003

312
180

10,100

911
72
325
69
234
340
104
877
287

1,818
880

72
3,674

317
120

9,664
934
63

335
70

226
356
72
810
277

1,699
846

71
3,575

276
54

Policemen and Prison Warders
13,491 12,886 9,943

I I I

8 8 9

24
63

131

236

24.
60

116

230

301305
165199
794865

1,0771,165
1,3961,436
1,5081,620
5,2095,388
1,0841,146
461533 ..
431380

25
58

102

230

267
152
707
961

1,260
1,456
3,132
825
323
430

12,061

786
65

283
72

223
318
59

613
272

1,491

765
331

3,101
255

3,137
156
234

8,426

I

9

22
44

89

188

266
97
601
804

1.127
1,446
2,305
763
300
364

8,174

576
54

239
68
194
265
51
247
235

1,264
573
247

2.294
236

1.631

3,731

411
44
126
40
96
180
50
70

724
345
135

1,510

וסוהרים שוטרים
7,338 6,938

1 1

9 4

21
16

63

126

252
74
82
745
926
56

4,010
608
349 ■

6
21

30

104

263
62
33
603
860
91

4,297
230
328

הכל סך
רפואה ובוגרי רופאיט

וטרינריים רופאים
רפואיות מעבדות עובדי

רוקחים
שופטים(1)
משפטנים

המשפטי בשירות מתמחים
שונים(2) מדעים מוסמכי

במשרד מבקרים
המדינה מבקר

מהנדסים(3)
הוראה(4) עובדי

סוציאליים(5) עובדים
אחיות(6)
עתונאים

טבנאים(ל)
נגנים(8)

המיכון עובדי
מחקר עובדי

הכל סך
כללי מפקח
נציב ניצב,

נציב עוזר
מינהל ראש משנה, ניצב
מחלקה ראש ניצב, סגן

כלאי רב פקד, רב

כלאי פקד

משנה כלאי מפקח,
כלאי עוזר משנה, מפקח

סמל רב
סוהרים סמל ראשון, סמל

סוהר רב שני, סמל
ראשון(9) סוהר שוטר, רב

סוהר שוטר,
זמני מוסף שוטר

נוטר
ביישובים שומרים

גאוגרפיה' קלינית, פסיכולוגיה סטטיסטיקה, כלכלה, ארכיאולוגיה, סוציולוגיה, המזרח, במדעי אקדמאים בולל (2) דיינים. כולל (1)
גאולוגים' אגרונומים, כולל (3) אקדמאים. סוציאליים עובדים כולל ב1967 מאז המדיני' בשרות החוץ משרד ועובדי רבנים
הממשלה. משרדי בשאר הוראה ועובדי החינוך ברשת ומדריכים מפקחים (■*) ושמאים. ביולוגים, מטאורולוגים, פיסיקאים, כימאים,
מעבדות עובדי כולל '1960 מאז (?) ב1966. האחיד לדירוג הועברו (6) .1967 בשנת האחיד לדירוג הועברו הלאאקדמאים (5)

ב1966. החל קיים ראשון סוהר (9) ב1966. המדינה שירות מנציבות הוצאו (8) לארפואיות.
(1) Incl. judges in religious tribunals. (2) Incl. graduates in oriental studies, sociology, archaeology, economics, statistics,
clinical psychology, geography, rabbis and Ministry for Foreign Affairs workers in the diplomatic service; since 1967 incl. graduates
in social work. (3) Incl. agronomists, geologists, chemists, physicists, meteorologists, biologists and assessors. (4) Inspectors
and instructors in the education system and teachers in other ministries. (5) Nongraduates transferred to standard gradation
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. (9) Warder exists as from 1966.
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האחיד הדירוג לפי המדויגים מדינה עובדי י"ז/13. לוח
TABLE Q/13. GOVERNMENT EMPLOYEES, ACCORDING TO STANDARD GRADE

) 19661969)
31 III Each Year שנה כל במרס 31

ניקוד
Points

1966196719681969

הכל 39,63837,46841,72542,102TOTALסך

Gradeדרגה
17א


81933A

89261נ
B

1011664754715722Cג

1213652745767845Dד

14159049851,0301,025Eה

16172,0882,3182,3122.298Fו

18192,8412,9683,3083,203Gז

n20212,7713.2303,3203,507H

22233,7133,7313.9103,7951ט

924255.0164.6634,6135,019J

26273.1103.8374.0584,215Kיא

28292,5002,6602,8112.908Lיב

30311,7041.8462,0271,993Mי"ג

32331,3101.4871.4301,483Nי*ד

34358879971,1031,075Oט*ו

.3637701טז 801793780P

3839361408445453Qי"ז

4042168200212231Rיוו

434589114121118Sיט

X31293128Tכ

ושוליות X8487116100Traineesהנינים and apprentices

מיוחד(0 X8886193294Specialהוזה contract(l)

האחיד לדירוג הועברו X373טרם
Not yet graded

ארעיים(2) X9,5577,5138,3917,877Temporaryעובדים workers(2)

הוברר. טרם שמעמדם עובדים לרבות (2) המתאימות. בדרגות נכללים דרגות לפי המיוחדים ההוזים כוללת. משבורת לפי (1)
(1) According to inclusive salary. The special contracts according to grades are included with the corresponding grades.

)2) Including employees whose status was not clarified.
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FINANCE OF LOCAL AUTHORITIES המקומיות הרשויות כספי

הרשויות של מלוות ויתרות גירעון או עודף הוצאות, הכנסות,  י"ז/14. לוח
מוניציפאלי מעמד לפי המקומיות,

TABLE Q/14. INCOME, EXPENDITURE, SURPLUS OR DEFICIT AND LOANS OUTSTANDING
OF LOCAL AUTHORITIES, BY MUNICIPAL STATUS

)1965/661968/69)

ל"י .Lמיליוני Million

שנה
הכל סך
Total

עיריות
Municipalities

מועצות
מקומיות
Local

Councils

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

Year

Incomeהכנסות

1965/66839.4600.3156.083.11965/66

1966/67928.0653.0182.892.21966/67

1967/681.024.7720.2196.8107.71967/68

1968/691,085.4757.8191.5136.11968/69

Expenditureהוצאות

1965/66865.8632.4151.382.11965/66

1966/67950.1673.4185.791.01966/67

1967/68991.1697.4186.8106.91967/68

1968/691,066.7741.1194.4131.2.. 1968/69

(■)() גירעון Surplusעודף(+) (+) Deficit(( (1)

1965/6655.645.68.31.71965/66

1966/6759.145.511.32.31966/67

1967/68+0.5+7.96.11.31967/68

1968/69+ 18.2+ 17.20.4+ 1.41968/69

31 ווו ליום מלוות Loansיתרות Outstanding at 31 III

1966626.5429.1122.874.61966

1967796.1543.9164.387.91967

1968964.4651.6211.0101.81968

19691,109.2763.5238.3107.41969

(!) Surplus/ deficit = difference between income + inter
mediary deficits and expenditure + balances (rnterme
diary deficits and balances are given in Table Q/16).

גרעונות בתוספת ההכנסות בין להפרש שווה 9ודף/גירעון (1)
(גרעונות מימון יתרות בתוספת ההוצאות לבין ביניים

יז/16). בלוח ניתנים המימון ויתרות הביניים
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המקומיות, ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הכנסות  >"ז/15. לוח
מוניציפאלי ומעמד הכנסה מקור לפי

TABLEQ/15.INCOME TO ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGET OF LOCAL AUTHORITIES,
BY SOURCE AND MUNICIPAL STATUS

IL. Million (1968/69) ליי מיליוני

Source
מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מועצות
מקומיות
Local

Councils

עיריות
Muni

cipalicies

הכל סך
Total

מקור

GRAND TOTAL

Intermediary deficit

INCOME

Income to Ordinary Budget  Total

Municipal taxes

Government participation

From sales and property

Owners' participation

Tuition fees

Services fees

Payments for services

Participation of institutions and
donations

Other incomeO)

Loans for reduction of the accumu
lating deficit

Income 10 Extraordinary Budget 
Total

Loans from banks and institutions

Owners' participation

Credit from contractors and supp.

Allocation from ordinary budget

Income from previous years

Payments for work

Sale of property

Government participation

Less: transfer from ordinary .
to extraordinary budget

142.2

4.1

136.1

31.1

202.6

II. I

191.5

52.9

780.5

22.7

757.8

152.0

1,125.3

39.9

1.085.4

857.0609.8140.5106.7

348.5291.032.325.2

209.0107.563.637.9

72.251.012.09.2

39.632.2.S32.1

31.625.63.82.2

31.427.23.40.8

29.618.74.36.6

16.45.11.99.4

12.56.21.44.9

66.245.312.58.4

236.0

170.1107.840.122.2

28.718.56.24.0

15.214.10.70.4

7.64.01.81.8

5.32.91.90.5

3.92.40.80.7

1.91.60.20.1

3.30.71.21.4

7.64.01.81.8

כולל סך
ביניים גירעון

הכנסות

הכל רגילסך בתקציב הכנסות
עירוניים מסים

הממשלה השתתפות
ורכוש ממכירות הכנסות

בעלים השתתפות
לימוד שבר

שירותים אגרות

שירות דמי
ותרומות מוסדות השתתפות

אחרות0) הכנסות
המצטבר הגרעון להקטנת מלוות

 רגיל בלתי בתקציב הכנסות
הכל סך

וממוסדות מבנקים מלוות
בעלים השתתפות

ומספקים מקבלנים אשראי
רגיל מתקציב הקצבה

קודמות משנים הכנסות
המשלמים לטובת הכנסותבעדעבודות

רכוש מכירת

הממשלה השתתפות
לבלתי רגיל מתקציב העברות פחות:

רגיל

0) Including principals and balances from ordinary
and extraordinary previous budgets.
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רגילים מתקציבים ויתרות קרנות כולל (1)
קודמים. רגילים ובלתי



והבלתי הרגיל בתקציב המקומיות ברשויות והוצאות הכגסות י"ז/16. לוח
מוניציפאלי מעמד ולפי אופיין לפי רגיל,

TABLEQ/ I 6. INCOME AND EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES TO ORDINARY AND
EXTRAORDINARY BUDGET. BY CHARACTER AND MUNICIPAL STATUS

)1967/68 ; 1968/69)
il. Minion , ; לי מיליוני

אזוריות מועצות
Regionals Council

1968/69 1967/68

מקומיות מועצות
Local Councils

1968/69 1967/68

עיריות .

Municipalities

1968/69 1967/68

הכל סך
Total

1968/69
I

1967/68

GRAND TOTAL

Thereof: Intermediary
deficit in extra
ordinary budget

TOTAL INCOME

/ncome to ordinary
budget
Final income
Transfers from pre
vious years

Loans for reduction
of the cumulative
deficit

Income to extraordinary
budget
Final income
Transfers from pre

vious years
Loans for develop
ment

Less : a/location from
ץז10ז\4ז0 to extra
ordinary budget

142.2

6.1

136.1

/04.7

95.4
2.9

8.4

31.1

8.0
0.5

22.6

. 1.8

Income

I 10.4 202.6

2.7II. I

107.7 I9I.S

83.9 I40.S

74.4
: 2.0

7.5'

.\2S5

. 6.3
; 1.2

18.1

1.7

I27.S
. 0.5

12.5

S2.9

10.2
1.9

40.8

/.8

198.?

2.1

196.8

.I3S0

117.0
0.7

17.3

63.9

7.4
8.8

780.5

22.7

757.8

609.8

563.6
0.9

45.3

הכנסות

730.6 1,125.3 !

10.4 39.9

1,039.9

15.2

710.2

583.9

501.1
3.9

78.9

1,085.4 י 1,024.7

857.0 י 802.8

786.5
4.3 1

66.2 י

692.5
6.6

103.7

152.0 140.0 2.36.0 , 229.4

27.2
2.9

47.7 121.9

2.1 4.0

24.6
6.7

108.7

3.7

45.4
5.3

185.3 ■

7.6

38.3
16.7

174.4

7.5

כולל סך .

ביניים גרעון מזה:
רגיל בלתי בתקציב

ההכנסות הכל סך
בתקציב הכנסות

הרגיל
סופיות הכנסות
משנים העברות

קודמות ,
להקטנת מלוות

המצטבר הגרעין

בתקציב הכנסות
רגיל הבלתי

י סופיות הכנסות י
משנים העברות

קודמות
לפיתוח מלוות

הקצבה פחות:
רגיל מתקציב
רגיל לבלתי

Expenditureהוצאות

כולל 1,039.41,107.1722.7763.3.20S0203.0Iסך 11.7140.8GRAND TOTAL

ממון יתרות 48.340.4מזה: /25.322.218.28.6, 4.89.6Thereof: balances in
רגיל בלתי 1extraordinaryבתקציב budget

ההוצאות הכל 6.7697.4741.1186.8194.4106.9131.2TOTAL*991.11,0סך EXPENDU
/TURE

בתקציב 802.38.38.8הוצאות ;576.1J92.6141.1140.8,85.1.I0S4Ordinary budget'
expenditureהרגיל י

שוטפות 678.8741.2484.2513.2121.9130.372.797.7Currentהוצאות and non
פעמיות' recurrentוחד expen

1diture
מלוות :123.597.6:91.979.419.210.5פרטון 12.47.7Debt repayment

פיתוח 196.3235.5125.0152.647.755.423.627.5developmentהוצאות expend!
הבלתי tureבתקציב in extraordinary

budgetרגיל

הקצבה 7.57.6.3.74.02.1פחות: ■1.81.71.8Less : allocation from
רגיל ordinaryמתקציב to extra
רגיל ordinaryלבלתי budget
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לפי המקומיות, ברשויות רגיל ובלתי רגיל בתקציב הוצאות .17 /v* לוח
מוניציפאלי מעמד ולפי עיקרי ייעוד

TABLE Q/17. ORDINARY AND EXTRAORDINARY BUDGET EXPENDITURE OF LOCAL
AUTHORITIES, BY MAIN DESTINATION AND MUNICIPAL STATUS

)1968/69)
IL. Million ליי מיליוני

ייעוד
הכל סך
Total

עיריות
Muni

cipalities

מועצות
מקומיות
Local

Councils

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

Destination

כולל .1סך 107.1763.3203.0140.8GRAND TOTAL

רגיל בלתי בתקציב מימון 40.422.28.69.6Balancesיתרות to extraordinary budget

1,066.7741.1194.4131.1EXPENDITUREהוצאות

 רגיל בתקציב הוצאות
הכל סך

838.8592.6/40.8.I0S4Ordinary Budget Expenditure 
Total

כללית הנהלה
מקומיים שירותים

ממלכתיים שירותים
מפעלים

63.6
206.6
371.2
77.4

42.7
148.8
251.2
55.2

14.2
26.9
72.6
13.5

6.7
30.9
47.4
8.7

General administration
Local services
State services
Interpirses

חדפעמיות הוצאות
קרן  מלוות פירעון

22.4
97.6

15.3
79.4

3.1
10.57.7Repayment of loans' principal

רגיל בלתי בתקציב הוצאות
הכל סך

235.5/52.655.427.5Extraordinary budget expenditure 
Total

כללית הנהלה
מקומיים שירותים

ממלכתיים שירותים
מפעלים

לבלתי רגיל מתקציב העברה פחות:
רגיל

2.9
97.6
105.1
29.9
7.6

2.5
57.6
70.3
22.1
4.0

0.1
25.1
24.6
5.6
1.8

0.3
14.9
10.2
2.2
1.8

General administration

State services
nterprises

extraordinary budget

הוצאה סוג לפי המקומיות, ברשויות הרגיל בתקציב הוצאות י"ז/18. לוח
מוניציפאלי ומעמד

TABLE Q/18. ORDINARY BUDGET EXPENDITURE OF LOCAL AUTHORITIES,BY TYPE OF
EXPENDITURE AND MUNICIPAL STATUS

)1968/69)
ליי .ILמיליוני Million

ההוצאות סוג
הכל סך
Total

עיריות
Muni

מועצות
מקומיות
Local

מועצות
אזוריות
Regional

Type nf Expenditure
cipalitiesCouncilsCouncils

הכל 838.8592.6140.8105.4TOTALסך

ומשכורת 350.5270.258.421.9Wagesשכר and salaries

לפעולות אחרות 213.9136.338.339.3Otherהוצאות expenditure (activities)
ותרומות articipations*82.643.418.221.0השתתפויות and donations
פעמיות חד onrecurrent^22.415.33.14.0הוצאות expenditure

ריבית תשלומי על 57.737.210.010.5Expensesהוצאות on interest and
הצמדה 14.110.82.31.0linkageוהפרשי differentials

מלוות של קרן 97.679.410.57.7Repaymentפירעון of debt (principal)
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ביטוח י"ח. פרק
חלקיים נתונים קיימים לוידס עסקי על
יתר #ם לסיכום הללו ניתנו לא כן על בלבד'

העסקים. בחשבונות הנתונים
מוות' למקרה ביטוח כולל חיים ביטוח
ביטוח גמלא, ביטוח חיים' למקרה ביטוח
שילוב כל וכן נכות' וביטוח פיטורין פיצויי

אלה. ביטוח סוגי של

פרט הביטוח ענפי כל הוא כללי ביטוח
חיים. לביטוח

חלק של העברה כל. הוא משנה ביטוח
אשר ביטוחים למעט למבטח, ממבטח מהסיכון

מבטחים. מספר ידי על במשותף בוצעו
התחיי המייצגת קרן היא ביטוח עתודת
המבטח אשר לסיכון בהתאם צפויות בויות

עצמו. על קיבל

תביעות הן ומאושרות תלויות תביעות
הסתיים לא לגביהן הבירור אשר מבטחים מאת

שולמו. טרם אשר מאושרות ותביעות
ששולמו התביעות הן השנה תביעות
וגידול תביעות ליישוב, הוצאות למבוטחים'

והמאושרות. התלויות התביעות ביתרת
לשנות מתייחסים הנתונים התקופה.

תקציב.

מקורות
חברות של דו"חות על מבוססים הנתונים
מורשי דו"חות ועל בישראל הפועלות ביטוח
1969 לשנת הנתונים בישראל. (לונדון) לוידס
הבי חברות של ארעיים דו"חות על מבוססים
של הטיוטא הבנת את כבר סיימו אשר טוח
אלו חברות של משקלן הכספיים. הדו"חות
ל>^600 מגיע בישראל הביטוח עסקי בכלל

לערך.

גמל קופות
של שנתיים מדו"חות מתקבלים הנתונים
המאוש הגמל לקופות רק ומתייחסים הקופות,
הקופות. מכל אחוזים מ95 למעלה שהן רות

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
.1969 לנתוני האומדן בעריכת עיקרי בסיס גם

לאומי גיטוח
מחלקת של מהדו"חות נתקבלו הנתונים
ומתייחסים לאומי לביטוח המוסד של המחקר
לשתי מחולקים הלוחות תקציב. לשנות

קבוצות:
לביטוח המוסד פעולות על מסכמים לוחות
ותש הגבייה המבוטחים, דהיינו: לאומי,
(בי הביטוח ענפי לפי הגמלאות' לומי
ביטוח אימהות, ביטוח עבודה' נפגעי טוח
משפחתיות); וקצבאות ושאירים זקנה

את המתארים בעבודה, פגיעות על נתונים
ותו סוג סיכון, ענף לפי: הנפגעים, הרכב
וחומרתה. הפגיעה שכיחות הפגיעה, צאות

החישוב שיטות

המקו בדרך חושבו  שאבדו עבודה ימי
מוות מקרה כלומר: הארצות, ברוב בלת
של כאובדן נחשב 1000/0 של תמידית ונכות
עבודה כושר איבוד ואילו עבודה, ימי 6,000

הנכות. לאחוז יחסי באופן חושב חלקי

1,000 x התאונות מספר
השכירים העובדים כל מספר
שאבדו העבודה ימי מספר
השכירים העובדים מספר

שאבדו העבודה ימי מספר
הנפגעים מספר

= התכיפות שיעורי

= החומרה שיעורי

העבודה ימי ממוצע
= לאיבוד ההולכים

לנפגע

גיטוח חכרות
והסברים הגדרות

ע"י שנעשו עסקים בעיקר מראים הלוחות
עם ולוידס נוכריות חברות ישראליות, חברות
שנעשו עסקים כלולים לא בישראל. מבוטחים
סניף של תיווך ללא זרות, חברות ע"י בארץ
מפרטים העסקים חשבונות בישראל. מורשה או
המא בחו"ל. ישראליות חברות של עסקים גם
גם כוללים הישראליות החברות של זנים

לארץ. בחוץ והתחייבויות תביעות
פעי שעיקר נוכריות חברות של המאזנים
הביטוח לעניין שייכים אינם בחו"ל, היא לותן
נכסיהן רשימת רק ניתנת ולכן הישראלי

בישראל. והתחייבויותיהן
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(1960) בישראל הביטוח עסקי

(1961) בישראל הביטוח עסקי
(1962) בישראל הביטוח עסקי
(1963) בישראל הביטוח עסקי

(1964) בישראל הביטוח עסקי
(1965) בישראל הביטוח עסקי
(1966) בישראל הביטוח עסקי
(1967) בישראל הביטוח עסקי
(1968) בישראל ביטוח עסקי

8רסומימ

(131)

(147)

(157)

(187)

(195)

(212)

(240)

(272)

(300)

(19501952) בישראל

(1953) בישראל

(1954) בישראל
(1955) בישראל

(1956) בישראל

(1957) בישראל

(1958) בישראל

(1959) בישראל

מיוחדים פרסומים

הביטוח עסקי (22)

הביטוח עסקי (32)

הביטוח עסקי (58)

הביטוח עסקי
הביטוח עסקי

הביטוח עסקי

(65)

(77)

(85)

הביטוח עסקי (97)

הביטוח עסקי (113)
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NATIONAL INSURANCE " לאומי ביטוח

(1) הלאומי בביטוח המבוטחים מס3י אומדן י"ח/1. לוח

TABLE R./I. ESTIMATE OF NUMBER OF PERSONS INSUREDUNDER NATIONAL

, INSURANCE(i) . .

(19611969)

March of Each Year; Thousand אלפימ שנה; כל של מרס

סוג
196119621963196419651966196719681969המבוטחים

Class of Insured
Persons

הכל 6957207908308708859009401,000TOTALסך

520555625665700715725735790Employees(2)שכירים(2)

137130129130133131135142145Selfemployed(3)עצמאים(3)

292728283032335760Areאינם

ואינט שכירים
עצמאים(<0

not employees
or self
employed(4)

ברשות 988777765Voluntarilyמבוטחים
insured
persons

נתמכים' (■>) מושבים. חברי בולל (3) לקואופרטיבים. קיבוצים חברי בולל (2) זקנה. קצבאות מקבלי גולל אינו (1)
ובו'. סטודנטים

(1) Not including persons who receive old age pensions at thac date. (2) Including members of qibbuzim and cooperatives.
)3) Including members of moshavim. (4) Dependents, students etc.
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ביטוח עגפי לפי לאומי, לביטוח במוסד שאושרו לגמלאות תביעות  י"ח/2. לוח
TABLE R/2. BENEFIT CLAIMS APPROVED BY THE NATIONAL INSURANCE INSTITUTE,

BY INSURANCE BRANCH

)1) (1954/551968/69)

Insurance Branch and
Type of Beneift

1968/69 1967/68 1966/67 1964/65 1960/61 1954/55 ביטוח ענף
גמלה וסוג

TOTAL

Absolute Numbers

207,162 178,149 185,462

54,59078,92672.47961.796. 77,42/Work Casualties
Injury Benefics

48,08267,34259.75850,62664,006Employees(2)
3,6026.7847.7576.951' 8,296Selfemployed

Disability benefits
2,3173,9124,0273.326' 4,119Employees
257459478472. 558Selfemployed
266329311.309' 312Rehabilitation
66100148112/ 130Dependent beneifts(3)

63,/3274,44679.36779.2/288,459Maternity
49,92857,85961,35961.768■ 69,098Birth grants
13,20416,58718.00817.444' 19,361Maternity benefits

7,4737,1577,3797.3609,823*amity Allowances

18.13924.38426,23729.781' 31.459Old Age and Survivors
10,2339,9639.34311.17312.034Old age pensions
2,2913,1284.1084.3674.631Survivors beneifts
5,61511,29312.78614,241\ 14,794Funeral grants

מוחלטים מספרים
184,913 143,334 61,273

21.631

21,201

366

64

39,642
36.550
3,092

הכל סך
עבודה נפגעי

פגיעה דמי
שכירים(2)
עצמאים

נכות גמלאות
שכירים
עצמאים
שיקום

תלויים(3) גמלאות
אימהות

לידה מענקי
לידה דמי

משפחתיות קצבאות
ושאירים זקנה
זקנה קצבאות

שאירים גמלאות
קבורה דמי

ntאחוזים agesPe rce

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

עבודה 34.737.4Work/.42.739/.35.338נפגעי Casualties
פגיעה Injuryדמי Benefits

34.633.536.432.228.430.8Employשכירים(2) ses(2)
2.53.74.23.94.0Selfemployedעצמאים

נכות Disabilityגימלאות beneifts
0.61.62.12.21.92.0Employeesשבירים
0.20.20.30.30.3Selfemployedעצמאים
0.20.20.20.20.2Rehabilitationשיקום

תלויים(נ) 0.10.10.10.10.10.1Dependentגמלאות benef!ts(3)

64.744.040.342.844.542.7Moternityאימהות
לידה 59.734.831.333.134.733.4Birthמענקי grants
לידה .5.09.29.09.79.8דמי 9.3Maternity benefits

משפחתיות קצבאות
5.23.94.04./4.7*amily Allowances

ושאירים 12.713.114.1/6.7/5.2Oldזקנה Age and Survivors
זקנה 7.25.35.06.35.8Oldקצבאות age pensions

שאירים 1.61.72.22.42.2Survivorsגמלאות benefits
קבורה דמי

3.96.16.98.07.2Funeral grants

1902 באפריל החל (2) קודמות. משנים זקנה קצבאות ו/או משפחתיות לקצבאות תביעות עבור ששולמו קצבאות כולל אינו (1)
לאומי). ביטוח לחוק 38ב' סעיף (לפי בעבודה פגיעות עבור בעצמם משלמים אשר במפעלים שאירעו תאונות גם נכללות

ועצמאיים. שבירים 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)wero also

included. (3) Incl. employees and selfemployed,
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ביטוח ענפי לפי גמלאות, ותשלומי גגייה  י"ח/3. לוח
TABLE R/3.  COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS AND PAYMENTS

OF BENEFITS, BY INSURANCE BRANCH
IL. ו""ו""ח (1960/611968/69) ל*, אלפ,

Insurance Branch 1968/69 1967/68 1966/67 1964/65 1963/64 1962/63 1960/61 הנימוח ענף

Absolute Numbers
174,712323,786325,921396,635COLLECTION TOTAL

1 14,952153,445155,779192,084Old age and survivors

32,04539.65538,67848,371Work casualties

18,46624,72625.00930,764Maternity

9,24920,52020.77325,733Large families

85,44085,68299,683Employees' children

137,087265,727298,587346.76SPAYMENTS  TOTAL

71.081103.520126.406139,028Old age and survivors

26.S5I39.42539.01644.625Work casualties

22,88031.15830,90436,385Maternity

16,57531,41836,50939,691Large families

60,20665.75287.036Employees' children

מוחלטים מספרים
154,623 141,360 103,733

103,200 93,555 67,162

28,496 25,199 19,907

16,607 15,082 11,207

8,320 7,524 5,457

115,255 96,738 68,316

61,556 52,553 38,113

22,466 18,696 12,250

19,179 14,622 10.094

12,054 10,867 7,859

הכל סך  גבייה
ושאירים זקנה

עבודה נפגעי

אימהות

ילדים מרובות משפחות

עובדיס ילדי

הכל סך  תשלומים
ושאירים זקנה

עבודה נפגעי

ילדים מרובות משפחות

עובדים ילדי

ntאחוזים agesPer ce

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0COLLECTIONגבייה  TOTAL

ושאירים 64.766.165.965.847.447.848.4Oldזקנה age and survivors

עבודה 19.217.918.218.312.311.812.2Workבפגעי casualties

10.810.710.610.67.67.77.8Maternityאימהות

ילדיט מרובות 5.35.35.35.36.36.46.5Largeמשפחות families

עובדים '26.426.325.1Employeesילדי children

הכל סך  100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0PAYMENTSתשלומים  TOTAL

ושאירים 55.854.453.651.939.042.340.1Oldזקנה age and survivors

עבודה 17.919.319.219.314.813.112.8Workנפגעי casualties

M710.410.5Maternity.14.815.116.716.7אימהות

ילדים מרובות 11.511.210.512.111.812.211.5Largeמשפחות families

עובדימ '22.722.025.1Employeesילדי children
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מבוטחים סוגי לפי גבייה,  י"ח/4. לוח
TABLE R/4. COLLECTION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS, BY CLASS OF

INSURED PERSONS

)1960/611968/69)

ל*י .ILאלפי Thousand

סוג
המבוטח

1960/611962/631963/641964/651966/671967/681968/69Class of Insured
Persons

מוחלטים Absoluteמספרים Numbers

הכל 103,733141,360156,623174,712323,786325.921396.63STOTALסך

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

84.08.3.983.884.089.188.388.1Emp/o/eesשכירים

המעבידים של '59.458.959.059.270.970.269.8Employersחלקם share

השכירים של '24.625.024.824.818.218.118.3Employeesחלקם share

שכירים 9Are.//6.216.0/0.911.7//.6.0/6/שאינם Not Employees

התאונה תוצאות לפי השכירים, העבודה נפגעי  י"ח/5. לוח
TABLE R/5. WORK CASUALTIES AMONG EMPLOYEES, BY EXTENT OF INJURY

)1955/561967/68)

תוצאות
Absoluteמוחלטיםמספרים NumbersאחתיםPercentages

Extent
התאונה

1955/561960/611965/661966/671967/681955/561960/611965/661966/671967/68
of Injury

הכל 29,19149,53562,33655,59348,809100.0100.0100.0100.0100.0TOTALסך

6559113911050.20.10.20.20.2Deathמוות

של תמידי איבוד
העבודה כושר

1,0451,1791.5221,5521,5873.12.42.42.83.2Permanent loss
of working
capacity

של זמני איבוד
העבודה בושר

28.08248,29760.70153.95047,11796.797.597.497.096.6Temporary loss
of working
capacity
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(1) פגיעה ומהות סיכון ענף לפי שכירים, עבודה נפגעי  י"ח/6. לוח
Table R/6. WORK CASUALTIES OF EMPLOYEES, BY RISK BRANCH AND NATURE OFINJURY (1)

)1960/611967/68)

שנה
coSi8!u
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81
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""
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K o
£ =

s
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a S£0
E ■5

S3
11~.> Year and

(2) סיכון nוענף oj"EJHP|
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S o
Risk Branch (2)

1960/6149,47615,42616,9825263,5414,371698472,866892,1923355021291611960/61

1962/6361.89119,00023.4951105,1855,561794353,511752,8091954727831811962/63

1963/6464,21018,78424,4432575.2736,4091174723,809352,953515437696101963/64

1964/6564,83819,07122,0353885,8158,416III4774,1411292,951763416118. 61964/65

1965/6662,22317.96619^8724115,18910,2161576943,6632022,580782352123161965/66

הכל סך 848,70441,45415,9863f64,3077,417925512,6811462,1144841061967/68</947ו TOTAL

ודיג ייעור ,1413919Agriculture_78190_4,4471,3561,34668311899חקלאות/ forestry and
fishing

.20,0395,2497,595104חרושת 1,4522,435213171,399311,25412557Manufacturing

ומחצבימ 8813282101031081029681510Miningמכרות and quarrying

5,6331,7541,98916435864213125621199425Buildingבנייה

, ושירותי מים ,644151222511492II53216II5Electricityחשמל, water and
ציבוריים publicתברואה sanitary services

ופיננסים 2,1095757032519245252583515295Commerceמסחר and finance

וקשר 4,2331,57595720618678102514715137465Transportתחבורה and
communication

10,2663,3312,8331221,0481,770245452268278171Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 472135131634119623666Notלא classified and not
known

<0"

u

>
כ

(1) Exclude fatal accidents. (2) Not identical with the classification
of economic branches in the tables of Chapter J  Labour Force and Employment.

ענפי לסיווג זהה אינו (2) מוות. תאונות כולל אינו (1)
ותעסוקה. אדם כוח  יי בפרק הכלכלה



הפגיעה ומידת הסיכון ענף לפי שאבדו, שכירים של עבודה ימי  י"ח/7. לוח
TABLE R/7. LOST WORK DAYS OF EMPLOYEES, BY RISK BRANCH

AND EXTENT OF INJURY

)1966/67 ; 1967/68)

Thousandsאלפים

של תמידי שלאיבוד זמני איבוד
העבודה העבודהכושר כושר

ימי Permanentכל Loss ofTemporary Loss of
Capacityתאונותהעבודה for WorkCapacity for Work

(1) סיבון שאבדוענף
Total
Work

מוות
Fatal
Acci

Risk Branch(l)
מקבלי

Days
Lost

dentsחלקימלא
פגיעה דמי
Injuryחלקי

TotalPartialBenefitTotalPartial
Recipients

(2)

1966/67

הכל 2,832.7S46.038.31,643.1451.08.1146.2TOTALסך

ודיג ייעור ,259.772.06.8116.856.10.27.7Agricultureחקלאות' forestry and
ifshing

954.0108.012.5605.3174.61.352.2Manufacturingחרושת
ומחצבים 65.212.041.28.30.23.5Miningמכרות and quarrying

470.5108.06.4273.754.83.524.1Buildingבנייה
ושירותי מים ,54.718.027.94.80.73.3Electricityהשמל/ water and
ציבוריים תברואה

ופיננסים 88.86.055.522.15.3Commerceמסחר and finance
וקשר 255.348.06.4151.433.61.414.5Transportתחבורה and

communications
620.4162.06.2326.791.80.333.0Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 64.112.044.64.92.6Notלא classified and
not known

1967/68

הכל 2,912.9630.0S0.21,693.6389.14.2145.8TOTALסך

ודיג ייעור .303.460.012.8169.049.50.311.8Agricultureחקלאות/ forestry
and fishing

1,037.8180.012.4646.5147.81.349.7Manufacturingהרושת
ומחצבים 29.96.0I3.S8.42.0Miningמנרות and quarrying

336.366.012.5191.343.40.722.3Buildingבנייה
ושירותי מים ,70.742.021.14.82.8Electricityחשמל/ water and
ציבוריים publicתברואה sanitary services

ופיננסים 102.224.053.717.57.0Commerceמסחר and finance
וקשר 316.2120.06.3147.229.70.712.3Transportתחבורה and

communications
662.5132.06.2402.885.70.535.4Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 53.8לא
43.42.30.62.5Not classified and

not known

לנכים שהפכו פגיעה דמי מקבלי של עבודה ימי כולל אינו (2) ותעסוקה. אדם כוח  י' בפרק הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו 0)
תמידיים. או זמניים

(1) Not identical with classification of economic branches appearing in Chapter J  Labour Force and Employment.
)2) Excl. work days of recipients of injury benefits who became invalids. temporary or permanent.
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חומרה, ושיעורי שכירים עבודה נפגעי של תכיפות שיעורי  י"ח/8; לוח
הסיכון ענף לפי

TABLE R/8. FREQUENCY RATES OF WORK CASUALTIES OF EMPLOYEES
AND SEVERITY RATES, BY RISK BRANCH

)1955/561967/68)

Risk Branch(l) 1967/68 1966/67 1965/66 1955/56 הסיכון(1) ענף

FATAL ACCIDENTS  TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing

Mining and quarrying

Building

Commerce and finance

Transport and communications

Services, electricity. water, etc.

OTHER CASUALTIES  TOTAL

Agriculture, forestry and fishing

Manufacturing

Mining and quarrying

Building

Commerce and ifnance ;

Transport and communications

Services, electricity. water, etc.

בענף עובדים ל000'1 תכיפותנפגעים שי9ורי
Frequency Rates Casualties per 1,000 Workers in

Each Risk Branch

0.15

75.5

0.13

92.0

0.16

99.7

0.15

0.220.170.170.14

0.150.170.100.16

0.670.230.500.25

0.160.280.300.20

0.100.100.150.06

0.270.260.160.40

0.030.120.110.10

71.9

53.474.976.169.5

131.7166.1148.3120.1

211.3254.5267.7244.2

.m2156.0140.7113.6

23.041.442.933.4

108.01(7.1104.193.9

24.651.851.845.0

הכל מוותסך תאונות
ודיג ייעור חקלאות/

חרושת
ומחצבים מכרות

גנייה

ופיננסים מסחר

וקשר תחבורה
וכוי מים חשמל' שירותים'

הבל אוזריםסך נפגעים
■ ודיג ייעור חקלאות'

חרושת

ומחצבים מכרות

בנייה

ופיננסיפ מסחר

וקשר תחבורה
וכוי מים חשמל' שירותים'

היעדרות חומרהימי שיעורי
בענף שביר לכל בממוצע

Severity Rates WorkDays Lost  Average
per Employee in Risk Branch .

הכל 4.24.44.74.5TOTALסך

ודיג ייעור ,3.83.84.14.7Agricultureחקלאות' forestry and fishing

5.96.16.2חרושת "6.2Manufacturing

ומחצבים 15.212.718.38.3Miningמכרות and quarrying

5.77.29.06.8Buildingבנייה

ופיננסים 1.92.01.61.6Commerceמסחר and ifnance

וקשר 8.35.55.97.0Transportתחבורה and communications

ובו' מים חשמל' ,1.92.73.23.1Servicesשירותים' electricity. water, etc.

/(1)See note (2) to Table R6. י*ח/6. ללוח (2) הערה ראה (1)
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התאונה ותוצאות הסיכון ענף לפי עצמאיים, עבודה נפגע*  י"ח/9. לוח
TABLE R/9. WORK CASUALTIES OF SELFEMPLOYED, BY RISK BRANCH AND

EXTENT OF INJURY

)1966/67 ; 1967/68)

אחוזיםמוחלטיםמספרים
NumbersAbsolutePercentages
1966/671967/681966/671967/68

הכל 7.1025,810100.0100.0TOTAL(1)סך

הסיכון(2) RiskBranchענף (2)

ודיג ייעור ,1,8681.44525.924.9Agricultureחקלאות/ forestry and fishing

2,4682,01534.334.7Manufacturingחרושת
ומחצבים II50.10.1Miningמכרות and quarrying

4952606.94.5Buildingננייה
ופיננסים 99675513.813.0Commerceמסחר and finance

וקשר .798585IIתחבורה 110.0Transport and communications
4243205.95.5Servicesשירותים

ידוע ולא מסווגים 1414252.07.3Notלא classified and not known

התאונה Extentתוצאות of injury
20230.30.4Deathמוות

העבודה כושר של תמידי 2422293.33.9Permanentאיבוד loss of capacity for work
העבודה כושר של זמני 6,9605.5S896.495.7Temporaryאיבוד loss of capacity for wor k

(1) Excluding fatal casualties.
ותעסוקה. אדם כוח  י בפרק הכלכלה ענפי לסיווג זהה אינו (2) מוות. תאונות בולל לא (1)

(2) Not identical with classilfcation of economic branches in Chapter J  Labour
Force and Employment.

עלייה ותקופת מין גיל, לפי זקנה, קצבאות מקבלי  י"ח/10. לוח
TABLE R/10.  OLD AGE PENSIONERS, BY AGE, SEX AND PERIOD OF IMMIGRATION

)IV 1969)

מוחלטים Absoluteמספרים NumbersאחוזיםPercentages

הבל הכלנשיםגבריםסך נשיםגבריםסך
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

total הכל 103,79755,21248,585100.0100.0100.0סך

Age גיל
601361360.20.3

616413.11513,11512.627.0
657,2454,2193.0267.07.6£.2

666929,39517.43711.95828.331.624.6
708153,90633,55620,35051.960.841.9

עלייה תקופת
Period of Immigration

Israel born ישראל 10,6085,8274.78110.210.69.8ילידי
Immigrated 39,08620,64918,43737.737.437.9עלן
Up to end י0 ל191 סוף עד

1948195448.54125.63022,91146.846.447.2
1955+5.4103,0312.3795.25.54.9

Not known ידוע 15275770.10.10.2לא
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במשפחה הילדים מספר לפי משפחתיות, קצבאות מקבלי  י"ח/11. לוח
TABLE R/ll. FAMILY ALLOWANCES, BY NUMBER OF CHILDREN IN FAMILY

)19671969)
שנה כל באוקטובר 3131 X Each Year

מספר
הילדים
במשפחה

196719681969
Number of
Children in
Family

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים
Percentages

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים
Percentages

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

אחוזים
Percentages

הכל 72.980100.083,352100.085,583100.0TOTALסך

423,55132.327,52033.028,60833.4.4

517,23823.618,98222.819.48422.85

613,17718.114,31917.214,58417.06

79,19112.610,20312.210,21811.97

85,4377.46,4037.76,5177.68

92,6833.73,3844.13.4894.19

101,1311.51,6231.91.6672.010

113620.55500.76250.7II

ויותר +2100.33680.43910.512גו

>*) בעבודה האשה מעמד לפי לידה, לדמי תביעות  י"ח/12. לוח
TABLE R/12. CLAIMS FOR MATERNITY BENEFITS, BY WOMAN'S EMPLOYMENT STATUS (1)

)I955/56I967/68)

בעבודה 1955/561960/611965/661966/671967/68Employmentמעמד Status

כולל 8,73513,11817,22517,61617,207GRANDסך TOTAL

הכל סך IS258Employees.6,2009,85914,823/5,475שגירות Total .

קיבוץ חברות (להוציא שבירות
שיתופי) ומושב

שיתופי ומושב קיבוץ חברות

8,315

1,544

13,132

1,691

13.836

1,637

13,401

1.857

Employees (excl. members of
qibbuzim and collective
moshavim)

Members of qibbuzim and
collective moshavim

הכל 2.5223,2592,4022,1431,949Ulf'Employedעצמאיותסך  Total

חברות (להוציא עצמאיות
מושב)

מושב חברות

132

3.127

445

1.957

559

1,584

439

1,510

Selfemployed (excl. moshav
members)

Moshav members

ידוע nVotלא Known

(1) Glaims are registered in the year of first payment. הראשון. התשלום חל בה בשנה נרשמת התביעה (1)
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INSURANCE COMPANIES ביטוח חברות

(0 ששולמו ותביעות (1) שנתקבלו פרמיות י"ח/13. לוח
הביטוח ענף לפי בישראל,

TABLE R/13. PREMIUMS RECEIVED (1) AND CLAIMS PAID (2) IN ISRAEL,
BY INSURANCE BRANCH

)19501969)
ליי .ILאלפי Thousand

.950I96019651967§1968♦1969

חיים 3cיטוח eAssu ranLife

שנתקבלו 11,226פרמיות 1,78550,22369,05578,610102,260PREMIUMS RECEIVED

עיי שנתקבלו 9,409פרמיות 1.30545.48961,01668,46390,700Premiums received by
ישראליות Israelחברות companies

משנה ביטוח טח 554מזה: 903,5495,4235,84 17,300thereof: on account of
reinsuranceבחויל abroad

עיי שנתקבלו 1.817פרמיות 4804.7347,7229.83311.200Premiums received by
נוכריות foreignחברות companies

עיי שנתקבלו פרמיות 317322360Premiums received by
לוידס Lloyd'sמורשי Brokers

ששולמו 4,034תביעות 36214,81823,76525,04433,509CLAIMS PAID

חברות עיי ששולמו 2,877תביעות 18412.00920,05621,13128,900Claims paid by Israel
companiesישראליות

משנה ביטוח עיח 183מזה: 459863,0023.0163,200thereof: on account of
reinsuranceבחויל abroad

חברות ע*י ששולמו 1,158תביעות 1782.8093.4293.66S4,300Claims paid by foreign
companiesנוכריות

מורשי ע*י ששולמו תביעות 280248309Claims paid by Lloyd's
Brokersלוידס

אלמנטרי ימי)ביטוח Insurance)ranee(כולל (Including Marine11 1ns uGene r.

שנתקבלו 5,42757,008172,375204,760258,331321,900PREMIUMSפרמיות RECEIVED

עיי שנתקבלו 3.02339.247125.027150,348190,829245,400Premiumsפרמיות received by
ישראליות Israelחברות companies

משנה ביטוח עיח :1,62819,28964.88581,91399.832128.700thereofמזה: on account of
reinsuranceבחויל abroad

עיי שנתקבלו 1,77412,62330.14632,49637.62342.000Premiumsפרמיות received by
נוכריות foreignחברות companies

עיי שנתקבלו 6305,13817.20221.91629,87934.500Premiumsפרמיות received by
לוידס Lloyd'sמורשי Brokers

ששולמו 2,04123,85591,66995,4051תביעות 15,556158,200CLAIMS PAID

חברות עיי ששולמו 93916.09262.58469,08387.172116.400Claimsתביעות paid by Israel
companiesישראליות

משנה ביטוח עיח :5669,30637.36540.80751.17472.500thereofמזה: on account of
reinsuranceבחול abroad

חברות עיי ששולמו 7705.95218,53817.15618.41526,800Claimsתביעות paid by foreign
companiesנוכריות

מורשי עיי ששולמו 3321,81110,5479.1669.96915,000Claimsתביעות paid by Lloyd's
Brokersלוידס

(1) Including registration fees. (2) Including loss settlement expenses. תביעות. ליישוב הוצאות כולל (2) רישום. דמי כולל (1)
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IL. Thousand

חעסק סוג לפי חיים, ביטוח של מרוכז עסקים חשגון >"ח/14. לוח
TABLE R/14. CONSOLIDATED BUSINESS ACCOUNT OF LIFE ASSURANCE,

BY TYPE OF BUSINESS

)1968)
ל"י אלפי

בישראל) משנה ביטוח (פחות בישראל eporחברות 20שראליות20 Israel Companies

Business in Israelבישראלעםו;ים
(Excluding Reinsurance in Israel)Business in Israelנטו הכלעסקים סך החשבון עצמיבדוו"לסעיפי Accountשייר Items

חברות חברות6 מקונה20 ביטוח
הכל עצמיבחו'לישראליותנוכריותסך Netשייר BusinessTotal Self

Total6 Foreign20 IsraelReinsuranceSelfAbroadRetention

CompaniesCompaniesAbroadRetention

הכנסות הכל 8,313סך 56,01847,7055,77241,9331,70943,642TOTAL INCOME

חדפעמיות 205פרמיות 5,3755,170_5,1705,170Single payment premiums
ראשונה שנה 2,242פרמיות 14,45912,21789511,3221,53712,859First year premiums

חידוש 7,385פרמיות 58,17350,7884,94645,8422,35748,199Policy renewal premiums
פוליסה ודמי רישום 1דמי 289288288288Registration and policy fees
ההשקעות ערך 333התאמת 2,6252,2922,2922182,510Adjustement of value of investments

1,812ריבית (5,33513,52313,52327213,795Interest
הביטוח עתודת הגדלת 3,665פחות: 40,23836,5736936,5042,67539,179Less: increase in the insurance reserve

ורווח הוצאות הכל 8,313סך 56,01847.70S5,77241,9331,70?43,642TOTAL EXPENDITURE AND
PROFIT

מוות מקרי השנה: 1,794תביעות 12,05910,265:9,2067,0591337,192Claimsof the year: deaths
תקופה תוס השנה: 506תביעות 4,1033,60233,599713,670Claims of the year:

end of assurance period
קצבאות השנה: 1תביעות 8584841296Claims of the year: allowances

פוליסות פדיון השנה: 839תביעות 8,5357,6967,6962917,987Claims of the year:
policies surrendered

ראשונה) (שנה עמילות 1,527דמי 6,1024,5753804,1954034,598Commissions (first year)
תידוש) (פרמיות עמילות 501דמי 2,8412,3404051,9355242,459Commissions (renewal premiums)

רפואיות ובדיקות הנהלה 1,966הוצאות 11,7519,7859,78541810,203Administrative overheads and
medical examinations

למבוטחים 515דיוידנדה 516111Dividends paid to policy holders
מיוחדות עתודות הגדלת 4,1054,1054,1054,105Increase in extraordinary reserves

664רווח 5,9165,2521,7783,4741433,331Profit

0

u
z



העסק סוג לפי כללי, ביטוח של מרוכז עסקים חשבון  י"ח/15. לוח
Table R/15. CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR GENERAL INSURANCE, BY TYPE OF BUSINESS

)1968)
IL. Thousand

החשבון סעיפי

בישראק ישראליותעסקים חברות 2727 Israel Companies

עסקי
לוידס
Lloyd's
Business

בישראל) משנה ביטוח (פחות
Business in Israel

)Excluding Reinsurance in Israel)

בישראל עסקים
Business in Israel

עמקים
נוזו'ל
נטו

Net
Business
Abroad

הכל סך
עצמי שייר

Total
Self

Retention

Account Items

הכל סך
Total

חברות 45
נכריות

45 Foreign
Companies

חברות 27
ישראליות
27 Israel

Companies

משנה ביטוח
בחול

Reinsurance
Abroad

עצמי שייר
Self

Retention

הכנסות הכל 36,531סך 212,659176,12883,492 92,63616,34399,83529,879TOTAL REVENUE

33,062פרמיות 201,400168.33868,506 99,83218,82987,33526,439Premiums

פוליסות ודמי רישום 4,561דמי 27,05222,49122,491 22,4913,440Registration and policy fees

ביטוח עתודת הגדלת 1.092פחות: 15,79314,7017,505 7.1962,4869,991Less: increase in the insurance reserve

ביטוחי ורווח הוצאות הכל 36,531סך 212,659176,12883,492 92,63616,34399,83529,879TOTAL EXPENDITURE AND
UNDERWRITING PROFIT

ישובן והוצאות תביעות 18,415תשלום 105,58787,17235,998 51,1749.62545.6239,969Claims paid and settlement expenses

התלויות התביעות 2.018גידול 24.33922,3216.174 16.1472,2458,4194,679Increase in pending claims

וניהול עמילות 14,131דמי 48,97434,8435.973 28,8704,20810,181 ■10.351Commission and administration fees

הנהלה 2,622הוצאות 25.62523,00323,003 1,45624,459Management expenses

מיוחדות עתודות הגדלת 967967967 967Increase in extraordinary reserves

ביטוחי 655רווח 7.1677,82211,377 3,5551,19110,186Underwriting profit

n
h
E
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ישראליות חברות של היווחים ויעוד והפסד רווח חשבונות סיגו0  י"ח/16. לוח
TABLE R/16. SUMMARY OF ACCOUNTS OF PROFIT AND LOSS AND APPROPRIATION OF PROFITS OF ISRAEL COMPANIES

1L. Thousand . (19501 ?68) ל''י אלפי u
<
a:
D1968 1967 1966 1965 I960 1955 1950

TOTAL 
Profit or loss transfered from business accounts
Life assurance
Motor vehicles insurance
Sickness and personal accidents insurance
Fire and loss of property insurance

Employers' liability insurance
Other risks insurance
Marine and aviation insurance

Interest, dividends. income from property and other

Profit from realization of investments

Less : management and general expenses not debited to
other accounts

Depreciation of investments and delayed expenditure

Proift per year

Provision of taxes on income

Net profit per year

Outstanding premiums above recognized rates

Profit or loss balance from previous year

Appropriable profit

Appropriation of profit:
Transfer togeneral reserve
Bonus shares
Dividends to share holders

Non appropriated balance

13,517 11,667 9,146 7,175 2,551 457 52

35333541.5372,2002,9553,331

554744629772,1272,3372,622

18292151,0021,2231,6341,349

905121,4023,6623,2022,5653,165

3615957561981,0381,165

361171,1244001,1911,579

520219226610453306

735321,8016,4507,0426,9308,649

702068571,3901,8923,265

196521,3865,0285,7866,4996,813

,1763341,4452,265654832

953312,8388,0099,52713,33617,786

..1431,3252,0622,4614,0365,376

1881,5135,9477,0669.30012,410

1,142

143271376338642,513

2021,8405.8107,69910,16413,781

486391,9273,2593,9745,799

140541755675309599

493922,6572,9023,3643,737

6352684718632,5173,646

הכל סך
עסקים מחשבונות המועברים הפסדים או רווחים

חיים ביטוח
ממונעים רבב בלי ביטוח

אישיות ותאונות מחלות ביטוח
רבוש ואובדן אש ביטוח
מעבידים אחריות ביטוח
אחרים סיכונים ביטוח

ואוירי ימי ביטוח

ואחרות מרכוש הגנסות דיוידנדה/ ריבית/
השקעות ממימוש רווח

בחשבונות נכללו שלא וכלליות הנהלה הוצאות פחות:
אתרים

נדחות והוצאות ההשקעות ערך הפחתת
לשנה רווח

ההכנסות על למיסים הפרשה
לשנה נקי רווח

■ המוכרים לשיעורים מעל לגביה פרמיה בשל עתודה
קודמת משנה הפסד או רווח יתרת

ליעוד הניתן הרווח
הרווחים: יעוד

שמורה לקרן העברה
הטבה מניות

המניות לבעלי דיוידנדה

מיועדת בלתי יתרה



הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום  י"ח/17. לוח
TABLE R/17. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAEL INSURANCE

COMPANIES
)19501969)

ליי אלפי שנה; כל Endסוף of Year; IL. Thousand

1950I95SI96019651967SI968.1969Asseנכסים t 1

כולל 6931,08883,521461,369^7סך 315,279565,376675,500GRAND TOTAL

ערך J58202,211.2933,792/8./ניירות 116,325260,887319,100Securities

צמודות rr36,099אגח 26.650 37,485Linked bonds to
Dollarלדולר

צמודות 2,72715,201148,859/אגח 75,053199,451Linked bonds to
1למדד

C.P.I.

צמודות בלתי Iאגוז 1,29313,263 5,0225,141Bonds not linked
חברות של 2431,0864,170מניות 4,3633,724319,100 >Shares of companies

ביטוח בחב' 2857421,464מניות 8423.374Shares in insurance
companiesבישראל in Israel

ביטוח בחב' 774326מניות 440437Shares in insurance
companiesבחויל abroad

זרים ני''ע
■

5377558,130 3,95511,275foreign securities

3,4079,20724,33145,504הלוואות 46.98047,19057,900Loons

פוליסות על 3731,9073,46713,610הלוואות 9,25915,65815,500Loans on life

חייט assuranceלביטוח policies

על 1,5853,3385,081fמשכנתאות 3.614
31,894 ■I

I 34,107

Mortgages on
31.532בניינים ■42,400buildings

אחרות 1.4493,96215,783Otherהלוואות loans

קבוע 3023,2/27,48251.464רכוש 21,74466,42184J00Fixed Assets

בבנקים 529933.25713,214פיקדונות 1,01024,80535.900Time deposits in

העולה banksלתקופה (for more
שנה thanעל one year)

ומגרשים f5682,43920.495בניינים 10,902. 21,928Buildings and plots

ריקים
בת בחברות 250מניות ■>1,4861,45914,845 13,37716,586

1

48,600 J

of land
Shares in and loans

להן ןוהלוואות
to subsidiary

Icompanies

אחר קבוע 1653272.910רכוש 2,455 3,1021Other fixed assets

שוטף 2,26714,87733,150/62,090רכוש 124,230/90,878214.000Current Assets

לגביה 7,01016,47773,493פרמיות 61,00484,034101,300Outstanding premi

סובניט(1) של umsויתרות and agents*
balances (1)

בקופה מזומנים
ובבנקים

ביטוח חברות

3,045

1,804

7,962

2,713

27.226 16,653

20.968 15,675

 30,752

24.843

Cash on hand and
in banks

Other insurance
1067112.700אחרות(2) companies (2)

אחר(2) שוטף 3.0185,99840.403רכוש 30,89851.249Other current
assets (2)
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(המשך) הישראליות הביטוח חברות מאזני סיכום י"ח/17. לוח
TABLE R/17. SUMMARY OF BALANCE SHEETS OF ISRAEL INSURANCE COMPANIES

)Cont.)

)19501969)
ל"י אלפי שנה; כל Endסוף of Year; IL. Thousand

19501955I96019651967§1968.1969Liabilitiesהתחייבויות

כולל 461,369565,376675,500GRAND?7,26931,08883,521315,27סך TOTAL

וקרנות 1,1024,22/12,49459.76773,16689,198104,100Shareהון Capital
andחפשיות Reserves
נפרע 8993,0298,92839,99646,886הון 50,264(Paid up capital

שמורה 1624061,8574,94014,17523,162Iקרן 04,100 .1General reserve
אחרות(3) 348221,44114,3609,58812,1261Otherקרנות reserves (3)
רוהיפ: Proift/6352684712,5173,646חשבון and loss
הרווח :accountיתרות balances

of profit
ביטוח J/,36/236,9/3292,112360,800Insurance/6,35440,750//3,62עתודות reserves

.. חיים ביטוח 2,90011,94230,02411עתודת 9,656195,429234,689287,800Life assurance reserve
משנה ביטוח netofבניבוי reinsurance
כללי ביטוח 6063,4247,88522,11525,73536,53646,800Generalעתודת insurance

משנה ביטוח .reserveבניבוי net of
reinsurance

לסיכונים Reservesעתודות for extraor
מהכלל: dinaryיוצאים risks:

חיים 754241,2455,54610,805fביטוח 14,977
} 5,910.

26,200Life assurance
אלמנטרי 405631,5964,0444,944Generalביטוח insurance

7,096~, ■. ,,.AQ39652,352riahnrfrr nf

Reinsurersמשנה
חיים ביטוח

אלמנטרי ביטוח
634
494

915
2,442

510
6.586

r 3,809
I 21,66840,39652,35261,900Life assurance

General insurance

3463,1169,90933,36349,32459,09971,800Claimsתביעות Admitted
או orמאושרות Pending

תלויות
בניכוי חיים 471574131,3201,8252,1342,100Lifeביטוח assurance net of

משנה reinsuranceביטוח
אלמנטרי 2982,9599,49632,04347,49956,96569,700Generalביטוח insurance net

משנה גיטוח ofבניבוי reinsurance

0734,03913,27245,31161,57072,61676,900Current,/התחייבויות Liabilities
שוטפות
ביטוח '6882,3447,91422,11631,752חברות 37,677Other insurance

companiesאחרות
אחרים 2791,5774,98418,86922,81326,152Sundryזכאים creditors and

זבות(4) creditויתרות balances (4)
שנפרעו 8434140rפרמיות 2,374

1 127

76,900 Prepaid premiums
3,8645,311מראש

והכנסות 47329Prepaidריבית interest and
שנפרעו otherאחרות income

מראש
מוצעת 18II2051,8253,1413,476Proposedדיוידנדה dividend
מס ניבוי after)(אחרי deduction of

incomeהכנסה) tax)

בונוסים להענקת רזרבה בולל (3) אחר'י'. שוטף ב"רכוש כלולים אחרות ביטוח בחברות פיקדונות (2) לגבייה. שטרות כולל (1)
בת. חברות של עו"ש חשבון כולל (4) המוכרים. לשיעורים מעל לגבייה פרמיה בשל ועתידה להקצאה ומניות חיים בביטוח

(1) Incl. outstanding bills receivable. (2) Deposits in other insurance companies are included in "Other Current Assets".
)3) Incl. life assurance bonus reserve and shares for allocation and reserve because of outstanding premiums above recognized

rates. (4) Incl. current accountsof subsidiaries.
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ביטוח חברות של בישראל והשקעות (<) מביטוח התחייבויות  *"ח/18. לוח
(*) נוכריות

TABLE R/18. INSURANCE LIABILITIES (1) AND INVESTMENTS IN ISRAEL OF
FOREIGN INSURANCECOMPANIES (2)

)19551968)
End of Each Year; IL. Thousand ל*י אלפי שנה; כל סוף

Account Items I 968 1967 1966 1965 I960 1955 החשבון סעיפי

TOTAL

Life assurance fund

Pending claims
)life assurance)

General insurance fund
)excluding marine and
aviation insurance)

Pending claim! (general
insurance excl. marina
and aviation insurance)

Marine and aviation insur.
ance fund

Pending claims (marine
and aviation insurance)

nsurance Liabilities^)
56,066 52,383 48,485

23,269 22,933 19,340

333 343 369

מביטוח(') התחייבויות
42,269 21,663 12,764

17,078 10,878 8,244

363 157 117

10,516 9.308 10.211

18,942 17.630 16.306

1,065 902

1.941 1,267

986

1,273

8,769

13,783

1,027

1,249

3,915

5,689

533

491

1,850

1,791

. 276

486

הכל סך
חיים ביטוח קרן

תלויות תביעות
חיים) (ביטוח

אלמנטרי ביטוח קרן
ואוירי) לימי (פרט

(ביטוח תלויות תביעות
לימי פרט אלמנטרי

ואוירי)

ואוירי ימי ביטוח קרן

תלויות תביעות
ואוירי) ימי (ביטוח

הכל סך
השקעות
6,640

בישראל
15,58240,880

Israel

46,16948,40454,077TOTAL

ממשלת של חוב איגרות
ישראל

1,9753,8135,1906,1727.5969,595sraet government bonds

(פרט אחרים ערך ניירות
ביטוח בחברות למניות

מקומיות)

7061,5843,9024,1895,2047,780Other securities (exclu
ding shares in local
insurance companies)

ביטוח בחברות מניות
מקומיות

1026933.8134.9041,392874Shares in local insurance
companies.

פוליסות על הלוואות
חיים לביטוח

1.1221,5052.1082,6423,2243.786Loans on life assurance
policies

3485391361109951Mortgagesמשכנתאות

אחרות 1431,0887,1357,5296,5217,853Otherהלוואות loans

קבוע 119138298340295193Fixedרכוש assets

ופיקדונות מזומנים
ובבנקים באוצר

1,3242,7434.0494,6817,1485,335Cash and treasury and
bank deposiu

אחר שוטף 8013,47914,24915,60216.92518,630Otherרכוש current asseu

(1) After deduction of local reinsurance.
)2) Excluding Lloyd's Brokers.

מקומי. משנה ביטוח ניכוי אחרי 0)
לוידס. למורשי פרט (V
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הגמל קופות של וההתחייבויות >"ח/19.הנכסים לוח

TABLE R/19. ASSETS AND LIABILITIES OF PROVIDENT FUNDS

)19661969)
לי מיליוני שנה; כל Endסוף of Each Year; IL. Million

1 י
19661967§ 1968. 1969

0) הכל סך  1,940.42,282.82,694.43,162.6נכסים ■ASSETS  TOTAL (1)

. עו*ש ופיקדונות 14.111.713.117.8Cashמזומנים and demand deposits

קצוב לזמן 31.240.766.36.4£Fix*termפיקדונות deposits

מוכרים 3.77.46.96.9Authorizedפיקדונות deposits

ערך 1,456.61.792.02,164.02.549.3Securitiesניירות

לחברים 228.1226.1234.6278.3Loansהלוואות to members

אחרות 29.88.813.017.6Otherהלוואות loans

המעביד ■חוב 97.392.070.370.4Debt of employers

ניידי דלא 57.466.273.784.9Realנכסי estate

אחריט 22.237.9S2.571.0Otherחשבונות accounts

הכל סך  1,940.42,282.82,694.43,162.6LIABILITIESהתחייבויות TOTAL

פנסיה 959.21.201.71,398.51.650.2Pensionקרן fund

תגמולין 438.1502.5582.1686.9Providentקרן fund

פיצויים 251.5267.0346.3408.6Severanceקרן funds

אחרות סוציאליות 150.7152.7173.8194.3Otherקרנות social funds

והפסד רווח ויתרת שמורה 36.136.263.477.2Reserveקרן fund and balance of profit
and loss account

השקעות מימוש 55.8קרן .87.788.398.5Realization of investments fund

49.035.042.046.9Creditorsזכאים

(1) Assets are at value of acquisition. הרכישה. ערך לפי הפ הנכסים (1)
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ותרבות חינוך יינו. פרק
תוצאות נמסרות י"ט/9 עד י"ט/7 בלוחות
באוק שנערך הוראה כוחות סקר של ראשונות
אישיים שאלונים על התבסס הסקר .1969 טובר
במדגם המלמדים המורים כל ידי על שמולאו
כל ידי על וכן היסודי, החינוך של ספר בתי
החינוך הביניים' חטיבת מוסדות בכל המורים
וגננות. מורים להכשרת ובמוסדות העליסודי
(לוח העברי בחינוך הגננות על הנתונים
י"ט/10) (לוח הערבי החינוך מורי ועל י"ט/7)
המת המוסדות של השנתי המפקד מן לקוחים

אימים.

הגדרות
בבית מורה של עבודתו הוראה: משרת
מש בספירת מורה כל נכלל לפיכך ., אחד ספר

לימד. בהם ספר בתי כמספר הוראה רות
השעות כמכסת הוגדרה עבודה יחידת
 יסודי בחינוך כדלקמן: מלאה' משרה המהווה
ובחינוך הביניים בחטיבת בשבוע, שעות 30
ובבתיהמדרש בשבוע שעות 24  העליסודי
מספר בשבוע. שעות 21  ולגננות למורים
הכל סך חלוקת ידי על חושב העבודה יחידת
סוג בכל המתאימה השעות במכסת השעות

ספר. בית
של שונים בסוגים המורים בספירת מורה.
סוג בכל אחת פעם מורה כל נמנה ספר בתי

י"ט/9). י"ט/6, (לוחות לימד בו ספר בית
נכלל אחרות, תכונות לפי המורים בספירת
בו חינוכי דרג בכל בלבד אחת פעם מורה כל
בחינוך מעטים מורים זה מכלל יוצאים לימד.
ומיו יסודיים ספר בבתי המלמדים עברי
(לוח פעמיים בספירה נכללו אשר כאחד, חדים
מורים של קטן מספר לגבי הדין והוא j י"ט/9)
ממוסד ביותר בתש"ל שלימדו ערבי בחינוך

י"ט/10). (לוח אחד
הספר בית תכונות לפי המורים במיון
המורים נמנו וכוי) היישוב צורת מחוז, (כגון:
הגדול המספר לימדו בו הספר בית תכונות לפי

שעות. של ביותר
ובמוסדות העליסודיים הספר בבתי מורים
ההשכלה סוג לפי נמנו וגננות מורים להכשרת

כדלקמן: הפדגוגית וההכשרה
הספר בית לסוג בהתאם נקבע ההשכלה סוג
או ללמוד הפסיקו המורים, למדו בו האחרון

לומדים.
סוג לפי נקבע הפדגוגית ההכשרה סוג
מיועדת לו החינוך דרג ולפי נרכשה בו המוסד

ההכשרה.

חינוף
החינוך מערכת

מבו י"ט/22 עד י"ט/1 שבלוחות הנתונים
הילדים וגני הספר בתי של המפקדים על ססים
המרכזית הלשכה ידי על שנערכו סקרים על וכן
וה החינוך משרד עם בשיתוף לסטטיסטיקה

תרבות.

ילדים גני ספר, בתי כוללת החינוך מערכת
וגננות. למורים מדרש ובתי

היסודיים הספר בתי סוגי כל ספר; בתי
שונות לשנים הנתונים בהשוואת יסודיים. והעל
החינוך במערכת שחלו בשינויים להתחשב יש
צוינו העיקריים השינויים  המוסדות ובסיווג

הקודמים. הסטטיסטיים בשנתונים
נוסף כוללים, י"ט/3) (לוח חינוך מוסדות

גם: החינוך" ב"מערכת שנכללו למוסדות
תורה תלמוד העברי: בחינוך אחרים מוסדות א.
מעונות הנוער' עליות מוסדות וישיבות,
עיס ספר בתי לחניכים, ספר בתי חסות,
ומטפלות' מעשיות אחיות הכשרת קיים,
בתי צה"ל, של מקצועית להכשרה ספר בתי
הגבוה הספר בית מוסמכות, לאחיות ספר
החדש", "בצלאל הספר בית למודדים,
חשבון. ראיית ולימודי למוסיקה האקדמיות
(כולל העברית האוניברסיטה אקדמי; חינוך ב.
אוניברסיטת הטכניון, אביב), בתל השלוחה
המכונים בראילן, אוניברסיטת אביב, תל
למדע וייצמן מכון בחיפה, האוניברםיטאים

בנגב. גבוהה להשכלה והמכון
הספר בתי הערבי: בחינוך אחרים מוסדות ג.
תלמידים (כולל רשמיים הבלתי הנוצריים
נכללו ירושלים במזרח המוסדות יהודיים).
מהמוסדות (חוץ בתשכ"ט החל בסיכומים

הפרטיים).
לימוד סוגי שני בהם שמתקיימים המוסדות
נעשו בתש"ל החל מהם. אחד בכל נמנו יותר או
של מספרן את לציין כדי בספירה: שינויים
מוסדות נספרו האירגוניותמינהליות, היחידות
הנתונים אחת. פעם רק הכל הסך בשורות אלד,

בתשכ"ח. החל לכך בהתאמה שוחזרו

החינוך במערכת הוראה כוחות
מספרי בין השוואה מוצגת י"ט/6 בלוח
מן שנתקבלו העבודה ויחידות ההוראה משרות
לבין חינוך מוסדות של השנתיים המפקדים
מיוחדים. מסקרים שנתקבלו המורים מספרי
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הזכאים התלמידים יתר לגבי לנפש. הממוצעת
עיירות בני קיבוציים: הסדרים קיימים להנחה
מורים בני לימוד)' משכר לגמרי (פטורים פיתוח

.(300/0) מורות ובני ,(500/0)

חינם, חובה חינוך חוק הרחבת עם בתש"ל'
יישובים בכ500 14 בגיל התלמידים פטורים

.(1000/0) לימוד שכר מתשלום
בגרות לתעודות זכאים תלמידים
אינטר לתלמידים מתייחסים שנה כל נתוני
במועדים הבחינות בכל שעמדו ואקסטרנים נים
שהשלימו אלה כולל שנד" אותה של השונים
(מספרם קודמות משנים להם שחסרו בחינות
להקלות הודות בתשכ"ז ניכרת במידה גדל

והתרבות). החינוך משרד ע"י שהונהגו
תלמידים לגבי הנתונים נמסרו תשכ"ד עד
לבחינות המחלקה ע"י בגרות לתעודות הזכאים
מיכון הכנסת עם והתרבות. החינוך משרד של
המרכ בלשכה הנתונים עובדו בתשכ"ה, החל
לרשו שהועמד חומר מתוך לסטטיסטיקה זית

י"ט/24). (לוח הבחינות מחלקת ע"י תה

גגוה חינוך
על נתונים סיפקו הגבוה החינוך מוסדות
 תשכ"ד יעד התארים, ניקבלי ההוראה., סגל
י"ט/33). עד י"ט/25 (לוחות התלמידים על גם
התלמי על הנתונים עובדו בתשכ"ה החל
התלמידים. ידי על שמולאו שאלונים מתוך דים,
והמו ההגדרות שונו הנתונים, מקור שינוי עם
לתחילת מתייחסים תשכ"ד עד המספרים עד.
במוסד תלמיד כל בהם ונכלל לימודים שנת כל
התל רק נכללו בתשכ"ה החל גבוהה. להשכלה
שכר המשלמים מוכר, תואר לקראת מידים
חשבון, ראיית תלמידי לכן, נכללו, לא לימוד.
דיפלומת לקראת תלמידים יועצים, מורים
חודש לסוף מתייחסים המספרים וכד'. אנג'ינר
הרש שביטלו תלמידים כוללים ואינם ינואר
נכללו לא י"ט/33 בלוח הנ"ל. התאריך עד מתם
תלמידים וכן זרים תושבים שהינם סטודנטים
המוסד מן תואר קבלת לקראת (שלא מיוחדים

הנוכחי).
תחום נקבע י"ט/33 עד י"ט/30 בלוחות

העיקרי. הלימוד מקצוע לפי הלימוד

לחינוך הלאומית ההוצאה
והסברים הגדרות

א. כוללת:  לחינוך הלאומית ההוצאה
ומשכורת שכר  שוטפים לשירותים הוצאה
וקניות דירה שכר נלווים), תשלומים (כולל

או (שלמה אקדמית פדגוגית הכשרה בעלי
הוראה "תעודת קיבלו אשר מורים הם חלקית)
בארץ אקדמי ממוסד עליסודיים" ספר לבתי
בחו"ל, גבוה פדגוגי ממכון מקבילה תעודה או
לומדים או לימודיהם את הפסיקו אשר מורים
עמדו אשר מורים וכן כנ"ל, תעודות לקראת
קבוע הוראה רשיון לקבלת השלמה בבחינות

עליסודיים. ספר בבתי
מורים הם יסודית להוראה הסמכה בעלי
יסודיים ספר לבתי הוראה תעודת קיבלו אשר
מטעם או וגננות מורים להכשרת מוסד מטעם
בבחינת שעמדו לאחר והתרבות החינוך משרד

מילואים.
מורים הם אחרת" פדגוגית "הכשרה בעלי
במקצועות שונים בקורסים השתתפו אשר

פדגוגיים.
ותלמידים כיתות

בלו הנתונים התלמידים. של והמוצא הגיל
לגבי י"ט/22, ובלוח י"ט/18 עד י"ט/15 חות
עד  יסודי חינוך (ולגבי תשכ"ז עד השנים
של מיוחדים מפקדים על מבוססים תש"ל),
הלשכה ע"י שנערכו ומוצא, גיל לפי תלמידים
מבוס בתשכ"ח החל לסטטיסטיקה. המרכזית
על יסודי, העל החינוך לגבי הנתונים, סים
של התלמידים ייוביי "ל שניירבו "יבודים
בתי לגבי הנתונים והתרבות. החינוך משרד
כרטסת מתוך הוכנו ולגננות למורים המדרש
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של התלמידים
המוצא לפי מויינו ישראל ילידי התלמידים .

חושבו התלמידים גילי האב. של הלידה ויבשת
שיעורי לחישוב האזרחית. השנה בסוף המצב לפי
בגילים האוכלוסייה על נתונים שימשו הלמידה
השנה לסוף הם אף המתייחסים המתאימים,

האזרחית.
בשכרלימוד הנחות

לתלמידים מתייחסים י"ט/23 בלוח הנתונים
לימוד. בשכר מהנחות שנהנו

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
כי תלמידי וכן תיכוניים ספר בבתי י"ב, י"א,
עמדו אשר תיכוניים ספר בבתי י'' ט/ תות
התלמידים ח'. כיתות סקר בבחינות בהצלחה
החי משרד מהשתתפות נהנים המשך בכיתות
לגבי קיבוצי הסדר לפי הלימוד, בשכר נוך

התלמידים. כלל
לגבי ההנחה דרגת נקבעת בתשכ"ו החל
ההכנסה לפי אישית המדורגים התלמידים
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מבוג חינוך וחקלאיים, מקצועיים ספר בתי קר
עברית. ולימוד רים

המממן הסקטור לפי ב.
הכל בסך מוגדר סקטור כל של המימון
וכן ושירותים סחורות על הסקטור של ההוצאה
לסק נטו, אחרות, והעברות מענקים תמיכות'

אחרים. טורים
רוב פי על הוגדרו השונים השירותים סיווג.
הלשכה של הכלכלה" ענפי ל"סיווג בהתאם

לסטטיסטיקה. המרכזית
המקורות

וכן הכללי החשב של ביצוע דוחי'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. בנייה!

מ3וגריפ חינוך
מבוגרים והשתלמות השכלה

לעברית הציבוריים הקורסים על הידיעות
בחינוך מסוימות פעולות ועל י"ט/36) (לוח
החינוך ממשרד נתקבלו י"ט/37) (לוח מבוגרים

והתרבות.
ליותר הנרשמים נספרו י"ט/37 בלוח
השתתפו. בהם הקורסים כמספר אחד מקורס

על הידיעות את סיפק העבודה משרד
י"ט/38). (לוח מקצועית להכשרה הקורסים

נתוני בהשוואת להיזהר יש י"ט/39 בלוח
האוכלוסין מפקד של ב' שלב מתוצאות 1961
בגלל  האחרות השנים נתוני עם והדיור
בפר ניתן ההבדלים על הסבר במדגם. השוני
האוכלוסין מפקד פרסומי בסדרת 9 מס' סום
המש בדבר ו." חלק העבודה' "כוח  והדיור
לפרק במבוא הסברים ראה :1967 בנתוני קלים

ותעסוקה. אדם כוח  י'

תר3ות
מקומות הקולנוע' בתי מספר על הנתונים
מבוססים (39 (לוח בקולנוע והבקורים הישיבה
הלשכה ידי על שנערך קולנועי' בתי "סקר על
במבוא הסבר (ראה לסטטיסטיקה המרכזית

ושירותים). מסחר ט"ו, לפרק
מהמוסדות נתקבלו מוסיאונים, על הנתונים

י"ט/41). (לוח עצמם
שיצאו העת וכתבי הספרים על הנתונים
מתוך עובדו וי"ט/43) י"ט/42 (לוחות לאור
המו"לים. מן שנתקבלו מפורטים שאלונים

קבו נכסים לרכישת הוצאות ב. נטו! שוטפות
עים.

מקיפה לחינוך השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרכו אשר החינוך, שירותי כל של ערכם את
הנדונה. בשנה האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
במי נקנו אשר השירותים את הן כוללת היא
את והן עסקיים מגופים המשפחות ידי על שרין
מוסדות ידי על להן סופקו אשר השירותים
השירו ערך כאשר חינם' או מוזלים במחירים
הייצור. הוצאות לפי נמדד האחרונים תים
במדידה. נכלל לא וציוד בניינים על הפחת

הממ בהוצאה הריבית של אומדן נערך לא
איזה לקבוע ניתן שלא מאחר לחינוך שלתית
מתייחס הממשלתית הריבית הכל מסך חלק
של ההצמדה והפרשי הריבית אלה. לשירותים
למטרת שלא והמוסדות המקומיות הרשויות
לכך הסיבות בלוחות. לקו מתחת ניתנים רווח
לפי הריבית תשלומי את לחלק הקושי א. הן:
כהעברה נחשבת הריבית ב. ., השונים הסעיפים
ושל הציבורית הצריכה של התוצר, של במדידה

רווח. למטרת שלא מוסדות של הצריכה
רכישת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה

חינוך. למטרות המשמשים וציוד בניינים
הסק לפי ממוינת ההוצאה סקטורים.
הלאומיים, והמוסדות הממשלה הבאים: טורים
למטרת שלא המוסדות המקומיות, הרשויות

עסקיים). (גורמים ואחר רווח,

לחינוך הלאומית ההוצאה מיון
המבצע הסקטור לפי א.

מתייחסת סקטור כל של חלקו מדידת
סקטור אותו של להוצאה השוטפת בהוצאה
לגורמי ולתשלומים לשירותים לסחורות,
בהש הסקטור של חלקו כן, כמו ייצור.
ההוצאה את משקף קבועים בנכסים קעה
שהח מכאן וציוד. בניינים לקניית שלו הישירה
הבי הוצאות את משקפת הסקטורים בין לוקה
בצורת התחשבות ללא סקטור, כל של צוע
שלא מוסד של ההוצאות כל לדוגמא: המימון.
העברית) האוניברסיטה (כמו: רווח למטרת
נרשמו ושירותים, סחורות קניית על
גור של ולא עצמו המוסד של כהוצאה
(פר זו הוצאה מימנו אשר במשק אחרים מים
שי כולל "אחר" הסקטור וכוי). ממשלה טים,
עסקיים, גופים ידי על ניתנו אשר חינוך רותי
פר מורים למסחר, מקצועיים ספר בתי כגון:
לימוד ספרי וכן פרטיים ילדים גני טיים,

כתיבה. וצורכי
הסוכנות ע"י הניתנים החינוך שירותי
בעי הם "ממשלה" בסקטור והכלולים היהודית

541 ותרבות חימך



פרפומיט

(תשכ"התשב"ז) הילדים וגני ספר בתי (264)

המקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (286)

(תשכ"ט)

(תשכ"ח) ילדים וגני ספר בתי (303)

(תש"ל) מקומיות ברשויות ספר ובתי ילדים גני (306)

(תשכ"ט) האקדמיים במוסדות הסטודנטים (311)

1961 והדיור האוכלוסין מפקד
ו: חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (15)

המפקד של ב' משלב נתונים

ההשתקעות ה?,1פת :1v חלק  היישובים ספר (18)
בעב הדיבור מידת לימוד, שנות מספר ביישוב,
הכלכלי והענף העבודה בכוח ההשתתפות רית,
המפקד של ב' משלב נתונים  המועסקים של

העבודה כוח תכונות וו: חלק  העבודה כוח (21)
קרוא וידיעת ההשכלה לפי המועסקים והרכב

המפקד של ב' משלב נתונים  וכתוב

וו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפלת. (29)

ווו חלק  והשכלה וכתוב קרוא ידיעת שפות, (30)

ו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (34)

וו חלק  1961 גבוהה השכלה בעלי סקר (35)

טכניים פרסומים

* תשי"ט ילדים, וגני ספר בתי של סטטיסטיקה (4)

. תש"ר ילדים, וגני ספר בתי של סטטיסטיקה (8)

מיוחדים פרסומים

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

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

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

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

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

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

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

(תשט"ו) הילדים וגני הספר בתי (50)

(תשט"ז) תלמידים תשט"ז, ילדים וגני ספר בתי (59)
לחינוך ציבוריות והוצאות (תשט"ז) מורים

1954/55

(1956 (יוני האוכלוסייה של ההשכלה רמת (66)

(תשט"ז) ילדים וגני ספר בתי (72)

תשכ"ב) עד (תשי"ח ילדים וגני ספר בתי (186)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הללדים גני (196)

(תשכ"ה)

המקוננות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (214)
(תשכ"ו)

תשכ"ד) (תשכ"ג! ילדים וגני ספר בתי (221)

המקומיות ברשויות הספר ובתי הילדים גני (227)
(תשכ"ז)

(תשכ"ה; האקדמיים במוסדות הסטודנטים (249)
תשכ"ו)

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

והתרבות. החינוך משרד עם בשיתוף י
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EDUCATION

EDUCATIONAL SYSTEM

המוסד סוג לפי החינון, במערכת מוסתת 
TABLE S/l. INSTITUTIONS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM,

)1948/491969/70 : תשל עד (תשיט

חינוך
חחינון מערגת

לוחי"ט/!.
BY TYPE OF INSTITUTION

המוסד סוג
תשיט
1948/49

תשיב
1951/52

תשיך
1959/60

תשכיה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשכיט
1968/69

תשיל
1969/70

(י)
Type of Institution

כוללג2) GRAND(5,574)(5.273)(5,101)423,0664,1594,770ג,וסך TOTALS)

עברי(2) HEBREW(5,317)(5,042)(4,886)1,2863,8623,8724,423חינוך EDUCATION (2)

ילדים 5342.0082.3842,7972.9663,235Kindergartens./709גני

יסודי Primaryחינוך Education
יסודיים ספר 4678491.1491.2161,2471.2421,235Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 5782114146150156Schoolsבתי for handicapped chil.

dren
עובדים לנערים ספר 207270121149140128Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר 832Intermediateבתי Schoofs
הביניים

עליסודיים(2) ספר PostPrimory(544)(524)(526)/54(4)ג.35(<)98198בתי Schoofs(2) Tota/P)
הכל(3) סך

סוגיים חד ספר 433434454Oneבתי type schools
רבסוגיים ספר 939290Multitypeבתי schools
תיכוניים ספר 396887159188193192Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 152622171514Secondaryבתי evening schools
המשך 335095123128118109Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 263960160216224258Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 263036303030Agriculturalבתי schools

למורים מדרש לבתי 161413Preparatoryמכינות daises to tea
chersולגננות training colleges

למורים מדרש 2/73047484540Teachers/בתי training co/Zeges
ולגננות

ערבי09 ARAB(257)(131)(215)56204267347חינוך EDUCATIONS)
ילדים 59/66177Kindergartens;090120150/גני

יסודי Primaryחינוך Education
יסודיים ספר 45104138178192202207Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 1124Schools_בתי for handicapped chil

dren
עובדים לנערים ספר .2698ו2בתי Schools for working youth
חטיבת של ספר 4Intermediateבתי Schools

הביניים
 יסודיים על ספר 5/5/735PostPrimary/(<)7>4<8/בתי Schoo/s  Total

הכל סך
תיכוניים ספר 85810II18Secondaryובתי schools
מקצועיים ספר 54516Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 1111Agriculturalובתי schools

למורים מדרש Teachers/////בתי Training Colleges
ולגננות

רבסוגיים מוסדות (2) מבוא. ראה מתשכיח, החל לכך בהתאמה שוחזרו הנתונים המוסדות; בספירת שינויים נעשו בתשיל (1)
חשכה עד (3) מבוא. ראה בתשביח), (החל אחת פעם רק  הבל הסך בשורות ואילו בהם המתקיים לימוד סוג בכל בספירה נכללו
וללמוד דושנתיים ספר בתי כולל (>) מכינות. בכיתות עליסודיים לימודים המקיימים ולגננות למורים מדרש בתי כולל אינו

חלקי. ערב
") In 1969/70, changes were made in the mode of counting the institutions; The data have been reconstructed accordingly, see
'ntroduction. (2) Institutions with more than one type of education were counted separately in each type of education,
while in the "Total" lines  they were counted only once (since 1967/68), see introduction. (3) Up to 1964/65 
excluding teachers training colleges maintaining post  primary studies in preparatory classes. (♦) Incl. biennial schools

and for parttime evening studies.
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המוסד סוג לפי החינון, במערכת (1) הוראה משרות  י"ט/2. לוח

TABLE S/2. TEACHING POSTS(i) IN THE EDUCATIONAL SYSTEM, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491969/70 ; תשל עד vvir)

תש"ל
המוסד תשטמוג

1948/49
תשיב
1951/52

תשך
.1959/60

תשכ''ה
1964/65

תשכ"ח
'1967/68

תשכיט
1968/691969/70

(2)

Type of Institution

כולל GRAND(45.214)(43.863)(41,784)6,46914,78726,17234,340סך TOTAL

נשים בידי :Thereof(29,305)7.61114,95420,201מזה: women

עברי HEBREW(42,314)(41,323)(39,513)6,28314,01224,72332,410חינוך EDUCATION

נשים בידי 7.358מזה; :thereof(28.169)14,41019,619י women

יסודי Primaryחינוך Education

ילדים 9761,9732,3692,6403,0883,3543,672Kindergartensגני

יסודיים ספר 4.1538,44015,32818,37521,68922,85322,673Primaryבתי schools

מיוחדים 0פר 2927051,0241,4341,5601,645Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 691853295362391408Schoolsבתי for working
youth 1

חטיבת של ספר 6290.5Intermediate/יבתי Schools
הביניים

עליסודיימ ספר 2,2264,7488,84711,636/2,05612.371Postprimary(/94)בתי schools 
י הכל(3) סך Total P)

a 1 enq 1Q£OnotvnB <rftn/>/c waiu in ססר בתי
רבסוגיים ספר 2,7582,9062,975Multitypeבתי schools

למורים מדרש 2291.3041.2141.034Teacher's,/213390720בתי training co//eges(3)
ולגננות(ג)

ערבי ARAB(2.890)(1,540)(2.271)1,4491,930(775)186חינוך EDUCATION

נשים בידי :thereof(835)(729)(655)544582(253)מזה: women

יסודי Primaryחינוך Education

ילדימ /גני 16175220278286316Kindergartens

יסודיים ספר 1707501,1911,5502,0682.2892,483Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 6619Schoolsןבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 1548182522Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר בתי
58Intermediate Schools

הביניים
עליסודיים ספר ,35154190//106בתי 286PostPrimary Schools 

הכל סך 
למורים מדרש IS16253034בתי

Total
Teacher's Training Coffeges

ולגננות

מבוא. ראה אחת; פע0 רק  הכל סך בשורות ואילו לימדו, בו חינוכי דרג בכל המשרות בספירת המורים נבללו בתשכיח החל (1)
ההוראה (3) מבוא. ראה בחשב"ח; החל לכך בהתאמה שוחזרו הנתונים בהוראה; משרות בספירת שינויים נעשו בתש"ל (2)

ולגננות. למורים מדרש בתי בין תשכ''ה עד נכללה מכינות בכיתות

(1) Since 1967/68 teachers were counted in each educational level in which they taught whereas in the "total" lines 
they were counted only once. (2) In 1967/68 the counting method of teaching posts had been changed. The data were
reconstructed accordingly since 1967/68; See introduction. (3) Teaching in preparatory classes was included up to 1964/65

with the teachers training colleges.
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המוסד סוג לפי מינון/ במוסדות תלמידים  י"ט/3. לוח
TABLE S/3. PUPILS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE OF INSTITUTION

)1948/491969/70 : תשיל עד (תשט

המוסד תשיטסוג
1948/49

חשייב
1951/52

תשיך
1959/60

תשכה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשכיט
1968/69

תשיל
1969/70

Type of Institution

כולל 9807,502$£825,78GRAND*140,817326,387580,202711,274774,3סך TOTAL
החינוך 134,887315.126545,954654,720698,612710,743727.194Educationalמערכת System

אקדמיים 1.6353,68611,30018,36828,52032,38937,000Academicמוסדות Institutions
אחרים 64,37061,592§4.2957,57522,94838,18647,267מוסדות
עברי 129,688294,084533,948643,709691,490703,814715,249HEBREWחינוך EDUCATION

החינוך 23628,907634,963644.449Educational/,27.470288,92/508.972599/מערבת System
ילדים 25.40663,55675.69982,88593,39599,250107,668Kindergartensגני

יסודי Primaryחינוך Education
יסודיים ספר 91.133185,407357,644397,921385,589382.881375,534Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 3,2367,21310,98912,57013,18013.002Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר 10,78010,1974,4436,6916,6845,818Schoolsבתי for working youth

חטיבת של ספר 1,2897,908Intermediateבתי schools
הביניים

 עליסודיים ספר 10,21824,98555,14297,837123.160125,685129,436Postprimary)בתי Schools 
הכל Totalסך

חדסוגיים ספר 94,43295.81298,591Onetypeבתי schools
רבסוגיים ספר 28,72829.87330.845Multiבתי type schools
תיכוניים ספר 6.41112.93624.56546,66158,11459,03358.479Secondaryבתי schools
תיכוניים ספר 1.4333,7622,8512,1171.5881,323Secondaryבתי evening

ערב schoolsשל
המשך 1.0482.3047.0659.5059.6549,1978,508Continuationכיתות calsses

מקצועיים ספר 49.556Vocational(1)2.0024.31510,16725,60141,04443.604בית schools
חקלאיים ספר 2.7885,0167,6847.8658.0727.641Agriculturalבתי schools

יסודיים על ספר 1,4901,455Otherבתי postprimary
(*./schoolsאחרים(2)

מדרש לבתי מבינות
ולגננות למורים

7571,2093.0774,0804,3664.1913,929Preparatory classes to
teachers training col

ולגננות למורים מדרש 7139573,0775,0487,5025,9945,083בתי
leges

TeachersTraining Colleges
אקדמיים 6353.68611,30018,36828,52032.38S37,000Academic./מוסדות Institutions
אחרים 33,800Other;477/3.67626,21834,06336,46./583מוסדות Institutions
ערבי 11,12932,30346,25467,56582,909103,688110,537ARABחינוך EDUCATION

החינוך /7,4/726,20536.98255,59769,70575.78C82,745Educationsמערכת System
ילדים 6373,2994.9567,5289.2439.53E10,357Kindergartensגני
יסודי Primaryחינוך Education

יסודיים ספר 6.76622,29330.79946,12156.94661,79765,784Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 105263107Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר בתי


1857799239291243Schools ז0\ working

הביניים חטיבת של ספר 787____בתי
youth

Intermediate schools
 עליסודיים ספר .144281.029בתי 1,7212.9093,7235,092Postprimary schools 

הבל Totalסך
תיכוניים ספר 144289681.4052.3572,9613,820Secondaryבתי schools
מקצועיים ספר בתי

21526737C882Vocational schools
חקלאיים ספר בתי

עליסודיים ספר בתי
23

38
65
36

t 28539:390Agricultural schools
Other postprimary

(>)schoolsאחרים(1)
ולגננות למורים ספר 121118368בתי 316370Teachers training colleges

אחרים (968./!3,7/26,0989,272מוסדות 13,20427.90427,792Other /nstitutions

(1) Includies pupils in marine schools (in 1969/70  1,248).
)2) See note (<) to Table S/l.

(בתשיל1,248). ימיים ספר בבתי תלמידים כולל (0
יס/1. ללוח (*) הערה ראה (2)
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הספר בית סוג לפי ספר, לבית תלמידימ ממוצע י<'ט/4.> לוח
TABLE S/4. AVERAGE NUMBER. OF PUPILS PER SCHOOL, BY TYPE OF SCHOOL

)1951/521969/70;^^^^^ 3^sm)
תשכ"חתשבהתש"ךתשייב TvDeתש"ל(1)תשכ"ט. of School המפר בית 1951/521959/601964/651967/681968/691969/70סוג

.; כולל סך
עברי חינוך
יסודי חינוך

258.7256.1TOTALג.172.2229.1252.4257

169.7 :230.0253.2246.8253.8 151.4HEBREW EDUCATION
Primary Education

יסודיים ספר 217.2311.3327.2313.0312.0304.1Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 56.888.096.486.187.983.3Schoolsבתי for handicapped child.

עובדים לנערים מפר 52.137.836.744.9בתי .47.745.5Schools for working youth
ביניים חטיבת 161.1247.1intermediate_בתיספרשל Schools
 עליסודיים ספר 126.2147.5/80.8234.1238.9237.9PostPrimaryבתי Schools  Total

הכל סך
חדסוגיים ספר .218.1בתי 220.8217.2Onetype schools
רבסוגיים ספר 308.9324.7342.7Multitypeבתי schools
תיכוניים ספר 190.2282.4293.5309.1305.9304.6Secondaryבתי schools

ערב של תיכוניים ספר 95.5בתי י144.7. 129.6124.5105.994!5Secondary evening schools

המשך 46.174.477.375.477.978.1Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 111.9.169.5160.0190.0194.7192.1Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 139.5167.2213.4262.2269.1254.7Agriculturalבתי schools

או!רים(2) עליסוזיים ספר Other.27.135.5בתי postprimary schools(2)
למורים מדרש לבתי .מבינות

175.7 1

.272.9299.3.302.2Prepן classes for teachers'
training.205.1194.2ולגננות colleges

למורים מדרש \33.2127.1Teachers;156.3בתי Training Cof/eges

ולגננות
ערבי ARABחינוך EDUCATION

יסודיים ספר irmary*296.6305.9317.8/.214.4223.1259בתי Schools

יט/1. ללוח (4) הערה ראה (9 י"ט/1. ללוח (1) הערה ראה (1)

הספר בית סוג לפי לכיתה, תלמידים ממוצע
TABLE S/5. AVERAGE NUMBER OF PUPILS PER CLASS,

)1951/521969/70 ; (תשייבעדתשל

לוחי"ט/5.
BY TYPE OF SCHOOL

הספר בית סוג
תשי"ב
1951/52

השיך
1959/60

תשכ"ה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשכיט
1968/69

תשיל
1969/70

Type of School

כולל 26.830.929.228.627.827.5TOTALסך

עברי חינוך
■ ■:■ יסודי. חינוך

26.431.029.028.227.427.0HEBREW EDUCATION
Primary Education

יסודיים ספר 27.532.630.029.128.327.9Primaryבחי schools
מיוחדים ספר 13.916.115.914.914.514.0Schoolsבתי for handicapped child.

עובדים לנעריס ספר 18.816.918.315.914.915.4Schools■בתי for working youth
ביניים חטיבת של ספר 31.431.4Intermediateבתי Schools '

עליסוזיים. םפר 26.329.029.029.128.427.8בתי .Post'Primary schools  Total
הבל סך

חדסוגייס ספר 29.228.628.2One*typeבתי schools
רבסוגיים ספר 28.827.726.6Multitypeבתי schools
תיכוניים ספר 31.635.132.531.831.430.8Secondary.בתי schools

ערב של תיכוניים ספר ,23.931.925.726.523.324.1Secondaryבתי evening schools
המשך 21.322.722.422.022.021.7Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 20.627.027.127.526.225.7Vocationalבתי schools ■

חקלאיים ספר Agricultural.24.829.329.029.929,228.7בתי schools
אחרים(1) עליסודיימ ספר 22.919.7Otherבתי postprimary schools(l)
למורים מדרש לבתי .Prep.36.034.133.833.6מכינות classes for teacher's

ולגננות
"{

30.6training colleges
למורים מדרש 29.029.528.026.5Teachers1בתי Training Colleges!?)

ולגננות(2)
ערבי חינוך

יסויייס ספר בתי
ARAB EDUCATION

31.029.2■ 31.532.632.732.50rimary Schools

(1) Seenote(4)to Table S/l. י*ט/1. ללוח (4) הערה ראה (1)
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teaching staff in the(educational system החיגוו במערגת הוראת כוחות

הספר בית סוג לפי עבודה, ויחידות הוראה משרות מורים,  י"ט/6. לוח
TABLE S/6. TEACHERS, TEACHING POSTS AND WORKUNITS, BY TYPE OF SCHOOL

)1968/69 ;1969/70 ; תשל ; (תשכט

הספר נית סוג

מורי0(י)
Teachers (1)

הוראה משרות
Teaching Posts

עבודה(2) יחידות
WorkUnits (2)

Type of School
תשיל
1969/70

תשביט
1968/69

תשל
1969/70

תשכט
1968/69

תשיל
1969/70

עברי חינוך
סךהכל

(3)(33,200)(37,969)(38,652)(27.092)27,907HEBREW EDUCATION 

TOTAL

יסודיים ספר 20.14522.85322.67317.16817.191Primaryבתי schools

מיוחדים ספר 1.5001.5601.6451.1781.231Schoolsבתי for handicapped
children

עובדים לנערים ספר 371391408196261Schoolsבתי forworking youth

הביניים חטיבת של ספר 16290363438Intermediate(890)בתי schools

 (1) עליסודיים ספר 7.9378.287Postprimary(12.371)(12.056)10.221בתי schools(l) '

הכל Totalסך

חדמוגיים ספר 9,1509.3965.9886.204Onetypeבתי schools

ספר^רבסוגיים 2.9062,9751.9492.083Multitypeבתי schools

ולגננות למורים מדרש '8571,2141.034550499Teachersבתי training colleges

 ערבי 2,5403,0262,1312,419ARAB(2,967)(3)חינוך EDUCATION 

הכל TOTALסך

יסודיים ספר בתי :2,2892.4831.9182.079Thereof(2,450)מזה: Primary schools

המורים הבל לסך אומדן הוא המספר (3) .,71 לפרק מבוא ראה  עבודה יווידות חישוב שיטת על (2) במבוא. הסבר ראה (1)
בלבד. אחת פעם בו נכלל מורה כל ולכן סוגי בין משרות בריבוי התחשבו שבהכנתו

(!) See explanation in the introduction. (2) For method of calculation of work units  see introduction. (נ) The
figure is an estimate for the total number of teachers, considering multitype posts, and therefore each teacher has been

included only once.
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ותק שנות עלייה, תקופת לידה, יבשת גיל, מין, ל3י ומורים, גגגות י"ט/7. לוח
עברי) (חינוך להוראה וסמיכות בהוראה מוכרות

TABLES/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 ; 1959/70 תש'ל; תשבז; (תשכיו;
Teachers

במוסדות
להכשרת
מורים
וגננות

Teachers,
Training
Colleges

תש"ל
1969/70

יסודיים טל ספר בבתי
In PostPrimary

Schools

חש"ל
1969/70

תשב"ו
1965/66

יסודיים מפר בבתי
ומיוחדים

In Primary Schools and
Schools of Handicaped

Children

תש"ל
1969/70

תשכ''ז
1966/67

גנבות
Kinder
garten

Teachers

תשכ"ז
1966/67

TOTAL 857 10,221 8,142 21,645 21,097 2,838 הכל סך
Sexמין

5,9065,3874,6675,247462Menגברים
2,83815.19116,2583,4754,974395Womenנשים

Ageגיל
19 9ד

24 עד 20
179
684

661
5,459

f 149I 5,2421,3241,99427
Up to 19
2024

29 עד 255154,2934,8001,9952.213632529
39 עד 308174,9135,7532,0042.7272433039
49 עד 402902,7902,9261,3541,5502564049
59 עד 502322,1261,9849819651865059
ומעלה 60ZA,394102513086860יand over
ידוע 8746338123346414Metלא kr.cv.T■

חציוני 30.028.930.833.232.543.5Medianגיל age

עלייה ותקופת לידה ataioיבשת n1mmig rod ofand PeriContinent of Birth
ישראל srael'1,4159,1549,7452,9204,094293ילידי Born

אסיהאפריקה 70399840iorn(3,7074,1520.(2)399ילידי in Asia Africa 
הכל Totalסך

1947 עד :493443719710510Immigratedעלו up to 1947
1954 עד 19482972,6482,8905796142119481954

1955 536878912799Sinceמאז 1955

אירופה 4,2944,602492iorn(7,8337,3490(2)931ילידי in EuropeAmerico 
הכל סך  Totalאמריקה

1947 עד '5233,9963,228עלו 2,0801,795373Immigrated: up to 1947 .

1954 עד 19483463,0013,1652,0261,6497219481954
1955 627889561,15847Sinceמאז 1955
ידוע 937639922552732Notלא known

ישראל ילידי 51.543.545.937.042.235.5Xאחוז Israel Born
ואילך מ1948 עולימ 27.633.937.233.838.218.1%אחוז Immigrated since 1948

Recognized Years ofTeaching (2) בהוראה(2) מוכרות ותק שנות
4 1,0426,9484,7503,9103,016665Uptoעד 4
9 עד 56225,4346,6081,8902,460925 9
14 עד 104853,1683,7481,544

(

1014
19 עד 153362,5412.6351,9278911001519
ומעלה 202572,3292.5901.16420 and over
ידוע 966771,3144151,146Notלא known

בהוראה הותק שנות  בתשכו העליטודיים הספר בתי מורי לגני (2) ידועה. אינה שלהם העלייה שתקופת מורים בולל 0)
בישראל. וגננות מורים להכשרת במוסדות בהוראה הותק שנות  וגנבות מורים להכשרת מוסדות מורי לגני בישראל, עליסודית
(1) Incl. teachers whose peirod of immigration is not known. (2) For teachers of postpirmary schools in 1965/66 
recognized years of postprimary teaching in Israel, for teachers in teachers' training colleges  recognized years of

teaching in teachers' training colleges in Israel.
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לפי הביניים, ובחטיבת היסודי בחינון (1) המוסמכים המורים אחוז  י"ט/8. לוח
עברי) (חינוך הספר בית ותכונות בהוראה מוכרות וותק שנות

TABLES/8. PERCENTAGE OF QUALIFIED TEACHERS(') IN THE PRIMARY EDUCATION AND IN

INTERMEDIATE SCHOOLS, BY RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND SCHOOL

CHARACTERISTICS (Hebrew Education)

)1964/65 ; 1966/67 ; 1969/70 תשל ; תשכ'ז ; (תשכה

תש"לתשכ"זתשכ'ה
1964/651966/671969/70

ומיוחדים יסודיים ספר 70.972.884.4PRIMARYבתי SCHOOLS AND SCHO

הכל OLSסך FOR HANDICAPPED CHIL
DREN

בהוראה מוכרות וותק Recognizedשנות Years of Teaching
4 43.650.166.9Upעד to  4
9 עד 577.978.384.25  9
14 עד 1082.584.889.710 14
19 עד 1591.588.190.015 19

ומעלה 2097.196.496.320 and over

ישוב Typeצורת of Settlement
85.990.2Jerusalemירושלים
אביב 85.288.1Telתל Aviv

85.5חיפה
/19 1

89.1
lf 1 1

Haifa
עירוניים וישובים iunnK .'לסערים Oו 1 . 1Other towns and urban

settlements
82.287.1Veteranותיקים
59.775.9Newחדשיס
73.784.0Qibbuzimקיבוצים

אחרים בפריים 65.878.3Otherיישובים rural settlements

.  Districtמחוז
80.182.887.8Jerusalemירושלים
59.758.473.2Northהצפון
76.677.187.1Haifaחיפה
66.872.985.3Centreהמרכז

אביב 79.983.988.5Telתל Aviv
52.355.072.8Southהדרום

Descriptionתואר of School
78.879.985.2Stateממלכתי school

דתי 59.562.981.3Stateממלכתי religious school
44.752.666.1Independentעצמאי school

מוגדר 68.467.780.4Undefinedלא

עובדים לנערים ספר 61.958.267.9SCHOOLSבתי FOR WORKING
YOUTH

חטיבת של ספר 98.6NTERMEDIATEבתי SCHOOLS
הביניים

הכינים. בחטיבת 33.3/0  ומיוחדים יסודיים ספר בבתי .e%5  בתשל להוראה. אקדמית סמיכות בעלי כולל (1)

(1) Incl. teachers with academic qualifications. In 1969/70 6.5 J< in primary schools and schools for handicapped
children and33.3% in intermediate schools.
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והכשרה השכלה סוג לפי העליסודייס, הספר בבתי (1) המורים י"ט/9.יי לוח
עברי) (חינוך הספר בית ותכונות בהוראה מוכרות וותק שנות פדגוגית,

תשיל) (תשכיו;

פדגוגית והכשרה השכלה סוג

אקדמי תואר בטלי
Holders of Academic Degrees

תואר ללא אקדמיים לימודים הפסיקו
Interrupted Studies Without

Graduating

הבל סך
Total

הכל סך
Total

בעלי מהם:
הוראה תעודת
יסודית על
Thereof:
Holders of
PostPrimary
Teaching

הכל סך
Total

מהם:
הכשרה בעלי
פדגוגית

Thereof: with
Pedagogic
Training

QualiifcationsI /

3,405תשכ"ו 8,1421.732777536
הכל סך  4,819תשיל 10,2212,717894669

בהוראה מוכרות וותק שבות
עד4 .1,190 3,016633175121

9 עד 51,252 2,460817204160

14 עד 10762 1,544477165140
19 עד 15421 89124510483
ומעלה 20715 1,164384142102
ידוע 479לא 1,14616110463

הספר(1) בית סוג
תיכוניים ספר 2,320בתי 3,4011,487228188

ערב של תיכוניים ספר 73בתי ר131309
ולגננות למורים לבת"מ 218מכינות 4271384237

המשך 281כיתות 1,116136172!24
מקצועיים ספר 967בתי 2.583416212151

חקלאיים ספר 243בתי 5171305841

(3) אזוריים ספר 127בתי 3157935. 29
רבסוגיים00 ספר 903בתי 2,143510191138

יישוב צורת
518ירושלים 8933104333

אביביפו 912תל 1,5025168966
507חיפה 8782436648

 עירוניים ויישובים אחרות .2ערים /97 4,72/1,288407312

הכל סך
1,372ותיקים 2,746806221176

825חדשים 1,975482186136

285קיבוצים 1,172133178127

אחרים בפריים 400יישובים 1,055227III83

מחוז
551ירושליט 9913325240
399הצפון 1 .372207176 *120

819חיפה 1,688419160131

932המרכז 2,137537199153

אביב 1תל ,679 2,868979183.. 139

439הדרוס 1,16524312486
דתי לחינוך הזיקה
כלליים מפר 3,882בתי 7,3452,165689110

האגף בפיקוח דתיים ספר בתי ■909 2,393541193 ■149

דתי לחינוך
אחרים דתיים ספר 48328II1210בתי

בעלי בין (2) במבוא. הסבר ראה העליסודיים; הספר בבתי המוריפ הכל מסך גדול הספר בתי סוגי בכל המורים מספר (1)
בתי (3) יסודית. להוראה הסמבה ונעלי חלקית אקדמית פדגוגית הכשרה בעלי מורים נבללו שונים מסוגים פדגוגית הכשרה
המקיימים ספר בתי (4) אחד. לימוד מסוג יותר מתקיים שברובם חקלאי לחינוך האגף בפיקוח ספר בחי הם אזוריים ספר

ומקצועיים. עיוניים לימודים המקרים ברוב יותר, או לימוד סוגי שני במקביל
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TABLE S/9 TEACHERS(>) IN POSTPRIMARY SCHOOLS, BY EDUCATION AND PEDAGOGIC
TRAINING, RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND SCHOOL CHARACTERISTICS

(Hebrew Education)
(1965/66; 1969/70(

Education and Pedagogic TrainingType of

לקראת אקדמיים נמוסדות השכלהלומדים אקדמיתנעלי לא
ראשון NonAcademicTeachesתואר withתואר נעלי

Studying for First DegreeationEdu>אקדמי
מאהמהם: בל על

:armהסמכה מוריםבעלי
הכשרה יסודיתבעלי Holdersלהוראה of

הכל סך
Total

פדגוגית
Thereof: withהכל סך

Total
Thereof: with

Teaching
Academic
Degrees

PedagogicQualificationsper 100
Trainingin PrimaryTeachers

(2)Schools

837 1.1802,7251,48542.2
854 IJ9I3,3171,34947.11969/70  TOTAL

Recognized Years of Teaching

436 6421,00943139.4Upto 4

169 20180332950.9: 5 9

70 9052721949.31014
47 5431211747.21519
28 34273N561.420 and over
104 17039313841.8Not known

Typeof School^(
213 28357026068.2Secondary schools
29 38II3.5S7Secondary evening schools
26 321358951.0Prop. classes  teachers' train. coll.
79 10855531025.2Continuation classes
256 3871.01732437.4Vocational schools
65 881285847.0Agircultural schools
35 461074740.3Regional schools(3(
194 25479533842.1Multitype schools(.*(

Type of Settlement
63 822509058.0Jerusalem
75 11738413760.7Tel Aviv
56 852207857.7Haifa
4S9 6341,48357946.5Other Towns and Urban Settlements 

Total

239 32982435150.0Veteran
220 30565922841.8New
79 10960033424.3Qibbuzim
122 16438013137.9Other rural settlements

District
74 9829010355.6Jerusalem
133 17762028429.1North
154 21749219548.5Haifa
203 27972728043.6Centre
164 24376331258.5Tel Aviv
126 17742517537.7Southern

Connection with Religious Education
545 7672,00779252.9General schools
300 41387828338.0Religious schools supervised by

the Religious Education Dept.
9 II4322745.8Other religious schools

(■) The sum total of teachers in all types of schools is larger than the sum of teacher! in postprimary schools; see introd
""ion. (2) Teachers with pedagogical training of various types include teachers with incomplete academic education and
teachers qualified for primary school teaching. (3) Regional schools are supervised by the Agricultural Education
Department and most of them maintain more than one type of courses. (4) Schools which hold simultaneously two

types of courses, mostly theoretical and vocational studies.
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מוכרות ותק שנות אוכלוסייה/ קבוצת גיל מין, לפי ומורים, גננות  י"ט/10. לוח
ערבי) (חינוך להוראה וסמיכות בהוראה ■

TABLE S/IO. KINDERGARTEN TEACHERS AND TEACHERS, BYSEX, AGE, POPULATION GROUP,
RECOGNIZED YEARS OF TEACHING AND QUALIFICATIONS (Arab Education)

)1964/65 ; 1969/70 ; תש'"ל ; (תשכ''ה

TOTAL הכל סך

Sex

Men
Women

2,015
952

1,203
538

מין
גברים
נשים

Age

Up to 19

20  24
25  29
30  39
40  49
50  59
60 and over
Not known

Median age

Population Group

Moslems
Christians
Druzes
Jews
Other

גיל
44134
456851
521678
448881
165285
78106
1812
II20

'<O C

8721,494
6561,107
109223
74127
3016

19עד
2024 עד
2529 עד
3039 עד
4049 עד
5059 עד
ומעלה60
ידועלא
חציוני גיל

אוכלוסייהקבוצת
מוסלמים
נוצרים
דרוזים
יהודים
אחרים

Recognized Years ofTeaching

Upto 4
5 9
10 (4
15 19
20 and over
Not known

Median years of teaching

575,001
469768
363485
241338
91306
269

8.08.0

בהוראה מוכרות ותק שנות
4 עד
9 עד 5

14 עד 10
19 עד 15
ומעלה 20
ידוע לא

חציוני ותק

Qualifications להוראה סמיכות
61133Academicאקדמאי
7741,305Qualifiedמוסמך

א'א' שלב מוסמך 30115Unqualifiedבלתי  phaseA.A.
א' שלב מוסמך 452692Unqualifiedבלתי  phase A.
ב' שלב מוסמך 416674Unqualifiedבלתי  phase B.

ידוע 848Notלא known
מוסמכים הבלתי המורים ercentage'51.850.7אחוז of unqualified
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classes and pupils * ותלמידים כיתות
הספר בית תואר לפי הביגיימ וחטיבת יסודיים ספר בית תלמידי י"ט/11, לוח

עברי) (חינוך
TABLE S/ll. PUPILS OF PRIMARY SCHOOLS AND INTERMEDIATE SCHOOLS BY DESCRIPTION

OF SCHOOL (Hebrew Education)
)1953/541959/70 ; תשיל עד (תשיד

Year

Description תואר

עצמאי
Independent
School (.)

ממלכתידתי
State Religious

School

ממלכתי
State School

שנה

ספר Primaryיסודייםבתי Schools
219,129150.11853.57315,438953/54חשייד 357,644239,33094,76323,5511959/60תשיך
397,921254.960115.55427,4071964/65תשביה
385,589248,010110,88726,6921967/68תשכיח
382,881248,283108,74525,8531968/69תשכיט
375,534246,293104,29424,9471969/70תשל

1968/69
1969/70

Intermediate Schools הניניים חטיבת של ספר בתי
613 676 1,289

2,966 4,942 7,908
תשכיט
תשיל

(1) Of Agudat Israel. ישראל. אגודת של W

הספר בית סוג לפי ספר, בתי תלמידי בין הבנים אחוז  י"ט/12. לוח
TABLE S/12. PERCENTAGE OF BOYS AMONG PUPILS IN SCHOOLS, BY TYPE OF SCHOOL

תש' עד 1948/491969/70)(תשיט ; ל

הספר בית תשיטסוג
1948/49

תשייב
1951/52

תשיך
1959/60

תשביה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשכיט
1968/69

תשיל
1969/70Type of School

הספר בתי 51.853.051.951.050.650.750.7ALLכל SCHOOLS

עברי 451.150.249.649.749.8Hebrew./48.95חינוך Education
יסודי Pirmaryחינוך Education

יסודיים ספר 51.051.451.050.650.550.650.6Primaryבתי schools
מיוחדים ספר 59.760.055.661.260.761.3Schoolsבתי for handicapped

children
עובדים לנערים ספר בתי
הביניים חטיבת של ספר בחי

53.855.962.961.261.5
50.0

68.1
50.8

Schools for workingyouth
Intermediate schools  עליסודיים(1) ספר בתי

הכל סך
40.445.751.248.647.047.247.1Postprimary schools(l) 

Total
תיכוניים ספר 43.046.543.042.341.040.640.8Secondaryבתי schools

תיכוניים ספר בתי
ערב של

65.256.743.939.941.037.8Secondary evening
schools

המשך 47.048.844.449.449.348.048.6Continuationכיתות classes
מקצועיים ספר 55.870.4בתי 175.962.557.557.956.7Vocational schools
חקלאיים ספר 59.3בתי J66.659.654.354.253.9Agricultural schools
מדרש לבתי 15.6מכינות ■14.113.215.816.9Preparatory classes for
ולגננות 3.16.41teachersלמורים training colleges

ולגננות למורים מדרש 13.1בתי 117.813.112.813.6Teachers' training colleges

ערבי 81.467.963.258.758.156.956.1Arabחינוך Education
יסודיים ספר Primaryבתי schools

<■* ז "'". /21 *" וי™ /S1. יט/1. ללוח (2) הערה ראה (0
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הכיתה. דרגת לפי ,(1) ספר בבתי התלמידים  יי"ט/13. גילוח
TABLE S/13 SCHOOL PUPILS('), BY GRADE

)1948/491969/70 ; תשיל עד (תשיט

הכיתה תשיטדרגת
1948/49

תשייב
1951/52

תשיך
1959/60

תשביה
1964/65

תשביח
1967/68

1969/70תשיל

Grade תשכ"ט
הכל1968/69 סך

Total

מזה:בנות
Thereof:
Girls

BSOTB
Ave
rage
)2)

התלמידים SALL.108,844248,271464,689564,307595,974601,955609,169300,10227כל PUPILS

עברי 102,064225,365432,6635/6,238535,5/2535.7/3536,78/269,37727.1Hebrewחינוך Educational

15.12538,66848,42749,34847.49648,40548,80323,66528.31א'

 ■ 12,12430,21350.72451,16049,71847,39248,21723,60727.6IIב

12,66525,95451,06750,84350.19850,09747,62423,34727.6IIIג

711.88221,89047,38951,33749,34150.62050,42224.76327.5IV

11,79320,87944,89751.16951.59350,93051,24825,03827.1Vה

10,44718,58345,38853,49451.04152,03550,54124.82826.9VIו

הבל סך  9.76215,86045,35052,97450,68950,82851,75025,37427.1VIIז Total .

'ביניים בחטיבת ימזה: 1,2895,6292,77732.4Thereof: intermediate
schools

הבל סד יח 7,33513,07738,43150,86849.73150,84949.57024.37026.0V|M  Tot!

ביניים בחטיבת רמזה: י.י 2,2791,11229.2Thereof: intermediate
schools

בלי יסודיות .כיתות ;_14,4313.3812,1605.0432,8784,0871,47115.1Primary schools of

ברורה(3) דרגה .unspecified grade(3)

. ט. ...4,4618.63221,84135.40942,10540,86943,92622,81531.4IX

2,9367,10115,26326.98835,05136,14935,40216,81127.9Xל

XI,.1,8965,01910,70720.22227,56428,04228,90215,46325.5י"א

י יב ■9252,4626,58115,21817,87620.00320,50311,27124.9XII

יייג  3543654359024.2XIIIי

2102572687022.3XIV_יד

עליסודיות '1,639140יכיתות , ; Postprimary classes

ברורה(<) דרגה בלי י
of unspecified grade(4)

למורים מדרש '7139573,0775,0487,5025,9945,0834,39426.5Teachersבתי training col

/ולגננות
■■

leges

4491486881,04135320317525.4XII.י*ב

י י"ג . ..4065082.0492,7373.8092,9112,4142,09827.1,XIII

307880י'"ד 1.6232,5062,432י 2,0391,77326.1XIV

טיו.

י

14629842734825.1XV

מצורפות בכיתות תלמידים לכיתה; ממוצע (2) י"ט/3). לוח (ראה אחרים" ומוסדות אקדמיים מוסדות ילדים, גני כולל אינו (1)
דושנתי מקצועי בלימוד תלמידים כולל 00 עובדים. לנערים הספר בתי של במכינות תלמידים כולל (3) נכללו. לא

■ .■ חקלאיות. נוער ובחנרות
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^המשך) הכיתה דרגת לפי ,(.) ספר בבתי התלמידים  י"ט/13. לוח
TABLE S/13. SCHOOL PUPILS(') BY GRADE (Continued)

)1948/491969/70 ; תשיל עד (תשט

הכיתה תשיטדרגת
1948/49

תשייב
1951/52

תשיך
1959/60

תשכיה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשביט
1968/69

1969/70תש f

Grade סךהבל
Total

בנות מזה:
Thereof:
Girls

ממוצע
Ave
rage
)2)

ערבי 6,78022,90632.02648.06960.46266.24272,38830.72S32.6Arabחינוך Education

2.0125.6926.2198,2179.79411,09811,3285,30137.3א
1

1.3465,2555.4037,4279.2699.68010,9274,99535.711ב

1.1794,2365.0816,8778,7519,0979,6394.45534.3inג

9592,3403,9216,4227,6318,5028.9724,06333.8IVד

6081,8872.8605,6196,8817,4458,3143,56932.1Vה

3751,4292,8024.9675,9706,5357,0362,94130.6VIו

הכל סך 2319392.6793.7435,0975,4145,9812,29729.3VIIז  Total

ביניים בחטיבת :46619635.8Thereofמזה: intermediate
schools

הבל סך  566001,8882.9583,8244.3224,6791,63726.7VIIIת  Total

ביניים בחטיבת :32111032.1Thereofמזה: intermediate
schools

בלי יסודיות כיתות
ברורה דרגה

100232058502616.7Primary classes of un
specified grade

142564957341,2631,6552,49180534.6IXט

ל
1542094158021,0111,22424332.2X

1818631452962884214228.1XIי*א

1392583154295356429.7XIIיב

למורים מדרש בתי
ולגננות

12111831636837018737.0Teachers' training col
leges

80120808040.0XIIייב

827016015322610737.7XIIIייג

394876956432.0XIVי'ר

(1) Not including kindergartens, academic institutions and "other institutions" (See Table S/3). (2) Average per c/jss;
pUpi|s in merged classes were not counted. (נ) Including preparatory classes in schools for working youth,

)4) Including pupils in vocational biannual schools and agricultural youth groups.
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בכיתה תלמידים ומ,ספר הספר בית ס1ג לפי גיתות,  >"ט)/14. לוח,
TABLE S/14. CLASSES, BY TYPE OF SCHOOL AND NUMBER OF PUPILS IN CLASS

)1967/681969/70 ; תשיל לגד (תשביח

הגל סך
Total

Jבביתו התלמידים ■at)!.Number of Pupils in Class
Type of School הספר בית סוג

191014151920242529303435394044454950+

20,8475711,2492,0812.9123,4774,2433,6512,350261521967/68תשכ"וז

21,6116131,4952,3753,1403,6124,3783,8162,018130341968/69תשב"'ט

כולל סך  22,1056581,5992,4773,1783,8924,5343,8381,797106261969/70תש"ל  GRAND
TOTAL

עברי 19,8616101.5132,367£3,003,5874,0393,3481,33944aHEBREWחינוך EDUCATION

יסודי Primaryחינוך Education

 יסודייט ספן בתי
הבל סך

13,4592637721,2842,1092,6703,0982,345899172Primary schools 
Total

מקדמות כיתות :42050982135243Thereofמזה: advancement
classes

מיוחדים ספר 932212302310906423בתי
'

2Schools for handicap
ped children

עובדים לנערים ספר 37743143120481355Schoolsבתי for working
youth

חטיבת של ספר בתי
הביניים

252
;2/19397481125Intermediate Schools

על ספר בתי
הכל סך יסודיים

4,64990290605700804826895415204Postprimary Schools 
Total'

תיכוניים ספר 1,899256714318328741453923182Secondaryבתי schools

מדרש לבתי מבינות
ולגננות למורים

1173515364315Preparatory classes for
teachers' training
colleges

של תיכוניים ספר בתי
ערב

553561712264Secondary evening
schools

המשך 37934II12Continuation(392746991כיתות classes

מקצועיים מפר 1,9205316932433635327924914692Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 266233046586147181Agriculturalבתי schools

למורים מדרש בתי
ולגננות

192252740553220/0/7600^5' Training Col
leges

ערבי 2,24448£81101723054954904586218ARABחינוך EDUCATION

יסודיים ספר בתי :2,0223274871592754594484215017Thereofמזה; primary
schools
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דרגת לפי הכיתה, לדרגת 0) התקין לגיל שמעל התלמידים אחוז י"ט/15. לוח
עברי) (חינוך הכיתה

TABLE S/IS. PERCENTAGE OF PUPILS ABOVE NORMAL AGE(l) OF THEIR GRADE.
BY GRADE (Hebrew Education)
)1951/521969/70 ; (תשיבעדתשל

הכיתה דרגת
תשיב
1951/52

תשייז
1956/57

תשכיב
1961/62

תשכז
1966/67

1969/70 תשל
Grade הכל סך

Total

1965 מאז עלו מזה:
Thereof: 1*וחוח1

grated since 1965

הכל 37.025.819.917.413.429.8TOTALסך

22.710.210.07.67.412.11א

32.016.311.311.49.617.7IIב

39.428.115.014.411.424.8IIIג

44.527.919.017.512.020.1IVד

48.531.523.620.114.831.8Vה

45.334.523.921.416.639.5VIו

r43.034.229.123.718.546.1VII

n40.034.329.723.618.344.5VIII

(1) Grade I  age 6, grade II  age 7, etc. וכוי. ,7 גיל  בי דרגה ,6 גיל  אי הכיתה דרגת (0

גיל ל3י העברי, החינוך של הילדים בגני 5 עד 3 בגילים תלמידים  י"ט/16. לוח
היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים ומין

TABLE S/16. PUPILS AGED3TO5 IN KINDERGARTENS OF THE HEBREW EDUCATION, BY AGE

AND SEX (Rates per 1,000of the Jewish Population)

)1961/621969/70 תשל: עד (תשכב

ומין שנה

Ageגיל

Year and Sex הבל סך
Total345

544.3227.3474.2922.81961/62תשכיב

610.3327.4584.7932.01967/68תשביח

631.8349.9617.5943.11968/69תשכיט

הכל סך  668.1380.2672.0963.61969/70תשל  TOTAL

669.4381.3675.7959.6Boysבנים

666.7379.0668.0967.8Girlsבנות
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ומין גיל ספר, בית סוג לפי העברי, החיגוד של ספר בבתי תלמידים י"ט/17.""י לוח
היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים

TABLE S/17. PUPILS IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION. BY TYPE

OF SCHOOL, AGE AND SEX (Rates per 1,000 of theJewish Population)

)1961/62  1969/70 תש"ל; עד (תשכ"ב

גיל קבוצת ■Age Group

בית ספרסוג
1 74SchoolofType

הכל£13 סך
Total

בנים
Boys

בנות
Girls14151617

הכל TOTALסך

605.1595.9614.1822.6640.5498.5359.61961/62נ.;97

980.4620.3582.4660.8849.5683.8540.6377.01966/67

983.6666.2627.3706.7905.9734.7602.2439.91969/70

יסודי iחינוך o nEduca tPrimary
971.2/39.9/50.6127.83/ /.9/08.251.728.8/62//96

977.791.099.482.0269.556.521.37,4/966/67

981.277.888.266.8228.456.821.7/0.//969/70  Total

933.142.844.740.5157.616.00.90.2Primary schools

27.011.113.38.930.710.82.71.2Schools for handicapped
children

2.321.427.515.130.829.118.18.7Schools for working youth

18.82.52.72.39.30.9_Intermediate schools

תשכ"ב
תשכ"ז
תשיל

תשב"ב

תשבז

מיה  תשיל
יסודיים ספר בתי

מיוחדים ספר בתי

עונדים לנערים ספר בתי

ביניים חטיבת

יסודי(1)חינוך bvEducation(l)PostPrimary

6.1465.2445.3486.3510.7532.3446.8330.8/961/62תשכיב

2.7529.3483.0578.8580.0627.3519.3369.6/966/67תשכיז

ס''ה  2.4588.4539.1639.9677.5677.9580.5429.8/969/70תשיל  Total

תיכוניים ספר 1.1268.7208.9331.4302.2294.9260.6221.5Secondaryבתי schools

מדרש לבתי מבינות
ולגננות למורים

0.118.16.030.817.718.617.6185Preparatory classes in tea
chers' training colleges

תיכוניים ספר בתי
ערב של

5.34.36.32.44.27.27.1Secondary evening
schools

המשך 0.337.335.339.532.043.041.732.9Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 0.8224.4247.8199.7287.8276.1218.0123.3Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 0.134.636.832.235.441.435.426.5Agriculturalבתי schools

(1) Excl. seminary classes in teachers training colleges. ולגננות. למורים מדרש בבתי סמינריוניות כיתות כולל אינו (1)
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מוצא, לפי העברי, החינוך של ספר בבתי 17 עד 14 בני תלמידים  י"ט/18. לוח
הספר בית וסוג גיל מין,

היהודית) באוכלוסייה ל1,000 (שיעורים
TABLE S/18. PUPILS AGED 1417 IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY CONTINENT

OF ORIGIN, SEX, AGE AND TYPE OF SCHOOL
)Rates per 1,000of the Jewish Population)

)1966/67 ; 1969/70 ; תשל ; (תשכז

גיל מין/
הספר בית וסוג

הכל סך
Total

Originמוצא

Sex, Age and
Type of School

אסיה
אפריקה

Asia.Africa
)1)

אירופה
אמריקה(')
Europe
America(')

הכל סך  תשכז
הכל סך  תש'ל

620.3

666.2

512.0

551.6

734.0

805.1

1946/67  TOTAL

1969/70  TOTAL

יסודי Primaryחינוך Education

91.0133.448.2/946/67תשב"ז

77.8106.639.8/969/70תשיל

עליסודי(2) PostPrimaryחינוך Education(2)

'529.3378.6תשכז 665.8/966/67

הכל סך J/969/70.588.4445.0765תשיל  Total

Sex

539.1399.4715.9Boysבנים

639.9493.4816.6Girlsבנות

Age

14677.5543.4825.014

15677.9533.0865.7IS

16580.5432.2779.016

17429.8272.1622.517

מין

גיל

הספר בית Typeסוג of School

תיכוניים ספר 268.7143.0439.0Secondaryבתי schools

למורים מדרש לבתי מכינות
ולגננות

18.19.726.0Preparatory classes for teachers'
Training colleges

ערב של תיכוניים ספר 5.36.32.9Secondaryבתי evening schools

המשך '37.314.7כיתות 67.5Continuation classes

מקצועיים ספר 224.4233.9202.6Vocationalבתי schools

חקלאיים ספר 34.637.427.5Agriculturalבתי schools

(1) הערה ראה (2) בלבד. הכל סך בטור נכללו ישראל יליד שאביהם ישראל ילידי האב. לידת יבשת לפי מוינו ישראל ילידי (1)
יט/17. ללוח

(1) Israel born were clasified by continent of birth of father; Israel born whose father was born in Israel were included in
the "Total" column only. (2) See Note (I) to Table S/17.
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בית סוג הכיתה, דרגת לפי העברי; החינוך של ספר בבתי תלמידים י"ט./19. לוח
(אחוזים) (1) ומוצא הספר

TABLE s/19. PUPILS IN SCHOOLS OF THE HEBREW EDUCATION, BY GRADE, TYPE OF SCHOOL
ANDORIGIN (1) (Percentages)

)1961/621969/70 תשיל; עד (חשכב

Grade and Type of School

Origin (1) (י) מוצא

הכל אירופהסך
Totalאמריקהאסיהאפריקהישראל

IsraelAsiaAfricaEurope
. .. .America

ספר בית וסוג כיתה דרגת

Pri mary Schools יסודיים ספר בתי

(2)100.07.249.843.01961/62תשב"ב(2)
 ■.. (2)100.09.159.331.61966/67תשכ"ז(2)

הכל סך  (2)1.226.91969/70)100.011.9תש"ל(2)  TOTAL
ביתה Gradeדרגת

. .. 100.015.463.021.61א'

100.014.462.722.9IIבי
100.013.262.224.6IIIגי
100.012.261.925.9IVד'
Iהי 00.0II. 161.927.0V
100.010.259.929.9VIוי

הבל .מך 100.09.560.130.4VIIזי Tota l

ביניים חטיבת :100.08.563.627.9Thereofמזה: intermediate schools
הכל סך  100.08.857.433.8VIIIח'  Total
ביניים חטיבת :100.04.473.222.4Thereofמזה: intermediate schools

secondaryscho o 1s (3) עליסודיים(3) ספר בתי
100.06.426.267.41961/62תשכ''ב
100.07735.656.71966/67תשכ"ז

הכל סך  100.010.242.647.21969/70תשל TOTAL
ביתה Gradeדרגת

100.011.249.938.9IXטי
100.010.244.745.1Xלי

100.09.138.952.0XIי''א
100.0י'"ב .9.530.260.3XII
100.010.512.976.6XIIIי'"ג
100.05.313.081.7XIVי'"ד

ספר בית Typeסוג of school
תיכוניים ספר 100.010.830.259.0Secondaryבתי schools

למורים מדרש לבתי מבינות 100.017.630.851.6Preparatory classes for tea
chersולגננות training colleges

ערב של תיכוניים ספר 100.012.766.620.7Secondaryבתי evening schools
המשך 100.012.221.766.1Continuationכיתות classes

מקצועיים ספר 100.08.458.233.4Vocationalבתי schools
חקלאיים ספר 100.010.261.128.7Agriculturalבתי schools

Teachers' Training Colleges ולגננות למורים מדרש בתי

1961/62
1966/67
1969/70

100.010.126.763.2
100.06.033.061.0
100.07.332.260.5

תשכ''ב
תשכ"ז
תש''ל

(1) See note (1) to Table S/18. (2) Incl. pupils in classes
without clear grade. (3) See note (1) to Table S/17.

בכיתות תלמידים כולל (2) י'ט/18. ללוח הערה(1) ראה (1)
יט/17. (1)ללוח הערה ראה (3) ברורה. דרגה ללא
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ומין דת לפי 0) הערבי בחינוך תלמידים  י"ט/20. לוח

TABLE S/20. PUPILS IN ARAB EDUCATION^), BY RELIGION AND SEX

)1948/491969/70 ; תשיל עד (תשט

דת
תשיט
1948/49

תשיב
1951/52

השיך
1959/60

תשכיה
1964/65

תשכיח
1967/68

תשכיט§
1968/69

תשיל
1969/70Religi on

הכל 110,537TOTAL(2)103,688(2)34,42046,25467,56582,909(11,213)סך

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

20.770
9.680
2.782
1.188

28,493
12.833
4,880

48

44,673
15,099
6,927
866

57,099
17,214
8,134
465

76,685
17.878
8,650
475

82.024
18.785
9.365
363

Moslems
Christians
Druzes
Others

החינוך 7,50/36,982(3)מערכת (3)27,/4/55,59769,70575.78082,745Educational System

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

3.754
2,753
981
13

20.058
4,354
2.722

7

26,861
5.330
4,789

2

42,270
6,600
6,725

2

53,878
7,807
8.019

58,995
8,218
8,565

2

64.396
9,090
9,251

8

Moslems
Christians
Druzes
Others

5.904/8,09523,34932,80/40.92443,69847,066Boysבגים

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

3.125
1.891
881

7

13,645
2.642
1,802

6

17,431
3.046
2,870

2

25,038
3,883
3,879

1

31,688
4,470
>765

1

33.976
4.623
5.097

2

36.642
4,976
5,445

3

Moslems
Christians
Druzes
Others

5979.046/3,63322,79628,78132,08235,679Girls./בנות

מוסלמיות
נוצריות
דרוזיות
אחרות

629
862
100
6

6.413
1,712
920

9,430
2,284
1,919

17,232
2,717
2.846

22,190
3,337
3,254

25.019
3,595
3,468

27,754
4,114
3,806

5

Moslems
Christians
Druzes
Others

בלתי מוסדות
רשמיים

3.7/27.2799,272//.968/3,204(3)27,908(3)27.792NonOfficial
Institutions

מוסלמים
נוצרים
דרוזים
אחרים

712
5,326

60
1.181

1,632
7,503

91

46

2.403
8.499
202
864

3,221
9,407
112
464

17.690
9.660

85
473

17.628
9,695
114
355

Moslems
Chritians
Druzes
Others

ירושלים. במזרח והתעסוקה הסעד מוכנות ושל רשמיים מוסדות מתשכיט, החל גולל (2) ילדים. גני בולל (!)
שונים. למועדים מתייחסים שנה בל עבור שהנתונים מכך נובעים 3/3 לוח לעומת ההפרשים (3)

(1) Includes kindergartens. (2) Since I 969/70, including official institutions and UNRWA in East Jerusalem.
(נ) Discrepancies in comparison with Table T/3 are due to the fact that the Figures refer to different dates each y"r.
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החינוך לפיסוג הערבל, בחינוך, תלמידים  יי^יט/21. לוח
TABLE S/21. PUPILS IN ARAB EDUCATION, BY TYPE OF EDUCATION

)1969/70 ;b'w) '

במערכת חינוךמוסדות מוסדות
אחרים'החינוך.

i!החינוך סוג = ■

, : הכל סך
Total י

Institutions  ■

/ in Educational .

/ Other
Educational

Type of Education
.System_". ,,Institutions ..

(1)(1)i

הכל סך 110,53782,745י ■ .27,791total . ' //■::.
ילדים 14,21110,3573,854Kindergartensגני f

יסודי 87,90666,92620,980Primaryחינוך education /

עליסודי .8,0505,092חינוך. 2,958 .,Postprimary education

ולגנ למורים מדרש בתי ■; ■370:ות ■370 ; Teachers' training colleges

(1) See introduction to this chapter.

החינוך וסוג גיל מין, לפי ,(*) הערבי בחינוך תלמידים  י"22/9. לוח
ן י הלאיהודית) באוכלוסייה ל600>1 (שיעורים

TABLE S/22: PUPILS IN ARABEDUCATION (1), BY SEX, AGE AND TYPE OF EDUCATION

(Rates yer i.GCO NuiiJewisii Fupu!ai.iur1)

)1961/621969/70 תש"ל; עד (תשב"ב

זה לפרק מבוא ראה (1)

Age and Type of Education בנות
Girls

בנים
Boys

הכל סך
Total החינוך וסוג גיל

1961/62 |
1966/67 ;

1969/70 |

Age 6 to 13

699.1
760.0
780.7

Age 14 to 17

900.0
921.0
891.8

Total

13 עד 6 גיל
804.1
844.1
839.1

17 עד 14 גיל

תשכ"ג
השכז
השל

השכ''ב ,173.4221.2121.01961/62 .

'227.8תשכיז 293.3156.7 י 1966/67 <

ל 277.8351.0197.11969/70תש" :

יסודי rimary'בחינוך Education ;

71.688.053.61961/62תשב"ב .

75.994.555.71966/67תשכ"ז '

. 85.7תש"ל 106.0: 63.31969/70 1

עליסודי PostPrimaryבחינוך Education
101.8133.267.41961/62תשכיב

תשכ"ז 151.9198.8101.01966/67

. 'תשיל 192.1 ..24S0.' 133.81969/70

(1) Including official and nonofficial educational institutions
and UNRWA institutions in East Jerusalem. . .

רשמיים ובלתי רשמיים חינוך מוסדות כולל (1)
ירושלים. במזרח ססו"ת של ומוסדות

EDUCATION AND CULTURE 562



reductions in school fees and matriculation exams  י בגרות ובחינות לימיל בשכר הנחות

. הכיתה ודרגת לימוד גשכר הנחה דרגת לפי עליסודי, חינון תלמידי  י"ט/23. .לוח
וערבי) עברי (חינוך

TABLE S/23. PUPILS IN POSTPRIMARY EDUCATION,BY,DEGREE OF REDUCTION IN
SCHOOL FEES, AND GRADE (Hebrew and Arab Education)

)I 967/68; l968/69;0:j1rn //7'jevjJ . .

הביתה דרגת .
הכל סך
Total

)i)

אינם .

זכאימ
להנחה
NotEnti
tied to
Reduct.

)2)

לימוד(2) משכר ההנחה אחוז
Percentage Reduction out ofFees(2 )

Grade ■  

020
(3)

40506080100:

Hebrew Education עברי חינוך
1967/68 52,261 5,633 6,962 10,223 6,327 8.712 22,658 8,633 122.981

1968/69 TOTAL 56,936 5,749 13,956 2,429 6,544 9.143 23,934 7,325 126,016

IX 19,792 1,691 3,679 649 1.828 2,607 7.191 2,923 40,360

X 16.769 1.629 4.042 619 1,708 2,376 6,290 2,953 36.386

XI 12,437 1.386 3.417 613 1.682 2,303 5,746 766 28.350

. XII 7,773 1,001 2.750 528 1,271 1.781 4.512 641 20.257

XIII 95 25 31 7 39 45 100 27 369

XIV 70 17 37 13 16 31 95 15 294

הכל תשכטסך

ט'

י"א

ionערבי(4)חינוך (>)Educa tArab

4,6331,16287252024547472,5011967/68תשכיח

הכל 5,7551,433144221315798883,1611968/69תשכיטסך  TOTAL

.2.34090576124222871.043טי ;|X

1,5935141224312244807Xיי

1,091124061429207792XIייא

726216136416150519XIIיב

לגבי במבוא הסברים ראה (2) הנתונים. ובמקורות במועדים מהבדלים נובעים יט/3, ללוח בהשיאה התלמידים נמספר הבדלים (1)
על ספר בתי כולל (*) הלימוד. משבר 30"/0 של מהנחה שנהנו תלמידים כ1,600 כולל (3) המודרג. הלימוד שכר הסדרי

והתרבות. החינוך משרד שבפיקוח רשמיים בלתי יסודיים
(1) Discrepancies between the number of pupils in this Table and Table S/3 derive from differences in the period and
sources of data. (2) See explanationin introduction. (3)Incl. about 1.600 pupilswhowere granted30J£ reduction.

)4) Incl. unofficial postprimary schools under the supervision of the Ministry of Education and Culture.
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הס0ר בית וסוג מין, לפי בגרות, לתעודת הזכאים התלמידים  י"ט/24. לוח
TABLE S/24. GRADUATES OF MATRICULATION EXAMINATIONS, BY SEX, ORIGIN AND TYPE

OF SCHOOL

)1948/491968/69 ; תשב'ט עד (תשיט

Education עברי Hebrewחינוך
חינוך
ערבי
Arab

Education

הכל סך
Totalהכל סך

Total

נבחנים
פנימיים
Internal
Graduates

ננתנים
חיצוניים
External
Graduates

802802תשיט 802__1948/49

942865תשייא 94277
1950/51

2,9812,540תשיז 2,904364771956/57

3,5583,238תשב"א 3.464226941960/61

7.2556,573תשבד 7,173(600)821963/64

,8,1827.1838תשכין 1828601391965/66

10.7329,408תשכיז 10,5881,1801441966/67

10,5148,859תשכיח 10,3461,4871681967/68

הכל סך  10,5118,608תשכט 10,3471,7391641968/69  TOTAL

Sexמין

5,1193,762זכר 4,9921,230127Male

5,3924,846נקבה 5,35550937Female ■

(1) א צ ו Originמ (1)

846ישראל 91872Israel

אסיהאפריקה
אירופהאמריקה

1,276 1,503

6,328 7,413

227

1,085

AsiaAfrica

EuropeAmerica

ידוע 513158355Notלא known

Type ofSchooI (2) הספר(2) בית סוג

תיכוניים ספר 8,5298,3667,556810163Secondaryבתי school

ערב של תיכונייט ספר 1131137439בתי '


Secondary evening school

המשך 344344134210כיתות


Continuation classes

מקצועיים ספר 541541176365בתי


Vocational school

חקלאיים ספר 419418282136Agriculturalבתי school

מדרש לבתי מכינות
ולגננות למורים

(421)42138635


Preparatory classes for
teachers' training colleges

האחרון שביהיס נבחנים 144 גם כלולים הבל בסך למדו. בו האחרון ביהיס  אקסטרנים לגבי (2) .(0 הערה י"ט/18 לוח ראה (1)
ידוע. לא או אחר היה למדו בו

(1)SeeTableS/ 18. note ('). (2) For externs  the last school attended. The total includes also 144 graduates for whom

the last school attended was other or not known.

EDUCATION AND CULTURE 564



academic institutions י האקדמ"ם חמ1סד1ת

>*) האקדמ"ם במוסדות הלגאריס ומקבלי התלמידיט  י"ט/5ג. לוח
TABLE S/25. STUDENTS AND RECIPIENTS OF DEGREES IN ACADEMIC INSTITUTIONS(i)

)1948/491969/70 : תשל עד (תש'ט

תשל\V)"VSTתשכיחתשכיחתשירתשייאתשיט
1948/491950/511959/601964/651967/681968/691969/70

הבל alTotסך

1,635תלמידים S20!2,38937,343STUDENTS.3,0229,27518,36828י
שנה תלמידי :4051.0852.9256.0557,7408.9049,817Thereofמזה: First year scudents
ראשונה

מחקר 881489278521.2081.380I.3SIResearchתלמידי students
תארים 4,4184.97SRECIPIENTS|3.76§1933131,3722.491מקבלי OF DEGREES

Hebrewהעברית(2)האוניברסיטה University(2)The

(7710,164ג,9572,0686תלמידים 1 1.5862,731 (513,562STUDENTS
שנה תלמידי 2.7463.248(2157992,0193.3573מזה: (3.296Thereof: First year students
ראשונה

מחקר 86146475580767829742Researchתלמידי students
תארים 1602,3672,312RECIPIENTS,נ581257071,662מקבלי OF DEGREES

Technion Israel Institute ofTechnology לישראל טכנולוגי הטכניוןמכין
II55,659,5(6789541,9713,928תלמידים (>6.253STUDENTS

שנה תלמידי :1902864429629471,0531,240Thereofמזה: First year students
ראשונה

מחקר 22440127189281334Researchתלמידי student*
תארים 1351885775658159241,022RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

תלהאוניברסיטד Telאביבשל Aviv University

6162,1266,3087,1028,406STUDENTS_תלמידים
שנה תלמידי :2889571,8642,2032.219Thereofמזה: First year students
ראשונה

מתקר 12337Researchתלמידי students
תארים 401264216551,029RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

אילןאוניברסיטת BarManבר University

4111,4063.1תלמידים II3,6414,388STUDENTS
שנה תלמידי :1765101.1761,1061.235Thereof.מזה: First year students
ראשונה

מחקר 128520Researchתלמידי students
תארים 48126204271356RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

חיפה של האוניברסיטאי CollegeHaifaהמכון

5651.8292,2032,913STUDENTSתלמידים
שנה הלמידי :2698158411.146Thereofמזה; First year students
ראשונה
תארים 61131157RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

Theהנגבאוניברסיטת Negev University

2647191,402STUDENTSתלמידים(<< (4)

תלמידישנה מזה:


192453681Thereof: First year students
ראשונה
תארים 23RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

Weizmannלמדעויצמןמכון Institute of Science
179307334419STUDENTSתלמידים

מחקר תלמידי :145232232248Thereof_מזה: Research students
תארים 121007076RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

חדשים תלמידים התקבלו לא אביב נתל בשלוחה (3) בתשיך). (החל אביב בתל השלוחה כולל (2) במבוא. הגדרות ראה (1)
לקראת בנגב, גבוהה להשכלה במכון הלומדים (4) בתשביז, החל למשפטים ולפקולטה בתשבו, החל החברה למדעי לפקולטה

הטכניון. תלמידי בין נמנו בהנדסה מגיסטר תואר
(I) See defintions in the introduction. (2) Incl. Tel Aviv Branch (since 1959/60). (3) No new students were admitted in the Tel
Aviv Branch; since 1965/66  to the Social Sciences faculty and since 1966/67  to the Law faculty. (4) Students of the Institute

for Higher Education in the Negev, who study for the Msc. Eng. degree were included with the Technion.

565 ותרבות חינוך



תש"ל) עד. (תש"ט האקדמיים במוסדות האקדמי הסגל  י"ט/26. לוח
TABLErS/26. ACADEMIC STAFF IN ACADEMIC INSTITUTIONS (1943/491969/70)

תש"ל
1969/70

.תשכ"ט
1968/69

השכ"ח
1967/68

.תשכ''ה
1964/65

תש"ך
1959/60

תשי"א
1950/51

תש"ט
1948/49

Academic staff

Thereof: Profes. 8. Lectur.

The Hebrew University(l)
1,546

1,086

1,432

990

1,371

908

I,I 89
437

9|5
241

Academic Staff

Thereof:Profes. 8c Lectur.

Technion  Israel Institute ofTechnology לישראל

העבךית(1) האוניברסיטה
האקדמי הסגל

ומרצים פרופסורים מזה:
278 208

116 . , 98

1,115
570

952
460

Academic. Staff
Tel Aviv University

1,528 1,531

Thereof: Profes.St Lectur. 890 706

Bar Man University;
Academic Staff
Thereof: Profes. St Lectur.

732

349

508

341

Haifa College
336

98

270

85

Academic. Staff .<

Thereof: Profes. 8t Lectur.

The Negev University
. 258

120

Academic Staff

Thereof:Profes. 8t Lectur.

863
416

1,312

498

454

309

216
 71

169

72

637

374

394

143

:222
140

92

19

428

194

98
50

,90

26

חיפה

טכנולוגי מכון הטכניון
114 85

22 20

Academic Staff
Weizmann Institute of Science

■ I 140 112 114 87 
(1) Incl. the Tel Aviv Branch (since 1959/60).

האקדמי המגל
ומרצים פרופסורים מזה:

אביב תל אוניברסיטת י  י יי
האקדמי הסגל

ומרצים פרופסורים מזה: :

בר:אילן אוניברסיטת
האקדמי הסגל

ומרצים פרופסורים מזה:
של האוניברסיטאי המכון

האקדמי הסגל .

ומרצים פרופסורים מזה:
הנגב אוניברסיטת

האקדמי הסגל
ומרצים פרופסורים מזה:

למדע ויצמן מכון . | האקדמי הסגל י

מתש"ך). (החל אביב בתל השלוחה כולל (1)

(תשכ"ט). הלימוד, תחו0 לפי ,(1) העברית האוניברסיטה  י"ט/27. לוח
TABLE S/27. THE HEBREW UNIVERSITY(i), BY FIELD OF STUDY (1968/69)

הכל סך
Total י

מדעי ■

הרוח(2)
HumaniT
t'<"(2)

מדעי
■החברה(ג)
Social

Sciences(3)

משפטים
Law

רפואה
Medicine

)4)

הטבע מדעי
ומתימטיקה
Sciences

Agri
culture

. האקדמי ,1,432322הסגל 1715439040194ACADEMIC STAFF ;
_99021213128מזה:פרופסורים 32323462 .Thereof: professors 8c

lecturersומרצים

3,354"12,7314,909התלמידים ■''1,0928192,075.482STUDENTS . .

שנה :3.2481,50688413694508120Thereofמזה:תלמידי First year
<ראשונה  students

נשים ■5,9053,1601,47430018573155Females

מחקר 82921145209138379תלמידי Research students

תארים 2,367623691מקבלי 499וגו307 '116RECIPIENTS OF DEGREES

:90036024395371596Thereofמזה:נשים Females

.... ._ .1,867549640בוגרים 300. 302 76Bachelors'  . . :

.78434423393110מזה:נשים 4Thereof: Females

304574761615028Mastersמוסמכים
:77131026442Thereofמזה:נשים Famales

לרפואה 98דוקטורים
98


M.D., D.M.D., etc.

נשים :2525rThereofמזה: Females
לפילוסופיה 981741174712דוקטורים .Ph.D., Dr. juris

143מזה:נשים


65


Thereof: Females

אביב. בתל השלוחה כולל רפואת(1) כולל (4) וקרימינולוגיה. סוציאלית עבודה כולל (3) וארביונאות. ספרנות בולל (2)
הציבור. ובריאות רוקחות שיניים,

(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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מחלקווג לפי לישראל, טכנולוגי מכון  הטכניון  י"ט/28. לוח
TABLE S/28. TECHNION  ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BY DEPARTMENTS

)1968/69 (תשכ'ט;

seri;הנדסו ngEngi n
מדעים
Sciences

)3)

הבל סך
Total

ארביטק
טורה
Archi

■ tecture

אזרחית
Civil
)1)

מכונות
Mechani

cal

)2)

חשמל
Elec
trical

כימית
Chemical

אירו
נוטית
Aero
nautic

חקלאית
Agri

cultural .

וניהול תעשייה
Industry and
Management

האקדמי (4)הסגל 9527511611912149544149306ACADEMIC STAFF

ומרצים פרופסורים (4)מזה: 460628650 .4522232227114Thereof: professors and lecturers

5,6594379007791.14237737421057286SSTUDENTS(5)התלמידים

ראשונה שנה תלמידי :1.05369143168181817348102188Thereof(5)מזה: First year students

592173701314622119238Femalesנשים

מחקר 281448:2828149II27112Researchתלמידי students

תארים 9246013311620271492477192RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים '9513מזה: 21216142Thereof: Females

7575511298167574S2063140Bachelorsמוסמכים

נשים :801318215131Thereofמזה: Females

1344171730II341434Magistersמגיסטרים

נשים '8מזה: 2. 15.Thereof: Females

למדעים דוקטורים
נשים מזה:

33

7' 

415.3



18

6

Or.Sc.

Thereof: Females

נמשכים כערב הלימודים (5) ומרצים. פרופסורים 9 מהם כלליים' מורים 22 בולל (4) וכלכלה. הטחשב מדעי מורים' הכשרת בולל (3) חומרים. הנדסת כולל (2) מחצבים. הנדסת כולל (1)
חדשים). 58 מהם ערב בלימודי תלמידים 104 (כולל יום בטכניון הראשונה הלימודים שקולים:לשנת והט שנתיים

(1) Incl. Mining Engineering. (2) Incl. Materials engineering. (3) Incl. instruction of teachers, Computer Sciences and Economics Sciences. (4) Incl. 22 general teachers of whom
9 professors and lecturers. (5) Evening courses take two years and are equivalent to the ifrst year in day courses (Incl. 104 students in evening colleges. thereof 58 new).

n
E

r

to
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הלימוד תחומ לפי אביב, תל אוניברסיטת  >"ט/29. לוח
TABLE S/29. TEL AVIV UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY

)1968/69 ;e'SWn)

'' I

ימדעימדעי 'מדע ■   

הכל הטבערפואהמשפטיםהחברההרותסך
TotalHumanSocialLawMedicineומתימטיקה

itiesSciencesSciences

האקדמי 1,53144222139480329ACCADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :7062329920175180Thereofמזה: professors and
lecturers

7,1022,8372.248642393982STUDENTSהתלמידים

נשים :3,4001,975730196118381Thereofמזה: Females
ראשונה שנה 2,203965639248III240Firstyearתלמידי students

מחקר 33330Researchתלמידי students

תארים 65533111531178RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :23S11643472Thereofמזה: Females
555311NO134Bachelorsבוגרים

נשים :2061084355Thereofמזה: Females
.5"6920מוסמכים "44Masters

נשים 2Sמזה: 8 ■17Thereof: Females
לרפואה .3131M.Dדוקטורים D.M.D. etc

נשים :44Thereofםזה: Females

הלימוד תחום לפי בראילן, אוניברסיטת  י"ט/30. לוח
TABLE S/30. BARILAN UNIVERSITY, BY FIELD OF STUDY

)1968/69 (תשכט;

הכל סך
Total

הרווז מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social

הטבע מדעי
ומתימטיקה

SciencesSciences

האקדמי 508153173182ACCADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :341123105113Thereofמזה: professors and
lecturers

3,6411,7331.212696STUDENTSהתלמידים

נשים :2,3701,258698414Thereofמזה: Females
ראשונה שנה 1,106514409183Firstתלמידי year students

מוזקר 532Researchתלמידי students

תארים 2711227376RECIPIENTSמקבלי OF DEGREES

נשים :173914339Thereofמזה: Females
225957357Bachelorsבוגרים

נשים :151764332Thereofמזה: Females
462719Mastersמוסמכים

נשים :22IS7Thereofמזה: Females
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הלימוד תחום לפי חיפה, של האוניברסיטאי המכון י"ט/31. לוח
TABLE S/31. HAIFA COLLEGE, BY FIELD OF STUDY

)1968/69 ; (תשנט

הכל מך
Total

הרוח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social Sciences

האקדמי 27019674ACADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :856520Thereofמזה: professors
and lecturers

2,2031,594609STUDENTSהתלמידים

ראשונה שנה תלמידי :841568273Thereofמזה: First year students

1,3961,097299Femalesנשים

(בוגרים) תארים 13111318Recipientsמקבלי of degrees

נשים :6Thereof\ך77מזה: Females

הלימוד תחום לפי בנגב, גבוהה להשכלה המכון  י"ט/32. לוח

TABLE S/32. THE NEGEV INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, BY FIELD OF STUDY

)1968/69 (תשכט;

הכל סך
Total

הרוח מדעי
Humanities

החברה מדעי
Social
Sciences

הטבע מדעי
ומתימטיקה
Sciences

הנדסה
Engineering

25862107 האקדמי 89ACADEMICהסגל STAFF

ומרצים פרופסורים :203828S4Thereofמזה: Professors
and lecturers

r1988התלמידים 260117(D2S4STUDENTS

ראשונה שנה תלמידי 45362מזה: 17157163Thereof: First year students

28450נשים 173574Females

(1) /Seenote {*) to Table S23.
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(
ותקופת לידה יבשת גיל, מיו, לפי ,(1) אקדמיים במוסדות י"ט/33.לתלמידים לוח

לימוד גתחום תיאר עלייה,
TABLE S/33. STUDENTS IN ACADEMICINSTITUTibNS(i),BY"SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH

 ANDPERIOD~OFIMMIGRATION.rDEGREE AND HELD OF STUDY ~~

)1967/68 j 1968/69 ; B"SWn ; rr51?n)

1968/69תשכ"ט

■■■■ תלמידים ~תלמידיםלקראת * ■ ■■   

n"2vnמוסמךלקראת תואר
1967/68 הכל, בוגרסך ודוקטורהואר

TotalBachelorMaster and 

DegreeDoctor Degree
StudentsStudents

הכל 26,62729,40623,4415,965סך .TOTAL

Sex מין .

15,39016,83412,2484,586Malesגבריט

11,23712,57211,1931,379Femalesנשים

גיל ■■. . . Age

19 _,עד 3,1793,1632,955208 ■;,.. . Up to 19

. 2021....7.8"7,577... 7,162.415.20 .21 .

22247,5449,5498,2051,34422  24

25293,8124,2812,4011,88025  29

ומעלה 303,5053,8261,9701,85630 or more

ידוע 6961.010748262Notלא known

עליה'יבשת ותקופת tio'nPeriodלידה of lmmigraBirth andContinent of

ישראל 15,04816,43913,0103,429Bornילידי in Israel

ישראל יליד: '1,8472,0701,752האב 318Father born in: Israel

669792688104AsiaAfricaאסיהאפריקה

12,26413,26210,5032,759EuropeAmericaאירופהאמריקה

ידוע .לא ..268..315 .. . .67 ,.248 ... . _. _. Not known.

אסיהאפריקה ילידי  . 2,509 ■  .2,858■ 2,454404 Born in AsiaAfrica

 " עלועד1954 מזה: 
.י .1,683 1,780 1,526254. .Thereof: immigratedup

to 1954

אירופהאמריקה 7,590"8,8479,532ילידי ■1,942Born in EuropeAmerica

1954 עד עלו '5,8936,136:מזה: :4,8041,332.Thereof: immigrated up
to 1954

223557387190Continent of birth not known

הלימוד Fieldתחום of Study

הרוח 8,5129,6298,687942Humanitiesמדעי

החברה 6,0846,890מדעי : ,.6,099791Social Sciences

1,8931,7071,64562Lawמשפטים

9461,095871,008Medicineרפואה ■' 

ומתימטיקה הטבע 4,5254,7513,0481,703Sciencesמדעי

396467344123Agricultureחקלאות

4,2714,8673,5311.336Engineeringהנדסה

(1) Foreign students and students of special courses
are not included (see introduction).

בתוכניות ותלמידים זרים תלמידים נכללו לא (1)
מבוא). (ראה מיוחדות לימוד ■
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national expenditure on education לחינון הלאומית חחוצאה

הוצאה וסוג מבצע סקטור לפי לחינוך, לאומית הוצאה  *"ט/34. לוח
TABLE S/34. NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION, BY SECTOR IN CHARGE

AND TYPE OF EXPENDITURE

)I965/661967/68)
IL.' Million, A Current Price שוטפים במחירים ליי/ מיליוני

8967/61

מוסדות
שלארשויות

למטרת
רווח הכל1965/661966/67 ממשלהסך

מקו
אחרמיות

TotalGovernLocalNonOther
mentAuthoProfit
0) .rities.Institu

cions

כולל 772.2895.4908.7283.7200.1360.364.6GRANDסך TOTAL

S64.6Total.601.4729.3763.8263.4138.3297ההוצאההלאומית Current National Ex

לשירותי penditureהשוטפת on Education Ser

. vices(1)חינוך(2)

בסקטור למנהל 22.924.325.920.215.7Administrativeהוצאות expenses in

theהציבורי public sector

ילדים 37.246.849.914.218.711.65.4Kindergartensגני

חינוך ומוסדות ספר 223.5271.0262.5192.552.817.2בתי .


Elementary Schools
יסודיים

תיכוניים ספר בתי
וחקלאיים מקצועיים ספר בתי

69.878.586.11.842.441.9

73.914.7

Secondary schools

83.2105.31 16.715.912.2Vocational and agricultural
schools

אקדמיים חינוך 100.1138.9152.614.83.6134.2Universitiesמוסדות and otherhigher
educationוגבוהים institutions

תורניים ספר ובתי 15.817.218.718.7Yeshivotישיבות and high rabbinical
institutionsגבוהים

ולימוד מבוגרים 7.15.96.34.01.70.6Adultחינוך education and teaching
אחרות ושפות Hebrewעברית and other Ian

guages

חינוך ומוסדות ספר l2(4)16.3Schools(5).20.616.217.5בתי and institutions n.e.s.

לנמ"א ,

וצורכי מחברות לימוד, ,21.225.227.627.6Textbooksספרי copybooks and
בית משקי עיי שנקנו ■כתיבה stationery bought by

households

ההשקעה הכל J61.862.8(1)0.0Total.70.8166.1144.920/סך Capital Formation in

קבועים Fixedבנכסים Assets

עפר ועבודות 148.4144.7124.117.458.947.80.0Buildingמבנים and Construction
works

וציוד 22.421.420.8מכונות 2.92.915.00.0Machinery and equipment

והפרשי רינית 10.412.5Interestתשלומי and linkage adjust
הלוואות על mentsהצמדה on loan for financing

החינוך שירותי educationalלמימון services

(מוסיקה אמנות לימודי (3) צהיל. עיי הניתנים חינוך שירותי בולל לא (2) היהודית. הסוכנות של חינוך שירותי כולל (1)
מוסדות בסעיף כלול (5) לנהיגה. ספר בתי כולל לא ובו'); ומחול (מוסיקה אמנות פרטיים' מורים (4) ובו'). מחול

רווחי. למטרת שלא
(<) Incl. educational services of the Jewish Agency. (2) Excl. educational services granted by the I.D.F. (3) Studyof art
music. dancing, etc). (<) Private teachers. art (music, dancing, etc); excl. driving schools. (5) Incl. in nonprofit institutionss.
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הסקטור לפי ומימונה/ לחינוך הלאומית ההוצאה י"ט/$3. לוח
TABLE S/35. NATIONAL EXPENDITURE ON EDUCATION AND ITS FINANCING, BY SECTOR

(1966/67 ;J967/68)

IL. Million, At Current Prices שוטפים במחיריט ליי/ מיליוני

Sector

העברות
נטו

לסקטורים
אחרים

Net Transfers
to Other
Sectors
0)

ההוצאה
הכוללת
לצריכה
והשקעה
Total

Expenditure
on Consump

tion and
Investment

הכל סך
מימון
Total

Finanncig

סקטור

TOTAL

Government^)

Local authorities

Nonprofit institut. and households
Abroad

TOTAL

1966/67

Absoluteמוחלטיםמספרים Numbers

הכל 895.4895.4סך

(?) 478.8291.5187.3ממשלה

מקומיות 152.3199.447.1רשויות

בית ומשקי רווח למטרת מוסדותשלא
לארץ 404.5J(3)264.3}חוץ 140.2

Percentagesאחוזים
100.0

53.3.4U7vjovernmenii*j

17.022.35.3Local authorities

28.7(3)45.215.7}
Nonproift institut. and households
Abroad

1967/68

הכל סך

מקומיות רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ חוץ

TOTAL

Government^)

Local authorities

Nonprofit institut. and households
Abroad

הכל 908.7908.7סך

520.3283.8236.5ממשלה(2)

מקומיות 142.6200.157.5רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ {424.8179.0(3)245.8}חוץ

Percentagesאחוזים

הכל 100.0100.0TOTALסך

(^57.231.226.0Governmentממשלה(2)

מקומיות 15.722.06.3Localרשויות authorities

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ 46.8(3)27.1}חוץ 19.7}

Nonprofit institut. and households
Abroad

הבית משקי עי חינוך שירותי קניית גם כולל (3) היהודית. הסוכנות כולל (2) וגבייתן. הלוואות מתן וכן הלוואות בולל לא (1)
עסקי. בסיס על הפועלים פרטיים חינוך ממפעלי

(1) Excluding loans and granting and collecting of loans. (2) Including the Jewish Agency. (3) Including educational
services purchased b/ households from private institutions operating on profit base.
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ADULT EDUCATION מבוגריס חיניד
למבוגרים לעברית ציבוריים שיעורים  י"ט/36. לוח

והתרבות החינון משרד מטעם
TABLE S/36. PUBLIC HEBREW COURSES FOR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF

EDUCATION AND CULTURE
)19511970)

January of Each Yyear שנה בל ינואר

הבל of:Thereמזה:Totalסך

לומדיםכיתות
עבודהUlpanimאולפנים אולפני

Work Ulpanim

ClassesStudents
כיתות
Claues

לומדים
Students

כיתות
Classes

לומדים
Students

195180814.437329078190

19552,09431,8082868813199

I96080613,135661,13832496

196599016,2491903,977931,689

196879412,8231031,7041201,990

196979614.2451373.1591141.959

197080014.4841793.5191272,068

(!) מבוגרים להשתלמות במוסדות הביקור  י"ט/37. לוח
והתרבות) החינוך משרד (בסיוע

TABLEs/37. ATTENDANCEAT THE INSTITUTIONS FOR ADVANCEDSTUDIES(1)
)Sponsored by the Ministry of Education and Culture)

)1956/571968/69 ; תשבט עד (תשיז

תשייז
1956/57

חשכיא
1960/61

תשביה
1964/65

תשביח
1967/68

תשכיט
1968/69

הכל 4,0185,9906,5955,9156,948TOTALסך

החורף 2.5213.3943.9854,0813.856Winterזמן term

הקיץ 1.4972,5962.6101,8343.092Summerזמן term

הלשון שיפור

היהדות לימודי

438

322

694

552

409

298

305

575

343

721

hlebrew language
profficiency

tewish studies

הרוח 1,0691,4541.858819539Humanitiesמדעי

החברה 371613609460779Socialמדעי sciences

הטבע 201298831140156Naturalמדעי sciences

1,6172,3792.1331,6552,056Foreignשפות languages

ותחביבים אמנות


4571.9612.356Art and hobbies

(1) Incl. courses of The Popular University in
the three major towns and similar institutions.
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העבודה משרד למבוגרים.מטעם מקצועית והשתלמות (1) להכשרה בקורסים לומדים  י"ט/38. לוח

TABLES/38:■STUDENTS IN VOCATIONAL TRAININGCOURSES (') AND SUPPLEMENTARY TRAINING

,'* FpR ADULTS, SPONSORED BY THE MINISTRY OF LABOUR

" '' ■'.{ ' , , .: (19501969)

tr<■

cc

כ
u
ם
z<
z
o

u
o

1969 1968 1967 1965 I960 1955 1950

. TOTAL

Ty pe of Cours'e

Elementary vocational training

Supplementary vocational training
■. ' 1..I: ., 1

Vocation'/'.' '. ;

15,300

10,480

4,820

; 14,943

111,461

' 3,482

14,339

9,343

4,996

10,240

5,600

4,640

I 1,403

5,263

6,140

13,775

4,547

9,228

7,917

7,273

644

הכל סך
הקורט סוג

מקצועית הכשרה

מקצועית השתלמות

המקצוע
'5,429.1,0978331,400413בניין 285 ■' 340'Building ■

965מתכת .■2,0125,2364,0004,2893,9994.380

.

;; ■
Metal work

.87עץ 329362: 360 '850! 256
:! ". ■

85 ,'
.Wood' work

;5363,736298פקידות 280140

/ ■ 
, 132;80 'Clerical work

בעבודה,.טכנאות(2),. ניהול 1,791_הדרכה, _: 1652,0903.343
!

 ■' 3:421■5;250". Training of instructors, ; " "

I
foremen and technicians^)

1 " .

וכדי תפירה מלונאות, בית, 1כלכלת ,2401.0221,0402,641' 3,7052,334Domestic economy. hotel keeping,
sewing etc.

9003,570.3,487f.שונות 1,070'*; 2,663 J/3J45 ;2,831
■ .

.Miscellaneous

(1) Excl. on the job training. (2) Incl. as fronj 1962,the Government Institute
of.Training of foremenand.Technicians. i

הממשלתי המכון את מ1962 החל כולל (2) בעבודה. אימון כולל לא (1)
וטכנאים. עבודה מנהלי מדריכים, ולהשתלמות להכשרה



ספר, בבית הלימוד שנות מספר לפי ומעלה, 14 בגיל האוכלוסייה י"ט/39. לוח
(אחוזים) העלייה ותקופת הלידה יבשת הגיל, המין>

TABLES/39.  POPULATION AGED 14 AND ABOVE, BY NUMBER OF YEARS OF SCHOOLING^
SEX, AGE, CONTINENT OF BIRTH AND PERIOD OF IMMIGRATION (Percentages) ~

: (1961 ; 1969)

הבל. סך.
Total

הלימוד שנות מספר
Number of Years of Schooling

: .0145891213 +

1961(1)

 TOTAL1969(2)

Sex

Males

Females

Age .

 1714

 3418

 5435

 6455

and above65

Continent of birth and period of
immigration

Born in Israel

8orn in AsiaAfrica  Total

Immigrated up to 1947

1948  1954

1955  I960

since 1961

Born in EuropeAmerica  Total

Immigrated up to 1947

1948  1954

1955  I960

Since 1961

1961(1)

1969(2)

9.9

0.5

18.7

11.4

10.1

9.6

17.1

4.3

6.9

4.3

2.9

4.2

16.2

18.7

13.1

18.5

17.1

היהודית. האוכלוסייה
Jewish Population

34.6 35.4 7.5 12.6 100.0

12.4 39.0 31.7 6.8 10.1 100.0

13.8 40.8 33.3 .6.8 5.3 100.0

10.9' 37.2 30.2 6.8 14.9 100.0

70.9

45.8

30.3

26.8

18.5

58.1

24.1

19.6

22.4

29.6

25.1

38.8

42.9

35.6

42.4

33.7

27.2

28.1

36.6

36.1

29.6

22.5

37.2

37.3

38.3

37.5

33.6

33.3

32.5

36.2

28.5

31.0

0.9

3.5

8.5

II. I

15.2

I.I

8.9

8.5

9.1

7.7

10.1

9.0

3.8

11.9

8.3

15.2

0.5 100.0

3.9 100.0

13.2 100.0

15.9

27.1

1.2

25.S

27.7

25.9

22.3

27.0

2.7

2.1

3.2

2.3

3.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

הלאיהודית האוכלוסייה
NonJewish Population

100.049.513.927.57.61.5

100.038.113.234.812.41.5

(1)1961

הכל סך (2)1969

מין
זכרים

נקבות

גיל
1417 עד

1834 עד

3554 עד

5564 עד
ומעלה65

עלייה ותקופת לידה יבשת

ישראל ילידי
הכל סך  אסיהאפריקה ילידי

1947 עד עלו
1954 עד מ1948

1960 עד מ1955

1961 מאז

הכל סך  אירופהאמריקה ילידי
1947 עד עלו

1954 עד מ1948

1960 עד מ1955

1961 מאז

(1)1961

(2)1969

(1) Census of Population and Housing. (2) Ubour Force Survey. אדט. כוה סקר (2) והדיור. האוכלוסין מפקד (י)
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ו

End of Budget Year

סרטים ויבוא קולנוע בתי  י"ט/40. לוח
TABLE S/40. CINEMAS AND IMPORT OF FILMS

)1951/521969/70)
תקציב שנת סוף

^0

D

D
U
Q

<
Z
o
$
u

a

1969/70 (2)1968/69 (1)1967/68 1966/67 1964/65 1960/61 1956/57 1951/52

Cinemas
ISeats, j

Attendance (million)

Average attendance^)

(IM)181252299298301279278

79,500.116,243 .._ 152,441 . ._184,854201,000.._ 201,536 .. .194,022 .I93.3M

21.827.839.247.650.746.949.1■41.3

20.523.028.629.028.825.525.921.2

קולנוע בתי
ישיבה מקומות

(מיליונים) ביקורים
ביקורים(3) ממוצע

ארוכים סרטים FilmsImportsיבוא of FullLength■

"צור 318ארצות ..42S. 376422431539482COUNTRY OF PRODUCTION

הכל סך TOTAL

הברית 198190153155172157165O.S.Aארצות /

51584549476234Franceצרפת |

313061737710487Italyאיטליה

יגרמניה י ■ ..414201814: 20German/

המאוחדת .2255393535הממלכה 18301U.K. :

1141561719Greeceיוון

סקנדינביה ארצות 4 .. . . ■84 . ■■ 5 820 11Scandinavia

אירופה מזרח 75651219Easternארצות Europe

.51651212U.S.S.Rבריה"מ

43923232323Indiaהודו

ערב ארצות י ..5222082621Arab countries

אחרות 13482527192823ארצות
I
s

1

Other countrie

ו ' r~
(הזמנות). תשלום ללא בקורים: גם כולל מ1968/69 (2) ירושלים. מזרח נולל ב68/ל196 החל (1)

(1) Since 1967/68 including East Jerusalem. (2) Since 1968/69 including also visits on free tickets. (3) For those aged 15 and over in the .ח110ג1נ1ק0ק



(1) מוסיאוגים  י"ט/41. לוח

TABLE S/41. MUSEUMS (1)

)1960/61  1969/70)

שיעור
דיווחו :maהביקורים
מספר ל000'1על

וסוג מוסיאוניםשנה
הביקורים
Thereof*

Yearתושביםביקורים and Type

העיקרי MuseumsReportedVisitsRateהאוסף of Visits
per 1,000

of Main Collection
on Number
of Visits

Population
)2)

1960/6197691,738,0001.3941960/61

1964/65112852,116.0001,4121964/65

1968/691441233.137,0001,8571968/69

הכל 1969/701201173,682,0002,1181969/70סך  TOTAL

Type of Main Collection העיקרי האוסף סוג

1616354,000204Artאמנות

4442302.000174Archeologyארכיאולוגיה

2221906.000521Historyהיסטוריה

הארץ וידיעת 1414257.000148Naturalטבע sciences and
geography

ופולקלור 88I5S.O0O89Ethnologyאתנולוגית and folklore

וטכנולוגיה 6697,00056Scienceמדע and technology

בוטניים וגנים חיות 991,247.000717Zoosגני and botanical gardens

1כללי
1

364,000209General

במזרח כנסייתיים מוסדות מנזרים, טבע, שמורות איש), 1,920/000 ביקרו בהם אתרים 27  (ב70)1969 אתרים כולל לא 0)
היהודית. באוכלוסייה ומעלה 15 בני (2) לקהל. פתוחים שאינם חובבים של אוספים וכן ירושלים,

(1) Excluding sites (in 1969/70 27 sites visited by 1,920.000 people). nature reserves, convents and religious institutions
in East Jerusalem and small collections of amateurs which are not open to the public. (2) Aged IS and over \n

the Jewish population.
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גושא לפי (1) בישראל לאור שיצאו ם. ספרי .Allj0"1 לוח ,

TABLE S/42. BOOKS PUBLISHED IN ISRAEL(i), BY SUBJECT

" (1965/66  1968/69)

1965/661966/671967/681968/69נושא

ממוצע
עותקים
לספר

Average no.
of Copies per

Book
; (1,000)

Subject

הכל 1,4661,4711.8782,0385,399.5TOTALסך

171017כללי 2196.0Generalitiesי

ויהדות 171130101165262.4Religionsדתות and Jewish studies

הרות 134135157187572.3Humanitiesמדעי

55576345177.0Educationחינוך

החברה 1316474740.6Socialמדעי sciences

50355265170.6Economicsכלכלה

המדינה |±ך664257מדעי 5B0Political science

1013222117.6Lawמשפטים

הטבע 106מדעי ' 100112149332.0Sciences*

י 4869117חקלאות 7513.0Agriculture

12354230100.0Medicineרפואה

38338262הנדסה .114!0Engineering

.63אמנות . 263848 78.3Arts . "*

הבל סך  3863895848122.595.5Literatureספרות  total

מקורית ספרות :186169251425Thereofמזה: Hebrew literature

ילדים '145ספרות 154175179436.3Children's books

לימוד 9419614256235.0Schoolספרי textbooks

י383330שונות ' Other

(1) Including first and reeditions on\y. מחודשות. או ראשונות מהדורות רק נכללו (1)
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והתדירות הנושא לפי העת, וכתבי העיתונים >"ט/43. לוח
TABLE S/43. NEWSPAPERS AND PERIODICALS, BY SUBJECT AND FREQUENCY

)1969)

הנושא
הבל סך
Total

Frequencyהחדירות

Subject
יותר
מפעם
בחודש

More than
Onca a

Month

512
פעמים
נשנה
Times a
Year

24
פעמים
בשנה

Times a
Year

פעם
לשנה
Annual/

הופעה
בלתי
סדירה
Irregular
Appea
rance

הכל 4259TOTALונו481108141סך

עת וכתבי עיתונים
אקטואליים

12882328


6Generalinterest Newspapers
and Periodicals

 מתמחים עת כתבי
הבל סך

35326109/234253Special Subject Periodicals
Total

24כללי
46104Generalities

אחרות ודתות ISיהדות
S54

י
Judaism and other
religions

הרוח 17.1114Humanitiesמדעי

29361334Educationחינוך

החברה 23מדעי


י1066
Social science

56כלכלה
281828Economics

המדינה 47י20מדעי
8Political science

102משפטים
6

יי
Law

הטבע 1731022Naturalמדעי sciences

20חקלאות


י136
Agriculture

י24רפואה
71222Medicine

וטכנולוגיה 1626323Engineeringהנדסה and techno
logy

ואמנות 24S4Artsי16תרבות

2524838Literatureספרות

ולנוער לילדים 2910II6מזה:
2Thereof: Children and

youth

משחקים, שעשועים,
ספורט

12452


1Entertainment, games.
sport
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בריאות שירותי כ. פרק
ממו מחלות של מקרים אחרי ובמעקב בטיפול
 ונוער ילדים אצל נכללים: זה בסוג שכות.
שיתוקים' מולדים' מומים אחר ומעקב טיפול
 מבוגרים אצל וכוי! תאונות אחרי מצבים
ממו ומחלות סרטן ריאה, מחלות נפש, מחלות

אחרות. שכות
חינוך במוסדות בריאות שירותי
המתקבלים דו"חות על מבוססים הנתונים

הבריאות. במשרד
חינוך למוסדות רק מתייחסים המספרים

הבריאות. ללשכות דיווחו אשר
מהתל 75^, ומקיף לקוי עדיין הדיווח כיסוי
תשכ"ח בשנת ו720/0 תשכ''ז בשנת מידים
יסודיים בבתיספר המוסד. סוג לפי ומשתנה
על ספר ובבתי 85^, עד הדיווח כיסוי מגיע

.(41 0/0 על עולה אינו ותיכוניים יסודיים
חיסונים

לאפידמיולוגיה מהיחידה נתקבלו הנתונים
מהתחנות הדיווחים סמך על הבריאות שבמשרד
הבריאות לשכות באמצעות ובילד באם לטיפול
האוכלוסייה' לכל מתייחסים הנתונים הנפתיות.

ובדוים. ירושלים מזרח כולל
שגרתי: באורח נהוגים חיסונים סוגי שלושה
חי (כולל משולש חיסון אבעבועות' נגד חיסון
שי נגד וחיסון ושעלת) צפדת קרמת' נגד סון
3 כלל בדרך םיבין: שיטת לפי ילדים תוק
רא חיים בשנת מוחלש חי וירום של האבלות
בראשית רביעית האכלה ע"י דחף וחיסון שונה
ראשו חיים שנת בסוף או השנייה' החיים שנת
1966 בשנת הוחל כשגרה רביעית בהאפלה נה.

ו1965. 1964 לילידי
שנת בסוף כלל בדרך ניתן חצבת נגד חיסון
השניה. החיים שנת בראשית או הראשונה החיים
הילד לחיי הראשונה בשנה הדיווח כיסוי
עליהם שדווח המקרים מספר של כמנה מוגדר
לשנת הקודמת בשנה הלידות ומספר מהתחנות

דיווח.
מספר את מייחסים הילד לחיי השנייה בשנה
שנ שארעו הלידות למספר שבדיווח המקרים

הדיווח. לפני תיים
היל מספר של כמנה מוגדר החיסון כיסוי
עליהם שדווח הילדים ומספר שחוסנו דים

מהתחנות.
המספר  אבעבועות נגד לחיסונים ביחס
שנקלטו. עליהם שדווח למקרים רק מתייחס
ורק היות מלא, איננו חיסונים על הדיווח

אשפוז

כוללות החולים בבתי כלליות" "מחלקות
נשים ילדים' כירורגית, פנימית' מחלקה
"הנסן". חולים בית כאן נכלל כן כמו וכוי.

חולים בית של מעמד ניתן 1954 שנת במשך
ממושכות למחלות המיועדים מוסדות למספר
הראשונה. בפעם בסטטיסטיקה אז נכללו ולכן
בסטטיסטיקה נכללו זה תהליך בהמשך
ו1961 1960 '1959 בשנים הראשונה בפעם
שיקום מרכזי נפש' לחולי מעונות מספר
קיימים שהיו למרות וכוי, בשכלם למפגרים

קודם. גם
הנוסחה לפי חושב המיטות תפוסת אחוז

הבאה:
בפועל אשפוז ימי

100 X
קבועה תפוסה לפי בכוח אשפוז ימי

נובע 100 על העולה המיטות תפוסת אחוז
לתפוסה מעל שהם במיטות חירום משימוש

רגילה.
תקן על החולים, בתי מספר על הנתונים
החולים בבתי המאושפזים תנועת ועל המיטות
רפואית לכלכלה היחידה ידי על הוכנו בארץ
לחלו ביחס הבריאות. משרד של וסטטיסטיקה
לציין יש כ/1 בלוח הסוג לפי החולים בתי קת
לפי נקבע מעורב אופי בעלי המוסדות סוג כי

המיטות. רוב סוג
המוסדות את הנתונים כוללים ב1967, החל

ירושלים. במזרח

בריאות ביטוח
ומוע החולים קופות ע"י נאספים הנתונים
בקופת לסטטיסטיקה. המרכזית ללשכה ברים
והביקורים המבוטחים מספרי עממית, חולים

בלבד. אומדנים הינם

מונעת ר3ואה
ובילד באם טיפול מרכזי

על חודשיים סיכומים מגישים המרכזים
הסי את מרכזות השונות והרשויות פעולותיהם
לי הבריאות למשרד אותם ומעבירות כומים
הסטטיס הסיכומים ובילד. באם לטיפול חידה
וסט רפואית לכלכלה ביחידה נעשים טיים

הבריאות. משרד של טיסטיקה
בפעילויות הרחבה חלה האחרונות בשנים
הברי משרד של ובילד באם לטיפול בתחנות
התחילו הרגילים העבודה לשטחי בנוסף אות.
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לבריאות הלאומית ההוצאה
: מוינה

. המבצע הסקטור לפי א.
מתייחסת כל.סקטור של. חלקו1 ...מדידת
בהוצאההשוטפתלהוצאהשלאותוםקטור
לגורמי ולתשלומים לשירותים לסחורות,
בהש הסקטור של חלקו בן, כמו ייצור.
ההוצאה את " משקף קבועים בנכסים קעה
מבאן וציוד. בניינים לקניית שלו הישירה
הוצאות את משקפת הסקטורים בין שהחלוקה
בצורת התחשבות ללא סקטור, כל הביצוע'של
שלא מוסד של ההוצאות כל לדוגמא: המימון,
סחו קניית על חולים קופת כמו רווח, למטרת
המוסך של כהוצאה נרשמו ושירותים, רות
אשר במשק אחרים גורמים של ולא עצמו

ובו'). ממשלה (פרטי, זו הוצאה מימנו
"אחר" הסקטור לבריאות, הלאומית בהוצאה
על.ידי,גופים שניתנו בריאות שירותי כולל
חו בתי פרטיים, ורופאים אחיות כמו עסקיים
רפואיים. ומכשירים תרופות .וכן פרטיים לים

המממן הסקטור לפי ב.
הכל כסך מוגדר סקטור כל של המימון
וכן ושירותים סחורות על הסקטור של ההוצאה
לסק נטו אחרות, והעברות מענקים תמיכות,

אחרים. טורים
מל ד?ויליו*ל *Tjnim?! ***.>**********. . .  ..ifM * 1 i 11*/||

של הכלכלה" ענפי ל"םיווג בהתאם רוב ■פי
לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

''מרפי הסעיף . לבריאות, הלאומית בהוצאה
השאר בין כולל מונעת" ורפואה ציבוריות אות
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
י. ■■■".<;, '. ;י ■. . ,, ■ התברואה.
החלמה; גםבתי נכללו. חולים" "בתי בסעיף
גם נכללו שיניים".. רפואת. "מרפאות במעיף
ואילו שיניים וטכנאות שיניים מעבדותלרפואת
"מכוני גם נכללו פרטיים" "רופאים בסעיף

פרטיים". רפואה ומעבדות רפואה
מקורות

וכן הכללי החשב של ביצוע דוח"ות א.
כספיים וח"ות ד 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. בנייה!

מלא: דיווח קיים בתחנות הנעשים החיסונים על
הדיווח אחרים במקומות הנעשים החיסונים ועל

::■■■. .■■■י. . . ■■ . בלבד.1 חלקי
המשמש הלידות שממםפר כן כמו לציץ יש . י

כמכנהלחישובאחוז^כיםויהדיווחלאהוחסר
היקף כי איפוא יוצא התינוקות. פטירות מספר
למעשה יותר גבוה באוכלוסייה החיסונים

מהלוח. משתקף מאשר
רפואיים רשיונות בעלי

הברי שבמשרד מהתיקים נתקבלו הנתונים
שקיבלו לאלה רק מתייחסים המספרים אות.
ברשיו המחזיקים אלה כולל למעשה, רשיונות

זמניים. נות

לבריאות הלאומית ההוצאה
, . ;. והסברים ;הגדךות

הו א. כוללת: לבריאות הלאומית ההוצאה .
ומשכורת .שכר . שוטפים לשירותים צאה
וקניות דירה שכר נלווים), תשלומים (כולל
קבו נכסים לרכישת הוצאות ב. ,. נטו שוטפות

■ ... עים.
מקיפה לבריאות השוטפת הלאומית ההוצאה
נצרכו אשר ריאות, הב שירותי כל של ערכם את
הנדונה. בשנה האוכלוסייה ידי על שוטף באופן
במיש נקנו אשר השירותים את הן כוללת היא
את והן עסקיים מגופיפ המשפחות ידי על רין
מוסדות ידי על להן סופקו אשר השירותים
השירו ערך כאשר חינם, או מוזלים במחירים
הייצור. הוצאות לפי נמדד האחרונים תים

במדידה. נכלל לא וציוך :בניינים על הפחת
הממ בהוצאה הריבית של אומדן לא.נעלך
איזה לקבוע ניתן שלאי מאחל לבריאות שלתית
לשירו מתייחס הריביתהממשלתית הכל מסך
הרשו: של ההצמדה והפרשי הריבית אלה. תים
רווח למטרת שלא והמוסדות המקומיות יות
הן: לכך הסיבות בלוחות. לקו מתחת ניתנים
המעי הריבית'לפי תשלומי את לחלק הקושי א.
נחשבת הריבית. ב. הבריאות! של השונים .פים
הצי הצריכה של התוצר, של במדידה כהעברה
למטרת שלא מוסדות של הצריכה ושל בורית

;■. ■ רווח.
רכישת כוללת קבועים בנכסים ההשקעה

בריאות. למטרות המשמשים וציוד בניינים
הסק לפי ממוינת ההוצאה סקטורים! ■

הלאומיים, והמוסדות הממשלה הבאים: טורים
למטרת שלא המוסדות המקומיות, הרשויות

עסקיים). (גורמים ואחר רווח,
■   דמומים פ

טבעית. תנועה  ג' לפרק מבוא ראה
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HOSPITALIZATION

וסוג בעלות לפי חולים, בת*  כ/1. לוח
TABLE T/l. HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND TYPE

)19481969)

naww

End of Year

בעלות
וסוג

19481950I96019651967§1968.1969
Ownership

and Department

הכל סך
בעלות

>683133I3S152159I5STOTAL
Ownership

7202733353534Government

ממשלתית עירונית .222Municipal government

מקומיות רשויות
כללית חולים קופת

2
10 .

4
12

4
16

4
14

2
14

2
15

1

16

Local authorities
General Workers'
Sick Fund

"34I1111"Hadassah.הדסה

"מלבן
מיסיונים

ציבוריים חולים בתי

105877"Malben"
5
8

6
7

8
10

810
14

9
21

8
21

Missions
Other nonprivate

hospitalsאחרים

פרטיים חוליס 31305759666768Privateבתי hospitals

Typeםוג
כלליות 36מחלקות

9
50
9

42
3

42495352General departments
Tuberculosis

נפש מחלות
מפגרים

"{2155■
42
23

42
24

42
23

Mental diseases
Mentally retarded

ממושכות ■23302733מחלות 3638Chronic diseases

שיקום
734443Rehabilitation

ומחלקה בעלות לפי חולים, בבתי שנתקבלו חולים  .2/6 לוח
TABLET/2.]PATIENTS ADMITTED TO HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT

nouses■ ! (19501969) . אלפים

בעלות
1950I960196519661967§1968.1969ומחלקה

Ownership
and Department

הכל 117.7261.7319.5330.9סך .337.9371.9189.9TOTAL

.בעלות Ownership
38.985.4112.6120.8125.5135.5138.4Governmentממשלה

ממשלתית 838.142.1Municipal!33עירונית government

מקומיות 18.225.333.533.70.10.10.1Localרשויות authorities
כללית חולים Generalקופת Workers'

22.085.4106.4108.6105.0114.1120.3Sick Fund

"Hadasjah"9.013.714.214.514.916.616.6*הדסהי

"6.41.3I.I1.31.82.5"Malben*מלבז*
ו

6.08.913.514.117.117.418.8Missionsמיסיונים

צינוריים חוליס 6.410.215.116.017.425.127.2Otherבתי nonprivate
hospitalsאחרים

פרטיים חולים 17.226.422.922.122.823.223.9Privateבתי hospitals

Departmentמחלקה
כלליות 113.9243.8302.7312.6318.8351.9368.7Generalמחלקות departments

Tuberculosis.1.61.62.21.20.91.01.0שחפת

נפש מחלות
מפגרים {

8.910.3| 10.710.8
0.5

11.2
0.4

11.4
0.3

Mental diseases
Mentally Retarded

ממושבות 6.73.75.15.15.66.9Chronicמחלות diseases

0.20.70.61.31.81.81.6Rehabilitationשיקום
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ומחלקה בעלות לפי חולים, בבתי מיטות  כ/ג. ל$ח ,

TABLE T/3. BEDS IN HOSPITALS, BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT

(19481969)
שנה Endסוף of Year

ומחלקה 19481950I960196519661967§1968.1969Ownershipבעלות and
Department

הכל 4,6267,62715,41318,38219,42621,75522,34622,742TOTALסך

Ownershipבעלות

6892.9965.7857,6088,1248,3438,5168,634Governmentממשלה

ממשלתית 1,1091,1091,130Municipalעירונית .
Government

מקומיות 4515837931,2611,359345195195Localרשויות authorities

כללית וזולים 6499972.6363.1213,1693,2603,3763,604Generalקופת Workers'
SickFund

"Hadassah"431541477491507505571590'■הדסה"

"Malben"1,4253993961.3601,2691,274מלבן"

268404434444443734577547Missionsמימיונים

77!657f,Mh?98991 0551.4591.630Other non private
hospitals

פרטיים חולים 1,3671.4493,3944,1694,7295,0445,2745.138Privateבתי hospitals

Departmentמחלקה

כלליות 2.6814,7136,6887,9588,4089,1499,3049,369Generalמחלקות

623842595430360274249249Tuberculosisשחפת

נפש מחלות
Iמפגרים

1,1971,9176,2627,9088,596
6,498 י
2,535 J

6,854

2,668

6.860

2.740

Mental diseases

Mentally retarded

ממושכות מחלות
1

1 re
1.765 1

303 J

1,5091,7152,7352,8583,136Chronic diseases

שיקום
/£.31 33

577547564413388Rehabilitation

Ratesתושביםל1,000שיעורים per 1,000 Residents

הכל 5.555.577.267.077.397.847.977.90TOTALסך

כלליות 3.213.443.113.063.163.293.323.26Generalמחלקות

0.750.620.280.170.140.100.090.09Tuberculosisשחפת

1פש מחלות
1מפגרים

1.441.402.913.043.23"5I
0.91 J

2.44

0.95

2.38

0.95

Mental diseases

Mentally retarded

ממושבות מחלות

I
f\ | Ctf 11

0.82 ו

0.14}

0.580.650.991.021.09Chronic diseases

שיקום
U. 1 JU.I 1

0.220.210.200.150.13Rehabilitation
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ומחלקה בעלות לפי חולים, בבתי המיטות ותפוסת אשפת ימי  כ/4. לוח
TABLE T/4. HOSP1TALIZATION DAYS AND BED OCCUPANCY IN HOSPITALS

BY OWNERSHIP AND DEPARTMENT

)19501969)

Ownership and Deparcment *I 969 §1968 1967 I 96S I960 1950 ומחלקה בעלות

TOTAL

Ownership

Government
Municipal government
Local authorities
General Workers' Sick Fund
"Hadassah"
"Malben"
Missions
Other nonprivate hospitals
Private hospitals

Department
General departments
Tuberculosis
Mental diseases
Mentally retarded
Chronic diseases
Rehabilitation

Rates per 1,000 population

Hospitalization Days (thousand) (אלפים) אשפוז ימי
8,229.8 8,035.9 7,258.5 6,368.9 5,449.5 2,271.1

3,220.4
410.7
67.2

1.239.9
204.5
452.9
136.8
517.7

1,979.7

3.144.9
70.0

2,885.1
956.5

1.045.3
128.0

286

3.190.8
395.7
63.8

1.197.7
200.5
451.0
141.0
482.9

1,912.5

3,117.0
75.8

2,834.6
902.8
964.5
141.2

279

2,854.1 2,641.7 2,121.5 833.8
359.5  
102.7 373.2 283.9 208.8

1,096.1 1,103.2 952.3 335.5
186.0 171.2 167.3 184.0
395.9 154.1 467.8 
133.4 109.1 82.3 71.4
327.6 296.1 234.1 194.0

1,803.2 1,520.3 1,160.3 443.6

2,852.3 2,867.9 2,280.5 1,375.9
80.3 117.5 217.0 245.1

2475.2 ' 2.863.1 2,337.6 602.7850.1 )
810.9
189.7

264

402.1
118.3

249

535.3
99.1

247

'(
47.4

179

הכל סך
בעלות

ממשלה
ממשלתית עירונית
מקומיות רשויות

כללית חולים קופת
'הדסה*
מלבן*
מיסיונים

אחרים ציבוריים חולים בתי
פרטיים חולים בתי

מחלקה
כלליות מחלקות

שחפת
נפש מחלות

מפגרים
ממושכות מחלות

שיקום

תושבים ל1.000 שיעורים

Occupancy(אחוזים)תפוסה (Percentages)

הכל 88.796.797.493.998.499.1TOTALסך

Ownershipבעלות
89.6100.796.094.8102.6102.2Governmentממשלה

ממשלתית 89.297.799.6Municipalעירונית government
מקומיות 99.798.796.292.189.694.4Localרשויות authorities

כללית חולים 99.5102.199.293.197.294.2Generalקופת Workers' Sick Fund
"Hadassah"90.793.695.1100.596.295.0*הדסה*
Mai"89.194.487.797.497.4"מלבן* ben"
54.752.767.462.766.968.5Missionsמיסיונים

אחרים ציבוריים תוליס 81.594.793.791.089.387.0Otherבתי nonprivate hospitals
פרטיים חולים 86.995.0103.799.099.3105.6Privateגתי hospitals

Departmentמחלקה

כלליות 85.693.994.888.391.692.0Generalמחלקות departments
92.292.279.169.883.477.0Tuberculosisשחפת

נפש מתלות
מפגרים

95.3 1104.5102.5
104.7 1
94.9 /

113.3
92.7

115.2
95.6

Mental diseases
Mentally retarded

ממושבות 83.391.388.292.491.3Chronicמחלות diseases
84.489.488.292.393.790.4Rehabilitationשיקום
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והפטירות הלידות מכלל כאחוז חולים, בבתי ופטירות לידות ולי/5. לוחי
TABLET/5. BIRTHS AND DEATHS IN HOSPITALS, AS PERCENTAGE OF TOTAL .

. BIRTHS AND DEATHS . j

)19501969)

Year
t^aths פטירות

1 + הגילים כל
All Ages

מת לידות
Stillbirths

חי לידות
Live Births שנה

1950

1955

19601

1965

1966

1967

1968§

1969♦

87.351.3

83.548.1

~ 88.659.9

,91.363.2.

. 91.462.4

90.962.6

ו 93.064.4

92.666.6

יהודים

94.892.159.7

95.994.153.5

99^497.363.3

99;999.765.5

 י 99!999.164.6

99.999.964.5 י

. ?9:999.966.3

68.2 :

1950

1955

1960

1965

1966

1967

§ 1968

1969

NonJews (1) לאיהידי0(1)

1960.. 54.594.734.046.1; 28.51960

י י; 196271.3100.035.951.027.91962

י.196478.999.537.2 52.229:31964

196580.6100.041.854.0 י■ 34.91965

196684.199.541.562.531.61966

196787.1100.038.558.029.41967

§ 196887.5100.040.3 57.832.4{968§

, *196943.262.734.11969 *

(l) including Bedouins, בדויס. כולל (<)
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Thousand

חוליס בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה  כ/6. לוח
TABLE T/6. INSURED POPULATION AND VISITS IN SICK FUNDS

)19491969) אלפים
. . למבוטחי) ביקורים

אוכלאוכלוסייה .perבמרפאה Insured Person(2)Visit!

הרופאמבוטחת התולהאצל אובבית במרפאה הביקוריםInsuredשבה
 AnIn Clinics orHomeהרופא החולהאצל בבית

YearPopulationPhysician'sVisitsהכל Inסך Clinics orHome
visitsSurgeryTotalPhysician'sVisics(י)

Surgery

חולים unכלליתקופת dSick Fal WorkersGene r

הביקורים Allכל Visits
19494753.6383.2244149.08.01.0
19551.0508.8658,2376288.88.20.6
I9601,44012,64411.9986468.98.40.5
19651,87416.77616.0217559.28.80.4
19671,94716,95016.2676838.88.40.4

§19681.99017.81217,1306829.08.70.3
.19692.04118.46017,7597019.18.80.3

חדשים מקרים New!CasesThereofמזה:
19491,7381.5352034.33.80.5
19554.3403.9643764.33.9 .0.4
I9606.0275,6014264.23.90.3
19657,7397,2235164.23.90.3
19677,8157,3504654.13.90.2^

§19688,3877.9104774.24.00.2
.19698.6918.199. 4924.34.10.2

חולים dnלאומיתקופת a 1 Sick FunN2ti o
הביקורים Allכל Visits

1950731.02691910714.012.51.5
19551331.9211.56835314.511.82.7

: I9601612.1131.72638713.2 ■10.82.4
19652142.6782,18948912.510.22.3
19672192.7312,23349812.510.22.3

§19682292.8122.30251012.310.02.3
.19692332.8682,34852012.310.12.2

הדשים מקרים Newמזה: CasesThereof
1950321287344.43.90.5
19557575322255.74.01.7
I9608395912485.23.71.5
I96S1,0747603145.03.51.5
19671.0987793195.03.51.5

§19681,1328063264.93.51.4
.19691.1548223324.93.51.4

חולים deעממיתקופת *s Sick FunPe0 p 1

הביקורים tAllכל Visit
195122200167339.17.61.5
1955353533114210.18.91.2
I960383913573410.39.40.9
1965404193873210.69.80.8
19674552249032.M610.90.7

§1968515224913110.29.60.6
.1969585845533110.19.60.5

חדשים מקרים Newמזה: CasesThereof
19516249132.82.20.6
1955129112173.73.20.5
I960171156154.54.10.4
1965202190125.14.80.3
196724723895.55.30.2

§19682472389 '4.94.70.2
.1969263251124.54.30.2
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Thousands

(המשך) חולימ בקופות וביקורים המבוטחת האוכלוסייה לוח,כ/6.
TABLE T/6. INSURED POPULATION AND VISITS IN SICK FUNDS (Cont.)

)19491969)
אלפים

למבוטזז(2) ביקורים
אואוכלוסייה Visitsבמרפאה per Insured Person (2)

מבוטחת
רופאכ? החולהאצל אובבית במרפאה

InsuredAnIn Clinics orHomeרופא החולהאצל בבית
YearPopulationat Physician'sVisitsהכל Inסך Clinics or||06רת

0)SurgeryTotalat Physician'sVisits
Surgery

חולים Sickמכביקופת FundMaccabi

. 195955583.5531.252.310.69.61.0

196067727.8665.662.210.89.60.9

19651341.200.51,099.7100.89.08.20.8

19661481,322.21.2 16.5105.79.08.30.7

19671551.416.41,329.686.89.18.60.5

§19681711,568.91,470.898.19.79.00.7

*19691911.717.11,606.9110.29.58.90.6

Centra! Sickiund t*J מרכזית(3) חולים קופת
40486.6440.446.312.211.01.2

71623.2530.592.78.77.41.3

71623.2530.592.78.77.41.3

72598.2507.291.08.27.01.2

75652.1560.591.58.77.51.2

1960/61

1965/66

1966/67

§1967/68

*1968/69

חולים ickFundאסף0)קופת (4)Asaf S

196322201.0181.619.49.28.30.9

196628265.4241.224.29.38.50.8

196731249.5229.020.58.17.40.7

§ 196832276.8252.124.78.67.90.7

*196935291.9265.226.78.47.60.8

כולל לא (4) תקציב. שנות (3) השנה. במשך הממוצעת לאוכלוסייה מתייחסים החישובים (2) השנה. בסוף (1)
הנאצים. ורדיפות הברית צבאות נכי

(1) At end of the year. (2) Calculations referto average populations during the year. (3) Budget years. (4) Not including
victims of Nazi persecutions and Second World War invalids.
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PREVENTIVE MEDICINE מינעת רפואת

מבצע גוף לפי בפיקוח, והנמצאים ובילד באס לטיפול תחנות  כ/7. לוח
חודשיים) וממוצעים (מקרים

TABLE T/7. MOTHER AND CHILD HEALTH CENTRES AND
PERSONS UNDER SUPERVISION, BY AGENCY (Cases and Monthly Averagss)

)I950I969)

ממושכותילדים מחלות
Chronicנגילנשיםתחנות Diseases

Yearילדיםמשפחות14תינוקותהרותשפעלושנה and
מבצע AgencyמנוגדיםונוערCentersPregnantInfantsChildrenFamiliesגוף

OperatingWomanAgedChildrenAdults
14and Youth

1950

1960

1965

1966

1967

1968

1969  TOTAL

Agency
Ministry of Health
GeneralWorkers 'SickFund
Hadassah

Jerusalem Municipality

Tel AvivYafo Municipality

Others

השנהמקרים במשך CasesAdmittedשנתקבלו during the Year

195016.52128.16016.356 

196058942,60348.68848,939 

196564444,44359.58563.544  ■40.920

196665844,42361,09364.910  40.20S
196766545,00661,07669.98844,971

196867949.97366.57668.5333,057 977 46,61 1

הכל 196968852,94348.88171,6202,128סך 425 48,766

מבצע גוף
הבריאות 46134,89646,19449,8342.228משרד 425 33,178

כללית חולים _1859,71610,74110,510קופת _ 6,431

3411452410הדסה  319

ירושלים 153,1085,2545,607עירית  4.044

אביביפו תל 194,2594,8474,714עירית  4,156

55531.393545אחרים  658

Monthly Average לחודש ממוצע
7,75021,67119,469


1950

58916.57543.487111.458115.7221960

64422.23853,180167.002154.4511965

65822.60256.056176.342165.4911966

66526.37856,377182,892168,1461967

67925.22458.996196.048181,4041,2944,9111968

68826.89664,710202,399194.5711,6206.2461969  TOTAL

Agency

1950

I960
1965

1966
1967

1968

הכל 1969סך

מבצע גוף
הבריאות 46117.81343.049132.629l.620Jiמשרד 13 1,6036.246Ministry of Health

כללית חולים 1854,69610.83137.852קופת 33,971GeneralWorkers' Sick Fund
32284741.606הדסה 1.403Hadassah

ירושלים 151.6454,43715.799עירית 13.695Jerusalem Municipality

אביביפו תל 192.2494.01813.586עירית 13.361Tel AvivYafo Municipality

52651,901927אחרים 538
Other
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המבצע והגוף המוסד סוג לפי היגון/ במוסדות רפואית כ/י8.לעבודה לוח

תשביח) (השכו;

אחות ידי על תלמידים בדיקות
הספר בבית
At School

רופא עמ
Assistance
to Physician

מעקבים
Followup

שיגרה
Routine

תלמידים
Pupils

מוסדות
Institutions

.M1VT\

229,891 342,424 1,751,812

תלמידים' ל1,000 שיעורים
520 776 3,970

478

544
455

866

367
439

452
604

684

'561

205,365

4,299737

5,3871.278

1,611605

1,2401!001 

374199

3,065504

3,717493

3,51 3650

5,0811.733

1.454508

תשביח

1,531,0551,931 י

תלמידים ל1,000 שיעורים
471 *00 3,518

.421

.480
417

866

.450
474

437

575

533

352

564

1.301

493
752

875

281

701

490

593

1.314
661

3,765 

4,791

1,562

1,650
1,287

702

1.346

3,536

3,217

3,957

1,554

מוחלטים מספרים
442,806 1,338

1.061380,108

9711,238

15808

14847,255 .

92,315
81.082

912294.677

י 15948,616

25694,996
114,517 "

מוחלטיםמספרים
1,339436,282

370,763

. 10,381

3.325
48,158

160

2.497

998

311,497

72,845

48,753
3,187

1,036

... 96

24

165

1

11

6

960
238

131

10

לימודים שנת

המבצע והגוף המוסד סוג

הכל סך

_; הכל סך
המוסד סוג

יסודיים ספר בתי
מיוחדים ספר בתי

, עובדים לנערים ספר בתי
ותיכונים(0 עליסודיים ספר בתי

וגננות למורים מדרש בתי
.אחרים

ה5נג>. הגוף
. הבריאות משרד
כללית חולים קופת

. מקומיות רשויות
ואחרים הדסה

הכל סך

.. הכל סך
המוסד סוג

יסודיים ספר בתי
, ו . מיוחדים ספר בתי

עובדים לנערים ספר בתי
תיכוניים(0 עליסודיים ספר בתי

ערב עליסודיים מפר בתי
וגננות למורים מדרש בתי

אחרים
המבצע. הגוף .

הבריאות משרד
כללית חולים קופת
מקומיות רשויות
. ואחרים הדסה

וחקלאיים. מקצועיים בי"ס כיתותהמשך' כוללי 0)
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TABLE T/8. MEDICAL WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BY TYPE

OF INSTITUTION AND AGENCY

(1966/67; 1967/68( :. .. .

School Year

Examination of Pupils
by Nurseרופא ידי על בדיקותתלמידים

' ' Type of Institution and Agency

בית ביקורי
Home visits

Examiniation of Pupils by Physician

לתלמידים .
To pupils

. .לאחרים
To Others

. שיגרה
Routine

. מעקב
Followup

מוקדמות
Entrance

אחרות ..

Other

TOTAL

TOTAL
Type of Institution

Primary schools
Schools for handicapped children
Schools for working youth
Secondary and postprimary(l) schools
Teachers' training colleges
Other

Age n cy i n Charge
Ministry of Health
General Workers' Sick Fund
Local authorities
Hadassah and others

I 966/67
Absolute Numbers
52,918 11,721 52,294 146,743 25,547 122,435

1,000 PupilsRates per
2775833111826119

297593079825131

4999436613061165

371633394II
88465222794429
671832612

751935679


5

243"542999717153
351643581738034
354664221572565
7826247768219

TOTAL

1967/68
Absolute Numbers
62,705 10,577 49,015 136,477 21,137 I 14,237

1,000 PupilsRates per
2624931311224144TOTAL

Ty pe of Institution
284482828923161Primary schools
37210334012614158Schools for handicapped children
937943885926Schools for working youth
97415342973927Secondary and postprimary(l) schools
1121

Postprimary evening school
46"2231360Teachers' training colleges
102774513669Other

Agency i n Charge
246492969022168Ministry of Health
338523561793636General Workers' Sick Fund
2604236115521161Local authorities
1323821079552Hadassah and others

(I) Including continuation classes, vocational and agricultural schools.
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(אחוזים) והשנייה הראשונה חייהם בשנת ילדים חיסון  כ/9. לוח

TABLE T/9. IMMUNIZATION OFINFANTS IN THE FIRSTAND SECOND YEAR OF LIFE (Percentages)

(1965 1968)

Percent Immunized per 100 Reported מדווחים 100 מחוך שחו10ו ילדים אחיל

נגד
י חצבת
Against
Measles

ילדים שיתוק נגד
Against Poliomyelitis

האכלה
רביעית
4th

Feeding

שלוש
האבלות

3 Feedings

Triplex Vaccine משולש

זריקת
דחף

Booster
Dose

ש>וש
זריקות

3 Injections

נגד
אבעבו9ות
Against
SmallPox

ב.ק.ג.
B.C.G.

כיסוי
הדיווח
(אחוזים)
Coverage

of
Reporting
)Percent
ages)

הדיווח שבת
Year of
Reporting

immunizations Given in First Year of Life הראשונה החיים בשנת שביתנו תיסונים

29 87

26 89

27 88

S3 27 90

90 78 68 83

91 76 70 88

89 71 72 87

91 78 73 89

I 96S

1967

1968

immunization Given in Second Year of Life השנייה החיים בשנת שניתנו חיסונים

1965 749485

1966 768487562

1967 808386466

1968 791358966955
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(י) עיקריים רפואיים במקצועות רשיונות בעלי כ/10. לוח

TABLE T/IO. LICENSED PERSONNEL IN PRINCIPAL MEDICAL PROFESSIONS^)

)19521969) .

End of Each Year שנה כל q1D

Profession 19521955I960196519661967§1968.1969 מקצוע

Physicians

Dental surgeons

Dental practitioners

Pharmacists

Pharmacists*
assistants

Qualified midwives

Absolute Numbers מוחלטים מספרים

6.923 6,545 6.311 6.214 6,075 5,225 3<69 3.717

1,372 1.300I .255 1,211 1,178 1,123 937 908

705 689 658 579 599 552 403

1,620 1.561 1.539 1.527 1.479 1,175 879

610 582 554 427 510 184 86

492 471 462 460 423 292 233

רופאים

שיניים רופאי

שיניים מרפאי

רוקחים

לרוקחים טוזרים

מוסמכות מיילדות

Number of Residents per Licensed Professional במקצוע למורשה תושבים מספר

438451412428428429434422Physiciansרופאים

שיניים 1,805Dentalרופאי surgeons

1.3351.2841,4621,4851,4161.4281,405

שיניים Dentalמרפאי practitioners

Pharmacistsרוקחים

1,8541.5821.3061,3601.2941.3261,309

לרוקחים 'Pharmacistsער!ריס
assistants

(1) Including holders of temporary licences.
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סקטור *ל3י לבריאות, לאומית כ/11;>הוצאה לוח a
הוצאה וסוג מבצע

TABLE T/l I NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH. BY SECTOR IN CHARGE.

" AND TYPE OF EXPENDITURE

IL. Million, at Current Prices
(1965/661967/68)

שוטפים במחירים ל'י' מיליוני

1965/661966/671967/68

הכל סך
Total

הנל כך
Total

הכל סך
Total

ציבורי סקטור
Public Sector

מוסדות
שלא

אחר
Other

ממשלה
Govern
ment

רשויות
מקו

■ מיות
Local
Autho
rities

למטרת
רווח
Non
Profit
Institu
tions

כולל 611.3687.7708.6/48.140.3360.2160.0GRANDסך TOTAL

ההוצאה הבל סך
השוטפת הלאומית
בריאות לשירותי

5S9.S607.0' 638.5122.934.3325.6IS5.7Total Current National Ex
penditure on Health Services

בסקטור למינהל הוצאות
הציבורי

8.28.38.58.10.4
Administrative expenses in

the public sector

ורפראו ציבוריות גלרכי"ת
מונעת(0

226.1232.7247.921.99.3216.7Public clinics and preventive

תולים(2) 214.8236.4244.292.922.8104.524.0Hospitals(2)בתי

שיניים(3) רפואת 38.445.947.5מרפאות
1.84.441.3Dental clinics(3)

פרטיים00 ■43.949.851.5רופאים 
51.5Private doctors(*)

רפואיים ומכשירים תרופות
בית משקי ע"י שנקנו

28.133.938.9
38.9Medicines and medical instru

ments bought by house
holds

ההשקעה הכל סך
קבועים בנכסים

SI. 980.710.125.26.034.64.3Total Capital Formation in

Fixed Assets

עפר ועבודות 40.569.157.020.85.327.63.3Buildingמבניס and Construction
works

וציוד 11.411.613.14.40.77.01.0Machineryמכונות and equipment

והפרשי ריבית תשלומי
הלוואות על הצמדה

הבריאות שירותי למימון

0.85.1nterest and linkage differ
entials on loans for financ
ing health services

וכד'. ובמחלות במגפות מלחמה החינוך' במוסדות הבריאות שירותי וילד' לאם התחנות שירותי כנלו מונעת רפואה שירותי כולל (1)
לרפואת מעבדות שירותי כולל (3) החלמה. בתי שירותי כולל (2) המקומיות. הרשויות של התברואה שירותי את כולל אינו

פרטיים. רפואה ומעבדות רפואה מכוני של שירותים כולל (*) שיניים. וטבנאות שיניים
(1) 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. (2) Incl. reconvalesence homes.
)3) Incl. services of dental medicine laboratories and dental technicians. (4) Incl. services of medical institutes and

private medical laboratories.
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הסקטור לפי ומימונה, לבריאות הלאומית ההוצאה כ/12. לוח
TABLE T/12.  NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH AND ITS FINANCING

BY SECTOR

)1966/67; 1967/68)

At Current Prices
שוטפים במחירים

העברוח
נטו

לסקטורים
אחרים

NetTransfers
to Other
Sectors
(.)

ההוצאה
הכוללת
לצריכה
ולהשקעה
בנכסים
קבועים

Total Expenditure
on Consumption

and Capital
Formation in

Fixed Assets

הבל סך
מימון
Total

Financing

1966/67

הכל סך
ל"י מיליוני
687.7687.7

. MillionIL

TOTAL

ממשלה(2)
מקומיות רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ }חוץ

181.9
31.9

473.9

135.0
41.7

(3)511.0

46.9
( )9.8

( )37.l}

Government^)
Local authorities
Non profit institut. and households
Abroad

הכל סך
אחוזים
100.0100.0

ercentagesp

TOTAL

ממשלה(2)
מקומיות רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ pn{

26.5
4.6

68.9

19.6
6.1

(5)74.3

6.8
>)M
))5.4

}■

Government( 2)
Local authorities
Non profit institut. and households
Abroad

הכל סך
ל"י מיליוני

708.6

1967/68

708.6

MillionIL

TOTAL

ממשלה(2)
מקומיות רשויות

בית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ }חוץ

225.2
15.3

468.1

148.1
40.3

(3)520.2

77.1
( <2S.O

) (52.l}

Government(2)
Local authorities
Non profit institut. and households
Abroad

ercentagesPאחוזים

הכל 100.0100.0סך


TOTAL

(^31.820.910.9Governmentממשלה(2)
מקומיות 3.5Local()2.25.7רשויות authorities

גית ומשקי רווח למטרת שלא מוסדות
לארץ Non?7.4()73.4(3)66.0}חוץ profit institut. and households

Abroad

שירותי על בית משקי הוצאות בולל (3) היהודית. הסוכנות כולל (2) וגבייתן. הלוואות מתן וכן הלוואות קבלת כולל לא 0)
רפואיים. ומכשירים תרופות ועל עסקי בסיס על הניתנים בריאות

0) Excl. receiving of loam and also loans and loans' collection. (2) Including the Jewish Agency. 0) Incl. expenditure
of households on health services given on commercial basis and on medicines and medical instruments.
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סעד כ"א. פרק וי

ומסוגי כלכלית משפחה_שנהנתה_מעזרה
מש כלכלית; בעזרה רק נכללה אחרים עזרה
ומטיפול אחרת חומרית מעזרה שנהנתה פחה
זקנה מענקי מקבלי חומרית. בעזרה רק נכללה
כ"א/1 בלוחות נבללו לאומי לביטוח המוסד מן
חומרית או כלכלית עזרה מקבלי בין כ"א/3 עד

אחרת.

מקורות
לשכות שבטיפול המשפחות על הנתונים
לשכות של שנתיים מדיווחים י נתקבלו הסעד
כל נכללו אלה בנתונים הסעד. משרד אל אלה
הסעד לשכות בטיפול היו אשר המשפחות
אלה נתונים השנה. במשך אחת פעם לפחות
הסעד לשכות שבטיפול משפחות כוללים אינם

. ירושלים. במזרח

של כרטסת מתוך נתקבלו כ"א/4 בלוח הנתונים
.(*) זקנה מענקי לגבי לאומי לביטוח המוסד

הזקו נוער בני כוללים חקירה על הנתונים
מבחן על הנתונים והגנה"! ל"השגחה קים
פי על בטיפול או בהשגחה נוער בני כוללים

בלבד. משפט בית צו

והסברים הגדרות
על נתונים מובאים כ"א/3 עד כ"א/1 בלוחות
קבו (כלכלית חומרית מעזרה הנהנות משפחות
חומרית. עזרה ללא מטיפול או אחרת) או עה

הן: העזרה סוגי של ההגדרות

למחיה כספית עזרה קבועה. כלכלית עזרה
ברציפות. ומעלה חודשים 6 הניתנת

עד נכללה קבועה בלתי כלכלית עזרה
ומ1963/64 אחרת, חומרית עזרה עם 1962/63

קבועה. כלכלית עזרה עם

בכסף אחרת עזרה כל אחרת, חומרית עזרה
עד קבועה בלתי כלכלית (ועזרה במוצרים או

.(1962/63

פעולה בל הוא חומרית עזרה ללא טיפול
סעד, לשכת ידי על המשפחה למען שנעשתה

חומרית. עזרה למתן פרט

שאינם לאנשים משללמיט ('; זקנה מענקי
והיו הלאומי הביטוח חוק פי על מבוטחים
הם אלו מענקים .1.9.67 לפני המדינה תושבי
הסעד משרד ע"י ששולמו הזקנה מענקי .המשך

.1967/68 לשנת עד

פרסומים

מיוחדים 0רסומים

(1960) נתמכות משפחות הוצאות םקר (130) ■

(1963/64) נתמכות משפחות תקציבי על סקרים (199)

ללשכת הנזקקות היהודיות המשפחות סקר (87)
1956/57£) הסעד

סעד

י"ח/10. לוח ראה לאומי, לביטוח המוסד מן לקנה קצבאות מקבלי לגבי 0)
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העזרה וסוג יישוב צורת לפי הסעד, לשכות שבטיפול משפחות  כ"א/1. לוח
TABLE U/l.  FAMILIES IN THE CARE OF THE SOCIAL WELFARE BUREAUX,

BY TYPE OF SETTLEMENT AND TYPE OF ASSISTANCE
)1)(1955/561968/69)

SettlementsTypeofיישובים Assistance העזרה סיג

שנה
Year

הבל סך
Total

לאיהוד"םיהודיים
עזרה ללא טיפול

חומרית
NonJewishMaterialCare without

(2)Material Assistance

1955/5669,67165,5064.16525,350 44,321
1960/6196,69591,6865,00938,953 57,742
1965/66116,383110,3786,00552,304 64,079
1966/67121,102114,6726.43047.807 73,295
1967/68121,143114,9946,14946,688 74,455
1968/69121,817115,3426.47S43,347 78.570

.1955/56 לשנת פרט היהודיים, היישוביט של במספרים נכללו המעורבים ביישובים הלאיהורים משפווות (2) תקציב שנת (1)

(1) Budget Year. (2) NonJewish families in mixed settlements have been included in the data on the Jewish settlements,
except for 1955/56.

העזרה וסוג מוניציפאלי מעמד לפי הסעד, לשכות שבטיפול
TABLE U/2.  FAMILIES IN THE CARE OF THE SOCIAL WELFARE

STATUS AND TYPE OF ASSISTANCE
)1)(1960/611968/69)

משפחות  כ"א/2. לוח
BUREAUX, BY MUNICIPAL

Type of Assistance

Municipal Status המוניציפאלי המעמד
יישובים
לא
יהודיים

NonJewish
Settlements

לשכות
מוחזקות
Supported
Bureaux

)2)

מועצות
אזוריות
Regional
Councils

מוטצות
מקומיות
Local

Councils

עיריות
Munici
palities

הבל סך
Total העזרה סוג

1960/61

96,69559,71921,1385,2785,551$,009TOTAL
26,91813.9526.8671.8992.1592.041Regular economic assistance
30,82419.5236.8211,9601,4441.076Other material assistance
38,95326,2447,4501,4191,9481,892Care without material assistance

1965/66
116,38365,69034,7815,9054,0026,005TOTAL
35,21719.29511,4011,5151,3231.683Regular and irregular

economic assistance
28,86215.8959,5251,837995610Other material assistance
52.30430,50013.8552,5531.6843,712Care without material assistance

1967/68
121,14367,56339,0276,1972,2076,149TOTAL
33.95718.32711.4871.5078201.816Regular and irregular

economic assistance
40.49819,98717,0102,176811514Other material assistance
46,68829,24910,5302,5145763.819Care without material assistance

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
1968/69

הכל 121,81770,08536,6326,6431,9826,475TOTALסך
קבועה כלכלית 31,89917,25010.4701,5506671,962Regularעזרה and irregular

קבועה economicובלתי assistance
אחרת חומרית 46.67126.34516.6152,314828569Otherעזרה material assistance

חומרית עזרה ללא 43.24726,4909.5472.7794873,944Careטיפול without material assistance

(1) Seenote(1)toTable U/l.
)2) By the Ministry of Social Welfare.

כ*א/1. ללוח (1) הערה ראה (1)
הסעד. משרד ידי על (2)
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המשפחה ראש לפי.5תכונות הסעד, לשכות שבטיפול משפחות  לוחוכ'יא/3?
TABLE U/3.  FAMILIES INTtHE CARE OF SOCIAL WELFARE BUREAUX, BY

CHARACTERISTICS OF HEAD OF FAMILY

^i)(I966/671968/69)

1967/68

1968/69

1966/67
הכל סך

Total

אחוזים
Percen
tages

העזרה סוג
of AssistanceTypeמקבלי אחוז

עזרהכלכלית

כלכלית
Econo
mic

חומרית
אחרת

Other
Mateiral

ללא טיפול
חומרית עזרה

Care without
Material
Assistance

Percentage
of Receiving
Economic
Assistance

היישובים Allכל Settlements

total () הכל(2) 121,102121,143121,817100.031,89946,67143,24726.2סך

Thereof: New משפחות מזה:
Fami1ies(3) חדשות(3)

19.56419,07718,57915.33,2275,04610,30617.4

*£. גיל
Up to 19 5006331,0820.918133556616.7עד

203412,31912,61812,60610.42,6444,3675,59521.0

23.8ייי/354422,30322,06122.54218.55,3665,5528

455423,11123,13423,30619.16,4498,8687,98927.7

556425.08625,09624,748.20.37,9158,4098,42432.0

65 +37,34837.60137,53330.89,34215,84012,35124.9

Jewishיהודייטיישובים Settlements

totals הבלג) 114,472114,9941סך 15,342100.029,93746,10239,30316.0

Thereof: New עולימ ב?זה1
lmmigrants(4) חדשים(4)

Continent 0^ יבשת
Birth לידה
15"e1 ■ ישראל

5,023

5,317

3,684

5,387

3,471

5,476

3.0

4.8

1,352

1,074

1,148

1,462

971

2,940

39.0

19.6

Asia , 33,37233,26933,42229.07,95013,24512,22723.8אסיה

Africa 42,46842,63643,76037.913,33418,96411,46230.5אפריקה

אירופחאמריקה
EuropeAmerica33,51533,70232,68428.37,57912,43112,67423.2

לראשונה נמצאו (3) הבל. הסך בשורות רק נבללו המש8חה ראש תכונות ידועות לא שלגביהן משפחות (2) תקציב. שנת (1)
הנקובה. התקציב לשנת שקדמה השנה של באפריל מ1 ארצה טלו (*) הנקובה. התקציב בשנת הסעד לשכות בטיפול

{1) Budget year. (2) Families for whose heads no characteristics are known, have been included in the total only. (3) First
in care of Welfare Bureaux in the specified budget year. (4) Immigrated since April 1st of the preceding year to the

specified budget year.
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משפחתי ^מצב מין המענק, סוג לפי ,0) זקנה מענקי מקבלי  כ"א/4. לוח
TABLE U/4. RECIPIENTS OF OLD AGEALLOWANCES (1) BY TYPE OF ALLOWANCE,

SEX AND MARITAL STATUS
)III 1969)

הכל בשיםגבריםסך המענק TotalMalesFemalesTypeofסוג Allowance

הכל 18,6377,61911,018TOTALסך

לבודדים 13,2472,48510,761Allowancesמענק to individuals
אלמנים 11מהם: ,9241,77210,152Thereof: to widowed
לזוגות 5.3905,134256Allowancesמענק to couples

(1) In Tables U/l  U/3  included among recipients of economic
or other material assistance.

בין כלולים כא/3 עד בא/1 בלוחות (1)
אחרת. חומרית או כלכלית עזרה מקבלי

המבחן שירותי בטיפול ומבוגרים נוער בני  כ"א/5. לוח
TABLE U/5.  YOUTHS AND ADULTS UNDER THE CARE OF PROBATION SERVICES

)1953  1969)

לנוער המבחן למבוגריםשירותי המבחן שירותי
ion ServicesYouth ProbatAdult Probation Services

Activitiesנסתיימונסתיימופעולות
ofבסוףבמשךנוספובתחילתבסוףבמשךנוספובתחילתשירותי
השנההשנההשנההשנההמבחן

במשך
Probationהשנההשנה

At the
Beginning

השנה
New CasesTermin

ated
At the
End

At the
Beginning

השנה
New CasesTermin

ated
At the

Endof the
Services

of the Yearthe Yearduring
the Year

of the Yearof the Yearduring
the YearDuring

the Year
Year

19531953
6327630138Investigationחקירה
12818263247Probationמבחן

19551955
8533.6843,4611,0745438235185Investigationחקירה
8265433501,019294178171301Probationמבחן
1960I960

2,8407,0146,4573.397109726691144Investigationחקירה
739476359856598.477448627Probationמבחן
I96S1965

5.29810,6469,8886.0563432.32S2,195473Investigationחקירה
1.6049688691.7031.4868537731,566Probationמבחן
19671967

6,4389,9039,4866,8556092,1302,174565Investigationחקירה
1,6648141,1721.3061.5006859001,285Probationמבחן
19681968

6.85510,99510.8606.9905652,5082.552521Investigationחקירה
1,3061.0421,0101.3381.2851.0697831.571Probationמבחן

19691969
6,99010,83011,2516,5695212,8132,761573INVESTIGAחקירה

4812.6662,598549Malesזכרים
4014716324Femalesנקבות

6,4649.4869.9396,0114612,5112,469503Jewsיהודים
5261.3441.3125586030229270Othersלאחרים

1,3381,1528501,64013711,1808461,905PROBATIONמבחן
1,5111.1078021,816Malesזכרים
60734489Females..נקבות
1.2181,0857671,5361,4541.1007841,770Jewsיהודים
12067831041178062135Othersאחרים
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ומשיטרה משפטים כ"ב. פ^רק יל £

חיילים). השופטים דין בתי כולל (לא 1945
נקבעלפיהעבירה.האחכונה,_שבה_ ^סוגהעבירה

השנה. במשך האדם הורשע
16 עד 9 בגילים בנים צעיר. עבריין

.18 עד 9 בגילים ובנות
ונשים 17 מגיל גברים מבוגר: עבריין

ומעלה. 19 מגיל
והצ המבוגרים העבריינים של השיעורים
המתאי באוכלוסייה 1,000 כל על חושבו עירים
עלייה. ותקופת לידה יבשת גיל, מין, לפי מה,
והעבריינים ההרשעות של במספרים הירידה
ו1968 1967 בשנים והצעירים המבוגרים
החנינה בחוק קשורה כ"ב/4כ"ב/6) (לוחות
פלי "סטטיסטיקה בחוברות דיון (ראה תשכ"ז

ו1968). 1967 לשנים לית"
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 היק סגירת של
כוללים כ"ב/8) (לוח האסירים על הנתונים
חוב, תשלום אי בשל שנאסרו אלה את גם
אסירים מסויימת במידה 1967 בשנת והחל

השטחים. תושבי
של בנושא שנה לכל מפורטים נתונים
הפרסומים בסדרת מופיעים פלילית סטטיסטיקה
בסוף רשימה (ראה הלשכה של המיוחדים

המבוא).

, שונות
ושטרי ההלוואה חוזי במספר העלייה
הנוטריונים של ■בטיפולם שהיו המשכנתאות
חוק בהפעלת קשורה ,1968 בשנת הציבוריים
העניינים ■ במספר העלייה תשכ"ח. המשכון,
בשנת החל לפועל ההוצאה במשרדי שבוצעו
תיקים של מינהלית סגירה ע"י מוסברת 1968
(לוח ויותר שנה חצי פעילות היתה לא בהם

כ"ב/10).

שופטים
המכה השופטים גם כלולים השופטים בין
המכהנים הרשמים המשפט, בתי בהנהלת נים
העי המשפט בבתי השופטים כל שופט, בדרגת

יהס3רי0 הגדרות

מש3טית סטטיסטיקה
בלוחות הנתונים המשפט. בבתי העניינים
של הפעולות את כוללים אינם כ"ב/1כ"ב/3
נתקבל 1968 בשנת החל הצבאיים. המשפט בתי
בעניי שונות ובקשות המרצות על נפרד דיווח
העליון, המשפט בית בטיפול שהיו פליליים נים

האזרחיים. העניינים בין זו שנה עד שנכללו
הפליליים העניינים במספר הניכרת הירידה
הפלי העניינים ובמספר 1967 בשנת שהוגשו
נובעת שנה, אותה בסוף נתבררו שטרם ליים

תשכ"ז1967. החנינה, מחוק
בשנת האזרחיים העניינים במספר הירידה
ישי הוגשו זו שבשנה מהעובדה, נובעת 1969
מספר המשפט לבית ולא לפועל למוציא רות
ובשיקים. בשטרות הקשורים עניינים של ניכר
זו. ירידה על השפיע המיתון שגמר להניח יש כן
המשפ הסטטיסטיקה של מפורטים נתונים
של העיבוד ושיטת מקורות על הסברים וכן טית
המיוח הפרסומים בסדרת מתפרסמים הנתונים
בסוף רשימה (ראה שנה מדי הלשכה של דים

המבוא).

5לילית סטטיסטיקה
המשפטים את משקפים כי'ב/4 בלוח הנתונים
בבתי שנתבררו ראשונה בדרגה הפליליים
ופרט קלות תנועה לעבירות פרט המשפט,
המש ובבתי העירוניים המשפט בבתי לעניינים
כמה הורשע או הואשם אדם אם הצבאיים. פט
פעמים מספר נכלל הוא השנה, במשך פעמים

זאת. בסטטיסטיקה
המבוגרים העבריינים של בסטטיסטיקה
עבריין כל בחשבון הובא שהורשעו והצעירים
מספר הורשע אם גם שנה, בכל אחת פעם רק

השנה. במשך פעמים
עד בישראל, שנתחייב מי הוא חדש עבריין
עבירה בשל אחת, פעם רק הנחקרת, השנה סוף

המשטרה. של האשמות בפנקס שנרשמה
סוף עד אשר עבריין הוא מועד עבריין
עבירות. יותר או בשתיים הורשע הנחקרת השנה
שהורשעו העבריינים את כוללים הנתונים
בתי לרבות ראשונה, מדרגה משפט בבתי
חרום), (שעת הגנה תקנות לפי הצבאיים המשפט
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הדתיים, הדין בתי המשפט, בתי מזכירויות של
ושירות המשטרה מטה הסוהר, בתי שירות

לנוער. החסות

לקוחים כ"ב/6 עד כ"ב/4 בלוחות הנתונים
המשפט, בתי מזכירויות ע"י שסופק חומר מתוך

לנוער. המבחן ושירות המשטרה מטה

19671969 לשנים אלה ממקורות הנתונים
ירושלים. מזרח את כוללים

הנהלת ידי על סופקו השופטים על הנתונים
משרד ידי על  הדיינים ועל המשפט בתי

הדתות.

 1969 בשנת והחל תעבורה שופטי רוגיים,
לעבודה. הדין בתי שופטי

דין עורכי
על הדין עורכי מספר נקבע 1962 שנת עד
דין, כעורכי לשמש המורשים של הרשימות יסוד
הפרסומים" ילקוט  ב"רשומות שנתפרסמו
סמך על  1963 שנת מסוף השנה; במרוצת
בדבר הדין עורכי מלשכת שנתקבלו המספרים

הדין. עורכי בפנקס הרשומים הדין עורכי

מקורות
כ"ב/7 וכן כ"ב/3 עד כ"ב/1 בלוחות הנתונים
הסטטיסטי הדיווח מתוך נלקחו כ"ב/11 עד

פרסומים

(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)
(1965) משפטית סטטיסטיקה (213)

(1962 ;1963) פלילית סטטיסטיקה (223)
(1966) משפטית סטטיסטיקה (236)

(1964 ;1965) הנוער עבריינות (244)
(19641965) פלילית סטטיסטיקה (247)

(1967) משפטית סטטיסטיקה (260)
(1966) הנוער עבריינות (265)

(1966) פלילית סטטיסטיקה (266)
(1968) משפטית סטטיסטיקה (288)

(1967) הנוער עבריינות (301)
(1967) פלילית סטטיסטיקה (315)

מיוחדים פרסומים

(19481949) פליליים משפטימ של סטטיסטיקה (3)
(1950) פליליים משפטים של סטטיסטיקה (6)

(1951) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (18)
1951 פליליים (משפטים  פלילית סטטיסטיקה (20)

(1951 סוהר בתי 1950 שהורשעו עבריינים
(1952) משפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (24)
(1953) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (39)
(1954) המשפט בתי פעולות של סטטיסטיקה (43)

(19511954) פלילית סטטיסטיקה (70)
(19551957) המשפט בתי פעולות (73)
(1955 ;1956) פלילית סטטיסטיקה (81)

(1957) המשפט בתי פעולות (90)
(1958) פלילית סטטיסטיקה (94)

(1959) המשפט בתי פעולות (102)
(1958) פלילית סטטיסטיקה (121)
(1959) פלילית סטטיסטיקה (134)
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judicial statistics י ~ משפטית סטטיסטיקה
י (1) פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים כ"ב/1. לוח
: TABLE V/|._ COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OFPROCEEDING (1)

_ j (19501969)

Type of
Matter

Stage of
Proceed

ing
1969 1968 1967 1965 I960 I 95S 1950 שלב

פעולה
סוג
עניין

EnteredALL

DecidedMATTERS

Pending

EnteredCivil

Decided

Pending

EnteredCriminal

Decided

Pending

EnteredThereof:

Decided
Criminal
without

Pendingminor
traiffc
offences

enteredAll
Mattersp)

EnterecCivil

EnterecCriminal(3)

All Courts(2)
394,300 445,232 429,380 403,691

412,411 449,877 430,943 389,863

80,935 100,630 IOS,275 99,987

159,482 198,167 220,192 180,331

176,933 214,854 205,390 172,313

52,632 71,669 88,369 68,918

234,818 247,065 209,188 223,360

235,478 235,023 225,553 217,550

28,303 28,961 16,906 31,069

140,673 153,669 133,729 150,188

142,050 144,662 147,079 145,871

23,305 . 24,687 15,667 26,613

Rates per I ,000 Population
Aged 15and Over

המשפט(2)כלבתי
96,686174,836301,256הוגשו

90,745194,889292,001נתבררו

18,33036,95769,679טרם
נתבררו

14,43744,445116,149הוגשו

13,45640,702108,914נתבררו

7,21315,78840,427טרמ
נתבררו

82,249150,391185,107הוגשו

77,289154,187183,087נתבררו

11,11221,16929,252טרם
נתבררו

46,52974,963107,386הוגשו

42,54176,24904,118נתבררו

8,84112,05724,370טרם
נתבררו

כל
העניינים

אזרחיים

פליליים

מזה:
פליליים
עבי בלי
תנועה רות

קלות

תושבים ל1,000 שיעורים
ומעלה 15 בגיל

70.2104.2164.7193.8198.6188.456.2הוגשוכל
העניינים(3)

16.638.885.8105.8123.6106.183.0הוגשואזרחיים

53.665.478.988.075.082.373.2הוגשופליליים(3)

Couהעליוןהמשפטבית rtSupreme
5961.1381,9882.5682.6322,9022,938EnteredAllהוגשוכל

4221.2832,0002,4392,7302,7692,870Decidedנתבררוהעניינים
Matters

378639674605465598666Pendingטרם
נתבררו

4538191,6122,0632,1791,9251,945EnteredCivilהוגשואזרחיים

3209301,6301,9342,2511,8261.927Decidedנתבררו

311571564498401487505Pendingטרם
נתבררו

143319386505453977993EnteredCriminalהוגשופליליים

102353370505479943943Decidedנתבררו

676811010764III161Pendingטרם
נתבררו
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(המשך) (0 פעולה ושלב עניין סוג לפי משפט, בבתי עניינים  כ"ב/1. לוח
TABLE V/l. COURT MATTERS, BY TYPE OF MATTER AND STAGE OFPROCEEDING (1) (Cont.)

)19501969)

Type of
Matter

Stage of
Proceed

ing
1969 1968 1967 1965 I960 1955 1950 שלב

פעולה
םוג
עניין

₪
Matters

Civil

Criminal

All

Matters

Civil

Criminal

All
Matters

All
Matters

המחוזיים המשפט Districtבתי Courts

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

7,462
6.627
3.656

/3.249
13.241
4.957

26.124
24.035
13.181

39,992
36./S8
25,4/4

47,584
43. /79
26, /05

50,375
50.048
26,432

.5O.7M

50,962
24,984

Entered
Decided
Pending

אזרחיים

נתבררו
הוגשו

נתבררו
טרם

6,205
5,548
3,249

11,153
10,709
4,115

23,066
21.130
11,322

34,573
31,107
23,319

43.417
38,023
25,014

45,559
45,747
24,826

45.167
45,671
23,123

Entered
Decided
Pending

פליליים
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם

1,257
1,079
407

2,096
2,532
842

3,058
2,905
1,859

5,419
5,081
2,095

4.167
5.156
1,091

4,816
4,301
1,606

5,544
5,291
1.861

Entered
Decided
Pending

נתבררו

השלום משפט 'Magistratesבתי Courts

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

70,925
67,481
12,108

40/,נ4/
141.755
25,595

211.015
206.163
45,981

272.654
264.802
62.270

294,(43
294.786
67.242

295.688
302,290
60.640

257,(28
272,877
44,504

Entered
Decided
Pending

אזרחיים

נתבררו
הוגשו
נתבררו

טרם

7.779
7,588
3,658

28,387
24,788
8,788

89.851
84,418
27.369

141,878
137,354
44,121

167.916
159,203
58,913

147,470
161,412
44,971

110,459
126,654
28,389

Entered
Decided
Pending

פליליים
נתבררו

הוגשו
נתבררו

טרם

63,146
59,893
8,450

114,753
116,967
16,807

121,164
121,745
18,612

130,776
127,448
18,149

126,227
135.583
8,329

148,218
140,878
15,669

146,669
146,223
16.115

Decided
Pending

נתבררו

לנוער השלום משפט Juvenileבתי Courts

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

749
508
241

1,907
1,833
389

4,321
4,156
1,135

5,257
5,228
1,329

4.323
4,867
653

4,788
4,428
1,013

5,466
5,201
1,278

Entered
Decided
Pending

נתבררו

עירוניים משפט Municipalבחי Courts

כל
העניינים

הוגשו
נתבררו

טרם

13,928
13,392

861

31.309
32.468
3,024

56,157
53,849
7,528

81,403
79.288
9.389

74.018
79.468
6.769

88,266
84.473
10,562

76.146
77,820
8,888

Entered
Decided
Pending

נתבררו

Tenancy and Social Security Tirbunals לאומי ולביטוח לשכירות הדין בתי
4,086הוגשוכל 1,6201,8176.6802.2451.91 1EnteredAll

4,275נתבררוהעניינים 1,7361,9185,9134,9402.681DecidedMatters

2,314טרם 1,1729804.041842615Pending

נתבררו

הפקעת למניעת הדין בתי כולל 1963 שנת עד (2) בדיווח. והוספות השמטות בגלל נתהוו לשנה משנה במעבר מסוימים ד&רשיס (1)
קלות. תנועה לעבירות פרט (3) וספסרות. שערים

(1) Some discrepancies between successive years are due to omissions and additions in the reports. (2) Until 1963, includes
antiprofiteering tribunals. (3) Excl. minor traffic offences.
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עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"ב/2. לוח
TABLE V/2. COURT MATTERS DECIDED, BY TYPE OF MATTER

(I9S01969)

Type_of_Matter_ __1969 1968 1967  I96S  I960 1955" 1950" קניין סוג

ALL MATTERS

All Civil Matters

High Court of Justice

Civil appeals

Other civil matters

All Criminal Matters

Supreme Court
2,870 2,769 2,730

1,927 1,826 2,251

347 354 423

740 643 647

840 (1)829I, 181
943 (1)943 479

ייוהעלהמשפטבית
העניינים 2,0002,439ו422,283כל

העניינים כל
האזרחיים

3209.30/,6.301,934

לצדק גבוה דין 86209333388בית

אזרחיים 151385567533ערעורים

אוזרים אזרחיים 833367301,013עניינים

העניינים גל
הפליליים

102353370SOS

המחוזייםבתי ourtהמשפט sri ct CD ist
העניינים 6,62713,24124,03536,18843,17950,04850,962ALLכל MATTERS

העניינים All/5,54810.70921,13031,10738,02345,74745,67כל Civil /Matters
האזרחיים

כספיות 5281,3362,8684,7986,1587,9526,619Monetaryתובענות claims

50841589781145184Arbitrationבוררות
1,3011,5143,3424,1404,7465,4476,036Successionירושה

חולי על 286251509782555726876Guardianshipאפוטרופסות of lunatics,
ונעדרים קטינים minorsרוח, and absentees

וגירושין 6692316384335328Marriageנישואין and divorce

ילדים 44154162205257291281Adoptionאימוץ of children

רגל 1132363402805937538Bankruptcyפשיטת
1524249251428365305Companiesחברות

637094539712091Partnershipsשותפויות
אזרחיים 6591,5712,0161,9071,6532,6843,015Otherענייניס Civil Matters 

הכל סך  Totalאחרים
:Thereofמזה:

הנוגעות 137126625671.739822Actionתובענות relating to
immovableבמקרקעין property

19819669110554932Pecuniaryממונות

הצהרתיים דין פסקי
431\ 1,338

116228167234232Declaratory judgments
גיל 1,216II482Declarationהכרזת of age

אחרות ובקשות 1,9554,1889,03214,60820,02523,79824,303Motionsהמרצות and other
petitions

אזרחיים 6087038731,5981,3851,3811,353Civilערעורים appeals

הכנסה מס 287161,3721.9501,4761,5661,742Incomeערעורי tax appeals

העניינים 0792,5.322,905SifSISJS64,3015,291All,)כל Criminal Matters
הפליליים

פליליים 6441,6171,4383,4233.5303,1563,988Criminalעניינים matters in 

ראשונה firstבדרגה instance
פליליים 4359151,4671,6581,6261,1451,303Criminalערטירים appeals
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(המשך) עניין סוג לפי משפט, בבתי שנתבררו עניינים  כ"ב/2. לוח
TABLE V/2. COURT MATTERS DECIDED. BY TYPE OF MATTER (Cont.)

)I9501969)

Type of Matter 1969 1968 1967 1965 I960 1955 1950 עניין סוג

ALL MATTERS

Ml Civil Matters

Actions concerning
possession of im
movable property

Actions concerning
partition of im
movable property

Monetary claims

Arbitration

Other civil matters

Thereof: Pecuniary

Declaration
of age

Motions and other
petitions

All Criminal Matters ()

Misdemeanour

Private complaints

Contravention

Road accidents

Other traffic offences

Various petitions(')

Magistrates' Courts השלום משפט בתי
272,877 302,290 294,786 264,802 206,163 141,755 47,481

126.654 161,412 /59,203 /37.354 84,418 24,788 7,588

4,829

78

4,217 4,046 4,233 4,063 2,073 2.015

49 60 63 57 42 112

106.670 139,943 137,828 I 17,588 67,647 18.954 5.125

39 36 36 34 54 51 "
1,531 1,540 1.406 1,899 679 552 317

144 142 134 663 462 460 220

1,013 897 902 905   

13,507 15,627 15,827 13,532 , 11,918 3.M6

/46,223 140,878 135.583 /27,448 /21,745 / /6,967 W.893

35,831 33,882 37,337 42.068 26,562 24,967 11.777

774 784 1,284 1,624 1,987 1,812 2.186

5,814 7.042 8,133 4.018 5,541 4,420 7.949

7,813 6,599 7,866 8,059 8,686 6,750 2,315

93,392 90,361 78,474 71,679" 78,969 ' 77,938 34,748

2.599 2,210 2,489  

העניינים כל
העניינים כל
האזרחיים

חזקה בדבר תובענות
במקרקעין

לחלוקת תובענות
מקרקעין

כספיות תובענות

בוררות

אחרים אזרחיים עניינים

ממונות מזה:

גיל הכרזת

ובקשות המרצות
אחרות

העניינים(2) כל
הפליליים

עוונות

פרטיות קובלנות
חטאים

דרכים תאונות

אחרות תנועה עבירות

שונות(3) בקשות

rtלנוערהשלוםמשפטבתי se CouJuven i 1

העניינים S2284.8674,4285,201ALL.5081,8334,156כל MATTERS
62259597889735630680Felonyפשעים
3771.4042,9794,0653,6133,4884,222Misdemeanourעוונות

פרטיות 713165764Privateקובלנות complaints
14443162396Contraventionחטאים

דרכים 2510921287923551Roadתאונות Accidents
אחרות תנועה 82729636593636Otherעבירות traffic offences

והגנה 151713130174130138Careהשגחה and protection
שונות 1649464Variousבקשות petitions

(1) For changes in reporting  see introduction.
)2) Until 1957 includes only part of felonies.
)3) Not included previously in court reports.
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פעולתי) שלב לפי דתיים, דין בבתי עניינים  כ"ב/3. ל1ח

TABLE V/3. RELIGIOUS COURT MATTERS, BY STAGE OF PROCEEDING(i)

(19501969)

פעולה. 19501955I960196519671968שלב ,1969Stage of Proceeding

Rabbinical Courts הרבניים הדין בתי

9,01813,66823,42126.37827.61428,25829,372Enteredהוגשו

8.63511,78520,72231,60826,09627,47128.872Decidedנתבררו

נתבררו 1,5146,76519,18516,27417.68118,46818,968Pendingטרט

השרעיים(2) הדין Shairaבתי Courts(2)

2,0431,7822,6513,1781,6491,0901,383Enteredהוגשו

2.0301,7742,6253,1541,6721,1201,334Decidedנתבררו

נתבררו .1349136162145115164טרם Pending

הדרוזי(2) הדין Druzeבית Court(2)

435III7995Enteredהוגשו

נתבררו
3761688472Decided

נתבררו טרמ
106/7117Pending

היווניים הדין Greekבתי Orthodox Courts
, אורתודוכסיים

180193181228195234209Enteredהוגשו

174193179228195234209Decidedנתבררו

נתבררו 6טרם
2Pending

הקתוליים הדין בתי
המלקיתים

CatholicMelkite Courts

הוגשו 53557457494265Enteredי

53557757494265Decidedנתבררו

נתבררו טרם


Pending

הרונליימ הדין Romanבתי Catholic Courts(3)

קתוליי0(3)

23373217242726Enteredהוגשו

22443217222627Decidedנתבררו

נתבררו 1טרם

י
4121


Pending

משפטי. בדיון כרוכים שאינם נישואין ענייני נבללו לא
><) See Note (1) to Table V/l. (2) As from June 1967, marriage זז

require legal proceedings were not included.

בב/1. ללוח (י) הערה ראה (<)1967 ביוני ההל (2)
1atters which do not המרוניטי. הדין בית את

(3) Including the Maronite Court.
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criminal statistics . פלילית סטטיסטיקה
ועונש עבירה סוג לפי פליליים, במשפטים הרשעות  כ"ב/4. לוח

TABLEV/4.CONVICTIONS IN CRIMINAL MATTERS, BY TYPE OF OFFENCE AND PENALTY
)19511968)

19511955I960196519671968

32,02549,55056.26469,86464.77960.623Accusationsהאשמות

הכל סך  37CONVICTIONS^22,25037,47044,18959,62745,89152הרשעות  TOTAL

האשמות 100 על 85.686.2Convictions(1)69.575.679.685.3הרשעות per 100
accusations

אוכלוסייה!2) Populationקבוצת group(2)

42.290Jews■18,02031,27536,81449,75636,611יהודים

4,0755,8406.9928,7598.4588.983NonJewsלאיהודים

Sexמין
20,14533,61040,43153,90042,18047,964Malesזכרים

1,9503,5053,3754,6152,8893.309Femalesנקבות

Ageגיל
2.2103.33S4,9386,2064,1975.026Juvenilesצעירים

19,88533,78038,86852.30940,87246.247Adultsמבוגרים

משפטית 1553558831,112822964Legalאישיות Person

העבירה Typeסוג ofOff e nee
וניהול הציבורי הסדר 2,2254.3465,3916,1455,3294.736Againstכלפי public order and

חוקית administrationרשות of lawful
authority

אדם של גופו 2,7054,3625.4526.9073,8064.294Againstכלפי the person

המוסר 210385508620554532Againstכלפי morality

הרכוש 5.5306,5128.89812.1709,16910,727Againstכלפי property

וזיוף 2403314061,7721.198873Fraudרמאות and forgery

אופי בעלות 4.45112,9079,37811.448Offencesofעבירות administrative
characterמנהלי

פיסקליות 9,32515,8661.235647448405Fiscalעבירות offences

עסקיות כלכליות/ ,10.13610,70010,95612,875Economicעבירות business and
professionalומקצועיות offences

האדם של הטוב שמו 5010281844765Defamationכלפי

תנועה 1,6405.5668,0477.6155.1676,282Trafficעבירות offences

ידוע 325לא


84126


Not known

Penaltyעונש
3,4401.8152.1972,4052.4442,496Imprisonmentמאסר

וקנס 105135209257200162Imprisonmentמאסר and fine

קנס* או "מאסר או 14,65030.66035,04448,15036,46541,542Fineorקנס "imprisonment or ifne"

אחר 4,0554.8607,2398,8156,7828,037Otherעונש penalties

.(11,147) בחנינה שנסתיימו ההאשמות ניבוי לאחר חושב ההרשעות אתת (2) משפטית. אישיות כולל לא (י)
(1) Excl. legal person. (2) Percentages of convictions were calculated after deductions of convictions

anulled by the Amnesty (II. 147).

607 ומשטרה משפטים



בדין שחויבו מבוגרים עבריינים כ"ב/5. לוח
TABLE tV/5. CONVICTED ADULT OFFENDERS

)19511968)

יהודיפ לא
NonJews

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודים
Jews

מועדים
Recidivists

הדשים
First

Offenders

Total. הכל סך

שיעורים
ל000'1
באוכלוסייה
המתאימה^)
Rates per

1,000 Specific
Populationf1)

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Excluding Affray and Minor Assaults קלות ותקיפות קטטות כולל לא
8,2308.94,9101,2721,4106881951

12,44310.85,2532,6652,3182.2071955

14,10211.2 :4,9154,054. ,1,9103,2231960

16,79311.15,8856,0001,5713,3371965

16,16810.35,8916,0721,2822,9431966

12,0027.53.5104,6361,2912,5651967

12,3257.43,8255,0071,3852,108968

1951

1955

1960

1965

1966

1967

1968

Including Affray and Minor Assaults

2.146

. 1,898

1,565

1,505

1,581

קלות ותקיפות קטטות כולל
3tOXI■ /gu

3,8621965

3,3861966

2,9101967

2.3971*68TOTAL

16,75112.46,070.4,914

20,03213.27,2427,030

19,19412.37,1757,068

13,9078.64,2275,265

5,724 4,477 8.5 14,179

I960

1965

1966

1967

הכל 1968סך

עבירה סוג

הציבורי הסדר כלפי
רשות וניהול

חוקית

3,9082.41.1291,201619959

type ot cmence

Against public order
and administration
of lawful authority

אדם של גופו 3.3662.01,0781,458311519Againstכלפי the person

המוסר 4210.3כלפי 1231836946Against morality

הרכוש 5,3603.21.7572,443411749Againstכלפי property

וזיוף 7190.52413603187Fraudרמאות and forgery

בעלות עבירות
מנהלי אופי

2330.1553412519Offences of admini
strative character

כלכליות, עבירות
ומקצועיות עסקיות

750.0322869Economic, business
and professional
offences

תנועה 970.0621799Trafficעבירות offences
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(המשך) בדין שחויבו מבוגרים כ"ב/5.*עבריינים לוח
TABLE V/5. CONVICTED ADULT OFFENDERS (Com.)

)19511968)

יהודים לא
NonJews

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

יהודים
Jews

מועדים
Recidivists

חדשים
First

Offenders

Total הכל סך

שיעורים
ל1,000
באוכלוסייה
המתאימה(')
Rates per

1.000 Speciifc
'opulation,f1)!

מספרים
מוחלטים
Absolute
Numbers

Sex

2.348Males

49Females

Age
2731719(1)

6512024

4982529

5233039

45240 and over

Jews only)Continent of Birth

Israel

Asia

Africa

Europe 
America

Not known

Period of Immigration (Jews only]

Israel born

Up to 1947

19481954

19551960

Since 1961

Not known

Recidivists per 100 I 60.3
offenders I

1,435

146

430

495

221

243

192

5,346

378

1.293

1,353

794

1,240

1,044

3,712

765

1,184

964

547

863

919

מין
14.9

1.7

12,841

1.338

גברים

נשים

3.18027.8

3,46314.2

2,06012.6

2.8699.2

2.6073.1

גיל
(')19 עד 17

24 עד 20

29 ער 25

39 עד 30

ומעלה 40

בלבד) (יהודים לידה יבשת
2,4868.91,0581,428ישראל

2,0867.29231.163אסיה

4,00114.91.6442,357אפריקה

1,6052.4840765אירופהאמריקה

ידוע 1211_23לא

בלבד) (יהודים עלייה תקופת
ישראל 2.4868.91.0581,428ילידי

1947 4901.8196294עד

194819543.5776.31.3342,243

195519601.4999.2659840

ואילך 19611.6378.7943694

ידוע 512לא


287225

100 לכל 56.1מועדים
עבריינים

(1) Only females aged 19 and over.
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בדין צעירים*שחויבו כ"ב/6.ל^עברייניס .לוח
. TABLE V/6. CONVICTED JUVENILE OFFENDERS

)19571968)

הכל< Totalסך יהודיםJewsיהודים. NonJewsלא

שיעורים
מספרים
מוחלטים .

ל1/000
■צעירים

חדשים
c:rc*מועדים

חדשים
מועדים

AbsoluteRates perrirst
OffendersRecidivistsOffenders

Recidivists
Numbers1.000

Juveniles

1957 ■6.517581957

I9603,98810.01,8681,004792324I960

19655,330.10.42,2572,1965733041965

19665,34110.32,1722,3125902671966 j

19673,6316.91,2201,7164872081967

הכל 19684,4608.31,6891,973SS42441968סך  TOTAL

עבירה 0Typוג e ofOff e n ce

הציבורי הסדר 2770.5127795516Againstכלפי public order and

חוקית רשות administrationוניהול of lawful
authority

אדם של גופו .3260.612176בלפי 10326Against the person

המוסף 490.1231565Againstבלפי morality

הרכוש 3AQ196Against!79,!3,7537.01,357בלפי property

וזיוף 210.010821Fraudרמאות and forgery

אוורות 340.1II419עבירות
Other offences

.וגיל Sexמין and Age

הכל מך  ■4521,531,/4,01516.3בגימ 502230Boys  Total

12 עד 99667.940441511532912
14 עד 131,20319.8349617152851314

16 עד 151,84629.26997992351131516

הכל סך  44J(.5237/425214Girlsבנות  Total

12 עד 9670.63420II2912
14 עד 13781.336251521314 .

16 עד 151412.45367IS61516
18 עד 171592.811430II41718

■ בלבד) (יהודים לידה Continentיבשת of Birth (Jews only)

2.4527.01,1361,316Israelישראל

. י 533.12825Asiaאסיה

1,08017.1480600Africaאפריקה
69אירופהאמריקה .2.54128Europe  America

ידוע ,844Notלא known

Recidivists per 100
offenders

30.6 53.9 100 לבל מועדים
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המשטרה, של האשמות בפנקס שנרשמו ./'אמיתיות" עבירות  כ"ב/7. לוח
, עבירה סוג לפי

TABLE V/7. "TRUE OFFENCES" RECORDED IN THE CHARGE REGISTER OF THE POLICE,

BY TYPE OF OFFENCE

Jl9501969)

עבירה 19501955I9601965196719681969Typeסוג of Offence

הכל M489,95699,709101,283109,809TOTAL,<22,06236,7345סך

הציגורי הסדר 7.8347,8458,4288.404Againstכלפי Public Order and Ad
חוקית רשות ministrationוניהול of Lawful Autho

הבל סך rity  Total

הרום חוקי על 8032.8973.0911,7561.8931,0301,081Offencesעבירות under emergency laws
צבאי ממשל .infiltiation)(הסתננות/ military go

vernmentובו') etc.)
נשק ירייה/ כלי 196216299473320303236Unlawfulהחזקת possession of firearms,
בלי נפץ וחומר otherאחר weapons, and unlawful

רשיון
לשירות בנוגע עכירות

הביטחון
\f\A

possession of explosives
38520537JOtJ

ence service
זה בסוג אחרות 5.2375.3476,8526,983Otherעבירות offences of the above

type

אדם של גופו 10,1027.7498,2588,572Againstכלפי the Person  Total

הכל סר .

50302629294519Murderרצח

לרצח 53863735304335Attemptedניסיון murder
עקב מוות וגרימת 1481294850445558Manslaughterהריגה and causing death

byרשלנות carelessness
חמורה גופנית 449295410429Greviousחבלה bodily harm

גופנית וחבלה תקיפה
לסמים בקשר עבירות ,

ממוכנים

1,8663.827
1 ^Q

6,6167.3735,7515,7745,858Assault and bodily harm
10221 11£*1/JO1 ,U^O

dangerous drugs
זה בסוג אחרות 1.8921.0531.1931,128Otherעבירות offences of the above

.type

המוסר 8941.7662,1072.058Against./3226401.475כלפי Morality

 הרכוש 64.48/77.86/77,9/58J./39Againstבלפי Property  Total

הכל סר

לשוד וניסיון 201604647669797Robberyשוד and attempted rob
bery

4,1105.1587.08316,18322.62722,24524.215Housebreakingהתפרצויות
9,14214.46221.61140.41747.55247,66852.561Theftsגניבות

של החזקה או 7873633645901,029919917Receivingקבלה or possessing stolen
גנוב propertyרכוש

לרכוש נזק וגרימת 7191.8584.0844.8004.2404,6945.169Arsonהצתה and causing damage to
property

פלילית גבול 2.4442.3472,2922,180Criminalהסגת trespass

וזיוף 3276311.3914.0923.2593,1783.283Fraudרמאות andForgery

פיסקליות 1.14335222770/46/227236Fiscalעבירות and Economic Offences

וכלכליות
אחרות 2.0555.3769.00085274S1.1702.117Otherעבירות Offences
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האוכלוסייה וקבוצתי הסוג לפי האסירים,  i8/a't3 לוח
השנה) בסוף ומצבה (כניסות

TABLE V/8. PRISONERS; BY TYPE AND POPULATION GROUP
)Receptions and End of Year Figures) (19511969)

19511955I96019651966196719681969

הכניסות 5,1253,1023,7343,8944,7156,7424,4584,665ALLכל RECEPTIONS

3,1422,6373.3263,3324,032S.80S3,6124,027Convictedשפוטים Persons
1,8761,8602,4732,5883,1603,9802,7283,063Jewsיהודים

1,2667778537448721,825884964NonJewsלאיהודים

1,983465408S62683937846638detainedעצורים Persons
1,295363248377408545555475Jewsיהודים

688102160185275392291163NonJewsלאיהודים

השנה בסוף 7019261,1681,4871,656מצבה :1,5341,6001,708END OF YEAR
FIGURES

במעונות הנמצאים שפוטים צעירים  כ"ב/9. לוח
TABLE V/9. CONVICTED JUVENILES COMMITTED TO INSTITUTIONAL CARE

)I 9571969)

19651966196719681969 I960 1957

alTot
807790863RECEIVED
765784819RELEASED

1,0651,0711,115END OF YEAR

InstitutionsGovernment
602652721deceived
597585703Released
603670688End of year

הכל סך
376378684661
297347576593
5067089601,023

ממשלתייםחסותמעונות
302272524446
264259475426
415485578S98

נכנסו
שוחררו

השי בסוף

נכנסו
שוחררו

השנה גסוף
אומנות ומשפחות אחרים Familiesandמוסדות FosterInstitutionsOther

74106160215205138142Receivedנכנסו
;שוחררו 3383101172168199116Released

השנה 91223382425462401427Endofבסוף year

העניין סוג לפי לפועל, ההוצאה משרד פעולות  כ"ב/10. לוח
TABLE V/IO. ACTIVITIES OF THE EXECUTION OFFICES, BY TYPE OF MATTER

! . (19501969)

העניין 19501955I9601965(1)19681969TypeofMatterסוג

הכל נרשמוסך
בוצעו

10,972
5,340

12,364
3,093

46,431
12,701

87,151
22,586

102,150
56,627

108,205
64,070

Registered
Executed

TOTAL

למזונות דין נרשמופסקי
בוצעו

524
57

1.100
208

1,493
1 49

2,387
63

2,553
128

2,567
III

Registered
Executed

Alimony
judgments

אחרים דין נרשמו5סקי
בוצעו

10,323
5,261

11.075
2,844

44,744
.12,607

84,626
22,513

99,406
56,460

105,340
63,928

Registered
Executed

Other judgments

נרשמומשכנתאות
בוצעו

125
22

189
41

194
45

138
10

191
39

298
31

Registered
Executed

Mortgages

(1) For increase in the number of activities since 1968,
see introduction.

שבוצעו הפעולות מספר גידול לגבי מבוא ראה (1)
בשנת.1968. החל .
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הציבוריים הנוטריונים פעולות  לוח,כ"ב,/11.
TABLE V/ll. NOTARY PUBLIC ACTIVITIES

)19501969)

הפעולה 19501955I960196519681969Typeסוג of Action

הכל 19,53928,80639,26357,20974,94091,084TOTALסך

משכנתאות ושטרי 1,0991.4612.3195.2S95,8528,458Contractsחוזים and mortgage
deeds

שונים 41.347Certificates■2.2354,0914,20810,65233,747אישורים

4928689832,1701,8851.951Warningsהתראות

כוח 15,61620.75830,65837,78232.60938,755Powersייפויי of attorney

971,6281,0951,346847573Protestsפרוטסטים

ודיינים שופטים  כ"ב/12. לוח
TABLE V/12. JUDGES AND JUDGES OF RABBINICAL COURTS

)I9S01969)

משפט בית 19501955I960196519681969Typeסוג of Court

השופטים 67104129154164178ALLכל JUDGES

העליון המשפט 79810109Supremeבית Court
המחוזיים המשפט 263341495659Districtבתי Courts

השלום משפט '325672868993Magistratesבתי Courts
לנוער השלום משפט בתי


22333Juvenile Courts

העירוניים המשפט 246667Municipalבתי Couru
לעבודה הדין בתי

7Labour Courts

הדין בבתי 335563656766JUDGESהדיינים IN RAB
BINICALהרבניים COURTS

רשיונות בעלי הדין עורכי  כ"ב/13. לוח
TABLE V/13. LICENSED ADVOCATES

)19501969)

19501955I960196519681969

הכל 8121,5352,3033,3954,2704,570TOTALסך

חדשים מוסמכים :47327238247376300Thereofמהם: newly called to
the bar
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והכנסת בחירות כ"ג. פרק

החמישית בכנסת (ת"0; העבודה אחדות את גם
שתי במקום (ל) הליברלית המפלגה הופיעה
., (צ) כלליים וציונים (פ) פרוגרסלבים רשימות,
הרשי שתי (את) המערך מאחד השישית בכנסת
(ת"ו); העבודה ואחדות (א) מפא"י מות:
הלי והמפלגה (ח) חרות במקום גח"ל, רשימת

(ל). ברלית
הבחירות תוצאות על מפורטים נתונים
(1969) המקומיות ולרשויות השביעית לכנסת
.209 מס' המיוחדים הפרסומים בסדרת פורסמו

הכנסת

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

8רסוטים

(1961) החמישית לכנסת הבחירות תוצאות (166)

(1965) השישית לכנסת הבחירות תוצאות (216)

ולרשויות השביעית לכנסת הבחירות תוצאות (309)
'  (1969) המקומיות

מיוחדים פרסומים

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

ולרשויות הרביעית לכנסת הבחירות תוצאות (111)
(1959) המקומיות
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לכנסת הבחירות תוצאות  כ"ג/1. לוח
(19491969)

בחירות

nownnoisnהכנסתהכנסתהכנסת
הראשונה השביעיתהששית.החמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייה

.FirstSecondרשימה ThirdFourthFifthSixthSeventh
KnessetKnesset, KnessetKnessetKnessetKnessetKnesset
25 1 194930 VII 195126 VII 19553 XI 1959IS VIII 19612X1 I96S28 X 1969

מוחלטים rמספרים sNumb eAbsolute
זכות בעלי 506,567924,8851,057,7951,218,4831,271,2851,499,7091,748,710כל

בחירה
440,095495,007876,085994,3061,037,0301,244,7061,427,981הצביעו

כשרים .434,684קולות 487,491853a 19969,337■ 1,006,9641,206,7281 ,317,743

.א8תמפרך 632.035

ממלכתית .עמרשימה 42.654

.אתהמערך 443.379

95.323■כארפ"י

86.09562,40169,46875,65479,985(1)64,018(1)ממפם

155,274256,456274,735370.585349,330אמפא"י

העבודה o0)69.47558.04366,170תואחדות

SBI1.56,73077,93695בהמזרחי £0796133,238

המזרחי והפועל

ישראל 52.982rfגאגודת
37i 17839,79544.002


\ 24,993J 39,83645,569

. אגודת 1.19,428\1דפועלי ■22.06624,966

ישראל
חלגחל .256.957296,294

החופשי 16,393טהמרכז

החרות 49.78245.651107,190130,515138.599חתנועת

137,255(3)22.661111.39487,09959,700להמפלגה

הליברליח(2)
45,29943,933(3)17,78622,17137,66144.889לעהליברלים

העצמאיים(4)
15,14827,33438.49227,37442,11113,61715,712קהמפלגה

הקומוניסטית
הקימו 338,827(27,4והרשימה

החדשה ניסטית
 הזה 14,12416,853שהעולם

חדש כוח
המיעוטים 13,41332.28842,26146,19139,27245,43047,989רשימות

הרשימות 43.62024,38016,13321,4223,18115.36914.845יתר

הפרו המפלגה (3) כלליים. ציונים הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד (2) במפ"ם. נכללה העבודה אחדות רשימת (1)
הפרוגרסיבית. המפלגה הרשימה: שם היה הרביעית הכנסת עד (4) הליברלית. במפלגה כלולה גרסיבית
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ELECTIONS

TABLE W/l.  RESULTS OF ELECTIONS TO THE KNESSET

(19491969(

הכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
השביעיתהששיתהחמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונה
FirstSecondThirdFourthFifthSixthSeventhList

KnessetKnessetKnessetKnessetKnenetKnessetKnesset

25 1 194930 VII 195126 VII 19553 XI 1959IS VIII 19612 XI 196528 X 1969

ALL ELIGIBLE
VOTERS

VOTED

VALID VOTES

AMT  Alignment

AM  State List .

AT  Alignment

KA  Israel Workers'
List (Rafy)

M  Mapam (United
Workers' Party)

A  Mapai (Israel
Labour Party)

TW  Ahdut Ha , .

Avoda (Unity of
Labour)

B  Mizrahi and
Mizrahi Workers
)Religious)

G  Agudat Israel
)Orthodox Religious)

D  Agudat Israel
Workers

HL  Gahal (Herut
Liberal Block)

T  Free Centre

H  Herut (Freedom
Party)

L  Liberal Party (2)

LA  Independent
Liberals (<)

K  Communists

W  New Communist
List

S  HaOlam Haze 

Minorities' lists
Other lists

Percentages

100.0

46.2

3.1

9.7

3.2

I.8

21.7

1.2

'3.2

2.8

1.2

3.5

100.0

36.7

7.9

6.6

8.9

3.3

1.8

21.3

100.0 100.0 100.0

7.S

34.7

6.6

9.8

5.6

13.8

>3)I3.6

V)3.8

4.2I.I

2.3

' 1.2

3.93.8
0.31.3

7.2

38.2

6.0

9.9

13.5

6.2

4.6

2.8

■4.7

2.2

9.1

12.6

10.2

4.4

4.5

4.9

1.9

100.0

8.3

6.6

16.2

3.2

4.0

4.7

3.6

אחוזים

100.0

7.3 0)12.5 ><)14.7

32.2 37.3 35.7

8.2 (<) (1)_

{ 47 ( 47 136 {

12.2

11.5

5.2

4.1

3.5

3.0
10.1

(1) Anout HaAvoda included in Mapam. (2) Until Fourth Knesset ':General Zionists". (3) Progressive Party
included in Liberal Party. (4) Until Fourth Knesset  "Progressive Party".
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THE KNESSET >\ TV "ft הכנסת
לפי'הרשימה הכנסת, חברי כ"ג/2. לוח
TABLE W/2.  KNESSET MEMBERS, BY UST

)19491969)

.הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת noisnהכנסת
Iהשביעיתהששיתהחמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייההראשונה ■ j. 'FirstSecondThirdFourthהרשימה. Fifth SixthSeventh י

L1SC

KnessetKnessetKnessetKnessetKnessetKnessetKnesset

הכל 120סך 120 120 120120120120TOTAL

אמת8ערך "    "" "56AMT  Alignment

_; 4AMעמרשימה  State List
ממלכתית

י אתהמערך' '   45AT  Alignment

10KAכארפ^י  Israel Workers'
List (Rafi)

9מי8פ~ם 9 (1)15 (1)1998M  Mapam (United
Workers' Party)

, .אמפאיי 47 40 45 4642 ■A  Mapai (Israel
Labour Party)

העבודה 7תואחדות 10 >■) (<)8 .TW  Ahdut Ha
Avoda (Unity of
Labour)

i\בהמזרחי II 10n12B  Mizrahi and
המזרחי Mizrahiוהפועל Workers

(Religious)
ישראל 16גאגודת 44G  Agudat Israel

(Orthodox Religious)

. אגודת 5דפועלי ■6 ■66
22D  Agudat Israel

IWorkersישראל

. חלגח^ל   , 2626HL Gahal (Heru t
Liberal Block)

החופשי ט^המרכז 2T  Free Center

. החרות 17חתנועת 15 8 1417H  Herut (Freedom
,Party)

8להמפלגה 13 20 7(2)I7 ■ .L  LiberalParty. (2)'
(ג) הליברלית
6לעהליברלים 5 4 5(*)54LA r Independent
(*) Liberalsהעצמאיימ (>)

3קהמפלגה 6 5 4511K ■ Communists
הקומוניסטית

הקומו Tוהרשימה , .  ., .33W  New Communist
החדשה Listניסטית

הזה שהעולט 11S HaOlam Haze
חדש כוז

המיעוטיט 5רשימות 5 5 2444Minorities' lists

הרשימות יתר 3 7 '■ .Other lists

(1)  (*) See Notes to Table W/l. ב*ג/1. ללוח הערות ראה W  (1)
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והוועדות הכנסת מליאת ישיבות  כ"ג/3. לוח
TABLE W/3.  THEKNESSETPLENARY SESSIONS AND COMMITTEE MEETINGS

)19491969)

ועדות

הכנסת
הראשונה
First

Knesset

הכנסת
השנייה
Second
Knesset

הכנסת
השלישית
Third
Knesset

הכנסת
הרביעיתי
Fourth
Knesset

הכנסת
החמישית
Fifth

Knesset

הכנסת
השישית
Sixth
Knesset

Committees

1

271624693293503430PLENARYהמליאה SESSIONS

הקבועות M5PERMANENT.2(1)1,0051,9391,8318352,142הוועדות COMMITTEE
MEETINGS

הכנסת 11620020584192199Houseועדת Committee

י ומשפט חוק ,118236258115334288Constitutionועדתההוקה, Law and
Justice Committee

הכספים 207479514234457500Financeועדת Committee

והביטחון /p7/7 12917613972153190Foreignועדת Affairs and Security
Committee

העבודה 7214212343201226Labourועדת Committee

הכלכלה 13415013989188169Economicsועדת Committee

והתרבות החינוך 7022118258150189Educationועדת and Culture
Committee

הפניס ועדת
1

8819214687315188Interior Affairs Committee

הציבוריים השירותים 7114312553152168Publicועדת Services Committee'

המשנה 72J1,0248853351,4061,910SUBCOMMITTEEועדות

(<) 1101. I 18 meetingsof joined committees.

619 והכנסת בחירות
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לסדר הצעות והוועדההמטפלת, העניין לפי שגתקבלו, חוקים Alvn לוח
.... ושאילתות היומ .

TABLE W/4.  LAWS PASSED, BY SUBJECT MATTER AND RESPONSIBLE COMMITTEE,

MOTIONS FOR THE AGENDA AND INTERPELLATIONS

)19491969)

הכנסתהכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
השישיתהחמישיתהרביעיתהשלישיתהשנייה
SecondThirdFourthFifthSixth
KnessetKnessetKnessetKnessetCnesset

הכנסת
הראשונה
First

Knesset

LAWS PASSED 257 281 124 292 281 221 שנתקבלו החוקים

Subject Matter העניין
יסוד II7511Basicחוקי Laws

618726Knessetכנסת
וכלכלה 589592367084Financeכספים and Economics ,

ושיפוט חיילים ,273829132024Defenceביטחון, Soldiers and Military
Jurisdictionצבאי ': '

74I343Healthבריאות '

דתיים 31044610Religiousשירותים Services
372224Educacionחינוך

1479896Agricultureי>י!לארף[
ומשפט 536a6423tl65Administrationשלטון and Justice

39932816cmpioyeesעובדים \

1515מונציפאליים IS21213Municipal
83972113Transportתחבורה

לאומי 2316Nationalביטוח Insurance
191029143313Miscellaneousשונות

Responsible Committee המטפלת הוועדה
הכנסת 1334345Houseועדת Committee 1

החוקה, '61767330ועדת 7067Constitution, Lawand Justice
ומשפט Committeeחוק

הכספים 6192100418691Financeועדת Committee
והביטחון החוץ II20226II14Foreignועדת Affairs and Security

Committee . \
העבודה 9232184126Labourועדתי Committee '

הכלכלה 'ועדת 192029122714Economics Committee 5

והתרבות החינוך 361237Educationועדת and Culture
Committee :

הפנים 232835172823Interiorועדת Affairs Committee'
הציבוריים השירותים 672567Publicועדת Services Committee

משותפות II6453Jointועדות Committees <

אחר 4Otherנוהל Procedure ■' /

היוח לסדר 182476450184448306MOTIONSהצעות FOR :

1THE AGENDA .
t

5431,7871,9589982,5297,898INTERPELLATIONSשאילתות
r
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המוחזקים השטחים כ"ד. פרק

הממ במוסדות לתלמיד הממוצעת וההוצאה
נאמד הבריאות, במוסדות וססו"ת; שלתיים
במוס אישפוז ימי או מיטות מספר פי על הערך

הממשלתיים. דות

ציבורית לצריכה ההוצאה
הת לצריכה הצבאי המימשל של ההוצאה
ב"דו"ח המתאימים הסעיפים ריכוז על בססה
לשנת הצבאי המימשל של התקציב" ביצוע
שינויים. כולל '1969/70 ובתקציב 1968/69
נאמ המקומיות הרשויות של לצריכה ההוצאה
דו"חות מניתוח שנתקבלו נתונים פי על דה

הרשויות. תקציבי פי ועל הביצוע

הגולמית ההשקעה
הבאים: המקורות על התבסס האומדן

הצבאי המימשל של הפיתוח תקציבי .1
, המקומיות והרשויות

בנייה וגמר בנייד. התחלות על נתונים .2

להלן); "בנייה" בקטע (ראה
וציוד. מכונות יבוא על נתונים .3

את כולל ושירותים סחורות ויצוא יבוא
נמסרו או שנקנו והשירותים הסחורות של ערכם
אחרות). וארצות ערב ארצות (ישראל' לחו"ל
בקט ניתנות החישוב שיטות ותיאור הגדרות
החוץ" ו"סחר התשלומים" "מאזן על עים

להלן.
הסחר על האומדנים מדידה' קשיי בגלל
על מבוססים המוחזקים והשטחים ישראל בין
מכך' כתוצאה הערכות. ועל חלקיים נתונים
האומדנים אותם של המהימנות גם מוגבלת
על, המתבססים הלאומיים החשבונות בסעיפי.

זה. מקור

התשלומים מאזן
תושבי נחשבים אלה' אומדנים לצורךעריכת
של האזרחי המינהל כולל המוחזקים, השטחים
הוצאות אחת. טריטוריאלית כיחידה השטחים'
ומשמר צה"ל כוחות של הביטחונית הפעילות
 ז' פרק (ראה אלה באומדנים נכללו לא הגבול

התשלומים). מאזן

להלן. חוץ סחר על הקטע ראה סחורות:
והוצאות ההכנסות את כוללים שירותים:
הממשל (כולל השטחים תושבי של שירותים על

האזרחי).

תואמות החישוב ושיטות הסיווגים ההגדרות,
המתאימות בסדרות הנהוגים אלד. את כלל בדרך

אחרת. צוין אם אלא זה' בשנתון המובאות

אוכלוסייה
התנועה הם: באוכלוסייה השינויים מרכיבי
 הגירה ותנועות ותמותה' ילודה  הטבעית
שבו שלא בחו"ל מבקרים לצמיתות' הגירה

משפחות. איחוד במסגרת וכניסה
המפקד הוא האוכלוסייה לאומדני הבסיס
.1967 בספטמבר המוחזקים בשטחים שנערך
אוכ את מהן הפחיתו תוקנו: אלה תוצאות
בתחום הנמצא בשעפאת, הפליטים מחנה לוסיית

ירושלים. של השיפוט
ומעו מוחלקת בצורה ניתן הגילים הרכב
האוכ ע"י הגיל במסירת אידיוקים בגלל גלת
מרכיבי על הנתונים באיסוף וקשיים לוסייה

השינוי.

לאומית והוצאה הכנפה
"ההוצאה בשיטת התקבל התוצר ערך
לצרי ההוצאה סיכום ידי על דהיינו הלאומית",
והשי הסחורות ערך בתוספת ולהשקעה, כה
יבוא של הערך בניכוי ליצוא המופנים רותים

ושירותים. סחורות
ארעית, ראשונית מדידה מהווים האומדנים
סטטיסטיות סדרות על בחלקם מבוססים והם
צריכת בסעיפי בעיקר  הערכות ועל חלקיות
ועל  שירותים וצריכת תעשייתיים מוצרים

ישראל. עם החוץ סחר על נתונים

פרטית לצריכה ההוצאה
בסיס על נאמדה חקלאיים מוצרים צריכת
מתו המדידה (שיטת החקלאית התפוקה כמויות
יבוא בתוספת. להלן), "חקלאות" בקטע ארת

חקלאיים. מוצרים של נטו
בערים שיווק סקרי על התבססו המחירים
במסגרת שנאספו נתונים פי על או הראשיות

לצרכן. המחירים מדד
פי על נאמדה תעשייתיים מוצרים צריכת
התע במפעלים המועסקים ומספר פדיון נתוני
מוצרים של נטו יבוא בתוספת שיתיים'

תעשייתיים.
רווח למטרת שלא המוסדות שירותי ערך
התלמידים מספר פי על החינוך במוסדות נאמד
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שנאמדו הממוצעים ביבולים החיים) בעלי ומספר
החקלאות. משרד עםמומחי בהתיעצות

על חושבו ליצרן החקלאית וצרתי הת מחירי .י.
החקלאות משרד י ע"י שנאספו למחירים. סמך
ע"י שנאספו ומחירים האמורים בשווקים
בחנויות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
והרוו ההוצאות של אומדן בניכוי קמעוניות
היה לא שלגביהם .במוצרים הסוחרים. של קים
וכד') זיתים (חיטה' מתאים מחירים איסוף
מדריכים עם, בהתיעצות; המחיר' אומדן נעיד

. _ , מקצוע; ואנשי
הנתונים סמך על נאמדו הקנויות התשומות
השימוש בדבר המשקים בחקירת שנתקבלו'
ישיר יבוא נתוני סמך על נבחרות' בתשומות

ישראליות. פירמות של ומכירות
אשר משק בעל כל כוללת הסקרים אוכלוסיית
בעלי משקי נכללו לא אחד. דונם לפחות מעבד
(שהיו לפחות אחד מעובד דונם ללא חיים
וכ,^! .ובשומרון ביהודה מהמשקים כ40/0
האוכלוסין במפקד * סיני וצפון עזה ברצועת

.(1967

הבודד. החקלאי המשק החקירה: יחידת
מדי נחקרו ובשומרון ביהודה החקירה. היקף
מהיישו כ200/0 של במדגם המשקים כל שנד.

בים.
הכפרים י כל סודרו המדגם הוצאת לצורך
בשכבות ב1967 החקלאות משרד ע"י שנפקדו
החקלאים מספר לפי סודרו נפה ובכל נפות של
תלויים' בלתי מדגמים שני נחקרו בו. שנפקדו
כפר לכל כאשר מהכפרים 100/0 של אחד כל

י , במדגם.■ ליפול סיכוי אותו היה
ב1968 מפקד נערך סיני וצפון עזה ברצועת
המשקים. של מדגם נחקר 1969 בשנת ואילו
נתקבלו עירוניים חקלאים לגבי הנתונים
הנתו זקיפות. ע"י ובחלקם מפקד ע"י בחלקם
עדיין מבוססים אינם כי ארעיים הם ל1969 נים

. המדגם. כל, על
בוזק והכנסה קנויה תשומה של ההגדרות
ענף לחשבונות המשמשות לאלה לאותמקבילות
מס' טכני פרסום (ראה ישראל של החקלאות

.(21

הנתונים הפקידה. ומועדי הנסקרת התקופה
תשכ"ח החקלאיות לשנים מתייחסים שטחים על
מתיח התקופתיים הנתונים יתר כל ותשכ"ט.
או תשכ"ח שהיתר. האחרונה" ל"שנה םים
ל"יום מתייחסת החיים בעלי מצבת תשכ"ט.
עבודת נערכה ובשומרון ביהודה החקירה".
נובמבר בתקופות המדגמים שני של השדה

השתתפות כוללות חדצדדיות; הטברות
העברות הממשל, בתקציב ישראל ממשלת
ממשלת העברות :ובמזומן, .בסחורות םסו"ת
השטחים. לתושבי אחרים פרטיים וגורמים ירדן.
על אומדנים השאר בין כוללת: הון תנועת ■

אחר חוץ ומטבע הדינרים הל"י' בסך השינויים
השטחים. תושבי שבידי

חוץ פחר .. ...,
לבין ישראל בין הסחר על.היקף הנתונים :

הערכה הם צה"ל ידי על. המוחזקים השטחים
העברת של מדגמית פקידה על המבוססת גולמית
אינם אלה נתונים הרשמיים. במעברים הסחורות
ידי על ושירותים סחורות של קניות כוללים
המוח השטחים בין הסחר על הנתונלם פרטים.
שמעבר וארצות ירדן לבין צה"ל ידי על זקים

. המכס. רישומי על מבוססים לים

ותעסוקה אדמ יכד1 .. י .

כד/13 עד כד/8 בלוחות המובאים הנתונים
מתקבלים בו בשטחים' משפחות מסקר התקבלו
במפקד שסוכמו לאלה במהותם הדומים נתונים
רשי (ראה ב1967 בשטחים שנערך האוכלוסין

 . המבוא). בסוף פרסומים מת
1968 אוגוסט מאז שוטף באופן נערך הסקר .

פקר לסטטיסטיקה. המדנזית הלשכה ידי על
דומים והגדרותיו ועקרונותיו מדגמי' הוא זד.
בישראל הנערכים אדם כוח סקרי של לאלה

י'). לפרק מבוא (ראה
מיוחדת בהגדרה משתמשים זה בפרק
התגורר משפחתו שראש אדם כל  "פליט",
בשטח המלחמה, לפפני ,19471948 בשנים

ישראל. מדינת
מקומיים פוקדים ע'יי נחקרות שנה רבע בכל
ו1,500 ושומרון ביהודה משפחות 2,300:5

סיני. וצפון עזה ברצועת משפחות

חקלאות
חיים ובעלי השטחים על הפיזיים הנתונים
כ"ד/14 בלוחות המובאים המוחזקים בשטחים
המשקים סקרי על בעיקר מבוססים כ"ד/16 עד
ואשר המוחזקים, בשטחים שנערכו החקלאיים
חיים בעלי (מפקד מנהליים נתונים ע"י הושלמו
ביהודה הוטרינריים השירותים ע"י שנערך

עזה). ברצועת הדרים ומפקד ובשומרון
על התבסס וירקות פירות של הפיסי הייצור
המוח בשטחים עיקריים בשווקים יומי סקר

ובשומרון. ביהודה בד בתי סקר ועל זקים
ע"י נתקבל המוצרים שאר של הפיזי הייצור
השונים הגידולים (שטח הייצור יחידות הכפלת
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/T ו " והסגרים הגדרות

י"ט. לפרק במבוא הגדרה ראה מוסד;
הרא הכיתות דרגות 6 יסודי: ספר בית

(איוי). שונות
שלאחר הכתה דרגות 3 מכין; ספר בית

(ז'ט'). היסודי הספר בית
הכתה דרגות 3 עליםודי: ספר בית

(י'י"ב). המכין הספר בית שלאחר

לפי מוינו הספר בתי המפקחת. הרשות
כדלקמן: המפקחת הרשות

המו משכורות בהם ממשלתיים ספר בתי א.
מתקציב ממומנות ההחזקה והוצאות רים

המדינה.
בהם והתעסוקה, הסעד סוכנות של ספר בתי ב.
ממומ ההחזקה והוצאות המורים משכורות
של והתעסוקה הסעד סוכנות ידי על נות

האו"ם.
מוסדות של ספר בתי הם אחרים ספר בתי ג.

אחרים. פרטיים ספר ובתי דת

משפטים
נתקבלו המשפט בתי פעולות על הנתונים

■ צה"ל. כוחות מפקדת באמצעות

אפריל עד 1969 ופברואר 1969 ינואר עד 1968
סעי וצפון עזה ברצועת המפקד בהתאמה. 1969
הש עם 1968 אפרילנובמבר בתקופה נערך
.1969 אפריל עד פרדסים) של (בעיקר למות

בנייה

ביהודה, האזרחית הבנייה על הנתונים
אומדן' הם סיני וצפון עזה וברצועת ובשומרון
הבנייה וגמר בנייה להתחלות רק ומתייחסים
בבניינים ותיקונים שיפוצים ללא החדשה,

הקיימים.
המתקבלים הנתונים על מבוסס האומדן
באמ מקומיות רשויות 22 הבאים: מהמדווחים
םסו"ת; 1 הממשלה משרדי מיוחד; שאלון צעות
ביהודה קטנים יישובים ב80 מהמוכתרים דיווח
יישובים מאות של מייצג מדגם שהם ובשומרון,

כפריים). (רובם קטנים

חינוך
.החינוך מערכת

ידי על עובדו החינוך מערכת על הנתונים
דו"חות מתוך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
נאספו ואשר הספר בתי כל ידי על מולאו אשר
כוחות ומפקדת המקומיים המפקחים באמצעות

צה"ל.

פרסומים

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

בשטחים האוכלוסייה של הדמוגרפיות התכונות (3)
המוחזקים

א' חלק  העבודה' כוח (4)

ב' חלק  העבודה כוח (5)

מיוחדים פרסומים

המוחזקים בשטחים הספר ובתי הילדים גני (281)
(1968 מרס ;1967 (דצמבר

המוחזקים בשטחים הספר ובתי הילדים גני (313)
(1968 (נובמבר

1967  והדיור האוכלוסין מפקד
וצפון עזה רצועת הירדן, של המערבית הגדה (1)

י הגולן רמת סיני,
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. POPULATION אוגליס"ה
האוכלוסייה גידול מקורות  כ"ד/1. לוח

TABLE X/l SOURCE OF POPULATION INCREASE
)19671969)

Thousandsאלפים

, האוכלוסייה,,
טבעיאוזוזהאוכלוסייהבהתחלת רבוי

התקופההתקופהתקופה שנתיבמוף Naturalגידול
PeriodPopulation atPopulation at EndYearly RateIncrease

Beginningof Periodof Increase
of Period

ושומרון SamairaJudaeaיהודה and

595.9S85.5 1.73.0 .

585.5584.10.214.1

584.1599.6+2.714.4 '

(1)1967

1968

1969

וצפון עזה Northסיבירצועת SinaiThe Gaza Strip and

(1)1967389.7379.92.53.3

1968379.9357.85.89.2

 1969357.8365.5+ 2.210.6

1 ac^ mn***4t*m *rtmr**1 11\0) September 1967 census

גיל לפי נקגות, ל1,000 זכריט מספר  כ"ד/2, לוח
TABLE X/2. NUMBER OF MALES PER 1,000 FEMALES, BY AGE

)19671969)

1969 1968 Census 1967 מפקד גיל
Age

ושומרון ludaeaיהודה and Samaria

ottal הכל 985סך   1990997

OI41.1231,116993

1519839873898

3044745755745

4564963989994

65+1.1091 ,0581,066

סיני וצפון עזה andרצועת North SinaiThe Gaza Strip

ottal הכל 943942949סך

0141,0971,0831,094

1529745774795

3044738743719

45649429821,001

65+1.1201.0301,042
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וגיל מין לפי אוכלוסייה,  כ"ד/3. לוח
TABLE X/3. POPULATION, BY SEX AND AGE

)IX 1967  1969)

גיל
Census 1967 19681969מפקד

Ageהכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Female!

andושומרוןיהודה SamariaJudaea

Thousandsאלפים
הכל סך
TOTAL

595.9295.6300.4584.1290.5293.5S99.6299.4300.1

0 4106.655.750.9103.154.249.0101.253.547.7

5 998.451.746.7101.553.148.4106.455.950.5

101481.644.237.481.143.437.784.845.439.4

151952.226.825.555.428.626.859.431.028.4

202438.316.322.037.116.420.640.718.522.2

252929.211.617.629.311.717.630.912.4.18.4

303429.112.616.427.611.516.128.011.516.5

353928.111.416.827.611.815.827.811.816.0

404425.511.314.224.210.913.425.011.213.8

454917.28.48.818.48.79.619.29.110.1

505416.67.59.114.47.07.314.67.37.3

555911.86.75.213.87.16.713.67.06.6

606419.09.19.915.07.87.214.67.57.1

656911.86.94.912.66.75.912.36.65.8

707411.75.56.110.44.95.59.74.65.1

75+15.68.17.512.76.75.911.46.15.3

ידוע לא
Not known

3.11.81.4

הכל סך
TOTAL

אחוזים

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Percentages
100.0 100.0

01448.351.645.248.951.946.048.851.745.8

152920.218.621.820.919.522.221.820.723.0

304414.012.015.813.611.815.413.511.515.4

456410.910.811.010.510.510.510.310.310.4

65+6.67.06.26.16.35.95.65.85.4
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(המשך) וגיל מיו לפי אוכלוסייה,  כייר/3, לוח ;

TABLE X/3. POPULATION. BY SEX AND AGE (Cont.)

)IX 19671969)

גיל
Age

Census 1967 ■jpsa19681969

הבל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

הכל. פך
Total

זגרים ■

Males
נקבות
Females

הכל סך
Total

זכרים
Males

נקבות
Females

וצפוןרצו9ת SinaiNorthGazaסיניעזה Strip andThe

Thousandsאלפים

הכל 389.7189.1200.6357.8173.6184.2365.5178.0.187.5סך

TOTAL

0 476.139.836.266.3. 34.531.865.033.931.0

5 961.8. 32.129.761.231.729.564.433.530.9

, 101456.729.926.851.827.024.853.027.925.1

1519 .38.919.519.438.519.019.540.420.320.2

202425.710.0.15.8■ 25.210.3. 14.9 28.011.716.3

252918.66.112.6.17.96.311.618.96.712.2

, 303419.98.611.417.26.910.417.26.710.6

353919.27.611.617.77.510.217.47.210.2

י404416.57.59.0 14.76.8. 7.91 P .7.08.1

454910.35.3 '5.110.55.25.310.95.45.5

50549.94.25.67.73.74.07.83.84.0

55595.53.1246.43.23.36.43.23.2

60649.24.34.96.73.53.26.43.43.1

65695.33.3■ 2.05.53.02.5.. 5.32.92.4

70745.62.53.14.7. 2.12.64.31.92.4 ,

75+7.43.93.55.73.02.75.02.72.4

ידו9 /3.01.6לא ■    t .

. Not known

igesPercentאחוזים

. הכל 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך

TOTAL

01450.354.346.6. 50.1. 53.746.749.953.546.4

1529 .21.518.9. 24.022.820.525.023.9.j 21.726.0

304414.4|2.6^6.113.912.215.413.611.715.4

45649.09.0. ,9.0. .8.8. 8.98.68.68.98.4

65+ .4.85.24.34.44.74.34.04.23.8
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NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE לאומית והוצאת .nvnn

IL. Million, at Current Prices

במקורות והשימושי המקורות  גד/4. לוח
TABLE X/4. RESOURCES AND USES OF RESOURCES

)1968 ; 1969)
שוטפים במחירים ליי' מיליוני

1 9681 969

עזהיהודה עזהיהודהרצועת רצועת
ושומרון
Judaea
and

סיני וצפון
GazaStrip

and

הכל סך
Total

ושומרון
Judaea
and

סיני וצפון
GazaStrip

and

הכל סך
Total

SamariaNorth SinaiSamariaNorth Sinai

השימושים הכל 561211772682263945TOTALסך USES OF
RESOURCESבמקורות

פרטית לצריכה 370146516475172647Privateההוצאה consumption ex
penditure

ציבורית לצריכה 501868572784Generalההוצאה consumption ex
penditure

הגולמית 21930442367Grossההשקעה domestic
המקומית

ושירותיפ(') סחורות 1203815810641147Exporcsיצוא of goods and ser
vicesO)

ליצוא Subsidiesתמיכות of exports

המקורות הכל 561211772682263945TOTALסך RESOURCES

סחורות יבוא :21079289239102341Lessפחות: imports of goods and
servicesושירותים(2)

היבוא על נטו 505909Netמיסים taxes on imports

גולמי מקומי 346132478434161595GROSSתוצר DOMESTIC
השוק) PRODUCT(במחירי

(at market prices)

ייצור גורמי של 17219471259Incomeהכנסות of local factors
לארץ מזזוץ fromמקומיים abroad

לגורמי תשלומים 73109פחות: .312Less: Net factor payments
בחולנטו toייצור abroad

גולמי לאומי 356131487472170641GROSSתוצר NATIONAL
השוק) PRODUCT(במחירי

(at market prices)

הייצור על מיסים :1932224428Lessפחות: taxes on domestic
productionהמקומי

גולמי לאומי 337128465448166614Grossתוצר national product at
ייצור גורמי factorבמחירי prices

הממוצעת 579.0359.9X596.3360.3XAverageהאוכלוסייה population
(thousands)(אלפים)

הגולמי הלאומי 582356X751461XGrossהתוצר national product per
(ליי) לנפש capitaבממוצע

0)Export f.o.b.: excluding income from domestic factors
from abroad.
)2) Import c.i.f. : excluding factor payments to abroad .

wage payments to Israeli workers.

מקומיים ייצור גורמי של הכנסות כולל לא f.o.b. יצוא (1)
מחויל.

 זרים ייצור לגורמי תשלומים בולל לא .'■'.י יבוא (2)
הישראליים. לעובדים שכר תשלומי
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ושירותים סחורות של עיקריים סוגים לפי פרטית, לצריכה ההוצאה כ"ד/5. לוח

TABLE X/5. PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE, BY MAIN TYPES

OF COMMODITIES AND SERVICES

IL. Million, at Current Prices

(1968 ; 1969)

שוטפים במחירים ליי/ מיליוני

הכל סך
Total

טזהיהודה רצועת
פיניושומרון וצפון
JudaeaGaza
andStirp and

SamariaNorth Sinai

Agricultural produce ■.

Industrial products^)

Services

TOTAL . DOMESTIC PRIVATE

CONSUMPTION EXPENDITURE

Less : net consumption of
nonresidents

TOTAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE

1 9 6 8

חקלאית rnstn151'71222

תעשיתיים(1) 13144I7Sמוצרים

8934123שירותים

לצריכה ההוצאה הכל 371149520סך

מקומ"ת פרטית
זרים של נטו צרינה .13פתות: 4

516 146 370 לצריכה ההוצאה הכל סך
פרטית

9 6 9

חקלאית 18180261Agriculturalתוצרת produce י

תעשיתיימ(1) 18256238ndustrialמוצרים products(')

9638134Servicesשירותים

לצריכה ההוצאה הכל סך
מקומית פרטית

4S9174633TOTAL DOMESTIC PRIVATE

CONSUMPTION EXPENDITURE

זרים של נטו צריכה 16214פחות: .Less: net consumption of
nonresidents

לצריכה ההוצאה הכל סך
פרטית

475172647TOTAL PRIVATE CONSUMPTION
EXPENDITURE

(1) Also including food products processed inthe industry. בתעשייה. מעובדים מזון מוצר? גם גולל (1)
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BALANCE OF PAYMENTS

IL. Million

התשלומים מאזן אומדני סיכום  כ"ד/6. לוח
TABLE X/6. GLOBAL BALANCE OF PAYMENTS

)1968; 1969)

התשלומים מאזן

לי מיליוני
1 9 6 81 9 6 9

נטוחובהזבותסעיף נטוחובהזכותזכות Itemזכות
CreditDebitNet creditCreditDebitNet credit

הכל 358.5358.5392.1392.1TOTALסך
ושירותים /204.8350.4/./2//.76.0297/סחורות 45.6Goods and Services

סחורות 117.8237.5119.7137.7.29S4157.7Merchandiseסחר
58.259.61.467.155.012.1Servicesשירותים
6.36.310.710.7Transportationהחגורה
0.62.2ביטוח 1.61.02.31.3Insurance

חוץ 39.635.54.18.522.5נסיעות 14.0Travel
מהשקעות 3.53.53.10.32.8Incomeהכנסה from Invest.

ments
6.76.78.78.7Governmentממשלה
14.58.95.654.510.5+4.0Otherשונות

עבודה שבר :14.58.36.254.59.944.6Thereofמזה: wages
צדדיות(נטו) חד 182.5העברות

/82.5187.3/87.3Transfer Poyments (Net)

(נטו) הון תנועות
6/.4 6/.4


4/. 74/. 7Capitol Movements (Net)

FOREIGN TRADE

IL. Million

החוץ סחר ומאזן יצוא יבוא,  כ"ד/7* לוח
TABLE X/7. IMPORTS, EXPORTS AND FOREIGN TRADE BALANCE

)19671969)

ח1ץ סחר

ל*י מיליוני

1969 § 1968 1967
VII XII

Imports
TOTAL

From Israel  Total
Agricultural produce
Industrial products

From Jordan  Total
Agricultural produce
Industrial products

From Other Countries  Total
Food products
Other products

Exports
TOTAL

To Israel  Total
Agricultural produce
Industrial products

To Jordan  Total
Agricultural produce
Industrial products

To Other Countries  Total
Agricultural produce
Industrial products

Excess ofIm ports over Exports
TOTAL

Trade with Israel
Trade with Jordan
Trade with other countries

62.6236.0295.4
47.0/78.8236.0

50.138.9
128.7197.1

0.8/8./24.9
13.317.0
4.87.9

14.839.134.5
7.823.723.6
7.015.410.9

43.6117.8137.7

6.547.246.7
15.79.8
31.536.9

34.654.369.0
11.726.329.7
22.928.039.3
2.5/6.322.0
2.315.420.7
0.20.91.3

157.7

189.3
44.1

12.5

118.2

131.6
36.2
22.8

19.0

40.S
33.8
12.3

יבוא
הכל סך

הכל סך  מישראל
חקלאית תוצרת
תעשייה מוצרי
הכל סך  מירדן
חקלאית תוצרת
תעשייה מוצרי

הכל סך הארצות מיתר
מזון מוצרי

אחרים מוצרים
יצוא

הכל סך
הכל סך לישראל

חקלאית תוצרת
תעשייה מוצרי

הכל סך  לירדן
חקלאית תוצרת
תעשייה מוצרי

הכל סך  הארצות ליתר
חקלאית תוצרת
תעשייה מוצרי

היצוא על היבוא עודף
הכל סך

ישראל עם בסחר
ירדן סם בסחר

הארצות יתר עם בסחר
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1 ותעסוקה אד0 כוח

יישוב וצורת מיו ל3י עבודה, כוח תרוגוו! ■ כייר/6, לוח
(1968 ; 1969)

lation Aged 14+ 14+ בגיל Popuאוכלוסייה

■ . Thousands Percentagesאלפים אחוזים

 . הכל.' סך
Total

העבודה כוח
Labour Force

מועסקים
Employed
Persons

בלתי
מועסקימ

Unemployed

העבודה כוח
מכלל

האוכלוסייה
Labour Force
out of Total
Population

המועסקים
מכוח
העבודה
Employed
of Labour
Force

ושומרוןיהודה
י היישוב צורות כל

1968VIII XII308.693.082.910.030.182.9

308.2108.3103.94.435.195.9ממוצע1969

1968VIII XII76.627.625.81.836.193.4

36.597.0(0.8)76.427.927.1ממוצע1969

1968VIII XII208.158.451.37.128.187.9

208.272.369.33.034.795.8ממוצע1969

ערי0

כפרים

פיני וצפון עזה רצועת

היישוב צורות כל

1968VIII XII182.653.644.59.129.383.1

י182.554.449.74.7ממוצע1969 29.991.3

ערים

1968VIII XII88.125.421.54.928.884.7

88.027.425.22.231.192.1ממוצע1969

פליטים מחנות
1968VIIIXII76.023.418.84.630.780.2

76.521.819.52.328.589.6ממוצע1969
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LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT

TABLE X/8. LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, BY SEX AND TYPE OF SETTLEMENT

(1968 ; 1969(

Thereof; Males מזה:גברים

Percentages אחוזים

מועסקים
העבודה מכוח
Employed
Persons
of Labour
Force

העבודה כוח
מכלל

האוכלוסייה
Labour Force
out of Total
Population

Thousands אלפים

בלתי
מועסקים

Unemployed

מועסקים
Employed
Persons

העבודה כוח
Labour Force

הכל סך
Total

Judaea and Samaria

ementsAll Types of Settl

1968VIIIXII

1969Average

Towns

1968VIII XII

1969Average

Villages

1968VIII XII

1969Average

141.579.269.99.356.088.2

141.386.482.44.061.195.4

36.124.222.7(1.5)67.993.9

36.024.023.3(0.7)66.897.1

93.948.441.76.751.686.1

94.055.452.62.858.995.0

Gaza Strip and North Sinai

ementsAH Types of Sett

79.947.040.36.758.885.81968VIMXII

79.949.646.43.262.093.61969Average

Towns

39.422.719.82.957.687.21968VIII XII

39.425.123.6(15)63.894.11969Average

Refugee Camps

32.819.616.33.359.983.01968VIII XII

32.919.418.0(15)59.192.51969Average
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(גברים) גיל לפי העבודה, כוח תכונות כ"ד/9. לוח >,

TABLE X/9. LABOUR FORCE CHARACTERISTICS, BYAGE (MALES)

)1968 ,1969)

גיל .Age
הכל סך
Total

14171824253435444554556465 +

SamariaJudaeaושומרוןיהודה and

Thousandsאלפים

141.525.424.120.121.414.320.9 15.3

141.325.124.120.021.314,321.4 15.3

Percentagesאחוזים

27.6 53.1 74.7 82.9

35.0 67.9 79.3 90.1

84.4 58.2 23.0 56.0

91.5 59.7 21.5 61.1

95.9 SS.9 9i.i 69.3 89.2 82.8 81.3 88.2

98.4 96.4 95.0 96.3 96.0 91.0 93.4 95r4

VIIIXII 1968

Average ממוצק 1969

האוכלוסייה מכלל העבודה גוח
Labour Force out of Total Population

VIIIXII 1968

Average ממי93 1969

העבודה כוח מכלל המועסקים
Employed Persons out of Total Labour Force

VIIIXII 1968

Average ממוצע 1969

The Gaza Strip and North Sinai

Thousands

סיני וצפון עזה רצועת

אלפים
VIII XII 196879.916.014.410.913.79.76.78.5

Average ממוצע 196979.915.914.410.813.89.66.88.5

האוכלוסייה מכלל העבודה כוח
Labour Force out of Total Population

VIIIXII 1968

אחוזים

58.821.163.789.084.776.1

Percentages

23.4 54.8

Average ממוצע 196962.023.459.693.690.884.257.630.0

העבודה כוח מכלל המועסקים
Employed Persons outofTotal Labour Force

VIIIXl| 196885.883.673.388.588.788.690.597.4

Average ממוצע 196993.687.582.794.197.697.897.598.6
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לשכיר ממוצע ושכר כלכלי ענף לפי והשכירים, המועסקים  כ"ד/10. לוח
עבודה ליום

TABLEX/IO. EMPLOYED PERSONS AND EMPLOYEES, BY ECONOMIC BRANCH AND AVERAGE
DAILY WAGE PER EMPLOYEE

Thousands, unless Otherwise Stated
(VIIIXII 1968; 1969)

אחרת צוין לא אם אלפים/

הכל סך
Total

חקלאות
Agric
ulture

מלאכה
ותעשייה
Crafts
and

Industry

בינוי
Cons
truc.
tion

חשמל
ושי
רותים

סניטריים
Electricity

and
Sanitary
Services

מסחר
Com
merce

תחבורה
Trans
port

שירו
תים

ציבוריים
Public
Services

שירו
תים

אישיים
Personal
Services

המועסקים גל
All Employed Persons

ושומרון Judaeaיהודה and Samaria

VIII XII 196882.932.312.410.5(1.4)10.33.99.02.9

Average ממוצע 1969103.947.815.212.0(1.2)10.5 ,3.99.63.7

השכירים
Employees

VIMXII 196840.49.27.29.1(1.2)(LI)'2.28.8(1.4)

Average ממוצע 196945.611.68.810.4(I.I)(1.0)(1.9)9.0(1.8)

(לי) לשכיר ליום ממוצע שבר
Average Daily wage per 60ץ0|ק1ז!€

(IL.)

VIII XII 19686.54.05.36.0(5.9)(3.8)(6.9)9.7(4.0)

Average ממוצע 19696.74.75.27.7(5.9)(5.0)(7.1)9.2(3.6)

עזה pסינילצפוןרצועת and North SinaiGaza Stri

המועסקים כל
All Employed Persons

VIII XII 196844.511.47.24.4(0.9)8.43:56.52.1

Average ממוצע 196949.816.56.84.8(1.2)8.13.76.12.6

שכירים
Employees

VIII XII 196825.06.73.74.3(0.9)(0.7)(1.8)6.2(0.6)

Average ממוצע 196927.810.23.24.5d")(0.4)(1.8)5.8(0.8)

(ל*י) לשכיר ליום ממוצע שבר
Average Daily wage per employee

)IL.)

VIII XII 19683.92.62.32.7(3.0)(24)4.66.2(1.8)

Average ממוצע 19695.24.24.14.2(4.4)(31)5.07.7U8)
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(גגרימ) יישוג וצורת גלכל* ענף לפי המועסקים, ג"ד/11. לוח
TABLE X/lI.EMPLOYED PERSONS, BY ECONOMIC BRANCH AND TYPE OF SETTLEMENT (Males)

)VIIIXII 1968 ; 1969)

Thousands אלפים

שירו
תים

אישיים
Personal
Services

שי
רותים
ציבו
ריים
Public
Services'

תחבורה
Trans
port

מסחר
Com

וושמל
ושי
רותים

סניטריים
Eleccricty
and

Sanitary
Services

בינוי
Cons
truc
tion

מלאכה
ותעשייה
Crafts
and

Industry

חקלאות
Agric
ulture

הכל סך
Total

Judaea and Samaria ושומרון יהודה

2.5 6.8 3.9 10.0 (1.1) 10.5 11.1 23.8 69.9

2.9 7.0 3.9 10.1 (1.2) 12.0 12.6 32.7 82.4

(1.3) 3.3 (1.9) 4.9 (0.7) 2.4 6.6 (1.6) 22.7

(1.4) 3.1 (1.9) 5.3 (0.7) 2.2 6.8 (1.9) 23.3

(0.9) 2.8 (1.4) 4.2 (0.1) 7.4 3.4 21.4 41.7

(1.3) 3.2 1.3 3.6 (0.2) 8.5 4.9 29.6 52.6

הישוב צורות כל
All Types of Settlements

VIII XII 1968

Average ממוצע 1969

Towns ערים

'VIII XII 1968

Average j^vjb 1969

Villages כ0ףים
Refugee Camps פליטים mans

VIIIXII 1968

Average 931&& 1969

היישוב צירות כל
All Types of Settlements

סיניעזהרצועת liNorthוצפון SinGaza Strip and

,VIII XII 196840.}10.95.44.4(0.9)8.03.65.11.9

Average ממוצ9 196946.415.75.84.8. (1.1)8.03.74.92.4

Towns וערים

VIIIXII 196819.84.13.22.8(0.5)3.91.82.6(0.9)

Average ממוצע 196923.66.43.23.1(0.S)4.12.22.8(13)

Refugee camps פליטים מחנות

VIII XII 196816.34.12.1(I.I)(0.4)3.8(1.6)2.3(0.8) .

Average ממוצע 1969 .18.06.22.4(0.8)(0.6)3.7(1.4)(1.8)(I.I)
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Thousands

(גברים) כלכלי וענף אוכלוסייה סוג לפי מועסקים,  כ"ד/12. לוח
TABLEX/I2. EMPLOYED PERSONS,BY TYPEOF POPULATION AND ECONOMIC BRANCH (Males)

)1969 ; Census 1967 (מפקד

אלפים

ידוע לא
Not

Known

שירותים
אישיים
Personal
Services

שירותים
ציבוריים
Public
Services

תחבורה
Transport

מסחר
Commerce

חשמל
ושירותים
סניטריים
Electricity

and
Sanitary
Services

בינוי
Construe

cion

מלאכה
ותעשייה
Crafts
and

Industry

חקלאות
Agricul

הבל סך
Total

Judaea and Samaria

Before the war, according to the
1967 census

1969  Total

Thereof: refugees

2.8 11.8 .S4

2.9 7.0 3.9

(I.I) 2.2 (1.3)

ושומרוןיהודה

1967 מפקד לפי המלחמה, 9.8(0.7)81.727.612.012.5לפני

הבל סך  196982.432.712.612.0(1.2)O.I

פליטים ■20.75.93.13.3מזה: (0.6)3.2

וצפון עזה GazaStrip/סינירצועת and North Sinai

1967 מפקד לפי המלחמה, 7.23.8(0.6)45.710.56.1.4.1לפני
Y

2.8 11.83efore thewar, accordingto the
1967 census

הכל סך  196946.415.75.84.8(ll)8.03.7 2.9 7.01969  Total

פליטים 5.42.3(0.7)(1.2)27.19.14.0מזה: (I.I) Z2Thereof: regugee 7L
ם

הקובע. בשבוע תכונותיה על ומעלה 14 בגיל האוכלוסיה נחקרת בסקר לזמן. התייחסות ללא המלחמה' לפני העבודה כוח תכונות על המפקד בזמן שנכחה ומעלה 15 בגיל האוכלוסייה נחקרה במפקד (0
(1) In the census, the population aged15+ , present at the time of the census, was investigated on its characteristics befjre the war, irrespective of time. In the survey, the population 10

is investigated on its characteristics in the determinant week. \O



Thousands

(גברים) יד ומשלח אוכלוסייה סוג לפ> מועסקים, כ"ד/13. לוח
TABLE X/13 EMPLOYED PERSONS, BY TYPE OF POPULATION AND OCCUPATION (Males)

)1969 ; Census (>)I967 npoa)
אלפים

ג^
ר^
ג^

cC

'ם
e.£
tu

a,
W
c.e
UJ

cf
z
2:

>

עובדי
שירותים,
ספורט
ידועובידור לא
Services,Not
Sport andKnown
Entertain*

ment
Workers

בעלי
מלאכו!
ועובדים
אחרים
בחרושת

Carftsmen,
Production
Process

and Related
Workers

עובדים
בבניה,
במחצבות
ובמכרות

Construction
Workers,
Quarrymen
and Mines

עובדים
בתחבורהחקלאים,

ובמקדייגיםסוחרים*מנהליםבעלי
צועותודומיהםסוכניםופקידים

הכל קשרFarmersוזבניםAdministמקצועותסך
Totalחפשיים

Profes
sional

rative andTraders,FishermenWorkers
ClericalAgents andandin Trans
WorkersSalesmenRelatedport and

WorkersCommu
nications

Before the war, according to
1967 census

1969  Total

Thereof: refugees

2.2

(O.I)

Judaeaושומרוןיהודה and Samaria

82.74.13.79.027.54.014.812.15.3,

82.44.22.59.4J2.03.214.810.45.8

, 20.7(1.0)(0.8)3.05.6(I.I)3.92.92.4

1967 מפקד לפי המלחמה' לפני

הגל סך  1969

פליטים מזה;

Gaza Strip and North Sinai סיני וצפון עזה רצועת

1967 מפקד לפי המלחמה, before(15)45.72.63.36.710.03.24.47.86.2לפני the war/ according to
1967 census

הבל סך  196946.42.22.17.811.82.65.37.04.61969  Total

פליטים .(15)7.5.3£(1.0)27.11.3מזה: (1.5)4.73.1Thereof: refugees

(1) See note (1) to TableXI 12. בד/12. ללוח (<) הערה ראה 0)



agriculture חקלאות
מחקלאות והכנסה קנויה תשומה תפוקה,  כ"ד/14. ל1ח

TABLE X/14. OUTPUT, PURCHASED INPUTS AND INCOME ORIGINATING IN AGRICULTURE
)1967/68 ; 1968/69 : תשכט ; (תשכח

ליי) (מיליון ערך
Value(IL million)

תשכיט
1968/69

תשביח
§ 1967/68

טונות) (אלפי במות
Quantity (thousand tons)
תשכיט
1968/69

תשכיח
1967/68$

OUTPUT  TOTAL

121.3Crops

21.SField crops
23.5Vegetables and potatoes
4.6Melons and pumpkins
34.8Olives
13.8Citrus
23.1Other fruit

53.0Livestock and Livestock Products

29.2Meat
18.0Milk
5.8Eggs and miscellaneous

Investment in Forestry and New
Fruit Plantations

PURCHASED INPUTS

INCOME ORIGINATING IN
AGRICULTURE

Judaea and Samaria

177.0 135.0

87.9
I 1.0

19.5

6.0

19.6
10.5

21.3

45.0
25.1

15.7
■4.2

2.1

ושומרון יהודה

2.7

26.0
151.0

20.0
115.0

X

X

42.0
65.0

20.5
53.5
33.0

44.1

X
11.6

34.9
X

א.

x
x

23.5
60.0

36.0
28.0
30.0

47.9

X
10.3

30.3

X

X
X

הכל סך  תפוקה
גידולים

שדה גידולי
אדמה ותפוחי ירקות

מקשה
זיתים

הדר פרי
אחריט פירות

ותוצרתם חיים בעלי
בשר
חלב

ושונות ביצים

ובמטעים בייעור השקעה
צעירים

קנויה תשומה
מחקלאות נובעת הכנסה

עזה סינירצועת Northוצפון SinaiStrip andGaza

הכל XXS3.062.0OUTPUTתפוקהסך  TOTAL

XX41.248.1Cropsגידולים

שדה XX0.30.9Fieldגידולי crops
אדמה ותפוחי 30.725.79.69.7Vegetablesירקות and potatoes

2.51.9Melonsמקשה and pumpkins
הדר 91.0106.021.627.0Citrusפרי

זיתים) (כולל אחרימ 17.817.77.28.6Otherפירות fruit (incl. olives)

ותוצרתס חיים XX/0.7/2.6Jvestockבעלי and Livestock Products

4.9Meat■1.91.94.1בשר
9.68.34.13.6Milkחלב

3.73.81.52.3Fishדגים
ושונות X1.01.8Eggsאביצים and miscellaneous

ובמטעים בייעור XX/./1.3Investmentהשקעה in Forestry and New
Fruitצעירים Plantations

קנויה XX14.520.9PURCHASEDתשומה INPUTS

מחקלאות נובעת XX3BS41.1INCOMEהכנסה ORIGINATING IN
AGRICULTURE
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שטחם וניצול משקימ  כי'ד/15. לוח
TABLE X/IS. FARMS AND UTILIZATION OF FARM AREA'

Thousand Dunams

(1967/68; 1968/69 השביט; (תשכיח;

דונם אלפי

תשכ"ט
1968/69

תשכ"ה
1967/68

NUMBER OF FARMS

PHYSICAL AREA

Unirirgated
Irrigated

Field Crops

Wheat ■

Barley
Pulses
Karsina
Sesame
Field crops n.e.

Fallow

Judaea and Samaria

52,700

2,654.5

2,576.0
80.5

1.085.8

570.0
280.8
105.0
57.4
36.0
36.6

23S.6

vegetables, Potatoes, Melons and Pumpkins
Vegetables and potatoes
Melons and pumpkins

Citrus

Other Fruit Plantations

Uncultivated'

ושומרון יהודה
52,700

2,630.1

2,550.1
80.0

887.9

464.9
231.0
92.4
47.6
18.0
34.0

362.0

131.091.8
75.065.8
56.026.0

20.020.0

660.0665.3

569.2558.0

חקלאיים משקים מספר

הפיזי השטח כלי
בעל

שלחין

שדה גידולי
חיטה

שעורה
קטניות י

כרסנא
שומשום

ב.צ.נ. שדה גידולי

כרנ

ומקשה אדמה תפוחי ירקות'
אדמה ותפוחי ירקות

מקשה

הדר פרי

אחרים מטעים
Y ■■ ■

מעובד בלתי

עזה Gazaרצועת Strip

חקלאיים משקים 8,0008,000NUMBERמספר OF FARMS

. הפיזי השטח 210.0210.0PHYSICALכל AREA

שנתיים חד גידולים
; שדה גידולי

ירקות
מקשה

78.0
56.0
14.0
8.0

78.0
59.0
M.O
5.0

Annual Crops ■ 

Field crops
Vegetables
Melons and pumpkins

הדר פרי
ו

70.070.0Citrus

אחרים 50.050.0Otherמטעים Fruit Plantations

2.020Fallowברב

מעובד 10.010.0Uncultivatedבלתי
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נטיעה ותקופת מין לפי המטעים, שטח כ"ד/16.ך לוח

TABLE X/16. AREA OF FRUIT PLANTATIONS, BY VARIETY AND PERIOD OF PLANTING

)1968/69 ;B3s'n)
Thousand Dunams

§ ושומרון Judaeaהודה and Samaria§

685.3367.7152.4127.637.6TOTAL

485.0312.389.767.415.6Olives

60.012.115.221.910.8Almonds

65.011.323.625.44.7Grapes

20.01.09.27.52.3Citrus

35.823.76.62.53.0Figs

19.57.38.12.91.2Fruit plantations n.e.s.

דונמים אלפי

כל
19501963לפניתקופות

Before196219661967+Varietyהנטיעהנלין
All Periods1950
of Planting

הכל סך

זיתים

שקדים

עננים

הדרים

תאנים

3.צ.נ. מטעים

עזה bazaרצועת *trip

הכל 120.012.137.645.624.7TOTALסך

3.00.91.20.40.5Olivesזיתים

33.01.77.514.29.6Almondsשקדים

11.02.85.02.50.7Grapesענבים

70.05.522.827.913.8Citrusהדרים

12.42.93.84.21.5Shamoutiשמוטי

44.52.016.320.26.0Latesאפילים

2.00.30.60.60.5Lemonsלימונים

5.30.11.82.41.0Grapefruitאשכוליות

אחרים 0.20.30.50.1Other...זנים varieties

מורכב 4.74.7Ungraftedלא

ב.צ.נ. 3.01.2I.I0.60.1Fruitמטעים plantations n.e.s.
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BUILDING

Thousand m2

יוזם לפי.סקטור האזרחית, הבנייה  לוח"כ"ד/17.
TABLE X/17. AREA OF CIVILIAN BUILDING, BY INITIATING SECTOR

)VII  XII 19671969)

בניית

מ*ר אלפי

הבנייה גל
Total Building

ציבורית בנייה
Public Building

י פרטית בנייה
Private Building

הכל פך
Total

:nrs
למגורים
Thereof:
Residential

הכל סך
Total

מזה:
למגורים
Thereof:
Residential

פךהכל
Total

:ma
למגורים
Thereof:
Residential

Building Begun

VIIXII 1967  TOTAL §

iudaea and Samaria

Gaza Strip and North Sinai

1968  TOTAL §

Judaea and Samaria

Gaza Strip and North Sinai

1969  TOTAL

Judaea and Samaria

Gaza Strip and North Sinai

.S2

5.2

54.1

4.7

6.0

0.7

72.3

1 50.4 55.5

3.7 16.8

85.0 108.4

76.5 95.4

8.5 13.0

Building Completed

36.3

35.8

0.5

0.6

0.5

0.1

1.7

1.7

38.5

36.8

1.7

15.5

11.2

4.3

13.9

13.9

בנייה התתלת

41.5 45.2

41.0 42.8

0.5 2.4

54.7 87.8

50.9 66.7

3.8 21.1

86.7 122.3

78.2 109.3

8.5 13.0

בנייה גמר

§ הכל viixiiסך 1967

ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת

§ הכל סך "68

ושומרון יהודה

סיני וצפון עזה רצועת

הכל סך _ 1969

ושומרון. יהודה

סיני וצפון עזה רצועת

הכל§ viixiiסך 19673.93.33.93.3VIIXII 1967TOTAL §.

ושומרון 3.33.33.33.3Judaeaיהודה and Samaria

סיני וצפון עזה 0.60.6Gazaרצועת Strip and North Sinai

הכל§ סך 196882.165.847.536.134.629.71968  TOTALS

ושומרון 78.562.847.236.131.326.7Judaeaיהודה and Samaria

סיני וצפון עזה 3.63.00.33.33.0Gazaרצועת Strip and North Sinai<

הכל סך 1969110.672.116.70.893.971.31969  TOTAL

י ושומרון 83.864.612.80.871.063.8Judaeaיהודה and Samaria

; פיני וצפון עזה 26.87.53.922.97.5Gazaרצועת Strip and North Sinai
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education . החינוך מערכת
מנהלת רשות לפי ,(1) חינוך מוסדות כ"ל/18. לוח

TABLE X/18. EDUCATIONAL INSTITUTIONS (1), BY CONTROLLING AUTHORITY
) I 967/68 I969/70 ; ^^^ .n ncrn)

י Areaאזור

רצועת
הכל וצפוןיהודהסך עזה 1

Totalושומרון. סיני י

JudaeaGaza Strip
and Samariaand North ■

| Sinai

Institutions

Classes

Pupils

Institutions

Classes

Pupils

1967/68

166

1.746

80,050

1968/69

190

2,072

100,514'

1969/70

821

4,402

142,216

848

4,734

162,750

תשכ"ח

987

6,148

222,266

תשכ"ט

1.038

6.806

263.264

תשיל

מוסדות

כיתות

תלמידים

מוסדות

כיתות

תלמידים

הכל TOTALסך

1,074880194NSTITUTIONSמוסדות .

7,4235,2312,192CLASSESכיתות .

281,833177,479104,354PUPILSתלמידים

ממשלתיים Governmentמוסדות Institutions

י 76168675Institutionsמוסדות

4,8113,887924Classesכיתות

176,597132,41144,186Pupilsתלמידים

ססות של UNRWAמוסדות Institutions

19183108Institutionsמוסדות

1,9917601,231Classesכיתות

86,65027:72458,926Pupilsתלמידים

אחרים Otherמוסדות Institutions

122IIIIIInstitutionsמוסדות

62158437Classesכיתות

18,58617,3441.242Pupilsתלמידים

(1) Excl. 10 institutions and 58 classes in the Golan Heights. הגולן. ברמת כיתות ו58 מוסדות 10 כולל לא (1)
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כיתה ודרגת מוסד סוג מין, (1<,.לפי תלמידים  כ"ד/19. לוח
TABLE X/19.PUPILS (1), BY SEX, TYPE OF INSTITUTION AND GRADE

)1967/681969/70 ^*Wn .er n:"w1)

תשכ''ט
1968/69

b"vn1969/70

Sex, Type of Institutions
and Grade

הבל TerritoryאזורTotalסך

מוסד סוג מין,
כיתה ודרגת

■ תשב"וז
1967/68

הכל. סך
Total

מזה:
מוסדות
ססו"ת
Thereof:
UNRWA
Institutions

יהודה
ושומרון
Judaea
and

Samaria

רצועת
■ עזה
וצפון

, סיני
Gaza Stirp

and
North Sinai

הכל 222,266263,264283,38286,600177,738105,644TOTALסך

בניס :130,675151,225161.92045,243104,72457.196Thereofמזה: Boys

ילדיט 3,8506,5967.6366,5821,054Kindergartensגני

 יסודיים ספר בתי
הכל סך
אי

162,051

33,981

178,605

40,386

191,908

42,118

62,638

13,565

122,405

27,264

69,503

14,854

Primary Schools  Total

. 28.53431,95637,51812,096.22,82614,692IIב'

10,221III'27,62723,43631,2049.23620,983גי

27,70623,25829,1639.23519,09710,066IVך'

22,81026,60026,9038,88417,1819,722Vהי

21,39322.91925,0029.62215,0549,948VIוי

 מכינים ספר בתי
הכל סך
זי

40,177

16,082

49,863

20,449

55,523

21,404

23,014

8.332

30,972

12,934

24,551

8,470

Preparatory Schools  Total

VII

13,06815,63418,1157,6719,8988,217VIIIחי

11.02713,78016,0047,0118,1407,864IXטי

יסודיים על ספר גתי
הכל סך
יי

15,910

3.081

26,290

9,633

26,345

9,469

296

162

16,025

6,014

10,320

:3,455

PostPrimary Schools Tota/

X

4.4789,4768,0911344.8513,240XIי"א

3.3517,1818,785י''ב
1

5,160, 3,625XII

 למורים מדרש בתי
הבל סך

'"ג י

278

148

1,910

1,021

1,970

1,094

652

476

/,754

1.003

216

91

Teachers' Training Colleges
 Total

XIII

115865829176704125XIVיד

15244747XVט"ו

(I) Excluding pupils in the Golan Heights, most
of whom attend primary schools.

לומדים רובם אשר הגולן ברמת תלמידים נבללו לא (1)
יסודיים. ספר בבתי
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judiciary משפטים

עניין וסוג פעולה שלב לפי ,(<) משפט בבתי עניינים  כ"ד/20. לוח
TABLE X/20. COURTMATTERS (1), BY STAGE OF PROCEEDINGS AND TYPE OF MATTER

)1969)

Type of Matter

סיני וצפון עזה רצו9ת
Gaza Strip and North Sinai

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

ושומרון יהודה
Judaea and Samaria

טרם
נתבררו
Pending

נתבררו
Decided

הוגשו
Entered

עניין סוג

All Courts

ALL MATTERS

Civil

Criminal

334 9,107 9,035

169 990 1,053

I 65 8,217 7.982

1,068 33,944 33,667

500 5,758 5.697

568 28,186 27,970

המשפט בתי כל

העניינים כל

אזרחיים

פליליים

High Court

All Matters

Civil

Criminal

העליון המשפט בית

העניינים 62874624no/5913כל

22929319746910אזרחיים

3994535969013פליליים

מהחיים משפט Districtבתי Courts

העניינים Ml/74/7/817349/4909כל Motters

" 37935810632828675Civilאזרחיים

3623606716320416Criminalפליליים

Magistrates' Courts השלום משפט בתי

העניינים 32.29832.4808718,3748,558220All:ל Matters

5,0895,10737565163584Civilאזרחיים

27,20927,3734967,7237.923136Cirminalפליליים

(1) Excl. matters in military courts.
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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 according; to ' the 1949
Armistice Line: sinceJuly 1967  including East Jerusalern, unless otherwise speciifed.

B. CURRENCY UNITS: ■.■■
1.. Up.to 31 XII 1959  Israel Pound (IL.), was divided into 1,000 prutot.
2. As from 1 I 1960  Israel Pound (IL.), is divided into 100 agorot.

C. Units of Measurement:
Weights  accordingto the metric system, unlessotherwise. speciifed. < י

Land areas  a metric "dunam" is equivalent to 1,000 square meters (a quarter of an acre, approx.).

D. Symbols Employed:
 = no cases.

■■.. =. .unobtainable or not for publication. . '.: .

0  a value smaller than half the unit by which data, are presented in the table.
*  provisional ifgure.
S = revised ifgure.
)) = data based on estimate or of low signiifcance.
X = not applicable. . .

E. Abbreviations:
n.s.= not speciifed.
n.e.s.  not elsewhere speciifed.

F. Years and Months
f) ■

Calendar year  January1stDecember 31th ■■ ■. .

Agricultural year  October 1stSeptember 30th
School year  September1st August 31st
Budget year  April1st March 31st
Agricultural and school years correspond roughly to the Jewish Calendar year.
All types of years, except calendar years, are indicated by a stroke between the ifgures, e.g. : 1966/67.
Months are indicated by Roman numerals.
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a. Government Institutions: teachers' sa c. Other Institutions: schools of religious
laries and maintenance expenses are supplied institutions and other private schools.
by the Government.
b. UNRWA Institutions: teachers' salaries JUDICIARY
and maintenance expenses are supplied by Data on Courts' activities were obtained
the UNRWA. through the Armed Forces Command.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
(281) Kindergartens and Schools in the Ad (2) Housing Conditions, Household Equip

ministrated Territories (December 1967; ment, Welfare Assistance and Farming
March 1968). in the Administered Areas

(313) Kindergartens and Schools in the Admi (3) Demographic Characteristics of the
nistered Territories (November 1968). population in the Administered Areas

census of population 1967 (4) Labour Force  Part I
(1) Data from Full Enumeration in the Ad (5) Labour Force Part II.

ministered Areas

CIV



AGRICULTURE
Physical data on area and livestock in the

Administered Territoires presented in Tables
X/14 X/16 arebased on a survey of agricultural
farms, results of which were completed by data
from administrative sources (a livestock survey
conducted by the veterinary services in Judaea
and Samaria and a citriculture census in the
Gaza Strip).

Physical data on fruit and vegetables are
based on a daily survey on main markets of the
Administered Territoires and on a surveyof oil
presses in Judaea and Samaria.

The physical production for other produce
was obtained from multiplying the production
units (area of various crops and number of
livestock) by average yields which were esti
mated in collaboration with experts from the
MinistryofAgriculture.

Prices of agricultural produce for the pro
ducer were estimated according to the pricescol
lected by the Ministry of Agriculture on the said
markets, and by the Central Bureau of Statistics
in retail stores an estimate of traders proift and
expenses was then substracted. For goods for
which prices were not collected (olives, wheat),
prices were estimated upon the advice of in
structors and experts.

Purchased inputs were estimated accoruiiig
to the investigation of farms about their use
of selected inputs and according to direct im
port data and sales of Israeli firms.

The Survey Population includes any farm
owner who cultivates at least one dunam. Not
included are livestock farms who do not culti
vate at least one dunam (about 4% of farms in
Judaea and Samaria and abou1t2% in the Gaza
Stirp and North Sinai in the 1967 Census).

Investigation Unit is the individual farm.
Scope of Investigation. In Judaea and

Samaria all farms in a sample of 20 a/oof settle
ments were annually investigated. In order to
draw this sample all farms were organized
into subdistrict layers, and in each subdistrict
according to the number of farmers enumerated,
two independent samples were drawn, each of
/0Jfof the villages, where each village had a
similar chance to fall in the sample. In the Gaza
Strip and North Sinai a full census of all farms
was carired out in 1968, and a sample of farms
was investigated in 1969.

Data on urban agriculture were obtained
partly from the census and partly by imputations.

Data for 1969 are provisional, since they
are as yet not based on the whole sample.

Deifnitionsofpurchased inputs and income
in agriculture correspond to those serving the
accounts of the Israeli agriculture branch (see
Technical Publication No. 21)

Surveyed Period and Date of Enumeration.
Data on area relate to the agricultural years
1967/68 and 1968/69. All other data relate to
the "last year" which is either 1967/68 or 1968/69.
The number of livestock are for "day of in
vestigation".

In Judaea and Samaria the ifeld work of
both samples was conductedfromNovember 1968
through January 1969 and February Apirl
1969 respectively. The census in the Gaza Strip
and North Sinai was carried out in April
November 1968,. with complementary investiga
tions (mainly for citrus groves) until April 1969.

CONSTRUCTION
Data on civilian construction in Judaea and

Samaira and in the Gaza Strip and North Sinai
are estimatesand refer only to beginning and
completing of new buildings, without repairs of
existing buildings.

The estimate is based on data supplied by
the following factors: 22 local authorities, by
a special questionnaire; government oiffces:
UNRWA; reports by Mukhtars in 80 small
localities in Judaea and Samaria, which are
a representative sample of hundreds of such
places (mostly villages(.

EDUCATION
Educational System

The data on the educational system in the
Administered Terirtoires 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.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Institution: see introduction to Chapter S.
Primary School: the first six grades (IVI).
Preparatory School: the three grades follow

ing primary school grades (VIIIX).
PostPrimary School: the three grades fol

lowing the postprimary school classes (XXII).
Controlling Authority. Schools were classi

ifed by controlling authoirty as follows:
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Prices were based on marketing surveys in
the main towns or on data collected for the con
sumer price index.

Consumption of Industrial Products was
estimated according to data on revenue and on
the number of employed persons in industrial
establishments, with the addition of net indus
trial imports.

Valueof Servicesof NonProift Institutions
was estimated in the educational institutions ac
cording to the number of students and the
average expenditure per student in the govern
ment and UNRWA institutions; in the health
institutions, the value was estimated according
to the bedstrength or hospitalization days and
the average expenditure per bed or per hospi
talization day in government institutions.

General Government Consumption
Expenditure
The expenditure of the military administra

tion on consumption was based on the relevant
items in the Report of the Implementation of
Budget for 1968/69 and in the 1969/70 budget,
including changes. The local authorities' expen
diture on consumption was estimated according
to data obtained from the analysis of implemen
tation reports and the budgets of the local
authorities.

Gross Capital Formation
The estimate was based on the following

sources :

I. The development budgets of the military
administration and the local authorities;

2. Data on building begun and completed (see
"Building", below) ;

3. . Data on imports of machinery and equip
ment.
Imports andExportofGoods and Services in

elude the value of goods and services purchased
abroad or sold abroad (Israel, Arab States and
other countries). Deifnitions and explanations
are given in the items on the Balance of Pay
ments and Foreign Trade below.

Because of measurement dilfBculties, the
estimates on the trade between Israel and the
Administered Territories are based on incom
plete series or evaluations. Consequently, the
reliability of the national accountancy estimates,
which are based on these sources, is limited.

BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITIONS

For the compilations of these estimates, the
population of the Administreed Territories, in
eluding the civil administration, are considered
as one territorial unit. The expenditure on the
activities of the Israel Defence Forces and the
Border Police are not included in these esti
mates. (See Chapter G  Balance of Payments).

Goods: see "Foreign Trade", below.
Services include the income and expen

diture on services of the population (including
civil administration).

Transfer Payments include the participation
of Israel's government in the budget of the
military administration, transfers of UNRWA
in kind and in cash, transfers of the Jordan
government and other private factors to the
residents of the administered territories.

Capital Movements include, i.a., estimates
on the changes in the sums of IL., Dinars and
other foreign currency held by the population.

FOREIGN TRADE
Data on the extent of the trade between

Israel and the Administered Territories by the
Israel Defence Force are a gross evaluation
based on a sample enumeration of transfers of
goods through the ofifcial transit points. These
data do not include purchases of goods and
services by individuals. The data on the trade
between the Administreed Territories and Jor
dan and overseas countries are based on cus
toms registrations.

LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT
Data in TablesX/8X/13 are derived from

a survey of families. The ifndings of this survey
are similar to those of the 1967 census (see list
ofpublications at the end of the chapter).

The survey has been conducted currently
since August 1968 by the Central Bureau of
Statistics. This survey is a sample survey, and its
principles and methods are similar to those ac
cording to which the Labour Force Surveys are
conducted (see introduction to ChapterJ).

There is a special deifnition in this chapter
for refugee  any person, whose family head had
lived in the Israel territory in the years 1947 and
1948.
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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 Interior. The data on municipal
elections are based on the Oiffcial 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 party lists; the minor lists were fused
into two groups : "minorities' lists", where all
lists presented as such were concentrated, and
"other lists'".

It should be remembered that even in the
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 ofLabour
(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 in the sixth
Knesset part of the Liberal Party (L) and the
Freedom Party  Herut (H).

Detailed results of the elections to the
seventh Knesset and to the local authorities
(1969) appeared in Special Publications Series,
No. 309.

THE KNESSET
The data are supplied by the Knesset Sec

retaliate.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
(51)* Results of Elections to Third Knesset

and to Local Authorities (1955)
Results of Elections to Fourth Knesset
and to Local Authorities (1959)
Results of Elections (15 VIII 1961(

OH)*

(166(*

)216( Results of Elections to the Sixth Knesset
and to Local Authorities (2 XI 1965)

(309) Results of Elections. to the Seventh
Knesset and Local Authorities(28 X
1969(

CHAPTER X. THE ADMINISTERED TERRITORIES

Deifnitions, classiifcations and methods of
computation correspond generally with those
used in the respective series in the other chapters
of this Abstract, except if otherwise speciifed.

POPULATION
Changes in the population are: vital stati

sties  births and deaths; migration  emigra
tion for good, '.'visitors" who did not return and
entrance for reunion of families.

The population estimates are based on the
1967 Census. These data have been corrected:
the population of the Sha'afat refugee camp
was substracted, since it is under the jurisdiction
of Jerusalem,

The ifgures of age structure are smoothed
and rounded because the reports on ages by the
population is inaccurate and the diiffculty in
collectingofchange components.

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION
The value of the product was obtained by

the "national expenditure" method, i.e., by
summing up the expenditure on consumption
and capital formation, with the addition of the
value of goods and services exported and the
substraction of imports of goods and services. ■

The estimates are a temporary measure
ment; some are based on incomplete statistical
series and on evaluations  especially in the
consumption of industrial products and ser
vices  and on data on foreign trade with
Israel.

Private Consumption Expenditure
Consumption of Agricultural Produce was

estimated according to agricultural output data
(see "Agriculture" below), with the addition net
imports of agricultural produce.

' Hebrew only.
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Juvenile Delinquents are boys aged 916
and girlsaged 918.

Adult Delinquents are men over 17 and
women over 19.

Rates of adultandjuvenile delinquents were
computed per 1,000 of the respective population
according to sex, age, continent of birth and
periodof immigration.

The decrease in numbers of convictions of
adult and juvenile delinquents in 1967 and 1968
(Tables V/4V/6) is connected with the Amnesty
Law (see Criminal Statistics 1967 and 1968).

Data on offences registered by the Police
refer to offences registered in the Charge Re
gister of the Police (felonies and part of the
misdemeanours). Figures refer only to real 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.

The data on prisoners (Table V/8) include
also those who were imprisoned because of non
payment of debts. Since 1967, some cases of the
Administered Territories were included.

Detailed annual data on criminal statistics
appear in the Special Series (see list at the end of
the Chapter).

MISCELLANEOUS
The increase in the number of mortgage

deeds dealt by the notary public in 1968 is
connected with the enacting the Pledges Law,
1968. The increase in the number of matters
dealt by the Execution ofifce since 1968 may be

explained by administrative migration of ifles
in which there was no activity for half a year
or more.

Judges
Data on judges include the judges in the

administration of courts, registrars and judges
in municipal courts, traiffc judges and since 1969
 judges in Labour Courts.

Lawyers
The number of lawyers up to 1962 is based

on the list of persons authorized to practice law,
as published in the Oiffcial 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.
SOURCES

Data in TablesV/l V/3,V/6V/8, V/10
and V/ll are derived from the statistical reports
of the court secretariats, Religious Courts, the
Pirson Service, the Police and the Youth Protec
tion Authority.

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 from these sources for 1967, include
East Jerusalem.

Data on judges have been supplied by the
Administration of Courts and data on judges in
Rabbinical Courts were obtained from the Mi
nistry for ReligiousAffairs'.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)146(Criminal Statistics (19481949()3(
)158(Criminal Statistics (1950()6(*
)167(Judicial Statistics (1951()18(
)168(Criminal Statistics (Trials, 1951; Convi)20(
)182(cted Persons, 1950; Prisons, 1951(
)189(Judicial Statistics (1952()24(
)213(Judicial Statistics (1953()39(
)223(Judicial Statistics (1954()43(
)236(Criminal Statistics (19511954()70(
)244(Judicial Statistics (19551957()73(
)247(Criminal Statistics (19551956()81(
)260(Judicial Statistics (1958()90(
)265(Criminal Statistics (1957()94(
)266(Judicial Statistics (1959()102(
)288(Suicides and Attempted Suicides among)115(
)301(Jews (19491959(
)315(Criminal Statistics (1958()121(

Criminal Statistics (1959()134(

Judicial Statistics (1960; 1961)
Judicial Statistics (1962)
Criminal Statistics (1960; 1961)
Juvenile Deliquency (1960; 1961)
Judicial Statistics (1963)
Judicial Statistics (1964)
Judicial Statistics (1965)
Criminal Statistics (1962; 1963)
Judicial Statistics (1966)
Juvenile Delinquency (1964; 1965)
Criminal Statistics (19641965)
Judicial Statistics (1967)
Juvenile Delinquency (1966)
Criminal Statistics (1966)
Judicial Statistics (1968)
Juvenile Delinquency (1967)
Criminal Statistics (1967(

Hebrew only.



A family enjoying mateiral and other types
of assistance has been included in material as
sistance only.

A family receiving other material assistance
and treatment (nonmaterial) has been included
in other material assistance only.

Recipients of old age allowances from the
National Insurance Institute are included among
recipients of economic or other material help
inTables U/lU/3.

Data on investigation includeyouths in need
ofprotection ;data on probation include young
sters under supervision outside their home or
under treatment with a court order only.

SOURCES ■ . . :

Data on families inthe 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.

Data in Tables U/4 are based on data from
the National Insurance Institute, card ifle as
regards old age allowances(i(.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES (130)*
(87) Survey of Jewish Families Applying for

Assistance to the Social Welfare Bureaux (199)
(1956/57(

Survey of Supported Families' Expendi
ture (1961)
Survey on Budgets of Supported Families
(1963/64(

* Hebrew only.

CHAPTER V. JUDICIARY AND POLICE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

JUDICIAL STATISTICS
Court Matters. Data in TablesV/lV/3

do not include activities in military tribunals.
Since 1968, motions and other petitions in

criminal matters deliberated in the High Court
are reported separately. Till that year, they were
included among civil matters.

The decrease in criminal .matters entered
in 1967 and in criminal matters pending at the
end of that year deirves from the Amnesty Law
 1967.

The decrease in the number of civil matters
in 1969 was caused by the submission of matters
connected with bills and cheques directly to the
execution ofifce and not to courts. It may also
be assumed, that the end of the recession inlfu
enced this decrease.

Detailed data on Judicial Statistics and
explanations on sources and methodsof process
ing the data are published annually in the
Bureau's Special Publications Series (see list at
the end of the Chapter(.

CRIMINAL STATISTICS

Data in Table V/4 relfect criminal matters
decided in ifrst degree courts, except for slight
trafifc offences, municipal courts and military
tribunals. If a person was accused or convicted
several times during the year, he was included
several times in these statistics.

Statistics on convicted adult and juvenile
delinquents consider each delinquent only once
during the year, even though they were convicted
several times.

A First Offender is any person convicted in
Israel once up to the end of the surveyed year
for an offence registered with the Police.

A Recidivist is a delinquent convicted for
two offences or more during the year.

The data include offenders convicted in ifrst
degree courts including military courts accord
ing to Defence (Emergency) Regulations, 1945
(excl. courts dealing with military personel). The
type of offence is determined by thelast offence,
for which the offender has been convicted during
the year.

)1( For old age pensioner, See Table R/10.
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interest relates to these services. The payment of
interest and linkage adjustments appear in the
table below the line. The reasons are: a. the
diiffculty to breakdown interest payments ac
cording to the various items; b. interest is treated
as a transfer in the product measurement, of
both the public consumption and the con
sumptionofnonproift institutions.

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 national expenditure on health is clas
siifedas follows:

a. According to the executing sector. The
gauging of each sector refers, with regard to cur
rent expenditure, to the expenditure of the res
pective sector of goods, services and payments to
production factors. The shareof 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 (Workers'
Sick Fund, etc.) on purchases of goods and
services, were registered as the expenditure of 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 health includes health services

supplied on a commercial basis, such as private
nurses and doctors, private hopsitals, medicines
and medical instruments.

b. According to ifnancing sector. The if
nancing by each sector is deifned as the total
expenditure of the sector on goods and services
as well as assistance, grants, and other net trans
fers to other sectors.

Classiifcation. The various services were
mostly deifned according to the "Classiifcation
of Economic Branches" of the Central Bureau
of Statistics.

The item "public clinics and preventive
medicine" in the national expenditure on health
includes inter alia, 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
Ministry of Health.

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".

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. estimate of buildings begun and com
pleted ; e. surveys of families' expenditure.

PUBLICATIONS
See Introduction to Chapter C.  Vital Statistics.

CHAPTER U. SOCIAL WELFARE

Tables U/l U/3 present data on families
granted material assistance (permanent of other)
or treatment withous material assistance.

The deifnitions of type of assistance are as
follows:

Regular General Assistance: ifnancial as
sistance 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 withoutMaterialAssistance : any
thing done for the family by a Welfare Bureau,
except material assistance.

Old Age Grants are paid to persons who are
not insured according to the National Insurance
Law and who resided in Israel prior to 1967.
These grants are also granted too those paid
by the Ministry of Social Welfare until 1967/68.
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Since 1967,. data include institutions in East
Jerusalem.

HEALTH INSURANCE
Data are collected by the Sick Funds and

forwarded to the Central Bureau of Statistics.
Figures for insured and visits of thePeople's Sick
Fund are only estimates.

PREVENTIVE MEDICINE

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.

In recent years, the activities of the Mo
ther and Child Health Centres of the Ministry
of Health expanded considerably. Besides the
standard ifelds of activity, treatment and follow
up of chronic diseases have been introduced.
Such cases include : among children and youth 
treatment and followup of congenital malfor
mations, paralyses, conditions after accidents,
etc. ; among adults mental diseases, pulmonary
diseases, cancer and other chronic diseases.

Medical Work in Educational
Institutions
Data are based on reports received at the

MinistryofHealth.
Figures relate only to institutions which re

ported tothe District Health Bureaux.
Coverage is still incomplete and amounts

to only755^ in 1966/67 and to 0/"2ר in 1967/68
and varies with the type of institution (coverage
in primary schools amounts to 85 X whereas in
postprimary schools it does not exceed 41 "/Q.
Immunization

Data were obtained from the Epidemiology
Unit of the Mhiistry of Health, as based on
reports from Mother and Child Health Stations
through the SubDistrict Health Bureaux. Data
cover the entire population, including East
Jerusalemand Bedouins.

As a rule, three types of immunization are
used: against smallpox, triple vaccine (diphteria
tetanus and whooping cough) and against polio
myelitis, by the Saivin method: generally, 3
feedings of live weakened virus in the ifrst year
of life and a booster doze by a fourth feeding in

the second orat■the end of the ifrst year of life.
The fourth feeding has been applied since 1966
as a routine, when it was given to children born
in 1964and 1965.

Immunization against measles is generally
given at the end of the ifrst year or at the begin
ning of the second year of the child's life.

Coverage of reporting in the ifrst year of the
infant's life is deifned as the quotient of the num
ber of cases reported and the number of bitrhs
of the preceding year. In the second year of the
infant's life, the number of cases of the report
year is compared with births two years earlier.

The CoverageofImmunization is deifned as
the quotient of the number of immunized
children and the number of children reported by
the stations.

As for smallpox vaccines, the numbers
relate only to the cases reported as successful.

The reporting on immunization is not full,
because there are full reports only for immuni
zations carried out in stations, and those done
in other places are not fully reported. .

It should be remarked, that stillbirths have
not been substracted from the number of births
which serve as a denominator for the computa
tion of coverage. Consequently, the coverage is
higher than relfected in the table.

Licensed Medical Personnel
The data were obtained from files in the

Ministry of Health and refer to persons to whom
licences had been granted, including holders of
temporary licences.

NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH
The tables on the National Expenditure on

Health include: a. expenditure on current
services^ wages and salaries (inch fringe expen
ses), rent and net current purchases; b. expenses
on acquisition of fixed assets.

The Current National Expenditure on Health
includes the value of all health services con
sumed currently by the population in the
surveyed year. This expenditure includes both
services purchased directly by the famUies
from business enterprises' and services supplied
to them by institutions at reduced prices or
gratis; the value of the last is measured by the
production expenses. Depreciation of buildings
and equipment is not taken in account.

The interest in the government expenditure
could not be estimated, since it could not be
determined what part of the total government
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)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
Authorities (School year 1966/67)

(249) Students in Academic Institutions
(1964/65; 1965/66) .

(255) Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1967/68)

(264) Schools and Kindergartens
(1964/651966/67)

(286) Kindergartens and Schools is Local
Authorities (School year 1968/69)

(303) Schools and Kindergartens (1967/68)
(306) Kingergartens and Schools in Local

Authorities (1969/70)

(311) Students in Academic Institutions
(1968/69)

TECHNICAL SERIES
(4)* Statistics of Schools and Kindergartens

in 1958/59 (Provisional Figures)**
(8)* Statistics of Schools and Kindergartens

in 1959/60 (Provisional Figures(**

POPULATION AND HOUSING CENSUS
1961 PUBLICATIONS
(15) Languages, Literacy and Educational

Attainment  Part I  Data from
Stage "B" of the Census

(18) The Settlements of Israel  Part IV 
Lengths of Residence in Settlement,
Number of Years of Study, Extent of
Hebrew Speaking, Labour Force Partic
ipation and Economic Branch of Emp
loyed Persons  Data from Stage "B"
of the Census

(21) Labour Force  Part II  Labour
Force Characteristics and Employed
Persons, by Educational Attainment and
Literacy  Data from Stage "B" of the
Census

(29) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part II  Additional
Data on Languages Spoken from Stage
"B" of the Census

(30) Languages, Literacy and Educational
Attainment  Part III  Additional
Data from Stage "B" of the Census.

(34) Survey of University Graduates 
Part I

(35) Survey of University Graduates 
Part II

o Hebrew only.
.. Out of print.

CHAPTER T. HEALTH SERVICES

HOSPITALIZATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
The term "General" in regard to hospitals

includes Internal ,Surgical, Paediatirc, Obstetric
departments, etc. Also included here is the Han
sen'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
ifrst time. In continuation of this process some
hostels for mental cases, rehabilitation units for
the mentally deifcient etc. were included in 1959,
1960 and 1961 for the ifrst time, although they
existed before.

The Bed Occupancy percentage is calculated
according to the formula :

actual patient days
x 100

potential patient days according
to regular bedstrength

Bed occupancy percentages of more than
100/£ are due to the use of emergency beds in
excessof the regular bed strength.

SOURCES

Data on hospital bedstrength and the move
ment of patients in hospitals were compiled by
the Unit of Medical Economics and Statistics of
the Ministry of Health.

Regarding the typeof hospital in Table T/l
it should be pointed out that mixed hospitals
are classiifed according to the type of the ma
jority of their beds.
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The Capital Formatiog in FixedAssets,jn
eludes acquisition of buildings and equipment
for education. ,,, q.,, ^

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.

Classification of the National
Expenditure on Education

a. By implementing sector. The share of the
said sector' in capital formation in ifxed assets
also relfects its direct expenditure on purchases
of buildings and equipment. Hence, the dis
tribution among the sectors relfects the opera
tional expenses of each sector regardless of the
mode of ifnancing, e.g. : all expenses of a non
proift institution (e.g., the Hebrew University)
on purchases of goods and services, were regis
tered as the expenditure of the institution itself
and not of other bodies of the economy who
ifnanced the said expenditure (private, govern
ment, etc.).

The category "Other" insludes services sup
plied on a commercial basis, such as com
mercial schools, private teachers, private kinder
gartens, textbooks and stationery.

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.

b. By ifnancing sector. The ifnancing of
each sector is deifned as the total gross expen
diture on, goods and services as well as assis
tance, grants, and other transfers.

Classiifcation. The vairous services were
mostly deifned according to the "Classiifcation

of Economic Branches" of the Central Bureau
of Statistics. , .
SOURCES ' r~ t < ■' '

a. Operation reports of the Accountant
General and the National Institutions; b. Finan
cial reports of thelocal "authoirties; c. Financial
reports of nonproift institutions and question
naires sent to them; d. Estimates of buildings
begun and completed;' e. Surveys of families'
expenditure. 11

ADULT EDUCATION
Extension Courses

Information on public Hebrew language
courses (Table S/36) and certain adult education
activities (Table S/37) was obtained from the
Ministry of Education and Culture. In Table
S/37 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 S/38).

CULTURE
Data on cinemas, seats and attendance

are based on a survey of cinemas conducted
by The Central Bureau of Statistics (see ex
plantations in the introduction to Chapter O 
Trade and Services.)

In Table S/39 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 series. As for the
weights in the year 1967, see Introduction to
Chapter J  Labour Force and Employment.

Data on books appeared (Tables S/42 and
S/43) were processed from detailed question
naires obtained from the publishers.

PUBLICATIONS
(42(*SPECIAL SERIES

(10) Statistics of Education and Culture
(1951/52), Part I (50)

(12) Statistics of Education and Culture (59)
(1952/53), Part I

. (15)* Statistics of Education and Culture (66)
(1951/52), Part II

(21)* Statistics of Education and Culture (72)
(1951/52), Part III (186)

(27)* Census of Teachers and Various Educa
tional Statistics (1952/53), Part II (196)

(34) Schools (1953/54), Part I

Pupils and Various Educational Stati
sties (1953/54) r '

Schools and Kindergartens (1954/55)
Schools and Kindergartens (1955/56),
Pupils(1955/56), ■Teachers (1954/55)
Standard of Eduction of the Population,
(June 1954)
Schools and Kindergartens (1956/57)
Schools and Kindergartens
(1957/581961/62)
Kindergartens and Schools in Local
Authorities (School year 1964/65(

* Hebrew only.
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Classes and Pupils ^ ■ד.

Age and Origin. Data in Tables S/15 
S/18 and S/22, until 1966/67 (and for primary
education until 1969/70) are based on special
censuses of pupils by age, and origin of birth,
carried out by the Central Bureau of Statistics.
Since 1965/66, data on postprimary education
are based onprocessings, ,of the Ministry of
Education and Culture's mateiral. Data for
teachers' training colleges are processed from
the Bureau's cardifle.

Israel born pupils were classified by father's
origin and continent of birth. Age of pupils was
computed by population data for the respective
ages, relating also to the endof the calendar year.

Reductions in School Fees
The data in Table S/23 relate to pupils

granted reductions in school fees. The scale of
reduction was first 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 ex
amination in the 8th grade are entitled to beneift
from the scale of reduction system. The pupils
in continuation classes beneift from the participa
tion in tuition fees by the Ministry of Education
according to a collective arrangement for all
pupils.

As from 1966 the scale of reduction for
pupils personally graded is determined by the
average income per person.

As regards the remainder of pupils entitled
to reduction, there are group arrangements :

pupils in development towns (completely exempt
ed from school fees) teachers' children (50/0
and female teachers' children (30/£).

In 1969/70, along with widening the scope
of compulsory education, pupils aged 14 in
some 500 settlements are completely exempted
from school fees.

Students Entitled to Matriculation
Certificates
Each year's data refer to internal and ex

ternal students who passed all the examinations
at the different terms of that year including those
who completed examinations which were outs
tanding from previous years. Their number in
creased considerably in 1966/67 after mitigation
enacted by the Ministry of Education. Until
1963/64 the data onstudents eligible for Matricu
lation Certiifcates were given by the Examina
tions Department of the Ministry of Education
and Culture. With the introduction of automa

tionasfrom 1965, the data in the Central Bureau
of Statistics''are ob'tained from material put at its
disposal by the Examination Department (Table
S/24).

'\■ 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 S/25 to S/33). 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 S/30 to S/33 the ifeld of studies is
determined according to the student's main
subject.

NATIONAL EXPENDITURE ON
EDUCATION

DEFINITIONS
The table on the National Expenditure on

Education includes: a. expenditure on current
services wages and salaries (inch fringe expen
ses), rent and net current purchases; b. expenses
on acquisition of ifxed assets.

The Current National Expenditure on Edit
cation includes the valueof all education services
consumed currently by the population in the
surveyed year. This expenditure includes both
services purchased directly by the families from
business enterprises and services supplied to
them by institutions at reduced prices or gratis;
the value of the last is measured by the produc
tion expenses. Depreciation of buildings and
equipment is not taken into account.

Interest in the government expenditure on
education has not been estimated, since it could
not be determined what share of total govern
ment interest payments relate to these services.
Interest and linkage adjustmentsof local author
ities and nonproift institutions are given below
the line in the table, for the following reasons:
a. the difficulty in the division of interest by
the various items ; b. interest is considered a
transfer payment in measuring the national pro
duct, public consumption and consumption of
nonproift institutions.
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Educational Institutions (see Table S/3)
in addition to the institutions included in the
"Educational System",also"comprise: 1y'

a. Other Hebrew Educational Institutions viz:
Talmud Torah and Yeshiva schools, Youth
Aliyah Institutions, Protection Homes, voca
tional schools for apprentices, commercial
schools, training courses for "practical" and
infant nurses, vocational training schools of the
Israel Defence Forces; schools for qualified
nurses, the higher training college for surveyors ;
the "New Bezalel" school for arts and crafts; the
Israel Academy of Music, and courses in ac
countancy and auditing.
b. Academic Education, viz: The Hebrew Uni
versity of Jerusalem (including the Tel Aviv
Branch); the Haifa Technion; Tel Aviv Univer
sity; BarIlan University; The Weizmann Instit
ute of Science, the Institute for Higher Studies in
the Negev and various university institutes in
Haifa.
c. OtherArabEducationalInstitutions, v\7.\ un
ofifcial Christian schools (compirsing Jewish
pubils). Institutions in East Jerusalem have been
included since 1968/69 (except pirvate insti
tutions).

Institutions, where two or more types of
studies are granted were counted in each type.
As of 1969/70 the counting has been changed:
in order to indicate the number of the admini
strative units, these institutions were counted
only once in the "Total" line. Data were accord
ingly recalculated up to 1967/68.

Teaching Staff in the Educational System
Table S/6 shows a comparison between the

number of teaching posts and work units ob
tained from the annual censuses of educational
institutions with the numberof teachers obtained
from special surveys.

Table S/7  S/9 show ifrst results ofa teach
ing staff survey conducted in October 1969. The
survey was based on individual questionnaires
iflled out by teachers who taught in a sample of
schools of the pirmary education and by all
teachers of all the intermediate schools, post
primary schools and teacher training colleges.

Data on kindergarten teachers of the He
brew education (Table S/7) and on teachers of
the Arabic education (S/10) are derived from the
annual censuses of the respective institutions.

DEFINITIONS

Teaching Post is the work done by a teacher
at one speciifc school. Therefore the count of
teaching posts may include the same teacher

several times, according to. the numberofschools
at which he taught.

Work Unit is the number o'f teaching hours
which constitute a full teaching post, as follows :

In primary educationt30 hours a week; in
intermediate schools and postpirmary education
(except teachers' training colleges  24 4h0urs
a week; in teachers' traing 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.

Teacher. On counting teachers in the various
types of schools, each teacher was counted once
in each type of school in which he taught (Tables
S/6, S/9). On counting teachers by other cha
racteristics, each teacher was included only once
in each educational level in which he taught. Ex
ceptions to this rule are a few teachers in the
Hebrew education who taught in both primary
and special schools, who were counted twice
(Table S/9), and a few teachers of the Arab edu
cation who taught in more than one institution '

in 1969/70(Table S/10).
On classifying the teachers by school charac

teristics (e.g. district, type of settlement, etc.),
theywere counted accordingto the characteristics
of the school in which they taught most hours.

Teachers in postpirmary schools and in
teachers' training colleges were classiifed ac
cording to the following types of education and
pedagogical training:

TypeofEducation is determined by the type
of the last school in which he studied, interrupted
his studies, orstudies.

TypeofPedagogical Training is determined
by the type of institution and levelofeducation
for which the teacher was trained.

Academic Pedagogic Training (partly or
complete). These are teachers who received a
postprimary teaching ■ qualiifcation from an
academic institution in Israel or a similar di
ploma from a higher pedagogic institute abroad
and teachers who interrupted their studies or
study for such qualiifcations, or teachers who
passed supplementary examinations for a per
manent postprimary teaching qualiifcation.

Qualiifedfor Primary Teaching are teachers. .

who received primary teaching certiifcate from
a teachers' training institution or from the
Ministry of Education and Culture supplement
ary examinations.

Other Pedagogic Training: teachers who
participated in various courses for pedagogical
training.
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Balance sheets of foreign companies whose
main activities were abroad;'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.

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.

General Insurance: all branches of insurance
except life assurance.

Reinsurance: any transfer of part of the risk
from one insurer to another, other than insurance
carried out jointly by a number of insurers.

Insurance Fund: a fund representing the
contingent liabilities of the insurer according to
the risks he has undertaken.

PendingandApproved 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

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

)131(Insurance in Israel (1950 1952()22(
)147(Insurance in Israel (1953()32(
)157(
)187(
)195(

Insurance in Israel (1954()58(
Insurance in Israel (1955()65(

)212(Insurance in Israel (1956()77(
)240(Insurance in Israel (1957()85(
)272(Insurance in Israel (1958()97(
)300(Insurance in Israel (1959()113(

crease in the balance of pending and approved
claims.
Period. Data relate to budget years.

SOURCES
Data are based on reports of insurance

companies active in Israel and on reports of
the Lloyd's (London) agents in Israel. Data for
1968 are based on provisional reportsof the insu
ranee companies which completed the blueprints
of their financial reports. The weight of such
companies amounts to about60X of the total
insurance transactions in Israel (Cf. Insurance in
Israel  1967, Central Bureau of Statistics
No. 272 of the Special Series).

PROVIDENT FUNDS
Data obtained from annual reports of the

Funds, 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 forProvident Fundsfor 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 1968 estimates.

Insurance in Israel (1960)
Insurance in Israel (1961)
Insurance in Israel (1962)
Insurance in Israel (1963)
Insurance in Israel (1964)
Insurance in Israel (1965)
Insurance in Israel (1966)
Insurance in Israel (1967)
Insurance in Israel (1968(

CHAPTER S. EDUCATION AND CULTURE

EDUCATION

The Educational System
Tables S/l to S/20 are based on the annual

census of schools and kindergartens conducted
and on surveys by the MinistryofEducation and
Culture in collaboration with the Central Bu
reau of Statistics.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Educational System comprises kinder
gartens and teachers' training colleges.

Schools: all types of primary and postpri
mary schools. On comparison of data for various
years changes in the educational system and the
classification of institutions should be considered.
These changes have been explained in previous
Abstracts.
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The data on local authoirties' ,,revenue and
expenditure were obtained by summingup their
ifnancial reports. Despite thefact that the reports
are drawn up according to the same guiding

pirnciples, there is still no complete uniformity
in the classiifcation of the revenue and expen
diture items;this. ■impairs, to a certain extent
the quality of the data. . *

SPECIAL SERIES

)31(*

)64(*

)104(*

)151(

Municipal Statistics (1951/52)
Municipalities in Israel
(1952/531954/55)
Income and Expenditure of
Authorities (1957/581958/59)
Receipts and Expenditure of
Authorities (1959/601961/62(

PUBLICATIONS

(208)
(228)*
(258)
(285)
(310(Local

Local

Local Authorities in Israel (1964/65)
Local Authorities in Israel (1965/66)
Local Authorities in Israel (1966/67)
Local Authorities in Israel (1967/68)
Local Authorities in Israel (1968/69(

TECHNICAL SERIES
(2)* Revenue and Expenditureof the Go

vernment (1955/561956/57(

CHAPTER R. INSURANCE

NATIONAL INSURANCE
The data were taken from report? of the

research department of the National Insurance
Institute, and refer to Budget years. The tables
are divided into two groups :

a. Tables summarizing the activities of the
National Insurance Institute, e.g., the total
of insured persons, collecting of payments
and premiums by insurance branch (insur
ance of work casualties, maternity grants,

 oldage and dependents' insurance and fa
mily allowances).

b. Data on work casualties present the
composition of the injured persons by risk
branch, type and results of the injury,
frequency and severity of injury.

METHODS OF COMPUTATION

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

Severity rates

Number of accidents x 1,000

Total employees

Number of workdays lost

Total employees

Average number Number of workdays lost
of workdays =

lostper casualty Number of casualties

INSURANCE COMPANIES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

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.

Hebrew only.
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The classificationof income and expenditure
in these tables is basically an administrative one.
An economic classification of the government's
income and expenditure appears in Chapter E
National Income and Expenditure.

Years are budget years beginning on April
1stand ending onMarch 31st.

Source : Reports of the General Accountant
and Director of State Revenue.

REVENUE FROM INCOME TAX
The ifgures in Table Q/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 a/o of his income
from a selfowned business, as well as working
couples, oneofwhom is selfemployed. 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.

Source: Director of State Revenue.

VALUE OF GOODS ON WHICH
PURCHASETAX IS DUE

The estimate of the goods' value was obtai
ned by dividing gross tax assessments by the
tax rate due on each commodity.

GOVERNMENT EMPLOYEES
Data do not include the President, Ministers,

Knessetmembers, the State Comptroller, teachers,
Knesset Guard, postal agents, Yafo Port workers
(during its existence), local workers in Israeli
legations abroad, regular army soldiers and
civilians employed by the army or military
institutions.

Data are based on reports of the Civil
Service Authority and include all workers
(temporary and permanent) of the Civil Service.

LOCAL AUTHORITIES FINANCE
* .f

The, local authorities divide their accounts
between ordinary and extraordinary budgets.
The principle 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 of it ifnancing; if it is ifnanced
from current income, the transaction will be
entered in the ordinary budget ; if itis. ifnanced
by a loan or revenue earmarked for a deve
lopment project it is entered in the' extraordi
nary budget. The pirnciple 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.

Income includes all receipts of the local
authorities during the year, including:

a. various development loans ;

b. loans for diminishing the deifcit and
consolidation;

c. receipts on account of previous years.
Income includes also government liabilities even
if not actually received; and receipts from pre
vious years entered in the current years' budget.

Final Income include all receipts less loans
of all types and receipts from previous years.

Expenditure is registered on a cumulative
base, i.e., expenses not yet paid and only entered
in the debit of that year. Expenditure includes
also repayments of loans principal and transfer
to coming years.

Current Expenditure are .ordinary budget
expenses less expenses on repayment loans prin
cipal and nonrecurrent expenses.

Financing Balancesand Intermediate Deifcits
includetemporary surpluses and deifcit budget in
development projects not yet completed.

The salaries of teachers in elementary scho
ols and of kindergarten teachers in compulsory
kindergartens are not included in the revenue
and expenditure of the local authorities. The
salaries of teachers in postprimary 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 ifnancial transactions of local committees
in settlements associated in the district coun
cils. Expenses for religious matters listed in the
accounts of a number of local authorities are
only a contribution to the religious council.

XC



CHAPTER Q: GOVERNMENT AND LOCAL^AUTHORITIES

> 1 I' f.1

THE TREASURY'S .ASSETS AND
LIABILITIES > י'

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 property areincluded. Investments in pro
perty of the Government's business enterprises,
such as posts, railways and ports, are also not
included.

Assets and liabilities of the Treasury created
as a consequence of Government activity since
the establishmentof the State are:

a. Assets and liabilities formed as a result
ofcurrent transactions ofthe Treasury, which do
not exceed the State Budget (current assets and
liabilities). These are Government deposits in
banks or deposits of other units in the State
Treasury, advance payments onthe future years'
budgets, working capital supplied to Government
Oiffces, debtors and creditors, etc. Details of cu
rrent assets and liabilitiesare givenin Table Q/2.

b. Assets and liabilities due to the execu
tion of the Budget. Liabilities derive from loans
accepted by the State and transferred to the
State Income and assets derive from loans
granted, investments in shares and deposits
)formation of budgetary fund for repayment of
debts).

The main paragraphs are set out in detail
inTableQ/3and ■Q/4.

Direct Transfers of the Government. This is
the balance of the loans directly granted by the
Government, at 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 at 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 Debt. Table Q/4 includes only
budgetary debts, those linked to foreign curren
cy are presented according to the exchange rate
on the respective data, and those linked to the
Consumer Price Index include the increase in
the debt according to the rise of the Index.
Part of internal loans (e.g. land or treasury
prices) included in the Table, are not debts in
the ordinary sense.

Guarantees are revalued according to the
new exchange rate.

Source: The Accountant General.

GOVERNMENT INCOME AND
EXPENDITURE

Data refer to budgetary revenue and ex
penditure, being the greater part 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.

b. Activities not within the framework of
the Budget are partly merely monetary exchange
)of oneifnancial property for another) and partly
actual expenditure and revenue which, for
vairous reasons, were not included in the Budget
)including the ifnancing of the budgetary deifcit).

The Registration of Government 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
oiffces), 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 are also 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.
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Details of the system whereby the yield was
calculated are given in the Technical Publica
tion No. 27 (see list at the end of the Chapter).

Securities and Holders
This table indicates the owners of the secu

irties registered at the Stock Exchange. Most of
the data are based on information received from
the investors themselves, either by questionnaires
or by administrative reports submitted to a
controlling body (such as insurance companies
and provident funds). Data on investments of fo
reign investors were supplied by the issuing com
panies and completed by information from
Foreign Currency Comptroller in the Treasury.
Data on "Other Investors" are the difference
between the total capital registered at the Stock
Exchange and the capital held by the investors
speciifed in the other column. "Other Investors1'
are not necessarily households but holding com
panies, parent companies and also other indus
trial 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 funds at the end of the calendar year was
obtained by inlfating the March data.

Capital and Turnover
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 capital of securities 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 securities
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
stockbrokers counterbalance their purchase and
sales deposits. The turnover rate 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 irse in security rates rather than to
increased activity of the Stock Exchange.

COMPANIES
The table shows the numbers of new com

panies with limited liability and the new capital
registered with the Registrar. It does not show
the number of new economic units which com
menced operating or new 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 on the windingup ofcompanies,
the companies have been classiifed by the win
dingup initiator.

The initiative of the Companies Registrar
begins with his sending in of the notiifcation
to the company; the initiativeof 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
Part II volume XIV No. 11.

Source : Reports of the Registrar of Compa
nies and memoranda of thecompanies.

PUBLICATIONS

TECHNICAL SERIES

(13)* Index of Secuirties
(27)* YieldsofDebentures

. Hebrew only.
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On the sideof the assets in the balance'sheet,
loans from banks' resources were separated from
loans from and against deposits;)for granting
loans. For the last type of loan, the bank is only
an agent, because it must transfer the money as
designated by the depositor. Credit from the
deposits of provident funds for "authorized
investment" was included with credit from banks'
resources, whenever banks had 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.

Source : Bank of Israel.

Income and Expenditure of Banking
Institutions
The table is a proift and loss summary of

the commercial banks and credit cooperative
societies. Current income andexpenditureofsuch
institutions and net capital gains are given in
detail.

The data referring to proift of banks and
credit cooperative societies show the netrevenue
of these institutions before the allotment of
amounts for taxes on income. They include also
proift allotted by these institutions to hidden
funds.

Summary of Mortgage and Investment Banks
The banks, data on which are listed in this

table, differ from commercial banks mainly beca
use they do not create money. Theymobilize their
means by distributing securities and deposit the
main share of the securities' counterpart with the
treasury, and by receiving depositsearmarked for
loans according to the directive of the depositor.

Assets and liabilities are listed af their
balancesheet value and only those linked to the
US Dollar are reassessed. In the assessing of
buildings and real estate there is also the dififculty
that a number of banks list this item at a no
minal value.

Source: The Bank of Israel's balance sheets
and its summaries of ifnancial institutions' ba
lance sheets.

SECURITIES
Indexes of Quotations

Indexes of Quotations measure capital gains
or losses resulting from changes in the quotations
of an investor with an average portfolio. The
indexes are obtained by chaining Laspeyres price
indexes computed for the end ofeach month as

against the end of the preceding month. Every
such Laspeyres index is a weighted average : of
the changesofquotations of thevarious securities,
when the valueof the marketable quantityofeach
security at the Stock Exchange is the weight
of the respective security in the average. The
chained indexes sum up thechanges in quotations
which occured in secuirties 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 % Government 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 price quotations for nonlinked
debentures until i960 are averages of 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 ofordinary shares 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 classiifcation used in the Bureau. The shares
of plantation companies are not included in real
estate shares as at the Stock Exchange and the
lfuctuations of their rates affect only the general
index of ordinary shares quotation.

A detailed description of the method of
computing the indexes and of the differences
between the two methods of computation, is
given in the Technical Publication No. 13 (see
list at the end of the Chapter). ' ■

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 of25 /£ and a
deduction of0.7 ;^ on purchase commission.
The yields do not include linkage differentials.
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CHAPTER P. FINANCE

יי FINANCIAE ASSETS
Meansof Payment

Cash Held by the Public is cash in Israeli
currency ,in ci rculation, less cash kept in com
mercial banks.

Demand Depositsof the Public are demand
accounts held by the public (less government ac
counts), deposits of Aid Societies of the Banks
and deposit s and bills payable.

Quasi Money are short term deposits and
short term demand deposits in foreign currency.

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 all 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
areasadministered by the I.D.F.

Source : the Bank of Israel, and summaries
of banks' and credit cooperative societies'
balance sheets.

Turnover of Current Accounts
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:

rate of turnover debits to accounts
total accounts

Source: until 1954  Examiner of Banks,
MinistryofFinance ;since 1954 BankofIsrael.

Bill Brokerage by Banks
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.

Source : Bank of Israel.

Credit Balances
The data in the tables show total

credit given by (or through) the commercial
banking system classified according to thebranch
of commerce of the creditor and the size of the

balance. The total number of balances is greater
than the number of creditors, since there are
cases where one borrower receives loans from
different banking institutions.

The original classification is carried out by
the various banking institutions. The principle
of classification 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.

Source: Bank of Israel, except for data on
credit cooperative societies in 1954 received from
the Ministry of Labour.

Rates of Exchange of the Israel Pound
The data in the table do not include addi

tional rates created by the granting of official
premiums for foreign currency in certain transac
tions.

Black Market Exchange Rates for Foreign
Currency and Gold
The data are taken from various unoiffcial

sources  the daily press, professional journals
and private sources. The reliability of these sour
ces 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/£).

Averages and indices in the table are not
weighted.

BANKING INSTITUTIONS

Balance of Banks and Credit Cooperative
Societies
The table is a summary of the balances of

industrial banks in Israel (balances of Mortgage
and Investment Banks and those of the Post
Office Bank are not included). Foreign Banks
)which maintain oiffces in Israel) 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.
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recuperation allowance, payments for profes
sional literature, board and lodging,"faresand
backpay.

Economic Branch. The survey data were
classiifed according to the standard classiifed
tionofeconomic branches (1). i n

District. The classiifcation by districts was
made according to the address of the institu
tion where the computer is installed. The com
puters of the defence system were classiifed
in the Tel Aviv District.

Types of Ownership. The type of ownership
to which the institution belongs is determined
in accordance with its pirncipalownership (2).

Rentals and Maintenance. Rentals and
maintenance are for December 1968, in US
dollars for the ifrst shift only. Rentals include
also payments for periferials attached to the
computer. In cases, where the computer is the
property of the institutions, rental and mainte
nance charges were imputed on the basis of
normal rates. For a few computers where there
was no basis for imputation the calculation was
made using the formula :

20/£ofthecost pirce
12

+
maintenance costs for

December 1969

Rentals and maintenance costs do not in
elude service tax, customs or purchase tax.
Sirnilaiiy, rentals and maintenance costs are
not included for computers developed indepen
dently and for computers of the Defence system.
The monthly rentals and maintenance costs

paid for computers for December 1969 amoun
ted to $673,000(3). 19 ,<

The computers were classiifed into 4 size
group according to monthly rental costs for
ohne shift :

63 minicomputers up to $ 1,999 a month
42 small computers $ 2,0006,999 >a month
24 medium computers $7,000'17,999 a

month
7 large computers $ 1 8,000 a month or more
Two computers of the same type, but with

different periferials, or with a different number
of memory size units, may have been classiifed
under different types.

 Data for 1967/68 were corrected upon re
checking of institutions with minicomputers.

METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY

The Frameof the Survey. The surveys are
commissioned by the Information Processing
Association of Israel (ILA). The list of insti
tutions, where a computer is or was installed,
is derived from the survey of the preceding
year, companies marketing computers, from
the Information Processings AssociationofIsrael
from licenses for imports of products in the
Ministry for Trade and Industry, from the
import lists of the Customs, and from adver
tisements in the press.

MethodofInvestigation, Data were obtained
from questionnaires mailed to all institutions
included in the survey frame.

)1( See note (I) above.
(2) As above.
(3) Not including computers independently developed andcomputersof the defence system.

SPECIAL SERIES
(164)* National Survey of Trade and Personal

Services (1962)
(198) Survey on Marketing Channels of In

ternal Industrial Products (1963/64)
(211) Wholesale Trade Survey (1963/64)
(229) Census of Commercial Laundries (1966)
(237) Tourism in Israel (1966)
(238) Trade Survey (1965/66)
^254) Israel Tourist Statistics (1967(

PUBLICATIONS

(275) Trade Survey (1966/67)

(29 1) Tourism in Israel (1968)
(298) Census of Eating and Drinking Facilities

)1967/68(

)299(TradeSurvey (1967/68)
(319) Tourism in Israel (1969)

TECHNICAL SERIES

(30)Seasonal!ty and Trends in Tourism

* Hebrew only.
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Daily Press in Other Languages. The data
relate to the following 9 daily papers : LJjkelet,
Al Anba, Jerusalem Post, Viata Noastra, Ye
diot Hadashot, Israelski Far Tribuna, L'Infor
mation, Letzte Nayes and Noviny Kurier.

Area of the Advertisements relate to disp
lay advertisements only and is measured in
inch/column, i.e., according to the number of
inches in each column of the paper.

Classiifcation of Display Advertisements.
The advertisements are classified into 16 groups
according to the subjectof the announcement (1).

SOURCES
The data are based on monthly reports

obtained at the Bureau from the Association
of Advertisers in Israel.

METHODS OF COMPUTING THE INDEXES

The index relfects the lfuctuations which oc
curred ( "/achange) in the extent of advertising
in the press as against the level in the base period.
The base used for comparison for calculating
the index was the total area of the display
advertisements and the number of classified
advertisements in 1965.

The year 1965 was used as the base year
for the computation of the indexes as it was
the ifrst year for which full data on advertising
in the press were available. However, it should
be mentioned that the extent of advertising in
1965 was significantly inlfuenced by the ad
vertisements associated with the elections to
the Knesset (Parliament), the local authorities
and the Histadrut (the General Labour Federa
tion). The following two years (1966 and 1967)
were also not normal years as regards adverti
sing because of the recession and the war;
.consequently these developments must be
taken into consideration in the analysis of the
lfuctuations in advertising in these years.

ELECTRONIC COMPUTERS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS (2)

The Population of the Annual Survey in
eludes institutions, establishments, or other units
as well as business service bureaux ("institutions"
below), where a computer exists or was instal
ed in the past. Various institutions where

computers are; installed and are owned by one
ifrm but are located at different sites are con
sidered separate institutions in the tables.

Electronic Computer is a device capable
of absorbing information, executing a series
of operations according to instructions ac
cumulated in its memory ■together with the
data processed in it at that time, to repeat
operations and to alter internal instructions
whenever necessary and to put out the results
of the process in a legible form. Not included
are: conventional accounting machines (e.g.
IBM 6400), desk computers, etc.

Number of Directly Employed Persons:
employed persons in Decemder, whose work is
Jargely associated directly with the computer,
such as: professional directors of automatic data
processing units, heads of planning crews,
system analysts, planners, programmers, and
computer operators. Included are all workers
of the above types entered on the payroll (even if
they worked one day only) in December as
well as workers temporarily absent from work
due to illness, army reserve service, unpaid
leave, etc. Not included are persons employed
in institutions of the defence system and ope
rators of minicomputers; keypunch operators,
operators of conventional equipment, coordi
nators, inputoutput workers, auxiliary equip
ment operators and control personnel clerks
and other administrative staff associated with
the coumputer unit (such as scheduling clerks,
the computer librarian), workers, whose work
is connected with the computer in the in
stitution and who are not workers of the in
stitutions but are engaged in piece work (external
workers), or who work in another institution
which uses the services of the computer. Nor
are the scientists who use the computers in
research and educational institutions and per
sons employed in the defence system included.

WagesandSalaries inDecember: gross wages
and salaries paid to employees (according to
the above deifnition), appearing on the pay
rolls in December, such as: basic salary, al
lowances (cost of living, family, shifts), over
time, etc.

Not included are other labour expenses, such
as : employers' payment to the National Insur
ance, pension funds and severance pay, parallel
tax, patricipation in maintenance of vehicles,

)1( Explanations on the classification of the display advertisements was published in the Statistical Bulletin of Israel,
No. 12, 1968 (supplement) Central BureauofStatistics.

(8) Detailed results on the SurveyofElectronic Computers 1970 have beenpublished in the StatisticalBulletin of Israel,
No. 7, 1970 (Supplement), Central Bureau ofStatistics.
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. a. The Government Press Ofifce and similar
oiffces in local authorities. t 1O

b. subsidiary advertising services, such as':
, ifrms chielfy active in graphical^ design,
, photooffset, printing, etc.\vhich .,belong to
, other branches.
c. advertising departments of industrial, com

mercial and service enterprises, etc.
d: agencies also employed in advertising, but

whose main activity is in a different ifeld,
e.g., stationery stores, lotteries (Payis),
brokerage, insurance agents, etc.

e. setters and designers of exhibitions and
fashion shows, andselfemployed models.
The Period of the Census relates, for most

ifrms, to the budget year 1967/68 and for the re
mainder to any other annual period by which
the ifrms' accounts are kept, which includes six
monthsof that budget year.

Employed Persons, Employees, Wages and
Salaries and Other Labour Expenses: see deifni
tions above (Wholesale and Retail Trade).

Expenses, Excluding Wages and Salaries in
elude expenses on the use of advertising media,
and expenses on goods, materials and services;
they do not include ofifce maintenance expenses
and general expenses (such as interest, rent, etc.)

Receipts: gross receipts for services of the
ifrm from customers, in cash and on credit, also
including payments which the ifrm transfers
later to advertising media (press, cinema, radio,
etc.), to other ifrms and also commission fees.

Receipts from Posters and Other Advertising
include receipts on outdoors advertising, such
as: roadside posters, advertising in buses and
by pamphlets, receipts from advertising pro
ducts and public relations activities.

Expenses on the Use of Advertising Media:
the ifrms' payments to advertising media (press,
cinemas, radio, etc.), in cash and on credit, for
services supplied to customers.

METHODS OF CONDUCTING THE CENSUS

Detailed explanations on the method of
conducting the census, the frame, work the
method of data collecting, have been published
in the Monthly Bulletin of Statistics  Supp
lenient, 1970, No. 2.

CINEMAS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Population includes all commercial ci
nemas operating for proift, including summer ci
nemas which operate seasonally. Not included
were. cinemas in qibbuzim, and in army camps
(even though tickets are sold by them) and pro

jectingof iflms in schools, institutions, clubs, etc.,
where no tickets are sold to the public, and ci
nemas which did not operateYduring the"year.

Numberof Seats: the total number of ifxed
seats destined for the audience.

Average Number of Seats per Cinema: the
total number of ifxed seats divided by the total
number of cinemas, including those seasonally
closed. Data relate to December 31st.

Number of Tickets. AH tickets sold by mu
nicipalities and local counsils to cinemas in their
jurisdiction area in the surveyed year.

Receipts from Saleof Tickets is obtained by
multiplying the number of tickets sold in the
surveyed year by their price.

Average Receipt per Cinema: total receipts
divided by the number of cinemas in the sur
veyed year.

Average Receipts per Seat: the total receipts
divided by the number of ifxed seats, in ope
rating cinemas only, in the surveyedyear.
SOURCES

Data on the number of cinemas and their
seats, detailed by settlements^ is obtained from
the Cinema Owners' Association (for cinemas
which are members) and from municipalities
for cinemas which are not members of the
Association.

Data on the sale of tickets are obtained
from theTreasury of the Local Authorities.

ADVERTISEMENTS IN THE PRESS
DEFINITIONS

Display Advertisements usually presented
by owners of establishments (commercial busi
ness, banks, insurance companies etc.) and in
stitutions. They are as a rule published inside
a frame.

Classiifed Advertisements: short announce
ments, in small type, mostly published by in
dividuals or owner of an establishment and
appearing in classiifed. sections (e.g. "lfats for
sale", "furnished rooms", "cars" etc.).

Daily Press in Hebrew. The data relate
to the following daily papers : Omer, Davar,
Haaretz, Hayom, Hamodia, Hazopheh,
Hadashot hasport; Yediot Ahronoth, Yom
Yom, Lamerhav, Maariv, Al Hamishmar,
Kol Haam, Shaar, Shearim. Also included in
this group are data (in respect of display
advertisements only) relating to the 4 main
weeklies appearing in Hebrew : Bamahane,
HaolamHazeh, Lalsha and Olam Hakolnoa.
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. HOTELS AND BOARDING HOUSES .
. . 10 .:

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Populationof, the series includes about
580 establishments in the branch offering guest
facilities, about half of which are recommended
for tourists. Detailed data for 1969 and explana
.tion on their reliability may be seen in Special
,Publication No. 219 (see list below).

Rooms relate to rooms containing at least
;one bed intended for guests, including rooms
hired in private homes for lodging guests. The
data relate to 31 XII 1969 and do not include
■community rooms, ofifce rooms, dining rooms,
halls, storerooms, etc.

Beds are both permanent beds in the hotels
and beds hired by the hotels in private homes (at
least for a fortnight a month). A double bed is
considered as two beds.

Potential Nights Spent are the number of
permanent beds multiplied by the number of
data relate to 31 XII 1969 and do not include
days the hotels were open in the surveyed year.

Nights Actually Spent. One night's stay of
one guest in a hotel in a twobed or doublebed
room or on a "complete" base is considered one
night (including nights spent by guests who have
been lodged by the hotel in hired rooms in
private homes).

Percentage of Occupancy is the total actual
nights spent in hotels in the year underconsidera
tion divided by the total possible number of
guests lodged overnight in these hotels.

Guests: a guest, including children, who
registered at a hotel in that month and stayed
in it at least one night. A guest who left a hotel
and registered in it for the second time in the
same month is enumerated twice in the number
of monthly guests. Likewise this includes guests
lodged by the hotels in rooms hired from private
homes.

Employed Persons: employees, owners and
family members jwho worked in the hotel not on
pay; in hotels in qibbuzim, the number of posts
manned by qibbuz members and unpaid vol
.unteers is also included.

Employees: workers employed in hotels at
least onde day of the surveyed month who
received wages, including family membres and
shareholders gainfully employed in the hotel.

Wages: sums appearing on payrolls for the
surveyed month, including basic salary, allo
wances (costofliving, seniority, family), pre

miums, service charge (whether paid by the est
ablishment or deposited in a common account of
the workers and then divided among them) etc.

Revenue: gross revenue from nights spent,
from renting rooms at private homes, and from
other services, e.g. from a day spent (not over
night), from deposits of anulled reservations,
meals, drinks, bars, nightclubs, conventions,
swimming pools, etc. It also includes service
charge (also if given for distirbution among the
workers) welfare imposts, and payments re
ceived from workers for meals, housing, etc.).
Subsidies are not included.

SOURCES

Tourist Approved Hotels. Data on guests and
nights spent are obtained through the Hotels
Association of Israel from each hotel. Data on
employment, wages and revenue are obtained
monthly at the Bureau directly from a repre
sentative sample of about 120 guest houses,
All hotels of grades Al and A are included in
the sample.

Other Hotels. Data are obtained monthly,
directly from a representative sample of about
80 hotels. In cases when some hotels fail to
report in time, imputations are made based on
reports of other hotels.

CENSUS OF GUIDES
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Census Population includes qualified
tourist guides in Israel, except 115 guides from
East Jerusalem.

Preferred type of Guiding is determined by
the guide himself.

SOURCE OF DATA

Data were obtained by a census of guides
conducted in the beginning of 1969 by the
Training Department of the Ministry of Tourism
with the assistance of the Central Bureau of
Statistics.

CENSUS OF THE ADVERTISING AND
PUBLIC RELATIONS BRANCH 1167/68

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Census Population comprises ifrms
whose main activity is advertising and public
relations, who operate for proift only, i.e., which
belong to branch 883 as deifned in Classiifcation
of Economic Branches (1). According to this
deifnition, the branch does not include :

)1( Classification of Economic Branches, Census of Population and Housing 1961 Publications Series No. 2,
Central Bureau of Statistics.
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ties leave the establishment.; as regards impotrs,
to the stage when the goods are released from
the Customs. Data include also imports by
immigrants and returning residents, but do not
include their purchases (wholly or partly exem
pted from purchase tax) of local production,
except new pirvate cars, TV sets, electric refri
gerators and washing machines.

Private Cars. Data include sales wholly or
partly exempted from purchase tax.

Television Sets and Electric Refrigerators.
Until July 1969, data do not include all sales
wholly or partly exempted from purchase tax;
as from July 1969, they include such sales.

Washing Machines. As of January 1969,
data include sales exempted from purchase tax.

These data relate to the supply of goods to
the market (of local production and imported)
and not to their sale to the consumers, which
may differ from the supply because of inventory
changes at the merchants.

METHOD OF ESTIMATING VALUE AT

CURRENT CONSUMER PRICES

Locally Produced Commodities. The value of
private cars, for which data detailed by type are
available in the tables of the Department of
Customs and Excise, is determined by the said
data with the addition of a "price margin" till
its sale to the consumer. The value of television
sets was estimated by multiplying the quantities
supplied to the local market by an average con
sumer price (considering changes in purchase
tax during the year), with the addition of expen
ses on the installation of aerials (internal or
external) which are not includedin the consumer
pirce.

Other goods are estimated by average con
sumer prices.
Imported Goods consist of two types:

a. Commercial Imports. The data include the
value of the goods at the port (c.i.f.) to
gether with the taxes (customs and pur
chase tax), other dues and "price margin"
(until their sale to the consumer), custo
marily added to locally produced com
modities. For tape recorders, which are
nearly all imported, an estimated margin
is imputed. For television sets .the import
quantity was multiplied by an avarage con
sumer pirce including the cost of aerials
installation.

b. Imports by Immigrants and Returning Re
sidents. The consumer value of such im
ports is equal to their value at the port (with
the addition of partial taxes on goods im
ported by returningresidents).

SOURCES OF ESTIMATES

Data on supply (in quantities) of most 10
cally produced commodities are deirved from
monthly reports on imposition of purchase tax
of the economic department . of the Customs;
from the data of the Ministry of Transport for
new private cars and on the establishments' re
ports for television sets, domestic electric refri
gerators and washing machines.

Data on imports are taken from foreign
trade statistics.

GROCERY SHOPS SURVEY 1969
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Survey Population includes grocery
shops dealing in retail trade, excluding shops
most of whose revenue derives from the sale of
one commodity (such as pickles or pulses) or
from the sale of meat and vegetables. Neither
are cooperative stores, supermarkets and mili
tary canteens (Shekem) included, nor grocery
shops which were active in the 1968/69 budget
year but were closed down after August 1969.

The Survey Period. Data relate to the peirod
between December 1969 and January 1970,
when the enumeration was carried out.

Employed Persons include owners, family
members and employees who worked in the
shop during the survey period. A person who
worked either parttime or fulltime is considered
anemployed person.

Grocery Shops with the Salesman's Service
(ordinary service) is a shop where the customer
gets most ofhis goods from the shopkeeper.

SelfService Grocery Shops: shops, where
the customer takes most goods byhimselfand the
shopkeeper presents the bill afterwards.

METHOD OF CONDUCTING THE SURVEY

The survey was conducted by a sample me
thod. The sample was drawn fromitwo sources:
(a) an area sample (1), which included shops
engaging four employees or less, and (b) a
sample drawn from various lists(i), which in
eludes shops engaging more than four employed
persons.

The sample covered 234 shops, and the ma
terial was collected by enumerators.

)1( See explanation above (Wholesale and Retail Trade(.
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tional Insurance, etc,) severance pay, pensions,
payments in kind, etc.

Type of Legal Organization is denned in
accordance with the form of legal ownership
of the establishment.

Town and District. The classiifcation of
establishments according to district is made
according to the administrative district of the
address of the establishment.

Type of Ownership. The classiifcation of
establishments by type of ownership is in ac
cordance with the principal ownership of the
establishment. . For this survey establishments
were classiifed by 6 types (1). The main owner
ship is determined in accordance with the main
rights in the establishment (owners of most
voting shares, the right to nominate directors,
etc.).

METHOD OF CONDUCTING THE 1968/69 SURVEY

The survey is based on an investigation
of a new sample covering about 3,500 ifrms. The
sample of wholesale ifrms engaging employees
and retail ifrms engaging .5 employed persons
or more was drawn from a card ifle which in
eluded about 8,500 commercial ifrms.

Wholesale ifrms which do not engage em
ployees and retail ifrms which engage less than
ifve employed persons (includingsuch retailers,
who do not engage employees), were investigated
by an "area sample". The resultsofboth samples
were added up and are presented in this chapter.
For this reason, the "Total" ifgures relate to all
establishments of the branch, contrary to the
previous surveys, which covered only those en
gaging employees.

Limitations of the Data
The results of this survey, like any survey

based on a sample, may differ to some extent
from the unknown "real" ifgures, as a result of
sampling errors. There are also response errors
of the reporters.

ORGANIZED RETAIL TRADE
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Population includes three groups of
shops:

(a) Chain Stores belonging to commercial
and industrial ifrms which own three or more
separate shops, at different sites and which
generally sell a uniform type of commodity

)for example: food, clothing, footwear, petrol,
gas, etc.).

(b) Cooperative Stores organized in the
cooperative consumers' union (stores in towns
and development areas), in the Audit Union
of the Agricultural Workers Cooperative Society
Ltd. and in regional and organizational buying
groups.

(c) Department Stores which sell in the
same shop various types of commodities in
different departments (for clothing, footwear,
furniture, household utensils, etc.) and keep
separate accounts for each department. The
survey does not include stores which style them
selves as department storesand sell various types
of goods although they are organized by depart
ments and do not keep separate accounts for
each department! '

This .series covered, at the end of. 1969,
a total of 1,186 shops (sales outlets), of which
747 were "chainstores" owned by 52 ifrms
(including 295 commercial  stations for retail
sales of petrol, and related products), 393 co
operative stores incorporated in 27 cooperative
unions and 7 regional and organizational buying
groups and46department stores owned by 8 ifrms.
Of the. 1,186 shops, 463 are food shops (205
of which are selfservice, including the food
departments in department stores). In the num
ber of shops are included shops (agencies) which
received rfom the ifrm the exclusive right /0
sell its products, such as: exclusive agencies of
clothing manufacturers,etc. .(whenever it was
possible to obtain data about them).

For Deifnition ■of Sales,■ see ' above "The
Wholesale. andRetail Trade".

Value of Sales Index at Fixed Prices. Ex
planations on the methodofcompiling the index
were published in the Statistical Bulletin of
IsraelJV0. 4, 1968 (Supplement).

SOURCES
The data on sales according to commodity

groups  is obtained from questionnaires sent
each month to the ifrm included in the survey
population. Additions of new shops and closing
down of existing ones are relfected in the survey
results. , . י

SUPPLY OF DURABLE CONSUMER
GOODS

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Data on Quantity relates, as regards
local produce, to the stage when the commodi

(1) For details on the sourcesof the classifications by sectors see Publicationsof the Censusof Industry and Crafts 1965, No. 2,

Jerusalem 1966, p. 66, CentralBureauofStatistics.
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ments selling more tharnone group of com
modities were classiifed according to the main
commodity group sold (the criterion being the
value).

Survey Period for most establishments in
vestigated relates to the budget year or a dif
ferent annual period in use by certain ifrms,
if this period includes at least six months of
the budget year.

An Establishment is deifned as a unit (shop,
ofifce, etc.) located at one site only, in which
commercial activity is conducted. Departments
of wholesale ifrms and branches of wholesale
and retail ifrms were regarded in the survey as
separate investigation units. Departments of
retail ifrms (in department stores) were not
deifned as separate investigation units in the
survey, even if separate accounts were kept.

Employed Persons include employees, own
ers and unpaid family members.

■ Employees are ah average of 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 workers who
are members of cooperative societies are also
included.

Sales on Own Account are the value. of
commodities owned by the establishment sold
during the report period, whether for cash or
on credit, after deduction of reductions and
returns at prices paid by the buyers (including
indirect taxes but excluding subsidies). Receipts
on commodities sold prior to the report year
are not included nor are advance payments on
account of commodities which have been sold
after the report year.

Commission Sales are the value of com
modities belonging to others which were sold
by the establishment (for instance : on account
of factories or other dealers). The deifnition
of value of sales is as in the above case, only
that this value includes also the commission.

Commission: receipts (mostly computed as
acertain' percent of the value of sales) which
the establishment received for sales on account
of others, or as brokerage on 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 for
cash or on credit, at purchase prices, including

taxes, freight and storage charges (allocated by
the establishment), after deduction of the value
of commodities returned to suppliers. The value
of commodities which did not pass into the
ownership of the establishment (commodities
on sale against commission), and payments in
the report year for commodities purchased
previously or advance payments on account of
commodities after the report year were not
included.

Debts to Suppliers at the End of the Report
Year is the balance of debts to suppliers (both
direct ones and ones supported by promissory
notesof the establishment which were discounted
in banks by thesuppliers),which had accumulated
till the end of the report year, including debts
from previous years. The debts to suppliers ex
pressed as a percentage of the value of com
modity purchases were computed in respect of
the total value of commodities purchased by
the establishment with the addition of the value
of commodity sales owned by others after
the deduction of the commission.

Inventory is 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 the
value of commodities which had been paid for
in transit. The value of ir.vsr.tory . Owiieu by
others, i.e. commodities not belonging to the
establishment but stored in it and its warehouse
at the tims of inventory taking, is excluded.

Turnoverof Inventory in the Wholesale Trade
is obtained by dividing the value of sales of com
modities owned by the establishment by the
annual average value of inventory owned by the
establishment.

In the Retail Trade, the turnover of inven
tory is obtained by dividing the] value of sales of
goods owned by the establishment, by the value
of inventory owned by the establishment at the
end of the surveyed year. The meaning of
inventory turnover is, the average number of
times the inventory is renewed during the year
in relation to the volume of the establishment's
sales.

Annual Wages {Gross) are all amounts ap
pearing on the payroll, before deductions,
such as: basic pay, allowances (cost of living,
family, etc.), overtime payments, premiums,
etc., including wages paid to employees working
outside the establishment.

Other Labour Expenses are all expenses
connected with salaries and wages, which do
not usually appear on the payrolls, such as:
payments to various funds ("Mivtahim", Na
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(.) Hebrew only.

CHAPTER O. TRADE AND SERVICES

THE WHOLESALE AND RETAIL TRADE

The Trade Survey 1968/69 whose Results are
given in this chapter,comprises, for the ifrst time,
wholesale and retail establishments in Israel (in
eluding those who do not engage employees).
This survey is the fourth of its kind conducted
by the Central Bureaus of Statistics.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Survey Population includes trading
establishments (wholesalers, retailers, including
agents and commercial brokers) as deifned
in "The Classiifcation of Economic Branch
es"(1).
Classiifcation according to Branches

Wholesale Establishments are establish
ments (including commercial agencies) whose
main occupation is the purchase of commodities,
usually in large quantities, directly from manu

facturers or other wholesalers and the con
centration of their sales to retailers, producers,
institutions or other wholesalers, but not to
individual consumers for their personal or
domestic use. The wholesale trade includes
regional and organizational buying groups and
agricultural produce marketing boards.

Retail Establishments are establishments
which deal in the sale of commodities for
personal and domestic use as well as any com
mercial establishment known to the public, even
if it does not sell for personal or domestic use
)e.g., trucks, oiffce vehicles, tools, etc.).

Classiifcation According to Commodity
Croups.Theclassiifcationofestablishments in the
wholesale trade by commodity groups is chielfy
based on the classiifcation of commodities
recommended by the U.N. (2) and it was made
in accordance with the description of commodity
groups on sale in the establishment. Establish

>>) Classification of Economic Branches, Central Bureau of Statistics, Population and Housing Census  1961 Publications
Series No. 2.
)2) International Standard Industrial Classification, Statistical Papers, Series M, No. 4, Rev. !,United Nations Publications. /PS9.

Lxxvm



National Kilometrage .. .1 ;■

SOURCES " י

The estimates of the annual national kilo
metrage since 1961 are based on a survey of fuel
consumption conductedin 1961. On the assump
tion, that these estimates, on an average per ve
hide of any type,, have not changed since 1961,
data for the following years were compiled
)through 1965), by, the. multiplication of the
number of civilian vehicles of each type by the
annual average kilometrage of the respective
typeofvehicles,

These averages were corrected in 1966 and
data of that year are based on these corrected
averages. Data for 1968 are based on a pretest
which was conducted towards a new national
kilometragesurvey. ■ ■ . ■ .

Data for 1969 are derived from a survey
conducted currently since April1969.

METHOD OF COMPUTATION

In this survey, which was conducted in
the licensing stations where vehicles take their
annual tests, dirvers were asked on .the kilo
metrage they made during the month and the
year preceding the day of the test. The averages,
obtained for a certain type ofvehicle were multi
plied by the roster of civilian vehicles in that
period. and the sum fcr a whole year gave the
annual kilometrage, which includes also motor
cycles and motor scooters!' .

The estimate of the nonurban kilometrage
)which does not include motorcycles and scoo
ters) is obtained from.the trafifc counts on inter
urban roads (see above). The estimate is obtained
by multiplying the number ofvehicles (excluding
motorcycles' 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. Since not all trunk roads are
covered by the trafifc counts, this ifgure does not
represent the full estimateofthe nonurban kilo
metrage. , ,

ROAD AGCIDEWTS
The source of the data is the statistical re

port filled" 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, but they in
elude accidents where both militaryandcivilian
vehicles were involved.

■ DRIVERS 

SOURCES AND DEFINITIONS
The data on the number of drivers are

obtained by the processings of the drivers card
ifle of the Licensing Authority in the Ministry
of Transport, .

The Population includes all drivers with a
civilian driving license issued in Israel, valid on
31 XII 1968.. The population does . not include
holders of.military licenses only or international
licenses only, or drivers who on 31 XII 1968 had
only temporary licenses.

Driver is anyone aged 16 and over who had
an Israeldriving' license valid on 31 XII 1968.

Degree of License determines the type of
vehicles the holder ofthe "license is permitted
to drive. Since there are license degrees which
permit the driving of more than one type of ve
hide, ths tables where these degrees are detailed
include part of the drivers more than one time,
in accordance with the types of vehicles they
may drive.

 ■Year oflssueingtheLicense. Until 1968, the
year when the license was ifrst issued was re
corded. Whenever a driver had had a license of a
certain degree and changed it afterwards, the
year of the ifrst issue was considered.

Since 1968, the year of issueing is the year
when the license of a certain degreewas. issued,
i.e. whenever, adriver. replacedhis licenseof one
degree into a license of another is considered.

Type of Vehicle. These deifnitions are
given in Special Publication No. 205 (see list
at the end of the chapter)

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
)2)* Statistics of Road Accidents in Israel

)MayDecember 1950)
)11)* Statistics of Road Accidents in Israel

)19511952)
)28)* Statistics of Road Accidents in Israel

)1953)

Hebrew only.

(30) Israel Postal Services (1948/491953/54)
)45)* Statistics of Road .Accidents in Israel

)1954)  ■■■■.■ . ■

(46)* Freight Traffic by Motorized Vehicles
)1952and 1954)

)54) Israel Postal Services (1954/551955/56)
)62)* Road Accidents in Israel (1955 ; 1956)
)67) Israel Postal Services (1955/56; 1956/57)
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3. Employment and Wages
Employed Persons. The major branches

aviation and shipping do not include employed
persons of the 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
employers1 payments to pension funds, National
Insurance, equalization fund, clothing, board
and lodging, crews' 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 Bureauof Statistics,

SHIPPING AND PORTS
DEFINITIONS

Gross Registered Tonnage; tonnage of boat
in units of 1 registered ton = 100 cubic feet.

Net Tonnage (net registered tonnage). The
cargotonnage of vessels for tax purposes does
not indicate the boat cargo capacity, but is
obtained by registered deduction of the passenger
and crew topstructure, the holds and the machine
rooms, from the total tonnage. It is also mea
sured 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.

SOURCES
Data on loading, unloading and the move

ments of ships in ports are based on daily reports
(on a country wide basis) by the Ports
Authorities. Data for 1951 1960 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, each year.

The figures for travellers by sea and air in
this chapter differ . from the figures 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 first sail and last return.
Regarding air travellers,the differences in this
chapter are derived from the Airports' Autho
rity 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.

CIVIL AVIATION
The statistics are based on the trafifc logs

of the Lod Airports and reports of "ElAl"
Israel Airlines, and of "Arkia".

POSTS AND TELEPHONES
The data of posts and telephones were com

piled by the Ministry of Posts.

BUSES
The data were compiled from reportsof the

bus companies.
The commercial speed of buses was obtained

from a survey conducted by the Bureau in the
recent three years (see Supplement No. 2, 1970
to the Monthly Bulletin of Statistics).

ROADS
The sources of the data are the reports of

the Public Works Department of the Ministry
of Labour and the local authorities.

Table N/16 is based on special surveys car
ried out by the Public Works Department in
cooperation with the Bureau in 1963, 1965 and
1968.

MOTOR VEHICLES
The source of the data is the vehicle card

ifle of the Licensing Department. Data do not
include tractors, semitrailer combinations, army
and police vehicles, foreigners' vehicles with tem
porary licenses, vehicles of tourists who stay less
than three months in the country, diplomats' ve
hides, U.N. vehicles, etc' Data until 19€5 refer
to March 31st of each year, and as from 1965
to December 31st. Data since 1960 do not include
vehicles whose licenses expired more than one
year earlier,

More detailed deifnitions are given in Special
Publication No. 289 (see list at the end of the
Chapter(.  ' ■

TRAFFIC ON NONURBAN HIGHWAYS
TrafficVolume on Selected Road Sections

The source of the data is trafifc countings
conducted by the Bureau by mechanical coun
ters installed on nonurban roads, which count
the axes passing that section, with each two axes
counted as one vehicle. Motorcycles and motor
scooters are not counted.
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^ ^ .■■ J■. PUBLICATIONS
)259(*SPECIAL SERIES ' *'

Indexes of Employment in the Building)13(
TECHTIndustry (1952(
)17(*Building and Construction (19491953()33(

Building in Israel (19601963()173(*

)24(♦Building in Israel (19611964()190(*

)304(*Building in Israel (19621965()210(*

)312(Survey of Primary School)222(*
Buildings (1964/65(

* Hebrew only.

Building in Israel'(l9651967(

Pirce Index of Inputs in Residential
Building  Report of the Public Ad
visory Committee (

Price IndexofInput in Rd. Construction
Construction in Israel (19661968)
Survey ofPostPrimary School Buildings
(1967/68(

CHAPTER N. TRANSPORT AND COMMUNICATION

INDEXES OF OUTPUT AND
LABOUR INPUT

DEFINITIONS

1 . Branches
Buses: companies for passenger transport

ation by bus, on regular interurban and urban
routes. Excluded are privately 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".

" '■Railways; the Israel Railways, except res
taurants and workshops (excluding the Haifa
underground, "Carmelit").

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
are not included.

Ports: companies and establishments for
supplying port services, such as services to ships,
port administration, lighthouses, etc.

Posts include post oiffces and postal
agencies, parcel post, telephone and telegraph
services, engineering services, etc.

2. Revenue 1

Revenue at Current Prices includes receipts
ofall companies and establishmentsof the branch
and services given in the period reported, without
considering the date of payment for these
services.

The revenue includes also transactions of
the various firms of the same major branch
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 (0 the treasury (through the
banks) are not included.

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
pnee liiucx. ~

The main revenue components in transport
branches are :

Buses: revenue from passenger transport
ation on regular lines, special journeys and
excursions and other services.

Railways: revenue from passenger and
freight transportation and services.

Aviation: revenue from passenger, freight,
mail transportation, and airport services,
such as landing, passenger stopover, fees,
etc.
Shipping: revenue from passenger and
freight transportation and from leasing of
vessels.
Ports: 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.
Index of Output Prices is compiled by the

Laspeyres method ; a representative "basket"
of representative services, whose costs are inve
stigated currently is selected for each major
branch.
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Inner Road : serving for internal traifc in
settlements (towns, villages, etc.).
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 traffic
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. The
Widthof the Road (//! meters) includes the width
of the road excluding the embankment, and part
of the road used for motorvehicle traffic including
roads used as parking places excluding embank
ment.

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 Mi
nistries; the Jewish Agency and the Jewish
National Fund; the three building companies ;
Meqorot Company (water prospecting); water
works.
The data on paving of roads, drainage and

waterpipe laying are compiled from reports
from 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 juirsdic
tion of local authorities besides the above
mentioned, the data cover only porjects carried
out by companies and Government Institutions.

The summary of data includes, since July
1967, construction in East Jerusalem.

EMPLOYEES, WAGES AND LABOUR
EXPENSES IN BUILDING AND

PUBLIC WORKS
In 1968, the compilation of a monthly series

on the number of employees, wages and labour
expenses in building and public works was in
troduced.

The data are collected directly from a re
presentative sample of contractors who engage
employees. Data on the number of employees
and mandays worked are collected from about
250 contractors and data on wages and labour
expenses from a subsample of about 70 con
tractors. The reports are based on the con
tractor payrolls and other documents.

DEFINITIONS
Employees are persons employed by others

who were paid in cash or in kind (wages), with
the payment calculated on monthly or daily
basis, excluding contracting groups.

ManDays Worked are work days in which
the employee worked on the site of work and for
which he was paid in cash or in kind .The num
ber of mandays worked includes overtime work
translated into mandays.

Wages are all gross payments (before de
ductions) appearing on the payrolls, including
backpay and advances. Wages include: basic
wages, cost of living, family and seniority allo
wances, bonuses on special work conditions,
professional allowance, overtime pay, premiums,
recuperation allowance, 13th month salary,
wages on paid absence ,paid leave, holidays,
sickness, army reserve service, proficiency cour
ses, etc.).

Wages do not include: travel and boarding
expenses, bus fare, severance pay and pensions.

Labour Expenses include the gross wages
and the employers' share in payments to Na
tional Insurance, Building Workers' Fund,
"Mivtahim" insurance fund, pension funds,
Sick Fund, etc., as well as severance payments
and pensions if they are on the employer's ac
count. Labour expenses do not include travel
and boarding expenses, bus fare and other expen
ses connected with employing workers, such as:
overalls, kitchens and cafeterias, clubs, libraries,
sport facilities, recruiting and training of work
ers, housing, etc.
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ו
\ Estimate of Time Lag(1) 3. £ ./■ . יי
\ . Part of the data from the local authorities and

building companies lag. Ino6rder 'to avoid as far
as possible . this lag in reporting, reporting is
checked every quarteryearfor residential build
ings in large settlements and every halfyear for
the remainder.
Despite the reporting checks, some of the data

still lagabout.two years, ,with most of the time
lag during the first yea r after each half year.

The estimate of time lag is carried put on
summing up the periodical data for each purpose
separately, as' based on the time lag in the
previous periods, the improvement or deter
ioration in reporting during the surveyed period
and the size of the areas obtained during the
checking. The estimate of time lag in reports on
industrial and  hotel .buildingis based on the
above mentioned factors and on information
collected in the Bureau on a possible time lag from
various sources : questionnaires sent to reporters
not yet returned, .. newspaper clippings, adver
tisements,etc. . ,,... , , ~r, .'

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 timelag estimates which have been ad
ded "to :the "private building data for 1968,
were 6 percent out of total private building for
buildings both begun and completed.

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 :

Only a very small proportion of buildings
for which permits are issued are not executed.

Building was ■commenced in the 1same year
in which the permits were issued. ■' ■

Buildings were completed within one year
after the date of issue of the permit.

II. 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 residentia
buildings and expensest:on development, taxes,
profit margin, etc.

SOURCESAND METHODSOF COMPUTATION

The Valueof Investments in Private Building
and Public Building (1960 1961) is obtained
by multiplying the physical construction 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 Office (Tabu),
the Ministry of Housing and from various con
tractors. The gross capital formation in private
residential building for 1963.and after was calcui
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. .■ .

The Value of Gross Capital Formation in
Public Residential Building' since 1962 was ob
tained by analysing the stages of physical execu
tion 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.

PUBLIC WORKS '

DEFINITIONS 

Beginning of Work: commencement of levell
ing, digging or quarrying for the purpose of
paving roads or laying water or sewage pipes.

Completionof Work: for works'outside the
competence of the Ministry of Housing  the
date; of acceptance of the works from the con
tractor or of the final survey,(in,case of own
execution) ;. for .works executed by the>Ministry
of Housing  the date of final accounting with
the,contractor. ■

. Partial completion.has not ,been taken into
account, e.g! completion of a road section or a
pipeline section.
י; ו \ י 1 v■: j *■

TypeofRoad
Main Road serves for national interdis.

trict trafic.
Regional Road : branchingoff from, and

linking, trunk roads.
Access Road : leading to settlements.
Local Road : linking trunk or regional

roads to access roads.

(1) Estimate of time lag relates only to data on private building obtained from local authorities and building companies.
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Living Rooms: bedrooms, parlours, din
ing rooms, nurseries etc., halls of 6 sq.m. and
above.

Service Rooms: kitchens, conveniences,
bathrooms, halls of 6 sq.m. and less. The number
of rooms in the dwelling does not include service
rooms.

Initiating: planning of building (placing,
standard and area) and its supervision.

Public Building: building initiated by the
Government, the National Institutions, the Local
Authorities and the companies entirely super
vised by these institutions.

Private Building: all building except public
building. It includes also the building of the
Histadrut Sector.

Residential Building is a building ofwhose
area75 /£ are destined for residential pur
poses, and being built on a vacant plot or on
the foundation ofa demolished building,ofwhich
no walls were left which can be used for the new
building.

Purpose of Building
Detailed explanations on the building pur

poses were published in Special Publication No.
304  see list at the endof the introduction. 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 alterationsin use are not
included.

SOURCES

Reporting Agencies on Commencement and
Completion of Building

Authorities: Ashdod, Ashqelon, Beer Sheva>
Bene Beraq, Binyamina, Bat Yam, Giv'a
tayim, Herzeliyya, Zikhron Yaaqov, Hadera,
Hod Ha Sharon, Holon, Haifa, Qerayot (Motz
kin, Bialik, and Yam), Tiberias, Jerusalem, Kefar
Sava, Karkur, Lod, Nahariyya, Nes Ziyyona,
Netanya, Akko, Afula, Pardes Hanna, Petah
Tiqwa, Zefat, Qiryat Ono, Qiryat Ata, Qir
yat Gat, Qiryat Tivon, Rishon LeZiyyon,
Rehovot, Ramla, Ramat Gan, Ramat HaSharon,
Ra'anana and Tel Aviv Yafo;

15 building companies.
The Ministry of Housing.
The Ministry of Labour Public Works

Department.
The JewishAgency. .

Higher education institutions.

Industrial undertakings, boarding houses
and hotels : besides the current reports of the
local authorities on industrial structures and
buildings for hotels and boarding houses, ques
tionnaires are sent 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
Tourist Development Corporation Ltd. on na
mes of industrial undertakings, boarding houses
and hotels who applied for land from the Deve
lopment Budget for building purposes; press
cuttings; advertisements and various publica
tions (from which industrial 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, Asheri, Beshanim,
Gedera, Gan Yavne, GatLakish, HaGilboa,
Central Galilee, Central Lower Galilee, Hada
rom, Southern Sharon, Zevulun, Hof HaCar
mel, Hof HaSharon, Tovim, Yizreelim, Merom
Hagalil, Lodim, Ma'ale Yehuda, Menashe,
Nof Hagalil, Nazareth, Sumkhi, Emeq Ha
Yarden, Emeq Hefer, Shikmim, Soregot, Shi
monim, Shefaram and Sharonim and Tamar
Ramat Hanegev.
b. Special Commissions : Ofaqim, Bet Shemesh,
Dimona, Yeruham, Mizpe Rimon, Nazerat Illit,
Netivot, Arad and Sederot.

method of computation and estimation

Compilation of Data
Data on building are compiled from the

reports, obtained from the different sourcesafter
elimination ofduplicities (details see above).

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 (calculationofprojected 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 withintheir jurisdiction are drawn up.
Since July 1967, data include building activities
in East Jerusalem.

The summary of building does not include
the construction work prepared by the Ministry
of Defence, the I.D.F., as well as unauthorised
building.
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3. Incomplete reporting; On the date ifxed
^ for the completion of the survey andthe*1sum
1 ming upofthe provisionalresults, 'there remain
\ed a percentage of establishments which had not
as yet forwarded completed questionnaires for
^which ■allocations were made. In the ifnal
results of the survey, the allocated data are
replaced by data which were reported directly

by the establishments after a summary of the
provisional results^was "prepared.
4. Sampling errors occur for each sample

datum. The sampling errors of the data ap
pearing in the Abstract are fairly small since

' the data here are presented for large population
groups represented by a large number of es
tablishments in the sample.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
(16)* Statistics of Wages in Industry

(August 1952)
(26) Census of Industry, 1952 (Part A)

(41) Census of Industry 1952 (Part B)
(119) Survey of Employment and Equip

ment in The Diamond Industry (1961)
(156) Industry and Crafts Suveys (19551960)
(178) Industry and Crafts Surveys

(1961; 1962)
(198) Survey of Marketing Channels of

Internal Industrial Products (1963/64)
(207) Industry and Crafts Survey (1963)
(219) Industry and Crafts Survey (1964)
(280) Survey of Labour Cost in industry

(1966)

TECHNICAL SERIES

4.

Industrial Production and Employment
Indexes

)10(

)15( Seasonality in Israel

CENSUS OF INDUSTRY AND CRAFTS 1965
PUBLICATIONS

1. Preliminary Data from Stage "A"
2. Establishments and Employed Persons in

Industry, by Branch May 1965
3/ Classiifcation of Industiral Branches

).( Hebrew only.

Establishments and Employed Persons in
Industry, bySettlementMay 1965
Atlas of Industry andCrafts1965Data
from Stage "A"
Preliminary Data from Stage "B"
General Data from Stage "B"

Detailed DatafromStage "B"
Food Industry
Textiles, Clothing, Leather and its Products
Miningand Quarrying Wood and Furniture
NonMetallic Mineral Products
Rubber and Plastic Products and Chemi
cals
Paper and Cardboard, Printing and Pu
blishing ,Diamond and Miscellaneous

13. Basic Metal Industries, Metal Products,
Electrical and Electronic Equipment and
Transport Equipment .

OTHER PUBLICATIONS
* WAGES IN INDUSTRY (August 1955)
The Central Federation of Jewish Labour in
Israel
* SOCIAL BENEFITS IN INDUSTRY (end
of 1955)
The General Federation of Jewish Labour in
Israel
The Manufacturers Association in Israel
(Labour Division(

9.
10.

11.

12.

CHAPTER M. CONSTRUCTION
BUILDING

I. Physical Data
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Building Begun  beginning the digging of
the foundations.

Area under Construction: building area or
dwelling whose building had begun but has not
yet been completed at the said date.

Building Completed when the building is

technically completed and ready to serve its
function or has begun being used.

Area includes the outer walls, balconies
and the built up area below the pillars.

Dwelling: 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.
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conducted for 1965 rejated to all the establish
ments as well as selfemployed persons who
did not engage employees. The data from the
Census presented in the Abstract were obtained
from its second stage in which the investigation
was also a sample investigation, the sample
including about 6,000 establishments.

In the Surveys of 1966 1968 the sample
included 2,200 2,400 establishments engaging
5 or more employees whereas the establish
ments engaging 14 employees were investi
gated in 1966 and 1968 in a most restricted
fashion, by the. "area sample" method. The
estimate of the number of these establishments
(engaging 14 employed persons) and their
employed persons for 1968/69 is included in
Table L/l.

In all the samples mentioned above all
the establishments of a certain size and larger
than that size were included with certainty
in the samples, whereas the smaller establish
ments were sampled with probabilities less than
1, the probability of an establishment being
included in a sample being dependent on its
size and the branch to which it belongs. General
ly, the larger the establishment the greater the
probability of its being chosen in the sample.

In order to limit the population 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 em
ployees or more were published in the Abstract.

Indexes of Industry (Tables 17914)
The Indexes of Industry measure the mon

thly changes in the industrial production in
the revenue (at current prices), employment and
wages, as compared with the base period.

Since it is practically impossible to obtain
monthly reports from the industrial establish
ments on the changes in the value added for
the computation of the Industrial Production,
the changes are measured by various indicators
assuming that these changes relfect the changes
in the value added. Monthly averages for the
years 19611969 on the base 1958= 100 are
presented in the Abstract.

Since January 1964, the Indexes of In
dustry have been computed by a new set of
weights, a new sample and for a larger popula
tion than for the previous years (1958 through
1963). The indexes since 1964 are computed
on the base: average 1963=100, but for publi

cation . they are chained to the base 1958=100
through the 1963 average. All the new indexes
are ifrst computed^on the base 1963= 100 on
the basis of the new weights and they are then
multiplied by the previous 1963 indexes on the
base 1958=1,00. The chaining was made separa
tely for the major branches and for the entire
industry; consequently, the chained index for
the entire industry does not agree exactly with
the weighted average of the indexes of the major
branches.

The new sample was drawn as a sub
sample from the sample of the Survey of
Industry, 1962. The number of establishments
included in the new sample at the time of its
selection was 1 ,450. These establishments em
ployed about 60 per cent of employees within
the framework of the indexes.

The new sample is up dated each month
by adding new establishments to it. The ad
dition is made by the same method as the
drawing of the original sample.

The system of weights for industrial in
dexes (on the base 1963=100) was determined
according to the Survey of Industry and Crafts
1962. The indexes of Industrial Production are
weighted according to the census value added
at factor prices ; the indexes of gross revenue are
weighted, by the gross revenue in the survey,
excluding the diamond industry branch whose
weight was determined by the export data
and not by the survey results; the indexes of
workers' wages are weighted by the wages of all
the employeesin the survey (the wages ofworkers
are not separately investigated in the survey). For
the other indexes (employees, workers, etc.)
which are identical in both investigations, the
weights were determined according to the survey
data.

The weights are given in thetables (1).

RELIABILITY OF THEDATA
As in any other statistical survey, the data

in this chapter have their limitations, for the
following reasons :

1. Incomplete coverage of the industrial
population. This factor is less severe in the
census in which special steps were taken in
order to ifnd all the existing establishments.
2. Response and processing errors stem

ming from incomprehensible answers to the
questionnaire, errors in the registration by the
enumerator, and errors during the process of
checking, coding, punching and tabulation of
the data.

)1( For a descriptionof the weightof indexes for 1959 1963 see Abstract No. 19 p. 364.
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computed by dividing total wage and■ other
labour expenses by the total mandays worked
by employees. In computing thej daily wages
for 1960/61 a deduction was made of the man
days worked by qibbuz members for ,whom
the wages were hot reported. y, ■'

The Nominal Daily Wage Index is obtained
by the division of the workers wage index by
the paid mandays worked index (i.e. mandays
worked and paid absence.. exluding mandays
worked by members of qibbuzim (who are not
paid).

The Real Daily Wage Index is obtained
by the division of the nominal daily wage
index by the Consumer Price index. Because of
dififculties in the establishments' reporting on
paid workdays in the "printing and publishing"
branch, both the nominal and real indexes for
this branch are not published.

Consumption ofMaterial, at current prices,
includes the cost of raw mateirals, packing
mateirals, auxiliary materials, water, fuel
and electricity, the cost of piecework per
formed for the establishment with its own
materials by others, as well as expenses for
maintenance work and repairs of the esta
blishments' equipment and buildings per
formed by others. The data were computed
as the difference between the expenses on the
said items and the change in the stock (excluding
stock of ifnished products) duirng the year.

Revenue at current pirces includes the value
of the products sold and the value of the goods
given to the workers from the products of the
establishment; income from work (including
repairs) performed for the establishment by
others with their materials (not including the
value of the materials belonging to the establish
ment ordering the work); the value of the
products manufactured by the establishment
for its own consumption; purchase tax and
excise duty paid by the establishment.' It does
not include subsidies and grants for encourag
ing exports.

Gross Output is deifned as the total gross
revenue of establishments with the addition
of the value of the change in the stock of
ifnished products at market pirces, . i.e. in
eludingindirect ^ taxes but! not including sub
sidies and grants for encouraging exports.

Census Value Added is deifned as the dif
ference between the gross output and the con
sumption of materials, fuel, electricity, etc. Ac
cording to this deifnition, the census value ad
ded includes wages and salary, net indirect
taxes, depreciation, general expenses such as ad

vertising, insurance, interest and other business
services, as well as proift of the establishments.

Industrial Production in ■ithe Indexes of
Industry is deifned as the added value at ifxed
prices, produced by the entire industrial sector
and by each one of its branches.

t'
SOURCES ,

Surveys of Industry and Crafts
(Tables L/l7)

The data of the Surveys of Industry and
Crafts and of the Census of Industry and Crafts
1965 were obtained directly from the esta
blishments.

Indexes of Industry (Tables L/914)
Data for the computation of the indexes

of industry are obtained, every month, from
those establishments employing at least one
employee, included in the sample of indexes
(see: "Methods of Computation and Estima
tion"). A patr of the data for the calculation
of the Indexes of Industry is obtained from
other sources (See: "Production of Industrial
Goods"below).

Production of Industrial Goods (Table L/8).
Data on production quantities of certain

products are based on monthly reports received
from the following sources: crude oil from
the Ministry of Development; food (except
sugar) and cotton yarn from the Ministry of
Commerce and Industry; textiles, alcoholic
beverages and goods subject to excise duty from
the Department of Customs and Excise. Re
ports relating to all other sections of industrial
production  are received directly from the
relevant establishments.

Electricity (Tables L/1516)
The data are obtained from the Israel

Electrical Corporation Ltd. and from industrial
establishments with power stations with a regis
tered capacity of 300 or more kilowatts.

METHODS OF COMPUTATION AND ESTIMATION

The Surveys of industry and Crafts (Tables
L/l7)

The Surveys of Industry and Crafts are
sample surveys. The surveys conducted through
1964 related to all the establishments engaging
employees. In the 1958 survey, 4,000 establish
ments were includedin' the sample; the samples
of the other surveys conducted up to 1965
generally included about 3,000 establishments:
The Census of Industry and Crafts which was
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presented in Tables 11/27 relate to establish
ments engaging 5or!more employed persons.

The intustrial indexes data (Tables L/914)
relate to establishments engaging at least one
. employee.

The data on the production of selected
industrial products and on electricity (Tables
L/8, L/15 and L/16) relate to all industry and
crafts establishments.

The Classiifcation according to Branches.
The establishments are classiifed by industrial
branches in accordance with the above mentioned
ClassiifcationofIndustrialBranches.

In the Surveysof Industryandthe Census
of Industry the establishments were classified
according to branches on the basis of their
main activity duirng the report year. Consequen
tly, it is possible for the same establishment to
be classified in different branches in different
years. The classiifcation of establishments in
the Industrial Indexes from 1964 onwards (on
the base: 1963 = 100) is similar to the clas
siifcation in the Survey of Industry and Crafts
for 1962/63, with adjustments introduced after
the questionnaires were received from the
establishments at the beginning of 1964.

Investigation Period. The data of the
Industry and Crafts Census and the Industry and
Crafts Survey relate to the ifnancial year; the
data on the Industry and Crafts Survey 1958, the
Industrial Indexes and other industrial statis
tics relate to the calendar year(1).

Establishments. The tabulation unit (which
is also the investigation unit) is the "establish
ment" which is deifned as an economic unit
at one site performing one industrial activity
and keeping separate accounts. A division of
a ifrm, which is a productive unit on its own, is
considered a separate establishment,

TypeofLegal Organization. The establish
ments are classiifed into 6 groups in accordance
with the type of legal organization. Establish
ments which are owned by qibbuzim and which
are not registered as a separate legal unit, were
classiifed according to the type of legal organiza
tionofthe qibbuz itself, i.e., a cooperative society.

Employees are all workers appearing on
the payrolls for employees and also members
ofcooperative societies.

As from the 1968 survey, unsalaried qibbuz
members employed in a qibbuz establishment are
considered to be owners; in the Census and in
the 1966 and 1967 surveys they were included
among employees.

Selfemployed persons employed in piece
work .for the establishment are not included.

In the Census ' and Surveys of Industry
and Crafts the number of employees was cal
culated as the average for four selected months
during the investigated year.

Workers are all the employees directly as
sociated with the production process, the phy
sical handling of the materials and the products
and the maintenance of equipment, whether
they are paid a monthly salary, a daily wage
or are pieceworkers.

EmployedPersons are the employees, owners
and unpaid family members.

ManDaysWbrArefr include also overtime
which has been converted into workdays by
dividing it by the normal number of hours
worked per day in the establishment (usually
8), but does not include days of paid absence
(e.g. holidays, sick leave etc.) or the working
days of owners and their family members.

Paid Absence are holidays, sick leave,
etc. for which the workers are paid by the esta
blishment.

Possible WorkDays are all days of the
year except recognized rest days (Sabbaths, and
oiffcial holidays).

Wages and Salaries are all the payments
appearing on the employees payrolls, e.g. basic
wage, additional payments (cost of living al
lowance, seniority allowance, family allowance
etc.); overtime pay, bonuses, premiums and
the "13th month salary". In 1966 and 1967, the
Census and Surveys of Industry and Crafts in
elude the allocated wage for qibbuz members but
not payments to lawyers, accountants etc. who
are not employees of the establishment. The
data for the years 1964 through 1968 do not
include the allocated wage for qibbuz members.

In the industrial indexes the wages do not
include nonrecurrent yearly grants (e.g. 13th
month salary) and backpay for earlier periods.

Other Labour Expenses are the expenses
of the establishment connected with the em
ployment of employees which do notusuallyap
pear on the pay rolls, e.g. payments to various
funds, National Insurance, equalization fund,
labour organization fees etc., severance pay,
pension funds, payments in kind, expenses on
the maintenance of workers' kitchen or cafe
teria, workers' transport expenses, workclothes
etc.

Wages, Salary and Other LabourExpenses
Average per Manday Actually Worked are

)I) See Explanatory Notes below.
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The breakdown of total consumption by
type of livestock takes into account the type of
fodder used for the different types of livestock
and the respective consumption norms.

Water Consumption. The general water con
sumption data are obtained from the Water
Commission of the Ministry of Agriculture,
which prepares statistical summaries from
monthly returns submitted by all consumers.

The estimated breakdownof the agricultural
water consumption by branch, is prepared by the
Central Bureau of Statistics in consultation with
the Water Commission and various experts of
the Ministry of Agirculture. The main basis for
this breakdown are the data on the irrigated area
of the different crops and estimates of their
water duty.

"Type of Settlement5' is according to the
Water Commission, which supplies the data.

"This classiifcation^ differs from that used, by
the Bureau.

Pesticides. The data areAv supplied by the
Plant Protection Division of the Ministry of
Agriculture, mainly on the basis of administra
tive records.

Livestock. For dairy cattle the main esti
mating 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 inven
tories are estimated mainly from hatching sta
tistics and consultation with the Ministry of
Agriculture.

Agricultural Machinery. The inventory data
are based on the 1952 and 1962 Censuses of
Agricultural Machinery and on current data of
the Mechanization Division of the Ministry of
Agriculture.

PUBLICATIONS

SPECIALSERIES

)8( Census of Agriculture (1949/50)
Part A, Farm EconomyofArabs, Druzes
and other Minority groups.

(19) Census of Agriculture (1949/50)
Part B, Jewish Farms.

(48) National Income Originating in Israel's
Agriculture (19521954)** 2 vol.

(108)* Census of Vegetables' Areas (1959/60)
.(165) National Income Originating in Israel's

Agriculture (19521963(

)224(

)284(*

)316(

Citrus Sector Accounts, 1962/63
1967/68) Output, Input and Proiftability.
Citrus Sector Account
(1962/631967/68)
Citrus in Israel (1969(

OTHER PUBLICATIONS
Citrus Production Forecast, 1969/70
(Preliminary Report)♦, Central Bureau of Sta
tistics and Citrus Marketing Board, Jerusa
lem, 1970.

TECHNICAL SERIES
(21) Agricultural Statistics in Israel

* Hebrew only.
**In cooperation with the Falk Project for Economic Research in Israel.

CHAPTER L. INDUSTRY
DEFINITIONS

Population. The data of the Census of
Industry and Crafts for 1965/66 presented in

. TablesL/4L/7 relate to the population which in
eludes all the establishments engaging5employed
persons or more belongingto the main branches :
"mining and quarrying" and ''manufacturing' ' as
deifned in the Classiifcation of Industrial Bran
ches(i), excluding nonproift establishments and
quibbuz establishments operating solely for the
needs of the quibbuz.

The population of the Industry and Crafts
Surveys for 1966 and 1967 are identical with the
census population. From the 1968 survey po
pulation, workshops of the bus companies, and
the Israel Railways were eliminated.

Table L/l includes also data relating to the
entire industrial population, with selfemployed
who do not engage emlpoyees included.

The Industry and Crafts Surveys data

)1( SeePublicatonsof the Census of Industry and Crafts 1965, No. 3, 1966.
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the number of heads slaughtered in each weight
group by the average1weight of animals in the
group, as estimated in consultation with the
Ministry of Agriculture.

 FARM INCOME
DEFINITIONS

Population. Tables K/26 and K/27 refer to
the whole branch. Accounts of the subbranches
.(except citrus) relate to Jewish farms, excluding
auxiliary farms. The citrus account refers to all
farms.

Income Originating in Agriculture is the agri
cultural output less inputs purchased from other
branches, plus special subsidies and compen
sation for damage by nature ; it constitutes the
income of all factors of production operating in
agriculture.

Output is the value of agricultural produc
tion (excl. intermediate produce) with the addi
tionofoutput for investment.

Output for Investment is the investment in
"new (nonbearing) plantations, afforestation,
land reclamation, drainage, etc., which are car
ried out by the agriculture branch. Not included
are changes in livestock inventory, which are
included in the agricultural production.

Purchased Input is the total of materials and
services purchased in Israel and imported, and
depreciation.

Income of Production Factors. Wages in
elude payments to employed labour only and
not the imputed wages of selfemployed, qibbuz
members, etc. Interest and Rent include only
actual payments to factors outside the branch.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Income of the Whole Branch
Production for Investment is supplied by the

Land Development Authority (regarding affo
restation, land reclamation, drainage ,etc.) and
by a normative computation of the cultivation
costs ofnew plantations.

Purchased Inputs are a global estimate for
each of the main input items, with a maximum
use of the existent data for each input, e.g.;
imports of inputs and their sale by factoires,
commercial ifrms, production and marketing
boards ; administrative data, such as the surveys
of the Water Commission, etc. Depreciation is
computed on replacement value by the perma
.nent inventory method.

Wages are based mainly on employers' re
ports to the National Insurance Institute (see
Chapter J  Labour Force and Employment).
To this, an estimate for uninsured workers is
added.

Interest and Rent. Rent is obtained chiefly
from the Land Administration. Data on interest
are rough estimates based on the settlement
balance sheets.

Returns to Own Work and CapitalandProift
are obtained by deducting wages, interest and
rent from the income originating in agriculture.
Indexes

Changes in quantity and price of the various
components of the agricultural account (Table
K/26) were computed using the value at previous
year's prices.

Price and Quantity indexes of purchased
inputs (Table K/27) were computed by various
methods according to the period and the data
available. Quantity indexes were as far as pos
sible computed at constant prices of a base year
(1955 for 19521961/62, and 1963/64 for 1961/62
 1965/66 and the preceding years since 1966/67).
If no clear price is available for an item, (e.g.,
pesticides, taxes, transportation, etc.) the price
indexes presented in Chapter I Prices are used.

ACCOUNTS OF SUBBRANCHES
Cotton,Svgarbeet,PoultryandDiaryFarming.

Accounts are based on surveys conducted
by the Institute of Farm Income Research in
.cooperation with the Central Bureau of Statis
tics. Detailed accounts are published annually
by the Institute (1); a concise publication on
methodology has also been issued (2).

Citrus. Until 1967/68, accounts were based
on special investigations of the Bureau. As of
1969, input data are based on the Institute's in
vestigations. Details on the citrus account have
been published by the Bureau (see list below).

MEANS OF PRODUCTION
SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Useof Selected Fodders for Animal Feeding.
Total consumption is obtained by adding net im
ports 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
ofAgriculture,

)1( InstituteofFarm Income Research in Cooperation with the Central Bureauof Statistics, The ProiftabilityofSugar Crowing
in Israel, The Proiftability ofCotton Crowing in Israel, and Dairy Farming in Israel, Publications Series AD

(2) Institute of Farm Income Reseacrh in Cooperation with the Central Bureauof Statistics, The Proiftability of Various Farm
Branches in Israel in the Agricultural Year 1964/65, Tel Aviv, 1967.
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Estimates of fruit, poultry, beef, milk, eggs
and ifsh production are based on "organized
marketing and allied series" (see below). These
data, which are of high reliability,were. supple
mented by estimates of private sales, home con
sumption and intermediateproduce. . ; ■

Field Crop Production is estimated mainly
from two sources : (a) the multiplication of the
per dunam yield by area sown; (b) information
from marketing boards.

Valueof Production. Most prices used for
arriving at the production value are those pro
vided by the Index of Output and Input in Agri
culture (see Chapter I  Prices). Prices for
minor products which are not systematically col
lected for these indices are obtained mainly
through enquiries among merchants and experts.

Indexes of Agricultural Production. The
quantity index is generally obtained according
to the Laspeyres formula:

^Pp'Qn
^PoQo

.Where: pirceof base year = Po

quantityof base year = Qo

quantityof current year = Qn

For the period 1948/49  1961/62, the
1948/49 prices served as base prices, and for the
period 1961/62  1968/69,the 1967/68 pirces.

The price index is of the Paasche type and
is obtained by dividing the value index by the
quantity index.

In the case of items for which physical data
are not available, a suitable price index is applied
in order to convert the value at current prices
into value at constant prices; the constant price
values thus obtained serve to arirve at the quan
tity index.

Differences between citrus indexes as given
here and in Table 1/10 deirve from the difference
in the weighting method.

Dijferences between the price indexes of the
agricultural production given here and the price
indexofagricultural output as given in ChapterI,
are due mainly to differences in definition.
Whereas the price indexes here relate to the en
tire agricultural production, the price indexes in
Chapter I relate to the traded produce only.
Moreover, the production pirce index, relates to
the production year, whereas the output price
index relates to the marketing period.

ORGANIZED MARKETING AND ■

ALLIED SERIES

DEFINITIONS

Organized Marketing is generally measured
at the time of sale by the farmer, stored pro
duce being recorded at the time of leaving the
stores.

Organized Marketing of Fruit, Vegetables,
Milk, Poultry, Eggs and Fish is marketing by
authorized wholesalers and production boards
(including authorized direct sales by producers
for all forms of disposal).

Supply of Fruit and Vegetables to Industry
covers all supplies irrespective of whether they
derive from organized marketing channels.

Production of Olives and Olive Oil: the
total production, including private sales and
homeconsumption.

SlaughteringofLivestock in Slaughter houses
covers all slaughter houses supervised by the
Veterinary Service.

SOURCES AND METHODS
OF COMPUTATION

Fruit and Vegetables. The data on vegetable
and fruit organized marketing are collected
monthly from all ofifcially recognized whole
salers, and data on the supply of fruit and vege
tables to industry are based on an annual survey
of all factoriesconcerned.

Fish. Monthly data are obtained from the
Fisheires Department of the Ministry of Agri
culture.

Citrus. Organized marketing data in Table
K/20, for exports, consumption and industry,
are supplied by the Citrus Marketing Board.
Data on home consumption and private sales
are obtained by a supplementaryestimate.

Olives and Olive Oil. Production is esti
mated, in consultation with the Olive Marketing
Board and Ministry of Agirculture expetrs, re
lying largely on an annual survey ofoil presses.

Milk, Poultry and Eggs. Organized market
ing data are derived from the records of the
milk and poultry marketingboards.

SlaughteringofLivestock in Slaughterhouses.
Data are based on returns made monthly by
all slaughterhouses on the number of livestock
slaughtered. The returns specify the type and
weight groupofeach head slaughtered. To arirve
at the liveweight slaughtered, the CBS multiplies
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AREA AND YIELDS
DEFINITIONS

Area relates to the gross cultivated area. In
the case of permanent crops and ifsh ponds, the
cultivated area equals the physical area. In the
caseofannual crops, the physical area is counted
as many times as it is sown (or cultivated in the
caseofcultivated fallow) during the year.

The Gross Area includes internal paths,
ditches, etc. The data refer to the area sown (or
cultivated) and not to the harvested area.

Irrigated  Unirrigated. In these tables,
auxiliary irrigation is included with "unirri
gated." separate data for auxiliary irrigation
are published in the Monthly Bulletin of Sta
tistics.

Citrus Yield Estimating Regions (Table K/4)
were obtained by merging of Natural Regions
as follows:

Code(i) of
Natural Regions
"3T4
5,6,7,8,9,10

11,12,13,14
15,16,17,18,19,
20

21
22,23,24,28
25,26,27
29,30,31,32,33,
34,35,36

is calculated on

CitrusYieldEstimating
Regions

Hula  EasternUpper Galilee
Kinneret  Bet She'an
Yizre'el  Western Lower
Galilee

Haifa  Zikhron Ya'aqov

Hadera
Sharon
Rehovot  Rishon LeZiyyon
Ashqelon and the South

Average Yield per Dunam
the gross cultivated area.

SOURCES

Field Crop and Vegetable Area. The data are
based on seasonal censuses, conducted by the
Central Bureau of Statistics  two ifeld crop
and two vegetable censuses.

Fruit Plantation Area is obtained from the
updating of benchmarks, according to current
information obtained mainly from records kept
by the Ministry of Agriculture and professional
organizations.

Data on citrus area in Tables K/5 and K/6
are based on a national cardifle recently com
piled in the Bureau, which covers about 407
thousand dunams (the methods of its compi
lation and ifndings are given in Special Publi
cation No. 316). Since the cardifle is based on
records of packing houses in 1967/68, which did

not include new plantation, it is estimated that
the present citrus area in Israel amounts to
about 420 thousand dunams; this ifgure differs
from the previous one, since in the process of
compiling the cardifle it was possible to elimi
nate uncultivated areas, wadi's, paths, etc. An
adjustment has also been made for uprooted
areas.

FishPond Area is obtained from the ad
ministrative records of the Ministry of Agri
culture.

Afforested Area. The data are supplied by
the Land Development Authority.

Average Field Crop Yield Estimates are
based mainly on a seasonal enquiry of farms
cultivating at least ten dunams.

PRODUCTION AND
PRODUCTION VALUE

DEFINITIONS
Production includes production for market

ing, home consumption on the farm and changes
in livestock inventory. It does irot include "pro
duction for investment" (see below). Production,
as presented in most tables, includes also inter
mediate produce (see below), while Table K/18
presents the agricultural production both with
and without intermediateproduce.

Production Value is given at producers prices
at the ifrst point of sale, which is in a large num
berof cases the wholesale market.

Disposal (Tables K/16and K/17)
For Local Consumption: the produce des

tined for direct consumption by the population
ofIsrael, excluding "home consumption".

Direct Exports are exports of fresh agri
cultural produce.

For Local Industry includes the entire pro
duce supplied to industry, including produce
exported after processing.

Home Consumption refers to produce con
sumed by the farmer'shousehold.

Intermediate Produce is produce which re
enters agricultural production (e.g., locally
grown barley used for livestock feeding).

Miscellaneous includes changes in livestock
inventory and the destructionofsurpluses.

SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

Production. Data are based on a large va
rietyofsources,

)I) See Table A/2, pp. 89.

LXIV



PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES

(16)* Statistics of Wages in Industry (August
1952)

(25)* Labour Force Survey (June 1954) pro
visional summary)

(38)* Statistics of Wages (19531954)
(56) Labour Force Survey (June 1954)
(61) Labour Force Survey (November 1955)
(68) Labour Force Survey (June 1956)
(82) Labour Force Surveys (1957)

(152) Labour Force Surveys (1962)
(162) Labour Force Surveys (1955 1961)
(171) Employment and Wages of Employees

from the National Insurance Institute
Data (1963)

(176) Labour Force Surveys (1963)
(192) Employment and Wages of Employees

from the National Insurance Institute
Data (1964)

(218) Employment and Wages of Employees
from the National Insurance Institute
Data (1965)

(243) Labour Force Surveys (19641966)
(245) Employment and Wages of Employees

(1966)
(257) Strikes and Lock Outs (19651967)
(273) Labour Force Surveys (1967)
(305) Labour ForceSurveys (1968(

POPULATION AND HOUSING CENSUS 1961
PUBLICATIONS

(2)** Classiifcation of Economic Branches

(3) Classiifcation of Occupations

(9) Labour Force  Parti  Labour Force
Characteristics (Weekly) and Employed
Persons, by Economic Branch, Occupa
tion and Employment Status  Data
from Stage "B" of the Census.

(18) The Settlements of IsraelPart IV 
LengthofResidence in Settlement Num
ber of yearsofStudy, Extentof Hebrew
Speaking, Labour Force Participation
and Economic BranchofEmployed Per
sons  Data from Stage "B" of the
Census.

(2 1) Labour Force Part II  Labour Force
Characteristics and Employed Persons,
by Educational Attainment and Litera
cy Data from Stage "B"ofthe Census

(24) Labour Force  Part III  Additional
Data from Stage "B" of the Census

(27) Labour Force  Part IV  Occupation
Abroad

(37) WorkingLife Tables

. (40) Evaluation of the Census Data

Hebrew only. .*. Out of print.

CHAPTER K. AGRICULTURE

The Sources and methodology of agricul
tural statistics were fully described in 1964 in the
Bureau's Technical Publication No. 21. This in
troduction gives a summary descirption of these
sources and methods and the relatively few chan
ges which have been introduced since 1964.

The agriculture branch includes agirculture,
forestry and ifshing.

Data cover East Jerusalem as from 1967/68.
A few changes, mainly of classiifcation, have

been introduced in the present Abstract. Thus,
the groundnut area appeared previously under

vegetables while its production was given under
ifeld crops. In the revised classiifcation both
area and production appear under ifeld crops.
Previously the production of melons and pump
kins as well as its unirrigated area appeared under
ifeld crops while the irrigated area appeared
under vegetables. Now, both area and production
of all melons and pumpkins appear as a sub
group of the main group "Vegetables, Potatoes,
Melons and Pumpkins."

Unless otherwise stated, the years are agri
cultural years.
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were not registered as unemployed were also
included.

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.

Data on relief work are from the Ministry
of Labour.

Since October 1967, data include East Jeru
salem.

STRIKES AND LOCKOUTS
Data were based up till 1965 on repotrs

given by Workers' Councils to the research
department 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 but do not include partly and slow
down strikes.

Since 1966 data appearing in this Abstract
relate to facts received from the establishments
themselves where the strikes or lockouts took
place; but the changes may also be inlfuenced by
the differences in the reporting methods.

COST OF LIVING ALLOWANCE
SOURCES AND METHODS OF COMPUTATION

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 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
computation of the allowance according to the
components of the Index, as well as on the dates
of computation and payment.

The principles and sums of this allowance
changed in recent years. In 1969, a married wage
earner, whose spouse does not work, who has
children and earns up to IL. 500, received IL. 24
per month. The daily allowance for a worker
earning up to IL. 20 a day amounted to IL. 0.96.

The calculation of the C.o.L. Allowances as
conducted in recent years differs fromtheConsu
mer 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 Price Index in a composition which dif
fers from that of 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 propetry.

The C.o.L. Allowance is computed in rela
tion to the New Basic Salary, i.e. to the salary
earned at theendof 1956 inaddition to the allow
ance on 31 XII 1965 according to 249 points of
the Index (base: September1951 = 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 since January 1964, the maximum was
raised from IL. 500 to IL. 700 for monthly
salaries and to IL. 28 for daily wages.

Rates of C.o.L. Allowance
C.o.L.

Maximum C.o.LAllow
Allowance in ILanceas'U

ofPeriod
the New

PerPerBasic
DayMonthSalary
0.6416.003.2195716 vnfromAs
1.3634.006.8195816 vnfromAs
1.9448.509.7196016 vnfromAs
2.9473.5014.7196116 vnfromAs
4.52113.0022.6196216 vnfromAs
5.78144.5028.91963161fromAs
7.10177.4033.61964161fromAs
8.22205.4037.6196416XfromAs
8.47211.7038.51965161fromAs
11.07276.8047.81966161fromAs
12.19304.8051.81966161fromAs

Asfrom August, 1966, a "dearth allowance"
has been paid in addition to the C.o.L. allowance
to low wage earners. This allowance is paid by
the employers, and these amounts are reimbursed
by the National Insurance Institute, from the
Treasury.
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age, to the middle of the year. In the Income Sur
veys, on the other hand, data of each year relate
to twentythree months, e.g.: families which
were investigated in January 1969, reported on
their annual income during JanuaryDecember
1968 and families investigated in December 1969
reported on their income of December 1968
November 1969. Consequently, dataof the 1969
Income Survey relate to the period from Jan
uary 1968 through November 1969 and, on an
average, to the beginning of the calendar year.
Hence, Income Survey data refer, on an average,
to a period which precedes by about six months
thatof the National Insurance data.
c. National Insurance data relate to income

from wages and salary ofan employee's/?*?,!/, and
not of the employee himself. Since each em
ployer reports separately to the National In
surance Institute on all employees he employed
during a given month, an employee who worked
at more than one place during that month
appears several times in the employers' repotrs
(especially physicians, teachers, lawyers). The
income ofan employee as reported in the Income
Survey relates to the income from all sources
where that employee was engaged during the
surveyed period. This may bias downward the
average wages per employee's post in the Natio
nal Insurance data.

d. The computation of the average annual
income according to the Income Surveys includes
also such persons who worked only during a
part of the surveyed year. On the other hand,
National Insurance data are computed sepa
rately for each month. Consequently, employed
persons who worked only during a patr of the
year are included in the National Insurance
data only in the month in which they were em
ployed,which maycomparativelydiminish the av
erage annual income dataof the Income Surveys.

e. The Income Survey is based on reports of
families, and consequently, like other surveys of
its type in Israel and abroad, there are in addi
tion to sampling errors, response errors which
may inlfuence the reliability of its data. The
source of these response errors is that employed
persons do not repotr on all places they worked
in; report on one household member's income by
another household member; reports from me
mory and not proved by documents, etc. There
are no such response errors in the National In
surance data, where all reports are based on ad
ministrativeregistration.

WAGE RATES
Daily wage rates in agriculture, industry and

construction, as well as wage rates ofacademical
workers, teachers and persons employed accord

ing to the standard grades in government oiffces
and other public institutions, were agreed upon
between the representatives of the employers and
the National Workers' Unions in the respective
branches.

Rates changed only slightly in 1969 as
against the data presented in Abstract No. 20,
pp. 295304; consequently, it was not necessary
to publish these datain the present Abstract.

The changes were as follows :

a. footwear (Table J/38, p. 297, Abstract
No. 20), a 3 Voincrease in the basic wages at all
occupational levels.

b. metal, smeltery (p. 298; ibid), increase in
class A.A.3 : basic wage for 1968 is IX. 16.45 and
basic wages and C.o.L. allowance  IL. 24.31.

REGISTERED UNEMPLOYMENT AND
RELIEF WORK

DEFINITIONS
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 during themonth.

Daily Average of Unemployed is calculated
by dividing the total number of unemployment
days in the month by the number of possible
workdays of that month. Average of unemploy
ment days per unemployed per months is com
puted by dividing the total unemployment days
in a month by the number of registered unemp
loyedofthatmonth.

Persons who registered for work at least
once a year are definedas "registered".

Referrals to Employment Vacancies bymeans
of a letter, means the sending of an employed to
a place of work following the request of an
employer.

The Daily Averageof the Employed in Relief
Work is calculated by the division of the total
number of work days during the month by the
number of possible workdays of that month.
SOURCES

Data on registered unemployment up to
March 1959 are based on registration of work
at labour exchanges affiliated to the Labour
Centre and at labour exchanges in minorities5
settlements.

Since January 1954, data include also regist
ration of nonJews at Labour Exchanges which
are under the MinistryofLabour. Since 1959, the
Employment Services has not registered the
handicapped (5/8) who worked only 5 days a
week. Since 1961, the number of workseekers
who applied to Labour Exchange Bureaux but
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ers except for those mentioned above. 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.

The sample for 19651969 covers about
4,000 establishments engaging 75 workers or
more, which fell into the sample with certainty.
Consequently, the sample covers about70/£ of
all employees (posts). A sampling error must
be accounted for, and hence data of low signi
ifcance are given in brackets.

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 compairson possible between the
1965 data and the previous years, linking coeiff
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 coelfBcient 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.

WAGES AND SALARY FROM
INCOME SURVEYS

The Income Surveys, which have been con
ducted currently since 1965 within the frame
of the Labour Force Surveys, supply data on
income from wages and salaries of employed
persons aged fourteen and over .

The population, to which the data in Tables
J/24 and J/25 relate, comprises employed
persons in towns and urban settlements, who had
such income during the twelve months preceding
the enumerator's visit.

Details on the methods of data collecting
and the pattern of the sample are presented in
the introduction to Chapter F  Living Condi
tions.

The data of the Income surveys have been
combined with demographic and economic cha
racteristics obtained from the Labour Force
Surveys.

The survey unit of Tables J/24 and J/25 in
this chapter differs from that in Chapter F.
Whereas the unit in Chapter F is the household
of an employee, data in this chapter relate to
the individual who was engaged as an employee
at least one day a year.

DEFINITIONS

Gross Incomefrom Wages and Salary is the
money income before deduction of taxes, loans,
etc., from all places of employment where the
investigated individual had worked duirng the
twelve months preceding the enumerators visit.
The income includes all payments, such as
thirteenth month salary, overtime, premiums
e.a. No imputations were made on ownership
of dwelling, vehicle etc.

METHOD OF COMPUTATION
Estimates on all the employees were ob

tained by multiplying the survey data by an in
Bating factor (weight), which was computed as
the quotient of the total population according to
sex, age and type of settlement, and the number
of persons investigated in the Income Survey
(employees and others) according to the same
characteristics. This inlfating factor even accounts
for the fallout between the Income and the
Labour Force Survey. This fallout consists of:

a. All cases not interrogated on their in
come becauseofabsence during the enumerator's
visit or refusal to ifll out the questionnaire ;

b. All cases (questionnaires) where any
details on income or labour input were absent or
unknown.

The extent of the fallout for the above said
reasons was about 10;^of the persons.
Comparison with Data on Wages from
National Insurance Sources
The comparison of wages and salary over

a number of years according to responses of em
ployed persons in the Income Surveys and re
ports of employers to the National Insurance
Institute, show that National Insurance data are
higher in each of the surveyed years. This discre
pancy derives from a few fundamental differences
between the two series.

a. The population of the National Insu
ranee data is not identical with that of the In
come Surveys. The National Insurance data cover
the employee population in all types of settle
ments, whereas the Income Survey data relate
to employees in urban settlements only.

On the other hand, National Insurance data
do not cover some groups, such as domestic
help and relief workers whose income is gene
rally lower than the average .Neither do the
National Insurance data include workers of the
Defence System and members of cooperatives
which are included in the Income Surveys.

b. The periods to which data relate differ
in the two series. In the National Insurance
sources monthly data are summed up according
to calendar years ; hence, they refer, on an aver
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Table י^

v^ Estimate 0/1
Samplings ErrorsLobouT Foycs

AbsoluteCharacteristics
PercentageNumbers {in

Thousands)
0.54.7Civilian Labour Force
0.64.7Not in Civilian Labour

Force
0.54.8Employed
2.13.2Temporarily absent

from work
4.02.8Unemployed

METHOD OF PROCESSING
According to the routine weighting method,

data obtained from the Labour Force Surveys
are inlfated according to age groups, sex, and
population group.

The inlfating is done by;
1. Counting of individual lists obtained

from the sample in each agegroup, sex and popu
lation group.

2. The weight of each card is obtained by
the division of the demographic estimate for
each group by the numberofcases in that group.

This method of a "relative estimate" im
proves the estimates.

Until the end of 1964, the sample data had
been weighed by a simpler method (see Abstract
20, p. LV).

EMPLOYMENT AND WAGES FROM
NATIONAL INSURANCE DATA

DEFINITIONS
The data registered in the employers, reports

enable calculation of data on the number of
hired workers (posts) and the wages paid to
them every month, as well as the average wage
per worker per month, and the indices for these
data.

Employees (Posts). The number of employ
ees (posts) is deifned in accordance with the data
from the National Insurance Institute as the total
number of workers receiving salary, including
members of cooperatives and proprietors re
ceiving salary. Not included in the deifnition are
members of qibbuzim who do not receive wages
and students (in nursing, vocational and agri
cultural school, etc.) who receive wages, defence
workers and domestic help.

A worker employed in several posts with
different employers will be included in these
employers' reports, and this is one of the reasons
for the discrepancy between this series and
Labour Force Survey data.

Gross /fi&gr 1include backpay, overtime
wages, salary for the thirteenth month and bo
nuses. It does not" include subsidiary beneifts
)employer's contribution to Kupat Holim etc.)
and social expenditures set aside for the em
ployeefor various funds.
Economic Sector

The establishments were classiifed into
four main sectors :

PrivateProift. This sector includes establish
ments owned by private persons as individuals,
partnerships or limited companies or societies.
In the establishments of this sector, individuals
possess most rights.

Private NonProift. This sector includes
establishments incorporated in Ottoman Soc
ieties, such as the Hebrew University, Syna
gogues, Trade Unions and other nonproift
institutions, such as "Malben" and "Ort"
schools.

Ottoman Societiesbelong actually to private
persons who do not represent the public nor
the Histadrut sectors.

Histadrut Sector includes cooperative so
cieties afifliated to the General Federation of
Labour (Histadrut), qibbuzim, Histadrut owned
establishments and establishments were the
Histadrut holds most rights.

Public Sse/t?/■ includes the national institu
tions, local government, government establish
ments owned by these institutions and such
where 50"/0 of the rights or more are held by
these institutions.

The sector into which an establishment was
classiifed was determined by the share of who
held most rights. In limited private and public
companies, the sector is in accordance with the
majority of share holders who have the right to
vote. In other corporations, such as Ottoman
Societies or cooperative societies, the criterium
is the irght to nominate managers or other
special rights, according to the regulations. In
the case of equal rights, the main sector is
determined by the following priorities: "public",
"Histadrut", and private.

The data on ownership were collected from
the Registrar of Companies, the Government
Societies Authority, the Jewish Agency and
other institutions of industry and crafts organi
zations.
SOURCES

Statistics on employment and wages of
employees was compiled in cooperation with
the National Insurance Institute. These data are
based on a sample drawn from alistof employers
reporting to the Institute branches. This list
includes all establishments engaging hired work
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person in return for payment incashor 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.
Membersof Cooperatives: members of co
operatives or cooperative societies who par
ticipate in the ifnancial proifts and members
of collective moshavim.
Members of Qibbuzim: persons who wor
ked in qibbuzim without receiving payment,
including members, candidates for member
ship, relatives of members who live in
qibbuzim, and training groups.
Unpaid Family Members: persons who
worked 15 or more hours in the determinant
week in the familybusinesswithoutpayment.

SOURCES
The Central Bureau of Statistics has car

ried out labour force surveys since 1954. A single
labour force survey was conducted in eachof the
years 1954 through 1956. In 1957 two surveyswere
carried out and since 1958 four surveys havebeen
Conducted each year. Execution of quarterly
surveys has made it possible to calculate the
average annual level of employment, the compo
sition of the nation's labour force, and to obtain
some indication of the seasonality duirng the
year.

In 1958 and 1959 the surveys were carried
out in different seasons of the year: winter
(February), spring (May), summer (August) and
autumn (November).

A week was chosen in each of these months
and was called "The Determinant Week". The
questions asked in those surveys related to the
situation duirng this week.

From 1960 onwards four surveys a year are
being carried out, but with a method of enume
ration differing from previous years. Weekly enu
merationare being held throughout the year. The
determinant weekalways refers tothe "lastweek",
i.e. the week ending on the Saturday before the
visit of the enumerator.
SUBJECTS INVESTIGATED

The questionnaires included questions on
employment, unemployment, methodsof seeking
work, working hours, economic branch, occupa
tion, and status at work.

In vairous surveys, questions were asked on
social and economic matters in addition to the
standard questions.

In the 1967 questionnaires, several impro
vements were introduced, which influenced the
deifnitionofworkers, employed and unemployed
workers, and those belonging to the labour force

)see "deifnitions" below). The 1966 data were
processed according to the above mentioned
deifnitions for comparison of the labour
force and employed persons by their respective
economic branch.

Full results of the surveys and more detailed
deifnitions and explanations can be found in the
publications dealing with the surveys.

The Frame and the New Sample (in force as
of mid 1968; for the old sampling method, see
Statistical Abstract 20, p. LIV ff.).

Because ofdeifciences in the voters' list used
for the old sample, which derive from lack of up
dating, inaccurate addresses, etc., it was decided
to replace the frame of the family sample by the
lists of dwellings of the local authorities for col
lecting wardamage taxes (Arnona).

The sample is drawn in two stages. In the
ifrst stage, settlements are sampled and in the
second  dwellings. In each dwelling of the
sample, all households, which live in it perma
nently are investigated four times : twice in con
secutive quarteryears, then two quarters are
left out and again in the two following conse
cutive quatrers. In settlements, where such lists
are unavailable (qibbuzim, small villages, mo
shavim, East Jerusalem and institutions within
settlements) samples are drawn by the old
method.

The transition to the new method was
gradual : in the JulySeptember 1968 survey, one
panel was drawn from the Arnona lists (about
1,500 families) and two panels from the voters'
lists (about 4,000 families), and in the October
December 1969 all four panels were drawn from
the Arnona lists.

Detailed explanations were published in
the introduction to Special Publication No. 305
(see list below).

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 since 1968 include East
Jerusalem, exceptifotherwise speciifed).

The families chosen for each survey were
interviewed at their homes by interviewers of the
Bureau.

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 large in relation to small groups in the popu
lation in addition to the responseerrors.

Estimates of sampling errors for selected
dataof the LabourForceSurveys are given below.
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CHAPTER J. < LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT

I
LABOURFORCE, SURVEYS

DEFINITIONS
The Civilian LabourForce. All civilians aged

14 and above, who were "employed" or "un
employed" in the determinant week according
to the deifnitions given below are included in the
Civilian Labour Force.

Employed are 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 during the determinant
week. Included are all hours during which the
enumerated individual was occupied in his work
or business, paid or unpaid work, including over
time and waiting hours (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 consists of less
than 35 hours per week, for example physi .

cians, teachers and kindergarten teachers. In
each ofthese professions the deifnition of full or
parttimeworkis that which is customairly accep
ted in medical and educational institutions, etc.

Since 1967 theseworking groupsare included
in "full time workers" only if they worked 35
hours a week whether on their job or at any
work connected with it.

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 during
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 during the determinant week (even for a
single hour), and actively sought work dur
ing thatweekby registering at the General Labour
Exchange Ofifce or at another LabourExchange,
by personal or written application, etc. Emp
loyees who were temporarily absent from their
work and actively sought other work are con
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.

In 1967 the classiifcation was altered:
1. Those who worked for the previous

twelve months in Israel.
2. Thosewho did notwork for the previous

twelve months in Israel.
Not in the Civilian Labour Force. All persons

aged 14 and above who were neither "employed"
nor "unemployed" in the determinant week. In
eluded are housewives, students who did not
work even one hour duringthe determinantweek,
persons unable to work, persons living on
pensions, rents, etc., as well as soldiers serving
in the Regular Army on compulsory military
service. Till the end of 1966 this subgroup was
represented by a permanent cardifle; since 1967
the data were received by questionnaires.

Economic Branch. Each employed person
was included in the economic branch to which
the establishment or institution in which he
worked duirng 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. 2of the 1961 Census
Series). Employed persons in qibbuzim were
classiifed according to the branch in which
they were active.

Occupation. Classiifcation by occupation
relates to work performed by the investigated
person at his place of employment, regardless
of the trade he 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
and adapted to 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 anothe
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From the pointofview of the products and
services, the output price index relates, in
principle, to the entire output of fruit, whereas
the input price index of the branch refers to all
inputs which served for the production of fruit
and which were received in the citrus branch
from other branches. But the inputs which serve
for cultivating young groves are not included
in the index basket, since these inputs are
investments and not inputs for current produc
tion.

By the deifnition of the index population
(see above), the weights of various production
factors were determined (such as tractors,
machines, etc.) by hiring or leasing services of
these implements by the branch in the base year,
and not by the depreciation value of these1
production factors. Simultaneously, prices of
leasing and hiring of implements are currently
measured, and not their purchasing prices and
input prices for their operation.

SOURCES

Weights of the Output Index
The weights of the citrus branch output

were determined by the marketing value (at the
gate of the packing house) of the produce in the
base year  1965/66. The marketing value of
the citrus produce in the base year is estimated
by multiplying the quantities of produce
marketed in 1965/66 by the prices of the produce
before packing.

Weights of the Input Index
The value of the various inputs in citrus fruit

production, which was used as the base for the
various input weights, was estimated according
to the results of a special survey, which investi
gated the citrus grove cultivating companies and
the qibbuzim about the composition of citrus
growing expenses on cultivating and fruit picking
in 1965/66. These results were published in
Monthly Price Statistics, No. 6, July 1968,
pp. 4353 (Hebrew only(.

Prices Measured

The index of output prices of citriculture
measures citrus fruit prices at the gate of the
packing house. Prices are computed by dividing
the total gross revenue of the branch from all
types of produce (Shamouti, grapefruit, etc.)
at the entrance to the packing house by the total
quantity of produce. The gross revenue includes
all receiptsof the citrus grower after substraction
of packing expenses, transport to the market or
port, comission, etc. The quantity includes the
fruit sent to all destinations : exports, market,
industry, etc.

The index of input prices in citriculture
measures the market prices of inputs at the
suppliers.

COMPUTATION OF THE INDEXES

The indexes have been computed since
1966/67 on the base 1965/66 = 100.0. The index
is an annual one and is published on February
15th of the following year.

PUBLICATIONS
TECHNICAL SERIES

)5(* Consumer's Pirce Index  Repotr of the
Public Advisory Committee

(11)* Agircultural Input and Output Indexes
Report of the Interministeiral Advisory
Committee

(17)* Index of Input Prices in Residential
Building  Report of the Public Advi
sory Committee

)22(*

)24(

)29(

)31(

The Wholesale Pirce Index of Industrial
Output for the Domestic Market
Price Index ofInputs in Road Construe
tion
Consumer Pirce Index
Classiifcation of the Family Budget

Heberw only.

LVI



marketing the produce to all destinations (dome
stic market industry, expotrs, 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 agriculture, 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.

Sample of Materials and Services
Changes of prices are gauged within each

item in the index by a sample of mateirals,
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 Measured
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 prices is based on observation of a
sample of merchants in a sample of buying and
selling days.

computation of the index

UpDating and Linking of Indexes

The Index of Output and Input Pirces in
Agriculture has been compiled since October
1959 (agircultural year 1959/60).

In 1959/60  1965/66 the index was comp
iled on the base: 1958/59 = 100.0.

In 1965/66, the Index wasfupdated and as
from October 1966 (agircultural year 1966/67)
the index is presented on the base: 1965/66
= 100.0.

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 should not beregarded as a direct continu
ationofthe previous one which was calculated
and published for the years 1958/591965/66,
on the basis of 1958/59 = 100.0. But for
practical purposes, it is possible to link both
indexes by multiplying the revised index by
the linking coefifcient which expresses the
average index for 1965/66 on the 1958/59 base
 100.0. This linking coefifcient is 1.365 for
the general index of output pirces and 1 .497 for
the general index of input prices.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT PRICES
IN CITRICULTURE

definitions and explanations

Purpose and Uses of the Index
The index of output and input prices in

citriculture is a branch index, which, along with
the index of output and input prices in agric
ulture, measures the changes in prices which the
citriculture branch only receives for a basket of
its output, as against the changes in prices which'
it pays for a basket of its input, where "each
basket represents the composition of the output
and input in the base period of the index
1965/66.

The principal uses of the index are to serve
as a delfator for the production and marketing
values of the branch, as expressed in current
pirces, in order to be converted into real terms,
and as an index which may help in calculating
the terms of trade and profit of the citrus branch.

The Population of the Index
The citrus branch, by definition, includes all

producers of citrus fruit, including companies
for cultivation of citrus groves. Nevertheless, a
"citrus grower" was defined as a producer of
citrus fruit only, so that as ownerofproduction
factors (e.g. tractors, agricultural machinery,
water project, etc.) he is outside this minor
branch. The borderline of the branch is the gate
of the packing house, which is cousequently
not included in the index population.
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The reportedprices'are those received upon
the first transaction, generally at the factory gate.
These are market prices, including purchase tax
but not subsidies.

Prices are of minutely defined products and
are collected in questionnaires which are sent
to producers by mail.

COMPUTATION OF THE INDEX

The price index of each branch is obtained
as a weighted average of the minor branches
included in it, that of the minor branch  as
a weighted average of price indexes of com
modity groups, etc.

The index of all industrial branches is a
weighted average of the price indexes of the
branches.

UpDating of the Index
The present index is being calculated on

the base 1968 = 100.0. Between January 1964
and December 1968 the prices of a basket,
characteristic of 1962/63 prices, were measured;
the index was then presented on the base average
1963 = 100.0. For practical purposes, the two
series in Table 1/8 can be chained by multiplying
the ifgures of the new. index by 1.138, i.e., the
average ratio for 1963 between the two series.

INDEX OF OUTPUT AND INPUT IN
AGRICULTURE

definitions and explanations
Purpose and Uses of the Index

The Index of Output and Input Prices in
Agriculture measures the influence of prices on
the agirculture'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, materials
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 proiftability
of the agirculture and to help in analysing the
inlfuence of the changes in the terms of trade (0
on income, expenditure and proift.

The index serves as a deflator for converting
values of agircultural production and marketing
expressed in current pirces.

The Population of the Index
All activities defined in division 0  Agricu

Iture, Forestry and Fishing  in the Standard
Classiifcationof EconomicBranches (i), but rest
ricted for such activities carried out by farmers
who directly produce agricultural goods, serve
as the basis for deifning "agriculture". Commer
cial companies (i.e. tractor stations, artiifcial
insemination services, aerial spraying companies,
etc.), operated as a separate business, have been
excluded from the framework of the "agricu
Iture" even though their activities are defined by
the standard classiifcation as agricultural ones.
The index covers, as a result, the agriculture's
expenses on services sold by these companies but
not expenses on inputs of establishments.

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 the
population of transactions measured by the
index, is denned 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 "farmers" 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 agircultural output
prices, and selfemployed labour is not included
in the indexof the agricultural input prices.

Weights
The basket of the index was determined, in

the base peirod, 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, mateirals and ser
vices purchased by it, on the other hand. The
weights ofvarious items were determined by two
factors: ifrst, their importance in the entire out
put basket, and secondly, in the entire input
basket (for detailed weights of groups see Table
1/9).

The value of income used for determining
the output weights include all receipts from

)1(

)2(
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Termsof trade are deifned as the ratio between output and input prices.Thechanges in termsof trade are computed by
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Index of input pirces.
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method of price measuirng couldrbe found (e.g.
interest). Neither were expenses on construction
of concrete roads and parking places included,
as well as construction works not connected
with roads (digging for foundation pillars for
buildings) and special engineering works con
nected with trafifc on roads (e.g., spotlights).

SOURCES

Weights
The basket of the new index was determined

according to the composition of the contrac
tors' expenses onmaterials and services usedsince
January 1966 on the base January 1966 = 100
as found in the "Survey of Expenditure on Road
Construction" which was conducted in 1965 and
which investigated the composition of the inputs
in projects whose construction was accomplished
during the years 1963 1964.

The weights .of the various items (of each
mateiral or service) in the index were determined
according to their relative importance in the
total expenditure within the framework of the
index.

Sample of Materials, Services and Businesses
The fluctuations in the pirces of the above

mentioned items are represented by the changes
of the prices of about sixty commodities and
services, which were collected at about eighty
suppliers to the road construction branch.

WHOLESALE PRICE INDEXES OF IN
DUSTRIAL OUTPUT FOR THE DOMESTIC

MARKET

definitions and explanations

Purpose and Uses of the Index
The index measures the influence of pirce

changes on the value of output by industrial
branches for the domestic market, except Print
ing and Publishing and Diamonds. For the ifrst,
no reasonable way could be found to measure
theprices, andthe outputof the second is destined
for exports. The output basket whose prices are
being measured, represents the composition of
the output of the branch over a given period, and
includes products and services of unchanging
quality and quantity. Thus, changes in the
index reflect only changes in prices at the first
stage of local marketing.

The main use of the index is the deduction
of series of industrial output value computed at
current pirces and their conversion into series of
values at constant prices.

ThePopulationofthe. Index
As industry are defined all establishments

of the "manufacturing" and "mining and quarr
ying" orders as defined in Classiifcation of Eco
nomic Branches. Simultaneously, minor bran
ches of industry are also defined according to
this Classiifcation.

The index framework includes all products
and services produced and sold by each in
dus trial establishment, whether they are sold to
another establishment or to other branches and
sectors in the country. Intermediate products
which serve for further production within the
industrial establishment are not included, since
this part of the output isnot sold.

SOURCES

Weights
The output basket, whose prices have been

measured since January 1969 on the base
1968 = 100, represents the composition of the
marketed industrial output during 1965.

Data on the value of marketed output by
branches and subbranches, were obtained from
the Census of Industry and Crafts 1965; these
data, with the value of the output exported
directly by the industry substracted, served as
the base of the computation of index weights.

The weights of the branches relfect the re
lative importance of each branch (in percents)
in the total industrial output value, whereas the
weights of minor branches, commodity groups,
etc., represent the relative value (in percents) of
minor branches, etc., in the marketing value of
each branch.

Sample of Products and Services
The index measures the pricesofabout 1,000

products and services; these were included in the
index because of their importance in the output
value of each branch, as Well as products, which
though their relative importance is not so great,
their pirce fluctuations may represent price
fluctuations of similar commodity groups.

Sample of Businesses and Method of Collect
ing the Prices
The prices of the various products and

services are collected at a sample of about 800
establishments. The sample includes most
"large" establishments, which are important in
the output value of the branch, and smaller
establishments, which are representive of their
group.
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expenses on materials and services included in
the index.

The basket of the present index, whose prices
are measured since January 1969, on the base
1968 = 100, is based on the ifndings of the
Survey of Expenditure on Residential Building,
which was carried out in 1968 and investigated
the composition of inputs in 150 building
projects completed between July 1966 and June
1967.

The weights of the various items were set
down according to their proportional importance
in the whole basket of inputs.

The Sample of Materials and Services
The price changes are measured within each

item of the index, by a sample of materials and
services whose pirce lfuctuations represent the
lfuctuations of all 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 price
lfuctuations of wider similar groups.

Sample of Businesses and Method of Price
Registration
Prices are recorded monthly in a sample of

190 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 prices, prices of each
material are collected at each supplier by a ifxed
and detailed deifnition of the item (incl. also sale
conditions, credit and means of supplying). This
deifnition is detailed in the questionnaire sent to
suppliers by mail.

COMPUTATION OF THE INDEX

Special Problems arise in connection with
labour and equipment services owned by con
tractors.

Labour Services. The weight of the various
types of labour services in the base peirod was
determined according to wages actually paid by
the contractors, as found in the survey. Changes
in prices of such services are measured chielfy
by the Labour Organizations in the construction,
wood, and metal branches, etc. Changes in of
ifcial 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 tariffs (incl. fringe expenses)
are used as an indicator.

SelfOwned Equipment. Expenses on use
of selfowned materials are represented in the

index basket by an estimate of amortization ex
penses of such equipment in the base period.
Changes between the peirods are estimated ac
cording to market prices of new equipment.

UpDating and Linking
The present index is presented, as stated

aboveon the base 1968 = 100.0. Between January
1964 and December 1968 the pricesof the basket
which were measured had been charac
teristic of building in 1961; the index was
presented on the base January 1964 = 100.0.
Previously, between July 1950 and January 1964,
the index was calculated in relation to the prices
of July 1950 = 100.0. These indexes are present
ed in Table 1/5. For practical purposes, the three
seires can be chained as follows :
a. ifgures of the index, based on January 1964,

can be chained to the previous index, based
on July 1950 by multiplying them by the
ratio between the two series, c.e., 6.68 for
the general index.

b. the ifgures of the present index can be
chained to the index based on January 1964
by multiplying them by the ratio between
the two indexes by the average of 1968, i.e.,
1.259 for the general index.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN ROAD
CONSTRUCTION

DEFrNITIONS AND EXPLANATIONS

Purpose and Uses of the Index
The index consists of six subindexes, ac

cording to the various kinds of road construe
tion: interurban asphalt road and construction
works, subbase, base and beairng course.

Each subindex is to relfect the changes in
the expenses on a ifxed "basket" of materials
and services which are used in road construction,
which represent the composition of the expenses
of the respective kind of road construction
during the base period. The general index, which
is a weighted average of the subindexes, relfects
the changes in the input prices of the "basket"
of the whole road construction branch.

The index serves as a basis for linking con
tracts, for deduction of changes in prices from
the valueof investments in road construction, etc.

The Index Population
The index covers all expenses of road con

structors in Israel, whether they are contractors
and subcontractors or road construction depart
ments of ministries or public institutions, except
for a few expense items, for which no reasonable
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special measuring problems
Vegetables and Fruit

From the great seasonal changes in market
ing and consumption ofvegetables and fruit, the
seasonality is reflected in the Index by the fact,
that both the basket of this item and the con
sumption of the various commodities change
from month to month accordingto the consump
tion structure characteristic of each month.
Nevertheless, the weight of the entire item re
mains stable between the months. The vegetables
and fruit basket of each month and the weight
of each vegetable and fruit included were set
down according to data received from the
families in the Family Expenditure Survey and
to the seasonal patterns of quantities in the
organized marketing over a three years' peirod.
Housing

The pirces of the services paid by the con
sumer of such an asset are assessed in the Index
by estimating the amortization in addition to the
capital invested.

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 amotrization component) and
by the changes in dwelling prices and key money
(especially for the interest component). The
changes in prices ofdwellings and key money are
measured in quarterly surveys on a sample of
newly occupied dwellings, during each quarter
of the year.
UpDating the Index

As time passes, the composition of the con
sumption basket 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
reliability of the Index, it is updated every few
years. The updating is especially for the sample
ofcommodities and their weights, for the sample
of shopswhere pirces 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 1962 and lastly in January 1965.

It should be pointed out that in December
1969 a new updating of theIndex was completed
and the measuring of a basket which represents
the composition of the urban population's con
sumption during September 1968  August 1969
(as obtained in the Family Expenditure Survey)
will begin in January 1970 on a new base:
1969 = 100.0.

The Chaining of the Indexes
Along with the updating of Indexes in Jan

uary 1959 and January 1965, the base peirod was
changed, which causes some difficulties in deter
mining the extent of change in the Indexes be
tween the various peirods, 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
relation to 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 for the
general index.

Similarly, the ifgures of the new Index publ
ishedas from January 1965 can be calculated in
relation to 1964 = 100.0 as a continuationof the
Index compiled until December 1964 (in relation
to January 1959 = 100.0), by multiplying the
indexes of the new seires by the ratio between
the new and the previous Index in 1964. This
ratio is 1,347 for the general Index.

THE PRICE INDEX OF INPUTS IN
RESIDENTIAL BUILDING

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The purpose of the Index is to relfect the
changes in expenses on a ifxed basketofmaterials
and services for constructing residential build
ings which should represent the composition of
contractors' building expenses in a given peirod.
Since the basket of inputs whose prices are
measured does not change, this index relfects
only changes in prices.

Thi sindex serves as a baseof linkingbuilding
contracts and as an index of subtracting the
change in pirces from the value of investments
in building, etc.

The Population of the Index
The index covers all expensesofcontractors

and subcontractors on materials and services
destined for residential building, except for some
items for which no reasonable methodofmeasur
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 advertising

SOURCES
Weights

The basket of the index was determined ac
cording to the composition of the contractors'

LI



CHAPTER I. PRICES

THE CONSUMER PRICE INDEX
definitions and explanations

Purpose and Uses
The purpose of the Consumer Pirce Index

is to measure the percent of change in the ex
penses necessary to buy a ifxed "basket" ofcom
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 reflect only change
in prices.

The Index and its components are used for
linking securities and mortgages, for determining
the cost of living allowances in wages and for
analysing the trend of prices in the economy.
The Population of the Index

The Consumer Price Index relates to goods
and services consumed by employees' 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 prices
are measurable.

.■ ClassiifcationofCommodities. The classiifca
tion of commodities which make up the basket
is by consumption groups (Table 1/2), where the
direct connection of a commodity to a group is
determined according to the type of its use.

The Index is also compiled by the classiif
cation of economic branches in which the pro
duction of the goods has been ifnished (Table
1/3).
SOURCES

The Weights of the Index are weights of
value, and the importance attributed to each 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
peirodis obtained from the Surveys of Urban
Employees' Families Expenditure(i).
The weights for the Index based on 1964 have

been determined according to the Family Exp
enditure Survey in 1963/64.

Sample of Commodities and Services
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.
Sample of BusrNESSEs and Method of Collect
ing the Prices
The prices of these 1,000 goods and services

are recorded monthly in a sample of 1,200 shops
and businesses, in 34 urban settlements.
The Computation of the Index

According to the price of each commodity
recorded in the various outlets, the index of
change in the pirce of each is registered in rela
tion to the base period. The General Index is
obtained as a weighted average of the indexes
ofall commodities recorded in the Index.

As from 1965, the base periodisl964=100.0 ;
the Index had previously been compiled and re
presented in relation to other periods as descirbed
in No. 29 of the Technical Series (see list at the
end of the chapter).
Annual Indexes

Tables 1/2 and 1/3. 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 percentage of change in the General
Index, unless the comparison is in relation
to the base period.
Average Prices of Selected Commodities

Table 1/4. Until 1959 these are Tel Aviv
prices' and ever since, national averages. The
yearly price was generally computed as an airth
metical mean of monthly prices. The yearly
prices of vegetables and fruit since 1960 were
computed as a weighted average according to
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
precise 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 com
modity, and the changes between average prices,
as in the Table.

)1( Details on findings of the Survey and the methods of its execution see in Family Expenditure Survey, 1963/64
Special Series No. 200, Central Bureau of Statistics.



tutions which concentrate the foreign trade
commodity groups.

Imports and exports of diamonds are regis
tered according to data received from the Dia
mond Department of the Ministry of Commerce
and Industry.

Imports and exports of ships and aircraft
are recorded according to data obtained from
the MinistryofTransport.

Imports and Expotrs of fuel are recorded
according to summaries of the Fuel Administra
trationof the Ministry of Finance.

Exports of citrus fruit are recorded accord
ing to data received from the Citrus Marketing
Board.

methods of computation
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 peirod, the series
being interdependent. The indexes are cha
ined and presented 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 lack ofhomogeneity indie deifni
tion of the commodity or because of lack of
information on foreign trade data  the
prices and pirce indexes of goods, as pub
lished at the sources abroad, serve as
indicators for the changes in prices. A full
descirption of the method and coverage of
the indexes is given in Annex B of the
Statistical BulletinofIsrael, Foreign Trade
1963, No. 8.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES

(5)
(23)
(76)
(88)
(99)

(109(

Israel's Foreign Trade (1951)
Israel's Foreign Trade (1952 and 1953)
Israel's Foreign Trade (1957)
Israel's Foreign Trade (1958)
Israel's Foreign Trade (1959)
Israel's Foreign Trade (1959) (by Count
ires and Commodities)

(114) Israel's Foreign Trade (1960)
(124) Israel's Foreign Trade (1960) (by Count

ries and Commodities)
(126) Israel's Foreign Trade (1961)
(132) Israel's Foreign Trade (1961) (by Count

ries and Commodities)
(139) Israel's Foreign Trade, Part I (1962) 

General Summary
(140) Israel's Foreign Trade, Part II (1962) 

Imports and Exports Commodities
(142) Israel's Foreign Trade, Part III (1962) 

Countries by Commodities
(143) Israel's Foreign Trade, Part IV (1962) 

Main Commodities, by Country
(160) Israel's Foreign Trade, Part I (1963) 

General Summary: Exports and Imports
by Commodity

(161) Israel's Foreign Trade, Part II (1963) 
Country by Commodity: Main Com
modities by Country

(183) Israel's Foreign Trade, Part I (1964) 
General Summary: Exports and Imports
by Commodity

(184) Israel's Foreign Trade, Part II (1964) 
Country by Commodity : Main Com
modities by Country

)201( Israel's Foreign Trade, Part I (1965) 
General Summary; Import and Export,
by Commodities

(202) Israel's Foreign Trade, Part II (1965) ls
Exports .■t

(203) Israel's Foreign Trade, Part III (1965) ^
Imports "!S

)230( Israel's Foreign Trade, Part I (1966) 
General Summary; Imports and Ex
ports, 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  Im
ports Country by Commodity (1967)

(252) Israel's Foreign Trade, Part Ill 
Export (1967)

(277) Israel's Foreign Trade, Part I  General
Summary (1968)

(278) Israel's Foreign Trade, Part II  Im
ports (1968)

(279) Israel's Foreign Trade, Part III  Ex
ports (1968)

(307) Israel's Foreign Trade (1969)

TECHNICAL SERIES

(6) Israel's Foreign Trade (by Countries and
Commodities) (1958)

06) Catalogue of Export Commodities
(25) Classiifcation of Export Commodities
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survey. Imports by importers .who are not
merchants were distributed according to
the economic branch, into which the
direct importer belongs.
Table H/13 presents the findings of the
research by the branch of origin (classiif
cation of goods by the origin of their pro
duction, and by main uses). In Table H/14
the classification is made according to
main destination and use branches. "Con
sumption" includes private, government,
and nonprofit institutions' consumption.
Import taxes appearing in "c.i.f. value and

. taxes" include customs, compulsory pay
rhents and purchase tax

13. Data included i.a., in the "total import"
ifgures:

' ■Personal effects of immigrants.
'. Personal effects of tourists, brought into
the country aird not taken out again.
An estimated value of presents received by
mail.
Ships and aircraft.
Shipments of commodities returned after
their import and received again from
abroad.

14. The '"total import" ifgures do not in
elude:
Returned shipments of equipment to local
ifrms from. other countries, after it had
been used for the execution of contract

. work.
Imports into bonded warehouses.
Figures on bunkers, stores, ballast, and
dunnage supplied to Israeli ships and air
craft abroad.
Currency of legal tender (items 72.01.1000
and 72.01.2000 of the Customs Tariff)
imported.

EXPORTS
15. Since November, 1962, the date of

statistical registration of exports' is the
date of shipment of the goods. Previously,
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
outflow of goods entirely produced or
processed in Israel, or goods of foreign
oirgin which have been changed in form

. and/or enhanced in value by further ma
nufacture in Israel. This value does not
include exports of goods from Israel to the
territories administered by the I.D.F. ; its
estimated value for 1968 is $51.1 million
and S67.4 million for 1969.
"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 a considerable part of the export of
agricultural produce is generally carried out
on a consignment basis, their value declared
to the Customs' Authorities do not always
represent precisely their final value.
As regards citrus fruit and eggs for'food,
the ifnal data on the export value is obtained
after the ifnal settlement of the ' accounts,
wKich make possible the correction. of sta
tistical data. Figures on exports of citrus
fruit and eggs until 1968, as presented in
this Abstract have been corrected. Data on
eggs exports for 1969 as well as on citrus
fruit have not yet been corrected.

18. Total exports include, i.a. : '

Personal effects which were exported by
emigrants who left Israel;
Personal effects acquired in Israel and
taken out of Israel by returning tourists;

. Ships and aircraft.

19. Total exports do not include:
Shipments of motors and parts of aircraft
by local firms to their branchesor repre
sentatives abroad.
Shipmentsof goods which were impotred
before but were returned for purposes of
exchange, repairs, etc. These shipments
appear under the heading "Returned Im
ports".
Exports from bonded warehouses.
Bunkers, stores, . ballast, and dunnage,
supplied to ships and aircraft in Israel.
Currency of legal' tender exported.

SOURCES

20. The sources of the data are the forms sub
mitted to the customs authoirties by importers
or exporters or their agents.

In some cases, data are derived from ad
ministrative summaires made by various insti
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S18.1 million in 1969. :Exports are valued
.fo.b. (free on board), before deduction of
discounts and rebates." :,ף ■

In. the Balance of Payments statistics (See
Chapter G), imports of commoditieson f.o.b.
base are also given. The value of imports and
expotrs as presented in the balance of payments
was adjusted to the balanceofpayments to deif
nitions by the deduction of certain transactions
from foreign trade, such as personal belongings.
of diplomats 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 S 988
million in 1968and S 1,152 million in 1969. Ex
ports after adjustmentamounted to $ 649 million
in 1968 and $ 747 million in 1969.

IMPORTS
. 8. Imports are recorded according to the

special system, being the total of imports
passing directly through the customs
)including thosefor exchange and repair),
plus withdrawals from bonded ware
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 theifnal settlement of accounts, im
port value and quantity are given according
to the date ofactual release by the Customs
Authoirties. If, at the date of the ifnal settle
ment of accounts by the Customs Autho
irties, 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 the date of their actual release,
the ifgures have generally been corrected
at the end of the year. The import ifgures
for 1968 published in Abstract No. 20
have been corrected in this Abstract for all
shipments released against deposit at the
time of import whoseifnal' accounts were
settled duirng 1969. Import ifgures for 1969
have been corrected for those shipments
which have been released against deposit
and which were settled until31 XII 1969.
Deposits paid in 1969 which have not been
liquidated, were registered by the esti
mation of value, quantity and other details
made by the Customs Authoirties at the
timeof■release,

9. Total "gross imports" refer to goods re
leased by the customs^ This total does not
include imported goods from the ad

" ministered territoiresby the I.D.F (Judaea

and Samaries, the Gaza Strip and North
Sinai). The estimated value of these
imports amounted to $13.5 million in 1968
and $13.3 millionin 1969(excl.purchases of
Israeli touirsts in these territories) 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. "Average Payment of Importer per One
Dollar" (Table H/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 Authoirties. In addition,
total taxes and dues include "Net Funds''
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 pirce 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 (such as Ag
ricultural 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 XTI 1969 (see § 8).

12. Tables H/13 and H/14 present a sum
maryof ifndings ofa survey of import des
tinations for 1965/66. This survey was
executed as a part of an inputoutput
research and its purpose wasto get data
on the earmarking of imports by the des
tination branches and ifnal uses.
The data, on the distirbution of imports
by merchants according to branches, for
which the imported goods were desti
nated, were obtained from a sample ifeld
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'CHAPTER H. FOREIGN TRADE

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

The Investigated Population
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,theGaza StripandNorth Sinai, and the
Golan Heights). Those data being only rough
estimates, and lacking adequate details, are
reflected only in the figures of Table H/l 
Trade Balance (see § 9 and 15 below), and
Chapter X.

The data in this Abstract do not include
transfers at Israeli Customs of imported goods
from overseas destined for the Administered
Territories and export goods from these areas
to overseas.

Classification of Commodities
The import and export data are published

according to two classificationsof commodities:
The Standard International Trade Classification
(S.I.T.C.Revised) 0) and The Brussels Interna
tional Nomenclature(B.T.N.) (2).

1 . The S.I.T.C. classification 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 classification is provided
by the B.T.N. In this nomenclature, com
modities are grouped according to the
nature of the material of which they are
made. The B.T.N. classification of import
commodities in Israel's foreign trade stat
istics is presented in accordance with the
present Israel Customs Tariff (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

Classification of Export Commodities (4),
which includes the subdivision of the main
chapters of the B.T.N. adapted to the
requirements of Israel's exports.
Detailed data on Israel's Foreign Trade

in 1969 in comparison with previous years
including imports and exports by the B.T.N.
classiifcation,bycommodities and countries, were
published in the Bureau's Special Series No. 307
and in the Quarterly Supplement to the Monthly
Foreign Trade Statistics, No. 4, IXII 1969,
Part 1 Imports and Part II  Exports (see list
at the end of the chapter).
3. Import data are also classiifed byeconomic

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".
Since 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 ofIsrael, Part III  Foreign
Tarde, 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 mateiral 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 off.

7. Imports are valued c.i.f. (cost, insurance
and freight) in certain cases also including
costofwhafrage and porterage. These local
costs which were included in the import
value, amounted to 813.3 million in 1968,

)1( Standard International Trade Classiifcation, United Nations Statistical Ofifce, Revised, New York, 1961. 
(2) Nomenclature for the ClassiifcationofGoods in Customs Tariff, Customs Cooperation Council, Brussels, 1955.
(3) Customs Tairff and Exemption Ordinance, Kovetz Hatakanot No. 1238, December 21, 1961.
(4) Classiifcation of Export Commodities, Ministry of Commerce and Industry and Ministry of Finance  Customs and

Excise Dept., Jerusalem, 1968.
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account of goods and services up to 1958 is
given in the tables on c.i.f. basis, and on .fo.b.
basis since. . $ 17

; TRANSFER PAYMENTS
This account includes transfers which do

not require any reciprocal commitment. The uni
lateral transfers are divided into transfers by
private bodies and those by Government bodies.
In the former, further differentiation must be
made between transfers by Jewish institutions
and those by other private bodies.

CAPITAL ACCOUNT
This account reflects the changes in the

country's internationalcreditordebtor position.
The capital accounts : private, governmental,
monetary, and other institutions, are given
separately.

The private sector relfects the scope and
composition of financial 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.

REGIONAL BALANCE OF PAYMENTS
This balance sums up the economic transac

tions between Israel and some groups of
countries, as follows:
a. U.S.A. and Canada  inch Alaska,

Hawaii and the Panama Canal Area.
b. The Sterling area, including the following

countries : Iceland, Ireland, the United kingdom,
TheBritishCommonwealth, BritishOverseas terr
itories, and other countries of the Sterling area.

c. The OECD area, including the following
countries : Austria, Belgium, Denmark, Finland,
France, Greece, Italy, Japan, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, West Germany, Turkey and coun
tries connected with them: colonies or former .

colonies. This group does not include countries

which have been included in other groups, i.e.,
U.S.A., the U.K., Eire and Iceland.
d. The Soviet area, including the following

countries: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia,
East Germany, Hungaria, Mongolia, North
Korea, North Vietnam, Poland, Rumania,
Socialist China and U.S.S.R.
e. Other and unallocated area, including the

international institutions (e.g., the U.N.J.M.F.,)
and countries not included in the specified areas
or transactions not detailed by countries.

GOVERNMENTDEBTS IN FOREIGN
CURRENCY

Liabilities in foreign currency are divided
by economic sectors, government sector aird
private sector. The liabilities of the government
sector refer to direct liabilitiesof the government.
Liabilities of the private sector include govern
ment guaranteed loans, government guaranteed
loans for converting IL. into foreign currency
and loans not guaranteed by the treasury.
Data do not include liabilities repayable in IL.,

debentures issued by private companies abroad
and Israeli bonds which have been bought by
foreigners. Loans are also divided by term of
repayment short term loans up to one year,
intermediate term loans up to ifve years and
long term loans more than five years.

The changes between the balances at the
beginning and the end of the year do not repre
sent the increase in the foreign debt in that year
as recorded in the Balance of Payments.
Some of the additions between end December
1968 and.end December 1969 derive, e.g., from
debts from years preceding 1969 and registered
inthe 1969 report.
SOURCES

Data included in the Balance of Payments
statistics are based on centralized reports
of government offices, and on material
received from all those who deal in economic
transactions with foreign factors. The hetero
geneity in reports obtained from various factors,
and delays in closing ifnancial accounts and
balances, sometimes call for estimating some
items in order to publish the report at fixed times.
Consequently, any compilation of balance of
payments data, undergoes checking and correc
tion after publication: hence the changes which
are sometimes made in the reports.

SPECIAL SERIES
(71) EstimateofIsrael's Balance ofPayments

(1956; 1957(

PUBLICATIONS
(89( Balance of Payments of Israel

(1957; 1958(
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SOURCES j I j,
The estimates are'based on results from the

current investigation c*n durable goods which is
conducted together with the labour Force Survey
once a year in the months JulySeptember.
About 5,000 families are investigated, who re

present the ,entire .population, except persons
living in qibbuzim and institutions.

The Investigation Unit is the household (see
deifnition above oh Income of Urban Employees'
Families(.

PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
(7a)* The Standard of Living in Palestine

(Israel) during the Last 20 Years (1953)
(7b) Level of Nutrition in Israel (1951)
(35) Food Balance Sheet of Israel

(1949/501953/54)
(iOl) Food Consumption and Level of Nutri

tion of Urban Wage and Salary Earners,
Families in Israel (1956/57)

(117) The Attitude of the Public toward
Mif'al Hapayis

(1 30)* Survey of Supported Families1 Expen
diture (1961)

(123)* Survey of Urban Families' Expenditure
(1959/60)

(148) Families' Expenditure Surveys
(1950/51; 1956/57; 1959/60)

(175)* Survey of Families' Expenditure
(1963/64)First Results

(180) Survey of Housing Conditions (1963)
(199) Survey on Budgets of Supported

Families (1963/64)
(200) Family Expenditure Survey (1963/64(

)217(
)225(

)239(
)241(
)253(
)283(
)290(

Saving Survey (1963/64)
Survey of Household Water Consump
tion in Urban Settlements (1963/64)
Saving Survey (1964/65)
Survey of Housing Conditions (1966)
Patterns of Food Consumption
Income Surveys (19651967)
Family Expenditure Survey (1968/69(

TECHNICAL SERIES
(31) Classiifcation of the Family Budget

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING 1961 :
PUBLICATIONS

(16) Housing ConditionsPart I
(23) Housing in Settlements  The Settle

ments of Israel Part V
(31)HousingPart II
OTHER PUBLICATIONS

LevelsofNutrition in Israel (19631964),
The Ministry of Education and Culture
and the Central Bureau of Statistics
(1966(

CHAPTER G. BALANCE OF PAYMENTS

DEFINITION AND EXPLANATIONS

The balance of payments report is compiled
on the rules deifned by the International Mon
etary Fund. The balance of payments is deifned
as a systematic record of all economic transac
tions carried out in a given period between the
domestic economy and the rest of the world.

Data since 1967 include evaluationsof eco
nomic transactionsbetweenIsraelis and residents
of the Administered Territories.

The balance of payments report consists of
three main sections: balance of goods and ser
vices, transfer payments and capital movements.

ACCOUNTS OF GOODS AND SERVICES
This account summarizes the revenue and

expenditure connected with the transfer of
ownership of goods (imports, exports), and
revenue and expenditure connected to the render
ing of services (transport, insurance, foreign
travel, interest payments, proifts and dividends,
government agencies and other unspeciifed ser
vices). Imports and exports have been listed on
a f.o.b. basis, i.e. data on foreign trade do not
include expenditure on transport, loading and
insurance. Revenue and expenditure on these
services are included under separate headings
called "transport and insurance of goods". The

. Hebrew only.

XLIV



This difference in thelevel'of annual family
income between the two surveys can be explained

. to some extent by the differing investigating
methods. The investigation method of the Survey
of Family Expenditure is more thoroughthan
that of the Income Survey, sinceits 5information
is collected within the framewerkof the family
budget.

FOOD BALANCE SHEET
DEFINITIONS

Average De Facto Population on which the
computations in the balance sheet are basedis
the average number of persons who were ac
tually within the boundaries of the State of
Israel at the investigation year "(since 1968 in
eluding East Jerusalem); therefore those tou
ristswho were in the country in the peirod of
the balance sheet are included, whereas the
permanent residents who were absent in that
period are not included in the. population.

Net Food is the food (locally produced and
imported) available to the consumer at the
entrance to the kitchen, i.e., after the deduction
of quantities not used for human consumption,
for example, for fodder, for seed etc., as well
as the quantities supplied to industry, provided
the foodstuff manufactured from them appear
in the balance sheet in special sections, but
without the deduction of waste produced in
the process of preparation and cooking of the
food. .

SOURCES
The food balance sheet of Israel is drawn

up in accordance with F. A. O. recomendat
ions with some adaptations for the special
conditions existing in Israel. The method of
prepairng the balance sheet is described in
detail in Publications of the Central Bureau
of Statistics (see list at the end of the Introduct
ion).

The balance sheet, for the year 1968/69
relates to the population in Israel including
the population' of East Jerusalem.

The food transferred from Israel to the
administered territories by the Israel Defence
Forces were recorded in the balance sheet as
"exports" whilst those brought from the admi
nistered terirtories to Israel were recorded as
"imports". .

The data relate to the agricultural year.
Further. infomation, including data on

stocks of foodstuffs, the grinding of various
types of flour, preparation and marketing of
milk products, etc. is obtained from the Ministry

of Commerce and'^Indusrfy, the Ministry of
Agriculture,production afitf marketing boards,
food processing ifrms, welfare institutions;■ etc.

COMPUTATION OF FOOD VALUES
The energy (calories) and nutrient value

(proteins, fats, minerals and principal vitamins)
of the food are arrived at for each food., item
in the average food basket per capita per day
according to international conversiontables (0
which have been adapted to a certain extent
for food in Israel.

HOUSING CONDITIONS
The data on housing density are annual

averages obtained from the current investi
gation of the Labour Force Surveys and they
relate to all the families in the country (except
institutions). Regarding the structure, the
organization and the execution of the survey 
see Chapter J, Labour Force and Employment.

DEFINITIONS
Number of Rooms in the Dwelling: all

rooms and halfrooms which are used by the
family as living quarters. The following have
not been included in the number of rooms :

kitchens, bathrooms, toilets, verandas, rooms
used for business purposes or for work only
and rooms let to lodgers. In respect of the
data on housing density which include qibbuzim,
only those rooms in the qibbuzim which were
occupied by adults (18 and over) were consi
dered. Children's houses and public buildings
in the qibbuzim, such as dininghalls, entertain
ment rooms etc. have not been included.

Number of Persons per Room (Housing
Density) was calculated by dividing the number
of persons who generally live in the dwelling
by the total number of rooms occupied by
members of the family.

Value of Dwelling is the amount available
for the dwelling if sold, including. brokers,
lawyers, etc., fees.

OWNERSHIP OF DURABLE GOODS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS ;

Ownershipof Durable Goods. This definition
covers the households which own the commo
dity as well as those which permanently use a
commodity, though they do not legally possess
it. Thus, ownership of a pirvate car includes
both a car legally owned by a household member
and a car not legally owned by one of the house
hold members but permanently at his disposi
tion for private use, such as an employee using
the car of the enterprise after work hours.

)1( FAO, Food Composition Tables for International Use, Rome 1964.
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INCOME OF URBAN EMPLOYEES'
י FAMILIES

The data presented were obtained from
the Surveys of Income currently conducted since
1965 within the frameworkof the Labour Force
Survey of the Central Bureau of Statistics. (See
detailed explanations in Chapter J  Labour
Force and Employment).

More detailed results of the Income Surveys
and also a detailed description of the methods
adopted and the definitions used were published
in Publication No. 283of the Special Publications
Series of the Central Bureau of Statistics (see
list of publications at the end of the Chapter)
which contains data for 19651967. Data for
1968 were published in the Supplement to the
Monthly Bulletin0/ Statistics, No. 1, 1969.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Total Money Income is the total current
money income of the household before the
deduction of income tax, defence levy and
national insurance tax.

The overall money income includes
income from the principal salaried work
and from additional salaried work of the head
of the family and of other earners in the house
hold together with all allowances, e.g. 1 3th month
salary, payment for overtime, premiums, bonuses
and selfemployed work, etc; property income,
interest and dividends, current income from
assistance and pensions. Nonrecurrent pay
ments (e.g. inheritance, severance pay from the
place of work etc.) were not included nor were
imputations made for income from the use of
own dwelling or other types of income in kind.

SOURCES

The Population
The population to which the data relate

comprises all Jewish employees' families in settle
ments of 2,000 inhabitants and more and the
nonJewish employees' families in towns only.
An employee's family is defined as a family
whose head is an employee or a cooperative
member according to weekly labour force cha
racteirstics. The population does not include
families living in small villages, moshavim,
qibbuzim or institutions.

The Survey Period. An income survey is
carried out four times a year. In each quarterly
survey each individual, aged fourteen and over,
is investigated on his income during the twelve
months preceding the enumerators visit. Hence,
data for a given year relate, on an average, to
the income of the beginning of that year.

The Investigation and Processing Unit is the
household which includes all its members aged
fourteen and over. 

The household is a "consumer family", i.e.,
a group of people living permanently at one
place and having a common budget of expen
ses. The family or household head is the oldest
working person. Part of the family's character
istics, e.g., continent of birth, period of immi
gration, age and level of education are deter
mined by the characteristics of the head of
the family.
The investigation unit in this chapter is also

the processing unit. On the other hand, the data
of the income survey presented in Chapter J,
relate to a different unit, being the individual,
who was engaged as an employee at least one
day during the investigation peirod (more de
tails see in the introduction to Chapter J).

The Sample. The Labour Force Survey,
whithin whose frame the income survey is
conducted, represents the adult population
)aged 14 and over) and includes, in each quarter
year, about 15,000 adults belonging to about
6,000 families, which constitute about one
percent of the country's families. In 1969, about
a quarter of these families were investigated
about their income.

METHOD OF COMPUTATION

Estimates on all families of the population
were obtained by multiplying the survey data
by an inflating factor (weight). The weight of the
family head as an individual in the Labour Force
Survey has been assumed as the family's in
flating factor (for the method of its determin
ation, see Chapter J). This weight was multiplied
by an adjustment factor, which allowed for the
fallout between the Income Survey and the
Labour Force Survey (fallout resulting from
refusal to report on income, absence, etc.),
which amounts to about 10^' of the families
and was calculated separately for each type of
settlement in each quarter year.

Comparison with Income Data of the
Family Expenditure Survey 1968/69

The average annual income per urban em
ployee family according to the 1968/69 survey
is by about 12% higher than the corresponding
income according to the Survey Income of 1969.
It must be pointed out that the periods of the
two surveys are not identical. The Income Survey
data of 1969 refer to the beginning of that year,
whereas the data of the Survey of Family Expen
diture relate, on an average, to the beginning
of September 1968; i.e., there is a four months
gap between the two sources.
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Contractual Savings are the family's income
on a contractual basis. Includedare premiums on
cumulative life assurance, payments to pension
.funds and repayment of mortgages principalpatr).i ■,■..;' .

Signiifcant NonRecurrent Receipts' are re
ceipts which enlarge thefamily'sproperty, such as
reparations from Germany, lottery and prizes,
gifts incash', etc. ■'■'

NonRecurrent Receiptsare all receipts which
do not enlarge the family's property, but only
change it's structure, such as redemption of in
surance policies, severance pay from the em
plpyer, etc. .

SOURCES

Data in the survey, were obtained rfom a
sample of about 2,400 urban families,, each
having been investigated duirng one month of
the peirod between September 1968 and Au
gust. 1969(see "Method of Investigation" be
low). ,

Investigation Unit is deifned, as "a family
of consumers" or a household, i.e. a group of
adults and children living most of the week in
the same dwelling and eating at least one meal
a day together.

The Sample. The dwelling was used as the
sampling unit. The following subsamples and
lists were used as a framework for selecting
the sample:
a. subsamples of the Labour Force Surveys
investigated in 1967/68.
b. the list of new dwellings occupied in
"1968/69 after the investigation of the labour
force surveys had already been completed.

THE METHOD OF INVESTIGATION

The families investigated recorded all their
expenses every day for .a month in a "Daily
Record Ledger" with the guidance and as
sistance of enumerators of the Central Bureau
of Statistics who visited every family about
once every 3 days. In addition, the enumerator
obtained details from the families' replies,. on
their expenses over the last year on goods
purchased at irregular intervals (and therefore
hot always properly obtained from the Daily
Record Ledger) e.g., purchase■of furniture and
household equipment, expenses on education,
etc. These details were recorded in a special
questionnaire completed at the end of the in
vestigation month. Data on the family income
and savings and on their characteirstics (family
size, length of stay in Israel, education etc.)
were also obtained from this questionnaire.

Imputations ■ ■*<

Labour Organization Fees. Since the pay
rhent of labour organization 'fees to the His
tadrutthe General Labour Federation  can be
divided into payment ofr medical services and
organization fees; part of the payment was impu
ted to the section "health" and the remaining
portion was imputed to organizational fees. The
imputation coeiffcients were determined accor
ding to Tables of the Tax Bureau.

Income Tax, Defense Levy and National
Insurance were imputed for all the families
on the basis of what they should have paid on
their income as repotred, taking into account
the family. structure. The imputation was made
according to the tables of the Income Tax Com
mission and the National Insurance Institute.

Expenditure on Housing was estimated as
the amount of rent for the dwelling and pro
perry■ taxes paid by the familyas well as the
value of the use of dwellings owned by the
family or hired on key money. This valueof the
use of the dwelling is denned as the value of
the depreciation andthe alternative interest on
the invested capital. The value of use is calcula
ed separately for each dwelling owned or held
on key money; the depreciation being estimated
only on the building and the interest rate being
estimated differentially on the value of the
building and the value of the land.

Expenditure on a Privately Owned Car.
Apart from the expenditure on maintenance,
the imputed values of depreciation and
alternative interest on the . invested capital
were taken into account also in this case.

Interest on Loans Obtained by the Family.
The families reported on the total amount of
repayments of the loan, an amount made up
partly from the repayment of the capital of
the loan and patrly from the payment of in
terest. An imputation was made to separate
the repayment of the capital amount which
is considered as savings, from the payment of
interest which is a payment for the use of
capital. The coefifcients for separating the two
components were computed from the results
of the Savings Survey 1963/64.

Imputed Income. The value of the interest
on the invested capital in the lfat and in the
private car, as well as the value of goods taken
by a selfemployed person from the business
or obtained by a wageearner from his employer
without payment were. imputed as income.
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CHAPTER F. LIVING CONDITIONS

SURVEY OF FAMILY
EXPENDITURE 1968/69

Data on the family budget have been ob
tained from the Family Expenditure Survey
1968/69, which was carried out by the Central
Bureau of Statistics between September 1968 and
August 1969. Detailed explanations on the Fa
mily Expenditure Surveys held in 1956/57 and
1959/60 appeared in publication No. 148 and
for the 1963/64 Surveyin No. 200 of the Special
Series (see list at the endof this introduction).

The Purposeof the Family Expenditure Sur
vey is to investigate the budget of the urban
family and to obtain data which will serve as the
base of researches on consumption patterns,
forecasts of demand, the standard and structure
of nutrition, the income and saving level and
their structure, and, of course, for updating the
"basket"of the Consumer Price Index (1).

The Survey Population included, this time,
all the families of the country's urban popu
lation. This population lives in 76 settlements
of 5,000 inhabitants and over, or in settlements
of urban character whith a population
between 2,000 and 5,000 inhabitants. The
population of these settlements constitutes about
82"/oof all the country's urban families. Hence,
the 1968/69 survey population is larger than that
of the preceding surveys, both because that this
survey also covers families of selfemployed and
unemployed and because all urban settlements
are covered, and not ,only those numbering
10,000 inhabitants and over, as in the previous
surveys.

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Sources and Uses. The family budget has
been divided into sources and uses. Uses include
direct taxes and transfers to other households,
expenditure on consumption and savings. Each
of these budget components was investigated
separately and sometimes, by different methods
(see "Methodof Investigation" below).

Total Income is the gross money income (see
definitions in "Savings Survey" below) with in
come in kind included; i.e., imputed income
from use of a dwelling or of a pirvate vehicle as
well as the valueofgoods taken by a selfemploy
ed from his business for his personal use or that
3 wage earner received from his employer with
out payment.

Income is the income available to the family

after deduction of direct taxes from the "total
income".

Direct Taxes are taxes imposed directly on
the income: income tax, defence levy, and na
tional insurance.

Transfers to Other Households include dona
tions and gifts in cash and current ifnancial sup
potr of other households, both in the country
and abroad.

Expenditure is the full price of the commodity
or service actually paid by the family or as
agreed upon with the seller whether paid in
cash or bought on credit. Sometimes, the price
includes also additional expenses associated
with the purchase, e.g. interest, commission,
transport or installation cost. On the other
hand, installments for goods bought before the
investigation month were not included in the
expenses, nor were advance payments on ac
count of purchases to be made in the future.
Expenses which are reimbursed, were also not
included (e.g. board and lodging, deposit on
bottles etc.).

If the family obtained the product at a
price lower than the market pirce, i.e, at a
reduction, only the actual expense was taken
into account.

Where a selfemployed person took goods
from his establishment for his personal use or
for the use of his family, he was requested to
estimate what they cost to the establishment.

Expenditure on Consumption include all the
expenses of the family, except for income tax,
defence levy, national insurance, savings, and
money transfers to other households.

For the purpose of comparing the expenses
on consumption in the present survey with the
expenses on consumption as estimated in the
1963/64 survey some minor adjustments were
made in Table F/3 according to the deifnitions
used in the 1963/64 survey. In other tables, the
expenses are presented in accordance with the
present definitions. Detailed definitions can be
found in Publication No. 31 of the Technical
Publications Series (see list at the end of the
chapter).

Savings are the net increase in the family's
property during the survey year from its cur
rent available income, i.e. that portion of the
net income not spent by the family on con
sumption nor transferred to other households .

)1( For the most recent updating of the index see the Monthly Price Statistics, Vol. XXI, No. 1, January 1970. Central
Bureau of Statistics.
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NATIONAL EXPENDITURE
Private Consumption Expenditure. Food con

sumption is estimated onthe basis ofthe market
ing data of agricultural produce of production
and marketing data of food products, and
the corresponding pirces. The expenditure on
industiral products (except foodstuffs) is esti
mated mainly on the basis of "purchase tax"
records, industiral 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 nonprofit institu
tions is estimated on the basis of data on wages
and salaires and other current expenditures, ob
tained from questionnaires addressed to the
institution or from financial statements.
General Government Consumption Expenditure

is estimated on the basisofactivity reports ofthe
Accountant General andthe Budget Provisions,
and supplementary data obtained from the
Ministry of Finance on the expenditures of the
different oiffces. The consumption expenditureof
the local authoirties and national institutions is
estimated on the basisof ifnancial statements and
budgetproposals.Moredetails,aregiven inNo 153
of the Special Series (see list at end of chapter).

Gross Capital Formation. The estimate is
based mainly on :

a. Import data of investment assets (machi
nery, equipment and livestock).

b. Reports on industiral production show
ing quantities and value.

c. Quarterly estimates on commencement
and completion of buildings; ifnancial
data on residential building carired out
by the Ministry of Housing.

d . Data obtained from Government Ofifces,
public institutions and vairous 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.

FixedPriceEstimatesrThe private consump
tion estimates at ifxed pirceswere obtained either
directly using data on quantities and basic year
prices or indirectly by adjustment of the values
of the corresponding pirce 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
Pirce Index.

The gross investment estimate at constant
prices was based on the building cost index and
equipment prices in Israel and the principal im
port countires.

The quantity changes which appear in the
tables are liable to differ from these obtained by
weighting at the precedingyear'spirces.National
expenditure on education and health is given in
Chapter S and T, accordingly.

NATIONAL INCOME
The total national income is estimated by

summing up the income (net product) deirved
from each of the industiral branches.

In all branches except agriculture, 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 agircultural 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 deirved from agriculture. Additional
details are given in publication No. 165, of the
Special Series (see list at end of chapter(.

PUBLICATIONS
SPECIAL SERIES
(1)* Israel's Economy in 1950

(29) Provisional Estimates of Israel's ,Na
tional Income (19521953)**

(44) Provisional Estimates of Israel's Na
tional Expenditure (19521953)♦♦

(57) Israel's National Income (19501954)♦♦
(74) Israel's National Expenditure

(19501954)♦♦
(104)* Income and Expenditure of Local Au

thoirties (1957/581958/59(

)151( Receipts and Expenditure of Local Au
thorities (1959/601961/62)

(153) Israel's National Income and Ex
penditure (19501962)

(165) National Income Originating in Israel's
Agriculture (19521963)

(235) Receipts and Expenditure of Local Au
thorities (1962/631964/65)

(314) Israel'sNational IncomeandExpenditure
(19501968)

TECHNICAL SERIES
(1) SurveyofIsrael's Economy (1951(**

. Hebrew only,
.* In cooperation with the FalkProject forEconomic Research io Israel.
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Gross Fixed Gapital'Formation is the value of
purchases and own production of fixed 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 terirtory.

Changes in Stocks. The value of change in
stocks is thevalueofphysical changes in stocks at
the end of the 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 finished commodities in industiral
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 definitions of the import and export
components are generally identical with the
deifnitions of the I.M.F.(')

Product Classiifcation in National Accounts
Compared to the Standard Classiifcation ofEcon
omic Branches■^). 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 diffi
culties of measurement, and some of a more
fundamental nature.

Government, Local Authorities and National
Institutions. The "National Accounts" definition
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 under educational
services. In the National Accounts, however,
these services are generally considered part of
general government activities ,unless they are
supplied on a commercial basis.

Nonproift Institutions. Like general govern
ment, pirvate nonproift institutions (except those
which renderservices to undertakings) are classi
ifed 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 Classiifcation.

Agriculture.In the National Accounts, the
agricultural product is the difference between
agricultural output and input, based on estimates
of goods and services classififed as agricultural
produce. In the Standard Classiffication, how
ever, the unit of classification is the "establish
ment" according to its principal activity (3).

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

The NationalProduct 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 finished 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., proifts, interest payments and rents.

Theoretically, the two modes of assess
ment  the "national income" and the "national
expenditure'1 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" on the side of national
income. A detailed methodological explanation
is given in No. 153 of the Special Series (see list
at end of chapter.)
As compared with the previous Abstract esti

mates have been corrected, relfecting updating
of ifgures and improvements in measuring
methods.

Since June 1967 the estimates cover: 1. the
economic activity of East Jerusalem 2. the
transactions between Israel and the administered
terirtories. The estimation of these activities is
very crude, for lack of data.

)<( BalanceofPayments Manual, Intenrational Monetary Fund, Third Edition, July 1961, Washington £>.C.
(2) The Central BureauofStatistics, Standard ClassificationofEconomic Branches, Population and Housing Census, 1961.

Publication No. 2, Jerusalem June 1961.
(3) Qibbuzim are not generally considered as a single classiffication unit but are divided according to activities, e.g. industry.
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PUBLICATIONS

SPECIAL SERIES
(78) Israel Tourist Statistics (19481957)
(91) Israel Tourist Statistics (1958) .

(105) Israel Tourist Statistics (1959)
(122) Israel Tourist Statistics (1960)
(133) Israel Tourist Statistics (1961)
(149) Israel Tourist Statistics (1962)
(163)Israel Tourist Statistics (1963)
(188) Israel Tourist Statistics (1964)
(206) Israel Tourist Statistics (1965)
(237) Israel Tourist Statistics (1966)
(254) Israel Tourist Statistics (1967)
(291) Israel Tourist Statistics (1968)
(308)* Immigration to Israel (19661968)
(319) Israel Tourist Statistics (1969(

TECHNICAL SERIES ■' 'r 1

(15) Seasonality in Israel
(30) Seasonality and 'Trends in Israel Tour

ism

JOINT PUBLICATIONS WITH OTHER
INSTITUTIONS
(2) Israel Tourist Statistics (19521955)

The Government Tourist Corporation
(9) Immigration to Israel (19481953)

No. 60 of the Bureau's Special Series 
the Falk Project for Economic Research
in Israel

Hebrew Only.

CHAPTER E. NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE

DEFINITIONS(1)
Gross National Product at Market Prices (2)

is the marketvalue (prior to deduction ofdepreci
ation on ifxed capital assets) of the product of
production factors provided by local producers.
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
differs from the gross national product at market
prices . by the exclusion of net factor income
received from abroad.

Net National Product at Factor Cost is the
factor cost, after deduction of depreciation on
ifxed capital assets,ofthe productsofproduction
factors provided by local residents, and is ident
ical with the national income.
' National Income is the sum total of income

supp'hed by residents toproduction factors before
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 ofgifts in kind received
from abroad. Current expenditure in this sector
includes thepurchaseofall goods, whatever their
durability, with the exception of land and build
ings and does not include immigrants5 private
effects.

General Government Consumption Expendi
ture is the current expenditure on goods and
services of the public sector (government, local
authorities and national institutions) (3), com
prising payments to workers and net purchases,
i.e. purchases of the public sector from local and
foreign undertakings, less purchases of goods
and services from the public sector by under
takings and households; all defence expenditures
are treated as consumption expenditures, while
civilian capital formation is excluded and com
pirsed 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.

)>( Based on System of National Accounts and Supporting Tables, U.N., Studies in Methods  Series F. No. 2, Rev. 2,
New York, 1964.

(2) The deifnition of the product at market prices below differs from the U.N. deifition, because it does not include net taxes
on foreign trade.

(3) Inch local consumptionexpenditureonlyofNational Institutions.

xxxvn



Returning Residents
Since 1960, the computation of the stay

abroad is based on the difference between the
month and year of departure and of return.
"Less than one month"  residents who de
parted and returned during the same month.
"One month"  residents having departed
duringthe preceding month, and so on. Averages
and medians were computed according to these
groups.

Average stay abroad for I960 and 1969
was computed according to exact dates (day,
month and year). For 1961 through 1968 the
average stay abroad was based on values similar
to those for 1960 and 1969.

Age ofDeparting Residents
Some of the persons accompanying depart

ing residents  children or wives  are registered
in the headoffamily's passport ; since no separate
ifle is iflled out for them, there are sometimes no
details of their age. Children (973)were added
to age groups 014, and wives (482) were distri
buted propotrionately between the age groups
of 15 and over. Cases, where age was not
registered at all (7,250) were proportionately
divided between all ages.

Residents Stayinq Abroad Over One Year
An individual comparison between the form

"Registration of Returning Resident" and the
ofrm "Registration of Emigrant" was made in
order to verify which of the residents did not
return after one year or more. Because of
dilfBculties in juxtaposition, "residents staying
abroad" include also some residents who had
returned, but who could not be identiifed for
technical reasons. Whenever details in the form
"Registration of Emigrant" on country of birth
and year of immigration were missing, they were
completed wherever possible from the residents'
ifle of the Ministry of the Interior.

"Country of destination" in table D/18 re
lates to the country which the resident stated on
his departure from Israel as his destination, but
this does not necessarily mean that he intends
to remain in the said country.

Emmigrants
The number of residents, who upon

leaving the country declare their intention to
emigrate permanently ("declaring emigrants") is

lower than thatof persons actually emigrating. In
order to arrive at a true picture of the number
ofemigrants, the following estimates weremade:
a. All persons who left the country between
19481951 and failed to return by the end of
1952 (except emissaries, diplomats and students),
i.e. all persons absent from the country for more
than one year, were classiifed as "emigrants.'1
b. For the period 1952 1960 a rough esti
mate based on the number of residents leaving
and returning and the average stay abroad of
returning residents was calculated.
c. Since 1961, the estimate for each year is
composed of the number of declaring emigrants
and an estimate of other departed residents who
may not come back. This estimate is based on
the numberofresidents who left in the given year
who did not return at the time the estimate is
compiled. Considering the percentage of those
who remained abroad out of those who left, the
veriifcation of the estimate will be followed up
according to the number of returning residents
and corrections will be made,ifnecessary.

Tourists Arriving
Data on tourists by country since May 1957

until the end of 1960 were processed from a50/£
sample; in 1961  froma 25% sample and
in 1962  froma 20/£ sample, and since July,
1967, from a sample of50^. Data on tourists'
stay in the Israel are based on a 20% sample.

Age ofTourists Arriving
Some of the persons accompanying tourists

 children or wives  are registered in the head
offamily's passport. No special form is iflled out
for them and consequently their age is not avail
able. Children (12,233) were added to the age
group 014 and wives (11,300) were proportion
ately distributed between the age groups 15 and
over.
About 7,600 tourists, whose ages were not

registered in the forms, were proportionately
distributed between all agegroups.

Tourists Departing
The stay of tourists in Israel was computed

according to the exact number of days, between
the exact dates of arrival and departure (day,
month and year(.
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a potential immigrant is deifned as "a person,
entitled to an immigrant visa or an immigrant
certiifcate under the Lawofthe Return 1950 and
intends to enter Israel and tostay there for more
than three months."

Tourist Who Changed His Status to Potential
Immigrant is a person who entered Israel as a
tourist, and during his stay in thecountry , applied
for, and received, the status of a potential
immigrant.

Departing Resident is a person permanently
residing in Israel and proceeding abroad for
visits on business, as emissary or for other pur
poses ■ also includingemigrants.

Declaring Emigrant is a resident who de
clares that he is leaving the country for good.

Residents Staying Abroad Over One Year.
Data on the characteristics of residents staying
abroad over one year are given for residents

, who left the country in 1963 and did not return
until the endof 1967, left in 19641966 and did
not return until the end of 1968 (except diplo
mats, travellers on service passports and ship
and aircraft crews), and for residents who depart
ed in 1967 and did not return until the end
of 1968.

Returning Resident. The attached stub to
the questionnaire of a departing resident is
returned at the border check post when the
resident returns. The length of stay abroad is
calculated according to the dates of exit and
entry appearing on that stub.

Holders of Civil Permits were nonJews
passing through the Mandelbaum Gate in
Jerusalem by special permit for a short visit to
JordanorIsrael, respectively (till June 1967).

Temporary Resident is a foreign citizen
entering Israel for a stay of over six months for
purposes of temporary work, study, etc.

Tourist is a. foreign citizen entering the
country on a tourist visa who is not an immi
grant or a temporary resident or a passenger in
transit by plane, included also are tourists on
cruising ships,

In Transit by Plane are airtravellers staying
in Israel while their plane is waitingat the air
port.These. visitors require no tourist visa, but
must leave the country through* the same frontier
check post by which they entered.
SOURCES

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 Port, Lod Airport and till
June 1967 the Mandelbaum Gate in Jerusalem.

A questionnaire is iflled out by all persons
crossing the border and a daily report is com
piled by all check posts on the various categories
of persons entering or leaving. Copies of the
daily report and of the questionnaires are for
warded to the Central Bureau of Statistics where
they serve as the base for the various migration
series.

Thetotalartiving and departing byseaandair
in this chapter itiffers somewhat from that in
Chapter N  Transport and Communication,
(see introduction to that chapter).

The data on immigrants and potential immi
grants entering the country, are obtained, like
other information on migration, from the Border
Police. Data on visitors who assumed the status
of immigrants or potential immigrants are ob
tained from the district Ofifces of Immigration
and Registration of the Ministry of the Interior.

The Border Police or the Ministry of the
Inteiror ifll. out an "immigrant registration
questionnaire" for each immigrant or potential
immigrant, which includes the following details :
country of birth, place of permanent residence
abroad, citizenship, date of birth, sex, marital
status, occupation abroad and number of ac
companying persons to the head of family. This
questionnaires supply the data for processing the
immigrants' characteristics.

Data on potential immigrants for January
May 1969 (numbering about 3,600), relate to
temporary residents who registered at the region
al officesof the Ministry for Immigrant Absorpt
ion.

Immigrants include also immigrating Is
raelis. These are mostly children born to Israeli
subjects during their stay abroad. In the tables
on status in family they are included among the
single.

METHODS OF COMPUTATIONS AND ESTIMATION

In all migration tables,EuropeAmerica
include Oceania. .' .■■

Age in migration tables was computed ac
cording to the difference between theyearof birth
and the year of enteirng the country, without
considering the months ofbirth or of entrance.

Immigrants '': ■'' ■'

Table D/3 also includes "illegal immigrants"
and all tourists who remained in the country
during the Mandatory peirod. "Illegal immi
grants" are recorded according to the year of
arrival, whether registered by the Mandate Au
thorities or not, according to the year ofregistra
tion as "tourists settling".
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Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1958)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1959)
CausesofDeath (1961)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1960)
Causes ofDeath (1962)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1961)
Cancer Mortality in Israel (19581961)
Caused of Death (1963(

)191(
)194(

)204(

)220(
)226(

)233(
)246(

)263(

)268(
)271(
)282(

)287(

)295(

)302(
)318(

Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1962)
Causes of Death (1964)
Marriages among Jews in Israel
(19471962)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1963)
CausesofDeath (1965)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1964)
Causes of Death (1966)
Statistical Tables on Selected Infectious
Diseases (19601965)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1965)
Vital Statistics (1965; 1966)
Causes of Death (1967)
Suicides and Attempted Suicides in
Israel (19601966)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1966)
Diagnostic Statistics of Hospitalized
Patients (1967)
CausesofDeath (1968)
VitalStatistics(1967; 1968(

CENSUS OF POPULATION AND HOUSING
1961 PUBLICATIONS
(26) Marriage and Fertility  Part I
(32) Marriage and Fertility  Part II
(36) Families in Israel  Part I
(39) Families in Israel  Patr II
(40) Evaluation of the Census Data
(42) Main Data of the Census  Summary

(Part I  Tables and Diagrams)
(43) Main Data of the Census Summary

(Part II  Maps(

CHAPTER D. MIGRATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Immigrant is a person entering the country

to take up permanent residence under The Law
ofthe Return or under the Law of Entrance.

Touirst who Changed His Status to Immi
grant is a person who entered the country on a
tourist visa, and duirng his stay in the country
applied for, and received, the status of an immi

grant. Until 1968, this group was called "tou
rists settling" and included also temporary resi
dents who changed their status to immigrants.

Potential Immigrant is a person who en
tered the country on a visa of a potential immi
grant. According to the new regulations of the
Ministry of the Interior valid since June 1969,

* Hebrew only.
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For comparison with data on previous
years (TablesC/39C/48), the items of the new
classiifcation have been translated to the B List
of the Seventh Revision. But, following the
fundamental changes in the structure of the
classiifcation, it was impossible to translate all
items accurately; this concerns chielfy items
relating to cause of early infancy mortality
(B/48 B/56 in the seventh revision). Conse
quently, they are presented together in Table
C/38. In Table C/41 the classiifcation has been
translated approximately.

INCIDENCE OF DISEASE

Malignant Neoplasms
The source of the data on malignant diseases

is the Central Registration of Cancer Cases
recorded on a countrywide basis since 1960 in
the Unit for Chronic Diseases and Rehabilitation
of the Ministryof■Health with the cooperation
of the Israel Cancer Association. The data do
not include malignant diseases of the skin apart
from melanoma of the skin, but include benign
neoplasmsof the nervous system.

Infectious Diseases
The data are based on physicians' notiifca

tions of cases of infectious diseases which must
be reported according to the law to the Sub
District Health Ofifces. Notiifcation, is however,
incomplete, the degree of completeness varying
with theseverityof the disease and the possibility
of inspection. Data on venereal diseases, tuber
culosis and malaria are not included in this
summary, but the data on tuberculosis and
malaria appear in separate tables.

The data for the years 19501953 relate to
the dates of notiifcation and since 1954 to the
dates of onset of the disease. For the years
1954 1962 the data are based on the Central
Card Index of the Ministry of Health and since
1963 on the Card Indexes maintained by the
SubDistrict Health Ofifces. The data for 1969
are provisional and relate also to nonJews
including those in East Jerusalem.

Figures on food poisoning until 1957 are
based on notiifcations on few cases only; conse^
quently there is no clear picture of the situation.

Since 1958, collective notiifcations are re
ceived on outbreaks of the disease in addition to
notiifcations on individual cases.

Tuberculosis
Data for "newly discovered" cases during

the year are based on notiifcations to District
Health Oiffces regarding every patient making
his ifrst visit either to a pirvate practitioner, a
clinic or a hospital in the country. This does not
necessairly imply that the patient might not
previously have been suffering from the disease
abroad, and the ifgures may, therefore, include
cases which do not represent actual "new in
fections".

Data for cases under medical supervision
refer to the end of the year and are based on
the Central Tuberculosis Card Index kept at
the Department of Chronic Diseases and Re
habilitation at the Ministry of Health. The
ifgures in the table do not include cases in a
condition defined as "cured".

Suicides
Since 1967 suicide attempts are not con

sidered criminal offences and therefore only data
on suicides in that year have been received from
the police. Detailed data on this subject appear
in the Special Seires of Publications Nos. 115
and 282 (see list at the end of the Introduction).

Malaria
Data on malaria are based on special

notiifcations which are followed up individually,
veriifed and completedby the Ministryof Health
before being released for publication.

Hospitalized Patients
The data on hospitalized patients are based

on patients' cards which the hospitals complete
for every patient who is released from the
hospital. These data cover all the hospitals in
maternity wards, institutions for mental patients
and retarded persons and protected institutions.
Data in the table are estimates of all hospitalized
persons, calculated according to a combined
method of a 12.5 % sample for frequent cases
and 100/£ for rare cases.

For details see. the list of publications on
the Diagnostic Statistics of Hospitalized Pat
ients at the end of the Introduction.
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general summaries of Vital Statistics. The vital
statistics rates were accordingly computed, until
then, 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 non
Jews. In tables on births since 1960 cases with
incomplete details are few, because for these
years, missing details were completed by a
special check on details in birth notifications in
the Population Register.

METHODSOF COMPUTATION
Birth and death rates are computed per

1,000 persons in the average population.
Rates of infant deaths of both the total

population and nonJews are per 1,000 live
births.. The infant mortality rates of the Jewish
population were calculated per 1,000 live infants
(including infants of immigrants) according to a
monthly life table. The rate of stillbirths is
computed per 1,000 live births. Rates of Jewish
stillbirths until 1938 cover 18 towns, for 1938
1948  29 towns, and since 1949  the entire
country.

Total Fertility represents the average num
ber of children a woman may bear during her
lifetime.

Speciifc birth rates are ifrst computed ac
cording to the mother's age during the particular
year (the number of births for mothers of a
certain age divided by the average population of
females 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 ifveyear 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 other women in her 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 birth 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).
It is obtained by multiplying total fertility by
0.485, as femalesconstitute on the average 48.5"/o
of the total number of births.

The Net Reproduction Rate takes into ac
count the mortality of females up to the age of
49 and is therefore always slightly lower than
the gross reproduction rate.

Between 1957 and 1959 the data on births
were obtained from the processing of50 /£
samples and in the other years from the complete
material.

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  mx (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
theLife Tables:

. Ix = the number of survivors per 1,000
births for speciifed ages,

qx  the probability of a person at the
beginning of a certain age group to die 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).

In order to compute the Life Table for non
Jews the number of deaths ofnon Jewish in
fants, known from current statistics, was some
what increased on the basis of investigations
carried out on this topic. For the other age
groups the existent data with their limited relia
bility were used. (See above).

The Mother'sAge at births was computed by
the same method used for marriages presented
above.

For deaths, where the exact age of infants is
important, the age is 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.

CAUSES OF DEATH
The death notiifcation form which, in addi

tion to demographic data on the deceased,
contains a medical certiifcate specifying the
cause of death, is used as the source of the data
on causes of death. The causes of death were
classiifed according to the International Classi
ifcationofDiseases, Injuries and Causesof Death
(Eighth Revision) and were tabulated accord
ing to the "International Abbreviated List B"
which contains 50 sections (TableC/38 Deaths,
by Cause, Sex and Age). The Classiifcation ac
cording to the Eighth Revision has been intro
ducedinl969.
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where: (.

fx = number of persons married at that age
 Since the age relates to the last birthday,

i.e. the full number of years reached, half a
year should be added to the average age. For
example, the age of 21 years refers to all those
who have reached the full age of 21 but have not
yet reached the age of 22 so that their average
age is 21.5.

The StandardAverage Age for Marriages is
computed from the marriage age rates according
to the formula :

Zxrx
+ 0.5

where:
x = age
rx = specific marriage rate at age x  the num
ber ofbridegrooms (or brides) divided by the male
(or female) population of the same age.

By this method, the average age at marriage
is obtained after the influence of the difference
in the age composition between the various
population groups has been removed.

The Indexof Endogamy was calculated by
the following formula:

me

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 choiceofpartners;
m = the total number of bridegrooms or brides
(whichever is less) from that group for which the
index is being computed (which is the maximum
possible number of marriages between partners
from that group).

More detailed explanations of the mode of
calculation of the endogamy index are given in
the Statistical Bulletin, Part A Demography 
November 1959.

BIRTHS AND DEATHS
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

YearsofSchooling. In the table on the num
berofyearsofschooling of the parents, the group
"18 years of schooling" includes also those who
indicated "pirmary school" ; the group "912
years ofschooling" includes "secondary school" ;
and the group "13 or more years of schooling"
includes "higher institute of learing".

A Stillbirth is' a baby born dead after a
pregnancy of at least 28 weeks, the death having
occurred before the foetus was separated from
the mother.

SOURCES

Detailed data on births and deaths are
obtained from the forms "Notification of Live
Birth", "Notiifcation of Death" or "Notification
of Stillbirth", The Population Registration Ordi
nance 1965 requires that the person in charge of
the institute where the birth took place, the pa
rents of the child born or the doctor or midwife
if the birth occurred elsewhere, notify the Minis
try of the Interior within 10 days of the date of
birth. Notification of death must be made within
48 hours after the death by the person in charge
of the institution in which the death took place 
the physician who issues the death certificate or
any person present when there was no doctor.
Details on the sources are given in Publication
No. 268 of the Special Series (see list at the end
of this introduction).

Completeness and Accuracy of Registration.
The registration for the Jewish population is
complete and accurate, largely because practi
cally all births and most deaths of Jews take
place in hospitals. Notification of deaths oc
curring outside hospitals are also signed by a
physician.

Among nonJews full registration of births
is effected, but the notification of deaths is
incomplete, especially among the Bedouins in
the Negev as may be ssea from the very low
death rate.

Data on births and deaths include cases
among tourists and temporary residents in Israel
but not among Israelis abroad. Deaths of tourists
and temporary residents have not been con
sidered in the components of population in
crease since 1964.

The number of deaths in 1948 and in June
July 1967 does not include the war casualties,
but they were considered in Table B/2 on the
sources of increase of the population. On the
other hand, casualties suffered in incidents which
occurred at other times are included in this
chapter. Their inlfuence is significant in the
deaths of young men of age groups 1519 and
2024in 1968and 1969.

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
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30. Languages,' Literacy, and Educational At
tainment  Part III  Additional Data
from Stage "B" of the Census

33. Internal Migration  Part II  Additional
Data from Stage "B"ofthe Census

36. Families in Israel  Part I

38. Population in Jerusalem, Haifa and Tel
AvivYafo

40. Evaluation of the Census
42. Main Data of the Census Summary (Patr I

 Tables and Diagrams)
43. Main Data of the Census Summary (Part II

 Maps)

CENSUS OF POPULATION 1967
East Jerusalem  Part I
East Jerusalem  Part II

CHAPTER C. VITAL STATISTICS

MARRIAGES AND DIVORCES

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS
Country of Birth and Continent of Origin.

The country of birth of the bride and bridegroom
was first introduced into the form in 1952. From
1952 till 1965 the distribution was based on
origin ; for those born abroad  according to
continent of birth, and for those born in Israel 
according to the community. Since 1966, the
origin of those born in Israel was based on the
continent of birth of the father. For divorces, the
origin ofthose'born in Israel was based, through
out the period, on the community.

Marital Status. In marriages, this refers to
the last marital status before the marriage, and
for divorced it refers to the marital status before
the last marriage.

SOURCES
Statistics on marriages and divorces among

Jews are based on the details appearing in the
marriage and divorce certificates. Marriage cer
tiifcates are filled out by the persons authorized
to perform marriages, and divorce certificates by
the competent rabbinical courts. Once a year,
the Ministry of Religious Affairs transmits to the
Central Bureau of Statistics copies of all the
certiifcates in its possession for detailed process
ing of the composition of married and divorced
persons.

Statistics on Moslem marriages and divorces
are based on copies of marriage and divorce
certiifcates submitted to the Ministry for Reli
gious Affairs by the Sharia Courts, and data on
Christian marriages are obtained from the com
petent ofifciating ministers.

The data on the total number of marriages
and divorces for 1969 presented in Tables C/l 
C/3 are provisional and will be corrected accord
ing to the ifnal processing of the personal forms.
Since 1958, the statistics include also marriages
among the Bedouins in the Negev.

Since 1958, the statist.cs include also
marriages among the Bedouins in the Negev.

The data in this chapter do not include the
vital statistics for East Jerusalem.

Details on sources and detailed data on
marriages among Jews in 1960 1962 were pub
lished in No. 194 oftheBureau's Special Publica
tions Series, MarriagesofJews in Israel (1947
1962).

METHODS OF COMPUTATION

Rates of marriages and divorces are for
1,000 persons of the average population.

Age Computation. The original notiifcation
forms indicate as a rule only the year of birth
and not the day and month. Hence only the
year of birth is punched on the cards. For the
computation of the age of marriage and divorce
(from the machine processed cards) it is assumed
that the date of birth is the 1st July of the year
of birth indicated in the form. Hence, if the
demographic event (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 first 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 reached at the time of the
event).

It should be remarked, that some of the
discrepancies in ages in table C/10 may have
resulted from mechanical errors.

The average age of marriage was calculated
by the following formula:

£xfx
Zfx

■+ 0.5
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SPECIAL SERIES

(36) RegistrationofPopulation (8 XI 1948)
Part A

(37) Jewish Population (19311954)
(52)* Settlements in Israel, at End of 1955
(53)** Registrationof Population (8 XI 1948)

PartB
(55)* Index to List of Settlements (1956)
(69)** Projections of the Population of Israel

(19551970)
(179) Projections of the Population of Israel

up to 1969
>

(215) Development of the Jewish Population
in Israel (19481964), Part A

(242) Projection of the Population in Israel up
to 1965

(262) Internal Migration of Jews in Israel
(1965; 1966)
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28. The Settlements of Israel  Part VI.
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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 1969, No. 34 of the Technical Series.

Discrepancies derive from rounding off
ifgures.

SOURCES

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 numbering less than 2,000 inha
bitants.

b. The population movement in each settle
ment, as reflected in the Central Population
Register.

c. Censuses held by the Jewish Agency in Qib
buzim and Moshavim.

In the period when food rationing was in
force (until 1957), theestimates of the population
in settlements referred to the number of consum
ers in each grocery or cooperative according to
the consumer cardifle in each settlement. Con
sidering the 1961 Census, the population esti
mates up to 1960 in some settlements were cor
rected.

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

SOURCES

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
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, and on the 1967 Census in East
Jerusalem.

METHOD OF COMPUTATIONOF THE ESTIMATES

Estimates of age distribution, 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 estimate for the endof 1969,
age group 0 comprises all persons born in 1969,
age group 1 all persons born in 1968, age group
59 all persons born between 1964 and 1960, etc.
Hence it is obvious that the age also relates to the
last birthday.

The 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, the new immigrants and
tourists settling permanently in the country,
according to age; deaths and migration ba
lance according to age were deducted.

The basis for data on marital status is the
1961 Census.

The estimates of the Jewish population ac
cording to sex, age, continent of birth and period
of immigration for those born abroad, by coun
try ofbirth, and for Israel born by fathers' country
of birth, were based on a combination of data
obtained from both Stage A (full enumeration)
and Stage B (20 percent sample) of the 1961
Census.

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 J  Labour
Force and Employment.

For the purposes of this Survey, the deifni
tion of afamily is identical with that of a house
hold(exc/. families in qibbuzim). Both are deifned
as a group of persons living in one lfat perma
nently and generally preparing their meals 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 married. Sizeoffamily
is determined by the number of persons in
the household by the above deifnition. The po
pulation does not include institutions.
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TYPES OF SETTLEMENTS
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
0fthel961 Census, less than one half
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.

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
dividedas follows:

Town is a settlement with the status of a
municipality on 31 XII 1969.

Urban settlement is a settlement fulfilling
the above said requirements, but not a munici
palityon31XII1969.

Rural Types of Settlements include :
a. AH settlements with a population of less

than 2,000 (even if they are not agircultural in
character).

b. Settlements with a population of 2,000
to 10,000 not included among urban types of
settlements.

c. Rural types of settlements, as follows :
Village is a rural settlement where produc

tion, consumption, purchases and sales are ge
nerally on a pirvate base.

Villages are subdivided as follows:
Large Village is a village numbering 2,000

inhabitants ormore.
Small Village is a village numbering less

than 2,000 inhabitants.
Moshav is a rural 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 is a rural settlement,
where in addition to the cooperative character
istics of the moshav, the production is collective
and only consumption is private.

Qibbuz is a rural settlement where both
production and consumption r are collective.

Bedouin Tribes: The Bedouin population
in the Negev and the Galilee.

Institutions, Farms, etc. are institutions
which have the characteristics of a settlement
and are not included in the administrative
boundaires of another settlement.

t
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 orof nonJews.

There are seven mixed urban settlements
with a large majority of Jews, but with a con
siderable number of nonJews: Jerusalem,
Tel AvivYafo, Haifa, Akko, Ramla, Lod, and
Ma'alotTarshiha. These settlements and their
population were included among both Jewish
and nonJewish settlements, but in the total
settlements they are included only once.

Jewish settlements are divided into veteran
and new; according to the date of settling r
before or after the establishmentof 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,
Nahairyya.
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 1968)  in order to
enable the compilation of rates for several years
on the same base in various statistical ifelds.

Municipal Status of Settlements
According גא legal arrangements there are

three typesof local authorities.
a. Municipality relates only to one settlement.
b. Local CZm.//relates only to one settlement.
c. Regional Council relates to a number of

settlements.
There are also settlements which have no

municipal status.
As far as the Regional Councils are con

cerned, there is a distinction between settle
ments which have a representative on the council
and those which are within the municipal boun
daries of the council and are not represented
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this group was included among nonJews; in
1964, the original formsof the "others" were re
investigated and consequently about halfof them
were classified as Jews, some as Moslems and
Christians and about 500 (partly small groups,
such as Bahai, Samaritans, etc.) were grouped
with "Druzes snd Others."

2. 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.

3. In 1963, about 700 Bedouins in the Negev
were added to the nonJewish population who
were not registeredin the 1961 Census. In 1967,
the population of East Jerusalem was added. All
the changes were entered in the Total Population
Increase with no subdivision by natural increase
and migration balance.

The Natural Increase is the excess of births
over deaths. The statistics up to 1962 are based
on births and deaths registered during that year
at the SubDistrict Registration Offices and not
on the actual number of cases which occurred
during that year.

Table B/2 does not include births and deaths
which occurred prior to 8 XI 1948, and were
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.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE
POPULATION

DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

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 officially included in another settle
ment.
District and SubDistrict were deifned ac

cording to the official administrative division for
the endof 1969.

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 subdistirct or district.
Natural regions are continuous areas, as far as

possible homogeneous in their physical structure,
climate, soil, and in the demographic, economic
and cultural characteristics of their population.

CENTRES OF GRAVITY(l) AND
STANDARD DISTANCE OF THE JEWISH

POPULATION
DEFINITIONS AND EXPLANATIONS

Locationof the Population (CentreofGravity)
The centreofgravityofthe population is cal

culatedasfollows:

_ 2TP; Xi _ rP; Y,x= ! ; y=
2tp, ^

Xi and Yj  the coordinatesof the settlement i
Pj  the populationofsettlement i.

According to the calculation, the centre of
gravity of the population is the point whose co
ordinates are the averages of the coordinates of
all residents of Israel. The centre of gravity is the
point from which all square distances of places of
the residence of the residents is minimal.

Dispersionof the Population (Standard
Distances).

The dispersion of the population over the
country's area is measured by the standard dis
tance, being the mean square of distances
between the place of residence of each resident
and the centreof gravityof the whole population.

d =
VzPMxxf+WiY)2[

2TP■

= Vo'+o*
d  standard distance.

SOURCES
The calculation is based as follows : at 1922,

1931 and 1948  by settlements; 19491959 
by subdistricts; 19611969 by natural regions.
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INTRODUCTION
TO THE TABLES
CHAPTER A. AREA AND CLIMATE

AREA
Data were supplied by the Survey Depart

ment of Israel.
Data on the area of East Jerusalem were

supplied by the Ministry of the Interior.

CLIMATE
The data on climate were obtained from the

Meteorological Service.
Averages of temperature and relative humi

dityfor a period such as 19401949 or 19491958
were not given for stations which did not measure
in most years of the period or for stations which
changed their exposure considerably.

Averages of rain amounts were reduced /0
the standardnormal period 19311960 except for

the data for Elat which were computed as arith
metical means for the period of measurements
alone.

The rain season in Israel begins usually in
October and ends in May. The monthly amount
of rain is rounded off to the nearest mm.

A SharavDay in Jerusalem is called a 24hr
period in which mean relative humidity is below
45 per cent or that in which relative humidity at
the time of an individual observation is below
15 per cent, and in Tel Aviv it is a 24hr period
in which mean relative humidity is below 50
per cent or that in which relative humidity at the
time of an individual observation is below 25
per cent.

CHAPTER B. POPULATION AND SETTLEMENTS

NATIONAL POPULATION ESTIMATES

DEFINITIONSAND EXPLANATIONS

DeFacto Population is the number of per
sons present in the country at the date of the
estimate including tourists and temporary resi
dents, but not including residents abroad at
that date.

DeJurePopulation includes residents absent
from the country for less than one year at the
date of the estimate, but does not include tourists
staying in Israel at that date.

The components of change in the de facto
population are as follows :

Additions: births, immigrants, returning resi
dents, tourists and temporary residents entering.

Detractions: deaths; departing residents,
temporary residents and tourists.

The components of the changes in the dejure
population are as follows:

Additions: births, immigrants, potential im
migrants, temporary residents, tourists set
tling, reunion of nonJewish families and resi
dents who returned after an absence of more
than one year.

Detractions: deaths, declaring emigrants and
residents sojourning abroad more than one year
and visitors who did not return from Jordan.

The estimates until the 1961 Census relate to
the de facto population and are based on the
Registration of Population of8X1 1948.

From the Census of 22 V 1961, the
estimates relate to the deyY//e population, based
on the 1961 Census. An estimate of thede facto
population is made only globally for the entire
population.
Annual Average Population is calculated by

summing up the twelve monthly averages and
their division by 12.

Since 1967, estimates include the East Jeru
salem population.

Following the 1961 Census, the following
changes in the composition of the population
should be pointed out:
1. The 1961 Census presented the population as
divided by the groups : Jews, Moslems, Christians
and Druzes. Besides, there was a group of about
1,500 persons deifned as "others". Until 1963,
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PUBLICATIONS OF THE BUREAU

Detailed lists of publications, (except Abstracts, Bulletins and Quarterlies) are published in the
introductions to the Abstract's chapters, according to their subjects.

A full bibliographyof the publications of the Central Bureau of Statistics, is presented in Ofifcial
Statistics in Israel, Central Bureau of Statistics, Jerusalem, 1966 (second edition  Hebrew only).

The publications of the Bureau appear in the following series :

A. STATISTICAL ABSTRACT OFISRAEL appears annually.

B. MONTHL Y BULLETINSAND QUARTERLIES

 Monthly Bulletin of Statistics  appears monthly, containing current data. In the Supplement
to the Bulletin, resultsofannual surveys, ofother special researches, etc., are generally published.

: Monthly Foreign Trade Statistics.

 Foreign Trade Statistics Quarterly.

 MonthlyPrice Statistics  in Hebrew only, with a summary table in English.

C. SPECIAL PUBLICATIONS
In this series, results of annual surveys, special and other researches which were carried out by
the Bureau or in cooperation withother institutions. are published. So far, 320 publications were
published in this series. 11/

D. CENSUS OF POPULATION AND ROUSING 1961  so far, 42 volumes were published.

E. CEMSW 0F/iV7W.S77jy,4ArZ>CiMiOT.1965 sofar, 13 volumeswere published.

F. CENSUSOF POPULATION AND ffO(7S/iVG 1967  so far, 5 volumes were published.

G. TECHNICAL PUBLICATIONS:
In this series, mainly methodological publications are published, containing descriptions of
survey methods, classiiffcations of products, lists of settlements, etc. So far, 34 publications were
published.

PUBLICATIONS SPONSORED BY THE PUBLIC COMMITTEE FOR STATISTICS:
1. Publications Comprising Satitistical Data  appeared 19651967, Jerusalem, 1969 (Hebrew

only).

2. Publications Comprising Satitistical Data  appeared 19681969, Jerusalem, 1970 (Hebrew
only).

MISCELLANEOUS PUBLICATIONS:
These are publications which do not belong to any of the above mentioned series.
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PREFACE

For the twentyifrst time, the Central Bureau of Statistics presents the
Statistical Abstract ofIsrael to the public. Like the former Abstracts, it includes
main data on the population, society, and economy of the State.

For detailed data on the various subjects, the reader is referred to the publica
tions of the Central Bureau of Statistics, which are listed at the end of the
introduction to each chapter.

The Abstract presents, in most of the chapters, data up to 1969. Its pattern
and scope are similar to those of the previous Abstracts. It comprises data on
newly established statistical series and researches completed in the last year.
Of these the following should be mentioned :a series of tables from the Family
Expenditure Survey 1968/69, the composition of their expenditure, income,
savings, housing conditions, etc. ; data on citrus areas, ifndings from a survey of
groceries, a census of the advertising branch, data on employment and wages
in the construction branch, etc. The data in this Abstract relfect the Education
Reform. Furthermore, tables are presented on the characteristics of the teachers
in primary and postprimary schools.

The chapter on the Administered Territories includes data on the National
Income and Expenditure of Judaea, Samaria and the Gaza Strip, and more
data were given on employment, agriculture, etc.

For the convenience of the reader an alphabetic index has been compiled,
at this stage in Hebrew only.

The material for the Abstract was processed by the various Sections and
Divisions of the Bureau.

Mr. I. Osipow, Director of the Industry, Internal Trade and Services Division,
was responsible for the professional layout of the Abstract. Mr. M. Saraf was
responsible for the technical layout, and with the assistance of the staff of the
Publications Section, edited and published it.

The printing and binding of the Abstract was carried out by the Government
Printer. To all these, the Bureau conveys its thanks and appreciation.

Prof. R. Bachi
Jerusalem, September 1970 The Government Statistician
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